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 راحل پذیرش:م

     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 

عمل به تعهدات موجب منتفی شدددن پذیرش درد متقاضددی دواهد بود و   مراحل و یا عدم

 مدیریت با رعایت سایر مقررات، نسبت به جایگزینی ادراد واجد شرایط اقدام دواهد 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 ادتبار و تثبیت آموزشی و کسب امتیاز الزم

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

؛سالمت جسمانی تأییدیهادذ 

 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 هایدرمعدم تکمیل و یا نقص در ، نقص در مدارکدر صددورت عدم ارا ه یا  

.شدلغو دواهد  بداوطل

 مراحل تأیید نهائی مدرسه ذکر شودمطابق جدول زمان بندی که اطالع رسانی خواهد شد
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ندی          تذکر مهم:   مانب پذیرش و همچنین ز حل  عدد مرا به ت جه  فاوت در  با تو ها   های مت بردی 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 دواهد داشت

 سامانه: مدارک الزم جهت بارگذاری در

اول تا سوم؛ص  شناسنامه؛ -

کارت ملی؛ -

برگه معادیت تحصیلی، پایان ددمت یا معادیت دا م؛ -

آدرین مدرک تحصیلی و کارنامه تحصیلی سه سال آدر تحصیالت؛ -

؛ 4*3عکس  -

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

 تذکر: 

با   نام ثبت  در موقعتا   نمایید  کیلوبایت اسدددکن و آماده     200مدارک الزم را با حجم کمتر از   اصدددل 

 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 تحصدددیل دود  عنوان بهمدرسددده  5حداکثر و  1حداقل مجاز به انتخاب  هر داوطلب .1

 باشد.می

با مدرسدده  ،نامثبتاسددت داوطلب بعد از تکمیل  الزم انتخابی،مدارس نهایی شدددن یکی از جهت .2

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  دقط

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 دود را نزدیکهای آزمون وجود ندارد لذا جهت سددهولت دود در محل

 انتخاب نما ید.

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 دواهد 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 دواهد 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 آشدددنایی با اندنمودهداوطلبینی که از مراحل قبلی امتیاز الزم را کسدددب 

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

سالت   باادالق و تهذیب  ضوعاتی همچون زی طلبگی، ر شنایی داوطلبان  حوزه، طلبه  یهاو برنامهها مو و آ

.گرددیمارا ه  گیرییمتصمبا جایگاه حوزه، ارکان مدیریتی و 

 میثاق آموزشی

ضی،   منظور به سبت به بردی علوم مقدماتی    دوره سنجش میزان درک یادگیری درد متقا شی ن آموز

 .آیدیمآزمون کتبی به عمل  یاندر پاو  ارزحوزوی برگ

 تحقیقات میدانی

عمل  تحقیقات میدانی به    داوطلب  سدددیاسدددی  و یاجتماع  ادالقی، های یت صدددالحاحراز  منظور به 

 .دواهدآمد

 سنجش سالمت

های پزشددکی به عمل هرمشدداو و هاآزمایشاحراز سددالمت جسددمی و روحی از داوطلبین  منظور به

.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

 :نـشانی اینترنتی

 

 پذیرشسایت سنجش و 

http://www.PAZIRESH.ISMC.ir 

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

