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 :هذ ظلِ الؼالیرّثز هؼظن اًقالب 

تزکات ٍ آثار خَد را آضکار ساختِ است ٍ جوغ کثیزی اس تاًَاى سزاسرز   ،اکٌَى تحوذاهلل یْاسالم اهلل ػل الشّزا هزکش ػلَم اسالهی جاهؼِ
 اًذ. ٌتطز گطتِهتحقیقی پزٍرش یافتِ ٍ در اقغار اسالهی  -کطَر ٍ اس کطَرّای دیگز در ایي هزکش ػالی ػلوی

 

 مقـدمه

، در  سرالم اهلل ػلیْرا   ادارُ کل اهَر اساتیذ  جاهؼِ الشّرزا ،   ی فزجِ الطزیفػجل اهلل تؼالاهام ػصز  ِاى ٍ تَجْات خاصّػٌایات خذاًٍذ هٌّ ِدر سای

 دٍرُ چْرارهیي  ترزای     0ٍ 3فرارؽ التحصریالى سرغَ      ترذری،، اس  ترزای تزتیت ٍ تَاًوٌذ ساسی عالب هسرتؼذ   راستای
 ثثت ًام تؼول هی آٍرد.« تربیت مدرس»

 معزفی ديرٌ تزبیت مدرس  .1

 یداًطتَاًوٌذ ساسی در اتؼاد  تِ ّذفداٍعلثیٌی را ، 0ٍ  3سغَ   فارؽ التحصیالى الِ اس هیاىادارُ کل اهَر اساتیذ ّز س
 هی کٌذ. در اهز تذری،، گشیٌص ٍ تزتیت یهْارتٍ 

-هحَر تزگشار هری  تِ صَرت کارگاّی ٍ پژٍّصکِ  است ذ رٍضی ٍ هحتَاییٍاح 14تا  21حذاقل  هطتول تزایي دٍرُ  .2

 ضَد.

 .هی تاضذًیوسال  1 در حذاقلَرت حضَری ٍ تِ ص هذت سهاى دٍرُ، .1

 ديرٌَداف ا .2

 .عالب هستؼذ ٍ هٌاسة تذری، ٍ تکارگیزی آًْا کطف .2

 .هختلف ػلوی هَضَػاتٍ تَاًوٌذساسی افزاد هستؼذ تزای تذری، در  تزتیت .1

 . سالم اهلل ػلیْاجاهؼِ الشّزاء  ایجاد فضای هٌاسة تزای اضتغال عالب فارؽ التحصیل سغَ  ػالی .3

 .تزتیتی -ّای ًَیي آهَسضیتِ اساتیذ تَاًوٌذ ٍ آضٌا تِ رٍش سالم اهلل ػلیْاالشّزا  ي ًیاس جاهؼةهیأت  .0

 َاايیه ديرٌعى .3

 ياحدَای ريشی -الف

 

 

 

 عىًان درس ردیف

 َای تذریس ي ارسشیاتی پیشزفت تحصیلی )لثل، ضمه ي پس اس تذریس( مُارت 2

 اخالق مذرسی 1

 تزتیتی –مشايرٌ تحصیلی  0

 اسة تا رشتٍ مزتًطٍ(ريش تحمیك تخصصی)متى 5

 مزجع شىاسی 1
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 ياحدَای محتًایی -ب

 

 

  بزخوردارنددر رشته قزائت،  حافظان کل قزآن کزیم، اس اولویت پذیزش. 

 :نکات قابل توجه

  .استریشی شذٌ تزوامٍگزيٌ َای علمی ویاس  اعالم فًق تا تًجٍ تٍ ديرٌ َای .1

 پذیز است.  ، امکانآوُا رن تحصیلیامزتثط تا مذَای   وام دايطلثان در رشتٍ ثثت  .1

 

 :وام زاحل ثبتم

 تاریخ برنامه

 14/5/2042 -24/5/2042 نام ثبت

 اینترنتی نام شیوه ثبت

 شهریور  25-2 شخصیتی -مصاحبه علمی

 شهریور 14-21 اعالم نتایج 

 1/1/2042 اول  نیمسالهای  شروع کالس

 

 مجًس تذریس تزای دريس عىًان درس گزيٌ علمی *

 اصًل ي فمٍ گزيٌ 2
تحزیز ي )احکام عمًمی 

 (1ي2عزيٌ)سزفصلُای احکام 
 1ي  2احکام 

 1ي  2فلسفٍ اسالمی  )تذایٍ الحکمٍ(  فلسفٍ اسالمی 1

 اسالمیکالم  3
 ()سزفصل َای مصًب کالم اسالمی

 الُیات آیت اهلل سثحاوی
 3ي 1ي  2کالم اسالمی 

 تفسیز ي علًم لزآن 0
)سزفصل َای مصًب( علًم لزآن 

 التمُیذ آیت اهلل معزفت
 علًم لزآن

 تاریخ اسالم 5
 اومالب اسالمی )سزفصل َای مصًب( اسالمی اومالب

  علیُا اهلل سالم سَزا حضزت سیزٌ
  )سزفصل َای مصًب(

 سالم اهلل علیُاسیزٌ حضزت سَزاء 

 3ي 1ي 2مىطك  مىطك مظفز فلسفٍ اسالمی 1

 ي تجًیذ 1ي2رياوخًاوی  )سزفصل َای مصًب( لزائت گزيٌ تفسیز 1
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 شزایط دايطلبان .4

 .سالم اهلل ػلیْا  الشّزا ّای هصَب جاهؼةًاهِّای ػوَهی ٍ اخالقی تز اساس آییيداراتَدى صالحیت .2

 .هَرد ًظز  رضتِ در حَسُ 3قل هذرک سغح ذاداراتَدى ح .1

 .ػلوی ٍ ضخصیتی هصاحثِکسة اهتیاس السم در  .3

 ضَد. آسهَى کتثی ًیش تزگشار هی ،در صَرت ًیاس تبصره:         

دکتزا )تا داضتي هذرک  یا 0سال ٍ تزای هتقاضیاى تا هذرک سغح  03، 3تزای هتقاضیاى تا هذرک سغح حذاکثز سي  .0

 سال. 04حَسٍی( 3سغح 

 سکًَت در استاى قن. .5

 .یا تزک غیزهَجِ دٍرُ دٍرُ در صَرت اًصزاف ِتؼْذ تِ پزداخت ّشیٌ .1

 ّای تکویلی در عَل دٍرُ. ات درسی، هثاحثات ٍ اًجام فؼالیتهٌظن ٍ فؼال در جلس حضَر تؼْذ تِ .1

 .سالم اهلل ػلیْاجاهؼةالشّزا  درخَاست  در صَرتتؼْذ تِ تذری،  .4

 تا دٍرُ. ّوشهاىٍ کار تِ تحصیل  ػذم اضتغال .9

 است. هتأّلعالب اٍلَیت پذیزش تا  .24

 تذکزات: 

رصَرت کسة اهتیاسات السم، در صَرت ًیاس ٍ درخَاست جاهؼِ الشّزا )س(، تِ تخص فارؽ التحصیالى ایي دٍرُ، د .1
 هزتَعِ هؼزفی هیگزدد. 

ادارُ کل اهرَر اسراتیذ ّریو گًَرِ تؼْرذی در قثرال تکرارگیزی فرارؽ التحصریالى ایري دٍرُ، ًخَاّرذ داضرت.             .2
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 وام جشئیات ثبت

  وام ثبتريش الف. 

 در  ًام ٍ اًتخاب خثز هزتَط تِ ثثت  www.jz.ac.ir تِ آدرس سالم اهلل ػلیْا شّزاال رساًی جاهؼِ تِ پایگاُ اعالعهزاجؼِ 

 ٍ ثثت ًام اس عزیق لیٌک ثثت ًام تزتیت هذرس اساتیذاهَر ادارُ قسوت 

 ايلیٍ وام ب. مدارک مًرد ویاس بزای ثبت

 .تصَیز کارت هلی .1

 .ِتصَیز توام صفحات ضٌاسٌاه .2

 .3*4ػک،  تصَیز .3

 .هذرس تزتیت دٍرُ ضزٍع تا ًاهِ پایاى  اتوام تز هثٌی حَسٍی هزاکش اس هؼتثز گَاّی یا 3 سغح هذرک تصَیز .4

  . خَاّذ ضذهتَقف  ارائِ ضذُ تَسظ داٍعلة، رًٍذ ثثت ًام ٍ تحصیل ،  اعالػات خالف ٍاقغ تَدى در صَرت احزاس تثصزُ: 

 ت بٍ مصاحبٍسمان دعً در مدارک مًرد ویاس ج.

 ًام اٍلیِ. ضذُ در ثثت ارائِ ارائِ ػک، ٍ کپی هذارک .1

 ....( ارائِ رسٍهِ )ػلوی، پژٍّطی، تثلیغی، اجزایی ٍ  .2

 .تزتیت هذرس تکویل فزم  .3
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