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 خوش آمدید به 

 اسالمی تربیتدانشکده 

 اسدانشگاه زنی

 

بوسنی  اسالمی   همعاج  متعلق به آموزش عالی ( نهاد Zenica شهر زنیسا )  در تربیت اسالمی دانشکده
  آموزشی اسالمی در   دانشسرای دهنده راه  دانشکده ادامه  این  .  است  زینسا  دانشگاه  عضوو    و هرزگوین

 .یس شد تأس 1993است که در سال  زینسا 

 رشته  دایر می باشند: پنج زنیسا  دانشگاه  اسالمی  تربیت   در دانشکده 

 تربیت اسالمی رشته    .1

 اجتماعی  رشته تربیت   .2

 پیش دبستانی   رشته تربیت مربی مهد کودک و   .3

 ی زبان و ادبیات عربرشته   .4

 فراگیر  رشته آموزش و پرورش  .5

  در هر سه    می توانند   2022/2023از سال تحصیلی    ند نیستبلد  بوسنیایی    زبان   اتباع خارجی کههمه  
 . ثبت نام کنند مقطع تحصیلی 

شد   یفرصت  نیستند   بلد   بوسنیایی  زبان   که  دانشجویانیبرای   است فراهم  در  ه  دوره    کالس  که  های 
کنند   بوسنیایی   زبان   آمادگی را   شرکت    زنیسا   اسالمی  تربیت     دانشکده  در  نام   ثبت   برای  و خودشان 
 وره دو ترم طول می کشد. ند. این د آماده کن

رشته    پنج  از  ییکدر  نام    ثبت   و   حق انتخاب   بوسنیایی  زبان  دوره آموزش   اتمام  از  پس   همه دانشجویان 
مشغول به تحصیل    یاییبوسن دانشجویان    با ی درس همراه  ها   کالس   در  این دانشجویان .  دارند   موجود 

 . خواهند شد 

  اتحادیه   توسط  ما  تحصیلی  مدارک  و  است   المللی  بین   اعتبار  دارای  ما  دانشگاه    است کهالزم به ذکر  
  فارغ   در حال حاضر   که  طوری   به   است   شده   شناخته  رسمیت   به   دیگر   کشورهای   از   بسیاری   و   اروپا 

ما  التحصیالن خود     متحده  ایاالت   تا  اروپا،  و   استرالیا  از   دانشکده  های  رشته  کار  در  به  مشغول 
 . هستند 
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  از   آمریکا،  و   اروپا  در  تحصیل   متعدد   های چالش  از   فارغ  امن،  محیط  کی   در  گرفتن   قرار  بر   عالوه 
به    دنیا   در  که  شد   خواهید   برخوردار  معتبرتحصیلی    مدارک  و   باالیی   بسیار   کیفیت   با   تحصیالت 

 . است رسمیت شناخته 

 

 معرفی رشته ها

 رشته تربیت اسالمی 

  دروس   دروس عمومی،  که شامل   علمی   گسترده   برنامه   چارچوب   در  اسالمی،  دانشجویان رشته تربیت 
 گیرند. را فرا می  دانش  سی و روانشنا تخصصی علوم تربیتی و دروس    های خارجیزباندروس دینی، 

 . شود  می  خاص  توجه  جویان دانش شناختی روش  و  آموزشی سازی  ه آماد  به رشته   این  در

تدریسی  تعلیمفن  و    یتربیت  کارورزی  دانشجویان    هنر  و    ابتدایی  سمدار  در    شناختی   روش   و  و 
کارورزی   دهند   می   انجام   متوسطه این  باشن  خاص   استانداردهای   و   معیارها   بر مبتنی    و    فارغ .  د می 

می  الزم    و کسب علم و مهارتها و تواناییهای    ت تحصیال  پایان  از  پس  رشته تربیت اسالمی  التحصیالن 
عنوان   به  ه  متوسط  و  ییابتدا  مدارس  در  (  ECTS  240) اسالمی  دینی  معارف  درس  معلمتوانند 

 . تدریس کنند 

 

 رشته تربیت اجتماعی  

اجتماعی شامل    درسی   برنامه  تربیت  با روز  رشته  در    و  است دروس تربیتی و روانشناختی مطابق 
بخش عملی،    . تدوین شده است     حل مشکالت اجتماعی/ تربیتی   الگوهای اسالمی   تحقق ایجاد و   راستای 

کارورزی   این  یعنی  عم رشته  در  های  تمرین  مدرسه،  شامل  در  زندانها،  لی  روان،  سالمت  مراکز 
یتیم خانه ها و  ویژه کودکان کم توان ذهنی، تمرین عملی در آسایشگاه ها و    همدارس ابتدایی و متوسط

ترک    ح مراکز اصال در مراکز  تمرین عملی  بزهکار،  کم سن و سال  کودکان  و  نوجوانان  تربیت  و 
برنامه هدفمند    دارایبرنامه کارورزی   د.  نو می باش ورزشی مورد عالقه دانشج   های  اعتیاد و باشگاه 
. فارغ التحصیالن  انجام می شود   زیر نظر کارشناسان مشاورو نیز    است   های عملی مشاهده و تمرین

با داشتن علم و مهارتها و   (ECTS  240)   اجتماعی  رشته تربیت اجتماعی به عنوان کارشناس تربیت 
، نیرهای  یت اجتماع ی نهای  حماارس، مراکز بهداشتی، سازما حرفه ایی می توانند در مد   توانایی های 

 .شوند انتظامی، دادگاه ها و موسسات غیر دولتی استخدام 

 

 پیش دبستانی  رشته تربیت مربی مهد کودک و  

و  مهارت های    علمی    برنامه چارچوب    در کودک و پیش دبستانی    رشته  تربیت مربی مهد   دانشجویان 
  کسب   مدرسه  ورود به   تا   تولد   بدو  از  ی و پرورشی با کودکانآموزش  کار   یبرا  را    الزم های   توانمندی 

  روانشناختی، دروس روش   -گروه دروس تربیتی  براست    تملساختار درسی این رشته مش  .کنند   می
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و اساس  تربیت کودکان دوران های مختلف رشد، دروس عمومی، دروس تخصصی و اصلی که پایه  
آماده می    تحقیقات علمی اجرای  برای  را  ، دروسی که دانشجویان  انحرفه ایش علمی برای شغل و آینده  

 می باشند.  / اسالمی  توا و پایه و اساسش مذهبی ح دروسی که م سازند و نیز 

تمرینهای  : تمرین های عملی،  دانشجویان در طول تحصیالت توانمندیهای حرفه ایی خود را از طریق
به    ورشی و تمرین روشهای تدریس آزمایشی درچارچوب روشهای مختلف آموزشی و پر  روششناختی 

از   بعد  دبستانی  پیش  و  تربیت مربی مهدکودک  التحصیالن رشته  فارغ  آورند.  دوره    پایاندست می 
که دارای مهارتها و    ( ECTS  240)دوره پیش دبستانی    تحصیلی خود به عنوان کارشناس و مربی

وارد بازار کار می  ان تا ورود به مدرسه   توانمندی های حرفه ایی برای تربیت کودکان از بدو تولدش
 . شوند 

 

 ی زبان و ادبیات عرب رشته  

برنامه تحصیلی رشته زبان وادبیات عربی بر مبنای به روزترین توصیه ها ی نهادهای اروپایی برای  
اجرای    به تدوین شده است. توجه خاصی    یادگیری   لیم زبانهای خارجی در همه سطوح عیادگیری و ت

پایی مربوط به کسب روشها و استراتژیهای مدرن تعلیم زبان عربی در سطوح پایین  پروژه های ارو
نیازهای روز جامعه به  به    نظر   یادگیری زبان عربی در مدارس ابتدایی )و متوسطه( شده است و نیز 

در همه  ارتباطات بین فرهنگی که  مهارتهای زبانی  و توانایی های  کارآمد با    و نیروهای تربیت کادر  
 . هستند   مورد نیاز ه زبان عربی  های استفاد   جنبه 

،  ، مطالعات فرهنگیتدریسبر برنامه دروس که شامل دروس تخصصی، روش    هتکیبا  در این رشته  
رای توانایی تعلیم زبان عربی و  که دا  شوند آموزشی و روانشناسی نیروهایی کارشناس را تربیت می  

 می باشند.  بستانی و دبیرستانیفعالیت آموزشی در موسسات آموزشی پیش دبستانی، د 

التحصیالن  و    فارغ  پیاپی  )همزمان،   ترجمه  مختلف  های  توانایی  و  مهارتها  کسب  با  رشته  این 
ی، اقتصادی، فرهنگی و  گتلف زند خ های م  جنبه تخصصی( به عنوان مترجمین متبحر زبان عربی در  

ن رشته و گذارندن  صیالت در ای چهار سال تح  از  بعد   این رشته   . دانشجویان می شوند   شناخته اجتماعی  
ادبیات عربی معلم و  نوان  به عهمه واحدها   بازار کار می    وارد   ( ECTS  240)  کارشناس زبان و 

شوند و می توانند در مراکز آموزشی، ارتباطات مدرن، امور مالی و حقوق بین المللی، جهانگردی،  
 شوند.  استخدام   ه اقتضاد، دیپلوماسی و امور بهداشتی و بهبودی و غیر

 

 فراگیر  رشته آموزش و پرورش معرفی  

تربیت کارشناسان آموزش و پرورش فراگیر برای    فراگیر   رشته آموزش و پرورش از تاسیس  هدف  
تحکیم موقعیت    نیز   آموزش کودکان با نیازهای ویژه در سطوح پیش دبستانی و دابستانی می باشد و

کان  ارتقای سطح و کیفیت زندگی کود   نیز   رزگوین وآموزش و پرورش فراگیر در جامعه بوسنی و ه
نیازهای ویژه  است.   با  افراد  تحول نظام  و  از  هر  در  ،  بوسنی و هرزگوین  آموزش و پرورش بعد 

شود  پذیرفته  ویژه  نیازهای  با  کودک  که  به    باید   کالسی  فراگیر  پرورش  و  آموزش  رشته  کارشناس 
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تا اکنون در  اسیس این رشته بود چون که  ت اصلی تعنوان معاون معلم استخدام شود و این قانون عل
 بازار کار این گونه کارشناسان اصال موجود نبود. 

به عنوان معاون معلم در مدارس    می باشد در این رشته سه سال    ت تحصیال التحصیالن آن  و فارغ 
 وارد بازار کار می شود.   (ECTS 240) ابتدایی 

 

 توضیحات 

( است و به طور  ECTS)انتقال و انباشت اعتبار اروپا    با سیستمبرنامه درسی همه رشته ها مطابق  
با تجربیات آموزشی جدید و دست آوردهای علمی س رشته  . همه درومی شود   هماهنگ   نوین   مداوم 

  مداوم   علمی و نیز با استفاده از منابع جدید درسی و افزودن به روزهای موجود با پیگیری تحوالت  
از    و نیز با بهره گیری   به کارگیری وسایل و تکنولوژیهای مدرن   با   نه و دید علمی به کتابخاج  های باکت

 .   نوشتاری و الکترونیکی برگزار می شوند  رسانه های ی و ینترنتشبکه های ا 

توسط اساتید و کارشناسان متبحر و توانمند بوسنیایی و خارجی تدریس می    در همه رشته ها  دروس
 شوند. 

رزگوین، کرواسی، اسلوونی، منته نگرو، صربستان،  وسنی و هدرحال حاضر دانشجویان از کشور ب 
 نروژ، سوئد، اتریش، مصر، ترکیه و قطر در دانشکده ما  مشغول تحصیل هستند. 

 

 ثبت نام  نحوی  

طریق   از  را  کارشناسی  مطقع  دانشجویان  پذیرش  اعالمیه  سال  هر  زنیسا   اسالمی  تربیت  دانشکده 
 ماید. الم می ناع https://unze.ba)دانشگاه زنیسا   

به   شخصا  را  زیر  مدارک  باید  اسالمی  تربیت  دانشکده  در  تحصیل  به  عالقمند  خارجی  دانشجویان 
 ارسال کنند:  دانشکدهدانشکده تحویل بدهند یا این که  از طریق پست به آدرس 

Islamski pedagoški fakultet 
Juraja Neidharta 15. 
72000 Zenica 
Bosnia and Herzegovina 

 

 ثبت نام: برای   ارک الزم مد 

 دوره کارشناسی 

http://www.ipf.unze.ba/
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  Statement of Liveیا   Certificate  Birth)  پی برابر با اصلیا ک   اصل گواهی والدت  -1
Birth   )  ( که تاریخ صدورش کم  و والدین )مطابق شناسنامه ایرانی  فرد که در آن مشخصات
 ماه باشد.  6تر از  

از   -2 کمتر  )تاریخ صدورش  باشد    6گواهی شهروندی  کپی ماه  یا  )تاریخ    (  آن  اصل  با  برابر 
 ماه باشد( 6صدورش کمتر از 

ساله -3 چهار  متوسطه  تحصیالت  پایان  های )   دیپلم  گواهی  تایید  خارجی  دانشجویان    برای 
 تحصیلی الزم است( 

 کارنامه تحصیلی  سال اول، دوم، سوم و چهارم دبیرستان  -4
 

 دوره کارشناسی ارشد 

     ( Curriculum Vitaeسی وی )  -1
گوا -2 اصل   ت والد اهی  صل  با  برابر  کپی    Statement ofیا   CertificateBirth)   یا 

Live Birth   )  آن مشخصات در  ایرانی  فرد که  والدین )مطابق شناسنامه  تاریخ  و  ( که 
 ماه باشد. 6صدورش کم تر از 

ماه باشد ( یا کپی برابر با اصل آن )تاریخ    6گواهی شهروندی )تاریخ صدورش کمتر از   -3
 باشد(ماه   6ز صدورش کمتر ا

واحدهای درسی گذارنده    /  ECTS  240گواهی پایان تحصیالت دانشگاهی چهارساله  ) -4
 )برای دانشجویان خارجی تایید گواهی های تحصیلی الزم است(   (شده

 کارنامه تحصیلی یا گواهی واحد های گذارده شده -5
 گواهی تسلط بر یکی از زبانهای خارجی  -6

 

 دوره دکتری 

     ( Curriculum Vitaeسی وی )  -1
با اصل  صل گواهی والدت ا -2   Statement ofیا   Certificate  Birth)  یا کپی برابر 

Live Birth   )  آن مشخصات در  ایرانی  فرد که  والدین )مطابق شناسنامه  تاریخ  و  ( که 
 ماه باشد. 6صدورش کم تر از 

تاریخ  برابر با اصل آن ) ماه باشد ( یا کپی    6گواهی شهروندی )تاریخ صدورش کمتر از   -3
 ماه باشد( 6ورش کمتر از صد 

 (واحدهای درسی گذارنده شده /  ECTS  300) کارشناسی ارشد گواهی پایان تحصیالت  -4
 )برای دانشجویان خارجی تایید گواهی های تحصیلی الزم است( 

 کارنامه تحصیلی یا گواهی واحد های گذارده شده -5
 زبانهای خارجی گواهی تسلط بر یکی از  -6
 علمی و تخصصی  کتب تالیفی  مقاالت و ارائه گواهی چاپ  -7
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با اصل   باشد بلکه کافی است کپی برابر  الف( مدارک که ارسال می شوند الزم نیست اصل مردک 
 تایید شده توسط نهاد مربوطه دولتی که دانشجوی داوطلب تابعه آن باشد. 

 بوسنیایی  ترجمه شوند ب( تمام مدارک باید توسط مترجم رسمی به زبان  

دانشجو مقتض ج(  دانشکده  یان  به  ورود  ترجمهی  کار  توانند  می  تمایل  صورت  مدارک    در  تایید  و 
به    را  اسالمی  تحصیلیشان  تربیت  صورت دانشکده  این  در  یا    بسپارند.  مدارک  تحویل  هنگام  باید 

 نیز ارائه بدهند.  به حساب دانشکده گواهی پرداخت مبلغ زیر راارسال آنها از طریق پست، 

 مقطع کارشناسی:   م یید مدارترجمه و تا  برای

 یورو برای کسانی که از خارج پرداخت می کنند  150مارک بوسنیایی  یا  300

 برای مقطع کارشناسی ارشد:

 یورو برای کسانی که از خارج پرداخت می کنند   300مارک یا  600

 برای مقطع دکتری: 

 یورو برای کسانی که از خارج پرداخت می کنند  400مارک  یا  800

 تر در خصوص نحوه پرداخت در واحد های پولی دیگر در پیوست  است یحات بیشتوض 

بیشتر اطالعات  کسب  فارسی  برای  زبان  طریق    به  از  توانید  تماس     Viber, WhatsAppمی 
 بگیرید  

+387 61 793653 

 

 رئیس دانشکده 

 دکتر محارم  عادلویچ 

Prof. dr. Muharem Adilović 
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 دانشجویان خارجی   هزینه های تحصیلی برای

 دوره کارشناسی  

 یوروو  2000ال پیش دانشگاهی )آموزش زبان بوسنیایی(  س

 یوروو  2000سال اول تحصیل  -
 یوروو   2000سال دوم تحصیل  -
 یوروو  2000سال سوم تحصیل  -
 یوروو  2000سال چهارم تحصیل  -

 دوره کارشناسی ارشد 

 یوروو  2000سال پیش دانشگاهی )آموزش زبان بوسنیایی(  

 یورو   6000ال اول تحصیل  س -

 ی دوره دکتر 

 یوروو  2000سال پیش دانشگاهی )آموزش زبان بوسنیایی(  

 یورو  5000سال اول تحصیل  -
 یورو   5000سال دوم تحصیل  -
 یورو  5000سال سوم تحصیل  -

 

( آسیا  و  افریقا  میانه،  خاور  کشورهای  از  فارسدانشجویان  خلیج  کشورهای عربی  از  دارای  غیر   )
 تمام مبالغ  ذکر شده می باشند   % در50تخفیف 
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