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کنند، سایر موارد همین طوری که فقه و انحاء فقه را تعلم و تعلیم می

اسالم را و سایر ابعاد اسالم را هم باید تحصیل بکنند و باید تدریس 

 .ارشاد و هدایت کنندبکنند و اشخاص ارزنده را بار بیاورند تا مردم را 

 حضرت امام خمینی )رحمت اهلل علیه(

 

 

 

 

 

 

حوزه باید به سمت تخصصی شدن پیش برود، خوش بختانه اآلن کارهایی 

 .شده و اقدامات مقدماتی انجام گرفته است اما باید جدیت بیشتری بشود

 ای) مدظله العالی(بیانات امام خامنه
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 اختصاصي و عمومي رايطش 
 است: الزم زیر شرایط داشتن ،سفیران هدایتناپیوسته   3در سطح نام نویسی  برای

 اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم و مذهب شیعه اثنی عشری؛ 

 مطلقه فقیه و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران؛ اعتقاد و التزام به والیت 

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران؛ 

 ؛عدم منع قانونی از ادامه تحصیل 

  صالحیت های فکری، اخالقی، رفتاری و مراعات شئون و زی طلبگی؛دارا بودن 

 سالمت روحی روانی، نداشتن نقص عضو و بیماری های جسمی مانع از تحصیل؛ 

 ل همزمان در سایر مراکز آموزش عالی حوزوی و دانشگاهی؛عدم اشتغال به تحصی 

 تعهد اخالقی مکتوب نسبت به اتمام دوره؛ 

  اتمام سطح دو سفیران هدایت 

به صوورت مشوروث ثبوت نوام     تواند ، متقاضی میواحد درسی(14)حداکثر به میزان  سفیران هدایت 1سطح  در در صورت وجود ناقصیتبصره: 

د. سطح موورد نظور خوود را ارانوه نمایو      سال دوم تحصیلی، گواهی اتمامکه تا ابتدای نیم دنشوتعهد مینهایی رسماً مکرده و در صورت گزینش 

 .آمده و تبعات ناشی از آن متوجه داوطلب خواهد بودبدیهی است که در غیر این صورت از تحصیل ایشان ممانعت به عمل 

 اتمام دوره تعهد تبلیغی 

  شرایط خاص؛ دارایدارا بودن شرایط پذیرش واحدهای آموزشی 

 ؛و عملی قبولی در مصاحبه علمی 

 رعایت قوانین خاص واحدهای آموزشی. 

 

 انتخاب رشته و واحد آموزشي ثبت نام،
سونشش و پوذیرش   از طریو  سوایت       21/11/2012 الوی  12/21/2011 از تواری    2042-2041 بورای سوال تحصویلی    سفیران هودایت  3در مدارس سطح  ثبت نام

   انشام خواهد پذیرفت. paziresh.ismc.irعلمیه به نشانی  هایحوزه
 ند.انتخاب رشته و واحد آموزشی مورد نظر خود اقدام نمای به داوطلبان گرامی می توانند از طری  لینک ثبت نام پس از ثبت نام اولیه، نسبت 

 را بورای   خوود اسوکن شوده    عکوس قبول از مراجعوه بوه سوایت موذکور،       انی که پنل شخصی آنان در سامانه پیشخوان حوزه فاقد عکس است الزم اسوت  داوطلب

 .آماده نماید بارگذاری در سامانه

  نسبت بوه انتخواب     اعالم گردیده است پیوستظرفیت پذیرش در هر رشته که در جدول ، با در نظر گرفتن  مندی می تواند با توجه به عالقههر داوطلب

 .اقدام نماید رشته و واحد آموزشی 1حداکثر 

 

 و عمومي مصاحبه علمي

 نتخواب شوده   هت انشوام مصواحبه بوه واحود آموزشوی ا     ثبت نام کندگان واجد شرانط الزم است در زمانبندی اعالم شده از سوی واحد آموزشی ج

 مراجعه نمایند؛

  ها، در دو محور مصاحبه تخصصی با توجه به منابع متناسب با هر رشته و مصاحبه عمومی )شامل اطالعات عموومی، مسوانل   رشتهمصاحبه در تمامی

 پژوهشی،توانمندی و...( انشام می گردد. -اخالقی، فعالیت های علمی
 هستند. خودن تبصره: واحدهای آموزشی در صورت تشخیص گروه علمی خود، مشاز به اخذ آزمون کتبی از داوطلبا

  را جهت انشوام سوایر مراحول     نتیشه آناقدام نموده و  ثبت نام کنندگانواحدهای آموزشی طب  برنامه ریزی انشام شده، نسبت به انشام مصاحبه از

 ثبت خواهند نمودسامانه  درقانونی و اطالع رسانی 

http://www.paziresh.ismc.ir/
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 در واحدهای آموزشي   پذيرش نهايي
  رشتهباشند و امکان پذیرش به صورت همزمان در چند می و یک رشته بت نام در یک واحد آموزشیثتکمیل نهانی تنها مشاز به  پذیرفته شدگان 

 وجود ندارد. محل

   پس از ثبت نظر مثبت واحد آموزشی انتخابی نسبت به پذیرش داوطلب، داوطلب موظف است برای نهانی کردن ثبت نام، از طری  سامانه ثبت نوام

 نهایی یکی از انتخاب های خود بنماید.اقدام به تأیید 

 .قبل از نهایی شدن ثبت نام، داوطلب می تواند در زمانبندی تعریف شده انتخاب های خود را مطاب  ضوابط ویرایش نماید 

 پذیر است. پس از نمایی شدن ثبت نام امکان ویرایش توسط واحد آموزشی یا داوطلب وجود ندارد و تنها توسط مدیریت استان مربوطه امکان 

  د عدم مراجعه به واحد آموزشی تخصصی پذیرفته شده در موعد مقرر، به منزله انصراف از پذیرش تلقی شده  و با رعایت سایر مقررات افراد واجو

 شرایط جایگزین می شوند.

 تذکرات نهايي
 :ا مبذول نمایندنام نسبت به موارد ذیل دقت الزم رالزم است داوطلبان گرامی در زمان ثبت 

  ثبت نام خود را در همان روزهای اول انشام دهند. گرددبه داوطلبان گرامی توصیه می 

  ،در حضوور و بوا تأییود داوطلوب صوورت گیورد.        الزم است تمامی مراحل ثبت نام در صورت مراجعه به کافی نت و یا واحدهای آموزشی جهت انشام ثبت نام

 با ضوابط فوق الذکر، بر عهده داوطلب خواهد بود.و مغایر  بدیهی است که مسئولیت انتخاب اشتباه 

   در صورتی که مشخص گردد فرد پذیرش شده فاقد شرایط این آیین نامه بوده است، پذیرش وی لغو و عواقب ناشی از آن بر عهده خود داوطلوب

 و واحد آموزشی پذیرنده خواهد بود.
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 سفیران هدايت   3مدارس علمیه سطح  لیست













 


