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   تعالي بسمه

 در   ذيربط مندرج  تحصيلي  مختلف هاي  در رشته  شرايط خاص  داراي عالي   آموزش  و موسسات دهنده  بورس  ارگانهاي شرايط و ضوابط اختصاصي
    تكميلي  تحصيالت  ورودي  آزمون تحصيلي   هاي  رشته  انتخاب  راهنماي دفترچه

 1387  سال)  اخل د  ارشـد ناپيوسته  كارشناسي هاي دوره(

     شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  و موسسات دهنده  بورس  ارگانهاي  تحصيلي هاي  كد رشته ضوابط انتخاب - الف
  رج منـد    تحـصيلي   هـاي    از كـد رشـته      ، در هريـك      شـرايط خـاص      داراي   عالي   آموزش  ها يا سازمانها ياارگانهاويا موسسات       وزارتخانه   بورسيه  متقاضيان‐١

  هـاي   در دفترچـه   منـدرج    و اختـصاصي     شـرايط عمـومي      بـر دارا بـودن       عالوه ، آزموناين  ) ٢دفترچه شماره (هاي تحصيلي      رشته   انتخاب  راهنماي  دردفترچه

  د واجدشرايط و ضوابط عمـومي ، باي١٣٨٧ سال)   داخل  ارشد ناپيوسته    كارشناسي  هاي  دوره (  تكميلي   تحصيالت   ورودي   آزمون ٢   و شماره  ١   شماره  راهنماي

 .  نيز باشند  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  موسسات  چنين  و هم دهنده  بورس  و يا ارگان  يا سازمان  وزارتخانه واختصاصي
 از كـد    در هريـك   شـرايط خـاص    داراي  عـالي   آموزش  موسسات  چنين  و هم دهنده  بورس ها، سازمانها و ارگانهاي   وزارتخانه  وضوابط اختصاصي  شرايط‐٢

  ها توصـيه   رشته گونه  اين  انتخاب مند به  عالقه  امتحاني هاي  از كد رشته  هريك  داوطلبان  و به  است  شده  اعالمذيالً   داوطلبان  اطالع ذيربط براي  محلهاي  رشته

   شـرايط خـاص      داراي   عـالي    آمـوزش    ويـا موسـسات     دهنـده    بورس   ، ارگان   ن، سازما    وزارتخانه   شرايط و ضوابط اختصاصي      دقيق   ازمطالعه   پس  شود كه   مي

 ٢ حـداكثر      انتخاب   به   مربوط ، نسبت     امتحاني   در رشته    شرايط خاص     و داراي     بورسيه   دانشجوي   پذيرش   و وجود ظرفيت    مندبودن   عالقه  ذيربط، در صورت  

  را به )  مجاز   محل   كد رشته  ٢حداكثر   (  انتخابي   محلهاي   يا رشته    محل   نمايند و كد رشته      اقدام   امتحاني  ته رش  مربوط به    محلهاي   كد رشته    ، از بين    كد محل 

 .درج نمايند ها  رشته  انتخاب  در فرم  عالقه  تقدم ترتيب  به امتحاني  از رشته  انتخابي هاي  ساير كد رشته همراه
   رشـته   محلهـاي   را از كـد رشـته    شرايط خاص  و داراي  بورسيه  محل  كد رشته٢توانند حداكثر     مي  منحصراً  حاني امت  هاي   از رشته    هريك   داوطلبان ‐ تبصره

   در صـورت     اسـت   بـديهي .  نمايند  انتخاب)  مربوط   امتحاني   در رشته    شرايط خاص     و يا داراي      بورسيه   دانشجوي   پذيرش   وجود ظرفيت   درصورت ( امتحاني

 . خواهدشد  حذف  شرايط خاص  ويا داراي  بورسيه  كد محلهاي مفادمذكور بقيه   رعايت عدم
 :م مه  خيلي تذكرات‐٣
  عنـوان   هيچ  به پايان مهلت مقرر  از  پس   تحصيلي هاي  رشته  انتخاب  در فرم  پس از درج   انتخابي   محلهاي   كدرشته   باشد كه    داشته   بايدتوجه  هر داوطلب )١(

  .  نيست يا تعويض تغيير و  قابل

 و ديگـر     ، معاينـه     در مـصاحبه     منظـور شـركت      به   محل   دو كد رشته     حداكثر براي    واجد شرايط بودن     درصورت   باشد كه    داشته   بايد توجه   هر داوطلب )٢(

   . خواهد شد  معرفي  ويابورسيه  شرايط خاص   داراي  محلهاي  يا رشته  محل كد رشته  مورد لزوم گزينش مراحل
اوليـه     كارنامـه    بـه   انـد و بـا توجـه         نمـوده    شـركت    امتحاني   در دو كد رشته    ١   شماره   راهنماي  دفترچه   مندرجات   به   با توجه    كه   از داوطلباني    دسته  آن)٣(

 اً، منحـصر   فوق٢ در بند  شرايط و ضوابط مندرج   مطابق  باشند، همانند ساير داوطلبان رشته  انتخاب  نيز مجاز به  امتحاني  در هردو كد رشته    ، چنانچه   دريافتي

  . باشند  مي بورسيه  و يا  شرايط خاص  داراي  محل  كد رشته٢ حداكثر   انتخاب مجاز به

از شرط محدوديت انتخاب دو كدمحل بورسيه و يا داراي شرايط خاص مـستثني    شاهد و)ع(انتخاب كد محلهاي تحصيلي دانشگاههاي امام صادق  : تبصره  

 .دشبا يم
    شرايط خاص و داراي  بورسيه  محلهاي  از كد رشته  دانشجو در هريك  گزينش نحوه - ب
  ، از بـين     شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش    وموسسات    مختلف   ارگانهاي   بورسيه   دانشجوي   پذيرش   ظرفيت  بر اساس    امتحاني  هاي   از كدرشته   در هريك ‐١

  شـدگان    معرفـي    اسامي  ، فهرست ) مجاز   محل   كد رشته  ٢حداكثر   (  انتخابي  هاي   از كد رشته     در هريك    امتحاني   نمرات   به   توجه  مربوط، با   متقاضي  داوطلبان

 ٢٦/٣/١٣٨٧شنبه مـورخ    يكـ در روز      و     اسـتخراج    گـزينش    و ديگـر مراحـل      ، معاينه    در مصاحبه   منظور شركت    به  ها تا چند برابر ظرفيت      رشته  در اينگونه 

 بـه اطـالع   ٢٧/٣/٨٧طي اطالعيه اي در پيك سنجش مـورخ  ... زمان ومكان مصاحبه،آزمون عملي و   .  خواهد شد   اعالمسايت اينترنتي اين سازمان     ازطريق  

  آنـان    فهرسـت   همراه   به   كه   زماني   برنامه   براساس   است   الزم   شرايط خاص    وداراي   بورسيه  هاي   از كد رشته     هريك  شدگان  معرفي‐٢.داوطلبان خواهدرسيد 

  ذيـربط    شـرايط خـاص      داراي   عـالي    آموزش   و يا موسسه    دهنده   بورس   يا ارگان    يا سازمان    وزارتخانه   به   گزينش   مختلف   مراحل   انجام  شود براي   منتشر مي 

 و    شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش   و يا موسسه    دهنده  بورس  ارگان يا  سازمان  يا  توسط وزارتخانه   شده  گزارش   نتيجه   براساس   است  بديهي.  نمايند  مراجعه

 . خواهد شد  انجام  نهايي سايرضوابط ديگر، گزينش

   شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش يا موسسات و دهنده  بورس ها، سازمانهاوارگانهاي  وزارتخانه ختصاصيشرايط و ضوابط ا -ج
  سالمي ا و انقالب)  س(  خميني  امام پژوهشكده -1
  : شرايط‐•

  : شرايط زير باشند ، بايد داراي  امور پژوهشي  و استعداد به ، عالقه ،  ايمان  تقوي  به  شهرت  حسن  بر   عالوه  پژوهشكده اين  در  پذيرش داوطلبان
  . شود وي  تحصيلي  فعاليت  از انجام مانع دانشجو نبايد  شرايط شغليو باشد مي الزامي  پژوهشكده تشخيص به نياز كمبودوپيش  واحدهاي گذرانيدن)١(

 .  پژوهشكده  و عمومي  علمي  در مصاحبه  شدن پذيرفته) ٢(
   :امتيازات ‐•
 :  برخوردار خواهند بود  ذيل ، از امتيازات  شدن  پذيرفته  در صورت طلبان داو‐
بـراي كليـه دانـشجويان      ) ٢.بـود خواهـد   تحقيقات و فناوري      علوم، رت صندوق رفاه دانشجويان وزا    پرداخت وام دانشجويي طبق روال و مصوبات        ميزان)١

 .گيرد كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان مجرد و متاهل غيرشاغل تعلق مي)٣. در نظر گرفته شده است  خوابگاهو پسر) مجرد(دختر
   : زير خواهد بود  شرح ها به  از رشته  هريك  مزبور براي مواد مصاحبه  ‐•

 :  اسالمي  حقوق  و مباني  فقه رشته ‐ الف
 . قواعد فقه) ٤. عقيل  ابن  در حد شرح عربي) ٣. مظفر  فقه  در حد اصول  فقه اصول) ٢ .  لمعه در حد شرح  فقه) ١
 : اسالمي  عرفان رشته ‐ ب
آثـار  ) ٤.) مطالـب   درك و   مـتن    صـحيح   قرائـت (  علمـي   تونازم   درحداستفاده   وانگليسي   عربي  زبان) ٣.) س(  خميني  امام    وسلوك  زندگينامه) ٢.  و فلسفه   عرفان)١

 ) س(  خميني  امام عرفاني
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   : در اسالم  سياسي  انديشه‐ ج
 .انديشه سياسي در اسالم و ايران) ٤.  غرب انديشه سياسي) ٣.  تحقيق  و روش متدولوژي) ٢. معاصر  ايران  اجتماعي‐  سياسي  تحوالت تاريخ)١
   : اسالمي نقالب ا شناسي  جامعه‐د
 ) س( خميني امام اجتماعي  ‐ سياسي  وانديشه زندگينامه)٣ . معاصر  ايران  واجتماعي  سياسي جريانهاوتحوالت) ٢.  انقالب شناسي وجامعهسياسي  شناسي جامعه)١
   : اسالمي  انقالب تاريخ ‐هـ
  .مباني علم تاريخ)٣. ر تاريخ انقالب اسالمي ايرانبا تكيه بتاريخ معاصر ) ٢. تاريخ اسالم با تاكيد بر مسائل ايران) ١

   دانشكده اصول الدين-2
شرايط )٣.(از لحاظ خدمت سربازي و نظام وظيفه      ) براي داوطلبان مرد  (نداشتن منع قانوني    )٢(.شيآموز   شوراي   تشخيص  نياز به   پيش   واحدهاي  گذراندن)١(

  تـرم   معـدل    كـه   دانشجوياني)٥(.ارائه نامه بالمانع از ادامه تحصيل براي شاغلين رسمي        )٤.(جو شود شغلي دانشجو نبايدمانع از انجام فعاليت تحصيلي دانش       
اين دانشكده انصراف   دليلي از ادامه تحصيل در    چنانچه دانشجو به هر   ) ٦(.باشند   مي  معاف ترم بعد      شهريهكل  % ٢٠باشد از باالتر يا)٥/١٩( بعد آنان     به اول

گونه امكانات خوابگـاهي بـراي ارائـه بـه      دانشكده شعبه تهران وقم هيچ)٧ (.هاي ثابت شش ترم را پرداخت نمايد    يه شهريه دهد، موظف و متعهد است كل     
تواننـد از وام صـندوق رفـاه          دانـشجويان مـي   )٩. (باشد   علمي مي     مصاحبه  و  كتبي   در آزمون   موفقيتشرايط ورود به دانشكده، شامل      )٨. (دانشجويان ندارد 

   .درج شده است) ٢شماره (هاي تحصيلي  شهريه مطابق مصوبات مربوط كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته)١٠. (ينداستفاده نما
   اطالعات  نشكده دا-3
الحيت صاحراز )٣. (و نظام جمهوري اسالمي    تابعيت جمهوري اسالمي ايران، داشتن اعتقادات و التزام عملي به واليت فقيه           )٢.(تدين به دين مبين اسالم    )١ (

استخدام داوطلبان نبايستي در  )٥.( اطالعات ازسالمت رواني وجسمي به تشخيص مراجع پزشكي وزارت       يبرخوردار)٤.(گزينش وزارت اطالعات   برابرضوابط
رفته شـدگان   كه پذي  درصورتي)٧.(باشد   مي ٣١/٦/١٣٨٧ سال تمام تا مورخ      ٢٧حداكثر سن براي داوطلبان     )٦.(اي باشند   و متعهد به سازمان يا وزارتخانه     

داوطلبان در صورتي كه غيبت سـربازي نداشـته باشـند نيـازي بـه           ) ٨.(از تحصيل انصراف دهند بايد خسارت مالي ناشي از گزينش و تحصيل را بپردازند             
 ايـاب و ذهـاب را       دانشكده براي دانشجويان مجرد خوابگاه تهيـه نمـوده و تـسهيالت           )٩.(ارائه كارت پايان خدمت و يا معافيت از خدمت سربازي ندارند          

به دانـشجويان پـس از اتمـام    ) ١١). ( ساعت تحصيل و تحقيق٤٢(است وقت تمام اطالعات دردانشكده تحصيل)١٠.(براي كليه دانشجويان فراهم خواهدنمود  
و مقتضي ازطريق اين دانشكده     به نح ) ١٢.(گردد  علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء مي      ارشدمورد تاييد وزارت    گواهينامه كارشناسي ،تحصيالت وانجام تعهدات  

  .كد يا كد محلهاي تحصيلي اين دانشكده بنمايند، مكاتبه و يا تماس گرفته خواهد شد با كليه داوطلباني كه مبادرت به انتخاب

  .ا برگزار خواهد شدهاي مجز شدگان شاغلين نهادهاي عضو جامعه اطالعاتي كشور دوره به حدنصاب رسيدن تعداد قبول با مكاتبه الزم در صورت :تبصره

   دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه -4
 شركت در جلسات، سـمينارها و       امكان)٣. (امكانات رفاهي از جمله خوابگاه دانشجويي، كتابخانه تخصصي و اردوها         )٢. (دريافت كمك هزينه تحصيلي   )١(

.  با دانشگاههاي معتبر خارجي    »سازي مذاكرات و گفتگوها     شبيه«شركت در برنامه  )٥ (.استفاده ازكالسها والبراتوارهاي زبان   )٤.(خارجيهمايشهاي داخلي و  
شدگان چند برابر ظرفيت در زمينه زبان انگليـسي، علـوم سياسـي،               انجام مصاحبه علمي از معرفي    )٧. (هاي كوتاه مدت تبادل دانشجو      شركت در برنامه  )٦(

   .الملل، حقوق، اقتصاد و هوش بين روابط

   صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران دانشكده -5
  :دانشكده اين اطالعات، امتيازات، شرايط و ضوابط اختصاصي 

داوطلب در شروع تحصيل متعهد به انجـام خـدمت بـه ميـزان دو برابـر مـدت                   ) ٢. (به نظام جمهوري اسالمي ايران باشد     داوطلب بايد مومن و متعهد      )١(
در مورد همكاران رسمي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كـه             :  سال تمام، توضيح آنكه    ٣٠سن  حداكثر  )٣. (تحصيل در دانشكده خواهد بود    

موفقيت در آزمون مصاحبه علمي و تخصـصي        )٤.(يابد  سال افزايش مي   ٤٠باشندحداكثرسن به )به تشخيص سازمان  (حداقل داراي سه سال سابقه كار مفيد      
جانبازان عزيز با توجه به ضوابط      (سازمانگواهي مركز بهداشت    برخورداري ازسالمت كامل به      )٥.( ايران سيماي جمهوري اسالمي  گزينش سازمان صدا و   و

كه بطور رسمي شـاغل در سـازمانهاي دولتـي           داوطلباني)٦ (.)مربوطه و نيز شرايط خاص سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران انتخاب خواهند شد            
توانند مطابق با قراردادي كـه بـين         كه درآزمون پذيرفته شوندمي    زمون شركت نموده و در صورتي     آتواننددر  متبوع مي  باشند با ارائه مجوز كتبي از سازمان      

هاي جديد آموزش دانشكده صدا و سيما، دانشجويان         با توجه به برنامه   )٧.(نمايند دوره شركت  گردددراين دانشكده صدا و سيما وسازمان متبوع منعقد مي       
التحصيالن  تعهدخدمت فارغ  انجام)٨.(باشند هاي آموزش زبان مي    ويژه زبان انگليسي برخوردار خواهند بود و موظف به گذراندن دوره          دانشكده از آموزش    

  .مشروط به كسب كارائي آنها و نياز سازمان صدا و سيما خواهدبود

  .ه نخواهدداشتالتحصيالن دانشكد براي استخدام فارغ  تعهدي  گونه هيچ  سازمان  است بديهي :1تبصره

توسط سازمان صدا و سيما اين سازمان محل خدمت ايشان را بر اساس نياز مراكز خود                التحصيالن دانشكده    بكارگيري واستخدام فارغ   درصورت :2تبصره

كمك هزينه متـاهلي     :رهتبص .مند خواهند بود    دانشجويان در طول تحصيل از كمك هزينه تحصيلي بهره         )٩( .  در سطح استانهاي كشور تعيين خواهد كرد      
  .با توجه به محدوديت خوابگاهي، دانشكده تعهدي درخصوص واگذاري خوابگاه ندارد) ١٠.(برابر قوانين سازمان پرداخت خواهد شدو هديه ازدواج 

  دانشكده علوم حديث-6
  :شرايط اختصاصي

ياكساني كشور دهاي عملي داوطلبان منتخب المپيا  :2تبصره.اعالم خواهدشد منابع مصاحبه علمي متعاقباً     موادو:1تبصره.موفقيت درمصاحبه علمي دانشكده   )١(
نفرات اول تا   ) ٣. (گردد گذراندن دروس پيشنيازي كه ازطرف دانشكده ارائه مي       )٢.(كه آثارپژوهشي قابل قبول داشته باشند،دراولويت پذيرش قراردارند       
 دانشجويان برتر در هر سال تحصيلي طبق ضوابط دانشكده          )٤(.وره معاف خواهند بود   پانزدهم آزمون ورودي تحصيالت تكميلي ، از پرداخت شهريه كل د          

  .درج شده است) ٢شماره (هاي تحصيلي  شهريه مطابق مصوبات مربوط كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته) ٥( .شوند از تخفيف ويژه برخوردار مي

وام تحصيلي صـندوق رفـاه وزارت       از  شدگان طبق ضوابط دانشكده       مركز رايانه است و پذيرفته      اين دانشكده مجهز به آزمايشگاه زبان و       :امكانات و مزايا    
  .خوابگاه، امكانات ورزشي ، بيمه دانشجويي و تغذيه برخوردار خواهند بودعلوم، 

اصل شناسـنامه بـه همـراه يـك         )٢. (تصوير كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي تحصيالت تكميلي       )١: (نام شركت در مصاحبه علمي      مدارك الزم براي ثبت   
  ).نويسي شده پشت(يك قطعه عكس )٣. (برگ تصوير صفحه اول و دوم
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  دادگستري –كده علوم قضايي و خدمات اداري دانش -7
شدگان چنـدبرابر    معرفيجزو  ،داوطلباني كه با توجه به نمره علمي آزمون       از)٢.(گيرد صورت مي شاغلين قوه قضائيه    و بين قضات پذيرش دانشجوصرفاً از  )١(

نام، موافقت كتبي و بدون قيد و شرط كارگزيني قوه قضائيه            شدگان نهايي بايد قبل از ثبت      پذيرفته) ٣. (گيرند، مصاحبه به عمل خواهد آمد      ظرفيت قرارمي 
  . متاهل ندارداري خوابگاه به دانشجويان گونه تعهدي نسبت به واگذ دانشكده هيچ) ٤.  (نام تحويل نمايند رامبني بر ادامه تحصيل دريافت و در هنگام ثبت

 كده معارف قرآني اصفهان دانش -8
محيط آموزشي اين دانشكده براي برادران      )٢. ( الزم است به دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه اعتقاد و التزام عملي داشته باشند                  داوطلبان) ١(

 استفاده از حجاب برتـر )٣.(دانشجويان الزامي است كليه  دانشكده براي  و ضوابط پرورشي   ها  نامه  آئين ، مقررات باشد و رعايت    و خواهران بصورت مجزا مي    
براي كليه خواهران الزامـي  ) چادر مشكي ساده بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره، كفش ساده با رنگ تيره و همچنين عدم استفاده از هرگونه آرايش                        (

داوطلبان برادر موظف به رعايت ظواهر شرعي چهـره و     )٤. (نام و يا ادامه تحصيل آنان درهرمرحله ممانعت بعمل خواهدآمد           رت از ثبت  بوده و درغيراينصو  
اين دانشكده با انتقال ومهماني دانشجويان خود به ساير دانشگاهها و موسسات آموزش             )٥.(باشند  همچنين عدم استفاده ازلباسهاي مروج فرهنگ بيگانه مي       

ين دانشكده بر اساس    پذيرش دانشجو در ا   )٦(.ضمناً كليه دانشجويان موظفنددروس پيشنيازتعيين شده توسط دانشكده رابگذرانند        .نمايد  لي موافقت نمي  عا
قـررات  دانشگاهي و حوزوي و برابر ضـوابط و م        و  و دستاوردهاي علمي     شود وتحصيل در اين دانشكده بر اساس تجربيات         مصاحبه انجام مي  آزمون علمي و  

 بـرادران براي   )٧(. شود  التحصيالن، مدرك رسمي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطا مي             به فارغ   و باشد  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي     
ت كـه قبـل از اعـزام،     و داوطلبان در حال انجام خدمصادر خواهدشد كه از نظر خدمت وظيفه عمومي منعي نداشته باشند، معافيت تحصيلي             پذيرفته شده 
دانـشجويان  )٩. (در صورت تخصيص وام دانشجويي به دانشجويان حائز شرايط، وام تحصيلي تعلق خواهـد گرفـت               )٨(. شوند  اند ترخيص مي    غيبت نداشته 
ه مطابق مصوبات مربوط كه در      شهري) ١٠(.ايي استفاده نمايند    ويك وعده غذاي دانشجويي به صورت يارانه      ) منزل استيجاري (خوابگاه  توانند از   غيربومي مي 

مركزي دانشكده    توانند به ساختمان    عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي     )١١. (درج شده است  ) ٢شماره(هاي تحصيلي   دفترچه راهنماي انتخاب رشته   
، يا بـا   مراجعه WWW.ICQT.AC.ir اينترنتي هدانشكده معارف قرآني اصفهان و يا پايگاغربي،  خيابان شهيدان بزرگراه شهيدخرازي، ابتدايدر اصفهان،  واقع

  .تماس حاصل نمايند) ٠٣١١كد  (٣٣٧٢٠٢٠ شماره تلفن

 ) ع (  حسين  امام انشگاه د-9
هاي اين دانشگاه     رشتهگيردبراي ساير   ت مي بين برادران رسمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي پذيرش صور        ته جغرافياي نظامي كه منحصراً از     به غيرازرش ‐

ضمناً سـايت مركـز آزمـون بـه آدرس     . كه ظرفيت پذيرش آن دردفترچه راهنماي انتخاب رشته درج گرديده است، الزم است شرايط ذيل را دارا باشند           
www.azmoon.ihu.ac.ir باشد خگوئي به سواالت داوطلبان مي آماده پاس٧٧١٠٤٨٦٩ و يا تلفن.  

شدگان اين دانشگاه بايستي شرايط عـضويت فعـال     كليه پذيرفته )٢. (گيرد  پذيرش دانشجو منحصراً از بين داوطلبان مرد صورت مي        )١: (شرايط اختصاصي 
   .ر استيدانشگاه در پذيرش افراد مخ)٣. (بسيجي را احراز نمايند

  )ع(امام صادق   دانشگاه -10
 مديريت آموزشي دررشته هاي   )٨٧‐٨٨(وزارت علوم،تحقيقات وفناوري براي سال تحصيلي     امتيازبراساس اهداف متعالي دانشگاه وبا    )ع(گاه امام صادق  دانش

 )ع(صادق كدمحلهاي تحصيلي دانشگاه امام   بضمناً انتخا .پذيرد  مياساس شرايط ذيل دانشجو   بر)فقط خواهران (وحقوق گرايش حقوق خانواده    معارف اسالمي 
 .باشد شرط محدوديت انتخاب دو كد محل داراي شرايط خاص مستثني مياز

مي بايست عالوه بر شرايط عمومي آزمون       ) ع(دانشگاه امام صادق  ) ٨٧‐٨٨(كليه داوطلبان شركت كننده درآزمون سال تحصيلي        : شرايط داوطلبان    -الف
  :سراسري كارشناسي ارشد ناپيوسته ، داراي شرايط اختصاصي زير باشند

انجام ثبت  ) ٤.(داشتن شرايط جسماني متناسب با دوره تحصيلي      ) ٣ (.التزام به نظام جمهوري اسالمي ايران و واليت فقيه        ) ٢ (.تدين به دين مبين اسالم    )١(
از بـين    )ع(م صـادق  با توجه به اينكه داوطلبان رشته هاي دانـشگاه امـا          : توضيح). ٨٧‐٨٨(نام در آزمون سراسري كارشناسي ارشدناپيوسته سال تحصيلي         

آزمون در ١٣٨٧شركت درآزمون سراسري كارشناسي ارشدناپيوسته سال     عالوه بر گردند،الزم است داوطلبان     شركت كنندگان درآزمون ارشد انتخاب مي     
  .درج نمايند) ع(ام صادقدر آزمون ارشد در برگ درخواست ثبت نام دانشگاه امرا ثبت نام نموده و شماره پرونده خود نيز )ع(دانشگاه امام صادقداخلي 

فتوكپي هم اندازه بابرگ ثبت نام قابـل        « )ع(برگ تكميل شده درخواست پذيرش دانشگاه امام صادق       )١(:مدارك الزم براي ثبت نام ومهلت ارسال مدارك       -ب

 ايران، شعبه مهرگان تهـران  سيبا، نزدبانك ملي ٠١٠١٥٣٠٠٨٥٠٠٥ريال به حساب شماره )هزار يكصدوبيست( ٠٠٠/١٢٠پرداخت مبلغ ) ٢ (»قبول است 

 )هزارتومان شش( ريال ٠٠٠/٦٠الزم است مبلغ  ته باشد، رشآزمون دو چنانچه داوطلبي متقاضي شركت در    :تذكر).قابل پرداخت دركليه شعب بانك ملي ايران      (

.   و يك برگ فتوكپي شناسنامه  ٣*٤س  دو قطعه عك  ) ٣(. بطور مجزا براي رشته دوم به حساب فوق واريز و فيش آن را به همراه مدارك ارسال نمايد                 ديگر
اند و    ثبت نام نموده  رشته مديريت آموزشي و حقوق      داوطلبان واجد شرايط كه درآزمون ارشد       )٥(آزمون كارشناسي ارشد    نتايج اوليه   فتوكپي كارنامه   ) ٤(

 درخواسـت  فـرم  بايـد  اقـدام نماينـد و   )ع(اه امام صادقبر اساس موارد ذيل به انتخاب كد رشته محلهاي دانشگتوانند  باشند مي   مجاز به انتخاب رشته مي    
 : بـه نـشاني     بـا پـست سفارشـي      ١١/٣/٨٧تاريختاحداكثرهمراه با رسيد وجه پرداختي مختص دانشگاه،      تكميل و را نيز ) ع(پذيرش در دانشگاه امام صادق    

.  قيدگردد »رشناسي ارشدناپيوسته ونام رشته موردتقاضا    مربوط به آزمون كا   « ارسال نمايند وحتماً روي پاكت عبارت        ١١١/١٤٦٥٥صندوق پستي    ‐تهران

دانشگاه تشخيص داده شوداز ادامه مراحل گزينش ياتحـصيل داوطلـب   وپذيرش  در هر مرحله اي كه مغايرت شرايط داوطلب با شرايط ثبت نام            :1تبصره

  .خواهدبود) )ع(مام صادقدانشگاه ا( محل تحصيل پذيرفته شدگان، شهرستان تهران:2تبصره.جلوگيري به عمل مي آيد

باشـد و ثانيـاً        مي ٢٠ از ١٢در اين آزمون اوالً حداقل نمره مورد نياز در هريك از دروس انديشه اسالمي، اصول فقه و فقه                   )١( : اطالعات و تذكرات الزم    -د
و نوبـت صـبح و عـصر در محـل دانـشگاه       درد٢٠/٤/٨٧شنبه مورخ روز پنجآزمون اختصاصي دانشگاه    )٢( .خواهدبود٢٠از١٢موردنياز   كل معدل    حداقل

 با همـراه داشـتن اصـل    ١٦ الي ١٣از ساعت  ١٩/٤/٨٧توانند براي دريافت كارت ورود به جلسه روز چهارشنبه        متقاضيان مي : تبصره. برگزار خواهد شد  
  . مراجعه نمايند واحد خواهران –ي  خيابان طاهرخان– بلوار شهيد فرحزادي –) غرب( شهرك قدس –تهران شناسنامه ياكارت شناسايي به نشاني 

  .باشد   سال وبه صورت تمام وقت روزانه مي       ٥/٢دوره آموزشي كارشناسي ارشدناپيوسته به تناسب رشته تحصيلي بدون احتساب دروس پيشنيازحدود           ) ٣(
است   غيردولتي )ع( دانشگاه امام صادق   باتوجه به اينكه  ) ٥.(داوطلبان محسوب مي شوند   جزءطالب واجدشرايط معرفي شده ازطرف سازمان سنجش نيز       )٤(

 باشند  ميفراغت ازتحصيل خدمت پس از  تعهدمدانشگاه  بهدرطول تحصيل ضوابط اين دانشگاه رارعايت نمايندوطبق مقررات       خواهندگرديددانشجويان متعهد 
انتخاب نهايي  ) ٧.(ن شفاهي بعمل خواهد آمد    د،آزمواين دانشگاه را اخذنم   قبوليدر آزمون اختصاصي حدنصاب نمره      كه  دسته از شركت كنندگان     از آن ) ٦(

 با شماره تلفن  توانند    مي كسب اطالعات بيشتر     براي. پذيرد  مالكهاي دانشگاه پس از طي مراحل گزينش و براساس ضوابط صورت مي           طبق ضوابط و  دانشجو
  . تماس حاصل فرماييد٢٢٠٩٤٩٠٥
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 با كد محل تحصيل) واهرانويژه خ(جدول دروس، ضرايب و منابع آزمون رشته مديريت آموزشي 

شيوه   ضرايب  نام درس
  منابع آزمون  آزمون

  ) ع(، انتشارات دانشگاه امام صادق )صدگفتار، سيره معصومين، مقام زن، انسان بر آستان دين(خالصه آثار شهيد مطهري   تشريحي  ١  انديشه اسالمي

 تشريحي  ١  اصول فقه
مباحـث الفـاظ و     (دارالكتب االسالميه يا تحرير اصـول مظفـر         ) عمليهل  مباحث الفاظ و اصو   (اصول استنباط، عالمه حيدري     

  .با انتخاب داوطلب) اصول عمليه

  ازعليرضا اميني)دينشركت وصالت،زكات،جهاد،امربه معروف،متاجر،اجاره،وصيت،صلح،(هاي تحريرالروضه في شرح اللمعه باب تشريحي  ١  فقه

 English Grammar in use inter mediate and upper- Intermediate  تستي  ١  زبان انگليسي
  ٤قواعد عربي در سطح مبادي العربيه ج   تستي  ١  زبان عربي

  انتشارات بعثت) دكتر علي عالقبند(مباني نظري و اصول مديريت آموزشي  تشريحي  ٣  مديريت آموزشي

اصول و فلسفه 
  تعليم و تربيت

 تشريحي  ٢
انتشارات اميركبير، فلسفه آمـوزش و پـرورش، دكتـر علـي اكبـر      ) شريعتمداريدكتر علي   (اصول و فلسفه تعليم و تربيت       

  نژاد، انتشارات اميركبير شعاري

 تشريحي  ٢  آماروروش تحقيق
حيـدرعلي  (استنباط آماري در پژوهش رفتاري      ).دكتر علي دالور، نشر ويرايش    (روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي        

  )دكتر علي دالور، انتشارات رشد( و آمار كاربردي در روانشناسي و علوم تربيتي احتماالت) هومن، انتشارات پارسا

   با كد محل تحصيل)ويژه خواهران(معارف اسالمي و حقوق گرايش حقوق خانواده جدول دروس، ضرايب و منابع آزمون رشته 
شيوه   ضرايب  نام درس

  منابع آزمون  آزمون
  ) ع(، انتشارات دانشگاه امام صادق )صدگفتار، سيره معصومين، مقام زن، انسان بر آستان دين(د مطهري خالصه آثار شهي  تشريحي  ١  انديشه اسالمي

 English Grammar in use inter mediate and upper- Intermediate  تستي  ١  زبان انگليسي
  ٤قواعد عربي در سطح مبادي العربيه ج   تستي  ١  زبان عربي

  ) جلد٢( مظفراصول تشريحي  ٣  اصول فقه

  )نكاح، متاجر، ارث، حدود، قصاص، وكالت(شهيد ثاني لمعه شرح  تشريحي  ٤  فقه

   تشريحي  ٢  آئين دادرسي مدني
  ، ارث)اشخاص(جلد دوم مدني  تشريحي  ٤  حقوق مدني

دسترسـي بـه   .تعاوني دانشگاه مراجعـه نماينـد  ت تواننددرساعات اداري به فروشگاه شرك باشند، مي ضمناًٌ داوطلباني كه مايل به تهيه آثارشهيد مطهري مي      
  .هاي معتبر امكانپذير است منابع از طريق كتابفروشي ساير

  بسمه تعالي
  )٨٧‐٨٨(سال تحصيلي )ع(نام در آزمون گزينش دانشجو براي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه امام صادق برگ درخواست ثبت

  :نام  ‐ ٢                                                                       :                    نام خانوادگي ‐ ١
  
  
:                       بانكي رسيدشماره  ‐٦:                        تاريخ تولد‐٥           :                         شماره شناسنامه‐٤              :               نام پدر‐ ٣
  :١٣٨٧ شماره پرونده داوطلب درآزمون كارشناسي ارشدناپيوسته سال ‐ ٧
  . فارغ التحصيل خواهم شد٣١/٦/٨٧فارغ التحصيل                         دانشجوي نيمسال آخر كه تا تاريخ :  وضعيت تحصيلي‐ ٨
  :تاريخ اخذمدرك:                            استان:                                                    شهرستان:                 محل اخذ مدرك، دانشگاه‐ ٩
  : معدل كتبي ديپلم‐١١:                                                                         آخرين مدرك و رشته تحصيلي‐١٠
  : معدل كل دوره كارشناسي‐١٢
  : نام و كد رشته امتحاني داوطلب در آزمون كارشناسي ارشد ‐١٣
  مي باشم              نمي باشم: كارمند رسمي دولت ‐١٤
  :تاروس:                                                          شهرستان:                                              استان:  آدرس كامل پستي‐١٥

  :كدپستي:                       پالك:                            كوچه:                                           خيابان
  :كد شهرستان يا روستا:                                                    شماره تلفني كه بتوان درصورت ضرورت پيام فوري فرستاد‐١٦
نجانب                                               متعهد مي شوم كه كليه موارد فوق در نهايت دقت و صحت تكميل گرديده است و چنانچه خالف آن  اي‐١٧

  .مجاز است طبق مقررات با اينجانب رفتار كند) ع(ثابت شود دانشگاه امام صادق 
  

  :امضاء:                                                                              تاريخ تنظيم                                              

 

  )ع( دانشگاه امام صادق ‐١١١/١٤٦٥٥ صندوق پستي –تهران 
     ١٣        :  تاريخ تولد    :                              ناسنامهشماره ش:                                             نام خانوادگي:                                    نام

  :شماره فيش بانكي:                                         ١٣٨٧شماره پرونده داوطلب در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 
  :نام و كدرشته يا رشته هاي انتخابي

  د از جدا كردن روي پاكت بچسبانيدحتماً اين قسمت را تكميل نموده، بع
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  )ع(دانشگاه باقرالعلوم  -11
 »مدرسي معارف اسالمي  « و »فلسفه وكالم اسالمي  «،  »جامعه شناسي «،  »تاريخ اسالم «،  »علوم سياسي «هاي  رشتهدانشگاه براساس اهداف متعالي دانشگاه در       

  .پذيرد شرايط اختصاصي ذيل دانشجو ميميان طالب حوزه علميه بااز) ريخ تمدن اسالميمباني نظري اسالم، اخالق اسالمي، انقالب اسالمي وتا(باگرايشهاي

حـوزه  مـديريت    مركز ارائه گواهي قبولي كتبي پايه دهم وقبولي شفاهي پايه هشتم از          : رشته مدرسي معارف اسالمي تمامي گرايشها     )١( :شرايط اختصاصي 

طـول  در اشـتغال بـه تحـصيالت حـوزوي       )٤.(موفقيت درمصاحبه )٣.( ازمركزمديريت حوزه علميه قم    ٢ارائه گواهي قبولي سطح   : ها  سايررشته)٢. (علميه قم 

چنانچه دانـشجويي بـه     )٦. (سپردن تعهد رسمي به دانشگاه مبني بر انجام خدمت دو برابر مدت تحصيل در صورت درخواست دانشگاه                )٥. (مدت تحصيل 

  .هاي دانشگاه خواهد بود و برابر هزينههر دليل قادر به ادامه تحصيل نباشد موظف به پرداخت د

  . دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به تامين خوابگاه دانشجويان ندارد:تذكر

  الملل كيش   بينواحد- دانشگاه تهران -12
  . باشد ـ شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در اين پرديس به شرح ذيل مي

  مصاحبه حضوري )1(
  . TOLIMO در آزمون 550 يا IELTS در آزمون 5/5 يا TOFEL در آزمون 550 يا utestون  در آزم75دارا بودن حداقل نمره )2(

الملـل كـيش دانـشگاه تهـران          بـين  واحـد درصورت نداشتن حـداقل نمـره زبـان         (. آزمون استاندارد زبان انگليسي دانشگاه تهران است       utest: توجه
زبان قابل قبول، كالسهاي زبان بصورت فشرده با هزينه داوطلبـان برگـزار              حداقل نمره درصورت عدم كسب     آورد و    ازداوطلبان آزمون زبان بعمل خواهد    

  ).باشد پذيرش قطعي اين دسته از داوطلبان منوط به كسب حداقل نمره قبولي زبان مي. نمايد مي
  .ها الزامي است باشد و حضور در كالس محل تحصيل در جزيره كيش مي)3(
   .گردد نياز با هزينه دانشجويان ارائه ميب موفقيت بيشتر، دروس پايه و پيشپايه علمي و كس در صورت ضرورت براي تقويت )4(
  .درج شده است) ٢شماره (هاي تحصيلي  شهريه مطابق مصوبات مربوط كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته)٥(
   شاهد دانشگاه -13 

ضمناً انتخاب كد محلهاي تحصيلي دانشگاه شاهد از شرط محـدوديت انتخـاب    . پذيرد    دانشگاه شاهد از طريق مصاحبه علمي و با شرايط ذيل دانشجو مي           

  .باشد دو كد محل داراي شرايط خاص مستثني مي
 :شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در دانشگاه

  .عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فـساد اخالقـي       ،...)روزه و   ،  نماز(ض ديني   يعامل بودن به فرا   )٢.(اعتقادو التزام عملي به اسالم و واليت فقيه        )١(

اعتقاد و التزام عملي به چادر به عنوان حجاب برتـر بـراي خـواهران               (رعايت كامل ضوابط پوشش اسالمي و شئونات اسالمي براي خواهران و برادران             ) ٣(

  . در خصوص احراز شرايط فوق خواهد بوداه  هسته گزينش دانشگ پذيرش نهايي داوطلبان منوط به تائيد:تبصره) ضروري است

گردد و دانشجوي دوره شبانه هماننـد دانـشجوي دوره روزانـه در              كالسهاي آموزشي دوره روزانه و شبانه بصورت مشترك در صبح و عصر تشكيل مي             )٤(

  .كليه مراحل تحصيل تمام وقت است وحضور در تمامي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي الزامي است

   :دانشگاه ت تسهيال

     .مند خواهند بود دانشجويان اين دانشگاه از كليه تسهيالت مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بهره)١(

  .مند خواهند بود دانشجويان از تسهيالت درماني دانشگاه بهره )٢(

  ي سهند تبريز صنعت دانشگاه -14
لي اقدام به پذيرش دانشجو در      لالم    انشگاه صنعتي سهندباهمكاري دانشگاههاي معتبربين    نيازدرصنعت نفت كشور،د   منظور تامين نيروهاي متخصص مورد     به

بـشرح  نمايد كه شرايط داوطلبان وبرخـي نكـات مهـم دوره مزبور    مي)Dual Degree(مخازن هيدروكربوري طرح دو مدركي‐مهندسي نفترشته 

  :گردد ذيل اعالم مي
 :داوطلبان شرايط -  الف

دارنـدگان  ،  انگليسي   زبان   به  كافي  آشنائي)٣( .) به بعد  ١٣٦٢شهريور٣١متولدين ( سال٢٥  حداكثرسن)٢. (دردوره كارشناسي ١٥باالي  دارا بودن معدل    )١(

احبه اختصاصي دانـشگاه صـنعتي      زبان و مص  آزمون كتبي دروس تخصصي،    موفقيت در  )٤(. يا معادل آن در اولويت خواهندبود      IELTS در آزمون    ٦نمره  

  در   تعهدخـدمت   سـپردن )٥(. ين واجدين شرايط چند برابر ظرفيت داوطلبان معرفي شده سازمان سنجش آموزش كشور برگزار خواهد شـد                كه از ب  سهند

  .احراز شرايط اعزام به خارج از كشور )٦(. كشور با اولويت شركت ملي نفت ايران به مدت دو برابر تحصيل   نفت صنعت

  : شرايط دوره- ب
 تا٦به مدت اعزام بصورت مجردي و   )٢. (باشد  ميبه استفاده ازمرخصي تحصيلي ن    دانشجوي پذيرفته شده مجاز   ورت تمام وقت بوده   تحصيل دردوره بصو  )١(

رتي كه اعزام بدليل عدم     صودر)٤. (باشد  زمان اعزام مي  اعزام به خارج ازكشورتابع مقررات دولت جمهوري اسالمي وشرايط جاري در           )٣.( ماه خواهدبود  ٩

 توانـد در    هاي پرداختي دانشگاه بوده ولي مي       هزينه و دانشجو موظف به پرداخت هزينه جايگزين      انجام نگردد  مقرر تمايل دانشجو درموعد  م  عد توانايي يا 

اختيارات صورتي كه اعزام به داليل خارج از      در)٥. (صورت دارا بودن شرايط ديگر، درهمان رشته دردانشگاه صنعتي سهند طرح داخل ادامه تحصيل دهند              

در اين حالت   .توانددرصورت تمايل درهمان رشته طرح داخل دردانشگاه صنعتي سهندادامه تحصيل دهد            دانشجو يا دانشگاه انجام پذير نباشد، دانشجو مي       

 .گردد يكن تلقي مي لم تعهدات دانشجو كان
  :تامتيازا - ج
تحصيلي  مزاياي از مندي  بهره)٣(.انگليسي زبان به آموزش)٢( .قرارداد طرف المللي معتبربين ودانشگاه سهند  صنعتي دانشگاه جداگانه دومدرك ودريافت تحصيل)١(

 ايـران ردمدت تحصيلطيمندي ازمقرري ريالي ماهانه بهره)٤(دريافت مقرري ارزي طي مدت ماموريتواعزام،تخصيص شهريه تحصيلي دردانشگاه خارجي  

   .مكانات كمك آموزشي رايگان به ويژه براي دانشجويان ممتاز دورهمندي از ا بهره)٦ (.مندي از امكانات خوابگاه مجردي بهره)٥(
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  الملل كيش  بينواحد –شريف    صنعتي دانشگاه -51
پـرديس  «الملل دانشگاه صنعتي شريف درجزيره كيش دانشنامه رسمي دانشگاه صنعتي شريف با قيد    بينواحد مختلف در    يها  آموختگان رشته   به دانش )١(

هاي تعيين شده توسط دانشگاه و سازمان         از طريق آزمون سراسري بارتبه    اين واحد شدگان    به كليه پذيرفته  )٢. (اعطاء خواهد شد  »  جزيره كيش  ‐الملل  بين

  .  شريف در كيش در نظر گرفته خواهد شددانشگاه  شبانه دوره درصد تخفيف در شهريه ثابت و متغير مصوب ٥٠سنجش آموزش كشور 

 مبلغ شهريه شامل    ‐الف:توضيح.باشد   مي )٢شماره   (هاي تحصيلي   مطابق مفاد دفترچه انتخاب رشته     ي كارشناسي ارشد  ها  دورهمصوب  پرداخت شهريه   )٣(

 پرداخـت شـهريه ثابـت       ‐ب. شود  هاي دانشجويي و درصورت نيازآموزش و آزمون زبان نمي           هزينه  اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب و ساير       هاي مسكن،   هزينه

 در صورت انـصراف     ‐ج. نام كرده باشد    حتي اگر دانشجو درمرخصي تحصيلي باشدويا آنكه در واحدهاي جبراني ثبت          ،   است درهر نيمسال تحصيلي الزامي   

  .و يا اخراج دانشجو از دوره در هر يك از مراحل تحصيل و به هردليل، وجوه دريافتي از دانشجو بابت شهريه به وي مسترد نخواهد شد

 درآزمـون   ٥معـادل   (نام آزمون تعيين سطح زبان انگليسي به عمل خواهد آمد و در صورت نداشتن حدنصاب الزم                   ثبتشدگان قبل از      از كليه پذيرفته  )٤(

ielts      يا معادل آن در TOFEL (              دانشجويان بايد واحدهاي جبراني زبان را در نيمسال اول تحصيلي زير نظر دانشگاه بگذرانند ،) .انتقال يا ميهمان   )٥

  .باشد الملل دانشگاه جزيره كيش تحت هر شرايطي به دانشگاه صنعتي شريف در تهران ممنوع مي ن در پرديس بينشدگا شدن كليه پذيرفته
 ر اشت  مالك  صنعتي دانشگاه -61

 : عمومي شرايط
  اسـالمي   احكام فقيه،  واليت  به التزامواعتقاد) ٢.(  ايران  اسالمي  جمهوري  ونظام ، انقالب) ص(  محمدي  ناب  اسالم  مباني  ومعتقدبه  اسالم  مبين   دين   به  متدين)١(

  بـه   معروفيـت  عـدم ) ٤(  .   و يـا الحـادي   غير قانوني   سياسي ، گروههاي  در احزاب   ري و هوادا    عضويت   هرگونه  نداشتن) ٣( .  ايران   اسالمي   جمهوري  وقوانين

 .رعايت قوانين و مقررات داخلي دانشگاه) ٦(. وي داوطلب و والدين  براي  ايران  اسالمي ي جمهور تابعيت) ٥. ( مواد مخدر  اعتياد به  و عدم فساد اخالقي 
 : شرايط اختصاصي

 .هـاي تحقيقـاتي دانـشگاه اولويـت دارنـد           براي مشاركت در اجـراي طـرح       اول باشد،    %٢٠ كه رتبه آزمون سراسري آنان تا      يئا   پذيرفته شده  داوطلبان)١(

 حـداكثر سـن كاركنـان رسـمي         :تبصرهباشند    در شرايط مساوي از اولويت برخوردار مي      و فرزندان آنان     وزارت دفاع    ،لحكاركنان رسمي نيروهاي مس   )٢(

صورت قبـولي در آزمـون، بايـد موافقـت       نيروهاي مسلح و وزارت دفاع در       كاركنان  )٣(. باشد   سال   ٤٠) ١/٧/٨٧(نيروهاي مسلح و وزارت دفاع تا تاريخ        

هـاي    در راستاي پـروژه   دانشجويان در صورتي كه پايان نامه تحصيلي خود را          ) ٤(. مان متبوع خود را در زمان ثبت نام ارائه نمايند         كتبي باالترين مقام ساز   

محـل اجـراي    )٥ (.هاي مالي برخوردار خواهند شد      كمك  و  وتجهيزات آزمايشگاهي   تحقيقاتي كالن دانشگاه انجام دهند،برابر دستورالعمل موجود از امكانات        

مـدرك  ) ٦.  ()به كد رشته محل تحصيل توجه شـود       (باشد   همچنين درتهران مي   و) اصفهان(شهر    كارشناسي ارشد در شهرستان شاهين    هاي    ي از دوره  برخ

هاي ذكـر شـده صـادر        هاي مهندسي دريا، مهندسي الكترواپتيك، مهندسي مواد مركب، مهندسي تسليحات با عنوان دوره              آموختگي دانشجويان دوره    دانش

پذيرفتـه شـدگان سـهميه آزاد در صـورت واجـد            )٨. (آموختگان ممتاز هدايايي اعطاء خواهدشد      در پايان دوره طبق ضوابط دانشگاه به دانش       )٧. (شود  مي

   .دشرايط بودن در طول تحصيل و صالحديد و تائيد دانشگاه و صنايع دفاعي پس از اتمام تحصيل امكان جذب آنان در صنايع دفاعي فراهم خواهد گردي

   دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهي -71
  . اين دانشگاه هيچگونه تعهدي درقبال تأمين خوابگاه ندارد)٢. (برادرانعايت كامل ضوابط پوشش وشئونات اسالمي براي خواهران ور)١ (:شرايط عمومي

 درگروه آموزشي مربوط كه محل تحصيل خودرا دانشگاه علم و فرهنگ            ٣٠ تا   ١داوطلبان ممتاز آزمون تحصيالت تكميلي حائز رتبه        )١(:شرايط اختصاصي 

شناسي ـ علوم جانوري عالوه   شدگان حائز باالترين رتبه دررشته زيست سه نفراز پذيرفته) ٢. (مندخواهند شد انتخاب نمايند از مزيت تحصيل رايگان بهره

كه محل تحصيل خود را دانشگاه علم وفرهنگ انتخاب نماينداز مزيت           ) اشاره در بند يك   مورد   (٣٠ تا   ١برداوطلبان ممتاز آزمون تحصيالت تكميلي رتبه       

نظور  م هاي پژوهشي پژوهشكده رويان وبه    باتوجه به اهميت طرح   ) ٣.(ندشدمندخواه  آشتياني بهره   تحصيل رايگان يادمان دانشمندجهادگردكترسعيدكاظمي   

  در١٧هاي بنيادي،دارا بودن حداقل معدل كل     لعرصه سلو كاربردي در هاي تحقيقاتي بنيادي و     م پروژه جامندي ازتوانمنديهاي دانشجويان مستعدبراي ان      بهره

 مقاله، متناسب بـا ه هرئبه ازاء انتشاريا اراارشد دانشجويان كارشناسي)٤. (استشناسي ـ علوم جانوري الزامي   مقطع كارشناسي براي داوطلبان رشته زيست

  آموختگـان   دانش)٥.(رخوردارخواهندشدبشهريه  تخفيف در برابرشهريه ثابت يك نيمسال تحصيلي،از    ٢نفرانس،حداكثرتاميزان اعتبارمجله ياك  سطح علمي و  

هاي جهاد دانشگاهي برابر مقررات وضوابط مربـوط          مؤسسات وپژوهشكده نياز واحدها، هاي الزم و    مقطع كارشناسي ارشددانشگاه، مشروط به احرازصالحيت     

 علوم جانوري باهمكاري پژوهشكده   شناسي    رشته زيست همكاري دانشگاه تربيت مدرس،   مطالعات فرهنگي با  ‐علوم اجتماعي رشته  )٦.(شداستخدام خواهند 

  . شود هنربرگزارميهدانشگا رشته پژوهش هنرباهمكاريوتوسعه تكنولوژيهمهندسي مالي باهمكاري پژوهشكدومهندسي صنايع‐رشته مهندسي صنايع،رويان

   شهيدستاري  هوايي  و فنون  علوم دانشگاه -81
  ارائه نمايندهزينه را پرداختو برادامه تحصيلرا مبني صورت پذيرفته شدن موافقت كتبي سازمان خودورسيه سايرسازمانها الزم است درمتقاضيان استفاده ازب

   دانشگاه مذاهب اسالمي  -19
نداشـتن سـابقه    )٣(.نظر نظام وظيفـه عمـومي     نداشتن منع ادامه تحصيل از    )٢ (.اعتقاد به دين اسالم ونظام جمهوري اسالمي ايران       )١ (:عمومي شرايط   -الف

   .بودن مدرك كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات وفناوريدارا)٥ (.التزام وتعهدعملي به تقريب مذاهب اسالمي) ٤ (.محكوميت سياسي وكيفري

موفقيت درآزمون شفاهي داخلي    )٣ (. مذهب تشيع يايكي از مذاهب رسمي اسالمي       بهاعتقاد)٢ (. سال سن  ٣٠دارا بودن حداكثر  )١ (: شرايط اختصاصي  -ب

شخـصيت علمـي، روحـاني     دوز نامـه ا  ارائـه معرفـي  ) ٤(.كـشور ظرفيت توسط سـازمان سـنجش آمـوزش    اسامي داوطلبان چندبرابر دانشگاه پس از اعالم     

   .يادانشگاهي درصورت دعوت براي آزمون شفاهي

آموختگان مدرك كارشناسي ارشد     براي دانش تحصيالت تكميلي وزارت علوم است و     نامه دوره    دانشگاه براساس ضوابط وآيين   آموزش دراين   )١(:تذكرات

باتوجه به آموزش رايگان براساس مقررات وزارت علوم        )٣.(برابرتامين خوابگاه نخواهدداشت  دانشگاه تعهدي در  )٢ (.گردد ميموردتاييد اين وزارت صادر   

به سايردانشگاهها  انتقال دانشجو هاي تحصيلي دراين دانشگاه امكان نقل و       باتوجه به خاص بودن رشته    ) ٤. (عهدات الزم اخذ خواهد شد    شدگان ت  ازپذيرفته

مقررات تحصيلي تابع   زنظرانشجويان بورسيه نهادهاي مختلف   دا)٦(.شدگان نخواهدداشت  رشته پذيرفته تقاضاي تغيير ربرابرددانشگاه تعهدي )٥.(وجودندارد

. زمان در ساير دانشگاهها تحصيل نمايند      توانند هم  شودو دانشجويان نمي   وقت وروزانه تشكيل مي     كالسها به صورت حضوري، تمام    ) ٧. (اه خواهندبود دانشگ

  .نياز خواهند گذرانيد بعنوان دروس پيشدر صورت تشخيص گروه آموزشي دانشجويان واحدهايي را)٨(



 7صفحه
 

 
   قم-مفيد    دانشگاه-20
: بـه شـرح      دانشگاه   داخلي   در آزمون   موفقيت)٢( . حوزوي   تحصيالت   سطح   مرحله  اتمام) ١( :متمركز   نيمه   صورت   دانشجو به    پذيرش  تصاصي شرايط اخ  - الف

 ٣كتابهـاي ج  امتحـان كتبـي از   )٢(. ها به غير از معارف قرآن    االصول و مصاحبه براي كليه رشته       كتابهاي بيع مكاسب و جلد اول كفايه      از كتبي    امتحان) ١(
   گزينش   از سوي    داوطلب  احراز صالحيت ) ٣( . مصاحبه براي رشته معارف قرآن    و) مبحث الهيات بالمعني الخص   (ريدعربي تفسيرالميزان، البيان و شرح تج     

   ياتعهد خدمت    استخدامي   رابطه  شتنندا )٥(  .  دانشگاه  درخواست درصورت   تحصيل  دو برابر مدت  خدمت  بر انجام  مبني  تعهد رسمي سپردن)٤( . دانشگاه
 .اشتغال به تحصيالت حوزوي در طول مدت تحصيل و خدمت در دانشگاه) ٦( . دولتي  و  خصوصي  در موسسات  استخدامي  رابطه و يا قطع

 )غيرانتفاعي( متمركز   صورت  دانشجو به  پذيرش  بيشتر مربوط به  توضيحات- ب
درج شده است،   ) ٢شماره  (هاي تحصيلي      بصورت متمركز مطابق مصوبات مربوط كه دردفترچه راهنماي انتخاب رشته          هاي  پرداخت شهريه براي رشته    ‐١

  .گردد شهريه دريافت ميسال نيمنرخ همان براي نيمسالهاي اضافي طبق  نيمسال است و ٥ مذكور براي شهريه ضمناً
 ،رتبه اول درمقطع كارشناسياحراز (:گردند هاي ويژه ميمه داخلي دانشگاه مشمول تخفيفنا نبراساس آئيشرايط ذيل باشند دانشجوياني كه حائزيكي از‐ ٢

  ). ارائه كار تحقيقي و يا تاليف معتبر،دارا بودن مدرك پايه هفت و باالتر دروس حوزوي، رتبه اول درهرنيمسال تحصيلي

 .دشـو كالسهاي دوره در تهران تشكيل        ممكن است برخي   ‐٢ . ندارد   دانشجويان  اي بر  خوابگاه   تامين   به   نسبت   تعهدي   هيچگونه  دانشگاه ‐١ : تذكرات -ج
بانوان توسط  وپوشش چادر كامل اسالمي   حفظ حجاب   همچنين  توسط كليه دانشجويان و   هاي دانشگاه     نامه  آئينمقررات و ورعايت شئون اخالقي واسالمي     ‐٣

  .گيرد مقررات مربوط توسط دانشگاه انجام ميذيرش دانشجويان غيرايراني براساس ضوابط وپ‐٤.الزامي است مفيدوابسته به دانشگاهومراكزدرتمام بخشها

  : سازمان حفاظت و اطالعات ارتش جمهوري اسالمي ايران  -21
ـ                متقاضيان بورسيه ساحفاجا منحصراً از شاغلين اين سازمان پذيرفته مي          ي بـر ادامـه    شوند و ضروري است در زمان مصاحبه موافقت كتبـي سـازمان را مبن

  . تحصيل به همراه داشته باشند

   صنعتي  مديريت  سازمان-22
اي كـه بـا شـركت در دوره           نداشتن تعهد به موسسات و سازمانها بـه گونـه         ) ٢( . كارشناسيخاتمه مقطع    از     كار پس    سابقه   سال  سهحداقل    دارا بودن )١(

پرداخـت شـهريه مطـابق مـصوبات مربـوط كـه در دفترچـه                )٤(.   صنعتي   مديريت   سازمان   اختصاصي   در مصاحبه    شدن  پذيرفته)٣(مغايرت داشته باشد    
  درج شده است) ٢شماره (هاي تحصيلي  راهنماي انتخاب رشته

  ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران -32
 را مبني بر ادامه تحـصيل بـه       تادحبه موافقت كتبي س   شوند و ضروري است در زمان مصا         پذيرفته مي  تاد منحصراً از شاغلين اين س     سماجامتقاضيان بورسيه   
  . همراه داشته باشند

  مدرسه عالي شهيد مطهري -42
 و    حـوزوي    گرايـشهاي   داشتن)٢.(  فقيه   وواليت   ايران   اسالمي   جمهوري   نظام   به   عملي   والتزام   اسالم   مبين   دين   و اعتقاد به    ايمان)١(:شرايط اختصاصي  -الف

   اشـتغال  عدم )٤.(  درس  كالسهاي كليه در شركت و  عالي  مدرسه  داخلي هاي  نامه   وآئين   مقررات   بررعايت   تعهدمبني  سپردن)٣( . طلبگي   زي  ت ورعاي  طلبگي
 .  باال  به ١٢   ميانگين و كسب) ١٠   نمره  هر درس براي (  امتياز قبولي  با احزار حداقل  اختصاصي  در آزمون  شدن پذيرفته)٥( .  عالي  ازمدرسه  كار درخارج به
  . محمدرضا المظفر    عالمه   مرحوم   الفقه  اصول :   فقه   اصول ‐٢ .  شهيدثاني   مرحوم   لمعه  شرح: فقه‐١:  اسالمي   و حقوق    فقه   رشته   براي   اختصاصي  موادآزمون -ب
  .  تعهدات مبحث :   مدني حقوق ‐٤ .  عقيل  ابن در حد شرح :   عرب  ادبيات‐٣

   كـالم  ‐٣ مظفـر      مرحـوم   المنطـق  :  منطـق  ‐٢.   سبزواري  منظومه  ازشرح  الهيات  بخش  : فلسفه‐١: اسالمي  وحكمت   فلسفه   رشته   براي  اختصاصي موادآزمون-ج
  .   عقيل  ابن درحد شرح  :  عرب  ادبيات‐٤ تجريداالعتقادبجزامور عامه  شرح:

   سوره  موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي– 52
 درمراحل مصاحبه وحسب مورد در آزمون علمي        د بوده ومعرفي شدگان باي    شرايط خاص ها به صورت      پذيرش دانشجو دراين مؤسسه براي كليه رشته      ) ١(

ن طـه، موظـف بـه گذرانـد      پذيرفته شدگان به تناسب رشته تحصيلي دوره كارشناسي و به تشخيص گروه آموزشـي مربو              ) ٢. (رشته ذيربط شركت نمايند   
هاي باقي مانده را برابر ضـوابط         دانشجويان در صورت انصراف و يا انتقال به ساير دانشگاهها بايد كليه شهريه ثابت ترم              ) ٣.(نياز خواهند بود  واحدهاي پيش 

ي مـصرفي كارگـاهي و   هـا  كليـه هزينـه   ) ٥. (مؤسسه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه نـدارد        ) ٤.(وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايند      
پذيرفته شدگان در راستاي اعتالي هنر ديني ملزم به تحقيق، پـژوهش و توسـعه               ) ٦.(باشد  اردوهاي علمي و رساله پايان نامه تحصيلي به عهده دانشجو مي          

بط دانشجويي وزارت علوم، تحقيقـات      تأكيد بر رعايت كليه مقررات و ضوا      ) ٧. (در عرصه هنر متعهد در زمينه اهداف سازمان تبليغات اسالمي خواهند بود           
در طـول دوره  و باشـد   و فناوري و شرايط و ضوابط خاص مؤسسه به ويژه رعايت شئونات هنرمند متدين و متعهد كه از اولويتهاي پذيرش اين مؤسسه مـي      

  .  خواهد بودتحصيل براي پذيرفته شدگان الزامي است و پذيرش نهايي منوط به پذيرش و تأييد سازمان تبليغات اسالمي
  .    ٦٦٨٧٤٧٨٤ و ٦٦٨٧٤٧١١ تلفن – ١ پالك – نبش كوچه كامياران – بين آذربايجان و خوش – خيابان آزادي –تهران : هآدرس موسس

   نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران – 62
  .  تأئيد ناجاهاي الزم به داشتن صالحيت) ٣( . سال سابقه خدمت٢٠حداكثر ) ٢( سرواني هدرجحداقل داشتن ) ١( 

   نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران-72
شوند و ضروري است در زمان مصاحبه موافقت كتبي را مبني بر ادامه تحـصيل بـه همـراه                     پذيرفته مي  نيرومتقاضيان بورسيه نزاجا منحصراً از شاغلين اين        

  داشته باشند
   نيروي هوايي  ارتش جمهوري اسالمي ايران-82
شوند و ضروري است در زمان مصاحبه موافقت كتبـي را مبنـي بـر ادامـه تحـصيل بـه         پذيرفته مينيرو بورسيه نهاجا منحصراً از شاغلين اين       متقاضيان)١(

  .. سال سابقه خدمت براي بورسيه نهاجا ضروري است٥داشتن حداقل )٢. (همراه داشته باشند
   وزارت جهاد كشاورزي-29

نامـه آمـوزش كاركنـان شـماره           كشاورزي، موسسات و مراكز تحقيقاتي و آموزشي وابسته كـه حـائز شـرايط آئـين                كاركنان سازمان تحقيقات و آموزش    
  .توانند نسبت به انتخاب كد مذكور جهت انتخاب رشته تحصيلي اقدام نمايند باشند مي  وزارت جهاد كشاورزي مي١٢/٧/٨٥ مورخ ٢١٨١٠/٢٠


