اطالعیه آزمون مصاحبه دکتری سال 5931دانشگاه هنر اصفهان
دانشگاه هنر اصفهان ،مطابق با شیوه نامه اجرایی آیین نامه آزمون ورودی دوره دکتری ( )Ph.Dسال  ، 5931اقدام به
برگزاری آزمون مصاحبه ،در تاریخ های مندرج در جدول ذیل می نماید .متقاضیان باید در بازه های زمانی اعالم شده،
فرم تکمیل شده اطالعات آموزشی و پژوهشی (فرم شماره  )5را ،به همراه مستندات آن (که در مدارک الزم قید شده
است) ،به آدرس های ایمیل اعالم شده در این اطالعیه ،ارسال نمایند  .الزم به ذکر است ارائه اصل مستندات در روز
مصاحبه الزامی است.
 تذکر :آدرس ایمیل برای هر رشته محل ،جداگانه لحاظ شده است و مالک دریافت مستندات ارسالی داوطلب
توسط دانشگاه ،دریافت پاسخ ،از گروه مربوطه خواهد بود.
مدارک الزم:
 -5فرم تکمیل شده شماره ( 5فایل پیوست)
 -2اصل و کپی تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی
 -9تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز سال 5931
 -4گواهی پذیرش مقاله یا مقاله چاپ شده در مجالت به همراه متن مقاالت( ارایه اصل مدارک پژوهشی در
روز جلسه الزامی است).
 -1رزومه کامل فردی  ،آموزشی ،پژوهشی
 -6چکیده پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد
 -7اصل فیش واریز وجه مربوط به مصاحبه به مبلغ  100/000ریال (پنجاه هزار تومان) به شماره حساب
 2577260296009در وجه حساب رابط تمرکز در آمد دانشگاه هنر اصفهان (قابل واریز در کلیه شعب بانک
ملی ) در روز مصاحبه الزاما ارائه گردد.
 -8درخصوص طرح های پژوهشی ،ارایه قرارداد ،رونوشت طرح اتمام یافته و گواهی پایان کار الزامی است
 -3اصل مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و یا اصل تاییدیه مربوط به ریز نمرات هر دو مقطع
 -50اصل حکم کارگزینی برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به همراه نامه موافقت ریاست دانشگاه محل خدمت جهت ادامه تحصیل
مربی
 -55اصل نامه باالترین مقام سازمان محل اشتغال داوطلب مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل فرد
 -52مدرک آزمون زبان
 -59اصل پایان نامه کارشناسی ارشد ( در روز مصاحبه الزاما ارائه گردد).
 -54خالصه تز پیشنهادی (حداکثر در چهارصفحه)
محل برگزاری آزمون مصاحبه دکتری متعاقبا از طریق سایت دانشگاه اعالم می گردد.

جدول زمانی آزمون مصاحبه دکتری:
تاریخ

ردیف
5

ارسال مدارک توسط داوطلب از طریق ایمیل

 11اردیبهشت ماه لغایت  11اردیبهشت ماه

2

بررسی مدارک توسط کارگروه ها

 58اردیبهشت ماه لغایت  22اردیبهشت ماه

9

برگزاری آزمون مصاحبه گروه شهرسازی اسالمی  26 ، 21اردیبهشت ماه

4

برگزاری آزمون مصاحبه گروه معماری اسالمی

 28، 27اردیبهشت ماه

1

برگزاری آزمون مصاحبه گروه پژوهش هنر

58و53و 20خردادماه

6

برگزاری آزمون مصاحبه گروه مرمت اشیاء  4و 1خردادماه
فرهنگی و تاریخی
56خردادماه گرایش پیش از تاریخ

7

برگزاری آزمون مصاحبه گروه باستان شناسی

8

برگزاری آزمون مصاحبه گروه مرمت و احیا بناها  55و  52خردادماه

56خردادماه گرایش دوران تاریخی
57خردادماه گرایش دوران اسالمی

و بافت های تاریخی
آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک داوطلبان:

.1گروه معماری )(arcphddoc@aui.ac.ir
 .2گروه شهرسازی )(urbphddoc@aui.ac.ir
 .3گروه مرمت بنا )(cnbphddoc@aui.ac.ir
 .4گروه مرمت آثار )(cnaphddoc@aui.ac.ir
.5گروه باستان شناسی )(argphddoc@aui.ac.ir
 .6گروه پژوهش هنر )(rsaphddoc@aui.ac.ir

فرم شماره 1
فرم مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری ()Ph.D
(مخصوص داوطلب)
الف) مشخصات فردی:
وضعیت نظام وظیفه:
شماره داوطلب:
وضعیت تاهل:
وضعیت اشتغال:
آدرس الکترونیکی:

نام و نام خانوادگی:
شماره پرونده:
سال تولد:
تلفن تماس:
آدرس:

توجه :کلیه موارد ذکر شده در بندهای (ب) و (ج) مندرج در این فرم صرفاً با ارایه اصل مدرک معتبر قابل ارزیابی می باشد .بدیهی است داوطلب باید
اصل مدرک را نیز ارائه نماید.

ب) سوابق پژوهشی ( :حداکثر  04امتیاز)
 -1مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی و یاکنفرانس ها و سمینارها و همایش های داخلی و خارجی

عنوان مقاله

عناوین مقاالت
علمی پژوهشی
(داخلی ،خارجی)

چاپ شده

پذیرفته شده

چاپ شده
عناوین مقاالت
علمی ترویجی
پذیرفته شده

عناوین مقاالت ارائه
شده در کنفرانس
های (داخلی،
خارجی)
جمع امتیاز

چاپ شده

پذیرفته شده

عنوان مجله سال
انتشار

نام نویسندگان
(نویسنده مسئول
مقاله را باعالمت*
مشخص فرمایید)

امتیاز
(در این قسمت
چیزی ننویسید)

 -2اختراع ثبت شده مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
محل ثبت

نام اختراع

ردیف
1
2
3
4
امتیاز
 -3جشنواره های علمی معتبر
عنوان جشنواره

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
امتیاز
 -4کتب (ترجمه یا تالیف)

عنوان کتاب

کتب

تاریخ ثبت

نهاد برگزار کننده

امتیاز

تاریخ برگزاری

امتیاز

نام نویسندگان به ترتیب ذکر
سال انتشار
تعداد صفحات شده روی جلد

امتیاز(در این
قسمت
چیزی
ننویسید)

تالیف

ترجمه

امتیاز

 -5امتیاز پایان نامه
 -1-5پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
عنوان پروژه یا پایان نامه

نام استاد راهنما

امتیاز
قابل قبول

نمره کل امتیاز پژوهشی داوطلب (لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید)

نمره
خوب

بسیار
خوب

عالی

ج) سوابق آموزشی( :حداکثر  04امتیاز)
مقطع تحصیلی
کارشناسی
کارشناسی
ارشد
امتیاز
-

نام دانشگاه

برگزیدگان جشنواره ،مسابقات بین المللی و المپیاد های معتبر:

ردیف
1
2
3
4
5
امتیاز
-

رشته – گرایش

معدل کل

سال شروع

سال خاتمه

نام مسابقه/المپیاد/جشنواره

سال برگزیده شدن

رتبه

امتیاز

مدرک زبان

نام آزمون

نمره اخذ شده

سال آزمون

امتیاز

نمره کل امتیاز آموزشی داوطلب (لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید)

توضیحات

امتیاز

امتیاز

نام و نام خانوادگی داوطلب

موضوع تز پیشنهادی
خالصه تز پیشنهادی

رشته تحصیلی

لطفاً به سواالت ذیل بطور مختصر و روشن پاسخ دهید.
 -1نام نرم افزارهای تخصصی کامپیوتری (مانند MATLAB ،LISREL :و  )....که به آن تسلط دارید را ذکر نمایید.

 -2هزینه زندگی شما در دوره تحصیل چگونه تامین خواهد شد؟

 -3آیا بورس تحصیلی دریافت کرده اید؟ از نظر سازمان مربوطه ضوابط کار در طی تحصیل شما چگونه است؟

 -4در صورت نیاز میزان همکاری شما در دانشکده در زمینه هایی مانند حل تمرین دروس ،تهیه دستور کار آزمایشگاههای
آموزشی ،همکاری اجرایی در آزمایشگاه های آموزشی یا پژوهشی و ...به چه میزان خواهد بود؟

 -5چه ویژگیهایی (علمی/عمومی/اخالقی) در خود می بینید که در این پرسشنامه سوال نشده است و فکر می کنید می تواند
در انتخاب شما تاثیر داشته باشد؟

 -6حداقل سه مورد از موضوعات مورد عالقه خود برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری را به ترتیب اولویت بنویسید:
ردیف

استاد

موضوع تخصصی

 -7با چاپ چند مقاله علمی در طول دوره دکتری کار خود را مطلوب ارزیابی می کنید؟
مقاله کنفرانس بین المللی 


مقاله مجله  ISIیا علمی ،پژوهشی 

پذیرش دانشجویان دکتری به صورت تمام وقت امکان پذیر خواهد بود و تعهد حضور تمام وقت الزامی است.

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء

