مرکز مدیریت حوزههای علمیه
معاونت آموزش
مدیریت سنجش و پذیرش

دفترچه پذیرش
سال تحصیلی 1044-1041
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بسماهلل الرحمن الرحیم
( توبه )211
«فَلَوْالَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِي الدِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَْْذَرُوََ»
چرا از هر جمعیتي ،گروهي برای فهم عمیق دین حرکت نميکنند تا هنگام بازگ شت ،مردم خود شاَ را ه شدار دهند
شاید مورد تأثیر قرار گیرند.
مقدمه
تْصیییل علوم دیني در حوزه های علمیه ،فرصییت گراَبهایي اسییت که توفیق بهره مندی از برکات آَ ،تنها نصییی
ک ساني مي شود که عنایت ویژه حقتعالي شامل حال شاَ شده و از سر شوق و اخالص در این م سیر گام بردا شته و با
فداکاری در راه دین ،ادامه دهنده راه انبیاء و ائمه معصومین(علیهمالسالم) باشند.
منابع دیني با تأکید فراواَ بر اهمیت و جایگاه بلند این موهبت خدادادی ،بر پیمودَ این راه سییفارش بسیییار کرده اند؛
در همین راستا قرآَ کریم در این آیه ،حرکت و رهسپاری برای علم دین را واج شمرده است؛ لذا حوزههای علمي شیعه از
آغاز شکل گیری تاکنوَ ،این فر صت را مغتنم دان سته و در عمل به سفارشهای مکرر دین ،سعي در فراهم آوردَ زمینه
ح ضور خیل م شتاقاَ تْ صیل علوم دیني را دا شته و متولیاَ امر کو شیدهاند به پاس اقبال چ شمگیر ،برای پا سخ به این نیاز
فزاینده و استفاده بیشتر از این ظرفیت خدادادی ،همه ساله نسبت به ثبتنام و پذیرش جواناَ متعهد ،مستعد و عالقهمند به
فراگیری علوم دیني اقدام نمایند.
امام صادق (علیه السالم) میفرماید:
«هنگاميکه خداوند نسبت به بندهای خیر ویژهای اراده کند ،فهمي عمیق در دین به او عطا ميفرماید».
جواناني که تصییمیم گرفته اند منادی فرهنگ اسییالم نا مْمدی(صیلي اهلل علیه و آله) باشییند و از این آ حیات ،تشیینگاَ
حقیقت را سیرا نموده و راه نوراني عالماَ رباني را در پیشگرفته و در عر صه معنویت ،سربازاَ ر شید و فداکاری در سپاه
تبلیغي ح ضرت مهدی(عجل اهلل تعالي فرجه ال شریف) به شمار آیند ،مي توانند در ف ضای نظام مقدس جمهوری ا سالمي ،با تْ صیل در
حوزههای علمیه «حافظاَ شریعت» و «مبلّغاَ دین» باشند.
مرکز مدیریت حوزههای علمیه با ا ستعانت از خداوند متعال ،در سایه عنایات ح ضرت وليع صر(عجل اهلل تعالي فرجه ال شریف) و
رهنمودهای مقام معظم رهبری«مدظلهالعالي» و مراجع عظام تقلید «ایدهم اهلل» ،برای سییال تْصیییلي  2044 2042از برادراَ دارای
شرایط (به شرحي که در این دفترچه آمده) برای تْ صیل در حوزه های علمیه ،پذیرش به عمل مي آورد .امید ا ست دل ها بیشازپیش به
معارف الهي رو شن شده و پویندگاَ این راه به عنواَ پرچم دار این حرکت الهي ،زمینه ساز ظهور و قیام منجي عالم ب شریت
باشند.
انشاء اهلل
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تعاریف و اصطالحات:
واژههای کلیدی و کلماتي که در این دفترچه بهکاربرده شده به شرح ذیل ميباشد:
مدرسه علمیه:
واحد آموزشي که با مجوز فعالیت آموزشي از شورای گسترش مرکز مدیریت حوزههای علمیه و مطابق با آئیننامهها و
دستورالعملهای ابالغي فعالیت ميکند و به اختصار مدرسه نامیده ميشود.
داوطلب:
به فردی گفته مي شییود که متقا ییي پذیرش و تْصیییل علوم دیني در مدارس علمیه تْت پوشییش مرکز مدیریت
حوزههای علمیه ميباشد.
فرایند:
به سل سله مراحل و فعالیتهایي گفته مي شود که تو سط مجموعه های مختلف و مرتبط بر ا ساس وابطي معین و
مشخص از بدو ثبتنام تا پذیرش نهائي داوطل صورت ميگیرد.
مقاطع تحصیلی:
به تقسیمبندی داوطلباَ و متقا یاَ ورود به حوزه با توجه به سن و مقطع تْصیلي گفته مي شودکه دارای سه گروه
آموزشي و به شرح ذیل ميباشد:
گروه :1
پایه ه شتم و نهم دوره اول متو سطه ،پایه دهم دوره دوم متو سطه نظام جدید آموزش و پرورش و همچنین دانش
آموزاَ دارای قبولي سوم راهنمایي ،اول و دوم دبیرستاَ نظام قدیم آموزش و پرورش؛
گروه :2
پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه نظامجاری آموزش و پرورش ،سوم دبیرستاَ {دیپلم} پیشدانشگاهي نظام
قبلي آموزش و پرورش و دانشجوی دارای  04واحد و کمتر از  04واحد؛
گروه :3
دانشجویي که بیش از  04واحد درسي گذرانده و فارغ التْصیالَ دارای مدرک کارداني ،کارشناسي ،کارشناسي ارشد ودکترا.
برنامه آموزشی:
برنامه های آموز شي حوزه های علمیه شامل دوره عمومي بلند مدت در قال برنامه جاری و برنامه جدید ،که در سه
گروه  2و  1و  0و نیز دوره سفیراَ هدایت که در دو گروه  1و  0ارائه مي گردد .تو یْات بیشتر در پیوست ( 2نگاهي گذرا
به حوزه)
کمیسیون پذیرش:
این کمیسیوَ در مدیریت های استاني تشکیل و به درخواستهای متقا یاني که برخي از شرایط پذیرش مثل شرایط
سن  ....،را ندارند و یا به نتیجه یکي از مراحل پذیرش اعتراض دارند رسیدگي مينماید .الزم به ذکر است پذیرش اولیه و یا
ادامه مراحل پذیرش برای این گونه داوطلباَ منوط به اعالم نظر این کمیسیوَ ميباشد.
شرایط عمومی پذیرش:
 .1اعتقاد و التزام به دین مبین اسالم و شیعه اثني عشری؛
 .2اعتقاد و التزام عملي به والیت مطلقه فقیه و نظام مقدس جمهوری اسالمي ایراَ؛
 .3برخورداری از سالمت جسمي ،روحي ی رواني و اخالقي؛
 .4داشتن انگیزه و استعداد مناس برای تْصیل علوم دیني؛
 .5داشتن تابعیت کشور جمهوری اسالمي ایراَ؛
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 .6داشییتن تْصیییالت حداقل پایه هشییتم (متوسییطه اول) برای پذیرش در مدارس علمیه بلند مدت و حداقل سییال
دوازدهم (متوسطه دوم) برای پذیرش در مدارس علمیه سفیراَ هدایت؛
 .7داشتن شرط سني مطابق جدول شماره یک ؛
 .8داشتن شرط معدل تْصیلي مطابق جدول شماره دو ؛
 .9ر ایت ولي (برای داوطلباَ دارای سن کمتر از  21سال) جهت تْصیل در حوزههای علمیه؛
 .11کس امتیاز الزم در هر مرحله و امتیاز نهایي از تمام مراحل پذیرش.
 .11نداشتن سابقه تْصیل رسمي یا سابقه اخراج (انضباطي یا تْصیلي) از مراکز حوزوی کشور؛
 .12نداشتن مشکل نظام وظیفه عمومي؛
تبصره:
هرکدام از شرایط سني و نظام وظیفه به صورت مستقل و جداگانه مْاسبه ميشود.
شرایط اختصاصی داوطلبان:
حداکثر سن برای پذیرش داوطلباَ از گروه اول  21سال بوده و سنوات تْصیلي در گروههای باالتر و همچنین مدت
خدمت سربازی برای داوطلباَ دارای معافیت دائم ،مطابق جدول ذیل به حداکثر سن ا افه خواهد شد.
الف) گروه اول:
گروه اول

داشتن معافیت تْصیلي
حداکثر سن

متولد

داشتن معافیت دائم
حداکثر سن

متولد

داشتن پایاَ خدمت
حداکثر سن

پایه هشتم ،و سوم راهنمائي

21

21

14

پایه نهم و اول دبیرستاَ

21

21

12

پایه دهم و دوم دبیرستاَ

21

14

11

متولد

ب) گروه دوم:
گروه دوم

داشتن معافیت تْصیلي
حداکثر سن

متولد

داشتن معافیت دائم
حداکثر سن

متولد

داشتن پایاَ خدمت
حداکثر سن

پایه یازدهم

21

12

10

سوم دبیرستاَ – دیپلم

14

12

10

پایه دوازدهم و پیش دانشگاهي

14

11

10

دانشجوی زیر  04واحد قبولي

14

10

11

متولد

ج) گروه سوم:
گروه سوم

داشتن معافیت تْصیلي
حداکثر سن

متولد

داشتن معافیت دائم
حداکثر سن

متولد

داشتن پایاَ خدمت
حداکثر سن

دانشجوی باالی 04

12

10

12

دارای مدرک کارداني

11

10

12

دارای مدرک کارشناسي

10

12

11

دارای مدرک کارشناسي ارشد

11

11

04

دارای مدرک دکتری

04

04

01

2

متولد

تب صره  :1شروع سال تْ صیلي حوزههای علمیه مالک مْا سبه شرط سني نظام وظیفه و مدرک تْ صیلي
ميباشد.
تب صره  :2درخوا ست متقا یاَ دارای ا افه سن (حداکثر سه سال) م شروط به دارا بودَ پایاَ خدمت یا
معافیت دائم از طریق کمیسیوَ پذیرش قابل پیگیری است.
جدول شماره ( 2جدول معدل به تفکیک گروه آموزشی و منطقه انتخابی برای تحصیل)
مقطع

رشیتیه

استاَ مْل سکونت
(غیراز مناطق مْروم)

مناطق مْروم
(بومي و غیربومي)

تْصیل در سایر
مناطق(غیربومي)

تْصیل در شهر قم
(غیربومي)

گروهاول

کلیه رشتهها

22

( 20فقط بومي)

*

*

گروهدوم

کلیه رشتهها غیراز ریا ي
و تجربي

21

20

21

21

رشتههای ریا ي و تجربي

20

21

22

21

رشتههای عمومي
(علوم انساني  ،هنر  ،زباَ
خارجه  ،سایر)

20

رشتههای علوم
پایه(رشتههای فني
مهندسي و علوم پزشکي)

20

گروهسوم

21

21

20

21

21

20

تذکر :1
دواطلباَ گروه اول فقط دراستاَ مْل سکونت خود مجاز به انتخا مدرسه هستند.
تذکر :2
مْاسبه معدل داوطلباَ ساکن در استانهای خراساَ ر وی ،جنوبي و شمالي در هر یک از استاَهای همجوار مطابق
معدل استاَ مْل سکونت (بومي) مْاسبه ميگردد.
تذکر :3
با توجه به موقعیت وشییرایط مدرسییه مْل تْصیییل(از نظر منطقه محروم ،بومی و یا غیربومی ،قم یا غیر
قم) معدل مورد نیاز متفاوت ميباشد لذا الزم است داوطل در انتخا اولویت دقت الزم را داشته باشد:
مثالً :داوطلبي که ساکن استاَ سمناَ است برای تْصیل در هر یک از استاَهای سمناَ (استاَ مْل سکونت)،
هرمزگاَ (منطقه مْروم) ،مازندراَ (استاَ خارج از مْل سکونت) و قم (استاَ خارج از مْل سکونت) معدلي جداگانه الزم
دارد که با توجه به جدول فوق مْاسبه ميشود.
الزم ا ست حداقل معدل موردنیاز برای هر سال از سه سال آخر  21و میانگین معدلهای سه سال آخر مطابق جدول
شماره  1باشد.
جدول راهنمای درج معدل های مورد نیاز در سامانه
مقطع

و عیت تْصیل

معدل مورد نیاز

کلیه مقاطع دوره
متوسطه اول و دوم
آموزش و پرورش

فارغ التْصیالَ هر مقطع

معدل سال آخر  +معدل سال ماقبل آَ +معدل سال ماقبل تر به صورت جداگانه

کلیه
مقاطع دانشگاهي
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مشغولین به تْصیل در هر مقطع معدل نیم سال آخر  +معدل سال ماقبل  +معدل سال ماقبلتر به صورت جداگانه
فارغ التْصیالَ هر مقطع

معدل دو مقطع پایاني

مشغولین به تْصیل در هر مقطع معدل واحد های گذرانده شده در آخرین مقطع  +معدل آخرین مدرک اخذ شده

تذکر :0
امتیاز نهائي برای افرادی مْاسبه ميشود که حداقل معدل و نمره آزموَ الزم را دارا باشند.
تذکر :5
معدل طبق جدول شماره  1برای گروه دوم تْ صیلي در ر شته های {تجربي وریا ي} و ر شته های ادبیات و علوم
انساني ،علوم ومعارف اسالمي ،کاردانش و فني و حرفهای متفاوت ميباشد.
همچنین در گروه سوم تْصیلي دانشگاهي رشتههای {فني مهندسي و پزشکي و پیراپزشکي} با رشتههای {علوم
انساني ،هنر ،زباَ خارجه و  }...متفاوت است.
شرایط اختصاصی پذیرش:
برخي از استاَها و مدارس دارای شرایط خاصي مثل حفظ قرآَ ،شرط معدل و  ...ميباشند لذا الزم است داوطل در
موقع انتخا اولویت دقت کافي داشته باشد.
نکات قابلتوجه:
 .2استاَها و مدارسي که دارای شرط اختصاصي هستند در پیوست شماره  0مشخصشدهاند.
 .1شرایط ،وابط و ویژگيهای مدارس قرآني به همراه لیست آَها در پیوست شماره  0ذکر شده است.
اولویتها و ویژگیهای مؤثر در امتیاز نهائی:
تبصره  :1لْاظ کردَ امتیازات ذیل مشروط به وجود شرایط و امتیازات اولیه ميباشد(.قبولي در آزموَ ،شرط
سني و شرط معدل).
تبصره  :2حداکثر  14امتیاز از مجموع امتیازات مذکور لْاظ خواهد شد
تبصره  :3پس از جمعبندی امتیازات ،اولویت پذیرش با متقا یاَ دارای باالترین معدل و رتبه از بین داوطلباَ
پذیرش ميباشد.
تبصره  :0بارگذاری مدارک مربوط به ویژگيهای انتخابي الزامي است لذا داوطلباَ گرامي دقت الزم را داشته
باشند.
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ردیف

عنواَ ویژگيها یا شاخصه

امتیاز

2
1
0
0
1
2
1
1
1
24
22
21
20
20
21
22

حافظ کل قراَ ( 11تا )04
حفظ  14تا  10جزء
حفظ  21تا  21جزء
حفظ  24تا  20جزء
حافظ  1تا  1جزء
حافظ کل نهجالبالغه
حافظ حداقل یک ششم نهجالبالغه
حافظ کل صْیفه سجادیه
دارندگاَ رتبههای برتر مسابقات علمي کشوری
دارندگاَ رتبه 0رقمي درکنکور سراسری
دارندگاَ رتبههای برتر در المپیادهای علمي کشور
دارندگاَ رتبههای برتر در جشنواره خوارزمي
دارندگاَ رتبه برتر در مدارس تیزهوشاَ متوسطه اول و دوم
فرزند اساتید حوزه
قاری قرآَ دارای مقام کشوری
دارای کتا تألیفي یا ترجمه علمي مورد تأیید مراکز معتبر علمي

24
1
2
0
1
24
2
24
24
24
24
24
1
0
0
2

ردیف
21
21
21
14
12
11
10

عنواَ ویژگيها یا شاخصه
مفقود فرزند شهید و
فرزند آزاده
فرزند جانباز حداقل  14درصد
برادر شهید
ساکن در مناطق مْروم
بومي
فرزند روحاني

امتیاز
1
0
2
1
1
1
1

تبصره:
در صورت احراز توانمندی یا ویژگي خاص در داوطل  ،کمی سیوَ پذیرش مي تواند حداکثر دو امتیاز ،به امتیاز پذیرش
داوطل ا افه نماید.
تعهدات داوطلب:
سپردَ تعهد توسط داوطل در خصوص موارد زیر الزامي است:
 .1رعایت شئوَ اخالقي ،رفتاری ،سیاسي و اجتماعي؛
 .2حضور مستمر و رشد تْصیلي مناس و مطابق با وابط آموزشي؛
 .3رعایت آئیننامه و مقررات مرکز مدیریت حوزههای علمیه و مدرسه مْل تْصیل؛
 .4قبول مأموریتهای مْوله از طرف مرکز مدیریت پس از اتمام هر سطح؛
 .5انجام دوره تبلیغي برای متقا یاَ تْصیل در برنامه آموزشي سفیراَ هدایت مطابق با وابط مربوطه؛
 .6عدم ا شتغال غیرحوزوی (اعم از ا شتغال تماموقت ،پارهوقت ،تْ صیلي یا غیر تْ صیلي) ،حداقل تا پایاَ سطح
یک در برنامه آموزشي بلند مدت و سطح دو در برنامه آموزشي سفیراَ هدایت؛
 .7عدم تْصیل همزماَ تا پایاَ سطح دو حوزههای علمیه؛
 .8عدم کتماَ بیماریهای خاص در مراحل پذیرش.
تبصره  :2عدم رعایت بند  2به منزله انصراف از حوزه تلقي شده و داوطل از کلیه مزایای تْصیلي مْروم ميگردد.
تب صره  :1در صورت عدم رعایت تعهدات مذکور ،ت صمیمگیری در خ صوص طلبه و یا داوطل بر عهده مرکز مدیریت
حوزههای علمیه خواهد بود.
مراحل پذیرش:
پذیرش داوطلباَ ورود به حوزههای علمیه طي مراحل ذیل انجام ميگیرد:
 ثبتنام؛
 آزموَ کتبي؛
 مصاحبه و مشاوره؛
 میثاق طلبگي (در دو بخش تربیتي و آموزشي)؛
 تْقیقات مْلي؛
 سنجش سالمت.
تبصره :شرکت در هر یک از مراحل اول تا چهارم منوط به گذراندَ و اخذ امتیاز الزم در مرحله قبل و ثبت نتایج
آَ در سامانه ميباشد.
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ثبتنام:
 )2ثبتنام و تشکیل پرونده ،طبق جدول زمانبندی مراحل پذیرش مطابق با دستورالعملهای مربوطه از طریق
) صورت ميپذیرد.
سایت پذیرش حوزههای علمیه (آدرس:
 )1داوطل در هنگام ثبتنام نسبت به تکمیل فرمها و بارگذاری مدارک مربوطه و انتخا گروه و برنامه آموزشي
و همچنین حداکثر پنج مدرسه اقدام نماید.
تبصره  :2در انتخا مدارس توسط داوطل هیچ اولویتي لْاظ نخواهد شد.
تبصره  :1مغایرت یا نقص در مدارک و اطالعات درخواستي ،موج ابطال ثبتنام و منتفي شدَ پذیرش داوطل
ميگردد.
تائیدیه مدرسه:
 )2پس از تأیید مدرسییه نسییبت به انتخا داوطل در هر یک از مدارس انتخابي ،داوطل جهت نهائي شییدَ
ثبتنام ،یکي از مدارس مذکور را به دلخواه خود مجدداً تأیید نماید.
تذکر مهم :با توجه به تعدد مراحل پذیرش و همچنین زمانبندی های متفاوت در برخي از آنها عالوه بر ذکر شییماره
تلفن همراه معتبر و در دسیییترس ،نسیییبت به زمانبندی ها از طریق پنل ثبت نام حوزه یا مراکز مدیریت اسیییتاني و مدارس
پیگیری نمایید.
زمان ثبتنام:
ثبتنام سال تْصیلي  2044 -2042حوزههای علمیه از تاریخ  2011/21/14شروع خواهد شد.
مدارک الزم جهت بارگذاری در سامانه:
 شناسنامه؛ ص اول ؛ کارت ملي؛ کارت پایاَ خدمت یا معافیت دائم؛ آخرین مدرک تْصیلي و کارنامه تْصیلي سه سال آخر تْصیالت؛ عکس  0*0؛ مدرک ویژگيها (حفظ قرآَ ،ایثارگری و .)...تذکر:
اصل مدارک الزم را با حجم کمتر از  144کیلوبایت اسکن و آماده نمایید تا در موقع ثبتنام با مشکل مواجه نگردید.
انتخاب مدرسه:
تذکر مهم :

 با توجه به مْدودیت در تغییر مدارس انتخابي ،در انتخا خود دقت نمایید
 .2جهت نهایي شییدَ یکي از مدارس انتخابي ،الزم اسییت داوطل بعد از تکمیل ثبتنام ،با مدرسییه مورد نظر
تماس یا مراجعه حضوری داشته باشد.
 .1قبل از قطعي شدَ مدرسه مْل تْصیل در زمانبندی تعریف شده امکاَ ویرایش و تغییر مدرسه از طریق
سامانه وجود دارد.
 .0پس از تأیید مدر سه و قطعي شدَ مدر سه مْل تْ صیل ،تغییر مدر سه با مْدودیت روبرو بوده و فقط از
طریق مدیریتهای استاني امکاَپذیر است.
 .0آدرس و شمارهتماس مدیریتهای استاني و مدارسعلمیه سراسر کشور در پیوست شماره  0ذکر شده است.
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آزمون ورودی
آزموَ به صورت مجازی(غیر حضوری) ،به منظور ارزیابي علمي و سنجش توانائي داوطلباَ در علوم پایه و
پیشنیاز علوم حوزوی برگزار ميشود.
کلیه داوطلباَ تْصیل در حوزههای علمیه باید در آزموَ کتبي شرکت نموده و امتیاز الزم را کس نمایند.
تبصره  :1حافظین کل قرآَ یا نهج البالغه و یا صْیفه سجادیه از آزموَ کتبي معاف هستند؛
تبصره  :2دارندگاَ رتبه سه رقمي یا کمتر از آَ ،در کنکور سراسری از آزموَ کتبي معاف هستند؛
تبصره  :3دارندگاَ رتبههای برتر در مسابقات ،المپیادهای علمي کشوری و جشنواره خوارزمي از شرکت در آزموَ کتبي
معاف هستند.

الزم ا ست هر داوطل موقع ثبت نام یکي از مراکز تعریف شده برای آزموَ را م شخص نماید .تفاوتي در مْل های آزموَ
وجود ندارد لذا جهت سهولت خود نزدیکترین مکاَ آزموَ به مْل زندگي خود را انتخا نمائید.
 .2لیست مراکز برگزاری آزموَ در پیوست شماره  0ذکر شده است.
 .1لیست منابع آزموَ برای گروههای مختلف تْصیلي در پیوست شماره  1ذکر شده است.
 .0آدرس دقیق مْل برگزاری آزموَ در کارت ورود به جلسه ذکر خواهد شد.
جدول زمانبندی
مراحل آزمون ورود به حوزههای علمیه در سال تحصیلی 1044-1041
تاریخ برگزاری آزموَ
مدتزماَ آزموَ
اعالم نتایج آزموَ

آزموَ ورودی حوزههای علمیه در روز جمعه  2044/40/21ساعت  1صبح برگزار ميگردد.
مدتزماَ آزموَ  11دقیقه ميباشد.
تاریخ اعالم نتایج آزموَ متعاقبا اعالَ ميگردد.

مصاحبه:
بعد از اعالم امتیازات اولیه  ،از داوطلباني که موفق به کس امتیاز الزم از مراحل پذیرش مقدماتي شدهاند به منظور
شناسایي ابعاد روحي ،رواني ،شخصیتي ،تربیتي و انگیزشي آَها ،مصاحبه و مشاوره حضوری به عمل خواهد آمد.
داوطلباني که نسبت به نتیجه هر یک از مراحل پذیرش اعتراض داشته باشند ميتوانند تقا ای تجدید نظر خود را حداکثر
تا دو هفته پس از اعالم نتایج ،به معاونت مربوطه ارائه نمایند.
تب صره  :1اعالم اعتراض ميبای ست به صورت کتبي (مطابق فرم مربوطه) و صرفاً از سوی داوطل یا نماینده
وی ی که بهصورت مکتو معرّفي شده است ی در مهلت مقرر انجام گیرد.
تبصره  :2در صورت عدم اعتراض یا اعتراض خارج از مهلت مقرّر ،نتایج اعالمي ،قطعي تلقّي ميشود.
دوره میثاق طلبگی:
 .2شرکت داوطلباَ ورود به حوزههای علمیه ،پس از کس امتیاز در مراحل «آزموَ ورودی» و «مصاحبه و مشاوره»،
در دوره «میثاق طلبگي» روری خواهد بود.
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 .1دوره «میثاق طلبگي» در دو بخشِ تربیتي و آموزشییي با عنواَ «میثاق تربیتي» و «میثاق آموزشییي» بر اسییاس
وابط و شرایط مربوطه برگزار ميگردد.
 -1میثاق تربیتی:
داوطلبیني که از مراحل قبلي امتیاز الزم را کس نمودهاند جهت آشنایي با مْیط و برنامههای آموزشي در حوزههای
علمیه ،دورهای را به نام میثاق ميگذرانند که در این دوره مباحثي با مْوریت اخالق و تهذی با مو یییوعاتي همچوَ زی
طلبگي ،رسالتها و برنامههای حوزه ،طلبه و آشنایي داوطلباَ با جایگاه حوزه ،ارکاَ مدیریتي و تصمیمگیری ارائه ميگردد.
 -2میثاق آموزشی:
«میثاق آموزشي» مرحلهای از فرایند پذیرش داوطلباَ ورود به حوزههای علمیه ميباشد که به منظور بررسي و سنجش
میزاَ استعداد داوطلباَ نسبت به فراگیری علوم حوزوی برگزار ميگردد.
تحقیقات میدانی:
به منظور احراز صالحیتهای اخالقي ،اجتماعي و سیاسي داوطل تْقیقات میداني به عمل خواهد آمد.
سنجش سالمت:
به منظور احراز سالمت جسمي داوطل  ،آزمایشات پزشکي مورد نیاز ،توسط مرکز خدمات حوزههای علمیه استاَها و
با هماهنگي مرکز امور طال و دانش آموختگاَ در ابتدای دوره میثاق تربیتي از داوطل انجام ميگیرد.
تبصره :1کلیه داوطلباَ ملزم به شرکت در آزمایشات مربوطه ميباشند.
تبصره  :2داوطلباني که موفق به شرکت در این آزمایشات نشوند ،به یکي از مراکز آزمایشگاهي تعیین شده
توسط مرکز خدمات استاَ مراجعه و اقدام به انجام آزمایشات و ارائه جوا آَ نمایند.
پس از مشخص شدَ نتایج آزمایشات ،داوطلباني که نیاز به آزمایشات تکمیلي داشته باشند با معرفي نامه مرکز خدمات
به مراکز درماني تعیین شده مراجعه و نسبت به انجام این آزمایشات و ارائه پاسخ آَ اقدام مينمایند.
صدور کد رسمی:
 .2داوطل پس از گذراندَ تمام مراحل مربوط به پذیرش و کس امتیاز الزم در هر مرحله و مجموع مراحل،
به عنواَ طلبه رسمي شناخته شده و شماره پرونده تْصیلي رسمي دریافت مينماید و مطابق وابط از
کلیه خدمات و مزایای حوزوی برخوردار ميگردد.
 .1پذیرش نهایي داوطل در صورت عدم شرکت در هر یک از مراحل پذیرش و یا عدم کس امتیاز الزم از
مجموع مراحل منتفي خواهد شد.

ساعت تماس :روزهای اداری از ساعت  7/34تا 13
پس از مطالعه کامل و دقیق مندرجات دفترچه و همچنین راهنمای سااا یت ،نساابت به ثبت نام
اقدام نمایید.
ناشانی اینترنتی :سایت سنجش و پذیرش
https://paziresh.ismc.ir/
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