باسمه تعالی

دااگشنه نیبالمللی اهلبیت
ل
معاونت نیبا ملل

علیهمالسالم

اطالعیه شماره یک جذب و پذیرش متقاضیان غیرایرانی و غیرفارسیزبان سالتحصیلی 8991-99
دانشگاه بینالمللی اهلبیت علیهمالسالم به عنوان دانشگاه مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران و عضو اتحادیه بینالمللی
دانشگاهها( IAU :تحت نظارت یونسکو) در راستای تربیت دانشجویان صرفاً غیرایرانی در مقطع تحصیالت تکمیلی فعالیت مینماید .بر اینن اسنا ،
فرآیند جذب و پذیرش متقاضیان غیرایرانی و غیرفارسیزبان برای سالتحصیلی  1991-99در مقطع کارشناسیارشد از تناری 21( 1931/2/1
آوریل  )2112آغاز خواهدشد .توجه متقاضیان گرامی به نکات و جزئیات مربوط به این فرآیند که در ادامه این اطالعیه آمده است ،جلب میگردد.
 رشتههای مورد پذیرش
 تاری اسالم روابط بینالملل -حقوق جزا و جرمشناسی

 فلسفه و کالم اسالمی اقتصاد اسالمی -زبان و ادبیات فارسی

 عرفان اسالمی حقوق خصوصی -مدیریت بازرگانی

 شرایط عمومی جذب و پذیرش
 -1دارای مدرک کارشناسی (یا تحصیالت  11ساله یا تحصیالت عالی  4ساله)
تبصره :اگر داوطلب در شرف فارغالتحصیلی از دوره فوق باشد ،با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه ،ثبتنام وی بالمانع است.
 -2حداکثر سن  21سال
تبصره :در صورتی که متقاضی دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشد ،حداکثر سن مجاز  92سال در نظر گرفته خواهدشد:
(حافظ حداقل  22جزء قرآن کریم  -تألیف یا ترجمه حداقل  2کتاب علمی  -تألیف حداقل  2مقاله علمی پژوهشی معتبر  -دارا بودن مدرک سطح
یک تحصیالت حوزوی یا باالتر)
 -9تجرد (دانشجویان متأهل امکانات خوابگاهی متأهلی دریافت نخواهندکرد).
 -4هوش باال و اصالت خانوادگی
 -5سالمت روحی و جسمی
 « -1تطبیق حداکثری رشته تحصیلی کارشناسی با رشته انتخابی در کارشناسیارشد»« ،داشتن حسن شهرت خانوادگی»« ،آشنایی با روخوانی و
روانخوانی قرآن کریم» و «التزام به احکام دینی» طبعاً سبب اولویت در پذیرش میشود.
 -7نداشتن سابقه تحصیل به صورت بورسیه در مقطع مشابه (کارشناسیارشد) در دانشگاههای ایران
 تسهیالت آموزشی و رفاهی
پذیرش دانشجویان بر اسا
خواهدبود؛ براسا

مدارک ایشان (سوابق علمی ،فرهنگی و اجتماعی و امتیاز نهایی) انجام میشود و به دو روش «بورسیه» و «آزاد»

آن ،دانشجویان بورسیه از تسهیالت زیر بدون پرداخت هیچگونه هزینهای برخوردار خواهندشد:

 امکان اسکان رایگان در خوابگاه تا انتهای مدت تحصیل آموزش رایگان توسط همان اساتید دانشگاه که به دانشجویان بورسیه ارائه خدمت میکنند. تغذیه روزانه و یا یارانه آن تسهیالت فرهنگی (از قبیل اردوهای دانش جویی و دیگر هدایای فرهنگی که به تمامی دانشجویان بورسیه دانشگاه اعطا میشود). تسهیالت ورزشی و نیز خدمات مشاوره رایگان بیمه خدمات درمانی و نیز بیمه حوادث رایگان در تمام مدت اقامت در ایران تا زمان فارغالتحصیلی امکان انجام کار دانشجویی جهت کمک به دانشجو در راستای تأمین بخشی از هزینههای تحصیل -تسهیالت پژوهشی (کتابخانه ،اینترنت رایگان و )....
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توجه :دانشجویان آزاد از همان تسهیالت دانشجویان بورسیه ،بدون هیچگونه تغییری برخوردار خواهندشد؛ با آن تفاوت که در ازای موارد مذکور
باید هر ترم تحصیلی مبلغ  1522دالر را پرداخت نمایند .از نظر نوع مدرک فارغالتحصیلی ارائهشده نیز هیچگونه تفاوتی میان دانشجویان بورسیه و
دانشجویان آزاد وجود ندارد.
نکته یک :رشته پذیرفتهشده پس از تصویب و اعالم به متقاضیان به هیچوجه قابل تغییر نخواهدبود.
 روش ثبتنام
 -1متقاضیان با مراجعه به سامانه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران به نشانی  saorg.ir:8081ثبتنام نموده و اسکن
مدارک خود را بارگذاری نمایند .پس از طی مراحل ثبتنام یک کد رهگیری به متقاضی اختصاص داده میشود که باید آن را ذخیره کرده و در
اختیار دانشگاه قرار دهد (بند ذیل :مرحله  .)2متقاضیان باید در زمان ثبتنام حتماً گزینه (-24دانشگاه بینالمللی اهلبیت) را به عنوان «دانشگاه
مورد درخواست» انتخاب نمایند.
 -2داوطلبان باید پس از انجام بند فوق (مرحله  )1و دریافت کد رهگیری ،با مراجعه به سامانه دانشگاه به نشانی  admission.abu.ac.irنسبت
به ثبتنام خود اقدام کنند .پس از طی مراحل ثبتنام یک کد رهگیری به متقاضی اختصاص داده میشود که باید آن را جهت پیگیری ثبتنام خود
ذخیره کند.
نکته دو :توصیه میشود داوطلبان پس از کامل کردن کلیه اطالعات و مدارک الزم ،نسبت به ورود به سامانههای فوقالذکر و ثبتنام اقدام نمایند.
نکته سه :متقاضیان میبایست پس از انجام موفقیتآمیز دو ثبتنام فوقالذکر (دریافت کد رهگیری) منتظر اطالعرسانی دانشگاه باشند.
نکته چهار :راهنمای جامع ثبتنام متقاضیان در سامانههای فوقالذکر در سایت دانشگاه به نشانی  abu.ac.irقابل دریافت است .اکی اً توصیه
میشود متقاضیان قبل از اق ام به ثبتنام ،راهنمای مذکور را مطالعه فرماین .
 مالحظات تقویمی
ثبتنام در سامانهها
 1اردیبهشت الی  91مرداد 1997
( 21آوریل الی  22آگوست )2211

مراحل ارزیابی و اعالم نتیجه
توسط دانشگاه
 1شهریور الی  1دی 1997
( 29آگوست الی  22دسامبر )2211

ورود دانشجو به دانشگاه

آغاز دوره زبان فارسی

آغاز سالتحصیلی

 22دی الی  1بهمن 1997
( 12ژانویه الی  21ژانویه )2219

 1بهمن 1997
( 21ژانویه )2219

 1شهریور 1991
( 29آگوست )2219

نکته پنج :جهت حفظ نظم آموزشی دانشگاه ،زمانبندی فوقالذکر تحت هیچ شرایذذطی قابل تمدید نمیباشد.
نکته شش :با توجه به آنکه در صورت قبولی داوطلبین ،پذیرش ایشان در دانشگاه مشروط بر ارائه مدرک تحصیلی و ریز نمرات تأییدشده توسط
وزارت تحصیال ت عالی کشور متبوع و سفارت جمهوری اسالمی ایران در آن کشور است ،به داوطلبین محترم توصیه مؤکد میگردد ،از هماکنون
تدابیر الزم را درباره این موضوع بیاندیشند.
 راههای ارتباطی
 -1برای کسب اطالعات بیشتر میتوان از راههای ذیل ارتباط گرفت:
 شماره تلفن)+91(21 22449242 :
 پیامرسان تلگرام و واتساپ به شماره  +91 9121915121و نام کاربری @ABUadmission
 رایانامه (ایمیل) به نشانی admission@abu.ac.ir
 -2اطالعرسانی دانشگاه به صورت رسمی و از طریق مجاری ذیل انجام خواهدپذیرفت .لذا به داوطلبان توصیه میشود راههای ذیل را دنبال نمایند.
 کانال تلگرامی به نام کاربری @ABUadmission
 اطالعیههای منتشرشده در وبگاه (سایت) رسمی دانشگاه به نشانی ( abu.ac.irقسمت پذیرش)
 پورتال شخصی افراد (قسمت مدیریت پیامها) که در سامانه دانشگاه (به نشانی  )ams.abu.ac.irو پس از ثبتنام قابل دستر است.
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