بسمه تعالی
دانش گاه بینالمللی اهلبیت

علیهمالسالم

اطالعیه پذیرش متقاضیان غیرایرانی و فارسیزبان ورودی مهر 1401

دانشگاه بینالمللی اهلبیت )علیهمالسالم( بهعنوان دانشگاه مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقاات و ننااوری جمهاوری االاالمی ایا ان و
عضو اتحادیه بینالمللی دانشگاهها( IAU :تحت نظارت یونسکو) در راالتای ت بیات دانشایویان فا نای ای ای انای مسالمان در مقطا
تحصیالت تکمیلی نعالیت مینماید .ب این االاس ،ن آیند جذب و پذی ش این دانشگاه در مقط کارشناالیارشد و دکت ی باه شا
زی میباشد:
❖ رشتههای مورد پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد
دانشکده مطالعات اسالمی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری

دانشکده علوم و فنون*

دپارتمان زبان

تاریخ االالم

حقوق خصوفی

علوم ارتباطات اجتماعی

اقتصاد االالمی

زبان و ادبیات نارالی

نلسفه و کالم االالمی

حقوق جزا و ج م شناالی

ادیان و ع نان

روابط بینالملل

مطالعات زنان  -گ ایش حقوق
زن در االالم

مدی یت بازرگانی
مهندالی مکات ونیک

تاریخ ن هنگ و تمدن
االالمی

محل ب گزاری کالسها و خوابگاه پذی نتهشدگان دانشکده علوم و ننون ،در الاختمان الابق دانشگاه (بلوار ارتش) میباشد.
کالسهای رشتههای اعالمی ،به فورت حضوری ب گزار میشوند .مدت زمان میاز تحصیل ب ای کارشناالی ارشد  4تا م و دکتا ی 7
ت م میباشد.

❖ رشتههای قابل ثبت نام در مقطع دکتری ( پذیرش برای مهر )1401
حقوق خصوصی

رشته مورد پذیرش:

تصوف و عرفان اسالمی

تمامی پذی نتهشدگان دکت ی شه یهپ داز خواهند بود که شامل ه ت م  600دالر ب ای آموزش و  200دالر ب ای خوابگاه و دو وعاده ااذایی
میباشد.
پس از اعالم االامی پذی نته گان دوره دکت ی در کانال و یا الایت دانشگاه ،ب ای مصاحبه با متقاضی تماس گ نته خواهد شد .مهلت ثبت ناام
در دوره دکت ی تا پایان اردیبهشت  1401میباشد و نتایج پذی ش اولیه تا قبل از شه یور  1401اعالم میشود.
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متقاضیان دوره دکت ی میبایست تمامی مدارک خود اعم از :مدرک کارشناالی و کارشناالی ارشد به هم اه ریز نم ات ،توفایه ناماه ،گاواهی
مقاله ،کتاب و ه مدرک علمی که دارند را در الامانه آپلود نمایند.
النخیت رشته ب ای پذی ش در این دورهها بسیار اهمیت دارد .لذا متقاضیانی که رشته کارشناالی یا ارشد آنها باا رشاته ماورد درخواالتشاان
النخیت نداشته باشد؛ درفد پذی ش آنان کاهش خواهد یانت.

❖ شرایط عمومی جذب و پذیرش
 -1داشتن مدرک معتب کارشناالی ب ای متقاضیان مقط کارشناالی ارشد ،و مدرک معتب کارشناالی ارشد ،ب ای متقاضیان دکت ی.
متقاضیان میبایست مدرک کارشناالی یا کارشناالی ارشد خود را به تایید وزارت تحصیالت عالی ،وزارت امور خارجه و الفارت ای ان در کشور خود
ب الانند .متقاضیانی که نتوانند تا هنگام ورود به ای ان مدرک خود را به تایید م اج نوق ب الانند ،پذی ش آنها لغو خواهد شد.
 -2دارا بودن حداکث  28الال الن جهت ب خورداری از ش ایط بورالیه الف ب ای کارشناالی ارشد (حداکث الن ب ای متقاضیان ای بورالیه
کارشناالی ارشد  36الال و ب ای متقاضیان دکت ی  40الال میباشد)
تی د (دانشیویان متأهل میتوانند جهت پذی ش درخواالت خود را ارائه نمایند ،ولی تسهیالتی که دانشگاه به دانشیویان متاهل میدهد مانند
دانشیویان می د میباشد ،لذا تهیه خوابگاه و ویزا ب ای متاهلین ب عهده خود دانشیو میباشد و دانشگاه تنها ب ای همس و ن زندان دانشیویان
م د ،درخواالت اقامت مینماید.
 -3الالمت روحی و جسمی
 -4نداشتن الابقه تحصیل در مقط مشابه در دانشگاههای ای ان.
 -5داشتن پاالپورتی که حداقل  7ماه از زمان اعتبار آن تا قبل از ورود به ای ان باقی مانده باشد .ثبت نام ب ای متقاضیان ناقد پاالپورت به هیچ
وجه امکان پذی نخواهد بود.

❖ نوع بورسیه
* پذی نته شدگان به دو فورت :بورس مش وط و شه یه پ داز جذب خواهند شد.
الف) بورس مش وط :به ن دی گفته میشود که تمامی هزینههای ت مهای تحصیلی اعم از خوابگاه و اذا در فورتی که معدل دانشیو در آن ت م
کمت از  17نباشد به عهده دانشگاه میباشد .بدیهی االت عدم اح از ش ط معدل ،دانشیو را از تسهیالت بورالیه الف خارج ،و نوع بورالیه وی را به
نوع ب در آن ت م تبدیل خواهد ک د.

ش ایط اخذ بورالیه الف مش وط ب ای رشتههای دانشکده مطالعات االالمی:
 .1حداکث الن  28الال
 .2دارا بودن حداقل معدل 70
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 .3النخیت رشته کارشناالی با رشته انتخابی در مقط ارشد (النخیت رشته ب ای متقاضیان ادیان و ع نان ض وری نمیباشد)
ش ایط اخذ بورالیه الف مش وط ب ای الای رشتهها:
 .1حداکث الن  28الال
 .2دارا بودن حداقل معدل  90از دانشگاههای دولتی
 .3النخیت رشته کارشناالی با رشته انتخابی در مقط ارشد

ب) شه یه پ داز (ویژه کارشناالی ارشد) :به ن دی گفته میشود که در ابتدای ه ت م مبلغ  200دالر بابت شه یه و  200دالر بابت هزینه خوابگاه
و اذا به دانشگاه میپ دازد .به عبارت دیگ چنانچه متقاضی به فورت بورالیه ب پذی نته شود بابت خوابگاه اذا و تحصیل میبایست مبلغ 400
دالر در ه ت م بپ دازد .االتفاده از خوابگاه و اذا انتخابی االت و دانشیو میتواند از داشتن آن انص اف داده و تنها مبلغ شه یه را بپ دازد.
تذک  :تمامی دانشیویان ه دو نوع بورالیه (الف ،ب) موظف هستند مبلغ  100دالر به منظور تایید ثبت نام نهایی در دانشگاه پ داخت نمایند .این
مبلغ ارتباطی با شه یه پذی نته شدگان بورالیه ب ندارد.
شماره حساب واریز مبلغ نوق در کانال تلگ ام و پایان این اطالعیه درج شده االت.
واریز مبلغ  100دالر به منزله قبول نوع بورالیه و ش وع فدور ن ایند ویزای تحصیلی ب ای متقاضی خواهد بود .بدیهی االت در فورت عدم واریز
مبلغ ثبت نام ،ویزای تحصیلی ب ای متقاضی فادر نخواهد شد.
تذک  :1اذا شامل ناهار و شام یا هزینه معادل آن در ایام تعطیالت مذهبی و ملی و تعطیالت الالیانه دانشگاه میباشد .تهیه اذا در روزهای
پنیشنبه و جمعه ب عهده خود دانشیو میباشد و هزینهای بابت این دو روز پ داخت نمیگ دد.

تذک  :2تعداد دانشیو در ه اتاق بسته به والعت آن ،بین  4تا  8نف خواهد بود
❖ زمان و نحوه ثبت نام
زمان ارالال درخواالت پذی ش مقط کارشناالی ارشد دانشگاه بین المللی اهلبیت (ع) ب ای ورودی مه  1401تاا  31خا داد مااه (جاوزا)
امکان پذی االت.
ثبت نام مقط دکت ی نیز تا پایان اردیبهشت  1401امکان پذی االت.
نتایج اولیه کارشناالی ارشد در پایان مهلت ثبت نام و نتایج اولیه دکت ی بعد از انیام مصااحبه ای حضاوری در الاایت و کاناال تلگا ام
دانشگاه اطالع رالانی خواهد شد.

❖ نحوه ثبت نام در دانشگاه شامل مراحل زیر میباشد:
 -1متقاضی ابتدا میبایست با م اجعه به الامانه ثبت اطالعات ن دی به نشانی  admission.abu.ac.irمشخصات خود را ثبت نماید.
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 -2در م حله دوم متقاضی میبایست با م اجعه به الامانه جام دانشگاه به نشانی  ams.abu.ac.irنسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام
نماید.
در این بخش متقاضی باید تمامی مدارک خود اعم از :مدرک کارشناالی به هم اه ریز نم ات ،توفیه نامه ،گواهی مقاله ،کتاب و الای مدارک علمای
م بوطه را در الامانه بارگذاری نماید .تصوی پاالپورت نیز باید در این م حله به فورت واضح و کامل مانند نمونه زی باشد.

 -3در پایان متقاضی پس از ثبت نهایی اطالعات ،کدرهگی ی دریانت شده از الامانه را به مدی یت پذی ش دانشگاه در تلگ ام ارالال نماید.
تذک  :1هنگام ثبت نام در الایت دانشگاه به این نکته توجه شود که ابتدا زبان الایت را نارالی و الپس اقدام به ثبت نام نمایند.
* راهنمای ثبت نام متقاضیان در الامانههای نوقالذک در الایت دانشگاه به نشانی  abu.ac.irو کانال تلگ امی دانشگاه به نشانی
 @ABU_Admissionقابل دریانت االت.
تذک  :2متقاضیانی که همزمان با دانشگاه اهلبیت در یکی دیگ از دانشگاههای ای ان درخواالت پذی ش دادهاند باید در اولین ن فت با آن دانشگاه
تماس ب ق ار ک ده و پ ونده خود را در الامانه وزارت علوم (الااورگ) بایگانی کنند تا ما بتوانیم ب ای آنها درخواالت ویزا بدهیم.
تذک  :3متقاضیانی که در مهلت مق ر ت م قبل در دانشگاه ثبت نام نمودهاند یعنی قبل یکم دیماه ( )1400/10/01چنانچه قصد ثبت نام در ت م
مه  1401را دارند نیاز به ثبت نام میدد در الایت دانشگاه ندارند اما میبایست درخواالت میدد ب رالی پ ونده خود را از ط یق تلگ ام به مدی یت
جذب دانشگاه اعالم کنند.

تغییر رشته
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دانشیو ،رشته تحصیلی مورد عالقة خود را ب روی ن مهای تعیین شده مشخص میکند و پس از اعالن نتایج از الوی دانشگاه و ابالغ آن به
دانشیو ،در فورت درخواالت تغیی رشته با پیش ن ض گ ایش م تبط ،پس از ط

در شورای آموزش دانشگاه و تایید ش ایط توالط شورا ،تغیی

رشته قبل از ش وع ت م امکان پذی خواهد بود.
دانشیویانی که بورالیه الف هستند در فورت موانقت با تغیی رشته آنها ،نوع بورالیه به ب تغیی پیدا خواهد ک د.

مرخصی تحصیلی
دانشیو میتواند حداکث یک نیمسال ،از م خصی تحصیلی االتفاده نماید.
مدت م خصی تحصیلی جزو حداکث مدت میاز تحصیل ( 4ت م) دانشیو در ه دوره محسوب میشود .بدیهی االت دانشیویان بورالیه الف در
فورت گ نتن م خصی تحصیلی ،در ت م پنیم مانند بورالیه ب شه یه پ داز خواهند شد.
پذی نتهشدگان بورالیه ب میبایست در فورت گ نتن م خصی تحصیلی ،مبلغ  100دالر بهعنوان شه یه ثابت پ داخت نمایند.
تقاضای م خصی تحصیلی باید بهفورت کتبی ،قبل از ش وع انتخاب واحد توالط دانشیو ،به اداره آموزش تحویل داده شود .اداره آموزش موظف
االت پس از ب رالی وضعیت تحصیلی دانشیو قبل از اتمام مهلت انتخاب واحد موانقت یا عدم موانقت با درخواالت دانشیو را کتبای به وی ابالغ
کند.
م خصیهای اجباری که واحد دانشگاهی به دلیل تشکیل نشدن کالس یا عدم ارائه درس فادر میکند جزو النوات تحصیلی دانشیو محسوب نمی
شود و شه یهای بابت آن دریانت نمیشود.
تذک  :تنها در فورتی با م خصی دانشیو موانفت میشود که در آن ت م از ای ان خارج شود .دانشیویی که بعد از م خصی تحصیلی قصد
ماندن در ای ان را داشته باشد با درخواالت م خصی وی موانقت نخواهد شد.

انصراف از تحصیل
مبلغ ثبت نام پس از واریز به حساب دانشگاه ،ای قابل ب گشت خواهد بود.
مبلغ شه یه تا قبل از ورود دانشیو به ای ان قابل عودت میباشد .اما چنانچه دانشیو با ویزای تحصیلی دانشگاه اهلبیت (علیهمالسالم) وارد ای ان
شود ،در فورت انص اف  50درفد از مبلغ شه یه وی بهعنوان خسارت کس خواهد شد.
چنانچه دانشیو در حین تحصیل اعالم انص اف نماید ،ضمن کس  50درفد از مبلغ شه یه ،خسارت االتفاده از خوابگاه ،اذا و امکانات رناهی
دانشگاه از وی (ب اب با آیین نامه تسهیالت دانشیویی) گ نته خواهد شد.
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تذکرات
تمامی پذی نتهشدگان میبایست قبل از ورود به ای ان ،واکسن ک ونا را تزریق ک ده باشند و دانشگاه نقط با کارت واکسن ،دانشایو را پاذی ش
خواهد ک د .نوع واکسن تفاوتی ندارد و ف نا تزریق واکسن اهمیت دارد.
هزینه فدور ویزا ،الف و تهیه کتب درالی ب عهده خود دانشیو میباشد( .هزینه فدور ویزا را الفارت مشخص میکند و دانشگاه از مبلاغ آن
اطالعی ندارد).
مالک انتخاب متقاضی و تعیین نوع بورالیه ،رزومه ( )CVدانشیو میباشد .لذا توفیه میشود تمامی مدارک الزم را به نحو احسن و مطابق
راهنمای ثبت نام ،تکمیل و در الامانه بارگذاری نمایید .چنانچه دارای گواهی مهارت هستید یا کتاب و مقالهای به چاپ رالاندهاید و یا در مسابقات
مختلف مقامی کسب ک دهاید گواهی آنرا در الایت دانشگاه ( بخش الای مدارک) ق ار دهید.
داشتن مع ف الزامی نبوده و متقاضی حتی بدون داشتن مع ف هم میتواند در دانشگاه ثبت نام نماید .قابل ذک االت که داشتن توفایه ناماه
از االاتید دانشگاهها و شخصیتهای ب جسته اجتماعی ،الیاالی و ن هنگی ،در نوع پذی ش متقاضی مؤث خواهد بود.
عناوین دروس و ال نصلهای آنها در الایت دانشگاه قابل مشاهده میباشد.
در فورت نقص مدرک و عدم تکمیل ن آیند ثبتنام ،پ ونده متقاضی ارزیابی نخواهد شد.
پذی نتهشدگان م د متاهل چنانچه مایل به گ نتن اقامت ب ای همس و ن زندان خود باشند میبایست در ابتدا خود دانشیو با ویزای تحصیلی
وارد ای ان شود و الپس با افل عقدنامه که به تایید وزارت خارجه و الفارت ای ان رالیده باشد اقدام به گ نتن اقامت ب ای خانواده خود نماید.
اعضای خانواده دانشیو میبایست با ویزای الیاحتی یا زیارتی وارد ای ان شوند و دانشگاه هیچگونه تعهدی در خصوص ویزای وابستگان دانشیو
ندارد.
پذی نتهشدگان خانم ،نمیتوانند ب ای همس خود و همچنین ب ای ن زندی که ال پ التی آنرا ب عهده ندارند اقامت بگی ند.
پذی نتهشدگان خانم و آقای دانشگاه اهلبیت (علیهمالسالم)  ،میبایست پوشش ظاه ی مطابق با آیین نامه موجود در الایت و یا کانال تلگ ام
دانشگاه را حفظ نمایند.
به متقاضیان توفیه میشود در اولین ن فت مدرک لیسانس خود را به تایید وزارت تحصیالت عالی ،وزارت امور خارجه و الفارت ای ان
ب الانند و آمادگی داشته باشند تا به محض دریانت ویزا ،عازم ای ان شوند.
دانشیویان میبایست تلفن هم اه خود را هنگام ورود به ای ان در قسمت گم ک م زی ثبت (رجیست ) نمایند .به این منظور میبایست IMEI
تلفن هم اه و ویزای تحصیلی خود را به مسئول گم ک ارائه نمایند .در فورت عدم ثبت موبایل در م ز ،تلفن هم اه شما بعد از مدتی در ای ان ای
نعال خواهد شد .و نعال ک دن میدد آن هزینه النگینی خواهد داشت.
از آنیایی که پ داخت هزینههای کنسولی و بیمه حوادث ب عهده دانشیو میباشد ،دانشیو موظف االت هنگام حضور در دانشگاه حداکث 50
هزار تومان ب ای انیام امور نوق هم اه خود داشته باشد( .مبلغ نوق حتما باید پول ای انی باشد)
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متقاضیانی که در ای ان هستند در فورت پذی ش ،با توجه به ش ایط انغانستان میتوانند محل دریانت ویزای خود را جزی ه کیش انتخاب
نمایند.
تنها م ج رالمی اطالع رالانی دانشگاه ،الایت و کانال تلگ امی زی میباشد .تمامی متقاضیان موظف هستند در این کانال عضو بوده و
مطالب و پستهای آن را مطالعه و پیگی ی نمایند .مسئولیت عدم اطالع از اطالعیههای منتش شده در کانال تلگ ام ب عهده دانشیو میباشد.
 الایت دانشگاه بینالمللی اهلبیت (ع) به نشانیwww.abu.ac.ir : -کانال تلگ امی واحد جذب به آیدی@ABU_Admission :

 پاالخگویی به الواالت :آیدی تلگ ام  @ABUadmissionو یا شماره 00989101915801 شماره تماس با مدی یت پذی ش دانشیو در دانشگاه 00982155235654 :داخلی 524الاعت کاری اداره جذب ،شنبه تا چهارشنبه از الاعت  8تا ( 14به جز روزهای تعطیل) میباشد.

اطالعات حساب بانکی جهت واریز مبلغ ثبت نام و شهریه
شماره حساب:
۶۶۱۱۰۳۵۰۵
شماره کارت:
6037-7070-0011-0647
شماره شبا:
3901-6000-0000-0006-6110-3505
بانک کشاورزی به نام دانشگاه ای دولتی ای انتفاعی اهلبیت.

آدرس دانشگاه :ته ان ،آزادراه خلیج نارس ،جنب عوارضی ته ان  -قم.
دالت الی مت و :قطارهای خط یک (خط ق مز) به المت که یزک را الوار و در ایستگاه ح م مطه پیاده شوند.
از مت و ح م مطه تا دانشگاه در فورت پیاده بودن حدود  20دقیقه زمان الزم االت.
ورود به دانشگاه با والیله نقلیه نیاز به هماهنگی با ح االت دانشگاه دارد.
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