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 پایه اول اینترنتی نامثبتپیشراهنمای 
 مدرسه شهیدین بهشتی و قدوسی )ره(

 ویژه برادران

 9396-97سال تحصیلی 
 
 

با معدل باال، که در مراحل  و دیپلم 00 و 01پایه  التحصیالنهای گذشته از بین فارغهمانند سال)ره( مدرسه شهیدین

 .پذیردمی نفر 01حداکثر تعداد برای پایه اول،  مختلف گزینش حوزه، شرکت کرده و پذیرفته شده باشند،

ساعت  توانند ازداوطلبان محترم میصرفا از طریق سامانه اینترنتی پذیرش پایه اول، انجام خواهد شد.  پذیرش

مراجعه  )ره(رسه شهیدین اینترنتی پذیرش مد سامانه جهت ثبت نام به91/9/9396 شنبهسه روز صبح 7

 خودداری فرمایید. نامثبتبرای  لطفا از مراجعه حضوری و یا تماس تلفنید. فرماین

 

 رسانی مدرسه شهیدینآدرس سایت اطالع
 :نامثبتپیشجهت  )ره(

 

http://shahidain.ir 
 

 

 

 پذیرش: کلی مراحل
  های ثبت نامتکمیل فرم -0

 امانه پببذیرش، ثبببت نببام کببرده و  سببهببای فببرمداوطلببا ابتببدا بببا وارد کببردن اطالتبباد خواسببته شببده در      
. ارائببه خببدماد در مراجعبباد بعببدی بببه سببامانه،     کنببددریافببت مببی  رقمببی 01گیببری پی شببماره در نهایببت،
الزم بببه مدرسببه،  ثبببت نببام در مراجعببه بعببدی   . ضببمنا ارائببه پرینببت  پیگیببری اسببت  بببه ارائببه شببماره منببو  
 شود.و بدون آن، به ثبت نام ترتیا اثر داده نمی بوده
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 و مکببان زمببان از و کببرده مراجعببه پیگیببری سببامانه بببه نببام، ثبببت از بعببد کبباری روز 4 بایببد داوطلببا -2
بایسببت حتمببا در زمببان و مکببان اتببالم   اطببالع یابببد. داوطلببا مببی   خببود، حضببوری ابتببدایی بررسببیجلسببه 

 جلسببه در غیبببت واقببد در آدرس زیببر، مراجعببه نمایببد.    )ره(شببده، بببه طببور حضببوری بببه مدرسببه شببهیدین      
 .بود خواهد انصراف منزله به بررسی،

 
 

 آدرس مدرسه شهیدین

 : )ره(

 ، دفتر مدرسه30، پالک )ره(قم، فلکه معلم، خیابان شهیدین بهشتی و قدوسی
 
 

 بررسی ابتدایی حضوریاطالع از نتیجه  -0

بایسبببت در تببباریخی کبببه اتبببالم  شبببرکت در جلسبببه بررسبببی ابتبببدایی حضبببوری، داوطلبببا مبببی  بعبببد از 

 مراجعه کرده و از نتیجه جلسه اطالع یابد. پذیرش، بخش پیگیریشود به سامانه می
 

 اطالع از تاریخ و زمان مصاحبه -4

در سببامانه نمببایش  نیببز مصبباحبه و زمببان ، تبباریخ جلسببه بررسببی ابتببدایی   نتیجببه مثبببت بببودن در صببورد 

داده خواهبببد شبببد. هماننبببد مرحلبببه قببببل، الزم اسبببت داوطلبببا در تببباریخ و سببباتت اتبببالم شبببده ببببرای    

 احبه در مدرسه حاضر شود. در غیر این صورد، ثبت نام باطل خواهد شد.مص
 

 اطالع از نتیجه نهایی پذیرش -5

بببا مراجعببه بببه سببامانه    اتببالم خواهببد شببد، بایسببت بعببد از انجببام مصبباحبه، در تبباریخی کببه    داوطلببا مببی 

 اطالع یابد.در نهایت، و وارد کردن کد پیگیری، از پذیرفته شدن یا نشدن خود  پذیرش

 کنید:را در تصویر زیر مشاهده می پایه اول خالصه فرآیند پذیرش
 

 
 

قابل تغییر نیستند. اما در موارد اضطراری، با در بررسبی ابتدایی و مصباحبه،   های تعیین شبده  زمان توجه:

 های زیر تماس بگیرید:شماره
 220و  222داخلی      125-08807770فن مدرسه شهیدین:  تل

  125-84320880آموزش: تلفن مستقیم مسؤول دفتر 
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 راهنمای استفاده از سامانه پذیرش
        آن،در  شببود کببه  مببی ظبباهر  صببفحه اصببلی سببامانه    پایببه اول مدرسببه،    بببا ببباز شببدن سببامانه پببذیرش     

 دکمه وجود دارد:  0

                                                                      
 بازیابی ثبت نام                   پیگیری ثبت نام                    شروع ثبت نام               

 
 

 الف( شروع ثبت نام
 فرم وجود دارد: 4 ،در این بخش

و کلیبببو روی دکمبببه  ببببا تکمیبببل ایبببن بخبببش در فبببرم اول، مشخصببباد فبببردی بایبببد وارد شبببود. .0

ببببه داوطلبببا تخصبببی    شمممهاره پرونمممدهای ببببه تنبببوان ، سبببامانه، شبببماره«مرحلبببه بعبببد»

، بببه نیببز و ایمیببل شببماره از طریببق پیامببو ایببن دهببد کببه بببرای بازیببابی ثبببت نببام کبباربرد دارد.   مببی
 شود. می داوطلا رسانده اطالع

داوطلببا بایببد قبببل از شببروع، نسبببت    . ر و اسببناد داوطلببا بایببد ارسببال شببود   تصبباوی ،در فببرم دوم .2
اقببدام  (8و 1)ص  ط منببدرد در ایببن راهنمببا  طبببق ضببواب اسببناد و تصبباویر،  بببه اسببکن و ویببرایش   

 کند.
 پاسخ گوید.  دسواال د به تمامدر فرم سوم داوطلا بای .0

 

 نکته مهم:
و دریافببت شببماره پرونببده، بببه طببور موقببت ورود      0توانببد بعببد از تکمیببل فببرم   داوطلببا مببی 

سمماعت از زممما    77حببداکثر تببا  ، را رهببا کنببد. داوطلببا  0یببا  2هببای اطالتبباد در فببرم 

از بخببش بازیببابی وارد شببده و ثبببت نببام را ادامببه     توانببد مببی  دریافممت شممهاره پرونممده  

در مهلببت فببوا، داوطلببا بایببد دوببباره از ابتببدا        ثبببت نببام  تببدم تکمیببل  در صببورددهببد. 
 ثبت نام کند.

 
مشببباهده اطالتببباد ثببببت شبببده و دریافبببت شبببماره  »صبببفحه ، 0تبببا  0هبببای ببببا تکمیبببل فبببرم .4

 رقهممی 96 شممهاره پیریممر  ثبببت نببام را پایببان داده و    ،سببامانه شببود وظبباهر مببی  «پیگیببری

از صببدور شببماره   بعببد تمما یممع سمماعت  فقمم  داوطلببا  ،د. در ایببن صببورد کنببصببادر مببی 

نسبببت بببه اصببال    « اصببال »کلیببو روی دکمببه   مببرور اطالتبباد و  ببباتببا پیگیببری فرصببت دارد  
دسترسببی بببه  بببا اتمببام فرصببت یببو سبباتته،    اقببدام کنببد.   0تببا  0هببای اطالتبباد اشببتباه در فببرم 

 ناممکن خواهد شد. دکمه فوا

کلیببو « چببا »د روی دکمببه در صببورتی کببه اطالتبباد ثبببت شببده صببحیل باشببد، داوطلببا بایبب      
ای چبباپی از ثبببت نببام خببود تهیببه نمایببد و در مراجعبباد بعببدی بببه مدرسببه       کببرده و لزومببا نسببخه  
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حببداقل  از طریببق بخببش بازیببابی ممکببن بببوده و    دسترسببی بببه ایببن صببفحه  همببراه داشببته باشببد.  
 بدون محدودیت زمانی است.تا زمان اتالم نتیجه بررسی ابتدایی حضوری، 

 

 چند نکته:

 اند، الزامی است.با ستاره مشخ  شده ی کهمواردپر کردن ها، در تمام فرم  

 مربببو  بببه اتببداد کببه بایببد بببا حببروف   بخببش مگببر بایببد بببه زبببان فارسببی کامببل شببوند هبباتمببام فببرم
د. در غیببر ایببن صببورد  نشببوشببوند. )معمببوال اتببداد خودبخببود انگلیسببی ثبببت مببی    کامببلانگلیسببی 

 سی تغییر دهید.(زبان را به طور دستی به انگلی

   هببای سببامانه پببذیرش، بیببانگر موقعیببت داوطلببا در طببول ثبببت     نمببودار خطببی زیببر در ببباالی فببرم
 نام است:

 
 توضیح فرم ها

 
 مشخصات فرد  – 9فرم 

o .نام و نام خانوادگی را به طور کامل و به زبان فارسی بنویسید 
o  وارد نمائید. انگلیسی داتداتاریخ تولد را به تفکیو روز، ماه و سال و با 
o      وارد شببود. اگببر شببماره شناسببنامه    بببا اتببداد انگلیسببی   شببماره شناسببنامه بببدون سببری و حببروف

 همان کد ملی است، کد ملی را وارد نمائید.
o .محل صدور را که تبارد از نام یو شهر است وارد نمائید 
o        ،سببپن نببام   محببل سببکونت را بببه ترتیبببی کببه در فببرم وجببود دارد، وارد نمائیببد. ابتببدا نببام اسببتان

 شهر و بعد روستا و بخش را وارد نمائید. نام استان و شهر الزامی است.
o  وارد نمائید. انگلیسی داتدابا کد ملی ده رقمی را 
o  .آخرین مدرک تحصیلی و رشته خود، قبل از ورود به حوزه را وارد نمائید 
o .وضعیت تأهل یا مجرد بودن را انتخاب نمائید. وضعیت فعلی مهم است 
o  پدر به طور کامل و به فارسی وارد شود.نام 
o .شغل پدر و تحصیالد وی را وارد نمائید 
o .شغل مادر و تحصیالد وی را وارد نمائید 
o انگلیسببی داتببدابببا هببا در وارد کببردن آن ن پببذیرش بسببیار مهببم هسببتند.  یهببا بببرای مسببؤول معببدل 

در صببورتی کببه هرگونببه مغببایرتی بببین معببدل ثبببت شببده در         .نهایببت دقببت را بببه کببار گیریببد    
هببا بببر  معببدل شببود.دیببده شببود، ثبببت نببام باطببل مببی    چبباپیمببدرک  معببدل موجببود در  سببامانه و

 های چاپی، در سامانه وارد شوند.اساس کارنامه
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 معببدلباشببید، الزم اسببت  مشببغول تحصببیل مببی   سممال دوم دبیرسممتا  اگببر در  :9نکتممه 

 «سبببال دوم دبیرسبببتان معبببدل»سبببال اول از سبببال دوم دبیرسبببتان را در بخبببش نبببیم
سبببال سبببوم و پبببیش دانشبببگاهی  معبببدلوارد نمائیبببدر در ایبببن صبببورد وارد کبببردن 

 منتفی است.
ایببد و در آسببتانه سببال سببوم هسببتید، بایببد معببدل     سببال دوم را بببه پایببان بببرده   اگببر

 کل سال دوم را در محل مربوطه درد نمائید.
 

باشببید، الزم اسببت  تحصببیل مببی بببه مشببغول سممال سمموم دبیرسممتا    اگببر در  :7 نکتممه

سبببال سبببوم  معبببدل»سبببال اول از سبببال سبببوم دبیرسبببتان را در بخبببش نبببیم معبببدل
معبببدل کتببببی سبببال سبببوم و وارد نمائیبببدر در ایبببن صبببورد وارد کبببردن  «دبیرسبببتان

 پیش دانشگاهی منتفی است. معدل
دانشببگاهی هسببتید، بایببد   آسببتانه پببیش ایببد و در ا بببه پایببان بببرده  اگببر سببال سببوم ر  

 معدل کل سال سوم و معدل کتبی سال سوم را وارد نمائید.
 

o ذکر کنید. خود را پایه و محل تحصیل ابقه تحصیالد حوزوی دارید،در صورتی که س 
o          ،را و ...  جانببباز فرزنببددر صببورد انتسبباب بببه ایثببارگران، نسبببت خببود را از قبیببل: فرزنببد شببهید

 ذکر نمائید.
o  دبستان و مدیر آن را وارد نمائید.فقط نام 
o و مدیر آن را وارد نمائید. فقط نام مدرسه راهنمایی 

o و مدیر آن را وارد نمائید. فقط نام دبیرستان 

o    در بخببش نیببز وارد نمائیببد. ذکببر کببد شهرسببتان    انگلیسببی داتببدابببا را شببماره تلفببن منببزل خببود
 مربوطه الزامی است.

o   بببه صببورتی کببه خواسببته شببد اسببت )بببدون صببفر     انگلیسببی داتببدابببا شببماره تلفببن همببراه خببود را
 ابتدایی( وارد نمائید.

o    بببه صببورتی کببه خواسببته شببد اسببت )بببدون     انگلیسببی داتببدابببا شببماره تلفببن همببراه پببدر خببود را
 صفر ابتدایی( وارد نمائید.

o کبببه وارد نمائیبببد. دقبببت نمائیبببد انگلیسبببی داتبببدحبببروف و اببببا رونیکبببی خبببود را تآدرس پسبببت الک 
هبببا و پیبببام گبببزارش ثببببت نبببام، آدرس را درسبببت وارد کبببرده و ببببه آن دسترسبببی داشبببته باشبببید. 

 قبببل از ثبببت نببام،  اگببر ایمیببل نداریببد حتمببا   ایمیببل مخببابره خواهنببد شببد. ایببن از طریببق و ... اخبببار 
 بسازید.

o   بببا دقببت وارد نمائیببد. مکاتببباد    انگلیسببی داتببدابببا منببزل مسببکونی خببود را  ده رقمببی کببد پسببتی
 مدرسه با این کد پستی انجام خواهد شد.
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دهببد ، سیسببتم پیغببام مببی«مرحلببه بعببد»اگببر بببا پببر کببردن اطالتبباد و فشببردن دکمببه    :9 نکتممه

 در آن فیلببد اسببت، حتمببا نقصببی در اطالتبباد ورودی شببما     فیلببد خاصببی نببامعتبر  کببه 
 وجود دارد. دوباره فرم را مرور فرمائید.

 بازیببابی بببرای ،پرونببده شببماره از توانیببدمببی حببین ثبببت نببام،  مشببکل بببروز صببورد در :7 نکتممه

 خواهد آمد. 8فحه وضیل بیشتر در صت .نمایید استفاده پذیرش مراحل

 

 بارگزار  تصاویر و اسناد -7فرم 
کنیببد و در هببر مببورد،   اسببکن خواسببته شببده را قبببل از ثبببت نببام،   تصبباویردر ایببن فببرم شببما بایببد تمببام   

تصبببویری کبببه ربطبببی ببببه مبببورد  تصبببویر مخبببدوش یبببا فایبببل خواسبببته شبببده را وارد نمائیبببد. وارد کبببردن
تصببویر کارنامببه سببال اول   مببثال اگببر بببه جببای  شببود. خواسببته شببده نببدارد، موجببا ابطببال ثبببت نببام مببی    

ابطببال موجببا یببا تصببویری بببا اثببر مهببر وارد شببود،      وارد شببود  راهنمببایی، کارنامببه (01)پایببه  دبیرسببتان
  شود.ثبت نام می

باشببید، الزم مشببغول تحصببیل مببی   (99پایممه ) سممال دوم دبیرسممتا  اگببر در  :9نکتممه 

سببال اول از سببال دوم دبیرسببتان را در بخببش کارنامببه     اسببت تصببویر کارنامببه نببیم   
سببببال دوم دبیرسببببتان وارد نمائیببببدر در ایببببن صببببورد وارد کببببردن تصبببباویر      

لبتببه وارد و پببیش دانشببگاهی منتفببی اسببت. ا    (02)پایببه  هببای سببال سببوم  کارنامببه
کببببردن سببببایر تصبببباویر )تصببببویر پرسببببنلی، شناسببببنامه و کارنامببببه سببببال اول   

 دبیرستان( کماکان الزامی است.

 باشببید،تحصببیل مببی  بببه مشببغول (97)پایممه  سممال سمموم دبیرسممتا  اگببر در  :7 نکتممه

سبببال اول از سبببال سبببوم دبیرسبببتان را در بخبببش کارنامبببه  کارنامبببه نبببیم الزم اسبببت
ایبببن صبببورد وارد کبببردن تصبببویر کارنامبببه  سبببال سبببوم دبیرسبببتان وارد نمائیبببدر در 

البتببه وارد کببردن سببایر تصبباویر )تصببویر پرسببنلی،      پببیش دانشببگاهی منتفببی اسببت.   
 ( کماکان الزامی است.و دوم دبیرستان شناسنامه و کارنامه سال اول

 

o خود را به مشخصاد زیر آماده کرده و آپلود نمائید: تصویر پرسنلی 

  jpg :تکن فرمت -0
 پیکسل 411* 011 :ابعاد -2
 کیلوبایت 211 حداکثر: فایل حجم -0
 باشد. زمینه سفیدو  تمام رخو  به طور رنگی آخرین تصویر شماتصویر باید این  -4



  7 
 
 

 
 

o      و پبببیش  ) تصممماویر صممملحه اول شناسمممنامه  کارناممممه سمممال اول  دوم  سممموم

بببا مشخصبباد زیببر آمببباده    بببه صبببورد تفکیببو شببده و    خببود را   در صببورد وجببود(   دانشببگاهی 
 کرده و آپلود نمائید:

  jpg :تصویر فرمت -0
 )در طول یا ترض(پیکسل  0211حداکثر /  پیکسل 511: حداقل ابعاد -2
 کیلوبایت 011:  حداکثر حجم فایل -0
 باشد. ابعاد واقعیو در  به طور رنگیبا کیفیت مطلوب ویر باید ااین تص -4

 

 

 پرسشنامه -3فرم 

خببط  0 سببوال بببه طببور مختصببر و مفیببد پاسببخ بگوییببد. جببواب هببا از       25 تمببام در ایببن مرحلببه بایببد بببه  
 اطالتاد غیر واقعی موجا ابطال ثبت نام خواهد شد. بیشتر نشود.

 

 ریر پی اهده اطالعات ثبت شده و دریافت شهارهمش -4فرم 

کببل اطالتبباد فببرم، کببد پیگیببری توسببط سببامانه صببادر شببده و ثبببت نببام شببما پایببان یافتببه اسببت.      در ایببن
ه مالحظبببه خواهیبببد کبببرد. لطفبببا ببببا حوصبببله، اطالتببباد وارد شبببده را دوبببباردر ایبببن صبببفحه وارد شبببده را 

فقمم  تمما یممع سمماعت پممش از صممدور شممهاره        ،مببرور کببرده و در صببورد مشبباهده اشببتباه    

را برطببرف هببا و کاسببتی بببه مراحببل قبببل برگردیببد   ،بببا کلیببو روی دکمببه اصببال   مببی توانیببد   ،پیریممر 
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نسببخه چبباپی ثبببت   تببا  کلیببو نمائیببد  «چببا ». در صببورتی کببه نقصببی وجببود نببدارد، روی دکمببه     کنیببد

  آماده شود. A4در قطد نام شما 

 

 ب( بازیابی ثبت نام
ای کببه در پایببان تکمیببل   شببود و بایببد شببماره پرونببده   ای ظبباهر مببی بببا کلیببو روی ایببن دکمببه، پنجببره    

 نمایید.دریافت کردید را به همراه کد ملی خود وارد  0فرم 
 شوید.اید هدایت میشما در این بخش به طور خودکار به اولین فرمی که تکمیل نکرده

توانیببد نسبببت بببه تکمیببل اطالتبباد   ، مببیاز دریافممت شممهاره پرونممده بعممد سمماعت  77تمما فقببط 

ثبببت نببام شببما از سببامانه حببذف شببده و بایببد دوببباره از      ،اقببدام نماییببد. بعببد از آن  0و  2هببای خببود در فببرم 
 ابتدا شروع کنید.

بببا اسببتفاده از ایببن   ، ایببد و شببماره پیگیببری صببادر شببده اسببت    هببا را قبببال تکمیببل کببرده  گببر تمببام فببرم  ا
 به دو شکل زیر تمل کنید:توانید بخش می

  شببوید و  هببدایت «مشبباهده اطالتبباد و دریافببت شببماره پیگیببری   »بببه صببفحه  همیشببه
 پرینت تهیه کنید.  مشاهده کرده یا صرفا ثبت نامی خود رااطالتاد 

  مشبباهده »توانیببد بببه صببفحه  از صببدور شببماره پیگیببری، مببی   تمما یممع سمماعت فقببط

بببا کلیببو بببر دکمببه اصببال ،     و هببدایت شببوید  « اطالتبباد و دریافببت شببماره پیگیببری   
 .اقدام کنید 0تا  0نسبت به اصال  اطالتاد اشتباه در فرم های 

 ج( پیگیری ثبت نام
شببود. همببانطور اتببالم مببی بببه شببما پیگیببریشببماره بببه تنببوان  رقمببی 01 شببمارهیببو بببا پایببان ثبببت نببام،  

 شود.به اطالع شما رسانده مینیز که قبال گفته شد، این کد از طریق پیامو و ایمیل 

کلیببو کببرده و شببماره پیگیببری   « پیگیببری ثبببت نببام »بعببد از ثبببت نببام، بایببد روی دکمببه     کممار  روز 4

مشبباهده را شببود آخببرین وضببعیت پرونببده خببود   ای کببه ببباز مببی و کببد ملببی خببود را وارد نماییببد. در صببفحه  
 یکی از موارد زیر است: زمانی به ترتیا کنید کهمی

 بررسی ابتدایی تاریخ و زمان 

 نتیجه بررسی ابتدایی 

  مصاحبهتاریخ و زمان 

 ه نهایینتیج 

 


