راهنمای پذیرش جامعه الزهراء
سال تحصیلی79-79
ویژه داوطلبان ایرانی سطح2
زمان و نحوه ثبت نام
 .1ثبت نام آزمون ورودی سال تحصیلی  79-79در تمامی مقاطع و رشته ها از تاریخ 17دی  1971آغاز می شود .جزئیات
آزمون در  17دی از طریق سایت جامعه الزهرا اطالع رسانی خواهد شد.
 .2ثبت نام صرفاً از طریق سامانه پذیرش انجام می شود و امکان ثبت نام حضوری یا تلفنی وجود ندارد.
مراحل پذیرش
 .1پذیرش در دو مرحلۀ «آزمون کتبی» و «مصاحبه» صورت میگیرد و شرط پذیرش نهایی ،موفقیت در هر دو مرحله
است.
 .2از داوطلبان آزمون سطح ( 2کارشناسی) و سطح  1به  2پس از قبولی در آزمون کتبی ،فقط مصاحبه گزینشی به
عمل میآید ،اما از داوطلبان سطح ( 9کارشناسی ارشد) و سطح( 4دکتری) عالوه بر مصاحبه گزینشی ،مصاحبه علمی
هم صورت می گیرد.
سطح ( 2کارشناسی)
این مقطع آموزشی دارای  171واحد درسی است که  91واحد پایانی آن به صورت گرایشی(تخصصی) ارائه میشود و طالب
میتوانند با توجه به استعداد و عالقه خود ،یکی از گرایشهای موجود (تفسیر و علوم قرآن ،فقه و اصول ،کالم اسالمی ،فلسفه
اسالمی ،تعلیموتربیت اسالمی ،تاریخ اسالم ،ادبیات عرب و  )...را انتخاب نمایند .به فارغ التحصیالن این مقطع ،دانشنامه
سطح  2اعطا میشود.
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برنامههای سطح :2

این مقطع دارای برنامه های تمام وقت خوابگاهی ،تمام وقت روزانه ،نیمه وقت صبح ،نیمه وقت عصر ،مجازی و غیرحضوری
است .طول دوره تحصیل در برنامههای تمام وقت خوابگاهی و روزانه چهار سال و در برنامه های نیمه وقت و مجازی و برنامه
غیرحضوری پنج تا شش سال می باشد.
شرایط پذیرش:

 .1داشتن حداقل مدرک دیپلم مورد تایید وزارت آموزش و پرورش (تمامی رشته ها)؛
تبصره  :1داوطلبانی که مشغول به تحصیل در سال سوم دبیرستان هستند ،می توانند در آزمون شرکت نمایند ،اما پس از
قبولی باید در زمان ثبت نام نهایی مدرک دیپلم را ارائه نمایند.
تبصره  :2اتباع خارجی دارای مدرک دیپلم ایران به شرط داشتن اقامت معتبر می توانند در آزمون سطح  2شرکت نمایند.
 .2حداکثر سن در برنامه تمام وقت خوابگاهی ( 21متولدین سال  1999به بعد) و تمام وقت روزانه  21سال (متولدین
سال  1991به بعد) است .دیگر برنامهها شرط سنی ندارند .خوابگاه فقط به افراد مجرد تعلق میگیرد.
 .9داوطلبان دوره های حضوری غیر از خوابگاهیها ,باید به همراه سرپرست خود (پدر و مادر ،همسر یا سرپرست
قانونی دیگر) در شهر قم ساکن باشند
منابع آزمون سطح  2به شرح ذیل است:
مؤلف

عنوان

محدوده و توضیحات

1

آشنایی با قرآن ،جلد 9

استاد شهید مطهری

تمام کتاب

2

حماسه حسینی ،جلد ( 1سخنرانیها)

استاد شهید مطهری

تمام جلد اول

9

آزادی معنوی

استاد شهید مطهری

تمام کتاب

عربی سه سال دبیرستان  ،رشته علوم
4
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انسانی
استعداد تحصیلی (تست هوش)

2

زمان و مکان برگزاری آزمونها
زمان آزمون :اول اردیبهشت .79
مکان آزمون :مراکز استانها.

هزینه تحصیل در جامعه الزهرا

تحصیل در جامعه الزهرا رایگان است ،ولی طالب در مواردی غیر از تحصیل مثل خرید کتابها و سی دی های درسی ،هزینه
غذا (برای طالب خوابگاهی) و استفاده شخصی از برخی از امکانات موجود ،هزینه های جزئی پرداخت می نمایند.
توجه :اطالعات تکمیلی پذیرش همزمان با آغاز ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رسانی جامعه الزهرا ارائه خواهد شد.
********
ارتباط با پشتیبانی سنجش و پذیرش
 .1تماس تلفنی :روزهای اداری به جز پنج شنبه ها از ساعت  01تا  02صبح با شماره های  22002222و
22002333
 .2پست الکترونیک به آدرس Paziresh@jz.ac.ir
 .9سامانه پشتیبانی پذیرش به آدرس http://support.jz.ac.ir/index.php?a=add&catid=9
 .4سامانه پاسخ به سؤاالت

http://jzfaq.ir

موفق باشید
سنجش و پذیرش جامعه الزهرا
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