اطالعیه پذیرش جامعه الزهراء
سال تحصیلی79-79
ویژه داوطلبان ایرانی سطح4
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.

شرایط پذیرش
دارا بودن مدرک علمی سطح سه حوزه در رشته مرتبط.
تبصره  :1پذیرش طالب دارای مدرک سطح سه حوزه که مدرک آنان با رشته سطح  4انتخابیشان مرتبط نمیباشد،
منوط به گذراندن دروس پیشنیاز است.
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سطح چهار (دکتری)
نظام آموزشی

نظام آموزشی سطح چهار ،نیمسالیواحدی و حضوری است .طول دوره با احتساب رساله علمی ،حداقل  8و حداکثر  21نیمسال
است .عناوین کلی دروس و تعداد واحدهای آن به شرح ذیل است:
عنوان کلی دروس

تعداد واحد

دروس مشترک (فقه و اصول فقه)

12

دروس تخصصی

42

رساله علمی

12

جمع واحدها

08

دوره تحصیلی سطح  4با هدف احاطه و تسلط بر منابع و مبانی رشته تحصیلی مورد نظر ،ایجاد توانایی تدریس ،تحقیق ،ارائه
نظر و پاسخ به شبهات و نیازهای علمی و تخصصی هر رشته طراحی شده است .شرط اصلی ورود به این دوره ،دارا بودن
مدرک سطح  9حوزه است.
رشته ها و گرایشهای سطح 4

 .1رشته فقه و اصول با گرایش «فقه خانواده»؛
 .2رشته تفسیر با گرایش «تفسیر تطبیقی»؛
 .9رشته تفسیر با گرایش «علوم و معارف قرآن»؛
 .4رشته کالم اسالمی؛
 .1رشته فلسفه اسالمی با گرایش «حکمت متعالیه»؛
 .9رشته تاریخ اسالم با گرایش «تاریخ اهل بیت علیهم السالم».
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منابع آزمون سطح  4به شرح ذیل است:
 )1منابع مشترک
ردیف

نام منبع

مؤلف

1

اصول الفقه (عربی)

محمدرضا مظفر

2

الفقه االستداللی (عربی)

ایروانی

ادبیات عرب

محدوده

فقط مباحث ذیل1 :ـ مقدمات الحجه تا ابتدای حجیت کتاب؛ 2ـ حجیت
ظواهر؛ 9ـ تعادل و تراجیح.
کتابهای نکاح ،طالق و ارث.

این منبع آزمون متن خاصی ندارد و سؤاالت در حد کتاب مبادیء العربیه – ج  4است.

 )2منابع اختصاصی

 .1رشته تفسیر و علوم قرآن با گرایش تفسیر تطبیقی:
ردیف

نام منبع

مؤلف

المیزان فی تفسیر القرآن (عربی)

عالمه طباطبایی

مجمع البیان (عربی)

مرحوم طبرسی

تفسیر الکبیر (عربی)

فخر رازی

2

االتقان (عربی)

سیوطی

9

بررسی مکاتب و روشهای تفسیری

علی اکبر بابائی

جلد  1و 2

4

النصوص القرآنیه المعاصره (عربی)

علی فتحی

المستوی الثانی

1

3

محدوده

تفسیر سورههای مجادله ،حشر ،ممتحنه و صف

نوع ( 99غریب القرآن) ،نوع ( 42قواعد تفسیر) ،نوع ( 44مشکل و
موهم تناقض) ،نوع ( 94شروط مفسَر)

 .2رشته تفسیر و علوم قرآن با گرایش علوم و معارف قرآن:
ردیف

نام منبع

مؤلف

محدوده

1

البیان (عربی)

سید ابوالقاسم خوئی

تمام کتاب به جز مباحث تفسیری سوره حمد

2

تلخیص التمهید (عربی)

محمدهادی معرفت

9

المیزان فی تفسیر القرآن (عربی)

عالمه طباطبایی

سوره های ملک ،قلم ،حاقه ،معارج و نوح

4

النصوص القرآنیه المعاصره (عربی)

علی فتحی

المستوی الثانی

جلد اول :مباحث وحی شناسی و محکم و متشابه؛
جلد دوم :اعجاز بیانی و اعجاز علمی قرآن.

 .3رشته تاریخ اسالم با گرایش تاریخ اهل بیت علیهم السالم :

ردیف

نام منبع

مؤلف

محدوده

1

تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم (عجل اهلل) ( /انتشارات امیرکبیر)

جاسم حسین

تمام کتاب

2

سیره االئمه االثنی عشر (عربی) ( /انتشارات مکتبه الحیدریه)

هاشم معروف الحسنی

تمام کتاب

9

تاریخ فرق اسالمی ( /انتشارات سمت)

حسین صابری

جلد 2

4

جانشینی حضرت محمد «صلَی اهلل علیه و آله»( /انتشارات آستان قدس رضوی)

ویلفرد مادلونگ

تمام کتاب

1

مقاالت موجود در سایت جامعه الزهرا پیرامون مأخذشناسی تاریخ اسالم

_

_

9

کتاب الجمل ( /دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم)

شیخ مفید

تمام کتاب
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 .4رشته فقه و اصول با گرایش فقه خانواده:
ردیف

نام منبع

مؤلف

محدوده

1

کفایه االصول (عربی)

آخوند خراسانی

از ابتدای مفاهیم تا آخر مبحث مجمل و مبین

2

حلقه ثالثه (عربی)

شهید صدر

از ابتدای اصول عملیه تا ابتدای تعارض ادلَه

9

مکاسب (عربی)

4

جامعهشناسی خانواده با نگاهی به منابع اسالمی

مکاسب محرمه از ابتدای النوع الرابع (ما یَحرُمُ االکتساب به
لکونه عمالً محرَماً فی نفسه) تا پایان مسئله چهارم (تصویر
شیخ انصاری

صور ذوات االرواح) و مسئله ( 29الوالیه من قبل الجائر).
از ابتدای کتاب البیع تا اول «الکالم فی شروط المتعاقدین» و از
ابتدای «فی الشروط اللتی یقع علیها العقد» تا اول «فی احکام
الخیار»

حسین بستان نجفی

تمام کتاب

(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
1

روان شناسی رشد با نگرش به منابع اسالمی
جمعی از نویسندگان

جلد اول

(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

 .5رشته کالم اسالمی:
ردیف

نام منبع

مؤلف

محدوده

1

نهایه الحکمه (عربی)

عالمه طباطبایی

تمام کتاب به جز مراحل  9 ،9 ،1 ،9و 7

2

کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد (عربی)

عالمه حلَی

از المقصد الثالث تا آخر کتاب

9

المنطق (عربی)

محمدرضا مظفر

مباحث قیاس ،برهان و مغالطه

4

بحوث فی الملل و النحل (عربی)

آیت اهلل سبحانی

جلد اول

1

عقل و اعتقاد دینی ( /انتشارات طرح نو)

جمعی از نویسندگان با ترجمه

مباحث ( 1براهین خداشناسی)( 9 ،شرََ)( 7 ،معجزات) و ( 11حیات

آقایان نراقی و سلطانی

پس از مرگ)

5

 .6رشته فلسفه اسالمی با گرایش حکمت متعالیه:
ردیف

نام منبع

مؤلف

محدوده

1

نهایه الحکمه (عربی)

عالمه طباطبایی

کل کتاب

2

الجوهر النضید (عربی)

عالمه حلَی

9

کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد (عربی)

عالمه حلَی

المقصد الثالث :فی اثبات الصانع تعالی و صفاته و آثاره

4

تاریخ فلسفه ( /انتشارات سروش)

کاپلستون؛ فردریک چارلز

افالطون ،ارسطو ،دکارت ،هیوم و کانت.

الفصل الخامس :فی البرهان و الحد؛
الفصل السابع :فی المغالطه.

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.
********
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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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