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الرحمن الرحیم اهللسمب

 (211توبه  )«لَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَْْذَرُوََفَلَوْالَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِي الدِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِ»
شت ن حرکت نميبرای فهم عمیق دی گروهي چرا از هر جمعیتي، شدار دهند   ،کنند تا هنگام بازگ شاَ را ه مردم خود

 .قرار گیرند تأثیرشاید مورد 

 مقدمه
مندی از برکات آَ، تنها نصییی  اسییت که توفیق بهره بهایيگراَهای علمیه، فرصییت تْصیییل علوم دیني در حوزه

ساني مي  شده و از    شامل حال  تعاليحقشود که عنایت ویژه  ک شته و با     شوق  سر شاَ  سیر گام بردا و اخالص در این م
 باشند.السالم( )علیهمراه انبیاء و ائمه معصومین دهنده ادامهدین،  راه درفداکاری 

 ؛اندردهراه سییفارش بسیییار ک منابع دیني با تأکید فراواَ بر اهمیت و جایگاه بلند این موهبت خدادادی، بر پیمودَ این
های علمي شیعه از  استا قرآَ کریم در این آیه، حرکت و رهسپاری برای علم دین را واج  شمرده است؛ لذا حوزه    در همین ر
شکل  سته و در عمل به    آغاز  صت را مغتنم دان سعي در فراهم آوردَ زمینه   یهاسفارش گیری تاکنوَ، این فر مکرر دین، 

شته و متولیاَ       شتاقاَ تْصیل علوم دیني را دا شیده حضور خیل م سخ ب اقبال چشم  پاس بهاند امر کو ه این نیاز گیر، برای پا
مند به نام و پذیرش جواناَ متعهد، مستعد و عالقه نسبت به ثبت  ساله  همهفزاینده و استفاده بیشتر از این ظرفیت خدادادی،   

 فراگیری علوم دیني اقدام نمایند.

 فرماید:می (لیه السالمع)امام صادق 
 «.فرمایدای اراده کند، فهمي عمیق در دین به او عطا ميای خیر ویژهخداوند نسبت به بنده کهيهنگام»

باشییند و از این آ  حیات، تشیینگاَ  (لي اهلل علیه و آلهصیی)مْمدیاند منادی فرهنگ اسییالم نا  جواناني که تصییمیم گرفته
سیرا  نموده  صه و در  گرفتهشیپو راه نوراني عالماَ رباني را در  حقیقت را  سپاه      عر شید و فداکاری در  سربازاَ ر معنویت، 

ضرت   شریف(  )مهدیتبلیغي ح سالمي، با تْصیل     آیند، مي شمار  بهعجل اهلل تعالي فرجه ال ضای نظام مقدس جمهوری ا   ردتوانند در ف
 باشند.« غاَ دینمبلّ»و « حافظاَ شریعت»علمیه  یهاحوزه

ستعانت ا  های علمیهمرکز مدیریت حوزه سایه عنایات حضرت ولي  با ا صر ز خداوند متعال، در  شریف( )ع  و عجل اهلل تعالي فرجه ال
از برادراَ دارای  20422044برای سییال تْصیییلي  ،«ایدهم اهلل»و مراجع عظام تقلید  «يالعالمدظله»رهبریرهنمودهای مقام معظم 

شرحي که در این دفترچه آمده(  شرایط   صیل در حوزه  برای)به  ست دل عمل ميهای علمیه، پذیرش به تْ ه ب شیازپشیبها آورد. امید ا
شن معارف الهي  شریت  س دار این حرکت الهي، زمینهپرچم عنواَ بهو پویندگاَ این راه  شده رو از ظهور و قیام منجي عالم ب

 باشند.
 اهلل انشاء
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 تعاریف و اصطالحات:

باشد:کاربرده شده به شرح ذیل مياین دفترچه بههای کلیدی و کلماتي که در واژه

 مدرسه علمیه:

ها و امهنهای علمیه و مطابق با آئینواحد آموزشي که با مجوز فعالیت آموزشي از شورای گسترش مرکز مدیریت حوزه   
 شود.مدرسه نامیده مي اختصار بهو  کندهای ابالغي فعالیت ميدستورالعمل

 داوطلب: 

مدیریت در مدارس علمیه تْت پوشییش مرکز علوم دینيشییود که متقا ییي پذیرش و تْصیییل  به فردی گفته مي
 باشد.های علمیه ميحوزه

 فرایند: 

سله مراحل و فعالیت    سل سط مجموعه   هایي گفته ميبه  ساس  وابطي معین و    شود که تو های مختلف و مرتبط بر ا
 گیرد.داوطل  صورت مينام تا پذیرش نهائي مشخص از بدو ثبت

  :مقاطع تحصیلی

ی سه گروه  شودکه دارا مي گفتهو متقا یاَ ورود به حوزه با توجه به سن و مقطع تْصیلي     اَبندی داوطلبقسیم به ت
 :باشدآموزشي و به شرح ذیل مي

 :1 گروه

شتم  هیاپ سطه،  اول دوره نهم و ه سطه  دوم دوره دهم هیپا متو دانش  و همچنین پرورش و آموزش دیجد نظام متو
 پرورش؛ و آموزش میقد نظام رستاَیدب دوم و اول ،یيراهنما سوم قبوليآموزاَ دارای 

 : 2 گروه

 دانشگاهي نظام پرورش، سوم دبیرستاَ }دیپلم{ پیش   و جاری آموزشپایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه نظام 
 واحد؛ 04کمتر از  واحد و 04پرورش و دانشجوی دارای  و قبلي آموزش

 :3 گروه 

 .تراودک ارشد يکارشناس ،يکارشناس ،يکاردان مدرک یدارا فارغ التْصیالَو  گذرانده درسي واحد 04 بیش از کهي یدانشجو

 برنامه آموزشی:
شي حوزه  سه    برنامه های آموز شامل دوره عمومي بلند مدت در قال  برنامه جاری و برنامه جدید، که در  های علمیه 

سفیراَ هدایت که در دو گروه   0و  1و  2گروه  )نگاهي گذرا  2گردد. تو یْات بیشتر در پیوست    مي ارائه 0و  1و نیز دوره 
به حوزه(

 کمیسیون پذیرش: 

 های متقا یاني که برخي از شرایط پذیرش مثل شرایطاین کمیسیوَ در مدیریت های استاني تشکیل و به درخواست
ا الزم به ذکر است پذیرش اولیه و ی  .نمایدمي رسیدگي  یا به نتیجه یکي از مراحل پذیرش اعتراض دارندسن ،.... را ندارند و  
 .باشدنظر این کمیسیوَ مي مبرای این گونه داوطلباَ منوط به اعال ادامه مراحل پذیرش

 رایط عمومی پذیرش:ش
 اعتقاد و التزام به دین مبین اسالم و شیعه اثني عشری؛ .1

 ایراَ؛ اسالمي جمهوری مقدس نظام و مطلقه فقیه والیت به عملي التزام اعتقاد و .2

 جسمي، روحي ی رواني و اخالقي؛ برخورداری از سالمت .3

 داشتن انگیزه و استعداد مناس  برای تْصیل علوم دیني؛  .4

 ایراَ؛ اسالمي جمهوری کشور تابعیت داشتن .5



 

2 
 

رش در مدارس علمیه بلند مدت و حداقل سییال تْصیییالت حداقل پایه هشییتم )متوسییطه اول( برای پذی داشییتن .6
 دوازدهم )متوسطه دوم( برای پذیرش در مدارس علمیه سفیراَ هدایت؛

 مطابق جدول شماره یک ؛  داشتن شرط سني .7

 مطابق جدول شماره دو ؛ داشتن شرط معدل تْصیلي .8

 یه؛های علمسال( جهت تْصیل در حوزه 21ر ایت ولي )برای داوطلباَ دارای سن کمتر از  .9

 کس  امتیاز الزم در هر مرحله و امتیاز نهایي از تمام مراحل پذیرش. .11

 کشور؛مراکز حوزوی ( از انضباطي یا تْصیلي)سابقه اخراج  نداشتن سابقه تْصیل رسمي یا .11

 وظیفه عمومي؛ مشکل نظام نداشتن .12

 تبصره: 
 .شودمي هرکدام از شرایط سني و نظام وظیفه به صورت مستقل و جداگانه مْاسبه

 شرایط اختصاصی داوطلبان:
چنین مدت و همباالتر  هایگروهدر سنوات تْصیلي و بوده سال  21اول  از گروه داوطلباَپذیرش  یحداکثر سن برا  

 .حداکثر سن ا افه خواهد شدبه خدمت سربازی برای داوطلباَ دارای معافیت دائم، مطابق جدول ذیل 

 الف( گروه اول:

 گروه اول
 داشتن پایاَ خدمت داشتن معافیت دائم معافیت تْصیليداشتن 

 متولد حداکثر سن متولد حداکثر سن متولد حداکثر سن

 14 21  21 پایه هشتم، و سوم راهنمائي

 12 21  21 نهم و اول دبیرستاَپایه 

 11 14  21 دبیرستاَدوم پایه دهم و 

 :دوم( گروه ب

 دوم گروه
 داشتن پایاَ خدمت داشتن معافیت دائم داشتن معافیت تْصیلي

 متولد حداکثر سن متولد حداکثر سن متولد حداکثر سن

 10 12  21 پایه یازدهم

 10 12 14 دیپلم –سوم دبیرستاَ 

 10 11 14 پیش دانشگاهيو پایه دوازدهم 

 11 10 14 قبولي واحد 04دانشجوی زیر 

 :سوم( گروه ج

 سومگروه 
 خدمتداشتن پایاَ  داشتن معافیت دائم داشتن معافیت تْصیلي

 متولد حداکثر سن متولد حداکثر سن متولد حداکثر سن

 12 10 12 04دانشجوی باالی 

 12 10 11 کاردانيدارای مدرک 

 11 12 10 کارشناسيدارای مدرک 

 04 11 11 کارشناسي ارشددارای مدرک 

 01 04 04 دکتریدارای مدرک 
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صره   صیلي حوزه     :1تب سال تْ سني ن    شروع  شرط  سبه  صیلي های علمیه مالک مْا  ظام وظیفه و مدرک تْ
 باشد.مي

صره   سن         :2تب ست متقا یاَ دارای ا افه  شروط به دارا بودَ پایاَ خدمت یا      درخوا سال( م سه  )حداکثر 

 پذیرش قابل پیگیری است. کمیسیوَ معافیت دائم از طریق

 منطقه انتخابی برای تحصیل(و  به تفکیک گروه آموزشیمعدل ل)جدو 2جدول شماره  

هیتیرشمقطع
 استاَ مْل سکونت

(مناطق مْروم غیراز)
 مناطق مْروم
)بومي و غیربومي(

تْصیل در سایر 
مناطق)غیربومي(

تْصیل در شهر قم 
)غیربومي(

**)فقط بومي( 2220 هاکلیه رشتهاولگروه

دومگروه

ها غیراز ریا ي رشتهکلیه 
و تجربي

21202121

20212221های ریا ي و تجربيرشته

سومگروه

 يعموم یهارشته
)علوم انساني ، هنر ، زباَ 

خارجه ، سایر(
20212121

های علوم رشته
 يفن یهارشته)پایه
(يو علوم پزشک يمهندس

20212020

 :1تذکر 
 .مجاز به انتخا  مدرسه هستند دواطلباَ گروه اول فقط دراستاَ مْل سکونت خود

 :2تذکر 
همجوار مطابق های جنوبي و شمالي در هر یک از استاَ، مْاسبه معدل داوطلباَ ساکن در استانهای خراساَ ر وی

 گردد.معدل استاَ مْل سکونت )بومي( مْاسبه مي

 :3تذکر 

ر قم یا غی ،بومیغیر یاو بومی  محروم، منطقه )از نظرمدرسییه مْل تْصیییل موقعیت وشییرایط توجه به با

 :الزم را داشته باشد الزم است داوطل  در انتخا  اولویت دقت لذا باشدمي متفاوتمعدل مورد نیاز  (قم

َ   داوطلبي که : مثالً سمنا ستاَ  َ  است برای تْصیل در   ساکن ا ستا َ های هر یک از ا ستاَ مْل سکونت(،    سمنا )ا
معدلي جداگانه الزم )استاَ خارج از مْل سکونت(    ( و قم)استاَ خارج از مْل سکونت   )منطقه مْروم(، مازندراَ هرمزگاَ
 شود.مْاسبه ميبا توجه به جدول فوق دارد که 

ست   سال آخر     الزم ا سه  سال از  سال آخر مطابق جدول     21حداقل معدل موردنیاز برای هر  سه  و میانگین معدلهای 
 باشد. 1شماره 

 جدول راهنمای درج معدل های مورد نیاز در سامانه

معدل مورد نیازو عیت تْصیلمقطع

 دوره کلیه مقاطع
متوسطه اول و دوم 
آموزش و پرورش

معدل سال آخر + معدل سال ماقبل آَ +معدل سال ماقبل تر به صورت جداگانهفارغ التْصیالَ هر مقطع

تر به صورت جداگانهمعدل نیم سال آخر + معدل سال ماقبل + معدل سال ماقبلمشغولین به تْصیل در هر مقطع

 کلیه
مقاطع دانشگاهي

معدل دو مقطع پایانيفارغ التْصیالَ هر مقطع

معدل واحد های گذرانده شده در آخرین مقطع + معدل آخرین مدرک اخذ شدهطعمق مشغولین به تْصیل در هر
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 : 0 تذکر
 و نمره آزموَ الزم را دارا باشند. شود که حداقل معدلامتیاز نهائي برای افرادی مْاسبه مي

 : 5تذکر 
شماره   شته    1معدل طبق جدول  صیلي در ر شته  {تجربي وریا ي }های برای گروه دوم تْ های ادبیات و علوم و ر

 باشد.ای متفاوت ميانساني، علوم ومعارف اسالمي، کاردانش و فني و حرفه
علوم }های با رشته  {فني مهندسي و پزشکي و پیراپزشکي   }های همچنین در گروه سوم تْصیلي دانشگاهي رشته     

 متفاوت است. {انساني، هنر، زباَ خارجه و ...

 شرایط اختصاصی پذیرش:

َ برخي از  الزم است داوطل  در   لذا باشند يمو مدارس دارای شرایط خاصي مثل حفظ قرآَ، شرط معدل و ...     هااستا
 موقع انتخا  اولویت دقت کافي داشته باشد.

 :توجهقابلنکات 
.اندشدهشخصم 0 شمارهها و مدارسي که دارای شرط اختصاصي هستند در پیوست استاَ .2
ذکر شده است. 0در پیوست شماره  هاآَلیست  همراهس قرآني به های مدارو ویژگي  وابط ،شرایط .1

 های مؤثر در امتیاز نهائی:ها و ویژگیاولویت

شرایط و امتیازات اولیه مي   ذیلامتیازات  کردَ لْاظ :1 تبصره  شد.)قبولي در آزموَ، شرط   مشروط به وجود  با

 سني و شرط معدل(.

 امتیازات مذکور لْاظ خواهد شدامتیاز از مجموع  14حداکثر : 2 تبصره

باَ و رتبه از بین داوطل بندی امتیازات، اولویت پذیرش با متقا یاَ دارای باالترین معدلپس از جمع :3 تبصره

باشد.پذیرش مي

های انتخابي الزامي است لذا داوطلباَ گرامي دقت الزم را داشته بارگذاری مدارک مربوط به ویژگي :0 تبصره

 باشند.

 امتیازها یا شاخصهعنواَ ویژگي ردیف

(04تا  11حافظ کل قراَ )  2  24 

جزء 10تا  14حفظ   1  1 

جزء 21تا  21حفظ   0  2 

جزء 20تا  24حفظ   0  0 

 1جزء 1تا  1حافظ   1

البالغهنهجحافظ کل   2  24 

البالغهنهجحافظ حداقل یک ششم   1  2 

 24 حافظ کل صْیفه سجادیه  1

مسابقات علمي کشوریهای برتر دارندگاَ رتبه  1  24 

رقمي درکنکور سراسری0دارندگاَ رتبه   24  24 

های برتر در المپیادهای علمي کشوردارندگاَ رتبه  22  24 

های برتر در جشنواره خوارزميدارندگاَ رتبه  21  24 

 1 دارندگاَ رتبه برتر در مدارس تیزهوشاَ متوسطه اول و دوم  20

 0 فرزند اساتید حوزه  20

دارای مقام کشوری قرآَقاری   21  0 

علميمعتبر مورد تأیید مراکز یا ترجمه علمي دارای کتا  تألیفي   22  2 
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 امتیازها یا شاخصهعنواَ ویژگي ردیف

فرزند شهید و  21  1 مفقود

 0فرزند آزاده  21

درصد 14فرزند جانباز حداقل   21  2 

 1 برادر شهید  14

 1ساکن در مناطق مْروم  12

 1 بومي  11

 1 فرزند روحاني  10

 : تبصره
صورت احراز توانمندی یا   سیوَ پذیرش در  تواند حداکثر دو امتیاز، به امتیاز پذیرش مي ویژگي خاص در داوطل ، کمی

داوطل  ا افه نماید.

 :تعهدات داوطلب

سپردَ تعهد توسط داوطل  در خصوص موارد زیر الزامي است: 
شئوَ اخالقي، رفتاری، سیاسي و اجتماعي؛ رعایت .1
ط آموزشي؛حضور مستمر و رشد تْصیلي مناس  و مطابق با  واب .2
های علمیه و مدرسه مْل تْصیل؛نامه و مقررات مرکز مدیریت حوزهرعایت آئین .3
های مْوله از طرف مرکز مدیریت پس از اتمام هر سطح؛ قبول مأموریت .4
انجام دوره تبلیغي برای متقا یاَ تْصیل در برنامه آموزشي سفیراَ هدایت مطابق با  وابط مربوطه؛ .5
شتغال غیرحوزوی   .6 شتغال تمام عدم ا صیلي   وقت، پاره)اعم از ا صیلي یا غیر تْ سطح (وقت، تْ  ، حداقل تا پایاَ 

یک در برنامه آموزشي بلند مدت و سطح دو در برنامه آموزشي سفیراَ هدایت؛
های علمیه؛زماَ تا پایاَ سطح دو حوزهعدم تْصیل هم .7
 های خاص در مراحل پذیرش.عدم کتماَ بیماری .8
گردد.به منزله انصراف از حوزه تلقي شده و داوطل   از کلیه مزایای تْصیلي مْروم مي 2بند : عدم رعایت 2تبصره 
صره   صمیم   1تب صورت عدم رعایت تعهدات مذکور، ت صوص طلبه و یا داوطل  بر عهده مرکز مدیریت  : در  گیری در خ
 های علمیه خواهد بود.  حوزه

 مراحل پذیرش:
گیرد: علمیه طي مراحل ذیل انجام ميهای پذیرش داوطلباَ ورود به حوزه

 نام؛ثبت
 آزموَ کتبي؛
 مصاحبه و مشاوره؛
 میثاق طلبگي )در دو بخش تربیتي و آموزشي(؛
 تْقیقات مْلي؛
 .سنجش سالمت

شرکت در هر یک از مراحل اول تا چهارم  منوط به گذراندَ و اخذ امتیاز الزم در مرحله قبل و ثبت نتایج  تبصره:

 باشد.آَ در سامانه مي
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 :نامثبت
طریق  از های مربوطه نام و تشکیل پرونده، طبق جدول زمانبندی مراحل پذیرش مطابق با دستورالعمل  ثبت (2

پذیرد.( صورت مي)آدرس: های علمیهپذیرش حوزه سایت
ي گروه و برنامه آموزش ها و بارگذاری مدارک مربوطه و انتخا نام نسبت به تکمیل فرمداوطل  در هنگام ثبت (1

حداکثر پنج مدرسه اقدام نماید.  و همچنین

: در انتخا  مدارس توسط داوطل  هیچ اولویتي لْاظ نخواهد شد. 2تبصره 

نام و منتفي شدَ پذیرش داوطل  : مغایرت یا نقص در مدارک و اطالعات درخواستي، موج  ابطال ثبت1تبصره 

 گردد.مي

 تائیدیه مدرسه:
شییدَ  يطل  جهت نهائداو ،ياز مدارس انتخاب کیمدرسییه نسییبت به انتخا  داوطل  در هر   دییپس از تأ (2

.دینما دییاز مدارس مذکور را به دلخواه خود مجدداً تأ يکینام، ثبت

های متفاوت در برخي از آنها عالوه بر ذکر شییماره با توجه به تعدد مراحل پذیرش و همچنین زمانبندیتذکر مهم: 

حوزه یا مراکز مدیریت اسیییتاني و مدارس ها از طریق پنل ثبت نام در دسیییترس، نسیییبت به زمانبندی معتبر و تلفن همراه
 پیگیری نمایید.

 :نامثبتزمان 
  .شدخواهد  شروع 14/21/2011تاریخ  از های علمیهحوزه 2044 -2042سال تْصیلي  نامثبت

 مدارک الزم جهت بارگذاری در سامانه:
اول ؛ص  شناسنامه؛ -

کارت ملي؛ -

پایاَ خدمت یا معافیت دائم؛ کارت -
تْصیلي و کارنامه تْصیلي سه سال آخر تْصیالت؛آخرین مدرک  -

؛ 0*0عکس  -

ا )حفظ قرآَ، ایثارگری و ...(.هویژگيمدرک  -

 تذکر: 
 ید.نگردمواجه با مشکل  نامثبت در موقعتا  نماییدکیلوبایت اسکن و آماده  144مدارک الزم را با حجم کمتر از اصل 

 :مدرسهانتخاب 

 تذکر مهم :

  انتخابي، در انتخا  خود دقت نمایید مدارسبا توجه به مْدودیت در تغییر 
 رنظ موردبا مدرسییه  ،نامثبتاسییت داوطل  بعد از تکمیل  الزم انتخابي،مدارس نهایي شییدَ یکي از جهت .2

تماس یا مراجعه حضوری داشته باشد.
شده   قبل از قطعي شدَ مدرسه مْل تْصیل    .1 ریق از ط مدرسه ویرایش و تغییر  امکاَدر زمانبندی تعریف 

سامانه وجود دارد.
سه با مْدودیت رو         تأییدپس از  .0 صیل، تغییر مدر سه مْل تْ شدَ مدر سه و قطعي  ز ا و فقطوده ب برومدر

.است پذیرامکاَاستاني  هایمدیریتطریق 
 است. شده رذک 0پیوست شماره علمیه سراسر کشور در مدارساستاني و  هایمدیریتتماس آدرس و شماره .0

https://paziresh.ismc.ir/
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 ورودی آزمون
، به منظور ارزیابي علمي و سنجش توانائي داوطلباَ در علوم پایه و به صورت مجازی)غیر حضوری(آزموَ 

 شود.علوم حوزوی برگزار مي ازینشیپ

 کس  نمایند.را شرکت نموده و امتیاز الزم  يعلمیه باید در آزموَ کتب هایکلیه داوطلباَ تْصیل در حوزه

 معاف هستند؛ ياز آزموَ کتب و یا صْیفه سجادیه نهج البالغه یا حافظین کل قرآَ :1 تبصره

 معاف هستند؛ ياز آزموَ کتب دارندگاَ رتبه سه رقمي  یا کمتر از آَ، در کنکور سراسری  :2 تبصره

 ياز شرکت در آزموَ کتب يجشنواره خوارزم ي کشوری وعلم یهاالمپیادهای برتر در مسابقات،  دارندگاَ رتبه :3ه تبصر

 معاف هستند.

شخص نماید. تفاوتي در مْل      شده برای آزموَ را م ست هر داوطل  موقع ثبت نام یکي از مراکز تعریف  های آزموَ الزم ا
 ترین مکاَ آزموَ به مْل زندگي خود را انتخا  نمائید.وجود ندارد لذا جهت سهولت خود نزدیک

است. شدهذکر 0وست شماره پیلیست مراکز برگزاری آزموَ در  .2
شده است. ذکر 1پیوست شماره در  های مختلف تْصیليرای گروهبمنابع آزموَ لیست  .1
آدرس دقیق مْل برگزاری آزموَ در کارت ورود به جلسه ذکر خواهد شد. .0

 بندیجدول زمان

 1044-1041سال تحصیلی  های علمیه دربه حوزه آزمون ورودمراحل 

 گردد.رگزار ميصبح ب 1ساعت  21/40/2044 جمعه های علمیه در روزآزموَ ورودی حوزه آزموَتاریخ برگزاری 

 باشد.دقیقه مي 11زماَ آزموَ مدت زماَ آزموَمدت

 .گرددمي متعاقبا اعالَاعالم نتایج آزموَ تاریخ  نتایج آزموَ ماعال

 :مصاحبه
 نظورم اند بهموفق به کس  امتیاز الزم از مراحل پذیرش مقدماتي شده، از داوطلباني که  بعد از اعالم امتیازات اولیه

 .خواهد آمد به عمل مصاحبه و مشاوره حضوری ها،آَ تربیتي و انگیزشي روحي، رواني، شخصیتي، ابعاد یيشناسا

خود را حداکثر  رنظ دیتجد یتقا ا توانندياعتراض داشته باشند م رشیاز مراحل پذ کیهر  جهیکه نسبت به نت يداوطلبان

 .ندیبه معاونت مربوطه ارائه نما ج،یتا دو هفته پس از اعالم نتا

صره   سو    يصورت کتب به ست یباياعالم اعتراض م :1تب صرفاً از   ندهینما ایداوطل   ی)مطابق فرم مربوطه( و 

 .ردیشده است ی  در مهلت مقرر انجام گ يصورت مکتو  معرّفی که به یو

 .شوديم يتلقّ يقطع ،ياعالم جیاعتراض خارج از مهلت مقرّر، نتا ایدر صورت عدم اعتراض  :2 تبصره

 طلبگی:  دوره میثاق
، «و مشاوره مصاحبه»و « آزموَ ورودی»مراحل در کس  امتیاز های علمیه، پس از داوطلباَ ورود به حوزهشرکت  .2

  روری خواهد بود.« میثاق طلبگي»در دوره 
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اسییاس  بر« میثاق آموزشییي»و « میثاق تربیتي»در دو بخشِ تربیتي و آموزشییي با عنواَ « طلبگيمیثاق »دوره  .1
 گردد. وابط و شرایط مربوطه برگزار مي

 :تربیتیمیثاق  -1
شنایي با  اندنمودهداوطلبیني که از مراحل قبلي امتیاز الزم را کس     هایهحوزآموزشي در   یهاو برنامه مْیط جهت آ

مو یییوعاتي همچوَ زی   با دوره مباحثي با مْوریت اخالق و تهذی        یندر اکه   گذرانند  يمبه نام میثاق    را  یادورهعلمیه،  
.گردديمه ارائ گیرییمتصمحوزه، طلبه و آشنایي داوطلباَ با جایگاه حوزه، ارکاَ مدیریتي و  یهاو برنامهها طلبگي، رسالت

 :میثاق آموزشی -2
 باشد که به منظور بررسي و سنجشهای علمیه ميفرایند پذیرش داوطلباَ ورود به حوزه ای ازمرحله« میثاق آموزشي»

 د.گردمیزاَ استعداد داوطلباَ نسبت به فراگیری علوم حوزوی برگزار مي

 :تحقیقات میدانی
 .آمد عمل خواهد تْقیقات میداني به داوطل  سیاسي و ياجتماع اخالقي، هاییتصالحاحراز  منظور به

 :سنجش سالمت
ا و ههای علمیه استاَآزمایشات پزشکي مورد نیاز، توسط مرکز خدمات حوزه جسمي داوطل ، سالمت احراز منظور به

 گیرد.  با هماهنگي مرکز امور طال  و دانش آموختگاَ در ابتدای دوره میثاق تربیتي از داوطل  انجام مي

 باشند.ت مربوطه ميکلیه داوطلباَ ملزم به شرکت در آزمایشا:1تبصره 

داوطلباني که موفق به شرکت در این آزمایشات نشوند، به یکي از مراکز آزمایشگاهي تعیین شده : 2تبصره 

 توسط مرکز خدمات استاَ مراجعه و اقدام به انجام  آزمایشات و ارائه جوا  آَ نمایند. 

دمات تکمیلي داشته باشند با معرفي نامه مرکز خپس از مشخص شدَ نتایج آزمایشات، داوطلباني که نیاز به آزمایشات 

 نمایند.به مراکز درماني تعیین شده مراجعه و نسبت به انجام این آزمایشات و ارائه پاسخ آَ اقدام مي

 :کد رسمی صدور
مجموع مراحل،  وداوطل  پس از گذراندَ تمام مراحل مربوط به پذیرش و کس  امتیاز الزم در هر مرحله  .2

از  نماید و مطابق  وابطبه عنواَ طلبه رسمي شناخته شده و شماره پرونده تْصیلي رسمي دریافت مي

 گردد.کلیه خدمات و مزایای حوزوی برخوردار مي

پذیرش نهایي داوطل  در صورت عدم شرکت در هر یک از مراحل پذیرش و یا عدم کس  امتیاز الزم از  .1

 اهد شد.مجموع مراحل منتفي خو

 
 
 
 

 

 13تا  34/7از ساعت ی روزهای ادارساعت تماس: 

   نام ثبت ، نساابت به   تی مندرجات دفترچه و همچنین راهنمای سااا      و دقیقکامل    مطالعه  پس از 

اقدام نمایید.

 سایت سنجش و پذیرش :ناشانی اینترنتی
https://paziresh.ismc.ir/ 
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