
 دانشگاه هنر اصفهان 7931اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال 

 ذخیره پذیرفته شدگان نام رشته ردیف

 سیده صبا محمدحجازی معماری 7
 مهسا محرابی

 مهسا اسرافیلیان
 عرفان شفیعی
 مهدی ارژمند
 فرشته حبیبی

زهرا علیجان 
 زاده

 علیجان زادهزهرا  مطالعات معماری ایران 2
 فائزه امینی

 مهدیه نخودی زاده
 صبا رستم نژاد چراتی

 محمد مارابی

 محمد محمدی وندیشی طراحی شهری 9
 کنگازی محمد کنگازیان
 سیاوش رسولی

 مهرنوش امیریوسفی

 

 زهرا جعفری برنامه ریزی شهری 4
 زهرا وکیلی

 زهرا هاشمی نژاد
 محمدرضا خلیل پرور

 

 نصر اصفهانیعاطفه سادات  نقاشی 5
 محبوبه کمالی

 

 الهام حاجی نیلی مرمت بناها و بافتهای تاریخی 6
 نقنه صبا رحیمی

 

  ثریا محمدی عاشورآبادی مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی 1

 )گرایش مطالعات تاریخی هنر اسالمی(ریحانه امین پور هنر اسالمی 8

 )گرایش مطالعات تاریخی هنر اسالمی(فریده جهانبخش

 )گرایش مطالعات تاریخی هنر اسالمی(یوسفی محدثه

 

 (کتابت و نگارگری)گرایش مطالعات فاطمه مهدیه

 (کتابت و نگارگری)گرایش مطالعات افسانه آربیع

 (کتابت و نگارگری)گرایش مطالعات سیده زینب تافته

 

 فاطمه السادات موسوی صنایع دستی 3
 مریم نصراصفهانی

 پریسا دلیر
 مهدی بهنامیان

 ریحانه رحیمی نژاد

 

 مژگان یونسی فرش 71
 نرگس شیرانی
 مرضیه زمانی

 

  ه مجردیطمفا تصویرسازی 77

 بهناز سلیمی مقدم مدیریت موزه 72
 مایده براتی

 فایزه سعیدی پور

 

ایران و  اسالمی تمدن و فرهنگفاطمه خمر)گرایش  باستان شناسی 
  (سرزمین های دیگر

اکبر)گرایش تمدن و  فرانک اسماعیلی شاهزاده علی
 فرهنگ اسالمی ایران و سرزمین های دیگر(

 
 نرجس سنائی نوش آبادی)گرایش پیش از تاریخ(

 بهاره یگانه)گرایش دوران تاریخی(

 



 
 مهدی عسکرزاده گوکی)گرایش دوران تاریخی

 

 

جهت تعیین دانشجویان برتر مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی،  2/9/31مورخ  49392/27/2با توجه به نامه شماره 

عمل خواهد شد. لذا این دانشجویان باید جزء ده درصد برتر  4/1/35مورخ  741196/2بر اساس ابالغیه شماره  32ورودی 

این دانشگاه،  همان ورودی در درصد دوم 71دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و یا در صورت خالی بودن ظرفیت 

نمی توانند از آیین نامه جدید استفاده  32-39ابالغ دانشگاه ها برای پذیرش دانشجویان ورودی نیمسال دوم  باشند. بر اساس این

 نمایند.

 خواهند بود.  نهایی ،اعالم شده در جدول فوق پس از تایید سازمان سنجشافراد  قبولی نهایی 

درصورت انصراف افراد معرفی شده از پذیرش  با توجه به ثبت اطالعات داوطلبان در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور،

دانشگاه  دفتر استعدادهای درخشانبه  7931حداکثر تا پایان تیرماه خواهشمند است مراتب  ،بدون ازمون در دانشگاه هنراصفهان

 صورت پذیرد.الزم افراد اقدام  سایر تا نسبت به بررسی درخواست گردد. اعالم 197-96263311به شماره 

 


