راهنمای پذیرش جامعه الزهراء
سال تحصیلی79-79
ویژه داوطلبان ایرانی سطح3
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 ( 3کارشناسی ارشد)
مدت این دوره ،حداقل پنج نیمسال است و به فارغ التحصیالن این مقطع ،مدرك سطح  9اعطا میشود
سطح  9به دو صورت حضوری (خوابگاهی و روزانه) ،الکترونیکی (مجازی) برگزار می شود.
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رشته های سطح 3
رشتهها و گرایشهای تحصیلی سطح  3در بخش حضوری عبارتند از:
-1تفسیر و علوم قرآن؛  -2فقه و اصول؛

 -9فلسفه اسالمی؛  -4کالم اسالمی؛

 -1کالم اسالمی با سه گرایش مهدویت ،امامت و مذاهب اسالمی؛  -9تعلیم و تربیت اسالمی؛
 -9تاریخ اسالم؛  -8مدرسی ادبیات عرب؛  -7مطالعات اسالمی زنان؛

 -11تبلیغ با گرایش حج.

رشتهها و گرایشهای تحصیلی سطح  3در بخش مجازی عبارتند از:
-1تفسیر و علوم قرآن؛  -2فقه و اصول؛  -9کالم اسالمی؛  -4تعلیم و تربیت اسالمی؛

 -1تاریخ اسالم

شرایط پذیرش:

.1
.2
.9
.4

دارا بودن مدرك سطح  2حوزه؛ دارندگان مدرك لیسانس مراکز آموزش عالی در رشتههای مرتبط با شرایطی که در
دفترچه پذیرش ذکر خواهد شد ،میتوانند در آزمون شرکت نمایند.
خوابگاه مخصوص پذیرفته شدگان مجرد غیرقمی با حداکثر سن  29سال است.
داوطلبان دورههای حضوری غیر از خوابگاهیها باید به همراه سرپرست خود (پدر و مادر ،همسر یا سرپرست قانونی)
در شهر قم ساکن باشند.
منابع آزمون سطح  9به شرح ذیل است:

الف) منابع مشترک همه رشتهها:
مؤلف
منبع امتحانی
تصحیح محمدی
مبادی العربیۀ ـ جلد 2
فائزی نسب
قواعد و نکات علم صرف در تجزیه و ترکیب
طباطبایی و
تحریر شرح اللمعۀ
خدامی
آموزههای علم اصول (ترجمه الحلقۀ االولی) مترجم :خدامی
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محدوده امتحانی
بخش نحو
تمام کتاب
کتاب الطهارة
تمام کتاب

ب) منابع اختصاصی هر رشته:
 -1رشته تاریخ اسالم:

محدوده

عنوان

مؤلف

تاریخ تشیع (تک جلدی)
تاریخ امامت (نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها)

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
منتظر القائم

امتحانی
تمام کتاب
تمام کتاب

 -2رشته تبلیغ با گرایش حج:

عنوان
تحریر شرح اللمعۀ
آشنایی با حرمین شریفین (نشر هجرت)

مؤلف
طباطبائی و خدامی
محمد نقدی

محدوده امتحانی
کتاب الحج و العمرة
تمام کتاب

 -3رشته تعلیم و تربیت اسالمی:

عنوان
سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت
(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
مبانی روانشناسی عمومی
(نشر روان)
روانشناسی رشد ()1
(انتشارات سمت)

مؤلف

محدوده امتحانی

داوودی و حسینی زاده

تمام کتاب

حمزه گنجی

تمام کتاب

سیف ،کدیور ،کرمی نوری و لطفآبادی

تمام کتاب

 -4رشته تفسیر و علوم قرآن:

عنوان
المیزان فی تفسیرالقرآن (عربی)
علوم قرآنی

مؤلف
عالمه طباطبائی
آیت اهلل معرفت
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محدوده امتحانی
سوره یس (به جز مباحث روایی)
تمام کتاب

 -5رشته فقه واصول:

مؤلف
طباطبائی و
خدامی
شهید صدر

عنوان
تحریر شرح اللمعۀ (عربی)
دروس فی علم االصول (الحلقۀ الثانیۀ_ عربی)

محدوده امتحانی
کتاب الصالة
از درس( 19االمر و النهی) تا ابتدایاستصحاب

 -6رشته فلسفه اسالمی:

عنوان
بدایۀ الحکمۀ (عربی)
المنطق (عربی)

مؤلف
عالمه طباطبائی
عالمه مظفر

محدوده امتحانی
تمام کتاب
از اول قضایا تا آخر کتاب (غیراز جدل ،خطابه و شعر)

 -7رشته کالم اسالمی و گرایشهای )8 :امامت؛  )9مذاهب اسالمی؛  )11مهدویت

مؤلف
ربانی گلپایگانی
عالمه طباطبایی

عنوان
عقاید استداللی
بدایۀ الحکمۀ

محدوده امتحانی
جلد  1و 2
مراحل  11 ، 9 ،1و 12

 -11رشته مدرسی ادبیات عرب:

عنوان

مؤلف

صرف ساده (ویرایش  72یا)79

طباطبائی

نکات نحوی تجزیه و ترکیب

فائزینسب

محدوده امتحانی
مبحث «فعل» و مبحث «اسم» تا پایان المبحث الثالث (مذکر و
مؤنث)
تمام کتاب

 -12رشته مطالعات اسالمی زنان:

عنوان
نظام حقوق زن در اسالم

مؤلف
شهید مطهری
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محدوده امتحانی
تمام کتاب

عنوان
درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسالم
زن در اسالم

مؤلف
زیبایی نژاد ،سبحانی
فریبا عالسوند

المیزان فی تفسیر القرآن (عربی)

عالمه طباطبایی

محدوده امتحانی
بخش دوم (جریانشناسی نهضت زنان)
جلد دوم
سوره نور آیه  11تا 94
سورهاحزاب آیه  28تا 99

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  11تا  12صبح با شماره های  32112222و
32112444
 .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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