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دانشگاه باقرالعلوم(ع) نهادی است حوزوی – آموزشی با نقش واسط فعال ميان حوزه های علميه با توجه به نيازهای دینی مردم و نظام اسالمی که

فلسفه وجودي و هويت

رسالت اصلی خود را توسعه و تكميل ظرفيت های آموزشهای رسمی حوزه در راستای تعميق و گسترش دانش و معرفت اسالمی و تبيين و گسترش
باور ،بينش و ارزشهای اسالمی و انقالبی قرار داده است.

دفترچه راهنماي ارزيابی تخصصی داوطلبان دوره دکتري
دانشگاه

باقرالعلوم(ع)

سال 1400
www.bou.ac.ir
به داوطلبان محترم توصیه میشود مطالب اين دفترچه راهنما را با دقت بخوانند.
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توصیههاي مهم به داوطلبان گرامی:
.1

ثبت نام منحصرا از طريق سايت دانشگاه به نشانی  www.bou.ac.irانجام میپذيرد .عدم ثبت نام اينترنتی در مهلت تعیین شده به منزله
انصراف داوطلب از شرکت در مصاحبه می باشد.

.2

داوطلبان قبل از اقدام به ثبتنام ،دفترچه راهنما را دقیق مطالعه و با آگاهی ازشرايط و ضوابط دانشگاه ،مبادرت به ثبت نام نمايند.

.3

توصیه میشود داوطلب فرايند ثبت نام را شخصا انجام دهد.

 .4داوطلبان رشته های فلسفه علوم اجتماعی و فلسفه حقوق که درخواست مصاحبه هر دو رشته را دارند می بایست هر دورشته را انتخاب نمایند.
.5

به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمیشود و به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه تلقی میگردد.

.6

دانشگاه هیچ گونه تعهدي براي تامین خوابگاه ندارد.

.7

داوطلبان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  025 - 32136628امور دانشجويی تماس حاصل نمايند.

.8

در صورت نیاز اطالعات تکمیلی طی اطالعیه هاي بعدي در سايت دانشگاه اعالم خواهد شد.

.9

داوطلبان بايستی تا زمان اعالم نتايج ،اخبار و اطالعیه هاي مربوط را از سايت دانشگاه مالحظه و پیگیري نمايند.

جدول زمانبندي مراحل ارزيابی تخصصی داوطلبان دکتري سال1400
موضوع

شروع

پايان

ثبت نام ارزيابی تخصصی دوره دکتري سال  1400از طريق سايت آزمون دانشگاه

يکشنبه 1400/03/09

شنبه 1400/03/22

دريافت کارت شرکت درمصاحبه از طريق سايت آزمون دانشگاه

هفته اول تیرماه

مصاحبه بر اساس زمانبندي اعالم شده

1400/04/12

اعالم اسامی پذيرفته شدگان نهايی از طريق سازمان سنجش

دهه اول شهريور 1400

1400/04/17
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بسمه تعالی

مقدمه:
با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال دانشگاه باقرالعلوم(ع) ،به منظور تربيت طالب متعهد و متخصص در علوم انسانی ،برای سال تحصيلی
 401-1400در مقطع دکتری از ميان طالب و فضالی واجد شرایط دانشجو پذیرش می نماید.
 -1اهداف کلی و مزاياي دوره دکتري:
 )1تربيت نيروی انسانی متخصص حوزوی متناسب با نيازهای فرهنگی دینی .
 )2آشنایی بيشتر طالب با مبانی ،مباحث و نظریات در رشتههای مختلف علوم انسانی
 )3اعطای دانش نامه دکتری رشته مربوط (مورد تایيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری) به فارغ التحصيالن .
)4حداقل  ۶۰درصد از ظرفیت هر رشته اختصاص به داوطلبان طلبه دارد.

 -2روش ارزيابی تخصصی داوطلبان دکتري در مرحله دوم پذيرش:
با توجه به آیين نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری ( ،) ph.Dمرحله اول آزمون متمرکز است که توسط سازمان سنجش انجام می شود و مرحله دوم
پذیرش که شامل مصاحبه علمی وبررسی سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان باشد ،توسط دانشگاههای پذیرنده دانشجو صورت میگيرد
الف) آزمون متمرکز ( 50امتياز) 
ب) سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناوری ( 20امتياز) 
ج) مصاحبه علمی و سنجش عملی ( 30امتياز)
در راستای اجرای مرحله دوم پذیرش ،ارزیابی تخصصی داوطلبان دکتری در کليه رشته های دانشگاه باقرالعلوم(ع) از طریق مصاحبه علمی و بررسی
سوابق آموزشی و پژوهشی انجام می گيرد .لذا داوطلبان معرفی شده به دانشگاه می بایستی از طریق سامانه ثبت نام دانشگاه  ،از روز یكشنبه 1400/03/09
تا روز شنبه  1400/03/22ثبت نام الكترونيكی نمایند و مدارک و مستندات آموزشی و پژوهشی را حداکثر تا تاریخ  1400/03/23از طریق پست سفارشی
ارسال نمایند.

آدرس دانشگاه :قم ،پردیسان ،انتهای بلوار دانشگاه ،دانشگاه باقرالعلوم(ع) طبقه همكف اتاق  32؛ کد پستی 3749155435
عدم ثبت نام اينترنتی در مهلت تعیین شده به منزله انصراف داوطلب از شرکت در ارزيابی مرحله دوم و مصاحبه می باشد.

 -3شرايط عمومی و اختصاصی داوطلبان:
داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل به دانشگاه در خواست ارائه نمایند که با توجه به کارنامه دارای حد نصاب در آن کد
رشته محل باشند.
 )3-1شرايط عمومی:
 .1اعتقاد و التزام عملی به اسالم ،نظام جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی.
 .2داشتن تابعيت جمهوری اسالمی ایران.
 .3نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع ذی صالح .
 .4برخورداری از سالمت روحی و نداشتن نقص عضو و بيماریهای جسمی .
 .5نداشتن منع قانونی ادامه تحصيل از نظر نظام وظيفه (داوطلبان مرد).
 .6قبولی در مصاحبه علمی.
 .7عدم اشتغال به تحصيل در دیگر موسسات آموزش عالی.
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 )3-2شرايط اختصاصی
 .1داشتن مدرک کارشناسی ارشد مورد تایيد دررشته های مرتبط (.مطابق رشته تحصيلی مقطع کارشناسی ارشد با رشته امتحانی داوطلب ،
براساس دفترچه راهنمای ثبت نام وشرکت در آزمون  1400سازمان سنجش).

 .2داشتن سطح  2حوزه علميه (.داوطلبان طلبه)
 .3دانشگاه می تواند تا  %40از ظرفيت هر رشته را ،از داوطلبان غير طلبه پذیرش نماید.
 .4هزینه تحصیلی برای متقاضیان طلبه ۲۰میلیون و برای غیر طلبه ۵۰میلیون خواهد بود که در طی  8قسط از
دانشجو اخذ می گردد .شهریه فوق برای  8نيمسال تحصيلی می باشد و در صورت تاخير در فارغ التحصيلی  ،شهریه مازاد بر  8نيمسال نيز
محاسبه می گردد.
. .5سپردن تعهد رسمی به دانشگاه مبنی بر انجام خدمت به ميزان دو برابر مدت تحصيل در صورت درخواست دانشگاه.
احراز تمامی شرايط و ضوابط اعالمی در دفترچه شماره ( )1و ( )2آزمون نیمه متمرکز دکتري سال  1400سازمان سنجش براي داوطلبان الزامی است.

 -4کد رشته محل هاي مورد پذيرش دانشگاه باقرالعلوم (ع)
کد رشته امتحانی کد رشته محل

نام رشته امتحانی

نام گرايش

نیمسال

ظرفیت

2121

1439

تاریخ اسالم

-

دوم

4

2125

1534

سياست گذاری فرهنگی

-

دوم

4

2130

1611

فقه سياسی

فقه روابط بين الملل

دوم

4

2133

1662

وهابيت شناسی

-

دوم

4

1698

فلسفه حقوق

-

دوم

3

1700

فلسفه علوم اجتماعی

-

دوم

4

2138

1709

فلسفه فيزیک

-

دوم

3

2160

2071

علوم سياسی

مسائل ایران

دوم

4

2136

 -5زمان ثبت نام الکترونیکی:
کليه داوطلبان برای شرکت در ارزیابی تخصصی الزم است از تاریخ  1400/03/09تا  1400/03/22نسبت به ثبت نام در سامانه الكترونيكی
پذیرش جهت مصاحبه اقدام کنند.

داوطلبانی که اقدام به ثبت نام در سامانه الکترونیکی ننمايند اجازه شرکت در فرآيند مصاحبه را نخواهند داشت.
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 -6نحوه ثبت نام الکترونیکی داوطلبان واجد شرايط براي ارزيابی تخصصی :
داوطلبان معرفی شده به دانشگاه باقرالعلوم (ع) جهت شرکت در ارزیابی تخصصی دکتری  1400بعد از مطالعه دقيق این دفترچه ،ابتدا از طریق
سایت دانشگاه با وارد کردن شماره ملی و شماره پرونده وارد سامانه ثبت نام شوند و مراحل ذیل را انجام دهند.
 )1مشاهده اطالعات  :این اطالعات براساس اطالعات خود اظهاری داوطلب می باشدکه توسط سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه ارائه ودر

سامانه درج شده است.و نیازی به ویرایش نمی باشد .در صورتی که اطالعات مذکور نياز به اصالح می باشد  .در روز مصاحبه اطالع دهيد.
 )2پرداخت الکترونیکی هزينه ثبت نام و مصاحبه :هزینه برای هر کد رشته انتخابی به مبلغ ( 1400000یک ميليون وچهارصد هزار ریال) می
باشد .ابتدا رشته مورد نظر را انتخاب نموده و سپس نسبت به پرداخت الكترونيكی اقدام نمایيد.
داوطلبان رشته های فلسفه اجتماعی و فلسفه حقوق که در هر دو رشته مجاز شده اند در صورتی که درخواست مصاحبه در هر دو رشته آن گروه را
دارند می بایست هر دو رشته را انتخاب نمایند .
توجه :با توجه به تعداد رشته هایی که انتخاب کنيد مبلغ افزایش می یابد .
دقت کافی در انتخاب رشته داشته باشید،وجه واريزي به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.

برای پرداخت الكترونيكی هزینه ثبت نام ،از کارت های شتاب که دارای رمز اینترنتی ویا رمز دوم هستند استفاده نمایيد.
 )3دريافت کلمه عبور :بعد از پرداخت الكترونيكی ،سامانه کارت ثبت نام الكترونيكی که حاوی کد  10رقمی بعنوان کلمه عبور ثبت نام برای
شما صادر می کند .که آن را ذخيره نمایيد.
فقط با استفاده از کلمه عبور جديد ،امکان برگشت به صفحه نخست جهت ارسال عکس می باشد.

)4ارسال فايل عکس در سامانه ثبت نام  :به صفحه نخست بازگشته و با استفاده از کلمه عبور جدید وارد سامانه شده و فایل عکس اسکن
شده به مشخصات زیر به سامانه ارسال نمایید.
با توجه به مشخصات زیر عکس خود را اسکن نموده و فایل آن را براي ارسال از طریق برنامه ثبتنام اینترنتي آماده نمایید.
 عکس تمام رخ 3*4که در سال جاري گرفته شده باشد.
 اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر  300 * 400پیکسل و با فرمت  JPGباشد.
 حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 70کیلو بایت بیشتر باشد
 تصویر داوطلب باید واضح ،مشخص و فاقد اثر مهر ،منگنه و هر گونه لکه باشد
 حاشیههاي زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
 عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
 داوطلبان حتما شخصا در ارسال عکس دقت نمایند.
توجه  :با ارسال و بارگذاري عکس ثبت نام الکترونیکی شما به پايان می رسد.

 - 7مدارک و مستندات مورد نیاز:
داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات زیر را بعد از ثبت نام الكترونيكی حداکثر تا تاریخ  1400/03/23صرفا از طریق پست ،مدارک
را تحویل نمایند.
تذکر :داوطلبانی که در دو رشته برای مصاحبه ثبت نام می نمایند بایستی دو سری مدارک تحویل نمایند.
 .1یک قطعه عكس3*4
 .2تصویر کارت ملی (پشت ورو)
 .3تصویر تمام صفحات شناسنامه
 .4تصویر کارت پایان خدمت یا معافيت تحصيلی
 .5فرم تكميل شده شماره ( 1صفحه  8دفترچه)
.6

تصویر کارنامه آزمون نيمه متمرکز دکتری سال ( 1400مهم) 
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 .7تصویر گواهی یا اصل مدرک سطح ( 2مختص طالب)
 .8تصویر ریز نمرات سطح ( 2مختص طالب)
 .9تصویر مدرک دوره کارشناسی دارای معدل
 .10تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی دارای معدل
تبصره :آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصيل دوره کارشناسی ناپيوسته می باشند عالوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپيوسته می بایست اصل مدرک
کاردانی را نيز ارائه نمایند.
 .11تصویر گواهی یا مدرک دوره کارشناسی ارشد دارای معدل 
 .12تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد دارای معدل 
تبصره  :آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  1400/10/31در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصيل خواهند شد ،از فرم مخصوص
(پيوست ) استفاده نمایند.
 .13تصویر اصل حكم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهميه مربيان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی وزارت علوم تحقيقات و فناوری.
 .14تصویر گواهی معتبر زبان انگليسی
 .15تصویر مدارک و مستندات مرتبط با فعاليت های پژوهشی اظهار شده در فرم  1شامل :
گواهی پذیرش چاپ مقاله  ،صفحه اول و چكيده پایان نامه و ...
عواقب ناشی از ارسال ناقص يا عدم صحت در مدارک مذکور متوجه داوطلب خواهد بود.

 -8دريافت کارت شرکت در مصاحبه:
هفته اول تيرماه از طریق سامانه ثبت نام دانشگاه ،کارت شرکت در جلسه را دریافت نمایند .

توجه :صدور کارت شرکت درمصاحبه منوط به کامل بودن ثبت نام و دریافت مدارک ارسالی داوطلب توسط دانشگاه خواهد بود.
ارایه کارت شرکت درمصاحبه در روز برگزاری مصاحبه علمی الزامی است.
 -9شرکت در مصاحبه:
الف ) مدارک و مستندات مورد نیاز در روز مصاحبه :داوطلبان واجد شرایط الزم است ،اصل کليه مدارک شناسایی(کارت ملی و
شناسنامه) و نسخه کامل کليه مدارک و سوابق و مستندات آموزشی و پژوهشی اظهار شده در فرم  1که از طریق پست ارسال شده
اند ،در روز برگزاری مصا حبه ارائه نمایند.
تذکر مهم :ارایه کد ثبت نام صالحيت عمومی و تصویر کارنامه آزمون نيمه متمرکز دکتری سال  1400در زمان مصاحبه
الزامی می باشد .در غير این صورت مصاحبه انجام نخواهد شد.
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ب -زمان مصاحبه :زمان مصاحبه علمی کليه رشته های دانشگاه دهه دوم تيرماه  1400خواهد بود  .برنامه زمان بندی مصاحبه هر کد
رشته داوطلبان بعد از ثبت نام الكترونيكی داوطلب  ،در سامانه ثبت نام دانشگاه اعالم خواهد شد .مصاحبه داوطلبان فقط یک بار
انجام می شود.
ج  -محل بر گزاري مصاحبه:

قم ،پردیسان ،انتهای بلوار دانشگاه ،دانشگاه باقرالعلوم (ع) طبقه همكف اتاق  32تلفن تماس025 -32136628 :
عدم مراجعه داوطلب در مهلت مقرر جهت مصاحبه و يا ناقص بودن مدارک به منزله انصراف وي تلقی می گردد.

 -10اعالم نتايج نهايی:
سازمان سنجش بعد از تعيين وضعيت صالحيت عمومی و کنترل سایر شرایط و ضوابط و شرایطی که از سوی دانشگاه در زمان فراخوان پذیرش دانشجو
اعالم شده است  ،اسامی پذیرفته شدگان نهایی را استخراج و اعالم می کند و بعد از اعالم اسامی نهایی از طرف سازمان  ،داوطلبان به عنوان پذیرفته شده
قطعی دردانشگاه ادامه تحصيل خواهند داد.

 -11تذکرات :
 -1چنانچه داوطلبی واجد شرایط و ضوابط الزامی نباشد و یا هرگونه مغایرتی در اطالعات و اصالت مدارک وی وجود داشته باشد مسوول عواقب آن
است و در هر مرحلهای از پذیرش و تحصيل مشخص گردد که داوطلب فاقد شرایط مذکور است بالفاصله از شرکت درمصاحبه یا ادامه تحصيل ممانعت
به عمل آمده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 -2چنانچه دانشجویی به هر دليل قادر به ادامه تحصيل نباشد موظف به پرداخت دو برابر هزینه های تحصيل براساس مصوبه هيأت امنای دانشگاه و مطابق
مقررات وزارت علوم می باشد.

 -3بنابر اعالم سازمان سنجش  ،همه متقاضیاني که در کدرشته محلهاي انتخابي داراي حدنصاب نمره علمي الزم به منظور
شرکت در مراحل ارزیابي تخصصي توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي هستند ،ميبایست به منظور تکمیل فرم بررسي
صالحیتهاي عمومي با مراجعه به لینك مربوط در قسمت مشاهده کارنامه مندرج در درگاه این سازمان ،از تاریخ 1400/02/28
لغایت  1400/04/10ضمن پرداخت مبلغ هشتصدو هشتاد هزار ( )880/000ریال بصورت اینترنتي ،فرم بررسي صالحیت عمومي
را تکمیل و کد پیگیري دریافت دارند .بدیهي است متقاضیاني که نسبت به تکمیل فرم بررسي صالحیتهاي عمومي اقدام
ننمایند از گزینش نهایي حذف خواهند شد.
با آرزوی موفقيت
مدیریت امور دانشجویی
داوطلبان می توانند پس از مطالعه دقیق این دفترچه در صورت نیاز برای کسب راهنمایی همه روزه در ساعات اداری با شماره تلفن -32136628
 025تماس حاصل نمایند.

جهت پیگیر ي اخبار پذيرش دانشجو در کانال هاي پذيرش دانشگاه باقرالعلوم (ع) در پیام رسان هاي زيرعضو شويد:

ایتا https://eitaa.com/boustu:
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فرم شماره 1
مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتري ( ) ph.dدانشگاه باقرالعلوم(ع)

(توسط داوطلب تكميل شود)
الف) مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگی:

وضعيت نظام وظيفه:

شماره پرونده:

شماره داوطلب:

سال تولد:

وضعيت تاهل:

تلفن تماس:

وضعيت اشتغال:

آدرس:

آدرس الكترونيكی:

توجه  :کليه موارد ذکر شده در بندهای (ب) و (ج) مندرج در این فرم صرفا با ارائه اصل مدرک معتبر قابل ارزیابی است  .بد یهی است که داوطلب باید
درروز مصاحبه اصل مدرک را  ،نيز ارائه کند.

ب) سوابق پژوهشی :
 -1مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی يا کنفراس ها و سمینارها و همايش هاي داخلی و خارجی

عنوان مقاله

عناوین مقاالت علمی
پژوهشی (داخلی،خارجی)

عناوین مقاالت علمی -
ترویجی

چاپ شده
پذیرفته شده

چاپ شده

پذیرفته شده

عناوین مقاالت ارائه شده در چاپ شده
کنفراس های
(داخلی ،خارجی)

پذیرفته شده

چاپ شده
مقاالت علمی تخصصی
پذیرفته شده

 -2طرح پژوهشی اجراء شده

عنوان مجله و سال انتشار

نام نویسندگان (نویسنده مسوول مقاله
را با عالمت * مشخص فرمایيد)
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ردیف

نام طرح

تاریخ اجراء

محل اجراء

1
2
3
 -3جشنواره هاي علمی معتبر

ردیف

عنوان جشنواره

تاریخ بر گزاری

نهاد برگزارکننده

1
2
3
 -4کتب ( ترجمه يا تالیف)

عنوان کتاب

سال انتشار تعداد

نام نویسند گان به ترتيب ذکر شده روی

صفحات

جلد

تاليف
کتب
ترجمه
 -5امتیاز پايان نامه
امتياز

مقطع
عنوان پروژه یا پایان نامه

نام استاد راهنما

قابل
قبول

خوب

بسيار
خوب

عالی

نمره

کارشناسی یا سطح 2
کارشناسی ارشدیا سطح 3

) سوابق آموزشی
 -1تحصيالت حوزوی :
مقطع تحصیلی
سطح یک حوزه
سطح دو حوزه
سطح سه حوزه

رشته  -گرايش

نام حوزه

معدلکل

سال شروع سال خاتمه
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 -2تحصيالت دانشگاهی :
مقطع تحصیلی

رشته  -گرايش

معدلکل

نام دانشگاه

سال شروع سال خاتمه

کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد

 -3بر گزیدگان جشنواره  ،مسابقات بين المللی و المپياد های معتبر :
ردیف

نام مسابقه /المپياد /جشنواره

سال برگزیده شدن

رتبه

1
2
3
 -4مدرک زبان :

نام آزمون

نمره اخذ شده

نام و نام خانوادگی:

سال آزمون

توضيحات

امضاء

تاریخ:

د ) امتياز مدرک زبان :
جدول  -4همترازی نمرات آزمون های ملی و بين المللی زبان انگليسی
MSRT
)(MCHE
100-85

IELTS
Academic
وباالتر 8

TOEFL
)(IBT
120-110

TOEFL
)(CBT
300-275

)TOEFL(PBT
TOLIMO
677-637

8

79-75

7/5

109-102

269-253

636-607

7

74-70

7

101-94

252-245

606-587

6

69-65

6/5

93-79

239-213

586-550

5

64-60

6

78-60

212-168

549-495

4

59-55

5/5

59-46

166-137

494-450

3

54-50

5

45-35

136-108

449-420

2

49-45

4/5

34-29

107-93

419-393

1

امتياز تخصصی
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Ph.D

این قسمت توسط داوطلب تکمیل می گردد

................................................................. ....................................................

Ph.D

این قسمت توسط دانشگاه تکمیل می گردد
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