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تذکزات هْن:
تذکز اٍل:
قبل اس ثبت ًام ،دفتزچِ را کاهل ٍ بِ دقت هطالؼِ ًوایید.
تذکز دٍم:
داٍطلباى هحتزم در صَرت ایجاد سؤال یا ابْاهی ،هی تَاًٌد با هزاجؼِ بِ ساهاًِ پطتیباًی (ٍاقغ در ساهاًِ پذیزش در

سایت جاهؼِ الشّزاء) سؤاالت خَد را ارسال ٍ جَاب را دریافت ًوایٌد .یا اس طزیق ساهاًِ هتداٍل بِ پاسخ سؤاالت خَد
دستزسی پیدا ًوایٌد.

پایگاُ اطالع رساًی جاهؼِ الشّزاء:
http://j-alzahra.org
پایگاُ اطالع رساًی ٍ ساهاًِ ثبت ًام بیي الولل جاهؼِ الشّزاء
http://jz.ac.ir
ساهاًِ پطتیباًی پذیزش:
http://support.jz.ac.ir/index.php?a=add&catid=3
لیٌک پیگیزی درخَاست
http://support.jz.ac.ir/ticket.php
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«هزکش ػلَم اسالهی جاهؼِ الشّزاء ػلیْوا السالم اکٌَى بحوداهلل بزکات ٍ آثار خَد را آضکار ساختِ است ٍ جوغ کثیزی
اس باًَاى سزاسز کطَر ٍ اس کطَرّای دیگز در ایي هزکش ػالی ػلوی تحقیقی پزٍرش یافتِ ٍ در اقطار اسالهی هٌتطز
گطتِ اًد» .
هقام هؼظن رّبزی (هدظلِ الؼالی)
تا تَکل تط شات اقسس احسیت ٍ تَسل تِ عٌایات حضطت ٍلی عصط (عدل اهلل تعالی فطخِ) زض ضاستای اضتقاء سغح علوی ذَاّطاى ،
ایي هطکع زض ًظط زاضز اظ هیاى ذَاّطاى غیز ایزاًی زض هقغع کاضضٌاسی (سغح زٍ) تطای ًیوسال اٍل سال تحصیلی 7981-89
علثِ هی پصیطز.

ضطایظ تاظ پصیطی سغح (2پصیطش هدسز)
ایي تطًاهِ ٍیژُ زاٍعلثاًی است کِ قثال تعسازی اظ ٍاحس ّا ضا زض خاهعِ العّطاء گصضاًسُ اًسٍ تٌا تِ زالیلی اظ ازاهِ تحصیل تاظهاًسُ
اًس ٍلی زض حال حاضط زضذَاست ازاهِ تحصیل زاضًس.

الف) سهاى ٍ هزاحل ثبت ًام
 .1ثثت ًام اظ  71اردیبْطت  7981اظعطیق «ساهاًِ پصیطش» تِ ًطاًی  www.j-alzahra.orgاًدام هی ضَز.
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ثثت ًام زض ساهاًِ ٍ تکویل اعالعات زضذَاستی ؛
تطضسی هساضک اضسالی؛
زعَت تِ هصاحثِ اظ ذَاّطاى ساکي زض قن؛
حضَض زاٍعلثاى ذاضج اظ کطَضزض تاظُ ظهاًی هطرص ضسُ زض ایطاى ٍ اًدام هطاحل هصاحثِ ٍ پصیطش ًْایی؛
اعالم ًتایح ًْایی تِ ّوِ زاٍعلثاى؛
ثثت ًام ًْایی ٍ تکویل پطًٍسُ پصیطضی؛

یازآٍضی :1اهکاى استفازُ اظ هطذصی تطای ّوِ ی عالب زض ًین سال اٍل تحصیلی (اعن اظ کاضضٌاسی ٍ ظتاى فاضسی) ٍخَز ًساضز.
ب) ضزایط ػوَهی پذیزش
.1زاضتي حساقل هسضک زیپلن تا هعسل تاالی زٍاظزُ یا زاضتي هساضک تاالتط هَضز تاییس ٍظاضت کطَض(کاضزاًی،کاضضٌاسی ٍ)..؛

.2تطذَضزاضی اظ صالحیتّای الظم؛
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.3قثَلی زض هصاحثِ عوَهی تطای هقغع کاضضٌاسی(سغح )2
ً.4ساضتي هٌع اقاهت زض خوَْضی اسالهی ایطاى
.5سکًَت تا سطپطست زض قن (ٍیژُ ذَاّطاى غیط ذَاتگاّی)
.6حساکثط سي  32سال ٍیژُ ذَاّطاى غیط ذَاتگاّی(سٌَات تحصیلی تِ حساکثط سي اضافِ هی ضَز)
یاز آٍضی  :تاظ پصیطی تطای زٍضُ توام ٍقت ذَاتگاّی اًدام ًوی ضَز .
ج) ضزایط اختصاصی ٍ ضیَُ باسپذیزی:
الف :زاٍعلثاًی کِ کِ کوتط اظ ٍ 45احس زضسی ضا زضخاهعِ العّطا گصضاًسُ اًس.تسٍى آظهَى علوی هی تَاًٌس هطغَل تِ تحصیل ضًَس
ٍلی پصیطش ٍ قثَل ًوطات گصضتِ زض تطذی اظ زضٍس هٌَط تِ اضظیاتی ٍ تاییس هسضسِ علویِ هی تاضس.
ب :زاٍعلثاًی کِ تیطتط اظ ٍ 45احس زضسی ضا زضخاهعِ العّطا گصضاًسُ اًس تطای پصیطش ٍ قثَل ًوطات ٍاحسّای گصضاًسُ تایس
زضآظهَى کتثی تا هٌاتع هتٌاسة تا ذَز تطاساس خسٍل هٌاتع آظهَى تاظ پصیطی ضطکت ًوایٌس.
ج :ضطایظ تاظ پصیطی :زاضا تَزى ضطایظ عوَهی پصیطش
ز :قثَلی زض آظهَى کتثی ٍ هصاحثِ گعیٌطی
سهاى آسهَى باسپذیزی  7 :خزداد

هٌابغ آسهَى باسپذیزی
ضزیف

عٌَاى

هتي

ًَیسٌسُ

هالحظات

1

صطف2

زضسٌاهِ علن
صطف (اسن)

آقای حویس خعایطی
ٍعلیعازُ

افطازی کِ تیطتط اظ ٍ45احس
زضسی ضا گصضاًسُ اًس.

2

فقِ 2ٍ1

هٌترة االحکام

آقای ذساهی

افطازی کِ تیطتط اظ ٍ 45احس
زضسی ضا گصضاًسُ اًس.
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هثازی2

ًحَ

آقای هحوسی

افطازی کِ تیطتط اظ ٍ95احس
زضسی ضا گصضاًسُ اًس.
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فقِ 4

اظ عْاضت تا پایاى
زهاء ثالثِ

تحطیط الَسیلِ اهام
ذویٌی(هتي فاضسی)

افطازی کِ تیطتط اظ ٍ95احس
زضسی ضا گصضاًسُ اًس.

جشئیات آسهَى ٍهصاحبِ
پس اظ ثثت ًام ٍ تکویل پطًٍسُ ٍ زضیافت کس ضّگیطی ٍ قثَلی زض آظهَى ،تِ تطتیة اظ ذَاّطاى زعَت تِ هصاحثِ عوَهی هی ضَز.
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سَاالت آظهَى تاظپصیطی تِ صَضت چْاض گعیٌِ ای است ٍ زض خاهعِ العّطاء سالم اهلل علیْا تطگعاض هی ضَز.
یادآٍری :زاٍعلثاًی کِ پس اظ قثَلی هطاخعِ ًٌوایٌس زض صَضت زاضتي ضطایظ تاظپصیطی یکسال هحطٍم ذَاٌّس ضس.
هدارک السم بزای ثبت ًام
لغفا قثل اظ ثثت ًام زض ساهاًِ اسکي هساضک شیل آهازُ ًواییس
 .1تصَیط خسیس توام ضخ تا ظهیٌِ سفیس
 .2صفحات گصضًاهِ (هطرصات،ضٍازیس،اقاهت هعتثط یکسالِ).
 .3آی زی کاضت(کاضت ضٌاسایی)؛ (زض صَضتی کِ ایي کاضت ضا ًساضیس تطای تْیِ آى تا ظهاى ثثت ًام ًْایی فطصت
زاضیس ٍ لی تطای ثثت ًام اضائِ ضواضُ آی زی کاضت العاهی است)
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11

هسضک زیپلن ٍضیع ًوطات کِ هَضز تاییس ترص تیي الولل ٍظاضت آهَظش ٍ پطٍضش قطاض گطفتِ تاضس
تعْس ًاهِ هتقاضی
ضضایتٌاهِ سطپطست
زٍ هعطفی ًاهِ هعتثط( اظ زٍ ًفط اظ افطاز سطضٌاس یا هؤسسات اسالهی ،ائوِ خوعِ ٍ خواعاتً ،وایٌسگی ّای خاهعِ
الوصغفی)
عقس ًاهِ (ًکاح ًاهِ ) ٍیژُ زاٍعلثاى ضٍظاًِ
اسکي کاضت سالهت ٍیژُ زاٍعلثاى ضٍظاًِ
کاضت کاهپیَتطی یا هعطفی ًاهِ اظ خاهعِ الوصغفی سط پطست ٍیژُ زاٍعلثاى ضٍظاًِ

زمان و مکان مصاحبه
.1هصاحثِ تطًاهِ تاظپصیطی تطاساس ظهاى تٌسی اعالم ضسُ اظ تاضید  3ذطزاز هی تاضس.
..2زاٍعلة تایس ًین ساعت قثل اظ ظهاى هصاحثِ زض هحل حضَض زاضتِ تاضس.
آدرس کامل و کروکی محل مصاحبه
قم بلوارامین ،سه راه ساالریه ،میدان دفاع مقدس ،بلوار بوعلی سینا ،جامعه السهراء  ،درب اوّل ،سالن آیت اهلل بهاء الدینی .
روزهای کاری از ساعت  8تا . 21
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هؼاًٍت آهَسش
سٌجص ٍپذیزش جاهؼِ الشّزا ء سالم اهلل ػلیْا
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