اطالعیٍ برگساری بیست ي یکمیه آزمًن معارف اسالمی
يريد بٍ ديرٌ کارشىاسی ارشد واپیًستٍ داوشگاٌ امام صادق (علیٍ السالم) (يیژٌ خًاَران)  -شُریًر 98

عثك هصَتات ّیأت اهٌا ٍ شَزای داًشگاُ اهام صادق(ػلیِ السالم) داٍعلثاى ٍزٍد تِ دٍزُّای کازشٌاسی ازشد ًاپیَستِ پسدیس خَاّساى ،الشم است دز ػلوَم
ٍ هؼازف اسالهی اش سغح ػلوی لاتل لثَلی تسخَزداز تاشٌد .لرا ازائِ گَاّی لثَلی ٍ یا هؼافیت اش آشهَى هؼازف اسالهی تِ ػٌَاى یکی اش شوسایظ پوریس
داًشجَ دز دٍزُ کازشٌاسی ازشد ًاپیَستِ پسدیس هحسَب هیشَد.
تَصیِ هی شَد داٍعلثاى هحتسم لثل اش حثت ًام دز آشهَى هؼازف اسالهی تا هغالؼِ ایي اعالػیِ اش شسایظ ٍ هٌاتغ آشهَى آگواُ شودُ ٍ سوسس دز صوَزت
توایل ،الدام تِ حثت ًام ًوایٌد.
-1
)1-1
)2-1
)3-1
)4-1

هَاد ،هٌابع ٍ شزایط لبَلی در آسهَى:
آشهَى هؼازف اسالهی تسای ّس زشتِ دٍ تاز دز سال(اسفٌد ٍ هسدادهاُ) تسگصاز هیشَد ٍ تدیْی است پریسفتِ شدگاى دز هجوَع هَاد آشهوَى ٍ
یا ّس هادُ دزسی تِ صَزت هجصا ،اش شسکت دز آشهَى تؼدی هؼاف هیتاشٌد.
هَاد آشهَى شاهل دزٍس «فمِ»« ،اصَل فمِ»«،تفسیس لسآى کسین»« ،اًدیشِ اسالهی» ٍ «ػستی» اسوت کوِ هٌواتغ ٍ هشصصوات آى عثوك
جدٍل پیَست شوازُ  1دز ازتثاط تا ّس یک اش زشتِ ّا دزج شدُ است.
حدالل ًوسُ لثَلی دز ّسیک اش هَاد آشهَى ًوسُ « »12اش « »20هیتاشد.
لثَلی دز آشهَى هؼازف اسالهی دز هجوَع هَاد آشهَى ٍ یا ّس هادُ دزسی تِ صَزت هجصا ،اش شهاى آشهَى هؼازف اسالهی تا شهواى تسگوصازی
آشهَى شفاّی دٍزُ کازشٌاسی ازشد دٍ سال اػتثاز دازد.

 -2هعافیتّای آسهَى
آى دستِ اش داًشآهَختگاى داًشگاُ اهام صادق(ػلیِ السالم) – پسدیس خَاّساى -کِ هیاًگیي کل ًوسات آىّا دز ّس یک اش هَاد آشهوَى دز
)1-2
دٍزُ تحصیل حدالل ًوسُ « »17اش « »20تاشد اش شسکت دز آشهَى آى هادُ دزسی هؼاف ّستٌد؛ هشسٍط تس ایٌکِ اش شهاى فساؿت اش تحصویل
آًاى تیش اش دٍ سال ًگرشتِ تاشد .داٍعلثاى ٍاجد شسایظ ،الشم است کازتسگ پیَست شوازُ  2زا تکویل ًوَدُ ٍ تِ تأییود ادازُ کول آهوَش
پسدیس خَاّساى تسساًٌد.
تثصسُ  :1داًش آهَختگاى زشتِ هؼازف اسالهی ٍػلَم تستیتی هلصم تِ شسکت دزآشهَى دزس فمِ تَدُ ٍ داًش آهَختگاى زشتِ ّای حمَق ٍ فمِ ٍ حمَق
هلصم تِ شسکت دز آشهَى دزس تفسیس هی تاشٌد.
ازائِ گَاّی هؼافیت ٍ یا لثَلی دز آشهَى هؼازف اسالهی یکی اش شسایظ ٍزٍد داٍعلة تِ همغغ کازشٌاسی ازشد ًاپیَستِ داًشگاُ اهام صوادق
)2-2
(ع) خَاّد تَد.
 -3سهاى ٍ بزًاهِ ثبت ًام آسهَى:
)1-3

ًحَُ ثبت ًام

داٍعلثاى ٍاجد شسایظ کِ صسفا دز آشهَى سساسسی کازشٌاسی ازشد زشتِ هدیسیت آهَششی(هجوَػِ اهتحاًی ػلَم تستیتوی کود ٍ )1117زشوتِ حموَق
خاًَادُ (هجوَػِ اهتحاًی حمَق کد  )1126حثت ًام ًوَدُ ٍ هجاش تِ اًتصاب زشتِ شدُاًد ،هیتَاًٌد پوس اش اًتخاب کذ رشتِ هحل ّای ایني
داًشگاُ در بزگِ اًتخاب رشتِ ،جْت ثبت ًام در آسهَى هعارف ٍ هصاحبِ علونی داًشنگاُ اس یزینك گایگناُ اینان ر ناًی
گزدیس خَاّزاى بِ ًشاًی  www.isuw.ac.irالذام ًوایٌذ.
 )2-3هذارن السم
 تصَیس فیش ٍازیصی ّصیٌِ حثت ًام یک لغؼِ ػکس  3×4جدید تصَیس صفحِ اٍل شٌاسٌاهِ ٍ کازت هلی تصَیس کازًاهِ آشهَى سساسسی کازشٌاسی ازشد تصَیس کازتسگ اًتصاب زشتِ آشهَى سساسسی کازشٌاسی ازشد1

 تصَیس گَاّی هَلت کازشٌاسی یاگَاّی هثٌی تس داًشجَی سال آخسکِ تا تازیخ  98/6/31فازؽ التحصیل خَاٌّدشد.تَجِ :السم ا ت تواهی هذارن فَق در اهاًِ ثبت ًاهی بارگذاری شَد.
تثصسُ  – 1دز ّس هسحلِ ای کِ هـایست شسایظ داٍعلة تا شسایظ حثت ًام ٍ پریس
جلَگیسی تِ ػول هیآید .
(ػلیِ السالم)
پسدیس خَاّساى دز تْساى خَاّد تَد.
تثصسُ  – 2هحل تحصیل پریسفتِ شدگاى داًشگاُ اهام صادق

داًشگاُ هحسش شوَد اش اداهوِ هساحول پوریس

یوا تحصویل داٍعلوة

ّ )3-3شیٌِ ثبت ًام
ّصیٌِ حاتت حثت ًام هثلؾ  350.000زیال ٍ ّصیٌِ ّس هادُ اهتحاًی هثلؾ  230.000زیوال هوی تاشود (دز هجووَع توسای شوسکت دز ّوس  5هوادُ اهتحواًی
 1.500.000زیال) کِ الشم است داٍعلة ایي هثلؾ زا تِ حساب جازی ً 230 -100-21189-1صد تاًک پاسازگاد تِ ًام داًشگاُ اهام صوادق(ع) توِ شووازُ
شثای ٍ IR 160570023010000021189001ازیص ًواید .شایاى ذکس است ایي هثلؾ پس اش پسداخت ؿیسلاتل استسداد هی تاشد.
)4-3

تاریخ ثبت ًام ٍ دریافت کارت ٍرٍد بِ جلسِ آسهَى

هَضَن
شسٍع حثت ًام
پایاى شهاى حثت ًام

سهاى ثبت ًام
زٍش دٍشٌثِ  17تیس 98
زٍش جوؼِ  25هسداد 98

دزیافت کازت شسکت دزآشهَى

زٍش دٍشٌثِ  28هسداد 98

شهاى تسگصازی آشهَى

زٍش شٌثِ  2شْسیَز 98

هاحظات
اش عسیك حثت ًام دز پایگاُ اعالع زساًی داًشگاُ تِ ًشاًی www.isuw.ac.ir
پس اش ایي تازیخ اهکاى حثت ًام ٍ ٍیسایش اعالػات ٍجَد ًدازد.
دزیافت کازت آشهَى اش عسیك پایگاُ اعالع زساًی داًشگاُ تَدُ ٍ ازائِ کازت تسای
شسکت دز آشهَى الصاهی است.
فسایٌد آشهَى زاس ساػت  8صثح دز داًشگاُ اهام صادق (ع) -پسدیس خَاّساى تِ
ًشاًی تْزاى ،شْزن غزب ،بلَار شْیذ فزحشادی ،خیاباى شْیذ
یاّزخاًی ،آؿاش هی شَد ٍ حضَز داٍعلثاى دز هحل تسگصازیً ،ین ساػت لثل
اش شسٍع فسآیٌد آشهَى الصاهی است.

تَجِ:
داًشجَ دز دٍزُی کازشٌاسی ازشد تَدُ ٍ تِ هٌصلِ پریس

 .1لثَلی دز آشهَى هؼازف اسالهی یکی اش شسایظ پریس
ًوی شَد.
ّ .2وساُ داشتي کازت آشهَى ٍ کازت شٌاسایی هؼتثس دز شهاى تسگصازی آشهَى ضسٍزی است.
 .3کاس ّای آهادگی آسهَى هعارف ا اهی اش  19هسداد تا  31هسداد تِ صَزت زایگاى دز پسدیس خَاّساى داًشگاُ اهام صادق
(ع) تسگصاز خَاّد شد .تسای ایي هٌظَز الشم است داٍعلثاى هتماضی جْت حثت ًام اش  17تیس لـایت  15هسداد تِ پایگاُ اعالع زساًی
پسدیس خَاّساى تِ ًشاًی  www.isuw.ac.irهساجؼِ ًوایٌد .تدیْی است صسفاً کساًی هجاش تِ حضَز دز ایي کالس ّا ّستٌد
کِ دز تاشُ شهاًی فَق ًسثت تِ حثت ًام الدام ًوَدُ تاشٌد .داٍعلثاى هی تَاًٌد جْت کسة اعالػات تیشتس دز ایي شهیٌِ توا شووازُ
تلفي  22094901-5داخلی  470-467تواس حاصل ًوایٌد.
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جذٍل سهاىبٌذی آسهَى
هَاد آسهَى

عزبی ٍ تفسیز

اًذیشِ ا اهی

شیَُ بزگشاری

تستی

تستی-تشزیحی

 8:15الی 9:30

 9:45الی 10:45

اعت
بزگشاری

2

فمِ

اصَل فمِ
تشزیحی
 11الی 12

 13:30الی 14:30

ًْوایی هحسوَب

پیًست 1

جدٍل هٌاتغ آشهَى زشتِ هذیزیت آهَسشی
ًام درس

شیَُ آسهَى

هٌابع آسهَى

شتاى ػستی

تستی

لَاػد صسف ٍ ًحَ ٍ تسجوِ دز سغح هثادی الؼستیِ ج 4

تفسیسلسآى کسین

تستی

تفسیسالویصاى (سَزُ ّای حجسات-لمواى-فسلاى-احصاب)

اًدیشِ اسالهی

تستی-تشسیحی

سیسی دز سیسُ ًثَی (اشاتتدای کتاب تاا ًتْای کیفیت استصدام ٍسیلِ) ،جاذتِ ٍ دافؼِ
ػلی ػلیِ السالم ( توام کتاب)ً ،ظام حمَق شى دز اسالم (اشاتتدای کتاب تا اًتْای
تفاٍتْای شى ٍهسد) ،هسألِ حجاب (اشاتتدای کتاب تا اًتْای ایسادّا ٍاشکالْا) ،آشادی
هؼٌَی (تحج «آشادی هؼٌَی»ٍ«ّجست ٍجْاد»)

اصَل فمِ

تشسیحی

تسجوِ «دزٍس فی ػلن االصَل حلمِ االٍلی شْیدصدز» ،زضا اسالهی

فمِ

تشسیحی

اللوؼِ الدهشمیِ (صالُ ،صَم ،اهس تِ هؼسٍف ٍ ًْی اش هٌکس) ،تحسیس السٍضِ (هتاجس،
ًکاح ،عالق) ،ػلیسضا اهیٌی

جدٍل هٌاتغ آشهَى زشتِ هؼازف اسالهی ٍ حمَق -گسایش حمَق خاًَادُ
ًام درس

شیَُ آسهَى

هٌابع آسهَى

شتاى ػستی

تستی

لَاػد صسف ٍ ًحَ ٍ تسجوِ دز سغح هثادی الؼستیِ ج 4

تفسیسلسآى کسین

تستی

تفسیسالویصاى (سَزُ ّای حجسات-لمواى-فسلاى-احصاب)

اًدیشِ اسالهی

تستی-تشسیحی

سیسی دز سیسُ ًثَی (اشاتتدای کتاب تاا ًتْای کیفیت استصدام ٍسیلِ) ،جاذتِ ٍ دافؼِ
ػلی ػلیِ السالم ( توام کتاب)ً ،ظام حمَق شى دز اسالم (اشاتتدای کتاب تا اًتْای
تفاٍتْای شى ٍهسد) ،هسألِ حجاب (اشاتتدای کتاب تا اًتْای ایسادّا ٍاشکالْا) ،آشادی
هؼٌَی (تحج «آشادی هؼٌَی»ٍ«ّجست ٍجْاد»)

اصَل فمِ

تشسیحی

تحسیس اصَل الفمِ الوظفس ،ػلیسضا اهیٌی -آیتی

فمِ

تشسیحی

السٍضِ الثْیِ فی شسح اللوؼِ الدهشمیِ ( ًکاح ،عالق ،خلغ ،هثازات ،ایالء ،لؼاى ،هتاجس،
ازث ،حدٍد ،لصاص) ،شْید حاًی

3

پیًست 2

بسمه تعالی

کارربگ ردخواست ربرسی معافیت از شرکت رد ربخی مواد آزمون معارف اسالمی
ادارُ کل هحتزم آهَسش ٍ تحصیات تکویلی
ام علیکن
تا احتسام ایٌجاًة  ................................فسشًد ....................تِ شوازُ شٌاسٌاهِ  /کدهلی  ............................................هتماضی تسزسی ٍضؼیت هؼافیت اش
شسکت دز آشهَى هؼازف اسالهی دز هَازد شیس ّستن.
اًدیشِ اسالهی
تفسیس
ػستی
اصَل فمِ
فمِ
داًشجَی دز حال تحصیل :تا هؼدل کل ٍ .....................تِ شوازُ داًشجَیی...........................
داًشآهَختِ داًشگاُ :دز تازیخ .......................تا هؼدل کل........................
دازای ًوسُ لثَلی تِ شسح شیس دز آشهَى /آشهَىّای هؼازف اسالهی گرشتِ:
هَضَن/عٌَاى درس

فمِ

عزبی

اصَل فمِ

اًذیشِ ا اهی

تفسیز

ًوسُ دزس
شوازُ ٍ تازیخ آشهَى
اهضاء داٍعلة/تازیخ

عٌَاى

ًوزات درٍس هحا بِ شذُ

فمِ

تواهی دزٍس فمِ همغغ کازشٌاسی

اصَل فمِ

تواهی دزٍس اصَل فمِ

ػستی

تواهی دزٍس لَاػد ػستی

تفسیس

کلیِ دزٍس تفسیس

اًدیشِ اسالهی

دزٍس اًدیشِ اسالهی ٍ اصَل ػماید

هیاًگیي کل

ًتیجِ ًْایی :
ًاهثسدُ اش شسکت دز آشهَى هَاد  .......................................................................................................................هؼاف هی تاشد.
تا تَجِ تِ هَازد فَق الشم است دز کلیِ هَاد آشهَى شسکت ًواید.
تأیید ادازُ کل آهَش

تَضیحات :
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ٍ تحصیالت تکویلی

