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 تذکرات  مهم

 
 اول: 

 نام، این دفترچه را به طور کامل و با دقت مطالعه نمایید.لطفاً قبل از ثبت 

 

 دوم:

به پایگاه توانند با مراجعه داوطلبان محترم در صورت داشتن سؤال یا ابهام، می

وجو کنند یا پاسخ سؤاِل خود را جست http://jz.ac.ir در سامانه« سؤاالت متداول»

های خود را سؤاالت و درخواست« ارسال و پیگیری درخواستها»با مراجعه به بخش 

 ارسال و جواب را از همین طریق دریافت نمایند.
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اكنون بحمداهلل بركات و آثار خود را آشكار ساخته جامعة الزهراءمركز علوم اسالمی  »
است و جمع كثیری از بانوان سراسر كشور و از كشورهای دیگر در این مركز عالی علمی 

 0«.  اندتحقیقی پرورش یافته و در اقطار اسالمی منتشر گشته
 العالیمدظلهرهبر معظم انقالب 

 مقدمه
دی را در خود ثبت کرده زیامجتهد  نام زنان فاضل و ،ای طوالنی دارد و تاریخ افتخارآفرین شیعهتحصیل علوم دینی بانوان، سابقه

اصالح جامعه و سوق ، در «مربی نیم دیگرند نیمی از جامعه و زنان خود: » یامام خمینحضرت فرمایش  از آنجا که طبق است و

 کنند. ای ایفا میدادن آن به سوی کمال، نقش تعیین کننده

هم شوق  اند وعترت معارف ناب قرآن و هخواهی خواهرانی که هم تشنآرمان جویی وکمال ی است برایبسترجامعة الزهراء

 .را دارند نظام اسالمی و مکتب اهل بیت عصمتخدمت به 
 

 ایرانیغیرویژه داوطلبان  - ( 3)سطح ناپیوسته معرفی دوره تحصیالت تكمیلی 

فقه » ،«اصول و فقه اسالمی» هایبه صورت حضوری و در یکی از رشتهبین الملل جامعة الزهراءبخش  3تحصیل در سطح 

در نوبت « کالم اسالمی» و «اسالمیفلسفه »، «شناسی تربیتیروان»، «تفسیر و علوم قرآن» ،«تاریخ اهل بیت» ،«خاناوده

است. برنامه « خوابگاهی»و « روزانه»این دوره شامل دو برنامه است.  سه سالو حداکثر  دوصبح خواهد بود. مدت این دوره حداقل 
ی است روزانه ویژه داوطلبانی است که با سرپرست قانونی خود در شهر قم سکونت دارند و برنامه خوابگاهی ویژه داوطلبان مجرد

 )خوابگاهی( محدودیت سنی دارد که در ادامه بیان خواهد شد.که ساکن قم نیستند. پذیرش در این برنامه 

 

 های تحصیلیرشته
 اصول و فقه اسالمی .0

 فقه خانواده .2

 البیتتاریخ اهل  .3

 تفسیر و علوم قرآن .4

 روان شناسی تربیتی .5

 فلسفه اسالمی .6

 کالم اسالمی .7

شدگان آن رشته است که بعد از اعالم نتایج نهایی نصاب رسیدن پذیرفتههای فوق منوط به حد هر کدام از رشتهکالسهای برگزاری  :تذکر
 شود.مشخص می

                                                 
  1038 مهر 25 تاریخ در رهبری معظم مقام توسط ءالزهرا جامعة امناء هیئت انتصاب حکم متن از برگرفته . 0
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 بندی مراحل پذیرشجدول زمان

 

 

 

 

 

 
 

  پذیرش شرایط
 ران؛یا یاسالم یجمهور قوانین و مقرراتو  هیفق تیاصل والالتزام به  .0

 ؛یو رفتار یاخالق ،یفکر یهاتیداشتن صالح .2
 ل؛یتحص یالزم برا ییتوانا جسمی کامل وکامل از سالمت  یبرخوردار .3

 تسلط به زبان فارسی؛ .4

 المصطفی ةیا جامعجامعة الزهراء 2سطح مدرک کارشناسی  بودن دارا .5

 ةجامع مدارس یا دوره کارشناسیجامعة الزهراءخواهران مشغول به تحصیل در نیمسال آخر سطح دو  تبصره:

آخرین زمان تحویل مدرک برای . توانند در این مقطع ثبت نام نمایندمیدر داخل و خارج کشور المصطفی

 .0398مرداد  30 شدگان پذیرفته

 سال؛ یکحداقل معتبر داشتن اقامت  .6

 ؛عمومی قبولی در آزمون و مصاحبه علمی و .7

اند، از شرکت در اولین دوره پذیرش اند یا به دالیل آموزشی منع تحصیل شدهطالبی که از تحصیل انصراف داده :تذکر

 .ز زمان انصراف، محروم خواهند بودبعد ا

 ی؛سرپرست قانون تیرضا .8

 داوطلب باشد. در صورتی که مادرسرپرست قانونی برای داوطلبان مجرد، پدر و برای داوطلبان متأهل همسر می توجه:

 ارائه شود. وی به پذیرشسرپرست قانونی باشد، الزم است مدرک دال بر سرپرست بودن یا فرد دیگری 

 (؛برنامه روزانهداوطلبانه قم )ویژه  )پدر یا همسر( درسکونت با سرپرست قانونی  .9

 است؛سال  28خوابگاهی،  پذیرش داوطلبان دورهحداکثر سن برای  .01

 د.وجود ندارروزانه، محدودیت سنی  برنامهداوطلبان برای پذیرش  تبصره:

به تحصیل شود و امکان مشغول  98-99اول سال تحصیلی پس از اعالم نتیجه قبولی در نیمسال باید داوطلب  :وجهت

 .اخذ مرخصی ندارد

 تاریخ عنوان ردیف

 ثبت نام زمان  .1
 بهمن 22تا  دی 11

1931 

 1931 اسفند 11تا  11 دریافت کارت آزمون  .2

 1931 اسفند 11 برگزاری آزمون  .9

 1931 اردیبهشت 1 اعالم نتایج آزمون  .4
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 معافیت از آزمون

، در صورت سپری نشدن بیش از دو سال از زمان فارغ 08معدل کل  باجامعة الزهراء 2فارغ التحصیالن سطح 

و در مصاحبه علمی و  شان از آزمون معاف هستند، ولی باید مانند سایر داوطلبان در سامانه ثبت نام نمایندالتحصیلی

 .عمومی شرکت کنند

 

 های خاص()ویژگیامتیاز ویژه 
 ؛مراجع ذی صالحالبالغه یا صحیفه سجادیه با ارائه مدرک رسمی از حافظان کل یا نصف قرآن کریم یا نهج  .0

  و باالتر؛ 08با معدل کل  2دارندگان مدرک سطح  .2
 ؛معرفی نامه از مراجع ذی صالح)اعم از مادر، همسر، خواهر یا فرزند( با ارائه  خانواده شهدا و جانبازان .3

 ؛کشوری و بین المللیبرگزیدگان و شایستگان تقدیر در المپیادها و جشنواره های علمی  .4

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

 با ارائه مدرک معتبر؛یجامعة المصطفتحت پوشش علمیه  مدارسو مدیران  اساتید جامعة الزهراء .5

 ؛یجامعة المصطفاز نامه با ارائه معرفیهمسران طالب  .6

 ؛مراجع ذی صالحمبلغان فعال با ارائه معرفی نامه به روز از  .7

 داوطلبان دارای یکی از موارد ذیل: پژوهشگران: .8

   ترویجی در یکی از نشریات معتبر علمی _پژوهشی یا دو مقاله علمی  _انتشار حداقل یک مقاله علمی
 داخلی یا بین المللی؛

  تألیف یا ترجمه حداقل یک کتاب علمی 

 

 منابع آزمون 
 

 ها( منابع مشترک همه رشتهالف

 

 مؤلف منبع امتحانی
محدوده 

 امتحانی
 بخش نحو محمدیتصحیح  2العربیة ـ جلد  ء مبادی

 تمام کتاب فائزی نسب قواعد و نکات علم صرف در تجزیه و ترکیب

 تحریر شرح اللمعة
طباطبایی و 

 خدامی
 کتاب الطهارة

 تمام کتاب  شهید صدر ترجمه حلقة االولی
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 ( منابع اختصاصی هر رشتهب
 

 «فقه خانواده»و  «اصول و فقه اسالمی» هایرشته
 

 امتحانیمحدوده  مؤلف عنوان
 الصالة کتاب طباطبائی و خدامی ة )عربی(تحریر شرح اللمع

 - ةالثانی ةالحلق)دروس فی علم االصول 
 عربی(

 شهید صدر
)االمر و النهی(  03از درس

 استصحاب تا ابتدای

 

اهل البیت رشته تاریخ
 

 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
 

 

 رشته تفسیر و علوم قرآن

 

 محدوده امتحانی مؤلف عنوان

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

 (روایی

 تمام کتاب آیت اهلل معرفت علوم قرآنی

 

 تربیتی شناسیروانرشته 

 

 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

 (0شناسی رشد )روان
 )انتشارات سمت(

سیف، کدیور، کرمی 
 آبادینوری و لطف

 تمام کتاب
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 رشته فلسفه اسالمی
 

 محدوده امتحانی مؤلف عنوان
 تمام کتاب یعالمه طباطبائ ة )عربی(بدایة الحکم

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

 (شعر و خطابه جدل،از  )غیر
 

 رشته کالم اسالمی
 

 

 

  

 .باشدتوجه: منابع مصاحبه شامل منابع مشترک و منابع اختصاصی هر رشته می
 

 : تذکر
 است. 2و ضریب سؤاالت اختصاصی  0ضریب سؤاالت مشترک ای است. همچنین، سؤاالت آزمون به صورت چهار گزینه (0

 شود.، یک پاسخ صحیح حذف میپاسخ نادرست سهآزمون دارای نمره منفی است و به ازای هر 
 

 منابع آزمون  نحوه تهیه
از طریق  یابا مراجعه حضوری به فروشگاه کتاب جامعة الزهراء، خرید منابع آزمون و لوح فشرده آموزشیتوانند جهت داوطلبان می

 اقدام نمایند. Eshop.jz.ac.ir به آدرس این مرکزفروشگاه الکترونیک 
 

 ثبت نامجزئیات 

 چگونگی ثبت نام (الف

 

 پذیر است.به یکی از روش های ذیل امکان 5391 بهمن 22تا دی  51 از نام  ثبت .0

 و انتخاب خبر مربوطه به ثبت نام. www.jz.ac.irبه آدرس  الف: مراجعه به پایگاه اطالع رسانی جامعة الزهراء

 .org.ahrazal-j wwwبه آدرس « سامانه پذیرش» ب: مراجعه مستقیم به

 ب همین بخشسایر مدارک خواسته شده در بند و  دیسف نهیتمام رخ با زم دیجد یقطعه عکس پرسنل کی اسکن نام به ثبت یبرا .2

 باشد و اندازه قابل قبول تصاویر ارسالی نیز به شرح ذیل است: Jpegیا   Jpg. فرمت تصاویر ارسالی بایداست ازین

یرحداکثر حجم تصو  حداقل حجم تصویر 
حداکثر طول و 

 عرض تصویر

حداقل طول و 

 عرض تصویر
 

 عكس پرسنلی پیکسل 251 پیکسل 611 کیلوبایت 41 کیلوبایت 251

 سایر مدارک پیکسل 611 پیکسل 0511 کیلوبایت 91 کیلوبایت 611

  

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

 محدوده امتحانی مؤلف عنوان
 2و  0جلد  گلپایگانیربانی  عقاید استداللی

 02و  00،  7، 0مراحل  عالمه طباطبایی ةالحکم ةبدای

http://www.jz.ac.ir/
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در سامانه پذیرش مراجعه « ویرایش مدارک»توانید به راهنمای برای اطالع از چگونگی ارسال تصاویر و جزئیات آن می: توجه

 کنید.

واحدهای گذرانده متقاضیان  است فرم مخصوص ثبت میانگین اند، الزمکه هنوز فارغ التحصیل نشدهآن دسته از طالب تبصره: 

خود در سامانه  محل تحصیلمعاونت آموزش پس از تأیید سال آخر را که در انتهای همین دفترچه درج شده است، تکمیل و 
 دهند. و اصل آن را در زمان مصاحبه به مسئول پذیرش تحویلبارگذرای نموده پذیرش جامعة الزهراء

 

 تلقی خواهد شد.   کأن لم یكناطالعات ثبت شده با اصل مدارک، درخواست داوطلب در صورت عدم تطابق  .3

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

برنامه ریزی الزم را داشته باشید. در صورت عدم ارائه مدارک سجلی یا  است نسبت به تهیه این مدارک تا زمان ثبت نام مصاحبه

مدارک مُثبت معافیت داوطلب در زمان ثبت نام و انجام مصاحبه، پذیرش داوطلب لغو خواهد شد. همچنین، در صورت عدم ارائه 

ین امتیازها بوده باشد، از وی مصاحبه به مدارک مُثبت امتیازهای ویژه، چنانچه قبولی داوطلب در مرحله آزمون کتبی وابسته به ا

 عمل نخواهد آمد.

 بازه زمانی ثبت نام وجود دارد.در  مکان ویرایش و اصالح اطالعات واردشده،ا .4

برای ویرایش اطالعات ثبت نام باید دوباره به بخش ثبت نام مراجعه کنید و با وارد کردن اطالعات کارت خریداری شده یا کد  .5

رد صفحه ثبت نام خود شده و نسبت به تغییر اطالعات مورد نظر اقدام نمایید؛ سپس مراحل ثبت نام را تا انتها رهگیری، مجدداً وا

 ادامه داده تا کد رهگیری دریافت نمایید.

 آزمونجهت ثبت نام  مدارک الزمب( 

 است:الزامی  در سامانه ثبت نام اسكن تمام موارد زیرآزمون ارسال ثبت نام  برای

 جدید تمام رخ با زمینه سفید تصویر .0

 داوطلب( گذرنامه )مشخصات ه اولصفح .2

 قامت معتبر یک ساله() داوطلبصفحه اقامه  .3

 (؛ کارت شناسایی) آی دی کارت .4

گواهی اشتغال به تحصیل در ترم آخر یا جامعة المصطفیجامعة الزهراء مدرک تحصیلی کارشناسی .5

 دوره کارشناسی.

آخر مشغول به تحصیل هستند، الزم است فرم معدلی را که در انتهای همین داوطلبانی که در ترم  توجه:

دفترچه آمده است، با توجه به توضیحات درج شده در آن، تکمیل کنند و به جای مدرک تحصیلی در سامانه 

 بارگذاری نمایند. همچنین، الزم است اصل این فرم را در زمان مصاحبه به کارشناس پذیرش ارائه نمایند.

 

در صورت مغایرت اطالعات واردشده با اصل مدارک، درخواست داوطلب کأن لم یکن تلقی خواهد شد و مسئولیت آن بر عهده  تذکر:
 داوطلب است.

 

 زمان و مكان آزمون 

 شود. برگزار میصبح  9:38، ساعت5391 اسفند 51 آزمون ورودی روز .0

 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.برگزار میجامعة الزهراءآزمون در  .2
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 پذیر است. و کارت شناسایی معتبر امکان ورود به جلسه آزمون فقط با ارائه کارت آزمون .3

 .یافت استقابل درجامعة الزهراءت یسا از طریق 5391 اسفند 51تا  اسفند 58 خیکارت ورود به جلسه آزمون از تار .4

 شود. جزئیات مربوط به آزمون، در کارت ورود به جلسه هر داوطلب درج می .5
 

 مصاحبه

  شود.اعالم میجامعة الزهراءدر سایت  5391 اردیبهشت 5 (شدگان در مرحله اول )آزمون کتبیاسامی قبول

 سامانهبه تعیین زمان مصاحبه  شود، برایدر زمان اعالم نتایج اعالم میدر تاریخی که شدگان آزمون کتبی، الزم است قبول
 org.ahrazal-j www.  د.کننمراجعه 

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

 مدارک الزم برای ثبت نام مصاحبه

 تعهدنامه متقاضی .0

 نامه سرپرسترضایت .2

 ( ویژه داوطلبان روزانهعقدنامه )نکاح نامه .3

 کارت کامپیوتری یا معرفی نامه از جامعة المصطفی سرپرست ویژه داوطلبان روزانه .4

های یا مؤسسات اسالمی، ائمه جمعه و جماعات، نمایندگیدو معرفی نامه معتبر )از دو نفر از افراد سرشناس  .5

 (؛المصطفی ةجامع

 .کنند: داوطلبانی که دارای تابعیت هندوستان هستند، باید صفحه آخر گذرنامه را هم اسکن 0تبصره 

 : داوطلبان کشورهای عراق، افغانستان نیز باید از پاسپورت الکترونیکی برخوردار باشند.2تبصره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشید

 معاونت آموزشی تربیتی

 سنجش و پذیرش

 

 



 

 99-99، سال تحصیلی جامعه الزهراءکارشناسی ارشد بین الملل راهنمای پذیرش دفترچه 

 

 

 گذرانندرا می 2ترم آخر سطح  کهجامعة الزهراء ویژه طالب –فرم معدل و واحدهای گذرانده 
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 گذرانندرا می 2که ترم آخر سطح یویژه طالب جامعة المصطف –فرم معدل و واحدهای گذرانده 

 


