باسمه المتعالی

اطالعیه دانشگاه معارف اسالمی درباره شرایط و ضوابط ،تاریخ و نحوه ثبت نام در
آزمون ورودی اختصاصی دکتری سال ۱۳۹۸

با یاری خداوند متعال و توجهات خاصه حضرت ولی عصر (عج) ،دانشگاه معارف اسالممی وابتالته باله
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برای نیمسال دوم سال تحصالییی  ۹۹ال ( ۹۸تالرم بهمال
 )۹۸از طریق آزمون ورودی اختصاصی دکتری از میان برادران و خواهران طیبه )ویژه طمب حوزه هالای
عیمیه( در رشته و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد:
ردیف

عنوان رشته و گرایش

جنسیت پذیرش

1

مدرسی معارف اسالمی  -گرایش قرآن و متون اسالمی

برادران و خواهران

2

مدرسی معارف اسالمی  -گرایش اخالق اسالمی

برادران و خواهران

3

مدرسی معارف اسالمی گرایش مبانی نظری اسالم

برادران و خواهران

4

مدرسی معارف اسالمی گرایش انقالب اسالمی

برادران و خواهران

5

مدرسی معارف اسالمی گرایش تاریخ و تمدن اسالمی

برادران و خواهران

شرایط متقاضیان:

الف) عمومی
 .1داشت تابعیت جمهوری اسممی ایران.
 .2حداکثر س  40سال ؛ متولدی بعد از /1بهم ( 135۸/مدت زمان خدمت سالربازی (معافیالت ،محاسالبه
نمی گردد) و حضور در جبهه به سقف سنی افزوده می شود)
تبصره  :اعضاء رسمی هیأت عیمی گروه های معارف اسممی و اساتید حق التدریس گالروه هالای معالارف
اسممی به شرط داشت گواهینامه تدریس  3ساله از معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف
اسممی (مشروط بر اینکه در  2ترم گذشته تدریس مجاز داشته باشند) از داشت شرط سنی ،متالتثنی مالی
باشند.
 .3التزام عمیی به اسمم ،نظام جمهوری اسممی و قانون اساسی جمهوری اسممی ایران.
 .4نداشت سوء پیشینه کیفری ،سوابق سوء اخمقی ،سیاسی و عقیدتی به تشخیص مراجع ذیصمح.

 .5نداشت منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر مراجع ذیصمح همچون اداره نظام وظیفه و ...
 .6توانایی جتمی و روحی الزم جهت تدریس در دانشگاه ،متناسب با رشته انتخابی.
 .7عدم استخدام در ارگان ها و یا سازمانهای دولتی.
 .۸دارا بودن شرایط عمومی مدرسی معارف اسالممی بالا تأییالد معاونالت آموزشالی و پژوهشالی اسالتادان و
دروس معارف اسممی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (احراز ای شرایط پالس از قبالولی
در آزمون کتبی ،از طریق مصاحبه و  ...صورت خواهد گرفت).
ب) اختصاصی
 .1دارا بودن یکی از مدارک تحصییی ذیل:
الف) دانشنامه کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسممی.
ب) سطح سه حوزۀ عیمیه مورد تأیید مرکز مدیریت حوزۀ عیمیه قم.
ج) گواهی خبرگان بدون مدرک (مرتبه مربی) مورد تأیید مراجع ذی صمح.
د) دانش آموختگان حوزه های عیمیه دارای گالواهی اتمالام کفالایتی (پایاله  10کتبالی) همالراه بالا مالدرک
کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت عیوم ،تحقیقات و فنآوری ،متناسب با گرایش های پنجگاناله مدرسالی
معارف اسممی به تشخیص دانشگاه.
ه) داشت دانشنامه کارشناسی ارشد برای متقاضیان اعضاء هیأت عیمی رسمی قطعی یالا رسالمی آزمایشالی
گروه های معارف اسممی دانشگاه ها با تأییالد معاونالت آموزشالی و پژوهشالی اسالتادان و دروس معالارف
اسممی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.
 .2قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی.
 .3سپردن تعهد محضری به دانشگاه پس از قبولی در آزمون مبنی بر خدمت دو برابر ایام تحصیل در یکی
از گروه های معارف اسممی یا نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.
تذکر  :داوطلبان تا /30بهمن 1398/برای ارائه اصل مدارک تحصیلی فرصت دارند.
نکات و توصیه های مهم:

 زمان ثبت نام :از /13بهمن 139۷/لغایت /13اسفند139۷/
الزم است متقاضیان گرامی در بازه زمانی ثبت نام برای ثبت نام اینترنتی به سامانه پذیرش دانشگاه معارف
اسممی در سایت دانشگاه به آدرس  www.maaref.ac.irمراجعه و نتبت به ثبت نالام اینترنتالی اقالدام
نمایند.

داوطیبان فقط درباره زمانی ثبت نام می توانند نتبت به مشاهده یا ویرایش اطمعات ثبت نامی خود اقالدام
نمایند.

ارائه مدارک ،بعد از قبولی در آزمون ورودی الزامی می باشد ،و در حی ثبت نام ،مدرکی از داوطیب اخالذ
نمی

گردد.

کارت ورود به جیته آزمون ،روزهای سه شنبه ،چهارشالنبه و پنجشالنبه  27 ،26و  2۸شالهریور  13۹۸باله
صورت اینترنتی توزیع خواهد

شد.

 تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه مورخ  / 29شهریور 1398 /خواهد بود.
محل برگزاری آزمون در شهر قم میباشد که نشانی دقیق آن در روز توزیالع کالارت ،باله اطالمو داوطیبالان
خواهد

رسید.
نام:

مدارک الزم برای ثبت
مدارکی که داوطیب برای ثبت نام و شرکت در آزمون به آن نیازمند است به شرح ذیل می باشد:
 -1سریال  12کاراکتری ثبت نام آزمون اختصاصی دکتری سال  :13۹۸برای ثبت نالام در ایال آزمالون مالی
بایتت سریال  12کاراکتری ثبت نام آزمون به مبیغ  700000ریال معادل هفتاد هالزار تومالان را از قتالمت
خرید کارت تهیه

نمایید.

توجه :برای تهیه کارت اعتباری ثبت نام و دریافت سریال  12کاراکتری به قتمت خرید کارت در سالامانه
پذیرش پایگاه اطمو رسانی ای دانشگاه مراجعه

کنید.

 -2فایل عکس اسک شده؛ داوطیب باید یک قطعه عکس پرسنیی جدید  3×4خود را با مشخصالات ذکالر
شده در دفترچه راهنما ،اسک نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق سالامانه ثبالت نالام اینترنتالی آمالاده
نماید.

 -3فایل مدرک ایثارگری اسک شده؛ داوطیبانی که متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگری مطابق بالا شالرایط
ذکر شده در دفترچه راهنما می باشند باید مدرک ایثارگری معتبر خود را اسک کالرده و در زمالان تکمیالل
تقاضانامه اینترنتی ثبت نام در قتمت مربوطه بارگذاری

نمایند.

 -4فایل حکم کارگزینی برای استفاده از سهمیه هیأت عیمی اساتید رسمی آزمایشی یالا رسالمی قطعالی در
گروه های معارف اسممی دانشگاه های وابتته به وزارت عیوم ،تحقیقات و فنآوری.
تذکر :ای سهمیه به اعضای هیأت عیمی دانشالگاه هالای وابتالته باله وزارت بهداشالت ،درمالان و آمالوزش
پزشکی و دانشگاه آزاد اسممی تعیق نمی گیرد.
نکته :داوطیبان گرامی پس از دریافت سریال کارت خرید و آماده سازی مدارک مورد نیاز ،برای ثبالت نالام
به آدرس زیر مراجعه

نمایید:

www.maaref.ac.ir/exams
تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی:

به داوطیبان توصیه می شود پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبالت نالام و شالرکت در آزمالون ورودی
اختصاصی  13۹۸اقدام به ثبت نام نمایند .دریافت اطمعات الزم برای ثبت نام در ای آزمون در  5مرحیه
صورت خواهد پذیرفت ،که هر یک از ای مراحل به اختصار در دفترچه راهنما توضیح داده شالده اسالت.
بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قیالد شالده در تقاضالانامه ثبالت نالام بالا مالدارک

داوطیب ،در صورت پذیرفته شدن در آزمون ،قبالولی وی کالان لالم یکال تیقالی شالده و از اداماله تحصالیل
داوطیب جیوگیری خواهد شد و هیچ اعتراضی در ای زمینه وارد نخواهد بود
تذکرات مهم :

 -1پس از قبولی در مرحیه اول (آزمون کتبی) از پذیرفتاله شالدگان چنالد برابالر ظرفیالت بالرای مرحیاله دوم
(مصاحبه شفاهی) دعوت به عمل خواهد آمد .پذیرش نهایی منالوط باله داشالت حدنصالاب الزم در آزمالون
کتبی و مصاحبه شفاهی خواهد بود.
 -2متقاضیان استفاده از سهمیه ایثارگران و رزمندگان ،می بایتت بر اساس قوانی مندرج در دفترچه آزمون
سراسری دکتری سال  13۹۸سازمان سنجش آموزش کشور ،عمل و برای احراز شرایط ،اقدام

نمایند.

 -3داوطیبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان در صورتی که گواهی مربوطه (با شالرایط مربوطاله) را در
هنگام ثبت نام اینترنتی بارگذاری نکنند ،در سهمیه آزاد پالذیرش خواهنالد شالد و هیچگوناله اعتراضالی وارد
نخواهد

بود.

 % 10 -4سهمیه مازاد بر ظرفیت (حداقل یک نفر) برای مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی دانشالگاه
ها و مؤستات آموزش عالی وابتته به وزارت عیوم ،تحقیقات و فنآوری ،به شرط کتب حداقل  %۸0نمره
آخری فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد ،اختصاص می یابد .الزم به ذکر است ای سهمیه به اعضای هیات
عیمی دانشگاه های وابتته به وزارت بهداشت ،درمان و آمالوزش پزشالکی و دانشالگاه آزاد اسالممی تعیالق
نمی گیرد .فرصت ارائه مدرک مربوط به سهمیه هیات عیمی فقط تا پایان مهیت ثبت نام آزمون و از طریق
سامانه پذیرش می باشد.
 -5داوطیبان می توانند فقط از یک سهمیه استفاده نمایند (تکمیل چند سهمیه باعال

ابطالال اصالل سالهمیه

میگردد).
 -6متئولیت صحت کییه مندرجات تکمیل شده (مندرجات فرم اینترنتی) به عهده داوطیب خواهد

بود.

 -7دریافت کد رهگیری به منزله ثبت نام داوطیب است؛ در صورتیکه کد رهگیری را دریافت ننمایید ،ثبت
نام شما صورت نگرفته

است.

 -۸وجه ثبت نام و سایر مدارک ارسالی به هیچ وجه عودت داده نخواهد

شد.

 -۹داوطیبان اطمعات وجه واریزی و کد رهگیری خود را تا اعمم نتایج نهایی ،نزد خود نگهداری

نمایند.

 -10در هر زمان مشخص شود داوطیب حقایق را کتمالان نمالوده یالا واجالد یکالی از شالرایط عمالومی و یالا
اختصاصی نمی باشد ،در هر مرحیه (ثبت نام ،شرکت در آزمون ،پذیرش ،حی تحصیل در دانشالگاه و …)
از ادامه کار محروم خواهد

شد.

 -11ای دانشگاه دولتی است و شهریه ای از دانشجویان دریافت نمی

گردد.

 -12ظرفیت پذیرش برای هر یک از گرایش های رشته مدرسی معارف اسممی  4تا  6نفر (مرد و زن) مالی
باشد.

 -13دانشگاه معارف اسممی ،هیچ گونه تعهدی در قبالال تالأمی خوابگالاه بالرای دانشالجویان نالدارد؛ البتاله
دانشگ اه برای تأمی خوابگاه برای کییه دانشجویان دکتری ،تمش های الزم را انجالام خواهالد داد تالا امکالان
استفاده از خوابگاه برایشان فراهم

گردد.

 -14آزمون دکتری دانشگاه معارف اسممی به صورت تشریحی برگزار می گردد و نمره منفی نیز ندارد.
 -15مواد آزمون ،ضرایب و منابع پیشنهادی ،در بخش مربوطه در سامانه پذیرش قابل مشاهده می باشد.
 -16در صورت هرگونه تغییر در روند آزمون ،به داوطیبان اطمو رسانی خواهد

شد.

 -17داوطیبان برای کتب اطمعات بیشتر و تکمییی می توانند باله دفترچاله راهنمالای ثبالت نالام و قتالمت
سواالت متداول در سامانه پذیرش مراجعه کنند یا با شماره تیف های  025-32110224و 025-32۹02612
تماس حاصل

نمایند.

