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مقدمه
از ویژگیهای بارز جامعه المصطفی(ص) العالمیه ،ایجاد زمینه و بستر مناسب برای تحصیل دانش پژوهان
از سرتاسر جهان در کشورهای خود و یا برای ایران است .در کنار این ظرفیت بزرگ؛ المصطفی با
افتخار ،زمینه حضور فرزندان و همسران طالب ،ایثارگران ،ممتازین ،فعاالن تبلیغی و استعدادهای
برتر را نیز در قالب ظرفیت های خاص آموزشی فراهم نموده است ،ایجاد بستر مناسب به منظور
تحصیل در مقاطع مختلف برای داوطلبان عالقمند به کسب معارف اهل بیت

(علیه االسالم)

در المصطفی بر

اساس ضوابط و مقررات ،پذیرش می گردند.
بر این اساس افراد واجد شرایط طبق ضوابط ذکر شده در این دفترچه می توانند در موعد مقرر برای
تحصیل در المصطفی تقاضای تحصیل نمایند.

معاونت آموزشی
اداره کل سنجش و پذیرش
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((

پذیرش ویژه

))

 )1پذیرش ویژه:
 .1خانواده طالب :منظور همسر و فرزند طلبه غیرایرانی المصطفی است(.داخل ایران)
همسر :خانمی است غیر ایرانی که مطابق دین اسالم و بر اساس قوانین جمهوری اسالمی ایران و یا قوانین
کشور مربوط ،به عقد زوجیت طلبه غیرایرانی المصطفی در آمده است و مدرک معتبر و قابل استناد بر این
عقد موجود میباشد .با مدرک دیپلم
فرزند :منظور فرزندِ طلبه غیرایرانی المصطفی میباشد (دیپلم با معدل باالی .)11

 .2اولویت های ویژه:
حافظ قرآن :به کسی گفته میشود که حداقل  11جزء قرآن کریم را حفظ باشد.
قاری قرآن :به کسی گفته میشود که دارای کسب مقام برتر در یکی از مسابقات رسمی و بینالمللی باشد.
حافظان نهج البالغه :به کسی گفته میشود که حداقل یک پنجم نهج البالغه را حفظ باشد.
حافظان صحیفه سجادیه :به کسی گفته میشود که حداقل یک پنجم صحیفه سجادیه را حفظ باشد.
استعدادهای برتر :ممتازین و نخبگان تحصیلی که در مقطع دیپلم یا کارشناسی یا ارشد یا دکتری با معدل
باالی  11داشته و یا رشته تحصیلی دانشگاهی آنان دارای ویژگی خاص باشد؛ اطالق میگردد.
خانواده ایثارگران :به کسی اطالق میشود که همسر و فرزند ایثارگر بوده و یا گواهی خاص داشته باشند.
فعال تبلیغی :به کسی که در مناطق محروم و در وضعیت های متفاوت به تبلیغ اسالم می پردازد.

 )2اولویت پذیرشی
 .1دارندگان رتبههای علمی برتر مدارس ،دانشگاه ها و مسابقات علمی؛
 .2داوطلبان مسلط به زبانهای بینالمللی؛
 .3دارندگان تخصصهای ویژه فرهنگی ،هنری ،نویسندگی و...؛
 .4فعاالن اجتماعی ،مذهبی ،فرهنگی و علمی؛
 .1داوطلبانی که خانواده آنان جزو فعاالن علمی و فرهنگی و مرتبط با نمایندگیهای المصطفی باشند؛
 .6اولویت پذیرش باخانواده طالب ساکن درشهرهایی که نمایندگیهای المصطفی وجود دارد ،به صورت
روزانه می باشد.
تبصره :اولویتهای فوق الذکر با 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.
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 )3شرایط پذیرش:
الف -شرایط عمومی
 .1تدین به دین مبین اسالم؛
 .2التزام عملی به قوانین و مقررات نظام جمهوری اسالمی؛
 .3التزام به کلیه مقررات المصطفی؛
 .4برخورداری از صالحیتهای اخالقی و اعتقادی؛
 .1نداشتن منع قانونی برای تحصیل؛
 .6برخورداری از سالمت کامل جسمی و روحی؛
 .7داشتن گذرنامه معتبر حداقل با یکسال اعتبار (برای تحصیل در جمهوری اسالمی ایران)؛
 .8داشتن اقامت معتبر یا ورود با ویزای تحصیلی در مهلت مقرر برای تحصیل در ایران؛

ب -شرایط اختصاصی
 .1دارا بودن مدرک دیپلم با معدل باالی  11برای خانواده طالب ،خانواده ایثارگران و حافظان؛
 .2دارا بودن مدرک دیپلم با معدل باالی  11برای ممتازین و استعدادهای برتر؛
 .3شرایط سنی برای خانواده طالب ،خانواده ایثارگران و حافظان به ترتیب ذیل است:
الف) فرزندان پسر حداکثر سن  22سال؛
ب) فرزندان دختر حداکثر سن  22سال؛
ج) همسران طالب حداکثر سن  31سال؛
 .4حضور منسوب به داوطلب حداقل به مدت یکسال در فرآیند آموزشی المصطفی؛
 .1جاری بودن پرونده آموزشی منسوب داوطلب در المصطفی؛
تبصره  :1در صورتی که داوطلب دارای مدرک کارشناسی و باالترباشد ،به حداکثر سن وی افزوده میشود.
تبصره  :2در صورت فقدان هر یک از شرائط ،کمیته پذیرش تصمیمگیری خواهد کرد.
 .6قبولی داوطلب با کسب امتیازات الزم در مصاحبه ورودی ،تست هوش و مشاوره خواهد بود.
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 )2مدارک الزم پذیرش و نحوه ثبت نام:
مراجعه و ثبتنام در سایت سمپا به آدرس  www.sampa.miu.ac.irبر اساس مدارک ذیل:
 .1واریز مبلغ  211/111هزارریال به شماره حساب ( 1212-11-320121-22معاونت 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 می باشند.
 .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 کاردانی)؛
تبصره :داوطلبان دارای مدرک دیپلم کارودانش و فنی و حرفه ای پذیرش نمی گردند.
 .1تصویر کارت کامپیوتری پدر یا همسر ( برای خانواده طالب)؛
 .6ارائه مدارک مثبته مربوط به اولویتها؛
 .7تکمیل فرم ثبتنام و تعهدنامه؛
 تبصره  :1الزم است داوطلبان نسبت به تکمیل فرم های ثبتنام و ارائه اطالعات خود دقت الزم و کافیرا 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 فاقدبودن در پذیرش ویژه ،از طریق سایت و صفحهشخصی داوطلب انجام میشود.
 تذکر :2هدایت تحصیلی متقاضیان پذیرفته شده براساس نیاز سنجی منطقه ای افراد پذیرفته شده و اخذتعهد از متقاضی می باشد.
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 )1مصاحبه و ارزیابی:
الف) مصاحبه داوطلبان دارای شرایط ذکر شده در اطالعیه پذیرشی توسط «گروه مصاحبهگر» المصطفی به
عمل می آید.
ب) داوطلبانی که در ارزیابی ،امتیاز الزم را کسب نمایند ،قبول اعالم شده و برای پذیرش در المصطفی اقدام
بعمل آورده می شود.
تبصره :افرادی که در مصاحبه و ارزیابی امتیازات الزم را کسب نمودهاند چنانچه فاقد شرایط بوده باشند
مردود اعالم می گردند.

 )2تسهیالت 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؛

.3

دریافت کمک هزینه تحصیلی؛

.4

دریافت خدمات بیمه درمانی؛

.1

امکان استفاده از کتابخانههای عمومی و تخصصی؛

.6

بهرهمندی از نرمافزارهای تخصصی علوم اسالمی؛

.7

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

.8

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

.9

بهره مندی ازبسترهای مناسب ایجاد شده در مدارس جهت شکوفایی استعدادها و تواناییهای پژوهشی؛

.11

استفاده از فضای آموزشی ،فرهنگی تربیتی ،پژوهشی المصطفی برای خانواده طالب پذیرش شده.
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