
 

 

 بسمه تعالی

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در مقطع دکتری 

 1402دانشگاه هنر اصفهان سال ( Ph.Dتخصصی )

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شورای هدایت استعداد درخشان 78 مصوب جلسه نامه آیینبا ابالغ دانشگاه هنر اصفهان مطابق      

در مقطع دکتری از  استعدادهای درخشان در نظر دارد نسبت به پذیرش بدون آزمون 1401/  10/  17مورخ  2/  307862به شماره 

دانش آموخته  1402پایان شهریور ماه سال  که تا دانشگاه های دولتی یا دانشجویان دوره کارشناسی ارشدو  میان دانش آموختگان

 .استدعوت به مصاحبه الزامی  برایزیر رایط چهارگانه داشتن ش نماید.اقدام هستند، واجد شرایط ذیل و  خواهند شد

 شرایط الزم:

در دوره کارشناسی ارشد مرتبط یا معدل همتراز شده  17کل  معدلدر مقطع کارشناسی و  16 حداقل کل معدلداشتن  -1

 هر یک از دوره های یاد شده معدل دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب پایان نامه(

یا معدل همتراز دوره یاد شده  17معدل کارشناسی ارشد پیوسته، معدل کل دوره با رعایت حداقل تبصره: مالک ارزیابی 

 )بدون احتساب پایان نامه( است.

 سال نگذشته باشد. 2یش از باز تاریخ دانش اموختگی متقاضی تا اول مهرماه سال پذیرش در دوره دکتری  -2

  1شی مطابق جدول شماره بخش امتیازات پژوه 1امتیاز از ردیف   7کسب حداقل  -3

پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی ارایه شده از سوی وزارت  امتیاز از فعالیت های آموزشی،  60کسب حداقل  -4

 (3رم های امتیاز دهی شماره در زمان مصاحبه )مطابق ف متبوع

دانشگاه میان دانشجویان و دانش آموختگان واجد شرایط دانشگاه هنر اصفهان صرفاً از  :تذکر مهم

 پذیرش می نماید. های دولتی

 1جدول شماره 

امتیاز  نوع فعالیت
 مورد نیاز

 نحوه ارزیابی

مرتبط  )داخلی و خارجی(مقاالت علمی پژوهشی 1-1
 با پایان نامه

مورد تایید سازمان پژوهش  گواهی ثبت اختراع 1-2
 های علمی و صنعتی ایران

علمی معتبر بین برگزیدگی در جشنواره های  1-3
 (رازی و ابن سینا فارابی، خوارزمی،)المللی 

7  امتیاز   7 هر مقاله تا 

 

  7گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 
 امتیاز 5و داخلی تا 

  7و خارجی تا  3برگزیدگی داخلی تا 
 امتیاز

 

      



 

 

 جدول رشته ها

 و بافتهای تاریخیمرمت و احیا بناها  پژوهش هنر معماری

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

 مدارک الزم:

 پیوست( 1فرم شماره ) درخواست  فرم تکمیل شده 

  پیوست( 2فرم تایید معدل کارشناسی ارشد )فرم شماره 

  پیوست(.  3فرم تکمیل شده امتیازات پژوهشی و آموزشی )فرم شماره 

  3مستندات فرم شماره ، 

 سریال شناسنامه در تصویر ارسالی مشخص باشد( تصویر صفحه اول شناسنامه( 

  ی ا گواهی از مراجع ذیصالح گواهی ثبت اختراع، پایان نامه مرتبط باپژوهشی  –مقاله علمی  یا چاپ گواهی پذیرشتصویر

 1در جدول جشنواره های اعالم شده 

 به همراه ریز نمرات و کارشناسی ارشد تصویر مدرک کارشناسی  

  نامه.و چکیده پایان)عنوان( تصویر صفحه اول 

 از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی دانشگاههزار تومان( پنجاه و  دویستریال ) 2.500.000 واریز وجه به مبلغ 

 
  .پیوست خوداری گردد در فرم هایو عناوین از ایجاد هرگونه تغییر و اضافه یا کم کردن جداول تذکر مهم:  -

 زمان و نحوه ثبت نام:

 سال اردیبهشت ماه 15)15/02/1402 تاریخحداکثر تا  24/12/1401از تاریخ  داوطلبان واجد شرایط الزم است       

 ttps://edu.aui.ac.ir( نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق سامانه گلستان دانشگاه هنر اصفهان به نشانی 1402

از طریق سامانه،  )کیفیت مناسب(، pdf فرمت بافوق و ارسال مدارک  لینک متقاضی شرکت در آزمون(ورود به سیستم، )

 اقدام نمایند. 

 الزامی است. ،در روز مصاحبه و پایان نامه، پژوهشی –ارائه اصل کلیه مدارک و مستندات آموزشی -

 به درخواست های فاقد شرایط الزم و یا فاقد مستندات مربوط به مدارک اعالم شده در اطالعیه ترتیب اثر داده نخواهد شد.  -

. به عمل خواهد آمدمصاحبه علمی دعوت  برای ،در زمان مقرر ،، پس از بررسی و تایید مدارک اولیهمتقاضیان واجد شرایطاز  -
 شود.انجام می  دانشگاه سایترسانی از طریق اطالع

 اهد بود.وری خوافنمنوط به تایید وزارت علوم، تحقیقات و قبولی در مصاحبه،  پس از پذیرش قطعی داوطلبان ،الزم به ذکر است -

 ( تماس حاصل فرمایید.خانم کاشف) 031-36269970در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن  -

 

 تکمیلیمعاونت آموزشی و تحصیالت 

 دانشگاه هنر اصفهان


