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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 داوطلبان محترم در صورت داشتن سؤال یا ابهام، می

پاسخ  paziresh.jz.ac.ir سامانهدر  «سؤاالت متداول»به پایگاه 

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

سؤاالت و درخواستهای خود را ارسال و جواب را دریافت « درخواستها

  نمایند.
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 مراحل ثبت نامبندی و  زمان. 1

 توضیحات تاریخ عنوان
ثبت اطالعات و ) ثبت نام اولیهخرید کارت، 

 (انتخاب رشته
  آذر 03تا  25

  دی 5 متقاضی یپذیرششرایط اولیه یید تأاعالم 

 ثبت نام برای مصاحبه
  دی 13تا  6

 
 

 دی 23تا  11 عمومی و علمیمصاحبه انجام 
دقیق مصاحبه در زمان ثبت  تاریخ و ساعت

 می گردد ماعالنام مصاحبه 

  دی 25 اعالم نتایج نهایی

  دی 22تا  25 ثبت نام نهایی

 

ه ثبت نام نسبت ب الزم استحتی طالبی که از مصاحبه معاف هستند،  پیوسته، تمامی طالب متقاضی شرکت در دوره توجه:

 در غیر این صورت به پذیرش آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد. ،مصاحبه علمی و گزینشی اقدام نماینداولیه و ثبت نام 

 شرایط ثبت نام .2

است و سایر  و باالتر 11دارای معدل کل  ویژه طالب تمام وقت )خوابگاهی یا روزانه( ،ثبت نام در دوره پیوسته .1

 ثبت نام نمایند. 98-99باید در آزمون سال تحصیلی  3طالب برای ورود به سطح 

باقی  واحدهای و 113نباید کمتر از  ،جاری طالبی که قصد شرکت در این دوره را دارندمجموع واحدهای گذرانده و  .2

 باشد.  تر بیش واحد 11 نباید از مانده

 واحد است. 253 برای طالب طرح حکیم شرط مجموع واحدهای گذراندهتبصره: 

 هایترم باشد، لذا طالبی که مجموع نیمسال 9نباید بیشتر از  طالب واجد شرایط های گذرانده و جاریتعداد نیمسال .3

 ه شرکت کنند.در این دور توانندنمی ،آنها بیش از این تعداد باشد گذرانده

 ترم است. 11گذرانده و جاری برای طالب طرح حکیم، حداکثر  هاینیمسال: تعداد 1تبصره 

 شوند.نمیمحسوب  های مجاز(نیمسالمجموع ) ها جزء سنوات: مرخصی2تبصره 
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صورت شرکت در رشته همسو با گرایش خود از  درباشد، بیشتر و  18آنها  کل واحدهای گذراندهطالبی که معدل  .1

شوند. طالبی که پذیرش می 3سطح  ، درشانهای عمومیتأیید صالحیتعاف بوده و در صورت معلمی مصاحبه 

ای غیر از به باال در رشته 18یا با وجود دارا بودن معدل  بوده 11.99تا  11آنها بین کل واحدهای گذرانده معدل 

 شرکت کنند.  علمی رشته مورد نظر خود باید در مصاحبه ،داشته باشند تحصیلگرایش خود قصد ادامه 

ای است؛ لذا چنانچه معدل کل طلبه : مالک محاسبه معدل کل، مجموع واحدهای گذرانده و واحدهای جاری1 تبصره

ته سپیوبرسد، از شرکت در دوره  11باشد، ولی پس از گذراندن واحدهای جاری به زیر  11در حال حاضر باالی 

 محروم خواهد شد.

ته تعلیم و تربیت اسالمی که رش د مشغول به تحصیل در گرایش: الزام شرکت در مصاحبه علمی، شامل افرا2بصره ت

 .شودکرده اند نیز می را انتخاب« مشاوره خانواده یا رویکرد اسالمی»

 توانند در این طرح شرکت کنند.طالبی که دارای مشروطی بیش از یک نیمسال باشند، نمی .5

 توانند در این طرح شرکت کنند.از فارغ التحصیلی آنها یک ترم و بیشتر گذشته باشد، نمی که یطالب .1

اند، امکان شرکت مجدد را ندارند و باید در آزمون طالبی که قبالً یک بار در این طرح شرکت کرده و پذیرفته نشده .1

 ثبت نام کنند. 3سطح ورودی 

ای بعد از اعالم قبولی از طرف اداره پذیرش، یکی از شروط پذیرش )مثل معدل چنانچه طلبه: 1 تذکر

، پذیرش وی ملغا شده و کد تحصیلی برای وی صادر نداشته باشدکل یا مجموع واحدهای گذرانده( را 

 نخواهد شد.

 .شودمرخصی ارائه نمیشوند برای نیمسال اول : به طالبی که در این دوره پذیرش می2تذکر 

را به پایان  2واحدهای باقیمانده از سطح پذیرفته شده فقط یک نیمسال فرصت دارند تا : طالب 3تذکر 

به این سطح ملزم به آنها غیرفعال شده و برای ورود  3برسانند؛ در غیر این صورت کد تحصیلی سطح 

 شرکت در آزمون خواهند بود.

عمومی و علمی، مصاحبه اختصاصی هم به عمل ، غیر از مصاحبه 3های سطح : در برخی از رشته4تذکر 

 آید.می

 . مبلغ ثبت نام3

 باشد.تومان برای هر نفر میهزار  22مبلغ ثبت نام 
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 نحوه ثبت نام. 4

ثبت نام طالب »و با استفاده از گزینه  Paziresh.jz.ac.ir آدرس با مراجعه به سامانه سنجش و پذیرش به

سبت به ن، ابتدا اقدام به خرید کارت ثبت نام نموده و پس از آن با استفاده از کدهای سه گانه ارائه شده، «پیوسته

افت نمایید، ی دریرهگیرثبت نام خود اقدام نمایید. توجه داشته باشید که تمامی مراحل ثبت نام باید کامل شده و کد 

 در غیر این صورت ثبت نام شما کأن لم یکن خواهد بود.

بت به ه و نسدومراجعه نم «هاارسال و پیگیری درخواست»توانید به سامانه در صورت بروز هر اشکالی، می تبصره:

سمت از ق ه،ارائه شد «شناسه درخواست»با استفاده از  از آن برای پیگیری اقدام نمایید و پس خود ثبت درخواست

 را مشاهده نمایید.، پاسخ «های ارسالیمشاهده پاسخ درخواست»

ا داشته باشید، زیرا تمامی حتماً نسبت به ثبت صحیح شماره تلفن همراه خود دقت الزم ر تذکر مهم:

 کارت را برای ضمناً شماره فاکتور ارائه شده در هنگام خریدگیرد. های بعدی از این طریق صورت میرسانیاطالع

 های بعدی یادداشت نمایید.پیگیری

یاز است. ن مورد تحصیلی مدرکسفید و یک قطعه عکس پرسنلی جدید تمام رخ با زمینه اسکن نام به  برای ثبت

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

 

حداکثر حجم 

 تصویر
 حداقل حجم تصویر

حداکثر طول و 

 عرض تصویر

حداقل طول و 

 عرض تصویر
 

کیلوبایت 252 کیلوبایت 12  پیکسل 122  پیکسل 252   عکس پرسنلی 

کیلوبایت 122 کیلوبایت 92  پیکسل 1522  پیکسل 122   سایر مدارک 

  

 باشند.تصاویر ارسالی باید از وضوح کافی برخوردار بوده و فاقد کشیدگی از طول یا عرض 

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

 مراجعه کنید.

واحدهای گذرانده متقاضیان سال آخر را  اند، الزم است فرم مخصوص ثبت میانگینهنوز فارغ التحصیل نشده داوطلبانی که .1

داره کل خدمات و واحدهای آموزشی جامعة ، تکمیل و پس از تأیید و مهر آن درج شده است که در انتهای همین دفترچه

 و اصل آن را در زمان مصاحبه به مسئول پذیرش تحویل دهند. بارگذاری کردهالزهراء

 تلقی خواهد شد.   کأن لم یکناطالعات ثبت شده با اصل مدارک، درخواست داوطلب در صورت عدم تطابق  .2
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مصاحبه از داوطلب اخذ خواهد شد، لذا الزم است نسبت به تهیه این ثبت نام در زمان سایر مدارک : مدارک سجلی و توجه

مدارک تا زمان ثبت نام مصاحبه برنامه ریزی الزم را داشته باشید. در صورت عدم ارائه مدارک سجلی در زمان ثبت نام و 

 .یرش داوطلب لغو خواهد شدانجام مصاحبه، پذ

 ان ویرایش و اصالح اطالعات واردشده، در بازه زمانی ثبت نام وجود دارد.امک .3

برای ویرایش اطالعات ثبت نام باید دوباره به بخش ثبت نام مراجعه کنید و با وارد کردن اطالعات کارت خریداری شده یا  .1

قدام نمایید؛ سپس مراحل ثبت نام کد رهگیری، مجدداً وارد صفحه ثبت نام خود شده و نسبت به تغییر اطالعات مورد نظر ا

 را تا انتها ادامه داده تا کد رهگیری دریافت نمایید.

 علمیعمومی و مصاحبه  .5

در سامانه ویژه مصاحبه ثبت نام باید  ،نداشده اول پذیرفته در مرحله که یتمامی داوطلبان :مصاحبه عمومی الف(

 .در مصاحبه عمومی شرکت کنندنموده و 

مصاحبه علمی رشته انتخابی خود شرکت  در باید باشد، 11.99 تا 11 داوطلبانی که معدل کل آنها: ب( مصاحبه علمی

یکسان  2گرایش آنها در سطح  اب 3باالتر که رشته انتخابی شان در سطح  و 18کنند. همچنین داوطلبان دارای معدل 

فراد مصاحبه علمی( شامل ا باید در مصاحبه علمی رشته ثبت نامی خود شرکت کنند. این ضابطه )شرکت در هم نیست

اند کرده را انتخاب« المیمشاوره خانواده یا رویکرد اس»رشته  مشغول به تحصیل در گرایش تعلیم و تربیت اسالمی که

 .شودنیز می

 بهمصاحآن در زمان ثبت نام  پیش بینی شده است که ساعت و تاریخ دقیق دی 22تا  12 علمیعمومی و زمان مصاحبه 

 واهد شد.خ مشخص

آنها با گرایش شان یکسان باشد، از مصاحبه  3طح و رشته انتخابی س ودهو باالتر ب 18داوطلبانی که معدل آنها  تبصره:

   علمی معاف هستند.

 نابع مصاحبه علمیم .6

 تشکیل کالسهای هر رشته منوط به رسیدن تعداد پذیرفته شدگان به حد نصاب است. تذکر مهم:
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 ( رشته تاریخ اسالم1

 مؤلف عنوان
محدوده 

 امتحانی

 تاریخ تشیع )تک جلدی(
پژوهشگاه حوزه و 

 دانشگاه
 تمام کتاب

 تمام کتاب منتظر القائم ها(تاریخ امامت )نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه

 کتاب الطهارة طباطبایی و خدامی تحریر شرح اللمعة
   

 ( رشته تبلیغ با گرایش حج2

   

 محدوده امتحانی مؤلف عنوان

 کتاب الحج و العمرة خدامی و طباطبائی تحریر شرح اللمعة

 تمام کتاب یآمل یاهلل جواد تیآ  صهبای حج

 

  خانواده با رویکرد اسالمیمشاوره ( 4و  یت اسالمیتعلیم و تربرشته ( 3

 

 محدوده امتحانی مؤلف عنوان

 سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت
 و دانشگاه(حوزه  )پژوهشگاه

 تمام کتاب داوودی و حسینی زاده

 شناسی عمومیمبانی روان
 )نشر روان(

 تمام کتاب حمزه گنجی

 (1شناسی رشد )روان
 )انتشارات سمت(

سیف، کدیور، کرمی نوری و 
 آبادیلطف

 تمام کتاب

 - - روخوانی و تجزیه و ترکیب قرآن
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 رشته تفسیر و علوم قرآن( 5

 

 محدوده امتحانی مؤلف عنوان

 (به جز مباحث رواییسوره یس ) عالمه طباطبائی )عربی( المیزان فی تفسیرالقرآن

 تمام کتاب آیت اهلل معرفت علوم قرآنی
 

 اصول ( رشته فقه و6

 محدوده امتحانی مؤلف عنوان

 ة )عربی(تحریر شرح اللمع
طباطبائی و 

 خدامی
 الصالة کتاب

 شهید صدر عربی( _ةالثانی ةالحلق)دروس فی علم االصول 
)االمر و النهی( تا  13از درس

 استصحابابتدای
 

 ( رشته فلسفه اسالمی7

 

 محدوده امتحانی مؤلف عنوان

 تمام کتاب یعالمه طباطبائ ة )عربی(بدایة الحکم

 عالمه مظفر  (یالمنطق )عرب
 جدل،)غیراز از اول قضایا تا آخر کتاب 

 (شعر و خطابه

   ( مهدویت11( مذاهب اسالمی؛ 11( امامت؛  9های:  رشته کالم اسالمی و گرایش( 8

 

 محدوده امتحانی مؤلف عنوان

 2و  1جلد  ربانی گلپایگانی عقاید استداللی

 12و  11،  1، 1مراحل  طباطباییعالمه  ةالحکم ةبدای
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   ( رشته مدرسی ادبیات عرب12

 

 محدوده امتحانی مؤلف عنوان

 طباطبائی (93یا  92صرف ساده )ویرایش 
مبحث ثانی )الجامد و  ،بخش اسم

 المشتق(

 - - تجزیه و ترکیب سوره انسان 

 ( رشته مطالعات اسالمی زنان13

 

 محدوده امتحانی مؤلف عنوان

 تمام کتاب شهید مطهری حقوق زن در اسالمنظام 

 عالمه طباطبایی المیزان فی تفسیر القرآن )عربی(

 )عربی( 31تا  28احزاب آیه سوره
   31تا  11سوره نور آیه  

 )ترجمه فارسی المیزان(
 

 تمام کتاب دکتر بستان خانواده در اسالم

 از کتاب دو جلدی 1جلد  خانم عالسوند زن در اسالم

 کتاب الطهارة خدامی و طباطبائی تحریر شرح اللمعة
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 فرم مخصوص ثبت میانگین تعداد واحدهای گذرانده متقاضیان سال آخر
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 1 وستیپ

 آزمون خرید کارتراهنمای 
 

( سامانه پذیرش یا آدرس http://www.jz.ac.ir پایگاه اطالع رسانی این مرکز )به آدرس جهت خرید کارت الزم است به  ،داوطلب محترم

 http://paziresh.jz.ac.ir.مراجعه فرمایید 

 د.یادآوری: برای انجام مراحل خرید کارت حتماً از مرورگر موزیال )فایر فاکس( یا گوگل کروم استفاده نمایی

شود که الزم است اطالعات درخواستی را ذیل باز می کنید. پس از انتخاب این گزینه صفحهرا انتخاب می« خرید کارت»گزینه  مرحله اول:

 را انتخاب کنید. « شروع»تکمیل نمایید و دکمه 

شود؛ لذا در ورود شماره برای شما ارسال می شود پس از پایان مراحل خرید پیام کوتاهی حاوی اطالعات کارت آزمون خریداری شدهیادآوری می

 تلفن همراه خود دقت نمایید.

 

 شوید.می وارد بانکپرداخت صفحه  به ،«شروع»انتخاب دکمه  با مرحله دوم:

http://www.jz.ac.ir/
http://www.jz.ac.ir/
http://paziresh.jz.ac.ir/
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 Cvv2ایید. شماره کارت خود را وارد نم Cvv2برای استفاده از امکان پرداخت اینترنتی الزم است عالوه بر شماره کارت و تاریخ انقضاء، رمز دوم و 

ی از توانید به یکیک شماره سه یا چهار رقمی است که در قسمت باال یا پشت کارت بانکی درج شده است. همچنین جهت دریافت رمز دوم می

ه شده، دکم پس از تکمیل اطالعات خواسته رمز دوم کارت خود را دریافت نمایید.« سایر خدمات»های خودپرداز مراجعه و با انتخاب گزینه باجه

 را انتخاب نمایید.« پرداخت»

 

 

شوید که حاوی اطالعاتی در ، در صورت صحت اطالعات مندرج، به صفحه دیگری منتقل می«پرداخت» گزینه انتخاب از پسمرحله سوم: 

 را انتخاب نمایید. « تکمیل خرید»توانید گزینه باشد که در صورت صحت، میگرفته میخصوص تراکنش صورت
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رنگ سمت چپ( جهت ورود رسد و اطالعات الزم )مشابه جدول آبی، فرآیند خرید کارت شما به پایان می«تکمیل خرید»گزینه  با انتخاب م:چهارمرحله 

گیرد. داوطلبان محترم الزم است پس از دریافت این اطالعات، از طریق آدرس به صفحه ثبت نام و انجام ثبت نام نهایی در اختیار شما قرار می

 Paziresh@jz.ac.ir شوند و با وارد کردن اطالعات مربوطه )شامل شماره کارت، شماره کاربری و رمز ورود( فرآیند ثبت نام را آغاز « ثبت نام»وارد صفحه

 کنند. 

 

 

mailto:Paziresh@jz.ac.ir
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 2 وستیپ

 راهنمای ثبت نام آزمون 
 

سامانه پذیرش به آدرس به  ثبت نامجهت الزم است آزمون ورودی جامعه الزهرا، خرید کارت پس از  ،گرامیداوطلب 

http://paziresh.jz.ac.ir .مراجعه فرمایید 

 برای انجام مراحل ثبت نام )و خرید کارت( حتماً از مرورگر موزیال )فایر فاکس( یا گوگل کروم استفاده نمایید.  یادآوری:

 بعده مرحله ب «شروع ثبت نام»انتخاب عبارت  و «موارد فوق را... تأیید میکنم»درج تیک در مربع کنار عبارت  با پس از ورود به سامانه ثبت نام،

 .واردشوید

 

http://paziresh.jz.ac.ir/
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در صورت صحت اطالعات واردشده، به  «شروع»در این مرحله اطالعات کارت خود را در کادر سمت  راست وارد نمایید و با انتخاب دکمه 

صورت خواهد گرفت که الزم است در هر کدام از این مراحل، اطالعات  شما طی شش مرحلهشوید. ثبت نام صفحه اصلی ثبت نام هدایت می

 خواسته شده را به طور کامل و با دقت ارائه نمایید

 

ا و ایمیل ثبت شده شم ها از طریق آدرس، تلفنکنید. از آنجا که تمامی مکاتبات و تماس در این مرحله باید اطالعات سجلی و تماس خود وارد

 انجام خواهد شد، در درج این اطالعات دقت فرمایید.

، از ترین شهر به مکان زندگی خوددر صورتی که شهر یا منطقه شما در لیست شهرهای سامانه ثبت نام وجود ندارد، ضمن انتخاب نزدیک :وجهت

 رسانی فرمایید.طریق سامانه پشتیبانی پذیرش این موضوع را اطالع

 انتخاب تو در صورثبت کد ملی ، ایرانی ورت انتخاب ملیتِدر ص توجه داشته باشید که .مبذول فرماییددقت الزم را « ملَیت»در انتخاب گزینه 

 .خواهد بودضروری یا کارت اقامت ، ثبت شماره گذرنامه «غیر ایرانی»گزینه 
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در ثبت کد ملی، کد پستی و اطالعات درخواستی در تمامی مراحل دقت فرمایید؛ چرا که این اطالعات بعد از اتمام ثبت نام قابل تغییر یادآوری: 

 شود.هند بود و در صورت عدم تطبیق، از ورود شما به آزمون ورودی و مصاحبه جلوگیری مینخوا

 

 

 .شویدوارد مرحله دوم می« مرحله بعد» هثبت اطالعات و انتخاب گزین پس از

 :باید عکس پرسنلی خود را با شرایط ذیل ارسال فرمایید در این مرحله

 باشد.  JPG که در سال جاری گرفته شده و دارای پسوند 1*1ا ی 3*1*  اسکن عکس 

 باشد. پیکسل  122*122 حداکثرو  85*113حداقل *  اندازه طول و عرض عکس اسکن شده باید 
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 باشد.  لکه گونه هرخ و فاقد اثر مهر، منگنه و رُتصویر داوطلب باید واضح و تمام  *

 باشد. کیلو بایت  122و حداکثر کیلو بایت  52حداقل  *  حجم فایل ذخیره شده عکس

 *  تصویر داوطلب باید کل فضای عکس را بپوشاند و فاقد هر گونه فضای خالی و حاشیه زاید باشد. 

 . ارسال کنید؛ همچنین الزم است که گردی صورت مشخص باشدزمینه سفید با رنگی  االمکان عکس*  حتی 

 .فرمایید خودداری جداً  آن اسکن جای به موبایل وسیله به تصویر تهیه از *

 *  تصویر داوطلب نباید دارای چرخش یا زاویه باشد. 

 *  تصویر باید فاقد عینک آفتابی و کاله باشد. 

سبت به قبل از شروع ثبت نام ن ،اید و شرایط قابل قبول را نداردصورتی که عکس خود را اسکن نموده در و دقت فرمایید رونه تصاویر ذی*  به نم
 ن اقدام نمایید. آاسکن صحیح 

 

 تصوير نمونه:

 

 

 

 

 

 

 

را « باالگذرای تصویر»گزینه  ،آن انتخاب نمایید و پس از تانرایانه عکس مورد نظر خود را از Browseسازی، با انتخاب گزینه پس از آماده
د تصویر خود را نیاتو. پس از بسته شدن پنجره، میمنتظر بمانید تا بسته شود که باید شودانتخاب کنید. در این هنگام، پنجره کوچکی باز می

 شود.رنگ قرمز نمایان میپیامی با  ،در صورتی که تصویر شما شرایط الزم را نداشته باشد .ییدنمامالحظه 
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ان ودر سمت چپ پایین صفحه، کادری با عندر این مرحله باید اطالعات تحصیلی خود را با توجه به اطالعات موجود و درخواستی تکمیل نمایید. 
 کنید که باید گزینه دوم را انتخاب کنید.مشاهده می« معافیت از آزمون»
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شده انتخاب مه و رشته تحصیلی مورد عالقه خود را از لیست ارائهبرنا، مقطع مربوطه و دفترچهدر مرحله چهارم، بر اساس اطالعات مندرج در 

  .کنیدانتخاب  «قم»هم  محل آزمون را نمایید.
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 جهتا ، کد رهگیری دریافت نمایید یأیید نهاییو در صورت ت اید، مشاهده کنیدهرسال نمودکه ارا ترین اطالعاتی د مهمتوانیشما در این مرحله می

 .بگیریدکنید پرینت وانید از اطالعاتی که مشاهده  میتحله میدر این مر ،همچنین به مراحل قبل برگردید. اطالعاتاصالح 

 

 کد رهگیری برای شما صادر خواهد شد. «یید نهاییأت»پس از انتخاب گزینه 

 اید، ثبت نام شما انجام نشده است.توجه داشته باشید تا زمانی که کد رهگیری دریافت ننموده :1یادآوری 
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 ای که در آن کد رهگیری به نمایش در آمده، پرینت بگیرید.حتماً کد رهگیری خود را ثبت نمایید. بهتر است از صفحه :2یادآوری 

ود اطالعات قبلی خ با استفاده از کد رهگیری، توانیدمی وز ثبت نام به دفعات وجود دارد و شماامکان ویرایش اطالعات تا آخرین ر :3 یادآوری

 را مشاهده و ویرایش نمایید.
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