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َوَما َكا َن الْ ُم ْؤِمنُو َن لِيَْن ِفُروا َكافَّةً فَلَ ْوََل نَ َفَر ِم ْن ُك ِل فِْرقٍَة ِمْن ُه ْم طَائَِفةٌ
لِيت َف َّقهوا ِِف ِ
الدي ِن َو لِيُْن ِذ ُروا قَ ْوَم ُه ْم إِ َذا َر َجعُوا إِلَْي ِه ْم لَ َعلَّ ُه ْم ََْي َذ ُرو َن
ََ ُ
توبه 122/

شايسته نيست ،مؤمنان همگي(به سوي ميدان جهاد) كوچ كنند ،چرا از هر گروهي ،طايفه اي از آنان كوچ
نميكند(و طايفه اي بماند) تا در دين (و معارف و احكام اسالم) آگاهي پيدا كنند و به هنگام بازگشت به سوي
قوم خود آن ها را انذار نمايند تا (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خودداري كنند.

مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی):

وظیفه این نهاد معظم(جامعهالمصطفیالعالمیه)آن است که طراز ربجسته ای از عالمان دینی را

ربای پاسخ گویی هب نیاز تشن گان معارف اسالمی و هدا یت قرآنی رد سراسر جهان رتبیت کند
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پذریش طالب جهت ل رد دوره ح  ،3با شرایط و ضوابط خاص صورت می پذرید و دفترچه راهنما و ضوابط مربوط هب
آزمون سطح  ،3جهت نظم بخشی ،کیفی سازی ،ساماندهی و اقنونمند شدن پذریش طالب تهیه و تدوین شده است.
معاونت آموزشی
اداره کل سنجش و پذریش

4

تذکرات مهم

 .1با توجه به عدم امکان تغییر جزئیات ثبت نام ،دفترچه راهنما را مطالعه
نموده و در ثبت نام دقت نمایید.
 .2داوطلبانی که دارای کد تحصیلی المصطفی می باشند ،الزم است با همان کد تحصیلی

خود اقدام به ثبت نام نمایند .در غیر اینصورت ثبت نام آنان باطل خواهد شد.
 .3چنانچه در هر مرحلهای از فرآیند سنجش و پذیرش ،مشخص گردد که
داوطلب فاقد یکی از شرایط بوده است ،از ادامه تحصیل منع شده و ملزم به
جبران خسارت است.
 .4پیگیری مراحل مختلف ثبت نام (واجد شرایط بودن ،زمان و مکان آزمون ،نتیجه آزمون،
و  ) ...صرفا از طریق صفحه شخصی داوطلب در سایت ،اطالع رسانی خواهد شد.

 .5پس از اعالم قبولی در آزمون عمومی کتبی ،برگزاری مصاحبه تخصصی و
مراحل آن از سوی واحد آموزشی مربوط اطالع رسانی می گردد.
 .6ضروری است با استفاده از رمز عبور و کد رهگیری در فاصلههای زمانی چند
روزه جهت بررسی وضعیت خود به صفحه شخصی مراجعه شود.
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شرایط عمومی داوطلبان
-1
-2
-3
-4

مسلمان بودن و التزام به اصل والیت فقیه و مقررات جمهوری اسالمی ایران
برخورداری از زی طلبگی و صالحیتهای اخالقی ،اعتقادی ،سیاسی ،اجتماعی
سالمت کامل جسمی و روحی
نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل

شرایط اختصاصی داوطلبان
-1
-2
-3
-4

جاری بودن پرونده آموزشی المصطفی(ص)
نداشتن بیش از دو سال طول تحصیل در دوره سطح 2
عدم مشروطی بیش از دو ترم در دوره سطح 2؛
داشتن حداقل معدل کل  14در دروس جزء برنامه(اصلی) در دوره سطح 2؛

 -5دارا بودن اقامت مجاز در ایران
 -6داوطلبان در صورت عدم قبولی یا عدم شرکت بیش از دو مرتبه در آزمون ،صرفا پس از درخواست
داوطلب و تایید آن توسط واحد آموزشی ،امکان ثبت نام در آزمون بعدی می باشد.

-7

داوطلبان کلیه کشورها ملزم به انتخاب حوزه دانشی متناظر با دوره قبلی خود می باشند.

 -8طالب دارای وضعیت جاری ،مشروط به فارغ التحصیل شدن ،می توانند در آزمون ثبت نام نمایند و فرم
فراغت خود را به معاونت آموزشی تا قبل از شروع نیم سال دوم تحصیلی  1401 – 1402ارسال نمایند.
 -9خواهران معیل که قصد تحصیل در ایران را دارند ،باید به همراه همسر بوده و هیچ کدام منع قانونی
اقامت در ایران نداشته باشند.

قوانین و مقررات عمومی ثبت نام
 -1قرار دادن تصویر مدارک سطح  2یا کارشناسی رسمی و مورد تایید ،زمان ثبت نام در سامانه سمپا
الزامی است.
 -2از آنجا که وضعیت تحصیلی طالب غیرایرانی از سوی واحد آموزشی و معاونت آموزش بررسی خواهد شد هر
گونه عدم شرایط مندرج در دفترچه به عهده طلبه خواهد بود و معاونت آموزش نسبت به آن پاسخ گو نخواهد بود.

 -3داوطلبان غیرایرانی صرفا می توانند در یکی از دوره های تحصیلی مقاطع یا سطوح ثبت نام
نمایند و ثبت نام در دو دوره تحصیلی ،مجاز نمی باشد و باعث ابطال هر دو دوره می شود.
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 -4به ثبت نام های ناقص و یا با مدارک ناقص ،اجازه شرکت در آزمون داده نخواهد شد.
 -5داوطلبانی که در دوره های سطوح تحصیل نموده اند در صورت داشتن مدرک دیپلم و سطح  2می توانند
در مقطع کارشناسی ارشد ،شرکت نمایند.

 -6فارغ التحصیالن جامعه المصطفی ،در صورت دارا بودن شرایط و داشتن کد تحصیلی می
توانند در ایران ثبت نام و در حوزه های آزمونی داخل ایران شرکت نمایند.
 -7داوطلبان فاقد شرایط؛ حتی در صورت شرکت در آزمون «مردود» تلقی می گردند.
 -8داوطلبان نمی بایست اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی در دوره کارشناسی ارشد یا سطح  3یا باالتر داشته باشند.

 -9داوطلبانی که دارای مدرک دیپلم و سابقه تحصیل در نظام مقاطع را دارند نمی توانند در نظام سطوح
همطراز ثبت نام و ادامه تحصیل دهند و نیز داوطلبانی که در نظام سطوح مشغول به تحصیل هستند
نمی توانند در سطوح مساوی یا پایین تر یا در نظام مقاطع ثبت نام نموده و ادامه تحصیل دهند.
 -10دارندگان مدرک کارشناسی مجازی(الکترونیکی) در صورت داشتن مدرک سطح یک حوزه می توانند در آزمون ثبت نام کنند.
 -11بارگذاری کارت واکسن کرونا(حداقل دو نوبت) در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

مقررات و شرایط شرکت در آزمون
 .1آزمون عمومی کتبی به صورت تستی برگزار خواهد شد.
 .2سؤاالت آزمون به زبان فارسی و برخی به زبان عربی می باشد.
 .3آزمون عمومی کتبی ،به صورت حضوری الکترونیکی برگزار خواهد شد ،لذا داوطلبان محترم
برای حضور در جلسه آزمون وسایل آن را تهیه و همراه خود بیاورند:
الف) گوشی همراه مناسب که امکان اتصال به اینترنت داشته باشد
یا لب تاپ که امکان اتصال به اینترنت داشته باشد
یا تبلت که امکان اتصال به اینترنت داشته باشد
ب) باتری شارژ شده یا پاور بانک ،به همراه داشته باشید.
 .4جهت شرکت در آزمون الکترونیکی حضوری به همراه داشتن "شماره تلفن همراه" ثبت شده در
سامانه سمپا و "کد رهگیری" و "رمز عبور سمپا " که هنگام ثبت نام دریافت می نمایید الزامی
است.
 .5ارزیابی قرآن و نماز در حد قرائت قرآن و صحت نماز انجام می شود .و داوطلبان الزم است ارزیابی
قرآنی خود را تا قبل از برگزاری آزمون دی ماه  ،1401در دارالقرآن واحدهای آموزشی مربوطه
انجام و نمره الزم را کسب نمایند.
 .6همراه داشتن کارت واکسن کرونا دو مرحله ای ،در جلسه آزمون الزامی می باشد.
 .7همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه آزمون ،الزامی می باشد.
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رعایت شرایط بعد از آزمون
 .1از آنجا که وضعیت تحصیلی طالب از سوی واحد آموزشی و معاونت آموزش بررسی خواهد شد مسئولیت عدم
شرایط مندرج در دفترچه به عهده داوطلب خواهد بود و معاونت آموزش نسبت به آن پاسخ گو نخواهد بود.

 .2نتایج آزمون عمومی کتبی ،از طریق سامانه سمپا و کارنامه آزمونی در سایت azmoon.miu.ac.ir
قابل مشاهده خواهد بود.
 .3ثبت نام و حدنصاب براساس حوزه دانشی انجام می شود و هنگام مصاحبه علمی هدایت تحصیلی
انجام و حد نصاب رشته های مورد نظر واحد آموزش منظور گردد و طالب به تعداد حد نصاب در یک
رشته جمع شوند.
 .4قبول شدگان نهایی ،پس از اتمام «مراحل آزمون» بر اساس سهمیه هر واحد آموزشی ،توسط سازمان
مرکزی اعالم میگردد.
 .5معرفی قبول شدگان آزمون به واحد های آموزشی ،منوط به تکمیل مستندات و ارائه مدارک می باشد
 .6احراز شرایط داوطلب به عهده «اداره کل امور تحصیلی» می باشد و در صورت عدم احراز شرایط ،قبولی
داوطلب باطل اعالم می گردد.
 .7مهلت اعتبار احکام قبولی آزمون ،تا قبل از شروع نیم سال دوم تحصیلی  1401 – 1402می باشد؛
بنابراین طالبی که پس از زمان مذکور ،نواقصی مدارک را مرتفع و شرایط مورد نیاز را محقق ننمایند،
نمیتوانند در نیم سال دوم مشغول به تحصیل شوند و چنانچه در آینده حائز شرایط بودند ،میتوانند
در آزمون بعدی شرکت نمایند.
 .8در صورت اعالم نیاز جامعه المصطفی(ص) مبنی بر «انجام خدمت رایگان به میزان دو برابر زمان
تحصیل در داخل و یا خارج کشور» ،داوطلب موظف است تعهد الزم را ارائه نماید.
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نحوه و مراحل ثبت نام
 .1قرار دادن مدارک و ثبت نام اوليه از طريق سايت rsampa.miu.ac.ir :بخش «آزمونها»
 .2تأييد اوليه و بررسي مدارک داوطلبان(از جمله ديپلم ،مدرک كارشناسي ،مدرک سطح  ،2كارت
واكسن كرونا و ،)...توسط واحد آموزشي محل تحصيل ،سپس ادامه ثبت نام توسط داوطلب.
 .3پرداخت مبلغ واريزي:
از طريق درگاه اينترنتي در سامانه سمپا
پرداخت مبلغ 700/000ریال ویژه داوطلبان غیرایرانی  ،به نام معاونت آموزش المصطفي
ادامه مراحل ثبت نام(پس از واريز مبلغ):
 .4ثبت مشخصات فردي
 .5انتخاب واحد آموزشي و حوزه دانشي مربوطه
 .6دريافت رمز ورود و كد رهگيري ،جهت پيگيري وضعيت ثبت نام در صفحه شخصي
 .7بررسي و تأييد نهايي توسط معاونت آموزشي سازمان مركزي.

زمان بندی
 .1مهلت ثبت نام داخل ايران:

از تاريخ 1401/ 9 / 15

الي 1401/ 9 / 25

 .2زمان برگزاري آزمون عمومي كتبي داخل ايران :روز پنج شنبه ( 1401/ 10 / 15حضوري و الكترونيكي)

نيمه دوم دي ماه

زمان دعوت به مصاحبه تخصصي:
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منابع مطالعاتی دروس آزمون عمومی کتبی(دروس پایه مشترک در همه حوزه های دانشی سطح)3

ردیف

عناوین

کتب منابع مطالعاتی

آزمونی

شرح اللمعة یا دروس تمهیدیه /
1

فقه

2

اصول

3

صرف

4

نحو

شرح ابن عقیل یا النحو الجامع (از ابتدای کتاب تا پایان مبحث تمییز)

5

تفسیر

تفسیر المیزان( جزء  /)30عالمه طباطبایی

6

علوم قرآن

(مباحث طهارت ،صاله ،صوم)
الحلقة االولی (شهید صدر)
درسنامه صرف یا
مبادی العربیة(ج ،4قسم الصرف)

آموزش علوم قرآنی /آیت اهلل معرفت /انتشارات تمهید
علوم القرآن /محمد باقر الحکیم

(ویژه طالب عرب زبان)
آموزش کالم اسالمی /سعیدی مهر

7

عقاید

دروس فی العقیدة

االسالمیة/استاد مصباح یزدی

(ویژه طالب عرب زبان)
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منابع حوزه دانشی سطح3
ردیف

حوزه دانشی

رشته ها

1

فقه و تبلیغ

فقه و معارف گرايش تبليغ

2

فقه و اصول

فقه و اصول

ویژه داوطلبان فارسی

ویژه داوطلبان عربی
 .1أجوبۀ االستفتائات /ألقائد االمام الخامنه اي( /من مكاسب المحرمه الي انتها احكام الربا)

 .1رسالۀ اجوبۀ االستفتائات مقام معظم رهبري /از كسب هاي حرام
تا پايان احكام ربا
 .2اصول الفقه(ج /)1محمدرضا المظفر
 .2اصول الفقه(/ج / )1محمدرضا مظفر
 .3مباني علوم انساني اسالمي/احمدحسين شريفي
 .3مباني علوم انساني اسالمي/احمدحسين شريفي

 .1أجوبۀ االستفتائات /ألقائد االمام الخامنه اي( /من مكاسب المحرمه الي انتها احكام الربا)

 .1رسالۀ اجوبۀ االستفتائات مقام معظم رهبري /از كسب هاي حرام تا
پايان احكام ربا
 .2اصول الفقه(ج /)1محمدرضا المظفر
 .2اصول الفقه(/ج / )1محمدرضا مظفر
 .3تاريخ فقه و فقهاء (از ص  113تا ص  /)257دكتر ابوالقاسم گرجي
 .3تاريخ فقه و فقهاء (از ص 113تا ص  /)257دكتر ابوالقاسم گرجي
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نکته مهم در خصوص منابع مصاحبه علمی  -تخصصی

داوطلبان محترم پس از انتخاب حوزه دانشی و ثبت نام قطعی
خود ،جهت دریافت عناوین منابع مصاحبه علمی  -تخصصی،
به گروه های علمی ،در مجتمع های مربوطه مراجعه نمایند.
❖جدول حوزه های آزمونی سطح  –3واحدهای آموزشی قم

مجتمع آموزش عالی فقه (حجتیه) ـ قم
ردیف
1

حوزه دانشی

رشته ها

فقه و معارف

فقه و معارف اسالمي با گرايش تبليغ

کد

جامعه آل البیت العالمیه ـ قم
ردیف
1

حوزه دانشی

رشته ها

فقه و اصول

فقه و اصول

کد

حوزه االطهار (ع) ـ قم
ردیف
1

حوزه دانشی

رشته ها

فقه و اصول

فقه و اصول

کد

امام کاظم (ع) ـ قم
ردیف
1

حوزه دانشی

رشته ها

فقه و اصول

فقه و اصول
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کد

امام علی (ع) ـ قم
ردیف
1

حوزه دانشی

رشته ها

فقه و اصول

فقه و اصول

کد

مدرسه امام صادق(ع) ـ قم
ردیف
1

حوزه دانشی

رشته ها

فقه و اصول

فقه و اصول

کد

شهید صدر (ره) ـ قم
ردیف
1

حوزه دانشی

رشته ها

فقه و اصول

فقه و اصول

کد

❖جدول حوزه های آزمونی سطح  – 3واحدهای آموزشی نمایندگی های داخل کشور
نمایندگی اصفهان
ردیف
1

حوزه دانشی

رشته ها

فقه و اصول

فقه و اصول

کد

نمایندگی خراسان
ردیف
1

حوزه دانشی

رشته ها

فقه و اصول

فقه و اصول
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کد

