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ارمغان صادق



دانشگاه امام صادق علیه السالم یک پدیده ممتاز است؛ صرفا یک دانشگاه مثل بقیه دانشگاه ها 
نیست که فقط می خواهند دانشجو یا عالم تربیت کنند؛ بلکه می خواهد از همه جهت، 
یک الگوی دانشگاه اسالمی باشد؛ این دانشگاه به دستاورد بسیار بزرگی در زمینه گسترش 
پژوهش های کاربردی اسالمی و تامین بخشی از نیازهای کارشناسی و مدیریتی نظام 

جمهوری اسالمی رسیده است. 

اساس دانشگاه اسالمی و مجتمع آموزشی و تربیتی، جهان بینی آن است. این جهان بینی 
علمی  برنامه های  معاد،  و  آفرینش  مبدأ  به  توجه  با  یعنی  باشد؛  اسالمی  و  الهی  بایستی 
و آمــوزشی و تربیتی را تدوین، تنظیم و اجرا کند. مــا بر این اساس دانشگاه را بنــا 
نهاده ایم که تمـام علوم به ویژه علوم انسانی بر مبـنای جهان بینی الهی تنظیم، تدریس و 

تحقیق شود. 



دانشگاه امام صادق)علیه السالم( به عنوان اولین دانشگاه اسالمی برآمده از انقالب اسالمی در 
ایران، پیروی از والیت فقیه را در امتداد پیروی از پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله و سالم( و ائمه 
اطهار)علیهم السالم( یکی از مبانی اساسی خود می داند و با آموزش پویا و خالق توسط بانوان 
فرهیخته، مسلح به تعهد و دانش روز، با کمک فناوری های روز در مسیر تربیت عالمانی در 
مکتب امام صادق )علیه السالم( گام بر می دارد. پردیس خواهران دانشگاه امام صادق )علیه السالم( 
به عنوان چشمه جوشان علوم انسانی- اسالمی در مجموعه آموزش عالی کشور، توجه به 
علم آموزی و پژوهش را سرلوحه خود قرار داده و با توجه به ضرورت تولید علوم دینی و 
همچنین اهمیت حضور زنان مسلمان ایرانی در عرصه های مختلف اجتماعی و نیز تحکیم 
و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و آموزش و توسعه دانش بشری، به تلفیق معارف حوزوی با 
علوم انسانی اقدام نموده و بر این باور است که در تعالیم اسالم و مکتب امام صادق )علیه السالم( 
که تبلور ناب آن بوده، ظرفیت و جامعیتی نهفته است که با کشف، تبیین و کاربردی کردن 
آن می توان در علوم و فنون بشری به ویژه علوم انسانی، تحولی عظیم پدید آورد و به 

مرجعیت علمی دست یافت. 
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پردیس خواهران 

 رتبه کسب شدهنام و نام خانوادگیرشته تحصیلی

معارف اسالمی و علوم تربیتی

رتبه 1 کشوریزهرا جانثاری

رتبه 7 کشوریحورا سادات حسینی

رتبه 10 کشورینعیمه یادگاری

رشته و کدبخش حفظ قرآن کریمنام و نام خانوادگی

مدیریت آموزشی کد 98ده جزءفاطمه کهن پور
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نتایج درخشان دانشجویان پردیس خواهران در بیست و چهارمین المپیاد علمی- دانشجویی

سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویی



رشته قبولی  ارشدرتبهرشته  کارشناسینام و نام خانوادگی ردیف

حقوق خانواده1حقوقزهرا جمالیان1

حقوق تجارت بین الملل3حقوقمهدیس لطفی2

حقوق خانواده5حقوقمریم محمد پور3

مدیریت آموزشی 2معارف اسالمی و علوم تربیتیمهدیه مقدسی 4

مدیریت آموزشی4معارف اسالمی و علوم تربیتیحورا سادات حسینی5

روانشناسی تربیتی5معارف اسالمی و علوم تربیتیمعصومه صادقی نژاد6

فقه وحقوق اسالمی5فقه وحقوق اسالمیفاطمه طایفی نصرآبادی7

فلسفه اسالمی 6فلسفه و کالم اسالمی حانیه یوسف شعیبی8

فلسفه اسالمی7فلسفه و کالم اسالمیسیده مریم اسالمی9

رتبه های تک رقمی دانشجویان پردیس خواهران در آزمون کارشناسی ارشد سال 98



ویژگی های 
متمایز کننده دانشگاه
 امام صادق)علیه السالم( 

پردیس خواهران

رتبه های تک رقمی در دانشگاه های تراز اول کشور مانند دانشگاه تهران، تربیت مدرس، 
عالمه طباطبایی، الزهرا، شهید بهشتی، خوارزمی، فردوسی مشهد، مفید قم و...

نوشتاری،  خــواندنی،  مهارت های  تقــویت 
سطح  از  دانشجویان  گفتـاری  و  شنیداری 
مقدماتی تا پیشرفته و توانمندسازی دانشجویان 

درکسب مدارک معتبر زبان

ارائه موضوعاتی مانند طرح شهید مطهری، طرح هجرت، 
تفسیر قرآن، اخالق، تاریخ، سیاست، عقاید و روایت

تقویت مهارت های خواندنی، نوشتاری، شنیداری و گفتاری دانشجویان با 
رویکرد ارتباطی و در دو سطح صرف و نحو و مکالمه 

آموزش زبان 
انگلیسی

آموزش معارف 
اسالمی

آموزش زبان عربی

کسب رتبه های برتر 
در مقاطع تحصیالت 

تکمیلی



دستیاران  عنوان  به  پردیس  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  دانش آموختگان  و  دانشجویان  از  استفاده 
آموزشی برای تسهیل آینده شغلی دانش آموختگان

اشتغال در مراکزی مانند دستگاه های قضایی، صدا و سیما، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش 
و پرورش، نهاد ریاست جمهوری، وزارتخانه های مختلف، خبرگزاری ها، سازمان هایی مانند شهرداری و ثبت 

احوال و موسسه های دیگر دولتی

آشنایی با نگارش کار تحقیقی در مقاطع کارشناسی و آمادگی برای انجام پژوهش های کاربردی تر 
در تحصیالت تکمیلی

به کارگیری 
دانش آموختگان مستعد 

با عنوان دستیاران 
آموزشی

اشتغال 
دانش آموختگان

ارائه پایان نامه 
در مقطع 
کارشناسی

تعمق بخشیدن به یادگیری، خدمت رسانی فرهنگی، مباحثه های گروهی جهت ارتقاء تاب آوری در برابر نظرات 
و رویکردهای مخالف، افزایش توان رهبری و تربیت نفس

با هدف تامین نیاز گروه های آموزشی- پژوهشی در سطح دانشگاه و سایر موسسه های علمی- تحقیقاتی

برگزاری 
جلسه های مباحثه

حمایت از 
پایان نامه های برتر 

دانش آموختگان





حقوق
َشِهَد اهلُل أَنُه َل ِإَلَه ِإال ُهَو َواْلَمَلِئَکة َوُأوُلوا اْلِعْلِم َقآِئَما ِباْلِقْسِط... 

)آل عمران/ 18(

در اندیشه کلی اسالمی و با توجه به آیات قرآن کریم، عدالت از اصول مذهب 
انبیاء عظام را شکل می دهد. در همین  شیعی بوده و فلسفه معاد و بعثت 
راستا مبنا و هدف حقوق در اسالم نیز دستیابی و تحقق عدالت و به تعبیر 
امیرمومنان حضرت علی)علیه السالم( قرار گرفتن تمامی امور در موضع و جایگاه 
از  ایران، به عنوان نظامی که  حقیقی خودشان است. در جمهوری اسالمی 
وحی سرچشمه گرفته و قدرت و حاکمیت خود را منتسب به خداوند می داند؛ 
عدالت نقش مهمی ایفا نموده و پایه های نظام بر آن استوار گردیده و قوانین و 
مقررات بر تحقق آن تاکید می کنند. کما اینکه قانون اساسی ایران، به عنوان 
مهم ترین قانون کشور و میثاق ملی در مقدمه و اصول متعّددی به عدالت اشاره 

نموده و اجرای آن را یکی از اساسی ترین وظایف دولت و مسئوالن می داند.

 اهداف کلی دوره

 تربیت افرادی با قابلیت درک، نقد و استنباط از منابع فقهی و حقوقی 
انتقال و گسترش مباحث حقوق  و  به مسائل و شبهات  جهت پاسخگویی 

اسالمی در سطح جامعه
 تربیت بانوان متعهد و متخصص جهت فعالیت و ارائه خدمات در عرصه های 
اجرایی متعدد حقوقی همچون تصدی منصب قضاوت، سردفتری، وکالت، 

مشاوره و کارشناسی حقوقی
 تربیت مدرسان متعهد به باورهای دینی و اساتید مبرز حقوقی جهت تامین 
نیازهای علمی آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و دستگاه های قضایی کشور
 تربیت پژوهشگران مسلط بر مبانی فقهی متعالی امامیه و متبحر در عرصه های 
مختلف حقوقی اعم از نظری و کاربردی جهت پاسخگویی به نیازهای مراکز 

پژوهش و امکان به کارگیری نتایج تحقیقات در حل معضالت موجود جامعه



 زمینه سازی تربیت کارشناسان متخصص حقوقی با تاکید بر مبانی فقهی 
و اسالمی جهت فعالیت در عرصه های بین المللی و افزایش تولیدات علمی و 

پژوهش های کارآمد تطبیقی
با  دانشجوی حقوق  دختران  توانمندسازی  و  رشد  زمینه  نمودن  فراهم   
و  متعالی  زندگی  ادامه  و  طراحی  شیعی جهت  زن  جامع  الگوی  از  تأسی 

جهادی در راستای تحکیم خانواده

 دورنمای تحصیلی

دانش آموختگان این رشته می توانند بر اساس عالیق و توانمندی های خود در 
هر یک از گرایش های این رشته )حقوق محیط زیست، حقوق مالکیت فکری، 
حقوق بشر، حقوق خانواده، بین الملل، تجارت، عمومی، جزا و جرم شناسی و 
خصوصی( در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به ادامه تحصیل بپردازند.

 دورنمای شغلی

 قضاوت و وکالت با موفقیت در امتحانات و طی دوره کارآموزی و اختبار
استخدام در قوه قضاییه با گذراندن امتحانات مربوطه 

 سردفتری اسناد رسمی با موفقیت در آزمون 
 کارشناس حقوقی نهادها، سازمان ها و وزارتخانه ها و...

 تدریس در مدارس و فعالیت های علمی فرهنگی

 طول دوره

کارشناسی حقوق شامل 9 نیمسال است و هر دانشجو عالوه بر دروس پایه، 
تخصصی و اختیاری، بیش از 60 واحد از مجموعه دروس معارف اسالمی، عمومی 

و زبان های خارجی را می گذراند که در مجموع قریب به 180 واحد است. 

 فعالیت های گروه جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان

 بازدیدهای علمی )به فراخور واحد درسی ارایه شده در آن ترم تحصیلی، 
مانند بازدیدهای دوره ای از دادگاه های خانواده، دادسراهای کیفری و حقوقی، 

دفتر سازمان ملل در تهران، پزشکی قانونی و...
 برگزاری نشست های تخصصی بر اساس موضوعات درسی و مبتالبه جامعه 

با حضور اندیشمندان حقوق و فقهی 
 برگزاری کالس های آمادگی ارشد 

 برگزاری جلسات مشاوره های آموزشی توسط اساتید به دانشجویان 
 برگزاری جلسات متعدد بازنگری دروس توسط اساتید ذیصالح 

 برگزاری دوره های آشنایی با رشته های مقطع کارشناسی ارشد جهت هموار 
شدن مسیر انتخاب آتی دانشجویان و... 



اسالمی و حقوق  فقه 
یِن َوِلُیْنِذُرواْ  .....َفَلْواَل َنَفَر ِمن ُکلِّ ِفْرَقٍة مِّْنُهْم َطآِئَفٌة لَِّیَتَفقَُّهواْ ِفى الدِّ
َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعواْ إَِلْیِهْم َلَعلَُّهْم َیْحَذُروَن                                       )توبه، 122(

به  ورود  قابلیت  علم،  این  که  شده  موجب  فقه  علم  در  موجود  ظرفیت های 
عرصه های اساسی و حیاتی جامعه امروز را دارا باشد و عرصه برای پرداختن به 
فقه های مضاف )چون فقه تربیتی، فقه اقتصادی، فقه سیاسی، فقه پزشکی و...( 
فراهم باشد. بر این اساس، دانشگاه امام صادق )علیه السالم( در عرصه فقه و حقوق با 
تکیه بر ضوابط فقه جواهری و با رویکرد میان رشته ای، در جهت پاسخگویی به 

نیازهای جامعه در این رشته اقدام به جذب دانشجو می نماید.

 اهداف  کلی دوره

 تربیت مدرس، کارشناس و پژوهشگر کارآمد فقهی برای تأمین نیازمندی های 
دستگاه های  اسالمی،  علوم  پژوهشی  مراکز  آموزشی،  مؤسسات  و  دانشگاه ها 

قضایی کشور و تربیت نیروی مبلغ جهت نشر فقه اسالمی در درون جامعه 
 پاسخگویی به نیاز های جامعه در زمینه مشاوره و راهنمایی فقهی، حقوقی و قضایی

 افزایش مهارت های تحلیلي و عملي دانشجویان در نتیجه مطالعه همزمان 
منابع فقهی و حقوقی

 آشنایی با محتوای دانش فقه و علوم وابسته به آن مانند اصول فقه و فلسفه 
فقه و به ویژه حیطه های فقه مضاف

 شناخت خألها در عرصه قانونگذاری و شناخت روش تحقیق مورد نیاز در 
علوم فقهی حقوقی به منظور افزایش تولیدات علمی و پژوهش های کارآمد

 تقویت انگیزه در جهت شناسایی و حل مشکالت فقهی و حقوقی با توجه به 
تحوالت جامعه در این حوزه

 توانایی پاسخگویی به چالش ها و شبهات موجود در زمینه  موضوعات فقه و 
حقوق اسالمی



 بسترسازی برای پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی کشور هم راستا با 
ضرورت های نظام 

 دورنمای تحصیلی

دانشجویان طی دوره کارشناسی عالوه بر آشنایی با مباحث بنیادی و اساسی 
در زمینه های مختلف علوم اسالمی، به طور نسبی درباره حقوق اسالمی به 
کسب دانش و تخصص می پردازند به گونه ای که در پایان این دوره، زمینه 
الزم برای ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های فقه و 
مبانی حقوق اسالمی، فقه و حقوق خصوصی، فقه و حقوق جزا، حقوق خانواده و 
سایر رشته های مرتبط در دیگر مراکز آموزش عالی به منظور ادامه تحصیالت و 

پژوهش های تخصصی و اجتهادی فراهم می شود.

 دورنمای شغلی

 امکان جذب در مؤسسات آموزشی و دانشگاه ها به عنوان مدرس دروس مرتبط 
با فقه و حقوق )با ادامه تحصیل در مقاطع باالتر( 

 امکان جذب در سیستم قضایی کشور و مشاغل حقوقی از قبیل قضاوت، وکالت، 
مشاور حقوقی، سردفتر اسناد رسمی، کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس 

حقوقی نهادها، سازمان ها و وزارتخانه ها و... پس از قبولی در آزمون های مربوطه

 امکان جذب در سازمان ها و مراکز دولتی و غیردولتی به عنوان کارشناس
 محقق و پژوهشگر مراکز علمی و تحقیقاتی فقهی حقوقی در صورت ادامه 

تحصیل در دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتری

 طول دوره

دوره کارشناسی فقه و حقوق شامل 9 نیمسال است و هر دانشجو عالوه بر دروس 
پایه، تخصصی و اختیاری، بیش از 60 واحد از مجموعه دروس معارف اسالمی 

و عمومی و دروس زبان های خارجی را می گذراند که در مجموع واحدهای این 
رشته قریب به 160 واحد است. 

 فعالیت های گروه جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان

 بازدید از مراکز فقهی حقوقی
 برگزاری دوره های آمادگی ارشد 

 برگزاری کارگاه های آموزش نرم افزارهای کاربردی تخصصی رشته
 اجرای طرح اصول فقه کاربردی ضمن تدریس

 اجرای طرح پشتیبان آمادگی ارشد
 برگزاری نشست های تخصصی 



اسالمی کالم  و  فلسفه 
َماَواِت َواْلَْرِض َواْخِتَلِف اللَّْیِل َوالنََّهاِر َلَیاٍت  ِإنَّ ِفي َخْلِق السَّ
ِلُوِلي اْلَْلَباِب                                                          )آل عمران/190(

پیرامون  بشر  بنیادین  و  اساسی  پرسش های  به  پاسخ  درصدد  فلسفه  علم 
سه محور خدا، جهان و انسان است. این علم با بهره مندی از روش تعقل و 
تفکر پا به عرصه های بنیادین هستی گذاشته به گونه ای که با گذر از عالم 
علم  بستر  در  می دهد.  سیر  اشتیاقش  الیه  منتهی  تا  را  انسان  محسوس، 
فلسفه و کالم اسالمی ذهن قابلیت تحلیل و تفسیر مسائل اساسی دین و 

پاسخ به شبهات اعتقادی را کسب می نماید.
فلسفه برای نزدیک شدن به خدا و پیدا کردن یک معرفت درست از حقایق 

عالم وجود است. )مقام معظم رهبری( 
دانشگاه امام صادق)علیه السالم(  پردیس خواهران که با رویکردی تلفیقی به تولید 
دانش می نگرد، بخشی از رشته های خود را به عنوان رشته مادر و مبنایی 

رشته  جمله  از  می کند.  قلمداد  تلفیقی  رویکرد  این  پایه های  تبیین  برای 
فلسفه و کالم اسالمی است که در آن دانشجویان دیدگاه ها و تحلیل های 
عقالنی و کالمی درباره  شبکه هستی، رابطه خالق و مخلوقات و بالخصوص 
انسان و موقعیت او در رابطه با خداوند و کالن هستی و زندگی را می آموزند. 
از این رو استاد شهید مرتضی مطهری می فرماید:  »فلسفه، سراپای هستی 
را جوالنگاه فکر بشر قرار می دهد و عقل و فکر انسان را بر روی بال و پر خود 
می نشاند و به سوی عوالمی که منتهای آرزو و غایت اشتیاق انسان سیر در 

آن عوالم است پرواز می دهد.«

 اهداف  کلی دوره

 تقویت ایمان و معرفت دیني از راه ایجاد فضاي سالم اعتقادي
 تربیت افراد كارشناس، پژوهشگر و محقق در زمینه علوم و معارف اسالمي 



 ترغیب دانشجویان به فهم حقایق ناب دیني
 فراهم آوردن زمینه اي مناسب براي طرح پرسش ها و پاسخ هایي درباره 

مسائل بنیادین جهان هستي
 ایجاد زمینه مناسب براي تربیت مبلغین آشنا به اصول و معارف اسالمي 

 پاسخگویي به شبهات و سواالت اعتقادي جامعه

 دورنمای تحصیلی

در پایان این دوره، زمینه الزم برای ادامه تحصیل در گرایش های مختلف 
رشته از جمله فلسفه اسالمی، کالم اسالمی، کالم تطبیقی، عرفان اسالمی، 
با گرایش های کالم،  فلسفه و حکمت اسالمی، کالم شیعه، شیعه شناسی 
عالی  آموزش  مراکز  دیگر  در   ... و  اسالمی  مذاهب  شناسی،  جامعه  تاریخ، 

فراهم می شود. 

 دورنمای شغلی

دانش آموختگان این رشته می توانند به عنوان مدرس دروس فلسفی، دروس 
اعتقادی و پژوهشگر، مبلغ و کارشناس سازمان ها و مراکز فرهنگی فعالیت 
نمایند. همچنین از آن جایی که فلسفه به نوعی ورزش ذهن است که توان 
استدالل و خالقیت را فعال می کند، دانش آموختگان این رشته در کارهایی 

که نیاز به توان فکری، خالقیت و ایده پردازی است نیز می توانند مشغول 
شوند.

 طول دوره

این رشته شامل 160 واحد درسی در طول 9 ترم تحصیلی است. دانشجویان 
این رشته عالوه بر دروس تخصصی، بیش از 60 واحد از مجموعه دروس 

معارف اسالمی، عمومی و زبان های خارجی را می گذرانند. 

 فعالیت های گروه جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان

جایگاه  فلسفی،  عقل  قرآنی،  )عقل  تخصصی  نشست های  برگزاری   
روح القدس در اسالم و مسیحّیت، تحلیل متون فلسفی و کالمی، بهره مندان 
و محرومان از سعادت حقیقی با تکیه بر آثار فلسفی ابن سینا، پرسش های 

انسان امروز و ارتباط آن با سبک و معنای زندگی( 
 برگزاری کارگاه های آموزشی مانند فلسفه کودک 

 بازدید دانشجویان از مراکز علمی
 اجرای فعال مباحثات در دروس تخصصی و عمومی

 برگزاری کالس های تست آمادگی ارشد در سال آخر تحصیلی
 فعالیت دانشجویان در انجمن علمی فلسفه



تربیتی علوم  و  اسالمی  معارف 
هو اّلذي بَعث في ااُلمییَن رسواًل منهم َیتلُوا علیِهم آیاتِِه و ُیزکیِّهم و 

یعلُِّمُهم الکتاَب و الِحکمة و ِان کاُنوا ِمن قبُل لفي ضلٍل ُمبین              )جمعه،2(

به یقین دین مبین اسالم در برنامه   هاي اعتقادي، اخالقي، عبادي و اجتماعي خود تربیت 
متعادل ابعاد متنوع شخصیت آدمي را تا وصول به کمال شایسته، محور قرار داده و جامعیت 
و کمال این آیین الهي بیش از هر چیز در عنوان تعلیم و تربیت اسالمي جلوه مي نماید. 
 بر این اساس، در صورتیکه آیات تربیتي قرآن کریم، روایات و سیره پیامبر صّلي اهلل علیه وآله وسّلم
و ائمه اطهار علیهم السالم و آراء و نظریات متفکران و اندیشمندان اسالمي مورد تدبر و تأمل 
قرار گیرد، بدون تردید نکات و رهنمود  هاي تربیتي بسیار ارزشمندي شناسایي مي شود 
که حقانیت و اعتبار آنها به جاي تکیه بر معرفت محدود بشري، بر اساس انطباق با تعالیم 

وحیاني اسالم مشخص مي گردد.
رشته علوم تربیتی در ایران در سال 1313 هجری شمسی بنیان گذاری و تثبیت گردید. 
دانشگاه امام صادق علیه السالم پردیس خواهران پس از مدت ها تالش و کار علمي و مشورت 
با صاحب نظران دانشگاهي در حوزه   هاي مختلف معارف اسالمي و تعلیم و تربیت با هدف 
زمینه سازي جهت فراهم نمودن موجبات رشد و تعالي زنان آگاه و متعهد، همسران 

توانمند و مادران آینده جامعه اسالمي، دوره کارشناسي معارف اسالمي و علوم تربیتي 
را در سال 1385 تأسیس نمود.

 اهداف کلی دوره

 زمینه سازي تربیت كارشناسان متعهد جهت انتقال و گسترش مباحث تربیتي متكي 
بر اندیشه   هاي اسالمي در سطح جامعه و با توجه به نقش تربیتي بانوان 

 زمینه سازي تربیت كارشناسان عالقه مند به ادامه تحصیل در مقاطع باالتر با هدف 
پرداختن به ایجاد ساختار  هاي جدید نظري و عملي تعلیم و تربیت مبتني بر اصول 

اسالمي و طرح و دفاع از حقوق و مباني تربیتي اسالم در عرصه بین المللي 
 فراهم نمودن زمینه   هاي رشد و موفقیت زنان از طریق خود شناسي بیشتر جهت امكان 
طراحي و ادامه یك زندگي معقول و منطقي براي خود و خانواده خویش در راستاي 

تحكیم بنیان خانواده
 تقویت نگاهي همه جانبه نگر به رویكرد تعلیم و تربیت با درنظر گرفتن تمامیت 

جنبه   هاي رشد انساني از جمله ابعاد جسماني، عاطفي، اجتماعي، اخالقي و شناختي



 زمینه سازي تربیت پژوهشگران در حوزه   هاي نظري و كاربردي علوم تربیتي با توجه 
به مباني اسالمي و امكان به كارگیري نتایج تحقیقات در حل معضالت موجود در جامعه 
 تأمین كارشناسان تربیتي متعهد به باور  هاي اسالمي مورد نیاز نهاد  هاي آموزشي به 
خصوص وزارت آموزش و پرورش با هدف شكوفا نمودن و به فعلیت رساندن استعداد  هاي 

نسل نو از طریق ایجاد محیطي سرشار از امنیت و جوي مملو از تفاهم و همدلي
 تربیت كارشناسان متعهد آشنا به مسائل تربیتي جهت پیشگیري و حل مشكالت و 

معضالت تربیتي در سطح خانواده و جامعه

 دورنماي تحصیلي

و  تلفیقي  تحصیلي  رشته   هاي  تأسیس  بر  مبني  علوم  وزارت  سیاست  به  عنایت  با 
میان رشته اي که بتوانند خأل موجود بین حوزه هاي تخصصي علوم را در زمینه پاسخگویي 
به نیاز  هاي جامعه برطرف نمایند، این دانشگاه نیز با توجه به ضرورت برقراري ارتباط 
سازنده و پویا بین حوزه معارف اسالمي و علوم تربیتي درصدد تأسیس این رشته تحصیلي 
برآمده است و دانش آموختگان این رشته با سطح باالتر و متفاوت تر از سایر هم ترازان 
خود در دانشگاه  های دیگر می توانند در رشته های مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، 
برنامه ریزی درسی، تکنولوژی آموزشی، تحقیقات آموزشی، آموزش بزرگساالن، تاریخ و 

فلسفه آموزش و پرورش، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی ادامه تحصیل دهند.

 دورنماي شغلي

ارائه خدمات آموزشي در مدارس، ادارات و سازمان  هاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش 

اعم از دولتي و غیردولتي
 ارائه خدمات راهنمایي و مشاوره در سازمان ها و مراکز آموزشي

 تدریس و انجام فعالیت   هاي پژوهشي در حوزه معارف اسالمي و علوم تربیتي
 تدریس در زمینه دروس مرتبط با حوزه رشته تحصیلي

 کارشناس حوزه تعلیم و تربیت و همکاری با مؤسسات دغدغه مند در شناسایی و حل 
مسائل تعلیم و تربیت

 طول دوره

 دوره کارشناسي معارف اسالمي و علوم تربیتي حداقل شامل نه نیمسال تحصیلي )چهار 
و نیم سال( و حداکثر دوازده نیمسال تحصیلي می باشد و هر دانشجو موظف است 22 
واحد عمومي به عالوه 10واحد بسته زبان انگلیسی، 16واحد پایه، 66 واحد اصلی- 
تخصصي  و 10 واحد اختیاري، 46 واحد معارف اسالمي طبق برنامه تنظیمي بگذراند. 

 فعالیت های گروه جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان 

 بازدیدهای علمی )به فراخور واحد درسی ارائه شده در آن ترم تحصیلی، مانند بازدید 
از مدارس و مراکز مشاوره و ...(

 برگزاری نشست های تخصصی بر اساس موضوعات درسی و مسائل حوزه تعلیم و تربیت 
 برگزاری کالس های المپیاد و آمادگی ارشد 

 برگزاری جلسات مشاوره تحصیلی توسط اساتید راهنمای آموزشی 
 برگزاری دوره های آشنایی با رشته های مقطع کارشناسی ارشد 





 اهداف رشته

 شناخت دیدگاه های اسالم درباره خانواده، برپایه منابع اصیل برای تبیین مبانی اندیشه دینی و طرح نظام جامع اخالقی فقهی حقوقی اسالم
 نقد، بررسی و تحلیل قــوانین و مقررات داخلی و بین المللی در عرصه خانواده در راستــای اصالح و انطباق قوانین با مبانی شریعت مبتنی بر نیاز 

روز جامعه
 زمینه سازی برای تربیت نظریه پردازان و کارشناسان متعهد جهت سیاست گذاری مطلوب در سطوح مختلف قانون گذاری کشور 

 تربیت نیروهای متخصص و متعهد اجرایی جهت تصدی مناصب قضایی در عرصه حقوق خانواده
 دورنمای شغلی

 جذب در مراکز اجرایی قضایی کشور به عنوان ایده پرداز و نظریه پرداز جهت ارائه پیشنهادات پژوهشی اجرایی در زمینه  اصالح و تکمیل قوانین و مقررات عرصه 
خانواده 

 جذب در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها به عنوان استادان و پژوهشگرانی مبرز در رشته های انسانی- اسالمی 

و حقوق  اسالمی  معارف 
)گرایش حقوق خانواده(



 اشتغال بانوان به عنوان قاضی، مشاور قضایی، وکیل، سردفتر و .. در دستگاه قضایی به ویژه مجتمع های قضایی خانواده و سایر نهاد های دولتی و 
غیر دولتی

 شرایطی پذیرش در رشته حقوق خانواده در پردیس خواهران 
 دارا بودن گواهي نامه  كارشناسي در رشته  حقوق، فقه و مباني حقوق اسالمي، فقه و حقوق اسالمي )به شرط گذراندن واحدهاي پیش نیاز( از 

داخل كشور یا معادل آن از كشورهاي دیگر به تشخیص مراجع صالحیت دار یا معادل حوزوي آن 
 قبولی در آزمون داخلی و موفقیت در مصاحبه  علمي دانشگاه امام صادق)علیه السالم(- پردیس خواهران

 مجاز شدن به انتخاب رشته در آزمون سراسری کارشناسی ارشد 

 طول مدت تحصیل

طول دوره شش نیم سال تحصیلی )4 نیم سال واحد های حضوری و 2 نیم سال واحد پایان نامه( است و هر دانشجو موظف است 30 واحد اصلی 
و تخصصی )با احتساب واحدهاي پایان نامه(، 11 واحد پیش نیاز و 2 واحد اختیاری طبق برنامه  بگذراند.

تعداد واحددروستعداد واحددروس

2اختیاری11پیش نیاز و جبرانی

4پایان نامه26اصلی و تخصصی

43مجموع



آموزشی مدیریت 
مدیریت آموزشی به عنوان یک رشته کاربردی معطوف به 
جهت  یادگیری  و  آموزش  برنامه های  هدایت  و  کیفیت  بهبود 

ارتقاء اثربخشی عملکرد نظام آموزشی کشور می باشد.

 تربیت بانوان متعهد و متخصص برای تصدی سمت های مدیریت  آموزشی 
 تربیت مدیران در سطوح ارشد، میانی و اجرایی مورد نیاز نظام آموزشی کشور

 تقویت قدرت تجزیه و تحلیل، قضاوت و تصمیم گیری درباره مسائل مراکز آموزشی 
کشور

 تقویت انگیزه و آمادگی برای ادامه تحصیل در سطوح باالتر جهت تأمین کادر 
علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی.

 شرایط پذیرش در رشته مدیریت آموزشی در پردیس خواهران 
 مجاز شدن به انتخاب رشته در آزمون سراسری کارشناسی ارشد

 پذیرش در آزمون داخلی معارف اسالمی دانشگاه امام صادق)علیه السالم(
 اخذ نمره حد نصاب در آزمون شفاهی

 دورنمای شغلی
 توانایی جهت دهی صحیح به نظام تعلیم و تربیت با رویکرد اسالمی

 عهده دار شدن مدیریت امور آموزشی در سطوح و سازمان های مختلف
 انجام برنامه ریزی آموزشی و درسی در سازمان های آموزشی

 ایفای نقش میانجیگری و یاوری در حل مشکالت سازمان های آموزشی
 مشاوره و راهنمایی ذینفعان نظام آموزشی
 ایجاد زمینه رشد سازمان و امور کارکنان

 مدت تحصیل مقطع کارشناسی ارشد
طول دوره شش نیمسال تحصیلی )سه سال( است و هر دانشجو موظف است 32 
واحد اصلی و تخصصی و 28 واحد پیش نیاز را در پنج حوزه تعلیم و تربیت، مدیریت 
آموزشی، متدولوژی تحقیق، معارف اسالمی و زبان بگذراند. تعداد واحد پایان نامه 

در شیوه آموزشی- پژوهشی حداقل 4 واحد درسی می باشد.

تعداد واحددروس
26پیش نیاز و جبرانی
34اصلی و تخصصی

4پایان نامه
64مجموع

 اهداف رشته مدیریت آموزشی 



اسالمی کالم  و  فلسفه 
پردیس خواهران دانشگاه امام صادق)علیه السالم( با استفاده از ظرفیت اعضای هیأت علمی در راستای تربیت نیروی درجه یک 

برای نظام درصدد برگزاری دوره های تکمیلی کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی است.

 اهداف رشته 
 تربیت افراد متخصص و پژوهشگر در زمینه فلسفه و کالم اسالمی 

 ایجاد زمینه مناسب براي تربیت مبلغین آشنا به اصول و معارف اسالمي به منظور دفاع عقالنی از آموزه های دینی و 
پاسخگویي به شبهات و سواالت اعتقادي جامعه

 بهره گیری از ظرفیت دانش آموخته های متعهد و مستعد دوره کارشناسی رشته فلسفه و کالم اسالمی پردیس خواهران 
دانشگاه امام صادق)علیه السالم( 





آموزشی مدیریت 
نظام آموزش و پرورش  بالندگی  و  رشته مدیریت آموزشی در توسعه 
جامعه نقش به سزایی دارد. همچنین رشد و تعالی همه جانبه بانوان 
پردیس  لذا  می شود.  جامعه  متعادل  و  همگـــون  پیشرفت  سبب 
خواهران دانشگاه امام صادق )علیه السالم( اقدام به برگزاری رشته مدیریت 
آموزشی تا سطح دکتری نموده است تا از این راه بستر مناسبی برای 
رشد و پیشرفت بانوان فراهم کنــــد تا در کنار »ایفای مسئولیت های 
خانوادگی خویش«، »در تکوین ساختار علمی، هویت ملی و معـــرفت 

دینی جامعه« نقش مؤثری ایفا نمایند.

 اهداف رشته مدیریت آموزشی

 زمینه سازی تربیت بانوانی متعهد و متخصص و آشنا به علوم اسالمی 

نظام  راهبردی  برنامه ریزی  و  سیاستگذاری  آموزشی جهت  مدیریت  و 
آموزشی جامعه اسالمی

مدیریت  مهارت های  و  نگرش  دانش،  گسترش  و  تعمیق  تولید،   
آموزشی با رویکرد معارف اسالمی 

 تربیت مدیران متخصص و متعهد برای تصدی عالی ترین مسئولیت های 
آموزشی کشور

 شرایط پذیرش در دانشگاه امام صادق )علیه السالم( 

 پذیرش در مرحله اول آزمون دوره دکتری سازمان سنجش آموزش 
کشور

 پذیرش در آزمون داخلی معارف اسالمی دانشگاه امام صادق)علیه السالم(



 پذیرش در مصاحبه و سنجش علمی دانشگاه امام صادق)علیه السالم(
 ارائه گواهی قبولی در آزمون زبان خارجی دانشگاه امام صادق)علیه السالم( یا 

گواهی معتبر در هریک از آزمون های مورد پذیرش دانشگاه

 مدت تحصیل در مقطع دکتری

)تدوین  پژوهشی  و  آموزشی  مرحله   دو  از  آموزشی  مدیریت  دکتری  دوره  
طول  حداقل  و  مرحله  هر  خاتمه   و  ورود  نحوه   می شود.  تشکیل  رساله( 
دوره مطابق آیین نامه وزارتی و قوانین داخلی دانشگاه امام صادق )علیه السالم( 

می باشد.

تعداد واحددروس

تا سقف6 واحد به تشخیص گروهجبرانی

41پیش نیاز

18اصلی 

18رساله

6+50مجموع

دوره از نوع دوره های آموزشی- پژوهشی محسوب می شود.

 برنامه آموزشی

با تــــوجه به چارچوب برنـــامه درسی دوره دکتــری در دانشگاه امـــام 
 - آموزشی  واحد   50  )+6( قالب   در  دوره  آموزشی  برنامه  )علیه السالم(  صادق 

پژوهشی می باشد.

 آزمون جامع

که  جامع  آزمون  در  است  الزم  آموزشی  مرحله   طی  از  پس  دانشجویان 
براساس آیین نامه های وزارتی و دانشگاه برگزار می شود، شرکت نمایند.

 برنامه پژوهشی

از رساله  با رویکرد اسالمی و فرآیند تدوین و دفاع  انتخاب موضوع رساله 
مورد نظر است.



رشاد ا و  اسالمی  معارف  لهیات،  ا
اسالمی( کالم  و  )فلسفه 

دانشگاه امام صادق)علیه السالم( در دوره دکتری فلسفه و کالم اسالمی با هدف تربیت افراد متخصص و پژوهشگر در زمینه فلسفه و کالم اسالمی وایجاد زمینه 
مناسب براي تربیت مبلغین آشنا به اصول و معارف اسالمي به منظور دفاع عقالنی از آموزه های دینی و پاسخگویي به شبهات و سواالت اعتقادي جامعه 

به جذب دانشجوی متعهد، مهذب و  مستعد اهتمام ورزیده است.

 شرایط پذیرش در دانشگاه امام صادق  )علیه السالم(

 پذیرش در مرحله اول آزمون دوره دکتری سازمان سنجش آموزش کشور
 پذیرش در آزمون داخلی معارف اسالمی دانشگاه امام صادق)علیه السالم(

 پذیرش در مصاحبه و سنجش علمی دانشگاه امام صادق)علیه السالم(
 ارائه گواهی قبولی در آزمون زبان خارجی دانشگاه امام صادق)علیه السالم( یا گواهی معتبر در هر یک از آزمون های مورد پذیرش دانشگاه



رشاد ا و  اسالمی  معارف  لهیات،  ا
اسالمی( مبانی حقوق  و  )فقه 
دانشگاه امام صادق)علیه السالم( در دوره دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی با هدف ارتقاء سطح اطالعات و بینش فقهی - حقوقی دانش آموختگان مقطع 
کارشناسی ارشد این رشته، تقویت قدرت استنباط و تجزیه و تحلیل مسائل فقهی و حقوقی و ایجاد درك فزون تر نسبت به نیازمندي هاي جامعه در عرصه 
قانونگذاري و هدایت به سوي هرچه فعال تر و كاربردي تر شدن دانش فقه، در راستای تربیت و تامین نیروی انسانی الزم و متخصص برای تدریس در 
دانشکده ها و دیگر موسسات عالی آموزشی و نیز تربیت و تامین پژوهشگر و محقق در زمینه مطالعات عالی اسالمی به جذب دانشجوی متعهد، مهذب و  

مستعد اهتمام ورزیده است.

 شرایط پذیرش در دانشگاه امام صادق)علیه السالم(

 پذیرش در مرحله اول آزمون دوره دکتری سازمان سنجش آموزش کشور
 پذیرش در آزمون داخلی معارف اسالمی دانشگاه امام صادق)علیه السالم(

 پذیرش در مصاحبه و سنجش علمی دانشگاه امام صادق)علیه السالم(
 ارائه گواهی قبولی در آزمون زبان خارجی دانشگاه امام صادق)علیه السالم( یا گواهی معتبر در هر یک از آزمون های مورد پذیرش دانشگاه



فعاليت هاي 
پردیس

نشست تخصصی در هفته آموزش

گزینش دانشجو

کرسی علمی ترویجی

مراسم دفاعیه در مقطع دکتری

 مراسم سالگرد حضرت آیت اهلل 

مهدوی کنی

مراسم آغاز سال تحصیلی



مراسم روز دانشجو

کالس آموزشی ویژه فرزندان کارکنان

کالس آموزشی ویژه فرزندان کارکنان

جشن ازدواج دانشجویی

مراسم محرم

)ص( جشن میالد پیامبر اکرم 

بزرگداشت روز کارمند



اسالمی معارف  بخش 
تمام رشته های دانشگاه امام صادق )علیه السالم( دارای رویکرد میان رشته ای هستند که در آنها تالش می شود میان معارف اسالمی و یک 
دانش تخصصی در حوزه علوم انسانی تلفیق صورت پذیرد. به طور کلی رویکردهای تلفیقی در پی آن هستند تا با ارائه سازماندهی خاص 
از آموزش، فرصت هایی را برای دانشجویان فراهم سازد تا با اصول، مبادی، روش ها و موضوعات متنوع در قلمروهای متعدد آشنا شوند. بنابراین 
دانشجویان این دانشگاه با مطالعه تعداد بیشتری واحد درسی در دو حوزه معارف اسالمی و رشته تخصصی به نحو تلفیقی آموزش می بینند. این نوع 
طراحی رشته ها با این هدف صورت پذیرفته است که دانش آموختگان این رشته ها نهایتا افرادی باشند که با استفاده از علوم روز و زبان جدید و با آگاهی از 
مبانی معارف دینی در مسیر تولید علوم انسانی گام بردارند و با عرضه پرسش های جدید بشر به متون و زیربناهای دینی، پاسخ هایی درخور بیابند. لذا بخش 
معارف اسالمی به منظور شناخت هر چه بهتر دانشجویان از معارف اسالمی و آشنایی با مبانی اسالم، فعالیت نموده و  دروسی مانند تفسیر و تجوید قرآن 
کریم، اخالق، تاریخ، مبانی حکومت اسالمی و والیت فقیه و تعلیم و تربیت اسالمی را برای دانشجویان پردیس ارائه می نماید. در این بخش مجموعه آثار شهید 
مطهری نیز به جهت خلق یک نظام فکری منسجم و ارائه چهارچوب مشخص از اندیشه اسالمی به عنوان منبع و متن درسی مورد توجه ویژه قرار می گیرد.

 اهداف کلي بخش 

 ایجاد زمینه الزم برای توانایی تحقیق در حوزه معارف اسالمی و پژوهش های میان رشته ای
 ایجاد رغبت و انگیزه در دانشجویان در زمینه پژوهش های معارفی و قرآنی

 ارتقای توانایی پاسخگویی به شبهات مطرح شده از سوی مخالفان در مورد آیات قرآن، احادیث شیعه و مسائل عقیدتی



یکی از اهداف پردیس خواهران تربیت دانشجویانی توانمند در رشته های مختلف علوم انسانی و اسالمی است. دانشجویانی که بتواند در عرصه های نظری 
علمی، معرفتی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و مدیریتی پاسخگوی نیازهای نظام اسالمی باشند. یکی از راه ها جهت نیل به این هدف مهم، تقویت زبان عربی 
دانشجویان است. بدین منظور بخش زبان عربی پردیس خواهران در راستای پیوند علوم اسالمی و انسانی اقدام به برگزاری دوره های آموزش زبان عربی 
به صورت تخصصی و کامال رایگان نموده است. شایان ذکر است پردیس خواهران دانشگاه امام صادق)علیه السالم( در این زمینه از اساتید متخصص برای 
واحدهای مکالمه و آزمایشگاه استفاده می کند که غالب این اساتید عرب زبان هستند.  همچنین از اساتید دانشگاهی متخصص در امر آموزش صرف و نحو 
عمومی و تخصصی، بالغت و متون اسالمی استفاده می نماید. دانشجویان با گذراندن این دوره ها قابلیت، مهارت، دانش و تخصص کافی برای بهره گیری از 

متون و منابع اسالمی را کسب می کنند.  

 اهداف کلی بخش
 درک متون تفسیری قرآن و متن احادیث و روایات رسول اکرم )صلی اهلل( و ائمه معصومین )علیهم السالم(

 تربیت افراد متعهد که به واسطه آشنایی با زبان عربی بتوانند به تبلیغ اصول و مبانی تشیع در دیگر کشورهای جهان بپردازند.
 تربیت صاحب نظرانی متعهد، مسلط به زبان قرآن و آشنا با فرهنگ و ادبیات غنی اسالمی تا بتوانند به تحقیق در متون عالی اسالمی پرداخته و زمینه 

عربی زبان  بخش 



 گسترش ارتباطات فرهنگی - ادبی را با جهان اسالم فراهم نمایند.
 تربیت افرادی که با استفاده از زبان عربی بتوانند نیازهای مختلف کشور را در بعد سیاست داخلی و خارجی برآورده نمایند.

به منظور تحقق اهداف فوق دروس زبان عربی به شرح زیر تعریف شده است که در نیمسال تحصیلی مختلف به دانشجویان ارائه می گردد:

سطوح پیشرفتتخصصرشته های تحصیلی

معارف اسالمی و علوم 
تربیتی

صرف و نحو، اعراب و ترجمه قرآن 
تکمیل دانش زبانی و کسب مهارت درک و فهم و تحلیل متون اسالمی.کریم، زبان تخصصی

تکمیل دانش زبانی و کسب مهارت درک و فهم متون اسالمی.صرف و نحوحقوق

فقه و حقوق اسالمی

صرف و نحو، اعراب و ترجمه قرآن 
تکمیل دانش زبانی، کسب مهارت درک و فهم و تحلیل متون اسالمی.کریم

توانمندی در کسب مهارت های چهارگانه )شنیداری، گفتاری، خواندن و مکالمه
نوشتن( در زبان عربی

فلسفه و کالم اسالمی

صرف و نحو، اعراب و ترجمه قرآن 
تکمیل دانش زبانی، کسب مهارت درک و فهم و تحلیل متون اسالمی.کریم و زبان تخصصی

توانمندی در کسب مهارت های چهارگانه )شنیداری، گفتاری، خواندن و مکالمه
نوشتن( در زبان عربی



تقویت زبان انگلیسی یکی از دغدغه های اکثر دانشجویان در هر رشته ای بوده است به طوریکه اغلب برای رفع این نیاز بعد از ساعت های درسی، به 
کالس های آموزشی خارج از دانشگاه مراجعه می کنند و با صرف وقت و هزینه به تقویت زبان انگلیسی می پردازند. اما بخش زبان انگلیسی پردیس خواهران به 
منظور  ارتقاء مهارت های شنیداری، درک مطلب، مکالمه و نگارش دانشجویان اقدام به برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته به صورت 
کامال رایگان و تخصصی ویژه دانشجویان می  نماید و در این زمینه از اساتید با دانش و تجربه باال و درعین حال مسلط به لهجه های مختلف و معروف زبان انگلیسی و 

همچنین همسو با معیارهای دانشگاه امام صادق علیه السالم  استفاده می کند. این کالس ها در دو سطح عمومی و تخصصی به شرح زیر برگزار می شوند: 
 سطح عمومی: هدف از این دوره تقویت مهارت های خواندن، نوشتاری، شنیداری و گفتاری دانشجویان است و  طول آن 6 نیمسال تحصیلی، از نیمسال 

اول تا ششم است.
 سطح تخصصی: هدف از این سطح کسب مهارت  درک مطلب و ترجمه متون تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی دانشجویان و افزایش واژگان تخصصی 
آنان است. دانشجویان در این سطح جهت استفاده از متون تخصصی رشته تحصیلی شان و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد توانمند می شوند. طول این 

سطح دو نیمسال تحصیلی است که پس از اتمام دوره عمومی زبان انگلیسی در نیمسال هفتم و هشتم برگزار می شود.

 تعیین سطح

دانشجویان ورودی جدید در ابتداي نیمسال اول تحصیلی، در آزمون تعیین سطح  شرکت می نمایند و براساس نتایج این آزمون و تعیین میزان مهارت و دانش زبان 
انگلیسي، فراگیري زبان انگلیسي خودشان را شروع می كنند. همچنین اگر دانشجویی سطح زبان خود را در طول دوره ارتقا دهد، می تواند در مصاحبه های تعیین 
سطح که در ابتدای هر ترم برای دانشجویان داوطلب در این زمینه برگزار می گردد، شرکت نموده و سطح فراگیري زبان انگلیسي خود را تغییر دهد. دانشجویانی که 
با حداقل توانایی زبان انگلیسی وارد می شوند می توانند تا سطح متوسط پیشرفت داشته باشند. اما دانشجویان با سطوح باالتر، امکان شرکت در کالس های آمادگی 

آزمون آیلتس را دارند. درنهایت دانشجویان با توجه به نیازهای شخصی و توانایی زبان،  قدرت قبولی در آزمون های ام اس آر تی، آیلتس و تافل را پیدا می کنند.

انگلیسی زبان  بخش 



لسالم( - ا )علیه  امام صادق  دانشگاه  به  ورود  چگونگی 
 پردیس خواهران

 تکمیل فرم ثبت نام در سایت سازمان سنجش در آذر ماه هر سال

www.isuw.ac.ir ثبت نام در سامانه دانشگاه به نشانی 

 متقاضیان با استفاده از این فرصت می توانند هم زمان دو رشته را انتخاب نمایند، 

یکی در پردیس خواهران 

دانشگاه امام صادق )علیه السلم( و دیگری در سایر دانشگاه ها و پس از اعلم نتایج، در هر 

کدام تمایل دارند، ادامه تحصیل  دهند.

 اعلم نتایج مصاحبه داوطلبان علقه مند ورود به دانشگاه از طریق پایگاه اینترنتی و 

تماس تلفنی در نیمه دوم شهریور 

همزمان با اعلم نتایج سازمان سنجش آموزش کشور

 برگزاری اردوی یک روزه پیش دانشگاهی جهت آشنایی داوطلبان و خانواده هایشان 

با محیط و امکانات دانشگاه و تعامل با اساتید

 ثبت نام نهایی



آدرس: تهران، شهرک قدس، بلوار شهید فرحزادی، خیابان شهید 
طاهرخانی، دانشگاه امام صادق )علیه السالم( – پردیس خواهران

تلفن: 4 - 021-22094901

دورنگار: 021-22065437

www.isuw.ac.ir :سایت


