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 درباره دانشگاه مذاهب اسالمی  

حضور  ر وحدت امت اسالمی، ایجاد تمدن نوین اسالمی، متعالی انقـالب اسـالمی ایـران نظی هايآرمانتحقق 

رو جهان گستر در گو کسب آمادگی براي برقراري عـدالت و معنویـت  هاي مسلمانملتسـازنده، فعـال و پیشـرو در میـان 

کـه داراي سـه شاخصـۀ عـدالت، هاي علمی از جمله علوم انسانی اسالمی است. علمی پیشرفت همه جانبه در همه عرصه

با  ر وینقش خط ینیفاي اهوشمندانه از ظرفیت کشـور در ا یبا درک ی رهبر معظم انقالب اسالم .باشدت یمعنویت و عقالن

ضرورت دانشگاه مذاهب اسالمی را در انقالب اسالمی مورد تأکید  عظـیم موجـود در کشور، ياشراف بر امکانات و استعدادها

  قرار داده و در فرازي از فرمایشات معظم له آمده است:

�ب " � دی��  ��م اوج ع��ی و ���ی ���ط ���ی و م��ب ���ع با ����ت ��دآوری ا�حاب �ذا

کام �با�ی ع��ی و ا�ن دا�ه ا�ت � باید �ب�ور �یدا �ند ���ی با���ی ا�ن دا�ه از �حاظ �وت ع��ی، ا�  ��

گاه دا��ی � ��ح ���ر�ن دا�ه   )١٩/١/١٣٨٧"(�ی د�یای اسالم ظا� �ود.جا�

فعالیت آموزش عالی خود را با تأیید شوراي عالی انقالب فرهنگی و وزارت  1372دانشگاه مذاهب اسالمی از سال 

و با هدف ترویج تفکر تقریب مذاهب اسالمی آغاز کرده است، هماهنگی و نزدیکی علمی و فقهی و علوم تحقیقات و فنآوري 

مشی خود به آن تصریح و داده و در خط اهداف عالی خود قرارگسترش و رشد اجتهاد در سطح مذاهب اسالمی را سرلوحه 

 هانماید که مواریث علمی و فرهنگی جهان اسالم از آن همۀ مسلمانان است و طبعاً همه باید در پاسداري از آنتأکید می

  ترین اهداف دانشگاه مذاهب اسالمی عبارتند از:بکوشند. لذا مهم

o صه مذاهب اسالمی در راستاي تحقق مرجعیت علمیتوسعه و ارتقاي آموزش عالی در عر 

o تربیت متخصصان ورزیده در علوم اسالمی و سایر علوم متناسب با نیازهاي امت اسالم براي داخل و خارج از کشور 

o هاي علمی و فکري مذاهب اسالمی در راستاي تحقق فرهنگ و تمدن نوین اسالمیهمگرایی ظرفیت  

ي تحقق اهداف فوق و مطابق اساسنامه عالوه بر پذیرش دانشجو از طریق آزمون دانشگاه مذاهب اسالمی در راستا

سراسري کشور، با موافقت و نظارت سازمان سنجش آموزش کشور داراي مجوز پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی از 

بین  افزایش تعامالت علمی تواند باباشد. این فرصت میهاي علمیه شیعه و مدارس علوم دینی اهل سنت میبین طالب حوزه

هاي آموزش عالی و تحوالت دانشگاه و حوزه و به عنوان مسیري برابر و یکسان در ورود طالب عزیز سراسر کشور به عرصه

 علمی کشور باشد. 
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  داوطلبان شرایط عمومی و اختصاصی

  شرایط عمومی

 تابعیت جمهوري اسالمی .1

 اسالمیاعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوري  .2

 عدم اشتهار به اعمال خالف شئون اسالمی .3

 اعتقاد و التزام عملی به وحدت مذاهب اسالمی .4

 عدم سوء پیشینه کیفري به تشخیص مراجع ذیصالح .5

 برخورداري از سالمت روحی، روانی و جسمی الزم .6

 عدم منع قانونی از لحاظ خدمت وظیفه (ویژه داوطلبان مرد) .7

  شرایط اختصاصی

 کارشناسی  

  مدارس علوم دینی اهل سنت ریزيبرنامهعلمیه یا شوراي  هايحوزهمراکز مدیریت از  1داشتن مدرك تحصیلی سطح  .1

 کت کنند.شر آزموندر  توانندمیمدرك دیپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی  داشتن طالب فاقد مدرك فوق به شرطتبصره: 

 کارشناسی ارشد  

  مدارس علوم دینی اهل سنت ریزيبرنامهعلمیه یا شوراي  هايحوزهمراکز مدیریت از  2ی سطح مدرك تحصیلداشتن  .2

در  وانندتمی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوريمدرك کارشناسی مورد تأیید  طالب فاقد مدرك فوق به شرط داشتنتبصره: 

 آزمون شرکت کنند.

 دکتري  

  مدارس علوم دینی اهل سنت ریزيبرنامهعلمیه یا شوراي  هايحوزهمراکز مدیریت از  3یلی سطح داشتن مدرك تحص .3

ر آزمون د توانندمی باشندمی مدرك کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري تبصره: طالبی که داراي

  شرکت کنند.

  نکات مهم

س از و دانشجویان پ باشدمیآوري تحصیل در دانشگاه مذاهب اسالمی تابع قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فن .1

 نمایندمیفراغت از تحصیل دانشنامه مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري را دریافت 

 مدیریت یکی مرکز ازیا کشور مدارس علوم دینی اهل سنت  ریزيبرنامهشوراي از ارائه مجوز تحصیل همزمان، صادره  .2

و داراي کارت معافیت دائم و یا پایان  شوندمیعلمیه قم، خراسان، اصفهان براي طالبی که پذیرش قطعی  هايحوزهاز 
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ر اساس مجوز ب خدمت نظام وظیفه نیستند، در هنگام ثبت نام و یا حداکثر تا پایان نیم سال اول تحصیلی الزامی است.

 صیل همزمان، فقط شامل مقطع کارشناسی می باشد.شوراي برنامه ریزي مدارس علوم دینی اهل سنت کشور، مجوز تح

کلیه پذیرفته شدگان نهایی داراي مدارك تحصیلی حوزوي براي دریافت تأییدیه مدرك تحصیلی حوزوي خویش ملزم   .3

  . باشندمیبه دریافت نامه درخواست تأییده مدرك تحصیلی پایه از مدیریت آموزشی دانشگاه 

سال و در دوره دکتري حداکثر  5/2سال، در دوره کارشناسی ارشد حداکثر  4ل در مقطع کارشناسی حداکثر دوره تحصی .4

 .باشدمیسال  5/4

ر اساس ب کارشناسی ارشد و دکتريو در مقاطع  باشدمیرایگان  دانشگاه مذاهب اسالمی تحصیل در مقطع کارشناسی .5

 .باشدمیشهریه ثابت و متغیر مصوب هیأت امناي دانشگاه 

 

  آزمونو منابع  هامحلظرفیت رشته 

   مقطع کارشناسی

  مواد و منابع آزمون  ظرفیت  محل   رشته

فقه و حقوق 

  شافعی

  سنندج
  بندرعباس

  نفر 60
  نفر 60

  .فقه: متن ابی شجاع1

  .اصول فقه: الوجیز فی اصول الفقه، وهبه زحیلی2

  . ادبیات عرب: تصریف و هدایه3

فقه و حقوق 

  حنفی

  بجنورد
  زاهدان

  گنبدکاووس
  

  نفر 40
  نفر 40
  نفر 40

  .فقه: مختصر القدوري1

  .اصول فقه: اصول الشاشی2

  . ادبیات عرب: تصریف و هدایه3

فقه و حقوق 

  امامیه

  بجنورد
  بندرعباس
  زاهدان
  سنندج

  گنبدکاووس

  نفر 50
  نفر 50
  نفر 50
  نفر 50
  نفر 50

  شهید اول  –.فقه: لمعه الدمشقیه (عبادات) 1

  شهید صدر –.اصول فقه: حلقه اولی 2

  . ادبیات عرب: تصریف و هدایه3

علوم قرآن و 

  حدیث

  زاهدان
  سنندج

  نفر 60
  نفر 60

  سیدمحمدباقر حجتی-علوم قرآن: پژوهشی در تاریخ قرآن کریم .1

  کاظم مدیرشانه چی-علوم حدیث: تاریخ حدیث .2

  ادبیات عرب: تصریف و هدایه .3

زبان و ادبیات 

  عرب
  نفر 60  زاهدان

  )3صرف و نحو: صرف و نحو کتاب مبادي العربیه ( .1

  علی جارم و مصطفی امین –بالغت : بالغه الواضحه  .2

فلسفه و عرفان 

  اسالمی
  نفر 60  بندرعباس

 عالمه طباطبایی –بدایه الحکمه -فلسفه:  .1

  آیت اهللا مصباح –آموزش عقاید -              

  ادبیات عرب: تصریف و هدایه .2
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  ارشدمقطع کارشناسی 

  مواد و منابع آزمون  ظرفیت  محل  رشته

فقه مقارن و 

حقوق جزاي 

  اسالمی

  بجنورد
  گنبدکاووس

  نفر10
  نفر 10

  منابع داوطلبان شیعه
  شهید اول -.فقه: لمعه الدمشقیه 1

  عالمه حیدري -.اصول فقه: اصول استنباط 2

  )3.ادبیات عرب: صرف و نحو کتاب مبادي العربیه (3
  

  سنت منابع داوطلبان اهل

مصطفی الخن، و دکتر مصطفی البغا علی  –. فقه: الفقه المنهجی 1

  الشربجی

  عبدالکریم زیدان –. اصول فقه: الوجیز فی اصول الفقه 2
  )3.ادبیات عرب: صرف و نحو کتاب مبادي العربیه (3

فقه مقارن و 

حقوق 

خصوصی 

  اسالمی

  بجنورد
  بندرعباس

  نفر  20
  نفر 20

فقه مقارن و 

عمومی حقوق 

 اسالمی

  نفر 20  زاهدان

علوم قرآن و 

  حدیث
  نفر 20  تهران

  آیت اهللا محمدهادي معرفت–علوم قرآن: علوم قرآنی  .1

  کاظم مدیرشانه چی-درایه الحدیثو  علم الحدیثعلوم حدیث:  .2

  ادبیات عرب: تصریف و هدایه .3

فلسفه و کالم 

  اسالمی
  عالمه مظفر -منطق: منطق .1  نفر 20  تهران

 عالمه طباطبایی -الحکمهفلسفه: نهایه  .2

عرفان  )3ادبیات عرب: صرف و نحو کتاب مبادي العربیه ( .3

  اسالمی 
  نفر 20  تهران

ادیان 

  ابراهیمی
  نفر 20  تهران

  جان ناس –تاریخ جامع ادیان  -ادیان و مذاهب:  .1

 کتاب مقدس (عهد عقدیم و جدید) -                         

 )3مبادي العربیه (ادبیات عرب: صرف و نحو کتاب  .2

  نفر 20  سنندج  تاریخ اسالم

  سیدجعفر شهیدي -تاریخ تحلیلی اسالم .1

ی شیخ صف -باده ناب در سیره پیامبر خاتم (ترجمه رحیق المختوم) .2
 الرحمن مبارکفوري

 )3ادبیات عرب: صرف و نحو کتاب مبادي العربیه ( .3
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   مقطع دکتري

  مواد و منابع آزمون  ظرفیت  محل  رشته

مبانی فقه و 

  حقوق اسالمی
  نفر 7  تهران

  . فقه: شرح لمعه شهید ثانی1

  .اصول فقه: اصول فقه مظفر2

  .ادبیات عرب: شرح ابن عقیل3

  نفر 7  تهران  تاریخ اسالم
  تیعلی اکبر والی-تاریخ فرهنگ وتمدن اسالمی:پویایی فرهنگ وتمدن اسالم وایران .1

  ادبیات عرب: شرح ابن عقیل .2

علوم قرآن و 

  حدیث
  نفر 7  تهران

  سیوطی-علوم قرآن: االتقان فی علوم القرآن .1

  محمد ابو ریه-علوم حدیث: اضواء علی السنه المحمدیه .2

  ادبیات عرب: شرح ابن عقیل .3
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  مراحل آزمون

  ثبت نام  .أ

انجام خواهد شد.  15/03/1400لغایت  01/02/1400از تاریخ  1400ثبت نام از متقاضیان آزمون اختصاصی سال    

داوطلبان ثبت نام در این آزمون الزم است با مطالعه دقیق این دفترچه و اطالع کامل از مندرجات و ضوابط آن در 

اقدام  reg.mazheb.ac.irصورت دارا بودن شرایط و ضوابط مربوطه نسبت به ثبت نام از طریق سایت اینترنتی 

 نمایند.

  فایل اسکن از مدارك خود آماده فرمایید: از ورود به سامانهقبل ثبت نام اینترنتی تذکر: به منظور تسهیل در روند   

 و (یا پیش دانشگاهی) ، تصویر آخرین مدرك تحصیلی حوزوي، تصویر آخرین مدرك دانشگاهی3*4عکس پرسنلی   

  به شرح جدول ذیلهزینه ثبت نام اینترنتی 

  دکتري  کارشناسی ارشد  کارشناسی  مقطع تحصیلی

  ریال 1،585،000  ریال 985،000  ریال 625،000  یکتب آزمونهزینه ثبت نام 

 

 مشاهده و کنترل اطالعات ثبت نامی  .ب

ثبت نام کرده اند و داراي کد رهگیري می  1400مشاهده و کنترل اطالعات داوطلبانی که در آزمون اختصاصی سال    

سبت به نباشند از طریق سایت اینترنتی دانشگاه امکان پذیر خواهد بود. داوطلبان الزم است با مراجعه به سایت مذکور 

ارسالی به عهده شخص داوطلب بوده و در  ثبت نامی خود اقدام نمایند. صحت اطالعات اطالعاتمشاهده و کنترل 

مدارك ارسالی با شرایط ذکرشده در دفترچه در هر مرحله از فرایند پذیرش، داوطلب از فرایند ثبت نام  صورت مغایرت

   باشد.حذف شده و هزینه هاي ثبت نام قابل بازگشت نمی

 ، یک نسخه پرینت از فرم ثبت نام تهیه و آن را به طوراز تکمیل ثبت نام و گرفتن کد رهگیري داوطلبان پستذکر:    

  نزد خود نگهداري نمایند. آزمونکامل و با دقت بررسی نموده و همراه با کد رهگیري تا دریافت کارت ورود به 

  توزیع اینترنتی کارت شرکت در آزمون  .ج

براي پرینت توسط داوطلبان بر روي سایت دانشگاه مذاهب  28/03/1400داوطلبان از روز  آزمون شرکت درکارت    

قرار داده می شود، تا داوطلبان بر اساس اطالعیه این دانشگاه نسبت به  reg.mazaheb.ac.irاسالمی به نشانی 

 هپرینت کارت شرکت در آزمون خود اقدام نمایند. الزم به توضیح است به داوطلبان در صورتی اجازه ورود به آزمون داد

در موعد مقرر از طریق سامانه پذیرش چاپ و دریافت کرده خواهد شد که کارت شرکت در آزمون را همراه داشته باشند. 

  حضور داشته باشند. آزمونهمراه با کارت شناسایی عکس دار در محل  آزمونو در روز 
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  برگزاري آزمون  .د

  برگزار خواهد شد. 30/03/1400در روز  1400آزمون اختصاصی سال    

  اعالم نتایج اولیه آزمون  .ه

از طریق سایت  09/04/1400نتایج اولیه آزمون داوطلبان بر اساس نمرات علمی اکتسابی توسط هر داوطلب در تاریخ    

  دانشگاه در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

  مصاحبه  .و

داوطلبانی که موفق به اخذ نمره علمی در آزمون اختصاصی شده باشند براي گزینش نهایی در تاریخ     

براي مصاحبه علمی، ارزیابی شخصیت و سوابق علمی بر اساس قوانین دانشگاه به مصاحبه دعوت   22/04/1400و23

  خواهند شد.

  مدارك الزم جهت مصاحبه

 تصویر کارت ملی .1

 امهتصویر تمام صفحات شناسن .2

 3*4قطعه عکس  2 .3

 تصویر مدرك تحصیلی .4

 تصویر مدرك نظام وظیفه .5

 ریزي مدارس علوم دینی اهل سنت (ویژه طالب پذیرفته شده اهل سنت)تأییده شوراي برنامه .6

 تکمیل فرم ثبت نام (قابل دریافت از سایت دانشگاه در ذیل اطالعیه معرفی شدگان به مصاحبه) .7

 اعالم نتیجه نهایی  .ز

پذیرش نهایی از بین داوطلبان بر اساس نتیجه سنجش آزمون اختصاصی و نتیجه مصاحبه علمی هر داوطلب صورت    

اعالم خواهد  Mazaheb.ac.irاز طریق سایت دانشگاه به آدرس  14/06/1400خواهد گرفت. نتیجه نهایی در تاریخ 

  شد.
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  ها و تسهیالتسهمیه

  سهمیه رزمندگان و ایثارگران:

» ب« و» الف«بر اساس شرایط خود که در بندهاي  توانندمیهریک از داوطلبان و متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران    

  ذیل آمده است، متقاضی این سهمیه شود.

  الف) سهمیه رزمندگان:

ون ایجاد تسهیالت نامه اجرایی قانهاي چهارگانه ماده مذکور در آیینو تبصره 1رزمندگانی که بر اساس ماده  )1-الف   

لغایت  31/6/1359ها و مؤسسات آموزش عالی از تاریخ براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه

اند، هاي نبرد حق علیه باطل حضور داشتهحداقل شش ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه 31/6/1367

ن ذیربط (سازمان بسیج مستضعفین و یا وزارت جهاد کشاورزي) نسبت به تکمیل فرم الزم است ضمن مراجعه به ارگا

عفین نام توسط سازمان بسیج مستضمخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آماد و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت

  یا وزارت جهاد کشاورزي مورد تأیید نهایی قرار گیرد.

ان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان سازمان بسیج مستضعفین و ستاد کل نیروهاي مسلح جمهوري تذکر مهم: داوطلب   

اسالمی ایران و همسر و فرزندان آنان، الزم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان نسبت به دریافت 

م در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نا 12کد رهگیري 

  درج نمایند.

: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان (سازمان بسیج مستضعفین و یا وزارت جهاد کشاورزي) در صورت 1تبصره    

هاي محل تشکیل پرونده عدم تأیید سهمیه و درج سهمیه آزاد بر روي کارت ورود به جلسه، به واحدهاي تابعه شهرستان

  مراجعه نمایند.

رقمی سازمان بسیج مستضعفین و یا ستاد کل نیروهاي مسلح براي هر آزمون در هر سال متفاوت  12: کد رهگیري 2تبصره    

 12. لذا داوطلبان ضرورت دارد براي ثبت نام در هر آزمون با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دریافت کد رهگیري باشدمی

  قمی مخصوص همان آزمون اقدام کنند.ر

  .شودمی: مناطق عملیاتی بر اساس مصوبات شوراي عالی دفاع تعیین 3تبصره    

هاي خدمتی : مدت حضور یا خدمت در جبهه موظفی سربازان و پاسداران وظیفه و همچنین تعهدات و مأموریت4تبصره    

ها و مؤسسات آموزش ماهه دانشجویان دانشگاه 6ی در جبهه و نیز طرح هاي نظامها و ارگانها، سازمانکارکنان وزارتخانه

  .شوندنمیعالی، حضور داوطلبانه تلقی 
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  .شوندمینهاي مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان : نیروهاي فعال بسیجی و بسیجیان عادي پایگاه5تبصره    

وظیفه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران عالوه بر میزان موظفی،  کادر ثابت، پیمانی و طالبآن دسته از ) 2 -الف   

ماه ناپیوسته شرکت در عملیات به صورت داوطلبانه در  9ماه پیوسته و یا  6حداقل  31/6/1367تا  31/6/1359که از تاریخ 

پاه پاسداران اي مسلح، ستاد کل ساند، با تأیید باالترین مقام هریک از نیروهاي مسلح (ستا کلی نیروهخطوط مقدم حضور داشته

امی ، نیروي انتظ»ودجا«، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح »آجا«انقالب اسالمی، ستاد ارتش جمهوري اسالمی ایران 

هاي مانابتدا به ساز توانندمیاین قانون استفاده نمایند. این قبیل افراد  از مزایاي توانندمی») ناجا«جمهوري اسالمی ایران 

رقمی دریافت نمایند  12تابعه مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون مربوط را کمیل و کد رهگیري 

تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد کل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران مورد تأیید نهایی قرار 

رج کد گذاري و نسبت به داوطلبان الزم است بند مربوط به سهمیه خود را در تقاضانامه ثبت نامی عالمتگیرد. این قبیل د

  رقمی پیگیري در محل مربوط اقدام نمایند. 12

رقمی به نشانی  12الزم است براي دریافت کد رهگیري » آجا«: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان 1تبصره    

  مراجعه نمایند. www.aja.irاینترنتی 

نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب آیین 10ماده  2: بر اساس تبصره 2تبصره    

نون مذکور مصوب هیأت محترم وزیران و قانون اصالح قا 18/2/1368ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب بسیجی به دانشگاه

هاي به بعد یک نوبت با سهمیه رزمندگان در آزمون 1368مجلس محترم شوراي اسالمی، داوطلبانی که از سال  11/9/1371

علیه باطل باشند،  هاي نبرد حقماه حضور داوطلبانه در جبهه 12اند، در صورتی که داراي حداقل مدت ورودي پذیرفته شده

در این آزمون با سهمیه رزمندگان شرکت نمایند. در غیر این صورت حق استفاده از سهمیه  توانندیمبا توجه به تذکر مهم فوق 

  رزمندگان در این آزمون را نخواهند داشت.

در دوره کاردانی و یک بار هم در دوره کارشناسی  باریک: آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان 3تبصره    

هاي نبرد حق علیه باطل باشند، ماه حضور داوطلبانه در جبهه 18اند، در صورتی که داراي حداقل یرفته شدهناپیوسته پذ

  در این آزمون با سهمیه رزمندگان شرکت نمایند. توانندمی

اسی ره کارشن: آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان یک بار در دوره کاردانی، یک بار هم در دو4تبصره    

ماه حضور داوطلبانه  24اند، در صورتی که داراي حداقل مدت ناپیوسته و یک بار در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرفته شده

  در این آزمون با سهمیه رزمندگان شرکت نمایند. توانندمیهاي نبرد حق علیه باطل باشند، در جبهه

هاي ورودي دوره دکتري سنوات گذشته ا استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمونتذکر مهم: داوطلبان واجد شرایط که ب   

  الزم است براي استفاده از سهمیه رزمندگان در این آزمون طبق توضیحات فوق عمل نمایند. اندکردهشرکت 
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، »و همسر و فرزندان آنان %25جانبازان زیر «، »و باالتر و همسر و فرزندان آنان %25جانبازان « ب) سهمیه ایثارگران:   

و همچنین » همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه«، »آزادگان و همسر و فرزندان آنان«

ثارگران بایستی نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه براي استفاده از سهمیه ای» همسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثر«

ثبت نامی اقدام نمایند و نیازي به مراجعه به وبگاه ایثار ندارند و در صورت تأیید ارگان مربوط، در این آزمون در سهمیه 

  گردند.ایثارگران گزینش می

-1400اعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتم«با توجه به تصویب    

جامع خدمات  قانون« 70این قانون عالوه بر ماده  90توسط مجلس شوراي اسالمی، ماده  14/12/1395در تاریخ )» 1396

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «  47و اصالحیه بعدي آن در ماده » رسانی به ایثارگران

  گیرد.در این آزمون اجرا و گزینش داوطلبان بر اساس این قوانین صورت می)» 2(

  بر اساس قوانین فوق:

آزادگان و همسر «، »همسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثر«ظرفیت هر کد رشته محل به  %25بیست و پنج در صد  .1

 ظرفیت) %25صاص دارد. (سهمیه ایثارگران اخت» و باالتر و همسر و فرزندان آنان %25جانبازان «، »و فرزندان آنان

همسر و فرزندان « و » و همسر و فرزندان آنان %25جانبازان زیر «ظرفیت هر کد رشته محل نیز به  %5پنج در صد  .2

 )%5اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران » رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی  90تذکر: طبق تبصره بند الف ماده    

درصدي ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به  25ایران،در صورتی که سهمیه 

یص یافته و اگر باز هم این ظرفیت دردي ایثارگران که شرایط و حد نصاب الزم را داشته باشند، تخص 5مشمولین سهمیه 

  .یابدمیخالی ماند، باقیمانده آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص 

  تذکرات مهم:

درصدي)  5درصدي و یا  25بر اساس قوانین مذکور حد نصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت  .1

نمره  %80د رشته محل و حد نصاب نمره رزمندگان نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر ک 70%

 .باشدمینفر پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر رشته محل  نآخری

وجود  هاآن، که امکان گرد کردن ریاضی براي یابدمیهاي فوق تخصیص هایی به سهمیهرشته محل ظرفیت در کد .2

 داشته باشد.

ها توسط مراجع تغییر در این سهمیه هرگونههاي فوق بر اساس قوانین مقررات موجود بوده و در صورت سهمیه .3

 خواهد شد. رسانیاطالعصالح، ضوابط و مقررات اعمالی ذي

 .شودمیحد نصاب نمره در تمامی مراحل آزمون لحاظ  .4
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هاي تحصیالت تکمیلی مورخ هبر اساس مصوبه چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو در دور .5

آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران یک بار در دوره روزانه آزمون  18/10/1395

مان بعد در ه هايسالهاي دکتري پذیرفته شده باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران و رزمندگان در آزمون

 مقطع را نخواهند داشت.

هاي تحصیالت تکمیلی مورخ بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو در دوره .6

هاي شاهد و ایثارگر در ردیف پذیرفته ، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل که با استفاده از سهمیه18/10/1395

زش عالی، دانشگاه پیام نور، ها مؤسسات آموهاي شبانه و نیمه حضوري دانشگاههاي تحصیلی دورهشدگان رشته

ورت ، در صاندگرفتههاي مجازي و پردیس خودگردان قرار مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی و یا دوره

هاي هاي سالهاي مربوطه در آزمونانصراف از رشته قبولی خود فقط یک بار دیگر، مجاز به استفاده مجدد از سهمیه

 د بود.بعد در همان مقطع خواهن

  سهمیه مربیان:

هاي تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصوب مورخ برقراري عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره«بر اساس قانون    

سهمیه مازاد بر ظرفیت (حداقل یک نفر) براي مربیان رسمی قطعی و  %10، ده درصد »مجلس شوراي اسالمی 29/1/1389

ات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، به شرط کسب حداقل ها و مؤسسیا رسمی آزمایشی دانشگاه

. حد نصاب نمره در تمامی مراحل آزمون یابدمینمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد، اختصاص   %80هشتاد درصد 

  .شودمیلحاظ 

  هاآدرس محل آزمون دانشگاه مذاهب اسالمی بر حسب استان

  شماره تماس  آدرس  شهر

  02166465252  3پالك  –خیابان روانمهر  -خیابان فلسطین جنوبی -خیابان انقالب  تهران

  08733177173  گالن دانشگاه مذاهب اسالمی 22بلوار آزادگان (لشگر) روبروي استادیوم ورزشی   سنندج

  07632226900  دانشگاه مذاهب اسالمی _میدان شهدا (یادبود)، خیابان امام خمینی، کوچه شهید رمضان حمزه  بندرعباس

  05433482958  ، دانشگاه مذاهب اسالمی7بلوار پرستار،روبروي پرستار  زاهدان

  01733388721  دانشگاه مذاهب اسالمی – 17نامجو  –خیابان نامجو  –خیابان امام خمینی   گنبدکاوس
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  آزمون تعیین سطح طالب اهل سنت 
  

ي بیشتر طالب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسالمی و همکاري مندبهرهدر راستاي 

ي مدارس علوم دینی اهل سنت کشور با داوطلبان شرکت در آزمون اختصاصی زیربرنامهارزشمند دبیرخانه شوراي 

اقد مدرك سطح یک و دو آن دسته از طالب و روحانیون اهل سنت که ف رساندیمدانشگاه مذاهب اسالمی، به اطالع 

 باشند می توانند با شرکت در آزموني مدارس علوم دینی اهل سنت کشور میزیربرنامهصادره توسط دبیرخانه شوراي 

اختصاصی دانشگاه مذاهب اسالمی و کسب شرایط زیر،  ضمن پذیرش در  دانشگاه مذاهب اسالمی(در صورت برخورداري 

نیز  از حد نصاب علمی آزمون و سایر شرایط) از مزیت کسب مدرك سطح مورد درخواست(با احراز شرایط زیر)

برخوردارگردند. لذا براي این گروه از داوطلبان آزمون سطح(به شرح جداول زیر) جایگزین آزمون رشته هاي داانشگاه 

  مذاهب اسالمی شده و فقط به سواالت این آزمون متناسب با سطح و مقطع تحصیلی پاسخ خواهند داد. 

شوراي برنامه ریزي مدارس علوم دینی اهل سنت شایان ذکر است افرادي که داراي مدرك سطح از طرف دبیرخانه 

کشور باشند یا داراي مدرك تحصیلی پیش دانشگاهی(براي تحصیل در مقطع کارشناسی) و یا داراي مدرك تحصیلی 

لیسانس از دانشگاهها، موسسات و مراکز آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري می باشند مجاز به 

  زمون نمی باشند و صرفا بایستی در آزمون اعالم شده در دفترچه دانشگاه مذاهب اسالمی شرکت نمایند.شرکت در این آ

مندرج در دفترچه راهنماي آزمون اختصاصی دانشگاه سنت بایستی حائز شرایط عمومی  توجه: این گروه از طالب اهل

دیده که با شرکت در آزمون دانشگاه مذاهب مذاهب اسالمی باشند. لذا این گروه فقط از شرط مدرك تحصیلی معاف گر

اسالمی به شرح مواد و منابع جداول زیر متناسب با سطح یک یا دو امکان کسب مدرك تحصیلی و پذیرش در دانشگاه 

  را بطور همزمان کسب خواهند نمود. 

   

  شرایط اختصاصی:

  مشخصات داوطلبین در سیستم آموزش دبیرخانه ثبت گردیده باشد. -1

اندن محتواي آموزشی در حد سطح مورد تقاضا که به تایید دفاتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت رسیده گذر -2

   باشد.

) 87طالب دانش آموخته اي که دروس طلبگی خود را در سطح مورد تقاضا تا قبل از تأسیس دبیرخانه ( قبل از سال  -3

د می توانند با تأیید دفتر استان در آزمون سطح مورد تقاضا شرکت به پایان رسانیده و فاقد مدرك علمی معتبر می باشن

  نمایند.

جذب  1387اي که دروس طلبگی خود را در سطح مورد تقاضا بعد از تأسیس دبیرخانه ( از سالطالب دانش آموخته -4

دانش  30/10/99مدارس رسمی تحت پوشش شده) و دروس خود را در آن سطح به اتمام رسانیده اند و یا تا تاریخ 
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آموخته خواهند شد مطابق با سوابق آموزشی موجود در سیستم نام و تأیید دفتر استان مجاز به ثبت نام و شرکت در 

  آزمون تعیین سطح می باشند. (تکمیل فرم شماره یک)

درس ا مافرادي مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون می باشند که در سیستم نام داراي پست طلبگی، روحانی و ی -5

  باشند. و یا اسم آنها در مدرسه اي داخل سیستم نام ثبت شده باشد.

) در اماکن سنتی و غیر رسمی تحصیل 1387: کسانی که پس از تأسیس دبیرخانه شوراي برنامه ریزي ( سال 2تبصره 

  نموده اند مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون نمی باشند.
 

  مدارك مورد نیاز: 

 تکمیل فرم شماره یک که به تأیید مدرسه و دفتر استان رسیده و واسپاري آن در سامانه ثبت نام  -1

تکمیل پرونده الکترونیکی در سیستم نام.( وضعیت نظام وظیفه، عکس، تصویر خواناي شناسنامه، تصویر خواناي کارت  -2

 ملی و ...).

  شرایط قبولی در آزمون:

  : 2و1سطوح 

  .12دانشگاه مذاهب اسالمی و کسب حداقل معدل شرکت در آزمون 

  شرایط صدور مدرك:

 در هر درس. 12) و کسب حداقل نمره 99شرکت در دوره تکمیلی که دانشگاه برگزار می کند. اولین نیمسال تحصیلی (پاییز  -

 از مجموع نمرات (آزمون کتبی و دروس دوره تکمیلی تقسیم بر تعداد ضرایب). 14کسب حداقل معدل کل  -

  شرایط الزم براي قبولی در دانشگاه مذاهب اسالمی
 برخورداري از شرایط عمومی ذکر شده در دفترچه آزمون اختصاصی دانشگاه مذاهب اسالمی .1

 شرکت در آزمون و کسب حد نصاب نمره .2

  ي کارشناسی ارشدهارشتهعلمی براي داوطلبان  مصاحبهشرکت در  .3
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  رشته هاي کارشناسیمواد و منابع آزمون براي سطح یک و کل 

  ضرایب  منابع آزمون  مواد آزمون

  ادبیات عرب:

 صرف: صرف میر

 نحو: در حدود قطر الندي

 مه: ترجمه از عربی به فارسی و بالعکسترج

  بالغت: البالغه الواضحه

4  

  3  شرح اربعین نووي  حدیث:

  3  کتاب مقدمه ابن صالح  علوم حدیث:

  تفسیر:
 جزء اولشافعی: صفوه التفاسیر پانزده 

  حنفی: تفسیر جاللین پانزده جزء اول
3  

  3  االتقان فی علوم القرآن سیوطی  علوم قرآن:

  فقه:
 شافعی: فتح القریب

  حنفی: مختصر القدوري
4  

  اصول فقه:
 شافعی: الوجیز فی اصول الفقه وهبه زحیلی

  حنفی: اصول الشاشی
4  

  3  تحقیقی در مسائل کالمی دکتر اسعد شیخ االسالمی  کالم:

  2  مختصر منطق صوري دکتر خوانساري  منطق:

  زبان و ادبیات فارسی:
 مفاهیم: گزیده متون فارسی انتشارات سمت

  دستور زبان: زبان و نگارش فارسی انتشارات سمت
2  
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  مواد و منابع آزمون براي سطح دو و کل رشته هاي کارشناسی ارشد
  

   

  ضرایب  منابع آزمون  مواد آزمون

  ادبیات عرب:

 نیتصریف زنجاصرف: 

 ر الندينحو: شرح قط

 ترجمه: ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

  بالغت: جواهر البالغه احمد الهاشمی

4  

  حدیث:
 شافعی: سبل السالم شرح بلوغ المذام صنعانی

  حنفی: ریاض الصالحین
3  

  3  کتاب مقدمه ابن صالح  علوم حدیث:

  تفسیر:
 شافعی: صفوه التفاسیر پانزده جزء آخر

  حنفی: تفسیر جاللین پانزده جزء آخر
3  

  3  مباحث فی علوم القرآن صبحی صالح  علوم قرآن:

  فقه:
 شافعی:القه المنهجی

  حنفی: کنز الدقائق
4  

  اصول فقه:
 شافعی:الوجیز فی اصول الفقه عبدالکریم زیدان

  نفی: نور االنوارح
4  

  3  ائد االسالمیه سید سابققالع  کالم:

  منطق:
 مولی عبداهللا یزديشافعی: حاشیه 

  حنفی: شرح التهذیب عبداهللا یزدي
2  

  2  یق المختوم، نورالیقین خضري بکالرح  تاریخ اسالم:
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  بسمه تعالی
  

   »                فرم شماره یک«

  شماره: ........................

  تاریخ: ..........................

          ....................................................دفتر امور اهل سنت استان 

........ به شماره در خصوص تحصیالت جناب آقاي/ سرکار خانم  ................................................... فرزند ............................

ی .............................................. متولد ........................................ صادره از شناسنامه .................................... و کد مل

  شود.................................... موارد زیر گواهی می

است و طول مدت تحصیل  محل تحصیل داوطلب در مدرسه علوم دینی اهل سنت .......................................... بوده -1

 باشد.وي از سال .................... تا سال .................... می

 باشند.ها طبق جدول زیر میمدرسین مؤثر داوطلب، آقایان / خانم -2

  مدرسین  عنوان کتاب  عنوان درس  ردیف

      ادبیات عرب  1

      فقه  2

      اصول فقه  3

      علوم حدیث  4

      علوم قرآنی  5

 
 باشد.میدروس گذرانده شده توسط داوطلب در حد محتواي مربوط به سطح یک       یا سطح دو        -3

 این گواهی به منظور شرکت داوطلب در آزمون دانشگاه مذاهب اسالمی صادر شده و ارزش دیگري ندارد. -4

  

  

  و نام خانوادگی، مهر و امضاء  نام و نام خانوادگی و امضاء                                     نام         

  مدیر مدرسه                                                   یکی از مدرسین مدرسه             

  

  باشد.محتواي دروس گذرانده شده توسط داوطلب در حد سطح ............ بوده و مهر و امضاء مدیر مدرسه مورد تأیید می

  

  نمایندگی ولی فقیه مهر و امضاء مسئول دفتر

  در امور اهل سنت استان .......................


