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  »بسمه تعالي«

  

  اطالعيه پذيرش برگزيدگان علمي در دوره  دكتري تخصصي  
  1399دانشگاه هنر   ـ  سال 

  
شدگان و معرفي (دانشجويان نمونه كشوري ـ معرفي شدگان بنياد نخبگان و برگزيدگان جشنواره هاي ملي و  بين المللي

و  از همين طريق متقاضي شوند ضرورت دارد  نيز در صورت داشتن شرايط فراخوان هر يك از واحدهاي وزارت علوم 
  . )نخواهد شدتقاضاي اين گروه از داوطلبان در فرصت و يا از طريق ديگري بررسي 

  
  مقدمه : 

موضوع ابالغيه  تحصيلي باالتر آيين نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به دورة ، ضمن توجه بهدانشگاه هنر 
بر و  شوراي هدايت استعدادهاي درخشان 16/12/93مورخ  237200/21و اصالحيه شماره  18/4/93مورخ  67272/21شماره 
صورت واجد  (دردوره روزانه خود را  ظرفيت پذيرش با آزموناز  %20،  مصوبات شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاهاساس 

پژوهش هنر ـ تاريخ « رشته هايبه پذيرش بدون آزمون، در دوره دكتراي تخصصي  )يك نفرفقط در هر رشته  شرايط بودن
از  تخصيص داده و »مرمت و احياء بناها و بافت هاي تاريخيـ شهرسازي ـ  تطبيقي و تحليلي هنراسالمي ـ معماري

  طريق مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي دانشجو مي پذيرد. 
  

  شرايط عمومي :  ـالف 
  اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران    -1
  التزام به قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسالمي ايران   -2
  هاهاي محارب و ملحد و عدم هواداري از آنعدم وابستگي تشكيالتي به احزاب و گروه  -3
  صالح پيشينه به تشخيص مراجع ذينداشتن سوء   -4
  نداشتن منع قانوني براي ادامة تحصيل از لحاظ خدمت وظيفة عمومي براي داوطلبان مرد   -5
  
  (داشتن كليه شرايط زير الزامي است): شرايط اختصاصي  ـ ب
هم  – هم رشتهدانشجويان  سوم رتبه اول، دوم و پايان نامهكه به لحاظ ميانگين كل دوره با احتساب نمره  دانش آموختگاني ـ1

  خواهد بود.) پايان نامه(رتبه بندي بدون احتساب نمره  خود باشند . ورودي
  به باال باشد.  17 متقاضيمعدل كل  كارشناسي ارشد  ـ2

ايشان بدون مقطع كارشناسي ارشد بايد معدل كل دروس  شوندفارغ التحصيل مي 06/06/99تبصره :دانشجوياني كه تا 
  .به باال باشد 17پايان نامه  نمرهاحتساب 

  } يا بشود.)20تا  18( نمرات د{دفاع شده باش» بسيارخوب«و يا » عالي« با درجه نامه نمره پايان   ـ3
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  به باال باشد.  16 متقاضيمعدل كل كارشناسي  ـ4
متقاضي شركت در فراخوان مي توانند  خواهند شد التحصيل شده يافارغ 06/06/99تا  96داوطلباني كه از بهمن منحصراً  ـ5

  مجاز به ثبت نام نيستند. )شوند فارغ التحصيل مي  6/6/99پس از دانشجوياني كه باشند. (
شوند در صورت داشتن ساير شرايط موظفند در مهلت فارغ التحصيل مي 06/06/99دانشجوياني كه تا  تبصره :

در صورت پذيرش، اعالم نام ايشان به سازمان سنجش آموزش  .خود اقدام نمايند نسبت به ارسال مدارك )12/04/99(مقرر
  باشد.به احراز فارغ التحصيلي ايشان ميمنوط  كشور

  ترم تحصيل خود را در مقطع كارشناسي ارشد به پايان رسانيده باشد . 5حداكثر در  ـ6
هاي دولتي  شيوه آموزشي ـ پژوهشي(روزانه و شبانه) مي توانند در فراخوان شركت نمايند.  صرفا دانش آموختگان دانشگاه ـ7

  و ... پذيرفته نيست.)پرديس هاي خودگردان  ـ (دانشگاههاي پيام نور ـ آزاد ـ غيرانتفاعي 
علمي ـ پژوهشي با يا   ISIيا  ISCنشريات در پايان نامه  شده مرتبط بايا چاپ  پذيرفته شده مقاله  يكحداقل دارا بودن  ـ8

  نمايه معتبر 
 2حداكثر زمان اعالم اين فراخوان  تامشروط بر آنكه از تاريخ آزمون  مطابق جدول زير انگليسيزبان حداقل نمره داشتن   ـ9

داخلي و يا خارجي پذيرفته نيست. ارزيابي پذيرش مدارك مربوط  اعم ازانگليسي سال بيشتر نگذشته باشد. (ساير مدارك زبان 
  باشد.)هاي خارجي (غير از انگليسي) بر عهده دفتر تحصيالت تكميلي دانشگاه هنر ميبه ساير زبان

  
TOLIMO  internet TOEFL 

(IBT) 
ComputerTOEFL 

(CBT) 
PaperTOEFL  

(PBT) 
IELTS 

Academic 
MSRT  

500  65  180  500 5/5  60  
  

  )3و  2و  1شماره هاي(جدول پيوست هاي برابر جدول و مصاحبه آموزشي ، امتياز از فعاليتهاي پژوهشي 60حداقل  كسب ـ10
  هر داوطلب صرفا در يك رشته تحصيلي مي تواند متقاضي شود و  مدارك خود را ارسال نمايد. ـ11

در غير  ،فراخوان به طوركامل واجد شرايط مي باشند تذكر : متقاضياني در فراخوان ثبت نام نمايند كه براساس مفاد
  اينصورت به مصاحبه دعوت نخواهند شد.

  
  : دكتري كارشناسي ارشد قابل قبول براي هر رشتهرشته هاي  ـ ج

وانند در اين كد رشته تآن مي فارغ التحصيالنكارشناسي ارشد كه  رشته هاي   رشته مورد تقاضا  رديف
 شركت كنند:

  .هاي باستاني، فرهنگ و زبانو تاريخ هنر شناسيباستانشناسي،ايرانهنر،گروهرشته هاييمتما پژوهش هنر   1
  مصوب گروه هنر باشد) رشته هاي(رشته كارشناسي متقاضيان نيز بايد يكي از 

تاريخ تطبيقي و تحليلي  2
  هنر اسالمي 

(گرايش  شناسيشناسي، باستانايران ،هنر باشد)(كه رشته كارشناسي آنها هاي گروه هنرتمامي رشته
  هاي عربي، تركي استانبولي، اردو، چيني تاريخ تمدن اسالمي، تاريخ تمدن ايراني و زبان، اسالمي)

  هاي معماري، تكنولوژي معماري، انرژي معماريرشته ها و گرايش  معماري   3
 هاي رشته شهرسازيكي از گرايشي  شهرسازي  4
احياء بناها و مرمت و   5

  بافت هاي تاريخي
  مرمت و احياء بناها و بافت هاي تاريخي
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 مدارك مورد نياز جهت مصاحبه :              ـد 

  1ـ فرم تكميل شده شماره 1
   2ـ فرم تكميل شده شماره 2
  پژوهشي –پژوهشي مستخرج از پايان نامه و ساير مقاالت علمي  ــ تصوير مقاالت علمي 3
  همين فراخوان. 1از فرم شماره  4هاي سه گانه جدول بند  رساله دكتري متقاضي منطبق با يكي از رديفـ ارائه پيشنهاده (پروپوزال) 4

هاي علمي و مجالت، كتابها و جوايز اخذ  ، مقاالت ارائه شده در همايشپايان نامهـ تصوير تأييديه سوابق آموزشي و پژوهشي (شامل 5
  ) شده و مستندات

  التحصيلي باشد.  كارشناسي و كارشناسي ارشد كه داراي تاريخ و معدل فارغ و ريز نمراتپايان تحصيالت  ـ تصوير گواهي6
  بنياد نخبگان و جشنواره هاي ملي و بين المللي –گواهي دانشجوي نمونه كشوري  ـ تصوير گواهي مدرك زبان معتبر ـ7
  و كارت ملي ، صفحه توضيحات تصوير صفحه اول شناسنامه  - 8
 آن در پشتبا درج مشخصات داوطلب  3×4قطعه عكس  يك -9

 هاي بانك نزد هنر دانشگاه اختصاصي درآمد وجه در كه ريال) هفتصد هزار( ريال 700000اصل فيش بانكي به مبلغ   - 10
 311074174140107000000009003007و با شناسه  070100004001074103000200	حساب شماره به دولتي

  (الزم بذكر است فيش واريزي مي بايست به اسم شخص متقاضي باشد)	واريز شده باشد.		
  در جلسه مصاحبه الزامي است.  فوقتذكر: همراه داشتن اصل تمامي مدارك 

  تذكرات مهم: 
ها و دستگاههاي دولتي، ارائه حكم مأموريت، استعفاء، مرخصي بدون استفاده از ـ در صورت پذيرفته شدن شاغلين رسمي سازمان1

  ، ضروري است.  ثبت نامحقوق يا هر گونه سند رسمي كه مؤيد امكان تأمين تحصيل تمام وقت دانشجو باشد هنگام 
خود را با وضعيت تحصيلي دوره  ـ تحصيل در دوره دكترا به صورت تمام وقت بوده و داوطلب در صورت پذيرفته شدن بايد اوقات2

  وفق دهد و تابع كلية مقررات آموزشي و انضباطي دانشگاه باشد. 
، برگزاري مصاحبه، پذيرش و تحصيل در دانشگاه هنر، مشخص گردد كه داوطلب، داراي هر يك ثبت نامـ چنانچه در هر يك از مراحل 3

 مرحله اي، شركت در مصاحبه، پذيرش و يا ادامة تحصيل وي درهر ثبت ناماز  از شرايط درج شده در اين تقاضانامه نبوده است بالفاصله
  جلوگيري به عمل آمده و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

  شود.به هيچ وجه مسترد نمي ثبت نامـ مدارك ارسالي داوطلبان و همچنين وجه 4
شرايط اعالم شده را نداشته باشد به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد ـ به مداركي كه از طريق پست پيشتاز ارسال نشود و يا يكي از 5

همچنين متقاضي موظف است كليه مدارك درخواستي را بدون نقص ارسال نمايد و دانشگاه موظف به پيگيري كمبود مدارك  شد.
خارج شده و هيچ اعتراضي نخواهد بود و در صورت وجود نقص جهت احراز شرايط ، تقاضاي داوطلب از فرايند بررسي مدارك 

  پذيرفته نيست.
به صورت تلفني اعالم خواهد  عالوه بر درج در سايت ـ زمان مصاحبه علمي صرفاً براي متقاضيان واجدشرايط (مطابق مفاد فراخوان)6

  شد. اين امر صرفا شامل كساني مي گردد كه واجد شرايط كليه مفاد اين فراخوان باشند. در غير اينصورت به مصاحبه دعوت نخواهند شد.
  تحصيالت تكميلي دانشگاه است. ،مرجع تصميم گيري در خصوص بررسي سوابق ، مدارك ارائه شده و پذيرش نهايي – 7
و معرفي شدگان هر يك از جويان نمونه كشوري ـ معرفي شدگان بنياد نخبگان و برگزيدگان جشنواره هاي ملي و  بين المللي دانش -8

در اين  جداگانه اينيز در صورت داشتن شرايط فراخوان ضرورت دارد از همين طريق متقاضي شوند و بررسي واحدهاي وزارت علوم 
  خصوص صورت نمي پذيرد. 
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تهران، خيابان حافظ، خيابان سرهنگ سخائي، بين  به آدرس: 12/04/99 را حداكثر تا پايان وقت اداري موردنيازن مدارك متقاضيا - 9
 از طريق پست پيشتاز 1136813518، دانشگاه هنر، دفتر تحصيالت تكميلي دانشگاه، كد پستي 56ر و فردوسي، پالكسي تيتقاطع 

  ارسال نمايند.
فراخوان بر اساس دستورالعمل هاي مصوب وزارتي تهيه شده است. چنانچه پس از انتشار اين فراخوان تغييراتي . تاكيد مي گردد اين 10

  در شيوه پذيرش دانشجو از طرف وزارت عتف اعالم و دانشگاه ملزم به رعايت آن گردد، اين شيوه نامه نيز برآن اساس اصالح مي شود.
  

  حصيالت تكميلي دانشگاه هنردفتر ت                                                                                                 
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  »1فـــرم شمـــاره «
 بسمه تعالي

  1399-1400سال  فرم مشخصات برگزيدگان علمي داوطلب  دكتري
       ـ مشخصات فردي:                                                                                                               1

  شناسنامه: ..................... تاريخ تولد: ................... نام : ......................... نام خانوادگي:  ..................................  نام پدر: .......................... شماره
  محل تولد: .................. محل صدور شناسنامه: .................. كد ملي: ................................ 

  .............................................................................................:  (فقط يك رشته)متقاضي رشته 

  ـ سوابق تحصيلي : 2
تاريخ فارغ  محل فارغ التحصيلي رشته مقطع

 التحصيلي

  نمره 
 پايان نامه

 معدل 

      كارشناسي 

كارشناسي 
 ارشد

     

  ـ عنوان پروژه و پايان نامه :   3
 عنوان مقطع

  كارشناسي 

  كارشناسي ارشد

  ـ موضوعات پيشنهادي براي رساله دكترا به ترتيب اولويت :4
 عنوان رديف

  
  
  

  نامه چاپ شده در نشريات مصوب پايان مرتبط بالطفاً فقط مقاالت علمي ـ پژوهشي  ـ فهرست مقاالت علمي ـ پژوهشي:5

شماره و سال  نام نشريه درجنام مؤلفين به ترتيب نامهعنوان مقاله مستخرج از پايان رديف
 انتشار نشريه

     
     
     

  ـ فهرست ساير مقاالت علمي ـ پژوهشي:6

شماره و سال  نام نشريه نام مؤلفين به ترتيب درج عنوان مقاله رديف
 انتشار نشريه

     
     
     
     
     
     

  

 
محل الصاق 

  عكس
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سمينارهاي داخلي و خارجي، طرحهاي پژوهشي، تأليف و ترجمه در علمي ترويجي و ارايه مقاله  مقاله هاي(شامل  ـ ساير فعاليتهاي پژوهشي:7

  كتاب و ...)
 محل نشر تاريخ نشر نوع  عنوان مقاله ، كتاب ، طرح و .... رديف
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  ـ فهرست فعاليتهاي آموزشي و تدريس در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي8
 تاريخ نام دانشگاه يا مركز آموزش عالي مقطع تحصيلي نام درس رديف

     
     
     
     
     
     

(نمونه كشوري، بنياد ملي نخبگان ، المپيادها ، و فعاليتهاي هنري، جوايز معتبر هنري و ... ـ فهرست دريافت رتبه 9
  ....) فجر فارابي و ،هاي ملي و بين المللي نظير خوارزمي، جوان خوارزمي، رازيجشنواره

 سال  رتبه نوع فعاليت رديف

    
    
    

  :ـ گواهي نمره زبان خارجي 10
 تاريخ آزمون نمره اخذ شده نوع آزمون رديف

    

  ـ آدرس 11
  فن:نشاني منزل :                                                                                                               تل
  تلفن همراه:نشاني محل كار :                                                                                                          
 آدرس پست الكترونيكي:                                                                                                 

  
نمايم كه كليه مطالب اين تقاضانامه و ساير پيوستهاي مورد درخواست در نهايت دقت و اينجانب ....................................... گواهي مي

گرديده است و چنانچه در هر مرحله اي خالف آن ثابت شود ، دانشگاه هنر مجاز است مطابق و به طور كامل ارسال صحت، تكميل 
  اينجانب رفتار نمايد.  مقررات با

  نام و نام خانوادگي :                          امضاء و تاريخ:               
 

  
  ـ كنترل مدارك مورد نياز: 

- تصوير مقاالت علمي ـ پژوهشي مستخرج از پايان و كارت مليتصوير صفحه اول شناسنامه      1فرم شماره 

 نامه 

  ، تصويرگواهي دانشجوي نمونه كشوري كارشناسي   و ريز نمرات تصوير گواهي    2فرم شماره 
 بنياد نخبگان، جشنواره ها و ....

  قطعه عكس  يك
 

   انگليسيگواهي نمره زبان تصوير  كارشناسي ارشد و ريز نمرات تصوير گواهي

  )رساله دكتريپيشنهادي پيشنهاده (پروپوزال
  

  

 نام و مشخصات كنترل كننده:                                                                                                               

 و تاريخ: ءامضا                                                                                                             

  

 اين قسمت توسط حوزه تحصيالت تكميلي دانشگاه هنر تكميل مي شود.         
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  »2فــرم شماره « 
  

  بسمه تعالي
  

و تاريخ فراغت از تحصيل متقاضيان ادامه تحصيل در دوره هاي دكتري  پايان نامهگواهي تأييد معدل ، رتبه، نمره 
  دانشگاه هنر از طريق پذيرش برگزيدگان علمي تخصصي 

  
  از: دانشگاه / مؤسسه آموزش عالي .....................

  به : مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه هنر 
  

.......... ...................... متولد ................. به شماره ملي ............................................ فرزند ...................ـ گواهي مي شود  خانم/آقاي ................
   مي باشند........... اين دانشگاه ..............................مقطع كارشناسي ارشد رشته ............ فارغ التحصيل............. ................صادره از .....

  
   ـ معدل كل دوره تحصيلي ايشان  (با احتساب نمره پايان نامه) .................... است.

  
  ـ معدل كل دوره تحصيلي ايشان  (بدون احتساب نمره پايان نامه) .................... است. 

  
   باشد/ خواهد بود.لتحصيلي ............... مي...................... و تاريخ فارغ اـ تاريخ ورودي ايشان به دوره كارشناسي ارشد 

  
  نيمسال بوده است.  .........ـ طول دوره تحصيلي ايشان 

  
  باشد. ......... مي......ثبت شده در آموزش دانشگاه .. دوره كارشناسي ارشد پايان نامه تحصيلييا درجه ـ نمره 

  مي باشد.  / سوممجموع هم ورودي رشته خود (مجموعه روزانه و شبانه) اول / دومرتبه وي در 
  

فارغ  ........... نيمسال و.......تحصيلي وي ...و طول دوره ........ ..........ييديه تحصيلي كارشناسي ، معدل كل كارشناسي ايشان ......أبر اساس ت
  باشد.............................................. ميسسه .................ؤالتحصيل از دانشگاه /م

  
  

  انشگاه /مدير تحصيالت تكميلي دمدير امور آموزشي                                                   
          تاريخ،  مهر و امضاء                                                                         

   

  
  
  

 
  



9 
 

  ـ نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي1جدول 
حداقل نوع فعاليت رديف

  امتياز
حداكثر 
  امتياز

امتياز   نوحه ارزيابي
  مكتسبه

 نامهـ مقاالت علمي ـ پژوهشي (داخلي و خارجي) مرتبط با پايان1ـ1 1
هاي علمي و ـ گواهي ثبت اختراع مورد تأييد سازمان پژوهش2ـ1

  صنعتي ايران
خوارزمي،  بين الملليعلمي معتبر  جشنواره هايـ برگزيدگي در 3ـ1

  ابن سينا فارابي، رازي و

  امتياز 7ـ هر مقاله تا   40 امتياز7
ـ گواهي ثبت اختراع 

و داخلي  7تا  بين المللي
  امتياز 5تا 

 3ـ برگزيدگي داخلي تا 
  امتياز 7تا  بين الملليو 

  

    امتياز 3هر مقاله تا   امتياز  6 ـ پايان نامهمقاالت علمي ـ ترويجي مرتبط با 2
 1و داخلي  2خارجي تا   امتياز  4 ـ هاي معتبر (داخلي يا خارجي)مقاالت چاپ شده در كنفرانس 3

  امتياز
  

    ـ   امتياز  4 ـ تحصيليهتأليف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشت 4
سيار خوب ب و 4 عالي تا  امتياز  4 ـ كارشناسي ارشد پايان نامهكيفيت  5

  امتياز 2تا 
  

      40 7 حداقل و حداكثر امتياز قابل محاسبه
  
  

  ـ نحوه محاسبه امتيازات آموزشي2جدول 
حداكثر نوع فعاليت رديف

  امتياز
امتياز   نحوه ارزيابي

  مكتسبه
ميانگين كل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره 6

  كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته)
مطابق با دستورالعمل اجرايي شوراي تحصيالت  امتياز 6 

  تكميلي دانشگاه 
  

نگين كل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دورهامي 7
  نامه)كارشناسي ارشد ناپيوسته (بدون احتساب نمره پايان

مطابق با دستورالعمل اجرايي شوراي تحصيالت  امتياز5
  تكميلي دانشگاه 

  

 4نيمسال كارشناسي پيوسته و بيش از  8بيش از امتياز3 يطول مدت تحصيل در دوره كارشناس 8
  * نيمسال كارشناسي ناپيوسته امتيازي ندارد

  

    نيمسال امتيازي ندارد 5بيش از   امتياز  3  طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته   9
امتياز ـ رتبه  4 :6تا4اميتاز ـ رتبه  5 :4تا  1رتبه   امتياز  5  برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي   10

متياز و رتبه 2 :12تا10امتياز ـ رتبه  3 :9تا7
  امتياز1 :15تا13

  

    2طبق جدول شماره   امتياز 8  داشتن مدرك زبان معتبر  11
    30 جمع

  
و كارشناسي  نيمسال 9براي آموزشي در دروه كارشناسي پيوسته  برنامه ريزيكه طبق مصوبه شوراي عالي  رشته هايي* 

  مورد ارزيابي قرار گيرند.  مي توانندر كميته مصاحبه كننده ، با نظشده اندنيمسال تصويب  5ناپيوسته براي 
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  امتياز) 30ـ امتيازات مصاحبه (حداكثر 3جدول شماره 
  حداكثر  شاخص ارزيابي رديف

  امتياز
  امتياز مكتسبه 

  طبق نظر كميته مصاحبه كننده
    امتياز  3 علمي و پاسخگويي به سؤاالتتسلط در تجزيه و تحليل مسائل  12
  امتياز 3 وسعت نظر، نوآوري و كارآفريني  13
  امتياز 3  شخصيت، متانت ونحوه تعامل   14
  امتياز 3 نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصيلي  15
  امتياز 3 توانايي فن بيان و انتقال مطالب  16
  امتياز15  هاي علمي اعضاي گروههمراستايي زمينه پژوهشي داوطلب با اولويت 17

    30  جمع
  

  زبان انگليسي بين الملليهاي ملي و ـ همترازي نمرات آزمون 4جدول شماره 
MSRT 
(MCHE)  

IELTS 
Equivalent 

TOEFL 
IBT 

TOEFL 
Computer  

TOEFL Paper 
TOLIMO  

  حداكثر امتياز

  8  625ـ680  363ـ300  113ـ120  5/7ـ0/9  ١٠٠ـ٩۵
90  0/7  100  250  600  
  7  575  232  90ـ91  5/6  85
  6  550  213  79ـ80  0/6  80
  5  525  196  69ـ70  5/5  75
  4  500  173  56ـ60  0/5  70
امتيازي تعلق   475  152  49ـ50  5/4  65

  450  133  39ـ40  0/4  55  گيردنمي
  425  113  29ـ30  5/3  45

 


