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دكتريآگهي پذيرش دانشجو مقطع
ا هنر دانشگاهسپردي دربر اساس مجوزهاي وزارت علوم، تحقيقات وفناوري در زيـر براي رشته هـاي دكتري مقطعز بين داوطلبان
. مي پذيرد دانشجو92-93سال تحصيلي دومنيمسال

: دكتري رشته هاي تحصيلي

: مقطع دكتري شرايط پذيرش

پر-1 ميآزمون كتبي دانشگاه هنر از طريق ديس پذيرش دانشجو در و پژوهشي صورت ، بررسي سوابق آموزشي پس.(گيرد، مصاحبه علمي
به مصاحبه شد از برگزاري آزمون كتبي نفرات واجد شرايط .)دعوت خواهند

: مواد امتحاني
و تحليل هنر�مباني نظري هنر: رشته پژوهش هنر و نقد و جهان تاريخ علم�مكاتب هنري و فرهنگ هنر ايران  تاريخ
و طراحي شهري: رشته شهرسازي و اصول برنامه ريزي و طراحي شهري روش هـا�مباني و انديشه هاي مطرح در برنامه ريزي نظريه ها

و طراحي شهري و سنت هاي برنامه ريزي ، شيوه ها

�ا�� ��ا�� ����ش دا���� در ����� ه�ي دور� دآ��ا2�:

 دارا بودن شرايط عمومي ورود به دوره دكترا.1
و كارشناسي ارشد.2 و يا دانشگاه هاي معتبر همنام دارا بودن مدرك كارشناسي ع خارجياز دانشگاههاي داخل كشور لوم مورد تاييدوزارت

و فناوري  تحقيقات

و كليه رشته هاي هنر: همنام براي دكتري پژوهش هنر كارشناسي ارشد رشته هاي) الف  ايران شناسي

، مديريت شهري: همنام براي دكتري شهرسازي كارشناسي ارشد رشته هاي)ب و شهرسازي ، معماري و منطقه اي مجموعه برنامه ريزي شهري
ب و گرايش هاي جغرافيا، طراحي شهري ، مديريت محيط زيست و طراحي محيط ، برنامه ريزي ، برنامه ريزي منطقه اي  رنامه ريزي شهري

.نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبين ذكور.3
 31/06/1392 فراغت از تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد حداكثر تا تاريخ.4

)نفر(عداد پذيرشتنام رشتهديفر
2پژوهش هنر1
2شهرسازي2
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 ديه صالحيت عمومي از دبيرخانه گزينش دانشجو اخذ تايي.5

:درصد از ظرفيت پذيرش به متقاضيان واجد شرايط ذيل تعلق مي گيرد20:سهميه رزمندگان-.6
اسكه هر يك از داوطلبان متقاضي سهميه رزمندگان مي توانند بر اساس شرايط خود ج ذيل آمده متقاضـي ايـن سـهميهتدر بندهاي الف تا

.شوند

و1رزمندگاني كه بر اساس ماده)الف و تبصره هاي چهارگانه ماده مذكور در آيين نامه اجرايي قانون ايجـاد تسـهيالت بـراي ورود رزمنـدگان
و موسسات آموزش عالي از تاريخ مـاه متـوالي يـا)6(حداقل شـش 31/6/1367لغايت 31/6/1359جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه ها

 در صورت ارائه مدارك مربوطه. در مناطق عملياتي جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته اندمتناوب داوطلبانه 
و همسر جانبازان%25جانبازان)ب و همسـران شـهدا،%50و باالتر، فرزند و همچنـين فرزنـدان و همسران آنان، و فرزندان و باالتر، آزادگان

و اسرا در صورت ارائه مدارك مربوطه  مفقودين
و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران عالوه بر ميزان موظ)ج تـا 31/6/1359ي، كه از تـاريخفآن دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني

يا6حداقل 31/6/1367 و ماه ناپيوسته شركت در عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند، با تائيد باالترين9ماه پيوسته
ستاد كل نيروه هاي مسلح، ستاد كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي، ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايـران آجـا( قام هر يك از نيروهاي مسلحم

و پشتيباني نيروهاي مسلح  اين قبيـل. نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ناجا مي توانند از مزاياي اين قانون استفاده نمايند،وزارت دفاع
فاف و سرراد مي توانند ابتدا به سازمان هاي تابعه مراجعه رامـو يه رزمندگان در آزمون مربوط را تكميـلهمم مخصوص استفاده از دارك خـود

.ارائه نمايند

 زبان خود را برابر مصوبات شوراي تحصيالت تكميلي مدرك دارند دانشجويان پذيرفته شده نهايي تا زمان برگزاري آزمون جامع فرصت.7
.دانشگاه ارائه دهند

 ويژگيهاي دوره
بر برنامه هاي پرديس دانشگاه هنر محتواي آموزشي- و نظام آموزشي دانشگاه هنرمطابق با محتواي . خواهد بود نامه
و فناوري خواهدبود- س جبراني مورد نياز گذراندن درو. تعداد واحد مورد نياز براي فراغت از تحصيل واخذ مدرك طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات
. براي دانشجويان الزامي مي باشد گروهراساس تشخيصب

آن) نيمسال7معادل(سال5/3حداقل طول دوره دكترا- اساس مصوبات كميسيون مواردبرو مازاد بر آن.است)نيمسال9معادل(سال5/4و حداكثر
.خاص عمل خواهد شد

شد- .به فارغ التحصيالن مدرك معتبر علوم با عنوان دكتري آموزشي پژوهشي پرديس خودگردان ارائه خواهد
شد- .براي دانشجويان ذكور ايراني مطابق قوانين نظام وظيفه عمومي پس از ثبت نام درخواست معافيت تحصيلي خواهد

: ميزان شهرية دوره
م و پنج .يليون تومان مي باشدشهريه دوره به ميزان پنجاه

و ساير هزينه ها نخواهد بود شامل هزينه هاي مبالغ پرداختي از بابت شهريه- . اسكان، اياب وذهاب، تغذيه، كتاب
و دانشگاه هنر- موام دانشجويي به هيچ وجه امكان تامين خوابگاه و متقاضيان به خوابگاههاي خودگردان داراي مجوز از وزارت علوم عرفي را ندارد
.شوند مي

، حذف ترم،و يا اخراج دانشجو- شديمبلغ دريافتي از بابت شهرية تحصيل،در صورت انصراف .مسترد نخواهد
.در شهرستان كرج ميباشد محل تشكيل كالسها در سايت پرديس-

 مدارك الزم جهت درخواست ثبت نام
 پذيرش دانشجو فرم ثبت نام تكميل-
، گواهي پايان تحصيالت-  تصوير دانشنامه
سي- و كارشناسي ارشد تصوير ريز نمرات دورة كارشنا
و كارت ملي-  تصوير تمامي صفحات شناسنامه
رخ2-  با پشت نويسي مشخصات3*4 قطعه عكس رنگي تمام
مب-  بانـك ٢١٧٧�١٩٠٠٣٠٠٧بـه حسـاب شـماره بر اي متقاضيان پذيرش در مقطع مقطع دكتري ��لر 700000لغفيش پرداخت هزينه ثبت نام به
 هنربه نام دانشگاه مركزشعبه ملي
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شد- .به مدارك ارسالي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد
:تكاليف داوطلبان جهت ثبت نام

و تكميل مي نمايند)http://art.ac.ir(ه نشانيبجعه به وب سايت دانشگاه هنر متقاضيان با مرا-1 .فرم ضميمه را دريافت
.پست نمايند به آدرس دانشگاهفوق مدارك درخواستي را همراه با سايرفرم ثبت نام-2
و مقطع درخواستي خود را بر روي پاكت پستي درج نمايند-3 .متقاضيان رشته
كد پستي56از طريق پست پيشتاز به آدرس تهران خيابان حافظ خيابان سرهنگ سخايي پالك 1392دي19درخواستي بايد تا تاريخ كليه مدارك-4

.اداره كل آموزش دانشگاه هنر ارسال گردد 1136813518
و اعالم پاسخ .طبق جدول زير صورت خواهد گرفت برنامه زمان بندي دريافت، رسيدگي
و ارسال مدارك 92دي ماه19تا تاريخ92آذر25از مهلت ثبت نام

و11و10 مدارك بررسي مصاحبه21تا19بهمن آزمون كنبي
و اعالم بهتاريخ آزمون كتبي .irhttp://art.acاه هنراز طريق سايت دانشگمصاحبهدعوت

:تذكرات
مي- .، شرايط آگهي را به دقت مطالعه نمايندشود قبل از ارسال تقاضا به داوطلبان توصيه
شد- .به مدارك ارسالي ناقص، ترتيب اثر داده نخواهد
و مدارك ارسالي به هيچ عنوان مسترد نمي شود- . وجه ثبت نام
شد ترتيب اثر لي بعد از مهلت ثبت نامبه مدارك ارسا- .داده نخواهد
.در صورت پذيرش قطعي داوطلب، ارائه اصل مدارك الزامي مي باشد-
و تشكيل دوره منوط به تكميل ظرفيت خواهد بود- در صورت به حد نصاب نرسيدن تعداد پذيرفته اعالم رشته به معناي برگزاري حتمي دوره نيست

شدخشدگان بسته به نظر دانشگاه، تصميم مقتضي اتخاذ  و داوطلب حق هيچ اعتراضي را ندارد واهد
مي- در.باشد در صورت قبولي، شروع به تحصيل داوطلب منوط به تائيد صالحيت عمومي وي از سوي هيأت مركزي گزينش دانشجو غيرو

 دانشگاه طبق مقررات از پذيرش وي ممانعت بعمل مي آورد اين صورت
در. ورت تمام وقت استبص تحصيالت تكميلي تحصيل در دوره- و دستگاههاي دولتي در صورت قبولي لذا شاغالن رسمي در سازمانها

و يا موافقت با تحصيل تمام وقت خود از سوي موسسه مربوطه را ارائه نمايند .آزمون، هنگام ثبت نام بايد حكم مأموريت تحصيلي
د- و تحصيل ر دانشگاه مشخص گردد كه داوطلب واجد يكي از شرايط فوق نبوده است چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، برگزاري امتحانات

و طبق مقررات با وي رفتار خواهد شد و يا ادامه تحصيل او جلوگيري به عمل آمده .بالفاصله از ثبت نام، شركت در امتحان
و انتقال- دا هاي دانشگاهي پرديسبه ساير دانشجوو ميهماني نقل و تحت هيچ. نشگاه هنر امكان پذير نمي باشديا ساير واحدهاي

.شرايطي قابل بررسي نيست
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