
 1  0911-0011سال تحصیلی   نیمسال دوم های تخصصیدفترچه راهنمای ثبت نام رشته

  



 0  0911-0011سال تحصیلی   نیمسال دوم های تخصصیدفترچه راهنمای ثبت نام رشته

 

 فهرست

 

 2 .............................................................................................................. مقدمه

 2 ................................................................................... اصطالحات و فیتعار

 2 ....................................... یتخصص یها رشته یآموزش نظام با ییآشنا

 3 ............................................................................ پژوه دانش پذیرش وهیش

 3 ....................................................................................................... مهم تذکر

 3 ....................................................................... یاختصاص و عمومی شرایط

 3 ........................................................................................ عمومی شرایط -1

 3 .................................................................................. یاختصاص شرایط -2

 4 ............................................................... ژهیو ازاتیامت از استفاده طیشرا

 4 ........................................................................ نام ثبت جهت الزم مدارک

 5 .............................................................................................. نام ثبت ندیفرا

 5 ................................................................... یآموزش واحد و رشته انتخاب

 5 ............................................................................................هیاول جینتا اعالم

 5 ............................................................................ یعموم و یعلم مصاحبه

 5 ......................................................... یینها شدگان رفتهیپذ یاسام اعالم

 5 ...... یتخصص یآموزش یواحدها در شدگان رفتهیپذ یینها نام ثبت

 6 ................................................................................................ یینها تذکرات
 

 

  



 2  0911-0011سال تحصیلی   نیمسال دوم های تخصصیدفترچه راهنمای ثبت نام رشته

 

 )قدس سره(امام خمینی

کنند، سایر موارد اسالم را و سایر ابعاد اسالم را هم باید تحصیل بکنند و باید تدریس بکنندد و اشدخاا اردنددا را بدار     همین طوری که فقه و انحاء فقه را تعلم و تعلیم می

 بیاورند تا مردم را ارشاد و هدایت کنند.

 

 (دام ظله العالی)ای امام خامنه

 حودا باید به سمت تخصصی شدن پیش برود، خوش بختانه اآلن کارهایی شدا و اقدامات مقدماتی انجام گرفته است اما باید جدیت بیشتری بشود.

 

 مقدمه
ای دیدرین در تدالش هدای    ها که هر ید  سدابقه  طلبد این رشتهنیاد امرود جامعه، توسعه و تقویت آنها را می هایی اد علوم اسالمی هستند کههای تخصصی، شاخهشتهر   

اندد. در عصدر حا،در، تکعدر علدوم و انبدوا شدبهات و        ها بدودا علمی حودا و حودویان دارند هم پای علم اصیل و ممتاد فقه هموارا مورد توجه عالمان جامع اندیش حودا

 نکار نیست.نیادها قابل ا

 و بدا عنایدت    العدالی  ظلده  دام)ایو رهبر معظم انقالب  حضدرت آیدت اخ خامنده    سدرا  )قدسبر این اساس و با توجه به تأکیدات بنیانگذار انقالب اسالمی ایران حضرت امام خمینی

هدای تخصصدی در حدودا پاگرفدت تدا بده تربیدت فضدالیی         سدال اسدت کده رشدته     21مراجع معظم و دعمای حودا و نیز با همت شورای عالی و مدیریت حودا بدیش اد  

ای آمدودش تخصصدی بده    های متعدد علوم اسالمی بپردادد که در این بین نقش و تالش خالصانه مسئوالن واحدده اندیشمند و مدرسان و پژوهشگرانی اردشمند در رشته

 خصوا مدیران محترم آنها ستودنی است.

تدر  گیرندگان و تصمیم سادان حودوی در امور مربوط  به این رشدته هدا را سدنگین   های تخصصی مسئولیت تصمیمرویکرد معبت طالب جوان و گسترش رودافزون رشته

 ا و واحد های آمودش تخصصی حودا باشیم.می کند. امید که در افق پیش رو شاهد ایجاد و توسعه نظام مند رشته ه

 

 اصطالحاتتعاریف و 
 کندمی گرایش های مربوطه ارائه با را نیاد مورد تخصصی هایرشته اد یکیبا مجود الدم  که است آمودشی واحد :تخصصی مركز. 

 کندمی اجرا مربوطه، هایگرایش با را نیاد مورد تخصصی رشته چند یا دو با مجود الدم که است آمودشی واحد :عالی حوزوی آموزش مؤسسه. 

 یکی اد شعب علوم و معارف اسالمى و یا دانش های مورد نیاد حودا است که در مو،وعی متمایز اد دیگر مو،وعات علمی بودا و به ید    :رشته

 کارآیی مشخص می انجامد.

 :گیری تخصصی در ی  رشته تحصیلی است.جهت گرایش 

 :هاى آمودشى، تربیتى و پژوهشى، اى اد برنامهرف اسالمی، که طالب شرکت کنندا در آن پس اد گذراندن مجموعهمرحله ای اد علوم و معا سطح

 به اهداف آمودشی مد نظر دست می یابند.

 :فردی است که طی مراحل قانونی در یکی اد واحدهای آمودشی تخصصدی پذیرفتده شددا و ثبدت ندام نهدایی نمدودا اسدت و ملدزم بده            دانش پژوه

 راندن دروس مشخص شدا و انجام سایر مراحل تحصیلی و قوانین آن واحد آمودشی می باشد.گذ

 :طلبه ای که تمام امتحانات )کتبی و شفاهی  دروس اولین مقطع تحصیلی حودا را با موفقیت به پایان رساندا باشد. فارغ التحصیل سطح یک 

 :رساندا باشد.شفاهی  دروس دومین مقطع تحصیلی حودا را با موفقیت به پایان  طلبه ای که تمام امتحانات )کتبی و فارغ التحصیل سطح دو 

 

 آشنایی با نظام آموزشی رشته های تخصصی
 در واحدهای آمودشی تخصصی دارای مجود اد شورای گسترش حودا های علمیه ارائه  0و سطح 9، سطح2رشته های تخصصی در سه مقطع سطح

 می گردند.

  نیم سالی است و اردش هر درس بدا تعدداد    -درسی –مبتنی بر نظام ساعتی به صورت حضوری تمام وقت و نظام آمودشی در رشته های تخصصی

 پژوا در ی  درس به همان درس محدود است.شود و قبولی یا عدم قبولی دانشساعت های برگزاری آن درس سنجیدا می
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 هفته آمودشدی و دو هفتده بدرای امتحاندات اسدت کده بدر         01و حداکعر  00سال شامل حد اقل  ا و هر نیمهر سال تحصیلی مرکب اد دو نیمسال بود

 اساس تقویم آمودشی ساالنه حودا های علمیه تنظیم می گردد.

  ندیم   8، بدون احتساب پایان نامده حدداکعر   9سال و در رشته های تخصصی سطح نیم 1حداکعر  2سطح طول مدت تحصیل در رشته های تخصصی

 می باشد.سال 

 دانش پژوه پذیرش شیوه
 احتساب نمرات دروس اد پدیش مشدخص شددا اد سدطح ید ، جهدت        به صورت 9و2در رشته های تخصصی سطحدانش پژوا  اولیه پذیرش شیوا

پذیرش در سطح دو رشته های تخصصی و احتساب نمرات دروس اد پیش مشخص شدا اد هدر دو سدطح ید  و دو یدا تنهدا اد سدطح دو، جهدت        

 پذیرش در سطح سه رشته های تخصصی خواهد بود.

  بدا ،درائب مشدخص شددا و      اختصاصدی  بده عندوان دروس   نمرا تعدادی اد دروس و 0نمرا تعدادی اد دروس به عنوان دروس عمومی و با ،ریب

 .محاسبه می گردند 7و  1،  5شمارا  های طبق جدولمتناسب با هر رشته ی تخصصی 

  ،جهدت انجدام  ، واجدین شرایط طبق باالترین امتیاد و با رعایت حدداقل امتیداد حدد نصداب قبدولی     پس اد محاسبه نمرات دروس حودوی داوطلبان 

 مصاحبه علمی و عمومی به واحدهای آمودشی انتخاب شدا معرفی می گردند.

  درصد اد نمرا نهایی و در پذیرش رشته های تخصصی سطح سه،  51در پذیرش رشته های تخصصی سطح دو، هر ی  اد نمرا احتسابی و مصاحبه

 دهند.اا میدرصد اد نمرا نهایی را به خود اختص 11درصد و نمرا مصاحبه  01نمرا احتسابی 

 تذكر مهم
در صورتی که داوطلب ورود به سطح سه رشته های تخصصی به دلیل تحصیل در سطح دو رشته های تخصصدی، در دروس کدم حجدم اد برنامده     

درس  جاری حودا که مورد محاسبه قرار می گیرند نمرا نداشته باشد، با توجه به وجود آن دروس در برنامه سطح دو رشته های تخصصی، نمرا آن

 لحاظ و محاسبه خواهد شد.

 : نمرا دروس مذکور با خوداظهاری داوطلب در سامانه ثبت نام ثبت و محاسبه می گردد.0تبصرا

: در صورت منافات نمرا درج شدا با نمرا واقعی در گواهی رسمی و احراد آن در هنگام مصاحبه، تبعات آن بر عهددا داوطلدب بدودا و    2تبصرا

 می باشد.استان وا با مدیریت تصمیم گیری در این خص

 

 اختصاصی و عمومی شرایط
 است: الدم دیر شرایط داشتن نام نویسی در رشته های تخصصی، برای

 عمومی شرایط -1
 اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم و مذهب شیعه اثنی عشری؛ 

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

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران؛ 

 ؛عدم منع قانونی اد ادامه تحصیل 

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

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

  دانشگاهی؛عدم اشتغال به تحصیل همزمان در سایر مراکز آمودش عالی حودوی و 

  اتمام دورا؛ مبنی برتعهد 

 اختصاصی شرایط -2
 ؛سطح ی  برای پذیرش در مقطع سطح دو و اتمام سطح دو برای پذیرش در مقطع سطح سه اتمام 
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  تخصصی  توانند در مراکزسفیران هدایت، پس اد انتقال رسمی به بلند مدت و اتمام تعهد تبلیغی با رعایت دیگر شرائط می 2فارغ التحصیالن سطح

 ثبت نام نمایند.

  ؛9سال سن جهت پذیرش در مقطع سطح 98و حداکعر  2سال سن جهت پذیرش در مقطع سطح 90دارا بودن حداکعر 

: در صورتی که داوطلب با مدرک کارشناسی ارشد و یا دکترای تخصصی در حودا علمیه پذیرش شدا باشد، سدنوات تحصدیل وی در   0تبصرا

 ه می گردد.دانشگاا به حداکعر سن ا،اف

 می باشد. مدیریت استان مربوطه: پذیرش داوطلبان ایعارگر و داوطلبان با شرایط خاا که دارای سن باالتر می باشند، منوط به تأیید 2تبصرا

 در آخرین سطح حودوی 00داشتن حداقل معدل 

 سطح در اولویت هستند.تبصرا: با توجه به محدودیت ظرفیت پذیرش مرکز تخصصی پذیرش طالب دارای باالترین معدل 

 دارا بودن شرایط پذیرش واحدهای آمودشی با شرایط خاا؛ 

 ؛قبولی در مصاحبه علمی 

 رعایت قوانین خاا واحدهای آمودشی. 

 

 امتیازات ویژهشرایط استفاده از 
 استفادا نمایند: -ظرفیت اعالم شدا به آنهاا،افه بر  -سهمیه پذیرش واحدهای آمودشی تخصصی %21داوطلبانی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند اد 

  اد دروس تخصصی تا پایان نیم سال  07طالب ممتاد سطح قبل آمودشی در همان واحد آمودشی و رشته تخصصی مشروط به کسب حداقل معدل

 ؛پذیرشقبل اد 

  ؛پایان نیم سالاد تمام دروس تا  08طالب ممتاد حودا و یا سایر رشته های تخصصی مشروط به کسب حداقل معدل 

 طالب رتبه اول تا سوم مسابقات علمی و جشنوارا های حودوی منوط به معرفی رسمی؛ 

  با ارائه مدرک معتبدر و   پذیرشاد تمام دروس تاپایان نیم سال قبل اد  01طالب حافظ قرآن ، نهج البالغه و صحیفه سجادیه، باکسب حداقل معدل

 یا قبولی در آدمون شفاهی حفظ؛

 مناطق محروم که نیاد آن منطقه به دانش آموخته رشته جاری در واحد آمودشی احراد گردد؛ طالب بومی 

تبصرا: بررسی صالحیت این دسته اد پذیرش شدگان منوط به مصاحبه و کسب حداقل امتیاد مصاحبه برابر آخرین نفدر قبدول شددگان و احدراد     

 می باشد. مدیریت استانشرایط و ارائه مدارک مورد نیاد و تأیید 

 

 مدارک الزم جهت ثبت نام
تصویر اسدکن شددا مددارک     های علمیه فاقد مدارک باشد،در صورتی که داوطلب در سامانه پیشخوان مرکز مدیریت حودا الدم است قبل اد مراجعه به سایت مذکور،

 برای ثبت نام آمادا نماید:با شرایط ذکر شدا ذیل را 

 عکس؛ 

 .باشد سفید دمینه با و رنگی است بهتر و جاری سال به مربوط عکس -

 .باشد لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر بدون و وا،ح کامالً رخ، تمام باید داوطلب تصویر -

 .شود   ذخیرا)قالب در و اسکن، کیلوبایت 211پیکسل و حداکعر حجم 911×211حداقل و011×911 حداکعر ابعاد با باید عکس -

 .نیست قبول قابل مشابه مدارک و شناسنامه ملی، شناسایی)کارت تهای کار روی اد عکس اسکن -

 آخرین مدرک تحصیلی؛ 

  می نمایند    گذراندا شدا، برای آن دسته اد داوطلبان که برخی اد نمرات خود را خود اظهاری نمرات دروسنامه رسمی مبنی بر اعالم و تأیید 
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 رایند ثبت نامف
انجدام   /https://paziresh.ismc.irبده نشدانی   علمیده   هدای سنجش و پذیرش حودااد طریق سایت  فقط  91/01/0911  الی 21/01/0911 اد تاریخثبت نام 

   خواهد پذیرفت.

کارت های بانکی عضو شتاب،  می توانند نسدبت بده    اد طریق یکی ادریال   011.111صد هزار ریال )پرداخت مبلغ با ثبت نام  داوطلبان جهت: 0 تبصرا

 ثبت نام اقدام نمایند.  

 یابد.مبلغ ثبت نام برای اصل نام نویسی بودا و بر اساس تعداد رشته های انتخابی برای متقا،یان افزایش نمی :2تبصرا  

  باشد.باشید مبلغ پرداختی قابل بادگشت نمیدقت کافی داشته توجه و در ثبت نام به شرائط و ،وابط مندرج در دفترچه  :9تبصرا 

 و واحد آموزشیانتخاب رشته 

  باشد.  می9 سطح یا 2هر داوطلب تنها مجاد به ثبت نام در ی  سطح آمودشی)سطح 

  نسبت به انتخاب حداکعر دو ها برخی اد رشته  این دفترچه و شرائط اختصاصی ظ شدا درو شرایط لحا مندی می تواند با توجه به عالقههر داوطلب

 .اقدام نمایدرشته مرکز و 

 اعالم نتایج اولیه

  اسدامی پذیرفتده    طلبان با توجه به ،رائب مشخص شدا انجام گرفتده و احتساب نمرات سطح قبل داونام نویسی،  دماناتمام اد  پس دو هفتهحداکعر

 خواهد شد. اطالع رسانیواجد شرایط می باشند، که  شدگان اولیه

  جهت انجام مراحل مصاحبه ،  به واحدهای آمودشی انتخاب شدا معرفی می گردد.سایت پذیرشاسامی پذیرفته شدگان اولیه همزمان با اعالم در ، 

 سه کعر معرفی پذیرفته شدگان اولیه جهت مصاحبه، طبق باالترین امتیاد داوطلبان و با رعایت حداقل امتیاد حد نصاب قبولی  و به صورت اعالم حدا

 خواهد بود. اعالمی اد طرف مرکز برابر ظرفیت

 و عمومی مصاحبه علمی

      معرفی شدگان، مجاد به مراجعه و انجام مصاحبه در هر کدام اد واحدهای آمودشی تخصصی معرفی شدا، در طول دمان اعدالم شددا اد سدوی هدر

 واحد آمودشی، می باشند.

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

 پژوهشی،توانمندی و...  انجام می گردد. -اخالقی، فعالیت های علمی
 تبصرا: واحدهای آمودشی در صورت تشخیص گروا علمی خود، مجاد به اخذ آدمون کتبی اد داوطلبان معرفی شدا هستند.

 پذیرفته شدگان نهاییامی اساعالم 
      واحدهای آمودشی تخصصی طبق برنامه ریزی انجام شدا، نسبت به انجام مصاحبه اد معرفی شدگان اقدام نمودا و اسدامی پذیرفتده شددگان نهدایی

 خود را جهت انجام سایر مراحل قانونی و اطالع رسانی اد طریق سامانه متمرکز، به مرکز مدیریت اعالم نمایند.

 نهایی پذیرفته شدگان در واحدهای آموزشی تخصصی ثبت نام
 نسبت به ثبت نام خود در واحد آمودشی تخصصی و انتخاب واحد ی که اسامی آنها به عنوان پذیرفته شدا نهایی اعالم می گردد می توانند انداوطلب

 د.ناقدام نمای

  آمودشی تخصصی می باشند و امکان پذیرش به صدورت همزمدان در چندد    ثبت نام در ی  واحد تکمیل نهائی تنها مجاد به  نهایی شدگانپذیرفته

 واحد آمودشی وجود ندارد.

 تغییر کد رشته محل، امکان پذیر نمی باشد.تخصصی در صورت ثبت نام در ی  واحد آمودشی ، 

  و با رعایت سایر مقررات افراد واجدد    به منزله انصراف اد پذیرش تلقی شدا ،در موعد مقرربه واحد آمودشی تخصصی پذیرفته شدا عدم مراجعه

 شرایط جایگزین می شوند.

https://paziresh.ismc.ir/
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 تذكرات نهایی
 ا مبذول نمایند:نام نسبت به موارد ذیل دقت الدم رالدم است داوطلبان گرامی در دمان ثبت 

  ثبت نام خود را در همان رودهای اول انجام دهند. گرددبه داوطلبان گرامی توصیه می 

  در حضدور و بدا تأییدد داوطلدب      الدم اسدت تمدامی مراحدل ثبدت ندام      نت و یا واحدهای آمودشی تخصصی جهت انجام ثبدت ندام،   در صورت مراجعه به کافی

 و مغایر با ،وابط فوق الذکر، بر عهدا داوطلب خواهد بود. صورت گیرد. بدیهی است که مسئولیت انتخاب اشتباا 

  آیین نامه بودا است، پذیرش وی لغو و عواقب ناشی اد آن بر عهدا خود داوطلدب  در صورتی که مشخص گردد فرد پذیرش شدا فاقد شرایط این

 و واحد آمودشی تخصصی پذیرندا خواهد بود.
 

 

 


