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سّثشهعظناًقالب

اتٍآثاسخَدساآضکاسساختِاستٍجوعکثیشیاصتاًَاىتشکاکٌَىتحوذاهلل،الضّشاءهشکضعلَماسالهیجاهعِ
اًذ.ٌتطشگطتِهسشاسشکطَسٍاصکطَسّایدیگشدسایيهشکضعالیعلویتحقیقیپشٍسشیافتٍِدساقطاساسالهی

 

 

 

 مقـدمه

دسخطااىنٌاذِساتقتااءالضّشةجاهع،طاّشُصذّیقٍِحضشتاهامعصشِاىٍتَجْاتخاصّعٌایاتخذاًٍذهٌِّدسسای
ِ-سااختاسعلوایسااصٍکاسٍدسپشتَایجاادتَاًستِاست،تعلینٍتشتیتطالبخَاّشدِّ ّاایتاِهَفقیات،تشتیتایضایسات
طالبخَاّشیتشاتسیاسهٌاسثییّاتیٍظشفیاتذدستیٍفشٌّگتثلیغی،یپژٍّط،یتیتشت،یضآهَصیّاٌِیگیشیدسصهنطن

.تیافشیٌذٍخاسجاصکطَسدسسطحکطَس

تااّاذ «تربیت مـدس  »تشگضاسیدٍهیيدٍسُ،قاتلتَجْیدستیافتِاستگستششطیثِتُِایيضجشکِاکٌَى
طالبخَاّشتَاًوٌذساصیّوسٍَهشاکضدیگشتشایءالضّشاةّایهشجعیتعلویجاهعصیشساختٍّاصهیٌِساصیفشاّن

سسذ.ضشٍسیتًِظشهی-استالضّشاءةدساسٌادتاالدستیجاهعرکشضذُّایسیتکِیکیاصهأهَ-تشایتذسیس
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 ديرٌ تزبیت مدرسي ضزيرت معزفی   .1

سدسهَضاَ یتاذسالصمتشایهْاستٍداًصذٌتَاًیطلثِتاگزساًذىآى،هخَاّشاىاستکِیاتهذسس،دٍسُیتشتُدٍس
شگضاسیایيدٍسُ،عثاستٌذاص:تّایتشخیاصضشٍست.ذٌکٌکسةساخاظ

 ؛خاًنساىهذستِدیگشهشاکضّوسٍَالضّشاءجاهعةصًیا .8

 خاًندسهشاکضآهَصضیخَاّشاى؛هذسّساىگیشیاصاٍلَیتتْشُ .2

 .ّایًَیيآهَصضیًیاصتِهذسّساىتَاًوٌذٍآضٌاتِسٍش .9

 ديرٌَداف ا .2

 ایهٌاسةتذسیسدسهَضَعاتهختلف؛استعذادّکطف .8

 هختلف؛علویهَضَعاتٍتَاًوٌذساصیافشادهستعذتشایتذسیسدسیتتشت .2

 هثاًیعلویٍفٌَىًَیيتذسیس؛تاکٌٌذگاىضشکتآضٌایی .9

 ؛عناصداخلٍخاسجاصکطَسا،ٍدیگشهشاکضّوسَالضّشاءجاهعةجْتتذسیسدسهذسّسأهیيت .4

 وظام آمًسشی .3

 .استٍاحذ80قلأحذ،تعذادٍاحذّایسٍضیٍاحذ82ٍتا8تیي،تعذادٍاحذّایهحتَایی .8

.دضَتشگضاسهیهحَسٍپژٍّصصَستکاسگاّیتِ،دٍسٍُهحتَاییّایسٍضیسشفصل .2

سالیٍاحذیٍحضَسیاست.ًظامآهَصضیایيدٍسُ،ًین .9

 است.ًیوسال9تا2،هذتصهاىدٍسُ .4
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 عىايیه دريس ديرٌ .4

 الف. واحدهای سوشی

 
 عٌَاى درس ردیف

 ّای تذریس )لبل، ضوي ٍ پس اس تذریس(هْارت 1

 اخالق هذرسی 2

 ّای تعلین ٍ تزبیت اسالهیاصَل ٍ رٍش 3

 ارسضیابی پیطزفت تحصیلی 4

 تزبیتی –هطاٍرُ تحصیلی  5

 
 ب. واحدهای محتوایی

 
 

 هجَس تذریس بزای درٍس عٌَاى عام گزٍُ علوی *

  مِاصَل ف اصَل فمِ  اصَل ٍ فمِ 1

 فلسفِ اسالهی  ًلسفِ اسالهی فلسفِ اسالهی 2
 والم اسالهی والم اسالهی والم اسالهی 3
 تاریخ تطیع تاریخ تطیع تاریخ اسالم 4
 صزف صزف  ادبیات عزب 5
 آییي سخٌَری  ّای سخٌزاًی اصَل ٍ رٍش تبلیػ با گزایص حج 6

  اسالهیتزبیت  تعلین ٍ تزبیت اسالهی 7
البالؼِ، تزبیت در صحیفِ رٍایات، تزبیت در ًْج ى ٍآتزبیت در لز

 بیت ٍ اّلسجادیِ، سیزُ تزبیتی پیاهبز
 سى در اسالم، خاًَادُ در اسالم هطالعات سًاى هطالعات اسالهی سًاى 8
 سباى فارسی  سباى فارسی  سباى فارسی  9

 تذکر:

 1398-99لی دٍرُ تزبیت هذرس در سال تحصی يدٍهیبزای  الشّزاءَق با تَجِ بِ ًیاس جاهعٍِاحذّای هحتَایی ف

 ّای آیٌذُ با تَجِ بِ ًیاسّا، هتفاٍت خَاّذ بَد.ٍ بزای سالاست ریشی ضذُ بزًاهِ

 :ديرٌ مشایای .5

؛کٌٌذگاىاصاساتیذتشجستٍِتَاًوٌذهٌذیضشکتتْشُ .8

؛الضّشاءِجزبتشایتذسیسدسجاهعاٍلَیتدس .2

؛ىدٍسُتِدیگشهشاکضجْتتذسیسالتحصیالساصیهعشفیفاسغصهیٌِ .9

؛الضّشاءَاىسَاتقتذسیسدسجاهعةعٌتحصیلیتُِدٍسِهحاسث .4

 پایاىدٍسُ.ًِاهگَاّیِاسائ .5
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 وام ثبت بىدی سمان .6

 تاسیخ  تشًاهه

 8031 آتاى 03تا  25 ًام ثثت

 آرس 03تا  23 شخصیتی -هصاحثه علوی

 8031 دی 85 اعالم ًتایج 

 8031 تهوي 5 اول  وسالًیهای  ششوع کالس

 تذکر: 

 ضَد. ًام فمط اس طزیك ساهاًِ پذیزش تزبیت هذرس ٍ بِ صَرت ایٌتزًتی اًجام هی ثبت -

  پذیز است. هزتبط با هذرن تحصیلی، اهىاى  در رضتِفمط ًام داٍطلباى  ثبت -

ًام در رضتِ تبلیػ  هجاس بِ ثبتاسالهی ٍ تعلین ٍ تزبیت  ٍ اصَل  ، فمٍِ علَم لزآى ّای والم، تفسیز رضتِالتحصیالى  فارغ -

 ّستٌذ. 
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 مىابع مصاحبٍ علمی  .7

 تألیف  هٌبع  گزایص/رضتِ 

 اصَل  
 ثالثه: حلقه. 8
 تشجیح و تعادل اول تا اجوالی علن تحث اول اص و هفاهین اول تا کتاب اتتذای اص

 

 اهلل صذر آیت

 اهلل اًصاری آیت کزب( و غیثت )تحث :هحشهه هکاسة. 2

 ًلسفِ اسالهی
 عالهِ هظفز الوٌطك. 1
 عالهِ هحوذحسیي طباطبایی الحىوِ ًْایِ. 2

 عالهِ حلی الوزاد )الومصذ الثالث تا پایاى وتاب( وطف والم اسالهی

 تاریخ تطیع
 ضیخ هفیذ االرضاد. 1
 پژٍّطگاُ حَسُ ٍ داًطگاُ  جلذ( 2تاریخ تطیع ). 2

 صزف
 سیذهحوذرضا طباطبایی (95 تا 92 سال جذیذ )ٍیزایص چاپ ، ادُس صزف. 1
 هحوذی حویذ )لسن الٌحَ( 2هبادی . 2

ّای  اصَل ٍ رٍش
 سخٌزاًی

 هحوذبالز ضزیعتی سبشٍاری دربارُ سخي ٍ  سخٌَری. 1
 اهلل هصباح یشدی  آیت عمایذاصَل . 2

 تزبیت در لزآى ٍ رٍایات

 دٍراى ًطز ًْن(/ اًتطارات: فصل ایاىپ ًَیي )تا پزٍرضی رٍاًطٌاسی. 1
 

 سیف اوبز علی دوتز
 سَم( فصل پایاى هباًی تزبیت اس دیذگاُ لزآى )تا. 2
 پژٍّطگاُ فزٌّگ ٍ اًذیطِ اسالهی اًتطارات: 

 

 ٍالوسلویي هحوذ بْطتی حجِ االسالم

 ذیذُتزجوِ: عباس پسٌ/ ضْزی اهلل ری آیت اًتطارات دار الحذیث –حىوت ًاهِ وَدن . 3

 سى ٍ خاًَادُ در اسالم

 اهلل صذر آیت (ثالثِ حلمِ) فمِ . اصَل1
 ي ایزٍاًیٍالوسلوی حجِ االسالم (ًىاح ٍ طالق ابَاب) . فم2ِ

 رٍدگز ًزگس  ٌیسن یفو. 3
 

 ًژاد سیبایی هحوَد رسوی تزبیت ًظام در سیتجٌ ٍ خاًَادُ . جایگا4ُ

 تاًگ رسهاری فویٌیستی ّای ًظزیِ بز جاهع درآهذی. 5

 بستاىحسیي  خاًَادُ در اسالم. 6
 بستاى حسیي اسالهی رٍیىزد با جٌسیت ضٌاسی . جاهع7ِ
 عالسًَذفزیبا  (ذیجل )ًسخِ تهدر اسالم سى  .8
 اد ژً سیباییهحوذرضا   ّای جٌسیتی ٍ ًمصَّیت  .9

 ًیا  حىوتَد هحو حمَق خاًَادُ فلسفِ  .10
 ًیا حىوتَد هحو ًظام حمَق سى فلسِ  .11

 سباى فارسی 
 حسي  احوذی گیَ ٍ حسي اًَری دستَر سباى فارسی )ٍیزایص چْارم(. 1
 هزوش هذیزیت خَاّزاى  2ٍ  1هعارف . 2
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 شزایط پذیزش دايطلبان .12

،ءالضّشاّایهصَبجاهعًِاهِّایعوَهیٍاخالقیتشاساسآییيداساتَدىصالحیت .8

 ضذُ،ّایاعالمسضتِاهشتثطتَصُ؛ح9قلهذسکسطحذاداساتَدىح .2

تَاًٌذدسًاهِخَددفا ًوایٌذ،هیاصپایاىهاُ،دینِتاپایاى،نٌاىًاهِّستٌذتیکِدسحالتذٍیيپایاىطال:1تبصره 

ًامًوایٌذ.دٍسُتشتیتهذسسثثت

هصاحثِ،کسةاهتیاصالصمدس .9

ضَد.یآصهَىکتثیًیضتشگضاسه،دسصَستًیاصتبصره:

 سال،4،45لٍتشایهتقاضیاىتاهذسکسطحسا9،40تشایهتقاضیاىتاهذسکسطححذاکثشسي .4

 تشایحضَسدسدٍسُ،کتثیسشپشستًِاهسضایت .5

 ،یاتشکغیشهَجِدٍسُدٍسُدسصَستاًصشا ِتعْذتِپشداختّضیٌ .6

ّایتکویلیدسطَلهثاحثاتٍاًجامفعالیتاتدسسی،هٌظنٍفعالدسجلسحضَسجْتتعْذتِداضتيفشصتالصم .7

 دٍسُ،

 ،الضّشاءدسصَستًیاصجاهعِدٍسُ؛تعْذتِتذسیستِهذتدٍتشاتشصهاى .8

 هتأّلاست.طالباٍلَیتپزیششتا .9
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 وام جشئیات ثبت .13

 وام الف. چگًوگی ثبت

پزیشخَاّذتَد:صیشاهکاىتِسٍشًام،ثثت.8

ِ   www.jz.ac.ir تِآدسس،الضّشاءساًیجاهعِستِپایگاُاطال هشاجعِ ّها، سهاهاًِ پهذیزش تزبیهت      ، گشیٌهِ سهاهاً

هذرس.

خَاّذضذ.هلغیضذُتااصلهذاسک،دسخَاستداٍطلة،ت.دسصَستعذمتطاتقاطالعاتثث2

 ايلیٍ وام ب. مدارک مًرد ویاس بزای ثبت

 ،یتصَیشکاستهل .8

 ،تصَیشتوامصفحاتضٌاسٌاهِ .2

 ،9*4عکس .9

 .9سطحَیشهذسکتحصیلیتص .4

 وام وُایی ثبت جُتج. مدارک مًرد ویاس 

 ًاماٍلیِ،ضذُدسثثتاسائِاسائِعکسٍکپیهذاسککاهل .8

 اسائِسصٍهِ)علوی،پژٍّطی،تثلیغی،اجشاییٍ...( .2

 ،تکویلفشمتعْذًاهِ .9

 ،ًاهِسشپشستتکویلفشمسضایت .4

 ،تکویلفشمتأییذیِدًٍفشاصاساتیذحَصُیاًْادّایسسوی .5

 ،ّایآهَصضیٍضويخذهتگَاّیدٍسُ .6

 ،یسسویگَاّیساتقِتذسیسدسهشاکضحَصٍیٍداًطگاّیهعتثش؛هوَْستِهْشٍاهضا .7

 گَاّیتأییذسکًَتدساستاىقن. .8

http://www.jz.ac.ir/

