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 : گرامی مهم به داوطلبانهای  توصیه
 .پذیردانجام می ir.ac.bou.wwwانی شثبت نام منحصراً از طریق سایت دانشگاه به ن .1

 .می باشند حق ثبت نام در این آزمون را ندارند( حوزه 5همراه با پایه ) مدرک پیش دانشگاهی  فاقد حوزه های علمیه یا 1مدرک سطح طالبی که فاقد  .2

 .مبادرت به ثبت نام نمایند، آگاهی ازشرایط و ضوابط آزمون با ومطالعه  با دقترا دفترچه راهنما ، نامقبل از اقدام به ثبت داوطلبان .3

  .دقت و توجه کافی به عمل آورند ،ارسال عکس و تمامی اطالعات الزم دیگر، ایمشخصات شناسنامه، نام، نام خانوادگی، الزم است در درج کد ملیداوطلبان   .4

 .حق ثبت نام و شرکت در این آزمون را ندارند، کارشناسی ارشد و دکتری کارشناسی،دانشجویان دوره  .5

 .گرددشود و به منزله انصراف از شرکت در آزمون تلقی میبه مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمی .6

 .لذا دقت و توجه کافی در این خصوص به عمل آید، باشد می در پایان ثبت نام اینترنتی تایید صحت اطالعات ارسالی به عهده شخص داوطلب .7

 گیری خود را تا اعالم نتایج نهاییرهکد  ،مندرجات آن هتهیه و پس از مطالعگیری یک نسخه پرینت از تقاضانامه رهداوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کد  .8

 .نزد خود نگهداری نمایید (96پاییز )

 .افشاء نکند یریننزد سا را یتاز سا یافتیدر یریکد رهگانجام دهد و  به شخصهثبت نام را  یندشود داوطلب فرا می یهتوص  .9

در غیر این  ،برساند دانشگاه به اطالع مدیریت دانشجوییوقت  بایست مراتب را دراسرعداوطلب می، تلفن اعالم شدهدر صورت تغییر نشانی محل سکونت و شماره  .11

 .صورت عواقب آن بر عهده داوطلب خواهد بود

 .دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای تامین خوابگاه ندارد .11

 .یندامور دانشجویی تماس حاصل نما 125 - 32136628با شماره تلفن  یشترتوانند جهت کسب اطالعات ب می داوطلبان .12

 

 1396سال کارشناسیبندی مراحل آزمون اختصاصی زمان جدول

 پایان شروع موضوع

 69اردیبهشت 11شنبهیک 69فروردین  21     شنبه دو 1396نام آزمون اختصاصی کارشناسی سال ثبت 

 69اردیبهشت 22   شنبهدو 69اردیبهشت 11     شنبهدو طریق سایت آزمون دانشگاهو ویرایش از  استقرار اطالعات ثبت نامی داوطلبان براي مشاهده

  1969تیر ماه  22و  21 دریافت کارت شرکت درآزمون از طریق سایت آزمون دانشگاه

 1969 تیر 29روز جمعه  عصر  1969برگزاري آزمون اختصاصی کارشناسی ورودي سال 

 1969   شهریور اول هفته  از طریق سایت دانشگاهزمان مصاحبه یه اطالع و اعالم نتایج اولیه آزمون

 1969   شهریوردوم   هفته  مصاحبه 

 1969  شهریور   نیمه دوم اعالم نتایج نهایی
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 بسمه تعالی

 : مقدمه
رای نیم سال در نظر دارد ب( ع)دانشگاه باقرالعلومحمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، به منظور تربیت طالب متعهد و متخصص در علوم انسانی،  با

پذیرش دانشجو  واجد شرایط ز میان طالباکارشناسی در مقطع  سازمان سنجش و آموزش کشوربر اساس مجوز  9316-9317تحصیلی  سال اول
 .نماید

 : کارشناسی زبان انگلیسی ویژه مطالعات اسالمی اهداف کلی و مزایای دوره -1 
 های فرهنگی و دینی  تربیت نیروی انسانی متخصص حوزوی متناسب با نیاز . 

  آشنایی با اصول و روش ترجمه از فارسی به انگلیسی. 

   گان دانش آموختبه ( مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسالمیاعطای مدرک کارشناسی رشته. 

  ای ادامه تحصیل در مقاطع باالترآمادگی بر. 

 گرددتحصیل برای طالب رایگان است و شهریه دریافت نمی. 

براساس مصوبه هیأت  ،چنانچه دانشجویی به هر دلیل قادر به ادامه تحصیل نباشد موظف به پرداخت دو برابر هزینه های تحصیل: تذکر

 .امنای دانشگاه و مطابق مقررات وزارت علوم می باشد

 :ناسی زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسالمیشمشخصات کلی دوره کار - 2

 های الزم برای ای آموزشی است که در آن دانشجویان به مهارتی کارشناسی زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسالمی، دورهدوره

توانند مقاالت با محتوای به زبان انگلیسی توانایی نسبی پیدا کرده و می( اندکه به زبان فارسی در ایران تولید شده) ی آثار فکری دینیترجمه

این دانشجویان پس از موفقیت در پایان دوره، مدرک کارشناسی زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات . تبلیغی به انگلیسی بنویسند

 .کنندرا اخذ می (مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) اسالمی

  متوالی  سال شش نیم شامل ی زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسالمیی کارشناسی رشتهدوره :نظام آموزشیطول دوره و شکل

های علمیه  آن طبق دروس سطح یک حوزه واحد 32واحد است که  131کل واحد های این دوره مشتمل بر . به صورت نظام واحدی است و

 .(مراجعه نماییددانشگاه جهت اطالع بیشتر از دوره به سایت . )دانشجویان از گذراندن آن معاف می باشند –معادل سازی می شود و طلبه 

  تواننددانش آموختگان این رشته پس از پایان دوره می: 

 ی موضوعات عمومی به زبان انگلیسی بنویسندمقاله هایی درباره. 

 ضوعات دینی اسالمی به زبان انگلیسی بنویسندوم یلمی دربارهمقاله هایی ع. 

  در قالب نوشتار تبلیغ نمایندبه خصوص دین مبین اسالم را. 

 در شبکه اینترنت به تولید محتوای اسالمی و شیعی به زبان انگلیسی بپردازند. 

  کنندومهم تر ازهمه، معارف اسالمی و فرهنگ ایرانی را به زبان انگلیسی ترجمه. 

  :شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان -3

توانند در ثبت نام دوره کارشناسی رشته زبان انگلیسی ویژه دانشجویان  میباشند میعمومی و اختصاصی به شرح ذیل  دارای شرایطی که کلیه طالب

 .مطالعات اسالمی شرکت نمایند

  :شرایط عمومی( 1-3

  جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسیاعتقاد و التزام عملی به اسالم، نظام. 

 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران. 

 نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع ذی صالح. 

 های جسمی برخورداری از سالمت روحی و نداشتن نقص عضو و بیماری. 

 (مرد داوطلبانویژه  ) یفهنظام وظسازمان از نظر  یلادامه تحص ینداشتن منع قانون. 

  اشتغال به تحصیل در دیگر موسسات آموزش عالیعدم. 
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 :صیشرایط اختصا( 2-3

  دارا باشندیکی از شرایط مشروحه زیر را از لحاظ وضعیت تحصیلی های علمیه باشند و از طالب رسمی حوزهداوطلبان بایستی.  

 .علمیههای  حوزه 1داشتن مدرک علمی سطح  *

به همراه اخذ شود  39/6/9316که حداکثر تا تاریخ  پیش دانشگاهیدیپلم دوره چهارساله متوسطه نظام قدیم ویا گواهی  داشتن مدرک *

 (برادران یژهو) یهعلمهای  حوزه 5 یهپا گواهی

به  اخذ شود 39/6/9316که حداکثر تا تاریخ  پیش دانشگاهی مدرکداشتن داشتن  مدرک دیپلم دوره چهارساله متوسطه نظام قدیم و یا  *

 (ویژه خواهران)های علمیهحوزهواحد درسی  80 گذراندن تعداد یهمراه گواه

  (و بعد آن 9356متولدین سال ) سال 41 سن حداکثرداشتن 

  کتبی آزمونموفقیت در 

  علمی  مصاحبهموفقیت در 

  کارشناسی به تحصیل در حوزه های علمیه تا پایان دوره رسمیاشتغال 

ای مشخص گردد که داوطلب فاقد شرایط مذکور است بالفاصله از شرکت در آزمون یا ادامه تحصیل ممانعت به عمل چنانچه در هر مرحله: تذکر مهم

 .آمده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد

  :یمقررات وظیفه عموم( 4

داوطلب مرد الزم است به هنگام پذیرش در دانشگاه یکی از شرایط مشروحه زیر را از  ،بر اساس اعالم رسمی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی

در  فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نماید 96گانه ذیل را در بند  پنجو یکی از کدهای ، لحاظ وضعیت مشمولیت و مقررات وظیفه عمومی دارا باشد

 .غیر این صورت مجاز به ادامه تحصیل نخواهد بود

 .هوشمند دارا بودن کارت پایان خدمت( 9کد

 .(ایثارگران و موارد خاص، پزشکی، کفالت)هوشمنددارا بودن کارت معافیت دائم ( 2کد 

 .و قبل از آن 1352متولدین سال  ( 3کد

 .های علمیه معافیت تحصیلی حوزهدارای طالب  ( 4کد 

 .قبل از تاریخ اعزام به خدمت باشد ،برگ آماده به خدمت بدون غیبت، که زمان پذیرش و ثبت نام آنان در دانشگاه مشموالن دارای (5کد 

 های علمیه جهت ادامه تحصیل در دانشگاه، برای طالبی که پذیرش قطعیارائه گواهی مجوز تحصیل همزمان از مرکز مدیریت حوزه: تذکر مهم

 .الزامی است  ،معافیت تحصیلی استفاده می کنند یا پایان خدمت نیستند و از و دارای معافیت دائم وشوند می

  :ایثارگران و رزمندگان سهمیه( 5

 متقاضی ،است آمده ذیل( 5-2)و  (5-1)بندهای  در که خود شرایط براساس توانندمی ایثارگران و رزمندگان سهمیه متقاضی داوطلبان از یک هر

 .شوند سهمیه این

 و رزمندگانهای ماده مذکور در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیالت برای ورود و تبصره 9که بر اساس ماده رزمندگانی: رزمندگان سهمیه (1-5

 متناوب یا متوالی ماه (6)شش  حداقل 39/6/9367لغایت  39/6/9351از تاریخ عالی آموزش مؤسسات و ها بسیجی به دانشگاه داوطلب جهادگران

 اسالمی انقالب پاسداران سپاه) ذیربط ارگان به مراجعه ضمن است الزم، اندداشته حضور باطل علیه حق نبرد هایجبهه عملیاتی مناطق در داوطلبانه

 نام ثبت زمان از بعد آنان اطالعات و آمار تا نمایند اقدام رزمندگان سهمیه از استفاده مخصوص فرم تکمیل به نسبت (کشاورزی جهاد وزارت یا

  .گیرد قرار نهائی تائید مورد جهادکشاورزی وزارت یا (مستضعفین بسیج سازمان) پاسداران سپاه مشترک ستاد توسط

داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان . گردندربط در سهمیه رزمندگان گزینش میهای ذیبدیهی است در صورت تأیید نهایی توسط ارگان

، الزم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان نسبت به اسالمی و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایرانسپاه پاسداران انقالب 

 .را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده درج نماید رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن 12دریافت کد رهگیری 

 .باشدمنوط به تایید سهمیه از سوی ارگان ذیربط می رزمندگان بر روی کارت شرکت در آزمون، اعمال و درج سهمیه

 همچنین و آنان همسران و فرزندان و آزادگان، االترب و %25 جانبازان فرزند و همسر، با هر درصد جانبازی جانبازان: ایثارگران سهمیه( 2-5

نیازی به  و .نمایند اقدام نامی ثبت تقاضانامه در مربوط بند تکمیل به نسبت بایستی ایثارگران سهمیه از استفاده برای شهدا همسران و فرزندان

 .مراجعه به سایت اینترنتی ایثار ندارند



 



 

  *های علمیهاختصاصی طالب حوزه*6931سال ( ع)دانشگاه باقرالعلوم شرکت درآزمون کارشناسی و دفترچه راهنمای ثبت نام

قانون  ینبراساس ا. یردگیقانون صورت م ینداوطلبان بر اساس ا ینشآن، گز یهگران و اصالحیثاربه ا یقانون جامع خدمات رسان یبباتوجه به تصو

شده در  یرفتهفرد پذ یندرصد نمره آخر %71کسب حداقل ) ی، به شرط کسب حد نصاب علمیثارگرانبه رزمندگان و ا یرشپذ یتدرصد از ظرف 25%

 .اختصاص دارد( آزاد توسط رزمندگان ینششده در گز یرفتهفرد پذ یندرصد نمره آخر %81و کسب حداقل  یثارگرانآزاد توسط ا ینشگز

 .فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند 18گانه ذیل را در بند  5یکی از کدهای  باید تقاضی استفاده از سهمیه ایثارگریداوطلبان م

 بسیجی داوطلب جهادگران و رزمندگان(  9کد

  درصد و باالتر 25فرزند جانبازان  ، همسر وجانبازان ( 2کد 

 و مفقوداالثر ءفرزندان و همسران شهدا(  3کد 

 فرزندان آنان و همسرآزادگان، (  4کد 

  :مدارك الزم برای ثبت نام و شرکت در آزمون -6

  :فایل عکس اسکن شده (1-6

 .دننام اینترنتی آماده نماییک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت بایستی انداوطلب

 که در سال جاری گرفته شده باشد 3*4 عکس تمام رخ. 

 پیکسل باشد 200*300حداقل پیکسل و  300* 400ندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ا. 

  اسکن شده فقط باید با فرمت عکسJPGباشد. 

 کیلو بایت بیشتر باشد  71 حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 

  منگنه و هر گونه لکه باشد، مشخص و فاقد اثر مهر، تصویر داوطلب باید واضح 

 های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشدحاشیه. 

  عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد. 

د و آن نتهیه نمایکیلو بایت  251با حجم حداکثر  JPGفرمت با مدرک یا گواهی را فایل بایستی  انداوطلب :گواهی یا مدرک تحصیلی حوزوی(2-6

 .را هنگام ثبت نام الکترونیکی در محل تعیین شده  بارگذاری نمایند

درصورت ارسال  ،در ارسال عکس  و مدرک تحصیلی حوزه دقت نمایند به شخصهداوطلبان حتماً : تذکرخیلی مهم

 .گرددعکس یا مدرک غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می

 :ثبت نامشماره سریال خرید  (3-6

و با  (ع)باقرالعلوم سایت اینترنتی دانشگاهاز طریق  و منحصراً باشد می ثبت نام کلمه عبورعنوان رقمی با  12که شامل یک کد  شماره سریالاین 

الکترونیکی پرداخت  با داوطلب .استقابل خریداری ، باشد می که پرداخت الکترونیکی آنها فعالبانکی عضو شبکه شتاب های  از کارتاستفاده 

 . نماید می اقدام ثبت نام شماره سریالبه خرید نسبت  ،ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون 3110111 مبلغ

 .گرددوجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نمی: تذکر

  :تکالیف داوطلبان برای شرکت در آزمون*

 .موقع و در مهلت مقرر انجام دهدزیر را به های  داوطلب باید یکایک اقدام

 .شرکت در آزمون جهتاینترنتی ثبت نام   (الف

 .کارت شرکت در آزمون در موعد مقرر از طریق سایت اینترنتی دانشگاهدریافت ( ب

 .طبق برنامه زمانیکتبی شرکت در آزمون ( ج

 (در صورت احراز نمره قبولی در امتحان کتبی)شرکت در مصاحبه (د

 

 .برای موفقیت در آزمون ، انجام ثبت نام دقیق استاولین گام 



 



 

  *های علمیهاختصاصی طالب حوزه*6931سال ( ع)دانشگاه باقرالعلوم شرکت درآزمون کارشناسی و دفترچه راهنمای ثبت نام

 :ثبت نام  -7

 .پذیرد می پایان 9316اردیبهشت ماه  90 شنبهیکز آغاز و تا رو 9316فروردین ماه  29شنبه دو  روز از9316 کارشناسی سالاختصاصی ثبت نام برای آزمون 

 مبادرت نمایند، شرایط و ضوابط آزمون دفترچه راهنما و آگاهی ازمطالعه دقیق به  بایستمی نامداوطلبان  قبل از اقدام به ثبت. 

  مدارک مورد نیاز  واین دفترچه را تکمیل  8 پس از مطالعه دقیق این دفترچه ابتدا پیش نویس تقاضانامه مندرج در صفحهداوطلبان

 .ایندآماده نمرا جهت ثبت نام 

 استفاده نماید می تواند هر داوطلب فقط ازیک سهمیه. 

 با مراجعه به سایت دانشگاه  داوطبانwww.bou.ac.ir  برنامه های  الزم را بر اساس بنداطالعات  ،تقاضانامهبر اساس پیش نویس

 .وارد نمایند به شخصه نرم افزاری ثبت نام

  یافتن به داوطلبان یک کد رهگیری داده خواهد شد که این موضوع منحصرا نشانگر پایان بعد از تأیید نهایی درپایان مراحل ثبت نام

 .باشد می صحت اطالعات ارسالی به عهده شخص داوطلببنابر این . مراحل ثبت نام یک داوطلب است

 : تذکرات مهم

اطالعات باید از ، است و قبل از تایید نهاییالزامی ، حضور داوطلب برای کنترل اطالعات و عکسبه سامانه در زمان ورود اطالعات  -9

 .اقدام الزم در این خصوص صورت پذیرد، سوی داوطلب کنترل و درصورت نیاز به اصالح

، دریافت کد رهگیری و نام الکترونیکی پایان ثبتان درمراحل بعدی آزمون دچار مشکل نشوند ضرورت دارد پس از برای اینکه داوطلب -2

تا اختالفی بین اطالعات تقاضا نامه تکمیلی اینترنتی ، تقاضا نامه تهیه و آن را به طور کامل و با دقت بررسی نمایندیک نسخه پرینت از 

 .داوطلب و اطالعات پرینت گرفته شده تقاضا نامه وجود نداشته باشد

 .ددگرشود و به منزله انصراف از شرکت در آزمون تلقی میبه مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمی -3

 

 :دریافت کارت شرکت در آزمون -8

  از طریق سایت دانشگاه  1396ماه  تیر 22پنج شنبه روز  تا 1396ماه  تیر 21شنبه چهارداوطلب بایستی در موعد مقرر از روز

 .نسبت به دریافت کارت شرکت در جلسه آزمون اقدام نماید( ع)باقرالعلوم

 

 9- آزمون کتبی: 

  9316تیر ماه 23روز جمعه عصر در اهلل ان شاء، بینی شدهبر اساس برنامه زمانی پیش 1396کارشناسی سال کتبی آزمون 

 .برگزارخواهد شد

 فهرست  مطابق متوسطهدوره علمیه و حوزه  1سطح حسب مورد در حد دانش و تجربیات فارغ التحصیل  آزمونواالت سطح س

 .باشد می مصوبهای  برنامه

  باشد می 4پیشنهادی در جدول شمارهمواد و ضرایب امتحانی و منابع. 

  نمره منفی دارد، غلطباشد و پاسخ  می (تستی)سواالت آزمون به صورت چهار گزینه ای. 

  :مصاحبه -11

  جهت مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمدچند برابر ظرفیت  تا ،داو طلبانی که حد نصاب قبولی را کسب نماینداز. 

 

  :گزینش نهایی -11

  ،منوط به داشتن حد نصاب الزم در آزمون کتبی و مصاحبه علمی و با توجه به ضوابط دانشگاه انجام خواهد شدگزینش نهایی. 

 
 

داوطلبان می توانند پس از مطالعه دقیق این دفترچه در صورت نیاز برای کسب راهنمایی همه روزه در 

 .تماس حاصل نمایند 520 -92691123ساعات اداری با شماره تلفن 
 



 



 

  *های علمیهاختصاصی طالب حوزه*6931سال ( ع)دانشگاه باقرالعلوم شرکت درآزمون کارشناسی و دفترچه راهنمای ثبت نام

 جداول -12
 

 امتحانی  کد و نام رشته: 1شماره  جدول

 حوزویکد و نام محل اخذ مدرك : 2جدول شماره 

 

 حوزوی تحصیلی دروسوضعیت کد : 3جدول شماره 

         

 حوزوی وضعیت تحصیلی دروسکد  کد

 های علمیه حوزه 9داشتن مدرک سطح  4

 برادران یهعلمهای  حوزه 5 یهپا داشتن  مدرک دیپلم دوره چهارساله متوسطه نظام قدیم به همراه گواهی 5

 برادران یهعلمهای  حوزه 5 یهپا اخذ شود به همراه گواهی 39/6/9316پیش دانشگاهی که حداکثر تا تاریخ نامه دوره گواهی داشتن  6

واحد درسی  80 گذراندن تعداد تاییدیهبه همراه اخذ شود  39/6/9316پیش دانشگاهی که حداکثر تا تاریخ نامه دوره گواهی داشتن  7

 خواهرانحوزه های علمیه 

 خواهرانواحد درسی حوزه های علمیه  80 گذراندن تعداد تاییدیهبه همراه مدرک دیپلم دوره چهارساله متوسطه نظام قدیم  داشتن 8

 

 منابع پیشنهادی به همراه عناوین دروس و ضرایب امتحانی  :4 جدول شماره                                

 یشنهادیمنابع پ ضرایب مواد امتحانی ردیف

1کتب آموزش متوسطهدر حد  2 زبان و ادبیات فارسی

 در حد سطح یک حوزه1 عربیزبان  2

3 

3 اسالمی معارف

 ابواب طهارت، صالت، صوم: شرح لمعه -1

 اصول فقه مرحوم مظفر مباحث الفاظ: اصول فقه -2
 خرازی بدایه المعارف االلهیه فی شرح عقاید االمامیه، محسن -3
 

 
 در حد کتب آموزش متوسطه2 انگلیسی عمومی  زبان  4

 در حد کتب آموزش متوسطه4 زبان انگلیسی تخصصی 5

 

 کد رشته رشته تحصیلی ردیف
 ظرفیت پذیرش جنسیت

 زن مرد

     44 999 اسالمیمطالعات دانشجویان  ویژه  زبان انگلیسی  1
   

 نام محل اخذ مدرك کد

116اصفهان -حوزه علمیه خواهران 

117خراسان - حوزه علمیه خواهران 

118آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه 

127جامعه الزهراء 

 نام محل اخذ مدرك کد 

112قم - حوزه علمیه برادران 

113اصفهان - حوزه علمیه برادران 

114خراسان - حوزه علمیه برادران 

115حوزه علمیه خواهران  



 



 

  *های علمیهاختصاصی طالب حوزه*6931سال ( ع)دانشگاه باقرالعلوم شرکت درآزمون کارشناسی و دفترچه راهنمای ثبت نام

 1316پیش نویس تقاضا نامه ثبت نام آزمون ورودی کارشناس اختصاصی طالب حوزه علمیه سال 

:مشخصات فردی

نام پدر -               3خانوادگینام -      2نام  -1

 

- شماره شناسنامه    5- محل صدور شناسنامهاستانشهر       6- کد ملی

 

متاهل         مجرد : وضعیت تاهل -         9شهراستانمحل تولد -     8سالماهروزتاریخ تولد -7

 

مذهب -            12دین -           11ملیت -11

 
31- چپ – 31    معلول    وضعیت جسمانی   سالم 

 جنسیت   مرد             زن -35  دست هستم    
 



کد وضعیت  نظام وظیفه -16

کد نوع سهمیه             -هستم               نیستم                    متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان وایثارگران -17 


   رقمی مخصوص متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان 12کد رهگیری  -19

 :رشته امتحانی
 

 :سوابق تحصیلی

          ویحوزکد وضعیت تحصیلی  -23 24 -  حوزویکد محل اخذ مدرک25-  حوزهمعدل

 «.تکمیل شود 62و  62بندهای  مدرک پیش دانشگاهیدر صورت داشتن »

  قدیمیا دیپلم دوره چهار ساله نظام  مدرک پیش دانشگاهیعنوان  -26

   

27 –  یا دیپلم دوره چهار ساله نظام قدیم پیش دانشگاهی معدل  

 :دسترسی

کد پستی -13تلفن ثابت -62تلفن همراه -62

 همراه با کد شهرستان   

شهر   استان  : نشانی -13

 

نشانیادامه  

 

(ایمیل)پست الکترونیکی -16

 

اسالمیمطالعات دانشجویان  ویژه  زبان انگلیسی عنوان رشته امتحانی -11122کد رشته امتحانی -21قمشهر برگزاری کالس -21


