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  باسمه تعالی 

                                                                 

  1اطالعیه شماره 

  آزمون معارف اسالمی (اسما) 

  ویژه

  دانشجو در مقطع   پذیرش

  کارشناسی ارشد ناپیوسته 

  ) مرد -زن   پذیرش (

  در رشته هاي :

  (فقط مرد)  اندیشه سیاسی در اسالم

  (فقط مرد) جامعه شناسی انقالب اسالمی 

  ث (فقط مرد) علوم قرآن و حدی

  مدیریت آموزشی (فقط زن)

  حقوق خانواده (فقط زن) 

 فلسفه و کالم اسالمی  (فقط زن) 

���ی�ی     
  1401 - 1402     سال 
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 ل توجه دانشجویان و دانش آموختگان دوره کارشناسیقاب

 با سالم و آرزوي موفقیت ،

سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص پذیرش  2و  1با توجه به اطالعات مندرج در دفترچه شماره 

مطابق مصوبات هیأت امناء و شوراي    ؛ دانشگاه امام صادق  مقطع کارشناسی ارشد ناپیوستهدانشجو در

 :می نماید ذیل اطالع رسانی  حشردانشگاه ؛ شرایط و مقررات خود را به 

 . از صالحیتهاي علمی و عمومی مندرج در مقررات سازمان سنجش آموزش کشوربرخورداري   .١

معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت از سوي سازمان سنجش آموزش کشور ؛ می بایست در آزمون  .٢

داشتن گواهی قبولی اسما ، شرط ورود به مرحله معارف اسالمی این دانشگاه شرکت نموده و 

 میباشد .  این آزمون مطابق شرایط پیوست نحوه شرکت در مصاحبه میباشد .

به مرحله مصاحبه دعوت حائز شرایط ؛  پس از اعالم نتایج آزمون معارف اسالمی ؛ داوطلبان  .٣

 خواهند شد .

سازمان سنجش آموزش کشور در موعد مقرر از طریق پرتال اختصاصی خود نسبت به اعالم نتیجه  .٤

 ذیربط اقدام می نماید .  نهایی(قبول شدگان قطعی) و صدور اطالعیه هاي

داوطلبان گرامی در صورت داشتن سواالت مرتبط ، میتوانند با دانشکده ي ذیربط یا کانال هاي  .٥

 اطالع رسانی ذیل ارتباط برقرار نمایند .

                 نشانی ها : .٦
     دانشگاه وبگاه     www.isu.ac.ir    رانپردیس خواه    www.isuw.ac.ir 

                  پیام رسان بلهکانال آزمون هاي خاص در     :          

                                                   @azmoonisu  

                                                  azmoonisu/rhttps://ble.i         

  eduisuadmin@ارتباط با پشتیبانی :                                                    
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 هاي آزمونمعافیت -١

ته از دانش )1-1 الم) که میانگین کل نمرات آنآن دـس ادق(علیه الـس گاه امام ـص ها در هر یک از مواد آموختگان دانـش

یل حداقل نمره « تند. 20» از «17آزمون در دوره تحـص ی معاف هـس رکت در آزمون آن ماده درـس د از ـش » باـش

ت ـشماره  ت کاربرگ (پیوـس رایط، الزم اـس ) را تکمیل نموده و در ایام ثبت نام این آزمون  آن 2داوطلبان واجد ـش

 را به تأیید اداره کل آموزش برسانند. 

 

نامه پذیرش بدون آزمون اـستعداد درخـشان در مقطع کارـشناـسی ارـشد که دانش آموخته دانـشگاه آئین  مـشموالن )2-1

 باشند.هستند از شرکت در آزمون معاف می(علیه السالم) امام صادق

  

داوطلبانی که در آزمون ـسال (هاي) قبل ـشرکت کردند ، در ـصورت داـشتن نمره قبولی در هر یک از دروس فوق  )3-1

ت  ماره ، الزم اـس ت ـش ) را تکمیل نموده و در ایام ثبت نام این آزمون  آن را به تأیید اداره کل 2کاربرگ (پیوـس

 آموزش برسانند.

  

 هاي آمادگی آزمون معارف ارشد کالس -٢

هاي پردیس جهت شرکت در آزمون معارف اسالمی ؛ کالسهاي آمادگی به منظور آمادگی داوطلبان متقاـضی رـشته

اـسالمی (در ـصورت رـسیدن به حد نـصاب) به ـصورت مجازي و رایگان برگزار خواهد ـشد. زمان ثبت آزمون معارف 

کیل کالس انی  نام و تـش ایت پردیس به نـش و کانال تحصـیالت تکمیلی    www.isuw.ac.irها متعاقبا از طریق ـس

  گردد.رسانی میاطالع pardis٦٩@پردیس  در پیام رسان بله به نشانی

  

  تذکر مهم :

  تشریحی) آزمون    -دول برنامه ریزي (تستی  ج

  در سامانه گلستان  نام  زمان ثبت

  متعاقباً اعالم خواهد شد .             زمان و مکان برگزاري آزمون

   

  

  14010405 -معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
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  پردیس خواهران 

  فلسفه و کالم اسالمی            و            مدیریت آموزشی هاي      رشته جدول منابع  آزمون

  منابع آزمون   نام درس 

  زبان عربی 

الف) مبادئ العربیۀ (المستوي الرابع) قسم الصرف و النحو (غیر از بخش فوائد)، رشید  

  شرتونی( تحقیق حمید محمدي) 

  ي علوم قرآن و حدیث دانشکدهب) قرائت و درك متون معاصر، دکتر مسعود فکري، سایت 

  تفسیرالمیزان (سور مبارکه احزاب، حجرات، فرقان، حدید)   تفسیرقرآن کریم 

  اندیشه اسالمی 
  الف) نظام حقوق زن در اسالم (از ابتداي کتاب تا سر بحث طالق) 

  ب) آزادي معنوي (از ابتداي کتاب تا سر مبحث ایمان به غیب)  

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

  فقه 
  الف) اللمعه الدمشقیه (صاله، صوم، امر به معروف و نهی از منکر) 

  ب) تحریر الروضه (متاجر، نکاح، طالق)، علیرضا امینی 

  

  گرایش حقوق خانواده  -رشته معارف اسالمی و حقوق  منابع آزمونجدول 

  منابع آزمون   نام درس 

  زبان عربی 

الف) مبادئ العربیۀ (المستوي الرابع) قسم الصرف و النحو (غیر از بخش فوائد)، رشید شرتونی(  

  تحقیق حمید محمدي) 

  ي علوم قرآن و حدیث دانشکدهب) قرائت و درك متون معاصر، دکتر مسعود فکري، سایت 

  تفسیرالمیزان (سور مبارکه احزاب، حجرات، فرقان، حدید)   تفسیرقرآن کریم 

  اندیشه اسالمی 
  الف) نظام حقوق زن در اسالم (از ابتداي کتاب تا سر بحث طالق) 

  ب) آزادي معنوي (از ابتداي کتاب تا سر مبحث ایمان به غیب) 

  آیتی -تحریر اصول الفقه المظفر، علیرضا امینی   اصول فقه 

  فقه 

الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ( نکاح، طالق، خلع، مبارات، ایالء، لعان، متاجر، ارث،  

  حدود، قصاص)، شهید ثانی 

  

 ١ پیوست
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  احد برادران و

   علوم قرآن و حدیثآزمون رشته  جدول منابع

  منابع آزمون  نام درس 

  زبان عربی 

الف) مبادئ العربیۀ (المستوي الرابع) قسم الصرف و النحو (غیر از بخش فوائد)، رشید  

  شرتونی( تحقیق حمید محمدي) 

  ي علوم قرآن و حدیث ب) قرائت و درك متون معاصر، دکتر مسعود فکري، سایت دانشکده

  (سور مبارکه احزاب، حجرات، فرقان، حدید)   تفسیرالمیزان  تفسیرقرآن کریم 

  اندیشه اسالمی 
  الف) نظام حقوق زن در اسالم (از ابتداي کتاب تا سر بحث طالق) 

  ب) آزادي معنوي (از ابتداي کتاب تا سر مبحث ایمان به غیب)  

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

  فقه
  اللمعه الدمشقیه (صاله، صوم، امر به معروف و نهی از منکر) الف) 

  ب) تحریر الروضه (متاجر، نکاح، طالق)، علیرضا امینی 

  

  

  جامعه شناسی انقالب اسالمی و          اندیشه سیاسی در اسالم هاي    آزمون رشته  جدول منابع

  منابع آزمون  نام درس 

  زبان عربی 
المتسوي الرابع)، قسم الصرف و النحو (غیر از بخش فوائد)، رشید شرتونی  مبادي العربیه (

  .(ترجمه حمید محمدي)

  .سور مبارك احزاب و هود. منبع: ترجمه تفسیر المیزان  تفسیرقرآن کریم 

  .کتب صد گفتار، حماسه حسینی، دین و دوران و مقام زن. منبع: خالصه آثار شهید مطهري  اندیشه اسالمی 

  .اهللا العظمی جعفر تبریزيکتاب الموجز فی اصول الفقه، آیت   اصول فقه 

  ها: صالة، جهاد، امر به معروف. منبع: الدروس التمهیدیۀ (محمد باقر ایراوانی) سرفصل   فقه
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  بسمه تعالی 

  از شرکت در برخی مواد آزمون معارف اسالمی درخواست بررسی معافیت   کاربرگ 

  اداره کل محترم آموزش و تحصیالت تکمیلی  

  سالم علیکم 

...................... با احترام اینجانب ................................ فرزند.................... به شماره شناسنامه / کدملی ......................

  موارد زیر هستم.   متقاضی بررسی وضعیت معافیت از شرکت در آزمون معارف اسالمی در

  اصول فقه               عربی                  تفسیر                 اندیشه اسالمی      فقه 

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

  دانشگاه: در تاریخ....................... با معدل کل........................  آموختهدانش 

  هاي معارف اسالمی گذشته: داراي نمره قبولی به شرح زیر در آزمون/ آزمون 

  اندیشه اسالمی   تفسیر   عربی   اصول فقه   فقه  موضوع/عنوان درس 

            نمره درس 

            شماره و تاریخ آزمون 

  داوطلب/تاریخ امضاء 

  

  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  :                        

........................  نامبرده از شرکت در آزمون مواد ...............................................................................................  

  معاف می باشد. 

  با توجه به موارد فوق الزم است در کلیه مواد آزمون شرکت نماید.    

  کل آموزش و تحصیالت تکمیلی  توضیحات :                                                                                                         تأیید اداره

 ٢ پیوست


