دفترچه راهنمای پذریش طلبه
رد مدا رس علوم دینی اهل سنت
تح
ص
ل
ی
سال ی 98-99

معاونت آموزش و پژوهش
اداره هماهنگی و خدمات آموزشی
تابستان 1398

صفحه  2از17
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مقدمه :
"و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلوال نفر من کل فرقه منهم طائفه
لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون؛ "
سوره توبه  ،آیه 122
«و شایسته نیست مؤمنان همگی {برای جهاد} کوچ کنند .پس چرا از هر فرقه-
ای از آنان ،دستهای کوچ نمیکنند تا {دستهای بمانند و} در دین آگاهی پیدا
کنند و قوم خود را – وقتی به سوی آن بازگشتند بیم دهند – باشد که آنان {از
کیفر الهی} بترسند؟»

گام برداشتن در راه تحصیل علوم دینی و مجاهدت در راه فهم معارف الهی مطابق آیه فوق حتی
در زمان جهاد با دشمن نیز واجب گردیده است .معاونت آموزش و پژوهش دبیرخانه شورای برنامه ریزی
مدارس علوم دینی اهل سنت به استناد مصوبات آموزشی شورای برنامه ریزی  ،شرایط و ضوابط پذیرش
طالب جهت تحصیل در مدارس علوم دینی اهل سنت در سال تحصیلی  1398-99را تدوین نموده است
و امید است بر این اساس ،با توجه به نیاز جامعه اهل سنت نسبت به جذب جوانان مشتاق به تزکیه و
تحصیل علوم اسالمی گام های مهم وموثری برداشته شود .انشاءاهلل.

معاونت آموزش و پژوهش
دبیرخانه شورای برنامهریزی
مدارس علوم دینی اهل سنت

صفحه  4از17

الف) شرایط عمومی :
 -1تابعیت جمهوری اسالمی ایران( .کسانی که دارای شناسنامه یا کارت ملی جمهوری اسالمی ایران باشند).
تبصره  :پذیرش طالب غیر ایرانی صرفاً در مدارس منتخب مجاز می باشد .بر اساس ماده پانزده آییننامه تعیین
مدارس منتخب مصوب شورای برنامهریزی «مدارس منتخب با رعایت شرایط و در صورت دریافت مجوز از
معاونت آموزش و پژوهش دبیرخانه و «جامعهالمصطفیالعالمیه(ص)» میتوانند طالب غیر ایرانی پذیرش نمایند».
 -2التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسالمی.
 -3برخورداری از صالحیت های عمومی ،اعتقادی ،اخالقی و اجتماعی.
 -4نداشتن منع قانونی برای اشتغال به تحصیل از نظر نظام وظیفه یا مراجع قانونی.
 -5برخورداری از حجاب کامل طبق عرف منطقه.
 -6رعایت شئونات اسالمی و حوزوی.
 -7برخورداری از سالمت کامل جسمی ،روحی و روانی( .داوطلبان ورود به مدارس علوم دینی اهل سنت پس از
موفقیت در آزمون و مصاحبه و طی مراحل پذیرش ،مورد سنجش سالمت قرار می گیرند).
تبصره  :جانبازان از شرط سالمت جسمانی معاف می باشند.
 -8برخورداری از مدرک تحصیلی پایان دوره دوم متوسطه/دیپلم با معدل حداقل .12
تبصره  : 1با توجه به محرومیتهای علمی و فرهنگی مناطق ،پذیرش با مدرک پایان دوره اول متوسطه/سیکل با معدل
حداقل  14منوط به کسب مجوز از دبیرخانه شورای برنامه ریزی ،بالمانع است.
تبصره  : 2دانشآموختگان مستعد با داشتن مدرک (پایان دوره اول متوسطه) با گذراندن  4پایه پیش نیاز که با محتوای
نزدیک به دروس ادبیات و نگارش فارسی ،مطالعات اجتماعی ،بینش اسالمی و عربی دبیرستان در رشته علوم انسانی
تنظیم شدهاست ،جذب و پس از گذراندن این 4پایه پیشنیاز،از پایۀ اول در کنار ورودیهای دیپلم به تحصیل ادامه دهند.
تبصره  : 3در صورتی که داوطلب با مدرک زیر دیپلم (پایان دوره اول متوسطه) جذب شود و دروس پیش نیاز را طی
ننماید دبیرخانه برای این دسته از طالب جهت ارائه خدمات و ادامه تحصیل در مدارس علوم دینی هیچگونه مسئولیتی
نخواهد داشت .
تبصره  : 4داوطلبان شاغل به تحصیل ،در صورت قبولی در آزمون ورودی ،الزم است تصویر و اصل مدرک یا گواهی
قبولی معدلدار (کارنامه) آخرین سال تحصیلی خود را در هنگام تشکیل پرونده برای مصاحبه ارائه دهند.
تبصره  : 5دارندگان مدرک کاردانی و باالتر (به ویژه در رشتههای الهیات و معارف اسالمی) با قبولی در آزمون خاص و با
رعایت منابع مذکور در جدول شماره  3مندرج در صفحه  9میتوانند وارد مدارس علوم دینی شوند.
صفحه  5از17

ب) شرایط سنی و مدرک تحصیلی :
 -1شرایط سنی داوطلبان به شرح جدول زیر است :
حداکثر سن

ردیف

حداقل مدرک تحصیلی

1

پایان دوره اول متوسطه  /سیکل

 17سال (متولدین )1381

2

اول دوره دوم متوسطه  /پایه دهم

 18سال (متولدین )1380

3

دوم دوره دوم متوسطه  /پایه یازدهم

 19سال (متولدین )1379

4

پایان دوره دوم متوسطه  /دیپلم

 20سال (متولدین )1378

برای افرادی که خدمت سربازی را انجام ندادهاند

 -2مدت تحصیالت باالتر یا خدمت سربازی به حداکثر سن اضافه خواهد شد.
 -3کلیه فارغ التحصیالن دانشگاهی یا کسانی که قصد انصراف از دانشگاه را دارند ،در صورتی مجاز به پذیرش می
باشند که از تاریخ فارغ التحصیلی یا انصراف آنان بیش از یکسال نگذشته باشد.
 -4دانشجویان انصرافی فقط در صورتی که در سنوات اولیه انصراف داده باشند مجاز به پذیرش می باشند و انصرافی
های سنوات ارفاقی قابل پذیرش نیستند.
 -5دانشجویان انصرافی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی با دریافت مدرک مقطع پایین تر (مدرک معادل) انصراف
دهند برای ادامه تحصیل در مدارس همانند دانشجویان انصرافی رفتار شده و مدرک معادل مانع ادامه تحصیل
نبوده و شرط سنی که برای فارغ التحصیالن دانشگاهی رعایت می شود برای آنان اعمال نمی گردد.
 -6دانشجویان انصرافی الزم است پساز طی مراحل پذیرش و گزینش ،مستندات انصراف قطعی خود را ارائه نمایند.
 -7دانشجوهای اخراجی مجاز به پذیرش در مدارس نمی باشند.
 -8تحصیل همزمان در مدارس علوم دینی جایز نیست ،لذا فرد موظف است در صورت پذیرش در حوزه ،پس از طی
مراحل پذیرش و گزینش ،اصل مدرک فارغ التحصیلی یا انصراف را ارائه نمایند؛ در غیر این صورت پذیرش آنها
ملغی تلقی میگردد.
ج) شرایط اختصاصی :
 -1قبولی در آزمون و مصاحبه ورودی و کسب حداقل نمره طبق جدول زیر :
آزمون کتبی

حداقل نمره 10 :

مصاحبه شفاهی

حداقل نمره 12 :

صفحه  6از17

تذکر  : 1مواد و منابع و تعداد سواالت آزمون کتبی در جداول شماره  3 ، 2 ، 1مندرج در صفحات  8و  ،9ذکر
شده است.
تذکر  : 2سؤاالت آزمون کتبی به صورت چهار گزینه ای میباشد.
تذکر  : 3پس از تعیین قبول شدگان آزمون کتبی ،انجام مصاحبه شفاهی با همه قبول شدگان ضرورت دارد.
تذکر  : 4مواد مصاحبه شفاهی بر مبنای سالمت روانی ،اخالقی و شخصیتی است و نتیجه مصاحبه هر فرد باید
در فرم شماره  6ثبت و در پرونده افراد درج گردد.
تذکر  : 5آزمون ورودی حسب اقتضاء در مناطق یا مرکز استان (دفاتر استانی) یا مدارس ،بر اساس توافق
مدیریت مدارس مربوطه با رئیس دفتر استانی برگزار خواهد شد.
 -2بومی بودن داوطلب( .این مورد بر اساس مستندات قابل ارائه و به تشخیص رئیس دفتر استانی است).
 -3تناسب مذهب داوطلب با فقه مورد تدریس در مدرسه مورد تقاضا( .داوطلب با مذهب حنفی مجاز به ثبت نام در
مدارس شوافع و یا بالعکس نمی باشد).
 -4حافظان حداقل  5جزء قرآن کریم ،فرزندان شهداء ،بسیجیان فعال ،جانبازان ،ایثارگران و آزادگان از اولویت
برخوردار خواهند بود.
 -5پذیرش داوطلبان بر اساس حداکثر ظرفیت معین صورت می گیرد.
 -6پذیرش داوطلبان صرفاً در مدارس تحتپوشش شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهلسنت صورت میگیرد.
د -مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
 -1کپی تمام صفحات شناسنامه.
 -2کپی کارت ملی.
 -3چهار قطعه عکس  3*4پشت نویسی شده.
 -4تعهد کتبی مبنی بر التزام به رعایت قوانین و مقررات آموزشی و انضباطی مصوب( .فرم شماره )1
 -5رضایت نامه کتبی از ولی یا سرپرست قانونی خانواده( .فرم شماره )2
 -6تأییدیه امام جمعه یا امام جماعت و یک نفر معتمد محلی( .فرم شماره )3
 -7آخرین مدرک کالسیک.
 -8وضعیت نظام وظیفه.
 -9گواهی حفظ قرآن.
-10

تکمیل فرم ثبت نام و تعهد نامه( .فرم شماره )4

-11

ارائه مستندات مربوط به بند  3شرایط اختصاصی.
صفحه  7از17

-12

فرم شماره  5ویژه کلیه داوطلبین متقاضی ورود به مدارس منتخب می بایست تکمیل و در پرونده افراد

درج گردد.
تذکر  : 1به هنگام ثبت نام داوطلبان ،کپی مدارک ارائه شده با اصل مدارک تطبیق داده می شود.
تذکر  : 2کلیه مدارک مذکور در موقع ثبت نام در سامانه پذیرش بارگزاری می گردد.
ه :زمان ،محل و نحوه ثبت نام ،توزیع کارت و برگزاری آزمون
 -1زمان ،محل و نحوه ثبت نام ،توزیع کارت و برگزاری آزمون ورودی ،توسط دفاتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل
سنت استان ها مطابق جدول زیر ،معین و ابالغ می گردد.
زمان

فعالیت

آغاز

پایان

ابالغ و اطالع رسانی دفترچه راهنمای آزمون
ثبت نام و تشکیل پرونده داوطلبان
بررسی شرایط داوطلبان و احراز شرایط الزم و اصالح موارد مورد نیاز
صدور کارت ورود به جلسه
آزمون کتبی
اعالم نتایج آزمون کتبی
مصاحبه شفاهی
اعالم نتایج نهایی
تبصره  :ثبتنام داوطلبان مدارس منتخب صرفاً به صورت اینترنتی صورت میگیرد( .راهنمای ثبتنام پیوست میباشد).

تذکر  : 1آزمون ورودی با مسئولیت دفاتر استانی با هماهنگی معاونت آموزش و پژوهش دبیرخانه و همکاری مدارس
به صورت منطقه ای برگزار می گردد.
تذکر  : 2سهمیه جذب مدارس با توجه به ظرفیت و امکانات هر مدرسه توسط دفاتر استانی تعیین و پس از تأیید
معاونت آموزش و پژوهش دبیرخانه ابالغ می گردد.
تذکر  : 3جذب و گزینش طالب همه ساله در نیمسال اول تحصیلی انجام می گردد؛ مگر در مواردی که به تشخیص
مسئول دفتر استانی نیاز به تکمیل ظرفیت پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی باشد که در این صورت با هماهنگی و
تأیید معاونت آموزش و پژوهش دبیرخانه ممکن می باشد.

صفحه  8از17

و :مواد و منابع آزمون
جدول شماره  .1منابع سؤاالت داوطلبان دارای مدرک پایان دوره اول متوسطه  /سیکل
منبع

تعداد سئوال

عنوان درس

آموزش قرآن دوره اول متوسطه

10

آموزش دینی دوره اول متوسطه

10

ادبیات فارسی

فارسی سال دوره اول متوسطه

20

ادبیات عرب

عربی در حد مقطع دوره اول متوسطه

20

اطالعات عمومی

در حد اطالعات سیاسی ،اجتماعی و عمومی

15

هوش ،ریاضی و استعداد عمومی

در حد ریاضی مقطع دوره اول متوسطه

5

قرآن و معارف اسالمی

جدول شماره  .2منابع سئوال داوطلبان مقطع دیپلم
منبع

تعداد سئوال

عنوان درس

آموزش دینی سال آخر متوسطه

10

آموزش قرآن سال آخر متوسطه

10

ادبیات فارسی ()1

5

زبان فارسی ()1

5

ادبیات فارسی ()2

5

زبان فارسی ()2

5

عربی ()1

10

عربی ()2

5

عربی ()3

5

تاریخ معاصر رشته ادبیات و علوم انسانی

تاریخ معاصر رشته ادبیات و علوم انسانی

20

اطالعات عمومی

در حد اطالعات سیاسی ،اجتماعی و عمومی

15

هوش ،ریاضی و استعداد عمومی

در حد ریاضی دبیرستان

5

قرآن و معارف اسالمی

ادبیات فارسی

ادبیات عرب

جدول شماره  .3منابع سئوال داوطلبان مقطع کاردانی و باالتر
عنوان درس

منبع

تعداد سئوال

معارف اسالمی 1و 2

معارف اسالمی دانشگاه

20

اخالق اسالمی

اخالق اسالمی دانشگاه

10

متون عرب

در حد کتب دانشگاهی

20

انقالب اسالمی

در حد کتب دانشگاهی

20

ادبیات فارسی عمومی

در حد عمومی

20

وصیت نامه امام خمینی (ره)

متن وصیت نامه

10

معاونت آموزش و پژوهش
دبیرخانه شورای برنامه ریزی
مدارس علوم دینی اهل سنت
صفحه  9از17

ض  :پیوست ها (فرم های مربوطه)

«فرم شماره »1

بسمه تعالی
تعهد نامه رعایت قوانین و مقررات نظام آموزشی مصوب

اینجانب  ......................................فرزند  ...............................متولد  ............................به شماره شناسنامه
 .....................و کد ملی  ............................................صادره از  ...............................با آگاهی از شرایط و ضوابط
نظام آموزشی مدارس علوم دینی اهل سنت متعهد میگردم ،کلیه قوانین و مقررات آموزشی و انضباطی
مصوب ابالغی از سوی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و مدرسه را رعایت
نمایم .در غیر اینصورت طبق ضوابط و مقررات با اینجانب برخورد شود.

اثر انگشت و امضاء

صفحه  10از17

بسمه تعالی

«فرم شماره »2

رضایت نامه والدین
اینجانب  .........................ولی /سرپرست قانونی آقای  /خانم  ........................با آگاهی از شرایط و ضوابط
مدارس علوم دینی اهل سنت رضایت کامل خود را مبنی بر ثبت نام و ادامه تحصیل نامبرده در مدارس
علوم دینی اهل سنت را اعالم می نمایم.

اثر انگشت و امضاء ولی

صفحه  11از17

بسمه تعالی

«فرم شماره »3

تأئیدیه

بدین وسیله گواهی می شود آقای  /خانم  ..................................فرزند  ..............................متولد
 ............................به شماره شناسنامه  .........................و کد ملی  ......................................صادره از
 ...........................................از نظر صالحیت های عمومی شامل حسن شهرت و رعایت اخالق و رفتار اسالمی
مورد تأیید می باشد .این گواهی برای شرکت ایشان در آزمون ورودی و ادامه تحصیل در مدارس علوم
دینی اهل سنت صادر شده و ارزش دیگری ندارد.

امام جمعه /جماعت محترم
محل امضاء

اینجانب......................................

معتمد محترم محل
محل امضاء

اینجانب ......................................

صفحه  12از17

فرم اطالعات فردی طالب جدید الورود

(فرم شماره )4

محل الصاق
عکس

محل تحصیل مورد تقاضا (نام مدرسه) :
استان:

سال تحصیلی:

شهرستان:

نام و نام خانوادگی:
نام پدر:
تاریخ تولد 13 / / :شماره شناسنامه:
شماره سریال شناسنامه :

کدملی :
جنسیت  :مرد

زن

وضعیت تأهل :متأهل

وضعیت خدمت :معافیت تحصیلی

معافیت دائم

وضعیت جسمانی :سالم

معلول

وضعیت ایثارگری :

درصد جانبازی :

محل صدور:

محل تولد :
مجرد

پایان خدمت

سایر:

مذهب :

شماره گذرنامه :
آدرس محل سکونت :

کد پستی :

آدرس محل کار:

کد پستی :

تلفن منزل :

تلفن همراه :

تلفن محل کار :

آدرس پست الکترونیکی .............................................................. :
مشخصات معرّف (دوستان نزدیک)
ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیالت

1
2
3
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شغل

تلفن ثابت /همراه

مشخصات منسوبین درجه یک ( پدر ،مادر ،خواهر ،برادر ،همسر ،فرزند )
ردیف

نام و نام خانوادگی

نسبت

تحصیالت

تلفن ثابت /همراه

شغل

توضیحات

1
2
3
4
5
6
فعالیت های آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی و هنری
ردیف

عنوان

نوع
شغل

تاریخ
شروع

تاریخ
پایان

/

/ /
13

/

/ /
13

1

/

2

/

13
13

محل کار

آدرس محل کار

آیا تا کنون دارای سوابق آموزشی در حوزه علوم دینی به صورت آزاد یا رسمی بوده اید؟
مشخصات سوابق کاری
ردیف

موضوع
فعالیت

عنوان
فعالیت

تعداد

تاریخ
شروع

تاریخ
پایان

/

/ /
13

/

/ /
13

1

/

2

/

13
13

محل فعالیت

اینجانب  ........................................صحت کلیه مطالب مندرج در باال را تأیید می نمایم و با آگاهی از شرایط و ضوابط متعهد
میگردم در صورت مغایرت ،مسئولیت عواقب ناشی از آن بعهده اینجانب باشد.
امضا
تاریخ
صفحه  14از17

فرم شماره ( ) 5
به  :مدیر محترم مدرسه منتخب ......
از  :دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان ............
موضوع  :معرفی
سالم علیکم
بدین وسیله به اطالع می رساند آقای  /خانم  ..............در آزمون ورودی و مصاحبه حضوری با رعایت سایر شرایط
و ضوابط ابالغی مورد بررسی قرار گرفته و قبول شدند  ،لذا نامبرده جهت ثبت نام نهایی برای سال تحصیلی
9.-9.حضورتان معرفی می گردد.
مهر و امضاء
مسئول دفتر استانی

«فرم شماره »6
صفحه  15از17

بسمه تعالی
صورت جلسه مصاحبه علمی
آزمون ورودی سال ...........
استاد....................... :

نام و نام خانوادگی داوطلب:
کدملی:

نام پدر:
مذهب:

عنوان

نمره از 20

استان:
توضیحات

سطح:
تاریخ

محل امضاء

پرسش های مصاحبه علمی:
.1
.2
.3
.4
.5

دفتر استان .......................
نام و نام خانوادگی مسئول آموزش و پژوهش استان
امضاء مسول آموزش و پژوهش استان

صفحه  16از17

راهنمای ثبت نام اینترنتی داوطلبان مدارس منتخب
مراحل ثبت نام:

 -1مطالعه دقیق دفترچه راهنمای پذیرش طالب و دفترچه راهنمای آزمون ثبت نام طالب جدیدالورود و دفترچه راهنمای
ثبت نام در سامانه اینترنتی.
 -2ثبتنام از طریق سامانه اینترنتی (به آدرس )azmoon.dmsonnat.ir :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.
تذکر  :الزم به ذکر است آنهایی که بدون مطالعه دفترچه راهنما اشتباهاً ثبت نام نموده اند ،و یا فاقد شرایط مندرج در
دفترچه راهنما باشند ثبت نام آنها باطل تلقی می شود و کارت ورود به جلسه جهت شرکت در آزمون صادر نخواهد شد.
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  1398منحصراً به روش اینترنتی انجام میپذیرد؛ کلیه داوطلبین الزم استاطالعات 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.
 بهتر است داوطلبین ثبت نام خود را در اولین روزها انجام دهند و از موکول نمودن آن به روزهای آخر جداً خوددارینمایند.
 چنانچه فرد متقاضی در هر مرحله (از ثبت نام تا حین تحصیل) از سوی مراجع ذی صالح ،رد صالحیت گردد ،ادامه کارمتوقف و معاونت آموزش و پژوهش هیچ گونه اعتراضی را نخواهد پذیرفت.
 داوطلبین پس از موفقیت در مراحل آزمون کتبی ،جهت مصاحبه دعوت خواهند شد که قبولی در دوره مزبور و کسبمعدل تعیین شده از شرایط پذیرش در مدارس منتخب 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.صفحه  17از17

