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 الرحمن الرحیم اهللبسم

يِن َولِيُنِذُروا قَْوَمُهْم إَِذا رََجُعوا إِلَيِْهْم لََعلَُّهْم يَْحذَ  فَلَْوالَ نََفَر ِمن كُل  » ُهوا ِِف الد   1«ُرونَ ِفرْقٍَة ِمنُْهْم طَائَِفٌة لَِيتََفقَّ

 مردم خودشان را هشدار دهند ،کنند تا هنگام بازگشتن حرکت منیبراي فهم عميق دي گروهي چرا از هر جمعیتی،
 .گیرندقرار  تأثیرشاید مورد 

 مقدمه

شـود کـه مندی از برکات آن، تنها نصیب کسانی مـیاست که توفیق بهره بهاییگرانهای علمیه، فرصت تحصیل علوم دینی در حوزه

راه  دهندهادامهدین،  راه درو اخالص در این مسیر گام برداشته و با فداکاری  شوق رسشان شده و از شامل حال تعالیحقعنایت ویژه 

 السالم( باشند.)علیهمامئه معصومین انبیاء و

در همـین  ؛انـدراه سفارش بسـیار کـرده منابع دینی با تأکید فراوان بر اهمیت و جایگاه بلند این موهبت خدادادی، بر پیمودن این 

گیـری غـاز شـ لهـای علمـی شـیعه از آ راستا قرآن کریم در این آیه، حرکت و رهسپاری برای علم دین را واجب شمرده است؛ لذا حـوزه

م رر دین، سعی در فراهم آوردن زمینه حضـور خیـل مشـتاقان تحصـیل  یهاسفارشتاکنون، این فرصت را مغتنم دانسته و در عمل به 

گیر، برای پاسخ به این نیـاز فزاینـده و اسـتفاده بیشـرت از ایـن  رفیـت اقبال چشم پاسبهاند علوم دینی را داشته و متولیان امر کوشیده

 مند به فراگیری علوم دینی اقدام منایند.نام و پذیرش جوانان متعهد، مستعد و عالقهنسبت به ثبت سالههمهدی، خدادا

 فرماید:می علیه السالمامام صادق 

 «.فرمايدای اراده كند، فهمي عميق در دين به او عطا مياي خیر ویژهخداوند نسبت به بنده کهیهنگام»

( باشند و از اين آب حيات، تشـنگان حقيقـت را لی هللا علیه و آلهص)محمديهنگ اسالم ناب اند منادي فر جوانانی كه تصمیم گرفته

عجـل )مهديمعنويت، رسبازان رشيد و فداكاري در سپاه تبليغي حرضت  عرصهو در  گرفتهشیپو راه نوراين عاملان رباين را در  سرياب منوده

و « حافظـان رشيعـت»علميـه  یهـاحوزه درفضاي نظام مقدس جمهوري اسالمي، با تحصیل  توانند درآيند، مي شامر بههللا تعالی فرجه الرشیف( 

 باشند.« غان دینمبل  »

و رهنمودهـای  عجل هللا تعالی فرجـه الرشـیف()عرص با استعانت از خداوند متعال، در سایه عنایات حرضت ويل های علميه مركز مديريت حوزه

)به رشحي كـه در ايـن دفرتچـه آمـده( از برادران داراي رشايط  1398-99برای سال تحصیلی  ،«ایدهم هللا»جع عظام تقليد و مرا «یالعالمد له»رهربيمقام معظم 

و پوینـدگان ایـن راه  شدهروشنبه معارف الهی  شیازپشیبها آورد. اميد است دلعمل ميهای علمیه، پذیرش به تحصیل در حوزه برای

 از  هور و قيام منجي عامل برشيت باشند.سهي، زمينهدار اين حركت الپرچم عنوان به

 اهلل انشاء

                                                           
 111توبه  1 
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 تعاریف و اصطالحات:

 باشد:کاربرده شده به رشح ذیل میهای کلیدی و کلامتی که در این دفرتچه بهواژه

ها و نامـهبـا آئینهای علمیه و مطابق واحد آموزيش که با مجوز فعالیت آموزشی از شورای گسرتش مرکز مدیریت حوزه مدرسه علمیه:

 شود.مدرسه نامیده می اختصار بهو  کندهای ابالغی فعاليت ميدستورالعمل

های علمیه مدیریت حوزه در مدارس علمیه تحت پوشش مرکز علوم دینیشود که متقاضی پذیرش و تحصیل به فردی گفته می داوطلب:

 باشد.می

های مختلف و مرتبط بر اساس ضـوابطی معـین و مشـخز از د که توسط مجموعهشو هایی گفته میبه سلسله مراحل و فعالیت فرایند:

 گیرد.نام تا پذیرش نهائی داوطلب صورت میبدو ثبت

دارای سـه گـروه  شودکهمی گفتهو متقاضیان ورود به حوزه با توجه به سن و مقطع تحصیلی  انبندی داوطلبقسیمبه ت گروه آموزشی:

 :باشدآموزشی و به رشح ذیل می

، اول و دوم راهنامیـیسـوم  ،پـرورش و آمـوزشدوره دوم متوسطه نظام جـاری  ؛دوره اول متوسطه و پایه دهم ؛پایه نهم گروه اول:

 ؛پرورش و آموزشدبیرستان نظام قبلی 

نظـام  دانشـگاهیپیش، سـوم دبیرسـتان یدیـپلم  وپرورشآموزشپایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه نظام جاری  گروه دوم:

 واحد؛ 31و دانشجوی کمرت از  پرورش و آموزشقبلی 

 دارای مدرک کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکرتا. التحصیالنفارغواحد و  31دانشجوی باالی  گروه سوم:
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 شرایط عمومی پذیرش:

 ؛عرشیاعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم و مذهب حقه اثنی .1
 ؛فقیه و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایرانه والیتاعتقاد و التزام عملی ب .2
 طلب باید دارای شناسنامه و کد ملی باشد(داو ) ؛داشنت تابعیت كشور جمهوری اسالمی ایران .3
 ؛و حسن شهرت اجتامعی اخالقی اعتقادی، هایصالحیتبرخورداری از  .4
 ؛برخورداری از سالمت جسمی و روحی کامل .5
 ؛تحصیل علوم دینیو داشنت انگیزه صحیح برای  مطالب علمیدرك از استعداد مناسب جهت  برخورداری .6
دوازدهـم )دوره  و حـداقل سـال بلندمدتداشنت تحصیالت حداقل پایه نهم )دوره اول متوسطه( برای پذیرش در مدارس علمیه  .7

 ؛دوم متوسطه( برای پذیرش در مدارس سفیران هدایت

 وطلب به سن بلوغ نرسیده باشد(که دادرصورتی) ؛نامه رشعی از ولی  داشنت اجازه  .8
 ؛و یفه عمومی نداشنت مش ل نظام .9

هـای علمیـه، مرکـز نداشنت پرونده تحصیلی و یا سابقه اخراج انضباطی و یا تحصـیلی از مراکـز حـوزوی )مرکـز مـدیریت حـوزه .11
 ؛مدیریت حوزه علمیه خراسان و مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان(

 ؛ره یکداشنت رشایط سنی مطابق جدول شام .11
 ؛داشنت رشایط معدل تحصیلی مطابق جدول شامره دو .12
 .الزم در کلیه مراحل پذیرش امتیازقبولی و کسب  .13

 )جدول سنی( 1جدول شامره 

 مدرک
 پایان خدمت معافیت دائم معافیت تحصیلی

 متولد حداکرث سن متولد حداکرث سن متولد حداکرث سن

 1378 10 1381 11 1381 11 راهنامییپایه نهم و سوم 

 1377 11 1379 11 1381 11 پایه دهم

 1376 11 1378 10 1381 11 پایه یازدهم

 1377 11 1379 11 1381 11 اول دبیرستان

 1376 11 1378 10 1381 11 دوم دبیرستان

 1375 12 1377 11 1378 10 پایه دوازدهم

 1375 12 1377 11 1378 10 دیپلم–سوم دبیرستان 

 1374 12 1376 11 1378 10 دانشگاهیپیش

 1373 12 1375 12 1378 10 واحد 31دانشجوی زیر 

 1372 12 1374 12 1377 11 واحد 31دانشجوی باالی 

 1372 12 1374 12 1376 11 کاردانی
 1371 11 1372 12 1374 12 کارشناسی

 1368 20 1371 11 1371 11 کارشناسی ارشد
 1366 21 1368 20 1368 20 دکرتی

 باشد.می پرورش و آموزشو دوازدهم دوره دوم متوسطه نظام فعلی  پایه نهم دوره اول متوسطه و پایه دهم، یازدهم توضیح:

 باشد.می پرورش و آموزشنظام قبلی  دانشگاهیپیش، اول دبیرستان، دوم دبیرستان، سوم دبیرستانیدیپلم ، راهنامییسوم  توضیح:
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 (و مناطق به تفکیک گروه آموزشی معدلحد نصاب )جدول  1جدول شامره 

 رشته مقطع
اســتان محــل ســ ونت 

 مناطق محروم غیر از

 منـــاطق محـــروم
)بــــــــــــــومی و 

 غیربومی(

ــایر  ــیل در س تحص
 مناطق )غیربومی(

تحصیل در شهر 
 قم )غیربومی(

 * * )فقط بومی( 14 16 هاکلیه رشته گروه اول

 گروه دوم
 18 17 13 15 ها غیر از ریاضی و تجربیکلیه رشته

 17 16 12 14 های ریاضی و تجربیرشته

 گروه سوم
 15 15 12 14 های عمومیرشته

 13 13 12 13 های علوم پایهرشته 

 ، پزش ی و مهندسیمنطق، فلسفه، شیمی، فیزیک ،ریاضیهای علوم پایه شامل: رشته :1تبرصه 

جداگانه مطـابق  صورت بهالزم است حداقل معدل کالسیک داوطلب در سال آخر تحصیلی و همچنین میانگین دو سال قبل آن : 1تبرصه 

 .باشد 2جدول شامره 

 و منره آزمون الزم را دارا باشند. شود که حداقل معدلامتیاز نهائی برای افرادی محاسبه می :2تبرصه 

و همچنین انتخاب محل تحصیل متفاوت است لذا در انتخاب اولویت دقت شود مثالً  رشته تحصیلیها متناسب با مقطع و معدل توضیح:

 و قم متفاوت است. مازندران سمنان، خراسان جنوبی، هایاستانهر یک از  معدل داوطلب ساکن استان سمنان برای تحصیل در

 شرایط اختصاصی پذیرش:

الزم است داوطلب در موقـع انتخـاب  باشند لذاو مدارس دارای رشایط خاصی مثل حفظ قرآن، رشط معدل و ... می هااستانبرخی از 
 اولویت دقت کافی داشته باشد.

 :توجهقابلنکات 
 .اندشدهمشخز 3 شامرهو مدارسی که دارای رشط اختصاصی هستند در پیوست ها استان .1
 ذکر شده است. 4در پیوست شامره  هاآنلیست  همراههای مدارس قرآنی به و ویژگی ضوابط ،رشایط  .2

 های مؤثر در امتیاز نهائی:ها و ویژگیاولویت

 امتیاز مزایا ویژگی ردیف
 امتیاز 2 ودیمعاف از آزمون ور  حافظین کل قرآن  1
 امتیاز 2 معاف از آزمون ورودی البالغهحافظین کل نهج  2
 امتیاز 1  جزء قرآن کریم 5حافظین حداقل   3
 امتیاز 1  البالغهنهج ششمیکحافظین حداقل   4
 امتیاز 1  به باال %51فرزندان شهدا، مفقودین، آزادگان و یا جانبازان   5
 امتیاز 1  برادران شهدا، مفقودین  6
 امتیاز 1  ساکنین مناطق محروم  7
 امتیاز 1  بومی  8
 امتیاز 1  فرزند روحانی  9
 امتیاز 1 معاف از آزمون ورودی های اول تا سوم مسابقات علمی کشوریدارندگان رتبه  11
 امتیاز 1 معاف از آزمون ورودی رقمی در کن ور رسارسی 3دارندگان رتبه   11
 امتیاز 1 معاف از آزمون ورودی علمی کشوری های برتر در املپیادهایدارندگان رتبه  12

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
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 .قبولی در آزمون، رشط سنی و رشط معدل(.)باشدامتیازات مذکور مرشوط به وجود رشایط و امتیازات اولیه می کردن لحاظ :1 تبصره

حـداکرث  ،هـاردیفاز مجموع  و امتیاز 2 حداکرث 9تا  5 هایردیفبیش از یک امتیاز از امتیازات مذکور هستند، از افرادی که دارای : 2 تبصره

 .گرددمیامتیاز لحاظ  4

 باشد.و رتبه از بین داوطلبان پذیرش می بندی امتیازات، اولویت پذیرش با متقاضیان دارای باالترین معدلپس از جمع :3 تبصره

 .ی دقت الزم را داشته باشندانتخابی الزامی است لذا داوطلبان گرام هایویژگیبارگذاری مدارک مربوط به  :4 تبصره

 تعهدات داوطلب

 رشایط عمومی و اختصاصی پذیرش الزم است نسبت به رعایت موارد زیر نیز متعهد گردد. داشنت برداوطلب عالوه 
 رعایت شئون اخالقی، رفتاری، سیاسی و اجتامعی؛ .1
 رشد تحصیلی مناسب، مطابق مقررات و مصوبات آموزشی؛ حضور مستمر و .2
 در سفیران هدایت؛ 2و حداقل سطح  بلندمدتل سطح یک تحصیالت حوزوی در امتام حداق .3
وقـت، تحصـیلی یـا وقـت، پارهدر سفیران هدایت )اعم از متام 2و سطح  مدت بلندعدم اشتغال غیر حوزوی حداقل تا پایان سطح یک در  .4

 غیر تحصیلی(؛
 نامه و مقررات داخلی مدرسه؛رعایت آئین .5
 از طرف حوزه علمیه؛های محوله قبول مأموریت .6
 انجام دوره تبلیغی برای متقاضیان در دوره سفیران هدایت؛ .7
 ملبس شدن به لباس مقدس روحانيت مطابق ضوابط و خودداري از پوشيدن لباس و رفنت به تبليغ بدون اخذ مجوز الزم؛ .8
 گذراندن متامی مراحل پذیرش، گزینش، اخذ امتیازات الزم در هر مرحله؛ .9

 ی خاص؛عدم کتامن بیامر  .11
 های مربوطه در صورت عدم عمل به تعهدات.قبول اح ام صادره از سوی کمیته .11

 مراحل پذیرش:

  و هر یک از مراحل نیز دارای رشایط و ضوابطی است که  باشدمیعلمیه دارای مراحل مختلفی  هایحوزهپذیرش داوطلبان ورود به
 ؛گرددمیمستقل محاسبه  صورت به

  یک از مراحل پذیرش، عدم کسب امتیاز الزم در هر یک از مراحل و یا عدم عمل به تعهدات موجب در صورت عدم رشکت در هر
منتفی شدن پذیرش فرد متقاضی خواهد بود و مدیریت با رعايت ساير مقررات، نسبت به جايگزيني افراد واجد رشايط اقدام خواهد 

 كرد.

 ؛نامثبت مرحله اول:

 ؛قبولی در آزمون علمی مرحله دوم:

 ؛قبولی در مصاحبه مرحله سوم:

 ؛حضور در دوره میثاق طلبگی و کسب امتیاز الزم مرحله چهارم:

 ؛حضور در دوره اختبار و تثبیت آموزشی و کسب امتیاز الزم مرحله پنجم:

 ؛(صالحذیید حسن سابقه و ... از طریق مراجع أیاز تحقیقات میدانی )ت تأییدیهاخذ  مرحله ششم:

 ؛سالمت جسامنی أییدیهتاخذ  مرحله هفتم:

 .صدور کد تحصیلیمرحله هشتم: 
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 نامثبت مرحله اول:

 باشد.آمده است الزامی می نامهآیینرشایط و مدارکی که در این  بر اساس انداوطلب متامیو تش یل پرونده اولیه برای  نامثبت .1
 علمیه  هایحوزهال رتونی ی و از طریق سامانه پذیرش  صورتبهو تش یل پرونده  نامثبت .2

 .پذیردمیصورت ( http://azmoon.ismc.ir/Default.aspx)آدرس: 
 .شدلغو خواهد  بداوطل نامثبت، نامثبت هایفرمعدم ت میل و یا نقز در ، در صورت عدم ارائه یا نقز در مدارک .3

 :نامثبتزمان 

 پذیرد:های علمیه در دو مرحله انجام میحوزه 98-99 سال تحصیلی نامثبت

 11/11/1211تا  12/11/1211: از 1مرحله 

 11/01/1211تا  11/01/1211: از 1مرحله 

 مدارک الزم جهت بارگذاری در سامانه:

 شناسنامه؛ -

 کارت ملی؛ -

 برگه معافیت تحصیلی، پایان خدمت یا معافیت دائم؛ -

 صیلی سه سال آخر تحصیالت؛آخرین مدرک تحصیلی و کارنامه تح -

 ؛4*3ع س  -

 ها )حفظ قرآن، ایثارگری و ...(.مدرک اولویت -
 نگردید.مواجه با مشکل  نامثبت در موقعتا  مناییدکیلوبایت اسکن و آماده  100تذکر: مدارک الزم را با حجم کمرت از 

 انتخاب اولویت:

 باشد.های محل تحصیل خود میاولویت عنوان بهمدرسه  5مجاز به انتخاب حداکرث  هر داوطلب .1
بـا مدرسـه بـه بعـد  15/12/1397از تـاریخ  ،نـامثبتاست داوطلب بعد از ت میل  الزم های انتخابی،نهایی شدن ی ی از اولویتجهت .2

 متاس یا مراجعه حضوری داشته باشد. نظر مورد
 مانه وجود دارد.ویرایش و تغییر اولویت از طریق سا ام ان قبل از قطعی شدن مدرسه محل تحصیل، .3
استانی  هایمدیریتاز طریق  و فقطوده ب برومدرسه و قطعی شدن مدرسه محل تحصیل، تغییر مدرسه با محدودیت رو  تأییدپس از  .4

 .است پذیرام ان
 است. شده ذکر 3پیوست شامره مدارس علمیه رسارس کشور در استانی و  هایمدیریتآدرس و شامره متاس  .5

 دیورو آزمون مرحله دوم: 

 ست.ا ذکرشده 3لیست مراکز برگزاری آزمون در پیوست شامره  .1
 است. شدهمعرفیهای مختلف تحصیلی ( دفرتچه برای گروه14و  13)ول صفحه امنابع آزمون بر اساس جد .2
 آدرس دقیق محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه ذکر خواهد شد. .3

 11-11سال تحصیلی  های علمیه دربه حوزه آزمون ورودمراحل بندی جدول زمان

 باشد.در دسرتس می 29/11/1398و  28و  27کارت ورود به جلسه آزمون در سامانه پذیرش در روزهای  تاریخ اخذ کارت

 گردد.صبح برگزار می 9ساعت  31/11/1398های علمیه در روز جمعه آزمون ورودی حوزه تاریخ برگزاری آزمون

 باشد.قیقه مید 75زمان آزمون مدت زمان آزمونمدت

 باشد.می 21/12/1398اعالم نتایج آزمون ورودی در تاریخ  تاریخ اعالن نتایج آزمون

http://azmoon.ismc.ir/Default.aspx
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 مصاحبه مرحله سوم:
 .گرددمیار ز مصاحبه حضوری برگ ،از مشخز شدن اعالم نتایج آزمون پس شخصیتی و تربیتی داوطلب، هایویژگیاحراز  منظور به

 .آیدمی، مصاحبه به عمل اندمنودهجش علمی، امتیاز الزم را کسب از کلیه داوطلبانی که در مرحله سن .1
 رسانی خواهد شد.استانی و یا سامانه معاونت آموزش اطالع هایمدیریتزمان و م ان مصاحبه از طریق  .2
 شد.میثاق طلبگی به مدارس علمیه معرفی خواهند  پس از انجام مصاحبه، دارندگان باالترين امتياز جهت رشکت در دوره .3

 دوره میثاقمرحله چهارم: 
 یادورهعلمیه،  هایحوزهآموزشی در  یهاو برنامه محیط جهت آشنایی با اندمنودهداوطلبینی که از مراحل قبلی امتیاز الزم را کسب 

و ها موضوعاتی همچون زی طلبگی، رسالت بادوره مباحثی با محوریت اخالق و تهذیب  یندر اکه  گذرانندیمبه نام میثاق را 

 .گرددیمارائه  گیرییمتصمحوزه، طلبه و آشنایی داوطلبان با جایگاه حوزه، ارکان مدیریتی و  یهابرنامه

 دوره اختبارمرحله پنجم: 
آزمون  یاندر پاو  ارز آموزشی نسبت به برخی علوم مقدماتی حوزوی برگ دوره سنجش میزان درک یادگیری فرد متقاضی، منظور به

 .آیدیمکتبی به عمل 

 مرحله ششم: تحقیقات میدانی
و سیاسی تحقیقات میدانی به  یاجتامع اخالقی، هاییتصالحاحراز  منظور بهپس از موفقیت و کسب امتیاز الزم در مراحل قبلی 

 .عمل خواهد آمد

 مرحله هفتم: سنجش سالمت
های هر مشاو  و هاآزمایشروحی از داوطلبین  احراز سالمت جسمی و منظور بهپس از موفقیت و کسب امتیاز الزم در مراحل قبلی 

 .آیدمیپزش ی به عمل 

 کد رسمی صدور مرحله هشتم:
طلبه رسمی در مدارس علمیه مشغول به تحصیل  عنوان بههای الزم داوطلبان پس از کسب امتیاز الزم در متام مراحل و احراز صالحیت

 گردند.می
 :توجهقابلتذکرات 

 :اری شده استذبار گ درسایت معاونت آموزش و با عناوین زیر 4تا  1 هایشامره هایپیوست -1

  ؛علمیه هایحوزه: نگاهی گذرا به 1پیوست شامره 

  ؛در سامانه پذیرش نامثبت: راهنامی 2پیوست شامره 

  ؛مراکز آزمون و علمیه مدارساستانی،  هایمدیریت: لیست 3پیوست شامره 

  آنیمدارس قر  رشایط و ضوابط: 4پیوست شامره. 

  استانی و مدارس علمیه رسارس کشور متاس حاصل فرمایید. هایمدیریتپذیرش با مربوط به دریافت راهنامیی جهت  -2

 12تا  20/1از ساعت روزهای ادارای ساعت متاس: 

 اقدام منایید. نامثبت، نسبت به مندرجات دفرتچه و همچنین راهنامی سایت و دقیقکامل  مطالعهپس از  -3

 

 :سایت معاونت آموزش نتینـشانی اینتر

WWW.HOWZEH-QOM.IR 
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 های علمیهمنابع سؤاالت آزمون پذیرش حوزه

 ویژه داوطلبان گروه اول
 های نهم و دهم نظام جدید و سوم راهنمایی، اول و دوم دبیرستان نظام قدیم()پایه

 انتشارات منابع عنوان درس ردیف
تعداد 
 سؤال

 توضیحات رضیب

1  
قـــــــرآن و 
ـــــــارف  مع

 اسالمی

 9ایـــه پ-هـــای آســـامنپیـــام
 نیمسال اول محدوده

 وپرورشآمــــوزش
 2 11 135کد 

 سؤال 5هر منبع 

محـدوده  9پایه  -آموزش قرآن 
 نیمسال اول

 وپرورشآمــــوزش
  142کد 

2  
ـــــــات  ادبی
ـــــی و  فارس

 عربی

محــــدوده  9پایـــه  -فارســـی 
 نیمسال اول

 وپرورشآمــــوزش
 131کد 

11 2 

 سؤال 5هر منبع 
 

ــــی  ــــه  -عرب محــــدوده  9پای
 ولنیمسال ا

 وپرورشآمــــوزش
  141کد 

 اح ام  3
ــام مقــدماتی )نویســنده:  اح 

از ابتدا تـا  1محمد وحیدی( ج 
 69صفحه 

 2 11 مرکز نرش هاجر
مرکز نرش هاجر )وابسته بـه مرکـز مـدیریت 

 های علمیه خواهران(حوزه

4  
ــنش هــای بی
 صنفی

طلبـــه و راه ورســـم »کتـــاب 
ــــی ــــنده: « طلبگ ج اول نویس

خـش محمد عـامل زاده نـوری، ب
 «ارزش و افتخارات طلبه»

مؤسسه فرهنگـی 
 والء منتظَر

11 3  

5  
ـــــات  اطالع
عمــــــومی 

 دینی

مربوط بـه ایـن عنـوان  سؤاالت
، اح ــام، عقایــداز موضــوعات: 

تاریخ اسـالم از زنـدگانی پیـامرب 
بیـت اهـلو ( لی هللا علیه و آلـه)صاکرم 

، قرآن انتخاب خواهد (لیهم السـالمع)
 شد.

- 11 2 

نیازی بـه مطالعـه مـنت  االتسؤ پاسخ به این 
 صــورتبهاز قبــل نــدارد بل ــه  شــدهمشخز

طبیعــی از داوطلبــان در ایــن مقطــع )گــروه 
ــی ــار م ــطح از اول( انتظ ــن س ــه از ای رود ک

اطالعات عمومی دینی برخوردار باشـند و از 
 ها برآیند.عهده پاسخ به این پرسش
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 های علمیهمنابع سؤاالت آزمون پذیرش حوزه

 بان گروه دومویژه داوطل

 واحد( 03دانشگاهی نظام قدیم و دانشجویان دارای کمتر از های یازدهم و دوازدهم نظام جدید، دیپلم و پیش)پایه 

 

 انتشارات منابع عنوان درس ردیف
تعداد 
 سؤال

 توضیحات رضیب

1 
قــــــــرآن و 
ـــــــارف  مع

 اسالمی 

 محـدوده 11پایـه -2وزندگی دین 
 نیمسال اول

 وپرورشآموزش
 111214کد 

11 2 
بر اساس کتاب رشته ریاضی فیزیک یا علـوم 

 تجربی

2 
ادبیـــــــات 
ـــــی و  فارس

 عربی

ــی  ــه  -2فارس محــدوده  11پای
 نیمسال اول

 وپرورشآموزش
 111211کد 

11 2 
 بر اساس کتاب رشته ریاضی فیزیک

 یا علوم تجربی
 2قرآن عربی، زبان  (سؤال 5)هر منبع 

 وپرورشآموزش
 111216کد 

 اح ام 3

اح ــام مقــدماتی )نویســنده: 
 محمدی وحیدی(

ــا بخــش  2ج  از بخــش ســوم ت
 (162تا  41ششم )از صفحه 

 2 11 مرکز نرش هاجر
مرکز نرش هاجر )وابسته بـه مرکـز مـدیریت 

 های علمیه خواهران(حوزه

4 
های بینش

 صنفی

ـــاب  ـــم »کت ـــه و راه و رس طلب
 «طلبگی

ج دوم )نویسنده: محمـد عـامل 
ت هویــ»بخــش  زاده نــوری(،

 «صنفی طلبه و معنای طلبگی

مؤسســه فرهنگــی 
 والء منتظَر

11 3  

5 
اطالعات 
عمومی 
 دینی

مربوط بـه ایـن عنـوان  سؤاالت
، اح ــام، عقایــداز موضــوعات: 

تاریخ اسـالم از زنـدگانی پیـامرب 
بیـت اهـلو  لی هللا علیه و آلـه()صاکرم 

، قرآن انتخاب خواهد (لیهم السـالمع)
 شد.

- 11 2 

نیازی بـه مطالعـه مـنت  سؤاالتپاسخ به این 
 صــورتبهاز قبــل نــدارد بل ــه  شــدهمشخز

گــروه مقطــع )طبیعــی از داوطلبــان در ایــن 
ــی ــار م ــطح از دوم( انتظ ــن س ــه از ای رود ک

اطالعات عمومی دینی برخوردار باشـند و از 
 ها برآیند.عهده پاسخ به این پرسش
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 های علمیهمنابع سؤاالت آزمون پذیرش حوزه

 طلبان گروه سومویژه داو

 (واحد به باال 03دانشگاهی و دانشجویان دارای  التحصیالنفارغ) 

 

 انتشارات منابع عنوان درس ردیف
تعداد 
 سؤال

 توضیحات رضیب

1 

ـــــــــان و  زب
ادبیـــــــــات 
ـــــــــی  فارس

 عمومی

نگارش و  نامهدرسشیوه شیوایی، 
ویرایش، سید ابوالقاسم حسـینی 

 )ژرفا(، )ویراست سوم(

ـــ  ـــز نرش مرک
 هاجر

11 2  

2 
معــــــارف و 
ــــــــــنش  بی

 سیاسی

 انسان و ایامن نویسنده: -1
از  1شــــــهید مطهــــــری)ره( ج 

بینـی  برجهان ایمقدمهمجموعه 
 اسالمی

 منشور روحانیت -2

 صدرا -1
ـــــه -2 مؤسس

 نرشتنظیم و 
 آثار امام )ره(

 سؤال 5هر منبع  2 11

 اح ام 3
 اح ام مقدماتی

 2)نویسنده: محمد وحیدی( ج 
ـــ  ـــز نرش مرک

 هاجر
11 2  

4 
هـــای بیـــنش
 صنفی

رسم طلبگـی  کتاب طلبه و راه و
ـــامل زاده  ـــد ع ـــنده: محم )نویس

 نوری(
طلبــه در دوران »ج ســوم بخــش 
 ضامیمبدون « رشد و تحصیل

ــــــــه  مؤسس
فرهنگــی والء 

 منتظَر
11 3  

5 
اطالعـــــــات 
عمــــــــومی 

 دینی

مربوط به ایـن عنـوان از  سؤاالت
، اح ام، تـاریخ عقایدموضوعات: 

لی )صـ اکرم اسالم از زندگانی پیامرب

 (،لـیهم السـالم)عبیـتاهلو  (هللا و علیه و آله
 خواهد شد. قرآن انتخاب

- 11 2 

نیـازی بـه مطالعـه مـنت  سؤاالتپاسخ به این 
 صــورتبهاز قبــل نــدارد بل ــه  شــدهمشخز

طبیعــی از داوطلبــان در ایــن مقطــع )گــروه 
ــن ســطح از ســوم( انتظــار مــی ــه از ای رود ک

ار باشـند و از اطالعات عمومی دینی برخـورد
 ها برآیند.عهده پاسخ به این پرسش

 

 


