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ای علمیح و علمای متعهد در هتردیدی نیستتک  ح زه  

طهل تاریخ اسالم و تشیع مهمترین پایگا  محکم اسالم    

 اند.ها بهد در برابر زمالت و انحرافات و  جروی

 منشهر روزانیک -زضرت امام خمینی )رزمک اهلل علیح(

 

 

 

 

ندای انستتتا                 زه   نح ستتتا  خا ید  ار با یح  های علم

ستتتا ندای  تاس  ستتتا ندای م ل        ستتتا ندای فکر   

 ق س  ستتا ندای مح ّغ  ستتا ندای مدرّستتا ندای م لّ

 .سا ندای سیاستمدار و سا ندای ره ر باشد

 03/11/1033تاریخ   ای) مدظلح العالی( دربیانات امام خامنح
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  ارحمن  ارحیممالّل سمب 

 «رَجَعُها إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُو َوَلِیُنذِرُوا قَهْمَهُمْ إِذَا  فَلَهْالَ نَفَرَ مِن  ُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَ َّهُها فِی الدِّینِ»
کنند تا هنگام بازگشت،چرا از هر جمعیتی، گروهی براي فهم عمیق دين حرکت نمی

 (211توبه  ) شايد مورد تأثیر قرار گیرند.مردم خودشان را هشدار دهند
شار آن را در            یهاحوزه سالمی و انت سداری از معارف ا سالت پا ست که ر شیعه همواره کانون تربیت نخبگان و فرزانگانی بوده ا علمیه 

 اند.  دهامع انسانی همت گماروبه اصالح ج و عملکه با سالح علم  عالمانیاند. طول اعصار و قرون بر دوش داشته

ت  چنان بر تربیت این مرزبانان اعتقادی و مربیان انسانی، خاکی فرود آمد ةبرکر  «قَلَذی خَک الّبّرَ اسمِأ بِقرَاِ»آیین آسمانی اسالم که با ندای 

رونق   های پرآن، حوزه ةپژوهی گشت و در دامان گسترد  آموزی و دانشعلم ةغالب اجتماع اسالمی، وجه  ةارج نهاد که به اندک زمانی وجه

 های فراوان اسالمی پدید آمد.علمی و دانش

سالم کریم خود بنیانگذار حوزهقرآن  سالم های ا ستری  پژوهی و ا ست گ را   «میهِهمَهُم إذا رَجَعها إلَقَا ینذِرولِ وَ ی الدّینِفَ َّهها فِلِیتَ»و فرمان ا

الم( علی)علیه الس  امیرمؤمنانشود.  می ها زدودهها تاریکیدینی را مثال ستارگان آسمان دانست که بدان    ، عالمانکتاب آور اینصادرکرد. پیام 

 فرمودند: در خطاب معروف خود به کمیل

 ردد.گ که به هر بانگی و با هر بادی به سویی روان استای ناچیز آموزِ در راه رستگاری باشد، فرومایههر آن کس را که نه دانشمند ربانی و نه دانش

ست و طلبه همان آموزنده و جوینده   ایمرکز پرورش  علمیه هایهحوز شمندان ربانی ا سیر    ن دان ست که در م شدن ای ا قرار گرفته   عالم 

تمدن بزرگ  »معماری  ،مندی از آنای در اختیار دارد که بهرهامروز رهبر دینی و پیشتتوای فکری فردای جامعه استتت و گن ینه ةاستتت. طلب

ید تالش برای پرورش جامع طالب و خدمت به فرایند رشتد و تعالی آنان، مستیر آن   تردبی کند.جهانی ضتمانت می  ةرا در جامع «استالمی 

 سازد.تر میسازد و آن افق تابناک را نزدیکآرمان جهانی را هموار می

سالمی اکنون که جمهوری  صلی      ا ست و ا شده ا ست و   ایران به عنوان یک قطب تمدنی و مطرح  ترین کانون تمدّن، کانون فرهنگی آن ا

مندانی که با عزم و ارادة آهنین، مسیر سربازی امام عصر)ع ل اهلل  های علمیّه است؛ عالقهترین کانون فرهنگی در دنیای اسالم نیز حوزهفعّال

های آن چشم پوشیده و  ها و نعمتیین حیات بخش الهی، متاع اندک دنیا را رها کرده و از برخورداریتعالی فرجه الشریف( و پاسداری از آ

ای علمیه  هاند تا بتوانند ضمن پیمودن فرایند تعلیم و تربیت اسالمی در حوزه  های علمیه روکردهدر یک معاملة بزرگ با خدا، به سوی حوزه 

 های علمیه اقدام نمایند.های حوزههای مختلف و مرتبط با ماموریتالملل در حوزهام و بیننسبت به پاسخگوئی به نیازهای جامعه، نظ

ع ل اهلل تعالی فرجه الشتتریف( و  )عصتترعلمیه با استتتعانت از خداوند متعال، در ستتایه عنایات حوتترت ولی هایمرکز مدیریت حوزه

از برادران دارای شرایط )به   2042-2041، برای سال تحصیلی «ایدهم اهلل»د و مراجع عظام تقلی« یالعالمدظله»رهبریرهنمودهای مقام معظم 

  شده روشن به معارف الهی  شیازپشیبها کند. امید است دل های علمیه، پذیرش میشرحی که در این دفترچه آمده( برای تحصیل در حوزه  

 و قیام من ی عالم بشریت باشند.ساز ظهور دار این حرکت الهی، زمینهپرچم عنوان بهو پویندگان این راه 

 معاونت آموزش - اهی علمیهمرکز مدرییت حوزه            
 مدرییت سنجش و پذریش            

            51/55/5011 
 



 

 

 

 

 بخش اول: تعاریف و اصطالحات
باشد:کاربرده شده به شرح ذيل میهاي کلیدي و کلماتی که در اين دفترچه بهواژه

 مدرسه علمیه:

شی که با   سترش مرکز مديريت حوزه  اخذ واحد آموز شوراي گ ستورالعمل نامههاي علمیه و مطابق با آئینمجوز از   الیتفعتواند میهاي ابالغی ها و د
 شود.و به اختصار مدرسه نامیده می آموزشی داشته باشد

 داوطلب: 

هاي مديريت حوزهتحصیل علوم دينی در مدارس علمیه تحت پوشش مرکزمتقاضی پذيرش و پس از ثبت نام در سامانه، شود که به فردي گفته می
 باشد.علمیه می

 کمیسیون پذیرش: 

سیون در مديريت  ستانی  اين کمی ستقل   وهاي ا ست   مراکز م شکیل و به درخوا ضیانی که  ت شکالتی روبر در هاي متقا شوند  می ومراحل پذيرش با م
 نمايد. رسیدگی می

 تحصیلی:  هایگروه

سیم  شی و    شود گفته میکالسیک  بندي داوطلبان ورود به حوزه با توجه به مقطع تحصیلی  به تق سه گروه آموز ش که داراي  ( 2ماره)مطابق با جدول 
 باشد:می

 

 

 های تحصیلی(: تقسیم بندی گروه1جدول شماره )

 شپذیرمحل مدرسه  وبرنامه آموزشی  پایه و مقطع تحصیلی گروه

 :اول
  متوسطه، اول دوره نهم و هشتم پايه -2
 متوسطه؛ دوم دوره دهم پايه -1

  بلند مدت

 :دوم
 يازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه پايه -2
 ؛آنواحد و کمتر از  03دانشجوي داراي  -1

 (هاهمه پایه)بلند مدت 

 ()دیپلم( و باالتر 11فقط پایه )سفیران هدایت و 

 :سوم
  واحد 03 بیش از داراي يدانشجو -2
 ی و باالتر.کاردان مقطعفارغ التحصیالن  -1

  بلند مدت و سفیران هدایت
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 اهی علمیهاهی آموزشی حوزهربانهمبخش دوم: آشنایی با 
ند چشامل  ها هريک از اين برنامه شود که ارائه می)سفیران هدايت(   بلند مدت و کوتاه مدتضمن دو برنامه آموزشی   هاي علمیه نظام آموزشی حوزه 

 .دباشمیمقطع 
 شود.ارائه میها در خصوص اين دو برنامه آموزشی و مقاطع آندر ذيل شرح مختصري 

 الف( برنامه آموزشی بلند مدت
 مشخصات این برنامه:

  گردد.و با اهداف زير ارائه می تربيتي و تهذيبي ،پژوهشي ،آموزشيبرنامه آموزشی بلند مدت در محورهاي 

 ؛مقدماتی و پایه علوم فراگیری .0

 ؛السالمعلیهمبیتاهل مکتب و قرآن اساس بر اسالمی معارف و علوم عمیق فهم .1

 ؛حوزوی علوم هایرشته در نظر صاحب عالمان تربیت .3

 ؛اسالمی ناب اندیشه و علم تولید .4

 ؛اسالمی جوامع و حوزه اندیشمندان پرورش پژوهشی، و فرهنگی نیازهای تأمین .5

 ؛قیمتّ و وارسته مبلّغان و عالمان تربیت .6

 ؛اسالمی جوامع معنوی نیازهای تأمین .7

 .معنوی سلوك و انسانی فضایل رشد و تکامل سازیزمینه .8

 مقاطع تحصیلی بلند مدت:

 :)سطح یک( اولین مقطع تحصیلی بلند مدت

  سالمی  علوم با گرفته و فرا را منطق و عرب ادبیات: قبیل از مقدماتی و پايه علوم طالب،در اولین مقطع از اين برنامه صول،  فقه،: قبیل از ا   ا

 شوند.می آشنا اسالمی انقالب خیتار و اسالم ، عقايد، تاريخاسالمی اخالقحديث،  تفسیر،، قرآنی علوم

  شی در اين مقطع شیوه جاري و جديد ارائه می  برنامه آموز صل     به دو  سرف هاي علوم، تفاوت چندانی ندارند شود که از نظر محتوائی، عناوين و 
 برخی منابع درسی و نیز شیوه و ساعات ارائه دروس متفاوت هستند.فقط در 

 باشدمی سال پنج تا شش متوسط طور به آن مدت و است، وقت تمام صورت به مقطع اين در تحصیل. 

 :بلند مدت ()عالی تکمیلیو سطوح مقاطع 
شدن از    و فارغطالب پس از تکمیل  صیل  صیلی   اولین مقطعالتح سطح   بلند مدتتح يا  «عمومی» 4و  0و  1 سطوح در به تربیت توانند می (2)

 ادامه تحصیل دهند.به شرح ذيل  حوزه «گرايشی»

 (:)عمومی 4و  3و  1 تکمیلی سطوحـ 1
گردد که با باال رفتن سطوح، سطح استداللی بودن دروس به تدريج    ه و کالم به صورت استداللی ارائه می  ففلس  ،اصول  و در اين سطوح دروس فقه 

  رسد.به حد استنباط و اجتهاد می وارتقا يافته 

 :(گرایشی و تخصصی) 4و  3و  1 تکمیلی سطوحـ 1
تحصیل در يکی  مند ادامهطالبی که عالقهرشته و گرايش به  433حوزه دانشی با بیش از   21در به صورت تخصصی    دروس حوزوي در اين سطوح  

شته گرايش  شند    از ر شته در يکی از به منظور ارتقاء بنیه علمی خود توانند گردد و طالب میارائه می هاي تخصصی حوزه با خصصی   تهاي گرايش ر
 تعريف شده ادامه تحصیل دهند.

س  »، «فقه و اصول »، «حديث»، «قرآن»عبارتند از: دانشی حوزوي   حوزهشانزده   غ و تبلی»، «اخالق، تربیت و مشاوره »، «المیفقه، حقوق و قضاي ا
علوم »، «اقتصیییاد اسیییالمی»، «کالم، اديان، فرق و مذاهب»، «منطق، فلسیییفه و عرفان»، «زبان و ادبیات عربی»، «تاريخ و سییییره»، «ارتباطات
 2باشدو ... می ، «فرهنگ، هنر و تمدن اسالمی»، «مديريت»، «روانشناسی»، «علوم سیاسی»، «اجتماعی

                                                           
م های دانشی علوهای تخصصی حوزهها و گرایشهای علمیه به درختواره رشتههای تخصصی حوزهها و گرایشجهت کسب اطالعات بیشتر در زمینه رشته -2 

 مراجعه نمایید به سایت اطالع رسانی سن ش و پذیرش اسالمی



 

 

 

 

 ( برنامه آموزشی کوتاه مدتب

 مشخصات این برنامه:

 ر ارائه اهداف زي و با یاسالم  معارف و احکام نشر  جهت توانمند مبلغان  تربیت منظور بهو  تربيتي و تهذيبي ،آموزشي در محورهاي برنامه   اين
 گردد.می

 ؛مقدماتی و پایه علوم یریفراگ .0

 ؛السالمهمیعلبیت اهل روایات و کریم قرآن از گیریدربهره توانمندی .1

  ؛السالم همیعل معصومین ائمة سیرة و اسالم  تاریخ احکام، اخالق، ،یکالم مباحث تفسیرقرآن، ازجمله اسالمی معارف شناخت .3

 ؛یشناس روان و یشناس جامعه همچون شناسی،مخاطب به مربوط علوم با آشنایی .4

 ؛تبلیغی هایمهارت و داریکالس سخنرانی، فنون از مندیبهره .5

 ؛اجتماعی سلوك حسن و اسالمی اخالق شدن نهادینه .6

 ؛اخالقی و دینی هایارزش و شرعی احکام به نسبت تقیّد افزایش .7

 .اسالمی نظام و اسالم از دفاع انگیزة رشد .8

 مقاطع تحصیلی سفیران هدایت:

 اولین مقطع تحصیلی سفیران هدایت:

 سالمی از قبیل   فرا را منطق و عرب ادبیات: قبیل از مقدماتی و پايه علوم؛ طالب، اولین مقطع از اين برنامه در صول،  ،فقهگرفته و با علوم ا   ا

سیر،  و قرآنی علوم ،ديعقا سالمی،  اخالقحديث،  تف سالم،   تاريخ عقايد، ا سالمی،  انقالب خیتارا به و و خطا غیتبلفنون  مذاهب، و ادیان ا

 شوند.می آشنا یاسیس مسائل لیتحل روش

 باشدمی پنج سال متوسط طور به آن مدت و است، وقت تمام صورت به مقطع اين در تحصیل. 

 شوندمی اعزام نیاز مورد مناطق به اسالمی معارف و شرعی احکام تبلیغ براي سال پنج مدت به تبلیغی، تعهد بر اساس دوره پايان در طالب. 

 کوتاه مدت )سفیران هدایت(:مقطع تکمیلی 
صیلی حوزوي   مقطع طالب پس از تکمیل اولین سطح    تح شدن    تالو فارغ( 1سفیران هدايت ) صیل  اين برنامه توانند در مقطع تکمیلی میآن،  ازح

 ادامه تحصیل دهند.به شرح ذيل ( 0)سطح 

 :مدت ناپیوسته کوتاه 3سطح 
سطح   بنیه علمی و مهارتی فارغ در اين دوره صیالن  سه گرايش   هاتبلیغی آنکارآيی يافته و  ءارتقا سفیران هدايت  1التح سخنوري »در  ، «خطابه و 

 يابد.به صورت تخصصی ارتقا می« نويسندگی»و « تربیت کودک و نوجوان»

 و مدارک حوزوی:های تحصیلی طول دوره
شی برنامهطول دوره در هر يک از میانگین  شده  هاي آموز مقاطع و نیز مدرک ها و برنامهشرائط عمومی ورود به هر يک از اين   و و مقاطع تعريف 

 باشد.می (1شماره ) جدولبا ها مطابق التحصیالن آنصادره براي هر يک از فارغ
 ، عالوه بر لزوم گذراندن دروس مربوطه، ارائه پايان نامه نیز الزم است.4و  0براي اخذ مدرک سطوح 

 حوزوی مدارک و تحصیلی هایدوره (: طول1جدول شماره )

 شرائط عمومی اعطای دانشنامه علمی دورهطول  سطح نوع برنامه

 بلند مدت

 شرائط اولیه پذیرش سطح یک )کاردانی( سال 6تا  5 یک

 تکمیل سطح یک بلند مدت سطح دو )کارشناسی( سال 1 دو

 تکمیل سطح دو بلند مدت ارشد(کارشناسی سطح سه ) سال 1 سه

 تکمیل سطح سه بلند مدت سطح چهار )دکتری( سال 4 چهار

سفیران 

 هدایت

 شرائط اولیه پذیرش سطح دو )کارشناسی( سال 5 دو

 تکمیل سطح دو سفیران و تعهد تبلیغی ارشد(کارشناسی سطح سه ) سال 3 سه
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 بخش سوم: شرائط پذریش
 :زير الزم استهاي علمیه داشتن شرائط براي پذيرش در حوزه

 شرایط عمومی پذیرش:
 عشري؛م به دين مبین اسالم و شیعه اثنیاعتقاد و التزا .2

 ايران؛ اسالمی جمهوري مقدس نظام و مطلقه فقیه واليت به عملی التزام اعتقاد و .1

 جسمی، روحی ی روانی و اخالقی؛ برخورداري از سالمت .3

 داشتن انگیزه و استعداد مناسب براي تحصیل علوم دينی؛  .0

 ايران؛ اسالمی جمهوري کشور تابعیت داشتن .5
 ؛(4مطابق جدول شماره ) داشتن شرط معدل تحصیلی .6

 ؛(0مطابق جدول شماره ) داشتن شرط سنی .7

 وظیفه عمومی؛ مشکل نظام نداشتن .8

 هاي علمیه؛تحصیل در حوزهسال( جهت  21رضايت ولی )براي داوطلبان داراي سن کمتر از  .9

 کسب امتیاز الزم در هر مرحله و امتیاز نهايی از تمام مراحل پذيرش. .24

 کشور؛مراکز حوزوي ( از انضباطی يا تحصیلی)سابقه اخراج  نداشتن سابقه تحصیل رسمی يا .22

 شود.محاسبه میدر آغاز سال تحصیلی جداگانه و  مستقل هرکدام از شرايط سنی و نظام وظیفه به صورتتبصره: 

 اختصاصی داوطلبان: شرایط

 شرط اختصاصی پذيرش در بلند مدت:

 ؛الزامی است مدارس علمیه بلند مدت)متوسطه اول( براي پذيرش در پايه هشتم اتمام حداقل تحصیالت  داشتن
گذرانده شده در نیم سال اول، مشروط به ارائه قل معدل الزم از دروس داشتن حدا در صورت ،آموزان مشغول به تحصیل در پايه هشتمنکته: دانش

 توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. می 02/1/2432قبولی پايه هشتم تا تاريخ 

 شرط اختصاصی پذيرش در سفیران هدايت:

  ؛استالزامی  )کوتاه مدت(مدارس علمیه سفیران هدايت )متوسطه دوم( براي پذيرش در پايه دوازدهم اتمام حداقل داشتن
ازدهم، در صورت داشتن حداقل معدل الزم از دروس گذرانده شده در نیم سال اول، مشروط به آموزان مشغول به تحصیل در پايه دونکته: دانش

توانند نسبت به ثبت نام براي برنامه اموزشی سفیران هدايت اقدام نمايند. می 02/1/2432ارائه قبولی پايه دوازدهم )ديپلم( تا تاريخ 

 لذا الزم است داوطلب در موقع انتخاب  باشندیمو ... خاص ها و مدارس داراي شرايط خاصی مثل حفظ قرآن، شرط معدل برخی از استان
 دقت کافی داشته باشد. استان و مدرسه

  



 

 

 

 

 شود.محاسبه می (0شماره )تحصیلی مطابق جدول  پايه و مقطعحداکثر سن پذيرش با توجه به آخرين 

 (: حداکثر سن پذیرش با توجه به آخرین پایه و مقطع تحصیلی3)جدول شماره 

 مقطع تحصیلی
 داشتن پايان خدمت داشتن معافیت دائم داشتن معافیت تحصیلی

 متولد سن متولد سن متولد سن
  پايه هشتم

  نهم پايه 
  پايه دهم 

  پايه يازدهم
 ديپلمو دانشگاهیپیش ،پايه دوازدهم

 قبولی واحد 03 کمتردانشجوي 

 قبولی واحد 03 بیش ازدانشجوي 

 کاردانیداراي مدرک 

 کارشناسیداراي مدرک 

 کارشناسی ارشدداراي مدرک 

 دکتريداراي مدرک 

 است.( 32/30/2432)  2432-2431 مبنا و مالک محاسبه شرط سنی، نظام وظیفه و مدرک تحصیلی ابتداي سال تحصیلی :1تبصره 

درخواست متقاضیان داراي اضافه سن )حداکثر سه سال( مشروط به دارا بودن پايان خدمت يا معافیت دائم از طريق کمیسیون پذيرش  :1تبصره 

 استان قابل پیگیري است.

ا ارائه ر، مدرک فارغ التحصیلی يا انصراف قطعی از تحصیل در مدرسه يا دانشگاه تا قبل از شروع سال تحصیلیداوطلبان الزم است : 3تبصره 

 نمايند.

م پايان خدمت و يا معافیت دائ بايد داراي کارت حتماً، اندنمودهتحصیل  دو مرتبه اقدام به انصراف ازکه در دوران تحصیل،  متقاضیانی :4تبصره 

 .باشند

حصیل ت محلهاي علمیه با توجه به آخرين پايه و مقطع تحصیلی و انتخاب حداقل معدل کالسیک الزم براي پذيرش در حوزه
 شود.محاسبه می (4شماره )مطابق جدول 

 منطقه انتخابی برای تحصیلبه تفکیک گروه آموزشی و  جدول معدل(: 4جدول شماره )

هیتیرشمقطع
 استان محل سکونت

(مناطق محروم غیراز)
)بومی  مناطق محروم

و غیربومی(
تحصیل در ساير 
مناطق)غیربومی(

تحصیل در شهر قم 
)غیربومی(

**)فقط بومی( 14 16 هاکلیه رشتهاول گروه

دوم گروه
15131111ها غیراز رياضی و تجربیرشتهکلیه 

14111611هاي رياضی و تجربیرشته

سوم گروه

 یعموم يهارشته
، زبان خارجه، ساير(، هنر)علوم انسانی

14111515

 یفن يهارشته) هاي علوم پايهرشته
ی(و علوم پزشک یمهندس

13111313

 .مجاز به انتخاب مدرسه هستند ستان محل سکونت خودا دواطلبان گروه اول فقط در :1تذکر 

ستان     :1تذکر  ساکن در ا سبه معدل داوطلبان  ستان      محا شمالی در هر يک از ا ضوي، جنوبی و  سان ر ستان  هاي خرا هاي همجوار مطابق معدل ا

 گردد.میمحل سکونت )بومی( محاسبه 

آموزان متوسطه و دو مقطع پایانی دانشگاهیان مطابق معدل ذکر شده در الزم است میانگین معدل سه سال پایانی دانش

 باشد. ياد شدهمطابق جدول  هاآنو میانگین  21 هامعدلهر يک از حداقل الزم است  -جدول معدل باشد. 
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 باشد.می (1شماره )هاي مورد نیاز در سامانه مطابق جدول راهنماي درج معدل

 های مورد نیاز در سامانهراهنمای درج معدل(: 5شماره )جدول 

معدل مورد نیازوضعیت تحصیلمقطع

 هاي دورهکلیه پايه
متوسطه اول و دوم 

اشتغال به تحصیل در هر مقطع
سال سال + معدل سال ماقبل + معدل دو یممعدل آخرين ن

قبل به صورت جداگانه

فارغ التحصیالن هر مقطع
معدل دو سال  معدل سال آخر + معدل سال ماقبل آن +

تر به صورت جداگانهقبل

مقاطع دانشگاهی کلیه
اشتغال به تحصیل در هر مقطع

هاي گذرانده شده در آخرين مقطع + معدل معدل واحد
آخرين مدرک اخذ شده

معدل دو مقطع پايانیفارغ التحصیالن هر مقطع

 پذیرش از طریق کمیسیون
هاي توانند درخواست پذيرش خود را از طريق سامانه پذيرش براي کمیسیونداوطلبانی که برخی از شرائط اولیه را ندارند با رعايت نکات ذيل می

 پذيرش استانی ثبت نمايند.

  ؛کمتر نباشد 21از نمره نسبت به جدول معدل مشروط به اينکه  1کسر معدل حد اکثر 

  ؛سال نسبت به جدول سنی مشروط به داشتن کارت پايان خدمت و يا معافیت دائم از نظام وظیفه 0اضافه سن حداکثر 

( باشد و سن سال 0و اضافه معدل نمره  1افراد مذکور در صورت داشتن ويژگی خاصی که بتواند جبران کننده کمبود شرائط اولیه )کسر : 1تبصره 

 توانند در مراحل پذيرش شرکت نمايند.موافقت کمیسیون مربوطه میهمچنین 

 کمیسیون مذکور است. صمرجع تشخیص ويژگی خا: 1تبصره 

 در صورت موافقت کمیسیون، الزم است داوطلب مطابق همین دفترچه در تمامی مراحل پذيرش شرکت و امتیازات الزم را کسب نمايد. :3تبصره 

 ثر در امتیاز نهائی:های مؤها و ویژگیاولویت
جدول هاي دارندگان ويژگیهاي دينی مذهبی، علمی و فرهنگی، اي محترم ايثارگران و اهمیت دادن به فعالیتهبه منظور ارج نهادن به خانواده

  پذيرش خواهند بود.بوده و در صورت داشتن شرائط اولیه و کسب امتیاز الزم در مراحل پذيرش، در اولوت از امتیاز برخوردار ( 1شماره )

 نهائی امتیاز در مؤثر هایویژگی و ها(: اولویت6جدول شماره )

 امتیازعنوان ويژگی يا شاخصه  امتیازعنوان ويژگی يا شاخصه

 8 مفقودفرزند شهید و  23(03تا  11حافظ کل قران )

 4فرزند آزاده  8 نآقر جزء 11تا  12حفظ 

 1 درصد 13فرزند جانباز حداقل   1 نآقر جزء 13تا  21حفظ 

 1 برادر شهید  4 نآقر جزء 21تا  22حفظ 

 4 فرزند اساتید حوزه  1نآقر جزء 23تا  1حافظ 

 1 بومی )پذيرش در استان محل سکونت خود(  23 البالغهنهجحافظ کل 

 1مناطق محروم ننیساک  1 البالغهنهج دو سومحافظ 

 4 داراي مقام کشوري قرآنقاري   1 البالغهنهج يک سومحافظ 

 1 فرزند روحانی  23 حافظ کل صحیفه سجاديه

 23 رقمی درکنکور سراسري0دارندگان رتبه   1 سجاديه دو سوم صحیفهحافظ 

 23 هاي برتر در المپیادهاي علمی کشوردارندگان رتبه  1 سجاديه يک سوم صحیفهحافظ 

 23 خوارزمیهاي برتر در جشنواره دارندگان رتبه   

 8دارندگان رتبه برتر در مدارس تیزهوشان متوسطه اول و دوم   

 باشد.میو کسب امتیاز الزم در تمام مراحل پذيرش مشروط به وجود شرايط اولیه  مذکورامتیازات  لحاظ :1 تبصره



 

 

 

 

 .خواهد شدامتیاز از مجموع امتیازات مذکور لحاظ  13حداکثر گی براي دارندگان چند ويژ: 1 تبصره

د.باشو رتبه از بین داوطلبان پذيرش می ، امتیازبندي امتیازات، اولويت پذيرش با متقاضیان داراي باالترين معدلپس از جمع :3 تبصره

 .هاي انتخابی الزامی استبه ويژگیمربوط بارگذاري مدارک  :4 تبصره

 شود.پذيرش استان در داوطلب، حداکثر دو امتیاز، براي داوطلب لحاظ میدر صورت احراز توانمندي يا ويژگی خاص توسط کمیسیون  :5تبصره 

 تعهدات داوطلب:

سپردن تعهد توسط داوطلب در خصوص موارد زير الزامی است: 
شئون اخالقی، رفتاري، سیاسی و اجتماعی؛ رعايت .2
حضور مستمر و رشد تحصیلی مناسب و مطابق با ضوابط آموزشی؛ .1
هاي علمیه و مدرسه محل تحصیل؛مقررات مرکز مديريت حوزهنامه و رعايت آئین .3
هاي محوله از طرف مرکز مديريت پس از اتمام هر سطح؛ قبول مأموريت .0
انجام دوره تبلیغی براي متقاضیان تحصیل در برنامه آموزشی سفیران هدايت مطابق با ضوابط مربوطه؛ .5
ر برنامه سطح يک داولین مقطع حوزوي )، حداقل تا پايان (وقت، تحصیلی يا غیر تحصیلیوقت، پارهعدم اشتغال غیرحوزوي )اعم از اشتغال تمام .6

؛(آموزشی بلند مدت و سطح دو در برنامه آموزشی سفیران هدايت
هاي علمیه؛تا پايان سطح دو حوزهبا حوزه در مراکز دانشگاهی زمان عدم تحصیل هم .7
 .هاي خاص در مراحل پذيرشعدم کتمان بیماري .8

گردد.از کلیه مزاياي تحصیلی محروم می به منزله انصراف از حوزه تلقی شده و داوطلب 1عدم رعايت بند  :1ره تبص

  هاي علمیه خواهد بود.گیري در خصوص طلبه و يا داوطلب بر عهده مرکز مديريت حوزهدر صورت عدم رعايت تعهدات مذکور، تصمیم :1تبصره 

 :نظام وظیفهبرخی ضوابط و نکات مهم در مورد 

از زمان ورود به بعد  ماه 6 تااند، التحصیل شدهدانشگاهی فارغیازدهم یا پیشهستند و از پایه  سالگی(11افرادی که قبل از سن مشمولیت ) .1
 باشند.نام در حوزه میسن مشمولیت مجاز به ثبت

 گردد.آموزان روزانه محاسبه میراه دور همانند دانشآموزان مدارس شبانه و یا آموزش از وظیفه دانش نظامو محاسبه وضعیت سنی  .2
رش در پذیبرای  باشد لذا فرد موظف است، مغایر با قوانین سازمان وظیفه عمومی میزمان در حوزه و دانشگاهتحصیل همکه با توجه به این .3

 صورت پذیرش آنان ملغی خواهد شد.نالتحصیلی و یا انصراف رسمی خود را ارائه نماید. در غیر ای، اصل مدرک فارغحوزه علمیه
باشند که از که قصد انصراف از دانشگاه را دارند، در صورتی مجاز به پذیرش مییا کسانی دوره متوسطه، دانشگاهی و التحصیالنکلیه فارغ .4

 نگذشته باشد.یک سال تاریخ فارغ التحصیلی یا انصراف آنان بیش از 
ن مقطع دیپلم و باالتر، به شرط نداشتن غیبت اولیه و همچنی نالتحصیالازان حین خدمت، فارغمطابق با قانون نظام وظیفه ترخیص سرب .5

 باشد.پذیر میهای علمیه امکانرعایت شرط سنی برای تحصیل در حوزه
جاز باشد، ممیه حوزه علشروع سال تحصیلی  ها بعد ازکه تاریخ اعزام آن« بدون غیبت و اضافه خدمت»افراد دارای برگه آماده به خدمت   .6

 باشند.نام میبه ثبت
پایان  حتما باید دارای کارت، اندنمودهتحصیل  ازدو مرتبه اقدام به انصراف که در دوران تحصیل در مقطع دیپلم یا دانشگاه،  متقاضیانی  .7

 .باشندخدمت و یا معافیت دائم 
 به ارائه پایان خدمت و یا معافیت دائم دارند. برای ورود به حوزه نیازاند شدهآموزشی اخراج افرادی که از دانشگاه  .1
ت دائم نیاز به ارائه پایان خدمت و یا معافی برای پذیرش در حوزه اندحداکثر سنوات تحصیل خود )سنوات ارفاقی( استفاده کردهافرادی که از  .9

 .دارند
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 فرایند پذریشمراحل و بخش چهارم: 
مراحل و  از سییايرشییرکت و کسییب امتیاز الزم  نام وي منوط به احراز شییرائط اولیه هنگام ثبتحوزوپذيرش نهايی داوطلب و برخورداري از خدمات 

باشد.میکسب امتیاز نهايی الزم 

 نام؛ثبت

 آزمون ورودی؛

 طلبگی؛ میثاق دوره

 سنجش سالمت؛

 آن؛ شدن نهایی و مدرسه انتخاب

 مصاحبه و مشاوره؛

 تحقیقات محلی.

 نام:ثبت
هاي پذيرش حوزه پايگاه اطالع رسییانیهاي علمیه از طريق هاي علمیه الزم اسییت در سییامانه پذيرش حوزهپذيرش در حوزههر داوطلب جهت  .2

 ثبت نام نمايد.   علمیه به آدرس
بانکی عضو شبکه شتاب نسبت به پرداخت مبلغ سیصد هزار ريال اقدام نمايد. اي با استفاده از کارتالزم است داوطلب در مراحل ثبت نام سامانه .1

باشد لذا الزم است با آگاهی کامل از شرائط و ضوابط مندرج در اين دفترچه و نیز دقت کافی در موقع پرداخت مبلغ واريزي قابل استرداد نمی توجه:

وجه اقدام به ثبت نام نمايید. 
صییورت کامل، هاي خود را به و ويژگیاطالعات تحصیییلی  ،، اطالعات مربوط به محل سییکونتاطالعات هويتیالزم اسییت در مراحل ثبت نام  .0

.بارگذاري شوداسناد آن نیز ثبت و دقیق و مطابق اسناد مربوطه 

 :مدارک مورد نیاز در ثبت نام 
دائم( و گواهی معتبر نسبت   ارندگان پايان خدمت و يا معافیتد ، کارت ملی، مدارک تحصیلی، مدرک نظام وظیفه عمومی )براي 0*  4 عکس جديد

 هابه ويژگی

 اسکن شده باشد کیلو بايت 133و حجم کمتر از  با وضوح مناسب ،و يا  قبل از اقدام به ثبت نام مدارک درخواستی با فرمت  توجه:

ستان و مدرسه مورد نظر خود را نیز     عالوه بر اطالعات و مدارک مذکور، الزم است با توجه به آخرين پايه   .4  تحصیلی خود، گروه، برنامه آموزشی، ا
انتخاب نمايید.

 انتخاب مدرسه و نهایی شدن آن:

کر نکات ذبر اساس شرائط و   نیز را گروه، برنامه آموزشی و مدرسه مورد عالقه خود    ؛الزم است داوطلب بعد از ثبت اطالعات اولیه خود در سامانه   .1
.انتخاب نمايیددفترچه اين شده در 

 گونه اولويتی نسبت به هم ندارند.()مدارس انتخابی هیچ .انتخاب نمايدخود رسه را براي محل تحصیل دم 1 حداکثرتواند هر داوطلب می .1
اشته  مراجعه حضوري د يا گرفته و با مدرسه مورد نظر تماس   نام،انتخابی، الزم است داوطلب بعد از تکمیل ثبت مدارس نهايی شدن يکی از  جهت .0

(ذکر شده است. 0علمیه سراسر کشور در پیوست شماره هاي استانی و مدارستماس مديريت آدرس و شماره) باشد.

 عالوه بر نهايی شدن مدرسه، الزم است داوطلب در تمامی مراحل پذيرش شرکت و امتیاز الزم را کسب نمايد
از طريق سامانه وجود دارد. مدرسهامکان ويرايش و تغییر بندي تعريف شده در زمان قبل از قطعی شدن مدرسه محل تحصیل .8
سه يکی از مدارس داراي موافقت اولیه را با مراجعه به        .9 شدن مدر ست داوطلب جهت نهائی  سامانه الزم ا سه در    پس از اعالم و ثبت موافقت مدر

سامانه نهائی سازد. 
است. پذيرهاي استانی امکانه با محدوديت روبرو بوده و فقط از طريق مديريتشدن مدرسه محل تحصیل، تغییر مدرس نهائیپس از  .23

 گردد.نام و منتفی شدن پذيرش داوطلب میمغايرت يا نقص در مدارک و اطالعات درخواستی، موجب ابطال ثبت توجه:

 ورودی آزمون
 شود.آزمون ورودي برگزار می ،علوم حوزوي ازینشیپبه منظور ارزيابی علمی و سنجش توانائی داوطلبان در علوم پايه و 

 کسب نمايند.را شرکت نموده و امتیاز الزم  یعلمیه بايد در آزمون کتب هايکلیه داوطلبان تحصیل در حوزه

 :شودبوده و کل امتیاز آزمون براي داوطلب لحاظ میآزمون ورودي معاف  هاي زير از شرکت درداوطلبان داراي ويژگی :1تبصره 

 ؛و يا صحیفه سجاديه نهج البالغه يا افظین کل قرآنح (2
 ؛يا کمتر از آن، در کنکور سراسري دارندگان رتبه سه رقمی (1

 .یجشنواره خوارزم ی کشوري وعلم يهاالمپیاد هاي برتر در مسابقات،دارندگان رتبه (0
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 نمايد.انتخاب  نام آزمون را هنگام ثبت برگزاريالزم است هر داوطلب يکی از مراکز  :1تبصره 

سان بودن آزمون،   سهولت خود نزديک تفاوتی در محلبا توجه به متمرکز و يک ترين مکان آزمون به محل زندگی هاي آزمون وجود ندارد لذا جهت 
 ید.يخود را انتخاب نما

شده است. ذکر سايت اطالع رسانی سنجش و پذيرشدر  هاي مختلف تحصیلیراي گروهبمنابع آزمون لیست  .2
شود.بندي تعريف شده( برگزار میگروه جداگانه )مطابق گروه 0آزمون ورودي حوزه در  .1
باشد.دقیقه می 01گوئی به آن سوال تستی و مدت زمان پاسخ 13آزمون هر گروه شامل  .0
آدرس دقیق محل برگزاري آزمون در کارت ورود به جلسه ذکر خواهد شد. .4

 و مشاوره: مصاحبه
 .خواهد آمد به عمل مصاحبه و مشاوره حضوري ؛تربیتی و انگیزشی شخصیتی، ابعاد يیشناسا منظور به

 ت استان مورد نظر خود تماس حاصل نمايید.ينام با مديرتکمیل ثبتبراي آگاهی از زمان و محل برگزاري مصاحبه و مشاوره، بعد از 

 طلبگی:  دوره میثاق
 گردد.می بر اساس ضوابط و شرايط مربوطه برگزار« میثاق آموزشی»و « میثاق تربیتی»در دو بخشِ تربیتی و آموزشی با عنوان « میثاق طلبگی»دوره 

 .شرکت نمايند« میثاق طلبگی»، در دوره «و مشاوره مصاحبه»الزم است داوطلبان پس از شرکت و کسب امتیاز الزم در 

 :میثاق تربیتی 
برگزار هاي علمیه،   حوزهو تربیتی ي آموزشیییی ها و برنامه   محیط با داوطلبان  جهت آشییینايی   روزه تربیتی و  23تا   1در يک دوره  « میثاق تربیتی »

گاه حوزه، جايآموزشی و تربیتی  ي هاو برنامهها ين دوره مباحثی با محوريت اخالق و تهذيب با موضوعاتی همچون زي طلبگی، رسالت  ا رد شود. می
 گردد.یمگیري ارائه یمتصمارکان مديريتی و و حوزه، 

 :میثاق آموزشی 
 د.گردداوطلبان نسبت به فراگیري علوم حوزوي برگزار میه منظور بررسی و سنجش میزان استعداد بدر يک دوره آموزشی و « میثاق آموزشی»

 شود.اين دوره به يکی از دو روش زير و با انتخاب مدرسه برگزار می
 سال اول تحصیلینیمب( دوره آموزشی  ه آموزشی قبل از شروع سال تحصیلیالف( دوره سی روز

  محلیتحقیقات: 
 عمل خواهد آمد.ی و سیاسی داوطلب تحقیقات میدانی به اجتماع هاي اخالقی،یتصالحاحراز  منظور به

 :سنجش سالمت 
ها و با هماهنگی مرکز امور طالب هاي علمیه استانآزمايشات پزشکی مورد نیاز، توسط مرکز خدمات حوزه جسمی داوطلب، سالمت احراز منظور به

  گیرد.و دانش آموختگان انجام می

 :پذیرش نهایی 
مجموع مراحل، همچنین کسب حداقل امتیاز نهايی از داوطلب پس از گذراندن تمام مراحل مربوط به پذيرش و کسب امتیاز الزم در هر مرحله و  .2

 گردد.مطابق ضوابط از کلیه خدمات و مزاياي حوزوي برخوردار می ،شماره پرونده تحصیلی رسمیپس از دريافت به عنوان طلبه رسمی شناخته شده و 

پذيرش نهايی و يا عدم کسب امتیاز الزم از مجموع مراحل  ، عدم شرکت داوطلب در برخی مراحل تعريف شدهر صورت عدم احراز شرائط اولیهد .1
 منتفی خواهد شد.داوطلب 

فته پس از ه يکنظر خود را حداکثر تا  ديتجد يتقاضا توانندیاعتراض داشته باشند م رشياز مراحل پذ کيهر  جهیکه نسبت به نت یداوطلبان .0
 .نديمربوطه ارائه نما مديريت استانبه  ج،ياعالم نتا

ی  یصورت مکتوب معرّفی که به  يو ندهينما ايداوطلب  يو صرفاً از سو یصورت کتب هب ستيبایاعالم اعتراض م :1تبصره  مهلت  در شده است 

 .ردیمقرر انجام گ

 .شودیم یتلقّ یقطع ،یاعالم جياعتراض خارج از مهلت مقرّر، نتا ايدر صورت عدم اعتراض  :1 تبصره

mailto:http://paziresh.ismc.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=363&pageid=41965
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 پذریش و مراحل آن بخش پنجم:تقویم
پذيرد که داوطلبان مطابق با آن پیگیر مراحل پذيرش خود (( انجام می0هاي علمیه مطابق با جدول زمانبندي )جدول شماره )مراحل پذيرش حوزه

 باشند. 

 

 پذیرش و مراحل آن(: تقویم 1جدول شماره )

 توضیحات شروع تاریخ عنوان
 با مراجعه به پايگاه اطالع رسانی سنجش و پذيرش حوزه 32/21/2433 نام و ويرايش اطالعاتثبت

 دارد ادامهنام رسد ولی ويرايش ثبتنام به اتمام میزمان ثبت 21/31/2432 نام پايان ثبت

 مديريت استانبا مراجعه و يا ارتباط با  21/21/2433 مصاحبه و مشاوره

 با مراجعه و يا ارتباط با مديريت استان 21/30/2432 دوره میثاق تربیتی

 با مراجعه و يا ارتباط با مدرسه 21/31/2432 هماهنگی و توافق اولیه با مدرسه

  پذيرشبا هماهنگی مدرسه و مراجعه به سامانه  22/34/2432 تايید نهايی مدرسه

 با مراجعه به پايگاه اطالع رسانی سنجش و پذيرش حوزه 10/34/2432 دريافت کارت ورود به آزمون ورودي

 مرکز آزمون انتخابی توسط خود داوطلب 03/34/2432 آزمون ورودي

 با مراجعه به پايگاه اطالع رسانی سنجش و پذيرش حوزه 11/31/2432 اعالم نتايج آزمون

 نهايی شده با مراجعه به مدرسه 11/31/2432 دوره میثاق آموزشی

 نهايی شده با مراجعه به مدرسه 21/31/2432 شروع سال تحصیلی

 

 های علمیحآدرس پایگا  اطالع رسانی سنجش و پذیرش زه  
 paziresh.ismc.ir 

 

 

ح و یا در های علمیاطالع رسانی سنجش و پذیرش زه   پایگا س  اطالعات بیشتر و دریافک راهنمایی بح  جهک 

شهر های علمیح در سراسر  زه   های استانی و مدارس علمیح تحک پهشش مر ز مدیریکساعات اداری بح مدیریک

 تماس زاصل نمایید.مراجعح و یا 

اطالع  در سایکشمار  تماس و آدرس با های استانی و مدارس علمیح همرا  لسیک مدیریکنامح مدارس  شناخک* 

 .اری شد  اسکذرسانی سنجش و پذیرش بارا
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