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  كارشناسي ارشددوره  براي ورود بهاطالعيه پذيرش برگزيدگان علمي 
  95-96سال تحصيلي  اولنيمسال 

  
 در عـالي و  آمـوزش  هاي موسسه و ها دانشگاه كارشناسي مقطع مستعد و علمي برگزيدگان جذب زمينه نمودن فراهم منظور به

 انسـاني و  پژوهشـگاه علـوم   ،فنـاوري  و تحقيقـات  وزارت علوم، 05/05/1393مورخ  77948/21آيين نامه شماره  اجراي راستاي
دوره هـاي كارشناسـي   در واجد شرايط عمـومي و اختصاصـي    مطالعات فرهنگي در نظر دارد نسبت به پذيرش برگزيدگان علمي

  :نمايد، به شرح زير اقدام ارشد 
  

  شرايط عمومي -الف
 :متقاضيان مي بايست در هنگام ارائه درخواست داراي همه شرايط ذيل باشند

 .اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساي جمهوري اسالمي ايران .1
 .پذيرفتن قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسالمي ايران .2
 .قانوني براي ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مردنداشتن منع  .3
 .نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع ذي صالح .4
 .ملحد و عدم هواداري آنها عدم وابستگي تشكيالتي به احزاب و گروه هاي محارب و .5
و متناسـب  داخل كشور معتبر كارشناسي دانشگاه هاي دولتي  دوره هاي روزانهدانش آموخته يا دانشجوي نيمسال آخر  .6

 .بودن رشته تحصيلي دوره كارشناسي با رشته تحصيلي مورد تقاضا به تشخيص و تاييد پژوهشكده مربوطه
 .اتباع غير ايراني مجاز به درخواست پذيرش از اين طريق نمي باشند:1تبصره

) بـه بعـد  و  01/07/1394( ن فـارغ التحصـيلي دوره كارشناسـي   سال از زما يكبيش از 95-96تا شروع سال تحصيلي .7
 .نگذشته باشد

  
  

  شرايط و ضوابط اختصاصي -ب
  :پذيرش داوطلبان به دو صورت انجام مي شود .1

براي ورود به همان رشـته يـا رشـته هـاي      دانشجويي-رتبه هاي اول تا پنجم المپيادهاي علميبرگزيدگان )الف
 .مرتبط به تشخيص شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري و با ارائه معرفي نامه دبيرخانه المپياد



 

 

 
نيمسال تحصيلي با  6،يـا  واحد درسي 115نيمسال تحصيلي با گذراندن حداقل  7داوطلباني كه پس از )ب

بـه لحـاظ    سه چهارم واحدهاي درسي تا پايان نيمسـال ششـم  و يـا   رسيواحد د 110گذراندن حداقل 
  .خود باشند ميانگين كل جزء ده درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي

مي بايست در زمان دانش آموختگي نيز جزء ده درصد برتر دانشـجويان هـم رشـته و هـم     ،داوطلب ر صورت پذيرش د :تبصره
 .ورودي خود باشند

 .نيمسال تحصيلي دانش آموخته شده باشند يا شوند 8بايد حداكثر در مدت داوطلبان  .2
  

  مدارك الزم نحوه ارائه درخواست و ارسال-ج
ــا    ــداكثر ت ــاز راح ــورد ني ــدارك م ــان روز  متقاضــيان واجــد شــرايط،مي بايســت م ــنبهپاي ــورخ ش ــه  12/04/5139 م ــه رايانام ب

pajouheshi@ihcs.ac.ir پـذيرش بـدون   :بـه عنـوان مثـال   (نـام  /نـام خـانوادگي  /رشـته /زمـون آپذيرش بدون : با موضوع
  .ارسال نمايند)نامي/ديمحم/علوم قرآن و حديث/زمونآ

  .مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد به مدارك ناقص و يا مداركي كه پس از مهلت:تذكر مهم
  .الزامي استمدارك و سوابق تحصيلي اصل ارائه در صورت پذيرش درخواست داوطلب،: توجه

 )jpg:نوع فايل(رنگي تمام رخ 3×4يك قطعه عكس  .1
 )jpg:نوع فايل(كارت مليتصوير  .2
 )jpg:نوع فايل(تصوير صفحه اول شناسنامه .3
 )jpg:فايل(تصوير ريزنمرات دوره كارشناسي به تفكيك نيمسال در سربرگ دانشگاه محل تحصيل و در يك صفحه .4
موختگان داوطلب گروه الف كه در آن تاريخ فراغـت از  آبراي دانش دوره كارشناسي  تحصيلي گواهي يا مدركتصوير  .5

 )jpg:نوع فايل(تحصيل،ميانگين كل نمرات و نوع دوره تحصيلي ذكر شده باشد يا كاربرگ تكميل شده شماره يك
 )jpg:نوع فايل(تصوير كاربرگ تكميل شده شماره يك براي دانشجويان نيمسال آخر داوطلب گروه الف .6
تصوير كاربرگ تكميل شده شماره دو مربوط به گواهي تاييد معدل،رتبه و تعداد دانشجويان هـم رشـته و هـم ورودي     .7

 )jpg:نوع فايل(براي داوطلبان گروه ب...و
 :مدارك و مستندات مربوط به سوابق علمي،آموزشي و پژوهشي به شرح ذيل .8

 )jpg:نوع فايل(كتاب و گواهي انتشار از ناشر مربوطهتصوير جلد،شناسنامه (مستندات مربوط به ترجمه كتاب .8.1
گواهي صادر شده از سازمان پژوهش هاي علمي و صـنعتي ايـران يـا اثـر هنـري      -مستندات اختراع ثبت شده  .8.2

 )jpg:نوع فايل(چشمگير و موثر در جامعه به تشخيص پژوهشكده
نامه اعالم وصول مقالـه مـورد   :تذكر(شندنامه پذيرش چاپ قطعي مقاله يا مقاله هايي كه تا كنون چاپ نشده با .8.3

 )jpg:نوع فايل. پذيرش نيست
تصوير صفحه اول و خالصه كامل مقاله يا مقاله هاي مستخرج از پروژه يا طرح تحقيقاتي دانشجو در مجـالت   .8.4

 )jpg:نوع فايل(پژوهشي معتبر چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي -علمي
ير ش شده اند،ضروري است تصوير صفحه اول و خالصه نسـخه تاييـد شـده قبـل از     براي مقاالتي كه صرفا پذ:توجه 

  .چاپ نهايي،صادره از مجله مربوطه ارائه شود
گواهي صادره از دبيرخانه يا –مستندات مربوط به رتبه هاي برتر كشوري جشنواره هاي جوان خوارزمي و رازي  .8.5

 )jpg:نوع فايل(مراجع ذي ربط



 

 

 
 )jpg:نوع فايل(هاي تحقيقاتي پايان يافته با ارائه تاييديه از مراجع ذي صالحمستندات مربوط به طرح  .8.6
 )jpg:نوع فايل(مستندات مربوط به ارائه خالصه مقاله به صورت پوستر يا سخنراني در كنگره ها .8.7
 )jpg:نوع فايل(مستندات مربوط به كسب مدال در المپيادهاي دانش آموزي با تاييد مراجع ذي صالح .8.8
نـوع  (مربوط به كسب رتبه در المپيادهاي علمي دانشجويي نهايي كشوري با تاييد مراجـع ذي صـالح  مستندات  .8.9

 )jpg:فايل
 )jpg:نوع فايل(تصوير گواهي مربوط به داوطلبان شاهد و ايثارگر صادره از مزاجع ذي صالح .9

 )3كاربرگ شماره(كاربرگ ثبت اطالعات داوطلبان ورود به دوره هاي كارشناسي ارشد .10
  :شرايط ايثارگري مورد تاييد پژوهشگاه شامل موارد ذيل است:تبصره
 و باالتر% 25جانبازان •

 آزادگان •

 )و باالتر%25شهيد،جاويداالثر،جانباز(همسر و فرزند •
 رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه •

مـي   وريـال مـي باشـد    )هزار سيصد(000/300مبلغ  و بررسي مدارك كه پرداخت هزينه ثبت نامتصوير فيش واريزي  .11
بـه نـام در آمـدهاي اختصاصـي      99000807134:شناسه پرداخت) /بانك ملت(5109789213بايست به حساب شماره 

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي واريز گردد
  
  و اعالم نتيجه داوطلبان بررسي پذيرش درخواست نحوه-د

از طريـق وبگـاه پژوهشـگاه اعـالم     26/04/1395 در تـاريخ  افراد واجد شـرايط فهرست اسامي پس از بررسي درخواست داوطلبان،
  .خواهد شد

  
  نكات مهم -ه
مدارك الزم مبني بر موافقـت   نهايي، بايست براي ثبت نام پذيرفته شدگاني كه در استخدام دستگاه هاي دولتي هستند مي -1

 .نمايندوقت و يا ماموريت تحصيلي را ارائه  با تحصيل تمام
تحصيل مشخص گردد كه متقاضـي داراي هـر يـك از شـرايط     به  چنانچه در هرمرحله از ثبت نام،بررسي مدارك و اشتغال -2

وي جلـوگيري مـي شـود و     است،بالفاصله از ثبت نام و ادامه تحصيل مذكور در اين اطالعيه نبوده كارشناسي ارشدورود به دوره 
 .مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد

 .نمي باشد ها پژوهشگاه ملزم به تكميل ظرفيت رشته -3
 .در صورت انصراف متقاضي،مدارك مذكور و وجه ثبت نام به هيچ وجه مسترد نخواهد شد -4
  
  
  
  
 



 

 

 
  رشته هاي داراي پذيرش دانشجوجدول  -و

 ظرفيت پذيرش دانشجو عنوان رشته رديف
  يك نفرزبان و ادبيات فارسي 1
 يك نفر زبان و ادبيات عرب 2
 يك نفر علوم قرآن و حديث 3

  
  
  
  
  

  مديريت تحصيالت تكميلي پژوهشگاه


