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 باسمه تعالی

 معاونت آموزشی  و فرهنگی  السالمعلیهمبیت المللی اهلدااگشنه نیب

 1044-1041تحصیلی زبان سالاطالعیه شماره یک جذب و پذیرش متقاضیان غیرایرانی و فارسی

وری جمهوری اسالمی ایران و عضوو  به عنوان دانشگاه مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنا السالمعلیهمبیت المللی اهلدانشگاه بین

در مقطع تحصویالت   مسلمان راستای تربیت دانشجویان صرفاً غیرایرانیدر  )تحت نظارت یونسکو( IAU: هاالمللی دانشگاهاتحادیه بین

ی بوه رورز زیور صوورت مو      ارشدمقطع کارشناسی در این دانشگاه فرآیند جذب و پذیرش ،بر این اساسنماید. تکمیلی فعالیت می

 پذیرد:

 

 های مورد پذیرشرشته 

 زبان دپارتمان فنون و علوم دانشکده رفتاری و اجتماعی علومدانشکده  سیاسی علوم و حقوق دانشکده اسالمی مطالعات دانشکده

 فارسی ادبیات و زبان اسالمی اقتصاد علوم ارتباطات اجتماعی حقوق خصوصی اسالم تاریخ

  بازرگانی مدیریت  رناسی رمج و جزا حقوق اسالمی کالم و فلسفه

    المللبین روابط عرفان و ادیان

 

 شرایط عمومی جذب و پذیرش 
و همچنین  بارد، با ارائه گواهی ارتغال به تحصیل از دانشگاه التحصیلی از دوره کاررناسیاگر داوطلب در ررف فارغ) .مدرک کاررناسیدارتن  -1

. البته ارائه مدارک تحصیلی اصلی و تأییدرده از طریق نام وی به صورت موقت بالمانع خواهد بودثبت، دروسی که گذرانده )ترانسکریپت( ریز نمرات

 نگام حضور در دانشگاه الزامی است(ربط در همراکز ذی

 سال، از ررایط بورسیه الف برخوردار نخواهند رد( 22)متقاضیان با سن باالتر از  سال 22حداکثر سن  -2

 .(ندارد به آنها توانند جهت پذیرش درخواست خود را ارائه نمایند، ولی دانشگاه تعهدی به ارائه خوابگاه متأهلیمیتجرد )دانشجویان متأهل  -3

 سالمت روحی و جسمی -4

. )در صورت دارتن سابقه تحصیل در ایران، های ایراناررد( در دانشگاهندارتن سابقه تحصیل به صورت بورسیه در مقطع مشابه )کاررناسی -5

 صورت پرداخت رهریه امکان پذیر خواهد بود( پذیرش به

 ارردتطبیق حداکثری ررته تحصیلی کاررناسی با ررته انتخابی در کاررناسی -6

 

 نحوه پذیرش 

 رود:انجام می زیر روش جویان بهپذیرش دانش

 .رد خواهد ارسال آنان برای دانشگاه در پذیرش عدم پیغام، بارند نکرده دریافت را الزم نمره حداقل، اولیه بررسی در که متقاضیان از دسته آن( 1

 مدارک ارسال از پس ماه یک ها آن بورسیه نوع و نهایی نتایج، بارند کرده اخذ را ورودی نمره حداقل اولیه بررسی در که متقاضیان از دسته آن( 2

 .رد خواهد اعالم

 . رد خواهند اعالم، پرداز یهرهر( ج و بورس نیمه(ب، کامل بورس( الف: دسته سه در ردگان پذیرفته* 

 بارد می دانشگاه عهده به غذا، خوابگاه، تحصیلی های ترم های هزینه تمامی که رود می گفته فردی به: کامل بورس( الف

 که رود می اخذ دانشجو از غذا و خوابگاه هزینه صرفا و است دانشگاه عهده به تحصیلی های ترم هزینه که رود می گفته فردی به: بورس نیمه( ب

 .رد خواهد رسانی اطالع دانشگاه امنای هیات در تصویب از بعد آن مبلغ
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 امنای هیات در تصویب از بعد آن مبلغ که بارد می دانشجو عهده به تحصیل های هزینه تمامی که رود می گفته فردی به: پرداز رهریه( ج

 .رد خواهد رسانی اطالع دانشگاه

 .است دریافت قابل سایت دانشگاه )اداره جذب دانشجو( در رفاهی - دانشجویی تسهیالت نامهآیین کامل نسخه* 

 

 زمان ثبت نام 

تواننود در هور   و متقاضویان موی   استزمان و ارسال درخواست پذیرش برای دانشگاه بین المللی اهل بیت )ع( در تمامی طول سال امکان پذیر 

 مواه  یوا بهمون   ورودی دانشوجو بورای مهور    با توجه به زمان ارسال درخواست ثبت نوام، ) .مطابق راهنما در سایت دانشگاه ثبت نام کنندزمانی 

 مشخص خواهد رد(

نام )مرحله دوم( نسبت به ثبت ams.abu.ac.ir)مرحله اول( و  admission.abu.ac.irدانشگاه به نشانی  هایداوطلبان با مراجعه به سامانه -1

 نام خود ذخیره کند.رود که باید آن را جهت پیگیری ثبته متقاضی اختصاص داده مینام، کد رهگیری بپس از ثبتخود اقدام کنند. 

 

و کانال تلگرامی دانشگاه به نشانی  abu.ac.irالذکر در سایت دانشگاه به نشانی های فوقنام متقاضیان در سامانهراهنمای جامع ثبت *

ABU_Admission@ نام، راهنمای مذکور را مطالعه فرمایند.اضیان قبل از اقدام به ثبتشود متقاکیداً توصیه می .است دریافت قابل 

 

 

 تذکرات*

 باروند. در ارتبوا   دانشوگاه   هوای ارتبواطی بوا   ر )دریافت کد رهگیوری( از طریوق راه  الذکنام فوقآمیز دو ثبتپس از انجام موفقیت بایدمتقاضیان  *

 @ (ABUadmissionآیدی تلگرام )ترجیحاً 

 و سط وزارت تحصیالت عالینمرات تأییدرده تو در دانشگاه مشرو  بر ارائه مدرک تحصیلی و ریز داوطلبیننهایی پذیرش  کهآنبا توجه به * 

 تدابیر الزم را درباره این موضوع بیاندیشند. اکنون گردد، از همین توصیه مؤکد میداوطلب بهاست،  متبوع کشور سفارت جمهوری اسالمی ایران در

ثبوت  اقدام به برای سال تحصیلی جدید باید مجدداً  ،اندپذیرفته نشده ی در دانشگاهاند و به هر دلیلهای گذرته ثبت نام کردهکه سال * متقاضیانی

 نام کنند.

 .باردمی دریافت قابلسایت دانشگاه  در هاآن هایسرفصل و دروس عناوین*

 رزیابی نخواهد رد.متقاضی انام، پرونده در صورت نقص مدرک و عدم تکمیل فرآیند ثبت* 

 :رسانی دانشگاه وجود نداردو هیچ راه ارتباطی دیگری برای اطالع گیردهای ذیل صورت میهای رسمی دانشگاه از طریق راهرسانیکلیه اطالع* 

  www.abu.ac.ir:بیت )ع( به نشانیالمللی اهلسایت دانشگاه بین -

 @ABU_Admission :به آیدیکانال تلگرامی واحد جذب  -

 @ABUadmissionپاسخگویی به سواالت: آیدی تلگرام  -


