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مقدمه:
با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال ،هشتمین آزمون جامع و تعیین سطح طالب علوم دینی
بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت ،به منظور تعیین سطح علمی دانش
آموختگان مدارس علوم دینی اهل سنت و صدور مدرک تحصیلی توسط معاونت آموزش و پژوهش
برگزار میگردد.
شرایط ،ضوابط و نحوه ثبت نام در آزمون جامع و تعیین سطح (سطوح  1و  )2سال  1399به
شرح زیر میباشد:

شرایط عمومی:
 -1متدین به دین مبین اسالم؛
 -2اعتقاد و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و والیت فقیه؛
 -3عدم اشتهار به اعمال خالف شئون طلبگی؛
-4داشتن سالمت جسمی ،روانی و روحی (جانبازان انقالب اسالمی از این شرط مستثنی هستند).

شرایط اختصاصی:
 -1مشخصات داوطلبین در سیستم آموزش دبیرخانه ثبت گردیده باشد.
 -2گذراندن محتوای آموزشی در حد سطح مورد تقاضا که به تایید دفاتر نمایندگی ولی فقیه در امور
اهل سنت رسیده باشد.
 -3طالب دانش آموخته ای که دروس طلبگی خود را در سطح مورد تقاضا تا قبل از تأسیس دبیرخانه
( قبل از سال  )87به پایان رسانیده و فاقد مدرک علمی معتبر می باشند می توانند با تأیید دفتر استان
در آزمون سطح مورد تقاضا شرکت نمایند (.متولدین  1374به قبل).
تبصره :1افرادی که قبالً در آزمون های جامع تعیین سطح در سطح پائین تر شرکت و قبول شده و
مدرک علمی دریافت نموده اند مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون جامع تعیین سطح در مقطع باالتر
نمی باشند.
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تبصره :2در صورتی می توانند در مقطع باالتر شرکت نمایند که سوابق آموزشی در آن سطح را داشته و
در سیستم دبیرخانه موجود باشد.
 -4طالب دانش آموختهای که دروس طلبگی خود را در سطح مورد تقاضا بعد از تأسیس دبیرخانه ( از
سال 1387جذب مدارس رسمی تحت پوشش شده) و دروس خود را در آن سطح به اتمام رسانیده اند
و یا تا تاریخ  99/10/30دانش آموخته خواهند شد مطابق با سوابق آموزشی موجود در سیستم نام و
تأیید دفتر استان مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون جامع و تعیین سطح می باشند( .تکمیل فرم
شماره یک)
 -5افرادی مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون می باشند که در سیستم دبیرخانه دارای پست طلبگی،
روحانی و یا مدرس باشند .و یا اسم آنها در مدرسه ای داخل سیستم ثبت شده باشد.
تبصره  :2کسانی که پس از تأسیس دبیرخانه شورای برنامه ریزی ( سال  )1387در اماکن غیر رسمی
تحصیل نموده اند مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون نمی باشند.

مدارک مورد نیاز:
 -1تکمیل فرم شماره یک که به تأیید مدرسه و دفتر استان رسیده و واسپاری آن در سامانه ثبت نام
 -2تکمیل پرونده الکترونیکی در سیستم (.وضعیت نظام وظیفه ،عکس ،تصویر خوانای شناسنامه ،تصویر
خوانای کارت ملی و .)...

مراحل ثبت نام:
 -1مطالعه دقیق دفترچه راهنمای شرکت در آزمون جامع و تعیین سطح و دفترچه راهنمای ثبت نام در
سامانه اینترنتی.
 -2تهیه مدارک مورد نیاز و ارائه به دفاتر استانی جهت بررسی و تأیید.
 -3ثبت نام از طریق سامانه اینترنتی توسط داوطلب و دریافت کد رهگیری.
تذکر :جهت اصالح نواقص ،دریافت کارت ورود به جلسه و آگاهی از نتایج آزمون حفظ و نگهداری کد
رهگیری الزامی است.
 -4دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت دبیرخانه در موعد مقرر.
 -5واریز مبلغ 500/000ریال (پانصد هزار ریال) جهت شرکت در آزمون تعیین گردیده است که از طریق
سامانه ثبت نام قابل پرداخت میباشد.
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توجه :الزم به ذکر است آنهایی که بدون مطالعه دفترچه راهنما اشتباهاً ثبت نام نموده اند ،و یا فرم شماره
یک را در سیستم آپلود ننمایند ثبت نام آنها باطل تلقی می شود و مبلغ واریزی عودت داده نخواهد شد.

شرایط قبولی در آزمون:
سطح  1و: 2
شرکت در آزمون و کسب حداقل معدل .12

شرایط صدور مدرک:
 شرکت در دوره تکمیلی و کسب حداقل نمره  12در هر درس. -کسب حداقل معدل کل  14از مجموع نمرات (آزمون کتبی و دروس دوره تکمیلی تقسیم بر تعداد ضرایب).

جدول زمان بندی آزمون جامع و تعیین سطح  1و 2
ردیف

زمان

فعالیت

آغاز

پایان

1

ابالغ و اطالع رسانی دفترچه راهنمای آزمون جامع و تعیین سطح

1399/04/11

-

2

تکمیل و ارسال فرم شماره یک به دفاتر استانی جهت بررسی و تأیید آنها

1399/04/15

1399/06/01

3

ثبت نام اینترنتی توسط داوطلب

1399/07/15

1399/08/15

4

بررسی ثبت نام و پرونده الکترونیکی داوطلبین و رفع نواقص احتمالی

1399/10/15

1399/10/30

5

دریافت کارت ورود به جلسه از طریق سامانه ثبت نام

1399/12/05

1399/12/12

6

زمان برگزاری آزمون کتبی

7

اعالم نتایج آزمون کتبی

1399/12/15
خرداد ماه 1400

تذکر :سؤاالت به صورت تستی میباشد.
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مواد و منابع آزمون جامع و تعیین سطح ( سطح یک)
مواد آزمون

ضرایب

منابع آزمون
الف) صرف :صرف میر

ادبیات عرب

ب) نحو :در حدود قطر الندی

4

ج) ترجمه :ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس
د) بالغت :البالغۀ الواضحۀ

حدیث
علوم حدیث
تفسیر
علوم قرآن
فقه

اصول فقه

شرح اربعین نووی

3

کتاب مقدمه ابن صالح

3

الف) شافعی :صفوۀ التفاسیر پانزده جزء اول

3

ب) حنفی :تفسیر جاللین پانزده جزء اول

االتقان فی علوم القران سیوطی.

3

الف) شافعی :فتح القریب

4

ب) حنفی :مختصر القدوری
الف) شافعی :الوجیز فی اصول الفقه وهبۀ زحیلی
ب) حنفی :اصول الشاشی

4

کالم

تحقیقی در مسائل کالمی دکتر اسعد شیخ االسالمی

3

منطق

مختصر منطق صوری دکتر خوانساری

2

زبان و ادبیات الف) مفاهیم :گزیده متون فارسی انتشارات سمت
فارسی
ب) دستور زبان :زبان و نگارش فارسی انتشارات سمت

2
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توضیحات

مواد و منابع آزمون جامع و تعیین سطح (سطح دو)
مواد آزمون

ضرایب

منابع آزمون
الف) صرف :تصریف زنجانی

ادبیات عرب

ب) نحو :شرح قطرالندی

4

ج) ترجمه :ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس
د) بالغت :جواهر البالغۀ احمد الهاشمی

حدیث

الف) شافعی :سبل السالم شرح بلوغ المرام صنعانی
ب) حنفی :ریاض الصالحین

علوم حدیث کتاب مقدمه ابن صالح.
تفسیر
علوم قرآن
فقه

اصول فقه
کالم
منطق
تاریخ اسالم

3
3

الف) شافعی :صفوۀ التفاسیر پانزده جزء آخر

3

ب) حنفی :تفسیر جاللین پانزده جزء آخر

3

مباحث فی علوم القرآن صبحی صالح
الف) شافعی :الفقه المنهجی

4

ب) حنفی :کنز الدقائق
الف) شافعی :الوجیز فی اصول الفقه عبدالکریم زیدان
ب) حنفی :نور االنوار

4
3

العقائد االسالمیه سید سابق
الف) شافعی :حاشیه مولی عبداهلل یزدی

2

ب) حنفی :شرح التهذیب عبداهلل یزدی

2

الرحیق المختوم ،نورالیقین خضری بک
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توضیحات

تذکرات مهم:
به کلیه داوطلبین متقاضی شرکت در آزمون توصیه میشود به نکات زیر توجه نموده و در رعایت آنها دقت
الزم مبذول فرمایند.
 با توجه به این که ثبت نام در آزمون  1399منحصراً به روش اینترنتی انجام میپذیرد؛ کلیه داوطلبینالزم است اطالعات مندرج در فرم ثبت نام شامل :شماره کاربری و رمز ورود را برای انجام امور بعدی
آزمون اعم از (مشاهده و کنترل اطالعات ثبت نامی ،مشاهده کارنامه و  )...به دقت نزد خود نگهداری
نمایند .ضمناً داوطلبین الزم است پس از تکمیل فرم اینترنتی تقاضانامه ثبت نام ،کد رهگیری خود
را نیز یادداشت نمایند .این کد پس از پایان کلیه مراحل ثبت نام توسط سیستم به داوطلبین ارائه
خواهد شد.
ضمناً به داوطلبین توصیه میشود از تقاضانامه ثبت نام نهایی خود که بر روی آن کد رهگیری درج
شده ،پرینت تهیه و تا پایان آزمون نگهداری نمایند.
 در این آزمون ثبت نام از کسانی انجام میگیرد که سابقهطلبگی آنها به مدرسه ای در سیستم دبیرخانه وصل شده
باشد و امکان ثبت نام کسانی که فاقد سابقه طلبگی در
سامانه باشند وجود ندارد.
 بهتر است داوطلبین ثبت نام خود را در اولین روزها انجام دهند و از موکول نمودن آن به روزهایآخر جداً خودداری نمایند.
 چنانچه فرد متقاضی در هر مرحله (از ثبت نام تا اخذ مدرک) از سوی مراجع ذی صالح ،رد صالحیتگردد ،ادامه کار متوقف و معاونت آموزش و پژوهش هیچ گونه اعتراضی را نخواهد پذیرفت.
 داوطلبین پس از موفقیت در مراحل آزمون ،جهت گذراندن دوره تکمیلی معرفی خواهند شد کهقبولی در دوره مزبور و کسب معدل تعیین شده از شرایط صدور مدرک میباشد.
 معاونت آموزش و پژوهش نسبت به تهیه منابع آزمون تعهدی ندارد. -حوزههای برگزاری آزمون از طریق کارت ورود به جلسه به اطالع داوطلبین خواهد رسید.
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بسمه تعالی
«فرم شماره یک»
شماره........................ :
تاریخ.......................... :
دفتر امور اهل سنت استان ....................................................
در خصوص تحصیالت جناب آقای /سرکار خانم  ...................................................فرزند  ....................................به
شماره شناسنامه  ....................................و کد ملی  ..............................................متولد ........................................
صادره از  ...................................موارد زیر گواهی میشود.
 -1محل تحصیل داوطلب در مدرسه علوم دینی اهل سنت  ..........................................بوده است و طول مدت
تحصیل وی از سال  ....................تا سال  ....................میباشد.
 -2مدرسین مؤثر داوطلب ،آقایان  /خانمها طبق جدول زیر میباشند.
ردیف

عنوان
درس

1

ادبیات عرب

2

فقه

3

اصول فقه

4

علوم حدیث

5

علوم قرآنی

مدرسین

عنوان کتاب

 -3دروس گذرانده شده توسط داوطلب در حد محتوای مربوط به سطح یک

یا سطح دو

میباشد.

 -4این گواهی به منظور شرکت داوطلب در آزمون جامع (تعیین سطح) صادر شده و ارزش دیگری ندارد.
نام و نام خانوادگی ،مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی و امضاء

مدیر مدرسه

یکی از مدرسین مدرسه

محتوای دروس گذرانده شده توسط داوطلب در حد سطح  ............بوده و مهر و امضاء مدیر مدرسه مورد تأیید میباشد.
مهر و امضاء مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در امور اهل سنت استان .......................
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