درﺑﺎره واﺣﺪ ﺳﻨﻨﺪج

داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ واﺣﺪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺣﯿﻤﺎﻧﻪ ی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی)ﻣﺪّﻇﻠّﻪ اﻟﻌﺎﻟ (در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺑﻪ اﻫﺪاف واﻻی ﺗﻘﺮﯾﺐ و وﺣﺪت اﻣﺖ اﺳﻼﻣ ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ ﻣﻌﻈّﻢ ﻟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل  1389و در راﺳﺘﺎی
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮرای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺮق و ﻏﺮب ﮐﺸﻮر و ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
ﻫﻤﺎن ﺳﺎل رﺳﻤﺎً اﻓﺘﺘﺎح و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻤﻮد.

اﻫﺪاف داﻧﺸﺎه
 .1ﭘﺮورش ﻧﺴﻠ از ﻋﻠﻤﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ آﮔﺎﻫ از ﻣﺬاﻫﺐ ﺧﻮد ،از ﻣﺒﺎﻧ دﯾﺮ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻣﻄﻠ و
ﻣﺎﯾﻪ وﺣﺪت و اﺋﺘﻼف ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

 .2ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس و اﺳﺘﺎد و ﻧﯿﺰ ﭘﮋوﻫﺸﺮان ورزﯾﺪه در ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧ ﺣﻘﻮق )ﻓﻘﻪ ﻣﻘﺎرن( ،اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ،ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن ،ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ،
ﮐﻼم و ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺮای ﻣﺪارس ،داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﻨ و ﻓﺮﻫﻨ از ﻃﺮﯾﻖ دورهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا.
 .3ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻄﯿﺐ و ﻣﺒﻠ دﯾﻨ ﺑﺮای داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﺳﻄ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣ.
در اﯾﻦ واﺣﺪ داﻧﺸﺎﻫ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در دو ﻣﻘﻄ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠ زﯾﺮ داﯾﺮ اﺳﺖ:
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ
ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺷﺎﻓﻌ
ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﻣﺎﻣﯿﻪ
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ
ﺗﺎرﯾ اﺳﻼم
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﺎه در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ 135 واﺣﺪ درﺳ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣ ،ﻣﺸﺘﺮک و ﺗﺨﺼﺼ و در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ 42
ﺗﺎ  52واﺣﺪ ) 28واﺣﺪ اﺻﻠ 4 ،واﺣﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ و  10ﺗﺎ  20واﺣﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز( را ﻣ ﮔﺬراﻧﻨﺪ.

ﻧﺤﻮه ﮔﺰﯾﻨﺶ
اﯾﻦ داﻧﺸﺎه از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ روش ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠ و
آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻃﻼب اﻫﻞ¬ﺳﻨﺖ و اﻫﻞ¬ﺗﺸﯿ از ﻣﯿﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺘﺒ و ﺷﻔﺎﻫ) ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ(
ﺑﺎ ﺣﻖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن داﻧﺸﺠﻮ ﻣ ﭘﺬﯾﺮد.
اﻟﻒ – ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣ:
 -1اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠ ﺑﻪ اﺣﺎم اﺳﻼﻣ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان و رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق اﺳﻼﻣ
 -2اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧ اﺳﻼم و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺮوان ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ
 -3ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق اﺳﻼﻣ
 -4ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﻮان ﺟﺴﻤ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ب‐ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻ:
 -1داﺷﺘﻦ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﺎﻫ.
 -2ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ  20ﺳﺎل و ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﻃﻼب دارای ﻣﺪرک رﺳﻤ ﺣﻮزه  30ﺳﺎل
 -3ﭘﯿﺮو ﯾ از ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ
 -4ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل در ادارات دوﻟﺘ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘ
 -5ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺰﯾﻨﺶ )ﮐﺘﺒ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ(
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ داﻧﺸﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻋﻄﺎ ﻣ¬ﮔﺮدد.

ج‐ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﻄ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ:
 -1داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ
 -2ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ  30ﺳﺎل
 -3اراﯾﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﻧﺎﻣﻪ از دو ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤ روﺣﺎﻧ ﯾﺎ داﻧﺸﺎﻫ

ﭼﻮﻧ و روش ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﯾﻦ داﻧﺸﺎه ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣ اﻣﺘﯿﺎزات ﺣﻮزه و داﻧﺸﺎه ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر:
 .1دﻋﻮت از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻮزه و داﻧﺸﺎه
 .2ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻘﻪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﮐﻼم ،ﺗﺎرﯾ و ﺣﺪﯾﺚ ﻫﻤﻪ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﺎرن و ﺗﻄﺒﯿﻘ
 .3ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻘﻪ اﺻﯿﻞ ﻫﺮ ﯾ از ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ و ﻓﻘﻪ ﻣﺘﻄﻮر و روز
 .4زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﯾ و ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮوان ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ
 .5ﺗﺪرﯾﺲ ادﺑﯿﺎت و ﻣﺎﻟﻤﻪ ﻋﺮﺑ
 .6آﻣﻮزش ﻣﻨﻄﻖ و ﮐﻼم ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ
 .7اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺣﻮزه¬ای ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺷﯿﻮه¬ﻫﺎی ﻋﻤﻠ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ را در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر
ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
 .8زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ در اﯾﻦ داﻧﺸﺎه ﻓﺎرﺳ و ﻋﺮﺑ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾ از اﯾﻦ دو زﺑﺎن آﺷﻨﺎﯾ ﮐﺎﻓ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ

ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز در دو ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ
ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ،اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﺪود  %60از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﻦ داﻧﺸﺎه در دوره
ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﯿﻠ) ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی( داﻧﺸﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در
ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ و ﭘﮋوﻫﺸ و ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ و دﯾﻨ ﺟﺬب و ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ در دوره ﻧﺨﺴﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن)ﺳﯿﺪﮐﺎﻣﺮان ﻓﺘ اﻟﻠﻬ (97-89و دوره ﻓﻌﻠ)دﮐﺘﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﯾﻮﺳﻔ از دﯾﻤﺎه  ،(1398ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داﻧﺸﺎه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﺎن داﻧﺸﺎه ﺑﻮده ،و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤ از اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺷﻌﺒﻪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن از داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﺎن داﻧﺸﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫ
 -1در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﺧﻮاﺑﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻞ
 -2اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮاﺑﺎﻫ ،ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ورزﺷ و...

ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
 .1زﻣﺎن دوره آﻣﻮزﺷ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺑﺮای دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ و دو ﺳﺎل ﺑﺮای دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ از ﺗﺎرﯾ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .2داﻧﺸﺎه ﻣﻮاد درﺳ ﻻزﻣ را ﮐﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ،ﯾﺎ در ﻃﻮل ﺗﺮم اراﺋﻪ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .3ﻧﻈﺎم درﺳ اﯾﻦ داﻧﺸﺎه واﺣﺪی اﺳﺖ و واﺣﺪﻫﺎی درﺳ در ﻫﺮ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت داﻧﺸﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣ ﺷﻮد.
 .4ﮐﻼﺳﻬﺎی درﺳ ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری و در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺸﯿﻞ ﻣ ﮔﺮدد ،ﻟﺬا ﺣﻀﻮر داﺋﻢ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﻤﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺿﺮوری
اﺳﺖ.
 .5داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی داﺧﻠ داﻧﺸﺎه را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺮد و زن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ در ﻣﻘﻄ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ در ﮔﺮوﻫﻬﺎی آزﻣﺎﯾﺸ 1 و  2و  3ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﺧﺘﺼﺎﺻ
اﯾﻦ داﻧﺸﺎه ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻠ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﯾ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﺎه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری
آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی و ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر درﺧﺼﻮص ﭼﻮﻧ اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﺎﻫﻬﺎی دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ اﻗﺪام ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺨﺺ داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ( ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﻄ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ ﮐﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﻟﻬﯿﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣ ،ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧ ﺣﻘﻮق
و ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﺎرﯾ اﺳﻼم ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ داﻧﺸﺎه را ﺑﻪ روش ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

