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 باسمه المتعالی

  "مدرسی معارف اسالمی" هایرشتهدکتری مقطع در پذیرش دانشجو 

4001 سال  

دانشگاه معارف اسالمی   
 

فهرست مندرجات   
 صفحه وانعن

 2 مقدمه

 3 1400 سال دکتریاختصاصی  ورودی آزمون زمانبندی جدول

 3 تعاریف

 3 1400 دکتری سالورودی اختصاصی های قابل پذیرش از طریق آزمون رشته

 4 شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان

 5 ناممراحل ثبت

 5 نامبرای ثبت مدارک الزم

 6 هاسهمیه

 7 آزمون در شرکت برای داوطلب اقدامات

 7 نامثبت تقاضانامه تكمیل نحوه

 8 ممه هاینكات و توصیه

 9 سؤاالت متداول آزمون

 9 و منابع پیشنهادی آزمون ، ضرایبمواد
 

 مقدمه:
سال تحصیلی  دومسال ها برای نیم دانشگاه معارف اسالمی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

طلبه )ویژه  خواهرانو  برادران میان از دکتری اختصاصیورودی  آزمون طریق از( 1400 بهمن ترم)  1400 - 1401

  دانشتت و )تحصتتیر رایگان( برای دوره روزانه "مدرستتی معارف استتالمی" هایرشتتته در علمیه( هایحوزه طالب

  تمدید شد. 1400اردیبهشت  19 نام تا ثبتهلت م. پذیرد می

 به نشتتانیاین دانشتتگاه رستتانی از طریق پایگاه اطالع نام منحصتتراب به صتتورن اینترنتی والزم به تاکید استتك که تبك

www.maaref.ac.ir ان ام خواهد پذیرفك. 

ساس هر داوطلب  شتهتواند در فقط میعالقه برا سالمی هاییکی از ر سی معارف ا ضوابط مندرج در  مدر ساس  )بر ا

 .نماید شرکك هو در آزمون مربوط نام، تبكدر آزمون( نام و شرکكدفترچه راهنمای تبك

شرکك در آزمونتبكبا توجه به اینکه  هم:تذکر م صی ورودی  نام برای  صا شته دکتریاخت سی معارف " هایر مدر

لذا داوطلبان الزم اسك که  گیرد،صورن می دانشگاهرسانی این  منحصراب از طریق پایگاه اطالع 1400 سال "اسالمی

مطالعه نموده و در صورن واجد شرایط بودن، نسبك به پرداخك هزینه خرید کارن را نام ابتدا دفترچه راهنمای تبك

 .نام در آزمون اقدام کنند و سپس مراحر بعدی را به ان ام برساننداعتباری تبك

http://www.maaref.ac.ir/
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 :1400سال  دکتری اختصاصیجدول زمانبندی آزمون ورودی  -1

 تاریخ موضوع ردیف

 1400اردیبهشت  19نام تا مهلت ثبتمدید ت ثبت نام آزمون 1

 1400 شهریور 25و  24، 23چهارشنبه و پنجشنبه سه شنبه،  کارت ورود به جلسه آزمون 2

 1400 شهریور 26جمعه  برگزاری آزمون 3

 1400 آذر اولیه آزمون اعالم نتایج 4

 1400دی  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

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

 

 :تعاریف -2

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

 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 حروف بزرگ انگلیسی و عددشامل  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 

 نتی گفته می شود.تكمیل تقاضانامه اینتر

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

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

 :1400دکتری اختصاصی ورودی  قابل پذیرش از طریق آزمونهای رشته -3

 دوره ظرفیت پذیرش جنسیت پذیرش نام رشته ردیف

 روزانه نفر 6تا  4 برادران و خواهران معارف قرآن و حدیث رشته مدرسی 1

نفر 6تا  4 برادران و خواهران مبانی نظری اسالم رشته مدرسی 2  روزانه 

نفر 6تا  4 برادران و خواهران انقالب اسالمی رشته مدرسی 3  روزانه 

نفر 6تا  4 برادران و خواهران اسالمی خالقا رشته مدرسی 4  روزانه 

نفر 6تا  4 برادران و خواهران تاریخ و فرهنگ و تمدن اسالمی رشته مدرسی 5  روزانه 

وجود دارد. )افزایش یا کاهش( توجه : امکان تغییر در ظرفیت ها  
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 شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان: -4

 الف( شرایط عمومی: 

 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران. .1

سبه معافیت،) سربازی خدمت زمان مدت) 1360/بهمن/1 از بعد متولدین ؛ سال 40سن حداکثر .2 ضور و( گرددنمی محا  ح

 (شودمی افزوده سنی سقف به جبهه در
 شرط به اسالمی معارف های گروه التدریس حق اساتید و اسالمی معارف های گروه علمی هیأت رسمی اعضاء:  تبصره
شتن شی معاونت از ساله 3 تدریس گواهینامه دا شی و آموز ستادان پژوه سالمی معارف دروس و ا شروط) ا   در اینکه بر م

 .باشندمی مستثنی سنی، شرط داشتن از( باشند داشته مجاز تدریس گذشته ترم 2

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

 .صالحبه تشخیص مراجع ذی یدتیو عق یاسیس ،یسوابق سوء اخالق، نداشتن سوء پیشینه کیفری .4

 و ... صالح همچون اداره نظام وظیفهاز نظر مراجع ذی نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل .5

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

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

سالمی با ت .8 سی معارف ا شرایط عمومی مدر شی معاونتیید أدارا بودن  شی و آموز ستادان پژوه سالمی معارف دروس و ا و  ا

شگاه گزینش صاحبه و ...  قیاز طر ی،در آزمون کتب یپس از قبول طیشرا نیها )احراز انهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دان م
  .صورت خواهد گرفت(

  :ختصاصیاشرایط ( ب

 : لیذ یلیاز مدارک تحص یکیدارا بودن  .1

  .یمعارف اسالم یارشد مدرس ی( دانشنامه کارشناسالف
  قم. هیعلم ۀحوز تیریمرکز مد دییمورد تأ هیعلم ۀب( سطح سه حوز

   .صالحیمراجع ذ دیی( مورد تأیخبرگان بدون مدرک )مرتبه مرب یج( گواه
مورد  دارش یهمراه با مدرک کارشناس کتبی(  10)پایه  نیتیاتمام کفا یگواه یدارا هیعلم ید( دانش آموختگان حوزه ها

 .دانشگاه صیبه تشخ یمعارف اسالم یپنجگانه مدرس یهاشیمتناسب با گرا ی،و فنآور قاتیوزارت علوم، تحق دییتأ
  یهاگروه یا رسمی آزمایشی ی قطعیرسم یعلم أتیاعضاء ه انیمتقاض یارشد برا یه( داشتن دانشنامه کارشناس

مقام معظم  یندگینما هادن یاستادان و دروس معارف اسالم یو پژوهش یمعاونت آموزش دییها با تأدانشگاه یمعارف اسالم
  ها.در دانشگاه یرهبر

 .یو مصاحبه شفاه یدر آزمون کتب یقبول .2

 یهااز گروه یکیدر  لیتحص امیبر خدمت دو برابر ا یدر آزمون مبن یبه دانشگاه پس از قبول یسپردن تعهد محضر .3

 .هادر دانشگاه یمقام معظم رهبر یندگینما هادن ای یمعارف اسالم
 

 فرصت دارند. مدارک تحصیلیارائه اصل  یبرا 4001 بهمن 1تذکر : داوطلبان تا 
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 :مراحل ثبت نام -5

 :ثبت نام می بایست طی کند برایمراحلی که داوطلب 

و مطالعه   //:maaref.ac.irexams.httpsمراجعه به سامانه پذیرش اینترنتی دانشگاه معارف اسالمی به نشانی:  -1
 زمون.آکامل شرایط و ضوابط شرکت در 

 .رقمی 12سریال و دریافت کارت اعتباری ثبت نام  به نشانی فوق برای تهیه دانشگاهمراجعه به پایگاه اطالع رسانی این  -2

 گیرد، داوطلبان الزم است به وسیله  نام منحصراً بصورت اینترنتی انجام میبا توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت :1تذکر 
اینترنتی دانشگاه معارف سامانه پذیرش های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به  کارت

خرید سریال نسبت به  ،نام شرکت در آزمون ثبت هزار تومان به عنوان هزینه هفتادمعادل  ریال 700000مبلغ و پرداخت اسالمی 
 .نام اقدام نمایند ثبت

 وجه پرداخت شده ثبت نام به هیچ وجه عودت داده نخواهد شد.: 2تذکر 
 .نامثبت برایقسمت مدارک الزم تهیه فایل عکس اسکن شده داوطلب براساس توضیحات مندرج در   -3

 .نامثبت برایآماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز  -4

تکمیل انتخاب آزمون مورد نظر و مراجعه به قسمت ثبت نام آزمون در سامانه پذیرش دانشگاه معارف اسالمی و  -5
 .نام و دریافت کد رهگیری اینترنتی ثبت مراحل

 در این زمینه تذکرات مهم : 

 مندرجات مراحل ثبت نام باید به صورت دقیق و صحیح تکمیل شود. -1

 شده در سامانه ثبت نام به عهده داوطلب خواهد بود. مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل -2

نام امکان پذیر  ثبت نام و مهلت ویرایش اطالعات، اعمال هیچگونه تغییری در مندرجات ثبت از پایان زمانپس  -3
 این داوطلب باید در زمان تکمیل اطالعات نهایت دقت را بکار گیرد.نمی باشد. بنابر

شود که داوطلب، حقا -4 شد، هر موقع مشخص  ضوابط ثبت نامی نمی با شرایط و  یق را کتمان نموده یا واجد یکی از 
در هر مرحله ای از آزمون ) ثبت نام، شرررکت در آزمون، پذیرفته شرردن، حین تحصرریل در دانشررگاه و ... ( محروم 

 خواهد شد.

ید، ثبت نام شررما دریافت کد رهگیری به منزله ثبت نام داوطلب اسررت؛ در صررورتیکه کد رهگیری را دریافت ننمای -5
 .صورت نگرفته است

 .نامی خود اقدام نمایندداوطلبان فقط درباره زمانی ثبت نام می توانند نسبت به مشاهده یا ویرایش اطالعات ثبت  -6

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

 :ثبت ناممدارک الزم برای  -6

 مدارکی که داوطلب برای ثبت نام و شرکت در آزمون به آن نیازمند است به شرح ذیل می باشد:
 12ثبت نام در این آزمون بایستی سریال برای :  1400سال  دکتریاختصاصی ورودی رقمی ثبت نام آزمون  12سریال   -1

 هزار تومان را از قسمت خرید کارت تهیه نمایید. هفتادریال معادل  700000رقمی ثبت نام آزمون به مبلغ 
پایگاه اطالع قسمت خرید کارت در سامانه پذیرش به  رقمی 12سریال و دریافت کارت اعتباری ثبت نام  تهیه: برای توجه

 مراجعه کنید.   //:exams.maaref.ac.irhttpsبه نشانی  دانشگاهرسانی این 
فایل عکس اسکن شده: داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای   -2

 ارسال از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی آماده نماید.

https://exams.maaref.ac.ir/
https://exams.maaref.ac.ir/
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 که در سال جاری گرفته شده باشد. )عکس تمام رخ( 3×4عکس  .1-2

 .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

 .تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد .4-2

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

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

 .االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشدحتی  .7-2

: اسکن عکس از روی کارت های شناسایی )کارت ملی، شناسنامه و ... ( قابل قبول نمی باشد و داوطلبان الزم است 1تبصره
 از اصل عکس مطابق توضیحات فوق اقدام نمایند.

 : عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.2تبصره
 : در صورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می گردد.3صرهتب
ذکر شده در دفترچه شده: داوطلبانی که متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگری مطابق با شرایط اسکن فایل مدرک ایثارگری  -3

سکن کرده و در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام در قسمت مربوطه می باشند باید مدرک ایثارگری معتبر خود را ا راهنما
 بارگزاری نمایند. 

 مؤسسات و هادانشگاه هیکلاستفاده از سهمیه هیأت علمی اساتید رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی  برایفایل حکم کارگزینی  -4
  .یدانشگاه آزاد اسالم نی( و همچنیردولتیو غ ی)دولت عالی آموزش

 د.گردسایر مدارک مورد نیاز بعد از قبولی در آزمون و حین مصاحبه اخذ می نکته:

 : سهمیه ها -7

 :)مطابق با قوانین جاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( الف( ایثارگران و رزمندگان

و فرزنـدان آزادگان و همسـر »، «همسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثر»بیست و پنج درصد ظرفیت هر کدرشته محل به  -

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

همسر و فرزندان رزمندگان »و « %و همسر و فرزندان آنان 25جانبازان زیر »پنج درصد ظرفیت هر کدرشته محل نیز به  -

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

% نمره آخرین فرد  70درصدی(  5درصدی و یا  25حدنصاب نمره ایثارگران )اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت  -1صرهتب
% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش  ۸0پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان 

 .آزاد در هر کدرشته محل می باشد

بر اساس قوانین مندرج در دفترچه آزمون سراسری متقاضیان استفاده از سهمیه ایثارگران و رزمندگان، می بایست  -2تبصره
 .احراز شرایط، اقدام نمایند برای، عمل و سازمان سنجش آموزش کشور 4001سال  دکتری

شرایط مربوطه( را در هنگام  داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان در صورتی که گواهی مربوطه )با -3تبصره
 .نام اینترنتی بارگذاری نکنند، در سهمیه آزاد پذیرش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی وارد نخواهد بودثبت

 

 :)مطابق با قوانین جاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( مربیان ب(

 مؤسسات و هادانشگاه هیکل یشیآزما یرسم ایو  یقطع یرسم انیمرب ینفر( برا کی)حداقل  تیمازاد بر ظرف هیسهم 10% -

 رفتهیفرد پذ نینمره آخر %80به شرط کسب حداقل  ،یدانشگاه آزاد اسالم نی( و همچنیردولتیو غ ی)دولت عالی آموزش

 یمندرج در دفترچه آزمون سراسر نیبر اساس قوان هین سهمیدر ا رشی)پذ ابدی یآزاد، اختصاص م نشیشده در گز
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باشد(. فرصت ارائه مدرک  یوزارت علوم می جار نیسازمان سنجش آموزش کشور و مطابق با قوان 1400سال  یدکتر

 باشد.یم رشیسامانه پذ قیمهلت ثبت نام آزمون و از طر انیفقط تا پا یعلم تیئه هیمربوط به سهم

شان تنها با موافقت دانشگاه مربوطه  لی، ثبت نام و تحصشوند رفتهیپذ انیمرب هیکه با استفاده از سهم یداوطلبانتبصره: 
 یلیتحص نهیو منوط به انعقاد قرارداد جهت پرداخت هز یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یجار نیباشد و تابع قوان یم ریامکان پذ

 شان ممانعت به عمل خواهد آمد. لیمحقق نشود، از ثبت نام و تحص دهموارد ذکر ش کهیخواهد بود؛ در صورت

 :یدانشگاه معارف اسالم 1400سال  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 
 //:maaref.ac.irexams.https :قسمت سامانه پذیرش شودب( وارد 

 .( وارد بخش خرید کارت گردد و آزمون مورد نظر را انتخاب کندج
 ( اقدام به پرداخت اینترنتی وجه ثبت نام نماید و سریال ثبت نام را یادداشت کند.د
 :( وارد قسمت ثبت نام در آزمون گردد و توسط سریال ثبت نام اقدام به ثبت نام کند و کد رهگیری را دریافت نمایده
 .دریافت کند مقرر موعد در را آزمون جلسه به ورود ( کارتو
 .کند شرکت آزمون در شده و حاضر شود می تعیین او برای که ای حوزه و محل در (ز

 :اینترنتی نام ثبت تقاضانامه تكمیل نحوه -9 

 سامانه پذیرش در سایت به مراجعه با ذیل دستورالعمل مطابق دفترچه این دقیق مطالعه از پس شود می توصیه داوطلبان به

در  موجود تصویری راهنمای به توانندمی داوطلباننمایند. ضمنا نام ثبت ( //:exams.maaref.ac.irhttps)دانشگاه 
  .نمایند راجعهمنیز سامانه پذیرش 

ه هر یک از این مراحل به اختصررار در ، کمرحله صررورت خواهد پذیرفت 5ثبت نام در آزمون در  برایدریافت اطالعات الزم 
 :ذیل توضیح داده می شود

 تکمیل مشخصات فردی( مرحله اول(: 

 کامل بطور شناسنامه با مطابق را خود پدر نام و خانوادگی نام، نام نظر مورد محل در باید داوطلب :3و  2و  1در فیلد های 

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

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

 حروف، درج از و نماید درج مربوط محل در را خود شناسنامه شماره فقط راست به چپ سمت از باید داوطلب :5فیلد  در

 .نماید خودداری گردیده درج ها شناسنامه بعضی در که تیره خط یا و ممیز

 درج مربوطه محل در و راست به چپ سمت از باشد، می رقمی ده عددی که را خود ملی کد حتماً باید داوطلب :6فیلد  در

 .نماید تیره خودداری خط یا و ممیز درج از و نماید

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

 .نماید درج مربوط محل در را شناسنامه خود صدور محل باید شهر داوطلب :8فیلد  در

شامل افرادی است که حائز شرایط برداشته شدن شرط سنی می شوند. در صورتیکه شامل این تبصره  گزینهاین  :9فیلد  در
 را عالمتگذاری کنید. گزینه مربوطمی شوید 

 .انتخاب یکی از موارد مشخص نمایند  با را خود وظیفه نظام وضعیت باید مرد داوطلبان :10فیلد  در

http://www.maaref.ac.ir/
https://exams.maaref.ac.ir/
https://exams.maaref.ac.ir/
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  نمایند. داشتن کارت پایان خدمت تعداد ماه های خدمت سربازی را در محل مربوط درج تدر صور مرد داوطلبان :11فیلد  در

 در صورت حضور در جبهه تعداد ماه های حضور خود را در محل مربوط درج نماید.  داوطلب :12فیلد  در

 را بند این موارد از یکی باید مورد حسب ایثارگری، های سهمیه از یک هر از استفاده متقاضی داوطلبان  :13فیلد  در

 .نمایند انتخاب

 داوطلب در صورت داشتن سهمیه ایثارگری، باید کد ایثارگری خود را در محل مربوط درج نماید.  :14فیلد  در

 داوطلب در صورت داشتن سهمیه ایثارگری، باید مدارک ایثارگری خود را از قسمت مربوط ارسال نماید.  :16و  15فیلد  در

 داوطلب در صورت داشتن سهمیه هیات علمی می بایست این بند را عالمتگذاری کند. :17در فیلد 

 خود را از قسمت مربوط ارسال نماید. حکم کارگزینی، باید هیات علمیداوطلب در صورت داشتن سهمیه : 18در فیلد 

 .نماید درج مربوط محل در کامل بطور را خود همراه تلفن شماره باید دو  :  داوطلب20و  19فیلد  در
 : شماره همراه ها نباید یکی باشند.1تذکر   

 : شماره همراه اول برای ارسال کد رهگیری از طریق سامانه پیامک انتخاب می شود.2تذکر  

 بند این در مربوطه، شهر تلفن شماره پیش کد با را خود ثابت تلفن داوطلب باید دو شماره   :24و  23، 22، 21فیلد  در

 .نماید درج راست به چپ سمت از
 تذکر: شماره تلفن های ثابت نباید یکی باشند. 

 الکترونیکی پست آدرس راست به چپ سمت از می باشند الکترونیکی پست دارای که داوطلبانی از دسته آن  :25فیلد  در

 .نمایند قسمت درج این در را خود

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

 ارسال تصویر( مرحله دوم(: 
 ، ارسال نماید. اید تصویر خود را مطابق با شرایطی که در قسمت مدارک الزم برای ثبت نام شرح داده شدداوطلب ب

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

 (رشته)انتخاب  مرحل چهارم: 
 مشخص مربوط دایره های از یکی در عالمتگذاری با کرد، خواهد شرکت آن آزمون در که را خود امتحانی رشته باید داوطلب

 .نماید

 نهایی()تأیید  مرحله پنجم: 
 داوطلب باید از صحت اطالعاتی که درج کرده مطمئن شده و نسبت به ثبت آن اقدام کند تا کد رهگیری دریافت نماید.

 

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

توانند نسبت به ویرایش اطالعات خود اقدام نمایند: داوطلبان تا زمان پایان ثبت نام می2 مهم تذکر  

 م:مه یو توصیه هاات نك -10

شفاهی( دعوت  .1 صاحبه  شدگان چند برابر ظرفیت برای مرحله دوم )م پس از قبولی در مرحله اول )آزمون کتبی( از پذیرفته 
 به عمل خواهد آمد. پذیرش نهایی منوط به داشتن حدنصاب الزم در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی خواهد بود. 

 گردد(.)تکمیل چند سهمیه باعث ابطال اصل سهمیه می داوطلبان می توانند فقط از یک سهمیه استفاده نمایند .3
 باید دقیق و صادقانه تکمیل شود. فرم اینترنتی ثبت ناممندرجات  .4
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 .نمایند نگهداری خود نزد نهایی، نتایج اعالم تا را خود رهگیری کد و پرونده شماره خرید، کارت اطالعات داوطلبان .5
نام شتتما صتتورت نام داوطلب استتتد در صتتورتیکه کد رهگیری را دریافت ننمایید، ثبتدریافت کد رهگیری به منزله ثبت .6

  نگرفته است.
در هر  باشد،عمومی و یا اختصاصی نمیداوطلب حقایق را کتمان نموده یا واجد یکی از شرایط   در هر زمان مشخص شود .7

 محروم خواهد شد.از ادامه کار  ..(نام، شرکت در آزمون، پذیرش، حین تحصیل در دانشگاه و .مرحله )ثبت
 .وجود دارد( )افزایش یا کاهش( ها)امکان تغییر در ظرفیت باشد.نفر )مرد و زن( می 6تا  4ظرفیت پذیرش در هر گرایش  .8

 گردد.ای از دانشجویان دریافت نمیاین دانشگاه دولتی است و برای دوره روزانه هیچ شهریه .9
تأمین خوابگاه،  برایدانشگاه معارف اسالمی، هیچ گونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه برای دانشجویان نداردد البته دانشگاه  .10

 های الزم را انجام خواهد داد تا امکان استفاده از خوابگاه نیز فراهم گردد.تالش
 باشد.یم یلیالتحصفارغ یالزم برا طیاز جمله شرا ل،یدر طول دوره تحصو آزمون جامع  زبان انگلیسیدر آزمون  یقبول .11

رقمتی داده خواهتد شتد کته ایتن  12رقمی و یک کد رهگیتری  7ل ثبت نام به داوطلبان یک شماره پرونده حمرا پایاندر  .12

 موضوع منحصرا نشانگر پایان مراحل ثبت نام یک داوطلتب استت. صتحت اطالعتات ارستالی بته عهتده شتخص داوطلتب 

 باشد. یم

برای اینکه داوطلبان در مراحل بعدی آزمون دچار مشکل نشوند ضرورت دارد داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه و گرفتن  .13

نمایند، تاییدیه )شماره پرونده و کد رهگیری(، یک نسخه پرینت شده از تقاضانامه تهیه و آن را به طور کامل و با دقت بررسی 

 مه تکمیلی اینترنتی داوطلب و اطالعات پرینت شده تقاضانامه وجود نداشته باشد.تا اختالفی بین اطالعات تقاضانا

 .ندارد نیز منفی نمره و گرددمی برگزار تشریحی صورت به اسالمی معارف دانشگاه دکتریورودی  آزمون .14

 .گردداز داوطلب اخذ نمینام، مدرکی  ارائه مدارک، بعد از قبولی در آزمون ورودی الزامی می باشد، و در حین ثبت .15

مراجعه  قسمت سواالت متداول در سامانه پذیرش توانند بهمیکسب اطالعات بیشتر و تکمیلی  برایداوطلبان . 16

 فرمایند.تماس حاصل  025-32902612و  025-32110224های شماره تلفنیا با  نمایند

 
 االت متداول در باره آزمون:ؤس -11

 :این آزمون از طریق سامانه پذیرش به آدرس زیر قابر مشاهده اسكسواالن متداول درباره 

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

 

 و منابع پیشنهادی آزمون: ، ضرایبامتحانیمواد  -12

 آدرس زیر قابر مشاهده اسك:آزمون از طریق سامانه پذیرش به این و منابع پیشنهادی  ، ضرایبمواد

source-maaref.ac.ir/examexams.://shttp 

https://exams.maaref.ac.ir/frequently-asked-questions
https://exams.maaref.ac.ir/exam-source

