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فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی تمدید 

 دانشگاه هنر اصفهان 98-99کارشناسی ارشد سال 

ماره شپذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به  "دانشگاه هنر اصفهان مطابق با آیین نامه 

 227541/2و  16/12/96مورخ  299574/2،  4/7/95مورخ  140036/2 های شماره های اصالحیهو  "  5/5/93مورخ  77948/21

 از مقطع کارشناسی پیوسته فارغ التحصیل و یا شاغل به تحصیل در نظر دارد از میان متقاضیان واجد شرایط ،15/9/97مورخ 

ارسال  زمان ،با توجه به درخواست متقاضیانپذیرش بعمل آورد.  ،در رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه دانشگاه های دولتی،

 تمدید گردید و مدارک ارسالی پس از تاریخ قید شده قابل پذیرش نخواهد بود. 30/2/98تا تاریخ  22/2/98مدارک از تاریخ 

 فنی و -علمی کاربردی -فرهنگیان -آزاد اسالمی -پیام نور -غیر انتفاعی و غیر دولتی دانشجویان موسسات آموزش عالی     

 مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند. ،پردیس های خودگردان و دوره های مجازی -حرفه ای

 ، در گروه تخصصی مربوطه مصاحبه بعمل خواهد آمد.از متقاضیاندر برخی از رشته ها، تذکر مهم: 

 شرایط الزم:

 هپانزدجزو  ،درسی به لحاظ میانگین کل هایواحد سه چهارم حداقل نیمسال تحصیلی با گذراندن 6پس از متقاضی  -1

 درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد.

 ههیالت مربوطاز تس ،درصد برتر دانشجویان حائز شرایط این آیین نامه، به دلیل انصراف یا عدم تقاضا پانزدهتبصره: چنانچه 

در این یل نشد، تکم )متناسب با سطح دانشگاه( کارشناسی ارشد رشته ایپذیرش بدون آزمون دوره ند یا ظرفیت ناستفاده نک

ر با اولویت رتبه متقاضیان د ،)هنر اصفهان( دانشگاهدانشگاه مجاز به جایگزینی صرفا ده درصد برتر بعدی همان صورت 

 رشته می باشد.

جزو پانزده می شوند و از لحاظ میانگین نمره،  فارغ التحصیل نیمسال 6دانشگاه می تواند دانشجویانی را که در مدت  -2

به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون، در دوره کارشناسی ارشد  ،درصد برتر هم رشته و هم ورودی خود باشند

 پذیرش کند. ،همان سال

  نیمسال دانش آموخته شود. 8حداکثر در  -3

 امکان پذیر است. ،بالفاصله پس از فارغ التحصیلی و صرفاً برای یکبار ،پذیرش برای سال تحصیلی -4

 مدارک الزم:

 (1درخواست پذیرش دانشجو )پیوستفرم تکمیل شده  -1

 یک قطعه عکس -2

 با تایید دانشگاه محل تحصیل تا پایان نیمسال هفتم آموزشی (کارنامهریز نمرات) -3



 شناسنامه و کارت ملیصفحه اول تصویر  -4

 تصویر تمامی مدارک و مستندات فعالیت های پژوهشی، آموزشی، نمایشگاه و ....پژوهشی به همراه  - سوابق آموزشی -5

در وجه زیر  شماره شبا و یا شماره کارتبه ریال )پنجاه هزار تومان(  500.000فیش واریزی به مبلغ و کپی اصل  -6

 تمرکز درآمد اختصاصی دانشگاه هنر اصفهانحساب 

  IR 75-0100-0040-0107-2603-0196-88  شماره شبا: -اسالمی ایرانبانک مرکزی جمهوری  -

 )وارد کردن شناسه واریز در هنگام پرداخت الزامی است( 386072661116600009999999999999شناسه واریز:     

خیابان  -صفهانآدرس: ا خواهد بود. 30/2/98حداکثر تا تاریخ تمدید ارسال مدارک اعالم شده، مدارک:  ارسالمکان و زمان 

ارسال گردد. داوطلبان می توانند در صورت نیاز با  1744صندوق پستی  -دانشگاه هنر اصفهان -چهارراه خاقانی -حکیم نظامی

 خانم کاشف تماس حاصل نمایند. 031-36269970شماره 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

           1398اردیبهشت  22                                                                                                           

 رشته ردیف رشته ردیف

 نقاشی 11 ) در دو گرایش مواد آلی و مواد معدنی(باستان سنجی 1
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)در دو گرایش   مرمت و احیا بناها و بافتهای تاریخی

 میراث شهری و  میراث معماری(
 معماری 12

 مطالعات معماری 13 فرهنگی و تاریخی مرمت اشیا 3

 طراحی شهری 14 باستان شناسی 4

 برنامه ریزی شهری 15 اقتصاد شهری 5
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