فصل دوم  :پذیرش طلبه برای سال تحصیلی 98 - 99

.1شیوه پذیرش
پذیرش قطعی طلبه در هر کدام ازرشته های مرکز تخصصی امام شافعی در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته پس ازطی 2
مرحله شامل آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی  ،بر اساس ضوابط و مقررات حاکم که در ادامه توضیح داده شده است  ،صورت می
پذیرد.داوطلبان پس ازکسب امتیازات الزم در آزمون کتبی ،مصاحبه های عمومی و تخصصی  ،به عنوان طلبه رسمی در مرکز
تخصصی مشغول به تحصیل می گردند.
توجه  :عدم شرکت هر یک ازمتقاضیان در هر یک از مراحل پذیرش  ،عدم کسب امتیاز الزم در هر یک ازمراحل و یا عدم عمل به
تعهدات ،موجب منتفی شدن پذیرش فرد متقاضی بوده و مدیریت مرکز با رعایت سایر مقررات نسبت به جایگزینی افراد واجد
شرایط اقدام خواهد کرد.

.2شرایط و مدارک
.2.1شرایط عمومی
.2.1.1اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم
.2.1.2التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
.2.1.3تابعیت جمهوری اسالمی ایران  (.کسانی که دارای شناسنامه یا کارت ملی جمهوری اسالمی ایران باشند )
.2.1.4برخورداری ازصالحیت های عمومی  ،اعتقادی  ،اخالقی و اجتماعی و رعایت شئون طلبگی .
.2.1.5برخورداری ازسالمت روحی و روانی .
.2.1.6نداشتن منع قانونی برای اشتغال به تحصیل از نظر نظام وظیفه یا مراجع قانونی.
.2.1.7عدم اشتغال به تحصیل همزمان در سایر مراکزآموزش عالی حوزوی و یا دانشگاهی.
.2.1.8تعهد کتبی تحصیل تمام وقت تا پایان دوره فارغ التحصیلی
.2.1.9تعهد کتبی مبنی بر اشتغال به خدمت به میزان دو برابر زمان تحصیل در مناطق مورد نیاز
.2.2شرایط اختصاصی
.2.2.1دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل سطح  2صادره شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت
تبصره  :آن دسته از فارغ التحصیالن مدارس دینی تحت پوشش شورای برنامه ریزی که فاقد مدرک علمی معتبر در طراز سطح 2
هستند  ،به شرط ارائه فرم شماره یک و همچنین شرکت و قبولی در آزمون ورودی ویژه (مطابق جدول شماره  ،)2مجاز به ثبت نام
هستند .گفتنی است ،قبول شدگان آزمون ویژه فارغ التحصیالن بدون مدرک ملزم به گذراندن دروس تکمیلی مصوب شورای برنامه
ریزی در سال تحصیلی  98-99هستند و طبیعتاً مدرک سطح  2آنها مطابق ضوابط صدور مدرک مصوب شورای برنامه ریزی ،صادر
می گردد.
تذکر  :افرادی که قبالً در آزمون های جامع تعیین سطح شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت در سطح  1شرکت و
قبول شده و مدرک علمی دریافت نموده اند در صورتی مشمول تبصره فوق الذکر می گردند که سوابق آموزشی سطح  2آنها در
سامانه نام ثبت شده باشد.

.2.2.2قبولی در آزمون کتبی  ،مصاحبه های عمومی و تخصصی.
.2.2.3رعایت قوانین و مقررات خاص مراکز تخصصی مصوب شورای برنامه ریزی.
.2.2.4کسب معدل حداقل  12در محاسبه نمرات دروس سطح  2حوزوی .
 .2.2.5برخورداری از سوابق اطالعات آموزشی و نقش موثر در سامانه نام .

.3اولویت های پذیرش
الف ) طالب ممتاز در مقطع سطح دو حوزوی.
ب ) طالب رتبه اول تا سوم مسابقات علمی و جشنواره های حوزوی منوط به معرفی رسمی.
ج ) طالب حافظ قرآن یا نهج البالغه با مدرک معتبر و یا قبولی در آزمون شفاهی حفظ.
د ) طالب بومی مناطق محروم که نیاز آن منطقه به دانش آموخته رشته جاری در واحد آموزشی احراز شده باشد.
ه) روحانیون دارای نقش امام جمعه و امام جماعت مورد تأیید دبیرخانه شورای برنامه ریزی و دفاتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل
سنت ویژه پذیرش در رشته تبلیغ و دعوت.
و) مدرسین دارای مجوز تدریس سطح  2و سطح  1دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت ویژه پذیرش در رشته
مدرسی علوم و معارف اسالمی.

.4مدارک مورد نیازبرای ثبت نام
 .رونوشت برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه
.رونوشت برابر اصل شده کارت ملی
.چهارقطعه عکس  3*4پشت نویسی شده
.تعهد کتبی مبنی بر التزام به رعایت قوانین و مقررات آموزشی و انضباطی مصوب
.اصل آخرین مدرک تحصیلی (مشمولین تبصره یند  2.2.1ملزم به ارائه تعهدنامه کتبی مبنی بر گذراندن واحدهای دروس تکمیلی
در سال تحصیلی  98-99هستند).
.گواهی وضعیت نظام وظیفه
.تکمیل فرم ثبت نام و تهعد نامه های مربوطه
تذکر :1مسئولیت عدم مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام  ،ورود اطالعات نادرست و مغایرت احتمالی در عدم صحت مدارک
فوق در هنگام بارگزاری در سامانه و نیز زمان ثبت نام نهایی  ،صرفا بر عهده داوطلب می باشد.

.5مراحل پذیرش
.5.1ثبت نام  :ثبتنام داوطلبان صرفاً ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://azmoon.dmsonnat.ir:7001/Applicant
و از تاریخ  98 /06/05لغایت  98/06/25انجام خواهد شد.
تبصره  :در صورت تشخیص مدیریت مرکز  ،این زمان قابل تمدید خواهد بود.

نکات قابل توجه :
-

متقاضیان بومی استانهای کردستان ،کرمانشاه و آذربایجانغربی مجازبه شرکت در آزمون ورودی سال تحصیلی 1398 – 99
می باشند.
ثبت نام طالب خواهر در آزمون ورودی بر اساس شرایط عمومی و اختصاصی تعریف شده در بندهای پیشین  ،بال مانع بوده و

-

پذیرش نهایی آنها منوط به رسیدن به حد نصاب تشکیل کالس ازمیان پذیرفته شدگان نهایی بر مبنای حداقل  15نفر می باشد.
.5.2انتخاب رشته  :هر داوطلب صرفا مجاز به ثبتنام در یکی از رشتههای «تبلیغ و دعوت» یا «مدرسی علوم و معارف اسالمی» می-
باشد.
 .5.3آزمون کتبی  :آزمون کتبی به منظور ارزیابی علمی و سنجش میزان آمادگی نسبی داوطلب برای ورود به مراکز تخصصی انجام
می گیرد.
 .5.3.1آزمون کتبی فقط در یک نوبت و در روز پنجشنبه مورخه  98/7/4رأس ساعت  9:00الی 11:00در محل ساختمان مرکز
تخصصی امام شافعی سنندج  ،برگزار می گردد.
 .5.3.2مدت زمان آزمون  120 ،دقیقه به شکل پیوسته می باشد
 .5.3.3کلیه سواالت بصورت چهارگزینه ای و بدون احتساب نمره منفی باشد.
 .5.3.4مواد و منابع آزمون کتبی طبق جدول شماره ( )1و جدول شماره ( )2می باشد.
 .7.1.6مالک قبولی در آزمون کتبی ،کسب معدل حداقل  12می باشد.
 .5.4مصاحبه علمی  :پس از مشخص شدن نتایج ثبت نام و آزمون کتبی و کسب امتیاز الزم ،به منظور احراز صالحیت های علمی و
تخصصی ،مصاحبه علمی به صورت شفاهی انجام خواهد گرفت.
 .5.4.1منابع مصاحبه علمی ،همان منابع اختصاصی آزمون کتبی مندرج در جدول شماره ( )1و جدول شماره ( )2است.
 .5.4.2زمان و مکان مصاحبه داوطلبان از طریق مدیریت مرکز تخصصی اطالع رسانی خواهد شد.
 .5.5احراز صالحیت های عمومی  :به منظور احراز صالحیت های عمومی و پذیرش قطعی داوطلبان در مرکز تخصصی ،مصاحبه
گزینشی و تحقیقات میدانی انجام خواهد گرفت.

.6اعالم نتایج آزمونها
 .6.1زمان اعالم نتایج آزمون کتبی  98/7/9بوده که از طریق مدیریت مرکز به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید.
 .6.2نتایج اعالم شده آزمون کتبی  ،قطعی تلقی گردیده و به درخواست تجدیدنظر احتمالی  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .6.3زمان و مکان انجام مصاحبه داوطلبان توسط مدیریت مرکز تخصصی ،اطلالع رسانی خواهد شد.

.7ظرفیت و سهمیه پذیرش
.9.1ظرفیت پذیرش متقاضیان در آزمون ورودی نامحدود میباشد.
.9.2حداقل تعداد پذیرفته شدگان برای تشکیل یک کالس آموزشی 15 ،نفر میباشد.

جدول شماره ( : )1مواد و منابع آزمون کتبی ویژه داوطلبان مشمول بند 2.2.1
ردیف

مواد آزمون

منابع آزمون

عمومی /اختصاصی

ضرایب

تعداد سوال

توضیحات

1

انقالب اسالمی

انقالب اسالمی و ریشه های آن

عمومی

2

15

جمعی از نویسندگان

2

ادبیات فارسی

آیین نگارش بر بال قلم

عمومی

2

15

3

ادبیات عرب

مبادی العربیه  3و 4

اختصاصی

4

10

4

اصول فقه

الوجیز زیدان

اختصاصی

4

10

5

فقه

فقه المنهجی

اختصاصی

4

10

6

تفسیر قرآن

اختصاصی

4

10

7

علوم حدیث

مقدمه ابن صالح

اختصاصی

4

10

اصول دعوه

اصول الدعوه عبدالکریم زیدان

اختصاصی

4

20

روش ها و فنون

مهارت های آموزشی و پرورشی

تدریس

(جلد اول) – انتشارات سمت

8

سوره های بقره  ،حجرات و
احزاب ازتفسیر جاللین

اختصاصی

4

از اول تا آخر بیع

ویژه داوطلبان رشته تبلیغ و
دعوت
ویژه داوطلبان رشته مدرسی

20

معارف اسالمی

جدول شماره ( : )2مواد و منابع آزمون کتبی ویژه داوطلبان مشمول تبصره بند 2.2.1
ردیف

مواد آزمون

1

ادبیات عرب

2

حدیث

منابع آزمون

ضرایب

تعداد سوال

توضیحات

الف) صرف  :تصریف زنجانی
ب) نحو  :شرح قطرالندی
ج) ترجمه  :ترجمه از عربی به فارسی و برعکس

4

10

د) بالغه  :جواهر البالغه احمد الهاشمی

سبل السالم شرح بلوغ المرام صنعانی

3

10

3

علوم حدیث

کتاب مقدمه ابن صالح.

3

10

4

علوم قرآن

مباحث فی علوم القرآن صبحی صالح

3

10

5

تفسیر

صفوۀ التفاسیر پانزده جزء آخر

3

10

6

فقه

الفقه المنهجی

4

10

7

اصول فقه

الوجیز فی اصول الفقه عبدالکریم زیدان

4

10

8

کالم

العقائد االسالمیه سید سابق

3

10

9

منطق

حاشیه مولی عبداهلل یزدی

2

10

10

تاریخ اسالم

الرحیق المختوم ،نورالیقین خضری بک

2

10

اصول دعوه

اصول الدعوه عبدالکریم زیدان

4

10

ویژه داوطلبان

11

رشته تبلیغ و
دعوت

روش ها و فنون
تدریس

مهارت های آموزشی و پرورشی (جلد اول) – انتشارات سمت

ویژه داوطلبان

4

10

رشته مدرسی
معارف اسالمی

