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 آموزش عالي اخالق و تربيت موسسه

 9911آزمون اختصاصي سال 

 .باشند داشته نظر مد علمي باید مصاحبه به شده دعوت داوطلبان که مهمي نکات

 با سالم و احترام خدمت داوطلبان محترم

بت به گونه اعتراضي نس هاي آزمون کتبي توسط سازمان سنجش آموزش کشور، هيچتوجه به تصحيح پاسخنامه با .1

 .نتایج از طرف موسسه قابل قبول نيست

م هاي علمي موسسه اعالگروه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه علمي موظفند در تاریخي که متعاقباً از سوي تمام .2

 .شود براي مصاحبه حضور پيدا کنندمي

 .منزله انصراف است الزم به ذکر است عدم حضور در زمان مشخص شده براي مصاحبه علمي، به-  

علمي تربيتي )معدل کل  درصد و سوابق 04درصد، مصاحبه علمي  04آیين نامه آموزشي موسسه، آزمون کتبي  طبق .3

یي مقطع تحصيلي قبل، مسئوليت و همکاري هاي اجرا مقطع تحصيلي قبل، سوابق علمي و پژوهشي، رتبه تحصيلي

 .است قبولي داوطلب موثر درصد در 04علمي آموزشي و...(

 :مدارك مورد نياز براي شرکت در مصاحبه .4

اختيار داوطلب قرار خواهد گرفت( که باید  فرم هاي مشخصات و سوابق علمي تربيتي )این فرمها از طریق سایت موسسه در -
 مصاحبه به همراه داشته باشيد؛ به صورت کامل تکميل شده و در روز

 جدید؛9*0یک قطعه عکس  -

 یا کارت ملي؛ اصل و کپي شناسنامه -

 اصل و کپي آخرین مدرك تحصيلي( داشتن معدل مشخص الزامي است(؛ -

 مدارك استفاده از سهميه )شاهد، جانبازان و حافظان قرآن کریم (؛ -

 مدارك مثبته سوابق علمي تربيتي )کتاب، مقاله، احکام، گواهي و مدارك صادره(؛ -

 :لبان به شرح زیر استعناوین و مواد مصاحبه علمی به تفکیک رشته داوط .5

 هامنابع عمومي کليه رشته

1 

 فقه: با تأکيد بر اصول فقه

اب اللمعه الدمشقيه )کت داوطلبان با سطح یک حوزه + کارشناسي دانشگاهي: الروضه البهيه في شرح مخصوص

 )کتاب النکاح و کتاب القضاء المتاجر،

 )بخش معاطات مخصوص داوطلبان با سطح دو حوزه: کتاب المکاسب )کتاب البيع،

 قرآن با رویکرد ادبيات عرب 2

 منابع اختصاصي رشته مشاوره خانواده

1 
 ) هامشاوره و خانواده ) مفاهيم، تاریخچه، فرایند و نظریه

 کيانوش زهراکار و فروغ جعفري
 انتشارات ارسباران

 انتشارات سمت سوسن سيف و دیگران - 9روانشناسي رشد 2

 نشر ساواالن حمزه گنجي -روانشناسي عمومي  3

 منابع اختصاصي رشته روانشناسي اسالمي

 نشر ساواالن حمزه گنجي -روانشناسي عمومي  1

 انتشارات سمت احمد واعظي -  انسان از دیدگاه اسالم 2

 (ره)انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني آیت اهلل مصباح یزدي -رابطه علم و دین  3

 
 :مهم تذکر

 مینمایند؛ تعیین را علمی مصاحبه هايسرفصل و منابع محدودة فقط فوق منابع

 .باشد فوق منابع از فراتر ها،سرفصل و محتوا همین قالب در است ممکن علمی مصاحبه


