
 

 

  الیـباسمه تع

  (بدون آزمون ـ استعدادهاي درخشان ) دکتري اطالعیه پذیرش دانشجوي 

  هاي تحصیلی باالترارائه تسهیالت به برگزیدگان علمی براي ورود به دوره نامه بر اساس آیین

  1397ـ  98سال تحصیلی  دومنیم سال  -مدرسی معارف اسالمیرشته 

  

بـه   دانشگاه معارف اسالمی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه ها (عـج) حضرت ولی عصر هات خاصهعال و توجمت با یاري خداوند

با  16/4/1397به تاریخ  81919/21/2 بر اساس مجوز شماره ،گروه هاي معارف اسالمی دانشگاه هاي سراسر کشور جهت منظور تربیت مدرس

و  )پـذیرش بـدون آزمـون اسـتعدادهاي درخشـان در دوره تحصـیلی دکتـري       (آیین نامـه   18/4/1393مورخ  67272/21رعایت مفاد آیین نامه 

مدرسی معارف اسـالمی در  رشته در مقطع دکتري 1397 ـ98سال تحصیلی  دومبراي نیم سال 16/12/1393 مورخ 237200/21اصالحیه شماره 

بـدون آزمـون و    قرآن و متون اسالمی)ـ 5تاریخ و تمدن اسالمی ـ 4انقالب اسالمی ـ 3اخالق اسالمی ـ 2مبانی نظري اسالم  ـ1گرایش هاي پنج گانه (

  .دانشجو می پذیرد، سوابق تحصیلی و مصاحبه علمی بررسی صرفا بر اساس

  

  : شرایط متقاضیان

  : الف) عمومی

 ؛تابعیت جمهوري اسالمی ایران ـ1

 ؛التزام عملی به اسالم، نظام جمهوري اسالمی و قانون اساسیـ 2

 ؛صالح نداشتن سوابق سوء اخالقی، سیاسی و عقیدتی به تشخیص مراجع ذيـ 3

 ؛صالح نداشتن منع قانونی براي ادامه تحصیل به تشخیص مراجع ذيـ 4

 ؛ها روحی الزم جهت تدریس در دانشگاه توانایی جسمی وـ 5

 ؛هاي دولتی ها و یا سازمان استخدام در ارگانعدم ـ 6

نهاد نمایندگی مقـام معظـم رهبـري در     آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسالمیدارا بودن شرایط عمومی مدرسی معارف اسالمی با تأیید معاونت ـ 7

  .)یق مصاحبه و ... صورت خواهد گرفتدانشگاه ها (احراز این شرایط پس از قبولی در آزمون کتبی از طر

  : ب) اختصاصی

  )دانش آموخته گردد. به بعد 1/11/95از تاریخ (آموختگی متقاضی نگذشته باشد.  انشاز تاریخ دسال  2ـ بیش از 1

  ارزشیابی اصالحیه آیین نامه 4تا  1امتیاز از فعالیت هاي آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول  60ـ کسب حداقل 2

  مطابق جدول ارزشیابی پیوستنامه  در بخش مقاالت علمی پژوهشی مرتبط با پایان امتیاز 7ـ داشتن حداقل 3

  (بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد.  17و میانگین یا سطح دو حوزه  در دوره کارشناسی 16داشتن میانگین کل  ـ 4

  یا معادل آن در سایر آزمون ها) قبل از آزمون جامع دکتري (مطابق با آیین نامه دوره دکتري مصوب وزارت) MCHEاز آزمون زبان ( 50ـ کسب حداقل نمره 5

  می، به تشخیص گروه آموزشی مربوطه؛ـ همخوانی رشته کارشناسی ارشد با یکی از گرایش هاي پنجگانه دکتري رشته مدرسی معارف اسال6

  ؛)ر جبهه به سقف سنی افزوده می شودور دض(مدت زمان خدمت سربازي و ح ـ 1/11/1357از متولدین بعد سال سن ـ  40داشتن حداکثر ـ 7

  در ترم پنجم) از پایان نامه ترم عنوان شده است، دفاع  5ـ دفاع از پایان نامه در ترم چهارم (براي رشته هایی که در سرفصل و مجوز رشته 8

  

  : مدارك الزم

  که بر روي فرم ثبت نام الصاق گردد؛) پشت نویسی شده(تمام رخ و جدید  3×4یک قطعه عکس  ـ1

  تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی؛ ـ2

    )از صفحه خبر قابل دریافت می باشد(؛ فرم تکمیل شده تقاضاي ثبت نام ـ3

   )باشداز صفحه خبر قابل دریافت می ( ؛ )CV( فرم تکمیل شده مشخصات تفصیلی از فعالیت هاي آموزشی و پژوهشیـ 4

نزد   IR 2201 0000 4001 0459 0302 3451شماره شباي به ) ریاللیون یم یک(ریال  000/000/1 اصل رسید بانکی وجه غیر قابل استرداد به مبلغ ـ5

  ؛بانک مرکزي بنام حساب تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه معارف اسالمی

  ؛)و حوزه محل تحصیلو دانشگاه دانشکده یا (ممهور به مهر  ارشد همراه با معدل و ریز نمرات کارشناسیو  (یا سطح دو حوزه) کارشناسیتصویر مدرك  ـ6

    ـ تصویر سایر گواهی هاي مربوط به جدول ارزشیابی پیوست. 7



 

 

  : تذکرات مهم

  .باشدارایه درخواست و دارا بودن شرایط الزم به هیچ عنوان به منزله پذیرش قطعی نمیـ 1

  .است و دفتر استعدادهاي درخشان وزارت علوم منوط به تایید گزینش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها پذیرش نهاییـ 2

  باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.هاي ثبت نام مندرجات فرمـ 3

   متقاضی) است. تمام شرایط توسطدرصد ظرفیت پذیرش از طریق آزمون (در صورت احراز  20ـ ظرفیت پذیرش نهایی بر اساس 4

سپردن تعهد محضري به دانشگاه مبنی بر خدمت دو برابر ایام تحصیل در یکی از گروه هاي معارف اسـالمی یـا نهـاد رهبـري در     ـ پذیرفته شده نهایی متعهد به 5

  است. دانشگاه ها

  د.مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده (مندرجات فرم تقاضانامه) به عهده داوطلب خواهد بو ـ6

  وجه ثبت نامی مسترد نخواهد شد. اولیه شرایط نداشتن و مدارك بودن ناقص یا در صورت انصرافوجه پرداختی بابت بررسی پرونده می باشد و  ـ7

م بـراي بـار   تکمیل ثبت ناارسال مدارك از تغییرات بعدي یا ارسال مدارك امکان هیچ تغییري وجود ندارد، بنابراین داوطلب باید بعد از بعد از ارسال مدارك  ـ8

  زیرا این عمل منجر به ابطال تقاضاي اصلی نیز خواهد شد. دوم جداً خودداري کند؛

، مصـاحبه  هرگاه مشخص شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده یا واجد یکی از شرایط عمومی و یا اختصاصی نمی باشد، در هر مرحله (ثبـت نـام، شـرکت در   ـ 9

  ل در دانشگاه و ...) محروم خواهد شد.پذیرفته شدن، حین تحصی

  خواهد رسید.واجدین شرایط به اطالع گردد که زمان دقیق آن متعاقبا  ماه برگزار مینیمه دوم آذر  به علمی درمصاحـ 10

  نشگاه هیچگونه شعبه دیگري ندارد.ـ محل تحصیل در شهر قم می باشد و این دا13

لطفا در صورتی که مطمئن به کسب امتیاز الزم  می باشد، اصالحیه آیین نامه مربوطهز جداول منوط به کسب حداقل امتیاز  ادعوت به مصاحبه با توجه به اینکه ـ 14

   هستید مدارك ارسال نمائید.

  ـ متقاضی باید اصل تمام مدارك الزم خواسته شده را در زمان مصاحبه به همراه داشته باشد. 15

  

  97ماه  آذر 8پنج شنبه  :مهلت ثبت نام و ارسال مدارك 

  

 :نشانی ارسال مدارك 

  .مدیریت امور دانشجویی و فرهنگیطبقه سوم، دانشگاه معارف اسالمی،  ابتداي بلوار امین، بلوار جمهوري اسالمی،: قم

   37155ـ  6173صندوق پستی: 

  025ـ  32110488  تلفن:

  

  .)قید شود »دکتريپذیرش استعدادهاي درخشان در مقطع «حتما برروي پاکت عبارت (

  

  

  مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی


