
 باسمه تعالی
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المللی به عنوان دانشگاه مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران و عضو اتحادیه بین السالمعلیهمبیت المللی اهلدانشگاه بین

 ،د. بر اینن اسنا   نمایراستای تربیت دانشجویان صرفاً غیرایرانی در مقطع تحصیالت تکمیلی فعالیت میدر  )تحت نظارت یونسکو( IAU: هادانشگاه

 النی  1/1/1318از  ارشدمقطع کارشناسی در 1311-1011تحصیلی زبان برای سالفرآیند جذب و پذیرش متقاضیان غیرایرانی و غیرفارسیزمان 

 گردد.جلب می این فرآیند در ادامه این اطالعیه توجه متقاضیان گرامی به جزئیات. خواهدبود( 1011 جوالی 11الی  مارس 11) 31/4/1318

 های مورد پذیرشرشته 

 عرفان اسالمی  - *فلسفه و کالم اسالمی  - تاریخ اسالم - :اسالمی علوم دانشکده* 

 حقوق خصوصی - شناسیحقوق جزا و جرم - زبان و ادبیات فارسی - :دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

 :مدیریت بازرگانی - اقتصاد اسالمی - المللروابط بین - دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری 
 شوند.های زیرمجموعه الهیات و معارف اسالمی محسوب می، از رشته«عرفان اسالمی»و « فلسفه و کالم اسالمی»های رشته *

  تمنامی  آمنوختگی دانن   مندر   البتنه . اسنت  تهنران  در هارشته سایر و قم در اسالمی علوم دانشکده هایرشته دانشجویان تحصیل محل :1 توجه

 .شودمی صادر تهران المالسعلیهم بیتاهل المللیبین دانشگاه سوی از و یکسان صورت به هارشته

بر این اسنا  دانشنجویانی کنه بنا زبنان فارسنی        .شودمی ارائه فارسی زبان به تحصیلی دوره طول در نامهپایان و امتحانات، درو  تمامی :1 توجه

 ه در ادامه خواهدآمد، جهت گذراندن دوره زبان فارسی در دانشگاه حاضر شوند.بایست طبق تقویم زمانی کآشنایی ندارند، می

 وجه قابل تغییر نخواهدبود.شده پس از تصویب و اعالم به متقاضیان به هیچرشته پذیرفته: 3 توجه

 .باشدمی دریافت قابل (پژوهشی و آموزشی معاونت قسمتسایت دانشگاه ) در هاآن هایسرفصل و درو  عناوین :4 توجه

 شرایط عمومی جذب و پذیرش 

 (سال دوره تحصیلی در دانشگاه0سال دوره تحصیلی در مدرسه و 11؛ساله0 یا تحصیالت دانشگاهی ساله11تحصیالت )دارای مدر  کارشناسی  -1

البته ارائه  نام وی بالمانع است.بت، ثاز دانشگاه التحصیلی از دوره فوق باشد، با ارائه گواهی اشتغال به تحصیلاگر داوطلب در شرف فارغ :5توجه 

 ربط در هنگام حضور در دانشگاه الزامی است.مدار  تحصیلی اصلی و تأییدشده از طریق مراکز ذی

 سال 12حداکثر سن  -1

 شد: سال در نظر گرفته خواهد 31مجاز  اکثر سنحداقل یکی از شرایط زیر باشد، حددر صورتی که متقاضی دارای  :6توجه 

دارا بودن مدر  سطح  - مقاله علمی پژوهشی معتبر 1اقل تألیف حد - کتاب علمی 1حداقل  تألیف یا ترجمه - جزء قرآن کریم 11 حافظ حداقل

 یک تحصیالت حوزوی یا باالتر

 .(اردندمتأهلی  توانند جهت پذیرش درخواست خود را ارائه نمایند، ولی دانشگاه تعهدی به ارائه خوابگاهمیتجرد )دانشجویان متأهل  -3

 هوش باال و اصالت خانوادگی -0

 سالمت روحی و جسمی -5

آشنایی با روخوانی و » ،«داشتن حسن شهرت خانوادگی»، «شدارتطبیق حداکثری رشته تحصیلی کارشناسی با رشته انتخابی در کارشناسی» -1

 شود.طبعاً سبب اولویت در پذیرش می« التزام به احکام دینی»و « روانخوانی قرآن کریم

 های ایرانارشد( در دانشگاهسابقه تحصیل به صورت بورسیه در مقطع مشابه )کارشناسینداشتن  -7

 تسهیالت آموزشی و رفاهی 

 :شودانجام میبه دو روش و مدار  ایشان )سوابق علمی، فرهنگی و اجتماعی و امتیاز نهایی( بر اسا  جویان پذیرش دانش

 شد:ای برخوردار خواهندگونه هزینهچپرداخت هیزیر بدون دانشجویان بورسیه از تسهیالت : «بورسیه» -1

 ماه )چهار نیمسال تحصیلی به همراه دو تعطیالت تابستان( 10به مدت خوابگاه اسکان رایگان در  -

 آموزش رایگان -

 نقدی در صورت عدم ارائه غذا یارانه یا و( شام و ناهار) روزانه تغذیه -
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 (و ... هدایای فرهنگیجویی، تسهیالت فرهنگی )از قبیل اردوهای دانش -

 ورزشی و خدمات مشاوره تسهیالت -

 التحصیلیت در ایران تا زمان فارغدر تمام مدت اقامبرای دریافت بیمه خدمات درمانی و بیمه حوادث کمک هزینه  -

 های تحصیلامکان انجام کار دانشجویی جهت کمک به دانشجو در راستای تأمین بخشی از هزینه -

 انه، اینترنت رایگان و ....(تسهیالت پژوهشی )کتابخ -

ن تفاوت که در ازای موارد ایبا  ؛شدنه تغییری برخوردار خواهندگویه، بدون هیچدانشجویان آزاد از همان تسهیالت دانشجویان بورس«: آزاد» -1

گونه تفاوتی میان هیچ شده نیزالتحصیلی ارائهدالر را پرداخت نمایند. از نظر نوع مدر  فارغ 1111مذکور باید هر ترم تحصیلی مبلغ 

 دانشجویان بورسیه و دانشجویان آزاد وجود ندارد.

 .است دریافت قابل (دانشجویی و فرهنگی معاونت قسمتسایت دانشگاه ) در رفاهی - دانشجویی تسهیالت نامهآیین کامل نسخه :7 توجه

 نامروش ثبت 

نام نموده و اسکن ثبت saorg.ir:8081جمهوری اسالمی ایران به نشانی  با مراجعه به سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متقاضیان  -1

شود که باید آن را ذخیره کرده و در اختیار دانشگاه قرار کد رهگیری به متقاضی اختصاص داده می ،نامثبت د. پس ازنمدار  خود را بارگذاری نمای

 انتخاب نمایند.« دانشگاه مورد درخواست»به عنوان بیت( را المللی اهلدانشگاه بین-10گزینه ) . متقاضیان باید(1 بخ )بند ذیل:  دهد

 admission.abu.ac.ir دانشگاه به نشانی هایو دریافت کد رهگیری، با مراجعه به سامانه (1 بخ فوق )داوطلبان باید پس از انجام بند  -1

شود کد رهگیری به متقاضی اختصاص داده می، نامثبتپس از ند. ننام خود اقدام کنسبت به ثبت)مرحله دوم(  ams.abu.ac.ir)مرحله اول( و 

 ذخیره کند.نام خود جهت پیگیری ثبتکه باید آن را 

 نام اقدام نمایند.و ثبت الذکرهای فوقشود داوطلبان پس از کامل کردن کلیه اطالعات و مدار  الزم، نسبت به ورود به سامانهتوصیه می: 8 توجه

 باشند.در ارتباط دانشگاه  های ارتباطی بار )دریافت کد رهگیری( از طریق راهالذکنام فوقآمیز دو ثبتپس از انجام موفقیت بایدمتقاضیان : 1 توجه

  اکیداً توصیه  قابل دریافت است. .ac.irabuدر سایت دانشگاه به نشانی الذکر های فوقنام متقاضیان در سامانهراهنمای جامع ثبت :01 توجه

 راهنمای مذکور را مطالعه فرمایند. ،نامشود متقاضیان قبل از اقدام به ثبتمی

 مالحظات تقویمی 

 هانام در سامانهثبت
مراحل ارزیابی و اعالم نتیجه 

 توسط دانشگاه
 به دانشگاه ورود دانشجو

آغاز دوره زبان 

 فارسی
 تحصیلیآغاز سال

 1312 تیر 31الی  نفروردی 1

 (1111 جوالی11الی  مار 11)

 1312 آذر 1الی  مرداد 1

 (1111 نوامبر11الی جوالی13) 

 1312 آذر 11الی  آذر 11

 (1111 دسامبر 11الی  1)

 1312 دی 1

 (1111 دسامبر 11)

 1311 شهریور 1

 (1111 آگوست 13)

 باشد.تحت هیچ شرایطی قابل تمدید نمیالذکر بندی فوقجهت حفظ نظم آموزشی دانشگاه، زمان: 11 توجه

 و سط وزارت تحصیالت عالینمرات تأییدشده تو در دانشگاه مشروط بر ارائه مدر  تحصیلی و ریز داوطلبینپذیرش  کهبا توجه به آن: 11 توجه

 ر الزم را درباره این موضوع بیاندیشند. تدابیاکنون گردد، از همکد میؤتوصیه من یداوطلب بهاست،  متبوع کشور سفارت جمهوری اسالمی ایران در

 های ارتباطیراه 

 های ذیل ارتباط گرفت:توان از راهبرای کسب اطالعات بیشتر می -1

  :(12)11 11001101شماره تلفن+ 

 و نام کاربری 12 1111115211رسان تلگرام و واتساپ به شماره پیام +@ABUadmission 

  رایانامه )ایمیل( به نشانیadmission@abu.ac.ir 

  سایت دانشگاه به نشانیabu.ac.ir 

http://saorg.ir:8081/

