
 

 
 

توانند در آزمون اختصاصی این دانشگاه در مقطع می 1402متقاضیان تحصیل در مقطع ارشد دانشگاه معارف اسالمی سال 

پذیرد. این دانشگاه در گذشته از طریق کنکور و دانشجو می کارشناسی ارشد رشته 8ارشد شرکت کنند. دانشگاه معارف در 

های اخیر پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد با آزمون کرد. اما در سالسازمان سنجش اقدام به پذیرش دانشجو می

از طریق سایت  نام کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسالمیثبتگیرد. زمان اختصاصی و مصاحبه شفاهی صورت می

های اخیر متقاضیان تا دوم اسفند مهلت ثبت نام در آزمون این شد. در سالدانشگاه و سایت سازمان سنجش اعالم خواهد 

نام های آتی زمان دقیق شروع ثبت نام از سوی دانشگاه اعالم شده و ثبتشود در هفتهبینی میدانشگاه را داشتند؛ پیش

  .اینترنتی آغاز شود

 نام ارشد دانشگاه معارف اسالمیزمان ثبت

تصاصی کارشناسی ارشد از طریق سایت دانشگاه معارف اسالمی امکان پذیر است و تاریخ دقیق نام در آزمون اخ ثبت

شروع ثبت نام نیز از طریق همین سایت اعالم خواهد شد. معموال شروع ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد در نیمه اول 

سب اطالع از بازه ثبت نام و نحوه انجام آن، شد. برای کگرفت و تا پایان بهمن ماه تمدید میآذرماِه هرسال صورت می

، یا دفترچه دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشدبایست متقاضیان پذیرش در دانشگاه معارف اسالمی در مقطع ارشد می

نام کنند. مهلت ثبت نام در آزمون اختصاصی دانشگاه معارف اسالمی را تهیه کرده و از طریق سایت دانشگاه اقدام به ثبت

شود. )این صفحه با اعالم تاریخ دقیق ثبت نام انی از طرف سازمان سنجش تمدید میکارشناسی ارشد غالبا در روزهای پای

 از سوی دانشگاه معارف به روز خواهد شد.(

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


 

 
 

[caption id="attachment_129508" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]شرایط ثبت نام ارشد دانشگاه معارف

 رف اسالمیشرایط ثبت نام در ارشد دانشگاه معا

ای برای اخذ دانشجو در مقطع ارشد دارد. متقاضیانی که شرایط اعالم شده از سوی دانشگاه معارف اسالمی شرایط ویژه

این  ثبت نام کنکور ارشدتوانند با ارسال مدارک خود از طریق سایت دانشگاه اقدام به روابط عمومی دانشگاه را دارند می

 :دانشگاه کنند. شرایط اعالم شده از سوی دانشگاه برای ثبت نام به شرح زیر است

 شرایط عمومی ارشد دانشگاه معارف اسالمی

 اسالمی ایران در اختیار داشتن شهروندی و تابعیت جمهوری 
 قبول اسالم و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
 عدم سوء پیشینه به تشخیص مراجع معتبر 
 عدم منع قانونی از مراجع معتبر مانند نظام وظیفه و... برای ادامه تحصیل 
  به بعد( 68فروردین  1سال برای متقاضیان مدرسی معارف اسالمی )متولدین  33نداشتن بیش از 

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF/
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  به  61فروردین  1ها )متولدین های مشاوره، ارتباطات و مدیریت سازمانسال برای متقاضیان رشته 40بیش از نداشتن

 بعد(
 های متناسبدارا بودن سالمت جسمی و روانی برای ادامه تحصیل در رشته 
 ها و ادارات دولتیاستخدام نبودن در هیچ یک از ارگان 
 های معارف اسالمی ا موافقت معاونت آموزشی و پژوهشی، همچنین رشتهداشتن شروط عمومی مدرسی معارف اسالمی ب

 توسط نهاد مقام معظم رهبری

به روز خواهد  مدارک الزم برای ثبت نام آزمون ارشد فرم اینترنتیاین مطلب با انتشار لینک دفترچه راهنمای ثبت نام و ��

 ��.شد

 شرایط اختصاصی ارشد دانشگاه معارف اسالمی

 قبولی در آزمون اختصاصی و مصاحبه شفاهی 
  :های دارا بودن مدرک سطح دو حوزوی و اخذ مدرک کتبی پایه دهم )تایید شده توسط مرکز مدیریت حوزهمتقاضی مرد

 .علمیه( فرصت الزم برای ارائه مدرک به متقاضیان داده خواهد شد
  ها التزامی به ارائه مدرک کتبی پایه دهم ندارندهای مشاوره، ارتباطات و مدیریت سازمانرشته. 
  های علمیه(بودن مدرک سطح دو حوزوی )تایید شده توسط مرکز مدیریت حوزهمتقاضی زن: دارا  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


 

 
 

[caption id="attachment_129570" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]مراحل ثبت نام ارشد دانشگاه معارف اسالمی

 های ارشد دانشگاه معارف اسالمیرشته

های مورد نظر و ظرفیت هر رشته برای متقاضیان مرد و روع ثبت نام، کدرشتهدانشگاه معارف هرساله چند روز قبل از ش

رشته تخصصی در مقطع ارشد از میان هر دو گروه  8کند. معارف معموال در زن را از طریق سایت دانشگاه اعالم می

در مقطع کارشناسی ارشد،  های اعالم شده توسط دانشگاه معارفپذیرد. تقریبا تمامی رشتهمتقاضیان مرد و زن دانشجو می

 .باشندهای اعالم شده در سال گذشته به شرح زیر میها و ظرفیتفقط مختص این دانشگاه هستند. رشته

 نوع دوره جنسیت متقاضی رشته

 روزانه پسر و دختر مدرسی معارف قرآن و حدیث

 روزانه پسر و دختر مدرسی مبانی نظری اسالم



 

 
 

 روزانه دخترپسر و  مدرسی اخالق اسالمی

 روزانه پسر و دختر مدرسی انقالب اسالمی

 روزانه پسر و دختر مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 روزانه پسر و دختر مشاوره با رویکرد اسالمی

 روزانه پسر و دختر ارتباطات و تبلیغ فرهنگی

ها و نهادهای فرهنگی با مدیریت سازمان

 رویکرد اسالمی
 روزانه  پسر و دختر

 های ارشد معارف اسالمیگرایش

هایی که در جدول ذکر شده است، دو رشته دیگر کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسالمی و کارشناسی ارشد به جز کدرشته

های رشته ارشد مدرسی معارف اسالمی باشند. گرایشهای کوچکتر در رشته میتوسعه و تبلیغ فرهنگ دینی، دارای گرایش

.آشنایی با منابع 5. تاریخ و تمدن اسالمی و 4. انقالب اسالمی 3. اخالق اسالمی 2. مبانی نظری اسالم 1از: عبارتند 

. تبلیغ 2.مدیریت فرهنگی 1های رشته کارشناسی ارشد توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی نیز بدین شرح است: اسالمی. گرایش

 . مشاوره3دین 

 دانشگاه معارفمدارک ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد 

های قبل از برگزاری آزمون، تمامی اطالعات مورد نیاز متقاضیان را در در دانشگاه معارف اسالمی هرساله در هفته

دهد. همچنین متقاضیان قادرند از طریق سایت سازمان سنجش این موضوع را پیگیری کنند. وبسایت دانشگاه قرار می

که پیش از -دامی دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون ارشد دانشگاه معارف اسالمی شود متقاضیان قبل از هر اقپیشنهاد می

را به دقت مطالعه کنند. سپس مدارک مورد نیاز را آماده کرده و فرم ثبت نام  -آزمون توسط دانشگاه منتشر خواهد شد

 :ای گذشته به شرح زیر استهاینترنتی را تکمیل کنند. مدارک الزم برای ثبت نام طبق اعالمیه دانشگاه در سال

  رقمی ثبت نام آزمون ورودی اختصاصی کارشناسی ارشد )درگاه خرید کارت ثبت نام و مبلغ تصویب شده توسط  12کد

 شوند. قیمت کارت در سال گذشته پنجاه هزار تومان بود.(دانشگاه در زمان شروع ثبت نام اعالم می
  همراه با مشخصات ذکر شده در  4*3یک قطعه عکس پرسنلی  بایستاسکن شده. متقاضی می 4*3یک قطعه عکس

 .دفترچه را در فرم ثبت نام بارگذاری کند
  ،اسکن مدرک ایثارگری. متقاضیانی که مایلند از سهمیه ایثارگری مطابق با شرایط گفته شده در دفترچه راهنما استفاده کنند

 .د را در فرم بارگذاری کنندبایست یک فایل اسکن شده و معتبر از مدرک ایثارگری خومی
  بایست به لینک ثبت نام اینترنتی دانشگاه رقمی می 12متقاضیان پس از خرید کارت شرکت در آزمون و دریافت کد

 .مراجعه کرده و فرم را تکمیل کنند



 

 
 

[caption id="attachment_129507" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]سالمیهای ارشد دانشگاه معارف ارشته

 .روی لینک آبی رنگ کلیک کنید منابع کارشناسی ارشد برای کسب اطالع از

 سالمیاخبار پیرامون دانشگاه معارف ا

 کنددانشگاه معارف اسالمی چطور پذیرش می ✔ 

نماید. تمامی دانشگاه معارف اسالمی در مقطع ارشد، فقط از میان برادران و خواهران طلبه اقدام به پذیرش دانشجو می

 .بایست مدرک معتبر سطح دو حوزوی را دارا باشندمتقاضیان ارشد دانشگاه معارف می

کدرشته را از دفترچه دانشگاه معارف اسالمی  3آزمون کتبی و اعالم نتایج، امکان انتخاب داوطلبان پس از برگزاری 

دارند. پذیرش دانشجویان با در نظر گرفتن نمره آزمون سرارسِی کتبی، و سپس محاسبه نمره مصاحبه شفاهی صورت 

ه برای مصاحبه شفاهی احضار خواهند اند، توسط دانشگاخواهد گرفت. داوطلبانی که نمره الزم در آزمون کتبی را گرفته

 .شد

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


 

 
 

 خالصه مطلب

تا پایان آذرماه زمان دقیق ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسالمی اعالم خواهد شد. طبق روال هر سال 

شود. یابتدا تا پایان اسفند ماه روند ثبت نام متقاضیان انجام شده و سپس در اردیبهشت ماه آزمون اختصاصی برگزار م

دانشگاه معارف پس از اعالم نتایج اولیه، یک مصاحبه حضوری هم دارد که قبولی متقاضیان در این دانشگاه منوط به کسب 

های دولتی است که نمره قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی خواهد بود. دانشگاه معارف اسالمی یکی از دانشگاه

این دانشگاه هرساله از ابتدای آذرماه شروع به ثبت نام اینترنتی متقاضیان کرده  کند.ای از دانشجویان دریافت نمیشهریه

برای و با برگزاری آزمون اختصاصی در اردیبهشت ماه، داوطلبان واجد شرایط را برای مصاحبه حضوری انتخاب 

ت دانشگاه اطالع رسانی و اعالم نتایج آن همه از طریق سای ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسالمی .کندمی

  .شوندمی
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