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 ها و مؤسسات آموزش عاليمعاونان محترم آموزشي دانشگاه

 ارشد دانشگاه بجنوردفراخوان پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي 

 

 باسالم و احترام؛

ن نامه پذيرش بدون آزمو رساند: دانشگاه بجنورد بر اساس آيين به استحضار مي         

( وزارت علوم، 06/11/1398و مورخ /300430ارشد )شماره هاي درخشان در مقطع كارشناسي استعداد

از ميان متقاضيان واجد  ارشد وتحقيقات و فناوري نسبت به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي 

رسي، نيمسال تحصيلي و با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهاي د 6شرايط )متقاضيان بايستي پس از 

ايد. در همين قالب به نم ورودي خود باشند.( اقدام ميرشته و همدرصد برتر دانشجويان هم 15جزو 

دانشگاه بجنورد را براي  1399-1400آموختگان برتر دوره كارشناسي كه در سال تحصيلي  دانش

ارشد از طريق شركت در فراخوان پذيرش بدون آزمون )استعداد  تحصيل در مقطع كارشناسي

 گردد. اعطاء مي كمك هزينه تحصيليدرخشان( انتخاب نمايند، 

نام هاي مربوط به ثبت توانند براي كسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم ي داوطلبان محترم م

به صفحه مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي  10/04/1399و ارسال درخواست تا تاريخ 

دستور فرماييد به  مراجعه نمايند. خواهشمند است http://edu.ub.ac.irدانشگاه بجنورد به آدرس 

 رساني گردد.نحو مقتضي اطالع

 

 با احترام 

 علي اكبر سليمانيان 

 معاون آموزشي و پژوهشي 

 

 

19486/350/98 

10/12/1398 

 رونق توليد ندارد
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 به نام خدا

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد 

 دانشگاه هنر اصفهان 99-1400سال 

ماره شپذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به  "دانشگاه هنر اصفهان مطابق با آیین نامه 

در نظر دارد از میان متقاضیان در راستای فراهم نمودن شرایط جذب برگزیدگان علمی در مقطع باالتر،  ،6/11/98/و مورخ 300430

یلی دایر در رشته های تحص دانشگاه های دولتی، مقطع کارشناسی پیوسته از فارغ التحصیل و یا شاغل به تحصیل واجد شرایط

 پذیرش بعمل آورد.  ،در دانشگاه

بیر و تربیت )تربیت دفرهنگیان -آزاد اسالمی -پیام نور -موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی دانشجویان دانشجویان

 مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند. ،پردیس های خودگردان و دوره های مجازی -فنی و حرفه ای -علمی کاربردی -معلم(

 

 شرایط الزم:

مصوب شورای گسترش و برنامه  درسی هایواحد سه چهارم حداقل نیمسال تحصیلی با گذراندن 6پس از متقاضی  -1

 درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد. پانزدهجزو  ،به لحاظ میانگین کل ریزی آموزش عالی،

 10تحصیلی دانش آموخته شود که برای دانشجویان تحصیل همزمان مدت مجاز حداکثر  نیمسال 8حداکثر در دانشجو  -2

  .نیمسال تحصیلی می باشد

 .امکان پذیر است، و صرفاً برای یکبار دانش آموختگیپذیرش برای سال تحصیلی، بالفاصله پس از  -3

 احراز شرایط اختصاصی دانشگاه -4

 ههیالت مربوطاز تس ،ئز شرایط این آیین نامه، به دلیل انصراف یا عدم تقاضادرصد برتر دانشجویان حا پانزدهتبصره: چنانچه 

در ل نشد، تکمی )متناسب با سطح دانشگاه( کارشناسی ارشد رشته ایپذیرش بدون آزمون دوره ظرفیت  وند رداستفاده نک

یان در با اولویت رتبه متقاض ،اصفهان()هنر  دانشگاهدانشگاه مجاز به جایگزینی صرفا ده درصد برتر بعدی همان این صورت 

 رشته می باشد.

 مدارک الزم:

 (1درخواست پذیرش دانشجو )پیوستفرم تکمیل شده  -1

 یک قطعه عکس -2

 با تایید دانشگاه محل تحصیل تا پایان نیمسال هفتم آموزشی (کارنامهریز نمرات) -3

 شناسنامه و کارت ملیصفحه اول تصویر  -4

 تصویر تمامی مدارک و مستندات فعالیت های پژوهشی، آموزشی، نمایشگاه و ....پژوهشی به همراه  - سوابق آموزشی -5



در زیر  حسابشماره شبا و یا شماره به هزار تومان( پنج  هفتاد وریال ) 750.000فیش واریزی به مبلغ و کپی اصل  -6

 دانشگاه هنر اصفهان حساب وجوه اعتبارات سایر منابعوجه 

 90IR-0170-0000-0022-5740- 7130-05  شماره شبا: -

 0225740713005 : شماره حساب بانک ملی  -

  
 -به آدرس: اصفهان به دفتر استعددهای درخشان 20/1/99حداکثر تا تاریخ باید مدارک اعالم شده مدارک:  ارسالمکان و زمان 

ارسال گردد. داوطلبان می توانند در صورت  1744صندوق پستی  -دانشگاه هنر اصفهان -چهارراه خاقانی -خیابان حکیم نظامی

 خانم کاشف تماس حاصل نمایند. 031-36269970نیاز با شماره 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

           1398 ماه بهمن 30                                                                                                           

 رشته ردیف رشته ردیف

 نقاشی 11 ) در دو گرایش مواد آلی و مواد معدنی(باستان سنجی 1

2 
)در دو گرایش   مرمت و احیا بناها و بافتهای تاریخی

 میراث شهری و  میراث معماری(
 معماری 12

 مطالعات معماری 13 فرهنگی و تاریخی مرمت اشیا 3

 طراحی شهری 14 باستان شناسی 4

 برنامه ریزی شهری 15 اقتصاد شهری 5

 پژوهش هنر 16 اقتصاد فرهنگ و هنر 6

 تصویرسازی 17 مدیریت جهانگردی 7

 مدیریت موزه 18 صنایع دستی 8

 نقاشی ایرانی )نگارگری( 19 فرش 9

10 
)گرایش مطالعات تاریخی هنر اسالمی و هنر اسالمی

 گرایش مطالعات نگارگری (
 اسالمیتاریخ هنر ایران  20

                                    



1398/12/03

۹۸ 27954

معاونين محترم آموزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي
با سالم و احترام

بدينوسيله به استحضار مي رساند دانشگاه كاشان به استناد آيين نامه”پذيرش بدون آزمون استعدادهاي
درخشان در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد” به به شماره ۳۰۰۴۳۰/و مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۸ وزارت علوم ،
تحقيقات و فناوري و همچنين به استناد آيين نامه”پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره
تحصيلي دكتري” به شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸, اصالحيه هاي شماره ۲/۲۳۷۲۰۰ مورخ
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ و شماره ۲/۲۱/۳۴۳۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۵ و ابالغيه شماره ۲/۲۹۹۵۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري
دانشجو مي پذيرد.  متقاضيان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر به نشاني
اينترنتي www.kashanu.ac.ir مراجعه نمايند. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به نحو مقتضي

به اطالع دانشجويان و دانش آموختگان واجد شرايط آن دانشگاه/ موسسه رسانده شود.

دكتر قنبرعلي شيخ زاده
معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي

http://kashanu.ac.ir/













