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تذکرات مهم

تذکر اول :لطفا قبل از ثبت نام ،دفترچه را کامل و به دقت مطالعه نمایید.
تذکر دوم :داوطلبان محترم در صورت سؤال یا ابهام ،می توانند با مراجعه به سامانه پشتیبانی درخواست خود را ارسال و جواب را دریافت نمایند.

پایگاه اطالع رسانی جامعه الزهراء:
http://jz.ac.ir

پایگاه اطالع رسانی و سامانه ثبت نام بین الملل جامعه الزهراء
http://j-alzahra.org

سامانه پشتیبانی پذیرش:
http://support.jz.ac.ir/index.php?a=add&catid=3

لینک پیگیری درخواست
http:// support.jz.ac.ir /ticket.php
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بسمه تعالی
«مرکز علوم اسالمی جامعه الزهراء علیهما السالم اکنون بحمداهلل برکات و آثار خود را آشکار ساخته است و جمع کثیری از بانوان سراسر
کشور و از کشورهای دیگر در این مرکز عالی علمی تحقیقی پرورش یافته و در اقطار اسالمی منتشر گشته اند» .
مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
الف) معرفی برنامه ها
در این دوره ضمن آشنایی ،طالب دانش وسیع و عمیقتری از علوم اسالمی همچون علوم قرآنی ،فقه اسالمی ،حقوق اسالمی ،عقاید
اسالمی ،نظام سیاسی و مسائل جاری دنیای اسالم را فرا می گیرند .داوطلب بعد از قبولی و ورود در این مرکز اسالمی به زبان فارسی طی
مدت حداقل شش ماه و حداکثر یک سال تسلط می باد سپس دروس کارشناسی را با زبان فارسی می آموزد .مجموع واحدهای ارائه شده
در دوره کارشناسی ۰7۱ ،واحد درسی میباشد .دوره کارشناسی در در قالب دو برنامه اجرا می شودکه هرکدام دارای شرایط پذیرشی
مختص به خود را دارا می باشند.
دوره روزانه :این برنامه ویژه داوطلبانی است که با همسر یا پدر (سرپرست قانونی) خود در شهر مقدس قم ساکن می باشند.
دوره خوابگاهی :این برنامه ویژه داوطلبانی مجردی است که در دیگر کشورها اقامت دارند .
ب)زمان و شیوه ثبت نام
جدول زمان بندی
ثبت نام

 ۰۱اردیبهشت ۰379

مصاحبه

 ۰1اردیبهشت ۰379

اعالم نتایج

 51تیر ۰379

 .۰ثبت نام اولیه از طریق " سامانه پذیرش" به نشانی  www.j-alzahra.orgیا مراجعه حضوری انجام می شود.
 .5بررسی مدارک ارسالی؛
 .3دعوت به مصاحبه از خواهران ساکن در قم؛
 .4ارسال ویزای تحصیلی به مقصد معرفی شده برای متقاضیان خارج از کشور که با پذیرش اولیه آنها موافقت شده است،
 .1داوطلبانی که در مقصد تلکس را دریافت نموده اند؛ برای ورود به کشور ،ضمن ارسال مدارک مروبط به تردد(اسکن بلیط و
ساعت پرواز و )...هماهنگی الزم را با واحد پذیرش انجام دهند.
Email: Int.Admission@jz.ac.ir
Intaffairs@jz.ac.ir
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 .6حضور داوطلبان دربازه ی زمانی مشخص شده در ایران و انجام مراحل مصاحبه و پذیرش نهایی؛
 .9اعالم نتایج نهایی به همه داوطلبان؛
 .9ثبت نام نهایی و تکمیل پرونده پذیرشی؛
یادآوری : ۰امکان استفاده از مرخصی برای همه ی طالب در نیمسال اول تحصیلی ( اعم از کارشناسی و زبان فارسی) وجود ندارد.
د) شرایط عمومی پذیرش
 .۰داشتن حداقل مدرک دیپلم و باالتر مورد تأیید مراجع معتبرو ذی صالح.
 .5برخورداری از صالحیتهای الزم؛
 .3قبولی در مصاحبه عمومی ؛
 .4نداشتن منع قانونی برای اقامت در جمهوری اسالمی ایران؛
 .1طلبه بودن سرپرست در جامعه المصطفی و دارای کد فعال کامپیوتری( ویژه خواهران دوره روزانه)؛
 .6سکونت با سرپرست در قم (ویژه خواهران دوره روزانه)؛
 .9حداکثر سن 5۰سال ویژه خواهران خوابگاهی؛
 .9حداکثر سن 35سال ویژه خواهران دوره روزانه ؛
و) اولویت ها
 .۰حافظان و قاریان برتر قرآن کریم؛
 .5حافظان نهج البالغه و صحیفه سجادیه؛
 .3استعدادهای درخشان؛
 .4مبلغین و مدرسین داخل و خارج کشور؛
 .1فعاالن اجتماعی ،مذهبی ،فرهنگی و علمی؛
 .6بستگان درجه یک خانواده های شهدا و ایثارگران؛
ز) مدارک الزم برای ثبت نام
یادآوری :لطفاً قبل از ثبت نام در سامانه اسکن مدارک ذیل آماده نمایید:
 .۰تصویر جدید تمام رخ با زمینه سفید؛
 .5صفحات گذرنامه (مشخصات ،روادید ،اقامت معتبر یکساله) داوطلب و همسر؛
 .3آی دی کارت (کارت شناسایی) ؛ ( درصورتی که این کارت را ندارید برای تهیه آن تا زمان ثبت نام نهایی فرصت دارید ولی برای
ثبت نام ارائه شماره ی آی دی کارت الزامی است).
 .4مدرک دیپلم و ریزنمرات؛
 .1تعهدنامه متقاضی؛
 .6رضایتنامه سرپرست؛
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معرفی نامه ها.این معرفی نامه ها باید توسط افراد مورد وثوق یا مؤسسات اسالمی ،ائمه جمعه و جماعات ،نمایندگیهای جامعه المصطفی

تکمیل شود.
 .9عقدنامه (نکاح نامه) ویژه داوطلبان روزانه؛
 .7اسکن کارت سالمت ویژه داوطلبان دورههای روزانه؛
 .۰۱کارت کامپیوتری سرپرست یا معرفی نامه از جامعه المصطفی (ویژه داوطلبان روزانه)
تبصره :داوطلبانی که دارای تابعیت هندوستان می باشند باید صفحه آخر گذرنامه را هم اسکن نمایند.
تذکّر :داوطلبانی که در مراکز دیگر مانند جامعه المصطفی و غیره تحصیل کرده اند و متقاضی ادامه تحصیل در جامعه الزهراء
(س) می باشند؛ باید قبل از ثبت نام از مدرسه مبدأ ،درخواست انتقال نموده و بعد از ثبت نام ریزنمرات را جهت معادل سازی به
پذیرش تحویل نمایند.
ح)
یادآوری:۰درصورت عدم تطابق اطالعات ثبت شده با اصل مدرک ،درخواست داوطلب کأن لم یکن تلقی خواهد شد .و مسئولیت درج اشتباه
اطالعات برعهده داوطلب است.
یادآوری:5مدارک ناقص یا ارسالی پس از پایان تاریخ ثبت نام پذیرفته نمی شود.
یادآوری:3مدارک ارائه شده بازگردانده نخواهد شد.

زمان و مکان مصاحبه
مصاحبه برنامه کارشناسی پس از اطالع رسانی به داوطلب از تاریخ  ۰1اردیبهشت براساس زمانبندی اعالم شده ،آغاز می باشد.
داوطلب باید نیم ساعت قبل از زمان مصاحبه در محل حضور داشته باشد.
آدرس :قم بلوارامین ،سه راه ساالریه ،میدان دفاع مقدس ،بلوار بوعلی سینا ،جامعه الزهراء  ،درب اوّل ،سالن آیت اهلل بهاء الدینی .
روزهای کاری از ساعت  9تا . ۰5

معاونت آموزش
سنجش وپذیرش جامعه الزهرا ء سالم اهلل علیها
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