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فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد 

 دانشگاه هنر اصفهان 99-1400سال 

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

در نظر دارد از میان متقاضیان در راستای فراهم نمودن شرایط جذب برگزیدگان علمی در مقطع باالتر،  ،6/11/98/و مورخ 300430

یلی دایر در رشته های تحص دانشگاه های دولتی، مقطع کارشناسی پیوسته از فارغ التحصیل و یا شاغل به تحصیل واجد شرایط

 پذیرش بعمل آورد.  ،در دانشگاه

بیر و تربیت )تربیت دفرهنگیان -آزاد اسالمی -پیام نور -موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی دانشجویان دانشجویان

 مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند. ،پردیس های خودگردان و دوره های مجازی -فنی و حرفه ای -علمی کاربردی -معلم(

 

 شرایط الزم:

مصوب شورای گسترش و برنامه  درسی هایواحد سه چهارم حداقل نیمسال تحصیلی با گذراندن 6پس از متقاضی  -1

 درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد. پانزدهجزو  ،به لحاظ میانگین کل ریزی آموزش عالی،

 10تحصیلی دانش آموخته شود که برای دانشجویان تحصیل همزمان مدت مجاز حداکثر  نیمسال 8حداکثر در دانشجو  -2

  .نیمسال تحصیلی می باشد

 .امکان پذیر است، و صرفاً برای یکبار دانش آموختگیپذیرش برای سال تحصیلی، بالفاصله پس از  -3

 احراز شرایط اختصاصی دانشگاه -4

 ههیالت مربوطاز تس ،ئز شرایط این آیین نامه، به دلیل انصراف یا عدم تقاضادرصد برتر دانشجویان حا پانزدهتبصره: چنانچه 

در ل نشد، تکمی )متناسب با سطح دانشگاه( کارشناسی ارشد رشته ایپذیرش بدون آزمون دوره ظرفیت  وند رداستفاده نک

یان در با اولویت رتبه متقاض ،اصفهان()هنر  دانشگاهدانشگاه مجاز به جایگزینی صرفا ده درصد برتر بعدی همان این صورت 

 رشته می باشد.

 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 زیر  حسابشماره شبا و یا شماره به هزار تومان( پنج  هفتاد وریال ) 750.000فیش واریزی به مبلغ و کپی اصل  -6

 دانشگاه هنر اصفهان حساب وجوه اعتبارات سایر منابعوجه 

 90IR-0170-0000-0022-5740- 7130-05  شماره شبا: -

 0225740713005 : شماره حساب بانک ملی  -

  
 -به آدرس: اصفهان به دفتر استعددهای درخشان 20/1/99حداکثر تا تاریخ باید مدارک اعالم شده مدارک:  ارسالمکان و زمان 

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

 خانم کاشف تماس حاصل نمایند. 031-36269970نیاز با شماره 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

           1398 ماه بهمن 30                                                                                                           
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)در دو گرایش   مرمت و احیا بناها و بافتهای تاریخی

 میراث شهری و  میراث معماری(
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 مطالعات معماری 13 فرهنگی و تاریخی مرمت اشیا 3
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 تصویرسازی 17 مدیریت جهانگردی 7
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10 
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