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و ارزیابی سوابق آموزشی، پژوهشی تخصصی مصاحبه اطالعیه دانشگاه هنر اسالمی تبریز در خصوص مرحله دوم )

 1400آزمون نیمه متمرکز دکتری سال  و فناوری(

 

 می باشدپذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجرای فرایند دو مرحله ای  ،(Ph.D)با توجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری 

مرحله اول مربوط به سنجش  .صورت خواهد گرفت سازمان سنجش آموزش کشور 08/02/1400مورخ  8038 ابالغیشیوه نامه که مطابق با 

و مرحله دوم آن شامل بررسی سوابق علمی  گرفته استعلمی بوده که برگزاری آزمون آن از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام 

، 19-با توجه به شرایط خاص ناشی از همه گیری بیماری کووید داوطلبان است که توسط دانشگاههای پذیرنده دانشجو صورت می گیرد.

  ه منظور صیانت از سالمت جامعه دانشگاهی و داوطلبان، برگزاری این مرحله به روش الکترونیکی انجام خواهد شد.ب

 زمانبندی مرحله دوم:

می  بشرح جدول زیر داوطلبان متقاضی تحصیل در دانشگاه هنر اسالمی تبریز برنامه ریزی ارزیابی تخصصی  ،در راستای اجرای مرحله دوم

 :دباش

 

 نام رشته  نام دوره تاریخ مصاحبه 
کدرشته 

 امتحانی

کدرشته 

 محل

 ردیف

 1 5804 2502 معماری اسالمی روزانه تیر ماه 7و  6

 2 5805 2503 شهرسازی  اسالمی روزانه تیر ماه 7و  6

 3 5547 2508 طراحی صنعتی روزانه خرداد ماه 25و  24

 4 5523 2504 هنرهای اسالمی روزانه خرداد 31و  30، 29

 

 : هات مصاحبهاساعمحل و 

مجازی برگزار خواهند شد. جهت اطالع از سامانه مربوط به مصاحبه و ساعت اختصاص یافته به هر داوطلب به کلیه مصاحبه ها به صورت 

  تماس بگیرید. زیربا شماره های مندرج در جدول مربوطه، سایت دانشکده مراجعه و یا در صورت نیاز با دفاتر دانشکده 
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 ردیف دانشکدهنام  آدرس وب سایت شماره تماس دفتر دانشکده

04135539207 http://architecture.tabriziau.ac.ir 

 
 1 معماری و شهرسازی

04135419703 http://idesign.tabriziau.ac.ir 

 
 2 طراحی

04135419966 http://islamicarts.tabriziau.ac.ir 

 
 3 هنرهای صناعی

 

 :مدارک مورد نیاز 

 به صورت تایپی  1فرم شماره  تکمیل -

 1400تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال  -

 تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملیتصویر  -

پایان خدمت یا کارت معافیت دایم یا برگ آماده به خدمت بدون غیبت یا تصویر مدرک نظام وظیفه مخصوص آقایان )کارت  -

 تغال به تحصیل برای دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد(شگواهی ا

 تصویر مدرک کارشناسی ارشد و ریزنمرات آن -

در مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای  31/06/1400آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  :تبصره

گواهی تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیل، مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ تصویر  ،شد خواهند فارغ التحصیل

 .ارسال کنندرا  30/11/99

 ریزنمرات تصویر مدرک کارشناسی و  -

باشند عالوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ناپیوسته میآندسته از داوطلبانی که فارغ التحصیل دوره  :تبصره

 بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.می

تمامی دانشگاهها و سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی  افراد متقاضی استفاده ازحکم کارگزینی برای تصویر  -

مقام مسئول موسسه یا دانشگاه محل اشتغال متقاضی( و دانشگاه آزاد اسالمی )با موسسات آموزش عالی)با تایید باالترین 

 معرفی نامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی(

     صفحه( 3-1پروپوزال پژوهشی در ارتباط با حوزه ی مربوطه ) -

 یک نسخه از پایان نامه کارشناسی ارشد )در صورت دفاع( -

ارائه ی اصل مقاالت چاپ شده یا گواهی چاپ در روز مصاحبه ) ، علمی ترویجی و ..علمی پژوهشی مستندات مربوط به مقاالت -

 (الزامی است

)فقط برای متقاضیان ارائه ی تاییدیه ی استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با مقاالت مستخرج از پایان نامه  -

 .ی الزامی است(هنراسالم -پژوهش هنر

http://architecture.tabriziau.ac.ir/
http://idesign.tabriziau.ac.ir/
http://islamicarts.tabriziau.ac.ir/
http://edu.tabriziau.ac.ir/Uploads/User/6/files/education/New%20Folder/form%20n1.docx
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متن خالصه/ کامل مقاله ارائه و چاپ شده اصل های داخلی و خارجی ) ها، سمینارها و یا همایشمقاالت ارائه شده در کنفرانس -

 در کتابچه مجموعه مقاالت کنفرانس همراه با تصویر روی جلد آن( )درصورت دارا بودن سوابق مورد نظر(

 ره ها و مقام در مسابقات علمی و هنریمستندات مربوط به کسب رتبه در جشنوا -

 مستندات اختراع به ثبت رسیده )گواهی ثبت اختراع مورد تایید مراجع ذیصالح( -

 ارائه قرارداد طرح های پژوهشی و رونوشت طرح اتمام یافته )در صورت دارا بودن سوابق مورد نظر( -

  معتبرزبان خارجی عمومی تصویر مدارک  -

 تدریس دروس کارشناسی یا کارشناسی ارشد(سوابق آموزشی )اصل گواهی  -

ریال )معادل صد هزار تومان(  بشماره حساب  1000000رسید هزینه ثبت نام بمبلغ  -

IR830100004001112203020254  نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی با شناسه واریز شهریه

32111-22541-22900-11140-10322-22001 

 :ارسال مدارکنحوه 

به صورت یک فایل زیپ  کلیه داوطلبین حائز شرایط شرکت در مرحله دوم آزمون پذیرش دکتری، می بایست تصاویر مدارک فوق را

به رایانامه های مندرج در  جدول زیر  10/03/1400الی  02/03/1400 تاریخاز   ،نام گذاری شده است داوطلبکه به نام خود 

بوده و هر کدام با نام مربوطه نام گذاری شوند )به طور مثال تصویر   .jpgباید با فرمت  کلیه مدارک ارسال کنند.

 با همان نام ذخیره شوند(.  1و تصویر مقاله علمی پژوهشی  "شناسنامه"شناسنامه با نام 

 ردیف نام رشته  ایمیلآدرس 

craftsfaculty@gmail.com 1 هنرهای اسالمی 

idfaculty2020@gmail.com 2 طراحی صنعتی 

arch.pg@gmail.com 3 اسالمی معماری 

arch.pg@gmail.com 4  اسالمی شهرسازی 

 

 : شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان 

 1400متمرکز دکتری سال ( آزمون نیمه 2( و )1احراز تمامی شرایط اعالمی در دفترچه شماره ) -

 

می باشد و حضور دانشجویان در ایام دولتی داوطلبان گرامی توجه نمایند که دانشگاه هنر اسالمی تبریز فاقد خوابگاه 

 تحصیل در دانشگاه الزامی است. 

mailto:idfaculty2020@gmail.com

