شرایط عمومی پذیرش:
.1

اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم و مذهب حقه اثنیعشری؛

.2

اعتقاد و التزام عملی به والیتفقیه و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران؛

 .3داشتن تابعیت كشور جمهوری اسالمی ایران؛ (داوطلب باید دارای شناسنامه و كد ملی باشد)
.4

برخورداری از صالحیتهای اعتقادی ،اخالقی و حسن شهرت اجتماعی؛

.5

برخورداری از سالمت جسمی و روحی كامل؛

.6

داشتن انگیزه و استعداد مناسب برای تحصیل علوم دینی؛

 .7داشتن قبولی حداقل پایه هشتم (دوره اول متوسطه) برای پذیرش در مدارس علمیه دارای برنامه آموزشیی
بلندمدت و قبولی حداقل سال دوازدهم (دوره دوم متوسطه) برای پیذیرش در میدارس علمییه دارای برنامیه
آموزشی سفیران هدایت؛
 .8داشتن اجازهنامه شرعی از ولیّ؛ (درصورتیكه داوطلب به سن  15سال نرسیده باشد)
.9

نداشتن مشکل نظام وظیفه عمومی؛

 .11نداشتن پرونده تحصیلی و یا سابقه اخراج انضباطی و یا تحصیلی از مراكز حوزوی (مركیز میدیریت حیوزههیای
علمیه ،مركز مدیریت حوزه علمیه خراسان و مركز مدیریت حوزه علمیه اصفهان)؛
 .11داشتن شرایط سنی مطابق جدول شماره سه دفترچه راهنمای پذیرش؛
 .12داشتن شرایط معدل تحصیلی مطابق جدول شماره چهار دفترچه راهنمای پذیرش؛
 .13قبولی و كسب امتیاز الزم در كلیه مراحل پذیرش.

تبصره:
هرکدام از شرایط سنی و نظام وظیفه به صورت مستقل و جداگانه محاسبه می شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

شرایط نظام وظیفه
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نکات قابل توجه در خصوص شرایط نظام وظیفه:

 .1افرادی که قبل از سن مشمولیت (11سالگی) هستند و از پایه یازدهم یا پیشدانشگاهی فارغالتحصیل شدهاند ،تا  6ماه
بعد از زمان ورود به سن مشمولیت مجاز به ثبتنام در حوزه میباشند.

 .2محاسبه وضعیت سنی و نظام وظیفه دانشآموزان مدارس شبانه و یا آموزش از راه دور همانند دانشآموزان روزانه محاسبه
میگردد.
 .3با توجه به اینکه تحصیل همزمان در حوزه و دانشگاه ،مغایر با قوانین سازمان وظیفه عمومی میباشد لذا فرد موظف
است در صورت پذیرش در حوزه علمیه پس از طی مراحل پذیرش و گزینش ،اصل مدرک فارغالتحصیلی و یا انصراف
رسمی خود را ارائه نماید .در غیر اینصورت پذیرش آنان ملغی خواهد شد.
 .4کلیه فارغالتحصیالن دوره متوسطه ،دانشگاهی و یا کسانیکه قصد انصراف از دانشگاه را دارند ،در صورتی مجاز به
پذیرش میباشند که از تاریخ فارغ التحصیلی یا انصراف آنان بیش از یک سال نگذشته باشد.
 .5مطابق با قانون نظام وظیفه ترخیص سربازان حین خدمت ،فارغالتحصیل مقطع دیپلم و باالتر ،به شرط نداشتن غیبت اولیه
و همچنین رعایت شرط سنی برای تحصیل در حوزههای علمیه امکانپذیر میباشد.
 .6افراد دارای برگه آماده به خدمت «بدون غیبت و اضافه خدمت» که تاریخ اعزام آنها بعد از شروع سال تحصیلی حوزه
علمیه باشد ،مجاز به ثبتنام میباشند.
 .7متقاضیانی که در دوران تحصیل در مقطع دیپلم یا دانشگاه ،دو مرتبه اقدام به انصراف از تحصیل نمودهاند ،حتما باید
دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم باشند.
 .1افرادی که به دالیلی مانند مشروط شدن ،از دانشگاه اخراج شدهاند برای ورود به حوزه نیاز به ارائه پایان خدمت و یا معافیت
دائم دارند.
 .9افرادی که از حداکثر سنوات تحصیل خود (سنوات ارفاقی) استفاده کردهاند برای پذیرش در حوزه نیاز به ارائه پایان خدمت
و یا معافیت دائم دارند.
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جدول سنی
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جدول سنی داوطلبان پذیرش حوزههای علمیه سال تحصیلی  2042-2041در تمامی پایههای تحصیلی به
شرح ذیل میباشد؛

داشتن معافیت تحصیلی

داشتن معافیت دائم

داشتن کارت پایان خدمت

مقطع تحصیلی
حداکثر سن

متولد

حداکثر سن

متولد

حداکثر سن

متولد

پایه هشتم

81

8111/10/18

81

8111/10/18

01

8118/10/18

پایه نهم

81

8111/10/18

81

8110/10/18

08

8111/10/18

پایه دهم

81

8111/10/18

01

8118/10/18

00

8101/10/18

پایه یازدهم

81

8111/10/18

08

8111/10/18

01

8101/10/18

01

8118/10/18

00

8101/10/18

02

8100/10/18

01

8118/10/18

01

8101/10/18

02

8107/10/18

08

8111/10/18

02

8100/10/18

07

8102/10/18

دارای مدرک کاردانی

00

8101/10/18

02

8100/10/18

07

8102/10/18

دارای مدرک کارشناسی

02

8100/10/18

07

8102/10/18

01

8101/10/18

دارای مدرک کارشناسی
ارشد

01

8101/10/18

01

8101/10/18

11

8108/10/18

دارای مدرک دکتری

11

8108/10/18

11

8108/10/18

10

8171/10/18

پایه دوازدهم و پیش
دانشگاهی و دیپلم
دانشجوی زیر  03واحد
قبولی
دانشجوی باالی 03
واحد قبولی

جدول معدل به تفکیک گروه آموزشی و منطقه انتخابی برای تحصیل
استان محل

مناطق محروم

سکونت (غیراز

(بومی و

مناطق محروم)

غیربومی)

كلیه رشتهها

87

( 82فقط بومی)

*

كلیه رشتهها غیراز ریاضی و تجربی

82

81

80

رشتههای ریاضی و تجربی

82

رشیتیه

مقطع

گروه اول
گروه دوم

تحصیل در سایر

تحصیل در شهر

مناطق(غیربومی)

قم (غیربومی)
*
81

87

80

80

رشتههای عمومی
(علوم انسانی ،هنر ،زبان خارجه،

82

82

80

82

سایر)

گروه سوم

رشتههای علوم پایه (رشتههای فنی
مهندسی و علوم پزشکی)

81

81

80

81

تذکر  :2دواطلبان گروه اول فقط در استان محل سکونت خود مجاز به انتخاب مدرسه هستند.
تذکر  :1محاسبه معدل داوطلبان ساکن در استانهای خراسان رضوی ،جنوبی و شمالی در هر یک از استانهای همجوار مطابق
معدل استان محل سکونت (بومی) محاسبه میگردد.
الزم است میانگین معدل سه سال پایانی دانشآموزان متوسطه و دو مقطع پایانی دانشگاهیان مطابق معدل
ذکر شده در جدول معدل باشد - .الزم است حداقل هر یک از معدلها  21و میانگین آنها مطابق جدول یاد شده باشد.

راهنمای درج معدلهای مورد نیاز در سامانه مطابق جدول
مقطع

کلیه پایههای دوره
متوسطه اول و دوم

کلیه مقاطع دانشگاهی

وضعیت تحصیل

اشتغال به تحصیل در هر مقطع
فارغ التحصیالن هر مقطع
اشتغال به تحصیل در هر مقطع
فارغ التحصیالن هر مقطع

معدل مورد نیاز

معدل آخرین نیمسال  +معدل سال ماقبل  +معدل دو سال
قبل به صورت جداگانه
معدل سال آخر  +معدل سال ماقبل آن  +معدل دو سال
قبلتر به صورت جداگانه
معدل واحدهای گذرانده شده در آخرین مقطع  +معدل آخرین
مدرک اخذ شده
معدل دو مقطع پایانی

