
 99اعالم نتایج پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال 

 دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه هنر اصفهان می رساند، اسامی مندرج در جدول زیر در  99به اطالع داوطلبان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال     

پذیرفته شدگان دانشگاه هنر اصفهان ثبت شده است و از آنجایی که امکان ثبت اطالعات سامانه سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان 

نام  تاین افراد در سایر دانشگاه ها امکان پذیر نمی باشد، داوطلبانی که در سایر دانشگاه ها نیز مورد پذیرش قرار گرفته اند و تمایل به ثب

می باشند تا با حذف اطالعات از  16/7/99حداکثر تا تاریخ  نصراف به این دانشگاهدر آن دانشگاه ها دارند، ملزم به ارایه درخواست ا

در غیر اینصورت پس از اعالم تایید نهایی سازمان سنجش  سامانه، دسترسی دانشگاه های دیگر برای ثبت اطالعات فرد، امکانپذیر گردد.

 گاه هنر اصفهان خواهند بود.به عنوان پذیرفته شده دانش افراد مندرج در لیست زیر آموزش کشور

 .پذیرش نهایی داوطلبان منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود

، 99-1400به دلیل پذیرش تمامی رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه ، از نیمسال اول سال تحصیلی الزم به ذکر است     

 از مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شوند. 30/7/99ستند حداکثر تا تاریخ پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ملزم ه

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 031-36269970تلفن تماس:  

 دانشگاه هنر اصفهان 99سال اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون استعداد درخشان کارشناسی ارشد 

 اسامی افراد ذخیره اسامی افراد پذیرفته شده رشته ردیف

 صادق پورجزی نازنین نقاشی 1
 نیلوفر کرباسی عامل

 

  فاطمه ابراهیم پور نقاشی ایرانی 2

 فرشته تقی زاده کلیشادی صنایع دستی 3
 محمدجواد سمیع قهفرخی

 لیال احمدی
 فاطمه حسن زاده

 طیبه رئیسی گهرویی

 زهرا حیدری جامع بزرگی فرش 4
 نیلوفر قاسمی

 

هنر اسالمی )مطالعات تاریخی  5
 هنر اسالمی(

  قزوینیآیدا ابراهیم 

هنر اسالمی )مطالعات کتابت و  6
 نگارگری(

 فاطمه طاهری
 مهدیه نظریه 

 

مرمت بناهای تاریخی)میراث  8
 معماری

 راضیه السادات موسوی
 درین عباس زاده

 

مرمت بناهای تاریخی)میراث  9
 شهری(

 یاسمن امیری
 دنا رجائیان

 

  راحیل نوشیروانی باستان سنجی 11

 عاطفه روحانی فرهنگی و تاریخیمرمت اشیا  12
 افسانه نصر اصفهانی

 سیدمسعود میرمجربیان
 علی اصغر نگارستانی

 

 زهرا پل حاج کاظمی معماری 13
 فاطمه نصیری بروجنی

 

  سارا نکوبهر برنامه ریزی شهری 14
 مهدی بدری زاده
 محمدرضا رفیعی

 محمدمهدی آقابزرگتر
 



 فرانه مظهری طراحی شهری 15
 صادقی نهرخلجیمحمدمهدی 

 حسین طهماسبی بلداجی

 سارا نکوبهر
 آقابزرگترمحمدمهدی 

 سمانه احمدی پژوهش هنر 16
 طیبه رئیسی گهرویی

 سیدامیرخاتم طالبی

 مریم رایجی
 

 حسین صادقی شاهدانی مدیریت جهانگردی 17
 صدرا فقیه احمدآبادی

 

 

 پرنیان شکاری مدیریت موزه 18
 شیوا کاوه

 

 زهرا نادری سمیرمی اقتصاد شهری 19
 پوریا احمدی

 اشکان ظهرابی

 

 مهتا هدایت  تصویرسازی 20
 مهال صدقی

  فاطمه منصوری
 نگین باقری

 

 آنیتا ترابی ارتباط تصویری 21
 زینب سعادت همامی

 بهاره نوری شاد

 حمیده طهماسبی آبدر

 

 


