
در هقطع  8:31داوطلباى واجذ شزایط پذیزش بذوى آسهوى استعذاد درخشاى سال و سهاى هصاحبه  ،هذارکاعالم اساهی

 دانشگاه هنز اصفهاى دکتزی

 زهاى  رضتِ  ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف
 هرتضی هجیدی 1

 هعواری

 11/4/98سِ ضٌبِ 

 اعظن اهیری دٍهاری 1 صبح 11تا  8از ساعت 

 قدم زّرا ثابت 3

 هْسا تقی زادُ 4

 ریحاًِ خرم رٍیی 5

 سارا صادقی 6

 جلیل ضاعری 7

 سیوا خالقیاى 8

 فاطوِ حٌیفِ 9

 هحودعلی زاغیاى 11

 ًیلَفر راست قلن 11

 شهزساسی

 11/4/98سِ ضٌبِ 

 هرین قرباى پَر 11 بعدازظْر 15:31تا  13از ساعت 

 ضادی ضکری یسداى آباد 13

 سیدهاجد هَسَی ضفیع 14

 پژوهش هنز

 11/4/98چْارضٌبِ 

 هرین عظیوی ًژاد 15 صبح 11تا  8از ساعت 

 فرًَش ایراى هٌص 16

 ًدا کیاًی اجگردی 17

هزهت و احیا بناها و بافت های  هعصَهِ غٌایی 18

 تاریخی

 18/4/98سِ ضٌبِ   

 پرگل سلیواًی 19 ظْر 13تا  11:31از ساعت 

 فریبا هَجَدی 11
 هزهت اشیا فزهنگی و تاریخی

 18/4/98سِ ضٌبِ   

 حسیي بیگی 11 صبح 11:31تا  11از ساعت 

 اکرم ابراّین زادُ 11

 باستاى شناسی

 18/4/98سِ ضٌبِ   

 فرضتِ آذرخرداد 13 صبح 11تا  8از ساعت 

 الٌاز قرائتی 14

دفتز هعاونت آهوسشی و تحصیالت  -دانشگاه هنز اصفهاى -چهارراه خاقانی -خیاباى حکین نظاهی -هکاى هصاحبه: اصفهاى

 3:8-9993363:. شواره تواس: تکویلی

 :السم جهت ارایه در روس هصاحبههذارک 

  م ضذٌ پژيَطی مستخشج اص پایان وامٍ، گًاَی ثثت اختشاع اص مشاجع ریصالح یا گًاَی جطىًاسٌ َای اعال –اصل گًاَی پزیشش یا چاج مقالٍ علمی  

  مذسک کاسضىاسی ي کاسضىاسی اسضذ تٍ َمشاٌ سیض ومشات 

 کاسضىاسی اسضذ وامٍ پایان. 

 مذسک صتان 

  ٌ(. 3فش م تکمیل ضذٌ امتیاصات پژيَطی ي آمًصضی )فش م ضماس 

  صاحثٍ تًسط دايطلة اسایٍ گشدد.، دس سيص م3ضماسٌ  مستىذات فش ماصل تمامی 



 0اعال م ضذٌ دس اطالعیٍ سیال )یکصذ ي دٌ َضاس تًمان( تٍ حساب  0.011.111فیص ياسیض يجٍ تٍ مثلغ اصل  

 يسی خًاَذ تًد.امىًط تٍ تاییذ يصاست علً م، تحقیقات ي فىپس اص قثًلی دس مصاحثٍ،  پزیشش قطعی دايطلثان ،الص م تٍ رکش است -

 ( تماس حاصل فشماییذ.معايوت آمًصضی ي تحصیالت تکمیلی)دفتش  130-39992261دس صًست ویاص تٍ اطالعات تیطتش تا ضماسٌ تلفه  -

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 8931تیرماه  4


