
در مقطع  8931داوطلبان واجد شرایط پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان سال و زمان مصاحبه  ،مدارکاعالم اسامی

 دانشگاه هنر اصفهان دکتری

 زمان  رشته  نام و نام خانوادگی ردیف
 مرتضی مجیدی 1

 معماری

 11/4/89سه شنبه 

 اعظم امیری دوماری 1 صبح 11تا  9از ساعت 

 قدم زهرا ثابت 3

 مهسا تقی زاده 4

 ریحانه خرم رویی 5

 سارا صادقی 6

 جلیل شاعری 7

 سیما خالقیان 9

 فاطمه حنیفه 8

 محمدعلی زاغیان 11

 نیلوفر راست قلم 11

 شهرسازی

 11/4/89سه شنبه 

 مریم قربان پور 11 بعدازظهر 15:31تا  13از ساعت 

 شادی شکری یزدان آباد 13

 سیدماجد موسوی شفیع 14

 پژوهش هنر

 11/4/89چهارشنبه 

 مریم عظیمی نژاد 15 صبح 11تا  9از ساعت 

 فرنوش ایران منش 16

 ندا کیانی اجگردی 17

مرمت و احیا بناها و بافت های  معصومه غنایی 19

 تاریخی

 19/4/89سه شنبه   

 پرگل سلیمانی 18 ظهر 13تا  11:31از ساعت 

 فریبا موجودی 11
 مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی

 19/4/89سه شنبه   

 حسین بیگی 11 صبح 11:31تا  11از ساعت 

 اکرم ابراهیم زاده 11

 باستان شناسی

 19/4/89سه شنبه   

 فرشته آذرخرداد 13 صبح 11تا  9از ساعت 

 الناز قرائتی 14

دفتر معاونت آموزشی و تحصیالت  -دانشگاه هنر اصفهان -چهارراه خاقانی -خیابان حکیم نظامی -مکان مصاحبه: اصفهان

 398-99993363. شماره تماس: تکمیلی

 :الزم جهت ارایه در روز مصاحبهمدارک 

  م دهه پژوهشی مستخرج از پایان نامه، گواهی ثبت اختراع از مراجع ذیصالح یا گواهی جشنواره های اعال –اصل گواهی پذیرش یا چاپ مقاله علمی  

  مهرک کاردناسی و کاردناسی ارده به همراه ریز نمرات 

 کاردناسی ارده نامهپایان. 

 مهرک زبان 

  (. 3فر م تکمیل دهه امتیازات پژوهشی و آموزدی )فر م دماره 

  صاحبه توسط داوطلب ارایه گردد.، در روز م3دماره  مستنهات فر ماصل تمامی 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 0اعال م دهه در اطالعیه ریال )یکصه و ده هزار تومان( به حساب  000110111فیش واریز وجه به مبلغ اصل  

 وری خواهه بود.امنوط به تاییه وزارت علو م، تحقیقات و فنپس از قبولی در مصاحبه،  پذیرش قطعی داوطلبان ،الز م به ذکر است -

 ( تماس حاصل فرماییه.معاونت آموزدی و تحصیالت تکمیلی)دفتر  130-39992261در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با دماره تلفن  -

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 8931تیرماه  4

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


