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بسمه تعالی
اطالعیه مهم

قابل توجه کلیه داوطلبان تحصیل ورودی مهر 1396
با توجه به مشکالت فنی بسیاری از کاربران در سیستم ثبتنام دانشگاه ،از کلیه داوطلبان تحصیل در
دانشگاه بینالمللی اهلبیت (ع) در سال ( 96حتی کسانی که قبالً در سیستم جامع الکترونیکی
ثبتنام کردهاند) دعوت به عمل میآید حداکثر تا پایان فروردینماه موارد زیر را به آدرس ایمیل
 Admission@abu.ac.irارسال فرمایند .پس از پایان مهلت ثبتنام در مورد برگزاری آزمون
اطالعرسانی خواهد شد.
 -1اسکن مدارک تحصیلی کارشناسی شامل گواهی فراغت از تحصیل و ریزنمرات :درصورتیکه
هنوز مدرک فارغالتحصیلی خود را دریافت نکردهاید اسکن گواهی موقت را ارسال کنید.
 -2اسکن مدارک شخصی بهویژه گذرنامه
 -3اسکن عکس سه در چهار
 -4فایل ویدیویی حداکثر  10دقیقهای شامل قرائت چند آیه قرآن ،معرفی شخصی و خانوادگی
 ،وضعیت تشیع ،سوابق تحصیلی و شغلی  ،تواناییها ،مهارتها و فعالیتهای اجتماعی
 -5اطالعات شخصی شامل محل و تاریخ  ،مشخصات و شغل پدر و مادر و خواهر و برادر ،تلفن
تماس  ،آدرس دقیق محل سکونت ،شماره تماس یکی از اقوام یا دوستان ،معدل  ،دانشگاه
مقطع کارشناسی
 -6نام معرف
 -7گواهینامههای علمی  ،آموزشی  ،تدریس  ،زبانهای خارجی ،حفظ قرآن  ،مشاغل خاص
و ....
 -8رشته انتخابی :درصورتیکه درخواست ویژهای در مورد رشته انتخابی دارید حتماً در ایمیل
بنویسید
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• توجه کنید که کلیه این اطالعات باید تنها در یک ایمیل پیوست و ارسال شوند .اطالعات
موردنیاز را در متن ایمیل وارد نمایید .ایمیل تأییدیه دانشگاه برای همه داوطلبان ارسال
خواهد شد.
• داوطلبان عزیز توجه فرمایید در مورد آزمون نیاز به مطالعه سنگین و طوالنی نیست و با
دانش عمومی  ،هوش و درسهای مطالعه شده در دوران کارشناسی میتوانید به سؤاالت
پاسخ دهید.پیشنهاد میشود بهطور خالصه دروس اصلی کارشناسی را مطالعه فرمایید و
همچنین با انواع پرسشهای استاندارد بینالمللی هوش آشنا شوید.زمان برگزاری آزمون
اردیبهشتماه خواهد بود.
• داوطلبان گرامی توجه فرمایید که لیست اسامی داوطلبان از معرفان محترم دریافت خواهد
شد ،در واردکردن نام معرف دقت الزم را مبذول فرمایید.
• دانشگاه در شرف راهاندازی رشتههای جدید مهندسی صنایع (سه گرایش) و زبان و ادبیات
فارسی در مقطع کارشناسی ارشد است.
مهندسی صنایع (گرایش مدیریت مهندسی) -مهندسی صنایع ( گرایش مدیریت پروژه )-
مهندسی صنایع (گرایش بهینهسازی سیستمها) -زبان و ادبیات فارسی
• داوطلبان رشته مهندسی صنایع بایستی دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای
زیر باشند :مهندسی صنایع ،مهندسی مکانیک ،مهندسی برق ،مهندسی کامپیوتر،
مهندسی  ،ITمهندسی عمران ،ریاضیات ،مدیریت ،مهندسی پزشکی ،مهندسی مواد و
متالوژی.
• داوطلبان رشته زبان و ادبیات فارسی بایستی دارای کارشناسی در رشتههای زبان و
ادبیات فارسی باشند.
• همانند سال گذشته دانشجویان میتوانند برای رشتههای حقوق خصوصی ،حقوق جزا و
جرمشناسی ،تاریخ اسالم ،کالم اسالمی ،عرفان اسالمی ،روابط بینالملل و اقتصاد
اسالمی با رعایت تناسب رشته کارشناسی با کارشناسی ارشد ثبتنام نمایند.
• توجه فرمایید که تحصیل در دانشگاه بینالمللی اهلبیت (ع) مانند گذشته رایگان است،
اما بخش اندکی از هزینههای دانشجویی و خدماتی از دانشجویان اخذ میشود .در مورد
جزییات پرداخت هزینهها اطالعرسانی خواهد شد.

