بسمه تعالی

اطالعیه دانشگاه باقرالعلوم (ع)
در خصوص مرحله دوم پذیرش داوطلبان دکتری سال 9316
با توجه به آیین 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 و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان توسط دانشگاههای پذیرنده
دانشجو صورت میگیرد در راستای اجرای مرحله دوم  ،موارد ذیل را به اطالع داوطلبان محترم میرساند:
 -1داوطلبانی میتوانند برای انجام مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی دانشگاه باقرالعلوم (ع) اقدام نمایند که حد نصاب
نمره علمی الزم را مطابق کارنامه کسب کرده باشند.
 - 2شرایط داوطلبان:
 احراز تمامی شرایط اعالمی در دفترچه شماره ( )1و ( )2آزمون نیمه متمرکز دکتری سال  1931الزامی است .
 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران .

 داشتن مدرک کارشناسی ارشد مورد تایید دررشته های مرتبط .
 داشتن سطح  2حوزه علمیه یا اتمام پایه  1دروس حوزههای علمیه
 تحصیل برای طالب رایگان است و شهریه دریافت نمیگردد.

 سپردن تعهد رسمی به دانشگاه مبنی بر انجام خدمت به میزان دو برابر مدت تحصیل در صورت درخواست دانشگاه 
 - 9دانشگاه می تواند  ./.22از ظرفیت در هر رشته را (1نفر) از داوطلبان غیر طلبه پذیرش نماید .در این صورت پذیر ش داوطلبان غیر
طلبه مشروط به پرداخت شهریه خواهد بود .
مبلغ شهریه کل دوره در هر یک از رشته های دانشگاه  422222222ریال (معادل چهل میلیون تومان )خواهد بود.
 -4ارزیابی مرحله دوم داوطلبان در کلیه رشته های دانشگاه فقط بعد از ثبت نام الکترونیکی در سامانه ثبت نام دانشگاه و ارایه
مستندات آموزش و پژوهشی از طریق مصاحبه علمی و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی انجام می گیرد.
 -5زمان ثبت نام الکترونیکی از عصر روز چهارشنبه 9316/13/91آغاز و تا روز شنبه  9316/13/21پایان میپذیرد.

تذکر  :داوطلبانی که اقدام به ثبت نام در سامانه الکترونیکی ننمایند اجازه شرکت در فرآیند مصاحبه را نخواهند داشت.
 -1پرداخت مبلغ  1222/222ریال (یک میلیون ریال) بابت هزینه مصاحبه 
 -7زمان مصاحبه علمی کلیه رشته ها بعد از ماه مبارک رمضان خواهد بود .

برنامه دقیق زمان بندی مصاحبه هر کد رشته بعد از ثبت نام الکترونیکی داوطلب  ،در اطالعیه های بعدی دانشگاه منتشر خواهد شد.
اطالعات تکمیلی  ،نحوه ثبت نام و ارسال مدارک الزم در دفترچه راهنما در زمان ثبت نام اعالم می گردد.
داوطلبان بایستی تا زمان اعالم نتایج ،اخبار و اطالعیه های مربوط را از سایت دانشگاه مالحظه و پیگیری نمایند

 -8کد رشته محل های مورد پذیرش دانشگاه باقرالعلوم (ع)

کد رشته

کد رشته

امتحانی

محل

نام رشته امتحانی

نام گرایش

نیمسال ظرفیت

2121

9811

تاریخ

تاریخ اسالم

اول

7

2125

9562

سیاست گذاری فرهنگی

-

دوم

5

9563

دانش اجتماعی مسلمین

-

دوم

5

9611

فلسفه اسالمی

-

دوم

5

9611

فلسفه حقوق

-

دوم

5

2112

2961

علوم سیاسی

جامعه شناسی سیاسی

دوم

5

2182

2381

مدرسی معارف اسالمی

اخالق اسالمی

دوم

4

2351

مدرسی معارف اسالمی

تاریخ و تمدن اسالمی

دوم

9

2191

 -1مستندات سوابق آموزشی و پژوهشی جهت بررسی

:

 مقاالت علمی – پژوهشی (داخلی،خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی
 مقاالت علمی – ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی
 مقاالت تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی


تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی



کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

 مقاالت چاپ شده در کنفراس های معتبر (داخلی یا خارجی)


معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی یا سطح  2حوزه علمیه



معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته یا سطح  9حوزه علمیه



طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد نا پیوسته



برگزیدگان المپیاد های علمی  -دانشجویی

 مدرک زبان معتبر
مدیریت دانشجویی دانشگاه باقرالعلوم علیه السالم

