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سّثشهعظناًقالب
هشکضعلَماسالهیجاهعِالضّشاءاکٌَىتحوذاهلل،تشکاتٍآثاسخَدساآضکاسساختِاستٍجوعکثیشیاصتاًَاى

ٌتطشگطتِاًذ.

سشاسشکطَسٍاصکطَسّایدیگشدسایيهشکضعالیعلویتحقیقیپشٍسشیافتٍِدساقطاساسالهیه

مقـدمه
دسسایِعٌایاتخذاًٍذهٌّاىٍتَجْاتخاصِّاهامعصشٍحضشتصذّیقِطاّشُ،جاهعةالضّشاءتاساتقِدسخطااىنٌاذ
دِّتعلینٍتشتیتطالبخَاّش،تَاًستِاستدسپشتَایجاادسااصٍکاسٍسااختاسعلوای-تشتیتایضایساتِ،تاِهَفقیاتّاای
نطنگیشیدسصهیٌِّایآهَصضی،تشتیتی،پژٍّطی،تثلیغیٍفشٌّگیدستیاتذٍظشفیتّایتسیاسهٌاسثیتشایطالبخَاّش

دسسطحکطَسٍخاسجاصکطَستیافشیٌذ.
اکٌَىکِایيضجشُطیثِتِگستششقاتلتَجْیدستیافتِاست،تشگضاسیدٍهیيدٍسُ«تربیت مـدس »تااّاذ 
فشاّنساصیصهیٌِّاٍصیشساختّایهشجعیتعلویجاهعةالضّشاءتشایدیگشهشاکضّوسٍَتَاًوٌذساصیطالبخَاّش
تشایتذسیس-کِیکیاصهأهَسیتّایرکشضذُدساسٌادتاالدستیجاهعةالضّشاءاست-ضشٍسیتًِظشهیسسذ.
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 .1معزفی ي ضزيرت ديرٌ تزبیت مدرس

یتَاًٌذداًصٍهْاستالصمتشایتاذسیسدسهَضاَ 
تهذسس،دٍسُایاستکِخَاّشاىطلثِتاگزساًذىآى،ه 

دٍسُتشتی
تشخیاصضشٍستّایتشگضاسیایيدٍسُ،عثاستٌذاص:

خاظساکسةکٌٌذ.
جاهعةالضّشاءٍدیگشهشاکضّوسَتِهذسساىخاًن؛
ً .8یاص 
 .2اٍلَیتتْشُگیشیاصهذسّساىخاًندسهشاکضآهَصضیخَاّشاى؛
ً .9یاصتِهذسّساىتَاًوٌذٍآضٌاتِسٍشّایًَیيآهَصضی.
 .2اَداف ديرٌ

 .8کطفاستعذادّایهٌاسةتذسیسدسهَضَعاتهختلف؛
 .2تشتیتٍتَاًوٌذساصیافشادهستعذتشایتذسیسدسهَضَعاتعلویهختلف؛
 .9آضٌاییضشکتکٌٌذگاىتاهثاًیعلویٍفٌَىًَیيتذسیس؛
جاهعةالضّشاءٍدیگشهشاکضّوسَ،اعناصداخلٍخاسجاصکطَس؛
 .4تأهیيهذسّسجْتتذسیسدس 
 .3وظام آمًسشی

 .8تعذادٍاحذّایهحتَایی،تیي8تاٍ82احذٍتعذادٍاحذّایسٍضی،حذأقلٍ80احذاست.
ٍپژٍّصهحَستشگضاسهیضَد.

 .2سشفصلّایسٍضیٍهحتَاییدٍسُ،تِصَستکاسگاّی
ً .9ظامآهَصضیایيدٍسًُ،ینسالیٍاحذیٍحضَسیاست.
 .4هذتصهاىدٍسُ2،تاً9یوسالاست.
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 .4عىايیه دريس ديرٌ
الف .واحدهای سوشی
ردیف

عٌَاى درس

1

هْارتّای تذریس (لبل ،ضوي ٍ پس اس تذریس)

2

اخالق هذرسی

3

اصَل ٍ رٍشّای تعلین ٍ تزبیت اسالهی

4

ارسضیابی پیطزفت تحصیلی

5

هطاٍرُ تحصیلی – تزبیتی

ب .واحدهای محتوایی

*

گزٍُ علوی

عٌَاى عام

هجَس تذریس بزای درٍس

1

فمِ ٍ اصَل

اصَل فمِ

اصَل فمِ

2

فلسفِ اسالهی

ًلسفِ اسالهی

فلسفِ اسالهی

3

والم اسالهی

والم اسالهی

والم اسالهی

4

تاریخ اسالم

تاریخ تطیع

تاریخ تطیع

5

ادبیات عزب

صزف

صزف

6

تبلیػ با گزایص حج

اصَل ٍ رٍشّای سخٌزاًی

آییي سخٌَری

7

تعلین ٍ تزبیت اسالهی

تزبیت اسالهی

تزبیت در لزآى ٍ رٍایات ،تزبیت در ًْجالبالؼِ ،تزبیت در صحیفِ
سجادیِ ،سیزُ تزبیتی پیاهبز ٍاّلبیت

8

هطالعات اسالهی سًاى

هطالعات سًاى

سى در اسالم ،خاًَادُ در اسالم

9

سباى فارسی

سباى فارسی

سباى فارسی

تذکر:
ٍاحذّای هحتَایی فَق با تَجِ بِ ًیاس جاهعِالشّزاء بزای دٍهیي دٍرُ تزبیت هذرس در سال تحصیلی 1398-99
بزًاهِریشی ضذُاست ٍ بزای سالّای آیٌذُ با تَجِ بِ ًیاسّا ،هتفاٍت خَاّذ بَد.

 .5مشایای ديرٌ:
هٌذیضشکتکٌٌذگاىاصاساتیذتشجستٍِتَاًوٌذ؛

 .8تْشُ
 .2اٍلَیتدسجزبتشایتذسیسدسجاهعِالضّشاء؛
ساصیهعشفیفاسغالتحصیالىدٍسُتِدیگشهشاکضجْتتذسیس؛

 .9
صهیٌِ
َاىسَاتقتذسیسدسجاهعةالضّشاء؛

تحصیلیتِعٌ

 .4هحاسثِدٍسُ
 .5اسائِگَاّیًاهِپایاىدٍسُ.
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 .6سمانبىدی ثبتوام
تشًاهه

تاسیخ

ثثتًام

 25تا  03آتاى 8031

هصاحثه علوی -شخصیتی

 23تا  03آرس

اعالم ًتایج

 85دی 8031

ششوع کالسهای ًیوسال اول

 5تهوي 8031

تذکر:
 ثبتًام فمط اس طزیك ساهاًِ پذیزش تزبیت هذرس ٍ بِ صَرت ایٌتزًتی اًجام هیضَد. ثبتًام داٍطلباى فمط در رضتِ هزتبط با هذرن تحصیلی ،اهىاىپذیز است. فارغالتحصیالى رضتِّای والم ،تفسیز ٍ علَم لزآى ،فمِ ٍ اصَل ٍ تعلین ٍ تزبیت اسالهی هجاس بِ ثبتًام در رضتِ تبلیػّستٌذ.
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 .7مىابع مصاحبٍ علمی
هٌبع

گزایص/رضتِ

تألیف

 .8حلقه ثالثه:

اصَل

اص اتتذای کتاب تا اول هفاهین و اص اول تحث علن اجوالی تا اول تعادل و تشجیح

آیتاهلل اًصاری

 .2هکاسة هحشهه( :تحث غیثت و کزب)

ًلسفِ اسالهی
والم اسالهی
تاریخ تطیع
صزف
اصَل ٍ رٍشّای
سخٌزاًی
تزبیت در لزآى ٍ رٍایات

عالهِ هظفز

 .1الوٌطك

عالهِ هحوذحسیي طباطبایی

ًْ .2ایِالحىوِ
وطفالوزاد (الومصذ الثالث تا پایاى وتاب)

عالهِ حلی

 .1االرضاد

ضیخ هفیذ

 .2تاریخ تطیع ( 2جلذ)

پژٍّطگاُ حَسُ ٍ داًطگاُ

 .1صزف سادُ  ،چاپ جذیذ (ٍیزایص سال  92تا )95
 .2هبادی ( 2لسن الٌحَ)
 .1دربارُ سخي ٍ سخٌَری

هحوذبالز ضزیعتی سبشٍاری

 .2اصَل عمایذ

آیتاهلل هصباح یشدی

 .1رٍاًطٌاسی پزٍرضی ًَیي (تا پایاى فصل ًْن) /اًتطاراتً :طز دٍراى

دوتز علیاوبز سیف

 .2هباًی تزبیت اس دیذگاُ لزآى (تا پایاى فصل سَم)

حجِ االسالمٍالوسلویي هحوذ بْطتی

اًتطارات :پژٍّطگاُ فزٌّگ ٍ اًذیطِ اسالهی

آیتاهلل ریضْزی /تزجوِ :عباس پسٌذیذُ
آیتاهلل صذر

 .1اصَل فمِ (حلمِ ثالثِ)

حجِ االسالمٍالوسلویي ایزٍاًی

 .2فمِ (ابَاب طالق ٍ ًىاح)

ًزگس رٍدگز

 .3فویٌیسن
 .4جایگاُ خاًَادُ ٍ جٌسیت در ًظام تزبیت رسوی

هحوَد سیباییًژاد

 .5درآهذی جاهع بز ًظزیِّای فویٌیستی

رسهاری تاًگ

 .6خاًَادُ در اسالم

حسیي بستاى

 .7جاهعِضٌاسی جٌسیت با رٍیىزد اسالهی

حسیي بستاى

 .8سى در اسالم (ًسخِ تهجلذی)

فزیبا عالسًَذ

َّ .9یت ٍ ًمصّای جٌسیتی

سباى فارسی

سیذهحوذرضا طباطبایی
حویذ هحوذی

 .3حىوت ًاهِ وَدن – اًتطارات دار الحذیث

سى ٍ خاًَادُ در اسالم

آیتاهلل صذر

هحوذرضا سیباییًژاد

 .10فلسفِ حمَق خاًَادُ

هحوَد حىوتًیا

 .11فلسِ ًظام حمَق سى

هحوَد حىوتًیا

 .1دستَر سباى فارسی (ٍیزایص چْارم)

حسي احوذی گیَ ٍ حسي اًَری

 .2هعارف 2 ٍ 1

هزوش هذیزیت خَاّزاى
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 .12شزایط پذیزش دايطلبان

ّایهصَبجاهعِالضّشاء،

 .8داساتَدىصالحیتّایعوَهیٍاخالقیتشاساسآییيًاهِ
ّایاعالمضذُ،

 .2داساتَدىحذاقلهذسکسطح9حَصُ؛هشتثطتا 
سضتِ
دیهاُ،اصپایاىًاهِخَددفا ًوایٌذ،هیتَاًٌذدس
تبصره :1طالتیکِدسحالتذٍیيپایاىًاهِّستٌذ،نٌاىنِتاپایاى 
دٍسُتشتیتهذسسثثتًامًوایٌذ.
 .9کسةاهتیاصالصمدسهصاحثِ،
یضَد.
تبصره:دسصَستًیاص،آصهَىکتثیًیضتشگضاسه 
 .4حذاکثشسيتشایهتقاضیاىتاهذسکسطح40،9سالٍتشایهتقاضیاىتاهذسکسطح45،4سال،
سضایتًاهِکتثیسشپشستتشایحضَسدسدٍسُ،

.5
 .6تعْذتِپشداختّضیٌِدٍسُدسصَستاًصشا یاتشکغیشهَجِدٍسُ،
هثاحثاتٍاًجامفعالیتّایتکویلیدسطَل

 .7تعْذتِداضتيفشصتالصمجْتحضَسهٌظنٍفعالدسجلساتدسسی،
دٍسُ،
دسصَستًیاصجاهعِالضّشاء،

 .8تعْذتِتذسیستِهذتدٍتشاتشصهاىدٍسُ؛
 .9اٍلَیتپزیششتاطالبهتأّلاست.
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 .13جشئیات ثبتوام
الف .چگًوگی ثبتوام

صیشاهکاىپزیشخَاّذتَد:

تِسٍش

ثثتًام،
 .8
هشاجعِتِپایگاُاطال سساًیجاهعِالضّشاء،تِآدسس  ، www.jz.ac.irگشیٌهِ سهاهاًِّها ،سهاهاًِ پهذیزش تزبیهت
هذرس.

تضذُتااصلهذاسک،دسخَاستداٍطلة،هلغیخَاّذضذ.
.2دسصَستعذمتطاتقاطالعاتثث 
ب .مدارک مًرد ویاس بزای ثبتوام ايلیٍ

 .8تصَیشکاستهلی،
 .2تصَیشتوامصفحاتضٌاسٌاهِ،
 .9عکس،9*4
 .4تصَیشهذسکتحصیلیسطح.9
ج .مدارک مًرد ویاس جُت ثبتوام وُایی

ضذُدسثثتًاماٍلیِ،

 .8اسائِعکسٍکپیهذاسککاهل 
اسائِ
 .2اسائِسصٍهِ(علوی،پژٍّطی،تثلیغی،اجشاییٍ)...
 .9تکویلفشمتعْذًاهِ،
تکویلفشمسضایتًاهِسشپشست،

.4
 .5تکویلفشمتأییذیِدًٍفشاصاساتیذحَصُیاًْادّایسسوی،
گَاّیدٍسُّایآهَصضیٍضويخذهت،

.6
  .7گَاّیساتقِتذسیسدسهشاکضحَصٍیٍداًطگاّیهعتثش؛هوَْستِهْشٍاهضایسسوی،
 .8گَاّیتأییذسکًَتدساستاىقن.
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