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نْهم فرْقَۀٍ کُلِّ من نَفَرَ فَلَوالَ « فَۀٌ موا طَائتَفَقَّه ی ی لینِفوا الدرنذی لو مهموا إِذَا قَوعجر هِمی                                                                             » یحذَرونَ لَعلَّهم إِلَ

1 !رندیقرارگ ریتاث مورد دیشا دهند هشدار را خودشان مردم ، بازگشت هنگام تا کنند ینم حرکت دین عمیق فهم براي ،گروهی یتیجمع هر از چرا
  

  

  
                                                                          

  

  مقدمه
 یکسـان  بینصـ  تنهـا  آن، برکـات  از يمندبهره قیتوف که است یگرانبهائ فرصت ه،یعلم يهاحوزه در ینید علوم لیتحص

 وائمـه  اءیـ انب راه دهنـده  ادامـه  ن،یـ د راه در يفـداکار  بـا  و شـته بردا گـام  ریسـ م نیـ ا در اخـالص  و سرشوق از که شودیم
  .باشند )السالمهمیعل( نیمعصوم

 ؛انـد کـرده  اریبسـ  سـفارش  راه نیا مودنیپ بر ،يخداداد موهبت نیا بلند گاهیجا و تیاهم بر فراوان دیتأک با ینید منابع
 یعلمـ  يهـا حـوزه  لـذا  اسـت؛  شـمرده  واجـب  را نیـ د علـم  يبرا يررهسپا و حرکت ،هیآ نیا در میکر قرآن راستا نیدرهم

 لیـ خ حضـور  نـه یزم ،نیـ د مکـرر  سفارشـات  بـه  عمـل  در و دانسـته  مغتنم را فرصت نیا ،تاکنون يریگشکل آغاز از عهیش
 ازیـ ن نیـ ا بـه  پاسـخ  يبـرا  ر،یچشـمگ  اقبـال  پـاس  به انددهیکوش امر انیمتول و آورند فراهم را ینید علوم لیتحص انمشتاق

 علـوم  يریـ فراگ بـه  مندعالقه و مستعد متعهد، جوانان انیم از ساله همه ،يخداداد تیظرف نیا از شتریب استفاده و ندهیفزا
  .دینما نامثبت ینید

  :دیفرمایم صادق امام

  2.»یدفرمامی عطا او به دین رد عمیق فهمی ،کند اراده ياژهیو ریخ ايبنده به نسبت خداوند که یهنگام«

 را حقیقـت  تشـنگان  حیـات،  آب ایـن  از و باشـند  محمـدي  نـاب  اسـالم  فرهنـگ  منادي اندگرفته میتصم که یجوانان
 پاهسـ  در فـداکاري  و رشـید  سـربازان  معنویـت،  عرصـۀ  در و گرفتـه  پـیش  در را ربـانی  عالمـان  نـورانی  راه و نمـوده،  سیراب
  علمیـه  هـاي حـوزه در لیتحص با ،اسالمی جمهوري مقدس نظام فضاي در توانندمی آیند، شماربه )عج(مهدي حضرت تبلیغی

  .باشند »تیهدا رانیسف« و »شریعت حافظان«

 يرهنمودهـا  و )عـج (عصـر ولـی  حضـرت  اتیـ عنا هیسـا  در ،متعـال  خداوند از استعانت با علمیه يهاحوزه مدیریت مرکز
  شـرایط،  داراي بـرادران  از 1395-96 یلیتحصـ  سـال  يبـرا  ،»اهللا دهمیا« تقلید عظام مراجع و »یالعال مدظله«رهبري ممعظ مقام

 عمـل بـه  رشیپـذ  ،هیـ علم يهـا حـوزه  در لیتحص يبرا ،مصاحبه و يورود آزمون طریق از )آمده دفترچه این در که شرحی به(
زمینـه  الهـی،  حرکـت  ایـن  دارپرچم عنوانبه روحانیت و شده روشن یلها معارف به پیش از بیش هادل است امید .آوردمی
هللا إ .دنباش بشریت عالم منجی قیام و هورظ ساز ا ء  ا   ش

کز مد                         ه یعلم ياهه ت حوزیریمر
  122 ،توبه . 1       

عبد خَی«:  قال الصادق .2         217، ص 1بحاراالنوار، ج  ؛».راً فَقَّهه فی الدینِإِذا أَراد اللّه بِ
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  :اصطالحات
  .عهده داردهکشور را بسراسرمدارس علمیه  و نظارت بر يزیبرنامه رعلمیه که  يهامدیریت حوزه مرکز :مرکز .1

  . باشندیه میعلم يهامدیریت حوزهعلمیه که تابع ضوابط و مقررات  آن دسته از مدارس :مدرسه علمیه تحت پوشش. 2

  ).همین دفترچه درج شده است 27تا  16صفحه از  2و  1شماره  جداولمشخصات این مدارس در (

  ارائه یلیه کشور است که در چهار مقطع تحصیعلم يهاج درحوزهیرا یلیدوره تحص :هیعلم يهاوسته حوزهیپ یلیتحصدوره  .3

  .رچه راهنما استدفت 3صفحه درمندرج ة دورن یا هاي خاصشود؛ ویژگی یم

هاي ویژگی ،شودیارائه م یو در دو مقطع آموزش شده، یت مبلّغ طراحیترب يبرااست که  یخاص یلیدوره تحص :سفیران هدایت. 4

  .دفترچه راهنما است 4صفحه مندرج در  هدور نیا خاص

   .الزامی استهاي مدرسه علمیه برنامهه یکل طلبه درتمام وقت حضور  :تمام وقتتحصیل .5

االتر اطالق م ین مدرك کاردانبه دارندگا: یا مراکز آموزش عالی یالن دانشگاهیالتحصفارغ .6 توانند  یانیگردد و دانشجویو ب که ن

  .شوندیپلم ملحق مید يهايل به ورودینش و انتخاب محل تحصیگز در آزمون،. ا معادل آن ارائه دهندی یمدرك کاردان

  .گرددیاطالق م ،واحد گذرانده باشند 30و حداقل  انشگاه قبول شدهکه در د يبه افراد: دانشجو .7

  :دانش آموزان.8

 ه یدارند و موفق به اخذ کارنامه پااشتغال ل یاول متوسطه به تحص ةدور نهمه یدر پا 94-95 یلیکه در سال تحص يافراد) الف

  .شوندیم 95ور یتا آخر شهر )اتمام دوره اول متوسطه(نهم

رستان یدوم دبه یدر پا 94-95 یلیدر سال تحصا ی رستان ویدب ه اولیدر پا 93-94 یلیکه در سال تحص یاندانش آموز) ب

  .شوندیم یدارند و موفق به اخذ کارنامه قبولاشتغال ل یبه تحص) دوم متوسطه ةدور(

  .دارنداشتغال ل یدور به تحصا آموزش از راه یه اول مدارس بزرگساالن و یدر پا 94-95 یلیکه در سال تحص یآموزاندانش )ج

ان یدارند و تا پااشتغال ل یبه تحص 93-94 یلیکه در سال تحص) دوره دوم متوسطه(سوم و چهارم  يهاهیدانش آموزان پا) د

  .شوندیم یموفق به اخذ کارنامه قبول 95ور یشهر

ز سال تحص) مینظام قد کلیس( یراهنمائ ةالن دوریفارغ التحص) هـ ه  ةنامه دوریموفق به اخذ گواه 92-93 یلیکه قبل ا سه سال

  .شده باشند) د آموزش و پرورشییمورد تأ(م یقد یراهنمائ
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  علمیه هاي حوزه تحصیلی ةدور با آشنایی
  )مدت بلند(

   :اهداف
  :آموزشی و پژوهشی

  مقدماتی و پایه علوم فراگیري .1
  بیتاهل مکتب و قرآن اساس بر اسالمی معارف و لومع عمیق فهم .2           
  حوزوي علوم هايرشته در نظر صاحب عالمان تربیت .3           
  اسالمی ناباندیشه و علم تولید .4           
  اسالمی عجوام و حوزه اندیشمندان پرورش پژوهشی، و فرهنگی نیازهاي تأمین .5           

  :تربیتی و تهذیبی
  متقی و وارسته غانمبلّ و عالمان تربیت .1           
  اسالمی جوامع معنوي نیازهاي تأمین .2          
  معنوي سلوك و انسانی فضایل رشد و تکامل سازيزمینه .3          

  .باشدمی تخصصی هايرشته و »چهار سطح« الی »یک سطح«: تحصیلی مقطع چهار املش دوره این :یآموزش يهادوره
لف      )کیسطح (:مقطع عمومی) ا

    فراگرفته، شناخت و یآشنائ مرحله حد در را یاسالم علوم طالب، آن در که است يحوزو التیتحص مقطع نیاول کی سطح
  *. کنندیم کسب را الزم یاخالق يهاتیصالح و افتهی مربوطه مقطع در را آن يریکارگهب مهارت

  * .باشدمی سال شش متوسط طور به آن مدت و ،بوده وقت تمام صورت به مقطع این در تحصیل               
                          :مقاطع تکمیلی)ب   

 خـود  علمـی  ۀبنی ،پرداخته وکالم فلسفه ،تفسیر استداللی، اصول و فقه از  باالتري دورة تحصیل به طالب سطح این در :سطح دو .1
  .است سال سه متوسط طوربه مقطع این در تحصیل مدت      .کنندمی تقویت عالی سطوح به ورود براي ار
 البالغـه نهـج و تبلیـغ  رجـال،  اسـالمی،  فلسـفه  کالم، تفسیر، ،استداللی اصول و فقه تحصیل به طالب سطح این در: سطح سه .2

  .است سال سه متوسط طوربه) نامهپایان تدوین با( آنمدت                            .پردازندمی باالتر درسطحی
ا طالب سطح این در: سطح چهار .3  و متخصص شده، یاد يهارشته در توانندمی استداللی اصول و فقه در پژوهش و تحصیالت ب

                                                                           . کنند دریافت را چهار سطح مدرك الزم، زامتیا کسب و علمی ۀرسال تدوین با و شوند نظر صاحب
  .است سال چهار متوسط طوربه مقطع این مدت           

  :هاي تخصصیرشته)ج
 تفسیر: قبیل از تخصصی هايرشته از یکی در ،یلیتکم مقاطع بر عالوه توانندمی ،طالب)یک سطح(عمومی مقطع گذراندن از پس

ا  آن در کـه  کنند شرکت ...و شناسی شیعه اسالم، تاریخ اسالمی، قضاي و حقوق البالغه، نهج کالم، فلسفه، تبلیغ، قرآنی، علوم و  ـب
  .کنندمی پیدا را خود تخصصی ۀرشت به مربوط مسائل به استداللی پاسخگویی توانایی وپژوهش، آموزش

  

  هیعلم يحوزهها یعال يشورا 848مصوبه  *
  .را ندارد مشاغلدانشگاه  و یا سایر  ،حق تحصیل همزمان در دبیرستان متقاضی  در صورت پذیرش در این مقطع تحصیلی،: توضیح*
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  تحصیلی سفیران هدایت ةآشنایی با دور
  .دشومی برگزار یاسالم معارف و احکام نشر جهت پارسا و توانمند غانمبل تربیت منظور به دوره، این

  :اهداف
  :آموزشی) الف

  مقدماتی و پایه علوم يریفراگ .1
  )السالمهمیعل( بیت اهل روایات و کریم قرآن از گیريبهرهدر توانمندي .2
      )السالمهمیعل( معصومین ۀائم ةسیر و اسالم تاریخ احکام، اخالق، ،یکالممباحث تفسیرقرآن، ازجمله اسالمی معارف شناخت .3
  ... . و مشاوره ت،یریمد ،یشناس روان ،یشناس جامعه مانند یانسان لومع با آشنایی .4
  تبلیغی هايمهارت و داريکالس سخنرانی، فنون از منديبهره .5

  :تربیتی) ب
  .اجتماعی سلوك حسن و اسالمی اخالق شدننهادینه .1
  اخالقی و دینی هايارزش و شرعی احکام به نسبت تقید افزایش .2
  .اسالمی نظام و اسالم از دفاع ةانگیز رشد .3
  :یلیمقاطع تحص

طح ) الف ف 2س ایس ان هد   :تیر
 و اصـول  فقـه،  منطـق،  عـرب،  اتیـ ادب ،ياعتقـاد  یمبـان  با طالب که است تیهدا رانیسف يحوزو مقطع نیاول دوره نیا

  .شوندیم آشنا ازین مورد مناطق در غیتبل منظوربه ،یاسالم اخالق
 9حداقل  ،یلیتحص یاب مرخصسو طول دوره بدون احت يصورت حضوربه و يواحد - یسالمین دوره نیا ینظام آموزش  

  .سال استمین 13و حداکثر 
  :عناوین آموزشی

 بـا  ییآشـنا  مذاهب، و ادیان ی،اسالم اخالق ،تفسیر و قرآنی علوم ،دیعقا اصول، فقه، فلسفه، منطق، ،بالغت نحو، صرف،
 ،یراهنمـائ مشـاوره  غ،یـ تبل یشناسـ جامعـه  غ،یـ تبل یشناسروان غ،یتبل تیریمد ،اسالمیختار حدیث، و البالغه نهج صحف، و هیادع

 نیآئـ  ،یخطـاب  یمهـارت  يهـا گـروه  ،يدارکالس روش و ینید یسخنران روش اسالمی، انقالب خیتار ،یاسیس مسائل لیتحل روش
  ... . و یپژوهش يهامهارت و نگارش

ذکرات   :ت
ـ تبل يبـرا  پنج سـال مدت ، بهیغیبراساس تعهد تبل ،ان دورهیام وقت، و طالب در پاصورت تمن مقطع بهیل در ایتحص .١ و  یغ احکـام شـرع  ی

  .شوندیاز اعزام میبه مناطق مورد ن یمعارف اسالم
  .گرددیماعطا   2دانشنامه سطح  طبق ضوابط ،تیهدارانیالن سفیالتحصفارغبه  .٢

طح ) ب ف 3س ایس ان هد   :تیر
وسته یناپ 3آنها، سطح  یغیتبل ییرآاش کیت و افزایران هدایسف 2الن سطح یالتحصفارغ یمهارت و یلمه عیبه منظور ارتقاء بن

ن دوره، مشروط به یو ورود به اده ی، مصوب گردت کودك و نوجوانی، تربیسندگی، نويش خطابه و سخنوریبا سه گرا تیران هدایسف
ز تگذراندن ا  ی و 2در سطح  18کسب معدل    .باشدیم یغیتبلخدمت پنج ساله عهد حداقل دو سال ا

  :عناوین آموزشی
خ یه، تاریت، رجال و درایفقه خانواده، مهدوغ، یالتبل، فقهیفرهنگ یان شناسی، جریر، شبهات کالمیفقه و اصول، فلسفه، تفس

م، آداب و یدر قرآن کر یغیبلت يهاوهیش با یی، آشنای، عرفان اسالمییمتون رواها و فنون مناظره، اسالم، جنگ نرم و مهارت یلیتحل
. .و  یاسالم یبک زندگس ..  

ذکرات   :ت
از اتمام  یغیتبلپنج ساله باشند، دوره تعهد  18 يمعدل کل باال يت که دارایران هدایسف 2الن سطح یالتحصفارغ .1 خود را پس 

 .دهندیمت انجام یران هدایسف 3سطح
طبق ضوابط ادامه  ،زیه بلند مدت نیعلم يهاهباالتر حوز یتوانند در سطوح علمیت میران هدایسف 3و  2الن سطح یفارغ التحص .2

  .گرددیغ اعطاء میها دانشنامه مربوطه پس از اتمام تعهد تبلل دهند و به آنیحصت
قاض        ت بیم عات  طال ا کسب  هت  ج ا با شماره یمراجعه کنند و  24و  23ست صفحه یران طبق لیسف يهاشتر به حوزهیان 

فن ل 3292205: يهات خل 1-025 ا بگ 025-32914971  ای 869 ید ماس  ندیت  .ر
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  :شرایط ثبت نام

  هاي اعتقادي، اخالقی و اجتماعیبرخورداري از صالحیت. 1
  به والیت فقیه و نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران یعملاعتقاد و التزام  .2
  )ملی جمهوري اسالمی ایران باشند ارتکسانی که داراي شناسنامه یا ک( تابعیت جمهوري اسالمی ایران .3
  :برخورداري از سالمت جسمی و روحی.4

نات یرند که شامل معایگیسنجش سالمت قرار م درش موریمراحل پذ یت در آزمون و طیه پس از موفقیعلم يهان ورود به حوزهیداوطلب
  .باشدیم یروانشناس يهاو تست یپزشک

  :هاي آموزشی به شرح زیرجهت دوره حداقل تحصیالت دارابودن .5
  .به شرط قبولی در امتحانات آخر سال ،دوره اول متوسطه نهمه یپاو یا اشتغال به تحصیل در  میقد ییراهنماپایان دوره: بلندمدت ةدور )الف    

  .انات آخر سالبه شرط قبولی در امتح ،داشتن دیپلم متوسطه یا اشتغال به تحصیل در سال سوم دبیرستان: سفیران هدایت ةدور )ب
 )کارنامه(دارمدرك یا گواهی قبولی معدل ر آزمون، الزم است تصویر و اصلدرصورت قبولی د داوطلبان شاغل به تحصیل، *     

  .دهند ارائهمصاحبه  يبراآخرین سال تحصیلی خود را هنگام تشکیل پرونده 
قانون .6 داشتن منع    : فهینظام وظ ین

م وظیمعل يها ان ورود به حوزهیمتقاض  یط سنیشراد جهت ثبت نام یداشته باشند و حتماً با ید منع قانونیفه نبایه از نظر نظا
  .در نظر گرفته شودل یذ

 ))یفه عمومیوظ یط قانونیشرا(( 
  )دینظام جد(رستانیم دب، اول، دویسوم راهنمائ یلیمدرك تحص يافراد دارا یجدول سن): 1

  فهیظنظام و                    
         مدرك  

  یلیت تحصیمعاف
  حداکثر تولد  حداکثر سن

  1377  18  مینظام قد یسوم راهنمائ
  1377  18  رستانیاول دب
  1377  18  رستانیدوم دب

  ))1 یجدول سن((
  .باشندیه میعلم يهامجاز به ثبت نام در حوزه) سال 18(ت یقبل از سن مشمولرستان یدب دوم و کل، اولیمدرك حداقل س يداوطلبان دارا -1
  رسـتان یل در سـوم دب یواحـد، داوطلبـان شـاغل بـه تحصـ      64رسـتان حـداقل   یواحد، دوم دب 32حداقل  یرستان قبولیدر اول دب یمالك قبول -2
 .ندیپلم خود را ارائه نمایمدرك د 95ور یان شهرید حداکثر تا پایبا) واحد 96( 

  یش دانشگاهیپلم و پید یلیمدرك تحص يافراد دارا یجدول سن ):2
  
  
  
  

  

  
  
  

  ))2 یجدول سن((

  فهیظنظام و                    
      مدرك     

  یلیت تحصیمعاف
  حداکثر تولد  حداکثر سن

1375  20  رستانیسوم دب  

1375  20  پلمید  

1375  20  یش دانشگاهیپ  
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 نیا ریدرغ ؛دهند ارائه پلمید مدرك 95 وریشهر انیپا تا دیبا ،باشندیم رستانیدب سوم در لیتحص به مشغول کهیکسان -1

 .گردندیم 1 شماره جدول یسن طیشرا مشمول صورت
 یدانشگاهشیپ ای پلمید مدرك ارائه صورت در ،هستند 94-95 سال در یلیتحص تیمعاف يدارا که 1377 از قبل نیمتولد -2
ه مجاز ،»سال 20« یسن سقف تیرعا و بتیغ نداشتن شرط به   .باشندیم هیعلم يها حوزه در نام ثبت ب
ظرف  ،اندل شدهیالتحصفارغ یش دانشگاهیا پیپلم ید دوره متوسطه دوم،در ) یسالگ18(ت یکه قبل از سن مشمول يافراد -3

  .باشندیت مجاز به ثبت نام در حوزه میماه از زمان ورود به سن مشمول 6مدت 
  باالتر و شوند رشیپذ هیعلم يهاحوزه در نندتوایم سال18 ریز دور راه از آموزش ای و بزرگساالن مدارس آموزان دانش -4
ه مجاز سال 20 حداکثر تیرعا با روزانه آموزان دانش همانند ،یلیتحص تیمعاف داشتن صورت در سال 18 از  در لیتحص ب

  .بود خواهند هیعلم يهاحوزه
  به باال یکاردان: یدانشگاه یلیمدرك تحص يافراد دارا یجدول سن ): 3

  فهیظنظام و                    
      مدرك     

  یلیت تحصیمعاف
  حداکثر تولد  حداکثر سن

  1373  22  یکاردان
  1371  24  یکارشناس

  1367  28  ارشد یکارشناس
  1365  30  يدکتر

  ))3 یجدول سن((
ا دارندیا کسانیالن و یالتحصه فارغیکل :1  یلیخ فارغ التحصیباشند که از تاریرش میه پذمجاز ب یدر صورت ،که قصد انصراف از دانشگاه ر
  .ک سال نگذشته باشدیش از یا انصراف آنان بی
 یسنوات ارفاق يهایباشند و انصرافیرش میمجاز به پذ ،ه انصراف داده باشندیکه در سنوات اول یفقط در صورت یان انصرافیدانشجو: 2

  .ستندیرش نیقابل پذ
ادامه  يبرا ،انصراف دهند) مدرك معادل(تر نیافت مدرك مقطع پائیبا در یلیمجاز سنوات تحصکه در سقف  یان انصرافیدانشجو: 3

   يکه برا یسنل نبوده و شرطیمدرك معادل، مانع ادامه تحص ،رفتارشده یان انصرافیه، همانند دانشجویل در حوزه علمیتحص
  .گرددیآنان اعمال نم يشود، برایت میرعا یالن دانشگاهیالتحصفارغ

 .ندیخود را ارائه نما ینش انصراف قطعیرش و گزیمراحل پذ یالزم است پس از ط یان انصرافیدانشجو: 4
 .باشند یه نمیرش در حوزه علمیا اخراج  مجاز به پذیل و یه مقاطع فوق در صورت  ترك تحصیکل :5
فرد موظف است در صورت لذا باشد یم یفه عمومیان وظن سازمیر با قوانیمغا ،ل همزمان در حوزه  و دانشگاهیکه تحصنیبا توجه به ا :6
  .دیخود را ارائه نما یرسما انصراف یو  یلیالتحصمدرك فارغاصل نش، یرش و گزیمراحل پذ یه پس از طیرش در حوزه علمیپذ
   خدمت انیپا): 4

 .شودیم اضافه سن حداکثر به يسرباز خدمت مدت
  خدمت حال در سربازان): 5
ه شرط نداشتن غ ،پلم و باالتریل مقطع دیالتحصفارغ ،ن خدمتیص سربازان حیترخ - لفا ت شرط یرعا نیهمچنه و یبت اولیب

   .باشدیر میه امکان پذیعلم يهال در حوزهیتحص ي، برايپلم تا دکتریسربازان فوق د در خصوص یسن
باشد، مجاز  18/06/1395خ اعزام آن بعد از یکه تار» تبت و اضافه خدمیبدون غ«برگه آماده به خدمت  يکه دارا يافراد - ب

    .باشندیبه ثبت نام م
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  : شرایط سنی دارا بودن .7

  :به شرح جدول زیر هیعلم يهاورود به حوزهداوطلبان حداکثر سن  )الف
  رستانیدب دوم و رستانیدب اول ،ییراهنما سوم یلیتحص مدرك يدارا افراد یسن جدول  

 دائم تیمعاف خدمت انیپا یلیتحص تیمعاف قهیوظ نظام       مدرك

 74 متولد حداکثر 72 متولد حداکثر 77 متولد حداکثر میقد ییراهنما سوم
 73 متولد حداکثر 71 متولد حداکثر 77 متولد حداکثر رستانیدب اول

 72 متولد حداکثر 70 متولد حداکثر 77 متولد حداکثر رستانیدب دوم

  )واحد 30 ریز( يدانشجو و یدانشگاهشیپ و پلمید رستان،یدب سوم یلیتحص مدرك يادار افراد یسن جدول  

 دائم تیمعاف خدمت انیپا یلیتحص تیمعاف قهیوظ نظام       مدرك

 72 متولد حداکثر 70 متولد حداکثر 75 متولد حداکثر رستانیدب سوم

 71 متولد حداکثر 69 متولد حداکثر 75 متولد حداکثر پلمید
 70 متولد حداکثر 68 متولد حداکثر 75 متولد حداکثر یدانشگاه شیپ

  69 متولد حداکثر  67 متولد حداکثر 75 متولد حداکثر  )واحد 30 ریز( دانشجو

  یعال آموزش مراکز و مؤسسات یلیتحص مدرك يدارا افراد یسن جدول  

 دائم تیمعاف خدمت انیپا یلیتحص تیمعاف قهیوظ نظام       مدرك

  69 متولد حداکثر  67 متولد حداکثر  74 متولد حداکثر)واحد 30 يباال(ودانشج

 68 متولد حداکثر 66 متولد حداکثر 73 متولد حداکثر یکاردان

 66 متولد حداکثر 64 متولد حداکثر 71 متولد حداکثر یکارشناس

 63 متولد حداکثر 62 متولد حداکثر 67 متولد حداکثر ارشد یکارشناس
 61 متولد حداکثر 60 متولد حداکثر 65 متولد حداکثر يدکتر

ك راد مدیمصاحبه با يبرا ،ل پروندهیتشکدر زمان و آزمون  یان پس از قبولیمتقاض، جدول فوق مجاز به ثبت نام هستند یط سنیشرادر صورت داشتن  داوطلبان *

 .خواهد شد یثبت نام آنان منتف ن صورت یر ایدر غ د،کننخود را ارائه  ییشناسا

ل در سـوم  یداوطلبـان شـاغل بـه تحصـ     ؛باشـد یواحد م 64رستان حداقل یواحد، دوم دب 32رستان حداقل یدر اول دب یمالك قبول )ب

 .خود را ارائه دهند یقبولمدرك  95ور یان شهرید حداکثر تا پایباحتماً  رستانیدب

  .رندیگیپلم قرار میآزمون دو  یط سنیدر شرا ،دارند یواحد در دانشگاه قبول 30که کمتر از  يافراد) ج
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یازات   :امت
در  زایامت، از  محروممناطق داوطلبان وآزادگان ، جانبازان،شهدا  فرزندان و البالغهنهج ای کریمقرآنششمیکحداقلحافظان 

ذ وردار رشیپ ودبرخ د ب ن واه   .خ
  :تذکر

  
  

  ظ

  آزمون و اعالم نتیجه و نامزمان ثبت ند و یفرا
  :نامثبت

  .بودخواهد  20/01/1395 یال 04/11/1394 خیتاراز   اینترنتیصورت ه بفقط نام ثبت
   :تذکر

ــ ــتفاده از  یمتقاض ــا اس ــت ب ــرم الزم اس ــیان محت ــارت یک ــااز ک ــتاب  يه ــو ش ــودپرداز عض   خ
بـه  ال یر 000/015مبلغ  ینترنتید ایجهت خر )از خود پرداز 2CVV کارت یو گرفتن کد چهار رقم ینترنتیرمز دوم ا با گرفتن(

و کلمه عبـور   يو نام کاربر یکد داوطلب ،الیو پس از گرفتن سرت مراجعه یمندرج در سا ینترنتیآدرس ا
  .دیه شده و اقدام به ثبت نام نمائیعلم يهارش حوزهیوارد سامانه ثبت نام پذ

  :آزمون
  .شودهاي تعیین شده برگزار میدر حوزه 27/1/5913   مورخ ، روز جمعه ، 9ساعت آزمون، رأس  .1

به  27/1/1395و  26 ، 25 جمعهشنبه و پنج ،شنبهچهارروزهاي آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه،  يق ازمحل برگزاریاطالع دقجهت*      

  .دیکنمراجعه  هیعلم يهاحوزهت یریمدمرکزت معاونت آموزش یسا

  .شود یکارت ورود به جلسۀ آزمون درج مآزمون در يق محل برگزاریآدرس دق *    

  .الزامی است ا شناسنامهی یملکارت ورود به جلسه و کارت  ارائه جلسه آزمونورود به هنگام  .2

  .شودمیبرگزار یو دانشگاهدیپلم  ،مینظام قد سیکل ،نهمه یپامقطع چهار اي بوده و به طور همزمان براي آزمون یک مرحله .3

  .دیآیعمل مهب دوره اول متوسطه د آموزش و پرورشینظام جد -دوره اول متوسطه اتمام  –نهم ه یاز داوطلبان پا : نهمه یآزمون مقطع پا *

  .اهد آمدعمل خوبه ،اول و دوم دبیرستانل در مقطع یو شاغل به تحص میقد ییسوم راهنماالتحصیل از داوطلبان فارغ: کلیسآزمون مقطع * 

و  دانشـگاهی پـیش  ةشاغل به تحصیل در سوم دبیرستان و دور ای و یدانشگاهشیپ ،پلمیمدرك د يدارا از داوطلبان: آزمون مقطع دیپلم* 

  .ل را دارندیو قصد انصراف از تحص داشتهواحد  30که کمتر از  یانیدانشجون یهمچن

  .عمل خواهد آمدبه ترباال و یمدرك کاردان رانده و دارندگانواحد گذ 30ان حداقل یدانشجواز : یگاهدانشآزمون مقطع * 

  .باشنددارا د یبارش را یط پذیر شرایسا یول ،باشندیمعاف م یم از آزمون کتبیرحافظان کل قران ک. 4

 ادامه از  ینشیگز ،یآموزش دالئل به یول باشند،یم یلیتحص کد يدارا وشده پذیرش یرسم صورت به هیعلم يها حوزه از یکیدر قبل سالهاي که يافراد -١
  .ندارند مجدد نام ثبت حق ،اندشده محروم هادرحوزه تحصیل

ند را آزمون در مجدد شرکت حق دارند یلیتحص کد و باشندیم لیتحص به مشغول و اندشده رشیپذ هیعلم يها حوزه در که يافراد -٢   .ندار
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آزمـون بـه    ن محـل یک ترینزد ،شودیتقاضا م یلذا از داوطلبان گرام ،ندارد يریتأث یجه آزمون و محل قبولیمحل آزمون در نت. 5

  .دیئانتخاب نمامحل سکونت خود را 

 انصراف قطعی از تحصیل دانشـگاه داده و  در حوزه به اتمام رسید، انکه مراحل پذیرش و گزینش آنالزم است پس از آنمتقاضی  دانشجویان *

  .ارائه نمایند ،ه حساب از دانشگاهیبا تسوهمراه آن را گواهی 

 دقیقه150نگیرد و مدت آانجام می هیعلم يهاهحوزبه علمی و سنجش میزان آمادگی نسبی داوطلب براي ورود ارزیابی  ورودي به منظورآزمون  .6

  . خواهد بود) تستی(ايچهار گزینه تسؤاال تمام و بوده

 100به تعداد  37ص  4بر اساس جدول شماره   نهم دوره اول متوسطهه یپادر محدوده اطالعات علمی کتب  نهمه یپامقطع سؤاالت داوطلبان  .7

و داوطلبـان  سـؤال   110به تعـداد   37ص  5در محدوده اطالعات علمی کتب دوره راهنمائی بر اساس جدول شماره  یراهنمائمقطع و  سؤال

 یمقطـع دانشـگاه  و داوطلبان سؤال  120به تعداد  38ص  6دبیرستان بر اساس جدول شماره  دورهاز کتب مقطع دیپلم و پیش دانشگاهی 

  .خواهد بود سؤال140به تعداد  38صفحه  7منابع اعالم شده درجدول براساس 

  
   :تذکرات قابل توجه

 مـدارس  فقـط  الزاماً) رستانیدب دوم و رستانیدب اول ،میقد یراهنمائ سوم( هستند کلیس و نهم هیپا مقطع در که یانیمتقاض -١

 .ندینما انتخاب لیتحص محل تیاولو عنوانبه )هیعلم مدرسه 3 حداکثر( را خود سکونت محل استان

 مدرسـه  5 تـا  حداکثر) یکاردان مدرك از کمتر انیدانشجو ،یدانشگاهشیپ و پلمید رستان،یدب سوم( پلمید مقطع انیمتقاض -٢

 .نباشد آنان سکونت محل گرچه ندینما انتخاب توانندیم لیتحص محل عنوانبه هیعلم

 )حوزه 5 حداکثر(.کنند انتخاب ا را شده نیمع مدارس و شهرها توانندیم فقط یدانشگاه مقطع انیمتقاض -٣

ـ د مقـاطع  و  جـوار هـم  يهـا استان ،يرضو و یجنوب ،یشمالخراسان يهااستان ساکن کلیس و نهم هیپا مقطع داوطلبان -٤  و پلمی

 .ندینما انتخاب لیتحصمحل تیاولو عنوانبه را کشور سراسر يهاحوزه یدانشگاه

تیجه ثبت نام و آزمون   ن
  .خواهد شد اعالم  سراسرکشور علمیه يهاسایت معاونت آموزش حوزه در  31/2/1395در تاریخ آزمون نتایج  .1

ـ  ،یلین مدرك تحصیمعدل کل آخربر حسب  خ فوقیدرتار معاف هستند یکتبآزمون از که حافظان کل قرآن  نتیجه ثبت نام *  آنـان ازات یـ امت عـالوه هب

  .اعالم خواهد شد

  .شودشده قطعی بوده و به درخواست تجدیدنظر در اوراق پاسخنامه ترتیب اثر داده نمی نتایج اعالم .2

  .و تحقیق انجام خواهدگرفتاز طریق مصاحبه  هاي عمومیاحراز صالحیت، کسب امتیاز الزمو آزمونثبت نام و یج ااز مشخص شدن نتپس .3
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  .باشد ینه مین زمیداوطلبان درا يبه پرسشها ییآمادة پاسخ گو)  الرضا یابن موس یمدرسه امام عل(م درقم یژه حافظان قرآن کریمدرسه و
   025- 37788780 -37787979-37776340: تماس  يتلفن ها

 

  
  گزینشة نحو

  .رسانی اینترنتی در سایت معاونت آموزش خواهد بودیا اطالع و یاستان يهاتیریق مدیطراز مصاحبه و گزینش داوطلبان  مکانزمان و . 1

 يهاتیریا مدیو ه یعلم يهاحوزهت معاونت آموزش یسا، به جه آزمون یپس از اعالم نت ،مصاحبه مدارك الزم جهت تشکیل پرونده وجهت اطالع از* 

  .دیمراجعه فرمائ یاستان

  .نمایند ارائه از مصاحبهقبل علمیههاياوقاف و یا حوزهتبلیغات، اداره، سازمانمعتبرمراکز ازرا  خود گواهی حفظ ،بایدالبالغه هجو نکریم حافظان قرآن *
  

          

  

  

  . گزینش خواهند شد یت استانیرید مدییو تأمربوطه بر اساس ظرفیت مدرسه  صاحبه، دارندگان باالترین امتیازپس از انجام م .2
  .با رعایت سایر مقررات، نسبت به جایگزینی افراد واجد شرایط اقدام خواهد کرد تیریدانصراف تلقی شده و م در موعد مقرر جهت تحصیل، به منزلۀعدم مراجعه  * 
  .ادامه دهند صورت تمام وقت به تحصیله ب ،ح یکسطتا پایان شوند حداقل میمتعهد  بلندمدت ةدوردر  گانشدگزینش  .3
در مناطق مورد ) سال 5به مدت (و تعهد خدمت تبلیغی  )تحصیل ةدورکل در (سفیران هدایت تعهد تحصیل تمام وقت  ةدور گانشدگزینش از  .4

 .شودنیاز اخذ می

ـ   يان در راسـتا یحوزو ل حوزه ویاص يهاه با رسالتیعلم يهاداوطلبان ورود به حوزه ییجهت آشنا .5 ـ یو ترب یامـور اخالق   بـا نـام    يادوره یت
ت یان از حـوزه و احـراز صـالح   یح متقاضـ یشناخت صـح  یکرد کلین دوره با رویا ؛در نظر گرفته شده یان گرامیمتقاض يبرا »یثاق طلبگیم«

  .استشده يگذاراستیه سیعلم يهاان ورود به حوزهیمتقاض
ــه*  ــهکلی ــانشــدپذیرفت ــول یلیتحصــاولرة دودر گ ــس از قب ــاحبه در  ی، پ ــفمص ــادر دورهند هســت موظ ــدمات يه ــالب جد یمق ــط ــام  ی ــا ن   دالورود ب

   .ندیشرکت نما ،شودیبرگزار م یاستان يهاتیری، مدب یک ماه توسط معاونت آموزش و معاونت تهذیکه به مدت  تیاختبار و تثب دوره

 1مندرج در جدول شماره  يهاتیریا مدی و مدارس علمیه یا ،آموزش به سایت معاونت ،ثبت نام ةنحو اطالع بیشتر از يبرا، بلندمدت ةدورداوطلبان . 1
  .تماس حاصل نمایند یا مراجعه و 27تا 16صفحات 

  .دییتماس حاصل نما02532922051شماره تلفن با  ینترنتیا ثبت نام یبه سؤاالت فن ییجهت پاسخ گو

  . دییفرماتماس حاصل  ه سراسر کشوریو مدارس علم یاستان يهاتیریمد با هیعلم يهاحوزه رشیپذ یبه سؤاالت عموم ییپاسخ گوجهت 
 29و  28صفحات  2توانند با مدارس علمیه سفیران هدایت که در جدول شماره ن دوره مییجهت آشنایی بیشتر با ا سفیران هدایت وطلباندا .2

  .دنیفرماتماس حاصل )  869 یداخل 025-32922051( و) 025-32914971(شماره تلفن سفیران هدایت قم مشخص شده و یا با
  

 18 یال 15و عصر    12 یال 8صبح از ساعت : ساعت تماس

  . دییاقدام نما ینترنتیثبت نام ادقیق مندرجات دفترچه، نسبت به  ۀپس از مطالع !داوطلب گرامی 
  

تینـشانی ا * رن ت   :ین
  
   

  

http:// WWW.HOWZEH.ORG 
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  مراحل ثبت نام
  و کلمه عبور يال و نام کاربریافت شماره سریو در ینترنتید ایپس از خر

  : اول ۀمرحل
  )www.howzeh-qom.ir( :به آدرس ت معاونت آموزشیوارد شدن به سا* 
  .دیوارد شو 95- 96یلیبرادران سال تحص ۀیعلم ةرش حوزیبه بخش پذ* 
  .دیخود را انتخاب کن دلخواه یلیتحص ةاول دور ۀدر مرحل .1

 .دفترچه مراجعه شود 4و  3به صفحات  یلیتحص يهاحات دورهیجهت توض* 
  .قبل وجود ندارد ۀبه مرحلامکان بازگشت  و شد اطالعات شما درآن مرحله ثبت خواهد يمرحله بعد ،د و ادامهییبا زدن دکمه تا* 

 

 

 

 

 

 
  

  

  
  : دوم ۀمرحل
  .دیکنال وارد یدربخش شماره سر را گرفته شده از بانکال یسر .2
 .دیواردکن يدر بخش نام کاربررا  يکامل نام کاربر ةشمار .3
  .دیکنعبور وارد ۀلمدر بخش کرا عبور  ۀکامل کلم ةشمار .4
  .)ستین متن الزم نیا يحفظ و نگهدار(دیسین شده بنوییرو را در محل تعه ر روبیمتن نوشته شده درتصو یتیقسمت کد امندر  .5
  .رفت دیبعد خواه ۀ، به مرحليد کارت اعتباریید و ادامه در صورت تاییتا ۀبا زدن دکم *
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: سوم ۀمرحل  

.دیشوستم خود مطمئن یبودن زبان س ین مرحله الزم است از فارسیدر ا*        
    .است يضرور 18تا  6طالعات شماره ل ایتکم*      
  .وارد کند یصورت کامل و فارسه و نام پدر خود را ب یداوطلب نام و نام خانوادگ 8و  7 ، 6     
ق طبق شناسنامه وارد شودیدق طور کامل وبه د یبامشخصات  *       

نگلدر صورت وارد کردن ح*       شودیثبت نام باطل م یسیروف ا  
  .دیکن وارد کادر در رهیت خط بدون خودرا ۀشناسنام ةشمار .9

  .دیکن وارد چپ سمت از رهیت خط بدون خودرا یرقم ده یمل ةشمار .10
   :تولد خیتار قسمت در .11
  .دیکن انتخاب را خود تولد روز دیتوانیم ،شود یم انینما عدد 31 روز، نهیگز يرو بر کیکل با* 
  .دیکن انتخاب را خود تولد ماه دیتوانیم شود، یم انینما سال ماه 12 ، اهم نهیگز يرو بر کیکل با* 
  .دیکن انتخاب را خود تولد سال اسنامهشن طبق دیتوان یم که شود یم انینما تولد سال جهت 3813 تا 6513  از سال نهیگز يرو بر کیکل با* 
 شما يبرا استان آن يشهرها آن از پس ،دینک انتخاب شده انینما ستیل از را شناسنامه صدور محل استان ابتدا شناسنامه، صدور محل در .12
  .دییانم انتخاب را صدور محل شهر دیتوانیم که شودیم انینما
  .دیکن انتخاب ،شده ناینما ستیل اساس بر را خود پدر شغل .13
 را کارمند ۀنیگز )يشنهادیپ يها نهیگز در يو شغل تیرو عدم درصورت(هستند ینیمع محل از یافتیدر و حقوق يدارا شانپدر که يافراد هیکل*

  .کنند انتخاب
 که دارد وجود رمشمولیغ و مشمول ،یلیتحص تیمعاف خدمت، انیپا ،میدا تیمعاف: مندرجات با ییهانهیگز فهیوظ نظام تیوضع بخش در .14
  .دیکن انتخاب را خود فهیوظ نظام تیوضع دیتوانیم ،دفترچه 5 صفحه حاتیتوض اساس بر
  .کنند ثبت و انتخاب سال و ماه ،روز اساس بر را خود اعزام خیتار دیبا کنند،یم انتخاب را مشمول ۀنیگز که يافراد *
  .کنند ثبت را آن خیتار و کارت شماره .دنینمایم انتخاب را دمتخ انیپا و کفالت دائم، تیمعاف نهیگز که يافراد* 
 را خود سکونت محل یپست قیدق آدرس و نموده نیمع را سکونت محل شهر ،آن از پس و انتخاب هااستان ستیل از را خود سکونت محل .15
  .دیسیبنو یفارس صورت هب مربوطه کادر در
  .دیکن انتخاب را خود ستانا مرکز اسم نباشد، شهرها ستیل در شما شهرستان ای شهر اسم که یصورت در* 
  .دیکن وارد هم سر پشت فاصله و رهیت خط بدون ،شماره شیپ درج با را خود منزل ثابت تلفن .16
  .دیینما درج یفارس صورت هب )کار ای سکونت محل( آدرس و تماس شماره ،یخانوادگ نام و نام ذکر با را خود دوستان از نفر دو مشخصات .17
  .دیکن درج حوزه تیریمد مرکز طرف از يضرور تماس ای و امکیپ ارسال جهت را خود همراه تلفن شماره محل نیا در .18
  .دیبزن عالمت را خود ازاتیامت دفترچه 6 صفحه حاتیتوض به توجه با .19
  ) داشتن حضور صورت در( .دیکن وارد را خود تیفعال محل گاهیپا ای مسجد ینشان و نام ،)شماره شیپ با ثابت ای همراه(تلفن .20
  .دیکن ثبت آدرس و تلفن ،یخانوادگ نام و نام ذکر با دارد، ییآشنا شما با که را یروحان نفر کی مشخصات .21
  .دیکن ذکر را شانیا آدرس و تلفن یخانوادگ نام و نام ،است ساکن یروحان نفر کی شما محل در که یصورت در .22
 و شهر ،استان نام نیهمچن ،حوزه تلفن با همراه ،خود یقبل ةپروند ةشمار د،یاداشته را هیعلم يها حوزه از یکی در یرسم لیحصت سابقه اگر .23
   .دیکن وارد بیترت به را حوزه نام
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: چهارم ۀمرحل  

  . باشد JPG لیفا دیبا شما ریتصو نوع ، عکس يبارگذار بخش در. 24

  حداکثر حجم با و کسلیپ400*  300 مشخصات با را خود عکس نام ثبت يبرا اقدام از شیپ خود، ریتصو يبارگذار جهت است الزم* 

200  KB دیده انتقال انهیرا به شده اسکن ای و تالیجید صورت به را خود عکس دیتوان یم( دیینما میتنظ ، ریتصو شیرایو يافزارها نرم توسط(  
  .است يضرور ،یرشیپذ پروندة لیتشک و آزمون جلسه به ورود صدورکارت جهت شما ریتصو است، ذکر به الزم* 

  .شود یم شما نام ثبت بطالن موجب یقیرحقیغ ریتصاو از استفاده* 

  .د کرد یعکس مشاهده خواه يشده برانییر خود را در کادر تعیافت شده باشد، تصویح دریستم به طور صحیر شما توسط سیل تصویکه فا یصورت در
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: پنجم  ۀمرحل  
 

 اسکن مرحله نیا در قبول قابل تیفیباک و حیصح صورتهب را ریز یدرخواست مدارك ینشیگز و یرشیپذ امور جهت محترم داوطلبان
  .باشدیم یالزام مدارك اصل ارائه پرونده لیتشک و بهمصاح زمان در یول ستین يضرور مدارك ارسال. ندینما
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  : ششم ۀمرحل
  )95 وریشهر. (دیکن ثبت 94- 95 یلیتحص سال انیپا تا را خود یلیتحص تیوضع نیآخر. 25
 انتخـاب  خودتـان  یلیتحصـ  تیوضـع  بـا  متناسـب  کـه  شـود یمـ  داده شینمـا  یدانشـگاه  و پلمید کل،یس مقطع، بخش در
ـ  یدانشگاه و پلمید يبرا ـ رشته قسمت در و انتخاب دیهست مشغول که را یلیتحص سال همان عنوان، بخش رد. دیینما  رشـتۀ  ـ

  .دیکن پیتا را خود رشتۀ نام یدانشگاه مقطع در. دیینما انتخاب شده انینما ستیل اساس بر را خود یلیتحص
  .دیکن ذکر باشدیم یلیتحص کارنامه در مندرج که را خود يآموزدانش شماره

  .کنند وارد را خود) شده پاس( گذرانده يواحدها تعداد انیدانشجو و رستانیدب نیمحصل. 26
  .دیکن وارد يعدد صورتهب را خود گذرانده يواحدها معدل ای) کارنامه( یلیتحص مدرك نیآخر کلمعدل. 27
  . دیکن ذکر تلفن شماره با همراه را خود لیتحص محل نیآخر ینشان و نام. 28
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  : هفتم ۀمرحل
  .راهنما دفترچه 26و25 صفحۀ ستیل براساس آزمون محل انتخاب. 29

 چیه آزمون محل رایز د؛یکن انتخاب را خود سکونت محل به نسبت آزمون حوزه نیترکینزد دیکن یسع! زیعز داوطلبان* 

  .دیینما مراجعه دفترچه یانیپا صفحات به دیتوانیم هاحوزه ةمشاهد جهت. ندارد رشیپذ عدم و رشیپذ تیاولو در يریتاث

  .کنند خودانتخاب لیتحص محل يبرا را حوزه، 5 حداکثر و 3حداقل تیاولو بیترت به توانندیم افراد محل نیا در. 30

  .دیکن انتخاب را خود لیتحص محل يهاحوزه دقت و مشورت با* 

 يهـا اسـتان  آخـر  در و همجـوار  يشـهرها  سـپس  کـرده،  انتخـاب  را خود سکونت محل حوزه اول ندینما یسع داوطلبان*

  .کنند انتخاب را همجوار

 .ستین ثبت و انتخاب قابل يتکرار حوزه*  

  . شودیم انینما شما يهاانتخاب و مشخصات تمام ،یینها دییتا مرحلۀ در* 

  ! یگرام داوطلب
  .دیینما ثبت را شده داده اطالعات و کرده یینها دییتا اطالعات، ثبت دکمۀ زدن با را شده وارد مشخصات یتمام مجدد، یبررس با
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ـ ت، اعـم از و یبـه سـا   يبعد يهاهباشد که جهت مراجعیشما قابل مشاهده م يریکد رهگ ،یید نهاییبا تا*  ش یرای

آن  يلذا درحفظ و نگهدار. است يالزم و ضرور... ج، ثبت اعتراضات و یافت کارت آزمون، اعالم نتایاطالعات، در
  .دیکوشا باش جه ـیـ تا اعالم نت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نمونه
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  بلند مدتلیست مدارس علمیه دوره  – 1جدول شماره 
  استـان آذربایجان شرقی

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - - * جنب مسجد حاج کاظم )ره(ینیخ امام خم   356 34237269 041نیصادق آذرشهر

 - - * ) ره(خمینیالدین، جنب مسجد امامخ شیخ شهاب  534 44235859 041 امام صادق اهر

 - * * ویستگاه رادیا يشهیدباهنر، روبرو خ 041 37717050 110 )عج(عصرولی اسالمیعلوم بناب

 - - *  دانی، جنب مسجد ساالر شهینیخ امام خم  041  33341980  928  دانیساالر شه  زیتبر

 * * * بهمن 29، بلوار ) ره(ینیامام خم خ 041 3333242 105 )عج(ولی عصر تبریز

 * * - )عج(عصر یول، خ  تسوج 041 42574421 357 هیدارالوال تسوج

  -  *  *  يه المهدیخ شهداء ، اندرآب ، حوزه علم  041  43233107  897  )عج(يالمهد  سراب

 - - * شریعتی، جنب مسجدجامع خ 041 42423335 162 )ره(امام خمینی شبستر

 - * * نب مسجدجامع، ج) ره(د بهشتییشه خ  709 37222275 041امیرالمؤمنین مراغه

 * * * امیام ، جنب مسجدقیق خ 041 42264888 604 )عج(صاحب الزمان مرند

ن  - - * خ امام ، خ معلم ، دفتر امام جمعه  35837824935 041صادقامام ملکا

 - * - یدانشگاه آزاداسالم يروبروه ، ینبیز يبلوارشهدا 041 52235858 135  )ره(يحامداهللادآیتیشه میانه

 - * - میدان مصلی، جنب مصلی وحدت  114 42048544 041اکرمرسول هادي شهر

 - - * سراشهیدرجائی، جنب فرهنگ خ 041 52622492 115 )عج(ولی عصر هشترود

   استـان آذربایجان غربی
  

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 * * * خ اقبال، جنب مسجدجامع 044 32225316 118 )ره(خمینیامام ارومیه

 * * * یمصل خ نماز، جنب 629 45535833 044رسول اکرم تکاب

 - * * مسجد امام جعفر صادق يبلوار پانزده خرداد روبرو 044 36460472 918 ینیامام خم خوي

 * * * رضابلوار امام يانتها  216 35250108 044علیامام سلماس

  -  * *  ین اجتماعیتأم ي، روبرو يخ اکبر   347  46329332  044امام باقر  ن دژیشاه

 - * - ، خ امام موسی صدر میدان امام حسین 044 34222420 685 )ره(خمینیامام ماکو

 - * * خ شهدا   482 45265544 044رضا امام میاندوآب

 - * * جنب اداره برق، ) ره(ینیخ امام خم  545 35625602 044صادقامام نقده
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  استـان اردبـیـل

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - - * مارستان آرتایب يروبرو يمتر30خ  045 33355932 123 میمالابراه لیاردب

 * * - دان فجر، پشت مصلییم 045 33243904 121 میرزا علی اکبر اردبیل

 - * * هیخ امام، کوچه جعفر 045 32423223 593 هیجعفر خلخال

  - *  -  یب بانک ملخ امام، جن 045  32624135  888  )عج(عصر یول  یگرم

 - * - دریخ حی، کوچه شیخ باهنر شمال 045 32521427 559 )عج(المهدي مشکین شهر

  )منطقه کاشان(استـان اصـفـهـان

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - - * یمان صباحی، خ سل ين آبادیسه راه مع 031 54730401 172 )عج( يالمهد دگلیآران و ب

 - * * خ هالل احمر، جنب حرم مطهر  553 54763211 031نیرالمؤمنیام دگلیآران و ب

 - * * )ره( ياهللا موسوتیخ آ  217 55673492 031کاظمیامام موس برزك

 - * * محله باال 031 55642212 147 )عج(عصر یول قمصر

 - * * النیخ دروازه اصفهان، ك درب  031 55226633 145 )ره(ياهللا مصطفوتیآ کاشان

 - * - دان کمال الملک یم 031 55451119 141 )ره(امام خمینی کاشان

 - * - )ره(اهللا مدنیخ شهید رجائی، ك آیت 031 55457878 143 )ره(مدنی آیت اهللا کاشان

 - * * )ره(خ امام خمینی  031 55444212 142 )ره(یثربیاهللاآیت کاشان

 * * - دان اردهالیر، میرکبیخ ام 031 55342430 643 دارالعلم اسالمی کاشان

  -  *  *  د جامعدان امام، کوچه مسجیم  031  54222015  234  هیمرتضو  نطنز

  .د با آنها هماهنگ شودیمصاحبه با نش ویگزتحت نظر منطقه کاشان است و جهت ) منطقه کاشان(مدارس استان اصفهان * 

 )ت استانیریمد(اصفهان استان 

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

ن    ت استانیریمد اصفها
32217878  
32218787 

 * * *  ه استان اصفهانیت حوزه علمیریابان حافظ مرکز مدیخ 031

 یاز مدارس تابعه معرف یکیت استان شما را به یرینش، مدیدر آزمون، مصاحبه و گز یباشد که پس از قبولیمدرسه م 38 ياصفهان دارااستـان 
 .دیمراجعه فرمائ WWW.ESF-HOZEH.COMت  یشتر به سایع بلذا جهت اطال. دینمایم
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  استـان اصـفـهـان

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

ر  - * - ياهللا خوانسارتیخ آ 031 57771531 157 ياهللا علوتیآ خوانسا

 - * *  8 ی، خ ارشاد ، فرع يد مطهریبلوار شه  128 53222916 031امام صادق شهرضا

 - * * )عج(خ صاحب الزمان  031 53223050 557 )عج(الزمان صاحب شهرضا

 - * * جاده کمربندي يابتدا 031 53229188 101 )عج(  ا لزمان صاحب مدینه العلم  شهرضا

  * *  -  گان ، خ مسجد جامع جنب مسجد جامع یگلپا 031  57424981  877  )ره(ینیخمامام  گانیگلپا

 - - * ، خ امامت)ره(يدمطهریخ شه 031 57450950 161 )ره(اهللا گلپایگانیآیت گلپایگان

مجامعه ادآبنجف  * * *  یشمال يخ منتظر 031 42512053 644 )عج(المنتظراالما

  .دیریت استان قم تماس بگیریباشند ولذا جهت هرگونه اطالع با مدیت استان قم میریمدارس فوق تحت مد* 
  استــان  البرز 

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - * - )ع(خ شهیدچمران ،خ امیرالمؤمنین  يانتها  564 37722419 026امیرالمؤمنین اشتهارد

 - - * )عج(ابن الحسندان مادر، جنب مسجدحجتیس  میکرج فرد 026 32745090 359 )عج(يالمهداباصالح سیفرد

 - * - ياهللا بروجردتیدرآباد،خ عدل، ك آیانجاده، حیم 026 34525444 834 )هیرضو( امام رضا کرج

 - * - )ره(ینیجنب مصلی امام خم ،بلوار امامزاده حسن  486 32233604 026امام صادق کرج

  -  -  *  ستمی، خ ب)ره(ینیمحمدشهر، بلوار امام خم  026  36316547  894  ...ارسولمحمد  محمدشهر

اوجبالغ(هشتگرد  - * - خ مصلی  512 44223115 026امام صادق )س

  استـان ایــالم

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

  -  *  *  ه آبدانانیخ سراب ، باالتر از سپاه ناح    893  36228839  084جواداالئمه  آبدانان

بیا  - * * )ره(ینیدان امام خمیم  612 33232505 084امیرالمؤمنین وان غر

 * * - خ سعدي جنوبی 084 33336160 165 )عج(الزمانصاحب ایالم

 - * * شرکت گاز ي، روبروییهوا يرویخ ن 084 35222343 382 )عج(الحسنابنحجت شهردره

  -  *  *  نا، چهارراه آموزش و پرورشیخ ابن س    899  33721808  084محمدباقرامام  دهلران

ن  - * * ریخ ارتش، خ خواجه نص 084 38226701 383 )عج(عصر یول مهرا
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  استــان بـوشـهـر

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 * * * ، جنب مدرسه دخترانه 3، ك  يد اسدیخ شه 077 34244993 102 )ع(چهارده معصوم برازجان

 - * * کوچه ي، انتهایبانک مل يکوچه روبرو 077 35428711 882 )عج(موعوديمهد ریبندر د

 * * * ، جنب ستاد نماز جمعه)ره(خ امام خمینی  077 33325883 528 )ره(امام خمینی بندربوشهر

 - - * شهرك مدرس   881 35320277 077امبر اعظمیپ )یدشت(خورموج 

 - * * )ره( ینیبلوار امام خم  560 37224074 077ابن ابیطالبعلی کنگان

  *ن استــان تـهــرا

 ینشان رهشماشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - - * 36نا، پ یسه، خ ابنیشهرك محمد يروبرو  384 56123379 021صادقامام شهراسالم

 - * - یمید رحین، بلوارشهیپارچدان یپاکدشت، م 021 36025299 686 هیجعفر پاکدشت

 - - *  يبخشدار ي، روبروید صارمیبلوار شهبومهن،  يس، ابتدایپرد    890  76235959  021يعسکرامام حسن  سیپرد

 - - * 166دان استقالل، بلوك ید پرند، میشهر جد  835 56270305 021صادقامام پرند

 - * - ابن الکاظمیزاده موسحرم مطهر امام   386 36728181 021الکاظمیموسجعفرابن  شوایپ

ن  * - -  بنزینپمپ، مقابلي، تقاطع مولو)عج(خ ولی عصر 021 55387874 646 )ره(ت اهللا ایروانییآ تهرا

ن   -  *  -  )نویم(يد مظاهریه، نبش خ شهیمسجد احمدنبت، باالتر از چهارراه سرسبز، جیآدینارمک، خ شه  021  77455052  176  یجالل... اتیآ  تهرا

ن  - * - خرداد شرقی، کوچه موسوي کیانی، ك مسجد آقا 15خ  021 33569797 704 )ره(آیت اهللا مجتهدي تهرا

ن اد(يعسکرحسنامام تهرا  - - * ینشانآتش ي،خ شکوفه، خ ورزش، روبروید کاظمیاتوبان آزادگان، اتوبان شه 021 55882057 388  )عبدل آب

ن م تهرا  - * -  3، طبقه  2، پ یمجتبحسنامام مسجد ا،  خ  شفق، ك  مهتاب ،  جنبیآباد،  بلوار درسعادت 021 88377091 832 )شفق(یمجتبحسناما

ن  - * - نی، خ برادران شهیدمحالتی، جنب مسجدامام حسحسینمیدان امام  190 77500541 021نحسیامام تهرا

ن  - * - 22، پالكیخ ازگل، خ نوبهار، خ گلستان شرق 021 22192033 602 )ره(خمینیامام تهرا

ن  - * - ریسپبیمارستان، روبروي)ره(خمینیمصطفیمیدان بهارستان،خ شهید  175 33900910 021رضاامام تهرا

ن   -  *  -  اگرهبازار مس ي، پل نوروزخان، انتهایخرداد شرق 15خ     716  55161697  021یتقمحمدامام  تهرا

ن   -  -  *   ید رجائیدانشگاه شه يزان خ شعبانلو ، روبرویلو    892  22953135  021نیرالمومنیام  تهرا

ن   -  -  *  نوروزخان يهاخرداد، پله 15خ   021  55661004  829  )باهنر(ریکب یلچیا  تهرا

ن  - * - عصر، جنب مسجد خداداد، ك حوزهیول يمتر 10، ی، عارف شمال یحالتد میخ شه 021 33031819 624 یباقرالعلوم محالت تهرا

ن  - * - دعرب، خ پهلوانی، خ شه ن ، سرپل امامزاده معصومیقزو خ  563 55706200 021باقرالعلوم تهرا
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  استــان تـهــران ادامه 

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه ام مدرسهن شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

ن اه پ، يد باقریآزادگان، شهرك شهد همت، پس از بزرگراهیشهاتوبان 021 44744248 879 )عج(ه اهللایبق تهرا ابل دانشگ  * * - ام نور واحد غربیمق

ن  - * - ، نبش چهارراه گلبویرزائیهد می، خ ش )عج(عصری، شهرك ول يدیت اهللا سعیآبزرگراه 021 66319801 510 پنج تن آل عبا تهرا

ن  - * - 19ان پ ی، ك ش احمد يش باقر يبزرگراه رسالت نبش مترو 021 77295958 613 نیثقل تهرا

ن  - * - ید رضا رجبیده به چهارراه سبالن، خ شهینرس یخ  مدن ، دان  امام  حسین یم  719 77552432 021االوصیاءخاتم تهرا

ن   -  -  *  245د پ ین رشیپمپ بنز يرانداز، روبرویده به چهارراه تیبزرگراه رسالت شرق، نرس  021  77701818  883  دارالسالم  تهرا

ن  - * - هایجانیخ خیام، بازار پاچنار، جنب مسجد آذربا 021 55614311 565 )ره(شیخ عبدالحسین تهرا

ن   -  *  -  نیمارستان امام حسیب ي، روبروید مدنی، خ شهنیدان امام حسیم  021  77601276  923  ریالغد  تهرا

ن  - * - سید اسماعیلامامزاده ، جنب ) ره(خمینیدمصطفییخ شه 021 55623975 632 الدولهفیلسوف تهرا

ن  - * - هی، ك حوزه علمید خراسانیخ شه ياندرزگو، ابتداذر ، میدان شهیدیران، چیشم 021 22201120 203 ذریچ )عج(قائم تهرا

ن   -  *  -  کرد بچه ي، کو يد رضوی، چهارراه  آب ، منگل ، خ شه يخ ر  021  33553827  562  يالهدعلم  تهرا

ن  - * - مرويناصرخسرو، کوچهخ، )ره(ینیدان امام خمیم 021 33995150 648 يمـرو تهرا

ن   -  *  -  يان احدی، کوچه مهدویام شمالیه، خ خیدان محمدیم  021  55890187  831  ریمع  تهرا

ن   -  -  *  یالنب، جنب مسجد 8ك  ين،خ مهستان، انتهایزمرانیصنعت ،خ ادانیغرب، مشهرك    922  88366134  021 اعظمینب  تهرا

ن  - * - ، بعد از فلکه دوم، جنب مسجدبی اکرم نبرد، بلوار ن خپیروزي ،  خ  196 33169464 021 اکرمنبی تهرا

 - * - 8، پ کوچه شهیدشاه صفی،)ره(میدان امام خمینی  106 76322144 021صادقامام دماوند

 - * - دماوند، دهستان سربندان، جنب مسجد جامع  833 76394007 021یمجتبحسنامام دماوندسربندان

 - * - ی، داخل مصل یبلوار مصل 021 56213656 561 )ره(ینیامام خم میرباط کر

میرالمؤمنین ريشهر   - * - اهورزشگ يخ شهیدرجائی، نرسیده به اتوبان آزادگان، روبرو   207 55511157 021جامعه ا

 - * - دان مدرس،ضلع غربی حرم مطهر حضرت عبدالعظیمیم  206 55903646 021عبدالعظیمحضرت ريشهر 

 - - * م ، جنب مسجد جامعبلوار انقالب ، کوچه قل  212 25266656 021جعفرصادقامام شهریار

 - - * عقوبید یاده وشتان ، خ عالمه آقا سیدارالس  328 76436444 021صادقامام روزکوهیف

ك،)ره(ینیخممامادانی، م)ره(ینیامام خمبلوار لواسان کوچک،  129 26552626 021مجتبیحسنامام لواسان  - * - ارکالنجانتهاي  گلوندو

 - - *  یجنوب ید رجائین، خ شهیورام  546 2254113 021امام صادق نیورام
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  استــان چهارمحال و بختیاري

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - - * چم قلعه يکوهرنگ ، بخش بازفت، روستا  392 33632025 038دالشهداءیس )کوهرنگ(بازفت

 - * *  بلوار مدرس 038 34222004 239 )عج(مهديحضرت بروجن

 * * - 7،کوچه شهید مردانیان، ك چهارراه بازار 038 32275550 237 امامیه شهرکرد

 - * * )ره( ینیخم میدان امام  513 33224343 038امام صادق فارسان

 - * * بلوار آزادي 038 32422560 241 قائمیه فرخ شهر

 - *  * 4بلوارشهداء ، نبش ك  038 34442900 489 )عج(عصرولی لردگان
 

  استــان خـوزستـان

 ینشان شمارهشیپ نتلف شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 * * - دمحمدی، جنب س) ره(یت اهللا طالقانیخ  آ  525 53221318 061امام صادق آبادان

ن  - - * 1خ گلستان   837 42894289 061جعفرصادقامام الوا

ایاند   -  *  -  آبژدان   864  43280476  061امام رضا  ک

 - * * بلوارراه آهن ، مصلی نماز جمعه  689 42662144 061امام صادق اندیمشک

ز   -  -  *  مارستان گلستانیب يخ گلستان روبرو   345  33742531  061ن یامام حس  اهوا

ز   *  *  -  يجنب پارك شهرباز یاهللا بهبهانتیاتوبان آ 061 35525201  547  )ره(ینیامام خم  اهوا

ز  - * - 10ن ی، چهارراه دوم ، ل10حصیرآباد، خ   651 32268110  061جعفرصادقامام اهوا

ز   -  *  -  عظم، جنب مسجد ایاهللا بهبهانتیاتوبان آ 061  35514427  414  ياخامنهامام  اهوا

ز  - * - خ شهیدوکیلی، بین حافظ و فردوسی 061 32202246 131 آل طیب اهوا

ز  - * * )ره(چهارراه آبادان، بزرگراه آیت اهللا بهبهانی 061 32202530 598 )ره(اهللا بهبهانیآیت اهوا

ز   -  *  -  خرداد 15 يکمپلو ، کو 061  33775504  415  الحوائجباب  اهوا

ز   -  *  -  اءیبازارچه، جنب مسجد انب يراه، خ مرجان روبرو یمل   416  34450433  061ءایاألنبخاتم  اهوا

ز  - * - 80پ  يدیخراط خ مر یو کرم يمتر 13ن یآخر آسفالت ب 061 35718419 417 ریالغد اهوا

ز  - * - 67، پ یان پارس،خ مرداد غربیک 061 33334450 273 ونیفاطم اهوا

ه  - - * ستارخان، میدان دانشگاه، جنب دانشگاه آزاد خ  653 43622828 061ابیطالبابنعلی ایذ

 - - * روبروي فرمانداري، رستم آباد  690 3725484 061امام جعفرصادق باغ ملک

  -  *  -  6دستگاه، نبش چمران، کوچه  100 061  32230181  418  )ره(ینیخمامام  ینیخمبندرامام
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  استــان خـوزستـانادامه 

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - * - دیجمعه، پشت تاالر شه یجنب مصل 061 52338988 631 )عج(صاحب الزمان بندرماهشهر

  -  -  *  يمتر 16د آباد ، یخ شه   691  52729903  061امام صادق  بهبهان

  -  -  *  خ عدالت   132  33330120  061میزاده ابراهامام  بهبهان

 - * *  )ع(کاظم یجنب امام زاده فضل بن موس  221 52732414 061امامزاده فضل بهبهان

 - - * ، چهارراه بازار ، جنب پارك شهرخ امام رضا 061 36723119 257 )عج(قائم هیدیحم

  -  *  - ، کوچه عرفان يمتر 40 يااهللا خامنهتیبلوار آ   164  51524410 061امام صادق  خرمشهر

 - * - یارراه جالل، چه یسچیخ هر  692 53520134 061دالشهداءیس خرمشهر

 * * - نمازجمعهجنوبی، جنب مصلی )ره(امام خمینیخ   255 43221392 061آیت اهللا قاضی دزفول

 - * - ، جنب مسجد جامع)عج(خ ولی عصر  727 43528286 061باقرالعلوم رامهرمز

  -  *  - ومینیجنب مجتمع آلم نیمسجد امام حس يروبرو 061 34463778  908  )جع(يالمهد  زرگان

  -  *  - ي، جنب بانک کشاورزيدان شهرداریم   211  37649016 061صادقجعفرامام  سوسنگرد

 - * - خ والیت  569 53722790 061کاظمموسیامام شادگان

 - * * ی، روبروي حرم دانیال نب)ره(خ عالمه طباطبائی  567 42810969 061امام محمدباقر  شوش

 - * * امع، کوچه مسجد ج)ره(خ آیت اهللا طالقانی 061 36226969 568 جزائریه شوشتر

 - - * )نمره چهل(هشت بنگله، کوي شهیدچمران 061 43260460 693 )عج(المهدي مسجدسلیمان

  -  -  * دفتر امام جمعه يروبرو   259  43583050 061اکرمرسول  هفتگل

  

  استان زنجان

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - * * ، جنب امامزاده اسماعیل)ره(خ شهیدبهشتی  537 35262228 024امیرالمؤمنین ابهر

ه   -  *  *  ، کوچه مسجد جامع)ره(ینیخمخ امام    538  34222989  024امام صادق  خدابند

 - - * یچهار راه قائم جنب آتش نشان 024 35536777 865 )عج(امام عصر درهرمخ

 * * * خ زینبیه  526 33335664 024صادق امام زنجان

 - * * 31خ شهدا، پالك  024 35751001 150 علوي هیدج
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  سمنان استان

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - * - محمدامامزادهشهر، جنباصلیمیدان  491 32522669 023باقرالعلوم بسطام

  -  *  *  یمصل يه روبرویصریق يدان امام کویم   297  35251413  023امام صادق  دامغان

 - - * یدان بهشتیض ، میسرخه، خ ف  419 33615552 023باقرالعلوم سرخه

 * - * ابوذردان ابوذر، خ یم 023 33335002 694 هیصادق سمنان

 - - * شهید صدوقی کوچه مدرسه قلعهخ   299 32224006 023صادقامام شاهرود

 - - * مسجد امام حسنخرداد ،کوچه 15 خ 023 32225519 302 )عج(عصرولی شاهرود

 - - * ،پشت مسجدجامع )ره(ینیمیدان امام خم  298 34222411 023جواداالئمه گرمسار

 - - * هتل سنگسر ي، روبرو)عج(خ صاحب الزمان 023 33622767 601 )عج(عصرولی مهدي شهر

  
  

  استان سیستان و بلوچستان

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

نشهر  - * * )ره(خ طالقانی  622 37227920 054امیرالمؤمنین ایرا

  -  *  *  خ نخلستان  054  37334999  422 هیسجاد  بزمان

 - * * نی، جنب مسجد امام حس)ره(ینیبلوار امام خم  309 35339671 054صادقامام چابهار

 - - * ریالغد ی، مجتمع فرهنگیبلوار مصل  348 37332996 054يالهاد دلگان

 - - * ، جنب مسجد مرحوم شریفی)ره(خ طالقانی  310 32222627 054صادقامام زابل

ن  * * * دفترامام جمعهخ آزادي، جنب   524 33311478 054صادقامام زاهدا

  استان فارس

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - * * عنایت آباد 071 44337772 494 عشریهاثنی آباده

 - - * میدان فاطمیه  151 44333460 071جعفرصادقامام آباده

 - * *  ه یدیخ سع 071 43527502 571 هیسعد ارسنجان

 - - * خ سلمان  483 53228382 071صادق امام استهبان

    *  *  العباستیب یمجموعه  فرهنگ ي، روبرو 1شهرك قدس   071  44551377  330  جواداالئمه  دیاقل
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  استان فارس

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

م  * * - )ره(بلوار شهیدبهشتی 071 54446028 498 )ره(خمینی امام جهر

 - - * 6اس یپارك شهر ، ك  ي، روبرويبلوار ورود  350 32722300 071صادق امام خرامه

ب  - * * ن انقالب، خ فیضیهمیدا  637 53564310 071صادق امام دارا

 - - * هیخ مدرس ك فاطم 071 53723020 314 ه یمهد ن دشتیزر

 - - * )ره(خ امام خمینی  311 36722852 071عسکريحسنامام سپیدان

  -  *  *  )عج(عصریمحله ول  071  37842236  575  )عج( يمهدامام  سروستان

 - - * ری، فلکه غدنیخ امام حس  329 53463288 071باقرالعلوم ششده

  -  *  -  لی، پشت مسجد وک یخ طالقان  071  32228928  726  آقاباباخان  رازیش

 - * - هحرم شاهچراغ، کوچه سرباغ، پشت خانقا 071 32230160 152 )ره(اهللا دستغیبآیت شیراز

 - * - ،کوچه سرباغیلخانی، بلوار مسجد ا)ره(بلوارشهیددستغیب  153 37393900 071سجاد امام شیراز

  *  *  *   دهید فهمی، بعد فلکه شهیجنوب يخ احمد    914  32232281  071اءیاالنبخاتم  رازیش
 - * - خ قصرالدشت، بلوار شاهد 071 36359843 497 هرضوی شیراز

  -  *  -  دختران یبیآرامگاه ب يه، روبروی، ك عباسيراه نمازراز، سهیش 071  32221188  540  هیمحمد  راز یش
  -  -  *  نین حسیدعالء الدی، صحن حرم حضرت سینیراز، خ حسیش 071  32240237  320  هیمحمود  راز یش

 * - - نمازجمعه یمسجد شهداء، مصل 071 32237695 171 )يمرکز(یمصل رازیش

 - * * هین، ك منصوریالحرمنیخ ب 071 37382191 316 هیمنصور رازیش

 - * * نیشهرك گلستان، بلوار عالمه ام 071 36506104 318 )شهداء(نخبگان رازیش

 - - * سپاه پاسداران يراز، روبرویجاده ش  214 53463288 071صادقامام صفاشهر

 - * * یعید رفیخ شهداء ، ك شه  232 52783090 071ابیطالبابنعلیامام عالمرودشت

  -  *  *  ، جنب منبع آب يرازیاد شید صیخ شه    895  38753427  071باقرالعلوم  فراشبند

 - * * ریرکبیدان امیم 071 53344370 233 )عج(يمهدماما فسا

 - * * ادارة اوقاف ي، روبرو)ره(ینیته امداد امام خمی، پشت کمییچهارراه راهنما  610 53317622 071جواداالئمه فسا

 - * * ياداره راه و ترابر، بعد از )ره(بلوار شهید بهشتی 071 38723938 322 هیمحمد روز آبادیف

 - - * هیخ علم  806 54527701 071صادقامام نیروکارزیق

 - * * خ قدمگاه، چهارراه مخابرات ( 335 42221091 071الصادقمکتب(صالحیه کازرون

 - - * خ فیضیه  163 52446008 071 باقرالعلوم گراش

م الرستان  - * * ين الریدعبدالحسیس یالعظماهللام ابتداي خ آیتیشهر قد  699 52331001 071 ابیطالببنعلیاما

 - * * دان دانشجو، جنب فرمانداريیخ بسیج، م 071 52722091 338  رضویه المرد

 * * * بستقدیم، آخر بنبنزینپمپسعدي، روبرويخ  499 43222684 071صادقامام مرودشت

 - * * باردان ترهیم ، جنب میقد يفلکه شهردار  573 42525412 071صادقامامینورآبادممسن

  -  *  *  ، جنب امام زادگان)ره(ینیخ امام خم    501  53823380  071صادقامام  زیرین
 - * * )عج(امام مهديخ 071 53823940 500 )عج(يمهدامام زیرین
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  استان قزوین

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - - * صدر یخ امام موس 028 35223326 290 )ره(ینیخم یدمصطفیشه تاکستان

 - - * یمسجدالنب ي، روبرو)ره(ینیخ امام خم 028 33233903 352 هیالتفات نیقزو

 * * - یه، جنب مسجد پنجعلیرغمبیخ پ  532 33235077 028امام صادق  قزوین

  -  *  -  نیک بید باریخ شهداء ، بن بست شه 028  33221688  849  االسالمخیش  نیقزو

  -  *  -  ه ی، نبش ك صالحيخ مولو  028  33220150  848  هیصالح  نیقزو

 قماستان 

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 * * * ت استان قمیریمدرسه دارالشفا، مد 025 37740971 529  ت استانیریمد قم

از  یکـ یت استان شما را به یرینش، مدین استان و قبول در آزمون، مصاحبه و گزیباشد که پس از انتخاب ایم مدرسه 35 يقم دارااستـان 
 .دیریت مربوطه با شماره تلفن فوق تماس بگبه سؤاال ییلذا جهت پاسخگو. دینمایم یمدارس تابعه معرف

  استان کردستان

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - * * آزادگان، روبروي اداره برق خ  280 38227270 087امام صادق  بیجار

 - * * خ شریعتی  579 35223770 087امام صادق  قروه

 - - * شهرك بعثت ، خ آزادگان  188 35530249 087محمد باقر امام کامیاران
  

  

  استان کرمان

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - - * )ره(یدبهشتیبلوارشه يابتدا 034 34380567 168 )عج(عصرولی انار

 - - * بهمن 22بلوار   219 42422934 034نیحسامام بافت

 - - * 8، ك )ره(دباهنریبلوارشه 034 44340501 603 )عج(هیقائم بم

 - - * ، خ استقالل )ره(ینیخمبلوار امام   582 43316025 034امام صادق جیرفت

 - - * يم دادگستریساختمان قد) عج(عصر یخ ول 034 33722080 220 هیفخر راور

 - - * یخ معلم، جنب مسجدالنب  712 34341892 034یمجتبحسنامام رفسنجان

 - - * )ره(خ شهداء ، چهارراه شهیدغفاري 034 34262928 543 )ره(خمینیامام رفسنجان

 - * * بلوار امام جمعه   581 33750520 034ابیطالبابنعلی شهداد

  -  -  *  ، دفتر سابق امام جمعه34، کوچه )عج(عصر یخ ول    898  34224830  034امام صادق   شهربابک
 - - * نگ بازاری،پارک19،کوچه) ره(ینیخ امام خم 034 32231214 621 هیمحمود کرمان

 - - * دان ارگ، خ شهیدتجلییم 034 32233092 655 ابراهیمیه کرمان

 - * - کوچه مسجد امام صادق دان ارگ، خ شهیدتجلی،یم 034 32263310 346 صالحیه کرمان

 - - *  )ره(بلوار شهیدبهشتی 034 43204091 580 )عج(عصرولی کهنوج



29 
 

  

  استان کرمانشاه

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - * - جنب حرم احمدابن اسحاق  576 42222200 083باقرالعلوم ذهابسرپل

  -  *  -  دفتر امام جمعه ي، روبرو يد مطهریبلوار شه  083  45234304 702 )ره(ینیخمامام اسالم آباد

 - * * ن ، بلوار جانبازان، جنب اداره آبیالددجمال یبلوار س 083 48422245 519 )ره(امام خمینی سنقرکلیائی

 - * * )ره(خمینی، پشت مسجدامام يبلوارمولو  627 48326899 083امیرالمؤمنین  صحنه

  *  *  *  يرودید شیبلوار شه  083  34237099  275  )ره(ینیخمامام  کرمانشاه
 - * - يکوچه دادگستر يانتها  520 37218294 083صادق امام نیریقصرش

 - - * جنب مسجد جامع 083 48233439 723 )عج(عصر ولی کنگاور

 - * * انیرزائیش محمد م، كینیخمید مصطفی، خ شهيآزاددانیم 083 45130773 577 )ره(ینیخمامام نیهرس

  استان کهگیلویه و بویراحمد

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه ام مدرسهن شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - - * میدان مرکزي ، خ حوزه علمیه 074 32269779 373 )عج(ولی عصر  دهدشت

 - * * خ شیراز، پشت شهرداري  375 32223277 074صادقجعفرامام گچساران

م یاسوج  - - *  17، شاهد يد مطهریبلوار شه  374 33337447 074الرضاموسیابنعلیاما

  استان گلستان

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - * - ین ، پشت مصلیخ گنبد، ج پمپ بنز 017 35735567 599  ریالغد آزادشهر

 - - * ، نبش کوچه بهداشتیعتیخ شر  862 35731199 017صادقامام انبارآلوم

 - - * مسجد جامع ي، روبرو20يادي ، نبش آزادخ آز  585 34433338 017صادق امام بندر ترکمن

 - * - جمعه مسجد جامعدفتر امام يچهارراه پاسداران، روبرو  425 34362389 017محمد باقرامام بندرگز

 - - * سعدي  خ  270 35865665 017نیرالمؤمنیام بینخان به

 - - * د صادقلوی، ك شه 55، ك )ره(ینیخ امام خم 017 35881499 619 هیسعد انیرام

 - - * د عسگريی،کوچه شه رضابلوار امام 017 34222666 714 يااهللا خامنهتیآ آبادکتولیعل

  -  -  *  اب ید کامیت، کوچه شهیدان والیم   620  34222727  017صادقامام  آبادکتولیعل
 - - * یمصل ي، روبرویخ مصل 017 34322012 861 هیرضو يکردکو

 * * * شرکت نفتدان شهیدمفتح ، روبرويیم 017 32420115 421 )ره(امام خمینی گرگان

 - - * امی، ك هتل خ)ره(ینیام خمخ ام  420 32235235 017امام صادق گرگان

  -  -  *  ، جنب پاساژ قدس، داخل کوچه)ره(ینیخ امام خم  017  32226676  584  هیرضو  گرگان
 - - * ندگان، پشت مسجد جامعی، بازار نما)ره(ینیخ امام خم 017 32227778 134 دارالشفاء گرگان

 - - * ، جنب مصلی نماز جمعه)ره(خ شهیدمطهري  424 33586226 017امام محمدباقر کاووسگنبد

 - - * 38، کوچه  یام جنوبیخ خ 017 33228417 139 هیمنتظر کاووسگنبد

 - - * خ پاسداران  600 35223036 017صادقامام مینودشت
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  استان گیالن

 ینشان مارهششیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - * * بلوار خرمشهر 013 44838683 502 )عج(عصر یول آستارا

  *  *  *  زیتبر يسرا ینیریشهر جنب شانیاستگاه ک ي، روبرو یاسالم يدان جمهوریم  013  42127939  391  )هیجالل(تیالباهل  هیاشرفآستانه

 - * * هی، جنب مسجد صادقیان امام علدیم  503 44231197 013امام صادق  تالش

 - - * ، راسته مسگرها ، جنب مسجد جامع یعتیخ شر 013 33224042 394 جامع رشت

 * * * )عج(بلوار حضرت ولی عصر    268 42631750 013امام جعفرصادق رودسر

 - * * ید بهشتیخ شه 013 34730974 269 )ره(هجتاهللا بتیآ فومن

 - * * دان وحدت یم  013 42235000 376 جامع الهیجان

 * * * راه پشته 013 42545713 389 )عج(الزمانصاحب لنگرود

  استان لرستان

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - - * يخ اراك، جنب شهردار  400 43222071 066صادقامام ازنا

 - - * بعداز تقاطع یاهللا طالقانتی، خ آياهللا بروجردتیخ آ 066 32530168 658 يرضو الشتر

ز  - * * ، بلوار غربی)ره(خ امام خمینی 066 43336778 395 مهدیه الیگودر

 - * - )ره(خ بحرالعلوم  396 32632025 066صادقامام وجردبر

 - - * ی، چهار راه تختیخ تخت 066 42536407 398 )عج(عصرولی بروجرد

 - - * لعلوم، ك بحرای، خ معلم شمالید بهشتیدان شهیم  351 32225950 066رضاامام پلدختر

 * - - رستان قلمیدب يسرچشمه، روبرو يخ مطهر 066 33223361 406 هیرضو آبادخرم

 - - * خ شاهد کوچه پارسا يمتر 60خ ناصرخسرو باالتر از  066 33213320 405 هیصادق آبادخرم

د  - * * ینیمعه، خ بحر، جنب دفتر امام جیدطوافی، خ شهینیخ امام خم 066 43222800 605 ياهللا بروجردتیآ درو

 - * - )عج(الزمانمسجدصاحب  ،روبروي)عج(الزمانصاحب خ  481 32629996 066باقرالعلوم کوهدشت

  - - * جهادگران يکو 066 32723289 170 )عج(االعظم اهللاهیبق نورآباد دلفان
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  )بابل( استان مازندران

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه هنام مدرس شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - - * جاده بابل ، آمل 10لومتر یکزرگرشهر،   863 32563693 011یمجتبحسنامام بابل

 - * * ، چهارسوق)ره(ینیامام خم خ  431 32191180 011االنبیاءخاتم بابل

 - * * چهارسوق پنجشنبه بازار 011 32203770 724  روحیه بابل

 - - * ی، خ اصل یشرق یبندپ 011 32722209 866 يرید امیشه بابل

 * - * طاهر روستاي سلطان محمدجاده کیاکال،  3کیلومتر  011 32072530 432 مدارس تابعه وفیضیه  بابل

  استان مازندران

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

ل  - * * بازار، چهارسوق، مسجد جامع   435 44223213 011امیرالمؤمنینابوالحسن آم

 - * * بلوار شهیدهاشمی نژاد   412 34534222 011جعفرصادقامام بهشهر

 - * - نوندیز يبهشهر، روستا  586 34614610 011چهارده معصوم )زاغمرز(بهشهر

 - - * ، نماز جمعهیبلوار مصل 011 54233421 428 )ره(يدمطهریشه تنکابن

 - * * خ کالگرمحله ،کوچه نماز   331 42542488 011اطهارائمه باریجو

 - * * ،جنب مسجدجامع) ره(یدبهشتیبلوارشه  661 52226440 011صادقامام چالوس

 - * * میدان مصلی 011 55223222 492 )عج(المهدي رامسر

 - * * کالجاده بهشهر ساري، رستم 011 34634000 116 هیجعفر رستمکال

 - * * خ انقالب، ك امامیه 011 33315077 523 امامیه يسار

 - * * خ انقالب، چهارراه برق 011 33327273 156 خان یمصطف يسار

 - * * خ تهران ، جنب مخابرات 011 42222405 596 محمدیه قائم شهر

 * - - قائم شهر، روستاي کوتنا  410 42060243 011صادقامام کوتنا

 - * * آبادجاده عباس  213 52621655 011علیامام کالردشت

 - * * ينورناطق ید عباسعلیابتداي بلوار شه  159 44740529 011صادقامام محمودآباد

 - * * ه، جنب مسجد جامعیخ علم 011 34744895 409 جامع نکا

 - * * نیدان امام حسیخ انقالب، م  411 34744150 011صادقامام نکا

 * - - هیخ شهداء، جنب مسجد سجاد 011 34744664 650 مهدیه نکا

 - * * ید محالتی، بلوار شهیمین کرید عمادالدیخ شه 011 52325200 430 )ره(یبهشتدیشه نوشهر
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  استان مرکزي

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - * * میدان آزادي، جنب بانک ملی 086 47222630 633 )عج(االمرصاحب آشتیان

ك  - * - اءیدان ارك، جنب مسجد آقا  ضیم 086 32229364 332 )ره(نیاءالدیآقاض ارا

ك  - * * حل اختالف يشورا ي، روبرويدان فرمانداری، میعتیخ شر 086 34120288 440 )عج(يالمهدامام ارا

ك  * * * آقاشمسحاج،کوچه)ره(شهیدبهشتیخ 086 32240098 439 )ره(حمدابراهیممحاج ارا

 - * * )ره(میدان آزادي، خ شهیدصدوقی  662 46223888 086صادقامام تفرش

 - * * یجنوب یدان عاشورا، خ طباطبائیم 086 46222180 443 )ره(ینیخمامام نیخم

 * * - میدان آزادي، خ امیرکبیر 086 42223999 623 )عج(عصریول ساوه

 - - * یغرب ید رجائیخ شه 086 43225229 445 )عج(القائم محالت

 - * - )ره(ینیخم، جنب کتابخانه امامخ امام 086 44462952 296 ریالغد نراق
  

  

  ستان هرمزگانا

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیطع پذمق

 یعال پلمید کلیس

ا  218 )عج(صاحب الزمان بشاگرد اس بگیریمدب ان تم  - * * )عج(الزمانشهر، جنب مسجد حضرت صاحب ینیبشاگرد، منطقه خم 076 دیریت است

 - * * )عج(عصر ی، ولي، ك کالنتریک بنیمنطقه  - 09179856514 272 مولودکعبه بندرجاسک

 * * * ید حقانیاسکله شه ي، روبرو)ره(ینیخمخ امام  448 32248478 076النبی بندرعباس

 - - * خ کوثر ، دفتر امام جمعه  434 44627501 076يعسگرحسنامام انیپارس

 - * * جمال آباد، جنب شبکه بهداشت  076 42886150 267 )عج(عصر یول رودان

 - - * 42، کوچه )ره(ینیبلوار امام خم  323 42282777 076نیرالمؤمنیام نابیم

  

  ستان همدانا    

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - - * يدان مطهرید دکتر چمران، میبلوار شه يابتدا 081 33130577 590 )عج(الزمانصاحب اسدآباد

  - -  *  ياهللا بهارتیآ مقبره يبهار روبرو ي، گلزار شهدا)ره(خمینیخ امام  081  34505657  708  ياله بهارتیآ  بهار
  -  *  -  ه پشت بازارید باهنر، ك مهدیهخ ش 081  34922747  592  )خانیخ علیش(زنگنه   سرکانیتو

 - - * ، محله سر استخریخ امام، خ فاراب 081 32423436 277 )عج(عصر یول سامن

  -  -  *  ، پشت بانک صادراتيمتر 30خ     705  37223324  081نیرالمؤمنیام  نیفامن
  -  -  *  خ معلم    276  36565955  081نیرالمؤمنیام  قروه

جیمر  - - * )ره(ید بهشتیبلوار شه  856 34265888 081رسول اکرم ان

 - - * مؤمنی رستگار شهیدخ   455 32221019 081ابیطالبابنعلیامام مالیر

 - - * 357رزا آقا، پ ین، راسته بازار مبهم 22دان یم 081 33221621 591 )ره(امام خمینی نهاوند

ن  - - * ، ك زنگنهیعتیدان امام، خ شریم 081 32533400 279 )آخوند(زنگنه  همدا
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  استان یزد

 ینشان شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان
 رشیمقطع پذ

 یعال پلمید کلیس

 - - * ، جنب بانک صادرات)ره(ید بهشتیخ شه 035 32822589 509 )عج(عصر یول ابرکوه

 - - * )مدظله(ايخ آیت اهللا خامنه  508 32222455 035امام صادق اردکان

 - - * بافقی خ وحشی  682 32420787 035امام صادق بافق

  -  -  *  )س(مسجد الزهرا  ي، روبرو) عج(ي، خ حضرت مهد)ره(خمینیامام خ    035  32471123  931  )عج(يامام مهد  بهاباد

  -  -  *  جنب سازمان آب،  بهمن 22خ  يهاانت  035  32622801  236  هیجعفر  تفت

  -  -  *  ه بزرگینیرك آباد ، جنب حسیم    715  32546044  035امام صادق  زیمهر

 - * * نیپارك فلسط ي، روبرو)ره(خمینیسه راه امام 035 32322922 659 )عج(الحسنبنحجت میبد

 *  *  -  یام، بازار پنج علیخ ق 035  36222734  472  خان  زدی

 - - * )حظیره(یه محمد روضهمسجد ، روبروي  )ره(خمینیامام خ  035 36222885 464 )ره(امام خمینی یزد

* * *  
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  سفیران هدایتلیست مدارس علمیه  -  2جدول شماره 
 یعال پلمید نشانی شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان استان

نیآذربا نیبازار  ییخ دارا 041 35257217 245 اصغر خواجه  زیتبر  یشرقجا ا   * * من دوز

ن ن  اصفها د امام  سجاد  یف شرقیخ شر  254 37392570 031نیامام حس رهنا د ، جنب مسج  * * ، خ سجا

  *  *  يردامادیك م) کوشکباج(، ك جنب بانک سپه يدان آزادیم    919  33621929  031ئمهجواداال  شهرینیخم  

 * * نی، جنب پمپ بنز)ره(خمینیبلواراماممحمدشهر ،   283 36300003 026جواداالئمه کرج البرز

ن     *  *  یمصلح یفروش یمنگالن ، جنب بستن يروستا  026  44843950  916  )عج(موعود يمهد  طالقا

ن بوشهر م برازجا ت  261 34231422 077یمجتبحسناما  * * 2، ك ) آباد یعل(ریتخ هف

 * * هیچهارراه مدرسه علم 077 35322963 253 )عج(يالمهد خورموج 

 * * ي، بعداز پل ر يخ رام، یدان قیم 021 33503131 173 دارالمبلغین تهران  

ن م تهران  تهرا ،خ  264 77002266 021رضا اما ي15، )آبسازمان(نشوهشهیدخ دماوند   * * شیرازيمتر

هیخ قزو  361 55783133 021ابوطالب تهران  ، دورا د منیدزاکانیپان، خ عبق ین پ یری، ك مسج  * * 8ه، 

و بیاید مظلوم ، خ نیهفشجان، بلوار شه 038 22579610 295 )عج(الزمانصاحب شهرکرد بختیاريچهارمحال  د ، ك ا  * * ش 

 * * 7، پالك  8، کوچه )ره(خ شهیدمطهري 056 32229729 282 معصومیه بیرجند جنوبیخراسان

م قائن  ع)ره(ینیخمخ امام  362 32523445 056محمدآلعال جام  * * ، جنب مسجد 

 * * هینبین، خ زیپشت بازار مهاجر  364 52632012 061حضرت ابوالفضل  هیدیام 

 * * )رش سابقآموزش و پرو(نایخ س يانتها 061 42691801 363 )عج(اهللا هیبق مشکیاند 

333314 146 )عج(عصرولی اهواز   خوزستان ك بنیموسبلوار امام يفلکه ساعت، ابتدا 061 21  * * 74، پ بستصدر، 

فرعیمارستان سی، خ بیفلکه امام عل  266 35558807 061نیرالمؤمنیام اهواز   پ ینا،  ول ، سمت چ  * * ا

لبیابابنیعل اهواز      جاللیک  265 33791158 061طا ب ي، کویان ، خ   * * انقال

عنیدان امام حسیم 054 37332026 263 )عج(الزمانصاحب دلگان   * * ، جنب مسجد جام

 * * ی، جنب مصل)ره(ینیخ امام خم 054 32225354 284 )عج(يالمهد زابل 

ن ع، جنب يخ آزاد 054 33227452 285 )ره(اهللا کفعمیتیآ زاهدانسیستان وبلوچستا  * * مسجد جام

م زهک  فرمانده)ره(ینیخمخ امام  286 32615195 054صادقجعفراما  * * یانتظام يروین ی، جنب 

ه الزهرا ی، جنب مصل)ره(ینیخ امام خم 054  37220520  365  )عج(عصر یول  شهررانیا    *  *  )س(فاطم

 * * )عج(عصریشهر، خ ولداراب، جنت  367 53644440 071نیرالمؤمنیام جنت شهر 

م خفر  ه علمجهرم  281 54504118 071جعفرصادقاما  * * هی، بخش خفر، خ حوز

 * *  یخ ساحل -و مسجد اهل تسنن یعلن پل امامیب  366 32245375 071الرضا یموسابنیعل رازیش فـارس

 * * تی، خ شهداء روحانیان مصلدیم  262 53339136 071محمدآلصادق  فسا 

ن    *  *  ام نوریبلوار پاسداران، جنب دانشگاه پج ، یدان بسیم 071  32620255  889  )عج(ياباصالح المهد  زرقا

م  سعادت شهر    *  *  دارالقرآن سابق ه، ساختمان ینیسعادت شهر، خ حس   932  43565552  071باقراما

نسمن سمنان   *  *  22خ ابوذر،  ابوذر    887  33361662  023الرضا یموسابنیعل  ا
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تادامه لیست مدارس علمیه  – 2جدول شماره    سفیران هدای
یعال پلمید نشانی شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان استان

اه مولو 028 33222490 167  خان يموالورد قزوین  قزوین * *يچهارر

**7فاز  ید صدوقیمتري فجر، خ دانش، مدرسه شه1663294034702520تیران هدایسف*قم    قم

 *  *  ن یدستجرد، خ امام حس  025 35223599 930 هیسجاد دستجرد قم

ءیخاتم األنب نندجس کردستان * *یو رانندگ یراهنمائ يسابق، روبرویخاطر، دفتر فنمانی، خ سليد بروجردیخ شه  880 33174520 087ا

ع3درمانگاه شمارهي، روبروينوربلوارناطق    929  38220930  087باقرالعلوم  جاریب هیفرهنگ، مجتم  *  *  اولنور،طبق

ءیخاتم األنب بم هت، بلوار وحدتیدان مهدویم  250 44342496 034ا ه و دانشگا * *، حوز

ئ    910  43312053  034امام باقر  رفتیج ول سمت ی، فرعیرانندگویکوچه راهنما همامراست، دفترسابق اا  *  *  جمع

ب * *جمعهبلوار امام جنب دفتر امام  368 43367655 034نیرالمؤمنیام رودبارجنو

ن لبیابابنیعل ریگا نیخ يد پارسا، انتهای، خ شه)عج(عصریبلوار ول  246 44361300 034طا * *ابا

* *، خ دفتر امام جمعهاریدان استاد شهریم 034 34225599 169  )مدظله(اياهللا خامنهآیت فسنجانر کــرمــان

  خ انقالب، جنب مسجد صاحب الزمان    927  42231709  034امام صادق   رجانیس

م عنبر آباد * *ی، جنب مصل يخ مطهر  251 43292233 034يهاداما

ن سابوالفضل ماها * * العباسه ابوالفضلیقناقستان ، حوزه علم   247 33786123 034العبا

*  *  )عج(عصرید باهنر خ ولیاندوهجرد خ شه 034  33766044  369  )عج(عصر یول  اندوهجرد

* *امام، جنب مسجد جامع خ 083 43225839 287  مطلع الفجر گیالنغرب مانشاهکر

دیه وبویلویکهگ * * 19پالك )  3(، خ باهنر یراهنمائ 37033227603074الرضایموسابنیعلاسوجی راحم

م آزادشهر گلستان * *جاده آزاد شهر به شاهرود 1لومتر یک  174 35735567 017جواداما

ن اه م 37132233133017)عج(اهللا ـۀیبقگرگا **2دان، گلشن یچهارر

ش النیگ  *  *  سار، جنب مسجد جامعیشهر ل    911  44288554  013طالبیاببنیعل  تال

ن يبازار، روبرو  407 33335520 066نیرالمؤمنیام خرم آباد لرستان * *بازار طالفروشا

ي مازندران رآباد، ک يجاده سار 011 33219803 248 )عج(يالمهداباصالح سار گ 3لومتر ی، خز * *)عج(اباصالح یمجتمع فرهن

* *يمیدان دانشگاه، جنب دادگستر  244 42252473 086امام صادق  ساوه يمرکز

**16، پ)ره(ید بهشتیخ شه 24338221091086امام رضا شازند

* * )ره(شهید دستغیب خ  252 32243366 076البیت آل بندرلنگه هرمزگان

م قشم * *گمنام يدان شهدایم  260 35243083 076صادقاما

ن * *یت اله دامغانیه آیه، ك مدرسه حوزه علمینبیخ ز 081 34222022 372 ونیعلو انجیمر همدا

ك 7لومتر یک    924  32363141  081امام رضا  ریمال  *  *  جاده ارا

 *  * لیام، جنب مسجد مال اسماعیزد ، خ قی  035  36272247  292  )عج(يمهدحضرت  زدی  زدی

تحصیاولو * ایران هدایه سفیمدرسه علم ل دریت  ان قم و کسانیساکن ت قم ب  .سانس و باالتر دارندیالت لیکه تحص ین است

ولی عصر (عج)
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  ست مراکز آزمونیل – 3جدول شماره 
 نشانی شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان استان

ن  اعظم یمصل 041 37717043 110 )عج(علوم اسالمی ولی عصر بناب  شرقیآذربایجا

 )ره(ینیامام خم ی، مصل ید طالقانیشه ی، سه راه)ره(ینیخ امام خم 041 33325714 55 ت استانیریمد تبریز  

ی  )ره(ینیمبزرگ امام  خ یخ  رسالت، مصل 044 32385154 56 ت استانیریمد ارومیه آذربایجان غرب

 هی، جنب مسجدجامع ، مدرسه صالح يمتر30خ  045 33360438 57 ت استانیریمد اردبیل اردبیل

 شهر ینبش خ هشتم ، مسجد جامع رجائ ي، خ آزاد ) گوهردشت(شهریکرج ، رجائ 026 32755601 87 ت استانیریمد کرج البرز

 ه گلستان شهداءیمی، خخ امام سجاد 031 32223848  ت استانیریمد اصفهان  

ن   ی، مصل ،  بلوار امام رضارضادان امامین، میدان امام حسیدان جهاد، میم 031 55540355 812 ت منطقهیریمد کاشان  اصفها

 خ منتظري شمالی، جنب بلوار فجر، مدرسه جامعه امام المنتظر 031 42512053 644 )عج(ظرالمنتجامعه االمام نجف آباد  

 المیشهر ا یدان مادر، مصلیم 084 33368384 60 ت استانیریمد ایالم ایالم

 جمعه بوشهر ی، مصل) ره(ینیخ  امام  خم 077 33541481 61 ت استانیریمد بندربوشهر  بوشهر

  جمعه کنگان ی، مصل)ره(ینیبلوار  امام  خم   560 37224074 077ابن ابطالب یعل  کنگان  

ن  25،   پالك31/2  ی،  فلکه دوم ،  فرع یهوائ يروی،  خ پنجم ن يروزیخ پ 021 77488903 62 ت استانیریمد تهران  تهرا

 یرونیحان بیدان ابوری، نبش م یوار طالقانبل 038 32254910 63 ت استانیریمد شهرکرد چهارمحال وبختیاري

 ، مدرسه معصومیه 7، پالك 8خ شهیدمطهري، کوچه  056 32229729 282 معصومیه بیرجند جنوبیخراسان

 قدسآستان اسالمی مرکز  پژوهشهاي طبرسی ،  جنب  خ   حضرت ،  اولمیدان 051 38552415 680 ه خراسانیعلم يهامدیریت حوزه مشهد يرضو خراسان

 نماز جمعه ی، مصل) ره(بزرگراه آیت اهللا بهبهانی 061 35510015 67 ت استانیریمد اهواز خوزستان

 5،پالكیبیدان حبیپاساژ تهران،کوچه شه يدان، روبرویسبزه م 024 33363431 68 ت استانیریمد زنجان زنجان

 هیه صادقی، مدرسه علم 22ابوذر، ابوذر دان ابوذر، خ یم 023 33340701 88 ت استانیریمد سمنان  سمنان

 مسجد جامع يه ، روبرویصریق ي، کو)ره( ینیدان امام خمیم  297 35251413 023امام صادق دامغان  

 نیرالمؤمنیه  امام امینب مسجد آل رسول ، مدرسه  علم،  ج)ره(خ طالقانی   622 37227920 054االمام امیرالمؤمنین ایرانشهر  

  ه  امام صادقی،  جنب مسجد مرحوم  شریفی،  مدرسه  علم)ره(خ طالقانی   310 32222627 054صادقامام زابل  ستان و بلوچستانیس

 ه امام صادقیخ آزادي، جنب  دفتر امام جمعه، مدرسه علم 054 33420738 70 ت استانیریمد زاهدان  

  يه الهادیر مدرسه علمیالغد ی، مجتمع فرهنگیبلوار مصل    348  37332996  054 يالهاد  دلگان  
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  ست مراکز آزمونیل – 3جدول شماره ادامه 
 نشانی شمارهشیپ تلفن شناسه نام مدرسه شهرستان استان

 )مسجد شهدا(نماز جمعه  یمصل 071 32232281 71 ت استانیریمد شیراز  

طالبیبن ابیعلالري،  خ ساحلی،  شهر جدید، مدرسه   ...ابتداي بلوار آیت ا  699 52331001 071امام علی بن ابیطالب الرستان  فارس

  نمازجمعه یمصل  071  32232281  71  ت استانیریمد  فسا  

 نیرالمؤمنی، شبستان حضرت ام یخ  امام ، مسجد النب 028 33690814 72 ت استانیریمد قزوین قزوین

 ه دارالشفایجنب حرم مطهر ، مدرسه علم 025 37740971 529 ت استانیریمد قم قم

 هیفق ینده ولیه دفتر نماینیات ، حسی، جنب دخانیدان  انقالب ، خ طالقانیسنندج ، م 087 33151798 74 ت استانیریمد سنندج کردستان

 د چمرانی، دانشگاه شه) ره(ینیخم ید مصطفیخ شه ياانته 034 32535204 75 ت استانیریمد کرمان  

 بهمن  ی، مصل يفرماندار يروبرو 034 43204091 580 )عج(ولی عصر  کهنوج  

 يکاربرد ی، دانشکده علم 10، کوچه  یخ فردوس 034 32535204 75 ت استانیریمد بم  کــرمـان

  جد جامع شهر، مسيچهاراه فرماندار  034 32535204 75 ت استانیریمد  رفتیج  

 ، مسجد جامع شهر ید بهشتیخ شه 034 32535204 75 ت استانیریمد رفسنجان  

 ه ثاراهللاینی، حساکرم  یدان سپاه ، بلوار کشاورز، جنب سپاه حضرت نبیم 083 37218294 76 ت استانیریمد کرمانشاه کرمانشاه

 الرضابن موس یه علی، حوزه علم 17، شاهد  يد مطهریبلوار شه 074 33338455 77 ت استانیریمد یاسوج وبویراحمدکهگیلویه

 )ره(ینیه امام  خمیشرکت نفت مدرسه علم يدان مفتح ، روبرویم 017 32266260 78 ت استانیریمد گرگان گلستان

نیرالمؤمنیسپاه قدس ، مدرسه  ام 16ده به لشگر یجاده تهران، نرس 4لومتر ی، کرشت 013 33618839 79 ت استانیریمد رشت گیالن

 )عج(عصر یعصر، مدرسه ول یخ تختی، چهار راه تختی، جنب مسجد ول 066 42536407 398 )عج(ولی عصر بروجرد  لرستان

 ریالغدیمصل خ انقالب، 066 33315991 80 ت استانیریمد آبادخرم  

 اءی، چهارسوق، مدرسه خاتم األنب)ره(خمینیخ امام  431 32191180 011خاتم االنبیاء بابل  

 ه عاشقانینیدان امام، خ جام جم ، حسیم 011 33367519 81 تیریمرکزمد یندگیدفترنما يسار  مازندران

 یاهللا بهشتتی، مدرسه آید محالتی، بلوار شه یمین کرید عمادالدیخ شه 011 52325200 430 )ره(یاهللا بهشتتیآ وشهرن  

 نمازجمعه یدان سرداران ، دروازه تهران، مصلیم 086 33126310 82 ت استانیریمد اراك مرکزي

 میناب، بشاگرد 076 32235613 218 )عج(صاحب الزمان  بشاگرد  

 ، طبقه دوم یدحقانیاسکله شه ي، روبرویصدر جنوب یخ امام موس 076 32235613 83 ت استانیریمد بندرعباس  نهرمزگا

  )ره(ینیدان شهداء ، مسجد جامع امام خمیناب، میم  323 42282777  076نیرالمؤمنیام  نابیم  

ن  نا، مسجد دانشگاهیس ی، دانشگاه بوعل)هیمهد(یعتیشر خ 081 32523400 84 ت استانیریمد همدان همدا

 )ره(ینیره، ك  مشروطه ، مدرسه امام  خمیمسجد حظ ، روبروي)ره(خمینی  امامخ  035 36222888 85 ت استانیریمد یزد یزد

* * *  
  .شودیآزمون در کارت آزمون ذکر م يق محل برگزاریآدرس دق* 
  .دیرین مراکز تماس بگیبه سؤاالت با ا ییجهت پاسخگوو باشد یمآزمون  يمدارس و مراکز برگزار يبرافوق ست یلدر آدرس ذکرشده * 
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  )دیدوره اول متوسطه نظام جد(ه نهم یمنابع سؤال داوطلبان پا 4جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ل داوطلبان مقطع سیکل منابع سؤا - 5جدول شماره 

  

  تعدادسؤال  منبع  ضریب  عنوان درس

 15 آموزش قرآن سال دوم 2 قرآن
 آموزش قرآن سال سوم

 15 فرهنگ اسالمی و تعلیمات دینی سال دوم 3 دینی
 فرهنگ اسالمی و تعلیمات دینی سال سوم

 15 فارسی سال دوم 3 فارسی
 فارسی سال سوم

معربی سال دو 4 عربی  15 
 عربی سال سوم

 15 تاریخ سال دوم 2 تاریخ
 تاریخ سال سوم

اضییر اضی سال دومیر 2   15 
میر اضی سال سو  

 10 سیکلدورهوعمومیسیاسی،اجتماعیدرحداطالعات 1 معلومات عمومی
 10 … 2 تست هوش

  
  

 تعدادسؤال منبع بیضر عنوان درس

)142کد کتاب(آموزش قرآن  2 قرآن  15 

)135 کد کتاب( یآسمان يهاامیپ 3 ینید  15 

)131کد کتاب ( یفارس 3 یفارس  10 

)141کد کتاب ( یعرب 4 یعرب  15 

)138کد کتاب( یمطالعات اجتماع 2 خیتار  15 

)133کد کتاب ( یاضیر 2 یاضیر  10 

یو عموم ی، اجتماعیاسیدر حد اطالعات س 1 یمعلومات عموم  10 

 10  2 تست هوش
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  منابع سؤال داوطلبان مقطع دیپلم  - 6جدول شماره 
  

  تعدادسؤال  نبعم  ضریب  عنوان درس

معارف قرآن و   2 اسالمی
)2( ین و زندگید  

30 
)3( ین و زندگید  

 3 ادبیات فارسی

)1(ادبیات فارسی   

20 
)1(زبان فارسی   

)2(ادبیات فارسی   

)3(زبان فارسی   

 4 عربی
)1(عربی   

)2(عربی  15  

)3( یعرب  

 2 تاریخ
 تاریخ معاصر ایران

10 
)2(ایران و جهان  تاریخ  

ییر اض )1(اضیات یر 2   15 
ی  15 دیپلمدورهوعمومیسیاسی،اجتماعیدرحداطالعات 1 معلومات عموم

 15 … 2 تست هوش
  

  یدانشگاهمنابع سؤال داوطلبان  -  7 جدول شماره

  تعدادسؤال  منبع  ضریب  عنوان درس

2و  1 یشه اسالمیاند 1 معارف  50 
یانسان شناس 1 معارف  15 

یاجتماع یاسیاطالعات س استیفلسفه س 1   15 

)ره(ینیخمث امامیبرکرانه چهل حد 1 اخالق  20 
ییرساله دانشجو 1 احکام  20 

تیبا روحان ییآشنا هات و حوزهیروحان 1   20 
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