دانشکده هنر

زمان ،مکان و مدارک مورد نیاز برای مصاحبه آزمون دکتری سال 1401

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت روزافزون برای داوطلبان محترم مصاحبه دکتری ،خواهشمند است به موارد ذیل دقت فرمایید:



جلسه مصاحبه ،بصورت حضوری در تاریخ  1401/03/ 23در ساختمان اداری دانشکده هنر برگزار میگردد.



ضروری است پذیرفته شدگان محترم با توجه به جداول ذیل در ساعت و مکان ذکر شده حضور یابند.



ساعت اعالم شده تقریبی بوده و الزم است حداقل نیم ساعت قبل از زمان اعالم شده جهت انجام امور مربوط ،در محل
مصاحبه حضور یابند.



جهت اطالع رسانی به موقع اخبار مصاحبه در روزهای آتی ،عضویت در گروه واتساپ زیر الزامی است.
https://chat.whatsapp.com/GSkesBmniIVG2J1FN05KlR



ضروری است داوطلبان محترم ،مدارک ذیل را به همراه داشته باشند:
-

پرینت گواهی ثبت نام غیرحضوری

-

مدارک پرسنلی ( کارت ملی)

-

رزومه علمی به همراه مدارک و مستندات علمی و پژوهشی

-

ارائه سه زمینه پیشنهادی برای رساله دکتری

-

دو توصیه نامه از استادان دوره کارشناسی ارشد (در صورت امکان)

-

مدرک زبان خارجی

-

مستندات آموزشی ( اصل یا تصویر مدرک کارشناسی) و ( اصل کارشناسی ارشد یا گواهی مبنی بر دفاع تا تاریخ
)1401 /06 / 31

-

گواهی سابقه تدریس

---------------------------------------------------------------------------

مکان تحویل مدارک :دفتر گروه پژوهش هنر (ساختمان اداری دانشکده هنر ،طبقه اول)



مکان انتظار مصاحبه :اتاق اساتید (مقابل دفتر گروه پژوهش هنر)



شماره تماس کارشناس گروه پژوهش هنر (سرکار خانم لویی)85692503 :



شماره تماس کارشناس روابط عمومی (سرکار خانم آبیار)85692533 :

دانشکده هنر

نام رشته /گرایش

مکان مصاحبه

ردیف

نام داوطلب

زمان تقریبی مراجعه

تاریخ مصاحبه :دوشنبه 1401/03 /23

دکتری

اتاق

پژوهش هنر

معاونت آموزشی

( استعداد درخشان )

دانشکده هنر

1

قدریه ملکی

8 - 9:30

2

نگار نجیبی

8 - 9:30

3

مطهره سیرادقی کیساری

8 - 9:30

4

زهره طاهر

8 - 9:30

5

آنیتا صانعی صانعی

8 - 9:30

6

فاطمه باقرزاده

8 - 9:30

7

سارا خندابی

8 - 9:30

8

ریحانه رحیمی نژاد

8 - 9:30

9

فاطمه پاک نژاد

8 - 9:30

10

لیال غنی زاده

8 - 9:30

اساتید :خانم دکتر طالب پور ،خانم دکتر افضل طوسی ،خانم دکتر فربود ،خانم دکتر رهبرنیا ،خانم دکتر شاد قزوینی

دانشکده هنر

نام رشته /گرایش

مکان مصاحبه

نام داوطلب

ردیف

زمان تقریبی مراجعه

تاریخ مصاحبه :دوشنبه 1401/03 /23
1

شادی طاهرخانی

9:30-10:30

2

مریم شیخزاده

9:30-10:30

3

نگین الفت

9:30-10:30

4

مهدیه فراست

9:30-10:30

5

زهرا امانی

9:30-10:30

6

شایسته رفیعیان

10:30-11:30

7

نفیسه استیری

10:30-11:30

8

سارا سودیان طهرانی

10:30-11:30

9

فتانه الماسی

10:30-11:30

10

پویا زمانیان

10:30-11:30

11

فرانك پرندی

11:30-12:30

12

مژده درخشانی

11:30-12:30

13

فائزه السادات حسنی حلم

11:30-12:30

دکتری

اتاق

14

مروارید برار

11:30-12:30

پژوهش هنر

ریاست

15

عاطفه بخارائی

11:30-12:30

دانشکده هنر
16

مهسا تندرو

13:30-14:30

17

انوشه طاهری

13:30-14:30

18

کوثر حسن زاده

13:30-14:30

19

شلیر عطائی

13:30-14:30

20

محبوبه قدیریان

13:30-14:30

21

سحر فاضلی مهر

14:30-15:30

22

مهشید مسیبی

14:30-15:30

23

زهرا گل رسان

14:30-15:30

24

نوا مطمئن

14:30-15:30

25

ا لهام مهران فر

14:30-15:30

26

پریسا نورالهی

15:30-16:30

27

سمن صارمی

15:30-16:30

28

سمیرا حاج حیدری

15:30-16:30

29

سپیده امیری

15:30 -16:30

30

پرستو زمانی

15:30 -16:30

اساتید :خانم دکتر رهبرنیا ،آقای دکتر حسامی ،آقای دکتر سلیمانی ،آقای دکتر ندایی فرد

دانشکده هنر

نام رشته /گرایش

مکان مصاحبه

نام داوطلب

ردیف

زمان تقریبی مراجعه

تاریخ مصاحبه :دوشنبه 1401/03 /23

دکتری
تاریخ تحلیلی و
تطبیقی هنر اسالمی

اتاق
معاونت آموزشی
دانشکده هنر

1

شایسته رفیعیان

9:30-10:30

2

نفیسه استیری

9:30-10:30

3

سارا سودیان طهرانی

9:30-10:30

4

فتانه الماسی

9:30-10:30

5

پویا زمانیان

9:30-10:30

6

شادی طاهرخانی

10:30-11:30

7

مریم شیخزاده

10:30-11:30

8

نگین الفت

10:30-11:30

9

مهدیه فراست

10:30-11:30

10

زهرا امانی

10:30-11:30

11

عاطفه بخارائی

11:30-12:30

12

مروارید برار

11:30-12:30

13

مژده درخشانی

11:30-12:30

14

فرانك پرندی

11:30-12:30

15

مهشید مسیبی

13:30-14:30

16

زهرا گل رسان

13:30-14:30

17

نوا مطمئن

13:30-14:30

18

ا لهام مهران فر

13:30-14:30

19

پریسا نورالهی

13:30-14:30

20

مهسا تندرو

14:30-15:30

21

انوشه طاهری

14:30-15:30

22

کوثر حسن زاده

14:30-15:30

23

شلیر عطائی

14:30-15:30

24

محبوبه قدیریان

14:30-15:30

25

سحر فاضلی مهر

15:30 - 16

اساتید :خانم دکتر طالب پور ،خانم دکتر شاد قزوینی ،خانم دکتر افضل طوسی ،خانم دکتر سهرابی ،آقای دکتر دادور

