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اطالعیه مدرسه علوم انسانی اسالمی صدرا
در خصوص ثبت نام و پذیرش دانش پژوهان سال 59

فرایند آموزشی ،پژوهشی ،تشکیالتی مدرسه علوم انسانی اسالمی صدرا یک فرایند نخبگانی است و دانش پژوهان
می بایست ظرفیت ها و استعداد کافی در این زمینه ها را داشته باشند .تمرکز مدرسه صدرا در حوزه مخاطب بر
دانشجویان مستعدی است که ظرفیت های نخبگی در آن ها وجود دارد و این ظرفیت ها تا حدی به مرحله بروز
و ظهور رسیده است .دانش پژوهانی که رزومه مناسبی در حوزه های آموزشی ،پژوهشی و تشکیالتی دارند.
مدرسه صدرا از حیث مخاطب در طول نظام جامع تربیتی سازمان بسیج دانشجویی و پس از دوره طرح والیت
است .به همین منظور بخش قابل توجهی از دانش پژوهان مدرسه صدرا دانش آموختگان مستعد سال گذشته
طرح والیت می باشند .دانش پژوهانی که البته در این دوره اقدام به ثبت نام در سامانه استعدادیابی کرده باشند.
بر همین اساس ،ثبت نام در مدرسه صدرا بطور کلی به  2صورت انجام می شود.
 .1ثبت نام ویژه دانشجویان طرح والیت 59
این کار در تابستان سال گذشته با استقرار تیم استعدادیابی در حین طرح والیت صورت پذیرفت و قریب به 053
دانشجو در سامانه استعدادیابی مدرسه صدرا اقدام به ثبت نام کردند .سنجه های استعدادیابی تکمیل شده در این
فرایند ،عبارت اند از «رزومه علمی پژوهشی تشکیالتی»« ،آزمون تعیین سطح»« ،مصاحبه حضوری»« ،رتبه بندی
دانشجویان توسط اساتید» و «نمرات  6گانه سرفصل های طرح والیت».
قابل توجه دانشجویان عزیزی که از این طریق اقدام به ثبت نام داشته اند؛ اینکه پرونده های این عزیزان در حال
بررسی است و ان شاءهلل پس از پایان بررسی ها و ثبت نام دانشجویان غیرطرح والیتی ،برگزیدگان اعالم خواهند
شد.
 .2ثبت نام برای دیگر دانشجویان مستعد
عالوه بر دانشجویان طرح والیتی در سال گذشته ،دانشجویان مستعد و ویژه دیگری که با رزومه ای مناسب،
عالقمند به حضور در مدرسه صدرا هستند ،می توانند از طریق پر کردن فرم رزومه وارد فرایند استعدادیابی شوند.

فرایند برای این دسته از عزیزان به این صورت است که بعد از ارسال فرم رزومه و مستندات مربوط به آن ،بخشی
از دانشجویان ثبت نام کرده که دارای رزومه مناسب و مطلوبی هستند ،به مرحله بعد یعنی مصاحبه تلفنی وارد
می شوند .در این بخش مصاحبه تلفنی از عزیزان گرفته می شود و نهایتا کسانی که نصاب الزم را دارند به مدرسه
صدرا دعوت می شوند.
الزم به توضیح است در هر دو بخش ذکرشده ،تنها بخشی از عزیزانِ ثبت نام کرده به مدرسه صدرا دعوت خواهند
شد و پیشاپیش از اینکه نمی توانیم در خدمت همه عزیزان باشیم پوزش می خواهیم .پیگیری فرایند مدرسه صدرا
برای این دسته از عزیزان ،از طریق بسته آموزشی مجازی و پل های ارتباطی مدرسه امکان پذیر خواهد بود.
تاریخ های مهم:
 23تیرماه  ...آخرین موعد ارسال رزومه جهت ثبت نام
 03تیرماه  ...اعالم نتایج و پذیرش برگزیدگان
زمان برگزاری دوره تابستانه  ...بازه زمانی  23روزه ای در نیمه دوم تابستان
برخی نکات قابل ذکر:
 هزینه حضور در دوره های متمرکز 53 ،هزارتومان است .کتب آموزشی دوره با تخفیف  %53در اختیاردانش پژوهان قرار می گیرد.
 پذیرش از میان دانشجویان همه رشته های علوم انسانی ،علوم پایه و علوم کاربردی انجام می پذیرد .بااین تفاوت که در رشته های غیرعلوم انسانی سخت گیری قدری بیشتر خواهد بود.
 حضور در کلیه دوره های متمرکز و غیرمتمرکز مدرسه صدرا برای اعضاء و انجام تکالیف آموزشی ،پژوهشیو تشکیالتی مورد نظر ضروری است .واحد استعدادیابی مدرسه صدرا از پذیرش عزیزانی که این امکان را
ندارند ،معذور است.

با آرزوی توفیق
واحد استعدادیابی
مدرسه علوم انسانی اسالمی صدرا

