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 باسمه المتعالی

رشته “مدرسی معارف اسالمی” دکتری مقطع در پذیرش دانشجو   

9۱۳9 سال   

دانشگاه معارف اسالمی   
 

فهرست مندرجات   
 صفحه وانعن

 2 مقدمه

 3 1399  سال  دکتریاختصاصی    ورودی  آزمون زمانبندی  جدول

 3 تعاریف

 3 1399  دکتری سالورودی اختصاصی  رشته های قابل پذیرش از طریق آزمون  

 4 اختصاصی داوطلبانشرایط عمومی و  

 5 مراحل ثبت نام

 5 برای ثبت نام  مدارک الزم

 6 سهمیه ها

 7 آزمون  در شرکت برای داوطلب اقدامات

 7 نام ثبت تقاضانامه تكمیل نحوه

 8 ممه نكات و توصیه های

 9 سؤاالت متداول آزمون

 9 و منابع پیشنهادی آزمون ، ضرایبمواد
 

 مقدمه: 
سگه محصیگی  مممدامسگه مرهمس ادمنیر اسگمع مااستگ بمسبمندهدمنیهدگی  معمهممعا رمفری دمدفمدانشگاه دانشگاه معاهف مم

ط یبم)ادژ مممخوار اناممممس ادفان عیهنمازممدک  دماخ یهص افاددممممآزعونممط دقماز(مم99مسدینممح م) مم1399گگگمممم13400

از روز ثبت نام .مپذد دممع  دانشگووس ادمداف مفازانبمممم"عیفسگ معاهف ماسگمع "فشگ بممممدفممع ییب(ممرهدحوز ممطمب

م د. پذیرپایان می 1398/ اسفند/ 12شنبه مورخ دو غاز و در روز آ 1398/ بهمن/ 12مورخ  شنبه

مسبمنشگگهن ادنمدانشگگاه ممفسگگهن ممازمط دقمپهداه ماطمعممنهممعگصیگگ ابمسبمصگگوفنمادگ  ن  ماالزممسبمحهکییماسگگكمکبمتیك

www.maaref.ac.irانوهممخواریمپذد فكم. 

)س ماسگه موگواسطمممدک مازم  ادشمرهدمفشگ بمعیفسگ معاهف ماسگمع حوانیمدفممفمطمع عمقبممس اسگه مر مدااط بمم

 .نیهدیممش کكمبامدفمآزعونمع سوطمنهمم،متیكعگیفجمدفمدف  چبمفارگیهدمتیكمنهممامش کكمدفمآزعون(

عیفسگگ معاهف م"فشگگ بممممدک  داخ یگگهصگگ مافاددمممنهممس ادمشگگ کكمدفمآزعونمتیكسهمحوجبمسبمادگکبمممهم:تذکر م

لذامدااط یهنمالزمماسگكمکبمممصگوفنمع م ی د،مدانشگاه فسگهن مادنمممعگصیگ ابمازمط دقمپهداه ماطمعمم1399مسگه مم"اسگمع 

عطهلابمنیود مامدفمصگوفنمااجیمشگ ادطمسودن،منتگیكمسبمپ داخكمرهدگبمخ دیمکهفنمفاممنهمماس یامدف  چبمفارگیهدمتیك

م.نهممدفمآزعونماقیاممکگگیمامسپسمع احلمسایدمفامسبمانوهممس سهنگیمماع یهفدمتیك

م

http://www.maaref.ac.ir/
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 :۱۳99سال  دکتری اختصاصیجدول زمانبندی آزمون ورودی  -۱

 تاریخ  موضوع  ردیف 

 1398 اسفند 12 لغایت 1398 بهمن 12 ثبت نام آزمون  1

 1399 شهریور 27و   26، 25چهارشنبه و پنجشنبه سه شنبه،  کارت ورود به جلسه آزمون 2

 1399 شهریور 28جمعه مورخ  برگزاری آزمون  3

 1399 آذر اولیه آزمون  نتایج اعالم  4

 1399دی  اعالم نتایج نهایی آزمون  5
 

ورود به  کارتاینترنتی توزیع  هنگامباشد که نشانی دقیق آن در محل برگزاری آزمون در شهر قم می :  1 نكته

 .، به اطالع داوطلبان خواهد رسیدجلسه آزمون

 فوق، در اسرع وقت به داوطلبان اطالع رسانی خواهد شد.در صورت هرگونه تغییر در زمانبندی های :  2نكته 

 

 : تعاریف  -2

 بعضی مفاهیم و اصطالحات به کار رفته در این دفترچه و فرآیند ثبت نام آزمون: 

 معنی و مفهوم اصطالح 

 شماره سریال کارت در اختیار داوطلب قرار می گیرد. ، تهیه کارت خرید به منزله پرداخت هزینه آزمون می باشد که بعد از خرید کارت خرید

 ثبت نام در اختیار داوطلب قرار می گیرد. برای ، که بعد از پرداخت اینترنتی شامل حروف بزرگ انگلیسی و عدد یکاراکتر 12ی  سریال کارت خرید سریال

 تقاضانامه اینترنتی 
مرحله صورت گرفته که این امر بصورت ثبت نام اینترنتی صورت می گیرد. به این فرآیند  5ثبت نام داوطلب طی  برایاطالعات دریافتی 

 تكمیل تقاضانامه اینترنتی گفته می شود.

 ثبت نام می کند.گرایش امتحانی که داوطلب با توجه به عالقه و یا ارتباط آخرین مدرک تحصیلی خود در آن رشته و عنوان  امتحانیگرایش رشته و 

 رقمی است که پس از پایان مراحل ثبت نام، به همراه کد رهگیری از طریق سایت به داوطلب داده می شود. 7شماره پرونده یک عدد  شماره پرونده

 کد رهگیری
می باشد که پس از پایان مراحل ثبت نام به هر داوطلب داده حروف بزرگ انگلیسی عدد و شامل  یکاراکتر 12کد رهگیری یک کد 

 دریافت کد رهگیری به منزله ثبت نام نهایی داوطلب خواهد بود.خواهد شد. 

 

 : ۱۳99دکتری اختصاصی ورودی  قابل پذیرش از طریق آزمون و گرایش هایرشته  -۳

 ظرفیت پذیرش  جنسیت پذیرش نام رشته  ردیف 

 نفر  6تا  4مبرادران و خواهران  گرایش قرآن و متون اسالمی  –  معارف اسالمی  رشته مدرسیم1

نفر  6تا  4مبرادران و خواهران  مبانی نظری اسالم گرایش   – معارف اسالمی   رشته مدرسیم2  

نفر  6تا  4مبرادران و خواهران  تاریخ و تمدن اسالمی گرایش   – معارف اسالمی   رشته مدرسیم3  

نفر  6تا  4مبرادران و خواهران  انقالب اسالمی گرایش   – معارف اسالمی   رشته مدرسیم4  

نفر  6تا  4مبرادران و خواهران  اخالق اسالمی گرایش   – معارف اسالمی   رشته مدرسیم5  
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 شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان:  -4

 الف( شرایط عمومی: 

 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران. .1

 حضنور و(  گرددنمی  محاسنه  معافیت،)  سنربازی  خدمت  زمان  مدت)  1359/بهمن/1  از  بعد  متولدین ؛  سنا   40سنن  حداکثر .2

 (شودمی افزوده سنی سقف ب  جهه  در
 شنر  ب   اسنالمی  معارف  های  گروه  التدریس  حق  اسناتید  و اسنالمی  معارف  های  گروه  علمی  هیأت  رسنمی  اعضنا :    تهصنره
  در  اینک  بر  مشنرو )  اسنالمی  معارف  دروس  و  اسنتادان  پژوهشنی  و  آموزشنی معاونت  از  سنال   3  تدریس  گواهینام   داشنتن

 .باشندمی مستثنی سنی، شر  داشتن از( باشند داشت  مجاز تدریس گذشت  ترم 2

 .التزام عملی ب  اسالم، نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی. 3

 .صالحب  تشخیص مراجع ذی یدتیو عق یاسیس ،یسوابق سو  اخالق، نداشتن سو  پیشین  کیفری .4

 و ... صالح همچون اداره نظام وظیف از نظر مراجع ذی نداشتن منع قانونی برای ادام  تحصیل .5

 تدریس در دانشگاه، متناسب با رشت  انتخابی.  برایتوانایی جسمی و روحی الزم  .6

 های دولتی.    ها و یا سازمانعدم استخدام در ارگان .7

 اسنالمی  معارف  دروس و  اسنتادان  پژوهشنی و  آموزشنی معاونتیید  أدارا بودن شنرای  عمومی مدرسنی معارف اسنالمی با ت .8

مصنناحه  و ...   قیاز طر  ی،در آزمون کته  یپس از قهول   یشننرا  نیها )احراز انهاد نمایندگی مقام معظم رههری در دانشننگاه
  .صورت خواهد گرفت(

  :ختصاصیاشرایط ( ب

 : لیذ یلیاز مدارک تحص یکیدارا بودن  .1

  .یمعارف اسالم یارشد مدرس ی( دانشنام  کارشناسالف
  قم.  یعلم ۀحوز تیریمرکز مد دییمورد تأ  یعلم ۀب( سطح س  حوز

   .صالحیمراجع ذ دیی( مورد تأیخهرگان بدون مدرک )مرته  مرب یج( گواه
مورد   دارش  یهمراه با مدرک کارشناس کتهی(    10)پای     نیتیاتمام کفا  یگواه  یدارا   یعلم  ید( دانش آموختگان حوزه ها

 .دانشگاه صیب  تشخ یمعارف اسالم یپنجگان  مدرس یهاشیمتناسب با گرا ی،و فنآور قاتیوزارت علوم، تحق دییتأ
  یها گروه  یا رسنمی آزمایشنی  ی قطعیرسنم  یعلم  أتیاعضنا  ه  انیمتقاضن   یارشند برا  یه( داشنتن دانشننام  کارشنناسن 

مقام   یندگینما  هادن  یاسنتادان و دروس معارف اسنالم  یو پژوهشن   یمعاونت آموزشن   دییدانشنگاه ها با تأ  یمعارف اسنالم
  ها.در دانشگاه یمعظم رههر

 .یو مصاحه  شفاه یدر آزمون کته یقهول .2

 یها از گروه  یکیدر    لیتحصن  امیبر خدمت دو برابر ا  یدر آزمون مهن  یب  دانشنگاه پس از قهول  یسنرردن تعهد محضنر .3

 .هادر دانشگاه یمقام معظم رههر یندگینما هادن ای یمعارف اسالم
 

 فرصت دارند.  مدارک تحصیلیارائه اصل  ی برا 9139 دی   30تذکر : داوطلبان تا 
 

 

 :مراحل ثبت نام -5
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 :ثبت نام می بایست طی کند برای مراحلی که داوطلب 

و مطالع     www.maaref.ac.ir/examsمراجع  ب  سنامان  پذیر  اینترنتی دانشنگاه معارف اسنالمی ب  نشنانی:   -1
 زمون.آکامل شرای  و ضواب  شرکت در 

 . رقمی   12سریا  و دریافت کارت اعتهاری ثهت نام  ب  نشانی فوق برای تهی  دانشگاهمراجع  ب  پایگاه اطالع رسانی این  -2

 گیرد، داوطلهان الزم است ب  وسیل    نام منحصراً بصورت اینترنتی انجام می با توج  ب  اینک  پرداخت هزین  ثهت  : 1تذکر 
اینترنتی دانشگاه معارف  سامان  پذیر   های بانکی عضو شهک  شتاب ک  پرداخت الکترونیکی آنها فعا  است، با مراجع  ب     کارت 

خرید سریا   نسهت ب     ، نام شرکت در آزمون  ثهت   هزار تومان ب  عنوان هزین    هفتاد معاد     ریا    700000مهلغ  و پرداخت  اسالمی  
 . نام اقدام نمایند ثهت

 وج  پرداخت شده ثهت نام ب  هیچ وج  عودت داده نخواهد شد. : 2تذکر 
 .نامثهت برای قسمت مدارک الزم تهی  فایل عکس اسکن شده داوطلب براساس توضیحات مندرج در   -3

 .نامثهت   برایآماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز  -4

تکمیل  انتخاب آزمون مورد نظر و مراجع  ب  قسمت ثهت نام آزمون در سامان  پذیر  دانشگاه معارف اسالمی و  -5
 . نام و دریافت کد رهگیری اینترنتی ثهت  مراحل

 : در این زمینه تذکرات مهم •

 مندرجات مراحل ثهت نام باید ب  صورت دقیق و صحیح تکمیل شود. -1

 مندرجات تکمیل شده در سامان  ثهت نام ب  عهده داوطلب خواهد بود.مسئولیت صحت کلی   -2

ننام امکنان پنذیر  پس از پناینان زمنان ثهنت ننام و مهلنت ویرایش اطالعنات، اعمنا  هیچگونن  تمییری در منندرجنات ثهنت -3
 این داوطلب باید در زمان تکمیل اطالعات نهایت دقت را بکار گیرد.نمی باشد. بنابر

  داوطلب، حقایق را کتمان نموده یا واجد یکی از شنرای  و ضنواب  ثهت نامی نمی باشند، هر موقع مشنخص شنود ک -4
در هر مرحل  ای از آزمون ) ثهت نام، شننرکت در آزمون، پذیرفت  شنندن، حین تحصننیل در دانشننگاه و ... ( محروم 

 خواهد شد.

دریافت ننمایید، ثهت نام شننما  دریافت کد رهگیری ب  منزل  ثهت نام داوطلب اسننت؛ در صننورتیک  کد رهگیری را -5
 .صورت نگرفت  است

 .نامی خود اقدام نمایندداوطلهان فق  درباره زمانی ثهت نام می توانند نسهت ب  مشاهده یا ویرایش اطالعات ثهت  -6

 خواهد رسید.داوطلب اطالع از طریق پیام کوتاه ب   مراحل مختلف فرآیند این آزمونتمامی  الزم ب  ذکر است -7

 :مدارک الزم برای ثبت نام -6

 مدارکی که داوطلب برای ثبت نام و شرکت در آزمون به آن نیازمند است به شرح ذیل می باشد:
 12ثهت نام در این آزمون بایسنتی سریا   برای  :    1399سنا    دکتریاختصناصنی  ورودی  رقمی ثهت نام آزمون    12سنریا      -1

 هزار تومان را از قسمت خرید کارت تهی  نمایید. هفتادریا  معاد   700000رقمی ثهت نام آزمون ب  مهلغ 
پایگاه اطالع قسنمت خرید کارت در سنامان  پذیر   ب    رقمی  12سنریا   و دریافت  کارت اعتهاری ثهت نام    تهی : برای  توج 

 مراجع  کنید. www.maaref.ac.ir/examsب  نشانی  دانشگاهرسانی این 
برای فایل عکس اسکن شده: داوطلب باید یک قطع  عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را     -2

 ارسا  از طریق سامان  ثهت نام اینترنتی آماده نماید.

 ک  در سا  جاری گرفت  شده باشد. )عکس تمام رخ( 3×4عکس  .1-2

http://www.maaref.ac.ir/exams
http://www.maaref.ac.ir/exams
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 .باشد  jpg عکس اسکن شده باید با فرمت .2-2

 .پیکسل باشد 300×400پیکسل و حداکثر  200×300اندازه عکس اسکن شده باید حداقل  .3-2

 .فاقد اثر مهر، منگن  و هرگون  لک  باشدتصویر داوطلب باید واضح، مشخص و  .4-2

 .کیلو بایت بیشتر باشد 70حجم فایل ذخیره شده عکس نهاید از  .5-2

 .حاشی  های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد .6-2

 .حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمین  سفید باشد .7-2

( قابل قهو  نمی باشند و داوطلهان الزم اسنت : اسنکن عکس از روی کارت های شنناسنایی )کارت ملی، شنناسننام  و ...  1تهصنره
 از اصل عکس مطابق توضیحات فوق اقدام نمایند.

 : عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.2تهصره
 : در صورت ارسا  عکس غیرمعتهر، ثهت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می گردد.3تهصره

ذکر شنده در شنده: داوطلهانی ک  متقاضنی اسنتفاده از سنهمی  ایثارگری مطابق با شنرای   اسنکن  فایل مدرک ایثارگری   -3
می باشننند باید مدرک ایثارگری معتهر خود را اسننکن کرده و در زمان تکمیل تقاضننانام  ثهت نام در قسننمت   دفترچ  راهنما

 مربوط  بارگزاری نمایند. 
استفاده از سهمی  هیأت علمی اساتید رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی در گروه های معارف اسالمی   ای برفایل حکم کارگزینی  -4

 دانشگاه های وابست  ب  وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری. 
  اسالمی آزاد  دانشگاه  و پزشکی  آموز   و درمان  بهداشت،  وزارت  ب  وابست   های دانشگاه علمی  هیات  اعضای ب  سهمی   این تذکر: 
 تا پایان مهلت ثهت نام آزمون می باشد. فق  فرصت ارائ  مدرک مربو  ب  این سهمی   .گیرد  نمی  تعلق

  سایر مدارک مورد نیاز بعد از قهولی در آزمون و حین مصاحه  اخذ می گردد نکت :

 سهمیه ها: -7

 :تحقیقات و فناوری(متقاضی )مطابق قوانین جاری وزارت علوم، و رزمندگان ایثارگران  شرایط
بیست و پنج درصد ظرفیت هر کدرشته محل به »همسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثر«، »آزادگان و همســر و . 1

 اختصاص دارد. «و بـاالتر و همسر و فرزندان آنان« و »رزمندگان % 25فرزنـدان آنـان«، »جانبـازان 

%و همـسر و فرزندان آنان« و »همـسر و فرزندان  25»جانبازان زیر پنج درـصد ظرفیت هر کدرـشته محل نیب به . 2

 اختصاص دارد. «رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانـه در جبهه

% نمره آخرین فرد   70درصندی(    5درصندی و یا    25حدنصناب نمره ایثارگران )اعم از ایثارگران مشنمو  ظرفیت  -1تهصنره
% نمره آخرین فرد پذیرفت  شنده در گزینش   ۸0هر کدرشنت  محل و حدنصناب نمره رزمندگان  پذیرفت  شنده در گزینش آزاد در  

 .آزاد در هر کدرشت  محل می باشد

بر اسنناس قوانین مندرج در دفترچ  آزمون متقاضننیان اسننتفاده از سننهمی  ایثارگران و رزمندگان، می بایسننت   -2تهصننره
 .احراز شرای ، اقدام نمایند برای، عمل و سازمان سنجش آموز  کشور 9139سا   دکتریسراسری 

داوطلهان متقاضنی اسنتفاده از سنهمی  رزمندگان در صنورتی ک  گواهی مربوط  )با شنرای  مربوط ( را در هنگام   -3تهصنره
 .واهد بودنام اینترنتی بارگذاری نکنند، در سهمی  آزاد پذیر  خواهند شد و هیچگون  اعتراضی وارد نخثهت
ــهمـیه 10% .3 ــمی مربـیان برای( نفر ـی  ـحداـقل) ظرفـیت بر ـمازاد س ــمی ـیا و قطعی رس ــی رس   کلـیه آزـمایی

ااه ات و هادانـی ـس ر   به  عالی، آموزش  مؤـس ب ـش ده  پذیرفته فرد آخرین نمره %80 حداقل کـس  گبینش در ـش

اص آزاد، ت.  یابد می اختـص همیه  به مربو  مدرک ارائه فرـص  و آزمون نام ثبت مهلت پایان تا فقط علمی  هیات ـس
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)پذیرش در این ـسهمیه بر اـساق قوانین مندرد در دفتر ه آزمون ـسراـسری  باـشد می پذیرش  ـسامانه طریق از

 .سازمان سنجش آموزش کیور و مطابق با قوانین جاری  وزارت علوم می باشد( 1399دکتری سال 

 :یدانشگاه معارف اسالم 1399سال  دکتری اختصاصی یشرکت در آزمون ورود برایاقدامات داوطلب  -8

 دهد: انجام مقرر مهلت در و موقع به را زیر موارد باید آزمون در کننده شرکت داوطلب

 www.maaref.ac.ir :سایت دانشگاه معارف اسالمی شودالف( وارد 

 www.maaref.ac.ir/exams :قسمت سامان  پذیر  شودب( وارد 
 .( وارد بخش خرید کارت گردد و آزمون مورد نظر را انتخاب کندج
 ( اقدام ب  پرداخت اینترنتی وج  ثهت نام نماید و سریا  ثهت نام را یادداشت کند.د
 :فت نماید( وارد قسمت ثهت نام در آزمون گردد و توس  سریا  ثهت نام اقدام ب  ثهت نام کند و کد رهگیری را دریاه
 .دریافت کند مقرر موعد در را آزمون جلس  ب  ورود ( کارتو
 .کند شرکت آزمون در شده و حاضر  شود می تعیین او برای ک  ای حوزه و محل در (ز

 :اینترنتی نام ثبت تقاضانامه تكمیل نحوه -9 

سنامان  پذیر  در  ب  مراجع  با  ذیل دسنتورالعمل مطابق دفترچ  این دقیق مطالع  از پس شنود می توصنی  داوطلهان ب 

 تصنویری  راهنمای ب  توانند می داوطلهاننمایند. ضنمنا   نام ثهت  ( www.maaref.ac.ir/exams)دانشنگاه  سنایت
  .نمایند راجع منیز در سامان  پذیر   موجود

ک  هر یک از این مراحل ب  اختصننار در   مرحل  صننورت خواهد پذیرفت.  5ثهت نام در آزمون در   برایدریافت اطالعات الزم  
 :ذیل توضیح داده می شود

 :)تکمیل میخصات فردی( مرحله اول •

 بطور شنناسننام  با مطابق را خود پدر نام و خانوادگی نام، نام نظر مورد محل در باید داوطلب :۳و   2و   ۱در فیلد های  

 .شود( خودداری همزه یا محذوف الف تشدید، مد، بردن کار ب  )از نماید وارد خوانا و کامل

 .جنسیت خود را مشخص نماید باشد، می مرد یا زن ، اینک  برحسب باید داوطلب :4فیلد  در

 حروف، درج از و نماید درج مربو  محل در را خود شنناسننام  شنماره فق  راسنت ب  چپ سنمت از باید داوطلب :5فیلد  در

 .نماید خودداری گردیده درج ها شناسنام  بعضی در ک  تیره خ  یا و ممیز

 مربوط  محل در و راسنت ب  چپ سنمت از باشند، می رقمی ده عددی ک  را خود ملی کد حتماً باید داوطلب :6فیلد  در

 .نماید خودداریتیره  خ  یا و ممیز درج از و نماید درج

 .نماید درج مربو  محل در را خود تولد سا  و ماه روز، باید داوطلب :7فیلد  در

 .نماید درج مربو  محل در را شناسنام  خود صدور محل باید شهر داوطلب :8فیلد  در

شامل افرادی است ک  حائز شرای  برداشت  شدن شر  سنی می شوند. در صورتیک  شامل این تهصره   گزین این    :9فیلد   در
 را عالمتگذاری کنید. گزین  مربو می شوید 

 .انتخاب یکی از موارد مشخص نمایند  با را خود وظیف  نظام وضعیت باید مرد داوطلهان :۱0فیلد  در

  نمایند. داشتن کارت پایان خدمت تعداد ماه های خدمت سربازی را در محل مربو  درج  تدر صور مرد داوطلهان :۱۱فیلد  در

 در صورت حضور در جهه  تعداد ماه های حضور خود را در محل مربو  درج نماید.  داوطلب :۱2فیلد  در

http://www.maaref.ac.ir/exams
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 را بند این موارد از یکی باید مورد حسنب ایثارگری، های سنهمی  از یک هر از اسنتفاده متقاضنی داوطلهان  :۱۳فیلد  در
 .نمایند انتخاب

 داوطلب در صورت داشتن سهمی  ایثارگری، باید کد ایثارگری خود را در محل مربو  درج نماید.  :۱4فیلد  در

 داوطلب در صورت داشتن سهمی  ایثارگری، باید مدارک ایثارگری خود را از قسمت مربو  ارسا  نماید.  :۱6و   ۱5فیلد  در

 داوطلب در صورت داشتن سهمی  هیات علمی می بایست این بند را عالمتگذاری کند. :۱7فیلد در 

 خود را از قسمت مربو  ارسا  نماید. حکم کارگزینی، باید هیات علمیداوطلب در صورت داشتن سهمی  : ۱8در فیلد 

 .نماید درج مربو  محل در کامل بطور را خود همراه تلفن شماره باید دو  :  داوطلب20و  ۱9فیلد  در
 : شماره همراه ها نهاید یکی باشند.1تذکر   

 : شماره همراه او  برای ارسا  کد رهگیری از طریق سامان  پیامک انتخاب می شود.2تذکر  

 بند این در مربوط ، شنهر تلفن شنماره پیش کد با را خود ثابت تلفن داوطلب باید دو شنماره   :24و   2۳، 22،  2۱فیلد   در

 .نماید درج راست ب  چپ سمت از
 تذکر: شماره تلفن های ثابت نهاید یکی باشند. 

 پسننت آدرس راسننت ب  چپ سننمت از می باشننند الکترونیکی پسننت دارای ک  داوطلهانی از دسننت  آن  :25فیلد  در

 .نمایند قسمت درج این در را خود الکترونیکی

 را در این قسمت ب  صورت کامل درج نماید.داوطلب باید آدرس محل سکونت خود   :26فیلد  در

 :)ارسال تصویر( مرحله دوم •
 ، ارسا  نماید. اید تصویر خود را مطابق با شرایطی ک  در قسمت مدارک الزم برای ثهت نام شرح داده شدداوطلب ب

 :)وضعیت تحصیلی( مرحله سوم •
 داوطلب باید وضعیت تحصیلی خود را مشخص نماید.

 :(رشته و گرایش)انتخاب  مرحل  هارم •
 دایره های از یکی در عالمتگذاری با کرد، خواهد شنرکت آن آزمون در ک  را خود امتحانی و گرایش رشنت  باید داوطلب

 .نماید مشخص مربو 

 :نهایی()تأیید  مرحله پنجم •
 کد رهگیری دریافت نماید.داوطلب باید از صحت اطالعاتی ک  درج کرده مطمئن شده و نسهت ب  ثهت آن اقدام کند تا 

 

: تا زمانیكه کدرهگیری را دریافت نكنید ثبت نام شما صورت نگرفته است. 1 مهم تذکر  

: داوطلبان تا زمان پایان ثبت نام می توانند نسبت به ویرایش اطالعات خود اقدام نمایند 2 مهم تذکر  

 م:مه ی و توصیه هاات نك -10

پس از قبولی در مرحله اول )آزمون کتبی( از پذیرفته شدگانن ندگ ررارر ررفت  ررا  مرحله دو  )مادنحبه شدین ی( د و     . 1
 ره  مل خوا گ آمگ. پذیرش نهنیی مدوط ره داشتن حگنانب الز  در آزمون کتبی و مانحبه شین ی خوا گ رود.  

 اردد(. )تکمتل ندگ سهمته رن ث ارطنل اصل سهمته می   داوطلبنن می تواندگ فقط از یک سهمته استینده نمنیدگ   . 3
 رنیگ دقتق و صندقننه تکمتل شود.   فر  ایدترنتی ثب  نن  مدگرجن    . 4
 . نمنیدگ  نگهگار    خود   نزد   نهنیی،   نتنیج   ا ال    تن   را   خود  ر گتر    کگ   و  پرونگه  شمنره   خریگ،  کنر    اطال ن   داوطلبنن   . 5
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نن  شددمن صددور   نن  داوطلب اسدد د در صددورتتکه کگ ر گتر  را درینف  ندمنیتگ، ثب  درینف  کگ ر گتر  ره مدزله ثب    . 6
  نگرفته اس . 

در  ر   رنشدگ،  مومی و ین اختادنصدی نمی داوطلب حقنیق را کتمنن نموده ین واجگ یکی از شدرایط     در  ر زمنن مشدص  شدود   . 7
 محرو  خوا گ شگ. از ادامه کنر   پذیرش، حتن تحاتل در دانشگنه و ...( نن ، شرک  در آزمون، مرحله )ثب  

 رنشگ. نیر )مرد و زن( می   6تن    4ررفت  پذیرش در  ر ارایش    . 8

 اردد. ا  از دانشجوینن درینف  نمی این دانشگنه دولتی اس  و ررا  دوره روزانه  تچ شهریه   . 9
تأمتن خوارگنه،    ررا  دانشگنه معنرف اسالمی،  تچ اونه تعهگ  در قبنل تأمتن خوارگنه ررا  دانشجوینن نگاردد البته دانشگنه    . 10

  ن  الز  را انجن  خوا گ داد تن امکنن استینده از خوارگنه نتز فرا م اردد. تالش 
                     الز  ررا  ط ی از جملده شدددرا  ل، تد تحاددد در طول دوره و آزمون جدنم   ی زردنن خدنرج  ی در آزمون اختادددنصددد  ی قبول  . 11
  رنشگ. ی م  ی ل ت التحا فنرغ 

رقمی داده خوا دگ شدددگ کده این    12رقمی و یدک کدگ ر گتر    7در پدنیدنن مراحدل ثبد  ندن  رده داوطلبدنن یدک شدددمدنره پروندگه   . 12

 موضددوم مدحاددرا نشددننگر پنینن مراحل ثب  نن  یک داوطلب اسدد . صددح  اطال ن  ارسددنلی ره  هگه شددص  داوطلب 

 رنشگ.   ی م 

ررا  ایدکه داوطلبنن در مراحل رعگ  آزمون دننر مشدکل نشدونگ ضدرور  دارد داوطلبنن پس از تکمتل تقنضدنننمه و ارفتن   . 13

نمنیدگ،  رونگه و کگ ر گتر (، یک نسدصه پرید  شدگه از تقنضدنننمه تهته و آن را ره طور کنمل و رن دق  رررسدی تنیتگیه )شدمنره پ 

 تن اختالفی رتن اطال ن  تقنضنننمه تکمتلی ایدترنتی داوطلب و اطال ن  پرید  شگه تقنضنننمه وجود نگاشته رنشگ. 

 . نگارد   نتز   مدیی   نمره   و   اردد   می  ررازار  تشریحی   صور    ره   اسالمی   معنرف  دانشگنه  دکتر    آزمون   . 14

 .نن ، مگرکی از داوطلب اخذ نمی اردد  ارائه مگارک، رعگ از قبولی در آزمون ورود  الزامی می رنشگ، و در حتن ثب    . 15

تواندگ ره دفترنه را دمن  ثب  نن  و قسددم  سددواال  کسددب اطال ن  رتشددتر و تکمتلی می  ررا داوطلبنن  

تمنس   ۰2۵-۳2۹۰2612و   ۰2۵-۳211۰224 ن  شدددمنره تلین مراجعده کدددگ ین رن  متدگاول در سدددنمننه پذیرش

 .حنصل نمنیدگ

 

 االت متداول در باره آزمون:ؤس -11

م:سواالنمع یاا مدفسهف مادنمآزعونمازمط دقمسهعهنبمپذد شمسبمآدف مزد مقهسلمعشهری ماسك

http://maaref.ac.ir/exams/frequently-asked-questions 
 

 و منابع پیشنهادی آزمون: ، ضرایبامتحانیمواد  -12

مآدف مزد مقهسلمعشهری ماسك:آزعونمازمط دقمسهعهنبمپذد شمسبممادنممامعگهسعمپیشگدهددمم،مو ادبعواد

http://maaref.ac.ir/exams/exam-source 


