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 هقدهه

 هطاوع تِ یاتیضاُ تطای سالن ضلاتت آٍضزى فطاّن وطَض، ًیاظ هَضز هتؼْس ٍ هترػع اًساًی ًیطٍی تأهیي هٌظَض تِ

 ضطایظ ضطوتوٌٌسگاى، تطای یىساى ٍ هٌاسة ضطایظ فطاّنًوَزى ،ٍازاهِتحػیلتىویلی تحػیالت آهَظضی

زاًطگاُ 1396 سال (ؿیطحضَضی/هجاظیاضضس ّایواضضٌاسیتىویلی)زٍضُ تحػیالت ٍضٍزی آظهَى ضَاتظ ٍ

 .گطززهی اػالم شیل ضطح ازیاىٍهصاّةتِ

 داوطلبان اختصاصی و عمىمی شرایط

 عووهی شزایط

 اسالهی ّایاضظش تِ تمیس ٍ اسالم احىام تِ ػولی التعام .1

 فمیِ ٍالیت هتطلی اغل ٍ اساسی لاًَى تِ ػولی التعام ٍ اسالهی جوَْضی ًظام تِ اػتماز .2

ّکایتطکىل ٍ ّاساظهاى تِ گطایص یا ٍاتستگی ساتمِ ػسم ٍ اسالهی جوَْضی ًظام ػلیِ فؼالیت ساتمِ سمػ .3

 ًظامهؼاًس ٍ هحاضب

 الظم ضٍحی،ضٍاًیٍجسوی سالهت اظ تطذَضزاضی .4

 ٍظیفِ)ٍیژُزاٍعلثاىهطز( ذسهت لحاػ اظ لاًًَی هٌغ ػسم .5

 اًترابضسُ تحػیلی ضضتِ تا هتٌاسة الظم تحػیلی ٍ فىطی استؼساز ٍ تَاًایی اظ تطذَضزاضی .6

 الىتطًٍیىی(ّایافعاضّایواضتطزیزضزٍضُّاًٍطمٍیژُتَاًاییواضتاتطًاهِ)تِ

 آهَظضی زٍضُ پایاى تا تحػیل تِ اضتـال تؼّْس .7

 اختصاصی شزایط

  وتثی آظهَى زض هَفمیت .1

هکسضنزالتکط ّوطاُ تِ)زاًطگاّی لیساًس (واضضٌاسی هسضن یا ػلویِ ّایحَظُ زٍ سغح هسضن زاضتي .2

 ضطٍضیاست(ّسایت سفیطاى هطوع اظ لن زض تحػیل هجَّظ ّسایت سفیطاى البی)تطایعحَظٍ زاضتيسَاتك

 ههن نکات

فطٌّگکی اًمالب ػالی ضَضای28/08/1383هَضخ03/11/1374ٍ548هَضخ368تطاساسهػَتِجلسات .1

ُ اظ یىکی هسیطیت غازضضسُتَسظ تحػیلی هساضن هَضز زض ذطاسکاىیکا ٍ لکن،اغکفْاى ِػلویک ّکایحکَظ

 ضا 2 سکغح ػلویِوِهساضجتحػکیلیحکَظٍیزٍضُ ّایحَظُ عالب ٍ سٌت،فضالّایاّلزتیطذاًِحَظُ

 یه ّط زض تَاًٌسهی هٌحػطاً ضًَس،هی التحػیلفاضؽ2اظزٍضُسغح30/10/1396تاضید تا یا ٍ اًسگصضاًسُ

ِ ایکي اسکت ًوایٌکس.تکسیْی ضطوت آى آظهَى زض ًٍامثثتاًساًی ػلَم گطٍُ اهتحاًی ّایضضتِ اظ اظ زسکت

ُ ّکایهکسیطیت اظ یىکی وِتَسکظذَزضا تحػیل اظ فطاؿت هسضن تػَیط تایس زاٍعلثاى ػلویکٍِیکا حکَظ

زاضتِتاضٌس. اذتیاض زض ضا است گطزیسُ غازض سٌتّایاّلزتیطذاًِحَظُ

تىویلی تحػیالت آظهَى یه ضواضُ ضاٌّوای زفتطچِ زض هٌسضج ضَاتظ ٍ ضطایظ تِ هؼازل هسضن زاضًسگاى .2

ًوایٌس. هطاجؼِ 1396 سال



 

تکطای اغکفْاى ٍ ذطاساى لن، ػلویِ ّایحَظُ اظ یىی هسیطیت اظ غازضُ ّوعهاى، تحػیل هجَظ گَاّی اضائِ .3

ًیسکتٌس،زضذکسهتًظکامٍظیفکٍِزاضایواضتهؼافیتزائنٍیاپایکاىضًَسهیلغؼیپصیطشوِعالتی

 .استسالاٍلتحػیلیالعاهیٍیاحساوثطتاپایاىًینًامثثتٌّگام

 آسهوى بزگشاری ونام  ثبت تاریخ

 97/70/6932 الی  62/70/6932 اظًامثثتتاضید .1

مهه   آذر 60 جمعه   روز ،1396 ًاپیَستِ(سال اضضس واضضٌاسی تىویلی)زٍضُ تحػیالت ٍضٍزی آظهَى .2

 .ضستطگعاضذَاّس 6932سهل 

 اظ ّفتکِلثکل لن،یکه همسس ضْط زض آظهَى تطگعاضی هحل ٍ آظهَى جلسِ تِ ٍضٍز واضت تَظیغ ظهاى .3

 .ضسذَاّساػالمزاًطگاُازیاىٍهصاّةسایت اظعطیك آظهَى

 آسهوى در شزکت بزای داوطلب تکالیف

 .زّس اًجام همطض هْلت زض ٍ هَلغ تِ ضا ظیط ّایالسام تایس آظهَى زض وٌٌسُضطوت زاٍعلة

ساهاًِپصیطشزاًطکجَهطاجؼکِ تِ هطاجؼِ تا زفتطچِ، ایي زلیك هغالؼِ اظ پس ضَزهی تَغیِ زاٍعلثاى تِالف(

)پکصیطشزاًطکجَزضزاًطکگاُازیکاىًٍکامثثکتافعاضیًطمتطًاهِتٌسّایاساستطضاالظمعالػاتًوَزٍُا

ًوایٌس.(ضاٍاضزazmon.urd.ac.irهصاّةتِآزضس

 شیل: هساضن اضسال ٍ ساهاًِپصیطش عطیك اظًامثثتتىویلب( 
سفیس(ظهیٌِتاٍضختوامجسیس،)4×3.فایلػىس1

 ًامغٌسٍقضْطیِزاًطگاُازیاىٍهصاّةزض تِ تَهاى( ّعاض سی (ضیال 3000000 هثلؾ ایٌتطًتی .پطزاذت2

ضَز(ًوی زازُ ًامػَزتآًالیي.)ّعیٌِثثتغَضتتِساهاًِپصیطشزاًطجَ

 هطاحکل پایکاى ًطکاًگط هَضَع ایي وِ ضس ذَاّس زازُ ضّگیطی وس یه زاٍعلثاى تًِامثثتهطاحل پایاى زضج(

است. زاٍعلة ضرع ػْسُ تِ اضسالی اعالػات است.غحت ًامیهزاٍعلةثثت

 ٍ واهل عَضتِ ضا آى ٍ تْیًِامثثتفطم اظ پطیٌت ًسرِ یه تأییسیِ، گطفتي ًٍامثثتتىویل اظ پس زاٍعلثاىد(

ًوایٌس. ًگْساضی ذَز ًعز آظهَى تِ ٍضٍز واضت زضیافت تا ضّگیطی وس تا ّوطاُ ٍ ًوَزُ تطضسی زلت تا

ٍعطیكاظهمطضهَػسزضضاآظهَىجلسِتٍِضٍزواضته( وکطزٍُزضضٍظآظهکَىزضیافکتساهاًِپصیطشچکاج

.ّوطاُتاواضتٍضٍزتِجلسِآظهَىزضهحلآظهَىحضَضزاضتِتاضٌس

 تسهیالت و ها سهمیه
 ایثارگزاى و رسهندگاى سهویه

ِ پصیطش ظطفیت اظ زضغس 25 ضطایظ؛ ٍاجس ایثاضگطاى ٍ ضظهٌسگاى ضساًیذسهات جاهغ لاًَى تػَیة تِ تَجِ تا  تک



 

اظتیطتطاعالع)تطایزاضزاذتػاظالظمػلویًوطُحسًػابوسةضططتِضظهٌسگاىٍاسالهیاًمالبایثاضگطاى
.فطهاییس(هطاجؼِوطَضآهَظشسٌجصساظهاى1396سالاضضسواضضٌاسیآظهَىضاٌّوایزفتطچِتِضطایظ،

 پذیزش ظزفیت

.است ًفط 20 حساوثط فٌاٍضی ٍ تحمیمات ػلَم، ٍظاضت هجَظ عثك ضضتِکگطایص، ّط زض پصیطش ظطفیت

 دوره و تعارف نوع 

ّایاػغاییاظٍظاضتػلَم،تحمیمکاتٍزٍضُواضضٌاسیاضضسؿیطحضَضیزاًطگاُازیاىٍهصاّةتطاساسهجَظ
ّاهَفكتِزضیافکتزاًطکٌاهِضسکویآهرتگاىایيزٍضُگطززٍزاًصفٌاٍضیٍتاضیَُآهَظشهحَضتطگعاضهی

گطزز.اضضسهیٍظاضتػلَمزضهمغغواضضٌاسی
ضٍیىطزیًَیيزضآهَظشاستوِتطایفطاگیطاىاهىاىیازگیطیزضّطظهاىٍیهدگیری الکترونیکی )مجهزی(: نهم

وٌس.ّطهىاىضافطاّنهی
ایاظآهَظشاستوِحضَضفیعیىیزاًطجَزضتوامعَلتحػیلالعاهیًیست.ضیَُغیر حضوری:

ًاهکِىٍاحکسّایزضسکیٍتکسٍىگصضاًکسىپایکاىایاسکتوکِزاًطکجَپکساظگصضاًکسضکیَُشیو  آموزشی:
ضَز.اهَذتِهیزاًص

 شهزیه:

 ضْطیِتطاساسلَاًیيٍظاضتػلَمٍهػَتِّیأتاهٌایزاًطگاُازیاىٍهصاّةزضیافتذَاّسضس.
ضیال.500/692/5ضْطیِثاتتّطتطم

ضیال.625/043/1ضْطیِّطٍاحسترػػی
تاضٌس(ضیال)ولیِزضٍسجثطاًیضاهلغسزضغسترفیفهی0ّعیٌِّطٍاحسجثطاًی

ضیال.438/565/1ّعیٌِّطٍاحسسویٌاض
%ترفیکفضکْطیِ،50زضعیتحػیلواضضٌاسیاضضسزضزاًطکگاُازیکاىٍهکصاّة19تثػطُ:هؼسلولتاالی

اّسزاضت.ترفیفذَ%17،20ٍهؼسلتاالی%18،30هؼسلتاالی
 

 ها و اهتحانات: نحوه بزگشاری کالس

غَضتالىتطًٍیىی)اظضاُزٍض(ٍتااستفازُاظًطمافعاضّایذکاظوکِزضسکاهاًِزاًطکىسُهجکاظیِّاتوالس
ضَز.تاضستطگعاضهیهَجَزهی

تاضس.(هی21تا17ؿیطاظجوؼِ،زضساػاتػػط)ِضایامّفتِتّایآًالیيزتطگعاضیوالس
تاضس.ّایآفالیيزضّطساػتیاظضثاًِضٍظهمسٍضهیتطگعاضیوالس
ِّایزضسیتفایل(ِغَضتهجوَػHTMLٍحاٍیغَت،فیلن)PDF.تَزٍُلاتلیتزاًلَزٍپطیٌتزاضز
تاضس.هیغَضتجاهغ)ّوِزضٍس(ِضٍظتزٍغَضتحضَضیٍهؼوَالزضِتطگعاضیآظهَىپایاىتطمت
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 حيات فکري ٍ سياسي اهاهاى شيعِ، رسَل جعفرياى . کالم شیعه1

 ًَيسٌدگاى پژٍّشگاُ حَزُ ٍ داًشگاُجوعي از   2ٍ  1تاريخ تشيع جلد  . تاريخ تشیع2

 اًتشارات سوت، حسيي صابري، 2 ٍ 1تاريخ فرق اسالهي، ج  . فزق تشیع3

 . مذاهب اسالمی4
 . آشٌايي با فرق تسٌي )بِ کَشش هْدي فرهاًياى(1
 . آشٌايي با فرق تشيع )بِ کَشش هْدي فرهاًياى(2

 علي اهيٌي ًژادآشٌايي با هجوَعِ عرفاى اسالهي،  . تصوف و عزفان اسالمی5

 . مذاهب فقهی6
اًتشنارات هرکنس هنديريت حنَزُ     رضا اسالهي، فصل چْارم ٍ پنٌجن،  هدخل علن فقِ، 

 علويِ قن

 بداية الحكمة  . فلسفه و کالم اسالمی7

 پرٍيس هرزباىخالصِ تاريخ ٌّر،  حکمت هنز اسالمی  .8

شٌاسي ٍيژُ دٍرُ کارشٌاسي ًَشتِ آًتًَي گيدًس، با ّوکاري کارى بردسال؛ ترجونِ حسني    . گسيدُ جاهع1ِ اسالم()حقوق سن در مطالعات سنان  .9
 چاٍشياى

 (سن و خانواده)مطالعات سنان  .11 . دٍرُ هقدهاتي حقَق هدًي )خاًَادُ(، ًاصر کاتَزياى2
 

 باشد می 2ها،  در همه رشته مواد اختصاصیضزيب 



 6 دفتزچه راهنمای پذیزش دانشجو

 گزاهی داوطلباى به ههن تذکزات و ها توصیه

ِ غکحت ضکَز.هسکلَلیت تىویل غازلاًِ ٍ زلیك تایس ًامثثت فطم هٌسضجات .1 ضکسُ تىویکل هٌکسضجات ولیک

تَز. ذَاّس زاٍعلة ًام(تطػْسُ ثثت فطم )هٌسضجات

 اعالػکات ٍ ػىکس اضسال ای،ضٌاسٌاهِ هطرػات ًام، ٍ ذاًَازگی ًام هلی، وس زضج زض است الظم زاٍعلثاى .2

 تکط آى ػَالکة اضتثاُ، اعالػات ّطگًَِ اضسال ٍ اػالم آٍضًس.زضغَضت ػول تِ وافی تَجِ ٍ زلت الظمزیگط

تَز. ذَاّس زاٍعلةػْسُ

ِ ّکایزضذَاست تًِامثثتاظ ًوایٌس.پس زلت ضضتِ اًتراب زض زاٍعلثاى .3 ِ تـییکط ذػکَظ زض ٍاغکل  ضضکت

ضس. ًرَاّس زازُ تطتیةاثط

 زض تایس زاٍعلة .تٌاتطایيٍجَزًساضزًامثثتفطم هٌسضجات زض تـییطی ًَع یچًاماهىاىّثثت تىویل اظ تؼس .4

آٍضز. ػول تِ ضا زلت ًْایت اعالػات ظهاىتىویل

ایکي زض هٌکسضج ضَاتظ ٍ ضطایظ اظ یىی ٍاجس یا ًوَزُ وتواى ضا حمایك زاٍعلة وِ ضَز هطرع ظهاًی اگط .5

زاًطگاُ زض تحػیل حیي ضسى، پصیطفتِ آظهَى، زض ضطوت ًام،تاضس)ثثت وِ ایهطحلِ ّط زض ًیست، زفتطچِ

ضس. ذَاّس ...(اظازاهِتحػیلهحطٍم ٍ

هغاتكفْطسکت ضضتِ، ّط زض واضضٌاسی زٍضُ التحػیلفاضؽ تجطتیات ٍ زاًص حس زض هػاحثِ سؤاالت سغح .6

 استٍاظّواىهٌاتغهطتطنٍاذتػاغیّطضضتِذَاّستَز. ضیعیتطًاهِ ػالی ضَضای ّایهػَبتطًاهِ

زاذلکی13الکی025-32802610ًامتکاضکواضُتطایپاسدتِّطگًَِسؤالپیطاهَىهسائلپصیطشٍثثت .7

)تکطایپاسکرگَییذکَاّطاى(توکاسحاغکل180تطایپاسرگَییپیطاهَىهسایلپصیطشٍزاذلکی103

فطهاییس.


 

 شما ربای موفقیت آرسوی با

هب  معاونت آموسشی و تحصیالت تکمیلی دااگشنه ادیان و مذا


