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 مقدمه
های کارشناسی ارشد ناپیوسته پردیس خواهران، الزم است در علوم و داوطلبان ورود به دوره )علیه السالم(امام صادقطبق مصوبات هیأت امنا و شورای دانشگاه 

سالمی به عن شند. لذا ارائه گواهی قبولی و یا معافیت از آزمون معارف ا سطح علمی قابل قبولی برخوردار با سالمی از  شرایطمعارف ا ذیرش پ وان یکی از 
 شود.دانشجو در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پردیس محسوب می

 از شرایط و منابع آزمون اطالع حاصل نموده و در صورت تمایل ثبت نام کنند. داوطلبان محترم قبل از ثبت نام در آزمون معارف حتما توصیه:

 

 مواد، منابع و شرایط قبولی در آزمون: -1

شود و بدیهی است پذیرفته شدگان در مجموع مواد آزمون و یا هر ماده درسی برگزار می اسالمی برای هر رشته دو بار در سال آزمون معارف (1-1
 .باشندبه صورت مجزا، از شرکت در آزمون بعدی معاف می

 

 عناوین )مواد آزمون( شامل دروس:  (1-2

 

 تشریحی / تستی)بدون نمره منفی( فقه

 )بدون نمره منفی(/تستی تشریحی  اصول فقه

 / تستی )بدون نمره منفی(تشریحی  تفسیر قرآن کریم

 / تستی )بدون نمره منفی(تشریحی  اندیشه اسالمی

 تستی )بدون نمره منفی( زبان عربی

 
 در ارتباط با هر یک از رشته ها درج شده است. 1پیوست شماره که منابع و مشخصات آن طبق جدول می باشد 

 

 باشد.می« 12»از « 11»قبولی در هریک از مواد آزمون نمره داقل نمره ح (1-3

دو دارای  آزمون معارف اسالمیبرگزاری  قبولی در آزمون معارف اسالمی در مجموع مواد آزمون و یا هر ماده درسی به صورت مجزا، از زمان  (1-4
 می باشد.سال اعتبار 

 

 های آزمونمعافیت -2

ها در هر یک از مواد آزمون در که میانگین کل نمرات آن -پردیس خواهران –صادق)علیه السالم( آموختگان دانشگاه امام آن دسته از دانش (2-1
باشد از شرکت در آزمون آن ماده درسی معاف هستند؛ مشروط بر اینکه از زمان فراغت از تحصیل « 12»از « 11»دوره تحصیل حداقل نمره 

را تکمیل نموده و به تأیید اداره کل آموزش  (1)پیوست شماره  شرایط، الزم است کاربرگآنان بیش از دو سال نگذشته باشد. داوطلبان واجد 

در پیام رسان بله اقدام @ njonoobiاز طریق آیدی  شهریور ماه 11برای این منظور می توانید حداکثر تا تاریخ  پردیس خواهران برسانند.

 نمایید.

بوده و دانش آموختگان  فقهملزم به شرکت درآزمون درس  پردیس خواهران وم تربیتی: دانش آموختگان رشته معارف اسالمی وعل1تبصره 
 می باشند.تفسیر ملزم به شرکت در آزمون درس  پردیس خواهرانو فلسفه و کالم اسالمی حقوق  ، فقه ورشته های حقوق

 

ام صادق )ع( امدانشگاه  مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته زمون معارف اسالمی یکی از شرایط ورود داوطلب بهارائه گواهی معافیت یا قبولی در آ (2-2
 و به منزله پذیرش نهایی محسوب نمی شود. خواهد بود

 
 
 
 

 

 زمون معارف اسالمی ومین آسبیست و اطالعیه برگزاری 

 واهران ( )ویژه خ )علیه السالم(ویژه داوطلبان ورود به دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه امام صادق 

 0011مهر
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 زمان و برنامه ثبت نام آزمون: -3

 

 نحوه ثبت نام (3-1

و رشته حقوق خانواده ( 1111علوم تربیتی کد امتحانی رشته مدیریت آموزشی)مجموعهداوطلبان واجد شرایط که صرفا در آزمون سراسری کارشناسی ارشد
( و رشته فلسفه و کالم اسالمی )مجموعه امتحانی فلسفه و کالم اسالمی کد 1111و مجموعه امتحانی فقه و حقوق کد 1111حقوق کد امتحانی )مجموعه

  . را کلیک نمایید اینجا شهریور 12از  تاریخ نام در آزمون معارف پس از مطالعه کامل اطالعیه جهت ثبت،  ثبت نام نموده( 1111

 

 مدارک الزم (3-2

 جدید 3×4یک قطعه عکس  -

 تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی -

 کارشناسی ارشد کارنامه آزمون سراسریتصویر  -

 تصویر کاربرگ انتخاب رشته آزمون سراسری کارشناسی ارشد -
 فارغ التحصیل خواهندشد. 11/1/1022خ موقت کارشناسی یاگواهی مبنی بر دانشجوی سال آخرکه تاتاری تصویر گواهی -

 در سامانه ثبت نامی بارگذاری شود. فوقتوجه: الزم است تمامی مدارک 

ای که مغایرت  شرررایط داوطلب با شرررایط ثبت نام و پذیرش دانشررگاه محرز شررود از ادامه مراحل پذیرش یا تحصرریل داوطلب در هر مرحله –1تبصررره 

 آید . جلوگیری به عمل می

 . خواهد بودپردیس خواهران در تهران  )علیه السالم(شدگان دانشگاه امام صادق محل تحصیل پذیرفته  – 2تبصره 

 

 هزینه ثبت نام (3-1

هزار ریال ( می باشرد )در  و پنجاه )سریصرد 222/122مبلغ   هر ماده امتحانیهزار ریال( و هزینه  و پنجاه )پانصرد 222/222ثبت نام مبلغ ثابت هزینه 

شرکت در هر  ساب جاری ریال(  1/122/222 مبلغ ماده امتحانی 2مجموع برای  ست داوطلب این مبلغ را به ح بانک  نزد 112 -122-11112-1که الزم ا
سارگاد به  شبای پا شماره  ست این مبلغ پس از پرداخت به  IR112212211212222211112221به  شایان ذکر ا صادق)ع( واریز نماید.  شگاه امام  نام دان

 غیرقابل استرداد می باشد. 

 

 

 تاریخ ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون (3-2

 

 اتمالحظ زمان ثبت نام موضوع

 1022شهریور 12شنبه  روز پنج شروع ثبت نام
از طریق ثبت نام در پایگاه اطالع رسانی دانشگاه به 

 www.isuw.ac.irنشانی 

 1022مهر 1روز جمعه  پایان زمان ثبت نام
پس از این تاریخ امکان ثبت نام و ویرایش اطالعات 

 وجود ندارد.

 دریافت کارت شرکت درآزمون
ساعت لغایت مهر  2شنبه دوصبح روز  1ساعت 

 مهر 1شنبه روز سه  10

دریافت کارت آزمون از طریق پایگاه اطالع رسانی 
دانشگاه و به وسیله کد رهگیری ثبت نامی بوده و ارایه 

 .کارت برای شرکت در آزمون الزامی است

 مهر 1شنبه روز چهار زمان برگزاری آزمون

م صبح در دانشگاه اما 1فرایند آزمون راس ساعت 

تهران،  پردیس خواهران به نشانی -صادق )ع(

شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، خیابان 

آغاز شده و حضور داوطلبان در شهید طاهرخانی،  

محل برگزاری، نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون 
 الزامی است.

تماس با پذیرفته شدگان آزمون 
 علمی جهت دعوت به مصاحبه

 - مهر به بعد 12ه باز شن

http://colamozesh.isuw.ac.ir/fa/form/62/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
http://colamozesh.isuw.ac.ir/fa/form/62/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
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 :توجه

سالمی یکی از  شجو در دوره شرایطقبولی در آزمون معارف ا سوب پذیرش دان شد بوده و به منزله پذیرش نهایی مح سی ار شنا ی کار
 نمی شود.

 
 

 زمان برگزاری و نحوه ثبت نام کالسهای آمادگی آزمون (3-3
 قسمتدربه صورت مجازی و رایگان دروس فقه ،اصول فقه و عربی  فایل های صوتیبه منظور آمادگی داوطلبان جهت شرکت در آزمون معارف اسالمی ؛ 

امانه اسکای روم سدر  رایگانمهر به صورت  0شهریور لغایت  11دسترس می باشد. کالسهای آمادگی آزمون از تاریخ  در در سایت پردیس آموزش مجازی 

شد شرکت در این کالس . برگزار خواهد  ضیان  ست ها متقا  اینجاشهریور جهت ثبت نام  22و  22در تاریخ الزم ا
 را کلیک نمایند.

  از طریق و کلیه اطالعیه ها و اخبار تکمیلی مربوط به آزمون  پس از انجام ثبت نام، زمان و نحوه بهره برداری از کالس های آمادگی
در پیام رسان بله اطالع  https://ble.ir/pardis 12کانال تحصیالت تکمیلی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق )ع( به نشانی 

 رسانی خواهد شد.

 

تماس و یا از طریق آیدی  012-011داخلی  11220221-2داوطلبان می توانند جهت کسرررب اطالعات بیشرررتر با شرررماره تلفن 

pardis9631 @.در پیام رسان بله اقدام نمایید 

 

 آزمون ، مکان و برنامه برگزاریزمان (3-4

سالمی در روز آزمون  شنبه  مورخ معارف ا صورت در حوزه متمرکز ) پردیس خواهران(  7/7/1411چهار سدفترچه متمرکز به  ت حداکثر دوی

یا چند ماده  وشررررکت کنندگان  اعم از شررررکت کنندگان در یک ماده   برای تمامی آزمون .خواهد شررردبرگزار  (دقیقه )پنج آزمون چهل دقیقه ای

 .خواهد شد آغاز 8راس ساعت امتحانی همزمان 

 .است همراه داشتن کارت شرکت در آزمون و کارت شناسایی عکس دار معتبر )اصل شناسنامه و یا کارت ملی ( جهت احراز هویت در جلسه آزمون الزامی
 دانشگاه در روز آزمون تعطیل می باشد.یادآوری: با توجه به محدودیت ها و برای رعایت پروتکل های بهداشتی، رستوران 

 

 محل آزمون :نشانی 
پردیس  -دانشررگاه امام صررادق)ع( -کوی امام صررادق)ع( -خیابان شررهید طاهرخانی -بلوار فرحزادی -شررهرغ غرب)میدان صررنعت( -تهران

  21111220221-2خواهران تلفن تماس: 

 

 اعالم نتایج آزمون (3-2

که هنگام ثبت نام دریافت نموده اند ، از طریق کد رهگیری با مراجعه به سرررایت  یک هفته پس از برگزاری آزمون، شررررکت کنندگان در آزمون می توانند
 جهت دریافت کارنامه اقدام نمایند .

 

 

 

 

 

 

 

 

http://colamozesh.isuw.ac.ir/fa/form/88/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
http://colamozesh.isuw.ac.ir/fa/form/88/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://ble.ir/pardis%2069
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 فرم خود اظهاری سالمت داوطلب آزمون در شرایط کرونا

 

 مشخصات -الف
کد ملی :                                       نام و نام خانوادگی:                                 

:شماره همراه:                                                                               ساکن استان/شهرستان  

 

 وضعیت ابتال به کرونا-ب
                    □خیر  □آیا تا کنون مبتال شده اید ؟ بلی 

مدت زمان و دوره بیماری :                                                             تاریخ ابتال :   
 

  □خیر □آیا با افراد مبتال تماس نزدیک داشته اید؟ بله                      □خیر  □آیا تست کرونا انجام داده اید ؟ بلی 

□خیر □دارید؟ بله را آیا در حال حاضر عالئمی از بیماری کرونا   
□خیر □آیا تا کنون فردی از خانواده نزدیک مبتال به کرونا بوده اند؟ بله   

 

بررسی وضعیت ناقل بودن -ج  

 در حال حاضر مبتال به کدام یک از عالئم زیر می باشید؟
کاهش حس بویایی و   □اسهال و استفراغ □بیحالی  □تنگی نفس   □سرفه  □گلو درد □درد عضالنی بدن   □تب و لرز 

□چشایی   
  

 د. بررسی وضعیت آسیب پذیری فرد  

 دارا بودن بیماری زمینه ای:
تحت درمان با کورتون بیش  □بیماری نقص ایمنی  □بیماری تنفسی زمینه ای  □دیابت  □فشار خون  □عروقی  –بیماری قبلی 

(□پیوند اعضا  □بدخیمی ها) سرطان  □شیمی درمانی  □از دو هفته   
 

  □کرده ام   □ثبت : نکرده ام   salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه 
 

 تعهد افراد بر رعایت برنامه و دستور العمل های بهداشتی : -ه
 اینجانب.................................................. با درغ شرایط  ویژه بهداشتی جامعه ،

شوم برای حفظ سالمت خود و سایر افراد حاضر در حوزه ، کلیه دستور العمل های بهداشتی  را مراعات نموده ،  الف( متعهد می
 مورد استفاده خود را ضد عفونی نمایم. تجهیزات و لوازم

ی کرده و ب( متعهد می شوم کلیه اطالعات فوق را با نهایت صداقت تکمیل نموده و از اظهار هر نوع محتوای غیر واقعی خوددار
 مسئولیت این اظهارات شخصا بر عهده بنده می باشد.

 
 
 

 
 نام/ امضا/ تاریخ تکمیل
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 فلسفه و کالم اسالمیو مدیریت آموزشیمنابع آزمون رشته جدول 

 منابع آزمون شیوه آزمون نام درس

 0قواعد  صرف و نحو و ترجمه  در سطح مبادی العربیه ج  تستی زبان عربی

 احزاب(-فرقان-لقمان-تفسیرالمیزان )سوره های حجرات /تشریحیتستی تفسیرقرآن کریم

 /تشریحیتستی اندیشه اسالمی
سیری در سیره نبوی )ازابتدای کتاب تاا نتهای کیفیت استخدام وسیله(، جاذبه و دافعه علی علیه السالم ) تمام کتاب(، 

های تفاوتهای زن ومرد(، مسأله حجاب)ازابتدای کتاب تا انتهای ایرادها نظام حقوق زن در اسالم )ازابتدای کتاب تا انت
 («هجرت وجهاد»و«آزادی معنوی»واشکالها(، آزادی معنوی)بحث 

 رضا اسالمی ،«دروس فی علم االصول حلقه االولی شهیدصدر»ترجمه  تستی/تشریحی اصول فقه

 علیرضا امینیحریر الروضه )متاجر، نکاح، طالق(، ت ،معروف ونهی از منکر(اللمعه الدمشقیه )صاله، صوم، امر به  تستی/تشریحی فقه

 
 
 

 حقوق خانوادهگرایش -جدول منابع آزمون رشته معارف اسالمی و حقوق 

 منابع آزمون شیوه آزمون نام درس

 0قواعد  صرف و نحو و ترجمه  در سطح مبادی العربیه ج  تستی زبان عربی

 احزاب(-فرقان-لقمان-تفسیرالمیزان )سوره های حجرات /تشریحیتستی تفسیرقرآن کریم

 تستی /تشریحی اندیشه اسالمی
سیری در سیره نبوی )ازابتدای کتاب تاا نتهای کیفیت استخدام وسیله(، جاذبه و دافعه علی علیه السالم ) تمام 

(، مسأله حجاب )ازابتدای کتاب تا کتاب(، نظام حقوق زن در اسالم )ازابتدای کتاب تا انتهای تفاوتهای زن ومرد
 «(هجرت وجهاد»و«آزادی معنوی»انتهای ایرادها واشکالها(، آزادی معنوی )بحث 

 آیتی–علیرضاامینی  ،تحریر اصول الفقه المظفر تستی /تشریحی اصول فقه

 تستی /تشریحی فقه
هید ش، ، حدود، قصاص(لعان، متاجر، ارث رات، ایالء،) نکاح، طالق، خلع، مباالروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

 ثانی

 

 
 
 
 
 
 
 

 1 پیوست
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 بسمه تعالی
 از شرکت رد ربخی مواد آزمون معارف اسالمیردخواست ربرسی معافیت  کارربگ 

 

 اداره کل محترم آموزش و تحصیالت تکمیلی 

 سالم علیکم
 فرزند.................... به شماره شناسنامه / کدملی ............................................ متقاضی بررسی وضعیت معافیت ازبا احترام اینجانب ................................ 

 شرکت در آزمون معارف اسالمی در موارد زیر هستم.
 شه اسالمی اصول فقه               عربی                  تفسیر                 اندی    فقه 

 
 دانشجوی در حال تحصیل: با معدل کل..................... و به شماره دانشجویی...........................

 آموخته دانشگاه: در تاریخ....................... با معدل کل........................دانش
 ف اسالمی گذشته:های معاردارای نمره قبولی به شرح زیر در آزمون/ آزمون

 اندیشه اسالمی تفسیر عربی اصول فقه فقه موضوع/عنوان درس

      نمره درس

      شماره و تاریخ آزمون

 
 امضاء داوطلب/تاریخ

 

 
 

 میانگین کل  نمرات دروس محاسبه شده عنوان

  تمامی دروس فقه مقطع کارشناسی فقه

  تمامی دروس اصول فقه اصول فقه

  تمامی دروس قواعد عربی  عربی

  کلیه دروس تفسیر تفسیر

  دروس اندیشه اسالمی و اصول عقاید  اندیشه اسالمی

 
 نتیجه نهایی  : 

 ........................ معاف می باشد.نامبرده از شرکت در آزمون مواد ...............................................................................................  
 با توجه به موارد فوق الزم است در کلیه مواد آزمون شرکت نماید. 

 
 تأیید اداره کل آموزش و تحصیالت تکمیلی                                                                      توضیحات :                 

  

 2پیوست


