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دانشگاه باقرالعلوم(ع) نهادي است حوزوي – آموزشي با
نقش واسط فعال ميان حوزه هاي علميه با توجه به
فلسفه وجودي و
هويت

نيازهاي ديني مردم و نظام اسالمي كه رسالت اصلي خود
را توسعه و تكميل ظرفيت هاي آموزشهاي رسمي حوزه
در راستاي تعميق و گسترش دانش و معرفت اسالمي و
تبيين و گسترش باور ،بينش و ارزشهاي اسالمي و
انقالبي قرار داده است.

دفترچه راهنمای پذیرش بدون آزمون
(بر اساس سوابق تحصیلی)
دوره کارشناسی تکمیل ظرفیت

رشته زبان و فرهنگ عربی
دانشگاه باقرالعلوم(ع)
اختصاصی طالب حوزههای علمیه

سال 9317

www.bou.ac.ir
به داوطلبان محترم توصیه میشود مطالب این دفترچه راهنما را با دقت بخوانند.
توصیههای مهم به داوطلبان گرامی:
.1

ثبت نام منحصراً از طریق سایت دانشگاه به نشانی  www.bou.ac.irانجام میپذیرد.

.2

داوطلبان قبل از اقدام به ثبتنام ،دفترچه راهنما را دقيق مطالعه و با آگاهی ازشرایط و ضوابط آزمون ،مبادرت به ثبت نام نمایند.

.3

داوطلبان الزم است در درج مشخصات شناسنامهای اعم از نام خانوادگی ،نام ،کدملی ،و ...ارسال عکس و تمامی اطالعات الزم دیگر دقت و توجه کافی به عمل آورند.

.4

در پایان ثبت نام اینترنتی تایيد صحت اطالعات ارسالی به عهده شخص داوطلب میباشد ،لذا دقت و توجه کافی در این خصوص به عمل آید.

.5

داوطلبان پس از تکميل تقاضا نامه و دریافت کد رهگيری یک نسخه پرینت از تقاضا نامه تهيه نموده و آن را تا اعالم نتایج نهایی نزد خود نگهداری نمایيد.

.6

به مدارک ناقص ترتيب اثر داده نمیشود و به منزله انصراف از ثبت نام تلقی میگردد.

.7

توصيه میشود داوطلب فرایند ثبت نام را شخصا انجام دهد .

.8

دانشگاه هيچ گونه تعهدی برای تامين خوابگاه ندارد.

.9

داوطلبان پس از مطالعه دفترچه راهنما ،جهت کسب اطالعات بيشتر میتوانند با شماره تلفن  525 - 32136628تماس حاصل نمایند.

جدول زمانبندی مراحل ثبت نام بدون آزمون،تکميل ظرفيت کارشناسی سال1397
موضوع
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مقدمه:
با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال،دانشگاه باقرالعلوم(ع) در راستای اهداف و ماموریت های خود در حوزه تربیت منابع انسانی واسط فرهنگی به
منظور تربیت طالب متعهد و متخصص در زمینه زبان و فرهنگ عربی  ،در نظر دارد برای نیم سال دوم سال تحصیلی  9317-9318بر اساس مجوز
سازمان سنجش و آموزش کشور در مرحله تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی از میان طالب واجد شرایط در رشته زبان و فرهنگ عربی دانشجو
پذیرش نماید.
 -1اهداف کلی و مزایای دوره:






تربیت نیروی انسانی متخصص حوزوی به منظور پاسخ گویی به نیازهای فرهنگی و دینی داخلی و خارج کشور.
ایجاد توانمندی در طلبه  -دانشجویان به منظور ترجمه،تدریس ،سخنرانی و نگارش مقاالت به زبان عربی.
اعطای مدرک کارشناسی رشته زبان و فرهنگ عربی (مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) به دانش آموختگان .
آمادگی برای ادامه تحصیل در مقاطع باالتر .
تحصیل برای طالب رایگان است و شهریه دریافت نمیگردد.

تذکر مهم :در صورتی که دانشجو پس از پذیرش نهایی و ثبت نام به هر دلیل قادر به ادامه تحصیل نباشد موظف به پرداخت دو برابر هزینه های
تحصيل براساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه و مطابق مقررات وزارت علوم خواهد بود.
 - 2مشخصات کلی دوره کارشناسی زبان و فرهنگ عربی:
 دوره ی کارشناسی زبان و فرهنگ عربی ،دوره ای آموزشی است که در آن دانشجویان به مهارت های الزم برای ترجمه،تدریس ،سخنرانی و
نگارش مقاالت به زبان عربی توانایی نسبی کسب می نمایند .این دانشجویان پس از موفقیت در پایان دوره ،مدرک کارشناسی زبان و فرهنگ
عربی را اخذ می کنند .

 طول دوره ،ساختار نظام آموزشی وتعداد واحد های درسی:
ساختار نظام آموزشی این دوره ،نیمسالی -واحدی بوده وکل واحد های این دوره مشتمل بر  931واحد است که  45واحدآن طبق دروس سطح یک
حوزه های علمیه معادل سازی می شود و طلبه– دانشجویان از گذراندن آن معاف هستند و تنها  78واحد از دروس را حداقل در چهار نیمسال متوالی
و یاحداکثر شش نیمسال می گذرانند(.جهت اطالع بیشتر از دوره به سایت مراجعه نمایید).

 نقش و توانایی دانش آموختگان:
دانش آموختگان این رشته توانمندی های ذیل که مرتبط با حوزه زبان عربی و فرهنگ عربی – اسالمی را خواهند داشت:
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 مشارکت در انجام پروژه های پژوهشی وتحقیقات در حوزه زبان و فرهنگ عربی
 مترجم عربی به فارسی و یا بالعکس خصوصا در موضوعات تخصصی فرهنگ و علوم انسانی
 فعالیت های فرهنگی در نهاد های فرهنگی داخل و یا خارج
 اشتغال در خبرگزاری ها و رسانه ها به عنوان نویسنده،ارزیاب و منتقد متون برنامه های صوتی،تصویری،رسانه ای

 -3شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان:
تمامی طالب درصورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی میتوانند در پذیرش بدون آزمون شرکت نمایند.
 )3-1شرایط عمومی:
 اعتقاد و التزام عملی به اسالم ،نظام جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی.
 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران.
 نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع ذی صالح.
 برخورداری از سالمت روحی و نداشتن نقص عضو و بیماریهای جسمی .
 نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از نظر سازمان نظام وظیفه (داوطلبان مرد)
 عدم اشتغال به تحصیل در دیگر موسسات آموزش عالی.

 )3-2شرایط اختصاصی:
 متقاضی باید از طالب رسمی حوزه های علمیه باشد.
 داشتن تحصیالت حوزوی حداقل پایه  5حوزههای علمیه ویژه برادران یا گذراندن تعداد  88واحد درسی حوزههای علمیه خواهران.
تذکر مهم :داوطلب متعهد می گردد که ،تا پایان دوره کارشناسی مدرک سطح یک حوزه های علميه را به دانشگاه ارایه نماید.
 کلیه متقاضیان میبایست تا تاریخ  9317/80/39دارای مدرک دیپلم کامل متوسطه نظام قدیم (دوره چهارساله) یا پیشدانشگاهی و یا کاردانی
(فوق دیپلم) بوده باشند .
 موفقیت در مصاحبه علمی
تذکر مهم :چنانچه در هر مرحله ای مشخص گردد که داوطلب فاقد شرایط مذکور است بالفاصله از شرکت دردوره یا ادامه تحصیل ممانعت به عمل
آمده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 )3-3مقررات وظيفه عمومی:
بر اساس اعالم رسمی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی داوطلبان مرد الزم است به هنگام پذیرش در دانشگاه یکی از شرایط مشروحه زیر را از
لحاظ وضعیت مشمولیت و مقررات وظیفه عمومی دارا باشند ،در غیر این صورت مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود .
داوطلب بایستی یکی از کدهای  4گانه ذیل را در بند95برگ تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند.
کد )9دارا بودن کارت پایان خدمت
کد )1دارا بودن کارت معافیت دائم (کفالت ،پزشکی ،ایثارگران و موارد خاص)
کد )3واجدین شرایط معافیت سنی عنایت مقام معظم رهبری
کد )5طالب علوم دینی دارای معافیت تحصیلی حوزه های علمیه
کد )4مشموالن دارای برگ آماده به خدمت بدون غیبت
*تکاليف داوطلبان برای پذیرش تکميل ظرفيت:
داوطلب باید یکایک اقدامهای زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد.
الف) ثبت نام اینترنتی جهت شرکت درمصاحبه.
ب) دریافت زمان مصاحبه در موعد مقرر از طریق پیامک .
ج) شرکت در مصاحبه طبق برنامه زمانی .
د)ثبت نام حضوری در صورت قبولی در مصاحبه
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 -4ثبت نام الکترونیکی جهت شرکت در مصاحبه :
این مرحله از ثبت نام به صورت اینترنتی و غیر حضوری می باشد.
ثبت نام ازساعت  61روزدوشنبه  90/70/61آغاز و تا ساعت  42روزدوشنبه  90/70/42پايان مي پذيرد و قابل تمديد نمی باشد.
 -4-1مدارک الزم برای ثبت نام اینترنتی :
 تصویر اسکن شده آخرین مدرک حوزه یا گواهی تحصیالت حوزه علمیه (تا  188کیلو بایت)
 فایل عکس اسکن شده  :داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت-
نام اینترنتی آماده نماید.







عکس تمام رخ 3 *5که در سال جاری گرفته شده باشد.
اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر  388 * 588پیکسل و با فرمت  JPGباشد.
حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 188کیلو بایت بیشتر باشد
تصویر داوطلب باید واضح ،مشخص و فاقد اثر مهر ،منگنه و هر گونه لکه باشد
حاشیههای زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد .و حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تذکر مهم :درصورت ارسال عکس غير معتبر ،ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در مصاحبه از وی سلب میگردد.
 -4-2تکاليف داوطلبان برای ثبت نام اینترنتی :
 داوطلبان قبل از اقدام به ثبتنام میبایست به مطالعه دقیق دفترچه راهنما و آگاهی از شرایط و ضوابط آزمون ،مبادرت نمایند.
 آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی .
 داوطلبان پس از مطالعه دقیق این دفترچه مطابق دستور العمل ابتدا فرم پیش نویس تقاضا نامه مندرج در صفحه 0این دفترچه را چاپ
نموده و آن را تکمیل نمایند.
 داوطلبان با مراجعه به سایت دانشگاه  http://www.bou.ac.irدر سامانه ثبت نام کارشناسی بدون آزمون ،با درج کد ملی خود و رمز به
دلخواه بر اساس فرم پیش نویس اطالعات الزم را در سامانه وارد نمایند .
 داوطلبان فقط تا قبل از تایید نهایی می توانند نسبت به ویرایش اطالعات اقدام نمایند.
 درپایان ثبت نام بعد از تایید نهایی به داوطلبان یک کد رهگیری داده خواهد شد که این موضوع منحصرا نشانگر پایان مراحل ثبت نام یک
داوطلب است .صحت اطالعات ارسالی به عهده شخص داوطلب میباشد.
 -5شرکت در مصاحبه:
 از داو طلبانی که دارای شرایط الزم هستند،تا چند برابر ظرفیت جهت مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمد.
 -5 - 1مدارك و مستندات مورد نیاز در روز مصاحبه:
 اصل کلیه مدارک شناسایی(کارت ملی و شناسنامه)
 یک برگ کپی تحصیالت حوزوی
 یک برگ کپی مدرک تحصیلی دیپلم چهارساله نظام قدیم یا مدرک پیش دانشگاهی .
 -5 - 2زمان مصاحبه:
 زمان مصاحبه علمی روز یکشنبه  9317/87/11خواهد بود .وساعت مصاحبه از طریق پیامک به داوطلب اعالم می گردد.
 -5 -3محل بر گزاری مصاحبه:

 قم ،پردیسان ،انتهای بلوار دانشگاه ،دانشگاه باقرالعلوم (ع) طبقه اول اتاق  931تلفن تماس520 -32931123 :
عدم مراجعه داوطلب در مهلت مقرر جهت مصاحبه و یا ناقص بودن مدارك به منزله انصراف وی تلقی می گردد.
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 -6ثبت نام حضوری :
پذیرش داوطلبان  ،منوط به داشتن حد نصاب امتیازات در مصاحبه علمی  ،دارا بودن شرایط و ضوابط دانشگاه و ظرفیت کالس انجام خواهد شد.
 -6-1زمان ثبت نام حضوری
کلیه داوطلبان واجد شرایط که حد نصاب امتیازات را کسب می نمایند ،می بایست روز چهارشنبه  97/58/52جهت ثبتنام حضوری با به همراه
داشتن مدارک ذیل به دانشگاه مراجعه نمایند که بعد از تایید مدارک توسط دانشگاه ثبت نام از آنان انجام می پذیرد.
تذکر مهم :عدم مراجعه در مهلت مقرر به منزله انصراف می باشد و افراد ذخیره جایگزین می گردند.
 -6-2مدارک مورد نياز جهت ثبت نام حضوری
 اصل و یا گواهی مدرک تحصيلی دیپلم نظام جدید با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش به همراه اصل و یا گواهی
مدرک پيش دانشگاهی با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش.








اصل و یا گواهی مدرک تحصیلی دیپلم چهارساله نظام قدیم با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش
گواهی اخذ مدرک کاردانی برای آن دسته از دارندگان مدرک دیپلم نظام جدید که فاقد مدرک پیشدانشگاهی میباشند.
اصل شناسنامه و 1برگ کپی از صفحات آن.
اصل کارت ملی و  1برگ کپی از آن.
شش قطعه عکس  3×5تهیه شده در سال جاری.
مدرک نظام وظیفه برای دواطلبان مرد.
گواهی تحصیالت حوزوی .

 -0-3خرید شماره سریال ثبت نام
این شماره سریال که شامل یک کد  12رقمی میباشد با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال میباشد ،قابل
خریداری هستند ،داوطلب میبایست بابت هزینه ثبتنام نسبت به پرداخت مبلغ (225555دویست و بيست هزار ریال) از طریق سیستم پرداخت
الکترونیکی در سایت سازمان سنجش اقدام نمایند.
تذکر :به همراه داشتن یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال میباشد ،در زمان ثبت نام الزامی می باشد.
 -7تذکرات مهم:
 - 9داوطلبان در درج معدل خود نهایت دقت الزم را به عمل آورند .بدیهی است در صورت مغایرت معدل اعالم شده با معدل واقعی داوطلب و در
صورت نداشتن حدنصاب نمره قبولی با معدل واقعی ،مطابق ضوابط  ،قبولی این دسته از داوطلبان کان لم یکن خواهد شد.
 - 1قبل از تایید نهایی ،اطالعات باید از سوی داوطلب کنترل و درصورت نیاز به اصالح ،اقدام الزم در این خصوص صورت پذیرد و در پایان
ثبتنام تهیه یک برگ پرینت اطالعات برای کنترل و نگهداری در پرونده شخصی داوطلب الزامی است.
 - 3برای اینکه داوطلبان درمراحل بعدی دچار مشکل نشوند ضرورت دارد پس از تکمیل تقاضانامه و گرفتن تائیدیه ،یک نسخه پرینت از تقاضا
نامه تهیه و آن را به طور کامل و با دقت بررسی نمایند تا اختالفی بین اطالعات تقاضا نامه تکمیلی اینترنتی داوطلب و اطالعات پرینت گرفته
شده تقاضا نامه وجود نداشته باشد.
 - 5به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمیشود و به منزله انصراف از ثبت نام در دوره تلقی میگردد.
 - 4هر داوطلب منحصراً میتواند در یک گروه آزمایشی و یک کدرشته محل متقاضی شود .بدیهی است در صورت ثبتنام داوطلب در دو کدرشته
و یا در دو مؤسسه اطالعات وی در بانک اطالعات پذیرفته شدگان هر دو محل حذف خواهد شد.
 - 0پس از انجام ثبتنام حضوری در دانشگاه ،افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط تلقی میشوند و شروع به تحصیل آنان تا زمان تایید نهایی
سازمان سنجش به صورت مشروط خواهد بود.
با آرزوی موفقیت
مدیریت امور دانشجویی



دفترچه راهنمای ثبت نام بدون آزمون کارشناسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) سال *9317ویژه طالب حوزههای علمیه*

پیش نویس تقاضا نامه ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ویژه طالب حوزه های علمیه سال 1317
مشخصات فردی:

 -9نام

 -1نام خانوادگی

 -5شماره شناسنامه
 -7تاریخ تولد

 -4محل صدور شناسنامه
روز ماه سال

 -8محل تولد

استان
استان

 -0کد ملی

شهر

شهر

 – 98ملیت

 -1وضعیت تاهل  :متاهل  /مجرد
 -93جنسیت مرد

 - 3نام پدر

 – 99دین

 - 91مذهب

زن

 -95وضعیت نظام وظیفه
 - 9دارا بودن کارت پایان خدمت
 - 1دارا بودن کارت معافیت دائم )کفالت ،پزشکی ،ایثارگران و موارد خاص
 - 3واجدین شرائط معافیت سنی عنایت مقام معظم رهبری
 - 5طالب علوم دینی دارای معافیت تحصیلی حوزه های علمیه
 - 4مشموالن دارای برگ آماده به خدمت بدون غيبت
 -94تلفن همراه

 -97کد پستی

 -90تلفن ثابت
شهر

 -98نشانی :استان
ادامه نشانی
 -91آدرس پست الکترونیکی(ایمیل)
مشخصات تحصيلی :
کد رشته محل

22444

زبان و فرهنگ عربی

عنوان رشته

 -1شماره پرونده  /تحصیلی حوزه

 - 9پایه تحصیالت حوزوی  /تعداد واحد
 -3سال اخذ مدرک پیش دانشگاهی /دیپلم نظام قدیم

 -5معدل کل دوره پیش دانشگاهی  /دیپلم نظام قدیم

*************************
جهت پیگیری اخبار پذیرش دانشجو در کانال های پذیرش دانشگاه باقرالعلوم (ع)
در پیام رسان های زیرعضو شوید:

 -1سروش
https://sapp.ir/boustu
 -۲ایتا:
https://eitaa.com/boustu


