
 بسمه تعالي

در مقطع كارشناسي  دانشگاه های دولتي ساير ممتاز دانشجوياناطالعيه پذيرش 

 ارشد ناپيوسته )بدون شركت در آزمون(

 1399ـ1400ويژه سهميه استعدادهای درخشان برای سال تحصيلي 

 

دانشگاه هنر در راستاي اجراي آئين نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته و به  

و  6/11/98استناد آئين نامه جديد شوراي هدايت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ابالغي طي نامه شماره 

از بين دانشجويان پانزده درصد  1399ـ1400ي آموزشي دانشگاه، براي سال تحصيلي اصالحيه هاي مربوطه و مصوبه شورا

 .پذيرد مي دانشجو “ ايط بودنشر واجد صورت در “ ارشد كارشناسي مقطع در دانشگاه هنر برتر

 الف ـ شرايط متقاضيان:

گذراندن شش نيمسال با گذراندن حداقل سه دانشگاه هاي دولتي )به شرح ذيل( كه پس از  رتبه اول و دوم دانشجويان ـ1    

چهارم واحدهاي درسي به لحاظ ميانگين كل جزء پانزده درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند مي توانند 

 متقاضي پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد باشند:

فهان ـ تبريز ـ تهران ـ شهيد صنعتي اميركبير ـ صنعتي شريف ـ عالمه طباطبائي ـ علم و صنعت ايران ـ اص
اروميه ـ الزهراء ـ  ـ صنعتي بابل ـبهشتي ـ شيراز ـ فردوسي مشهد ـ علوم كشاورزی و منابع طبيعي گرگان 

بوعلي سينا ـ بيرجند ـ خوارزمي ـ رازی ـ زنجان ـ سيستان و بلوچستان ـ شهيد چمران اهواز ـ شهيد باهنر 
 ـ خميني امام المللي بين ـ بجنورد ـ اراك ـ تبريز اسالمي هنر - اصفهان هنر ـ كرمان ـ كاشان ـ گيالن ـ يزد

ـ كرمان ـ صدا و سيما ـ كاشان ـ كردستان ـ گلستان ـ مازندران ـ  شهركرد ـ شاهد ـ زابل ـ سمنان ـ دامغان
ي ميراث عال آموزش ركزهنر شيراز و م -محقق اردبيلي ـ نيشابور ـ هرمزگان ـ دانشكده تربيت دبير دكتر شريعتي

 ـ خليج فارس بوشهر فرهنگي

 .شوند يا باشند شده آموخته دانش تحصيلي نيمسال 8 در حداكثر بايست مي متقاضي دانشجويان ـ2  

رفا براي سال تحصيلي پس از دانش آموختگي و براي يك بار امكانپذير مي باشد. ص پذيرش مربوطه نامه آئين به توجه با ـ4   

 مي توانند در اين فراخوان شركت كنند. 98ـ99التحصيالن سال تحصيلي لذا صرفا فارغ 

  

 

 

 

 

 



 ساير موارد:

 ـ پذيرش در رشته هاي تحصيلي مرتبط ، فقط در قالب جدول ذيل امكانپذير خواهد بود:1    

 رشته تحصيلي ـ گرايش رديف

 كارشناسي ارشد مورد تقاضا

ظرفيت حداكثر  د شرايطكارشناسي واج

 پذيرش

 نفر 1 مرمت آثار تاريخي مرمت اشيا، فرهنگي و تاريخي 1

مرمت و احيا، بناها و بافتهاي  2

 تاريخي گرايش ميراث شهري

مهندسي  -مرمت و احياء بناهاي تاريخي ـ مهندسي شهرسازي

 معماري

نفر 1  

مرمت و احيا، بناها و بافتهاي  3

 تاريخي گرايش ميراث معماري

نفر 1 ـ مهندسي معماريمرمت و احياء بناهاي تاريخي   

نفر 2 موزه داري مطالعات موزه 4  

نفر 1 نوازندگي موسيقي ايراني نوازندگي موسيقي ايراني 5  

نفر 1 نوازندگي موسيقي جهاني نوازندگي موسيقي جهاني 6  

نفر 1 آهنگسازي آهنگسازي 7  

ايراني/ نوازندگي موسيقي جهاني/  نوازندگي موسيقي موسيقي شناسي 8

 آهنگسازي

نفر 1  

نفر 3 صنايع دستي صنايع دستي 9  

نفر 3 طراحي صنعتي/ معماري داخلي طراحي صنعتي 10  

نفر 2 فرش فرش 11  

نفر 2 طراحي پارچه و لباس/ معماري داخلي طراحي پارچه و لباس 12  

نفر 2 كليه رشته هاي هنر بجز معماري/ معماري داخلي/ شهرسازي پژوهش هنر 13  

نفر 2 كليه رشته هاي هنر بجز معماري/ معماري داخلي/ شهرسازي هنرفلسفه  14  

نفر 2 صنايع دستي نقاشي ايراني 15  

نفر 3 نقاشي نقاشي 16  

نفر 2 ارتباط تصويري ارتباط تصويري 17  

نفر 2 عكاسي عكاسي 18  

نفر 2 مجسمه سازي/ ارتباط تصويري/ نقاشي تصويرسازي 19  

نفر 2 كليه رشته هاي هنر بجز معماري/ معماري داخلي/ شهرسازي تصويرمتحرک )انيميشن( 20  

نفر 2 سينما سينما 21  

نفر 2 ادبيات نمايشي ادبيات نمايشي 22  

نفر 2 نمايش عروسكي/ طراحي صحنه/ بازيگري كارگرداني كارگرداني نمايش 23  

نفر 2 بازيگري كارگرداني بازيگري 24  

نفر 2 مهندسي شهرسازي طراحي شهري 25  

نفر 2 مهندسي شهرسازي برنامه ريزي شهري 26  



نفر 3 معماري داخلي /مهندسي معماري معماري 27  

صنايع دستي/ طراحي / مهندسي معماري/ معماري داخلي معماري داخلي 28

صنعتي/ فرش/ طراحي پارچه و لباس/ طراحي صحنه/ مجسمه 

 سازي/ عكاسي/ ارتباط تصويري/ نقاشي

نفر 2  

نفر 2 / معماري داخليمهندسي معماري و معماريانرژي  29  

نفر 2 / معماري داخليمهندسي معماري مديريت پروژه و ساخت 30  

نفر 2 / معماري داخليمهندسي معماري مطالعات معماري ايران 31  

نفر 2 مهندسي شهرسازي مديريت شهري 32  

    

پذيرش قطعي در صورت احراز شرايط و كسب امتياز مورد قبول از بررسي سوابق علمي ـ پژوهشي و حرفه اي و به تشخيص  ـ2 

ا لذا ارسال مدارک و ارائه تقاض دانشگاه مي باشد.يا تحصيالت تكميلي شوراي گروه و با انجام مصاحبه و تائيد شوراي آموزشي 

 نمايد و در صورت عدم احراز شرايط خالي ماندن ظرفيت هاي فوق بالمانع است.حقي براي پذيرش داوطلبان ايجاد نمي 

 . باشد نمي پذير امكان آموزشي نامه آئين بر بنا انتقال و رشته تغيير درخواست نهايي، پذيرش از پس ـ3    

احراز صالحيت عمومي : قطعي شدن پذيرش نهايي هر يك از منتخبين منوط به تائيد سازمان سنجش آموزش كشور و توجه   

از سوي هيئت مركزي گزينش دانشجو سازمان سنجش خواهد بود و تا قبل از اعالم سازمان فوق ثبت نام از دانشجويان به صورت 

 مشروط خواهد بود.

ـ دانش آموختگان كارشناسي ناپيوسته بنا بر آئين نامه استعداد درخشان وزارت علوم حق شركت در فراخوان 4    
 د.را ندارن

 هر داوطلب صرفا در يك رشته تحصیلی می تواند متقاضی شود و  مدارك خود را ارسال نمايد. -5    

 مدارك الزم جهت ثبت نام :

 (1تكميل فرم تقاضاي پذيرش ) فرم شماره  ـ  

 (2 شماره فرم)  معدل گواهي تكميل ـ  

 پيوسته كارشناسي ريزنمرات تصوير ـ  

 وضيحات و كارت مليت صفحه ، شناسنامه اول صفحه تصوير ـ  

 آن پشت در داوطلب مشخصات درج با 3×4 عكس قطعه يك ـ  

 شماره به دولتي هاي بانك نزد هنر دانشگاه اختصاصي درآمد وجه در كه ريال 750.000 مبلغ به بانكي فيش اصل ـ  

واريز شده    311074174140107000000009003007و با شناسه  070100004001074103000200 حساب

 )الزم بذكر است فيش واريزی مي بايست به اسم شخص متقاضي باشد( باشد.



 

 تذكرات مهم :

در شهر  1399-1400ارشد ناپيوسته سال تحصيلي  دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي براي دانشجويان جديدالورود كارشناسي ـ1

 "دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي مي باشد.باشد. همچنين  تهران مي

 حقوق بدون مرخصي استعفاء، ماموريت، حكم ارائه دولتي، هاي دستگاه و ها سازمان شاغلين شدن پذيرفته صورت در ـ2   

 .است الزامي

 داوطلب كه گردد مشخص هنر دانشگاه در تحصيل و پذيرش مصاحبه، برگزاري نام، ثبت مراحل از يك هر در چنانچه ـ3    

 حصيلت ادامه يا و پذيرش مصاحبه، در شركت نام، ثبت از بالفاصله است، نبوده تقاضانامه اين در شده درج شرايط از هريك داراي

 مده و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.آ عمل به جلوگيري اي مرحله هر در وي

 اثر يبترت وجه هيچ به باشد، نداشته را شده اعالم شرايط از يكي يا و نشود ارسال پيشتاز پست طريق از كه مداركي به ـ4    

يري پيگ به موظف دانشگاه و نمايد ارسال نقص بدون را درخواستي مدارک كليه است موظف متقاضي همچنين. شد نخواهد داده

كمبود مدارک نخواهد بود. در صورت وجود نقص جهت احراز شرايط تقاضاي داوطلب از فرايند بررسي مدارک خارج شده و هيچ 

 اعتراضي پذيرفته نيست.

 سرهنگ خيابان حافظ، خيابان تهران،: آدرس به 30/05/1399 اداري وقت پايان تا حداكثر را نياز مورد مدارک متقاضيان ـ 5    

از  1136813518، دانشگاه هنر، دفتر تحصيالت تكميلي دانشگاه، كد پستي 56بين تقاطع سي تير و فردوسي، پالک  سخائي،

تماس  09022102777يا  021ـ  66725683و در صورت نياز مي توانند با شماره تلفن  طريق پست پيشتاز ارسال نمايند

 بگيرند.

 ددگر مي توصيه لذا. گردد نمي مسترد عنوان هيچ به پذيرش عدم يا و انصراف صورت در پرداختي وجه و ارسالي مدارک ـ 6    

 هزينه نسبت به مطالعه كامل شرايط، دقت الزم مبذول گردد. واريز از قبل

 و تاس هنر دانشگاه آموزشي شوراي مصوبات و وزارتي هاي نامه آئين ضوابط، و مقررات با دانشجو شرايط تطبيق مالک ـ 7    

 .دهد تطبيق دانشگاه اين شرايط با را خود حيث هر از بايد متقاضي

مصاحبه بنا بر هر دليل غايب باشد، به منزله انصرف از درخواست منظور مي گردد و داوطلب  روز در متقاضي چنانچه ـ 8    

 حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.

 .است الزامي مصاحبه روز در....  و نهايي پروژه مقاله، تحصيلي، سوابق داشتن همراه ـ 9    

تطابق نداشته باشد، باطل محسوب مي گردد و همچنين استرداد  درخواستي رشته با داوطلب ارسالي مدارک چنانچه ـ 10    

 وجه واريزي امكان پذير نيست.

 
چنانچه پس از انتشار این فراخوان تغییراتی تاکید می گردد این فراخوان بر اساس دستورالعمل های مصوب وزارتی تهیه شده است.  -11

 در شیوه پذیرش دانشجو از طرف وزارت عتف اعالم و دانشگاه ملزم به رعایت آن گردد، این شیوه نامه نیز برآن اساس اصالح می شود.

     مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه هنر                                                                                                



  
 بسمه تعالي

 « 1فرم شماره » 

 1399-1400 فرم مشخصات برگزيدگان علمي داوطلب كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

 دانشگاه های دولتيساير ويژه دانشجويان ممتاز 

 
 

 مشخصات فردی :-1

 ........................خانوادگي : ........................................... نام پدر : ........................... كد ملي : .......................نام : ........................ نام 

 ............. تلفن ثابت : ............................تاريخ تولد : ................. محل صدور شناسنامه : ....................... تلفن همراه : ..................

 ...............................................................................نشاني منزل : ................................................................................................................

 متقاضي رشته ) فقط يک رشته ( : ...............................................................

 

 سوابق تحصيلي :-2

 رتبه 6معدل تا پايان ترم  تاريخ فارغ التحصيلي دانشگاه محل فارغ التحصيلي رشته مقطع

      كارشناسي پيوسته

 

 پژوهشي و حرفه ای : ـفهرست فعاليت های علمي -3

 از سال ـ تا سال نوع فعاليت رديف

   

   

   

   

 

است و حداكثر  اينجانب ................................................. گواهي مي نمايم كليه مطالب اين فرم در نهايت دقت و صحت ، تكميل گرديده    

با  ترم فارغ التحصيل شده / خواهم شد و چنانچه در هر مرحله اي خالف آن ثابت شود ، دانشگاه هنر مجاز است مطابق مقررات 8در 

 اينجانب برخورد نمايد .

 ضمنا مدارک زير را نيز به پيوست ارائه نموده ام :

o تقاضاي پذيرش (                  1فرم شماره (o  با درج مشخصات داوطلب در پشت آن 3*4يك قطعه عكس 

o  گواهي معدل (                    2فرم شماره (o  ريال  750000اصل فيش بانكي به مبلغ 

o                       تصوير ريزنمرات كارشناسيo تصوير شناسنامه و كارت ملي 

o تصوير مدارک مرتبط با فعاليت هاي علمي ، پژوهشي و حرفه اي 

 امضا و تاريخ :                                                                                                       

 

 

محل 

الصاق 

 عکس



 

  

 بسمه تعالي 

 « ٢فرم شماره » 

 

 

گواهي تاييد معدل و رتبه متقاضيان ادامه تحصيل در دوره های كارشناسي ارشد دانشگاه هنر 

 از طريق پذيرش برگزيدگان علمي

 

 

 از : دانشگاه ........................................................

 به : مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه هنر

 

 

داراي كد  گواهي مي شود خانم / آقاي ............................................... فرزند .......................... متولد .............   

پيوسته ملي ........................................ ورودي نيمسال اول / دوم سال تحصيلي ........................ مقطع كارشناسي 

سال ............ رشته ................................ با ميانگين كل .............. و رتبه .................... در بين ............ نفر در نيم

واحدهاي درسي سه چهارم سال تحصيلي ...................... پس از گذراندن شش نيمسال تحصيلي با گذراندن 

درصد برتر در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي ) مجموع دوره روزانه  پانزدهيانگين كل جزو به لحاظ م

و شبانه ( خود مي باشد و طي هشت نيمسال تحصيلي در تاريخ .......................... فارغ التحصيل شده است / 

 خواهد شد .

 

 

 

 

 مدير امور آموزشي / مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه                                          

 تاريخ ، مهر و امضا                                                                 

 

 

 

 



 

 


