
 

 
 

 اطلاعيه پذيرش دانشجو
  "توسعه و تبليغ فرهنگ دينی"و رشته  "مدرسی معارف اسلامی" های رشته کارشناسی ارشدقطع م

  9311 سال

 دانشگاه معارف اسلامی
 

دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهااد نااندای ی با یاری خداوند متعال و توجهات خاصه حضرت ولی عصر )عج(، 

 از طریق  ززمقو  (11 مهار)ترم   0011ا  00411سال تحصیلی  اولسال م نیبرای  ها بری در دانشگاهمقام معظم ره

 رشقته هقای زیقر در (علمیقههای حوزه  )ویژه طلاب طلبه برادرا  و خواهرا از میا   ارشدکارشناسیاختصاصی ورودی 

 :پذیرد دانشجو می

 ظرفیت پذیرش جنسیت پذیرش نام رشته

 نفر 02 برادرا  و خواهرا    و حدیثمدرسی معارف قرز

 نفر 02 برادرا  و خواهرا  مدرسی مبانی نظری اسلام

 نفر 02 برادرا  و خواهرا  مدرسی اخلاق اسلامی

 نفر 02 برادرا  و خواهرا  انقلاب اسلامیمدرسی 

 نفر 02 برادرا  و خواهرا  مدرسی تاریخ فرهنگ و تمد  اسلامی

 نفر 02 برادرا  و خواهرا  ی )گرایش مشاوره(توسعه و تبلیغ فرهنگ دین

 نفر 02 برادرا  و خواهرا  توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی )گرایش مدیریت فرهنگی(

 نفر 02 برادرا  و خواهرا  توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی )گرایش تبلیغ دین(

 

 :متقاضیانشرايط 

 الف( عمومی 

 .ی و قانون اساسیظام جمهوری اسلامالتزام عملی به اسلام، ن. 1

 .تابعیت جمهوری اسلامی ایرانداشتن  .0

 .صلاح ینه کیفری به تشخیص مراجع ذینداشتن سوء پیش .3

 



 

 و ... . صلاح همچون اداره نظام وظیفه از نظر مراجع ذی نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل .4

   (1311 فروردین 1متولدین بعد از ) سال  33 سن حداکثر .5

 .شود یافزوده م یبه سقف سن ،گردد( و حضور در جبهه یمحاسبه نم ت،ی)معاف یمدت زمان خدمت سرباز تبصره:         

   توانایی جسمی و روحی لازم جهت تحصیل در دانشگاه متناسب با رشته انتخابی. .6

   های دولتی. سازمان یا و ها از ارگان یکهیچ  عدم استخدام در .7

نهااد  اسالامی معاارف دروس و استادان پژوهشی و آموزشی معاونتیید أعمومی مدرسی معارف اسلامی با تدارا بودن شرایط  . 8

   .(بودآزمون خواهد  قبولی درپس از  ،این شرطها )احراز نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

  ( اختصاصیب

 ی.و مصاحبه شفاه قبولی در آزمون کتبی .1

 برادران ـ 

 های علمیه برادران()مورد تأیید مرکز مدیریت حوزه طح دو حوزوی و اتمام پایه ده کتبیس مدرک داشتن .0

       .فرصت لازم داده خواهد شدپس از قبولی، برای ارائه مدرک کتبی پایه ده،  تبصره:

 خواهران ـ 

 های علمیه خواهران(ز مدیریت حوزه)مورد تأیید مرک سطح دو حوزوی مدرک داشتن .0

 برای ارائه اصل مدرک سطح دو حوزوی فرصت دارند 9139 شهریور 31طلبا  تا تذکر : داو
 

 مدارک لازم برای ثبت نام:
 یساتیآزماون با نیا: بارای ثبات ناام در ا 1311ارشد سال  یکارشناس یاختصاص ورودی  ثبت نام آزمون یرقم 11 الیسر  -1

 .دیینما هیته کارت دیخراه هزار تومان را از قسمت معادل پنج الیر 055555ثبت نام آزمون به مبلغ  یرقم 11 الیسر

پایگااه اللاا   رشیکاارت در ساامانه پا  دیارقمی به قسامت خر 11سریال  افتیتهیه کارت اعتباری ثبت نام و در ی: براتوجه

 .دیمراجعه کن www.maaref.ac.ir/exams/payment_select یرسانی این دانشگاه به نشان

 دفترچاهذکار شاده در خاود را باا مشخصاات  3×4جدید  یقطعه عکس پرسنل کی دیداوللب باعکس اسکن شده:  لیفا  -1

 .دیآماده نما ینترنتیسامانه ثبت نام ا قیارسال از لر یآن را برا لیاسکن نموده و فا ،راهنما

 ذکار شاده در  طیمطاابق باا شارا یثاارگریا هیاساتفاده از ساهم یکاه متقا ا یاسکن شاده: داوللباان یثارگریمدرک ا لیفا -3

ثبت ناام در قسامت  اینترنتی تقا انامه لیمعتبر خود را اسکن کرده و در زمان تکم یثارگریمدرک ا دیباشند با یم دفترچه راهنما

 .  ندینما یار مربوله بارگ

 جهت ثبت نام به آدرس زیر مراجعه نمایید: ،پس از دریافت سریال کارت خریدداوللبان گرامی  :نکته
 www.maaref.ac.ir/exams/exam_registration_select 

 
 :ینترنتيتقاضانامه ثبت نام ا لیتکم
در   لازم جهت ثبت ناام عاتاللا افتیدراقدام به ثبت نام نمایند.   دفترچه راهنما قیشود پس از مطالعه دق یم هیداوللبان توص به

 شدهداده  حیمراحل به اختصار در دفترچه راهنما تو  نیاز ا کیکه هر ، رفتیمرحله صورت خواهد پ  0آزمون در این 

http://www.maaref.ac.ir/exams/exam_registration_select


 

 
 

شده در تقا انامه ثبت نام با مادارک داوللاب در صاورت  دیدر موارد ق رتیاست در صورت مشاهده هرگونه مغا یهیداست. ب

 خواهد شد. یریداوللب جلوگ لیشده و از ادامه تحص یتلق کنیکان لم  یو یشدن در آزمون، قبول رفتهیپ 

 
 

 تذکرات مهم: 
پس از قبولی در مرحله اول )آزمون کتبی( از پ یرفته شدگان چند برابر ظرفیت برای مرحله دوم )مصاحبه شفاهی( دعاوت باه . 1

 عمل خواهد آمد. پ یرش نهایی منوط به داشتن حدنصاب لازم در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی خواهد بود. 

نمره آخرین فرد پ یرفته شاده  % 05درصدی(  0درصدی و یا  10ت حدنصاب نمره ایثارگران )اعم از ایثارگران مشمول ظرفی .0

آزاد در  نمره آخرین فارد پ یرفتاه شاده در گازینش % 05کدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان   در گزینش آزاد در هر

 باشد. هر کدرشته محل می

ین مندرج در دفترچه آزمون سراساری کارشناسای متقا یان استفاده از سهمیه ایثارگران و رزمندگان، می بایست بر اساس قوان .3

 سازمان سنجش آموزش کشور، عمل و جهت احراز شرایط، اقدام نمایند.  1311ارشد سال 

داوللبان متقا ی استفاده  از سهمیه رزمندگان در صورتی که گواهی مربوله )با شرایط مربوله( را در هنگام ثبت ناام اینترنتای  .4

 میه آزاد پ یرش خواهند شد و هیچگونه اعترا ی وارد نخواهد بود. بارگ اری نکنند، در سه

 باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.  فرم اینترنتی ثبت ناممندرجات  .5

 ( به عهده داوللب خواهد بود. فرم اینترنتیمسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده )مندرجات  .6

 ناام ثبات مراحال دقات باه دیاداوللباان با نیبعد از ثبت نام وجود ندارد؛ بنابرا یرییتغ چیامکان ه ینترنتی. در مندرجات فرم ا0

 .ندینما افتدری را نام ثبت یریکنند و کدرهگ یرا ل ینترنتای

 صاورت شاما ناام ثبات د،ییاننما افاتیرا در یریکد رهگ کهصورتی در است؛ داوللب نام به منزله ثبت یریکد رهگ افتی. در0

  .  است نگرفته

 داده نخواهد شد. عودت به هیچ وجه ارسالینام و سایر مدارک ثبتوجه  .9

 .  ندینما ینزد خود نگهدار ،یینها جیرا تا اعلام نتاو کد رهگیری خود  یزی. داوللبان اللاعات وجه وار15

در هار  باشد، عمومی و یا اختصاصی نمیداوللب حقایق را کتمان نموده یا واجد یکی از شرایط   در هر زمان مشخص شود .11

 محروم خواهد شد.از ادامه کار  رش، حین تحصیل در دانشگاه و ...(مرحله )ثبت نام، شرکت در آزمون، پ ی

 گردد.این دانشگاه دولتی است و شهریه ای از دانشجویان دریافت نمی .10

رشاته هاای هر یک از گرایش نفر )مرد و زن( و برای 15ظرفیت پ یرش برای هر یک از رشته های مدرسی معارف اسلامی  .13

 باشد. ( میمرد و زننفر ) 15توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی 

 للاب سفیران هدایت، برای مشاهده شرایط لازم ثبت نام، به بخش سوالات متداول مراجعه نمایند. .14

تاأمین خوابگااه  بارایته دانشگاه ؛ البندارد انیدانشجو یخوابگاه برا نیدر قبال تأم یگونه تعهد چیه ،یدانشگاه معارف اسلام .10

 های لازم را انجام خواهد داد تا امکان استفاده از خوابگاه برای دانشجویان غیربومی فراهم گردد. تلاشدانشجویان، 



 

 
 

  8139 زذر 01لغایت  8139 با ز 01: از ثبت نامزما   •

سقامانه پقذیرش بقه  ینترنتقیا ثبت نقامجهت  1398 زذر 01 تیلغا 1398 با ز 01 خیاز تار یگرام ا یلازم است متقاض  •

 .ندیاقدام نما ینترنتیا ثبت ناممراجعه و نسبت به  www.maaref.ac.ir/exams به زدرس یمعارف اسلام دانشگاه

 .ندیخود اقدام نما ینام ثبت للاعاتا شیرایو اینسبت به مشاهده  فقط درباره زمانی ثبت نام می توانند داوللبان •

 گردد. مدرکی از داوطلب اخذ نمی ،ثبت نامو در حین  ،بعد از قبولی در ززمو  ورودی الزامی می باشد ،ارائه مدارک •

از طری   1398 اسفند 15و  14، 13 چهارشنبه و پنجشنبهسه شنبه،  روزهای ،کارت ورود به جلسه ززمو  •

 توزیع خواهد شد. لامی سایت دانشگاه معارف اس

 خواهد بود.  8139 اسفند 61تاریخ برگزاری ززمو  روز جمعه مورخ  •

 به اطلاع داوطلبا  خواهد رسید. ،دقی  ز  در روز توزیع کارت نشانیکه  باشدمیمحل برگزاری ززمو  در شهر قم  •

  شد. در روند ززمو ، به داوطلبا  اطلاع رسانی خواهد رییتغ هرگونهدر صورت  •
  یا با شماره کنندمراجعه  دفترچه راهنمای ثبت نامتوانند به  یمو تکمیلی  شتریداوللبان جهت کسب اللاعات ب •

 تماس حاصل نمایند.  510ا  31151111و  510ا  31115114های  تلفن

 
 سؤالات متداول در خصوص آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 9311 دانشگاه معارف اسلامی

 
 

 دانشگاه معارف اسلامی 1931سال  کارشناسی ارشدنهادی آزمون ورودی مواد و منابع پیش

 

http://www.maaref.ac.ir/exams
http://maaref.ac.ir/upload/News/1396-09/faq-arshad-97.pdf

