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مقدمه:

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال ،هشتمین آزمون سطوح  2و  3ویژه مدرسین بر اساس مصوبه
شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت،به منظور صدور مدرک علمی تحصیلی و تمدید مجوز
تدریس توسط معاونت آموزش و پژوهش برگزار میگردد.
شرایط و نحوه ثبت نام آزمون سطوح  2و  3ویژه مدرسین سال  1400به شرح زیر میباشد:

شرایط ثبت نام:
 -1دارا بودن مجوز موقت تدریس در سطوح مقدمات ،یک یا دو که در سیستم طاها ثبت و تمدید شده
باشد.
 -2مدرسینی که مجوز موقت تدریس در مقطع مقدمات را دارند مجاز به ثبت نام و شرکت در
آزمون سطح دو مدرسین می باشند.
 -3مدرسینی که مجوز موقت تدریس در سطح یک یا دو را دارند و از سابقه مجوز تدریس
آنها در سطح یک یا دو ،سه سال گذشته باشد مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون سطح سه
مدرسین می باشند.

مراحل ثبت نام:
 -1مطالعه دقیق دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ویژه مدرسین و دفترچه راهنمای ثبت نام در سامانه
اینترنتی.
 -2ثبت نام از طریق سامانه اینترنتی )  (taha.dmsonnat.irتوسط 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.
 -3دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت دبیرخانه در موعد مقرر.
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 -4واریز مبلغ 500/000ریال (پانصد هزار ریال) جهت شرکت در آزمون تعیین گردیده است که از طریق
سامانه ثبت نام قابل پرداخت میباشد.
توجه :الزم به ذکر است آنهایی که بدون مطالعه دفترچه راهنما اشتباهاً ثبت نام نموده اند ،مبلغ واریزی عودت
داده نخواهد شد و ثبت نام آنها باطل تلقی می شود.

شرایط قبولی در آزمون:
الف -سطح  2مدرسین:
شرکت در آزمون و کسب حداقل معدل .12
ب -سطح  3مدرسین:
شرکت در آزمون کتبی و کسب حداقل معدل .12
قبولی و کسب حداقل نمره  10در سه درس اصلی ( ادبیات عرب ،فقه ،اصول فقه).
شرکت در مصاحبه علمی در دروس( فقه ،اصول فقه ،قواعد فقه ،ادبیات عرب ،تقریب و وحدت و اطالعات
عمومی).

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). قبول شدگان سطح سه پس از گذراندن دوره تکمیلی و قبولی در آن ملزم به ارائه و دفاع از پایان نامه میباشند.
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جدول زمانبندی آزمون سطح  2و 3
ویژه مدرسین
ردیف

زمان
فعالیت
آغاز

پایان

1

ابالغ و اطالع رسانی دفترچه راهنمای آزمون مدرسین

1400/09/13

-

3

ثبت نام اینترنتی توسط داوطلب و واریز وجه ثبت نام از طریق اینترنت.

1400/09/24

1400/10/24

4

بررسی ثبت نام و پرونده الکترونیکی مدرسین و رفع نواقص احتمالی

1400/11/02

1400/11/10

5

دریافت کارت ورود به جلسه از طریق سامانه ثبت نام

1400/12/05

1400/12/12

6

زمان برگزاری آزمون کتبی سطوح  2و3

7

اعالم نتایج آزمون کتبی

8

مصاحبه ویژه قبول شدگان سطح 3

9

برگزاری دوره تکمیلی برای قبول شدگان

1400/12/15
خرداد ماه 1401
بعد از اعالم نتایج
متعاقباً اعالم میگردد

تذکر :1آزمون سطح  2و  3به صورت تستی و تشریحی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به شرح زیر برگزار
می شود:
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آزمون سطح : 2

 تاریخ  1400/12/15شامل :نوبت صبح دروس تشریحی( :ادبیات عرب ،فقه ،اصول فقه )،صبحساعت ( )8-11/30و بعد از ظهر همان روز دروس تستی( :حدیث  ،تفسیر ،علوم حدیث ،علوم
قرآن ،کالم ،منطق ،تاریخ اسالم ) ساعت ( )14-17/30برگزار می شود.

آزمون سطح : 3

 تاریخ  1400/12/15شامل :نوبت صبح دروس تشریحی( :ادبیات عرب ،فقه ،اصول فقه )،صبحساعت ( )8-11/30و بعد از ظهر همان روز دروس تستی( :حدیث ،علوم قرآن ،تفسیر ،قواعد
فقه) ساعت ()14 -16/20
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مواد و منابع آزمون سطح 2
ویژه مدرسین
مواد آزمون

نوع امتحان

منابع آزمون

ضرایب

الف) صرف :تصریف زنجانی
ادبیات عرب

ب)نحو :کافیه
ج) ترجمه :ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

تشریحی
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د) بالغت :جواهر البالغه احمد الهاشمی
حدیث
علوم حدیث
تفسیر
علوم قرآن
فقه

اصول فقه
کالم
منطق
تاریخ اسالم

الف) شافعی :عمده االحکام
ب) حنفی :ریاض الصالحین
تیسیر المصطلح
الف) شافعی :صفوۀ التفاسیر ده جزء اول
ب) حنفی :تفسیر جاللین ده جزء آخر
علوم قرآن حاج محمد علی کنگانی

الف) شافعی :مغنی المحتاج ( جلد اول)
ب) حنفی :کنز الدقائق تا ابتدای بیوع
الف) شافعی :الوجیز فی اصول الفقه عبدالکریم زیدان
ب) حنفی :نوراالنور تا ابتدای غیاث
العقائد االسالمیه سید سابق
الف) شافعی :حاشیه مولی عبداهلل یزدی
ب) حنفی :شرح التهذیب عبداهلل یزدی
الرحیق المختوم
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تستی

3

تستی

3

تستی

3

تستی

3

تشریحی

4

تشریحی

4

تستی

3

تستی

2

تستی

2

توضیحات

مواد و منابع آزمون سطح 3
ویژه مدرسین
مواد آزمون

نوع امتحان عمومی/اختصاصی

منابع آزمون

ضرایب

الف) صرف :شرح ابن عقیل بر الفیۀ ابنمالک
ادبیات عرب ب)ترجمه :ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

تشریحی

اختصاصی

4

ج) بالغت  :دروس البالغۀ
حدیث

تفسیر
علوم قرآن

الف) شافعی :سبل السالم شرح بلوغ المرام صنعانی
ب) حنفی:مشکوۀ المصابیح جلد 1
الف :شوافع) صفوه التفاسیر  19جزء آخر
ب :احناف) تفسیر جاللین  10جزء دوم
جلد اول االتقان فی علوم قرآن سیوطی

تستی

عمومی

3

تستی

عمومی

3

تستی

عمومی

3

الف) شافعی :جلد سوم مغنی المحتاج شرح منهاج الطالبین
فقه

محمد الشربینی بخش طالق و نکاح

تشریحی

اختصاصی

4

ب) حنفی :جزء دوم الهدایه فی شرح البدایه بخش طالق و نکاح
اصول فقه

قواعد فقه

الف) شافعی :کتاب المستصفی امام محمد غزالی
ب) حنفی:حسّامی
الف)شافعی:شرح قواعد الفقهیه احمد الزرقاء
ب) حنفی:شرح عقود رسم المفتی

8

تشریحی

اختصاصی

4

تستی

عمومی

4

توضیحات

تذکرات مهم:
به کلیه مدرسین 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 این آزمون منحصراً به روش اینترنتی انجام میپذیرد؛ کلیه مدرسینالزم 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 مدرسین 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 مدرسین ارائه خواهد
شد.
ضمناً به مدرسین 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 مدرسین ثبت نام خود را در اولین روزها انجام دهند و از موکول نمودن آن به روزهای آخرخودداری نمایند.
 چنانچه فرد متقاضی در هر مرحله (از ثبت نام تا اخذ مدرک) از سوی مراجع ذی صالح ،رد صالحیتشود ،ادامه کار متوقف و معاونت آموزش و پژوهش هیچ گونه اعتراضی را نخواهد پذیرفت.
 مدرسین پس از موفقیت در مراحل آزمون ،جهت گذراندن دوره تکمیلی معرفی خواهند شد که قبولیدر دوره مزبور و کسب معدل کل  14از 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 مدرسین خواهد رسید.
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