باسمه المتعالی

«سؤاالت متداول در مورد آزمون ورودی دکتری دانشگاه معارف اسالمی سال »1400
 .1مدرک تحصیلی من (سطح سه ،کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسالمی و  )...هنوز کامل نیست؛ آیا می توانم در آزمون دکتری
دانشگاه معارف اسالمی ثبتنام کنم؟

بله؛ لکن در صورت قبولی ،ارائه مدرک تحصیلی ،هنگام ثبتنام الزامی است.
 .2برای ارائه مدرک تحصیلی ،تا چه زمانی فرصت داده می شود؟

به داوطلبان برای ارائه اصل مدرک تحصیلی تا /1بهمن 1400/فرصت داده میشود؛ بعد از این تاریخ ،مدرکی پذیرفته نخواهد شد و در
صورت قبولی و عدم ارائه مدرک تا تاریخ ذکر شده ،داوطلب حذف خواهد شد و نفر واجد شرایط دیگری جایگزین میگردد.
 .3بنده سطح سه حوزه را دارم و مجوز تدریس سه ساله از نهاد رهبری را دارم و همچنین پنج سال است که به عنوان استاد حق
التدریس در گروه های معارف دانشگاه مشغول می باشم ،آیا سهمیه هیأت علمی به من تعلق می گیرد؟

خیر؛ این سهمیه تنها مختص اعضاء هیأت علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی گروههای معارف اسالمی در دانشگاه ها (مورد تایید
وزارتین علوم و بهداشت) میباشد؛ البته شما با شرایطی که دارد میتوانید در این آزمون شرکت کنید و امکان قبولی شما در سهمیه آزاد
وجود دارد.
 .4بنده مدرک سطح دو حوزه علمیه خواهران و کارشناسی ارشد الهیات از دانشگاه را دارم و عضو هیأت علمی گروه های معارف هم
نیستم ،آیا می توانم در آزمون دکتری دانشگاه معارف اسالمی شرکت کنم؟

افرادی که مدرک کارشناسی ارشد دانشگاهی (مرتبط با مدرسی معارف اسالمی) را دارند ،می بایست به همراه آن ،گواهی اتمام کفایتین (پایه
 10کتبی حوزه) مورد تأیید مدیریت حوزه علمیه را نیز ارائه دهند؛ در غیر اینصورت ،امکان تحصیل در دانشگاه معارف اسالمی برایشان
ممکن نخواهد بود .الزم به توضیح است خواهران برای شرکت در آزمون اختصاصی دکتری دانشگاه معارف اسالمی میبایست یا کارشناسی
ارشد مدرسی معارف اسالمی را داشته باشند یا سطح  3حوزه علمیه .البته اگر مرکز مدیریت حوزه به شما گواهی اتمام پایه  10کتبی حوزه
را بدهد نیز به همراه مدرک کارشناسی ارشدی که ذکر کردید امکان شرکت در آزمون را خواهید داشت .با توجه به اینکه معموال این گواهی
به خواهران داده نمیشود ،می بایست مدارکی که در باال ذکر شد را ارائه دهید.
 .5بنده طلبه نیستم و کارشناسی ارشد علوم قرآنی از دانشگاه دارم و به صورت حق التدریس در دانشگاه ها تدریس می کنم؛ آیا
می توانم در آزمون دکتری دانشگاه معارف اسالمی شرکت کنم؟

خیر؛ این امکان برای شما فراهم نیست.
 .6بنده طلبه نیستم ولی مدرک کارشناسی ارشد دارم و در گروههای معارف اسالمی (دانشگاه دولتی شیراز) سه سال است که عضو
هیأت علمی گروه معارف به صورت پیمانی هستم؛ آیا می توانم در آزمون شرکت کنم؟

خیر؛ با این شرایط نمیتوانید .در صورتی که هیأت علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی گروههای معارف اسالمی بودید میتوانستید در
آزمون دکتری مدرسی معارف اسالمی شرکت کنید.
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 .7بنده مدرک کارشناسی ارشد دارم و عضو هیات علمی رسمی آزمایشی گروه معارف دانشگاه آزاد می باشم؛ آیا سهمیه هیأت
علمی ،به من تعلق می گیرد؟

بله؛ بر اساس مصوبه جدید (موجود در دفترچه سازمان سنجش دکتری  )1400اعضای هیئت علمی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی مورد تأیید می توانند از این سهمیه استفاده کنند.
 .8بنده مدرک کارشناسی ارشد دارم و عضو هیات علمی گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشم به صورت رسمی قطعی؛
آیا سهمیه هیأت علمی ،به من تعلق می گیرد؟

بله؛ بر اساس مصوبه جدید (موجود در دفترچه سازمان سنجش دکتری  )1400اعضای هیئت علمی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی (دولتی و غیردولتی) و همچنین دانشگاه آزاد اسالمی ،میتوانند از این سهمیه استفاده کنند.
 .9بنده مدرک کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسالمی دارم و عضو هیات علمی گروه معارف دانشگاه قم می باشم به صورت پیمانی؛
آیا سهمیه هیأت علمی ،به من تعلق می گیرد؟

خیر؛ این سهمیه تنها مختص اعضاء هیأت علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی گروههای معارف اسالمی در دانشگاه ها میباشد؛ البته شما
با مدرکی که دارید (کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسالمی) میتوانید در این آزمون شرکت کنید و امکان قبولی شما در سهمیه آزاد
وجود دارد.
 .10من متولد سال  1358هستم و کارت معافیت از خدمت سربازی را دارم ،آیا شرایط سنی با توجه به اینکه کارت معافیت دارم،
شامل حال من می شود؟

خیر؛ مدت زمان سربازی که به شرط سنی افزوده میشود در صورتی است که فرد خدمت کرده باشد و به تعداد ماههایی که خدمت کرده و
در کارت پایان خدمت درج شده است به شرط سنی افزوده میشود و کارت معافیت را شامل نمیگردد.
 .11منظور از "مدرک کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری ،متناسب با گرایشهای پنجگانه مدرسی معارف
اسالمی به تشخیص دانشگاه" چیست؟

در این زمینه ،می بایست با شماره های ذکر شده در اطالعیه تماس حاصل فرمایید و پس از اطمینان از تناسب رشته خود ،ثبت نام نمایید؛
الزم به ذکر است معموالً مدارک مربوط به رشته های علوم انسانی مورد تأیید قرار میگیرند.
 .12گواهی تأییدیه خبرگان بدون مدرک را از چه ارگانی باید گرفت؟

معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسالمی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.
 .13آیا باید پس از ثبتنام اینترنتی مدارک خود را برای دانشگاه ارسال کنم؟

خیر؛ ارائه مدارک سجلی و تحصیلی بعد از قبولی در آزمون ،مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و تا پیش از آزمون ،ارائه هیچ مدرکی
الزم نیست.
.14آیا این دانشگاه دولتی است؟ هزینه تحصیل چه قدر می باشد؟

بله؛ این دانشگاه دولتی است .تحصیل در دوره روزانه دانشگاه معارف اسالمی ،رایگان است و هزینه ای از دانشجویان گرفته نمیشود.
 .15در خصوص مدت سنوات تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه معارف اسالمی توضیح دهید.

مقطع دکتری در رشته مدرسی معارف اسالمی 8 ،ترم است که شامل چهار ترم آموزشی و چهار ترم تدوین پایاننامه میباشد.
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 .16تعداد واحد هایی که در مقطع دکتری دانشگاه معارف اسالمی باید گذرانده شوند به چه صورت است؟

در رشتههای مدرسی معارف اسالمی (هر پنج رشته) دانشجو ملزم است تعداد  14واحد دروس جبرانی 22 ،واحد تخصصی و  18واحد
رساله دکتری را بگذارند .الزم به ذکر است پیش از دفاع از رساله ،دانشجو باید آزمون زبان انگلیسی و آزمون جامع را نیز با نمره قبولی
گذرانده باشد.
 .17ارائه مدرک زبان ،چه زمانی خواهد بود؟

پس از قبولی در آزمون و ثبتنام نهایی ،به دانشجویان ،فرصت الزم داده خواهد شد.
.18آیا حضور در کالسهای این دانشگاه الزامی است و یا میتوان به صورت غیرحضوری و یا اینترنتی دوره را گذراند؟

حضور در کلیه کالس های دانشگاه معارف اسالمی الزامی بوده و سقف مجاز غیبت سه شانزدهم می باشد که در صورت عدم رعایت سقف
مجاز درس دانشجو از امتحان محروم خواهد شد و نمره صفر برای او منظور می شود .در حال حاضر تحصیل غیر حضوری و یا اینترنتی و
مجازی در دانشگاه معارف اسالمی ممکن نمیباشد.
 .19کالسها در چه روزهایی تشکیل می شود؟

معموالً در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه .البته امکان تغییر نیز در آن وجود خواهد داشت.
.20آیا این دانشگاه ،غیر از قم ،شعبه دیگری دارد؟

خیر ،دانشگاه معارف اسالمی تنها در شهر قم می باشد و در هیچ جای دیگر ،شعبهای ندارد.
.21آیا مدارک این دانشگاه ،مورد تأیید وزارت علوم است؟

بله؛ این دانشگاه یک دانشگاه دولتی است که با مجوز و تحت نظارت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری می باشد و کلیه مدارک آن از اعتبار
وزارت علومی برخوردار است.
 .22آیا در صورت تحصیل در این دانشگاه ،تضمینی برای تدریس در گروه های معارف اسالمی وجود دارد؟ همانطور که در دانشگاه-
های تربیت معلم ،تضمین استخدام است.

خیر؛ تحصیل در این دانشگاه به منزله استخدام به عنوان استاد یا عضو هیأت علمی نیست و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
متولی صدور مجوز تدریس برای کلیه اساتید گروههای معارف اسالمی است؛ الزم به ذکر است تحصیل در این دانشگاه و ارتباط با اساتید
معارف و نیز فارغ التحصیل شدن در مقطع دکتری مدرسی معارف اسالمی ،موجب تسهیل در امر تدریس در گروههای معارف اسالمی و
جذب شدن در هیأت علمی گروههای معارف اسالمی در دانشگاهها میشود.
 .23آزمون ،تستی است یا تشریحی؟

آزمون دکتری دانشگاه معارف اسالمی به صورت تشریحی برگزار می گردد و نمره منفی نیز ندارد.
 . 24کسی که پایه ده کتبی و شفاهی را دارد و از پایان نامه خود دفاع نکرده است آیا می تواند در آزمون شرکت کند؟

در صورتیکه تا تاریخ /1بهمن 1400/از پایان نامه خود دفاع کنید ،می توانید در این آزمون شرکت نمایید.
 .25منظور از اتمام کفایتین چیست؟

منظور ،اتمام پایه ده کتبی است.
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