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خگوی  ی زبان عربی ، تفسیر قرآن ، اندیشه اسالمی ، فقه و اصول  پاسها  کمیته علمی در حوزه
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 مقدمه

امام صادق   ب  دانشگاه  ناپیارشد پی ان دوره کارشناس یآموختگان و دانشجو ن دانش ی از  استعداد    ی وسته دارای وسته و 

شماره    هیو اصالح  18/04/9۳خ  مور  67272/21نامه شماره  ن ییبر اساس آ ،دانشگاه   اعالم شده  یهادرخشان، در رشته 

 رد. ی پذ ی دانشجو م  یدر مقطع دکتر  ،ی قات و فناوریوزارت علوم، تحق 16/12/9۳مورخ  21/ 2۳7200

 و  اختصاصی   یط عموم یشرا

وسته  ی ارشد ناپی در مقطع کارشناس  17کل    نیانگی محداقل  و    ی در مقطع کارشناس  16ن کل  ی انگیمحداقل  داشتن   .1

مذکور طبق دستور العمل مصوب    یهاک از دوره ی ن همتراز شده هر  ی انگیا میان نامه(.  ی)بدون احتساب نمره پا

 . دانشگاه ی لیالت تکمیو تحص یآموزش   یشورا

 نگذشته باشد.  ی متقاض  ی آموختگ دانش  سالش از دوسال از یب .2

مطابق جداول    امتیاز(  100)از مجموع  یعلم و مصاحبه    ی ، پژوهش یآموزش  ی هاتی از از فعال  از یامت  60کسب حداقل .3

  ( 1 شماره وست ی)پ ی ابیارزش

  ی ارائه  و  ( 2وست شماره  ی )جداول مربوط به پ  یخارج زبان    یهااز آزمون   ی کی سب حداقل نمره قابل قبول در  ک .4

در زمان مصاحبه    ین گواه یکه ا  ی است در صورت  ی ه یبد)  . یمربوط حداکثر تا قبل از آزمون جامع دوره دکتر  یگواه 

 ( از آن مطابق جدول مربوط برخوردار خواهد شد. یارائه شود داوطلب از امت یعلم 

 خواهد شد.   ق وبگاه دانشگاه اعالم ی، متعاقباً از طردانشگاه امام صادق  آزمون زبان   یبرگزار قیزمان دق .أ

 سال نگذشته باشد.  2ش از ی و شروع دوره ب آزمون زبان تا زمان ثبت نام یخ برگزاریاز تار .ب

   حقوق قابل قبول است. یرشته ها یزبان فرانسه فقط برا یگواه .ج

  ی ل یتحص   ا رشته ی ارشد  ی مقطع کارشناس  یل ید همان رشته تحصی با  ی دوره دکتر  ی مورد تقاضا برا  یل یرشته تحص .5

 باشد.  یارشد متقاض ی کارشناس مرتبط با دوره

 باشد. یدانشگاه م یلیالت تکمیو تحص  یآموزش ید شوراییمربوط و تا یآموزش عهده گروهن ارتباط بر یص ایتشخ ❖

تحصی دانشجو .6 به  شاغل  کارشناسیان  مقطع  در  پذی ل  صورت  در  نهای ارشد،    ۳1/06/1401تا    ی ستیبا   ییرش 

 رش آنها لغو خواهد شد. ی ن صورت پذی ر ایشوند؛ در غ آموختهدانش 

در    ی مقطع دکتر  ی دانشجو  ایو    1400سال    یدوره روزانه آزمون ورود  ییگان نهاشدرفته ی پذد جزء  ی نبا  یمتقاض  .7

 .   باشد  ی عال آموزش  و مؤسساتها ر دانشگاه یسا

  ی داوطلب از سو  یعموم  ی هاتیاحراز صالح)  ن دانشگاهی رش دانشجو در ایپذ  یعموم  ی ت هایاحراز صالح .8

الزام  نشیگز  بد  یدانشگاه   . به    یهاجهت الزم است داوطلبان در روز مصاحبه کاربرگ  نیاست  مربوط 

 ( ند.ی ل نماینش دانشگاه را تکمیگز 
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ی مدارک الزم جهت شرکت در مصاحبه علم
  یدر دوره دکتر  رش یپذ  کاربرگ درخواست  یل و بارگذاریتکم (1

 (دانلود کاربرگ)بدون آزمون 

 یسوابق آموزش  ،یکاربرگ مشخصات فرد  یل و بارگذاریتکم (2

 کاربرگ(دانلود )   یداوطلب دوره دکتر یو پژوهش

 قطعه(.  2د )یجد ۳× 4عکس  (۳

)ارائه اصل شناسنامه    یر صفحه اول شناسنامه و کارت ملیتصو (4

 ( .باشدیم یدر زمان مصاحبه الزام یو کارت مل

 

تصوی  یگواه  (5 تحصر  یا  ر  یل یمدارک  هایو  دوره  نمرات   یز 

 ارشد.  یو کارشناس  یکارشناس 

 ارشد.  یو کارشناس  یمعدل مقطع کارشناس  یگواه (6

پا  یگواه (7 نمره  و  کارشناس یدرجه  نامه  ویان   (   ی ژهیارشد. 

 آموختگان(دانش

 ی اند، مل نشدهیکه تا زمان مصاحبه فارغ التحص  یداوطلبان ❖

امکان اتمام  ی، گواهینام مصاحبه علمست در زمان ثبتیبا

 را ارائه کنند.  ۳1/06/1401نامه حداکثر تا انیو دفاع از پا

 یلیچاپ شده مرتبط با رشته تحص  یـ پژوهش  یمقاالت علم (8

 رش آنها به همراه اصل مقاالت. یپذ یا گواهیو 

   معتبر یعلم یهادر جشنواره یدگیبرگز ینامه یمعرف (9

 ، یلیچاپ شده مرتبط با رشته تحص یج یترو _ یمقاالت علم (10

ا ی  یمعتبر )داخل  یهاها و کنفرانسشیمقاالت ارائه شده در هما (11

 مربوط.  یها  ی( و گواهیخارج 

 .  یل یتحص یا ترجمه شده مرتبط با رشتهی یف یتال یکتاب/ ها  (12

 ی و گواه  یلیمرتبط با رشته تحص  یپژوهش   یهاها و پروژهطرح (1۳

 مربوط. یها

 مربوط. یها یشده و گواهچاپ یتخصص  یمقاالت علم (14

 .ییدانشجو یعلم  یادهایالمپ یدگیبرگز یگواه (15

 . یدرون دانشگاه یعلم یدر جشنواره ها یدگیبرگز یگواه (16

 و مستندات آن. یپژوهش  یهاتیر فعالیسا یگواه (17

 س در دانشگاه.یسوابق تدر یگواه (18

 . یزبان خارج  یگواه (19

 ی پژوهش   یها از محور  یکیرامون  یپ  یرساله دکتر   یشنهادیطرح پ (20

 )دانلود کاربرگ ( .مصوب دوره (اعالم شده از طرف دانشگاه)

  ی دکتر   رساله   ی شنهادی، طرح پیخود و قبل از مصاحبه علم  یپژوهش   یی به منظور احراز توانا   یست یه داوطلبان با یکل  ح:یتوض

  ی ابی از منابع ارز  ی کی عنوان    ن موضوع به یمربوط ارائه کنند. ا   ی مصوب دوره به دانشکده   ی پژوهش  ی از محورها  یک یخود را در  

  شود. ی لحاظ م ی دکتر یرش در دوره یپذ ی داوطلب برا

https://drive.google.com/file/d/1AuDceOn9T3mNOVDkEvcSy0_-aTN-m2yr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xsi2nJRxK_9ZuTVkQon7shcUtS0Jbq5u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--cS8EkY0qOCOOeWJO3oAuEn149FXCDv/view?usp=sharing
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   :مهم  تذکر 

از جمله مقاالت منتشر نشده( هنگام مراجعه جهت  )  ه مدارک و اصل مستنداتیارائه كل .1

خ موفق به اخذ  ین تاریكه تا ا  ی افراد  ی زبان برا  ی قبول   یگواه   )به جز  یشركت در مصاحبه علم 

نشده   ی قبول  ی گواه نخواهد    باشد.یم  یضرور(  .اندزبان  استرداد  قابل  ارائه شده  )مدارک 

  ( .بود

دانلود    مورد نظر   هایینکق لید از طر یعنوان مشخص شده( با3)   ازیمورد ن  یهاكاربرگ  .2

ل  ی پ شده؛ ابتدا در زمان ثبت نام به فایو تا ینیبه صورت حروفچ  لیتكم شده و پس از 

آن    ی؛ سپس نسخه كاغذ  شود  یل و در سامانه جامع آموزش بارگذاریتبد  یكیالكترون

 . به پرونده الصاق گردد ی كیز ی در زمان مصاحبه به صورت ف

  یشنهادیخود، طرح پ  یپژوهش  ییبه منظور احراز توانا  یست یبا  ه داوطلبانیكل:    مهمخیلی   .3

ـــل از زمان  قب  ه(ین اطالعی)با استفاده از كاربرگ مندرج در همخود را    ی رساله دكتر 

ن نموده، و در زمان  یربط در دانشكده تدویمصاحبه ضمن تعامل و مشاركت با استاد ذ

مهم  از منابع    ی ك یعنوان  ن موضوع بهیمربوط ارائه كنند. ا  یبه دانشكده  ی مصاحبه علم

 باشد.  و دارای امتیاز می شودیلحاظ م یدكتر یرش در دورهیپذ  یداوطلب برا یابیارز
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   یمصاحبه علم یام و محل برگزاربرنامه ثبت ن

   .ندیاقدام نما ( ســـــامانه گلستانانشگاه )پرتال د قیاز طر د ی با ، ثبت نام جهت  نداوطلبا  .1

س خواهران در  یمختص پرد یهارشته  یبرا یدکتر  یهادورهل ین تشکیمصاحبه و همچن یمحل برگزار .2

  س خواهران دانشگاه ی، پردیابان طاهرخانی، خیبلوار فرحزادتهران، : یس خواهران به نشانی محل پرد

شدگان اعم رفته ین و پذ یها از جمله مدیریت آموزشی برادران و دیگر داوطلبر رشته یو سا  امام صادق 

ت،  یرید چمران، پل مدیتهران، بزرگراه شه:  یدانشگاه به نشان  یمرکزاز خواهران و برادران در محل  

 باشد. ی م دانشگاه امام صادق 

میلیون  ریال )یک  000/600/1شرکت در مصاحبه علمی )آزمون شفاهی(  به مبلغ    زینهپرداخت ه  .3

مبلغ قابل استرداد    صورت الکترونیکی از طریق تکمیل مرحله پرداخت . )اینهزارریال( بهششصدو  

.   داوطلبانی که  دارای   نمره تراز آزمون کتبی )در سازمان سنجش آموزش کشور(       باشد( نمی

 و  بیشتر باشند، از پرداخت این هزینه معاف هستند.    6000

  مرداد        28الی        24  زمان ثبت نام از داوطلبان واجد شرایط برای آزمون شفاهی دانشگاه از   .4

بارگذاری  میباش  )گلستان(  دانشگاه  آموزشی  سامانه  در  را  الزم  مدارک  بایست  می  داوطلبان  د. 

 . زمان و مکان دقیق مصاحبه شفاهی از طریق دانشکده ذیربط اطالع رسانی خواهد شد .  نمایند

های ابالغی ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین سازمان سنجش آموزش  با توجه  به دستورالعمل .5

،   کشور در   خواهد بود که در سایت دانشگاه منتشر     فـرآیند  مصـاحبه  حضـوری  موعد مقرر 

 .   خواهد شد

 : نشانی ها 

 azmoonisu@  :ام رسان بلهیخاص در پ ی آزمون هاکانال                         www.isu.ac.ir  وبگاه دانشگاه •

 eduisuadmin@:   در پیام رسان بله یبانیارتباط با پشت •

 

https://edu.isu.ac.ir/home/Default.htm
http://www.isu.ac.ir/
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 مالحظات
)مازاد بر شدگان بدون آزمون  رفتهیتواند به پذ یاعالم شده م  ی هاک از رشتهی هر    تیدرصد  از ظرف  20 .1

 ابد. یاختصاص  آزمون(باظرفیت 

 است.  یبه صورت تمام وقت بوده و تعهد حضور تمام وقت الزام یان دکتر ی رش دانشجوی پذ  .2

 شود.یم  یانصراف تلق یا ناقص بودن مدارک به منزلهیعدم مراجعه در زمان مصاحبه و  .3

 خواهند شد.  یبه دانشکده مربوط معرف یه جهت مصاحبه علمی ن اطالعیط مندرج در این حائز شرایفقط داوطلب .4

نش دانشگاه ارسال  یبه گز یط جهت انجام مراحل بعدیداوطلبان حائز شرا ی، پروندهیس از انجام مصاحبه علمپ .5

 شود. یم

 ه مراحل مذکور، به سازمان سنجش و آموزش کشور اعالم خواهد شد. یکل  یپس از ط  یی شدگان نهارفتهیپذ   یاسام .6

سازمان سنجش و آموزش کشور و بر اساس مقررات    یج از سو یپس از اعالم نتا  یی نها  شدگانرفتهی ثبت نام پذ  .7

 شود. یدانشگاه در زمانی که از طریق آموزش دانشگاه اعالم خواهد شد، انجام م

  ی نش دانشجویگز  ی أت مرکز یآنان توسط ه  یت عمومید صالحییثبت نام شدگان مشروط به تأ  ییرش نهای پذ  .8

 باشد.یسازمان سنجش آموزش کشور م

 شود.یق داده میدر زمان ثبت نام با مقررات مربوط تطب ییشدگان نهارفتهی فه پذ یت نظام وظ یوضع .9

به نشانی س خواهران، در محل پردی مختص پرد  یرشته ها  یبرا  یدکتر  یهادوره ل  ی محل تشک .10 :  یس خواهران 

فرحزاد تهران،   خیبلوار  طاهرخانی،  پردیابان  دانشگاهی ،  خواهران  سا  صادقامام    س  رشتهی و  جمله  ر  از  ها 

دانشگاه    ی شدگان اعم از خواهران و برادران در محل مرکزرفتهین و پذ یمدیریت آموزشی برادران و دیگر داوطلب

 باشد. یم  ت، دانشگاه امام صادقی رید چمران، پل مدیتهران، بزرگراه شه: یبه نشان

 .شد  خواهد اعالم کشور  آموزش سنجش   سازمان و دانشگاه وبگاه قیطر  از یل یتکم یها هیاطالع .11

دانشگاه  یلیالت تکمیو تحص یمعاونت آموزش

 امام صادق
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 ی و سنجش عمل یو مصاحبه علم ی، پژوهشیآموزش  یازهایامت نحوه محاسبه -1وست یپ

 ی ازات پژوهشینحوه محاسبه امت -1 جدول

 نوع فعالیت  ردیف
حداقل 

 امتیاز

حداكثر  

 امتیاز

نحوه ارزیابی )طبق نظر كمیته  

 كننده( مصاحبه

1 

 و داخلی ) پژوهشی –مقاالت علمی  (1

 نامه  پایان با مرتبط(  خارجی

گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان  (2

 پژوهش های علمی و صنعتی ایران

رگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین  ب (3

 المللی )خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا( 

7 40 

 2حداکثر تا  – امتیاز 7 تا مقاله هر 

مقاله با ارائه گواهی پذیرش قطعی  

 شود    امتیاز داده می

 و  7 تا المللیبین  اختراع ثبت  گواهی

 امتیاز  5داخلی تا 

 تا  خارجی  و 3 تا داخلی برگزیدگی 

 امتیاز  7

 6 – نامه  پایان با  مرتبط ترویجی –مقاالت علمی  2

مقاله با   2حداکثر تا  -  امتیاز 3هر مقاله تا 

ارائه گواهی پذیرش قطعی امتیاز داده  

 میشود 

۳ 
های معتبر )داخلی  مقاالت چاپ شده در کنفرانس

 یا خارجی( 
 امتیاز  1و داخلی   2خارجی تا  4 –

 – 4 – تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی 4

 امتیاز 2بسیار خوب تا و  4عالی تا  4 – ارشد نامه کارشناسیکیفیت پایان 5

 – 40 7 حداقل و اكثر امتیاز قابل محاسبه
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   یازات آموزشینحوه محاسبه امت -2جدول 

 كننده( نحوه ارزیابی )طبق نظر كمیته مصاحبه حداكثر   نوع فعالیت  ردیف

6 
و کیفیت دانشگاه محل تحصیل ن کل یانگیم

 )پیوسته و ناپیوسته( دوره کارشناسی
6 

دستورالعمل اجرایی شورای تحصیالت تکمیلی  مطابق با 

 دانشگاه

7 
و کیفیت دانشگاه محل تحصیل  ن کلیانگیم

 ارشد ناپیوسته دوره کارشناسی
5 

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیالت تکمیلی  

 دانشگاه

 ۳ طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی 8
نیمسال  4کارشناسی پیوسته و بیش از  نیمسال 8بیش از 

 کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد. 

9 
طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد  

 ناپیوسته 
 امتیاز 1نیمسال  4امتیاز و  2نیمسال  ۳امتیاز،  ۳نیمسال  2 ۳

 5 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی 10
  ۳، 9تا  7امتیاز، رتبه  4،  6تا   4امتیاز، رتبه  5، ۳تا  1رتبه 

 امتیاز 1، 15تا  1۳امتیاز و رتبه    2، 12تا   10امتیاز، رتبه 

 2طبق جدول شماره  8 داشتن مدرک زبان معتبر 11

  30 جمع  

با رعایت   9و  8ردیف  محاسبه شده در   کارشناسی ارشد پیوسته ، مجموع امتیازاتدوره  درخصوص دانش آموختگان  

 اعمال میشود . تجمیع و  )مجاز(  _سنوات کل دوره 

 

 ی و سنجش عمل یاز مصاحبه علمینحوه محاسبه امت - ۳جدول 

 از یحداكثر امت ی ابیشاخص ارز فیرد

  ۳ به سؤاالت  یی و پاسخگو یمسائل علم لیو تحل هیدر تجز تسلط 12

  ۳ ی نیکارآفرو  ینظر، نوآور وسعت 1۳

  ۳ تعامل یمتانت و نحوه  ت،یشخص 14

  ۳ ی لیتحص یو اطالعات فناورانه مرتبط با رشته   نگرش 15

  ۳ و انتقال مطالب ان یفن ب ییتوانا 16

  15 گروه  یاعضا یعلم یهات یداوطلب با اولو یپژوهش ینهیزم ییراستاهم 17

  30 جمع  
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 زبان مورد قبول دانشگاه  یها آزمون -2وست ی پ

 : حداقل نمره جهت ارائه مدرک زبان   1جدول 

 

  یحداقل نمره قابل قبول برا ازیسقف امت نام آزمون

 یی رش نها ی پذ 

 100 السالمهیعلدانشگاه امام صادق  تافل
60 

ات یفقط دانشکده اله  (50 ) 

 60 100 دانشگاه تهران  یسیانگل

 50 100 ت مدرس یدانشگاه ترب یسیانگل

 50 100 )ره( ییدانشگاه عالمه طباطبا یسیانگل

 50 - فرانسه دانشگاه تهران

 50 100 ت مدرس یفرانسه دانشگاه ترب

 50 100 )ره(  یی عالمه طباطبافرانسه دانشگاه 

EPT ی دانشگاه آزاد اسالم  1000 600 

MCHE 100 50 

MHLE 100 50 

TOLIMO 677 500 

TOEFL – PBT 677 500 

TOEFL – CBT 300 173 

TOEFL – IBT 120 61 

IELTS-Academic 9 6 
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 ی سیزبان انگل یالملن ی و ب یمل  یهانمرات آزمون   یهمتراز:  2جدول 

 ضرب شود .   4امتیاز حاصل از این جدول باید در عدد  

ن نوع آزمو کسب شده   نمره   

TOEFL PBT + 

TOLIMO 
425-449 450-474 475-499 500-524 525-549 550-574 575-599 600-680 

TOEFL CBT 113-132 133-151 152-172 173-195 196-212 213-231 232-249 250-300 

TOEFL IBT 29-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-95 96-120 

IELTS 

Equivalent 
3.5-3.9 4.0-4.4 4.5-4.9 5.0-5.4 5.5-5.9 6.0-6.4 6.5-6.9 7.0-9.0 

MSRT (MCHE) 50-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-100 

EPT 450 550 650 700 750 800 850 900 

 90 85 80 75 70 65 55 45 تافل دانشگاهی 

ها فرانسه دانشگاه   45 55 65 70 75 80 85 90 

 100-96 95-90 89-85 84-80 79-75 74-70 69-65 64-60 آزمون اشتمال 

 --- --- 100-96 95-90 89-85 84-80 79-70 69-60 آزمون الشامل 

 --- --- 100-96 95-90 89-85 84-80 79-70 69-60 آزمون التنال 

 2 1.75 1.5 1.25 1 0.75 0.5 0.25 امتیاز

  ،یبهشت دیمدرس، شه  ت یترب ،ییتهران، عالمه طباطبا  ،السالمه یعلامام صادق  یهامدرک آزمون تافل دانشگاه* 

 .  است  دیی مورد تأ یفردوس ،یخوارزم راز،یاصفهان، ش ز،یتبر

 تفکیک جنس پذیرش  –ظرفیت باآزمون   –گرایش  –جدول رشته 

پذیرش باآزمون ظرفیت  دانشکده  رشته گرایش  کدرشته   جنس پذیرش 

 مدیریت آموزشي  1774

 معارف اسالمي و مدیریت 

 مرد 3

 زن و مرد 3 رفتارسازماني ومدیریت منابع انساني -مدیریت بازرگاني   2158

 زن و مرد 3 عمومي تصمیم گیری وخطمشي گذاری  -مدیریت دولتي   2205

 زن و مرد 3 آینده پژوهي  2284

 زن و مرد 2 بانکداری  –مالي   2306

 زن و مرد 2 مهندسي مالي  –مالي   2305

 زن و مرد 3 مدیریت سیستم ها  -مدیریت صنعتي  2242



    

13 

 

 

 

 تفکیک جنس پذیرش  –ظرفیت باآزمون  –گرایش  –جدول رشته ادامه  :                 

 پذیرش باآزمون ظرفیت  دانشکده  رشته گرایش  کدرشته 
جنس 

 پذیرش

 سیاست گذاری فرهنگي  1528

 معارف اسالمي ، فرهنگ و ارتباطات 

 زن و مرد 4

 زن و مرد 3 دانش اجتماعي مسلمین 1530

 زن و مرد 4 فرهنگ وارتباطات  2339

 اقتصاداسالمي  -علوم اقتصادی  1313

 معارف اسالمي و اقتصاد 

 زن و مرد 4

 زن و مرد 4 اقتصادمالي  -علوم اقتصادی  1315

 زن و مرد 3 اقتصادنفت وگاز  1317

 زن و مرد 5 مدیریت قراردادهای بین المللي نفت وگاز  2262

 علوم قرآن وحدیث 1575

 الهیات ، معارف اسالمي و ارشاد

 زن و مرد 5

 مرد 5 فقه ومباني حقوق اسالمي  1605

 مرد 4 فلسفه وکالم اسالمي  1669

 فقه ومباني حقوق اسالمي  1604

 پردیس خواهران

 زن  4

 زن  4 فلسفه وکالم اسالمي  1670

 زن  4 مدیریت آموزشي  1775

 حقوق عمومي 1935

 معارف اسالمي و حقوق

 زن و مرد 4

 زن و مرد 3 حقوق جزاوجرم شناسي  1964

 زن و مرد 3 حقوق خصوصي  2012

 اندیشه های سیاسي  -علوم سیاسي  2098

 معارف اسالمي و علوم سیاسي 

 زن و مرد 3

 زن و مرد 3 جامعه شناسي سیاسي  -علوم سیاسي  2099

 زن و مرد 3 مسائل ایران   -علوم سیاسي  2100

 زن و مرد 3 سیاست گذاری عمومي   -علوم سیاسي  2101

 زن و مرد 3 روابط بین الملل 2102
 


