
 

 

 

 

با توجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری، پذیرش دانشجو در این آزمون شامل 

ای است، که اجرای این مراحل مطابق با قانون سنجش و پذیرش دانشجو  اجرای فرآیند دو مرحله

 81/81/49ها و مراکز آموزش عالی مصوب مورخه دانشگاه تحصیالت تکمیلی درهای  در دوره

د. مرحله اول مربوط به سنجش علمی بوده که برگزاری باش مجلس محترم شورای اسالمی می

آزمون آن از طریق سازمان سنجش کشور انجام گرفته و مرحله دوم آن شامل بررسی سوابق 

گیرد . در راستای  های پذیرنده دانشجو صورت می اهعلمی داوطلبان است که توسط دانشگ

که  8941اجرای مرحله دوم به اطالع پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه مترکز دکتری سال 

رساند الزم است برابر مفاد اطالعیه ذیل، جهت انجام مصاحبه  اند، می به دانشگاه هنر معرفی شده

بندی  ندرج در این دستورالعمل و بر اساس جدول زمانوهشی مپژبه همراه مدارک آموزشی و 

 تعیین شده که در همین اطالعیه منعکس شده است به این دانشگاه مراجعه نمایند.

 

 اطالعيه پذيرش دانشجو : 

 
 الف ( نحوه گزینش دانشجو :

برابر شيوه نامه اجرايي آيين نامه آزمون ورودي  عيناًبرگزيدگان نهايي  بررسي سوابق آموزشي ، پژوهشي و انجام مصاحبهدر اين مرحله با 

شوند.)نحوه امتياز  معرفي ميبندي نهايي به سازمان سنجش آموزش كشور  جهت جمعتعيين و امتيازدهي ، سازمان سنجش آموزش كشور 

 آورده شده است(. ٢در فرم شماره دهي به هر بخش از فعاليت هاي داوطلبان ذيل همين دستورالعمل 

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 زمان مراجعه داوطلبان:ب( 
 تقريبي براي بررسي مدارك و مصاحبه آگاهي يابند. زمانالزم است داوطلبان با مراجعه به فايل پيوست از  روز مصاحبه و 

روز مربوطه به دانشگاه هنر مراجعه نمايند  03:8دواطلباني که زمان مصاحبه آنها براي نوبت صبح تعيين شده است، از ساعت

تا پس از اخذ نوبت مصاحبه، به ترتيب به محل مصاحبه دعوت شوند. ساعت مراجعه و اخذ نوبت براي داوطلبان عصر، 

 خواهد بود.  0:3:8ساعت 

 :ج( مدارک مورد نیاز 
دانشگاه هنر ذيل همين اطالعيه و الصاق يك  ١316سال ـ فرم تكميل شده مشخصات فردي داوطلبان مرحله دوم آزمون دكتري نيمه متمركز ١

 (١)فرم شماره  3×4قطعه عكس 

به تأييد  بوده كه فن آوريآزمايشي وزارت علوم، تحقيقات و اصل گواهي مبني بر اينكه عضو هيات علمي رسمي قطعي و يا رسمي  -٢

)فرم ويژه سهميه اند. نموده باالترين مقام مسئول نيز رسيده باشد، براي آن دسته از معرفي شدگاني كه از امتياز مربي در اين آزمون استفاده

 مربيان(

 تصوير اولين و آخرين حكم كارگزيني استخدامي هيأت علمي )آزمايشي، قطعي(ويژه سهميه مربيان -3

، مقاالت چاپ شده كارشناسي ارشد و پروژه كارشناسي نامه )شامل پايان هاي مربوطه و تأييديهآموزشي و پژوهشي  اصل مستندات سوابقـ 4

هاي آموزشي گذرانده و  هاي علمي، ترجمه كتاب يا مقاله، كتابهاي تأليفي، مستندات مربوط به دوره در نشريات و ارائه شده در همايش

 ( كه اين موارد در زمان مصاحبه كنترل و امتيازدهي خواهد شد طرح هاي پژوهشي انجام شدهسوابق تدريس متقاضي، مستندات 

 مستندات ساير فعاليتهاي مرتبط با رشته متقاضي -5

با عنوان  6ـ ارائه پيشنهاده )پروپوزال پيشنهادي( رساله دوره دكتري مطابق با اولويت رديف اول داوطلب، قيد شده در جدول شماره6

 مورد عالقه داوطلب براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري  موضوعات

هر دو به همراه تصوير ريز نمرات التحصيلي تاريخ و معدل فارغ باكارشناسي و كارشناسي ارشد و كپي گواهي پايان تحصيالت  ـ اصل7

 . به نحوي كه بتوان معدل و طول مدت تحصيل را از آن استخراج و امتيازدهي كرد مقطع

بايست  مي  باشند عالوه بر اصل مدرك كارشناسي ناپيوسته التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي سته از معرفي شدگاني كه فارغد آن : ١ تبصره

 كارداني را نيز ارائه نمايند.  گواهي پايان تحصيالت اصل 

)اصل گواهي  شوند ميالتحصيل  فارغ 3١/6/16تاريخ شدگاني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي ارشد بوده و حداكثر تا   معرفي:  ٢تبصره 

را ارائه  تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مطابق فرم مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور

 .(نمايند

باشند، الزم است اصل گواهي تأييد شده توسط  ينم 7بند مندرج در   شدگاني كه به دالئلي قادر به ارائه مدرك يا مدارك  معرفي ـ3تبصره 

 دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.

 اصل و تصوير  شناسنامه و كارت ملي  ـ 8

شركت در دفترچه راهنماي  3مندرج در صفحه « مقررات وظيفه عمومي»مدركي كه وضعيت نظام وظيفه معرفي شده را با توجه به بند  -1

 مشخص نمايد. آزمون مذكور )براي برادران(
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مربوط به يكي از بايد شده باشد. كارنامه  المللي كه در آن نمره زبان درج بين هاي ملي وگواهي شركت در آزمونو تصوير اصل  -١1

باشد و در زمان  «TOEFL IBT  ،TOEFL PBT  ،IELTS »معتبر  المللي و يا بين«  MSRT  ،MCHE  ،TOLIMO »آزمونهاي زبان ملي 

الذكر از امتياز مدرك زبان مطابق با  مصاحبه ، حداكثر دو سال از تاريخ آزمون زبان، سپري شده باشد. داطلب در صورت ارائه كارنامه فوق

 رفت. مند خواهد شد و در غير اينصورت امتيازي بابت مدرك زبان به نامبرده تعلق نخواهد گ )بخش د( بهره 4جدول شماره 

( به حساب 61ريال كه در وجه ) درآمد اختصاصي دانشگاه هنر نزد بانك ملي، شعبه مركزي، كد 1,100,000ـ اصل فيش بانكي به مبلغ ١١

ضمنا داوطلباني كه در دو  يا سه  كد رشته براي مصاحبه معرفي شده اند فقط يك فيش واريز شده باشد. ٢١774١1113117سيبا به شمارة  

 نمايند.واريز 

 مستندات مربوط به داوطلباني كه از سهميه شاهد و ايثارگر استفاده نموده اند. ـ١٢

 هاي انتخابي داوطلب . ـ تصوير فرم انتخاب رشته به همراه نام كدر شته محل١3
 

 تذکرات مهم :

ل دارد ، الزم است دواطلب با شماره تلفن چنانچه تاریخ اعالم شده مصاحبه برای داوطلبی با زمان مصاحبه ایشان در دانشگاه دیگری تداخ .8

 تماس و زمان دیگری را برای مصاحبه تعیین نماید که این زمان در همان محدوده زمانی مصاحبه دانشگاه هنر خواهد بود.  11612119

 .حضور شخص داوطلب در روز مصاحبه الزامی است .1

ت مدارک فوق الذکر قابل تخصیص است چنانچه این مدارک در روز مصاحبه با توجه به اینکه امتیازات هر بخش )آموزشی و پژوهشی( با روی .9

امتیاز آن بخش در جمع نمرات داوطلب لحاظ نخواهد شد و دانشگاه نیز موظف به تماس و پیگیری ارائه مدارک مورد ادعای  ارائه نشود ،

 باشد.داوطلب نمی

رساند ،  شهریه مصوب این دانشگاه در دوره  دانشگاه را انتخاب نموده اند می به اطالع داوطلبانی که دوره های نوبت دوم و خودگردان این .9

 ریال می باشد. 000/000/660های پردیس خودگردان  ریال و در دوره 000/000/110های نوبت دوم 

 مدارک و وجه دریافتی  قابل استرداد نیست . .2

 

 آدرس محل مصاحبه : 

 تحصيالت تكميلي دفتر ،دانشگاه هنر،  65بان سرهنگ سخائي بعد از تقاطع سي تير ،پالك تهران خيابان حافظ ،خيا                

 دانشگاه 

 یا

 دانشگاه  تحصيالت تكميلي دفتر ،دانشگاه هنر 65تهران ميدان امام خميني خيابان فردوسي خ سرهنگ سخائي پالك 
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 ها و مراکز آموزش عالی در آزمون ورودی دکترای تخصصی مربیان دانشگاهاز سهمیه فرم مخصوص متقاضیان استفاده 

 دانشگاه هنر   8941ـ 46سال تحصیلی 

 تاریخ : .......................

 شماره : .......................

 مدیریت محترم تحصیالت تکمیلی دانشگاه هنر

 

 باسالم،
............... ..................  صادره از ............................... دارنده شماره شناسنامه .......................بدینوسیله خانم / آقای ..............

اکنون به صورت رسمی که هم متولد سال ................... متقاضی شرکت در آزمون دکتری رشته ....................................
با عنوان عضو هیأت ارشد در رشته ............................................... در این دانشگاه قطعی/رسمی آزمایشی با مدرک کارشناسی

 : شود که در صورت قبولی نامبرده به کار اشتغال دارد برای شرکت در آزمون معرفی و این دانشگاه متعهد میعلمی 
 
 نام ارائه نماید. برای ایشان صادر و به هنگام ثبت ،سال 5قابل تمدید تا  ،ـ حکم مأموریت چهارساله1
 مطابق آیین نامه مربوطه واحد موظف تدریس خود را در دانشگاه محل تحصیل تدریس نماید. ـ 2
 
 

 نام و نام خانوادگی رئیس دانشگاه / معاون آموزرشی                                                                                     
 امضاء و تاریخ:                                                                                                           

 
 لطفاً نامه را ممهور به مهر دانشگاه به همراه شماره و تاریخ ارائه نمائید. 
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 «تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی»و « پژوهش هنر»های رشته مصاحبه ورودی دوره دکتری مراجعه داوطلبان  بندی زمانجدول 

 8941دانشگاه هنر ـ 

شماره  ردیف

 داوطلبی

شماره  ردیف زمان مراجعه  خانوادگی نامنام 

 داوطلبی

شماره  ردیف زمان مراجعه  نام خانوادگی نام

 داوطلبی

 زمان مراجعه  نام خانوادگی نام

 آهنی الله  172201 1
 

  11/4/69شنبه یک
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک خرد مهدی  1:5122 15
 صبح 7::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار شه کالهی فاطمه 64::16 26
 صبح 7::1ساعت 

2 
172217 

 رضایی ازغندی فاطمه 
 

  14/4/69شنبه چهار
 صبح 7::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار سرکالن مهدی  1:51:6 19
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک منصور آبادی مصطفی 2724:9 7:
 عصر 7:::1ساعت 

: 
172:1: 

 میرنسل بناب اعظم
 

  14/4/69شنبه چهار
 صبح 7::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار خانی حسن  امیر 1406:9 10
 صبح 7::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار سبحانی فرد حمیده 27:441 1:
 صبح 7::1ساعت 

 یعقوب زاده آزاده 172:11 4
 

  11/4/69شنبه یک
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک حسینی سودابه  141665 11
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک آراممحمدی  21:100 2:
 عصر 7:::1ساعت 

 خداشناس میثم  :170:9 5
 

  11/4/69شنبه یک
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک نظری امیر 146619 16
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک سلیم عالقه بند بصیر 21:115 ::
 عصر 7:::1ساعت 

 طالبی یعقوب  111621 9
 

  14/4/69شنبه چهار
 صبح 7::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار اسکویی گالله 154714 27
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک حسین خانی کامران 216704 4:
 عصر 7:::1ساعت 

 دست مردی عبدالخالق  111901 0
 

  11/4/69شنبه یک
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک شماخی حسین  197:12 21
 صبح 7::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار زهرهرجبی رستم آبادی  221415 5:
 صبح 7::1ساعت 

 عزیزی یوسفکند علیرضا 111906 1
 

  14/4/69شنبه چهار
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک فضایلی سیدمحمد 197:27 22
 صبح 7::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار اسدی پسوجانی مجتبی 222716 9:
 صبح 7::1ساعت 

 خضرنژاد صالح الدین  116645 6
 

  14/4/69شنبه چهار
 صبح 7::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار شریعتی صادق 199077 :2
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک عیسی پور فرشاد 221:57 0:
 عصر 7:::1ساعت 

 باقرزاده آتش چی زهرا 121261 17
 

  11/4/69شنبه یک
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک مقدم کوهی ناصر 111057 24
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو نجفیان محمدجواد 221:94 1:
 صبح 7::1ساعت 

 برمکی فاطمه 121260 11
 

  14/4/69شنبه چهار
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک رحمانی نجیبه  112670 25
 عصر 7:::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار رشونداوه زینب 247120 6:
 صبح 7::1ساعت 

 حسن زاده محمود آباد 12:144 12
 حسام  

  11/4/69شنبه یک
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک محمدرضا طبسی سید 115711 29
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو حمیدی بهرام 244456 47
 صبح 7::1ساعت 

 محمدی سمانه  126172 :1
 

  11/4/69شنبه یک
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک ی نداثغیا 55::16 20
 عصر 7:::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار دوست احمد رضوان 246525 41
 صبح 7::1ساعت 

 فرهنگیان قهفرخی الهه 126165 14
 

  11/4/69شنبه یک
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک زارع خلیلی مریم 90::16 21
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو حبیبی افراتختی معصومه 252602 42
 صبح 7::1ساعت 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 «تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی»و « پژوهش هنر» های رشتهمصاحبه ورودی دوره دکتری مراجعه داوطلبان  بندی زمانجدول 

 8941دانشگاه هنر ـ  

شماره  ردیف

 داوطلبی

شماره  ردیف زمان مراجعه  نام خانوادگی نام

 داوطلبی

شماره  ردیف زمان مراجعه  نام خانوادگی نام

 داوطلبی

 زمان مراجعه  نام خانوادگی نام

 قاسم نژاد مرجان 252667 :4
 

  14/4/69شنبه چهار
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو تقوی ترنم  17971: 50
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو اسماعیل زاده معصومه 17661: 01
 عصر 7:::1ساعت 

44 
254621 

 محمدی محمد
 

  12/4/69شنبه دو
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو الهاممیاحی  17945: 51
 صبح 7::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار طهماسبی زینب 11774: 02
 عصر 7:::1ساعت 

45 
2546:2 

  12/4/69شنبه دو نسب علی  افتخاری
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو کریمی هسنیجه وجیهه 17941: 56
 صبح 7::1ساعت 

 نقیبی اصفهانی  117:0: :0
 مریم سادات

  12/4/69شنبه دو
 عصر 7:::1ساعت 

 بازیار علیرضا 2517:1 49
 

  14/4/69شنبه چهار
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو روح اله برکی شبنم 17959: 97
 صبح 7::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار بحرالعلومی شاپورآبادی دینا :1179: 04
 عصر 7:::1ساعت 

 کریم پور سمیرا 295109 40
 

  14/4/69شنبه چهار
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو حاج اله یاری سارا 17079: 91
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو برات طرقی مرجان 11796: 05
 عصر 7:::1ساعت 

 زارعی محمد 20:279 41
 

  14/4/69شنبه چهار
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو افضل الهام پور 17171: 92
 عصر 7:::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار سارهمحمدی  11171: 09
 عصر 7:::1ساعت 

 شهراد الهه 205640 46
 

  12/4/69شنبه دو
 صبح 7::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار فاضلی آزاده 17121: :9
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو نیکویی آزاده 11105: 00
 عصر 7:::1ساعت 

 حسینی شکیب طاهره 211215 57
 

  12/4/69شنبه دو
 صبح 7::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار هدایت زاده نکیسا :1714: 94
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو روشن نرجس 11164: 01
 عصر 7:::1ساعت 

 نوری سارا السادات 211251 51
 

  14/4/69شنبه چهار
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو باشتنی مرضیه السادات 17197: 95
 عصر 7:::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار نفیسه بیگمضرغامی  11270: 06
 عصر 7:::1ساعت 

 فروغی سجاد 215569 52
 

  14/4/69شنبه چهار
 صبح 7::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار فدایی تهرانی مریم 17109: 99
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو رستگاریان مژگان 11206: 17
 عصر 7:::1ساعت 

 اقمشه مینا  17464: :5
 

  14/4/69شنبه چهار
 صبح 7::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار فاطمی فریماه 17640: 90
 عصر 7:::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار اقتداری سپیده 11421: 11
 عصر 7:::1ساعت 

 خلج امیرحسینی اتوسا 17574: 54
 

  14/4/69شنبه چهار
 صبح 7::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار پهلوان نوده محبوبه 17659: 91
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو سلطانیان مریم 11570: 12
 عصر 7:::1ساعت 

 نیا مینو  محمدی 17521: 55
 

  14/4/69شنبه چهار
 صبح 7::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار مرادی مهتاب 17604: 96
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو ثابت سروستانی مژده :1151: :1
 عصر 7:::1ساعت 

 محمدی مینا  175:4: 59
 

  12/4/69شنبه دو
 صبح 7::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار اسعدی نژاد نرجس 17614: 07
 عصر 7:::1ساعت 

  4/69/:1شنبه  سه حیدری مرتضی  49:67: 14
 صبح 7::1ساعت 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 

« تحلیلی هنر اسالمی تاریخ تطبیقی و»و « پژوهش هنر »های  رشتهمصاحبه ورودی دوره دکتری مراجعه داوطلبان  بندی زمانجدول 

 8941دانشگاه هنر ـ 

شماره  ردیف

 داوطلبی

شماره  ردیف زمان مراجعه  نام خانوادگی نام

 داوطلبی

شماره  ردیف زمان مراجعه  نام خانوادگی نام

 داوطلبی

 زمان مراجعه  نام خانوادگی نام

 رجبی وحید  49:60: 15
 

  4/69/:1شنبه  سه
 صبح 7::1ساعت 

 احمدآباد حسین قنبری 491:1: 69
 

  4/69/:1شنبه  سه
 صبح 7::1ساعت 

  4/69/:1شنبه  سه پور مهران  نبی 166299 170
 عصر 7:::1ساعت 

19 
:49571 

 سیدین سیدمحمدرضا
 

  14/4/69شنبه چهار
 عصر 7:::1ساعت 

 رییسی ایمان 49194: 60
 

  4/69/:1شنبه  سه
 صبح 7::1ساعت 

  4/69/:1شنبه  سه یغماییان مریم 2112:1 171
 عصر 7:::1ساعت 

10 
:49524 

 آبادی مجید احمد
 

  14/4/69شنبه چهار
 عصر 7:::1ساعت 

 حنیف احسان 49671: 61
 

  14/4/69شنبه چهار
 عصر 7:::1ساعت 

  4/69/:1شنبه  سه پوری ثریا غفار :1757: 176
 عصر 7:::1ساعت 

 رفوگری علیرضا 49526: 11
 

  14/4/69شنبه چهار
 عصر 7:::1ساعت 

  14/4/69شنبه چهار پاک نژاد راسخی کامران 49645: 66
 عصر 7:::1ساعت 

  4/69/:1شنبه  سه خبیری فروغ 17122: 117
 عصر 7:::1ساعت 

 شیخانی رامین 49505: 16
 

  14/4/69شنبه چهار
 عصر 7:::1ساعت 

  4/69/:1شنبه  سه عرفان منش راهله  126754 177
 صبح 7::1ساعت 

  4/69/:1شنبه  سه رحمنی لیال 11749: 111
 عصر 7:::1ساعت 

 راست منش حسین 49971: 67
 

  14/4/69شنبه چهار
 عصر 7:::1ساعت 

171 
126796 

  4/69/:1شنبه  سه یارعلی زهرا 
 صبح 7::1ساعت 

  4/69/:1شنبه  سه طاهریان الهام 11176: 112
 عصر 7:::1ساعت 

 پاپی علی مال زیری 49959: 61
 

  4/69/:1شنبه  سه
 صبح 7::1ساعت 

172 
1:5119 

  4/69/:1شنبه  سه خسرویانی علیرضا 
 صبح 7::1ساعت 

  4/69/:1شنبه  سه مخلصی مژده  11266: :11
 عصر 7:::1ساعت 

 شاکرینگجه وحید 49956: 62
 

  14/4/69شنبه چهار
 عصر 7:::1ساعت 

  4/69/:1شنبه  سه بهدانی مجید  146612 :17
 صبح 7::1ساعت 

  4/69/:1شنبه  سه رضایی مهوار میثم  49952: 114
 عصر 7:::1ساعت 

افالکی سورشجانی  :4907: :6
 میالد

  4/69/:1شنبه  سه
 صبح 7::1ساعت 

  4/69/:1شنبه  سه حیدرپور امیراقبال 197260 174
 صبح 7::1ساعت 

    

 کمر حسنپور علیفرضی 49051: 64
 

  4/69/:1شنبه  سه
 صبح 7::1ساعت 

  4/69/:1شنبه  سه حمید الهام شمس 194205 175
 صبح 7::1ساعت 

    

 رجبی محمدفرزان :4906: 65
 

  14/4/69شنبه چهار
 عصر 7:::1ساعت 

  4/69/:1شنبه  سه طبیب سیدرضی الدین :10105 179
 عصر 7:::1ساعت 

    

 

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 8941مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی دانشگاه هنر ـ رشته مصاحبه ورودی دوره دکتری مراجعه داوطلبان  بندی زمانجدول 

شماره  ردیف

 داوطلبی

شماره  ردیف زمان مراجعه  نام خانوادگی نام

 داوطلبی

شماره  ردیف زمان مراجعه  نام خانوادگی نام

 داوطلبی

 زمان مراجعه  نام خانوادگی نام

  16/4/69شنبه دو نژاد حکیمه افشاری 6::172 1
 صبح 7::1ساعت 

  10/4/69شنبه  حسینی سیاوش مجذوب 197:26 15
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک سهیلی پور اعظم 11519: 26
 صبح 7::1ساعت 

2 
170:19 

زاده جغناب  عبدالعلی
 محبوب

  10/4/69شنبه 
 صبح 7::1ساعت 

  10/4/69شنبه  ارباب نیا مهدی 110147 19
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک احمدی روشنک 11510: 7:
 صبح 7::1ساعت 

: 
111917 

  10/4/69شنبه  علیزاده بیستون 
 صبح 7::1ساعت 

  10/4/69شنبه  بهرام زاده کاوه 116:66 10
 عصر 7:::1ساعت 

  16/4/69شنبه دو افضلی سیده زینب 11516: 1:
 صبح 7::1ساعت 

  10/4/69شنبه  رضی دهقی مریم  میرزا 126160 4
 صبح 7::1ساعت 

  10/4/69شنبه  حقیقت زینب 60::16 11
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک اهلل کیانوش ولی 11527: 2:
 صبح 7::1ساعت 

  10/4/69شنبه  رضوانی کاشانی نیلوفر :12627 5
 صبح 7::1ساعت 

  16/4/69شنبه دو قالتی شهرام رهبر 166210 16
 صبح 7::1ساعت 

  16/4/69شنبه دو احمدی مریم 11525: ::
 صبح 7::1ساعت 

  16/4/69شنبه دو امام جمعه نوشین 126274 9
 صبح 7::1ساعت 

  10/4/69شنبه  قانونی محسن 217407 27
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک یوسفی ولمازویی فریبا 11520: 4:
 عصر 7:::1ساعت 

  10/4/69شنبه  یونسی بهاره 126275 0
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک جویی سپیدهمرادیوندکله :22491 21
 صبح 7::1ساعت 

  16/4/69شنبه دو سرداری مینا 115:7: 5:
 صبح 7::1ساعت 

  10/4/69شنبه  برنوس وحید 1:5107 1
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک نام مهدی نیک 244411 22
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک پورمنفرد سرور 115:2: 9:
 عصر 7:::1ساعت 

  10/4/69شنبه  یونسی حامد 1:5101 6
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک نادری جلودار صدیقه 291:10 :2
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک روحی دهبنه صدیقه 115:1: 0:
 عصر 7:::1ساعت 

  16/4/69شنبه دو شریفی ابوذر 1425:6 17
 صبح 7::1ساعت 

  16/4/69شنبه دو دیداری معصومه 201:92 24
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک طاهری محمدعلی 49652: 1:
 عصر 7:::1ساعت 

  10/4/69شنبه  حمزه حمزه 146616 11
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک قهرمانی عباس 20:219 25
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک پنجه عباس آتش 49654: 6:
 عصر 7:::1ساعت 

  10/4/69شنبه  نادی مهدی 146627 12
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک سیر سیدحسین حسینی 20:210 29
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک کوشکی داریوش 49651: 47
 عصر 7:::1ساعت 

  10/4/69شنبه  قربانی مهدی 197:20 :1
 عصر 7:::1ساعت 

  16/4/69شنبه دو محمدی زهرا سلطان 211201 20
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک قدوسیان طلحه 49697: 41
 عصر 7:::1ساعت 

  10/4/69شنبه  اسدی فرشاد 197:21 14
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک آبادی فاطمه قدرتی برنج 210060 21
 صبح 7::1ساعت 

    

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 8941معماری دانشگاه هنر ـ رشته مصاحبه ورودی دوره دکتری مراجعه داوطلبان  بندی زمانجدول 

شماره  ردیف

 داوطلبی

شماره  ردیف زمان مراجعه  نام خانوادگی نام

 داوطلبی

شماره  ردیف زمان مراجعه  نام خانوادگی نام

 داوطلبی

 زمان مراجعه  نام خانوادگی نام

  17/4/69شنبه  سلیقه الهام  172166 1
 صبح  7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک رشآحسینی علمداری  204561 15
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو میرزایی یگانه بهزاد 45:17: 26
 صبح 7::1ساعت 

2 
111671 

  17/4/69شنبه  علیخانی مسعود پور
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک فروغی مهدا 205159 19
 صبح 7::1ساعت 

طباطبایی ابراهیمی  45495: 7:
 سیدعلی

  12/4/69شنبه دو
 صبح 7::1ساعت 

: 
121644 

  17/4/69شنبه  شهیدی مارنانی نازنین
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک یکتا محمدباقر  200152 10
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو شریفی پور شاهین  45570: 1:
 صبح 7::1ساعت 

  17/4/69شنبه  تفکر مینا  :14160 4
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک فرد حمیده ابرقویی 76190: 11
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو زاده صدرا  صاحب :4551: 2:
 صبح 7::1ساعت 

  17/4/69شنبه  مختار احمد پور 194116 5
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک الحسینی مهسا ضرابی 76257: 16
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو قنبری ناصر :4552: ::
 صبح 7::1ساعت 

  17/4/69شنبه  مقصودی امین 105199 9
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک ساالری سردری محدثه 76267: 27
 صبح 7::1ساعت 

پور ستوبادی   حسین 45561: 4:
 محمدامین 

  12/4/69شنبه دو
 صبح 7::1ساعت 

  17/4/69شنبه  نصیری احمد 111910 0
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک زندی مرجانه  76:77: 21
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو موسوی سیدحسین 45917: 5:
 صبح 7::1ساعت 

  17/4/69شنبه  واثقی پناه بیتا 16:110 1
 صبح 7::1ساعت 

زاده قیه قشالقی  حسن :7649: 22
 سولماز

  11/4/69شنبه یک
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو قایم پناه مهدی :4591: 9:
 صبح 7::1ساعت 

  17/4/69شنبه  ناصری سینا 161691 6
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک مهاجری مرضیه  76405: :2
 عصر 7:::1ساعت 

علیپور کاسگری  سید 45014: 0:
 سیدمحمدصادق

  12/4/69شنبه دو
 عصر 7:::1ساعت 

  17/4/69شنبه  فاضل علیرضا 161602 17
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک هاشمی سیده میترا 76400: 24
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو قادری وحید 45001: 1:
 عصر 7:::1ساعت 

  17/4/69شنبه  قدردان قراملکی رضا 217:00 11
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک ثابتی الهه  76557: 25
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو کیانی هاشمی رشا 45124: 6:
 عصر 7:::1ساعت 

  17/4/69شنبه  دهقان کیان  217415 12
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک ازما سارا 76991: 29
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو ایرجی احمدعلی  45125: 47
 عصر 7:::1ساعت 

  17/4/69شنبه  رانی وحیدفپوربا 217424 :1
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک خندان فرناز 17776: 20
 عصر 7:::1ساعت 

    

  17/4/69شنبه  بازیار مرضیه  2:7241 14
 عصر 7:::1ساعت 

نظامی ضیابری  میر 45:91: 21
 سیدمجید

  11/4/69شنبه یک
 عصر 7:::1ساعت 

    

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 8941ـ شهرسازی دانشگاه هنر رشته مصاحبه ورودی دوره دکتری مراجعه داوطلبان  بندی زمانجدول 

شماره  ردیف

 داوطلبی

شماره  ردیف زمان مراجعه  نام خانوادگی نام

 داوطلبی

شماره  ردیف زمان مراجعه  نام خانوادگی نام

 داوطلبی

 زمان مراجعه  نام خانوادگی نام

زاده گلعذانی  مهدی 1722:1 1
 زینب

  17/4/69شنبه 
 عصر 7:::1ساعت 

نقوی دشت بیاض  197211 15
 محمود

  17/4/69شنبه 
 عصر 7:::1ساعت 

  17/4/69شنبه  لشگری یاسمن سادات 27:471 26
 عصر 7:::1ساعت 

2 
12:110 

  17/4/69شنبه  فتحی فرزانه امیر
 صبح 7::1ساعت 

  17/4/69شنبه  عامری مریم 194201 19
 عصر 7:::1ساعت 

  17/4/69شنبه  جمالی نفیسه 27:426 7:
 عصر 7:::1ساعت 

: 
121646 

  17/4/69شنبه  شیرانی زهرا 
 صبح 7::1ساعت 

  17/4/69شنبه  ضمیری مهسا  :19594 10
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک فایزی محمد ::2757 1:
 عصر 7:::1ساعت 

  17/4/69شنبه  عزتیان شهره 121651 4
 صبح 7::1ساعت 

  17/4/69شنبه  چوبدار بهاره 195944 11
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک حیدرزاده نادیا 279166 2:
 عصر 7:::1ساعت 

  17/4/69شنبه  پور سیده سارا وطن 121661 5
 عصر 7:::1ساعت 

  17/4/69شنبه  ساالری مریم  195940 16
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک هنرور محسن  217420 ::
 صبح 7::1ساعت 

  17/4/69شنبه  صانعی مریم  126774 9
 عصر 7:::1ساعت 

  17/4/69شنبه  محمدی سیما یار 195946 27
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک کشاورزی شاهو  21:155 4:
 عصر 7:::1ساعت 

  17/4/69شنبه  حسینی دهاقانی مهدی  1:5041 0
 صبح 7::1ساعت 

  17/4/69شنبه  کرامتی زینب 16:296 21
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک بهرامی مریم  219299 5:
 عصر 7:::1ساعت 

شفیعی دستجردی  1:5051 1
 مسعود

  17/4/69شنبه 
 صبح 7::1ساعت 

  17/4/69شنبه  پناهی نیلوفر 71::16 22
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک نادری اسمعیل 221:29 9:
 صبح 7::1ساعت 

  17/4/69شنبه  شریفی حسین  1:5069 6
 صبح 7::1ساعت 

  17/4/69شنبه  اسدی درنا 71::16 :2
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک روشنی صالح  2:0271 0:
 صبح 7::1ساعت 

  17/4/69شنبه  هنردان علی  1:5061 17
 صبح 7::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک الری پویا  امین 166142 24
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک همتی گورابی معین  244420 1:
 صبح 7::1ساعت 

  17/4/69شنبه  بگ محمدی علی اصغر 142520 11
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک مرادی رسول 166195 25
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک خندان ماشکی محمد 2444:9 6:
 صبح 7::1ساعت 

  17/4/69شنبه  علیخانی آرزو 15:164 12
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک مند مهدی  بهره 166212 29
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک ثریایی توحید  251772 47
 صبح 7::1ساعت 

  17/4/69شنبه  بداغ آبادی الهام 15:697 :1
 صبح 7::1ساعت 

پوریزدان پرست  166224 20
 سیدمحمدصادق

  17/4/69شنبه 
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک راد منصور  ناظمی :25171 41
 صبح 7::1ساعت 

  17/4/69شنبه  مطلق مصطفی  اکبری :19727 14
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک مهرافسر سعید 1662:1 21
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک بورا پیمان  مهرنژاد 251714 42
 صبح 7::1ساعت 

 

 

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 8941هنر ـ شهرسازی دانشگاه رشته مصاحبه ورودی دوره دکتری مراجعه داوطلبان  بندی زمانجدول 

شماره  ردیف

 داوطلبی

شماره  ردیف زمان مراجعه  نام خانوادگی نام

 داوطلبی

شماره  ردیف زمان مراجعه  نام خانوادگی نام

 داوطلبی

 زمان مراجعه  نام خانوادگی نام

آبادی  پورقاسم نعمتی 251716 :4
 سعید

  11/4/69شنبه یک
 صبح 7::1ساعت 

پورکلهرودی  احمد 17101: 50
 نرگس

  12/4/69شنبه دو
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو خانی حسین  :4560: 01
 عصر 7:::1ساعت 

44 
29519: 

  11/4/69شنبه یک سادات مصطفوی نجمه
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو بختیاری اکرم :1711: 51
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو سعید علوی سید 45667: 02
 عصر 7:::1ساعت 

45 
201:21 

  11/4/69شنبه یک ربیعی معصومه
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو محمدی خبازان سهند 172:2: 56
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو ثامنی امیر 49726: :0
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک حسینی سیدمحمدجواد 20:114 49
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو عصاری ارانی کوثر  17267: 97
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو تفنگچی مهیاری میالد 497:1: 04
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک قادریان مسعود :20011 40
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو کالریجانی سحر امانی 17:21: 91
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو قاسمی محمدرضا  49741: 05
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک عزیزپور سولماز  211196 41
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو ابوالقیسی رودسری الهه 7::17: 92
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو نمازی وحید  491:7: 09
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک نوذری مژده  211101 46
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو مسیح رها 17:51: :9
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو الجنابیان علی  علی 49101: 00
 عصر 7:::1ساعت 

پور سیاهمرد شعبان 2155:5 57
 مهدی

  11/4/69شنبه یک
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو لشکری مهال 17415: 94
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو مؤمنی محمود 49164: 01
 عصر 7:::1ساعت 

  11/4/69شنبه یک ولدخانی حامد  215540 51
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو زاده مینا  محمد 17419: 95
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو اله عماد  شمس 49215: 06
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو کاران مهدیه صیفی :1776: 52
 صبح  7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو سا شامیرکبیریان ات 17449: 99
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو کریمی آرش آقا 49269: 17
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو نجاتی مهشید 17147: :5
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو وکیل حنانه میر 17452: 90
 عصر 7:::1ساعت 

    

  12/4/69شنبه دو سفیری ندا 17197: 54
 عصر 7:::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو بین آسیه  نیک :1749: 91
 صبح 7::1ساعت 

    

  11/4/69شنبه یک جهان زمین شهرزاد 17191: 55
 عصر 7:::1ساعت 

موسوی خورشیدی  17410: 96
 راضیه

  12/4/69شنبه دو
 صبح 7::1ساعت 

    

  12/4/69شنبه دو کیانفر آیدا 17191: 59
 صبح 7::1ساعت 

  12/4/69شنبه دو میرزاده سیدحسین 45610: 07
 عصر 7:::1ساعت 

    

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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