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الرحمن الرحیم اهللسمب

کت نمی برای فهم عمیق دی گروهی چرا از هر جمعیتی، بازگشـــت       ن حر گام  تا هن ند  مردم ،کن

قرار گیرند تأثیرشاید مورد خودشان را هشدار دهند

 مقدمه

 مندی از برکات آن،است که توفیق بهره  بهاییگرانهای علمیه، فرصت  تحصیل علوم دینی در حوزه 

و اخالص در این  شوق  سر شان شده و از   شامل حال  تعالیحقشود که عنایت ویژه  تنها نصیب کسانی می  

 باشند. السالم()علیهمراه انبیاء و ائمه معصومین دهنده ادامهدین،  راه درمسیر گام برداشته و با فداکاری 

با    نابع دینی  خدادادی، بر پیمودن این           م بت  ند این موه گاه بل جای یت و  ید فراوان بر اهم راه  تأک

در همین راستا قرآن کریم در این آیه، حرکت و رهسپاری برای علم دین را واجب    ؛اندسفارش بسیار کرده  

مل ع گیری تاکنون، این فرصت را مغتنم دانسته و در  های علمی شیعه از آغاز شکل  شمرده است؛ لذا حوزه  

مکرر دین، سعی در فراهم آوردن زمینه حضور خیل مشتاقان تحصیل علوم دینی را داشته  یهاسفارش به 

شیده  شم  پاسبهاند و متولیان امر کو شتر از این      اقبال چ ستفاده بی سخ به این نیاز فزاینده و ا گیر، برای پا

مند به فراگیری مســتعد و عالقه نام و پذیرش جوانان متعهد،نســبت به ثبت ســالههمهظرفیت خدادادی، 

 علوم دینی اقدام نمایند.

 فرماید:می (لیه السالمع)امام صادق 
نده        که یهنگام » به ب بت  ــ ند نسـ به او عطا     ای خیر ویژهخداو ای اراده کند، فهمی عمیق در دین 

 «.فرمایدمی

( باشند و از این  آله لی اهلل علیه وص )محمدیاند منادی فرهنگ اسالم ناب  جوانانی که تصمیم گرفته 

ــیراب نموده ــنگان حقیقت را سـ ــهو در  گرفتهشیپو راه نورانی عالمان ربانی را در  آب حیات، تشـ  عرصـ

، آیند شــمار بهعجل اهلل تعالی فرجه الشـریف(  )مهدیمعنویت، ســربازان رشــید و فداکاری در ســپاه تبلیغی حضــرت 

                                                           



 

2 
 

سالمی، با تح   می ضای نظام مقدس جمهوری ا شریعت »علمیه  یهاحوزه درصیل  توانند در ف و « حافظان 

 باشند.« غان دینمبلّ»

 عجل اهلل)عصر با استعانت از خداوند متعال، در سایه عنایات حضرت ولی    های علمیهمرکز مدیریت حوزه

ــریف(    عالی فرجه الشـ عال مدظله  »رهبریو رهنمودهای مقام معظم    ت یدهم اهلل »و مراجع عظام تقلید    «یال ــال  ،«ا برای سـ

های علمیه، تحصیل در حوزه  برای)به شرحی که در این دفترچه آمده(  از برادران دارای شرایط   14001399تحصیلی  

 بهو پویندگان این راه  شــدهروشــنبه معارف الهی  شیازپشیبها آورد. امید اســت دلعمل میپذیرش به 

 منجی عالم بشریت باشند. از ظهور و قیامسدار این حرکت الهی، زمینهپرچم عنوان

 اهلل انشاء

 تعاریف و اصطالحات:

باشد:کاربرده شده به شرح ذیل میهای کلیدی و کلماتی که در این دفترچه بهواژه

 مدرسه علمیه:

های علمیه و واحد آموزشــی که با مجوز فعالیت آموزشــی از شــورای گســترش مرکز مدیریت حوزه

 شود.مدرسه نامیده می اختصار بهو  کندهای ابالغی فعالیت میدستورالعملها و نامهمطابق با آئین

 داوطلب: 

صیل      به فردی گفته می ضی پذیرش و تح شش   علوم دینیشود که متقا در مدارس علمیه تحت پو

 باشد.های علمیه میمدیریت حوزهمرکز

 فرایند: 

سله مراحل و فعالیت    سل سط    هایی گفته میبه  ساس  مجموعهشود که تو های مختلف و مرتبط بر ا

 گیرد.نام تا پذیرش نهائی داوطلب صورت میضوابطی معین و مشخص از بدو ثبت

  :مقاطع تحصیلی

یم گفتهو متقاضــیان ورود به حوزه با توجه به ســن و مقطع تحصــیلی   انبندی داوطلبقســیمبه ت

 :باشدشودکه دارای سه گروه آموزشی و به شرح ذیل می
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 : 1 گروه

و  پرورش و آموزش دیجد نظام متوســطه دوم دوره دهم هیپا متوســطه، اول دوره نهم و هشــتم هیاپ

 پرورش؛ و آموزش میقد نظام رستانیدب دوم و اول ،ییراهنما سوم قبولیدانش آموزان دارای  همچنین

  

 :  2 گروه 

ــطه نظام ــتان جاری آموزشپایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسـ ــوم دبیرسـ }دیپلم{ وپرورش، سـ

 واحد؛ 30واحد و کمتر از  30پرورش و دانشجوی دارای ودانشگاهی نظام قبلی آموزشپیش

 : 3 گروه  

شجو  س   ،یکاردان مدرک یداراو یا  گذرانده درسی  واحد 30 بیش از کهی یدان شنا س   ،یکار شنا  یکار

 .دکترا و ارشد

 

 برنامه آموزشی:
شامل دوره عمومی بلند مدت در قالب برنامه جاری و برنامه     برنامه های شی حوزه های علمیه  آموز

ــه گروه      ــفیران هدایت که در دو گروه      3و  2و  1جدید، که در سـ ارائه می گردد.   3و  2و نیز دوره سـ

)نگاهی گذرا به حوزه( 1توضیحات بیشتر در پیوست 

 

 : کمیسیون پذیرش

سیون در مدیریت های   شرایط        این کمی ضیانی که برخی از  ستهای متقا شکیل و به درخوا ستانی ت ا

ــیدگی می   ــن ،.... را ندارند و یا به نتیجه یکی از مراحل پذیرش اعترار دارندرس ــرایط س پذیرش مثل ش

ــت پذیرش اولیه و یا ادامه مراحل پذیرش        .نماید   برای این گونه داوطلبان منوط به اعالن     الزم به ذکر اسـ

 می باشد نظر این کمیسیون
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 رایط عمومی پذیرش:ش

؛عشریاعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم و مذهب حقه اثنی .1

؛فقیه و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایراناعتقاد و التزام عملی به والیت .2

طلب باید دارای شناسنامه و کد ملی باشد(داو) ؛داشتن تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران .3

؛و حسن شهرت اجتماعی اخالقی اعتقادی، هایصالحیتبرخورداری از  .4

؛برخورداری از سالمت جسمی و روحی کامل .5

ــب جهت درک  برخورداری .6 ــتعداد مناس ــحیا برای  مطالب علمیاز اس ــتن انگیزه ص و داش

؛تحصیل علوم دینی

دارای م )دوره اول متوسطه( برای پذیرش در مدارس علمیه  شت هحداقل پایه  قبولیداشتن   .7

برای پذیرش در  )دوره دوم متوسطه( دوازدهم  حداقل سال قبولی و  بلندمدتآموزشی   برنامه

؛سفیران هدایت علمیه دارای برنامه آموزشی مدارس

نرسیده باشد( سال 15که داوطلب به سن درصورتی) ؛نامه شرعی از ولیّداشتن اجازه .8

 )جدول شماره یک مراجعه شود(؛وظیفه عمومی نداشتن مشکل نظام .9

صیلی از مراکز حوزوی          .10 ضباطی و یا تح سابقه اخراج ان صیلی و یا  شتن پرونده تح کز )مرندا

مدیریت حوزه علمیه             مدیریت حوزه   ــان و مرکز  مدیریت حوزه علمیه خراسـ های علمیه، مرکز 

؛اصفهان(

؛داشتن شرایط سنی مطابق جدول شماره یک .11

؛داشتن شرایط معدل تحصیلی مطابق جدول شماره دو .12

.کسب امتیاز الزم در کلیه مراحل پذیرشقبولی و  .13

  تبصره: 
 هرکدام از شرایط سنی و نظام وظیفه به صورت مستقل و جداگانه محاسبه می شود
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 شرایط اختصاصی داوطلبان:

باالتر  هایگروهدر سنوات تحصیلی و بوده سال  18اول  از گروه داوطلبانپذیرش  یحداکثر سن برا 

حداکثر ســن به و هم چنین مدت خدمت ســربازی برای داوطلبان دارای معافیت دائم، مطابق جدول ذیل 

.اضافه خواهد شد

 الف( گروه اول:

 داشتن پایان خدمت داشتن معافیت دائم داشتن معافیت تحصیلی گروه اول

 حداکثر سن حداکثر سن حداکثر سن

 20 18 18 پایه هشتم، و سوم راهنمائی

 21 19 18 نهم و اول دبیرستانپایه 

 22 20 18 دوم دبیرستانپایه دهم و 

 ب( گروه دوم:

 داشتن پایان خدمت داشتن معافیت دائم داشتن معافیت تحصیلی دومگروه 

 حداکثر سن حداکثر سن حداکثر سن

 23 21 18 پایه یازدهم 

 23 21 20 دیپلم –سوم دبیرستان 

 24 22 20 پیش دانشگاهیو پایه دوازدهم 
 25 23 20 قبولی واحد 30دانشجوی زیر 

 ج( گروه سوم:

 داشتن پایان خدمت داشتن معافیت دائم داشتن معافیت تحصیلی سومگروه 

 حداکثر سن حداکثر سن حداکثر سن

 26 24 21  30دانشجوی باالی 

 26 24 22 کاردانی دارای مدرک 

 28 26 24 کارشناسیدارای مدرک 
 30 28 28 کارشناسی ارشددارای مدرک 
 32 30 30 دکتریدارای مدرک 

ظام وظیفه و مدرک تحصیلی می های علمیه مالک محاسبه شرط سنی نشروع سال تحصیلی حوزه :1تبصره 
 باشد.

درخواست متقاضیان دارای اضافه سن )حداکثر سه سال( مشروط به دارا بودن پایان  :2تبصره 

پذیرش قابل پیگیری  کمیسیون خدمت یا معافیت دائم از طریق

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

 استان محل سکونتهـتـرشمقطع
(مناطق محروم غیراز)

)بومی و  مناطق محروم

غیربومی(

تحصیل در سایر 

مناطق)غیربومی(

قم تحصیل در شهر 

)غیربومی(

**)فقط بومی( 1614 هاکلیه رشتهاولگروه

دومگروه

15131718ها غیراز ریاضی و تجربیرشتهکلیه 

14121617های ریاضی و تجربیرشته

سومگروه

14121515علوم انسانی ، هنر ، زبان خارجه ، سایر

13121313فنی مهندسی و علوم پزشکیهای رشته

 

 :1تذکر 
 .اول فقط دراستان محل سکونت خودمجاز به انتخاب مدرسه هستند دواطلبان گروه

 :2تذکر 
محاســبه معدل داوطلبان ســاکن در اســتانهای خراســان رضــوی ، جنوبی و شــمالی در هر یک از  

گردد.استانهای همجوار مطابق معدل استان محل سکونت )بومی( محاسبه می

 :3تذکر 
 ،بومیغیر یاو بومی  محروم، منطقه )از نظرمدرســه محل تحصــیل موقعیت وشــرایط توجه به با

ــدمی متفاوتمعدل مورد نیاز  (قم یا غیر قم ــت داوطلب در انتخاب اولویت دقت لذا باش الزم را  الزم اس

 :داشته باشد

 )استان  سمنان های هر یک از استان  است برای تحصیل در   ساکن استان سمنان   داوطلبی که 

سکونت   )منطقه محروم(، مازندران سکونت(، هرمزگان محل  ستان خارج از محل  ستان خارج از   ( و قم)ا )ا

 شود.محاسبه میبا توجه به جدول فوق معدلی جداگانه الزم دارد که محل سکونت( 

ست   سال آخر     الزم ا سه  سال از  سال     12حداقل معدل موردنیاز برای هر  سه  و میانگین معدلهای 

 باشد. 2ل شماره آخر مطابق جدو
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 جدول راهنمای درج معدل های مورد نیاز در سامانه

معدل مورد نیازوضعیت تحصیلمقطع

 کلیه 

مقاطع دانشگاهی

معدل دو مقطع پایانیهر مقطع فارغ التحصیالن

شده معدل واحد های گذرانده شده در آخرین مقطع + معدل آخرین مدرک اخذدر هر مقطع مشغولین به تحصیل

 کلیه مقاطع

پایین تر از دانشگاه 

معدل سال آخر + معدل سال ماقبل آن +معدل سال ماقبل تر به صورت جداگانههر مقطع فارغ التحصیالن

 سال ماقبل +معدل سال ماقبل تر به صورت جداگانهمعدل نیم سال آخر + معدلدر هر مقطع مشغولین به تحصیل

 : 4 تذکر
 باشند. و نمره آزمون الزم را دارا شود که حداقل معدلبرای افرادی محاسبه میامتیاز نهائی 

 : 5تذکر 
شماره   شته   2معدل طبق جدول  صیلی در ر ضی }های برای گروه دوم تح شته  {تجربی وریا های و ر

 .باشدای متفاوت میادبیات و علوم انسانی، علوم ومعارف اسالمی، کاردانش و فنی و حرفه

شته     همچنین در  شگاهی ر سوم تحصیلی دان با  {فنی مهندسی و پزشکی و پیراپزشکی    }های گروه 

 متفاوت است. {علوم انسانی، هنر، زبان خارجه و ...}های رشته

 شرایط اختصاصی پذیرش:

ستان برخی از  شرط معدل و ...       هاا صی مثل حفظ قرآن،  شرایط خا شند یمو مدارس دارای   لذا  با

 موقع انتخاب اولویت دقت کافی داشته باشد.الزم است داوطلب در 

 :توجهقابلنکات 
.اندشدهشخصم 3 شمارهها و مدارسی که دارای شرط اختصاصی هستند در پیوست استان .1

ذکر  4در پیوست شماره    هاآنلیست   همراههای مدارس قرآنی به و ویژگی ضوابط  ،شرایط  .2

شده است.
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  : 1تبصره 
شوری و دارندگان    البالغه و دارندگان رتبهحافظین کل قرآن یا نهج سابقات علمی و ک های برتر در م

 رتبه سه رقمی در کنکور سراسری، از آزمون کتبی معاف خواهند بود.

 :  2تبصره 
ــیون پذیرش می تواند حداکثر دو          ــورت احراز توانمندی یا ویژگی خاص در داوطلب، کمیسـ در صـ

امتیاز، به امتیاز پذیرش داوطلب اضافه نماید.

 امتیازها یا شاخصهعنوان ویژگی ردیف

 10 30تا  25  حافظین کل قرآن  1

 8 جزء 24تا  20حفظ   2

 6 جزء  19تا  15حفظ   3

 4جزء  14تا  10حفظ   4

2جزء   9تا  5حافظ   5

 10 حافظ کل نهج البالغه  6

6حافظ حداقل یک ششم نهج البالغه  7

 10 حافظ کل صحیفه سجادیه  8

 10 دارندگان رتبه برتر مسابقات علمی کشوری  9

10دارندگان رتبه سه رقمی در کنکور سراسری  10

10های برتر در المپیادهای علمی کشوردارندگان رتبه  11

10 های برتر در جشنواره خوارزمیدارندگان رتبه  12

 8 دارندگان رتبه برتر درمدارس تیزهوشان متوسطه اول و دوم  13

 4 فرزند اساتید حوزه  14

 4 قاری قرآن دارای مقام کشوری  15

 6 دارای کتاب تألیفی یا ترجمه علمی مورد تأیید مراکز معتبر علمی  16

 8 فرزند شهید و مفقود  17

 4 فرزند آزاده  18

 6 درصد 50فرزند جانباز حداقل   19

 2 برادر شهید  20

 2 ساکن در مناطق محروم  21

 2 بومی  22

 2 فرزند روحانی  23
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 های مؤثر در امتیاز نهائی:گیها و ویژولویتا

شرایط و امتیازات اولیه می   کردن لحاظ :1 تبصره  شد امتیازات مذکور مشروط به وجود  قبولی در .)با

 .آزمون، شرط سنی و شرط معدل(

 از مجموع امتیازات مذکور لحاظ خواهد شدامتیاز  20حداکثر  :2 تبصره

و رتبه از  بندی امتیازات، اولویت پذیرش با متقاضـــیان دارای باالترین معدلپس از جمع :3 تبصررره

باشد.بین داوطلبان پذیرش می

انتخابی الزامی است لذا داوطلبان گرامی دقت الزم   هایویژگیبارگذاری مدارک مربوط به  :4 تبصره 

 .را داشته باشند

 تعهدات داوطلب

شتن  برداوطلب عالوه  سبت به رعایت موارد زیر        دا ست ن شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش الزم ا

 نیز متعهد گردد.

رعایت شئون اخالقی، رفتاری، سیاسی و اجتماعی؛ .1

رشد تحصیلی مناسب، مطابق مقررات و مصوبات آموزشی؛ حضور مستمر و .2

؛در سفیران هدایت 2و حداقل سطا  بلندمدتاتمام حداقل سطا یک تحصیالت حوزوی در  .3

در سفیران هدایت  2و سطا  مدت بلندعدم اشتغال غیر حوزوی حداقل تا پایان سطا یک در  .4

وقت، تحصیلی یا غیر تحصیلی(؛وقت، پاره)اعم از تمام

نامه و مقررات داخلی مدرسه؛رعایت آئین .5

های محوله از طرف حوزه علمیه؛قبول مأموریت .6

سفیران هدایت؛انجام دوره تبلیغی برای متقاضیان در دوره  .7

ملبس شدن به لباس مقدس روحانیت مطابق ضوابط و خودداری از پوشیدن لباس و رفتن به  .8

تبلیغ بدون اخذ مجوز الزم؛

گذراندن تمامی مراحل پذیرش، گزینش، اخذ امتیازات الزم در هر مرحله؛ .9

 عدم کتمان بیماری خاص؛ .10
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عمل به تعهدات. های مربوطه در صورت عدمقبول احکام صادره از سوی کمیته .11

 مراحل پذیرش:

     و هر یک از مراحل نیز    ذیل بوده علمیه دارای مراحل    های حوزهپذیرش داوطلبان ورود به

؛گرددمیمستقل محاسبه  صورت بهدارای شرایط و ضوابطی است که 

       سب امتیاز الزم در هر یک از شرکت در هر یک از مراحل پذیرش، عدم ک صورت عدم  در 

ــی خواهد بود و   مراحل و یا عدم ــدن پذیرش فرد متقاض عمل به تعهدات موجب منتفی ش

 مدیریت با رعایت سایر مقررات، نسبت به جایگزینی افراد واجد شرایط اقدام خواهد کرد.

 های علمیهپذیرش حوزه درسامانه مناثبت

 ؛قبولی در آزمون علمی

 ؛و مشاوره قبولی در مصاحبه

 ؛امتیاز الزمحضور در دوره میثاق طلبگی و کسب 

 ؛حضور در دوره اختبار و تثبیت آموزشی و کسب امتیاز الزم

 ؛(صالحذیید حسن سابقه و ... از طریق مراجع أیاز تحقیقات میدانی )ت تأییدیهاخذ 

؛سالمت جسمانی تأییدیهاخذ 

 

 نامثبت

شکیل پرونده اولیه برای   نامثبت .1 ساس  انداوطلب تمامیو ت شرایط و مدارکی که در این   بر ا

باشد.آمده است الزامی می نامهآیین

میهعل هایحوزهپذیرش  سایتالکترونیکی و از طریق  صورتبهو تشکیل پرونده  نامثبت .2

.پذیردمیصورت ( http://www.PAZIRESH.ISMC.ir)آدرس: .3

 نامثبت، نامثبت هایفرمعدم تکمیل و یا نقص در ، نقص در مدارکدر صــورت عدم ارائه یا  

.شدلغو خواهد  بداوطل

http://www.paziresh.ismc.ir/
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 مراحل تأیید نهائی مدرسه ذکر شودمطابق جدول زمان بندی که اطالع رسانی خواهد شد
به تعدد مراحل پذیرش و همچنین زمانبندی          تذکر مهم:   ها   های متفاوت در  با توجه  برخی از آن

ا مراکز ی ها از طریق پنل ثبت نام حوزهموبایل معتبر ودر دسترس، نسبت به زمانبندی شمارهعالوه بر ذکر 

 مدیریت استانی و مدارس پیگیری نمایید.

 :نامثبتزمان 

صیلی     نامثبت   20/03/1399تاریخ  تا 19/12/1398از  های علمیهحوزه1399-1400سال تح

  ادامه خواهد داشت

 سامانه: مدارک الزم جهت بارگذاری در

اول تا سوم؛ص  شناسنامه؛ -

کارت ملی؛ -

برگه معافیت تحصیلی، پایان خدمت یا معافیت دائم؛ -

آخرین مدرک تحصیلی و کارنامه تحصیلی سه سال آخر تحصیالت؛ -

؛ 4*3عکس  -

ا )حفظ قرآن، ایثارگری و ...(.ویژگی همدرک  -

 تذکر: 

ــل  ــکن و آماده     200مدارک الزم را با حجم کمتر از   اصـ با   نام ثبت  در موقعتا   نمایید  کیلوبایت اسـ

 نگردید.مواجه مشکل 

 :مدرسهانتخاب 

 تذکر مهم :
ب اکنند، در انتخ  باالتر انتخاب می   امتیازات  توجه به اینکه مدارس علمیه از بین داوطلبان دارای       با 

دقت نماییدمدرسه 

  انتخابی، در انتخاب خود دقت نمایید مدارسبا توجه به محدودیت در تغییر 
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محل تحصـــیل خود  عنوان بهمدرســـه  5حداکثر و  1حداقل مجاز به انتخاب  هر داوطلب .1

 باشد.می

ــدن یکی از جهت .2 ــت داوطلب بعد از تکمیل  الزم انتخابی،مدارس نهایی ش ــه  ،نامثبتاس با مدرس

تماس یا مراجعه حضوری داشته باشد. نظر مورد

 همدرس ویرایش و تغییر  امکاندر زمانبندی تعریف شده   قبل از قطعی شدن مدرسه محل تحصیل    .3

از طریق سامانه وجود دارد.

 ووده ب برومدرسه و قطعی شدن مدرسه محل تحصیل، تغییر مدرسه با محدودیت رو       تأییدپس از  .4

.است پذیرامکاناستانی  هایمدیریتاز طریق  فقط

شماره   ستانی و   هایمدیریتتماس آدرس و  شور در     مدارسا سر ک سرا شماره    علمیه  ست    ذکر 3پیو

است. شده

 ورودی آزمون

الزم است هر داوطلب موقع ثبت نام یکی از مراکز تعریف شده برای آزمون را مشخص نماید. تفاوتی 

ترین مکان آزمون به محل زندگی خود را نزدیکهای آزمون وجود ندارد لذا جهت ســهولت خود در محل

 انتخاب نمائید.

است. شدهذکر 3پیوست شماره لیست مراکز برگزاری آزمون در  .1

شده است. ذکر 5پیوست شماره در  های مختلف تحصیلیرای گروهبمنابع آزمون لیست  .2

آدرس دقیق محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه ذکر خواهد شد. .3

 بندیزمانجدول 
 1399-1400سال تحصیلی  های علمیه دربه حوزه آزمون ورودمراحل 

 باشد.ر دسترس مید 19/04/99 تا17/04/1399روزهای  ازکارت ورود به جلسه آزمون در سامانه پذیرش  خذ کارتاتاریخ 

 گردد.برگزار میصبح  9ساعت  20/04/1399 جمعهروزهای علمیه در آزمون ورودی حوزه تاریخ برگزاری آزمون

 باشد.دقیقه می 75زمان آزمون مدت زمان آزمونمدت

 .متعاقبا اعالن می گردداعالم نتایج آزمون تاریخ  نتایج آزمون ماعال
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 مصاحبه

 .گرددمیار زمصاحبه حضوری برگ شخصیتی و تربیتی داوطلب، هایویژگیاحراز  منظور به

.آیدمیاز کلیه داوطلبانی که مصاحبه به عمل  .1

صاحبه از طریق   .2 سامانه     هایمدیریتزمان و مکان م ستانی و یا   پذیرش حوزه های علمیها

 رسانی خواهد شد.اطالع

صاحبه، دارندگان امتیاز   .3 شرکت در  الزم پس از انجام م شرکت  جهت  مراحل بعدی پذیرش 

 نمایند.می

 تربیتی دوره میثاق

 یهاو برنامه محیط جهت آشـــنایی با اندنمودهب داوطلبینی که از مراحل قبلی امتیاز الزم را کســـ

ــی در  دوره مباحثی با محوریت     یندر اکه   گذرانند  یمبه نام میثاق    را  یادورهعلمیه،   های حوزهآموزشـ

سالت   بااخالق و تهذیب  شنایی داوطلبان   یهاو برنامهها موضوعاتی همچون زی طلبگی، ر حوزه، طلبه و آ

.گرددیمارائه  گیرییمتصمبا جایگاه حوزه، ارکان مدیریتی و 

 میثاق آموزشی

آموزشی نسبت به برخی علوم مقدماتی    دوره سنجش میزان درک یادگیری فرد متقاضی،   منظور به

 .آیدیمآزمون کتبی به عمل  یاندر پاو  ارزحوزوی برگ

 تحقیقات میدانی

ــالحاحراز  ورمنظ به  ــی  و یاجتماع  اخالقی، های یت صـ ــیاسـ عمل  تحقیقات میدانی به    داوطلب  سـ

 .خواهدآمد

 سنجش سالمت

ــمی و روحی از داوطلبین  منظور به ــاو و هاآزمایشاحراز ســالمت جس ــکی به عمل هرمش های پزش

.آیدمی
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 کد رسمی صدور

طلبه رسمی   عنوان بههای الزم داوطلبان پس از کسب امتیاز الزم در تمام مراحل و احراز صالحیت  

گردنددر مدارس علمیه مشغول به تحصیل می

 :توجهقابلتذکرات 

ست  سایت   5تا  1 هایشماره  هایپیو شده  ذبار گ و با عناوین زیر پذیرش حوزه های علمیهدر اری 

:است

؛علمیه هایحوزهنگاهی گذرا به  :1پیوست شماره  .1

؛در سامانه پذیرش نامثبتراهنمای  :2پیوست شماره  .2

؛مراکز آزمون و علمیه مدارساستانی،  هایمدیریتلیست  :3پیوست شماره  .3

؛مدارس قرآنی شرایط و ضوابط :4پیوست شماره  .4

.تحصیلیهای مختلف برای گروه منابع آزمون پذیرش حوزههای علمیه : 5پیوست شماره  .5

استانی و مدارس علمیه سراسر کشور تماس حاصل فرمایید. هایمدیریتبا دریافت راهنمایی جهت 

 14تا  30/7 از ساعتروزهای ادارای ساعت تماس:

ــایت       و دقیقکامل    مطالعه  پس از  ــبت به   مندرجات دفترچه و همچنین راهنمای سـ   نام ثبت ، نسـ

اقدام نمایید.

 :نـشانی اینترنتی

 

 سنجش و پذیرشسایت 

http://www.PAZIRESH.ISMC.ir 

http://www.paziresh.ismc.ir/

