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 قالبسّثش هؼظن اً

ثاس خَد سا آضکاس ساختِ است ٍ جوغ کثیشی اص تاًَاى ٍ آ تشکات،اکٌَى تحوذاهلل  الضّشاء هشکض ػلَم اسالهی جاهؼِ
 اًذ. ٌتطش گطتِهسشاسش کطَس ٍ اص کطَسّای دیگش دس ایي هشکض ػالی ػلوی تحقیقی پشٍسش یافتِ ٍ دس اقغاس اسالهی 

 

 

 

 مقـدمه

 دسخطااى نٌاذ   ِساتق تا الضّشاء ةجاهؼ ، عاّشُصذّیقِ ٍ حضشت  اهام ػصش ِاى ٍ تَجْات خاصّػٌایات خذاًٍذ هٌّ ِدس سای
ِ  -سااختاس ػلوای  دس پشتاَ ایاااد سااصٍکاس ٍ    تَاًستِ است  ،تؼلین ٍ تشتیت عالب خَاّش دِّ ّاای  تاِ هَفقیات   ،تشتیتای ضایسات

 عالب خَاّش یتشا تسیاس هٌاسثی یّاتیٍ ظشف یاتذدست  یٍ فشٌّگتثلیغی ، یپژٍّط، یتیتشت، یضآهَص یّاٌِیگیشی دس صه نطن
 .تیافشیٌذ اص کطَسدس سغح کطَس ٍ خاسج 

 ساصی فشاّنجْت  «تربیت مدرس هدور»اًذاصی ساُ ،قاتل تَجْی دست یافتِ استگستشش عیثِ تِ  ُایي ضاش کِ اکٌَى
تاشای  عاالب خاَاّش   تَاًوٌذسااصی  ّوساَ ٍ  هشاکاض  دیگش تشای  ءالضّشا ةّای هشجؼیت ػلوی جاهؼصیشساختٍ ّا صهیٌِ

 سسذ.ضشٍسی تِ ًظش هی -است الضّشاءةدس اسٌاد تاالدستی جاهؼ رکشضذُّای کِ یکی اص هأهَسیت -تذسیس
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 معزفی دوره تزبیت مدرس  .1

س دس یتاذس  الصم تاشای  هْاستداًص، ًگشش ٍ ذ ٌتَاً یعلثِ تا گزساًذى آى، ه خَاّشاى است کِ یا ت هذسس، دٍسُیتشت ُدٍس
 .ذٌکٌکسة  سا خاظهَضَع 

 ُ، ػثاستٌذ اص:ّای تشگضاسی ایي دٍس تشخی اص ضشٍست
 ؛خاًن هذسّساىتِ دیگش هشاکض ّوسَ ٍ الضّشاء جاهؼةص ًیا .7

 خاًن دس هشاکض آهَصضی خَاّشاى؛ هذسّساىگیشی اص اٍلَیت تْشُ .2

 .آهَصضیّای ًَیي سٍش ٍ آضٌا تِ تَاًوٌذ هذسّساىًیاص تِ  .9

 دورههداف ا .2

 ای هٌاسة تذسیس دس هَضَػات هختلف؛استؼذادّ کطف .7

 هختلف؛ ػلوی هَضَػاتی افشاد هستؼذ تشای تذسیس دس ٍ تَاًوٌذساص تشتیت .2

 هثاًی ػلوی ٍ فٌَى ًَیي تذسیس؛تا کٌٌذگاى ضشکت ضٌاخت .9

 ؛ػن اص داخل ٍ خاسج اص کطَسا ،ٍ دیگش هشاکض ّوسَ الضّشاء جاهؼةجْت تذسیس دس  هذسّسأهیي ت .4

 .هختلف ػلوی هَضَػاتتقَیت تَاى پژٍّص دس  .5

 نظام آموسشی .3

 سٍضی ٍ هحتَایی است. ٍاحذ 22قلاحذ ُذدستشداسًایي دٍسُ  .7

 .استٍاحذ  70 قلاحذ ٍاحذ ٍ تؼذاد ٍاحذّای سٍضی 72تا  8تؼذاد ٍاحذّای هحتَایی تیي  .2

 .دضَتشگضاس هیهحَس  ٍ پژٍّصصَست کاسگاّی تِ  ،دٍسٍُ هحتَایی  ّای سٍضیسشفصل .9

 سالی ٍاحذی ٍ حضَسی است.ًظام آهَصضی ایي دٍسُ، ًین .4

 .تاضذهیًیوسال  9تا  2 ،هذت صهاى دٍسُ .5
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 عناوین دروس دوره .4

 الف. واحدهای روشی

 
 عٌَاى درس ردیف

 ّای تذریس )قبل، 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 *

 تحزیزالَسیلِ الَثقی،،  عز2ٍٍُ  1احکام  احکام   اصَل ٍ فقِ گزٍُ 1

  2ٍ  1فلسفِ اسالهی  2 ٍ 1 اسالهی فلسفِ فلسفِ اسالهی 2
 3ٍ 2ٍ  1کالم اسالهی  کالم اسالهی کالم اسالهی 3
 علَم قزآى علَم قزآى تفسیز ٍ علَم قزآى 4
 تاریخ ائوِ بیت تاریخ اّل تاریخ اسالم 5
 صزف کابزدی – 2ٍ  1صزف  صزف ادبیات عزب 6
 آییي سخٌَری ّای سخٌَریاصَل ٍ رٍش تبلیػ با گزایص حج 7
 بیتسیزُ تزبیتی پیاهبز ٍ اّل -یًظام تعلین ٍ تزبیت اساله تعلین ٍ تزبیت اسالهی تعلین ٍ تزبیت اسالهی 8
 سى در اسالم سى در اسالم هطالعات اسالهی سًاى 9

 تذکر:

 1397-98لی بزای اٍلیي دٍرُ تزبیت هذرس در سال تحصی الشّزاءَق با تَجِ بِ ًیاس جاهعٍِاحذّای هحتَایی ف

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

 :دوره مشایای .5

 ؛کٌٌذگاى اص اساتیذ تشجستِ ٍ تَاًوٌذ هٌذی ضشکتتْشُ .7

 ؛الضّشاء جزب تشای تذسیس دس جاهؼة اٍلَیت دس .2

 ؛التحصیالى دٍسُ تِ دیگش هشاکض جْت تذسیس ساصی هؼشفی فاسؽ صهیٌِ .9

 ؛الضّشاء َاى سَاتق تذسیس دس جاهؼةػٌ تحصیلی تِ ُدٍس ِهحاسث .4

 پایاى دٍسُ. ًِاهگَاّی ِاسائ .5



4 

 نام زاحل ثبتم

 خ تاری برنامه

 2031/ مرداد/03تا   12 نام ثبت

 اینترنتی نام شیوه ثبت

 2031/ شهریور/ 13تا  23 شخصیتی -مصاحبه علمی

 2031/ شهریور/ 11 اعالم نتایج 

 2031/ مهر/1 اول  نیمسالهای  شروع کالس

 تذکر: 

  پذیز است. ّای هزتبط با هذرک تحصیلی، اهکاى ًام داٍطلباى در ّوِ رضتِ ثبت -

ًام در رضتِ تبلیػ  هجاس بِ ثبتاسالهی ٍ تعلین ٍ تزبیت  ٍ اصَل  ، فقٍِ علَم قزآى ّای کالم، تفسیز رضتِالتحصیالى  فارغ -

 ّستٌذ. 

 شزایط پذیزش داوطلبان .6

 ؛ءالضّشا ّای هصَب جاهؼةًاهِّای ػوَهی ٍ اخالقی تش اساس آییيداساتَدى صالحیت .7

 ضذُ؛ ّای اػالم سضتِ اهشتثظ تحَصُ؛  9قل هذسک سغح ذاداساتَدى ح .2

تَاًٌذ  ًاهِ خَد دفاع ًوایٌذ، هیضْشیَس اص پایاى نِ تا پایاىتاضٌذ، نٌاىًاهِ هیعالتی کِ دس حال تذٍیي پایاى :1تبصره 

 ًام ًوایٌذ.دس دٍسُ تشتیت هذسس ثثت

اص ساتقِ تذسیس ًی کِ ٍ کسا دکتشایا تا هذسک سغح سِ تِ ّوشاُ  سغح نْاستا هذسک یت تا هتقاضیاى ٍلَا :2تبصره

 تشخَسداس ّستٌذ.

 هصاحثِ؛کسة اهتیاص الصم دس  .9

 ضَد. آصهَى کتثی ًیض تشگضاس هی ،دس صَست ًیاص تبصره:

 سال است. 45دکتشا،  یا 4سال ٍ تشای هتقاضیاى تا هذسک سغح  40، 9تشای هتقاضیاى تا هذسک سغح حذاکثش سي  .4

 تشای حضَس دس دٍسُ؛کتثی سشپشست  ًِاه سضایت .5

 ّل است.خَاّشاى هتأ اٍلَیت تا بصره:ت

 ؛یا تشک غیشهَجِ دٍسُدٍسُ دس صَست اًصشاف  ِتؼْذ تِ پشداخت ّضیٌ .6

ّای تکویلی دس عَل  ات دسسی، هثاحثات ٍ اًاام فؼالیتهٌظن ٍ فؼال دس جلس جْت حضَستؼْذ تِ داضتي فشصت الصم  .7

 دٍسُ؛

 .ص جاهؼةالضّشاءدس صَست ًیا دٍسُ؛ تؼْذ تِ تذسیس تِ هذت دٍ تشاتش صهاى .8
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 نام جشئیات ثبت .7

 نام الف. چگونگی ثبت

 پزیش خَاّذ تَد:  صیش اهکاى  تِ سٍش 7997هشدادهاُ  24تا  27ًام اص  ثثتالف. 

 دس قسوت  امً ٍ اًتخاب خثش هشتَط تِ ثثت  www.jz.ac.ir تِ آدسس الضّشاء سساًی جاهؼِ تِ پایگاُ اعالعهشاجؼِ 

 .اهَس اساتیذاداسُ 

 خَاّذ ضذ.  هلغیضذُ تا اصل هذاسک، دسخَاست داٍعلة،  تب. دس صَست ػذم تغاتق اعالػات ثث

 ًام ٍجَد داسد.  ج. اهکاى ٍیشایص ٍ اصالح اعالػات ٍاسدضذُ، دس تاصُ صهاًی ثثت

 اولیه نام ب. مدارک مورد نیاس بزای ثبت

 تصَیش کاست هلی .7

 ات ضٌاسٌاهِ تصَیش توام صفح .2

  9*4ػکس  .9

 َیش هذسک تحصیلیتص .4

 نام نهایی ج. مدارک مورد نیاس بزای ثبت

 اسائِ سصٍهِ )ػلوی، پژٍّطی، تثلیغی، اجشایی ٍ...(  .7

 تکویل فشم تؼْذًاهِ  .2

 ًاهِ سشپشست تکویل فشم سضایت .9

 تکویل فشم تأییذیِ دٍ ًفش اص اساتیذ حَصُ یا ًْادّای سسوی .4

 وي خذهتّای آهَصضی ٍ ض گَاّی دٍسُ .5

 ی سسویگَاّی ساتقِ تذسیس دس هشاکض حَصٍی ٍ داًطگاّی هؼتثش؛ هوَْس تِ هْش ٍ اهضا  .6

 .گَاّی تأییذ سکًَت دس استاى قن )خَاّشاى هاشد(  .7

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

