بسمه تعالی
فزاخوان پذیزش بذون آسمون استعذاد های درخشان در مقطع دکتزی
تخصصی () Ph.Dدانشگاه هنز اصفهان سال 99-0011
زاًطگاُ ٌّط اصفْاى هطاتق آییي ًاهِ ضواضُ  21/67272هَضخ  93/4/18هصَب جلسِ ضَضای ّسایت استؼساز زضذطاى هَضخ
 ٍ 93 /3/27اصالحیِ ضواضُ  21/237200هَضخ  ، 93/12/16زض ًظط زاضز ًسثت تِ پصیطش تسٍى آظهَى زض هقطغ زکتطی اظ هیاى
زاًص آهَذتگاى (ٍ یا زاًطجَیاى زٍضُ کاضضٌاسی اضضسی کِ تاپایاى ضْطیَض هاُ سال  99زاًص آهَذتِ ذَاٌّس ضس) ٍاجس ضطایط
شیل اقسام ًوایس .زاضتي ضطایط چْاضگاًِ ظیط تطای زػَت تِ هصاحثِ العاهی است.
ضزایط السم:
 -1زاضتي هیاًگیي کل  ٍ16تاالتط زض هقطغ کاضضٌاسی ٍ هیاًگیي کل  ٍ 17تاالتط ،تسٍى احتساب پایاى ًاهِ ،زض هقطغ
کاضضٌاسی اضضس (ٍ یا هؼسل ّوتطاظ آى)
 -2تیص اظ  2سال اظ تاضید فاضؽ التحصیلی ًگصضتِ تاضس.
 -3کسة حساقل  7اهتیاظ اظ ضزیف  1ترص اهتیاظات پژٍّطی هطاتق جسٍل ضواضُ 1
 -4کسة حساقل  60اهتیاظ اظ فؼالیت ّای آهَظضی ،پژٍّطی ٍ هصاحثِ هطاتق جسٍل اضظضیاتی اضایِ ضسُ اظ سَی ٍظاضت
هتثَع زض ظهاى هصاحثِ (هطاتق فطم ّای اهتیاظ زّی ضواضُ  )3پیَست

تبصزه :دانطگاه هنز اصفهاى صزفاً اس هیاى دانطجویاى و دانص آهوختگاى واجذ ضزایط دانطگاه های
دولتی پذیزش هی نوایذ.
جسٍل ضواضُ 1
ًَع فؼالیت
 1-1هقاالت ػلوی پژٍّطی هطتثط تا پایاى ًاهِ
 2-1گَاّی ثثت اذتطاع
 3-1تطگعیسگی زض جطٌَاضُ ّای ػلوی هؼتثط تیي
الوللی ذَاضظهی ،فاضاتی ،ضاظی ٍ اتي سیٌا

اهتیاظ
هَضز ًیاظ
7

ًحَُ اضظیاتی




ّط هقالِ تا  7اهتیاظ
گَاّی ثثت اذتطاع تیي الوللی تا 7
ٍ زاذلی تا  5اهتیاظ
تطگعیسگی زاذلی تا  ٍ 3ذاضجی تا 7
اهتیاظ

جذول رضته ها
هعواری
ضهزساسی

پژوهص هنز
باستاى

ضناسی(در

هزهت و احیا بناها و بافتهای تاریخی
سه هزهت اضیا فزهنگی و تاریخی

گزایص)
هذارک السم:


فطم تکویل ضسُ زضذَاست (فطم ضواضُ  1پیَست)



فطم تاییس هؼسل کاضضٌاسی اضضس (فطم ضواضُ  2پیَست)



تصَیط گَاّی پصیطش یا چاج هقالِ ػلوی – پژٍّطی هسترطج اظ پایاى ًاهِ ،گَاّی ثثت اذتطاع اظ هطاجغ شیصالح یا
گَاّی جطٌَاضُ ّای اػالم ضسُ زض جسٍل 1



تصَیط هسضک کاضضٌاسی ٍ کاضضٌاسی اضضس تِ ّوطاُ ضیع ًوطات

 تصَیط صفحِ اٍل (ػٌَاى) ٍ چکیسُ پایاىًاهِ.
 فطم تکویل ضسُ اهتیاظات پژٍّطی ٍ آهَظضی (فطم ضواضُ  3پیَست) .الظم تِ شکط است ،هستٌسات ایي فطم ،زض ضٍظ
هصاحثِ تَسط زاٍطلة اضایِ هی گطزز ٍ صطفا فطم تکویل ضسُ ،زض ظهاى تقاضا اضسال گطزز ٍ اظ اضسال هستٌسات ایي
فطم ذَززاضی گطزز.
 -1اصل ٍ کپی فیص ٍاضیع ٍجِ تِ هثلؾ  1.100.000ضیال (یکصس ٍ زُ ّعاض تَهاى) تِ ضواضُ ضثا ٍ یا ضواضُ حساب ظیط زض
ٍجِ حساب ٍجَُ اػتثاضات سایط هٌاتغ زاًطگاُ ٌّط اصفْاى
-

ضواضُ ضثاIR90-0170-0000-0022-5740- 7130-05 :
ضواضُ حساب تاًک هلی0225740713005 :

تذکز :هذارک السم بایذ تا تاریخ  1311/1/20اس طزیك پست پیطتاس به آدرس :اصفهاى -خیاباى حکین نظاهی-
چهارراه خالانی -دانطگاه هنز اصفهاى  -صنذوق پستی  - 1744دفتز هعاونت آهوسضی و تحصیالت تکویلی،
ارسال گزدد .هذارک نالص و هذارکی که بعذ اس تاریخ هذکور ارسال ضذه باضنذ ،بزرسی نخواهنذ ضذ.
 تط ضٍی پاکت اضسالی ضضتِ هَضز تقاضا زضج گطزز. هساضک اضسالی تِ ّیچ ػٌَاى ،هستطز ًرَاّس ضس.اضائِ اصل کلیِ هساضک ٍ هستٌسات آهَظضی – پژٍّطی ٍ پایاى ًاهِ ،زض ضٍظ هصاحثِ ،العاهی است.هتقاضیاى ٍاجس ضطایط ،زض ظهاى هقطض ،تطای هصاحثِ ػلوی زػَت ذَاٌّس ضس .اطالعضساًی اظ ططیق سایت زاًطگاُ اًجامهیضَز.
 الظم تِ شکط است ،پصیطش قطؼی زاٍطلثاى پس اظ قثَلی زض هصاحثِ ،هٌَط تِ تاییس ٍظاضت ػلَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍضی ذَاّس تَز. -زض صَضت ًیاظ تِ اطالػات تیطتط تا ضواضُ تلفي ( 031-36269970ذاًن کاضف) تواس حاصل فطهاییس.

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
اسفندماه 9318

