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بسماهلل الرحمن الرحیم
«فَلَ ْوالَ نَ َف َر ِمن ك ُِّل ِف ْرقَ ٍة ِمنْ ُه ْم طَائِ َف ٌة لِ َيتَ َف َّق ُهوا ِِف الدِّينِ َولِ ُي ِنذ ُروا قَ ْو َم ُه ْم إِذَا َر َج ُعوا إِلَ ْي ِه ْم لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْح َذ ُرو َن»

1

چرا از هر جمعیتی ،گروهي براي فهم عميق دين حرکت منیکنند تا هنگام بازگشت ،مردم خودشان را هشدار دهند
شاید مورد تأثیر قرار گیرند.
مقدمه
تح صیل علوم دینی در حوزههای علمیه ،فرصت گرانبهایی ا ست که توفیق بهرهمندی از برکات آن ،تنها ن صیب ک سانی می شود که
عنایت ویژه حقتعالی شامل حالشان شده و از رس شوق و اخالص در این مسیر گام برداشته و با فداکاری در راه دین ،ادامهدهنده راه
انبیاء و امئه معصومین(علیهمالسالم) باشند.
منابع دینی با تأکید فراوان بر اهمیت و جایگاه بلند این موهبت خدادادی ،بر پیمودن این راه ســـفارش بســـیار کرده اند؛ در همین
راســتا قرآن کریم در این آیه ،حرکت و رهس ـ اری برای علم دین را واجب شــمرده اســت؛ لذا حوزه های علمی شــیعه از آزاز ش ـ ل گیری
تاکنون ،این فرصت را مغتنم دان سته و در عمل به سفارشهای م رر دین ،سعی در فراهم آوردن زمینه ح ضور خیل م شتاقان تح صیل
علوم دینی را داشــته و متولیان امر کوشــیده اند بهپاس اقبال چشــمگیر ،برای پاســب به این نیاز فیاینده و اســتفاده بیشــرت از این رفیت
خدادادی ،همهساله نسبت به ثبتنام و پذیرش جوانان متعهد ،مستعد و عالقهمند به فراگیری علوم دینی اقدام منایند.
امام صادق علیه السالم میفرماید:
«هنگامیکه خداوند نسبت به بندهاي خیر ویژهای اراده كند ،فهمي عميق در دين به او عطا ميفرمايد».
جوانانی كه ت صمیم گرفتهاند منادي فرهنگ ا سالم ناب محمدي( صلی هللا علیه و آله) با شند و از اين آب حيات ،ت شنگان حقيقت را
سرياب منوده و راه نوراين عاملان رباين را در پیشگرفته و در عرصه معنويت ،رسبازان رشيد و فداكاري در س اه تبليغي حرضت مهدي

(عجل

هللا تعالی فرجه ال رشیف) به شامر آيند ،مي توانند در ف ضاي نظام مقدس جمهوري ا سالمي ،با تح صیل در حوزههای علميه «حافظان رشيعت» و
«مبلغان دین» باشند.
مركی مديريت حوزههای علميه با ا ستعانت از خداوند متعال ،در سایه عنایات ح رضت ويل ع رص(عجل هللا تعالی فرجه ال رشیف) و رهنمودهای
مقام معظم رهربي«مد لهالعالی» و مراجع عظام تقليد «ایدهم هللا» ،برای ســال تحصــیلی  1398-99از برادران داراي رشايط

(به رشحي كه در اين دفرتچه آمده)

برای تح صیل در حوزه های علمیه ،پذیرش به عمل ميآورد .اميد ا ست دلها بیشازپیش به معارف الهی رو شن شده و پویندگان این راه
به عنوان پرچمدار اين حركت الهي ،زمينهساز هور و قيام منجي عامل برشيت باشند.
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انشاء اهلل

تعاریف و اصطالحات:
واژههای کلیدی و کلامتی که در این دفرتچه بهکاربرده شده به رشح ذیل میباشد:
مدر سه علمیه :واحد آموزيش که با مجوز فعالیت آموزشی از شورای گ سرتش مرکی مدیریت حوزههای علمیه و مطابق با آئیننامهها و
دستورالعملهای ابالزی فعاليت ميکند و به اختصار مدرسه نامیده میشود.
داوطلب :به فردی گفته می شود که متقاضی پذیرش و تحصیل علوم دینی در مدارس علمیه تحت پوشش مرکی مدیریت حوزههای علمیه
میباشد.
فرایند :به سل سله مراحل و فعالیتهایی گفته می شود که توسط مجموعه های مختلف و مرتبط بر ا ساس ضوابطی معین و م شخص از
بدو ثبتنام تا پذیرش نهائی داوطلب صورت میگیرد.
گروه آموز شی :به تقسیمبندی داوطلبان و متقاضیان ورود به حوزه با توجه به سن و مقطع تحصیلی گفته می شودکه دارای سه گروه
آموزشی و به رشح ذیل میباشد:
گروه اول :پایه ه شتم و نهم دوره اول متو سطه ،پایه دهم دوره دوم متو سطه نظام جاری آموزش و پرورش ،سوم راهنامیی ،اول و
دوم دبیرستان نظام قبلی آموزش و پرورش؛
گروه دوم :پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوســطه نظام جاری آموزشوپرورش ،ســوم دبیرســتان لدی لم پیشدانشــگاهی نظام
قبلی آموزش و پرورش و دانشجوی کمرت از  33واحد؛
گروه سوم :دانشجوی باالی  33واحد و فارغالتحصیالن دارای مدرک کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکرتا.
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شرایط عمومی پذیرش:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.13
.11
.12
.13

اعتقاد و التیام عملی به دین مبین اسالم و مذهب حقه اثنیعرشی؛
اعتقاد و التیام عملی به والیتفقیه و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران؛
داشنت تابعیت كشور جمهوری اسالمی ایران؛ (داوطلب باید دارای شناسنامه و کد ملی باشد)
برخورداری از صالحیتهای اعتقادی ،اخالقی و حسن شهرت اجتامعی؛
برخورداری از سالمت جسمی و روحی کامل؛
برخورداری از استعداد مناسب جهت درك مطالب علمی و داشنت انگییه صحیح برای تحصیل علوم دینی؛
داشنت تحصیالت حداقل پایه ه شتم (دوره اول متوسطه) برای پذیرش در مدارس علمیه بلندمدت و حداقل سال دوازدهم (دوره
دوم متوسطه) برای پذیرش در مدارس سفیران هدایت؛
داشنت اجازهنامه رشعی از ولی؛ (درصورتیکه داوطلب به سن بلوغ نرسیده باشد)
نداشنت مش ل نظام و یفه عمومی؛
نداشــنت پرونده تحصــیلی و یا ســابقه اخراا انضــباطی و یا تحصــیلی از مراکی حوزوی (مرکی مدیریت حوزه های علمیه ،مرکی
مدیریت حوزه علمیه خراسان و مرکی مدیریت حوزه علمیه اصفهان)؛
داشنت رشایط سنی مطابق جدول شامره یک؛
داشنت رشایط معدل تحصیلی مطابق جدول شامره دو؛
قبولی و کسب امتیاز الزم در کلیه مراحل پذیرش.
جدول شامره ( 1جدول سنی)
مدرک

معافیت تحصیلی
حداکرث سن

معافیت دائم
متولد

حداکرث سن

پایان خدمت
متولد

حداکرث سن

متولد

1378
12
1383
11
1383
11
پایه هشتم
1378
12
1383
11
1383
11
پایه نهم و سوم راهنامیی
1377
11
1379
11
1383
11
پایه دهم
1376
11
1378
12
1383
11
پایه یازدهم
1377
11
1379
11
1383
11
اول دبیرستان
1376
11
1378
12
1383
11
دوم دبیرستان
1375
12
1377
11
1378
12
پایه دوازدهم
1375
12
1377
11
1378
12
سوم دبیرستان –دی لم
1374
12
1376
11
1378
12
پیشدانشگاهی
1373
12
1375
12
1378
12
دانشجوی زیر  33واحد
1372
12
1374
12
1377
11
دانشجوی باالی  33واحد
1372
12
1374
12
1376
11
کاردانی
1373
11
1372
12
1374
12
کارشناسی
1368
22
1373
11
1373
11
کارشناسی ارشد
1366
21
1368
22
1368
22
دکرتی
توضیح :پایه هشتم و نهم دوره اول متوسطه و پایه دهم ،یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه نظام فعلی آموزش و پرورش میباشد.
توضیح :سوم راهنامیی ،اول دبیرستان ،دوم دبیرستان ،سوم دبیرستانلدی لم  ،پیشدانشگاهی نظام قبلی آموزش و پرورش میباشد.
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مقطع
گروه اول
گروه دوم

جدول شامره ( 1جدول معدل به تفکیک گروه آموزشی و منطقه انتخابی برای تحصیل)
تحصتتیل در ستتایر
تحصیل در شهر
استتتتان محل ستتتکونت متنتتاطتق متحتروم
متتتتتنتتتتتاطتتتتتق
رشته
قم (غیربومی)
(غیر از مناطق محروم) (بومی و غیربومی)
(غیربومی)
*
*
( 12فقط بومی)
12
کلیه رشتهها
کلیه رشتهها غیر از ریاضی و
11
11
12
12
تجربی
11
12
11
12
رشتههای ریاضی و تجربی

گروه سوم

رشتههای عمومی

12

11

12

12

رشتههای علوم پایه

12

11

12

12

تذکر :1دواطلبان گروه اول فقط دراستان محل سکونت خودمجاز به انتخاب مدرسه هستند
تذکر  :1معدل مورد نیاز باتوجه به موقعیت ورشایط مدرسه محل تحصیل(از نظر منطقه محروم ،بومی و یا غیربومی ،قم یا غیر قم)
متفاوت میباشد لذا الزم است داوطلب در انتخاب اولویت دقت الزم را داشته باشد:
مثالً  :داوطلبی که ساکن استان سمنان است برای تحصیل در هر یک از استانهای سمنان (استان محل س ونت) ،هرمیگان (منطقه
محروم) ،مازندران (استان خارا از محل س ونت) و قم (استان خارا از محل س ونت) معدلی جداگانه الزم دارد که با توجه به جدول فوق
محاسبه میشود.
تذکر  :2الزم است حداقل معدل کالسیک داوطلب در سال آخر تحصیلی و همچنین میانگین دو سال قبل آن به صورت جداگانه مطابق
جدول شامره  1باشد.
تذکر  :2امتیاز نهائی برای افرادی محاسبه میشود که حداقل معدل و منره آزمون الزم را دارا باشند.
تذکر  :2رشتههای علوم پایه شامل :ریاضی ،فیزیک ،شیمی ،فلسفه ،منطق ،پزشکی و مهندسی.
تذکر :2داوطلبان گروه اول که دارای بیش از  17سال سن هستند فقط مجاز به انتخاب مدارس مقطع  1هستند.

شرایط اختصاصی پذیرش:
برخی از ا ستانها و مدارس دارای رشایط خا صی مثل حفظ قرآن ،رشط معدل و  ...می با شند لذا الزم ا ست داوطلب در موقع انتخاب
اولویت دقت کافی داشته باشد.
نکات قابلتوجه:
 .1استانها و مدارسی که دارای رشط اختصاصی هستند در پیوست شامره  3مشخصشدهاند.
 .2رشایط ،ضوابط و ویژگیهای مدارس قرآنی به همراه لیست آنها در پیوست شامره  4ذکر شده است.
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اولویتها و ویژگیهای مؤثر در امتیاز نهائی:
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
11
12

ویژگی
حافظین کل قرآن
حافظین کل نهجالبالزه
حافظین حداقل  5جیء قرآن کریم
حافظین حداقل یکششم نهجالبالزه
فرزندان شهدا ،مفقودین ،آزادگان و یا جانبازان  %53به باال
برادران شهدا ،مفقودین
ساکنین مناطق محروم
بومی
فرزند روحانی
دارندگان رتبههای اول تا سوم مسابقات علمی کشوری
دارندگان رتبه  3رقمی در کن ور رسارسی
دارندگان رتبههای برتر در امل یادهای علمی کشوری

مزایا
معاف از آزمون ورودی
معاف از آزمون ورودی

معاف از آزمون ورودی
معاف از آزمون ورودی
معاف از آزمون ورودی

امتیاز
 2امتیاز
 2امتیاز
 1امتیاز
 1امتیاز
 1امتیاز
 1امتیاز
 1امتیاز
 1امتیاز
 1امتیاز
 1امتیاز
 1امتیاز
 1امتیاز

تبصره  :1لحاظ کردن امتیازات مذکور مرشوط به وجود رشایط و امتیازات اولیه میباشد(.قبولی در آزمون ،رشط سنی و رشط معدل).
تب صره  :2افرادی که دارای بیش از یک امتیاز از امتیازات مذکور ه ستند ،از ردیفهای  5تا  9حداکرث  2امتیاز و از مجموع ردیفها ،حداکرث
 4امتیاز لحاظ میگردد.
تبصره  :3پس از جمعبندی امتیازات ،اولویت پذیرش با متقاضیان دارای باالترین معدل و رتبه از بین داوطلبان پذیرش میباشد.
تبصره  :4بارگذاری مدارک مربوط به ویژگیهای انتخابی الیامی است لذا داوطلبان گرامی دقت الزم را داشته باشند.
تعهدات داوطلب
داوطلب عالوه بر داشنت رشایط عمومی و اختصاصی پذیرش الزم است نسبت به رعایت موارد زیر نیی متعهد گردد.
 .1رعایت شئون اخالقی ،رفتاری ،سیاسی و اجتامعی؛
 .2حضور مستمر و رشد تحصیلی مناسب ،مطابق مقررات و مصوبات آموزشی؛
 .3امتام حداقل سطح یک تحصیالت حوزوی در بلندمدت و حداقل سطح  2در سفیران هدایت؛
 .4عدم اشتغال زیر حوزوی حداقل تا پایان سطح یک در بلند مدت و سطح  2در سفیران هدایت (اعم از متاموقت ،پارهوقت ،تحصیلی یا زیر
تحصیلی)؛
 .5رعایت آئیننامه و مقررات داخلی مدرسه؛
 .6قبول مأموریتهای محوله از طرف حوزه علمیه؛
 .7انجام دوره تبلیغی برای متقاضیان در دوره سفیران هدایت؛
 .8ملبس شدن به لباس مقدس روحانيت مطابق ضوابط و خودداري از پوشيدن لباس و رفنت به تبليغ بدون اخذ مجوز الزم؛
 .9گذراندن متامی مراحل پذیرش ،گیینش ،اخذ امتیازات الزم در هر مرحله؛
 .13عدم کتامن بیامری خاص؛
 .11قبول اح ام صادره از سوی کمیتههای مربوطه در صورت عدم عمل به تعهدات.
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مراحل پذیرش:
 پذیرش داوطلبان ورود به حوزههای علمیه دارای مراحل مختلفی میباشد و هر یک از مراحل نیی دارای رشایط و ضوابطی است که
به صورت مستقل محاسبه میگردد؛
 در صورت عدم رشکت در هر یک از مراحل پذیرش ،عدم کسب امتیاز الزم در هر یک از مراحل و یا عدم عمل به تعهدات موجب
منتفی شدن پذیرش فرد متقاضی خواهد بود و مدیریت با رعايت ساير مقررات ،نسبت به جايگیيني افراد واجد رشايط اقدام خواهد
كرد.
مرحله اول :ثبتنام؛
مرحله دوم :قبولی در آزمون علمی؛
مرحله سوم :قبولی در مصاحبه؛
مرحله چهارم :حضور در دوره میثاق طلبگی و کسب امتیاز الزم؛
مرحله پنجم :حضور در دوره اختبار و تثبیت آموزشی و کسب امتیاز الزم؛
مرحله ششم :اخذ تأییدیه از تحقیقات میدانی (تأیید حسن سابقه و  ...از طریق مراجع ذیصالح)؛
مرحله هفتم :اخذ تأییدیه سالمت جسامنی؛
مرحله هشتم :صدور کد تحصیلی.
مرحله اول :ثبتنام
.1
.2

ثبتنام و تش یل پرونده اولیه برای متامی داوطلبان بر اساس رشایط و مدارکی که در این آییننامه آمده است الیامی میباشد.
ثبتنام و تش یل پرونده بهصورت ال رتونی ی و از طریق سامانه پذیرش حوزههای علمیه

(آدرس )http://azmoon.ismc.ir/Default.aspx :صورت میپذیرد.
در صورت عدم ارائه یا نقص در مدارک ،عدم ت میل و یا نقص در فرمهای ثبتنام ،ثبتنام داوطلب لغو خواهد شد.
.3
زمان ثبتنام:
ثبتنام سال تحصیلی  98-99حوزههای علمیه در دو مرحله انجام میپذیرد:

مرحله  :1از  1211/11/12تا 1211/11/11
مرحله  :1از  1211/21/11تا 1211/21/11
مدارک الزم جهت بارگذاری در سامانه:
 شناسنامه؛ کارت ملی؛ برگه معافیت تحصیلی ،پایان خدمت یا معافیت دائم؛ آخرین مدرک تحصیلی و کارنامه تحصیلی سه سال آخر تحصیالت؛ ع س 4*3؛ مدرک اولویتها (حفظ قرآن ،ایثارگری و .)...تذکر :مدارک الزم را با حجم کمرت از  122کیلوبایت اسکن و آماده منایید تا در موقع ثبتنام با مشکل مواجه نگردید.
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انتخاب اولویت:
.1
.2
.3
.4
.5

هر داوطلب مجاز به انتخاب حداکرث  5مدرسه به عنوان اولویتهای محل تحصیل خود میباشد.
جهتنهایی شدن ی ی از اولویتهای انتخابی ،الزم است داوطلب بعد از ت میل ثبتنام ،از تاریب  1397/12/13به بعد با مدرسه مورد
نظر متاس یا مراجعه حضوری داشته باشد.
قبل از قطعی شدن مدرسه محل تحصیل ،ام ان ویرایش و تغییر اولویت از طریق سامانه وجود دارد.
پس از تأیید مدرسه و قطعی شدن مدرسه محل تحصیل ،تغییر مدرسه با محدودیت روبرو بوده و فقط از طریق مدیریتهای استانی
ام انپذیر است.
آدرس و شامره متاس مدیریتهای استانی و مدارس علمیه رسارس کشور در پیوست شامره  3ذکر شده است.

مرحله دوم :آزمون ورودی
 .1لیست مراکز برگزاری آزمون در پیوست شامره  2ذکر شده است.
 .1لیست منابع آزمون برای گروههای مختلف تحصیلی در پیوست شامره  2ذکر شده است.
 .2آدرس دقیق محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه ذکر خواهد شد.
جدول زمانبندی مراحل آزمون ورود به حوزههای علمیه در سال تحصیلی 11-11
تاریخ اخذ کارت
تاریخ برگزاری آزمون
مدتزمان آزمون
تاریخ اعالن نتایج آزمون

کارت ورود به جلسه آزمون در سامانه پذیرش در روزهای  27و  28و  1398/31/29در دسرتس میباشد.
آزمون ورودی حوزههای علمیه در روز جمعه  1398/31/33ساعت  9صبح برگیار میگردد.
مدتزمان آزمون  75دقیقه میباشد.
اعالم نتایج آزمون ورودی در تاریب  1398/32/21میباشد.

مرحله سوم :مصاحبه
به منظور احراز ویژگیهای شخصیتی و تربیتی داوطلب ،پس از مشخص شدن اعالم نتایج آزمون ،مصاحبه حضوری برگیار میگردد.
 .1از کلیه داوطلبانی که در مرحله سنجش علمی ،امتیاز الزم را کسب منودهاند ،مصاحبه به عمل میآید.
 .2زمان و م ان مصاحبه از طریق مدیریتهای استانی و یا سامانه معاونت آموزش اطالعرسانی خواهد شد.
 .3پس از انجام مصاحبه ،دارندگان باالترين امتياز جهت رشکت در دوره میثاق طلبگی به مدارس علمیه معرفی خواهند شد.
مرحله چهارم :دوره میثاق
داوطلبینی که از مراحل قبلی امتیاز الزم را کسب منودهاند جهت آشنایی با محیط و برنامههای آموزشی در حوزههای علمیه ،دورهای
را به نام میثاق میگذرانند که در این دوره مباحثی با محوریت اخالق و تهذیب با موضوعاتی همچون زی طلبگی ،رسالتها و برنامههای
حوزه ،طلبه و آشنایی داوطلبان با جایگاه حوزه ،ارکان مدیریتی و تصمیمگیری ارائه میگردد.
مرحله پنجم :دوره اختبار
به منظور سنجش مییان درک یادگیری فرد متقاضی ،دوره آموزشی نسبت به برخی علوم مقدماتی حوزوی برگیار و در پایان آزمون کتبی
به عمل میآید.
مرحله ششم :تحقیقات میدانی
پس از موفقیت و کسب امتیاز الزم در مراحل قبلی به منظور احراز صالحیتهای اخالقی ،اجتامعی و سیاسی تحقیقات میدانی به عمل
خواهد آمد.
مرحله هفتم :سنجش سالمت
پس از موفقیت و کسب امتیاز الزم در مراحل قبلی به منظور احراز سالمت جسمی و روحی از داوطلبین آزمایشها و مشاورههای
پیش ی به عمل میآید.
مرحله هشتم :صدور کد رسمی
داوطلبان پس از کسب امتیاز الزم در متام مراحل و احراز صالحیتهای الزم به عنوان طلبه رسمی در مدارس علمیه مشغول به تحصیل میگردند.
تذکرات قابلتوجه:
 -1پیوستهای شامرههای  1تا  5درسایت معاونت آموزش و با عناوین زیر بار گذاری شده است:
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 پیوست شامره  :1نگاهی گذرا به حوزههای علمیه؛
 پیوست شامره  :2راهنامی ثبتنام در سامانه پذیرش؛
 پیوست شامره  :3لیست مدیریتهای استانی ،مدارس علمیه و مراکی آزمون؛
 پیوست شامره  :4رشایط و ضوابط مدارس قرآنی؛
 پیوست شامره  : 5منابع آزمون پذیرش حوزههای علمیه برای گروههای مختلف تحصیلی.
 -2جهت دریافت راهنامیی مربوط به پذیرش با مدیریتهای استانی و مدارس علمیه رسارس کشور متاس حاصل فرمایید.
ساعت متاس :روزهای ادارای از ساعت  1/22تا 12
 -3پس از مطالعه کامل و دقیق مندرجات دفرتچه و همچنین راهنامی سایت ،نسبت به ثبتنام اقدام منایید.

نـشانی اینترنتی سایت معاونت آموزش:
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