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 : مقدمه

فه فلوال نفر من کل فرقه منهم طائفه ون لینفروا کاما کان المؤمن و"

 "لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون؛ 

 122 توبه ، آیهسوره 

-کوچ کنند. پس چرا از هر فرقه{ هادی جبرا}مگی هان و شایسته نیست مؤمن»

در دین آگاهی پیدا  {ای بمانند وتهسدکنند تا }ای کوچ نمیای از آنان، دسته

از که آنان }باشد  –سوی آن بازگشتند بیم دهند  بهوقتی  –کنند و قوم خود را 

 «؟بترسند {کیفر الهی

حتی  ،مطابق آیه فوقمعارف الهی فهم  راه در یل علوم دینی و مجاهدتتحصگام برداشتن در راه 

ه شورای برنامه ریزی ش دبیرخانزش و پژوهت آموناومع در زمان جهاد با دشمن نیز واجب گردیده است.

، شرایط و ضوابط پذیرش ی برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت به استناد مصوبات آموزشی شورا

تدوین نموده را  1399-1400ی تحصیلدر سال  نتل سر مدارس علوم دینی اهل دطالب جهت تحصی

نسبت به جذب جوانان مشتاق به تزکیه  ،جامعه اهل سنتاز است و امید است بر این اساس، با توجه به نی

 .هللانشاءا د.برداشته شو وثریمهم ومو تحصیل علوم اسالمی گام های 

 

 معاونت آموزش و پژوهش

 ریزیی برنامهدبیرخانه شورا

 تننی اهل سم دیعلومدارس 
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 : شرایط عمومی (لفا

 (ی جمهوری اسالمی ایران باشند.مل اسنامه یا کارتشن کسانی که دارای) .سالمی ایرانهوری اتابعیت جم -1

 مجاز می باشد. ،مدارس منتخبدر پذیرش طالب غیرایرانی صرفاً تبصره : 

 .جمهوری اسالمیمقدس نظام التزام عملی به قانون اساسی و  -2

 اعتقادی، اخالقی و اجتماعی. عمومی، ت هاییاز صالح یردارخورب -3

 فه یا مراجع قانونی.نظام وظیاز نظر  تحصیل به نداشتن منع قانونی برای اشتغال -4

 حجاب کامل طبق عرف منطقه. برخورداری از -5

 .رعایت شئونات اسالمی و حوزوی -6

نت پس از نی اهل سیس علوم دمدار به داوطلبان ورود) برخورداری از سالمت کامل جسمی، روحی و روانی. -7

 (رند.می گیت قرار مالس جشمورد سنو طی مراحل پذیرش،  و مصاحبه موفقیت در آزمون

 جانبازان از شرط سالمت جسمانی معاف می باشند. تبصره :

 .12حداقل معدل دیپلم با پایان دوره دوم متوسطه/ مدرک تحصیلی زبرخورداری ا -8

 با معدل سیکل/پایان دوره اول متوسطهمدرک ا بپذیرش  رهنگی مناطق،فمی و عل هایتومیبا توجه به محر : 1 تبصره

 .استمانع بال 14 حداقل

 که با محتوای پایه پیش نیاز 4با گذراندن ( ره اول متوسطهان دوپای) با داشتن مدرکتگان مستعد وخآمدانش : 2ه صرتب

علوم انسانی  شتهو عربی دبیرستان در ر تماعی، بینش اسالمیبیات و نگارش فارسی، مطالعات اجده دروس ادیک بنز

 مه دهند.ه تحصیل اداهای دیپلم بکنار ورودی اول در از پایۀ،یازایه پیشنپ4پس از گذراندن این  وجذب ، استتنظیم شده

و دروس پیش نیاز را طی  جذب شود (ل متوسطهوره ان دوپایا) لمبا مدرک زیر دیپ در صورتی که داوطلب : 3تبصره 

 تی یمسئول هیچگونه دینی و ادامه تحصیل در مدارس علوم جهت ارائه خدماتطالب  از این دسته برایننماید دبیرخانه 

 نخواهد داشت .

ی هک یا گوال مدراص تصویر وداوطلبان شاغل به تحصیل، در صورت قبولی در آزمون ورودی، الزم است  : 4ره تبص

 برای مصاحبه ارائه دهند. هندآخرین سال تحصیلی خود را در هنگام تشکیل پرو (کارنامه) دارقبولی معدل

-می الهیات و معارف اسالمی ( با قبولی در آزمون خاصهای تهویژه در رش ان مدرک کارشناسی ) بهندگدار : 5تبصره 

 توانند وارد مدارس علوم دینی شوند.
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 : یلیحصت مدرک و یط سنایرش (ب

 شرایط سنی داوطلبان به شرح جدول زیر است : -1

 لیتحصی مدرکحداقل  دیفر
 سن حداکثر

 اندی را انجام ندادهبرای افرادی که خدمت سرباز

 (1382متولدین) 1/7/99 تاریخ تاتمام  سال 17 سیکل / ل متوسطهدوره اوان پای 1

 (1381متولدین ) 1/7/99 تاریختا تمام  سال 18 پایه دهم/  وره دوم متوسطهداول  2

 (1380متولدین ) 1/7/99 تاریختا ام تم سال 19 پایه یازدهم / وسطهته دوم مرود دوم 3

 (1379متولدین ) 1/7/99 تاریختا  سال 20 مدیپل / متوسطه دومپایان دوره  4

 شد.اضافه خواهد ه حداکثر سن مدت تحصیالت باالتر یا خدمت سربازی ب -2

 می رشپذیبه در صورتی مجاز  ،را دارندیا کسانی که قصد انصراف از دانشگاه دانشگاهی  غ التحصیالنفار یهلک -3

 ته باشد.یکسال نگذش آنان بیش ازد که از تاریخ فارغ التحصیلی یا انصراف باشن

انصراف  با دریافت مدرک مقطع پایین تر )مدرک معادل(ی لحصیت واتکه در سقف مجاز سن انشجویان انصرافید -4

یل نع ادامه تحصانصرافی رفتار شده و مدرک معادل مادهند برای ادامه تحصیل در مدارس همانند دانشجویان 

 برای آنان اعمال نمی گردد.ت می شود هی رعایدانشگا نالتحصیال رغه برای فای کشرط سن نبوده و

 انصراف قطعی خود را ارائه نمایند. ، مستنداتمراحل پذیرش و گزینش از طیپساست  مالز یافردانشجویان انص -5

 در مدارس نمی باشند.مجاز به پذیرش  یاخراج هایدانشجو -6

، پس از طی رت پذیرش در حوزه، لذا فرد موظف است در صونیستیز ینی جادارس علوم دل همزمان در مصیتح -7

ا ارائه نمایند؛ در غیر این صورت پذیرش آنها تحصیلی یا انصراف رلا ارغک ف، اصل مدرمراحل پذیرش و گزینش

 گردد.تلقی میملغی 

ها د برای آنانننمی توافرادی که دارای مشکل نظام وظیفه هستند و یا غیبت سربازی دارند و دفاتر استان  -8

ین بال ائولیتی در قمس ه تعهد ووزش و پژوهش دبیرخانه هیچ گوندر نمایند معاونت آممعافیت تحصیلی صا

 ی باشد.راد نداشته و مسئولیت آن به عهده دفاتر مدسته از اف

 : شرایط اختصاصی (ج

 طبق جدول زیر : نمره لقو کسب حدا دیورومصاحبه  کتبی، آزمون قبولی در -1

 10حداقل نمره :  یکتبآزمون 

 12حداقل نمره :  اهیمصاحبه شف
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ذکر  ،10و  9مندرج در صفحات  3،  2،  1شماره  مون کتبی در جداولزآ تد سواالو تعدا منابع ،مواد:  1تذکر 

 شده است.

 .شدبامی چهار گزینه ای به صورت آزمون کتبی سؤاالت:  2تذکر 

 .ان آزمون کتبی می باشدل شدگقبوانجام مصاحبه شفاهی صرفا مختص  : 3تذکر 

 .استشخصیتی و  مت روانی، اخالقیی سالامبن بر یشفاه مصاحبهمواد  : 4تذکر 

 باال از میانگینبه  10کسب معدل طالب  پذیرش نهایی و (پس از آزمون کتبی و مصاحبه)معیار قبولی  :5تذکر 

 ه می باشد.با نمره مصاحبمعدل آزمون کتبی 

 .ار خواهد شدمجازی برگز و به صورت متمرکزآزمون ورودی :  6 تذکر

  (است. یخیص رئیس دفتر استانه تشو ب ارائهقابل مستندات  بر اساس ورداین مداوطلب. )بومی بودن  -2

نام در داوطلب با مذهب حنفی مجاز به ثبت . )مدرسه مورد تقاضا قه مورد تدریس درف تناسب مذهب داوطلب با -3

 (.نمی باشد و یا بالعکسرس شوافع مدا

از اولویت  دگانازآ و ، ایثارگرانزاننباجا بسیجیان فعال، زندان شهداء،فر ،آن کریمجزء قر 5حافظان حداقل  -4

 برخوردار خواهند بود.

 صورت می گیرد. مدارس ساس حداکثر ظرفیت معینپذیرش داوطلبان بر ا -5

 گیرد.صورت می سنتریزی مدارس علوم دینی اهلنامهی برشوراپوشش تحتدر مدارس  صرفاً پذیرش داوطلبان -6

 برای ثبت ناماز ین دک مورمدار -د

 .)بارگذاری تصویر تمام صفحات شناسنامه در سامانه(سنامهشنا   -1

 .)بارگذاری تصویر رو و پشت کارت ملی در سامانه(ملی رتکا  -2

 ویسی شده.پشت ن 3*4قطعه عکس  یک -3

 (1ره فرم شما) ه رعایت قوانین و مقررات آموزشی و انضباطی مصوب.تزام ببر ال مبنی تعهد کتبی -4

 (2)فرم شماره  سرپرست قانونی خانواده.ولی یا بی از رضایت نامه کت -5

 (3)فرم شماره  ی.تمد محلمع نفر یک یا امام جماعت و ام جمعهمادیه تأیی -6

 .کالسیکمدرک  آخرین -7

 .وضعیت نظام وظیفه -8

 گواهی حفظ قرآن. -9

 (4)فرم شماره  ت نام و تعهد نامه.فرم ثبتکمیل  -10

 .یختصاصیط اشرا 3بند  ارائه مستندات مربوط به -11



 17 از 8 صفحه

 

ترونیکی ثبت نام داوطلبان توسط معاونت آموزش و پژوهش دفاتر استانی بررسی و تایید می کپرونده ال : 1 تذکر

 ود. ش

 ی می گردد.راذر موقع ثبت نام در سامانه پذیرش بارگر دکلیه مدارک مذکو : 2 کرتذ

 مونی آزرابرگزو  توزیع کارتنام، ثبت  و نحوه محل ،زمان: ه

توسط دفاتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل  ،ورودیآزمون و برگزاری ، توزیع کارت ثبت نام و نحوه محل ،زمان -1

 .گرددمی و ابالغ ن معی یر،ل زمطابق جدو ان هاسنت است

 فعالیت
 زمان

 پایان آغاز

  تیرماه ن موآزدفترچه راهنمای  طالع رسانیابالغ و ا 

 31/05/99 01/05/99 وطلباندا وندهرپو تشکیل  ثبت نام

 17/06/99 12/06/99 الح موارد مورد نیازراز شرایط الزم و اصشرایط داوطلبان و احبررسی 

 19/06/99 18/06/99   به جلسهکارت ورود  صدور

 20/06/99  کتبیآزمون 

 23/06/99 اعالم نتایج آزمون کتبی

 27/06/99تا  24/06/99 مصاحبه شفاهی

 29/06/99 ج نهاییاعالم نتای

 (باشد.نام پیوست میبتراهنمای ث) گیرد.صورت میتی نترنبه صورت ای صرفاً م داوطلباننابتث:  صرهبت

ارس اری مدو همک اهنگی معاونت آموزش و پژوهش دبیرخانهبا هماستانی یت دفاتر آزمون ورودی با مسئول : 1 کرتذ

 گزار می گردد.بر مطابق با جدول باال

استانی تعیین و پس از تأیید ر یت و امکانات هر مدرسه توسط دفاتبا توجه به ظرف سذب مدارسهمیه ج : 2تذکر 

 گردد.بالغ می نه ایرخامعاونت آموزش و پژوهش دب

واردی که به تشخیص ؛ مگر در مدریی گش طالب همه ساله در نیمسال اول تحصیلی انجام مجذب و گزین : 3تذکر 

و  ذیرش در نیمسال دوم تحصیلی باشد که در این صورت با هماهنگیظرفیت پ به تکمیل مسئول دفتر استانی نیاز

 باشد. ممکن می دبیرخانهزش و پژوهش معاونت آمو تأیید
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 منابع آزمون مواد و : و

 توسطه / سیکلدوره اول مان پایمدرک دارای داوطلبان  تاالؤمنابع س .1 هجدول شمار

 والتعداد سئ کد کتاب منبع عنوان درس

 قرآن و معارف اسالمی
 10 901 آموزش قرآن دوره اول متوسطه

 10 902 دوره اول متوسطه پیام های آسمانی

 20 903 سطهفارسی سال دوره اول متو رسیادبیات فا

 20 909 عربی در حد مقطع دوره اول متوسطه ادبیات عرب

 20 - یدر حد اطالعات سیاسی، اجتماعی و عموم اطالعات عمومی

 20 905 در حد ریاضی مقطع دوره اول متوسطه هوش، ریاضی و استعداد عمومی

  پلمدیمنابع سئوال داوطلبان مقطع  .2جدول شماره 

 تعداد سئوال بکد کتا منبع سعنوان در

 قرآن و معارف اسالمی

 ادبیات فارسی

 10 112205 توسطهسال آخر م دین و زندگی و قرآن

 10 112201 (1ادبیات فارسی )

 

 ادبیات عرب

 5 110202 (1فارسی ) نگارش

 5 111201 (2ادبیات فارسی )

 5 111202 (2فارسی ) نگارش

 5 110207 (1عربی )

 

 یات و علوم انسانیتاریخ معاصر رشته ادب

 10 111207 (2عربی )

 5 112207 (3عربی )

 5 112219 هان معاصرایران و ج 3تاریخ 

 20 - حد اطالعات سیاسی، اجتماعی و عمومی در اطالعات عمومی

 20 110212 و آمار پایه دهم ریاضی هوش، ریاضی و استعداد عمومی

 20 112205 آخر متوسطهسال  دین و زندگی و قرآن میقرآن و معارف اسال
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 و باالتر دانیکارمنابع سئوال داوطلبان مقطع  .3 دول شمارهج

 والتعداد سئ کتاب کد مولف منبع عنوان درس

 2و 1معارف اسالمی 
انتشارات معارف اسالمی 

 سمت

جمعی از 

 نویسندگان

15 
20 

 اخالق اسالمی
ارات انتش اخالق اسالمی

 سمت

محمد علی 

 سادات

2 
20 

 انتشارات سمت 1قرائت متون عربی 
ناصر قلی 

 سارلی

1616 
20 

نه ها، زمی انقالب اسالمی

 پیامدها و دستاوردها
 سمتانتشارات 

منوچهر 

 محمدی

2029 
20 

 انتشارات سمت زبان و نگارش فارسی
حسن احمدی 

 گیوی

16 
20 

 امام خمینی )ره( وصیت نامه
اسی الهی وصیت نامه سی

 امام خمینی )ره(

وسسه م

تنظیم و نشر 

آثار امام 

 خمینی )ره(

- 

20 
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 (مربوطه: پیوست ها )فرم های  ض

 

 «1ماره فرم ش»                                     بسمه تعالی                                                  

 ام آموزشی مصوبنظتعهد نامه رعایت قوانین و مقررات 

ره شناسنامه شما ....... بهتولد .....................م ............. فرزند .......................................................اینجانب .

و ضوابط  شرایطز با آگاهی ا ........................... صادره از ...........................ملی ..................... ... و کد..................

ی ن و مقررات آموزشی و انضباطنیکلیه قوا ،گردممدارس علوم دینی اهل سنت متعهد مینظام آموزشی 

ت رعای ه راو مدرس س علوم دینی اهل سنتیزی مداردبیرخانه شورای برنامه راز سوی  غیمصوب ابال

 خورد شود. با اینجانب بر در غیر اینصورت طبق ضوابط و مقررات .نمایم

 

 نگشت و امضاء اثر ا
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 «2فرم شماره »                                      بسمه تعالی                                                   

 

 امه والدینرضایت ن

هی از شرایط و ضوابط گابا آ ............................... ولی/ سرپرست قانونی آقای / خانم ............اینجانب ......

در مدارس  نامبردهنام و ادامه تحصیل  ر ثبتمدارس علوم دینی اهل سنت رضایت کامل خود را مبنی ب

 اعالم می نمایم.  را لوم دینی اهل سنتع

 

 امضاء ولیثر انگشت و ا
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 «3فرم شماره »                                    تعالیبسمه                                                         

 تأئیدیه

         

متولد  .................................. فرزند .............................. / خانم آقایی می شود گواه وسیله بدین

 صادره از............................. ......... ملی و کد.. ....................... شماره شناسنامهبه ................. ...........

اسالمی  اخالق و رفتاررعایت و  شهرتحسن شامل ومی محیت های ع................ از نظر صال...........................

لوم صیل در مدارس عآزمون ورودی و ادامه تحشرکت ایشان در  برایاهی د. این گومی باشمورد تأیید 

                 صادر شده و ارزش دیگری ندارد. نتس ی اهلدین

 

 ترمامام جمعه/ جماعت مح

 ضاءمحل ام                                                   ......................................ینجانبا

 

 د محترم محلمعتم

 محل امضاء                                                  ......................................اینجانب 

 

 

 

 

 



 17 از 14 صفحه

 

 (4)فرم شماره                   لورود جدید ا م اطالعات فردی طالبفر                   

                *مذهب : 

  :رد تقاضا )نام مدرسه( محل تحصیل مو*

                هرستان:ش*                       استان:*

 نام و نام خانوادگی:*

 نام پدر:*

  13تولد:   /    /   اریخ ت*

  1- رعایت بند ب -

   اسنامه:شنشماره *

 محل صدور:*  : حل تولدم*  : شماره سریال شناسنامه*:                                کدملی*

     ردمج                            متأهل            وضعیت تأهل:*          : مرد           زن     جنسیت*

در صورت شاغل بودن آدرس محل کار و جدول سوابق کاری تکمیل       شاغل:               بیکار :   وضعیت اشتغال : *

 گردد. 

 : د پستیک  رس محل کار:آد

 سایر:       خدمت معافیت تحصیلی       معافیت دائم       پایان  غیر مشمول        وضعیت خدمت: *

دیگر لحاظ  آیتم  چهارغیر اینصورت یکی ازوضعیت نظام وظیفه غیرمشمول بوده و در سال باشد ،  18اگر سن فرد زیر  -

 شود. بارگذاری  و مدارک آن

     معلول              ی: سالموضعیت جسمان*

    : ازی:             درصد جانب یوضعیت ایثارگر

 : شماره گذرنامه

 معدل کل: *آخرین مدرک تحصیلی :                                                 *

 مدرک بارگذاری شود. صویر ت -

               

         

الصاق  محل

 عکس



 17 از 15 صفحه

 

 رعایت شود.  1تبصره  –و الف  8-بند الف  -

 : کد پستی : آدرس محل سکونت*

 : تلفن همراه*                : تلفن محل کار    : منزلن تلف*

 .............................................................. : آدرس پست الکترونیکی

 (ستان نزدیکدو) معرّفمشخصات *

 تلفن ثابت/ همراه شغل تتحصیال دگینام و نام خانوا ردیف

1     

2     

3     

 ر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزند (پد)  یکن درجه مشخصات منسوبی*

 حاتتوضی تلفن ثابت/ همراه شغل صیالتتح نسبت نام و نام خانوادگی ردیف

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 ی و هنریگی، اجتماعفرهنزشی، آموفعالیت های 

 ؟یا رسمی بوده اید ی در حوزه علوم دینی به صورت آزادسوابق آموزشکنون دارای آیا تا

 کاریمشخصات سوابق 

نوع  عنوان ردیف

 شغل

تاریخ 

 روعش

تاریخ 

 نپایا

 محل کار رسآد ارمحل ک

1   /         /

13 

/         /

13 

  

2   /         /

13 

/    /     

13 
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( در سامانه بارگذاری ثبت نامبرای از ین دک مورمدار)  بند د مورد نیاز برابر و مستنداتک تبصره :   کلیه مدار

 شود. 

 

 

ضوابط متعهد شرایط و  یه مطالب مندرج در باال را تأیید می نمایم و با آگاهی ازصحت کل... .....................................جانب این

 ب باشد.اننجای ن بعهدهواقب ناشی از آمسئولیت ع ،گردم در صورت مغایرتمی

 امضا                                                                                                                                          

 اریخت                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع  ردیف

 فعالیت

عنوان 

 فعالیت

تاریخ  تعداد

 شروع

اریخ ت

 پایان

 فعالیت محل

1    /         /

13 

/         /

13 

 

2    /         /

13 

/         /

13 
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 س منتخبداوطلبان مدارراهنمای ثبت نام اینترنتی 

 :راحل ثبت نامم

 .جدیدالورودپذیرش طالب ی چه راهنمادقیق دفترمطالعه  -1

 دریافت کد رهگیری. و توسط داوطلب ) متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد( سامانه اینترنتینام از طریق ثبت -2

 رهگیری الزامی است.کد و نگهداری فظ ح از نتایج آزمونکارت ورود به جلسه و آگاهی  الح نواقص، دریافتجهت اص: تذکر

 در موعد مقرر.خانه یت دبیراز طریق سادریافت کارت ورود به جلسه آزمون  -4

در  فاقد شرایط مندرج و یاند، شتباهاً ثبت نام نموده اا ن مطالعه دفترچه راهنمادوالزم به ذکر است آنهایی که ب : تذکر

 .کارت ورود به جلسه جهت شرکت در آزمون صادر نخواهد شدو ی شود م تلقی نام آنها باطل ثبت باشند راهنما دفترچه

 تذکرات مهم:

ها دقت الزم مبذول نرعایت آوجه نموده و در ت شود به نکات زیرن متقاضی شرکت در آزمون توصیه مییاوطلبکلیه د به

 ند.فرمای

ن الزم است ید؛ کلیه داوطلبپذیرام مینترنتی انجصراً به روش ایمنح 1399-1400نام در آزمون  وجه به این که ثبتبا ت -

مشاهده و ) ورود را برای انجام امور بعدی آزمون اعم از و رمز کاربری ثبت نام شامل: شمارهاطالعات مندرج در فرم 

از ن الزم است پس یهداری نمایند. ضمناً داوطلبت نزد خود نگو ...( به دق بت نامی، مشاهده کارنامهث کنترل اطالعات

ثبت  مراحلکلیه یان پاس از شت نمایند. این کد پنام، کد رهگیری خود را نیز یاددا ی تقاضانامه ثبترم اینترنتتکمیل ف

 ه خواهد شد.ائن ارینام توسط سیستم به داوطلب

و  پرینت تهیهگیری درج شده، هایی خود که بر روی آن کد رهمه ثبت نام نود از تقاضاناشن توصیه مییبه داوطلب اًضمن       

 نمایند. دارین آزمون نگهتا پایا

 ودداری نمایند.خ جداًنجام دهند و از موکول نمودن آن به روزهای آخر روزها ارا در اولین ام خود ن ثبت نیبهتر است داوطلب -

ه کار حیت گردد، ادامز سوی مراجع ذی صالح، رد صال( احین تحصیلز ثبت نام تا د متقاضی در هر مرحله )افرچنانچه  -

 .ترا نخواهد پذیرف گونه اعتراضیآموزش و پژوهش هیچ  معاونت وف متوق

 سبو کبولی در دوره مزبور ق خواهند شد که دعوت مصاحبهجهت  ،کتبی ر مراحل آزمونوفقیت دن پس از میداوطلب -

 باشد. می ارس منتخبپذیرش در مدط از شرایمعدل تعیین شده 

 .داردن تعهدیون ابع آزممن ش نسبت به تهیهمعاونت آموزش و پژوه -

 برگزاری آزمون صرفا به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار خواهد شد. -


