
 دانشگاه هنر اصفهان 1401مقطع 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

 وجود خواهد داشت، یاحتمال جابجایی نتایج نهای و آموزش کشور مشخص خواهد شدشدن سامانه پذیرش بدون آزمون سازمان سنجش 

. شایسته است داوطلبان پذیرفته شده، از آزمون تحصیالت درج شده استدر این اطالعیه براساس اولویت پذیرش لذا اسامی اعالم شده 

زمون خود در سایر دانشگاه ها را نیز پیگیری نمایند که تکمیلی سازمان سنجش و آموزش کشور انصراف ندهند و درخواست پذیرش بدون آ

در صورت کاهش ظرفیت پذیرش، با مشکل مواجه نشوند. افراد ذخیره نیز درصورت انصراف پذیرفته شدگان اصلی به ترتیب اولویت اعالم 

ثبت نام  هب دریافت نموده اند و تمایل لذا شایسته است داوطلبانی که از سایر دانشگاه های کشور پذیرش قطعی شده جایگزین خواهند شد.

به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه اقدام نمایند، تا افراد ذخیره بتوانند از  ن دانشگاه ها را دارند، نسبت به اعالم انصراف مکتوبآدر 

 سهمیه مربوطه استفاده کنند.

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 1401 خردادماه

 

 

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

 ذخیره پذیرفته شدگان اصلی رشته ردیف

1 

مرمت و احیا بناها و بافتهای 

 تاریخی 

)در دو گرایش  میراث شهری و  

 میراث معماری(

 فریبا حق شناس)میراث معماری(

 بهروز اقتداری)میراث معماری(

 فاطمه عزیزی)میراث معماری(

 ناگهی)میراث شهری(طه 

 (الهه امین)میراث شهری

ساالر سنجری)میراث 

 شهری(

 مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی 2
 نیایش خاکسار

 زهرا کیانی ابری
 

3 
گرایش فرهنگ  -باستان شناسی

 و تمدن اسالمی...

 حمید محمدی مهر

 معصومه کرمی خوزانی
 

 نقاشی ایرانی )نگارگری( 4

 میالد بیگی

 الهه قاسمی

 فائزه باقری

 

  دریا آزادی تاریخ هنر ایران اسالمی 5

6 
)گرایش مطالعات هنر اسالمی

 تاریخی(

 روپاک ادیب زاده

 مانا مشتاقیان

 )مشروط به تایید ظرفیت سازمان سنجش(شیما کاجی

 

 صنایع دستی 7

 مریم فروغی دهنوی

 فاطمه اخوان طبسی

 فاطمه عباسی

 راضیه خارا هفشجانی

 پورعادله جاودان 

 ازمان سنجش(س)مشروط به تایید ظرفیت  مینا مرادی دارنده

 فاطمه اسماعیلی مقدم

 سپیده پورکیخایی

 

 



 فرش 8

 زهرا میر 

 مریم کمالی سروستانی

 آیدا سادات هاشمی دمنه

 سپیده باقری

 ارتباط تصویری 9

 سپیدخت حامدی نژاد

 الناز شاه پسندی

)مشروط به تایید ظرفیت سازمان زهرا محسنی

 سنجش(

 مهدیه ارزانی

 زهرا نیکو نژاد

 فاطمه اسدی حبیب آبادی

 تصویرسازی 10

 نگین هفت برادران

 مهسا شیخی

)مشروط به تایید ظرفیت فاطمه قشالقی گازرانی

 سازمان سنجش(

 

 نقاشی 11

 سیدامیرحسین ناشراالحکامی

 سمیه شاولی کوه شوری

 فاطمه زهرا جهدی اوقول بیگ

 تایید ظرفیت سازمان سنجش()مشروط به پریسا طالبی

 سیده نسیم محمودیان

 معماری 12

 امید دشتی فیروزآبادی

 سپیده منتظری نجف آبادی

 عارفه طریقت پور

 امیررضا تقوایی

 امیرحسین کاکایی فروشانی

 ساینا آذرگرشاسبی

)مشروط به تایید ظرفیت سازمان کیارش دادالهی

 سنجش(

 یگانه خورشیدی

 یاسمن صفیان

  رضا شمگانی

 1نگار سادات نکویی)ذخیره

 داخل(

 داخل( 2بهروز اقتداری)ذخیره 

راضیه سادات هاشمی 

 خارج( 1جبلی)ذخیره

 2میکائیل طاهرزاده)ذخیره 

 خارج(

  زینب مصطفوی قلی نوده مطالعات معماری ایران 13

 طراحی شهری 14

 عاطفه ایرجی

 کیمیا کریمی پور

 علی برومندی

 لیال شمشیری

 ملیکا امیرمعزی

 فاطمه مرادی

 مریم عشقی نژاد

 امیرحسین شکیب راد

 نیلوفر جوالیی

 فاطمه زهرا جعفری شاهدانی

 پرنیا مرادی

 برنامه ریزی شهری 15

 مریم عشقی نژاد

 امیرحسین شکیب راد

 راضیه فتاحیان کلیشادی

 نیلوفر جوالیی

 فاطمه چراغی

 آناهیتا عرفانی جزی

 فاطمه مرادی

 پویا حاجی زاده

 فاطمه شعبانی

 محمد محمد نژاد

 محمدحسین محسنی

 زهرا جعفری شاهدانی فاطمه

 پریا مرادی

 سارا نوری ممبینی

 محمد نظری



 پژوهش هنر 16

 هدیه رستمی

 آرشیدا خادمی دهکردی

)مشروط به تایید ظرفیت زینب نظری ایلخانی آباد

 سازمان سنجش(

 

 مدیریت موزه 17

 پگاه کاظمی

 پرتو کاظمی

 بهمنی هسعید

 

 مدیریت جهانگردی 18

 کیوان نویدپور

 داودیان دهکردیآیدا 

 امیررضا فتحی مقدم

 مهسا رضایی

 فاطمه صاحبی

 فاطمه خرم نژاد

 

 


