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  : مقدمه
 هايرهدو تیفکی یبررس يبرا الزم هايزمینه جادیا شور،ک ازین مورد متعهد و متخصص یانسان يروین نیتأم منظور به
 راهمف ،یلیمکت التیتحص یآموزش زکمرا به یابیراه يبرا سالم رقابت آوردن فراهم ،یعال آموزش مؤسسات یارشناسک

 ايهدوره( یلیمکت التیتحص يورود آزمون ضوابط و طیشرا ،کنندگانشرکت يبرا سانیک و مناسب طیشرا نمودن
  .گرددمی اعالم لیذ شرح به 7139 سال) وستهیناپ ارشد یارشناسک

 

  داوطلبان یاختصاص و یعموم طیشرا
  

  :یعموم طیشرا
 اسالمی؛ هايارزشالتزام عملی به احکام اسالم و تقید به  .1

 اعتقاد به نظام جمهوري اسالمی و التزام عملی به قانون اساسی و اصل مترقی والیت فقیه؛  .2

 هايتشکلو  هاسازمانعدم سابقه فعالیت علیه نظام جمهوري اسالمی و عدم سابقه وابستگی یا گرایش به  .3
  محارب و معاند؛

  عدم اعتیاد به  مواد مخدر و نداشتن سوابق محکومیت کیفري و انتظامی؛ .4
  برخورداري از سالمت روحی و روانی الزم؛ .5
  عدم منع قانونی از لحاظ خدمت وظیفه؛ .6
 ؛)1/6/1357سال سن (متولدین بعد از  40داشتن حداکثر  .7

    شود.به سقف سنی افزوده می و سوابق ایثارگري شدهانجامخدمت سربازي  زمانمدت :تبصره
 ؛شدهانتخابالزم متناسب با رشته تحصیلی  یلیو تحص يرکو استعداد ف ییاز توانا يبرخوردار .8

9. ؛یان دوره آموزشیل تا پاید اشتغال به تحصتعه 

  بر اساس ضوابط؛ مؤسسهتعهد خدمت در صورت استفاده از امتیاز تحصیل رایگان در  .10
 ؛آموزش عالی اخالق و تربیت مؤسسهعدم اشتغال به کار در  .11

 ) آموزش پرورش، نیروهاي انتظامی و ... دوایر دولتی ( وقتتماممجوز تحصیل براي کارمندان رسمی یا  .12
  

  :یاختصاص طیشرا
 ؛موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه .1
 ؛به همراه سطح یک حوزوي )دانشگاهی سانسی(ل یارشناسک كمدرا ی علمیه هايحوزهسطح دو  كداشتن مدر .2
 ؛همراه با مجوز تحصیل در قم از مرکز سفیران هدایت براي طالب سفیران هدایت یواحد آموزش 190ل یتکم .3

پایان داشتن کارت  حوزوي، به همراه سطح یک )دانشگاهی سانسی(ل یارشناسک كمدر براي دارندگان :1تبصره 
  .است یالزام خدمت یا معافیت دائم

 است. یسسه الزامل در مؤیان تحصیه تا پایحوزه علم اشتغال به تحصیل در: 2تبصره 
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  :نکات مهم
 صادرشدهشوراي عالی انقالب فرهنگی در مورد مدارك تحصیلی  3/11/74مورخ  368بر اساس مصوبه جلسه  .1

علمیه که بر اساس مدرك  هايحوزهعلمیه قم و خراسان، فضال و طالب  هايحوزهتوسط مدیریت یکی از 
و یا تا تاریخ  اندگذراندهرا  2علمیه قم و خراسان دوره سطح  هايحوزهتوسط مدیریت یکی از  صادرشده

امتحانی گروه علوم انسانی ثبت  هايرشتهدر هر یک از  توانندمی، منحصراً شوندمی التحصیلفارغ 31/6/1397
به تشخیص  نیازپیشدروس نام و در آزمون آن شرکت نمایند و در صورت پذیرفته شدن مشروط به گذراندن 

گروه آموزشی ادامه تحصیل دهند. بدیهی است این دسته از داوطلبان باید تصویر مدرك فراغت از تحصیل خود 
حوزه علمیه قم و یا حوزه علمیه خراسان صادر گردیده است را در اختیار داشته  هايمدیریترا که توسط یکی از 

 باشند.
دارندگان مدرك معادل به شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شماره یک آزمون تحصیالت تکمیلی  .2

 .مراجعه نمایند 1397سال 
براي طالبی  و اصفهان خراسان علمیه قم، هايحوزهدیریت یکی از ارائه گواهی مجوز تحصیل همزمان، صادره از م .3

 .است الزامیدر هنگام ثبت نام  شوندمیکه پذیرش قطعی 
 

  
  

  تاریخ ثبت نام و برگزاري آزمون
 05/12/1396الی  02/10/1396تاریخ ثبت نام از   .1

 ماه اردیبهشت هفتمروز جمعه ، 1397کارشناسی ارشد ناپیوسته) سال  آزمون ورودي تحصیالت تکمیلی (دوره .2
 برگزار خواهد شد.

  .شد خواهد اعالم سسهؤم سایت طریق در شهر مقدس قم، از آزمون برگزاري و محل آزمون جلسه به ورود کارت توزیع زمان .3
  

  تکالیف داوطلب براي شرکت در آزمون
  هاي زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد. کننده در آزمون باید یکایک اقدامداوطلب شرکت

  ، دریافت دارد. مؤسسهالف) کارت ورود به جلسه آزمون را در موعد مقرر از طریق 
) www.ueae.ir( مؤسسهشود پس از مطالعه دقیق این دفترچه، با مراجعه به سایت این ب) به داوطلبان توصیه می

  افزاري ثبت نام وارد نمایند. اطالعات الزم را بر اساس بندهاي برنامه نرم
  ذیل:و ارسال مدارك  مؤسسهتکمیل فرم ثبت نام از طریق سایت ج) 

 

 )زمینه سفیدرخ و با جدید، تمام( 4×3عکس  .1

 تصویر کارت ملی .2

در سامانه  آموزش عالی اخالق و تربیت مؤسسهبه نام  هزار تومان) پنجاه( ریال 500.000 بلغپرداخت اینترنتی م .3
 . ثبت نام آنالین

 .نمایند نزد خود نگهداري رسمی نام ثبت را تا اعالم نتایج نهائی و ثبت نام اطالعات داوطلبان .4

  .شودنمی داده عودت نام ثبت هزینه .5
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د) در پایان مراحل ثبت نام به داوطلبان یک کد رهگیري داده خواهد شد که این موضوع نشانگر پایان مراحل ثبت نام 
  یک داوطلب است. صحت اطالعات ارسالی به عهده شخص داوطلب است. 

امل و با طور کهـ) داوطلبان پس از تکمیل ثبت نام و گرفتن تأییدیه، یک نسخه پرینت از فرم ثبت نام تهیه و آن را به
  .نمایند کد رهگیري تا دریافت کارت ورود به آزمون نزد خود نگهداريدقت بررسی نموده و همراه با 

  
  ها و تسهیالتسهمیه

  

  سهمیه رزمندگان و ایثارگران: 
درصد از ظرفیت پذیرش به ایثارگران  25رسانی رزمندگان و ایثارگران واجد شرایط به تصویب قانون جامع خدمات با توجه

( براي اطالع بیشتر از شرایط، به  انقالب اسالمی و رزمندگان به شرط کسب حدنصاب نمره علمی الزم اختصاص دارد
  . جش آموزش کشور مراجعه فرمایید)سازمان سن 1397دفترچه راهنماي آزمون کارشناسی ارشد سال 

  
  ظرفیت پذیرش

  .است نفر 20ظرفیت پذیرش در هر رشته ـ گرایش، طبق مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوري حداکثر 
  

  شهریه تحصیلی
 پژوهغیر انتفاعی ـ غیر دولتی آموزش عالی اخالق و تربیت فقط از میان طالب محترم دانش مؤسسهکه با توجه به این

  گردد.پذیرد، شهریه تحصیلی اخذ نمیمی

  
  

  امتحانی هايرشته
  اخالق کاربردي .1
 تربیت اخالقی .2
 گراشناسی اسالمی با گرایش مثبتروان .3
 با گرایش مشاوره خانواده مشاوره  .4

  
  
  

  نحوه گزینش نهایی
از مجموع آزمون کتبی، مصاحبه علمی،  -ها از بین داوطلبانی که حد نصاب نمره الزمگزینش نهایی در هر یک از رشته

داي در ابتاحراز کرده باشند صورت خواهد گرفت.  مؤسسهرا بر اساس قوانین  -شناسی و سوابق علمیارزیابی شخصیت
) علمی مصاحبه( دوم مرحله جهت شرکت در) کتبی آزمون( لاو مرحله شدگانقبول از ظرفیت برابر این مرحله، چند

  معرفی خواهند شد.
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  منابع آزمون
  
  

 ها رشته ین تمامیمشترك ب یمنابع عموم

 عنوان ضریب مشخصات کتاب منبع توضیحات

 
 کتاب المتاجر، -الروضۀ البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه 

 شهید ثانی -کتاب النکاح، کتاب القضاء 
 فقه 1

 دیعقا 1 )(حفظه اهللاآیت اهللا سبحانی -المحاضرات بخش نبوت و امامت  نشر اسالمی مؤسسه

انتشارات دانشگاه تهران و 

 ه قمیت حوزه علمیریمرکز مد

  عالمه طبرسی -جوامع الجامعتفسیر 

 فرقان و مؤمنون لقمان، سوره هاي حجرات،
1  

تفسیر قرآن کریم با 

 بر ادبیات عرب دیتأک

 English Sentence Structure, Robert Krohn 1 زبان انگلیسی عمومی 

  
  
  

  
  
  
  

 يمنابع اختصاصی رشته اخالق کاربرد

 عنوان ضریب مشخصات کتاب منبع توضیحات

 اخالق اسالمی 4 محسن فیض کاشانی مال –الحقایق  یب االسالمنشر دارالکت

 انتشارات: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

  اخالقعناصر فلسفه 

  نویسنده: جیمز ریچلز  

 مترجم: محمود فتحعلی، علی رضا آل بویه  

 فلسفه اخالق 3

 یشناسانسان 2 احمد واعظی -انسان از دیدگاه اسالم   انتشارات سمت
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 یت اخالقیمنابع اختصاصی رشته ترب

 عنوان ضریب مشخصات کتاب منبع توضیحات

 اخالق اسالمی 3 محسن فیض کاشانی مال -الحقایق  هینشر دارالکتب االسالم

  )1 ( جلد یت اسالمیدوباره به ترب ینگاه  انتشارات مدرسه
  يخسرو باقر

 تعلیم و تربیت عمومی 2

 شناسیزمینه روان 2 یحمزه گنج - یعموم یروانشناس نشر ساواالن

  

 یاسالم یمنابع اختصاصی رشته روانشناس

 عنوان ضریب مشخصات کتاب منبع  توضیحات

 شناسیزمینه روان 4 یحمزه گنج - یعموم یروانشناس نشر ساواالن

 یشناسانسان 3 یاحمد واعظ -دگاه اسالم  یانسان از د انتشارات سمت

  یو پژوهش یآموزش مؤسسهانتشارات 
 (ره)ینیامام خم

 علم دینی  3 يزدیت اهللا مصباح یآ -ن یرابطه علم و د

  

 مشاوره خانوادهمنابع اختصاصی رشته 

 عنوان ضریب مشخصات کتاب منبع توضیحات

 انتشارات ارسباران

مشاوره و خانواده ( مفاهیم، تاریخچه، 

ها ) ـ کیانوش زهراکار و فرایند و نظریه

 فروغ جعفري

 مشاوره خانواده 2

 روانشناسی رشد 1 سوسن سیف و دیگران - 1روانشناسی رشد انتشارات سمت

 روانشناسی  1 حمزه گنجی -روانشناسی عمومی  نشر ساواالن
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  :یگرام داوطلبان به مهم و تذکرات هاهیتوص

  باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.  مندرجات فرم ثبت نام .1

  عهده داوطلب خواهد بود.  ثبت نام) بر مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده (مندرجات فرم .2

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب ناخوانا و مخدوش ناقص، مدارك به .3

 الزم اطالعات و سکع ارسال ،ياشناسنامه مشخصات نام، و یخانوادگ نام ،ید ملک درج در است الزم داوطلبان .4

عواقب آن بر عهده  اشتباه، اطالعات هرگونه ارسال و اعالم درصورت آورند. عمل به یافک توجه و دقت گرید

  داوطلب خواهد بود.

 بیرتت رشته خصوص تغییر در واصله يهادرخواست به نام از ثبت پس ند.ینما دقت رشته انتخاب داوطلبان در .5

  .شد نخواهد داده اثر

توان داد. بنابراین داوطلب باید در زمان نمیثبت نام در مندرجات فرم بعد از تکمیل ثبت نام هیچ نوع تغییري  .6

  د.نهایت دقت را به عمل آورتکمیل اطالعات 

رج در این کتمان نموده یا واجد یکی از شرایط و ضوابط مند شود که داوطلب حقایق رامشخص اگر زمانی  .7

ثبت نام، شرکت در آزمون، پذیرفته شدن، حین تحصیل در دانشگاه و ...)  ( باشداي که دفترچه نیست، در هر مرحله

  محروم خواهد شد.

ت کشر حق ثبت نام واند، رفته شدهیپذ روزانه يهادر دوره 1396 ارشد سال یارشناسک آزمون در هک یداوطلبان .8

  .ندارند را دورهن یدر ا

دوره کارشناسی در هر رشته، مطابق  التحصیلفارغدر حد دانش و تجربیات امتحانات اختصاصی  سؤاالتسطح  .9

  ریزي است.صوب شوراي عالی برنامههاي مفهرست برنامه

 از آوردنداوطلبان ، لذا نیستدر آزمون  حسابماشینطراحی گردیده که نیاز به استفاده از  ايگونهبه سؤاالت .10

تقلب محسوب گردیده و طبق  ت آزمون جداً خودداري نمایند. در صورت مشاهدهدر جلسا حسابماشینهرگونه 

  برخورد خواهد شد.ه مربوط هاينامهآئینضوابط و 
  

  

  با آرزوي موفقیت براي شما
 آموزش عالی اخالق و تربیت مؤسسه


