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 هقدهِ
ّای واسشٌاسی اسشذ ًاپیَستِ پشدیس خَاّشاى، الصم است دس ػلوَم  داٍعلثاى ٍسٍد تِ دٍسُ )ػلیِ السالم(اهام صادقعثك هصَتات ّیأت اهٌا ٍ شَسای داًشگاُ 

پوزیش    َاى یىی اص شوشایظ ٍ هؼاسف اسالهی اص سغح ػلوی لاتل لثَلی تشخَسداس تاشٌذ. لزا اسائِ گَاّی لثَلی ٍ یا هؼافیت اص آصهَى هؼاسف اسالهی تِ ػٌ
 شَد.داًشجَ دس دٍسُ واسشٌاسی اسشذ ًاپیَستِ پشدیس هحسَب هی

 داٍعلثاى هحتشم لثل اص حثت ًام دس آصهَى هؼاسف حتوااص ششایظ ٍ هٌاتغ آصهَى اعالع حاصل ًوَدُ ٍ دس صَست توایل حثت ًام وٌٌذ. تَصیِ:

 

 هَاد، هٌاتغ ٍ شزایط قثَلی در آسهَى: -1

شَد ٍ تذیْی است پزیشفتِ شذگاى دس هجوَع هَاد آصهَى ٍ یا ّش هادُ دسسوی  تشگضاس هی اسالهی تشای ّش سشتِ دٍ تاس دس سالآصهَى هؼاسف  (1-1
 تاشٌذتِ صَست هجضا، اص ششوت دس آصهَى تؼذی هؼاف هی

 

 ػٌاٍیي )هَاد آصهَى( شاهل دسٍس:  (1-2

 

 تششیحی / تستی)تذٍى ًوشُ هٌفی( فمِ

 )تذٍى ًوشُ هٌفی(/تستی تششیحی  اصَل فمِ

 / تستی )تذٍى ًوشُ هٌفی(تششیحی  تفسیش لشآى وشین

 / تستی )تذٍى ًوشُ هٌفی(تششیحی  اًذیشِ اسالهی

 تستی )تذٍى ًوشُ هٌفی( صتاى ػشتی

 
 دس استثاط تا ّش یه اص سشتِ ّا دسج شذُ است. 1پیَست شواسُ وِ هٌاتغ ٍ هشخصات آى عثك جذٍل هی تاشذ 

 

 تاشذ.هی« 20»اص « 12»لثَلی دس ّشیه اص هَاد آصهَى ًوشُ ذالل ًوشُ ح (1-3

لثَلی دس آصهَى هؼاسف اسالهی دس هجوَع هَاد آصهَى ٍ یا ّش هادُ دسسی تِ صَست هجضا، اص صهاى آصهَى هؼاسف اسالهی تا صهواى تشگوضاسی    (1-4
 آصهَى شفاّی دٍسُ واسشٌاسی اسشذ دٍ سال اػتثاس داسد.

 

 ّای آسهَىهؼافیت -2

ّا دس ّش یه اص هَاد آصهوَى دس  وِ هیاًگیي ول ًوشات آى -پشدیس خَاّشاى –آهَختگاى داًشگاُ اهام صادق)ػلیِ السالم(  ص داًشآى دستِ ا (2-1
تاشذ اص ششوت دس آصهَى آى هادُ دسسی هؼاف ّستٌذ؛ هششٍط تش ایٌىِ اص صهاى فشاؿت اص تحصویل  « 20»اص « 17»دٍسُ تحصیل حذالل ًوشُ 
سا تىویل ًوَدُ ٍ تِ تأییذ اداسُ ول آهوَص    (2)پیَست شواسُ  گزشتِ تاشذ. داٍعلثاى ٍاجذ ششایظ، الصم است واستشيآًاى تیش اص دٍ سال ً

تِ اداسُ آهَص  پشدیس خَاّشاى هشاجؼِ ٍ یا اص عشیك آیذی  12تا  8تشای ایي هٌظَس هی تَاًیذ ّوِ سٍصُ اص ساػت  پشدیس خَاّشاى تشساًٌذ.

njonoobi @ بله اقدام نماییددر پیام رسان. 

ٍ تَدُ ٍ داًش آهَختگاى سشتِ ّوای حموَق   فمِداًش آهَختگاى سشتِ هؼاسف اسالهی ٍػلَم تشتیتی هلضم تِ ششوت دسآصهَى دسس ولیِ : 1تثصشُ   ، فموِ 
 هی تاشٌذ.تفسیش هلضم تِ ششوت دس آصهَى دسس ٍ فلسفِ ٍ والم اسالهی حمَق 

 

اهام صادق )ع( داًشگاُ  هؼاسف اسالهی یىی اص ششایظ ٍسٍد داٍعلة تِ همغغ واسشٌاسی اسشذ ًاپیَستِصهَى اسائِ گَاّی هؼافیت یا لثَلی دس آ (2-2
 ٍ تِ هٌضلِ پزیش  ًْایی هحسَب ًوی شَد. خَاّذ تَد

 
 

 

 سهاى ٍ تزًاهِ ثثت ًام آسهَى: -3

 

 زمون معارف اسالمی دومین آبیست و اطالعیه برگساری 

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

 99مهر
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 ًحَُ ثثت ًام (3-1

ٍ سشتِ حمَق خاًَادُ ( 1117ػلَم تشتیتی وذ اهتحاًی آهَصشی)هجوَػِسشتِ هذیشیت داٍعلثاى ٍاجذ ششایظ وِ صشفا دس آصهَى سشاسشی واسشٌاسی اسشذ
( ٍ سشتِ فلسفِ ٍ والم اسالهی )هجوَػِ اهتحاًی فلسفِ ٍ والم اسوالهی  1112ٍ هجوَػِ اهتحاًی فمِ ٍ حمَق وذ 1126حمَق وذ اهتحاًی )هجوَػِ

 را کلیک ًوایید  ایٌجا س هطالؼِ کاهل اطالػیِپس ا جْت ثثت ًام در آسهَى هؼارفتَاًٌذ  ، هی  حثت ًام ًوَدُ( 1113وذ 

 

 هدارک السم (3-2

 جذیذ 3×4یه لغؼِ ػىس  -

 تصَیش صفحِ اٍل شٌاسٌاهِ ٍ واست هلی -

 واسشٌاسی اسشذ تصَیش واسًاهِ آصهَى سشاسشی -

 تصَیش واستشي اًتخاب سشتِ آصهَى سشاسشی واسشٌاسی اسشذ -
 فاسؽ التحصیل خَاٌّذشذ. 31/6/99خ هَلت واسشٌاسی یاگَاّی هثٌی تش داًشجَی سال آخشوِ تاتاسی تصَیش گَاّی -

 در ساهاًِ ثثت ًاهی تارگذاری شَد. فَقتَجِ: السم است تواهی هدارک 

پوزیش  یوا تحصویل داٍعلوة      ای وِ هـایشت  ششایظ داٍعلة تا ششایظ حثت ًام ٍ پزیش  داًشگاُ هحوشص شوَد اص اداهوِ هشاحول     دس ّش هشحلِ –1تثصشُ 

 آیذ .  جلَگیشی تِ ػول هی

 . خَاّذ تَدپشدیس خَاّشاى دس تْشاى  )ػلیِ السالم(شذگاى داًشگاُ اهام صادق  هحل تحصیل پزیشفتِ  – 2تثصشُ 

 

 ّشیٌِ ثثت ًام (3-1

)سیصذ ّضاس سیال ( هی تاشذ )دس هجوَع تشای ششوت دس  000/300)پاًصذ ّضاس سیال( ٍ ّضیٌِ ّش هادُ اهتحاًی هثلؾ   000/500ّضیٌِ حاتت حثت ًام هثلؾ 
شوواسُ شوثای   توِ  ًضدتاًه پاساسگاد تِ  230 -100-21189-1سیال( وِ الصم است داٍعلة ایي هثلؾ سا تِ حساب جاسی   000/000/2هادُ اهتحاًی  5ّش 

IR160570023010000021189001  ًِام داًشگاُ اهام صادق)ع( ٍاسیض ًوایذ. شایاى روش است ایي هثلؾ پس اص پشداخت ؿیشلاتل استشداد هی تاشذ. ت 

 

 تاریخ ثثت ًام ٍ دریافت کارت ٍرٍد تِ جلسِ آسهَى (3-2

 

 هالحظات سهاى ثثت ًام هَضَع

 هْش 1سٍص سِ شٌثِ  ششٍع حثت ًام
اص عشیك حثت ًام دس پایگاُ اعالع سساًی داًشگاُ تِ 

 www.isuw.ac.irًشاًی 

 99هْش  6سٍص یىشٌثِ  پایاى صهاى حثت ًام
پس اص ایي تاسیخ اهىاى حثت ًام ٍ ٍیشایش اعالػات 

 ٍجَد ًذاسد.

 دسیافت واست ششوت دسآصهَى
ساػت لـایت هْش  8سِ شٌثِ صثح سٍص  8ساػت 

 هْش 9سٍص چْاسشٌثِ  24

دسیافت واست آصهَى اص عشیك پایگاُ اعالع سساًی 
داًشگاُ ٍ تِ ٍسیلِ وذ سّگیشی حثت ًاهی تَدُ ٍ اسایِ 

 .واست تشای ششوت دس آصهَى الضاهی است

 هْش 10سٍص پٌجشٌثِ  صهاى تشگضاسی آصهَى

صثح دس داًشگاُ اهام صادق  8فشایٌذ آصهَى ساس ساػت 

شْزک تْزاى،  پشدیس خَاّشاى تِ ًشاًی -)ع(

غزب، تلَار شْید فزحشادی، خیاتاى شْید 

آؿاص شذُ ٍ حضَس داٍعلثاى دس هحل طاّزخاًی،  

تشگضاسی، ًین ساػت لثل اص ششٍع فشآیٌذ آصهَى الضاهی 
 است.

 

 :تَجِ

ی واسشٌاسی اسشذ تَدُ ٍ تِ هٌضلِ پزیش  ًْوایی هحسوَب    پزیش  داًشجَ دس دٍسُ ششایظلثَلی دس آصهَى هؼاسف اسالهی یىی اص  .1
 ًوی شَد.

 ّوشاُ داشتي واست آصهَى ٍ واست شٌاسایی هؼتثش دس صهاى تشگضاسی آصهَى ضشٍسی است. .2

 :تَجِ

http://colamozesh.isuw.ac.ir/fa/form/preview/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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توِ صوَست   ػشتوی  ذسٍس فموِ ،اصوَل فموِ ٍ    فایل ّای صَتیتِ هٌظَس آهادگی داٍعلثاى جْت ششوت دس آصهَى هؼاسف اسالهی ؛  -1
دسس اًذیشوِ   سایگواى  دس دستشس هی تاشذ. والسوْای سفوغ اشوىال   دس سایت پشدیس آهَص  هجاصی لسوت  دسهجاصی ٍ سایگاى 

اهاًِ اسوىای سٍم تشگوضاس خَاّوذ شوذ. هتماضویاى      دس س18الی  16اص ساػت  جلسِ هتَالی اص پٌجن لـایت ّفتن هْشهاُ  3دس اسالهی 
 .دس پیام سساى تلِ الذام ًوایٌذ pardis1369اص عشیك آیذی الصم است جْت حثت ًام ٍ دسیافت لیٌه والس ششوت دس ایي والس 

 

توواس ٍ یوا اص عشیوك آیوذی      470-467داخلوی   22094901-5داٍعلثاى هی تَاًٌذ جْت وسة اعالػات تیشوتش توا شوواسُ تلفوي      -2

pardis9631 @.دس پیام سساى تلِ الذام ًواییذ 

 
داًشگاُ  -وَی اهام صادق)ع( -خیاتاى شْیذ عاّشخاًی -تلَاس فشحضادی -شْشن ؿشب)هیذاى صٌؼت( -یل: تْشاىًشاًی هحل تحص -3

 وی تاشذ.(سایگاً ٍ ّضیٌِ تحصیلخَاتگاُ )داًشگاُ داسای  02122094901-5پشدیس خَاّشاى تلفي تواس:  -اهام صادق)ع(

 
 

 آسهَى تٌدی سهاى (3-3

.سَاالت ٍ پاسخ ًاهِ ّا در قالة خَاّد شدآسهَى تِ صَرت یکپارچِ حداکثز دٍیست دقیقِ )پٌج آسهَى چْل دقیقِ ای (تزگشار 

ٍ آسهَى کلیِ شزکت کٌٌدگاى  اػمن اس شمزکت    یک دفتزچِ ٍ تِ صَرت یکجا در رٍس آسهَى تِ داٍطلثاى تحَیل دادُ خَاّد شد

 .خَاّد شد آغاس 8تحاًی ّوشهاى راس ساػت یا چٌد هادُ اهٍکٌٌدگاى در یک هادُ  

 یادآٍری: تا تَجِ تِ هحدٍدیت ّا ٍ تزای رػایت پزٍتکل ّای تْداشتی، رستَراى داًشگاُ در رٍس آسهَى تؼطیل هی تاشد.
 

 فلسفِ ٍ کالم اسالهیٍ هدیزیت آهَسشیهٌاتغ آصهَى سشتِ جذٍل 

 هٌاتغ آسهَى شیَُ آسهَى ًام درس

 4لَاػذ  صشف ٍ ًحَ ٍ تشجوِ  دس سغح هثادی الؼشتیِ ج  تستی ػشتیصتاى 

 احضاب(-فشلاى-لمواى-تفسیشالویضاى )سَسُ ّای حجشات /تششیحیتستی تفسیشلشآى وشین

 /تششیحیتستی اًذیشِ اسالهی
سیشی دس سیشُ ًثَی )اصاتتذای وتاب تاا ًتْای ویفیت استخذام ٍسیلِ(، جارتِ ٍ دافؼِ ػلی ػلیِ السالم ) توام وتاب(، 
ًظام حمَق صى دس اسالم )اصاتتذای وتاب تا اًتْای تفاٍتْای صى ٍهشد(، هسألِ حجاب)اصاتتذای وتاب تا اًتْای ایشادّا 

 («ّجشت ٍجْاد»ٍ«یآصادی هؼٌَ»ٍاشىالْا(، آصادی هؼٌَی)تحج 

 سضا اسالهی ،«دسٍس فی ػلن االصَل حلمِ االٍلی شْیذصذس»تشجوِ  تستی/تششیحی اصَل فمِ

 ػلیشضا اهیٌیحشیش الشٍضِ )هتاجش، ًىاح، عالق(، ت ،اللوؼِ الذهشمیِ )صالُ، صَم، اهش تِ هؼشٍف ًٍْی اص هٌىش( تستی/تششیحی فمِ

 

 حقَق خاًَادُگشایش -جذٍل هٌاتغ آصهَى سشتِ هؼاسف اسالهی ٍ حمَق 

 هٌاتغ آسهَى شیَُ آسهَى ًام درس

 4لَاػذ  صشف ٍ ًحَ ٍ تشجوِ  دس سغح هثادی الؼشتیِ ج  تستی صتاى ػشتی

 احضاب(-فشلاى-لمواى-تفسیشالویضاى )سَسُ ّای حجشات /تششیحیتستی تفسیشلشآى وشین

 /تششیحیتستی  اًذیشِ اسالهی
سیشی دس سیشُ ًثَی )اصاتتذای وتاب تاا ًتْای ویفیت استخذام ٍسیلِ(، جارتِ ٍ دافؼِ ػلی ػلیِ السالم ) توام 
وتاب(، ًظام حمَق صى دس اسالم )اصاتتذای وتاب تا اًتْای تفاٍتْای صى ٍهشد(، هسألِ حجاب )اصاتتذای وتاب تا 

 «(ّجشت ٍجْاد»ٍ«آصادی هؼٌَی»اًتْای ایشادّا ٍاشىالْا(، آصادی هؼٌَی )تحج 

 آیتی-ػلیشضااهیٌی  ،تحشیش اصَل الفمِ الوظفش تستی /تششیحی اصَل فمِ

شْیذ ، ، حذٍد، لصاص(سات، ایالء، لؼاى، هتاجش، اسث) ًىاح، عالق، خلغ، هثاالشٍضِ الثْیِ فی ششح اللوؼِ الذهشمیِ تستی /تششیحی فمِ

 1 پیوست
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 حاًی

 

 
 
 

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

 

 ادارُ کل هحتزم آهَسش ٍ تحصیالت تکویلی 

 سالم ػلیکن
............................................ هتماضی تشسسی ٍضؼیت هؼافیت اص تا احتشام ایٌجاًة ................................ فشصًذ.................... تِ شواسُ شٌاسٌاهِ / وذهلی 

 ششوت دس آصهَى هؼاسف اسالهی دس هَاسد صیش ّستن.
 اصَل فمِ               ػشتی                  تفسیش                 اًذیشِ اسالهی     فمِ 
 

 .............. ٍ تِ شواسُ داًشجَیی...........................داًشجَی دس حال تحصیل: تا هؼذل ول.......
 آهَختِ داًشگاُ: دس تاسیخ....................... تا هؼذل ول........................ داًش

 ّای هؼاسف اسالهی گزشتِ: داسای ًوشُ لثَلی تِ ششح صیش دس آصهَى/ آصهَى

 اًدیشِ اسالهی سیزتف ػزتی اصَل فقِ فقِ هَضَع/ػٌَاى درس

      ًوشُ دسس

      شواسُ ٍ تاسیخ آصهَى

 
 اهضاء داٍعلة/تاسیخ
 

 
 

 هیاًگیي کل  ًوزات درٍس هحاسثِ شدُ ػٌَاى

  تواهی دسٍس فمِ همغغ واسشٌاسی فمِ

  تواهی دسٍس اصَل فمِ اصَل فمِ

  تواهی دسٍس لَاػذ ػشتی  ػشتی

  ولیِ دسٍس تفسیش تفسیش

  دسٍس اًذیشِ اسالهی ٍ اصَل ػمایذ  اسالهیاًذیشِ 

 
 ًتیجِ ًْایی  : 

 ........................ هؼاف هی تاشذ.ًاهثشدُ اص ششوت دس آصهَى هَاد ...............................................................................................  
 تا تَجِ تِ هَاسد فَق الصم است دس ولیِ هَاد آصهَى ششوت ًوایذ. 
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 تأییذ اداسُ ول آهَص  ٍ تحصیالت تىویلیتَضیحات :                                                                                       
  


