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مقدمه
جامعه المصطفی

العالمیه نهادی علمی حوزهای است که از طریق کارکردهای آموزشی ،تربیتی ،پژوهشی و فرهنگی در

عرصه بین المللی فعالیت مینماید و بر این اساس نیز مشتاقان علوم اسالمی را از فراسوی مرزهای جمهوری اسالمی ایران در
نمایندگیهای داخل و خارج و مراکزهمسو ،جذب و پذیرش مینماید و آموزشهای متنوع را در دوره های مختلف با شیوههای
نوین ،در رشته تخصصی در سطوح های عمومی و مختلف به متقاضیان ارائه میدهد.
در این راستا جامعه المصطفی با برنامه ریزی الزم جهت تربیت عالمان و متخصصان دینی مهذب ،مسئولیت پذیر و مؤثر در عرصه
های مختلف علمی ،تربیتی به منظور ایفای رسالت حوزوی و انقالبی خویش ،تالش دارد تا با جذب برترین ها و نخبگان انجام
وظیفه نماید .در سالهای اخیر با برنامه ریزی کالن و راهبردی در این حوزه توفیقات بزرگی حاصل شده که به ساماندهی و
مدیریت طالب غیر ایرانی منجر شده وحتی فراتر از آن به صورت فعال به تجربه جهانی در حوزه مدیریت حوزه های علمیه تبدیل
گشته است.
از طرف دیگر خیل عظیم مشتاقان علوم و معارف اهل بیت

از سراسر جهان سبب شده تا المصطفی با جمع کثیری از طالب

غیر ایرانی غیر رسمی مواجه شود  ،که تا کنون چندین نوبت طالب محترم غیر رسمی را ساماندهی و تحت پوشش
قرار داده است .اینک با توجه به درخواست طالب غیررسمی ،معاونت آموزش ،بنا دارد تا از طریق برگزاری آزمون
مصاحبه ورودی از میان طالب محترم به صورت محدود پذیرش نماید .بر این اساس دفترچه راهنمای پذیرش در این
مرحله تدوین و ارائه میگردد.

معاونت آموزش
اداره کل سنجش و پذیرش
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((

پذیرش ویژه طالب غیر ایرانی غیر رسمی

))

 )1پذیرش طالب غیر رسمی:
 .1طلبه غیررسمی :طالبی که کد رسمی جامعه المصطفی را ندارند و به صورت آزاد در داخل جمهوری اسالمی
ایران تحصیل می نمایند.

 .2طلبه غیرمجاز :کلیه طالبی که بدون داشتن اقامت معتبر به صورت غیرمجاز در داخل جمهوری اسالمی ایران
درحال تحصیل میباشند.

)2اهداف پذیرشی دوره
 .1شناسایی و ساماندهی طالب غیررسمی که به صورت غیر مجاز در جمهوری اسالمی ایران میباشند؛
 .2بسترسازی مناسب جهت تحصیل و ارتقای علمی طالب غیررسمی،
 .3ارائه خدمات رفاهی حداقلی و پیشگیری از مهاجرتهای غیرقانونی به جمهوری اسالمی ایران،
 .4زمینه سازی بازگشت طالب غیررسمی به کشورهای هدف؛
 .6ساماندهی صدور اقامت برای طالب مجاز جهت پذیرش.

 )4ظرفیت و پذیرش
 .1طالب غیررسمی و غیرمجاز در صورتی مشمول این طرح میباشند ،که حضور آنها در جمهوری اسالمی
ایران بیشتر از  6ماه گذشته باشد؛
 .2طالب واجد شرایط،پس از پذیرش نهایی در یکی از واحدهای آموزشی تربیتی المصطفی در شهرهای ؛
قم ،مشهد ،اصفهان ،آشتیان ،تبریز  ،ساماندهی خواهند شد.
 .3با توجه به ظرفیت محدود پذیرشی در این طرح ،اولویت با پذیرش طالب دارای امتیاز باالتر میباشد.
تبصره :هدایت تحصیلی داوطلبان پذیرفته شده براساس نیاز سنجی منطقه ای پذیرفته شدگان خواهد بود و از
داوطلبان تعهد اخذ میگردد.
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)5شرایط عمومی پذیرش
 .1تدین به دین مبین اسالم؛
 .2التزام به مقررات جامعه المصطفی و نظام جمهوری اسالمی ایران؛
 .3تسلط به زبان فارسی؛
 .4حد اکثر سن برای آقایان  24سال و برای خانمها 22سال میباشد؛
 .5برخورداری از صالحیتهای اخالقی و اعتقادی؛
 .6برخورداری از سالمت کامل جسمی و روحی؛
 .7حضور حداقل 6ماه اخیر در جمهوری اسالمی ایران؛
 .8نداشتن کد تحصیلی در المصطفی و عدم انسداد پرونده در خارج و داخل جمهوری اسالمی ایران؛
 .9ثبت نام در موعد مقرر و تکمیل کامل فرمها در سامانه سمپا؛
 . 11بارگذاری و ارائه مدارک مربوط در سامانه سمپا؛
 . 11تبصره :در صورتیکه داوطلبان دارای مدرک کارشناسی و باالتر باشند ،متناسب با مدرک باالتر به حداکثر
سن وی افزوده می شود.
تذکر :کلیه مدارک ارائه شده با تائید نمایندگی خارج ازکشور ،قابل قبول خواهد بود.

)6شرایط اختصاصی پذیرش
 .1داوطلبان دارای مدرک دیپلم معتبرخارج از جمهوری اسالمی ایران و پیش دانشگاهی معتبر جمهوری
اسالمی ایران تا  11واحد دروس حوزه را گذارنده باشند میتوانند پس از ارزیابی الزم در مقطع کارشناسی و
یا سطح یک مشغول به تحصیل شوند.
 .2داوطلبان فاقد دیپلم(دارای مدرک سیکل به باال) که تا به تعداد  11واحد از دروس حوزه را گذرانده باشند
میتوانند پس از ارزیابی الزم در سطح یک مشغول به تحصیل شوند.
تبصره :طالب پذیرفته شده سطح یک در صورت ارائه مدرک دیپلم معتبر و یا پیش دانشگاهی معتبر می
توانند به مقطع کارشناسی انتقال یابند.

اولویت پذیرش
 .1داوطلبان دارای رتبههای علمی؛
 .2داوطلبان تسلط به زبانهای بینالمللی؛
 .3دارندگان تخصصهای ویژه فرهنگیهنری ،نویسندگی و...؛
 .4فعاالن اجتماعی ،مذهبی ،فرهنگی و علمی؛
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تبصره :اولویتهای فوق الذکر به شرط ارائه مدارک و گواهی مربوط در هنگام ثبتنام ،مورد قبول و پیگیری
خواهد بود و صرف ذکر آن در فرم پذیرش ،هیچ حقی را برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد.
 .5حافظان قرآن کریم (باحفظ  11جزء) و یا نهج البالغه و یا صحیفه سجادیه(با حفظ یک پنجم).

 )7مدارک الزم پذیرش و نحوه ثبت نام:
مراجعه و ثبتنام در سایت سمپا به آدرس  www.sampa.miu.ac.irبر اساس مدارک ذیل:
 .1واریز مبلغ  011/111هزارریال به شماره حساب ( 2212-11-020121-22معاونت آموزشی المصطفی)
نزد بانک مهر ایران و بارگذاری فیش پرداختی؛
تذکرمهم  :داوطلبانی که در مراحل قبل ثبت نام نموده اند موظف به پرداخت مبلغ ثبت نام مشخص
شده و بارگذاری فیش پرداختی در سامانه میباشند.
 .2یک قطعه عکس  3×4تمام رخ سفید ،مربوط به سال جاری (رعایت حجاب اسالمی بانوان در تصویر الزامی است)؛
 .3تصویر مدارک هویتی (گذرنامه معتبر یا کارت اقامت به همراه اعتبار)؛
تبصره :ارائه تعهدنامه کتبی مبنی بر ارائه گذرنامه در صورت پذیرش داوطلبان دارای کارت اقامت معتبر؛
 .4تصویر آخرین مدرک تحصیلی و ریز نمرات آن (دیپلم شاخه نظری و یا پیش دانشگاهی)؛
تبصره :داوطلبان دارای مدرک دیپلم کارودانش و فنی و حرفهای پذیرش نمیگردند.
 .5ارائه مدارک مثبته مربوط به اولویتها؛
 .6تکمیل فرم ثبتنام و تعهدنامه؛
تبصره  :1الزم است داوطلبان نسبت به تکمیل فرم های ثبتنام و ارائه اطالعات خود دقت الزم و کافی را
نمایند و در صورت صحیح نبودن اطالعات ،عواقب ناشی از آن برعهده داوطلب خواهدبود.
تبصره  :2داوطلبان فاقد شرایط؛ حتی در صورت ثبت نام «مردود» می باشند.
تبصره  :3به ثبت نامی های فاقد مدارک الزم ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذکر :1کلیه پیگیریهای داوطلبان اعم از واجد یا فاقد بودن شرایط مذکور در پذیرش ویژه ،از طریق سایت و
صفحه شخصی داوطلب انجام میشود.
تذکر :2هدایت تحصیلی داوطلبان پذیرفته شده براساس نیاز سنجی منطقهای اپذیرفته شدگان و اخذ تعهد از
داوطلب می باشد.
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 )0مصاحبه و ارزیابی:
الف) از داوطلبان دارای شرایط اعالم شده در اطالعیه پذیرشی توسط «گروه مصاحبهگر» المصطفی مصاحبه و
ارزیابی به عمل میآید.
ب) داوطلبانی که در مصاحبه و ارزیابی ،امتیاز الزم را کسب نمایند ،قبول اعالم شده و برای پذیرش در
المصطفی اقدام میشود.
تبصره :افرادی که در مصاحبه و ارزیابی امتیازات الزم را کسب نمودهاند ،چنانچه فاقد شرایط بوده باشند مردود
اعالم میگردند.

 )9تسهیالت و خدمات:
پذیرفتهشدگان در المصطفی ،از تسهیالت و خدمات ذیل بهرهمند خواهند شد:
.1

بهرهمندی از کالس های آموزشی و اساتید مجرب؛

.2

دریافت مدرک معتبر در پایان دوره؛

 .3دریافت اقامت معتبر؛
.4

دریافت کمک هزینه تحصیلی؛

.5

دریافت خدمات بیمه درمانی؛

.6

امکان استفاده از کتابخانههای عمومی و تخصصی؛

.7

بهرهمندی از نرمافزارهای تخصصی علوم اسالمی؛

.8

استفاده از برنامههای آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی هنری و کاربردی؛

.9

امکان شرکت در همایشها و نشستهای علمی ،با هدف ارتقای سطح دانش و بنیه علمی؛

 .11بهره مندی ازبسترهای مناسب ایجاد شده در مدارس جهت شکوفایی استعدادها و تواناییهای پژوهشی؛
 .11استفاده از فضای آموزشی ،فرهنگی تربیتی ،پژوهشی المصطفی برای خانواده طالب پذیرش شده.
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