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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 در سامانه «متداولسؤاالت »پایگاه 

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

از همان 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  الزهراءجامعة  یمركز علوم اسالم»
ن مركز یگر در اید یاز بانوان سراسر كشور و از كشورها یریساخته است و جمع كث

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

 
 

 

 مقدمه

 هللارحمة خمینی با حكم حضرت امام 1363بانوان در سال  ینیل علوم دیتحص یبرای وحوز یاعنوان مؤسسهه ب ءالزهرا ةجامع

 یعلوم اسالم نهیداخل و خارج کشور در زم دررا  یاریت خود، توانسته خواهران بسیاز فعال سه دهه بیش از گذشت باو  دیس گردیتأس
  د.یت نمایترب

 از:  ندعبارتالزهراءجامعة یل در تحص اهداف اساسی

 ؛ )صلَی اهلل علیه و آله و سلَم(الف( گسترش فرهنگ و معارف اسالم ناب محمدی
 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
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .1391 مهر 25 رهبری، معظم مقام توسط الزهرا ةجامع امناء هیئت انتصاب حكم متن از برگرفته .1

 تاریخ عنوان ردیف

 1931دی  02آذر تا  02 ثبت نام زمان  .1

 1931بهمن  11 دریافت کارت آزمون  .0

 1931بهمن  02 برگزاری آزمون  .9

 1931اسفند  02 زمونآاعالم نتایج   .4
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 2پذیری سطح باز
 

یا یكی ءالزهرا ةجامعرا در  2 از دروس سطح واحد درسی 75 حداقل که است و غیرایرانی ایرانیداوطلبان  آن دسته از ویژه این برنامه

  .دنند و یا دارای مدرک سطح یک باششابگذرانده از مدارس مصوب حوزه علمیه خواهران 

و ها التحصیالن دوره کارشناسی دانشگاه شود که از تمامی مزایای فارغاعطا می« 2 سطح»دانشنامه  ،این مقطع تحصیالنال به فارغ
 مراکز آموزش عالی برخوردارند.

  :گرددمی های ذیل ارائهبه صورت و و غیرحضوری حضوری به دو شكلدوره های آموزشی در این برنامه
کالسهای درسی همه روزه . در قم سكونت دارند خود کسانی است که با سرپرست قانونیویژه این برنامه  :صبح وقتنیمهحضوری  .1

 شوند.ظهر برگزار می 12صبح تا  9از ساعت در نوبت صبح به جز روزهای تعطیل، 
کالسهای درسی همه روزه  .در قم سكونت دارند خود که با سرپرست قانونی کسانی استویژه  این برنامه عصر: وقتنیمهحضوری  .2

 شوند.برگزار می 19تا  14از ساعت در نوبت عصر به جز روزهای تعطیل، 

و  اینترنتیبه صورت  نیمسالمیانامتحانات  .گرددهای درسی اجرا میو کتاب لوح فشردهاین برنامه از طریق ارسال  :غیرحضوری .3
داوطلبان پذیرفته شده پس از اخذ کد تحصیلی جهت  شود.برگزار می هامراکز استان ربه صورت حضوری دامتحانات پایان هر نیمسال 

 مراجعه نمایند.  eshop.jz.ac.irبه آدرس الزهراءجامعة سفارش کتاب و لوح فشرده می توانند به فروشگاه مجازی 

 

 پذیرش عمومی شرایط

 ؛تابعیت جمهوری اسالمی ایران .1

در زمان  حداقل شش ماه و اقامت قانونی با حداقل یک سال اعتبار گذرنامه بودن دارا منوط بهخواهران غیر ایرانی پذیرش  تبصره:

 .پذیرش نهایی است
 ؛و اصل والیت فقیه ه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایرانالتزام عملی ب .2

 ؛ )به جز افراد معاف از آزمون که در بخش بعدی اعالم شده است( آزمون کتبی قبولی در .3

را مبذول خود دقت الزم  یلیآزمون مؤثر است. لذا در اعالم معدل تحص ازیداوطلبان، در کسب امت یلیمعدل تحص توجه:

 شما باشد. یلیکامالً منطبق با مدرک تحص دیمعدل با نی. ادییفرما

 ؛عمومیمصاحبه  قبولی در .4

 حضوری(؛ در قم )مخصوص متقاضیان برنامه سرپرست قانونیسكونت با  .5

 ؛های مصوبدر حوزه واحد درسی 75 حداقل گواهی گذراندن یا حوزه 1 داشتن مدرک سطح .6

از شرکت در اولین دوره پذیرش بعد  ،اندشدهمنع تحصیل اند یا به دالیل آموزشی طالبی که از تحصیل انصراف دادهتبصره: 

 .خواهند بوداز زمان انصراف، محروم 

و فقط  امكان شرکت در این آزمون را ندارند، اندگذراندهغیرمصوب  مدارسی خود را در وزوتحصیالت حداوطلبانی که  :وجهت

  شرکت کنند. 2آزمون سطح در  توانندمی

های علمیه خواهران قم یا شوند که تحت پوشش مرکز مدیریت حوزهمدارس غیرمصوب به مراکز آموزشی حوزوی گفته می
 شود.نمیمشهد نباشند و به فارغ التحصیالن آنها مدرک رسمی اعطاء 

 ؛الزامی است ،نیستند یکبرای طالبی که دارای مدرک سطح  داشتن مدرک دیپلم .7

ائه ار،و فاقد مدرک دیپلم هستند گذرانده باشنددر جامعة الزهراءبیشتر را  یاواحد درسی  75 که یداوطلبانبرای  :بصرهت

توانند گواهی واحدهای گذرانده یا ثبت نام، می . این افراد به جای ارائه مدرک دیپلم در سامانهضروری نیستمدرک دیپلم 
 مدرک سیكل خود را بارگذاری کنند.

در سامانه  پلمیارائه مدرک د یبه جاتوانند می نیز و فاقد مدرک دیپلم هستند بوده 1داوطلبانی که دارای مدرک سطح  توجه:

کنند. یخود را بارگذار كلیمدرک س ای 1مدرک سطح ثبت نام، 
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 ی؛سرپرست قانون تیرضا .9

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. 
 .تحصیلتوانایی الزم برای روحی و  جسمی، برخورداری کامل از سالمت .9

 

 

 آزمون معافیت از

باالتر، از آزمون معاف هستند مشروط به سپری نشدن بیش از دو سال از زمان فارغ  و 19با معدل کل  1دارندگان مدرک سطح 
 لتحصیلی.ا

همچنین  .کنندهمانند سایر داوطلبان در سامانه ثبت نام کنند و فقط در آزمون شرکت نمیافراد واجد شرایط فوق الزم است  یادآوری:

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

 های خاص()ویژگی امتیاز ویژه

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

  توجه:

 امكان استفاده از این امتیاز را ندارند. از مراکز مذکور باشند، گواهی پایان دوره آموزشی حفظ کلدارای  الف( داوطلبانی که صرفاً
  .مند شوندتوانند از این امتیاز بهرهنمینیز دیگر مراکزدارندگان مدارک حفظ از ب( 

 به باال؛ 19خواهران طلبه دارنده معدل  .2
)اعم از مادر،  ماه سابقه حضور در جبهه( و بستگان درجه اول آنها 6درصد و باالتر، ایثارگران )دارای حداقل  25جانبازان  .3

 ؛ و سایر مراکز ذی ربط ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن زا یا نامه الكترونیكی کارتبا ارائه همسر، خواهر و فرزند( 
 ؛با ارائه گواهی معتبر های علمی کشوری و بین المللیان تقدیر در المپیادها و جشنوارهبرگزیدگان و شایستگ .4

 کنند.توانند از این امتیاز استفاده استانی نمی یعلم یهادر جشنواره ریتقد ستگانیو شا دگانیبرگز توجه:

)فهرست مناطق کمترتوسعه  رانیوز ئتیه 31/5/99مورخه  211/54929مناطق محروم بر اساس بخشنامه شماره ساکنان  .5
 ؛(اتهایقانون مال 92و  132موضوع ماده  افتهی

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

 ذکر محل سكونت شما در این لیست، اقدام به ثبت امتیاز مذکور نمایید.به دقت مطالعه کرده و در صورت 
 کارگزینی؛به روز از با ارائه حكم  )همسر و فرزند( و خانواده آنها الزهراءجامعة همكاران  .6
 ؛دارای اعتبار یا کارت هوشمند طالب از مرکز مدیریت استان نامهبا ارائه معرفی  همسران طالب حوزه های علمیه .7

 ؛و دکتری کارشناسی ارشد، دارندگان مدارک کارشناسی .9

 های علمیه خواهرانبا ارائه معرفی نامه به روز از سازمان تبلیغات استان، دفتر تبلیغات یا معاونت تبلیغ حوزه فعال انمبلغ .9
 ؛قم و خراسان( و مراکز مدیریت)اعم از جامعة الزهراء

 داوطلبان دارای یكی از موارد ذیل:: انپژوهشگر .11

   علمی داخلی یا  ترویجی در یكی از نشریات معتبر_مقاله علمی  دوپژوهشی یا  _ حداقل یک مقاله علمیانتشار
 بین المللی؛

   یک کتاب علمیترجمه حداقل  یاتألیف 

 کارگزینی؛ نامهمعرفیبا ارائه  پروشدبیران و معلمان رسمی آموزش و  .11
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 آزمون منابع

 

 ناشر نویسنده متن عنوان 

 صرف  1
قواعد و نكات کاربردی علم صرف 

 در تجزیه و ترکیب
 گلزار کتاب نسبداود فائزی

 - شهید صدر ترجمه حلقه اولی اصول  2

 سید محمدکاظم یزدی عروه الوثقی )کتاب الصوم( فقه  3

جامعة  چاپ
 یاالزهراء

 باقری

 مقدممحمود منتظری )ویراست جدید( 1منطق منطق  4
مرکز مدیریت 

 علمیه قم حوزه
  

 تذکر: 
 یكسان است. آنهاضریب ای است و سؤاالت آزمون به صورت چهارگزینه (1

 شود.، یک پاسخ صحیح حذف مینادرست پاسخ سهآزمون دارای نمره منفی است و به ازای هر  (2

 

 منابع آزمون  تهیه

فروشگاه الكترونیک  یا الزهراءجامعة به  از طریق مراجعه حضوری خرید منابع آزمون و لوح فشرده آموزشی برایتوانند میداوطلبان 

 اقدام نمایند. eshop.jz.ac.ir به آدرس این مرکز
 

 جزئیات آزمون
 چگونگی ثبت نام (الف

 :امكان پذیر می باشدبه یكی از روش های ذیل  7931 دی 22تا  آذر 22 نام از ثبت .1

 .منوی سنجش و پذیرشو انتخاب   www.jz.ac.irبه آدرس  الزهرا ةپایگاه اطالع رسانی جامعمراجعه به الف: 

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

 (.دیکارت و ثبت نام دقت کن دیلذا لطفاً در خر باشد؛یقابل استرداد نم زشده،یاست )وجه وار هزار تومان 02نام ثبت  نهیهز .2

 Jpgفرمت تصاویر ارسالی باید .است ازینتحصیلی و مدرک  دیسف نهیتمام رخ با زم دیجد یعكس پرسنلاسكن نام به  ثبت یبرا .3

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

یرتصو حداکثر حجم  حداقل حجم تصویر 
حداکثر طول و 

 عرض تصویر

حداقل طول و 

 عرض تصویر
 

 عكس پرسنلی پیكسل 251 پیكسل 611 کیلوبایت 41 کیلوبایت 251

 سایر مدارک پیكسل 611 پیكسل 1511 کیلوبایت 91 کیلوبایت 611

  

 و فاقد کشیدگی از طول یا عرض باشند. برخوردار بودهوضوح کافی از تصاویر ارسالی باید 
در سامانه پذیرش مراجعه « ویرایش مدارک»توانید به راهنمای برای اطالع از چگونگی ارسال تصاویر و جزئیات آن می: توجه

 کنید.

http://www.jz.ac.ir/
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 تلقی خواهد شد. کأن لم یكنداوطلب  ثبت ناماطالعات ثبت شده با اصل مدارک، در صورت عدم تطابق  .4

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

است نسبت به تهیه این مدارک تا زمان ثبت نام مصاحبه برنامه ریزی الزم را داشته باشید. در صورت عدم ارائه مدارک سجلی یا 
لغو خواهد شد. همچنین، در صورت عدم ارائه  داوطلبمان ثبت نام و انجام مصاحبه، پذیرش داوطلب در زمدارک مُثبت معافیت 

از وی مصاحبه به داوطلب در مرحله آزمون کتبی وابسته به این امتیازها بوده باشد، نانچه قبولی مدارک مُثبت امتیازهای ویژه، چ
 عمل نخواهد آمد.

 .بازه زمانی ثبت نام وجود دارد در شده،صالح اطالعات واردویرایش و ا مكانا .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 

 .نتها ادامه داده تا کد رهگیری دریافت نماییدا

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

تحصیلی در سال تحصیلی شود. منظور از نیمسال تحصیلی، نیمسال شروع بعد از پذیرش نهایی و در سامانه ثبت نام نهایی تعیین می
 خواهد بود. 1399و نیمسال دوم دی یا بهمن  1399است؛ بنابراین، نیمسال اول مهرماه  99-99

 

 ب( زمان و مكان آزمون 

 شود. برگزار میصبح  8:92ساعت  ،7931 بهمن 22جمعه  آزمون ورودی روز .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 .2

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

 به اطالع داوطلبان این استانها خواهد رسید.

 پذیر است. و کارت شناسایی معتبر امكان آزمون فقط با ارائه کارت آزمونورود به جلسه  .3

 .یافت استقابل در الزهراءجامعة ت یسا از طریق 7931 بهمن 22 تا 71 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 الزهراءجامعة  پایگاه اطالع رسانیدر  7931 اسفند 22شدگان در مرحله اول )آزمون کتبی( قبول اسامی

تعیین زمان مصاحبه و تكمیل  برای شود،در زمان اعالم نتایج اعالم می ی کهدر تاریخشدگان آزمون کتبی، الزم است قبول
 مراجعه نمایند. الزهراء ةجامعهای مربوط به سایت فرم

 است. مصاحبه به منزله انصراف شرکت در مصاحبه در زمان تعیین شده ضروری است و عدم اقدام برایو ثبت نام  تذکر:

 

 

 موفق باشید

 ی و تربیتیمعاونت آموزش

 سنجش و پذیرش

 


