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

پاسخ سؤالِ  paziresh.jz.ac.ir سامانهدر  «متداولسؤاالت »پایگاه 

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

از همین خود را ارسال و جواب را  و درخواستهای سؤاالت« درخواستها

  دریافت نمایند.طریق 
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اكنون بحمداهلل بركات و آثار خود را آشكار ساخته  جامعة الزهراء یمركز علوم اسالم»
 یعلم ین مركز عالیگر در اید یاز بانوان سراسر كشور و از كشورها یریاست و جمع كث

 1«.اندمنتشر گشته یافته و در اقطار اسالمیپرورش  یقیتحق
 العالیمدظلهرهبر معظم انقالب 

 
 

 مقدمه
س یتأس  خمینی با حكم حضرت امام 1131بانوان در سال  ینیل علوم دیتحص یبرای وحوز یاعنوان مؤسسهه ب ءالزهرا ةجامع

ت یترب یعلوم اسالم نهیداخل و خارج کشور در زم دررا  یاریت خود، توانسته خواهران بسیاز فعال با گذشت بیش از سه دههو  دیگرد
  د.ینما

 از:  ندعبارتجامعة الزهراءیل در تحص اهداف اساسی

 ؛ گسترش فرهنگ و معارف اسالم ناب محمدیالف( 

 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
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
 1131 مهر 52 رهبری، معظم مقام توسطالزهراء جامعة امناء هیئت انتصاب حكم متن از برگرفته .1

 تاریخ عنوان ردیف

 1931دی  02تا آذر  02 ثبت نام زمان  .1

 1931بهمن  11 دریافت کارت آزمون  .0

 1931بهمن  02 برگزاری آزمون  .9

 1931اسفند  02 اعالم نتایج آزمون  .4
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 ایرانیویژه داوطلبان  - (3دوره تحصیالت تكمیلی )سطح  معرفی

 
های مرتبط )که فهرست آنها در انتهای رشته کارشناسی یاحوزه  5 سطحمدرك است که دارای داوطلبان ایرانی  ویژه مقطع تحصیلی نیا

 .استهمین دفترچه آمده( 
 رشتهسه و غیرحضوری در  رشته پنجدر الكترونیكی )مجازی(  ،و گرایش رشته14در  حضوری شیوه سهبه جامعة الزهراء 1 سطح

 مسال است.ین 15و حداکثر  3حداقل دوره،  مدت .دگردیم ارائه بدون پیش نیاز یواحد درس 52 مقطع نیدر اشود. می برگزار
ها و دانشگاه ی ارشدالن دوره کارشناسیالتحص فارغ یایمزا یکه از تمام شودیاعطا م سه ، مدرك سطحاین مقطع النیالتحص فارغبه  

  .برخوردارند یمراکز آموزش عال

 23کنند، ملزم به گذراندن در آزمون این سطح شرکت می همسوهای دانشگاهی در رشتهداوطلبانی که با مدرك کارشناسی  :1تذکر 

با توجه به رشته کارشناسی گذرانده واحد از دروس تخصصی به عنوان پیش نیاز هستند.  11( و حداکثر 5واحد از دروس عمومی )سطح 
شده و رشته انتخابی و همچنین نمرات هر درس، امكان معادل سازی دروس پیش نیاز وجود دارد که در این صورت از تعداد واحدهای 

ی ریزنمرات ناسامكان تعیین دقیق واحدهای پیش نیاز تا قبل از اعالم نتیجه نهایی پذیرش و بررسی کارشپیش نیاز کاسته خواهد شد. 
های و شهید مطهری در رشتهالزم به ذکر است که فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی دانشگاه های امام صادق .داوطلب وجود ندارد

 .همسو، از گذراندن دروس پیش نیاز معاف هستند

؛ ستهمسو ا پیوسته ، صرفاً مدرک کارشناسی3مبنای پذیرش داوطلبان دانشگاهی در آزمون سطح  :2تذکر 

بنابراین، داوطلبانی که فاقد مدرك کارشناسی مرتبط هستند، حتی در صورت دارا بودن مدرك کارشناسی ارشد یا دکترای مرتبط یا 
 طیطبق شرا یا بازپذیری دوتوانند در آزمون سطح ش در این سطح را ندارند و فقط میگذراندن تعدادی از واحدهای حوزوی، امكان پذیر

 شرکت کنند. مربوطه یامندرج در دفترچه ه
 

 های تحصیلیو رشته هابرنامه
 گردد:یم یل ارائهذ هایدر رشتهبه سه شیوه حضوری، الكترونیكی )مجازی( و غیرحضوری ین دوره در ا یآموزش یهابرنامه

 

پدر( در شهر یا  )همسرخود  این دوره ویژه داوطلبانی است که به همراه سرپرست قانونی: حضوریآموزش الف: 
 های این برنامه به شرح ذیل است:رشته ساکن باشند.مقدس قم 

  تاریخ اسالم؛ .1

 تبلیغ با گرایش حج؛ .2

 اسالمی؛و تربیت تعلیم  .3

 نوجوان؛تربیت دینی کودک و  .4

 ؛با رویكرد اسالمی مشاوره خانواده .5

  تفسیر و علوم قرآن؛ .6

 فقه و اصول؛ .7

 فلسفه اسالمی؛ .9

 کالم اسالمی؛ .9

 ؛«مذاهب اسالمی»و  «مهدویت»، «امامت»های الم اسالمی با گرایشک .11

 مدرسی ادبیات عرب؛ .11

 .مطالعات اسالمی زنان .12
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شدگان آن است که بعد از اعالم نتایج نهایی مشخص نصاب رسیدن پذیرفتههای فوق منوط به حد هر کدام از رشته برگزاری :1 تذکر
 می شود.

، لطفاً در انتخاب برنامه و بالعكس الكترونیكی )مجازی(با توجه به عدم امكان تغییر شیوه آموزش حضوری به غیرحضوری یا : 2تذکر 

ندارید، از ابتدا یكی از را  ر دلیلی امكان شرکت در کالسهای دوره حضوریآموزشی خود دقت الزم را داشته باشید و چنانچه به ه
 مجازی( یا غیرحضوری را متناسب با شرایط خود انتخاب کنید.های آموزش الكترونیكی )برنامه

 
 

 

 )مجازی( الکترونیکیآموزش ب: 

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

ی هاتیفعال سایر. ندینما هیته جامعة الزهراءاز فروشگاه نیز فشرده دروس را  کتب و لوح توانندیالبته طالب م ؛دنریگیقرار م

و  ردیگیانجام م نیالبه صورت آننیز  نیمسالانیو امتحان م یامتحانات هفتگ ،یدرس فیتكال قات،یقاعم از تح آموزشی این برنامه
امكانات آموزش  گری. از دشودیبرگزار م یها به صورت حضوراز دروس، در مراکز استان عضیب مسالِین انیامتحانات پا فقط

در  مباحثه ( ویحضور یهاکالس هیشب یحضور استاد )با امكانات اب یپرسش و پاسخ صوت نیالآن یهاکالس یبرگزار الكترونیكی،

الزم  است. یضرور پر سرعت نترنتیا رایانه ودر اختیار داشتن  و آشنایی با رایانهداشتن در این برنامه، . استگو وتاالر گفت

 عدم شرکت در کالس ها )غیبت بیش از حد مجاز( باعث حذف واحد می شود.به ذکر است که 

 
 :شودیاجرا م ریرشته ز پنجدر حال حاضر در آموزش الكترونیكی )مجازی( برنامه 

 
 ؛تاریخ اسالم .1

 ؛تفسیر و علوم قرآن .2

 ؛فقه و اصول .3

 ؛کالم اسالمی .4

 .اسالمی تعلیم و تربیت .5

   

در انتخاب برنامه آموزش الكترونیكی )مجازی( دقت الزم را داشته باشید، چون در صورت انتخاب آن، امكان تغییر برنامه به  تذکر:
انه و غیرحضوری وجود ندارد. بنابراین، چنانچه امكانات الزم برای استفاده از این دوره را در اختیار ندارید یا به هر دلیلی امكان شرکت روز

 .از همان ابتدا یكی از رشته های برنامه غیرحضوری را انتخاب کنید شودپیشنهاد میهای آنالین را ندارید، مستمر در کالس
 
 

 
 

 غیرحضوریآموزش ج: 

برنامه مذکور به  نیمسالمیانامتحانات  .گرددهای درسی اجرا میو کتاب لوح فشردهاز طریق ارسال به صورت خودخوان و ن برنامه یا    
  شود.برگزار میها مراکز استان به صورت حضوری در صورت الكترونیكی و امتحانات پایان هر نیمسال تحصیلی

 :گرددیاجرا م ریرشته ز سهدر حال حاضر در  غیرحضوریآموزش برنامه 

 

 ؛تفسیر و علوم قرآن (1

 ؛فقه و اصول (2

 .کالم اسالمی (3
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 شرایط پذیرش

 
 ران؛یا یاسالم یجمهور تیتابع (1
 ه؛یفق تیو اصل وال رانیا یاسالم یجمهور یبه قانون اساس یالتزام عمل (5

 ؛یو رفتار یاخالق ،یفكر یهاتیداشتن صالح (1
 ل؛یتحص یالزم برا یجسم ییو داشتن توانا یکامل از سالمت روح یبرخوردار (4
در انتهای  سوهای همسوی دانشگاهی )لیست رشتههای همدر رشتهپیوسته یا کارشناسی  حوزه 5مدرك سطح  دارا بودن (2

 ؛دفترچه آمده است(

معادل یا استخدامی و داوطلبانی که مدرك کارشناسی خود را بر اساس حفظ کل قرآن کریم از رك ادارندگان مد :1تبصره 

 .را ندارند 1سطح امكان شرکت در آزمون ، اندوزارت علوم و تحقیقات اخذ کرده

اند، الزم است فرم که هنوز فارغ التحصیل نشده آن دسته از دانشجویان مراکز آموزش عالی یا طالب مراکز حوزوی: 2 تبصره

درج شده است، تكمیل و پس از واحدهای گذرانده متقاضیان سال آخر را که در انتهای همین دفترچه  مخصوص ثبت میانگین

معاونت آموزش  یااداره کل خدمات و واحدهای آموزشی جامعة الزهراء دانشگاه محل تحصیل یا تأیید و مهر آن توسط

بارگذرای نموده و اصل آن را در زمان مصاحبه به مسئول مرکز مدیریت استان خود در سامانه پذیرش جامعة الزهراء

 پذیرش تحویل دهند.

 1توانند در آزمون سطح نمی ،دارند سوهای همدر رشته مدرك کارشناسی ارشد یا دکتریصرفاً افرادی که  :1 تذکر
 شرکت کنند.

کارشناسی داوطلبان دانشگاهی، دقیقاً باید منطبق با عناوین درج شده در انتهای این  رشتهعنوان  :2تذکر 

به صورت جزئی، رشته داوطلب به عنوان رشته غیرمرتبط شناخته  ؛ بنابراین، در صورت عدم تطبیق کامل، ولودفترچه باشد
رشته معارف »یا « یاسیعلوم س و یاسالم معارف»را نخواهد داشت؛ مثالً رشته  1شده و امكان شرکت در آزمون سطح 

علوم )»اند و امكان پذیرش فارغ التحصیالن دو رشته اخیر متفاوت« حقوق»و « علوم سیاسی»ای با رشته ه« اسالمی و حقوق

 وجود ندارد.در آزمون سطح سه «( حقوق»و « سیاسی

و پذیرفته  1153مرداد  11، 53-55آخرین زمان تحویل مدرك برای پذیرفته شدگان نیمسال اول سال تحصیلی  :3تذکر 

  است. 1153دی ماه  11شدگان نیمسال دوم، 
از شرکت در اولین دوره پذیرش بعد  ،اندشدهتحصیل اند یا به دالیل آموزشی منع طالبی که از تحصیل انصراف داده: 4تذکر 

که دارای کارشناسی مرتبط دانشگاهی  5سطح در حال تحصیل در طالب همچنین  از زمان انصراف، محروم خواهند بود.
 را ندارند. 1هستند امكان ثبت نام در سطح 

 ؛(ی)کتب یمون ورودآز در یقبول (3

 باشد.آزمون کتبی میمشروط به قبولی در عمومی شرکت در مصاحبه علمی و : و علمی عمومی در مصاحبه یقبول (7
 قم )مخصوص داوطلبان برنامه حضوری(؛ شهر سكونت با سرپرست قانونی در (3

 ؛یسرپرست قانون تیرضا (5

باشد. در صورتی که مادر سرپرست قانونی سرپرست قانونی برای داوطلبان مجرد، پدر و برای داوطلبان متأهل همسر می :توجه

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

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

 پذیرش دریافت و پس از تكمیل تحویل مسئول مربوطه نمایند.
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 معافیت از آزمون 

معاف هستند مشروط به  یبه باال هستند، از آزمون کتب 15معدل  یکه داراجامعة الزهراء 5ممتاز سطح  النیفارغ التحص

   به بعد(. 1152آذرماه  1 النی)فارغ التحص آنها یلیاز دو سال از زمان فارغ التحص شینشدن ب یسپر

 .همانند سایر داوطلبان در سامانه ثبت نام کنندالزم است و  کنندفقط در آزمون شرکت نمیافراد واجد شرایط فوق  یادآوری:

های مربوط همچنین با مراجعه به سامانه پذیرش )در زمان ثبت نام برای مصاحبه(، نسبت به تعیین زمان مصاحبه و تكمیل فرم

   اقدام نمایند.

 

 های خاص()ویژگی متیاز ویژها   

وزارت فرهنگ و  با ارائه مدرك رسمی از یكی از مراکز: قرآن کریم یا نهج البالغه یا صحیفه سجادیه نصف کل یاحافظان  .1
 ؛سازمان تبلیغات اسالمییا  سازمان اوقاف و امور خیریه، ارشاد اسالمی

  توجه:

مراکز مذکور باشند، امكان استفاده از این امتیاز را  از گواهی پایان دوره آموزشی حفظ کلدارای  الف( داوطلبانی که صرفاً
 ندارند.

 .مند شوندتوانند از این امتیاز بهرهنمی نیز دارندگان مدارك حفظ از دیگر مراکزب( 
  ؛باالتر و 13کل  معدل با 5 مدرك سطح دارندگان .5
)اعم از مادر،  و بستگان درجه اول آنهاماه سابقه حضور در جبهه(  3درصد و باالتر، ایثارگران )دارای حداقل  52 جانبازان .1

 ؛استعالم از سایت مربوطههمراه  بهو سایر مراکز ذی ربط  ایثارگرانکارت بنیاد شهید و امور با ارائه همسر، خواهر یا فرزند( 

 ؛کشوری و بین المللیبرگزیدگان و شایستگان تقدیر در المپیادها و جشنواره های علمی  .4

 کنند. توانند از این امتیاز استفادهاستانی نمی یعلم یهاو جشنواره ادهایدر المپ ریتقد ستگانیو شا دگانیبرگز :توجه

)فهرست مناطق کمترتوسعه  رانیوز ئتیه 11/2/33مورخه  511/24355مناطق محروم بر اساس بخشنامه شماره ساکنان  .2
 (؛اتهایقانون مال 55و  115موضوع ماده  افتهی

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

 دقت مطالعه کرده و در صورت ذکر محل سكونت شما در این لیست، اقدام به ثبت امتیاز مذکور نمایید.به 
 کارگزینی؛ با ارائه حكم )همسر و فرزند( و خانواده آنهاجامعة الزهراء همكاران .3

 ؛با ارائه مدرك معتبر و مدیران حوزه های علمیه خواهران سراسر کشورالزهراءجامعة اساتید  .7

 ؛دارای اعتبار حوزه یا کارت هوشمند طالبی نامه با ارائه معرف های علمیههمسران طالب حوزه .3

های معاونت تبلیغ حوزه ،اسالمی استان، دفتر تبلیغات اسالمی معرفی نامه به روز از سازمان تبلیغات با ارائه مبلغان فعال .5
 ؛خراسان(و مراکز مدیریت قم و جامعة الزهراء )اعم از خواهرانعلمیه 

 داوطلبان دارای یكی از موارد ذیل: :انپژوهشگر .11

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

  ؛تألیف یا ترجمه حداقل یک کتاب علمی 

 .کارگزینی و پرورش با ارائه معرفی نامهدبیران و معلمان رسمی آموزش  .11
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 منابع آزمون

 

 هامنابع مشترک همه رشتهالف( 

 

 مؤلف منبع امتحانی
محدوده 

 امتحانی
 بخش نحو تصحیح محمدی 5مبادی العربیة ـ جلد 

 تمام کتاب فائزی نسب قواعد و نكات علم صرف در تجزیه و ترکیب

 تحریر شرح اللمعة
طباطبایی و 

 خدامی
 کتاب الطهارة

 تمام کتاب  شهید صدر االولیترجمه حلقة 
 

 

 هر رشتهمنابع اختصاصی ب( 

 

 رشته تاریخ اسالم (1
 

 مؤلف عنوان
محدوده 

 امتحانی

 تاریخ تشیع )تک جلدی(
پژوهشگاه حوزه و 

 دانشگاه
 تمام کتاب

 تمام کتاب منتظر القائم ها(تاریخ امامت )نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه

 

 رشته تبلیغ با گرایش حج (2
   

 محدوده امتحانی مؤلف عنوان
 کتاب الحج و العمرة خدامی و طباطبائی تحریر شرح اللمعة

 تمام کتاب انیرسول جعفر  آثار اسالمی مكه و مدینه

 

 مشاوره خانواده با رویكرد اسالمیرشته  (5 ( تربیت دینی کودک و نوجوان و4، تعلیم و تربیت اسالمی رشته (3

 

 محدوده امتحانی مؤلف عنوان

 سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت
 و دانشگاه(حوزه  )پژوهشگاه

 تمام کتاب داوودی و حسینی زاده

 شناسی عمومیمبانی روان
 )نشر روان(

 تمام کتاب حمزه گنجی

 تمام کتابسیف، کدیور، کرمی  (1شناسی رشد )روان
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 محدوده امتحانی مؤلف عنوان

 آبادینوری و لطف )انتشارات سمت(

 رشته تفسیر و علوم قرآن (6
 

 محدوده امتحانی مؤلف عنوان

 عالمه طباطبائی )عربی( المیزان فی تفسیرالقرآن
به جز مباحث سوره یس )

 (روایی

 تمام کتاب آیت اهلل معرفت علوم قرآنی
 

 رشته فقه واصول (7
 

 محدوده امتحانی مؤلف عنوان
 الصالة کتاب طباطبائی و خدامی ة )عربی(تحریر شرح اللمع

 - ةالثانی ةالحلق)دروس فی علم االصول 
 عربی(

 شهید صدر
)االمر و النهی(  11از درس

 استصحاب تا ابتدای

 رشته فلسفه اسالمی (9
 

 محدوده امتحانی مؤلف عنوان
 تمام کتاب یعالمه طباطبائ ة )عربی(بدایة الحكم

 عالمه مظفر  (یالمنطق )عرب
از اول قضایا تا آخر کتاب 

 (شعر و خطابه جدل،)غیراز 
 

 

 ( مهدویت  12( مذاهب اسالمی؛ 11( امامت؛  11های  و گرایش اسالمیرشته کالم  (9
 

 محدوده امتحانی مؤلف عنوان
 5و  1جلد  ربانی گلپایگانی عقاید استداللی

 15و  11،  7، 1مراحل  عالمه طباطبایی ةالحكم ةبدای

  
 

 رشته مدرسی ادبیات عرب (13
 

 محدوده امتحانی مؤلف عنوان

 طباطبائی (به بعد 52صرف ساده )ویرایش 
و بخش اسم « فعل»بخش 

مبحث ثانی )الجامد و 
 المشتق(

 تمام کتاب نسبفائزی نكات نحوی تجزیه و ترکیب
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 رشته مطالعات اسالمی زنان (14
 

 محدوده امتحانی مؤلف عنوان
 تمام کتاب شهید مطهری نظام حقوق زن در اسالم

 عالمه طباطبایی القرآن )عربی(المیزان فی تفسیر 

 17تا  53احزاب آیه  سوره
 )عربی(
   14تا  11سوره نور آیه  

 )ترجمه فارسی المیزان(
 

 تمام کتاب دکتر بستان اسالم رخانواده د

 از کتاب دو جلدی 1ج  خانم عالسوند زن در اسالم 

 

 

 : تذکر

 است. 5اختصاصی  ضریب سؤاالت و 1سؤاالت مشترك ضریب ای است. همچنین، سؤاالت آزمون به صورت چهار گزینه (1

 شود.، یک پاسخ صحیح حذف میپاسخ نادرست سهآزمون دارای نمره منفی است و به ازای هر  (5

 

 دریافت منابع آزمون 
از طریق  یابا مراجعه حضوری به فروشگاه کتاب جامعة الزهراء، خرید منابع آزمون و لوح فشرده آموزشیتوانند جهت داوطلبان می

 اقدام نمایند.eshop.jz.ac.ir به آدرس این مرکزفروشگاه الكترونیک 
 

 ثبت نامجزئیات 

 چگونگی ثبت نام (الف

 

 .استپذیر ذیل امكانبه یكی از روش های  1397 دی 21تا  آذر 21از نام  ثبت .1

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

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

 (.؛ لذا لطفاً در خرید کارت و ثبت نام دقت کنیدباشد)وجه واریزشده، قابل استرداد نمی است هزار تومان 41نام هزینه ثبت  .5

فرمت  .است ازین مدرك تحصیلی داوطلبو  دیسف نهیتمام رخ با زم دیجد یقطعه عكس پرسنل کی اسكن نام به ثبت یبرا .1

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

یرحداکثر حجم تصو  حداقل حجم تصویر 
حداکثر طول و 

 عرض تصویر

طول و حداقل 

 عرض تصویر
 

 عكس پرسنلی پیكسل 521 پیكسل 311 کیلوبایت 41 کیلوبایت 521

 سایر مدارک پیكسل 311 پیكسل 1211 کیلوبایت 51 کیلوبایت 311

  

 د.نو فاقد کشیدگی از طول یا عرض باش برخوردار بودهوضوح کافی  از تصاویر ارسالی باید

http://www.jz.ac.ir/
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در سامانه پذیرش مراجعه  «ویرایش مدارك»توانید به راهنمای و جزئیات آن میبرای اطالع از چگونگی ارسال تصاویر : توجه

 کنید.

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

وطلب اخذ خواهد شد، لذا : مدارك سجلی و مدارك مربوط به معافیت از آزمون و امتیازهای ویژه در زمان مصاحبه از داتوجه

الزم است نسبت به تهیه این مدارك تا زمان ثبت نام مصاحبه برنامه ریزی الزم را داشته باشید. در صورت عدم ارائه مدارك 

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

ارك مُثبت امتیازهای ویژه، چنانچه قبولی داوطلب در مرحله آزمون کتبی وابسته به این امتیازها بوده باشد، از وی عدم ارائه مد

 مصاحبه به عمل نخواهد آمد.

 بازه زمانی ثبت نام وجود دارد. در مكان ویرایش و اصالح اطالعات واردشده،ا .2

نام مراجعه کنید و با وارد کردن اطالعات کارت خریداری شده یا کد برای ویرایش اطالعات ثبت نام باید دوباره به بخش ثبت  .3

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

 .انتها ادامه داده تا کد رهگیری دریافت نمایید

است. درج  کد تحصیلی طلبگییا  شماره دانشجوییدر مرحله دوم ثبت نام آزمون،  هخواسته شد کد تحصیلیمنظور از : یادآوری

 این کد برای دانشجویان اختیاری است.

نیمسال قطعی داوطلبان  کند.و هیچ حقی برای داوطلب ایجاد نمی ی استپیشنهادنیمسال تحصیلی انتخابی در این مرحله  توجه:

شود. منظور از نیمسال تحصیلی، نیمسال شروع تحصیلی در سال تحصیلی بعد از پذیرش نهایی و در سامانه ثبت نام نهایی تعیین می
 خواهد بود. 1153و نیمسال دوم دی یا بهمن  1153است؛ بنابراین، نیمسال اول مهرماه  55-53

 

 ب( زمان و مكان آزمون 

 شود. برگزار میصبح  9:31، ساعت1397بهمن  26 آزمون ورودی روز روز آزمون ورودی .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 .5

کنندگان آنها کمتر از حد نصاب باشد، آزمون برگزار نخواهد شد و داوطلبان این استانها هایی که تعداد شرکتدر استان تبصره:

این امر پس از پایان ثبت نام مشخص شده و مراتب به نحو مقتضی توانند استان دیگری را برای شرکت در آزمون انتخاب کنند. می
 انها خواهد رسید.به اطالع داوطلبان این است

 پذیر است. و کارت شناسایی معتبر امكان ورود به جلسه آزمون فقط با ارائه کارت آزمون .1

 .یافت استقابل در جامعة الزهراءت یسا از طریق 1397 بهمن 25تا  17 خیکارت ورود به جلسه آزمون از تار .4

 شود. جزئیات مربوط به آزمون، در کارت ورود به جلسه هر داوطلب درج می .2
 
 

 ج( مصاحبه

  شود.اعالم میالزهراء جامعةدر سایت  1397 اسفند 25 (شدگان در مرحله اول )آزمون کتبیاسامی قبول

تعیین زمان مصاحبه و  شود، برایمیدر زمان اعالم نتایج اعالم در تاریخی که الزم است شدگان آزمون کتبی، الزم است قبول
 مراجعه نمایند.الزهراء جامعةهای مربوط به سایت تكمیل فرم

 است. مصاحبه به منزله انصراف شرکت در مصاحبه در زمان تعیین شده ضروری است و عدم اقدام برایو ثبت نام  تذکر:
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  الزهراء ةجامع 3های سطح با رشته سودانشگاهی هم هایرشته

   

هایی که فهرست آنها در ادامه آمده است، با توجه به انگیزه، عالقه و در رشته پیوسته کلیه داوطلبان دارای مدرك کارشناسی 

عنوان شود که یادآوری می های معرفی شده در سطح سه را انتخاب نمایند.ها و گرایشتوانند یكی از رشتهتوانمندی خود می

داوطلبان این سطح، باید کامالً منطبق با یكی از عناوین مذکور در فهرست ذیل باشد، در غیر این مندرج در مدرك کارشناسی 

های ذیل . ضمناً تنها افرادی که دارای مدرك کارشناسی رشتهرا نخواهند داشت 1صورت امكان شرکت در آزمون سطح 

 شرکت کنند 1توانند در آزمون سطح هستند، می

ها های ذیل، حتی اگر مدرك کارشناسی ارشد یا دکتری را در این رشتهمدرك کارشناسی در رشته داوطلبان فاقد نكته مهم:

 .شرکت نمایند 1توانند در آزمون سطح دارا باشند، نمی

دارندگان مدارك معادل یا استخدامی و داوطلبانی که مدرك کارشناسی خود را بر اساس حفظ کل قرآن کریم از  تبصره:

 .را ندارند 1اند، امكان شرکت در آزمون سطح تحقیقات اخذ کردهوزارت علوم و 

 سوهای همعناوین رشته

 

 و مذاهب انیاد (1

 اتیاله آموزش (5

 یو عرب ینید آموزش (1

 یزبان عرب آموزش (4

 (ی)در رشته معارف اسالم معلمان آموزش (2

 اسالم خیتار (3

 ارتیزو حج  ،غیتبل (7

 میکر قرآنمبلغ  تیترب (3

 تربیت معلم قرآن (5

 میکر قرآن ریتفس (11

 دیقرآن مج ریتفس (11

 یو معارف اسالم اتیاله یریدب (15

 دبیری زبان و ادبیات عرب (11

 دبیری علوم دینی و معارف اسالمی (14

 فلسفه یریدب (12

 دیقرآن مج ریتفس شیگرا یعلوم قرآن رشته (13

تالوت و کتابت قرآن  ،فنون قرائت رشته (17

 دیمج

 زبان و ادبیات عرب (13

 یعرب اتیوادب زبان (15

 یشناس عهیش (51

 اقتصادی رشته اسالم علوم (51

 اسالم خیتاری و اسالم علوم (55

 ثیحد علوم (51

 علوم حدیث و قرآن (54

 ثیو حد قرآن علوم (52

 دیمجقرآن معلم  تیترب یقرآن علوم (53

 دین مجآقر ریتفس _ ینآقر علوم (57

 دین مجآعلوم قر _ ینآقر علوم (53

 دیمج قرآن ریتفس شیگرا ینآقر علوم (55

 دیمج قرآنعلوم  شیگرا ینآقر علوم (11

 ثیو حد ینآقر علوم (11

 دیقرآن مج علوم (15
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 علوم قضایی (11

 و معارف قرآن علوم (14

 یاسالم فقه (12

 و اصول فقه (13

 یو حقوق اسالم فقه (17

 یو معارف اسالم فقه (13

 فقه وحقوق (15

 فلسفه (41

 فلسفه و حكمت اسالمی (41

 یو عرفان اسالم فلسفه (45

 فلسفه و کالم (41

 )دانشگاه امام صادق( یو کالم اسالم فلسفه (44

 یاسالم کالم (42

 معارف اسالمی (43

 و ارتباطات غیتبل شیگرا یاسالم معارف (47

 و اخالق یاسالم معارف (43

 یفرهنگ ییایو جغراف یاسالم معارف (45

 یشناسو روان یاسالم معارف (21

 عرب اتیو زبان و ادب یاسالم معارف (21

 یو علوم اجتماع یاسالم معارف (25

 یتیو علوم ترب یاسالم معارف (21

 یاسیو علوم س یاسالم معارف (24

 و کالم یاسالم معارف (22

 تیریو مد یاسالم معارف (23

 و مطالعات زنان یاسالم معارف (27

 اقتصاد  و یاسالم معارف (23

 حقوق و یاسالم معارف (25

 یاسیعلوم س و یاسالم معارف (31

 مین کرآقر معارف (31

 یفلسفه و حكمت اسالم اتیاله (35

و  شاخه فلسفه_ یو معارف اسالم اتیاله (31

 یحكمت اسالم

 یو معارف فقه و حقوق اسالم اتیاله (34

 معارف اسالمی الهیات و (32

 و انیشاخه اد یمعارف اسالم و اتیاله (33

 عرفان

تمدن  خیشاخه تار یمعارف اسالم و اتیاله (37

 یملل اسالم و

شاخه علوم قرآن  یمعارف اسالم و اتیاله (33

 ثیوحد

 یمبان شاخه فقه و یمعارف اسالم و اتیاله (35

 یحقوق اسالم

 شاخه فلسفه و یمعارف اسالم و اتیاله (71

یکالم اسالم

 
 

 
 

 موفق باشید

 ی تربیتیمعاونت آموزش

 سنجش و پذیرش 



 تعداد واحدهای گذرانده متقاضیان سال آخرفرم مخصوص ثبت میانگین 
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