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 اینترنتی راهنمای پذیرش
 مدرسه شهیدین بهشتی و قدوسی )ره(

 آموزش تکمیلی فقه و اصول
 ویژه برادران
 9396-97سال تحصیلی 

 
 

 برای( ره) شهیدین مدرسه آموزش تکمیلی فقه و اصول نام ثبت  اهلل بقیه حضرت توجهات و الهی عنایات سایه در
 شد. آغازقم،  فقهی مراکز و مدارس مشترک آزمون از بین پذیرفته شدگان 9396-97 تحصیلی سال

 باشد. خواهشمند است از مراجعه حضوری یا تلفنی خودداری فرمایید.ثبت نام فقط به صورت اینترنتی می

روز                         42سااااعت  تا  32/2/69شننه ه  روزمصاااب م7مسااان  مازمجها مببا منن مممتواننا ممداوطلبان محترم مح م

 .،مدرمسنی مح رسهمحماجعهمفمحنین فقهموماصولبهمسنحننهمپذیمشم  51/4/69 پهجشه ه

 
 آدرس سایت اطالع رسانی مدرسه شهیدین )ره(:

 

 

https://shahidain.ir 
 

 

 مراحل پذیرش:
  های ثبت نامتکمیل فرم -9

امانه پااذیرش، ثباات نااام کاارده و   سااهااای فاارمداوطلااا ابتاادا بااا وارد کااردن اطالعااات خواسااته شااده در      
. ارائااه خاادمات در مراجعااات بعاادی بااه سااامانه، منااو  بااه ارائااه     کنااددریافاات ماای رقماای 96کااد رهریااری 

الزم اساات و باادون آن،  بااه مدرسااه،  ثباات نااام در مراجعااه بعاادی   . ضاامنا ارائااه پریناات  کااد پیریااری اساات 
 شود.به ثبت نام ترتیا اثر داده نمی

 
 مصاحبه و مکان زمان ،اطالع از تاریخ -4

اعااالم  را تاااریخ، زمااان و مکااان مصاااحبه    بااا داوطلااا  تماااس تلفناای  درتکمیلاای فقااه و اصااول   آمااوزش 

 احبه در مدرسااه حاضاار اعااالم شااده باارای مصاا    الزم اساات داوطلااا در تاااریخ، زمااان و مکااان     .کناادماای

 غیبت ثبت خواهد شد.شود. در غیر این صورت، 
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 اطالع از نتیجه نهایی پذیرش -3

اعااالم خواهااد   در سااایت مدرسااه  متعاقبااابایساات بعااد از انجااام مصاااحبه، در تاااری ی کااه      داوطلااا ماای 

در و وارد کااردن کااد پیریااری، از پذیرفتااه شاادن یااا نشاادن خااود        بااا مراجعااه بااه سااامانه پیریااری     شااد،

 یابد. اطالعنهایت، 

 کنید:خالصه فرآیند پذیرش را در تصویر زیر مشاهده می
 

 
 

 های زیر تماس بریرید:های تعیین شده قابل تغییر نیستند. اما در موارد اضطراری، با شمارهزمان توجه:
 440داخلی   540-37737779تلفن مدرسه شهیدین:  

   540-37737904: )آقای نصرتی( آموزش تکمیلی فقه و اصولتلفن مستقیم مسؤول دفتر 
 

 راههمای استفاده از سامانه پذیرش
 رسانی مدرسه، به سامانه پذیرش فقه و اصول، وارد شوید. با مراجعه به سایت اطالع

هااا بایااد بااه تمااام فاارم انااد، الزاماای اساات.بااا سااتاره مشاا   شااده ی کااهمااواردپاار کااردن هااا، در تمااام فاارم
مراار اعااداد کااه بایااد بااه زبااان انرلیساای وارد شااوند. )معمااوال اعااداد خودب ااود       زبااان فارساای کاماال شااوند  
 را انرلیسی کنید.( رایانه شوند در غیر این صورت زبانبه صورت انرلیسی وارد می

 

 نیااز پایااه اول مدرسااهنااام  ، ثبااتآمااوزش تکمیلاای فقااه و اصااول همزمااان بااا ثباات نااام   توجننه:

 سااامانهاز بااه شااکل اینترنتاای در حااال انجااام اساات، لطفااا دقاات فرمائیااد، اشااتباها          
 استفاده نکنید. ،پایه اولنام  ثبت

 
 

 مشخصات فردی – 5فرم 
 .دارای ستاره الزامی استوارد مکردن پر 

o ام و نام خانوادگی را به طور کامل و به زبان فارسی بنویسید.ن 
o .نام پدر به طور کامل و به فارسی وارد شود 
o  ،ماه و سال و با عدد وارد نمائید.تاریخ تولد را به تفکیک روز 

o .کد ملی ده رقمی را وارد نمائید 
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o  شاااماره شناسااانامه بااادون ساااری و حااارو  وارد شاااود. اگااار شاااماره شناسااانامه هماااان کاااد ملااای
 است، کد ملی را وارد نمائید.

o .محل صدور را که عبارت از نام یک شهر است وارد نمائید 
o      دارد، وارد نمائیااد. ابتاادا نااام اسااتان، ساا   نااام    محاال سااکونت را بااه ترتیباای کااه در فاارم وجااود

 شهر و بعد روستا و ب ش را وارد نمائید. نام استان و شهر الزامی است.
o وارد نمائید.  را و رشته خود کالسیک، معدل آخرین مدرک تحصیلی 

o .شغل پدر و پایه تحصیالت را به طور دقیق وارد نمایید 

o یق وارد نمایید.شغل مادر و پایه تحصیالت را به طور دق 
o  تأهل یا مجرد بودن را انت اب نمائید. وضعیت فعلی مهم است.موضعیت 

o          در صااورت انتساااب بااه اینااارگران آن را وارد کنیااد. ماانال اگاار کساای باارادر شااهید اساات در فیلااد
 مربوطه عنوان برادر شهید را وارد کند.

o  ل ثباات شااده در  هااای حااوزوی طاای شااده، شااامل معاادل نهااایی هاار پایااه )معااد      اطالعااات پایااه
در  ، مدرسااه محاال تحصاایل  در هاار پایااه  ، اسااتان محاال تحصاایل  برگااه ارزیااابی باارای هاار پایااه(   

 هاار پایااه و شااماره مرکااز ماادیریتی را کااه در    در هاار پایااه  محاال تحصاایل  ثاباات تلفاان ،هاار پایااه 
 وارد نمائید. ایدداشته

نهایاات دقاات را بااه  هااا در وارد کااردن آن ن پااذیرش بساایار مهاام هسااتند.  یهااا باارای مسااؤول معاادل
معاادل موجااود   در صااورتی کااه هرگونااه مغااایرتی بااین معاادل ثباات شااده در سااامانه و     .کااار گیریااد 

، در برگااه ارزیااابی هااا باار اساااس  معاادل شااود.دیااده شااود، ثباات نااام باطاال ماای    برگااه ارزیااابی  در
 سامانه وارد شوند.

داوطلبااان ورود بااه  ، باارای بااه جااز معاادل  ،دقاات فرمائیااد پاار کااردن تمااام اطالعااات پایااه ششاام     
، بایااد اطالعااات پایااه هفااتم را    نیااز پایااه هفااتم، اجباااری اساات. داوطلبااین ورود بااه پایااه هشااتم      

 هم به طور کامل وارد نمایند.

 معاادلباشااید، الزم اساات  مشااغول تحصاایل ماای  پایننه ششننز حننوزه   اگاار در  :5نکتننه 

 وارد نمائیااادر در «پایاااه ششااام معااادل»را در ب اااش  پایاااه ششااامساااال اول از نااایم
 منتفی است. هفتم تا دهم پایه معدلاین صورت وارد کردن 

هسااتید، بایااد معاادل   پایااه هفااتمایااد و در آسااتانه را بااه پایااان باارده  پایااه ششاام اگاار
 را در محل مربوطه درج نمائید. ششمکل سال 

سااال ناایم معاادلباشااید، الزم اساات مشااغول تحصاایل ماای پایننه هفننتز حننوزهاگاار در  :2نکتننه 

وارد نمائیاادر در ایاان صااورت    «پایااه هفااتم  معاادل»را در ب ااش  پایااه هفااتم اول از 
 منتفی است. پایه هشتم تا دهممعدل وارد کردن 

پایااه هشااتم هسااتید، بایااد معاادل   ایااد و در آسااتانه ا بااه پایااان باارده ر پایااه هفااتماگاار 
 وارد نمائید. در محل مربوطه راکل پایه هفتم 

 
o   نااام و نااام خااانوادگی و شااماره تلفاان همااراه را    هااای خااود، شااامل  اطالعااات دو نفاار از هاام بحناای

 وارد نمائید.
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o  اطالعاااات دو نفااار از اسااااتید خاااود، شاااامل ناااام و ناااام خاااانوادگی و شاااماره تلفااان هماااراه را کاااه
 توانند معر  شما باشند، وارد نمائید.می

o             شااماره تلفاان همااراه خااود را بااه صااورتی کااه خواسااته شااد اساات )باادون صاافر ابتاادایی( وارد
 نمائید.

o رس پسااات الکترونیکااای خاااود را وارد نمائیاااد. دقااات نمائیاااد کاااه آدرس را درسااات وارد کااارده و   آد
ایمیاال ایاان از طریااق و ... هااا و اخبااار  پیااام گاازارش ثباات نااام،   بااه آن دسترساای داشااته باشااید.   

 اگر ایمیل ندارید حتما قبل از ثبت نام، یک عدد بسازید. م ابره خواهند شد.
o اساات )باادون صاافر   هخااود را بااه صااورتی کااه خواسااته شااد  پاادر یااا سرپرساات   همااراه شااماره تلفاان

 ابتدایی( وارد نمائید.

o     در نیاااز وارد نمائیاااد.  کاار کاااد شهرسااتان   را خااود   شااماره تلفاان ثابااات محاال ساااکونت خااانواده
 ب ش مربوطه الزامی است.

o .آدرس کامل محل سکونت خانواده را وارد نمایید 
o   را بااا دقاات وارد نمائیااد. مکاتبااات مدرسااه بااا ایاان      محاال سااکونت خااانواده  ده رقماای کااد پسااتی

 کد پستی انجام خواهد شد.

 

دهااد کااه ، سیسااتم پیغااام ماای«مرحلااه بعااد»اگاار بااا پاار کااردن اطالعااات و فشااردن دکمااه   نکتننه:

اطالعاااات نااااق  اسااات، حتماااا نقصااای در اطالعاااات ورودی شاااما وجاااود دارد. دوبااااره 
 فرم را مرور فرمائید.

 

 

 تصاویر و اسهادبارگزاری  -2فرم 
کنیااد و در هاار مااورد،   اسااکن خواسااته شااده را قباال از ثباات نااام،   تصاااویردر ایاان فاارم شااما بایااد تمااام   

فایاال خواسااته شااده را وارد نمائیااد. وارد کااردن تصااویری کااه ربطاای بااه مااورد خواسااته شااده ناادارد،          
پایااه کارنامااه تصااویر ، پایااه اولتصااویر کارنامااه  ماانال اگاار بااه جااای شااود. موجااا ابطااال ثباات نااام ماای 

  شود.موجا ابطال ثبت نام می ،وارد شود دوم

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

 د.باش jpgباید  تصویرنوع  -9
باااا حجااام و  پیکسااال 255*355الزم اسااات قبااال از ثبااات ناااام، تصاااویر خاااود را در ابعااااد   -4

یلوبایااات آمااااده کااارده و سااا   اقااادام باااه بارگاااذاری ک 455 کیلوبایااات و حاااداکنر 955حاااداقل 
 نمائید.
باشاااد. در صاااورت و زمیناااه سااافید و تماااام ر   آخااارین تصاااویر شاااماتصاااویر بایاااد ایااان  -3
 شود.یا غیرمرتبط، ثبت نام باطل می ، غیرپرسنلینام با تصاویر م دوشثبت
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o    ،آخااارین بااار   روی کاااارت ملااای و  ، صااافحه دوم شناسااانامه تصااااویر صااافحه اول شناسااانامه
 با مش صات زیر آماده کرده و آپلود نمائید:به صورت تفکیک شده و را  ارزیابی حوزه

 د.باش jpgباید  تصویرنوع  -9

کیلوبایاات و حااداکنر   905الزم اساات قباال از ثباات نااام، تصااویر خااود را بااا حجاام حااداقل         -4
 کیلوبایت آماده کرده و س   اقدام به بارگذاری نمائید. 405

اسااکن شااده و آپلااود شااود. در    و در ابعاااد واقعاای  ایاان تصااویر بایااد بااا کیفیاات مطلااوب       -3
 شود.صورت ثبت نام با تصاویر م دوش، یا غیرمرتبط، ثبت نام باطل می

 

 مرور اطالعات ق ل از تأیید نهایی -3فرم 
ه، در ایاان مرحلااه پاایش نمااایش کاال اطالعااات وارد شااده را مالح ااه خواهیااد کاارد. لطفااا بااا حوصاال         

اطالعاااات وارد شاااده را دوبااااره مااارور کااارده و در صاااورت مشااااهده نقااا ، باااا کلیاااک روی دکماااه    
. در صااورتی کااه نقصاای وجااود ناادارد،    و نااواق  را برطاار  کنیااد   اصااالب بااه مراحاال قباال برگردیااد   

هااا، تااا ثباات نااام شااما انجااام شااود. در زمااان پاار کااردن فاارم    کلیااک نمائیااد «تأییااد نهااایی»روی دکمااه 
ممکااان اسااات فرآیناااد تأییاااد،    در مرورگااار اساااتفاده نکنیاااد.   reloadیاااا  back هرگاااز از دکماااه 

 ثانیه طول بکشد لطفا صبور باشید. ینچند
 

 گزارش ث ت نام -4فرم 
در ایاان مرحلااه شااما پیغااامی مبناای باار انجااام ثباات نااام مالح ااه خواهیااد کاارد و در  زیاار آن کااد            

 پیریااری را یادداشاات کاارده و   شااماره پیریااری م صااو  بااه خااود را مشاااهده خواهیااد نمااود. حتمااا      
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و کاارده   خیااره pdf در فرمااتیااا ایاان صاافحه را   تهیااه کنیااد  A4در قطاا  پریناات  یااک از ایاان فاارم 
 در همان اندازه چاپ نمائید.قبل از مراجعه به مدرسه، 

بااا اطمینااان از  اگاار ایاان صاافحه در رایانااه شااما  اااهر نشااد و یااا بااه عللاای ثباات نااام ناااق  مانااد،          
زمااانی  ثباات نااام  نترناات، فرآینااد ثباات نااام را دوباااره طاای کنیااد.    و برقااراری ای صااحت عملکاارد رایانااه 

 شده است که گزارش ثبت نام  اهر شده و کد پیریری را مشاهده کنید. تکمیل
 

یااک ، «تأییااد نهااایی »بعااد از فشااردن دکمااه   بااه جهاات اطمینااان از انجااام ثباات نااام،      نکتننه:

 و آدرس همااراه شاامارهبااه  ثباات نااام،  از سااوی سااامانه پیامااک و ایمیاال شااامل کااد پیریااری،     
 شما ارسال خواهد شد. ایمیل

فقااط یااک بااار نشااان داده خواهااد شااد.       )گاازارش ثباات نااام(،   2فاارم دقاات فرمائیااد   توجننه:

 پرینت این صفحه برای مراجعه به مدرسه الزامی است.
 
 
 

 440داخلی   540-37737779:  )ره( تلفن مدرسه شهیدین  

  :)540-37737904تلفن مستقیم مسؤول دفتر آموزش تکمیلی فقه و اصول )آقای نصرتی 
 


