
 

 

 الیـباسمه تع

 )بدون آزمون ـ استعدادهای درخشان ( دکتری اطالعیه پذیرش دانشجوی 

 های تحصیلی باالتر ارائه تسهیالت به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره نامه  بر اساس آیین
 1398ـ  99سال تحصیلی  دومنیم سال  -مدرسی معارف اسالمیرشته 

 

بججه  دانشگاه معارف اسالمی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هججا )عجج  خاصه حضرت ولی عصرهات عال و توجمت با یاری خداوند

با رعایت  20/3/1398به تاریخ  12401 بر اساس مجوز شماره ،گروه های معارف اسالمی دانشگاه های سراسر کشور جهت منظور تربیت مدرس

و اصججالحیه   پذیرش بججدوآ آزمججوآ اسججتعدادهای درخشججاآ در دوره تتصججی ی دکتججری)آیین نامه  18/4/1393مورخ  67272/21مفاد آیین نامه 

مدرسی معارف اسججالمی در گججرای  رشته در مقطع دکتری 1398 ج99سال تتصی ی  دومبرای نیم سال 16/12/1393 مورخ 237200/21شماره 

بدوآ آزموآ و صججر ا بججر  قرآآ و متوآ اسالمی ج 5تاریخ و تمدآ اسالمی ج 4انقالب اسالمی ج 3اخالق اسالمی ج 2مبانی نظری اسالم  ج1گانه )های پن  

 .دانشجو می پذیرد، سوابق تتصی ی و مصاحبه ع می بررسی اساس
 

 : شرایط متقاضیان

 : الف( عمومی
 ؛تابعیت جمهوری اسالمی ایراآ ج1

 ؛التزام عم ی به اسالم، نظام جمهوری اسالمی و قانوآ اساسیج 2

 ؛صالحنداشتن سوابق سوء اخالقی، سیاسی و عقیدتی به تشخیص مراجع ذیج 3

 ؛صالحنداشتن منع قانونی برای ادامه تتصیل به تشخیص مراجع ذیج 4

 ؛هاروحی الزم جهت تدریس در دانشگاه توانایی جسمی وج 5

 ؛های دولتیها و یا سازماآاستخدام در ارگاآعدم ج 6

نهجاد نماینجدگی مقجام معظجم رهبجری در  آموزشی و پژوهشی استاداآ و دروس معارف اسالمیدارا بودآ شرایط عمومی مدرسی معارف اسالمی با تأیید معاونت ج 7

 . یق مصاحبه و ... صورت خواهد گر تقبولی در آزموآ کتبی از طر دانشگاه ها )احراز این شرایط پس از

 : ب( اختصاصی
  دان  آموخته گردد. به بعد  96/ 11/ 1از تاریخ )آموختگی متقاضی نگذشته باشد. ان سال از تاریخ د 2ج بی  از 1

 ارزشیابی اصالحیه آیین نامه 4تا  1امتیاز از  عالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول  60ج کسب حداقل 2

 مطابق جدول ارزشیابی پیوستدر بخ  مقاالت ع می پژوهشی مرتبط با پایاآ نامه  امتیاز 7ج داشتن حداقل 3

 )بدوآ احتساب نمره پایاآ نامه  در دوره کارشناسی ارشد.  17و میانگین یا سطح دو حوزه  در دوره کارشناسی 16داشتن میانگین کل  ج 4

 یا معادل آآ در سایر آزموآ ها  قبل از آزموآ جامع دکتری )مطابق با آیین نامه دوره دکتری مصوب وزارت  MCHEاز آزموآ زباآ ) 50ج کسب حداقل نمره 5

 می، به تشخیص گروه آموزشی مربوطه؛های پنجگانه دکتری رشته مدرسی معارف اسالج همخوانی رشته کارشناسی ارشد با یکی از گرای  6

 ؛ ر جبهه به سقف سنی ا زوده می شودور دض )مدت زماآ خدمت سربازی و ح ج 1358/ 11/ 1متولدین بعد از سال سن ج  40داشتن حداکثر ج 7

 

 : مدارک الزم

 که بر روی  رم ثبت نام الصاق گردد؛  پشت نویسی شده)تمام رخ و جدید  3×4یک قطعه عکس  ج1

 تصویر صفته اول شناسنامه و کارت م ی؛ ج2

  (از صفحه خبر قابل دریافت می باشد)؛  رم تکمیل شده تقاضای ثبت نام ج3

   (از صفحه خبر قابل دریافت می باشد) ؛  CV)  رم تکمیل شده مشخصات تفصی ی از  عالیت های آموزشی و پژوهشیج 4

  IR 2201 0000 4001 0459 0302 3451شماره شبای به   پنجاه هزار توماآ)ریال  500/ 000 رسید بانکی وجه غیر قابل استرداد به مب غاصل  ج5

 328045976113633000000001049002ریز با شناسه وا ؛نزد بانک مرکزی بنام حساب تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه معارف اسالمی

 ؛ و حوزه متل تتصیلو دانشگاه دانشکده یا )ممهور به مهر  معدل و ریز نمرات کارشناسی ارشد همراه باو  )یا سطح دو حوزه  کارشناسیتصویر مدرک  ج6

  ج تصویر سایر گواهی های مربوط به جدول ارزشیابی پیوست. 7



 

 

 : تذکرات مهم
 .باشد ارایه درخواست و دارا بودآ شرایط الزم به هیچ عنواآ به منزله پذیرش قطعی نمیج 1

 می باشد.سازماآ سنج  آموزش کشور و  منوط به تایید گزین  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها پذیرش نهاییج 2

 باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.های ثبت نام مندرجات  رمج 3

    است.تمام شرایط توسط متقاضیدرصد ظر یت پذیرش از طریق آزموآ )در صورت احراز  20ج ظر یت پذیرش نهایی بر اساس 4

 نهجادد جاتر سپردآ تعهد متضری به دانشگاه مبنی بر خدمت دو برابجر ایجام تتصجیل در یکجی از گجروه هجای معجارف اسجالمی یجا ج پذیر ته شده نهایی متعهد به 5

 است. رهبری در دانشگاه ها نمایندگی مقام معظم 

 مسئولیت صتت ک یه مندرجات تکمیل شده )مندرجات  رم تقاضانامه  به عهده داوط ب خواهد بود. ج6

 وجه ثبت نامی مسترد نخواهد شد. اولیه شرایط نداشتن و مدارک بودآ ناقص یا در صورت انصرافوجه پرداختی بابت بررسی پرونده می باشد و  ج7

م بجرای بجار تکمیجل ثبجت نجاارسال مدارک از تغییرات بعدی یا ارسال مدارک امکاآ هیچ تغییری وجود ندارد، بنابراین داوط ب باید بعد از بعد از ارسال مدارک  ج8

 زیرا این عمل منجر به ابطال تقاضای اص ی نیز خواهد شد. دوم جداً خودداری کند؛

، مصجاحبهکی از شرایط عمومی و یا اختصاصی نمی باشد، در هجر مرح جه )ثبجت نجام، شجرکت در هرگاه مشخص شود که داوط ب حقایق را کتماآ نموده یا واجد یج 9

 پذیر ته شدآ، حین تتصیل در دانشگاه و ...  متروم خواهد شد.

 رسید. خواهد واجدین شرایط به اطالع گردد که زماآ دقیق آآ متعاقبا برگزار می یا نیمه اول دیماه ماهنیمه دوم آذر  به ع می درمصاحج 10

 نشگاه هیچگونه شعبه دیگری ندارد.ج متل تتصیل در شهر قم می باشد و این دا13

لطفا در صورتی که مطمئن به کسجب امتیجاز الزم  می باشد، اصالحیه آیین نامه مربوطهز جداول دعوت به مصاحبه منوط به کسب حداقل امتیاز  ابا توجه به اینکه ج 14

  نمائید.هستید مدارک ارسال 

 ج متقاضی باید اصل تمام مدارک الزم خواسته شده را در زماآ مصاحبه به همراه داشته باشد. 15

 

 1398آذرماه  14ماه تا تاریخ پن  شنبه  آذر 2شنبه از تاریخ : مهلت ثبت نام و ارسال مدارک
 

 :  به صورت پیشتاز نشانی ارسال مدارک

 .دانشگاه معارف اسالمی، مدیریت امور دانشجویی و  رهنگی ابتدای ب وار امین، ب وار جمهوری اسالمی،: قم

 

 3716686566کد پستی: 

 

 . شود و به صورت پیشتاز ارسال قید «پذیرش استعدادهای درخشان در مقطع دکتری»حتما برروی پاکت عبارت )

 

   121 )داخ ی 025ج  32946026  :ت فن
 

 
 

 مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی


