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 اینترنتی راهنمای پذیرش
 مدرسه شهیدین بهشتی و قدوسی )ره(

 آموزش تکمیلی فقه و اصول
 ویژه برادران
 1397-98سال 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 1396-97 تحصیلی سال

 باشد. ثبت نام فقط به صورت اینترنتی می
 .، در سایت مدرسه مراجعه فرمایندفقه و اصولبه سامانه پذیرش جهت ثبت نام توانند داوطلبان محترم می

 
 آدرس سایت اطالع رسانی مدرسه شهیدین )ره(:

 

 

https://shahidain.ir 
 

 

 مراحل پذیرش:
  های ثبت نامتکمیل فرم -1

امانه پببذیرش، ثبببت نببام کببرده و سببهببای فرمداوطلببا ابتببدا بببا وارد کببردن اطالعببات  واسببته شببده در 
. ارائببه  ببدمات در مراجبببات ببببدی بببه سببامانه، منببو  بببه ارائببه کنببددریافببت می رقمببی 16کببد رهریببری 

الزم اسببت و بببدون آن، بببه مدرسببه، ثبببت نببام در مراجبببه ببببدی . ضببمنا ارائببه پرینببت کببد پیریببری اسببت
 شود.به ثبت نام ترتیا اثر داده نمی

 
 مصاحبه و مکان زمان ،اطالع از تاریخ -2

تبباریخ، زمببان در سببایت مدرسببه از پیریببری بببا مراجبببه بببه سببامانه  روز ببببد از ثبببت نببام 3 ایببدبداوطلببا 

اعبببالم شبببده ببببرای  الزم اسبببت داوطلبببا در تببباریخ، زمبببان و مکبببان .طلبببو شبببودمو مکبببان مصببباحبه 

 غیبت ثبت  واهد شد.احبه در مدرسه حاضر شود. در غیر این صورت، مص

 اطالع از نتیجه نهایی پذیرش -3
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اعبببالم  واهبببد  در سبببایت مدرسبببه متباقببببابایسبببت بببببد از انجبببام مصببباحبه، در تببباری ی کبببه داوطلبببا می

در و وارد کببردن کببد پیریببری، از پذیرفتببه شببدن یببا نشببدن  ببود  بببا مراجبببه بببه سببامانه پیریببری شببد،

 اطالع یابد.نهایت، 

 کنید: الصه فرآیند پذیرش را در تصویر زیر مشاهده می
 

 
 

 های زیر تماس بریرید:های تبیین شده قابل تغییر نیستند. اما در موارد اضطراری، با شمارهزمان توجه:
 225دا لی   025-37738881تلفن مدرسه شهیدین:  

  37738952-025: )آقای نصرتی( آموزش تکمیلی فقه و اصولتلفن مستقیم مسؤول دفتر 
 

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

هببا بایببد بببه تمببام فرم اند، الزامببی اسببت.بببا سببتاره مشبب   شببده ی کببهمببواردپببر کببردن هببا، در تمببام فرم
مرببر اعببداد کببه بایببد بببه زبببان انرلیسببی وارد شببوند. )مبمببوال اعببداد  ودب ببود  زبببان فارسببی کامببل شببوند
 را انرلیسی کنید.( رایانه شوند در غیر این صورت زبانبه صورت انرلیسی وارد می

 

پایببه اول نببام  ثبببتممکببن اسببت ، آمببوزش تکمیلببی فقببه و اصببولهمزمببان بببا ثبببت نببام  توجههه:

از ، لطفببا دقببت فرمائیببد، اشببتباها باشببدبببه شببکل اینترنتببی در حببال انجببام  نیببز مدرسببه
 استفاده نکنید. ،پایه اولنام  ثبت سامانه

 
 

 مشخصات فردی – 1فرم 
 پر کردن موارد دارای ستاره الزامی است.

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

o .کد ملی ده رقمی را وارد نمائید 
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o  شبببماره شناسبببنامه ببببدون سبببری و حبببرو  وارد شبببود. اگبببر شبببماره شناسبببنامه همبببان کبببد ملبببی
 نمائید.است، کد ملی را وارد 

o .محل صدور را که عبارت از نام یک شهر است وارد نمائید 
o  محببل سببکونت را بببه ترتیبببی کببه در فببرم وجببود دارد، وارد نمائیببد. ابتببدا نببام اسببتان، سبب   نببام

 شهر و ببد روستا و ب ش را وارد نمائید. نام استان و شهر الزامی است.
o د نمائید. وار را و رشته  ود کالسیک، مبدل آ رین مدرک تحصیلی 

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

o .شغل مادر و پایه تحصیالت را به طور دقیق وارد نمایید 
o  تأهل یا مجرد بودن را انت اب نمائید. وضبیت فبلی مهم است.موضبیت 

o د در صببورت انتسبباب بببه اینببارگران آن را وارد کنیببد. مببنال اگببر کسببی بببرادر شببهید اسببت در فیلبب
 مربوطه عنوان برادر شهید را وارد کند.

o های حببوزوی طببی شببده، شببامل مبببدل نهببایی هببر پایببه )مبببدل ثبببت شببده در اطالعببات پایببه
در  ، مدرسببه محببل تحصببیلدر هببر پایببه ، اسببتان محببل تحصببیلبرگببه ارزیببابی بببرای هببر پایببه(

 هببر پایببهو شببماره مرکببز مببدیریتی را کببه در  در هببر پایببه محببل تحصببیل ثابببت تلفببن ،هببر پایببه
 وارد نمائید. ایدداشته

هببا نهایببت دقببت را بببه در وارد کببردن آن ن پببذیرش بسببیار مهببم هسببتند.یها بببرای مسببؤولمبببدل
مبببدل موجببود  در صببورتی کببه هرگونببه مغببایرتی بببین مبببدل ثبببت شببده در سببامانه و .کببار گیریببد

، در ارزیببابیبرگببه ها بببر اسبباس مبببدل شببود.دیببده شببود، ثبببت نببام باطببل می برگببه ارزیببابی در
 سامانه وارد شوند.

، بببرای داوطلبببان ورود بببه بببه جببز مبببدل ،دقببت فرمائیببد پببر کببردن تمببام اطالعببات پایببه ششببم
، بایببد اطالعببات پایببه هفببتم را نیببز پایببه هفببتم، اجببباری اسببت. داوطلبببین ورود بببه پایببه هشببتم

 هم به طور کامل وارد نمایند.

 مببببدلباشبببید، الزم اسبببت می مشبببغول تحصبببیلپایهههه ششههه  حهههوزه اگبببر در  :1نکتهههه 

وارد نمائیبببدر در  «پایبببه ششبببم مببببدل»را در ب بببش  پایبببه ششبببمسبببال اول از نیم
 منتفی است. هفتم تا دهم پایه مبدلاین صورت وارد کردن 

هسببتید، بایببد مبببدل  پایببه هفببتمایببد و در آسببتانه را بببه پایببان برده پایببه ششببم اگببر
 را در محل مربوطه درج نمائید. ششمکل سال 

سببال نیم مبببدلباشببید، الزم اسببت مشببغول تحصببیل می پایههه هفههت  حههوزهاگببر در  :2نکتههه 

وارد نمائیببدر در ایببن صببورت  «پایببه هفببتم مبببدل»را در ب ببش  پایببه هفببتماول از 
 منتفی است. پایه هشتم تا دهممبدل وارد کردن 

پایببه هشببتم هسببتید، بایببد مبببدل ایببد و در آسببتانه ا بببه پایببان بردهر پایببه هفببتماگببر 
 وارد نمائید. در محل مربوطه راکل پایه هفتم 

 
o هببای  ببود، شببامل نببام و نببام  ببانوادگی و شببماره تلفببن همببراه را اطالعببات دو نفببر از هببم بحنی

 وارد نمائید.
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o  اطالعبببات دو نفبببر از اسببباتید  بببود، شبببامل نبببام و نبببام  بببانوادگی و شبببماره تلفبببن همبببراه را کبببه
 ر  شما باشند، وارد نمائید.توانند مبمی

o  شببماره تلفببن همببراه  ببود را بببه صببورتی کببه  واسببته شببد اسببت )بببدون صببفر ابتببدایی( وارد
 نمائید.

o  آدرس پسبببت الکترونیکبببی  بببود را وارد نمائیبببد. دقبببت نمائیبببد کبببه آدرس را درسبببت وارد کبببرده و
ایمیببل ایببن از طریببق و ... هببا و ا بببار پیام گببزارش ثبببت نببام، بببه آن دسترسببی داشببته باشببید.

 اگر ایمیل ندارید حتما قبل از ثبت نام، یک عدد بسازید. م ابره  واهند شد.
o اسببت )بببدون صببفر  ه ببود را بببه صببورتی کببه  واسببته شببدپببدر یببا سرپرسببت  همببراه شببماره تلفببن

 ابتدایی( وارد نمائید.

o در یبببز نوارد نمائیبببد.  کببر کبببد شهرسببتان را  ببود  شببماره تلفببن ثاببببت محببل سبببکونت  ببانواده
 ب ش مربوطه الزامی است.

o .آدرس کامل محل سکونت  انواده را وارد نمایید 
o  را بببا دقببت وارد نمائیببد. مکاتبببات مدرسببه بببا ایببن محببل سببکونت  ببانواده ده رقمببی کببد پسببتی

 کد پستی انجام  واهد شد.

o  نببام بببرای دو مقطببو سببطج یببا  ببارج بببه طببور همزمببان در حببال انجببام اسببت. یکببی از دو ثبببت
 سطج یا  ارج را انت اب کنید.مورد 

 

دهببد کببه ، سیسببتم پیغببام می«مرحلببه ببببد»اگببر بببا پببر کببردن اطالعببات و فشببردن دکمببه  نکتههه:

اطالعبببات نببباق  اسبببت، حتمبببا نقصبببی در اطالعبببات ورودی شبببما وجبببود دارد. دوبببباره 
 فرم را مرور فرمائید.

 

 

 بارگزاری تصاویر و اسناد -2فرم 
کنیببد و در هببر مببورد،  اسببکن  واسببته شببده را قبببل از ثبببت نببام، تصبباویردر ایببن فببرم شببما بایببد تمببام 

فایببل  واسببته شببده را وارد نمائیببد. وارد کببردن تصببویری کببه ربطببی بببه مببورد  واسببته شببده نببدارد، 
پایببه کارنامببه تصببویر ، پایببه اولتصببویر کارنامببه  مببنال اگببر بببه جببایشببود. موجببا ابطببال ثبببت نببام می

  شود.بت نام میموجا ابطال ث ،وارد شود دوم

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

 باشد. jpgباید  تصویرنوع  -1
ببببا حجبببم و  پیکسبببل 400*300الزم اسبببت قببببل از ثببببت نبببام، تصبببویر  بببود را در اببببباد  -2

کیلوبایبببت آمببباده کبببرده و سببب   اقبببدام ببببه بارگبببذاری  200 کیلوبایبببت و حبببداکنر 100حبببداقل 
 نمائید.
باشبببد. در صبببورت و زمینبببه سبببفید و تمبببام ر   آ بببرین تصبببویر شبببماتصبببویر بایبببد ایبببن  -3
 شود.یا غیرمرتبط، ثبت نام باطل می ، غیرپرسنلینام با تصاویر م دوشثبت
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o  ،و آ بببرین ببببر   روی کبببارت ملبببی، صبببفحه دوم شناسبببنامهتصببباویر صبببفحه اول شناسبببنامه
 با مش صات زیر آماده کرده و آپلود نمائید:به صورت تفکیک شده و را  ارزیابی حوزه

 د.باش jpgباید  تصویرنوع  -1

کیلوبایببت و حببداکنر  150الزم اسببت قبببل از ثبببت نببام، تصببویر  ببود را بببا حجببم حببداقل  -2
 کیلوبایت آماده کرده و س   اقدام به بارگذاری نمائید. 250

اسببکن شببده و آپلببود شببود. در و در ابببباد واقبببی ایببن تصببویر بایببد بببا کیفیببت مطلببوب  -3
 شود.صورت ثبت نام با تصاویر م دوش، یا غیرمرتبط، ثبت نام باطل می

 

 مرور اطالعات قبل از تأیید نهایی -3فرم 
ه، در ایببن مرحلببه پببیش نمببایش کببل اطالعببات وارد شببده را مالح ببه  واهیببد کببرد. لطفببا بببا حوصببل

اطالعبببات وارد شبببده را دوبببباره مبببرور کبببرده و در صبببورت مشببباهده نقببب ، ببببا کلیبببک روی دکمبببه 
. در صببورتی کببه نقصببی وجببود نببدارد، و نببواق  را برطببر  کنیببد اصببالب بببه مراحببل قبببل برگردیببد

هببا، تببا ثبببت نببام شببما انجببام شببود. در زمببان پببر کببردن فرم کلیببک نمائیببد «تأییببد نهببایی»روی دکمببه 

ممکبببن اسبببت فرآینبببد تأییبببد،  در مرورگبببر اسبببتفاده نکنیبببد. reloadیبببا  back هرگبببز از دکمبببه
 ثانیه طول بکشد لطفا صبور باشید. ینچند
 

 گزارش ثبت نام -4فرم 
در ایببن مرحلببه شببما پیغببامی مبنببی بببر انجببام ثبببت نببام مالح ببه  واهیببد کببرد و در  زیببر آن کببد 

 شببماره پیریببری را یادداشببت کببرده و پیریببری م صببو  بببه  ببود را مشبباهده  واهیببد نمببود. حتمببا
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و کببرده    یببره pdf در فرمببتیببا ایببن صببفحه را  تهیببه کنیببد A4در قطببو پرینببت  یببک از ایببن فببرم
 در همان اندازه چاپ نمائید.قبل از مراجبه به مدرسه، 

بببا اطمینببان از اگببر ایببن صببفحه در رایانببه شببما  بباهر نشببد و یببا بببه عللببی ثبببت نببام نبباق  مانببد، 
زمببانی  ثبببت نببام نترنببت، فرآینببد ثبببت نببام را دوببباره طببی کنیببد.رایانببه و برقببراری ایصببحت عملکببرد 

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

یببک ، «تأییببد نهببایی»ببببد از فشببردن دکمببه بببه جهببت اطمینببان از انجببام ثبببت نببام،  نکتههه:

 و آدرس همببراه شببمارهبببه  ثبببت نببام، سببامانهاز سببوی پیامببک و ایمیببل شببامل کببد پیریببری، 
 شما ارسال  واهد شد. ایمیل

فقببط یببک بببار نشببان داده  واهببد شببد.  )گببزارش ثبببت نببام(، 4فببرم دقببت فرمائیببد  توجههه:

 پرینت این صفحه برای مراجبه به مدرسه الزامی است.
 
 
 

 225دا لی   37738881-025:  )ره( تلفن مدرسه شهیدین  

  :)37738952-025تلفن مستقیم مسؤول دفتر آموزش تکمیلی فقه و اصول )آقای نصرتی 
 


