
 دانشگاه هنر اصفهان 1400مقطع کارشناسی ارشد سال اعالم نتیجه اولیه پذیرش بدون آزمون  

 

ال عبه اطالع کلیه داوطلبان می رساند نتیجه اعالم شده فعلی، نتیجه اولیه شورای مربوطه می باشد و با توجه به اینکه نتیجه نهایی پس از ف

آموزش کشور و تعیین ظرفیت نهایی پذیرش هریک از کد رشته محل ها مشخص خواهد شدن سامانه پذیرش بدون آزمون سازمان سنجش 

در این اطالعیه وجود خواهد داشت. لذا شایسته است داوطلبان پذیرفته  ی براساس اولویت پذیرش اعالم شدهشد، احتمال جابجایی نتایج نهای

ندهند و درخواست پذیرش بدون آزمون خود در سایر دانشگاه  شده، از آزمون تحصیالت تکمیلی سازمان سنجش و آموزش کشور انصراف

ها را نیز پیگیری نمایند که در صورت کاهش ظرفیت پذیرش، با مشکل مواجه نشوند. افراد ذخیره نیز درصورت انصراف پذیرفته شدگان 

 اصلی به ترتیب اولویت اعالم شده جایگزین خواهند شد.

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 1400ردین ماه فرو

 

 نتیجه اولیه پذیرش بدون ازمون کارشناسی ارشد)براساس اولویت پذیرش(

 ذخیره پذیرفته شدگان اصلی رشته ردیف

1 
 مرمت و احیا بناها و بافتهای تاریخی 

 )در دو گرایش  میراث شهری و  میراث معماری(

 میراث معماری-زهرا پیرجمالی

 میراث معماری-سارا طاهریان

 میراث معماری -مصفرفاطمه 

 میراث معماری -حنانه سادات عبدالهی

 میراث شهری -هاتف محمدی آذر

 میراث شهری-الناز پورشیروی

 میراث شهری-یسیدسینا مشکات

 

 مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی 2

 مهدیس رضایی

 زهرا صابری جمالویی

 ندا خالقی ثانی

 مقصودالمیرا مبشر

 

  مریم شکیب فر تمدن اسالمی... گرایش فرهنگ و -باستان شناسی 3

 گرایش مطالعات تاریخی هنر اسالمی(هنر اسالمی) 4
 مریم برهانی

 فاطمه شیرانی تبار
 

 نقاشی ایرانی )نگارگری( 5
 پگاه ابراهیمی

 مریم محبی کردسفلی
 

 صنایع دستی 6

 طاها صنیع زاده

 مهال مشگالنی

 صدیقه حیدری سورشجانی

 سودا شهبازی

 راضیه نظرعلیان

 شکیال اسماعیلی

 فرش 7

 غزل جعفری

 سمانه پیمانی فروشانی

 الهه قادری

 

 ارتباط تصویری 8

 محمد ظهیری

 شیما نگهبان

 فاطمه زمانی سورشجانی

 



 نقاشی 9

 زهرا منتظرالقائم

 شادی مغزی نجف آبادی

 زهرا امیدزاده

 مطهره کوهکن

 

 معماری 10

 فاطمه مدهنی

 فریبا محمدی

 محمدحسین محمدصالحی

 زهرا بوستانی

 لیال غبائیان

 مریم آدرسی

 شقایق اسدزاده

 گلنوش شفیعی

 مهسا نامداری

 ملیکا عالمی

 طراحی شهری 11

 نگین محمدشریفی

 نیما احمدی

 عباسعلی دشتی رحمت ابادی

 علی رحیمیان

 ادریس گله بچه

 زهرا مصالح

 عارفه اسمعیل وند

 امین باباپور فره به

 الهه گراوند

 محمدامین گراوند

 باهنگشفاطمه 

 برنامه ریزی شهری 12

 مهدی سلیمانی

 بهروز داراب زاده

 نگار االمیه

 هلیا احمدی

 سبا تائبی

 علیرضا صفایی

 مجتبی ساریخانی خرمی

 پژوهش هنر 13

 سارا کوراوند

 سودا شهبازی

 زهرا کماندار آرانی

 

 ندا خدابنده

 راضیه نظرعلیان

 میاندشتی ترانه صفایی

 زهرا مومنی

 مدیریت موزه 14

 نفیسه یزدانی

 مریم محبی کردسفلی

 فاطمه یعقوبی

 هانیه افقری

 

 مدیریت جهانگردی 15

 حسین علی پور

 حانیه خلیلی

 سارا سمیع عادل

 مهرنوش قنبری

 نگار احمدی

 ثنا ارشدی نژاد

 زهرا کهندل

 




