
ِ الرهْحَمِن الرهِحيمِ   بِْسِم َّللاه

 
 2اطالعیه شماره 

 [1400]بهار 
 

 قابل توجه متقاضیان ورود به دوره دکتری 
 دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران 

 1400ل سا
 | «تجسمیهنرهای » دکتری |« تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسالمی»دکتری  |« پژوهش هنر»دکتری |

 

 

 

 
 

دوره به  ورود  محترم  متقاضيان  است  دکتری  ضروری  هنر»های  تاریخ  »  ، «پژوهش 
تصویر مدارک و سوابقی    ، «هنرهای تجسمی »   و«  تحلیلی و تطبیقی هنر اسالمی

را در سامانه جامع آموزشی    هااعالم شده بود و اصل آن  «1که طی »اطالعيه شماره  
ت  نمودهدانشگاه  بارگذاری  یک    ، اند هران  قالب  ]در  پوشه  و  یا  پرونده  و  کالسور  کلربوک، 

بخش جداگانه[    8]در  های جداگانه  کاورمپدر  و  های اعالم شده  به تفکيک بخش  [  زونکن
به شرح   به صورت حضوری و یا پستی  ، به شکلی که در جلسه مصاحبه قابل تفکيک باشد 

تاریخ و در  آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشکده  زیر  به دفتر معاونت  های اعالم شده 
 هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا تحویل نمایند. 

 شود فقط تصویر مدارک ]مدارکی که اصل آنها در سامانه بارگذاری شده[ ارائه شود.*یادآوری می
 

 . 14صبح الی   30/8ماه ساعت  خرداد  19و  18 و سه شنبه دوشنبه  حضوری:
 خرداد ماه به دبيرخانه پردیس هنرهای زیبا برسد.  20تا چهارشنبه  ستی:پ  
  

- پردیس هنرهای زیبا-پردیس مرکزی دانشگاه تهران-خيابان انقالب اسالمی-تهران  آدرس:
 . 1415564583کد پستی  ، 520اتاق -طبقه اول-دانشکده هنرهای تجسمی

 
 .نسخه 5 ،فردی مشخصاتفرم  :1بخش   

 . نسخه از هر طرح 5 ،: طرح تحقيق ]پروپوزال[2بخش    

 .مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد(، وابق آموزشی )زبان خارجیسدارک و م  : 3بخش    

 .المللی(پژوهشی )داخلی/بين-مقاالت علمی  : 4بخش    

 .ترجمه(-کتاب )تأليف:  5 بخش   

کامل  ،  المللیخالصه بين ،  کامل داخلی،  )خالصه داخلی  مرتبط با تخصص: مقاالت همایش  6  شبخ   

 المللی( بين

دارای 7بخش    هنری  آثار  ذیصالح،  مراجع  تایيد  با  علمی  المپيادهای  برگزیدگی  و  اختراع  اکتشاف،   :

 .ارزیابی ملی و بين المللی

ها و سوابق تدریس مرتبط  نامهتوصيه المللی و  های علمی در سطح ملی و بين نامه: تشویق8  بخش   

 با حوزه هنر

 

  تذکر:*

می دکتری  یادآوری  متمرکز  نيمه  آزمون  برگزاری  اجرایی  دستورالعمل  به  توجه  با  نماید 

، تنها مدارکی قابل امتيازدهی و طرح در جلسه مصاحبه و تاکيد دانشگاه  (PHDتخصصی ) 

 بارگذاری شده باشد. دانشگاه تهران است که در موعد مقرر در سامانه جامع آموزش 
 


