دستورالعول پذيزش
هقطع سطح سه خواهزاى
حوسه علويه خزاساى
مدرسه علمیه اسالم شناسی حضرت زهرا (س)
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باسوه تعالی
هقدهه
آهَصُ ّبي ديٌي ٍ فشٌّگ اسالهي ،ػلن سا هبيِ حيبت ٍ هيضاى اسصش اًسبى هؼشفي هيوٌذ ٍ هذاد ػلوبء سا افضل اص
دهبء ضْذا هيضوبسد.
دس خْت ًيل ثِ اّذاف ػبليِ حَصُ ػلويِ ٍ هجتٌي ثش هغبلجبت همبم هؼظن سّجشي (حفظِ اهلل تؼبلي) ٍ استمبء ويفيت
ػلوي – تخصصي هشوض هذيشيت حَصُ ػلويِ خشاسبى ،ثب استؼبًت اص خذاًٍذ هتؼبل ٍ ػٌبيبت حضشت ٍليػصش(ػح)،
ثشاسبس ضشايظ ٍ ضَاثظ هطشٍحِ ريل ،الذام ثِ پزيشش دس همغغ سِ هيًوبيذ.
اهيذ است ايي الذام تحَلي  ،گبهي دس هسيش سضذ ٍ تؼبلي حَصُ اًمالثي خشاسبى ثبضذ.
فصل اول :كليات
تعاريف
هاده-1هفبّين ثشخي اصغالحبت وِ دس آيييًبهِ ثىبس هيسٍد ثِ ضشح ريل هيثبضذ:
هشوض :هشوضهذيشيت حَصُ ػلويِ خشاسبى وِ اهَس سيبستگزاسي ،ثشًبهِسيضيّ ،ذايتً ،ظبست ٍ پطتيجبًي اص هذاسس ػلويِ
دس استبىّبي خشاسبى سا ثشػْذُ داسد.
هذسسِ سغح  :3هدوَػِاي آهَصضي است وِ يىي اص سضتِّبي سغح  3سا ثب گشايصّبي هشثَعِ اسائِ هيوٌذ ٍ ثؼذاص
گزساًذى ايي همغغ ،هذسن سغح سِ (وبسضٌبسي اسضذ) دس سضتِ هشثَعِ اػغبء هيگشدد.
اهداف:
هادهّ-2ذف ولي دس ايي سغح  ،تشثيت هذسسبى ،هجلغبى  ،هحممبى ٍ هذيشاى ضبيستِ ٍوبسآهذ است ،وِ ثتَاًٌذ ػالٍُ
ثشآهبدگي خْت وست ػلَم اسالهي دس همبعغ ثبالتش ٍ ثِ صَست تخصصي ،پبسخگَي ضجْبت خبهؼِ ًيض ثبضٌذ.
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هشايا:
هاده  : 3ثِ ضشوت وٌٌذگبى دس دٍسُ تخصصي سغح  3هضايبي صيش تؼلك هي گيشد:
 .1اػغبء داًطٌبهِ سغح  3حَصُ ػلويِ خشاسبى؛
 .2اهىبى اداهِ تحصيل دس سغح چْبس ٍ دوتشا؛
 .3تَاًوٌذسبصي عالة دس ػشصِ ّبي تذسيس ٍ تحميك ٍ تجليغ؛
 .4اهىبى تذسيس دسٍس هشتجظ دس سغَح پبييي تش؛
رشته های تحصيلی :
هاده  : 4ثشًبهِ ّبي آهَصضي دس هذاسس ػلويِ خَاّشاى ثِ صَست حضَسي ثَدُ ٍ دس سِ سضتِ فمِ ٍ اصَل  ،تفسيش
ٍ ػلَم لشآى ٍ فلسفِ ٍ والم اسالهي اخشا هي ضَد..
فصل دوم :شزايط كلی
هادهٍ-5احذّبي آهَصضي داساي هدَص الصم اص هشوض ،هدبص ثِ پزيشش دس سضتِّبي هصَة ّستٌذ.
هاده-6هذاسس هَظفٌذ هشاحل پزيشش اػن اص اصل دسخَاست ،اعالع سسبًي ٍ ًصت ثٌش ٍ  ...سا تحت ًظبست هشوض اًدبم
دٌّذ.
تبصزه پزيشش عالة خَاّشغيشثَهي دس ّش همغغ تحصيلي هٌَط ثِ تأهيي خَاثگبُ تَسظ هذسسِ هيثبضذ.

فصل سوم :شزايط پذيزش
هاده -7پزيشش علجِ دس همبعغ سغح سِ ثِ دٍ عشيك ثب آصهَى ٍ ثذٍى آصهَى وتجي اًدبم هيضَد:
تبصزه دس ّش دٍ صَست ،علجِ هلضم ثِ ضشوت دس هصبحجِ ػلوي – هْبستي هي ثبضذ.
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الف) شزايط پذيزش طلبه اس طزيق آسهوى كتبی:

هاده -8داٍعلجبى دس صَست داضتي ضشايظ ػوَهي ٍاختصبصي ريل هيتَاًٌذ دسآصهَى ٍسٍدي حَصُ ػلويِ خشاسبى ثجت
ًوبيٌذ.
هاده -9شزايط عووهی داوطلباى:

 .1اػتمبد ٍ التضام ػولي ثِ ديي هجيي اسالم ٍ هزّت حمِ ضيؼِ؛
 .2التضام ػولي ثِ ٍاليت هغلمِ فميِ ٍ لبًَى اسبسي خوَْسي اسالهي ايشاى؛
 .3تبثؼيت خوَْسي اسالهي ايشاى؛
 .4ثشخَسداسي اص سالهت خسوي ،سٍحي ٍ سٍاًي؛
 .5سػبيت ضئًَبت علجگي ٍ ظَاّش اسالهي؛
ػذم اضتغبل ثِ تحصيل دس هشاوض آهَصش ػبلي داًطگبّي ٍحَصٍي؛ هگش ثشاي داسًذگبى هدَص تحصيل ّوضهبى اص
هشوض
هاده -10شزايط اختصاصی :

 .7اتوبم سغح دٍ؛
 .8داضتي حذالل هؼذل ول 14؛
 .9ػذم هٌغ لبًًَي اص اداهِ تحصيل؛
 .10تبييذ صالحيت تَسظ دفتش ثشسسي ٍ حشاست هشوض.
تبصزه  :عالثي وِ وليِ دسٍس ثِ استثٌبء تحميك پبيبًي سا ثِ اتوبم سسبًذُ ثبضٌذ  ،هي تَاًٌذ ثب أخز تؼْذ هجٌي
ثش اتوبم تحميك پبيبًي خَد تب لجل اص ضشٍع سبل دٍم تحصيلي سغح  ،3دس آصهَى ٍسٍدي ضشوت ًوبيٌذ
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ب)شزايط پذيزش طلبه بدوى آسهوى ورودی كتبی:

هاده-11داٍعلجبى هتمبضي ٍسٍد ثِ همغغ سغح سِ ثذٍى ضشوت دس آصهَى ٍسٍدي ،هيثبيست ػالٍُ ثش داسا ثَدى ضشايظ
ػوَهي ٍ اختصبصي هٌذسج دس فصل سَم ،يىي اص ضشايظ ريل سا داضتِ ثبضٌذ:
حبفظبى ول لشآى وشين يب ًْح الجالغِ داساي هذسن هؼتجش حفظول؛
وبدسسسوي هذاسس ػلويِ؛
هذسسيي هذاسس ػلويِ ثِ ضشط داساثَدى هدَص تذسيس هشتجظ ثب سضتِ تحصيلي اًتخبثي ٍ  5سبل سبثمِ تذسيس
سسوي دس هذاسس ػلويِ خشاسبى ؛
هتمبضيبى ثب هؼذل  ٍ 17ثبالتش داساي ستجِ وطَسي دس ػشصِ تحميمبت پبيبًي دس خطٌَاسُّبي ػلوي هَسد تأييذ
حَصُ ػلويِ،هطشٍط ثِ اًتخبة سضتِ تحصيلي هشتجظ ثب هَضَع تحميك پبيبًي.
هتمبضيبى ثب هؼذل ول  ٍ 18ثبالتش ،هطشٍط ثِ ايي وِ ثيص اص پٌح سبل اص فشاغت اص تحصيل ايطبى ًگزضتِ ثبضذ.
تبصزه سبيشهشاحل ثجت ًبم ٍ پزيشش ايي دستِ اص هتمبضيبى ّوبًٌذ ديگش هتمبضيبى هيثبضذ ٍ هصبحجِ ػلوي
ًيض تبثغ ضَاثظ ٍ همشسات هشثَعِ خَاّذ ثَد.
فصل چهارم :هزاحل پذيزش
هاده-12داٍعلجبًي وِ هتمبضي تحصيل دس همغغ سغح سِ حَصُ ػلويِ خشاسبى اص عشيك آصهَى ٍسٍدي ّستٌذ ،الصم
است هشاحل ريل سا عي ًوبيٌذ:
ثجت ًبم؛
ضشوت دس آصهَى وتجي ثِ استثٌبء ٍاخذيي ضشايظ هؼبفيت اص آصهَى؛
ضشوت دس هصبحجِ ػلوي ٍ ػوَهي؛
تبييذ صالحيت؛
ثجتًبم لغؼي دس هذسسِ.
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فصل پنجن  :آسهوى ورودی
هاده-13آصهَى ٍسٍدي ثِ صَست وتجي ثشاي ّش سضتِ ثشگضاس هيضَد
تبصزه  1سؤاالت آصهَى ثِ صَست تستي خَاّذ ثَد.
تبصزه

دس ّشسبل تحصيلي هَاد ،هٌبثغ ٍ ضشايت ّش هبدُ دسسي ،تَسظ هؼبًٍت آهَصش اػالم هي ضَد.

فصل ششن :هنابع آسهوى كتبی
هاده -14هٌبثغ آصهَى وتجي ٍ ضشايت هشثَعِ دس ّش سضتِ ثِ ضشح ريل هي ثبضذ:
هواد آسهوى

هنابع

نام هولف

دس حذ صشف سبدُ ٍ

آلبي عجبعجبئي

هجبدي الؼشثيِ ج 4

آلبي حويذ هحوذي

والم

آهَصش والم اسالهي

آلبي سؼيذي هْش

ول وتبة

هٌغك

دسٍس في ػلن الوٌغك

هشحَم هظفش

ول وتبة

صشف ٍ ًحَ

فمِ
اصَل
اعالػبت ػوَهي

دسٍس توْيذيِ في الفمِ
االستذاللي

آلبي ايشٍاًي

هحدوده

تعداد سوال

وتبة ّبي صالُ ،صَم
خْبد

الوَخضفي اصَل الفمِ

آلبي سجحبًي

ول وتبة

حىَهت اسالهي

آلبي ٍاػظي

ول وتبة

صى دس اسالم

خبًن ػالسًَذ

خلذ 2

تبصزه  :1ضشايت وليِ دسٍس فَق يه هي ثبضذ.
تبصزه  :2صهبى الصم خْت پبسخگَيي ثِ سَاالت  120دليمِ خَاّذ ثَد.
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فصل هفتن  :هصاحبه
هاده  –15دس ّش ًَثت پزيشش،اص هيبى ضشوت وٌٌذگبى دس آصهَى وتجي ،اص ثبالتشيي اهتيبص وست ضذُ ثِ هيضاى دٍ ثشاثش
ظشفيت هذاسس ثِ هصبحجِ حضَسي دػَت هيضًَذ.
هاده  -16هصبحجِ دس دٍ هحَس ػوَهي ٍ ػلوي ثشگضاس هيگشدد:
الف -دس هصبحجِ ػوَهي اعالػبت ػوَهي ٍ صالحيت فشدي – اختوبػي هَسد اسصيبثي لشاس هيگيشد.
ة -دس هصبحجِ ػلوي احشاص تَاًوٌذيّبي ػلوي هَسدًظش است.
هاده-17ثش اسبس ظشفيت هذاسس ،افشاديوِ ثبالتشيي اهتيبص هصبحجِ ساوست وشدُ ثبضٌذ،گضيٌص هيضًَذ.
فصل هشتن  :هنابع هصاحبه علوی
هاده-18هٌبثغ هصبحجِ ػلوي عالة ثشاسبس خذاٍل ريل هي ثبضذ:
رشته فقه و اصول

عنواى

نام كتاب

هولف

هحدوده

فمِ

دسٍس توْيذيِ في الفمِ االستذاللي

آلبي ايشٍاًي

وتبة ّبي صالُ  ،صَم  ،خْبد

اصَل

الوَخض في اصَل الفمِ

آلبي سجحبًي

ول وتبة

يب
حلمِ ثبًيِ

ول وتبة
ضْيذ صذس
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رشته تفسيز و علوم قزآى

عنواى

نام كتاب

هولف

هحدوده

تفسيش

تفسيش الويضاى

ػالهِ عجبعجبئي

سَسُ احضاة ٍ ًَس

تفسيش ًوًَِ

آيت اهلل هىبسم ضيشاصي

سَسُ حدشات

دسسٌبهِ ػلَم لشآى

آلبي خَاى آساستِ

سغح يه

ػلَم لشآى

رشته فلسفه و كالم اسالهی

عنواى

نام كتاب

هولف

هحدوده

آلبي ضيشٍاًي

ول وتبة

فلسفِ

وليبت فلسفِ
يب
التوْيذ في الحىوِ االلْيِ

آلبي ضيشٍاًي

ول وتبة

والم

آهَصش والم اسالهي

آلبي سؼيذي هْش

ول وتبة

هٌغك

دسٍس في ػلن الوٌغك

هشحَم هظفش

ول وتبة
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فصل نهن :جدول سهانبندی
هاده  : 19خذٍل صهبًجٌذي هشاحل پزيشش ػجبستٌذ اص :
عنواى

تاريخ

رديف

ثجت ًبم

 96 /05 /25الي 96 /06 /09

ضشٍع تَصيغ وبست ٍسٍد ثِ خلسِ

 96 /06 /14الي 96 /06 /17

ثشگضاسي آصهَى وتجي

 96 /06 /17الي 96 /06 /19

اػالم ًتبيح

96 /06 /20

صهبى هصبحجِ

 96 /06 /21الي 96 /06 /25

اػالم ًتبيح

96 /06 /27

ضشٍع والس ّب

96 /07 /01

فصل دهن :هدارک و نحوه ثبت نام

هاده  : 20هذاسن الصم ٍ ًحَُ ثجت ًبم ثِ ضشح ريل هي ثبضذ:
هدارک السم:

 تىويل فشم ثجت ًبم
 يه لغؼِ ػىس خذيذ
 اصل ٍ تصَيش ضٌبسٌبهِ
 اصل تصَيش وبست هلي
 اصل تصَيش آخشيي هذسن حَصٍي يب هؼشفي ًبهِ هحل تحصيل
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نحوه ثبت نام :

 هشاخؼِ ثِ هذسسِ ػلويِ ثِ صَست حضَسي
 ثجت ًبم ايٌتشًتي اص عشيك سبيت هذسسِ
 اسائِ هذاسن هَسد ًيبص
اطالعات هدرسه:

 ضوبسُ تلفي38530059 :
 آدسس :خيبثبى اهبم خويٌي  ،50پالن 35
 آدسس سبيتwww.islamshenasi.ir :
با آرزوی توفیقات روزافسون
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