
 

 ناسی ارشدکارش  راهنمای ثبت انم رد آزمون اختصاصیدفترهچ 

 هدی  غیر انتفاعی الهیات ومعارف اسالمیدادکشنه  

 اوابسته هب جامعه الزرها سالم اهلل علیه

 )وژیه طالب خواره(    

تحصیلی 
 1044-1041سال 
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان  

 1 مقدمه 

 2 جدول زمانبندی

 2 جدول رشته ها و مواد امتحانی

 3 شرایط عمومی

 3 شرایط اختصاصی

 3 مراحل ثبت نام 

 4 مدارک الزم

 4 سهمیه ها

 

 مقدمه:. 1

قا تسالم اهلل علیها به منظور ار وابسته به جامعه الزهرادانشکده الهیات و معارف اسالمی هدی با عرض سالم و احترام،  

جهت پذیرش خواهران محترم در مقطع کارشناسی ارشد سال در نظر دارد طالب گرانقدر بخشیدن به سطح دانش 

 شنبهدو لغایت 11/40/1044 جمعه ثبت نام در این آزمون از تاریخ برگزار نماید.آزمون اختصاصی  1044-1041تحصیلی 

لذا جهت . انجام خواهد گرفت     /https://enlist.jz.ac.ir از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی 52/42/1044

  جلوگیری از ایجاد هر گونه ابهام برای داوطلبان توصیه می شود دفترچه راهنمای آزمون به طور دقیق مطالعه شود. 

و داخلی های ذیل تماس  452-45152140 -6میتوانند جهت دریافت پاسخ سواالت خود با شماره تلفن داوطلبان محترم 

 حاصل نمایند: 

 زمان واحد مربوطه شماره داخلی

 10الی  1همه روزه از ساعت  امتحانات )جزئیات آزمون( 114

 14الی  1همه روزه از ساعت  اداری مالی   140و  141

 

 تذکرات مهم:

  (ادفترچه راهنم )بر اساس ضوابط مندرج در یك رشته امتحانیاساس عالقه فقط میتواند در  داوطلب برهر، 

  ثبت نام و در آزمون مربوطه شرکت نماید.

  .مندرجات مراحل ثبت نام باید به صورت دقیق و صحیح تکمیل شود 

  داوطلب خواهد بود. خود مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده در سامانه ثبت نام به عهده 

  داوطلب  بنابراین یستثبت نام امکان پذیر نپس از پایان زمان ثبت نام اعمال هیچگونه تغییری در مندرجات

 باید در زمان تکمیل اطالعات نهایت دقت را بکار گیرد. 
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  می ت ناز شرایط و ضوابط ثبشخص شود که داوطلب، حقایق را کتمان نموده یا واجد یکی ام در هر مرحله ای

حروم م از پذیرش و تحصیل ن، حین تحصیل در دانشگاه و ... (ثبت نام، شرکت در آزمون، پذیرفته شد) نیست

 خواهد شد. 

 ست؛ در صورتیکه کد رهگیری را دریافت ننمایید، ثبت نام شما هگیری به منزله ثبت نام داوطلب ادریافت کد ر

 صورت نگرفته است. 

 هدی می باشد.دانشکده برگزاری آزمون  حوزه 

  خواهد بود. 1ساعت  42/46/1044زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ 

 .نتایج آزمون از طریق سایت دانشکده هدی اعالم میگردد 

  هزار ریال می باشد. 844444مبلغ هزینه ثبت نام 

  پذیرفته شدگان امکانپذیر است.ارائه خوابگاه با رعایت ضوابط و مقررات از سوی 

  موظفند یك ساعت قبل از زمان آزمون در محل مربوطه حاضر شوند.داوطلبان 

  برگزاری آزمون الزامیست.به همراه داشتن کارت ورود به جلسه در زمان 

 خالف مقررات است به همراه داشتن گوشی موبایل، کتاب، جزوه و .... در جلسه آزمون. 

 مصاحبه پس از آزمون خواهد بود. پذیرش داوطلب در دانشکده به عنوان دانشجو منوط به قبولی در 

 

 آزمون جدول زمانبندی. 2

 زمان اجرا عنوان برنامه  ردیف

 52/42/1044لغایت   11/40/1044 ثبت نام  1

 40/46/1044لغایت  45/46/1044 توزیع کارت ورود به جلسه 5

 42/46/1044جمعه  برگزاری آزمون  4

 11/46/1044 اعالم نتایج اولیه 0

 18/46/1044لغایت  14/46/1044 مصاحبه  2

 41/46/11 اعالم نتایج نهایی 6

 

 و ضرایب امتحانیرشته ها و مواد  جدول. 3

 یباضر مواد امتحانی گرایش رشته ردیف

 4 تمهیدیه )کتابهای: بیع، نکاح، طالق(.ال. دروس 1 - حقوق خصوصی  1



 5 . دروس فی علم االصول )حلقه اولی(، شهید صدر.5

 4 (. 062تا  448و ماده  444تا  184. قانون مدنی )ماده 4

حقوق جزا و جرم  5
 شناسی

 4 تمهیدیه )کتابهای: بیع، نکاح، طالق(.ال. دروس 1 -

 5 . دروس فی علم االصول )حلقه اولی(، شهید صدر.5

 4 (.004تا  551)ماده 1415. قانون مجازات اسالمی، مصوب 4

علوم قرآن و  4
 حدیث

 0 0. مبادی العربیه، ج 1 -

. تلخیص التمهید، ج اول و دوم، محمد هادی معرفت، انتشارات 5
 التمهید.

4 

. آشنایی با حدیث، جمعی از استادان دانشکده حدیث، انتشارات 4
 دارالحدیث.

5 

 جلد ،(تدریس فنون و روشها) پرورشی و آموزشی مهارتهای .1 - مدیریت آموزشی 0
 .سمت انتشارات شعبانی، حسن اول،

4 

 4 .روان انتشارات بند، عالقه علی آموزشی، مدیریت مقدمات. 5

 انتشارات نیکنامی، مصطفی آموزشی، راهنمایی و نظارت. 4
 .سمت

5 

به )  شیعه شناسی  2
دو زبان فارسی و 

 انگلیسی(

 5 0 ج العربیه، مبادی .1 کالم

 4 .طباطبایی حسین محمد عالمه اسالم، در شیعه. 5

: تلخیص) سبحانی جعفر اهلل آیت االلهیات، فی محاضرات. 4
 (گلپایگانی ربانی علی

4 

فلسفه و کالم  6
 اسالمی

 5 0 ج العربیه، مبادی .1 فلسفه اسالمی

 4 (هشتم مرحله آخر تا اول مرحله از) الحکمه بدایه. 5

: تلخیص) سبحانی جعفر اهلل آیت االلهیات، فی محاضرات. 4
 (گلپایگانی ربانی علی

4 

روانشناسی  4
 اسالمی

روانشناسی مثبت 
 گرا

 چاپ ،1412 فر، ساالری رضا محمد ، روانشناسی با آشنایی .1
 .هاجر نشر ،14

4 

 نشر ،51چاپ ،1416 کریمی، یوسف شخصیت، شناسی روان.5
 .ویرایش

4 



4.reading in psychology1412 محمدی، سید ،یحیی، 
 انگیزش،شخصیت، عمر، طول در تحول های فصل روان، نشر

 .روانی اختالالت

5 

روانشناسی  8
 عمومی

 چاپ ،1412 فر، ساالری رضا محمد ، روانشناسی با آشنایی .1 -
 .هاجر نشر ،14

4 

 نشر ،51چاپ ،1416 کریمی، یوسف شخصیت، شناسی روان.5
 .ویرایش

4 

4.reading in psychology1412 محمدی، سید ،یحیی، 
 انگیزش،شخصیت، عمر، طول در تحول های فصل روان، نشر

 .روانی اختالالت

5 

 

 :شرایط عمومی. 4

 ؛ام جمهوری اسالمی و قانون اساسینظ و اسالم دین مبین التزام عملی به (1

 ؛ه کیفری به تشخیص مراجع ذی صالحنداشتن سوء پیشین (5

 ؛از نظر مراجع ذی صالح نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل (4

 توانایی جسمی و روحی الزم جهت تحصیل در دانشگاه متناسب با رشته انتخابی.  (0

 :شرایط اختصاصی. 5

 قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه؛ (1

 .های علمیه خواهران( مدرک سطح دو حوزوی )مورد تأیید مرکز مدیریت حوزه را بودندا (5

به تحصیل دروس حوزوی مجاز به شرکت در  کارشناسی با ارائه گواهی اشتغال : افراد دارای مدرک1تذکر 

 .آزمون اختصاصی می باشند

خود یا کارشناسی جهت ارائه مدرک سطح دو  1011شهریور  11 تا پایان وقت اداری ن: داوطلبا 2 تذکر       

     فرصت دارند. 

 

:مراحل ثبت نام. 6  

 مراحلی که داوطلب جهت ثبت نام می بایست طی کند: 

 .     /https://enlist.jz.ac.ir به نشانی سامانه ثبت نام آزمونمراجعه به  .1

 رقمی. 8الی  6سريال تهيه كارت اعتباري ثبت نام و دريافت   .5
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نام منحصراً بصورت اينترنتی انجام می گيرد، الزم  ثبتبا توجه به اينكه پرداخت هزينه  :١تذكر    

به وسيله كارت هاي بانكی كه پرداخت الكترونيكی آنها فعال است، با مراجعه داوطلبان محترم است 

ريال به عنوان هزينه ثبت نام شركت  8٠٠٠٠٠و پرداخت مبلغ  دانشكدهاينترنتی ثبت نام به سامانه 

 اقدام نمايند.  ، سريال ثبت نامت به خريد در آزمون، نسب

 به هيچ وجه عودت داده نخواهد شد.   دريافتیوجه  :٢تذكر     

 تهيه فايل عكس اسكن شده داوطلب براساس توضيحات مندرج در قسمت مدارك الزم راهنماي ثبت. 3

 نام. 

 نام.   آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز جهت ثبت .1

نظر  مورد رشتهانتخاب و  ثبت نام اينترنتی دانشكدهمراجعه به قسمت ثبت نام آزمون در سامانه  .5

 و تكميل مراحل اينترنتی ثبت نام و دريافت كد رهگيري. 

:مدارک الزم. 7  

  ؛. تصویر کارت ملی )پشت و رو(1

  ؛. تصویر  تمام صفحات شناسنامه5

 ؛0*4. عکس پرسنلی 4

 ؛تحصیلی. تصویر آخرین مدرک 0

 گواهی اشتغال به تحصیل دروس حوزوی برای آن دسته از داوطلبانی که دارای مدرک کارشناسی هستند.. 2

 (. شرایط )در صورت دارا بودن مطابق با دفترچه راهنما ایثارگری تصویر مدارک سهمیه. 6

 :سهمیه ها. 8

 شرایط ایثارگران و رزمندگان متقاضی )مطابق قوانین جاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(:  

همسـر و آزادگان و »،  «مسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثره»نج درصد ظرفیت هر کدرشته محل به . بیست و پ1

  اختصاص دارد. «رزمندگان»و  «و بـاالتر و همسر و فرزندان آنان % 52 ازانجانب»،  «فرزنـدان آنـان

همسر و فرزندان »و  «و همسر و فرزندان آنان % 52جانبازان زیر »رصد ظرفیت هر کدرشته محل نیز به . پنج د5

  اختصاص دارد. «حضور داوطلبانـه در جبهه رزمندگان با حداقل شش ماه

نمره  % 44درصدی(  2و یا  درصدی 52نصاب نمره ایثارگران )اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت  حد: 1تبصره

نمره آخرین فرد پذیرفته  % 84نصــاب نمره رزمندگان  آخرین فرد پذیرفته شــده در گزینش آزاد در هر رشــته و حد

 شــده در گزینش آزاد در هر رشته می باشد. 



فترچه مندرج در د بر اسـاس قوانینمتقاضـیان اسـتفاده از سـهمیه ایثارگران و رزمندگان، می بایسـت : 5تبصـره

، عمل و جهت احراز شرایط، اقدام سازمان سنجش آموزش کشور 1044کارشناسی ارشد سال  آزمون سـراسـری

 نمایند. 

ستفاده از سهمیه رزمندگان در صورتی که گواهی مربوطه )با شرایط مربوطه( را در ضی اداوطلبان متقا: 4تبصره

 نام اینترنتی بارگذاری نکنند، در سهمیه آزاد پذیرش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی وارد نخواهد بود.  هنگام ثبت

 

 

 «سربلندی و موفقیت شما عزیزانآرزومند »

 معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده هدی


