بسمه تعالی
فراخوان پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در مقطع دکتری
تخصصی () Ph.Dدانشگاه هنر اصفهان سال 99-1400
دانشگاه هنر اصفهان مطابق آیین نامه شماره  21/67272مورخ  93/4/18مصوب جلسه شورای هدایت استعداد درخشان مورخ /3/27
 93و اصالحیه شماره  21/237200مورخ  ، 93/12/16در نظر دارد نسبت به پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری از میان دانش
آموختگان (و یا دانشجویان دوره کارشناسی ارشدی که تاپایان شهریور ماه سال  99دانش آموخته خواهند شد) واجد شرایط ذیل اقدام
نماید .داشتن شرایط چهارگانه زیر برای دعوت به مصاحبه الزامی است.
شرایط الزم:
 -1داشتن میانگین کل 16و باالتر در مقطع کارشناسی و میانگین کل  17و باالتر ،بدون احتساب پایان نامه ،در مقطع
کارشناسی ارشد (و یا معدل همتراز آن)
 -2بیش از  2سال از تاریخ فارغ التحصیلی نگذشته باشد.
 -3کسب حداقل  7امتیاز از ردیف  1بخش امتیازات پژوهشی مطابق جدول شماره 1
 -4کسب حداقل  60امتیاز از فعالیت های آموزشی ،پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی ارایه شده از سوی وزارت
متبوع در زمان مصاحبه (مطابق فرم های امتیاز دهی شماره  )3پیوست

تبصره :دانشگاه هنر اصفهان صرفاً از میان دانشجویان و دانش آموختگان واجد شرایط دانشگاه های
دولتی پذیرش می نماید.
جدول شماره 1
نوع فعالیت
 1-1مقاالت علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه
 2-1گواهی ثبت اختراع
 3-1برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین
المللی خوارزمی ،فارابی ،رازی و ابن سینا

امتیاز
مورد نیاز
7

نحوه ارزیابی




هر مقاله تا  7امتیاز
گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7
و داخلی تا  5امتیاز
برگزیدگی داخلی تا  3و خارجی تا 7
امتیاز

جدول رشته ها
مرمت و احیا بناها و بافتهای تاریخی

معماری

پژوهش هنر

شهرسازی

باستان شناسی(در سه گرایش) مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی

مدارک الزم:


فرم تکمیل شده درخواست (فرم شماره  1پیوست)



فرم تایید معدل کارشناسی ارشد (فرم شماره  2پیوست)



تصویر گواهی پذیرش یا چاپ مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از پایان نامه ،گواهی ثبت اختراع از مراجع ذیصالح یا
گواهی جشنواره های اعالم شده در جدول 1



تصویر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد به همراه ریز نمرات

 تصویر صفحه اول (عنوان) و چکیده پایاننامه.
 فرم تکمیل شده امتیازات پژوهشی و آموزشی (فرم شماره  3پیوست) .الزم به ذکر است ،مستندات این فرم ،در روز مصاحبه
توسط داوطلب ارایه می گردد و صرفا فرم تکمیل شده ،در زمان تقاضا ارسال گردد و از ارسال مستندات این فرم خودداری
گردد.
 -1اصل و کپی فیش واریز وجه به مبلغ  1.100.000ریال (یکصد و ده هزار تومان) به شماره شبا و یا شماره حساب زیر در
وجه حساب وجوه اعتبارات سایر منابع دانشگاه هنر اصفهان
-

شماره شباIR90-0170-0000-0022-5740- 7130-05 :
شماره حساب بانک ملی0225740713005 :

تذکر :مدارک الزم باید تا تاریخ  1399/1/20از طریق پست پیشتاز به آدرس :اصفهان -خیابان حکیم نظامی-
چهارراه خاقانی -دانشگاه هنر اصفهان  -صندوق پستی  - 1744دفتر معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی،
ارسال گردد .مدارک ناقص و مدارکی که بعد از تاریخ مذکور ارسال شده باشند ،بررسی نخواهند شد.
 بر روی پاکت ارسالی رشته مورد تقاضا درج گردد. مدارک ارسالی به هیچ عنوان ،مسترد نخواهد شد.ارائه اصل کلیه مدارک و مستندات آموزشی – پژوهشی و پایان نامه ،در روز مصاحبه ،الزامی است.متقاضیان واجد شرایط ،در زمان مقرر ،برای مصاحبه علمی دعوت خواهند شد .اطالعرسانی از طریق سایت دانشگاه انجام میشود. الزم به ذکر است ،پذیرش قطعی داوطلبان پس از قبولی در مصاحبه ،منوط به تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری خواهد بود. -در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن ( 031-36269970خانم کاشف) تماس حاصل فرمایید.

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
اسفندماه 1398

