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 تذکرات  مهم:

 اول: 

نام، این دفترچه را به طور کامل و با دقت مطالعه قبل از ثبت لطفاً 

 نمایید.

 

 دوم:

توانند با مراجعه داوطلبان محترم در صورت داشتن سؤال یا ابهام، می

پاسخ  .irjz.acpaziresh. سامانهدر  «متداولسؤاالت »به پایگاه 

ارسال و پیگیری »با مراجعه به بخش  یا وجو کنندسؤالِ خود را جست

خود را ارسال و جواب را دریافت و درخواستهای سؤاالت « درخواستها

  نمایند.
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اكنون بحمداهلل بركات و آثار خود را آشكار الزهراءجامعة  یمركز علوم اسالم»
ن مركز یگر در اید یاز بانوان سراسر كشور و از كشورها یریساخته است و جمع كث

 1«.اندمنتشر گشته یافته و در اقطار اسالمیپرورش  یقیتحق یعلم یعال
 رهبر معظم انقالب مدظلهالعالی 

 

 مقدمه

س یتأس  خمینی با حكم حضرت امام 1363بانوان در سال  ینیل علوم دیتحص یبرای وحوز یاعنوان مؤسسهه بالزهراءجامعة 

ت یترب یعلوم اسالم نهیداخل و خارج کشور در زم دررا  یاریخواهران بست خود، توانسته یسال از فعال 31 بیش از گذشت باو  دیگرد
  د.ینما

 از:  ندعبارت الزهراءجامعة یل در تحص اهداف اساسی

 الف( گسترش فرهنگ و معارف اسالم ناب محمدی؛ 
 شناس و وارسته به عنوان الگوی بانوی مسلمان؛ ب ( تربیت بانوان اندیشمند، اسالم

 دینی؛  مسائلج ( تربیت کارشناسان و مبلغان 
 د  ( تربیت مشاوران در حوزه دین؛ 

 ه ( تربیت معلمان و اساتید معارف اسالمی؛  
        و ( تربیت محققان علوم اسالمی.

 

 

 مراحل آزمون یبندزمان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
 1381 مهر 25 رهبری، معظم مقام توسط جامعة الزهراء امناء هیئت انتصاب حكم متن از برگرفته .1

 تاریخ عنوان ردیف

 1931 دی 02تا  آذر 02 ثبت نام زمان  .1

 1931 بهمن 11 دریافت کارت آزمون  .0

 1931 بهمن 02 آزمونبرگزاری   .9

 1931 اسفند 02 اعالم نتایج آزمون  .4



 99-99سال تحصیلی عمومی آزمون دفترچه راهنمای 

 

4 

 

 هر برنامهو شرایط اختصاصی پذیرش  ی آموزشیهابرنامهمعرفی 
 

 .باشنددیپلم ایرانی حداقل مدرک  دارای که است غیرایرانی وویژه داوطلبان ایرانی الزهراءجامعة  2 سطحدوره 

آن شرکت نمایند که یكی از  توانند درافرادی میو است الزهراءجامعة  برای تحصیل دراین دوره اولین دوره آموزشی  

 :باشند را دارا های ذیلویژگی

 ؛حوزوی تحصیالتابقه س بدونمدرک دیپلم یا باالتر   الف:

 واحد. 57تحصیالت حوزوی کمتر از  سابقهیا باالتر با دیپلم مدرک  ب: 
ش انتخابی هر براساس گرای ،آخر واحد 31برای همه طالب یكسان است و واحد آن 161 است که یواحد درس 191دارای این دوره  

 ها عبارتند از:که این رشته تدوین شده استالزهراءجامعة  3 های سطحها بر اساس رشتهگرایش شود.طلبه به وی ارئه می
  ؛تاریخ اسالم .1

 ؛تبلیغ با گرایش حج .2

 ؛اسالمی و تربیتتعلیم  .3

  ؛تفسیر و علوم قرآن .4

 ؛فقه و اصول .5

 ؛فلسفه اسالمی .6

 مطالعات اسالمی زنان؛ .7

 مدرسی ادبیات عرب؛ .8

 ؛کالم اسالمی .9

 ؛کالم با گرایش امامت .11

  ؛کالم با گرایش مهدویت .11

 .م با گرایش مذاهب اسالمیکال .12

ها و دانشگاه یکارشناسالن دوره یالتحص فارغ یایمزا یاز تمام کهد شخواهد  اعطا 2 دانشنامه سطحاین مقطع، الن یبه فارغ التحص
 است. برخوردار یمراکز آموزش عال

 گردد:یم ل ارائهیذ یهابه صورتو غیرحضوری  الكترونیكی )مجازی( ،یحضور شیوه سه بهن دوره یدر ا یآموزش یهابرنامه
 

 

 الف( حضوری

 

کالسهای این برنامه،  شود.می اجرابه صورت تمام وقت ک دوره چهارساله ین برنامه در یا :خوابگاهی وقتتمامبرنامه    (1
جامعة برگزار می شود. داوطلبان پذیرفته شده در این برنامه، در خوابگاه  14تا  7به جز روزهای تعطیل، هر روز از ساعت 

 اسكان خواهند داشت. الزهراء
 

 شرایط اختصاصی

 عدم تأهل؛ 

 عدم سكونت خانواده در قم؛ 

 تابعیت ایران؛ 

  (؛1381تا  1378 هایسال نسال )متولدا 21حداکثر سن و  18حداقل سن  

 

 
 

کالسهای این برنامه، به جز  .دشویره چهارساله به صورت تمام وقت اجرا مک دوین برنامه در یا :روزانه وقتتمامبرنامه  (2
 برگزار می شود. 14تا  7روزهای تعطیل، هر روز از ساعت 

 

 شرایط اختصاصی

  قانونی در قم؛سكونت به همراه سرپرست 

  (1381تا  1373 نامتولد) سال 25حداکثر سن و  18حداقل سن. 
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ارشناسی سال، ک 4 :سال، کارشناسی 2 :کاردانی) میزانهمان  به تحصیلی مقطع هر ازایبه دارندگان مدارک دانشگاهی  تبصره:
 .شودمی افزودهها آن مجاز سن حداکثر به (سال 6 :ارشد

 

شرط سنی این برنامه  د.شویاجرا م صبح در نوبت ک دوره شش سالهی طی برنامه نیمه وقت صبح :صبح وقتمهینبرنامه  (3
کالسهای این برنامه، همه روزه )به جز روزهای  و مخصوص کسانی است که با سرپرست قانونی در قم سكونت دارند. ندارد

 د.نشوکالس برگزار می 12تا   8از ساعت تعطیل( 

این برنامه شرط سنی شود. اجرا می عصردر نوبت یک دوره شش ساله  طی برنامه نیمه وقت عصر :عصر وقتمهینبرنامه  (4
همه روزه )به جز روزهای  ،کالسهای این برنامه ندارد و مخصوص کسانی است که با سرپرست قانونی در قم سكونت دارند.

 د.نشوکالس برگزار می 18تا  14از ساعت تعطیل( 

 
 )مجازی(ب( آموزش الکترونیکی

های درسی به صورت کالس در این شیوه .آموزش غیرحضوری است در واقع شكل پیشرفته یكیالكترون به شیوه آموزش          
 در سامانه دیاسات سیتدر یِریو تصو یصوت یهالیفا ،یمتن درس لیاز قب یمنابع آموزششوند. همچنین، آنالین برگزار می

از  به صورت حضوری یا خرید اینترنتینیز فشرده دروس را  کتب و لوح توانندیالبته طالب م ؛دنریگیمقرار « آموزش مجازی»
و  یامتحانات هفتگ ،یدرس فیتكال قات،یقاعم از تح ی آموزشی این برنامههاتیفعال سایر. ندینما هیته الزهراءجامعة فروشگاه 

ها به از دروس، در مراکز استان عضیب مسالِین انیامتحانات پا فقطو  ردیگیانجام م نیبه صورت آنالنیز  نیمسالانیامتحان م
امكانات  گرید از شود.می باعث حذف واحدها )غیبت بیش از حد مجاز( عدم شرکت در کالس .شودیبرگزار م یصورت حضور

( و یحضور یهاکالس هیشب یحضور استاد )با امكانات اب یپرسش و پاسخ صوت نیآنال یهاکالس یبرگزار ،الكترونیكیآموزش 

 پر سرعت نترنتیا رایانه ودر اختیار داشتن  و آشنایی با رایانهداشتن در این برنامه، . استگو ومباحثه در تاالر گفت

 شرط سنی ندارد. این برنامه نیز است. یضرور

 
 ( غیرحضوریج

 برنامه مذکور نیمسالمیانامتحانات  .گرددیاجرا م یدرس یهاو کتاب لوح فشردهق ارسال یسال از طر ششمدت ن برنامه در یا     
این برنامه  شود.یبرگزار م هامراکز استان در یبه صورت حضور یلیمسال تحصیان هر نیپا به صورت الكترونیكی و امتحانات

  شرط سنی ندارد.

 .ندارندکه  امكان شرکت در برنامه آموزش مجازی را  استمخصوص افرادی محدود و این برنامه پذیرش در  :توجه
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 شرایط عمومی پذیرش 

 ؛رانیا یاسالم یجمهور تیتابع (1

، اندایرانی که مدرک دیپلم خود را در یكی از مدارس جمهوری اسالمی ایران دریافت کرده خواهران غیرپذیرش  تبصره: 

  است. در زمان پذیرش نهایی حداقل شش ماه و اقامت قانونی با حداقل یک سال اعتبار گذرنامه بودن دارامنوط به 
 ه؛یفق تیو اصل وال رانیا یاسالم یجمهور یبه قانون اساس یالتزام عمل (2

 ؛یو رفتار یاخالق ،یفكر یهاتیداشتن صالح (3
 ل؛یتحص یالزم برا ییو داشتن توانا یروح جسمی، کامل از سالمت یبرخوردار (4

 ؛ترباالو داشتن حداقل مدرک دیپلم  (5

واحدهای  اند، الزم است فرم مخصوص ثبت میانگینآن دسته از دانش آموزانی که هنوز فارغ التحصیل نشدهتبصره: 

به گذرانده متقاضیان سال آخر را که در انتهای همین دفترچه درج شده است، تكمیل و پس از تأیید مدرسه محل تحصیل، 
ثبت نمایند و اصل آن را در زمان مصاحبه تحویل مسئول در سامانه پذیرش جامعة الزهراءجای مدرک تحصیلی 

این داوطلبان الزم است  ،همچنینپذیرش نمایند. توجه داشته باشید که این فرم حتماً باید ممهور به مهر مدرسه باشد.
و  1398مرداد  31تا نیمسال اول  در صورت انتخاباصل مدرک تحصیلی خود را که در آن معدل کل ذکر شده باشد، 

در زمان مقرر، پذیرش  تحصیلی مدرک ارائهدر صورت عدم  به پذیرش ارائه کنند. 1398دی ماه  11 تا نیمسال دوم انتخاب
 ن لم یكن خواهد بود.أداوطلب ک

 ؛(شده است اعالمکه در بخش بعدی  )به جز افراد معاف از آزمون (آزمون ورودی )کتبی قبولی در (6

خود دقت الزم را  یلیآزمون مؤثر است. لذا در اعالم معدل تحص ازیداوطلبان، در کسب امت یلیمعدل مدرک تحص توجه:

 باشد. یلیکامالً منطبق با مدرک تحص دیمعدل با نی. ادییمبذول فرما

 ؛عمومیقبولی در مصاحبه  (7

 ؛یسرپرست قانون تیرضا (8

در صورتی که مادر سرپرست  .استهمسر  داوطلبان متأهلپدر و برای  داوطلبان مجرد،سرپرست قانونی برای  توجه:

وی در آن تصریح  که فوتپدر )مثل گواهی فوت یا شناسنامه الزم است مدرک دال بر سرپرست بودن مادر  ،قانونی باشد
 ارائه شود.شده است( 

با اعالم خودسرپرستی خود، فرم مربوطه در زمان مصاحبه الزم است  ی هستند،سرپرست قانون فاقدکه  یداوطلبانتبصره: 

 را از پذیرش دریافت و پس از تكمیل تحویل مسئول مربوطه نمایند.

 های معاف از آزمونگروه

حضور و شرکت ایشان در مصاحبه عمومی و در تمامی مراحل ، ولی ثبت نام آنها ندهست معافکتبی شرکت در آزمون افراد ذیل از 
 ضروری است.

از سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان  با ارائه گواهی معتبر و یا صحیفه سجادیهنهج البالغه  یاکل قرآن کریم حافظان   .1

 ؛امور خیریه، وزارت فرهنگ و ارشاداوقاف و 

و در صورت عدم شرکت در آزمون،  ندارند را شرایط معافیتدارندگان مدارک حفظ از دیگر مراکز، امكان استفاده از  :توجه

گواهی نامه پایان همچنین ارائه مدرک رسمی حفظ کل برای معافیت از آزمون ضروری است و  خواهند شد. اعالم مردود

 .نیست قبولمورد  ،دوره آموزشی حفظ کل

 با ارائه گواهی معتبر؛ها و جشنواره های علمی دانش آموزی کشور های اول تا سوم المپیادهرتب .2

 استانی از آزمون معاف نیستند. هایجشنوارههای اول تا سوم رتبه :توجه

 ؛یفارغ التحصیلمشروط به سپری نشدن بیش از یک سال از  19با معدل کل حداقل  داشتن دیپلم یا مدارک باالتر .3
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، امكان استفاده از شرایط معافیت مربوط به (هستنددر حال تحصیل ) اندفارغ التحصیل نشدهداوطلبانی که هنوز  :توجه

و باید در آزمون شرکت کنند و امتیاز الزم را کسب نمایند. البته این داوطلبان در صورت عدم  ندارندمعدل تحصیلی را 

توانند درخواست پذیرش خود را به همراه ارائه و باالتر فارغ التحصیل شوند، می 19معدل کسب امتیاز الزم، چنانچه با 

 ا از شرایط معافیت بررسی شود.مدرک تحصیلی به پذیرش ارائه نمایند تا امكان استفاده آنه

 .دکتری و پزشكاندارندگان مدرک  .4

 .کنندو فقط در آزمون شرکت نمی در سامانه ثبت نام کنند سایر داوطلبانهمانند یط فوق الزم است افراد واجد شرا :یادآوری

های مربوط اقدام مصاحبه و تكمیل فرمهمچنین با مراجعه به سامانه پذیرش )در زمان ثبت نام برای مصاحبه(، نسبت به تعیین زمان 
 نمایند.

 های خاص()ویژگی امتیاز ویژه

سازمان تبلیغات، سازمان اوقاف امور  از یكی از مراکز قرآن کریم یا نهج البالغه یا صحیفه سجادیه نصفحافظان  .1
 ؛خیریه یا وزارت فرهنگ و ارشاد با ارائه مدرک رسمی

 به باال؛ 18با معدل کل  کشورمعارف  علوم و دبیرستانهایدانش آموزان  .2
مادر، )اعم از  و بستگان درجه اول آنهاماه سابقه حضور در جبهه(  6حداقل دارای )ایثارگران  ،درصد و باالتر25 نجانبازا .3

 ؛ و سایر مراکز ذی ربط ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبنز ی یا نامه االكترونیكبا ارائه کارت  خواهر(یا فرزند همسر،
 ؛با ارائه گواهی معتبر های علمی کشوری و بین المللیان تقدیر در المپیادها و جشنوارهبرگزیدگان و شایستگ .4

 توانند از این امتیاز استفاده کنند.استانی نمی یعلم یهادر جشنواره ریتقد ستگانیو شا دگانیبرگز توجه:

)فهرست مناطق  رانیوز ئتیه 31/5/88مورخه  211/54829شماره  بخشنامهاساس بر  مناطق محرومساکنان  .5
 (؛اتهایقانون مال 92و  132موضوع ماده  افتهیکمترتوسعه 

: قبل از ثبت مناطق محروم به عنوان امتیاز ویژه، الزم است لیست مناطق محروم را از سامانه پذیرش یادآوری

 ونت شما در این لیست، اقدام به ثبت امتیاز مذکور نمایید.دریافت و به دقت مطالعه کرده و در صورت ذکر محل سك
 ؛کارگزینیبه روز از با ارائه حكم  )همسر و فرزند( و خانواده آنها الزهراءجامعة  همكاران .6

 ؛دارای اعتبار یا کارت هوشمند طالب از مرکز مدیریت استاننامه با ارائه معرفی  های علمیههمسران طالب حوزه  .7

 ؛کارشناسی ارشدو  مدارک کارشناسیدارندگان  .8

های علمیه با ارائه معرفی نامه به روز از سازمان تبلیغات استان، دفتر تبلیغات یا معاونت تبلیغ حوزه مبلغان فعال .9
 ؛و مراکز مدیریت قم و خراسان()اعم از جامعة الزهراء خواهران

 داوطلبان دارای یكی از موارد ذیل: :پژوهشگران .11

   ترویجی در یكی از نشریات معتبر علمی _پژوهشی یا دو مقاله علمی  _انتشار حداقل یک مقاله علمی
 داخلی یا بین المللی؛

  تألیف یا ترجمه حداقل یک کتاب علمی. 

 کارگزینی؛ معرفی نامه ازبا ارائه  یران و معلمان رسمی آموزش و پروشدب .11
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 منابع آزمون

 

 محدوده و توضیحات مؤلف عنوان 

 تمام کتاب استاد شهید مطهری 6جلد  ،آشنایی با قرآن  1

 تمام کتاب استاد شهید مطهری آزادی معنوی  2

3  
احكام ویژه دختران، سال دهم رشته علوم و 

 معارف
 تمام کتاب آموزش و پرورش

 97-98تحصیلی سال  رشته علوم انسانی سال دهم تا دوازدهمعربی   4

 استعداد تحصیلی )تست هوش(  5

 
 تذکر: 
 .هستند یكسان ضریب باای سؤاالت آزمون به صورت چهارگزینه (1

 شود.آزمون دارای نمره منفی است و به ازای هر سه پاسخ نادرست، یک پاسخ صحیح حذف می (2

 
 

 

 :دریافت کنیدهای زیر لینکتوانید از پی دی اف کتابهای احكام و عربی دوره متوسطه را می نسخه :توجه

  ویژه دختران، سال دهم رشته علوم و معارفاحكام  .1

http://www.chap.sch.ir/books/8236 

 رشته علوم انسانی دوازدهمسال دهم تا عربی  .2

http://www.chap.sch.ir/motevasete-list 
 

 تهیه منابع آزمون 

فروشگاه  یاالزهراءبه جامعة  خرید منابع آزمون و لوح فشرده آموزشی از طریق مراجعه حضوری برایتوانند میداوطلبان 

 اقدام نمایند. eshop.jz.ac.ir به آدرس این مرکزالكترونیک 
 

 

  یالت حوزویدارای تحص شرایط پذیرش متقاضیان
 

اند، در صورت دادهانصراف  از تحصیلا یاند و شدهمنع ل ی، از تحصدالیل آموزشیو به  دارای تحصیالت حوزوی هستندافرادی که 
به ثبت نام در بر اساس شرایط ذیل اقدام توانند (، میو قبل از آن 1396گذشت بیش از یک سال از منع تحصیل یا انصراف شان )آذر 

 :نمایندآزمون 

های شان در یكی از برنامهبر اساس شرایطادامه تحصیل باید برای ، اندواحد درسی را گذرانده 75کمتر از  افرادی که الف(

افرادی که در  .دنآزمون شرکت نمای این درثبت نام نموده و ( مندرج در همین دفترچه در سطور قبلهای )برنامه 2سطح 
در آزمون این سطح باید واحد درسی(  75)حتی در صورت گذراندن بیش از حوزه های غیرمصوب تحصیل کرده باشند نیز 

 شرکت کنند.

 شرکت کنند. 2توانند در آزمون سطح مدرک دیپلم می تنها در صورت دارا بودنداوطلبان دارای شرایط فوق، : 1تبصره 

 زشی مربوطه، بر اساس ضوابط واحدهای گذرانده شده این افراد، پس از قبولی و ارائه ریزنمرات به بخش آمو :2 تبصره          

 د شد.نسازی، پذیرفته خواهمعادل

 آزمون کتبیشرکت در 

 11/11/94در تاریخ 

http://www.chap.sch.ir/books/6328
http://www.chap.sch.ir/books/6328
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های د که تحت پوشش مرکز مدیریت حوزهنشومدارس علمیه غیرمصوب به مراکز آموزشی حوزوی گفته می :3تبصره    

 شود.مدرک رسمی اعطاء نمیبه فارغ التحصیالن آنها و  نباشندخواهران قم یا مشهد  علمیه

 در دیل بایادامه تحص برای ،اندگذراندهرا  واحد درسی 75 حداقلدارای مدرک سطح یک حوزه هستند یا که افرادی  ب(

 (.شودمراجعه  2سطح  بازپذیریاطالعات بیشتر به دفترچه آزمون  دریافت ایند )براینمشرکت  « 2 سطح بازپذیریآزمون »
 

 

 جزئیات آزمون
 چگونگی ثبت نام (الف

 .خواهد بودبه یكی از روش های ذیل امكان پذیر  1395دی ماه  22 تا آذر 22نام از  ثبت .1

 و انتخاب خبر مربوطه به ثبت نام www.jz.ac.irبه آدرس  اجعه به پایگاه اطالع رسانی جامعة الزهراءالف: مر

 .آزمون
  paziresh.jz.ac.irبه آدرس « سامانه پذیرش» ب: مراجعه مستقیم به

 (.؛ لطفاً در خرید کارت و ثبت نام دقت کنیدباشد)وجه واریزشده، قابل استرداد نمی است هزار تومان 32نام هزینه ثبت  .2

فرمت تصاویر ارسالی  .است ازین مدرک تحصیلیو  دیسف نهیتمام رخ با زم دیجد یعكس پرسنلاسكن نام به  ثبت یبرا .3

 باشد و اندازه قابل قبول تصاویر ارسالی نیز به شرح ذیل است: Jpegیا   Jpgباید

 

حداکثر حجم 

 تصویر

حداقل حجم 

 تصویر

حداکثر طول و 

 عرض تصویر

حداقل طول و 

 عرض تصویر
 

 عکس پرسنلی پیكسل 251 پیكسل 611 کیلوبایت 41 کیلوبایت 251

 سایر مدارک پیكسل 611 پیكسل 1511 کیلوبایت 91 کیلوبایت 611

  

 و فاقد کشیدگی از طول یا عرض باشند. بوده ربرخورداوضوح کافی از تصاویر ارسالی باید 
در سامانه پذیرش « ویرایش مدارک»توانید به راهنمای برای اطالع از چگونگی ارسال تصاویر و جزئیات آن می: توجه

 مراجعه کنید.

 تلقی خواهد شد.   کأن لم یکناطالعات ثبت شده با اصل مدارک، درخواست داوطلب در صورت عدم تطابق  .4

: مدارک سجلی و مدارک مربوط به معافیت از آزمون و امتیازهای ویژه در زمان مصاحبه از داوطلب اخذ خواهد شد، توجه

ا داشته باشید. در صورت عدم ارائه لذا الزم است نسبت به تهیه این مدارک تا زمان ثبت نام مصاحبه برنامه ریزی الزم ر

مدارک سجلی یا مدارک مُثبت معافیت داوطلب در زمان ثبت نام و انجام مصاحبه، پذیرش داوطلب لغو خواهد شد. 

همچنین، در صورت عدم ارائه مدارک مُثبت امتیازهای ویژه، چنانچه قبولی داوطلب در مرحله آزمون کتبی وابسته به این 

 شد، از وی مصاحبه به عمل نخواهد آمد.امتیازها بوده با

 بازه زمانی ثبت نام وجود دارد. در مكان ویرایش و اصالح اطالعات واردشده،ا .5

خریداری شده یا  به بخش ثبت نام مراجعه کنید و با وارد کردن اطالعات کارت دوباره برای ویرایش اطالعات ثبت نام باید .6

شده و نسبت به تغییر اطالعات مورد نظر اقدام نمایید؛ سپس مراحل ثبت نام  ، مجدداً وارد صفحه ثبت نام خودکد رهگیری

 .را تا انتها ادامه داده تا کد رهگیری دریافت نمایید

http://www.jz.ac.ir/
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کد یا  شماره دانشجویی، شماره دانش آموزی، در مرحله دوم ثبت نام آزمون خواسته شده کد تحصیلیمنظور از  :یادآوری

 است. درج این کد برای دانش آموزان و دانشجویان اختیاری است. تحصیلی طلبگی

 نیمسال قطعیکند. و هیچ حقی برای داوطلب ایجاد نمیانتخابی در این مرحله غیرقطعی است  تحصیلی نیمسال توجه:

در  نیمسال شروع تحصیل، تحصیلیمنظور از نیمسال  شود.تعیین می بعد از پذیرش نهایی و در سامانه ثبت نام نهایی انداوطلب
 خواهد بود. 1398 سالنیمسال دوم و  1398است؛ بنابراین، نیمسال اول مهرماه  98-99سال تحصیلی 

 

 ب( زمان و مكان آزمون 

 شود. برگزار میصبح  9:32، ساعت 1395بهمن  22جمعه  آزمون ورودی روز .1

 داوطلبان محترم الزم است یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل، حضور داشته باشند. تبصره:

 شود. آدرس دقیق محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه درج خواهد شد.ها برگزار میآزمون در مراکز تمامی استان .2

زمون برگزار نخواهد شد و داوطلبان این استانها کنندگان آنها کمتر از حد نصاب باشد، آهایی که تعداد شرکتتبصره: در استان
این امر پس از پایان ثبت نام مشخص شده و مراتب به نحو توانند استان دیگری را برای شرکت در آزمون انتخاب کنند. می

 مقتضی به اطالع داوطلبان این استانها خواهد رسید.

 پذیر است. ایی معتبر امكانو کارت شناس ورود به جلسه آزمون فقط با ارائه کارت آزمون .3

 .یافت استقابل در الزهراءجامعة ت یسا از طریق 1395 بهمن 27 تا 15 خیکارت ورود به جلسه آزمون از تار .4

 شود. جزئیات مربوط به آزمون، در کارت ورود به جلسه هر داوطلب درج می .5
 

 ج( مصاحبه

  شود.اعالم میالزهراءجامعة  پایگاه اطالع رسانیدر  1395اسفند  27شدگان در مرحله اول )آزمون کتبی( اسامی قبول

تعیین زمان مصاحبه و تكمیل  برای شود،در زمان اعالم نتایج اعالم میدر تاریخی که شدگان آزمون کتبی، الزم است قبول
 مراجعه نمایند.الزهراءجامعة های مربوط به سایت فرم

 است. مصاحبه به منزله انصراف در زمان تعیین شده ضروری است و عدم اقدام برای شرکت در مصاحبهو ثبت نام  تذکر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشید

 ی تربیتیمعاونت آموزش

 سنجش و پذیرش



 فرم مخصوص ثبت میانگین تعداد واحدهای گذرانده متقاضیان سال آخر

 

 
 

 


