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 تذکرات  مهم

 اول: 

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

 

 دوم:

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

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

  طریق دریافت نمایند.
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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
 العالیمدظله رهبر معظم انقالب

 مقدمه

 دی را در خود ثبت کرده است وزیامجتهد  و نام زنان فاضل ،آفرین شیعهای طوالنی دارد و تاریخ افتخارتحصیل علوم دینی بانوان، سابقه
، در اصالح جامعه و سوق دادن آن به «مربی نیم دیگرند نیمی از جامعه و زنان خود» : یامام خمینحضرت فرمایش  جا که طبقناز آ

 کنند. ای ایفا میسوی کمال، نقش تعیین کننده

هم شوق خدمت  اند وعترت معارف ناب قرآن و هخواهرانی که هم تشنخواهی آرمان جویی وکمال ی است برایبسترجامعة الزهراء

  .دارند رام( )علیهم السالنظام اسالمی و مکتب اهل بیت عصمت به 

 سطح چهاربرنامه تحصیلی معرفی 

مقطع از  چهارمین مقطع از تحصیالت حوزوی و دومین ،شودبرگزار می پژوهشی _ آموزشیکه به صورت سطح چهار برنامه تحصیلی 
و تخصصی  توان تدریس، تحقیق، نقد، ارائه نظریه و پاسخ به نیازهای علمی ،طالب پس از گذراندن این دوره .تحصیالت تکمیلی است

 کنند.پس از دفاع از رساله علمی، دانشنامه سطح چهار آن رشته را دریافت می رشته مربوط را کسب کرده و
 از:این دوره عبارتند برگزاری اهداف  از برخی

 ؛های مرتبط با رشتهها و روشها، مکتبایجاد تسلط بر دیدگاه (1

 ؛ل مرتبط با رشتهدر حد تحلیل، نقد و ارائه نظریه در مسائتقویت توان پژوهش  (2

 ؛توان پاسخگویی به نیازهای علمی و تخصصی رشته ءارتقا (3

 ؛وسعه دانش در رشتهسازی جهت تولید علم و تتأمین پژوهشگر مورد نیاز و زمینه (4

 .مورد نیاز در رشته اساتید فرهیخته و توانمندپروش  (5
 نظام آموزشی

 .استنیمسال  12و حداکثر  8واحدی و حضوری است. طول دوره با احتساب رساله علمی، حداقل نظام آموزشی سطح چهار، نیمسالی
 عناوین کلی دروس و تعداد واحدهای آن به شرح ذیل است:

 
 

 تعداد واحد دروسعنوان کلی 

 22 )فقه و اصول فقه( مشترکدروس 

 42 دروس تخصصی

 22 رساله علمی

 91 جمع واحدها
 

 

 

 

                                                 
  1382 مهر 25 تاریخ در رهبری معظم مقام توسط ءالزهرا جامعة امناء هیئت انتصاب حکم متن از برگرفته . 1
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 ی تحصیلیهارشته
 ؛تفسیر تطبیقی (1

 ؛علوم و معارف قرآنتفسیر  (2

 ؛فقه خانواده (3

 ؛کالم اسالمی (4

 ؛بیتتاریخ اهل (5

 حکمت متعالیه. (6

 به حد نصاب الزم برسند. تعداد نهایی پذیرفته شدگانکالس ها در صورتی تشکیل خواهد شد که  ; :1 تذکر

ی کالسها ، درطبق برنامه ارائه شدهالزم است  نشود و پذیرفته شدگابه صورت حضوری برگزار می سطح چهار برنامه تحصیلی :2تذکر 

 .شرکت نمایندبه صورت منظم  درس

 

 آزمونبندی مراحل جدول زمان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط پذیرش

 عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصل والیت فقیه؛التزام  (1
 های عمومی و اخالقی؛صالحیتاحراز  (2

 ملیت و تابعیت جمهوری اسالمی ایران؛ (3

 ل؛یتحص یالزم برا ییو داشتن توانا یروح جسمی، کامل از سالمت یبرخوردار (4
قم و کز مدیریت علمیه خواهران زیر نظر مرا مدارس، جامعة الزهراءهای علمیه )حوزه سطح سهعلمی مدرک  دارا بودن (5

 خراسان(؛

 ست.ا 1318مرداد  32نهایی مشروط به فارغ التحصیلی داوطلب و ارائه مدرک تحصیلی تا تاریخ پذیرش  :توجه

 فرم مخصوص ثبت میانگین، به جای مدرک تحصیلیاند، الزم است که هنوز فارغ التحصیل نشده یداوطلبان :1تبصره 

بعد از تأیید و مهر آن توسط اداره ت، تکمیل و واحدهای گذرانده متقاضیان سال آخر را که در انتهای همین دفترچه درج شده اس
بارگزاری نموده و اصل آن را در ثبت نام  استان، در سامانه مدیریت یا مرکز کل خدمات و واحدهای آموزشی جامعة الزهراء

موظفند تا پس از فارغ التحصیلی و در موعد مقرر )حداکثر  این داوطلبان زمان مصاحبه عمومی به مسئول پذیرش تحویل دهند.

 تاریخ عنوان ردیف

 1331 دی 22تا  آذر 22 ثبت نام زمان  .1

 1331بهمن  25تا  11 دریافت کارت آزمون  .2

 1331بهمن  26 برگزاری آزمون  .3

 1331اسفند  25 اعالم نتایج آزمون  .4
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به پذیرش جامعة  یا گواهی پایان دوره خود را که معدل کل در آن ذکر شده باشد، 3مدرک سطح  (،1318مرداد  32
 ارائه نمایند.الزهراء

منوط به ، نیستشان مرتبط انتخابی چهار آنان با رشته سطح رشتهکه  پذیرش طالب دارای مدرک سطح سه حوزه :2 تبصره

 .است نیازگذراندن دروس پیش
 ؛(ثرمؤ پژوهشیو  آموزشیسوابق  احراز صالحیت علمی )آزمون کتبی، مصاحبه علمی و (6

 حد نصاب نمره در آزمون کتبی است. کسبمنوط به  ،: دعوت به مصاحبه علمی 1تبصره 
ضمن ثبت در سامانه اصل آن رادر فرم مخصوص سوابق علمی را تکمیل و مصاحبه ثبت نامهنگام  داوطلبان باید در:  2تبصره 

 .ارسال نمایندبه همراه مستندات  روز مصاحبه 

  توانند در آزمون این دوره شرکت کنند.د، نمیاند یا منع از تحصیل شده انی که در یک سال اخیر انصراف دادهداوطلبان: 3تبصره 
 .سرپرست قانونی رضایت (7

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

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

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

   پذیرش دریافت و پس از تکمیل تحویل مسئول مربوطه نمایند.

 های خاص()ویژگی امتیاز ویژه

 مند خواهند بود:ویژه در آزمون بهرهدارندگان شرایط ذیل، از امتیاز 
با ارائه مدرک رسمی از یکی از مراکز: وزارت  قرآن کریم یا نهج البالغه یا صحیفه سجادیه نصف کل یاحافظان  .1

 ؛اسالمی ، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغاتاسالمی فرهنگ و ارشاد

 : توجه 
استفاده از این گواهی پایان دوره آموزشی حفظ کل از مراکز مذکور باشند، امکان الف( داوطلبانی که صرفاً دارای 

 امتیاز را ندارند.
 . مند شوندتوانند از این امتیاز بهرهب( دارندگان مدارک حفظ از دیگر مراکز نیزنمی

 به باال؛ 18معدل  دارای 3دارندگان مدرک سطح  .2
مادر، شامل  و بستگان درجه اول آنها ماه سابقه حضور در جبهه 6درصد و باالتر، ایثارگران دارای حداقل  25 جانبازان .3

  .و سایر مراکز ذی ربط ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن زبا ارائه کارت الکترونیکی یا نامه اهمسر، خواهر یا فرزند( 

 ؛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 هیئت وزیران  31/5/88 ورخهم 212/54821 شماره بخشنامهبر اساس  مناطق محرومساکنان  .5
 ؛(قانون مالیاتها 12و  132 کمترتوسعه یافته موضوع ماده

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

 یست، اقدام به ثبت امتیاز مذکور نمایید.دریافت و به دقت مطالعه کرده و در صورت ذکر محل سکونت شما در این ل
 )همسر و فرزند( با ارائه حکم کارگزینی؛ و خانواده آنهاجامعة الزهراءهمکاران  .6

دارای  یا کارت هوشمند طالب به روز از مرکز مدیریت استانی نامه های علمیه با ارائه معرفهمسران طالب حوزه .7
 ؛اعتبار

های علمیه یا معاونت تبلیغ حوزه اسالمی معرفی نامه به روز از سازمان تبلیغات استان، دفتر تبلیغات مبلغان فعال با ارائه .8
 ؛و مراکز مدیریت قم و خراسان()اعم از جامعة الزهراء خواهران

 دبیران و معلمان رسمی آموزش و پرورش با ارائه معرفی نامه کارگزینی. .1

 

http://www.accpress.com/news/1389/08/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-21054829-%d9%85-88531%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%da%a9%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87/
http://www.accpress.com/news/1389/08/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-21054829-%d9%85-88531%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%da%a9%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87/
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 و مصاحبه علمی  منابع آزمون کتبی

 منابع مشترک (1

 

 محدوده مؤلف نام منبع ردیف

 محمدرضا مظفر اصول الفقه )عربی( 1
ـ تعادل و 3ـ حجیت ظواهر؛ 2؛ عام و خاصـ 1فقط مباحث ذیل: 

 تراجیح.

 کتاب های نکاح، طالق و ارث. ایروانی الفقه االستداللی )عربی( 2

 است. 4ج  –این منبع آزمون متن خاصی ندارد و سؤاالت در حد کتاب مبادیء العربیه  ادبیات عرب 3

 

 

 منابع اختصاصی  (2

 

 رشته تفسیر تطبیقی .1

 محدوده مؤلف نام منبع ردیف

1 
 المیزان فی تفسیر القرآن )عربی(

 مجمع البیان )عربی(
 تفسیر الکبیر )عربی(

 عالمه طباطبایی

 مرحوم طبرسی ممتحنه و صفتفسیر سوره های مجادله، حشر، 

 فخر  رازی

 سیوطی االتقان )عربی( 2
)قواعد تفسیر(،  42)غریب القرآن(، نوع  36نوع 
)شروط  78و موهم تناقض(، نوع )مشکل  48نوع 

 ر(مفس

 2و  1جلد  علی اکبر بابائی بررسی مکاتب و روش های تفسیری 3

4 
 النصوص القرآنیه المعاصره )عربی(

 به بعد 1315چاپ 
 المستوی الثانی علی فتحی

 
 

 رشته علوم و معارف قرآن .2

 

 محدوده مؤلف نام منبع ردیف
 تمام کتاب به جز مباحث تفسیری سوره حمد سید ابوالقاسم خوئی البیان )عربی( 1

 محمدهادی معرفت تلخیص التمهید )عربی( 2
)ظاهرة الوحی(،  مباحث وحی شناسیجلد اول: 

 ؛و محکم و متشابه نزول القرآن
 جلد دوم: اعجاز بیانی و اعجاز علمی قرآن.

 سوره های ملک، قلم، حاقه، معارج و نوح عالمه طباطبایی المیزان فی تفسیر القرآن )عربی( 3

4 
 النصوص القرآنیه المعاصره )عربی(

 به بعد 1315چاپ 
 المستوی الثانی علی فتحی
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 رشته تاریخ اهل بیت  .3

 محدوده مؤلف نام منبع ردیف
 تمام کتاب جاسم حسین تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم )عجل اهلل( / )انتشارات امیرکبیر( 1

  خیتار ریدر مس عیتش 2
دفتر نشر فرهنگ 

 یاسالم
 تمام کتاب

 2جلد  حسین صابری  تاریخ فرق اسالمی / )انتشارات سمت( 3

 تمام کتاب یشناس عهیمؤسسه ش عهیامامان ش ریتصو 4

 عهیش یخیمنابع تار 5
پژوهشگاه حوزه و 

 دانشگاه

 
 تمام کتاب

 تمام کتاب شیخ مفید کتاب الجمل / )دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم( 6
 

 فقه خانوادهرشته  .4

 

 محدوده مؤلف نام منبع ردیف

 آخوند خراسانی االصول )عربی( ةکفای 1
تعارض االدلة و  د،یبحث عام و خاص، مطللق و مق

 االمارات

 شهید صدر حلقه ثالثه )عربی( 2
از ابتدای اصول عملیه تا آخر بحث استصحاب 

 )ابتدای تعارض ادلَه(

3 
 

 مکاسب )عربی(
 

 شیخ انصاری

 و کذب بتیغ ،غناء ،مکاسب محرمه -

 

ی )واحتج فضول عیاز ادله بطالن بکتاب البیع 
 االجازة و الرد یتا القول ف للبطالن باالدلة االربعة(

 )اما الکالم فی االجازة(

تا  « الشروط التی یقع علیها العقد»از خیارات,   
 «مسئلة فی حکم الشرط الفاسد»

 

 رشته کالم اسالمی .5

 

 محدوده مؤلف نام منبع ردیف
 1و  7، 6، 5، 3تمام کتاب به جز مراحل  عالمه طباطبایی نهایه الحکمه )عربی( 1

2 
االعتقاد کشف المراد فی شرح تجرید 

 )عربی(
 از المقصد الثالث تا آخر کتاب عالمه حلَی

 مباحث قیاس، برهان و مغالطه محمدرضا مظفر المنطق )عربی( 3

 جلد اول آیت اهلل سبحانی بحوث فی الملل و النحل )عربی( 4

)معجزات( و  1(، )شر 6)براهین خداشناسی(،  5 مباحثجمعی از نویسندگان با ترجمه عقل و اعتقاد دینی / )انتشارات طرح  5
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 )حیات پس از مرگ( 12 سلطانیآقایان نراقی و  نو(

 رشته حکمت متعالیه .6

 

 محدوده مؤلف نام منبع ردیف
 کل کتاب عالمه طباطبایی نهایه الحکمه )عربی( 1

 عالمه حلَی الجوهر النضید )عربی( 2
 الفصل الخامس: فی البرهان و الحد؛

 المغالطه.الفصل السابع: فی 

 یفلسفه اسالم خیبر تار یدرآمد 3
 سندگانیاز نو یجمع

 یر محمد فنائظن ریز
 یاشکور

 فصل سوم، چهارم و پنجم - 1ج 

 یفلسفه اسالم خیبر تار یدرآمد 4
 سندگانیاز نو یجمع

 یر محمد فنائظن ریز
 یاشکور

 و چهاردهم زدهمیس ازدهم،یفصل  - 3ج 

 

  .استمنابع مصاحبه علمی همان منابع اختصاصی هر رشته   مصاحبه علمی:منابع 
 

 جزئیات آزمون
 

 ای ومواد امتحانی اختصاصی به صورت تشریحی است.سؤاالت مواد امتحانی عمومی به صورت چهارگزینه (1

 است.  1و دروس عمومی  2ضریب دروس تخصصی   (2

 ره منفی درج می گردد.دارای نمره منفی است و به ازای هر سه پاسخ غلط یک نمتستی آزمون  (3

اختصاص  درصد به رزومه علمی 22 درصد به مصاحبه علمی و 32، درصد امتیازها به آزمون کتبی 52در پذیرش نهایی،  (4
 یابد.می

 جزئیات ثبت نام
 چگونگی ثبت نام (الف

 است:به یکی از روش های ذیل امکان پذیر  1397 دی 21تا  آذر 21نام از  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

 باشد(.استرداد نمیاست )وجه واریزشده، قابل  هزار تومان 52نام هزینه ثبت  .2

فرمت تصاویر ارسالی  نیاز است. مدرک تحصیلی داوطلبو عکس پرسنلی جدید تمام رخ با زمینه سفید اسکن نام به  برای ثبت .3

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

حداکثر حجم 

 تصویر

حداقل حجم 

 تصویر

حداکثر طول و 

 تصویرعرض 

حداقل طول و 

 عرض تصویر
 

 عکس پرسنلی پیکسل 252 پیکسل 622 کیلوبایت 42 کیلوبایت 252

 سایر مدارک پیکسل 622 پیکسل 1522 کیلوبایت 12 کیلوبایت 622

  

http://www.jz.ac.ir/
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 د.نو فاقد کشیدگی از طول یا عرض باش برخوردار بودهوضوح کافی از تصاویر ارسالی باید 

در سامانه پذیرش مراجعه « ویرایش مدارک»توانید به راهنمای ارسال تصاویر و جزئیات آن میبرای اطالع از چگونگی : توجه

 کنید.

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

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

الزم است نسبت به تهیه این مدارک تا زمان ثبت نام مصاحبه برنامه ریزی الزم را داشته باشید. در صورت عدم ارائه 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 امتیازها بوده باشد، از وی 

 مصاحبه به عمل نخواهد آمد.

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

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

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

 .یافت نماییدکد رهگیری درو انتها ادامه داده 

 ب( زمان و مكان آزمون 

 شود. برگزار میصبح  9:31، ساعت1397  بهمن 26جمعه  آزمون ورودی روز .1

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

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

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

 به اطالع داوطلبان این استانها خواهد رسید.

 پذیر است. و کارت شناسایی معتبر امکان ورود به جلسه آزمون فقط با ارائه کارت آزمون .3

 .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 .5

 

 ج( مصاحبه

  شود.اعالم می جامعة الزهراءدر سایت  1397 اسفند 25شدگان در مرحله اول )آزمون کتبی( اسامی قبول

تعیین زمان مصاحبه به سایت ثبت نام و  شود، برایزمان اعالم نتایج اعالم میدر تاریخی که شدگان آزمون کتبی، الزم است قبول
 مراجعه نمایند. جامعة الزهراء

به منزله در زمان مقرر مصاحبه  برای مراجعهشرکت در مصاحبه در زمان تعیین شده ضروری است و عدم و ثبت نام  تذکر:
 احبه به هیچ وجه قابل تغییر نیست.همچنین، زمان مص است. انصراف

 

 

 موفق باشید

 ی تربیتیآموزشمعاونت 

 سنجش و پذیرش 
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