راهنمای نهایی سازی ثبت نام و پذیرش در مدرسه
(ویژه داوطلبان ورود به حوزههای علمیه)
سال تحصیلی 8991-99
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داوطلب گرامی سالم علیکم؛
ضمن آرزوی موفقیت شما در تمام مراحل پذیرش به اطالع میرساند:
با توجه به اینکه برای نهایی شدن ثبت نام ،نیاز به اخذ موافقت یکی از مدارس انتخابی در اولویتهای  8تا  5توسط شما میباشد لذا الزم است با تماس تلفنی یا
مراجعه حضوری به مدرسه انتخابی نسبت به اخذ موافقت مدرسه و نهایی سازی ثبت نام اقدام نمایید.
الزم به ذکر است درصورتی که مدرسه انتخابی در اولویت اول ،داوطلب را انتخاب نموده باشد ثبت نام قطعی بوده و داوطلب به این راهنما نیازی ندارد
اما در صورتی که مدارس انتخابی در اولویتهای دوم به بعد ،پذیرش داوطلب را تأیید نمایند ،الزم است داوطلب با مراجعه به سامانه پذیرش از طریق آدرس
اینترنتی  http://azmoon.ismc.ir/confirmpriority.aspx :نسبت به تأیید درخواست مدرسه جهت پذیرش و انتخاب مدرسه مورد نظر اقدام نموده و ثبتنام
خود را در این مرحله نهایی سازد .لذا دستورالعمل حاضر جهت راهنمایی ،تنظیم و برای بهرهبرداری و استفاده تقدیم میگردد.
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مراحل کار به صورت اختصار :
 .8داوطلب ،در زمان ثبت نام اولیه حداکثر پنج مدرسه را به ترتیب اولویت محل تحصیل انتخاب کرده است.
 .2برای نهایی شدن ثبت نام الزم است با تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به مدرسه انتخابی نسبت به اخذ موافقت مدرسه اقدام نمایید.
 .9اگر مدرسه انتخابی در اولویت اول درخواست شمارا تأیید کند ،ثبت نام شما نهائی خواهد شد.
 .4اگر یک یا چند مدرسه از مدارس اولویتهای دوم به بعد درخواست شما را تأیید کنند الزم است برای نهایی شدن ثبت نام ،مجدداً با مراجعه به سامانه
ثبت نام از طریق آدرس زیر نسبت به انتخاب و تایید نهایی یکی از آن مدارس اقدام نمایید.
 .5قبل از نهایی شدن ثبت نام شما میتوانید نسبت به تغییر اولویت خود از طریق سامانه ثبت نام اقدام نمایید.
 .6پس از نهایی شدن ثبت نام امکان جابجایی مدرسه وجود ندارد.
جهت ورود به سامانه جهت تایید یا تغییر اولویت از طریق لینک و راهنمای تصویری زیر اقدام نمایید.

http://azmoon.ismc.ir/confirmpriority.aspx
داوطلبان گرامی برای تعیین تکلیف نسبت به مدرسه مورد نظر خود در اسرع وقت اقدام نمائید.
کلیه اقدامات الزم حداکثر تا تاریخ  8991/32/93امکان پذیر است.
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راهنمای تصویری سامانه
پس از موافقت مدرسهه و تائید در سامانه ،داوطلب مطابق تصویر زیر با وارد کردن کد ملی و شماره سریال کارت اعتباری در سامانه پذیرش وارد شده و برای
نهایی سازی ثبت نام و انتخاب مدرسه مورد نظر یا تغییر اولویت اقدام نماید.
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در صورت تصمیم به انتخاب مدرسه مورد نظر جهت نهایی سازی ثبت نام ،طبق تصویر زیر مدرسه مورد نظر را انتخاب و ثبتنام خود را کامل نمایید ،در غیر این
صورت برای تغییر اولویت یا تغییر مدارس به صفحه بعد راهنما مراجعه فرمایید.

نکات قابل توجه :
 -8پذیرش نهایی شما در حوزه منوط به گذراندن تمام مراحل پذیرش و کسب امتیاز الزم در هر مرحله میباشد.
 -2پس از زدن تیک تأیید ،ثبت نام شما در مدرسه قطعی و غیر قابل ویرایش خواهد شد.
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هته باشد با لحاظ شرایط مذکور در
درصهورتی که داوطلب از هیککدام از مدارس انتخابی تأییدیه دریافت نکرده باشهد و یا تمایل به تغییر اولویت خود داشه
دفترچه پذیرش و قبل از نهایی شدن ثبت نام میتواند در صفحه تغییر اولویت (صفحه زیر) مدارس دیگری انتخاب نماید.
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