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رااييالة و و الو ال  ، ادلولية مبا أ هنا جامعة مؤيدة من وزارة العلوم عليهم السالم البيتهلأ   ةتقدم جامع : حتاديالة ااامعالا اإ حباث و التكنولوجيا للجمهورية الإسالالمية الإ

IAU ( فاص للط )سال تقاال ارالا ا ال جايالب الاالن النيالا قا اإ ة ال جايب لإس تكامل دراس تهم ال اكىميية. و عيل هذا ال ساس تبدأ  معليال لبةحتت رعاية اليويوسكو

يتاالا  الإ  تسجيل. ناجو من الااغبا ابل 0219يوليه  00اإىل  0219 مارش 01من اترخي  اراجسرتيف ماحةل  0202-0201ابللاة الفارس ية للس نية ادلراس ية 

 للجزئيا  و النيقاط التالية.

 ختصاصات الدراسيةإلا 

 العافان الإساليم - اترخي الإسالم - ساليمالكم الإ الفلسفة و ال - :لکيه علوم الاسالم 
 عمل الإجاام قايون اازاء و - القايون اخلاص - أ داهبا اللاة الفارس ية و -  :لکيه أ داب الافاریس و علوم الانساین 
 دارة ال وامل - الإقتصاد الإساليم - العالقا  ادلولية - :لکيه عالقا  الاخالقيه و الاجامتويه  اإ
 مدينية مق ارقدسة، وسائا اللكيا  يف مدينية  هاان، ومجيع لوازم التعلمي للطلبة سواًءا. يف الإسالم علومتقع لکيا   :1 ةتنيبي

بجتالازوا مجيالع مويالوعاقا قاالل  يتعلمالوا مواياليع الفارسال ية و بجالب عالل الطالالب ننالنيالا قا ابلفارسال ية أ نكلمجيع متون الكتب يف اللاة الفارسال ية، ذ :2 ةتنيبي

 مويعه ال صيل.صول اإىل و ال

جازة ادلخول يف ااامعة.ااامعة ل :3 ةتنيبي  تان جمال التخصيص للطلبة بعد منح اإ

        .(abu.ac.ir) مناجه ادلراس ية موجودة يف موقع الإيرتييت للجامعة مجيع مواييع و :4 ةتنيبي

 الشروط العامة للتقديم 

 (جامعة يف س نية 4س نية او  11ل دراسة ما يعادس )و اكلوريركون دليه شهادة بأ ن -1

ذا :5 ةتنيبي  .اليت ختاج مهنا ااامعة من مؤقتة بشهادة بتسجيةل يُسمح، أ عال  ارذكورة الفرتة من يتخاج هالطلب مقدم اكن اإ

 س نية 22ركون احلد ال كرث للعما أ ن -2

ذا اكن الطالب حيمل عل  :1 ةتنيبي يه احدى الش اإ قل تقدرا أ  يف حاةل ما اإ  س نيه و يه اكلتايل: 32س يأ خذ بعا الإوتبار احلد ال كرث للعما يط التالية فاإ

 -مقالال  علميالة معتالربة  2قل تقدرا أ  تأ ليف عل  -من الكتب معتربة  2تأ ليف أ و تامجة عل أ قل تقدرا  -عل أ قل تقدرا حافظ لعشرن جزء من القاأ ن الكامي 

 لتحصيال  احلوزوية أ و ما هو أ كرثمتالك شهادة واحدة يف ااإ 

  ماكان  السكن ااامعي للمزتوجا(رمتتعوا ابإ ركون عازب )الطلبة ارزتوجا لنأ ن -3

 رمتتع اراحش ابلسالمة البديية و الاوحيةأ ن -4

س تكامل دراسالة التطابق با ختصص ادلراسة ااامعية مع التخصص اذي س يختار  لإ »حااز أ ولوية القاول و يه: اإ يف  ذ بعا الإوتبار الشوط ارتوفاةس يأ خ -5

رام بقااءة و» -« ركون ذو نسب عائيل صاحلأ ن» -« اراجسرت  «حاكم ادلينيةالإلزتام ابل  » -« فهم القاأ ن الكامي الإ

راايية ال خاىركون نن ممتتع بسابقة دراس ية ذا  منحة جامعية يف ماحةل اراجسرت ابإ أ ن -1  .حدى ااامعا  الإ

 التسهيالت الدراسية و الرفاهية 

 .«(ةحا ارنيحة )نن  ة ايق» و «ةارنيح ة ايق»( و رکون بطايقتا مجيع الشهادا  و ةجامتويالإ  ،ةالثقافي ،ةوفق شهاداهتم )السوابق العلمي ةرکون قاول الطلب و

  ايقة ارنيحة:

 :سفةلأ  تسهيال  ل تاكليف اب يأ  بدون دفع  ةارنيح ةوفق ذلک رمتتع  لب

 ةادلراس ةيتهاء مداإ حیت  اربيت یف السکن اجملاين ةماكيياإ  -

 التعلمي اجملاين تقدمي -

 او منحه الفلوس للاذاء  تقدمي الاذاء اليويم -

 خای(أ  و هداای  ةال  الثقافي)مثل الاح ةتسهيال  ثقافي -

 و خدما  استشار  ة  رایييتسهيال -

 حتاول عل تأ ما خدما  العالج -
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 .ةما جزء من مصاريف ادلراسأ  عل تالطالب  ةجل مساعدأ  توفن معل لطالب من  ةماكيياإ  -

 و...( ينيرتيت جمايناإ  ،ةتسهيال  البحث )مکتب -

 : (حاة) ارنيحةنن   ايقة

يه أ   لهیااإ رشان أ   ليتأ   ةکون وفقا لنيقطی تاين مع فاق أ  بدون  ةارتحصلا عل منح ةىل الطلباإ التسهيال  ارمنيوحه جبميع  ةنحالان حاصلا عل م  ةرمتتع الطلب

 ةلطلب ةی فاق با الشهاد  ارس نيدأ  ليس هنياک  ةارس نيد ةفامی يتعلق بنيو  الشهاد .ي ا ال  عل ونيوان ااامعلک ثالیث دولر يف 1000فع مالغ علهیم د ييناا

 .ةالان متحصلا عل منح ةالطلب و ةارتحصلا عل منح

 .abu.ac.ir :التاىل ةعللمزيد من البياان  و ارساعدا  رایج ا ال  عل ونيوان ااام :7 ةتنيبي

 طريقة التسجيل 

 :حباث و التكنولوجيا للجمهورية الإسالمية الإرااييةال   ،موقع وزارة العلوم -1

راايية التايل ال   ،مااجعة موقع وزارة العلوم ةطلبعل ال  و التسجيل مث حتميل الشهادا  بعد  saorg.ir:8081حباث و التكنولوجيا للجمهورية الإسالمية الإ

ختيار اخلاية رمق اإ حامت يف اراحةل الثايية من التسجيل  لبةحتفاظ به. عل الط وطاء الطالب رمز التتاع اذي بجب الإ اإ باوتها. بعد القيام مبااحل التسجيل سيمت   

 ( ادلولية.البيت ) جامعة أ هل -02

 :موقع ااامعة -0

جناز اخلطوة ال وىل من البنيد ال ول و الت طلبةعل ال  و القيام ابلتسجيل. بعد  admission.abu.ac.irحصل عل رمز التتاع مااجعة موقع ااامعة بعد اإ

وطاء رمز التتاعاإ  وبعدها اخلطوة الثايية أ يً ا بجب عل الطالب تسجيل  حتفاظ بهاذي بجب الإ  من قال وزارة العمل اراان ال ول جناز مااحل التسجيل سيمت اإ

 .أ خنا يصل رمق تسجيل من قال ااامعة واذي بجب احلفاظ عليهو  ams.abu.ac.ir يف هذا العنيوان:

ىلاإ يوىص بعد : 8 ةتنيبي  يمت التسجيل فيه.عال  أ نأ   موقع ااامعة ارذكور كامل لک البياان  و الشهادا  الالزمة لدلخول اإ

جناز معيةل التسجيل ارذكور طلبةبجب عل ال : 9 ةتنيبي  عالن من قال ااامعة.يتظار الإ اإ ( بنيجاح )احلصول عل رمز التتاع ةبعد اإ

 .لتسجيل بجب مطالعة ادلليل الشاملتوصية أ كيدة للطالب قال القيام بعملية ا. abu.ac.irسنفق دليل شامل للتسجيل مبوقع ااامعة : 12 ةتنيبي

 مالحظات التقويم 

 اترخي التسجيل يف اروقع
عالن النيتاجئ من اإ مااحل التقيمي و 

 قال ااامعة
 ول الطلبة للجامعةاترخي دخ

تبدأ  دورة اللاة 

 الفارس ية
 تبدأ  س نية ادلراس ية

 0202أ گست  02من  0219 ديسمرب 00 0219 ديسمرب 11اإىل  1 0219 يومفرب 00اإىل يوليو  02 0219 يوليو 00أ فايل اإىل  01

يه لنللحفاظ عل النيظم التعلميي للج: 11 ةتنيبي  ي رشط من الشوط.عال  ل  اإ يمت متديد التقومي ارذكور امعة فاإ

ىل أ ّن  :10 ةتنيبي يتاا  اإ يقدم الطالب الشهادة ادلراس ية مع شهادة كشف ال عداد اليت مت البيت ) ( ادلولية يشرتط أ نقاول الطالب يف جامعة أ هلبجب الإ

ببدل . ذكل عل الطالب أ خذ لک احليطة يف ما يتعلق هبذا يية سفارة امجلهورية الإسالمية الإرااتأ ييدها من قال وزارة التعلمي العايل ببدل  و كذكل التأ ييد من قال 

 .ارويو 

 رتباطاإلتصال وإلا طرق: 

 :لكسب ا العا  أ كرث ميكن الإتصال بنيا من خالل الطاق التالية -1

  :980100229022رمق الهاتف+ 

  : حتت امس 989121911821ش بكة التليااام أ و الواتساب عل هذا الامق +ABUadmission@ 

  ان الإمييل ونيوadmission@abu.ac.ir 

 وقع الامسي للجامعة مabu.ac.ir 
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