بسمه تعالی

اطالعیه شماره 1
فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشجویان استعداد درخشان سال 1401
دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه هنر اصفهان مطابق با آیین نامه " پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره /300430و مورخ
 ، 98/11/6در راستای فراهم نمودن شرایط جذب برگزیدگان علمی در مقطع باالتر ،در نظر دارد از میان متقاضیان واجد شرایط فارغ التحصیل و یا
شاغل به تحصیل مقطع کارشناسی پیوسته از دانشگاه های دولتی ،در رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه ،پذیرش بعمل آورد.
دانشجویان دانشجویان موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی -پیام نور -آزاد اسالمی -علمی کاربردی -فنی و حرفه ای -پردیس های
خودگردان و دوره های مجازی ،انتقال از دانشگاه های خارج ،مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند.
شرایط الزم:
 -1متقاضی پس از  6نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی مصوب شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی ،به
لحاظ میانگین کل ،جزو پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد.
 -2دانشجو حداکثر در  8نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود که برای دانشجویان تحصیل همزمان مدت مجاز حداکثر  10نیمسال تحصیلی
می باشد.
 -3پذیرش برای سال تحصیلی ،بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفاً برای یکبار ،امکان پذیر است.
 -4احراز شرایط اختصاصی دانشگاه
تبصره :چنانچه پانزده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط این آیین نامه ،به دلیل انصراف یا عدم تقاضا ،از تسهیالت مربوطه استفاده نکردند و
ظرفیت پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد رشته ای (متناسب با سطح دانشگاه) تکمیل نشد ،در این صورت دانشگاه مجاز به جایگزینی
صرفا ده درصد برتر بعدی همان دانشگاه (هنر اصفهان) ،با اولویت رتبه متقاضیان در رشته می باشد.
 -5متقاضیانی که در  6نیمسال تحصیلی دانش آموخته می شوند باید به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل هشت نیمسال دانشجویان
هم رشته و غیرهم ورودی خود جزو پانزده درصد بر تر باشند تا به صورت مازاد برظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد
مورد بررسی قرار گیرد.
تذکر مهم:


تغییر رشته و محل تحصیل افراد پذیرفته شده براساس این آیین نامه مجاز نیست.



فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ناپیوسته مجاز به شرکت در این فراخوان نمی باشند.



پذیرش نهایی پذیرفته شدگان منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور و تایید صالحیت عمومی توسط واحد گزینش دانشجو
خواهد بود.

نحوه ثبت نام :
داوطلبان واجد شرایط الزم است از روز سه شنبه  1400/10/7و حداکثر تا روز شنبه مورخ  30( 1400/11/30بهمن ماه سال )1400نسبت
به ثبت نام الکترونیکی از طریق سامانه گلستان دانشگاه هنر اصفهان به نشانی ( https://edu.aui.ac.irلینک متقاضی شرکت در آزمون) و ارسال

مدارک زیر با فرمت  jpgو حجم کمتر از  256کیلوبایت(کیفیت مناسب) ،از طریق سامانه ،اقدام نمایند .با توجه به محدودیت زمانی ،امکان تمدید
زمان ارسال مدارک وجود نخواهد داشت.

تذکر مهم:
ثبت نام و پرداخت هزینه برای انتخاب رشته اولویت اول دانشجو الزامی است و اولویت دوم انتخابی ،نیاز به ثبت نام و پرداخت هزینه ندارد
و توسط دانشگاه در فرم شماره یک بررسی می گردد.
دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه هنر اصفهان که درسال تحصیلی  1400-1401فارغ التحصیل می شوند و متقاضی تکمیل فرم استعداد درخشان
برای دانشگاه می باشند( ،دانشجویانی که واجد شرایط پذیرش بدون آزمون برای مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی  1401-1402هستند).
جهت بررسی درخواست ،باید فرم مربوطه را از سامانه گلستان اخذ نموده و پس از تکمیل مشخصات شناسنامه ای و دانشجویی از روز دوشنبه مورخ
 1400 / 10 / 6طبق مراحل ثبت درخواست در سامانه گلستان ( پیشخوان خدمت  -ارسال مدارک  -درخواست جدید  -انتخاب گزینه دریافت از
سیستم – مدرک گواهی رتبه – ایجاد ) ارسال نمایند .مراحل ثبت درخواست در صفحه اصلی سامانه گلستان نیز اطالع رسانی می شود .تاکید می
گردد ،نتیجه بررسی فرم های ارسالی پس از بررسی و تایید (مهرو امضاء) حداقل بعد از  3روز اداری درسامانه گلستان به متقاضی اعالم می شود.
رسیدگی به درخواست ها به دلیل انجام مراحل مربوطه در همان روز یا در ساعات و روزهای غیراداری قابل بررسی نمی باشند.
مدارک الزم:

 -1اسکن فرم تکمیل شده درخواست پذیرش دانشجو (پیوست()1این فرم به صورت فایل  wordدر سامانه گلستان درج شده و تایپ اطالعات
فردی در قسمت باالیی فرم به جهت خوانا بودن اطالعات الزامی است)
 -2تصویر یک قطعه عکس داوطلب
 -3ریز نمرات(کارنامه) آموزشی تا پایان نیمسال ششم
 -4تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
 -5سوابق آموزشی  -پژوهشی به همراه تصویر تمامی مدارک و مستندات فعالیت های پژوهشی ،آموزشی ،نمایشگاه و ....
 -6واریز مبلغ  950.000ریال (نود و پنج هزار تومان) از طریق سامانه گلستان
ردیف

رشته

ردیف

رشته

1

باستان سنجی( در دو گرایش مواد آلی و مواد معدنی)

12

تصویرسازی

2

مرمت و احیا بناها و بافتهای تاریخی (در دو گرایش میراث شهری و میراث معماری)

13

معماری

3

مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی

14

مطالعات معماری

4

باستان شناسی

15

طراحی شهری

5

هنر اسالمی(گرایش مطالعات تاریخی هنر اسالمی و گرایش مطالعات نگارگری )

16

برنامه ریزی شهری

6

تاریخ هنر ایران اسالمی

17

پژوهش هنر

7

نقاشی ایرانی (نگارگری)

18

مدیریت موزه

8

صنایع دستی

19

اقتصاد فرهنگ و هنر

9

فرش

20

اقتصاد شهری

10

ارتباط تصویری

21

مدیریت جهانگردی

11

نقاشی

22

فلسفه هنر

به نام خدا
فرم درخواست پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون ورودی
دانشگاه هنر اصفهان برای سال تحصیلی 1401-1402
مشخصات فردی متقاضی:
نام ......................................:نام خانوادگی ...................................:نام پدر............................:تاریخ تولد ....../....../.....:شماره شناسنامه .........................................:شماره سریال

مجرد □

شناسنامه .....................................کد ملی .......................................محل صدور .......................:وضعیت تاهل :متاهل □
تایید رتبه و معدل توسط اداره آموزش کل دانشگاه
گواهی دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی
از :اداره آموزش دانشگاه........................................
به :معاونت آموزشی دانشگاه هنر اصفهان

گواهی می شود خانم /آقای ..............................................فرزند.........................به شماره شناسنامه ......................................دانشجوی ترم آخر □ /دانش آموخته □
رشته .....................................گرایش...........................................ورودی نیمسال اول /دوم سال تحصیلی  ................................درمقطع کارشناسی پیوسته □ این دانشگاه
م ی باشد و با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی تا پایان نیمسال ششم( ........واحد درسی از مجموع ............واحد درسی) و کسب میانگین معدل کل
 ،....................رتبه  ........................را درمیان تعداد  ....................نفر از دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود احراز نموده است و جزء پانزده درصد برتر دانشجویان
هم رشته و هم ورودی خود می باشد □ جزء ده درصد دوم (ویژه دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان) □ و تاریخ فراغت از تحصیل نامبرده روز........ماه........سال........
□ است /نامبرده دانشجوی سال آخر است و حداکثر تا  1401/6/31فارغ التحصیل خواهد شد□ .الزم به ذکر است نامبرده در  8نیمسال فارغ التحصیل شده
است □ /خواهد شد □
این گواهی بنا به درخواست داوطلب ،صرفا جهت بررسی پذیرش وی از طریق آیین نامه پذیرش بدون ازمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد
سال  1401دانشگاه هنر اصفهان صادر شده و فاقد هرگونه ارزش دیگری بوده و غیر قابل ترجمه است.
مدیر امور آموزشی
مهر و امضاء

نشانی محل سکونت:
آدرس محل سکونت............................................................................................................................................................................:
شماره تلفن همراه.........................................:شماره تلفن منزل.....................................:کد شهرستان...............................................:
رشته ها و گرایش های مورد تقاضا................................................................................-2 ..............................................................................-1 :

اینجانب ...........................................متعهد می گردم که تمامی موارد را در نهایت دقت تکمیل نموده و صحت مدارک ارسالی را تایید می نمایم و
درصورتی که خالف آن اثبات شود دانشگاه می تواند مطابق قوانین با اینجانب برخورد نماید.
تاریخ و امضا
توجه:
دانشجویان موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی -پیام نور -آزاد اسالمی -علمی کاربردی -فنی و حرفه ای -پردیس های خودگردان و دوره های
مجازی ،انتقال از دانشگاه های خارج ،مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند و درصورت ارایه گواهی برای آنان ،مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

