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 مقدمه

 تیفکی یبررس یبرا الزم هایزمینه جادیا شور،ک ازین مورد متعهد و متخصص یانسان یروین نیتأم منظور به

 یآموزش زکمرا به یابیراه یبرا سالم رقابت آوردن فراهم ،یعال آموزش مؤسسات یارشناسک هایدوره

 زمونآ ضوابط و طیشرا ،کنندگانشرکت یبرا سانیک و مناسب طیشرا نمودن فراهم ،یلیمکت التیتحص

 .گرددمی اعالم لیذ شرح به 1441 سال( وستهیناپ ارشد یارشناسک هایدوره) یلیمکت التیتحص یورود
 

 داوطلبان یاختصاص و یعموم طیشرا

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

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

 هایلتشکو  هاسازمانعدم سابقه فعالیت علیه نظام جمهوری اسالمی و عدم سابقه وابستگی یا گرایش به  .3

 محارب و معاند؛

 عدم اعتیاد به  مواد مخدر و نداشتن سوابق محکومیت کیفری و انتظامی؛ .4

 برخورداری از سالمت روحی و روانی الزم؛ .5

 عدم منع قانونی از لحاظ خدمت وظیفه؛ .6

 ؛شدهانتخابالزم متناسب با رشته تحصیلی  یلیو تحص یرکو استعداد ف ییاز توانا یبرخوردار .7

 ؛یان دوره آموزشیل تا پاید اشتغال به تحصتعهّ .8

 ؛آموزش عالی اخالق و تربیت مؤسسهعدم اشتغال به کار در  .9

 ( دوایر دولتی )آموزش پرورش، نیروهای انتظامی و ... وقتتماممجوز تحصیل برای کارمندان رسمی یا  .11

 ...................................................................... یاختصاص طیشرا
 ؛موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه .1

 ؛ویحوز 1به همراه سطح  (دانشگاهی سانسی)ل یارشناسک کمدرا یحوزوی  2سطح  کداشتن مدر .2

 در زمان مصاحبه الزامی می باشد. و کارشناسی 1یا سطح  2ارائه اصل مدرک سطح تبصره: 

 ؛برای طالب سفیران هدایت همراه با مجوّز تحصیل درقم از مرکز سفیران هدایت یواحد آموزش 191ل یتکم .3

پایان خدمت یا داشتن کارت  حوزوی، ( به همراه سطح یکدانشگاهی سانسی)ل یارشناسک کمدر برای دارندگان :1تبصره 
 آقایان( ویژه) .است یالزام) پزشکی و ... ( یا معافیت تحصیلی معافیت دائم

 ( آقایان ویژه ) است. یسسه الزامل در مؤیان تحصیه تا پایحوزه علم اشتغال به تحصیل در: 2تبصره 
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 :نکات مهم

 صادرشدهشورای عالی انقالب فرهنگی در مورد مدارک تحصیلی  3/11/74مورخ  368بر اساس مصوبه جلسه  .1

علمیه که بر اساس مدرک  هایحوزهعلمیه قم و خراسان، فضال و طالب  هایحوزهتوسط مدیریت یکی از 

 ،اندگذراندهرا  2دوره سطح و اصفهان علمیه قم و خراسان هایحوزهتوسط مدیریت یکی از  صادرشده

امتحانی گروه علوم انسانی ثبت نام و در آزمون آن شرکت نمایند  هایرشتهدر هر یک از  توانندمیمنحصراً 

به تشخیص گروه آموزشی ادامه تحصیل  نیازپیشو در صورت پذیرفته شدن مشروط به گذراندن دروس 

دهند. بدیهی است این دسته از داوطلبان باید تصویر مدرک فراغت از تحصیل خود را که توسط یکی از 

 حوزه علمیه قم و یا حوزه علمیه خراسان صادر گردیده است را در اختیار داشته باشند. هایمدیریت

دفترچه راهنمای شماره یک آزمون تحصیالت در  دارندگان مدرک معادل به شرایط و ضوابط مندرج .2

 .نمایند مراجعه 1441سال تکمیلی 

برای  و اصفهان خراسان علمیه قم، هایحوزهدیریت یکی از ارائه گواهی مجوز تحصیل همزمان، صادره از م .3

 .است الزامیدر هنگام ثبت نام  شوندمیطالبی که پذیرش قطعی 

آموزش تحت وزارت علوم تحصیل کند و تحصیل همزمان در دو مرکز هر فرد میتوانند فقط در یک مرکز  .4

 آموزشی تخلف محسوب میشود و در صورت محرز شدن، فرد خاطی از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

در صورتی که رشته ای به علت عدم ثبت نام یا تعداد کم ثبت نام به حدنصاب الزم نرسد، کلیه امور مربوط  .5

رگزاری آزمون یا مصاحبه و ... انجام نخواهد پذیرفت. بدیهی است افرادی که در آن به آن رشته اعم از ب

 رشته ثبت نام کرده اند بعد از بررسی توسط موسسه تعیین تکلیف خواهند شد.

 تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون

 است 31/41/1441 الی 22/12/1444ثبت نام از   زمان .1

 .خواهد بود 1041  تیرماه(  بیست و چهار)  44روز جمعه ، آزمون برگزاری زمان  .2

 ازمتعاقبا  آزمون جلسه به ورود کارت توزیع زمانمی باشد و  مقدس قمدر شهر  آزمون برگزاری محل .3

 .شد خواهد اعالم سسهؤم سایت طریق

 مدارک الزم جهت ثبت نام

 پرسنلی جهت بارگزاری 3*4اسکن یک قطعه عکس  – 1
 این دفترچه اشاره شده است( 6صفحه )نمونه عکس مورد قبول در 

 واریز هزینه ثبت نام – 3

 جهت آگاهی از اطالعیه های آزمون. (akhlagh_tarbiat_Azmoon) ایتا به آدرسکانال  عضویت در – 4
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 تکالیف داوطلب برای شرکت در آزمون

 های زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد. کننده در آزمون باید یکایک اقدامداوطلب شرکت

 ، دریافت دارد. مؤسسهکارت ورود به جلسه آزمون را در موعد مقرر از طریق  (أ

 همؤسسشود پس از مطالعه دقیق این دفترچه، با مراجعه به سایت این به داوطلبان توصیه می (ب

(ueae.ir) یا (azmoon.ueae.ir )  افزاری ثبت نرماطالعات الزم را بر اساس بندهای برنامه

 نام وارد نمایند.

آموزش  مؤسسهبه نام  (هزار تومانو پنجاه صدیک) ریال 1.544.444 بلغپرداخت اینترنتی م

  .در سامانه ثبت نام آنالین قم عالی اخالق و تربیت

 .شودنمی داده عودت نام ثبت هزینهتوجه: 
 : نام بعد از واریز هزینه آزمونتکمیل فرم ثبت  (ج
در پایان مراحل ثبت نام به داوطلبان یک کد رهگیری داده خواهد شد که این موضوع نشانگر  (د

 پایان مراحل ثبت نام یک داوطلب است. صحت اطالعات ارسالی به عهده شخص داوطلب است. 

رم ، یک نسخه پرینت از فاز سامانه ثبت نام تأییدیه دریافتداوطلبان پس از تکمیل ثبت نام و  (ه

کد رهگیری تا دریافت کارت طور کامل و با دقت بررسی نموده و همراه با هیه و آن را بهثبت نام ت

 .نمایند ورود به آزمون نزد خود نگهداری

 

 

 

 ها و تسهیالتسهمیه
 

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

پذیرش به ایثارگران انقالب اسالمی و رزمندگان به شرط کسب حدنصاب نمره علمی الزم اختصاص 

 سازمان 1441کارشناسی ارشد سال دفترچه راهنمای آزمون ) برای اطالع بیشتر از شرایط، به  دارد

 .کشور مراجعه فرمایید( سنجش آموزش

  

http://www.ueae.ir/
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 شهریه تحصیلی

 خواهر و برادر غیر انتفاعی ـ غیر دولتی آموزش عالی اخالق و تربیت فقط از میان طالب محترم مؤسسه

 بشرح ذیل است: موسسه امنای هیأت مصوبه طبقشهریه تحصیلی و پذیرد، می پژوهدانش

 
)شهریه درس * تعداد واحد نظری(  یادآوری: شهریه هر ترم مجموع شهریه ثابت + شهریه دروس نظری

)شهریه درس *  جبرانیشهریه دروس + + شهریه دروس عملی )شهریه درس * تعداد واحد عملی( 
 است( جبرانیتعداد واحد 

 

 طبق جدول ذیل می باشد.  1441شهریه سال 

 جدول شهریه به ریال

سال 

 ورود
 شهریه متغیر درس جبرانی عملی شهریه متغیر درس شهریه متغیر درس نظری شهریه ثابت هر ترم

1401 10.000.000 484,08000 084408000 ,408000 

 خوابگاه

نسبت به تامین خوابگاه تعهدی ندارد و  مؤسسه غیر انتفاعی ـ غیر دولتی آموزش عالی اخالق و تربیت 

ر شهر د نسبت به تهیه خوابگاه یا منزل مسکونی برای خود ،در موسسه پذیرشداوطلبان گرامی باید بعد از 

ز قبیل : غیبت بیش از حد قم اقدام فرمایند. بدیهی است عدم تامین منزل مسکونی و مشکالت بعدی آن )ا

 متوجه خود دانشجو است.مجاز کالسها و ... (  

 

 و امتحانات کالسها برگزاری زمان

 سه روز اول هفته می شودبرگزار  حضوریبصورت و ( عصر 2)معموال از ساعت  عصر تکالسها در شیف .

و  کالسها برحسب اضطراربرای آقایان و سه روز اخر هفته برای خانم ها است ولی ممکن است بعضی 

سه روز دوم خانم( / یا روزهایی غیراز روزهای تفکیکی )سه روز اول آقا صبح تدر شیفتصمیم موسسه 

 .برگزار شود

 ودصبح یا عصر برحسب تصمیم موسسه برگزارمیش تدر شیف حضورینیز بصورت پایان ترم  کلیه امتحانات. 

 
درصورتی که بخاطر شرایط کرونایی، ستاد مقابله با کرونا اجازه برگزاری حضوری کالسها و امتحانات را صادر  تبصره:

 خواهد نمود. ینکند؛ موسسه نیز طبق ضوابط اقدام به برگزاری کالسها و امتحانات به صورت مجاز
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 امتحانی هایرشته

 . اخالق کاربردی2     تربیت اخالقی. 1

 مشاوره؛ گرایش مشاوره خانواده. 4  گراشناسی اسالمی؛ گرایش مثبتروان .3

 نحوه گزینش نهایی

 احراز می گردد : بر اساس قوانین مؤسسهبر اساس شرایط زیر ها گزینش نهایی در هر یک از رشته

 دروس تخصصی.از درصد  31دروس عمومی + از  درصد 31: کسب حداقل آزمون کتبی -الف 

 کسب حداقل امتیاز الزم در مصاحبهآزمون شفاهی:   -ب 

 هایسرفصل و منابع محدودة فقط آزمون شفاهی همان منابع آزمون کتبی است. لیکن این منابع منابع

 ها،سرفصل و محتوا همین قالب در است ممکن علمی مصاحبه  نمایند؛ می تعیین را علمی مصاحبه

 .باشد فوق منابع از فراتر
 خواهند شد. آزمون شفاهی دعوت به در هررشته آزمون کتبی شدگانقبول از ظرفیت برابر سه : 1نکته
 مجموع نمره کتبی و شفاهی به همراه معدل آخرین مدرک ارائه شده می باشدکسب پذیرش نهایی براساس :  2نکته 

 :گرامی داوطلبان به مهم و تذکرات هاهتوصی

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

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

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

 اطالعات و عکس ارسال ای،شناسنامه مشخصات نام، و خانوادگی نام کد ملی، درج در است الزم داوطلبان .4

عواقب آن بر  اشتباه، اطالعات هرگونه ارسال و اعالم آورند. درصورت عمل به کافی توجه و دقت دیگر الزم

 عهده داوطلب خواهد بود.

 خصوص تغییر در واصله هایدرخواست به نام از ثبت پس نمایند. دقت رشته انتخاب داوطلبان در .5

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب رشته

اگر زمانی مشخص شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده یا واجد یکی از شرایط و ضوابط مندرج  .6

) ثبت نام، شرکت در آزمون، پذیرفته شدن، حین  باشدای که در این دفترچه نیست، در هر مرحله

 تحصیل در دانشگاه و ...( محروم خواهد شد.

شرکت  اند، حق ثبت نام وروزانه پذیرفته شده هایدر دوره 1444 سالارشد  کارشناسی آزمون در که داوطلبانی .7

 .ندارند در این دوره را

التحصیل دوره کارشناسی در هر رشته، سطح سؤاالت امتحانات اختصاصی در حد دانش و تجربیات فارغ .8

 ریزی است.های مصوب شورای عالی برنامهمطابق فهرست برنامه

حساب در آزمون نیست، لذا داوطلبان از طراحی گردیده که نیاز به استفاده از ماشینای گونهسؤاالت به .9

حساب در جلسات آزمون جداً خودداری نمایند. در صورت مشاهده تقلب محسوب آوردن هرگونه ماشین

 های مربوطه برخورد خواهد شد.نامهگردیده و طبق ضوابط و آئین
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 فرمت عکس :

 ،باشد سفید زمینه با و رنگی است بهتر و جاری سال به مربوط عکس. 

 باشد لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر بدون و واضح کامالً رخ، تمام باید متقاضی تصویر. 

 فایل عکس باید با فرمت تصویر و پسوندهای png یا bmp یا gif یا jpg باشد 

  پیکسل کمتر باشد 344در 244اندازه عکس نباید از 

  ،مشخص و فاقد اثر مهر و منگنه و هرگونه لکه باشدفایل تصویر باید واضح. 

  درجه باشد، باید قبل از ارسال آنرا اصالح نمایید 124یا  04در صورتیکه عکس شما دارای چرخش. 

 باشد مشخص کامل طور به آنان صورت و حجاب با باید زن متقاضیان عکس. 

 نیست قبول قابل (مشابه مدارک و شناسنامه ملی، کارت)شناسایی تهای کار روی از عکس اسکن. 

 تایید نمی شود متقاضی نام ثبت معتبر، غیر عکس از استفاده صورت در. 

 

 نمونه تصاویر نادرست: 

 

  



 

 7  |   1041راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون اختصاصی سال 

 

 منابع :
 

 ها رشته یتمامن یمشترک ب یمنابع عموم

 عنوان ضریب مشخصات کتاب منبع توضیحات

 اللمعه الدمشقیهالروضة البهیه فی شرح 

 شهید ثانی -النکاح، کتاب القضاء کتاب المتاجر، کتاب 
 فقه 1

 نشر اسالمی مؤسسه
  المحاضرات بخش نبوت و امامت 

 )حفظه اهلل(آیت اهلل سبحانی
 دیعقا 1

انتشارات دانشگاه تهران و 

 ه قمیت حوزه علمیریمرکز مد

 عالمه طبرسی -جوامع الجامعتفسیر 

 فرقان و مؤمنون لقمان، سوره های حجرات،
1 

بر  دیتأکتفسیر قرآن کریم با 

 ادبیات عرب

English Sentence Structure, Robert Krohn 1 زبان انگلیسی عمومی 

 

 اخالق کاربردیمنابع اختصاصی رشته 

 عنوان ضریب مشخصات کتاب منبع توضیحات

 اخالق اسالمی 3  محسن فی  کاشانیمال –الحقایق  نشر دارالکتب االسالمی

پژوهشگاه علوم و انتشارات: 

 فرهنگ اسالمی

 نویسنده: جیمز ریچلز  /    عناصر فلسفه اخالق

 مترجم: محمود فتحعلی، علی رضا آل بویه  
 فلسفه اخالق 3

 یشناسانسان 2 احمد واعظی -انسان از دیدگاه اسالم   انتشارات سمت

 
 یت اخالقیتربمنابع اختصاصی رشته 

 عنوان ضریب مشخصات کتاب منبع توضیحات

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

 تعلیم و تربیت عمومی 2 یخسرو باقر  )1 ) جلد یت اسالمیدوباره به ترب ینگاه انتشارات مدرسه

 روان نشر
 ویتن وین "عمومی شناسی روان" کتاب

 سیدمحمدی یحیی ترجمه
 عمومی ناسیروانش 2
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 روانشناسی اسالمیمنابع اختصاصی رشته 

 عنوان ضریب مشخصات کتاب منبع توضیحات

 روان نشر
 ویتن وین "عمومی شناسی روان" کتاب

 سیدمحمدی یحیی ترجمه
 عمومی شناسیروان 3

انتشارات مؤسسه آموزشی و 

 )ره(پژوهشی امام خمینی
 یشناسانسان 2 رجبی محمود - شناسی انسان

آموزشی و انتشارات مؤسسه 

 )ره(پژوهشی امام خمینی
 علم دینی 2 آیت اهلل مصباح یزدی -رابطه علم و دین 

 

 مشاوره خانوادهمنابع اختصاصی رشته 

 عنوان ضریب مشخصات کتاب منبع توضیحات

 روان نشر
 ویتن وین "عمومی شناسی روان" کتاب

 سیدمحمدی یحیی ترجمه
عمومیروانشناسی  2  

 انتشارات ارسباران
ها ( مشاوره و خانواده ) مفاهیم، تاریخچه، فرایند و نظریه

 کیانوش زهراکار و فروغ جعفری
 مشاوره خانواده 3

 روانشناسی رشد 2 سوسن سیف و دیگران - 1روانشناسی رشد انتشارات سمت

 

 با آرزوی موفقیت برای شما

 آموزش عالی اخالق و تربیت مؤسسه




