
 99ـ  0011سال تحصیلی پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان، ن پذیرش دوره دکتری امصاحبه داوطلب زمان

 رسانی خواهد شد.های ذکرشده زیر، از طریق گروه به داوطلب اطالعهرگونه تغییر احتمالی در زمان

 

  

  9911صبح روز دوشنبه هفتم مهرماه 

 (داوطلبان واجد شرایط دکتری بدون آزمون استعداد درخشان)

ف
دی

ر
 

 ساعت مصاحبه داوطلبنام 

 91:91 نژاد چراغیرقیه دیزج 9

 91:01 مژده ملی 2

 99 یاسمن امامی 9

 99:91 پورسمیه رسولی 0

 99:91 فرزانه حیدری 1

 99:01 سادات ملکوتی ندا 6

 92 حدیثه شیرزاد مرکاوی 7

 

 

 

 

 

 

 9911عصر روز دوشنبه هفتم مهرماه 

ف
دی

ر
 

 ساعت مصاحبه داوطلبنام 

 99:01 زهره دوازده امامی 9

 99:11 سید محمود میرعزیزی 2

 90 حسین ملکی 9

 90:91 حمیده سلیمیان 0

 90:21 افالکیامیر محمد فلک 1

 90:91 زاده مقدممریم خلیل 6

 90:01 سارا کارگری آریان 7

 90:11 سعید احمدی علیایی 8

 91 محمد توکلی 1

 91:91 نژادمینا سادات احمدی 91

 91:21 امیر اقبال حیدرپور 99

 91:91 زهرا شوقی 92

 91:01 زهرا امانی 99

 91:11 فردمرتضی صدیقی 90

 96 الهه میربابائیان رودسری 91
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 9911شنبه هشتم مهرماه صبح روز سه

ف
دی

ر
 

 ساعت مصاحبه داوطلبنام 

  91 تنیمنیره پنج 96

 91:91 نژادمحسن ساربان 97

 91:21 متین آهنگری 98

 91:91 منشحسین راست 91

 91:01 فرانک عبدی 21

 91:11 فهیمه نعمتی 29

 99 فایزه رحمتی 22

 99:91 الهام شمس حمید 29

 99:21 آبادیعطیه خان حسین 20

 99:91 یارجهان ذرآ 21

 99:01 جلیل حیاتی 26

 99:11 پورحسین بهروزی 27

 92 سعید اخوانی 28

 92:91 رضا مشایخی 21

 92:21 محمد فاضل مقیمی 91

 

 

 

 9911شنبه هشتم مهرماه عصر روز سه

ف
دی

ر
 

 ساعت مصاحبه داوطلبنام 

 99:01 محمد حسین براتی 99

 99:11 مهدی همایونی 92

 90 یوسف فاریابی 99

 90:91 سیمین بنا 90

 90:21 شیدا نصیری 91

 90:91 آبادسارا جوانمرد تقی 96

 90:01 سارا فرحمند درو 97

 90:11 آبادیابوالفضل صادقپور فیروز 98

 91 عبدالخالق دستمردی 91

 91:91 اکرم نوروزی 01

 91:21 امیر اشکان فروتن 09

 91:91 ارشیا امینی 02

 91:01 آزاده شریفی نوغابی 09

 91:11 آبادی حسین جهانمردبهاره  00

 96 الهام رفیعی 01
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 9911صبح روز چهارشنبه نهم مهرماه 

ف
دی

ر
 

 ساعت مصاحبه داوطلبنام 

  91 انسیه ترابی 06

 91:91 فاطمه استاد 07

 91:21 فرشته دیانت 08

 91:91 لیدا فتحی 01

 91:01 معصومه منظری توکلی 11

 91:11 الرعایامریم امین 19

 99 مریم قاسمی 12

 99:91 زادهمریم ساکی 19

 99:21 مینا شیرانی 10

 99:91 ناهید رحمانپور 11

 99:01 رادمائده جابری 16

 99:11 نژادنرگس اسعدی 17

 92 اسدینسیم بنی 18

 92:91 نوروز کرمانشاهیسارا  11

 92:21 شادی مددی 61

 

 

 

 9911عصر روز چهارشنبه نهم مهرماه 

ف
دی

ر
 

 ساعت مصاحبه داوطلبنام 

 99:01 شادی تاکی 69

 99:11 شمیم سبزواری 62

 90 شلیر عطایی 69

 90:91 سیده زهرا کشفی 60

 90:21 زهره محمدی معین 61

 90:91 اختر السادات موسوی 66

 90:01 زاده طاریستاره تراب 67

 90:11 ثناء وافری 68

 91 انسیه سادات موسوی ویاپه 61

 91:91 چیفاطمه آینه 71

 91:21 لیال اتابکی 79

 91:91 معصومه نائیج 72

 91:01 مهدیه شیرازی 79

 91:11 مریم رزقی راد 70

 96 سید محمد فضائلی 71
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 9911شنبه دهم مهرماه صبح روز پنج

ف
دی

ر
 

 ساعت مصاحبه داوطلبنام 

  91 محسن نقابی 76

 91:91 صفیه حاتمی 77

 91:21 پیوند توفیقی بروجنی 78

 91:91 فریبا داوری 71

 91:01 نژادبردیا شعبانی 81

 91:11 انوشه طاهری 89

 99 خدیجه میرساالری 82

 99:91 جمشید مالپور 89

 99:21 علیرضا طاهری مقدم 80

 99:91 مزیدیمجید  81

 99:01 اعظم محمودیان 86

 

 


