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 اینترنتی راهنمای پذیرش
 مدرسه شهیدین بهشتی و قدوسی )ره(

 آموزش تکمیلی فقه و اصول
 ویژه برادران

 1398-99سال تحصیلی 
 

 
 باشد. شتریب زیبه فقه و فقاهت از هر چ تشانیحوزه ها عنا دی)قدس سره(: با ینیامام خم

 باشد. ی)حفظه اهلل(:  فقه و اصول ستون فقرات حوزه م یمعظم رهبر مقام
 
دوره فقااه و اصااول  ۱۰تااا  ۷ هیاا ا رشیاهلل )عاا (  اا  هیااو توجهااات حتاارت بق یالهاا اتیااعنا هیسااا در

آغاااااز شااااده و تااااا  15/11/1397 خیاز تااااار ۱۳۹۸-۹۹ یلیسااااال ت  اااا ی)ره( باااارا نیدیشااااه

 خواهد داشت.ادامه  15/12/1397

     )ره( صاااورت  نیدیمدرساااه شاااه رشیساااامانه  ااا  قیاااو از طر ینترنتااایناااام فقاااو باااه صاااورت ا ثبااات
  . ردیگیم
 

 :نشیگز یهامالک
 فقه و اصول یدر درس ها ۱۷. داشتن حداقل معدل ۱
 یدر م احبه ورود تی. موفق۲
 دوره )در عرصه آموزش و  ژوهش( ی. تعهد به انجام ضوابو و برنامه ها۳
 نیشیمدارس   ایاز مدرسه  یاخالق هیدیی. تأ۴
 

 و خدمات: ایمزا
 با تجربه دیاز اسات ی. بهره مند۱
 فقه و اصول ی. کتابخانه تخ  ۲
 در کنار فقه و اصول یدادن به علوم عقل تی. اهم۳
 راهنما دی. استفاده از اسات۴
 ی( بااراقیااروش ت ق ریساایمقالااه نو ریسااینو ریااتقر انااهری)زبااانر را یآموزشاا یکااالس هااا لی. تشااک۵

 انیمتقاض
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 (یاز حجره )در صورت وجود حجره خال ی. بهره مند۶
 یلیت   نهی. کمک هز۷
 با شبهات روز( ییآشنا ی)برنامه تابستان نی. شرکت در طرح ثقل۸
 یو امکانات ورزش انهیز سالن را. استفاده ا۹
 یدر آزمون ورود تیدر مقطع خارج مدرسه در صورت موفق لی. امکان ادامه ت  ۱۰
 سال یغیتبل امیدر ا غیبه امر تبل تی. اهم۱۱
 

 الزم جهت ثبت نام: مدارک
 ۳*۴اسکن شده عکس  ری. ت و۱
 اسکن شده صف ه اول شناسنامه ری. ت و۲
 اسکن شده صف ه دوم شناسنامه ری. ت و۳
 کارت( ی)رو یاسکن شده کارت مل ری. ت و۴
 نمرات زیو ر یلیت   یابیارز نیاسکن شده آخر ری. ت و۵
 )ره( نیدیمدرسه شه رشیفرم ثبت نام در سامانه    لی. تکم۶
                                     

 

 

 )ره( نیدیمدرسه شه ذیرشپسامانه آدرس  
 

 

 مراحل پذیرش:
  های ثبت نامتکمیل فرم -۱

ده و باات نااام کاارامانه  اا یرشر ثسااهااای فرمداوطلااا ابتاادا بااا وارد کااردن اطالعااات خواسااته شااده در 
ه ئاامنااوب بااه ارا . ارائااه خاادمات در مراجعااات بعاادی بااه سااامانهرکنااددریافاات می رقماای ۱۶کااد رهریااری 
 ست.فید امبه مدرسهر ثبت نام در مراجعه بعدی . ضمنا ارائه  رینت کد  یریری است

 
 م احبه و مکان زمان راطالع از تاریخ -۲

ساااامانه باااا مراجعاااه باااه  (۱۶/۱۲/۱۳۹۷ر اولاااین روز بعاااد از  ایاااان مهلااات ثبااات ناااام )دبایاااد داوطلاااا 

الزم اسااات داوطلاااا در  .شاااودمطلاااع تااااریخر زماااان و مکاااان م ااااحبه در ساااایت مدرساااه از   یریاااری

غیباات احبه در مدرسااه حاضاار شااود. در غیاار ایاان صااورتر اعااالم شااده باارای م اا تاااریخر زمااان و مکااان

 ثبت خواهد شد.

 

 

 اطالع از نتیجه نهایی   یرش -۳

https://shahidain.ir/fa/jurisprudence-methodology/reception/reception-system
https://shahidain.ir/fa/jurisprudence-methodology/reception/review-reception
https://shahidain.ir/fa/jurisprudence-methodology/reception/review-reception
https://shahidain.ir/fa/jurisprudence-methodology/reception/review-reception
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اعاااالم خواهاااد  در ساااایت مدرساااه متعاقباااابایسااات بعاااد از انجاااام م ااااحبهر در تااااریخی کاااه داوطلاااا می

در و وارد کااردن کااد  یریااریر از   یرفتااه شاادن یااا نشاادن خااود  بااا مراجعااه بااه سااامانه  یریااری شاادر

 اطالع یابد.نهایتر 

 کنید:خالصه فرآیند   یرش را در ت ویر زیر مشاهده می
 

 
 

 های زیر تماس بریرید:های تعیین شده قابل تغییر نیستند. اما در موارد اضطراریر با شمارهزمان توجه:
 ۲۲۵داخلی   ۰۲۵-۳۷۷۳۸۸۸۱تلفن مدرسه شهیدین:  

  ۰۲۵-۳۷۷۳۸۹۵۲: )آقای ن رتی( آموزش تکمیلی فقه و اصولتلفن مستقیم مسؤول دفتر 
 

 راهنمای استفاده از سامانه پذیرش
 وید. رسانی مدرسهر به سامانه   یرش فقه و اصولر وارد شبا مراجعه به سایت اطالع

هااا بایااد بااه فرم تمااام اندر الزاماای اساات.بااا سااتاره مشااخ  شااده ی کااهمااوارد اار کااردن هااار در تمااام فرم
اد خودبخااود وال اعاادمراار اعااداد کااه بایااد بااه زبااان انرلیساای وارد شااوند. )معماا زبااان فارساای کاماال شااوند
 د.(را انرلیسی کنی رایانه شوند در غیر این صورت زبانبه صورت انرلیسی وارد می

 

 ایااه اول نااام  ثبااتممکاان اساات ر آمااوزش تکمیلاای فقااه و اصااولهمزمااان بااا ثباات نااام  توجههه:

از ا در اشااتباهر لطفااا دقاات فرمائیااباشاادبااه شااکل اینترنتاای در حااال انجااام  نیااز مدرسااه
 استفاده نکنید. ر ایه اولنام  ثبت سامانه

 

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

o  کامل و به زبان فارسی بنویسید.نام و نام خانوادگی را به طور 
o .نام  در به طور کامل و به فارسی وارد شود 
o .تاریخ تولد را به تفکیک روزر ماه و سال و با عدد وارد نمائید 

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

 نمائید.استر کد ملی را وارد 
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o .م ل صدور را که عبارت از نام یک شهر است وارد نمائید 
o ساا س نااام  اسااتانر م اال سااکونت را بااه ترتیباای کااه در فاارم وجااود داردر وارد نمائیااد. ابتاادا نااام

 شهر و بعد روستا و بخش را وارد نمائید. نام استان و شهر الزامی است.
o د نمائید. وار را و رشته خود کالسیکر معدل آخرین مدرک ت  یلی 

o .شغل  در و  ایه ت  یالت را به طور دقیق وارد نمایید 

o .شغل مادر و  ایه ت  یالت را به طور دقیق وارد نمایید 
o  تأهل یا مجرد بودن را انتخاب نمائید. وضعیت فعلی مهم است.موضعیت 

o د ر فیلاادید اساات در صااورت انتساااب بااه اینااارگران آن را وارد کنیااد. ماانال اگاار کساای باارادر شااه
 مربوطه عنوان برادر شهید را وارد کند.

o ه در های حااوزوی طاای شاادهر شااامل معاادل نهااایی هاار  ایااه )معاادل ثباات شااداطالعااات  ایااه
 در   اایلتر مدرسااه م اال در هاار  ایااه ر اسااتان م اال ت  اایلبرگااه ارزیااابی باارای هاار  ایااه(

 ایااه هاار در  و شااماره مرکااز ماادیریتی را کااه در هاار  ایااه م اال ت  اایل ثاباات تلفاان رهاار  ایااه
 وارد نمائید. ایدداشته

بااه  هااا نهایاات دقاات رادر وارد کااردن آن ن  اا یرش بساایار مهاام هسااتند.یها باارای مسااؤولمعاادل
وجااود معاادل م در صااورتی کااه هرگونااه مغااایرتی بااین معاادل ثباات شااده در سااامانه و .کااار گیریااد

ر ر درزیااابیابرگااه ها باار اساااس معاادل شااود.دیااده شااودر ثباات نااام باطاال می برگااه ارزیااابی در
 سامانه وارد شوند.

بااه  ان ورودر باارای داوطلباابااه جااز معاادل ردقاات فرمائیااد  اار کااردن تمااام اطالعااات  ایااه ششاام
فااتم را هت  ایااه ر بایااد اطالعااانیااز  ایااه هفااتمر اجباااری اساات. داوطلبااین ورود بااه  ایااه هشااتم

 هم به طور کامل وارد نمایند.

 معاادلباشاایدر الزم اساات می ت  اایل بااه مشااغولپایههه ششههز حههوزه اگاار در  :1نکتههه 

؛ در وارد نمائیاااد « ایاااه ششااام معااادل»را در بخاااش   ایاااه ششااامساااال اول از نیم
 منتفی است. هفتم تا دهم  ایه معدلاین صورت وارد کردن 

دل ر بایااد معااهسااتید  ایااه هفااتمایااد و در آسااتانه را بااه  ایااان برده  ایااه ششاام اگاار
 را در م ل مربوطه درج نمائید. ششمکل سال 

 معاادلباشاایدر الزم اساات ت  اایل میبااه مشااغول  پایههه هفههتز حههوزهاگاار در  :2نکتههه 

یاااد؛ در وارد نمائ « ایاااه هفاااتم معااادل»را در بخاااش   ایاااه هفاااتمساااال اول از نیم
 منتفی است.  ایه هشتم تا دهممعدل این صورت وارد کردن 

عاادل یدر بایااد م ایااه هشااتم هسااتایااد و در آسااتانه ا بااه  ایااان بردهر  ایااه هفااتماگاار 
 وارد نمائید. در م ل مربوطه راکل  ایه هفتم 

 معاادلباشاایدر الزم اساات ت  اایل میبااه مشااغول  حههوزه شههتزهپایههه اگاار در  :3نکتههه 

یاااد؛ در وارد نمائ «شاااتمه ایاااه  معااادل»را در بخاااش  شاااتمه ایاااه ساااال اول از نیم
  منتفی است. تا دهم منه ایه معدل این صورت وارد کردن 

هسااتیدر بایااد معاادل  هاامن ایااه ایااد و در آسااتانه ا بااه  ایااان بردهر شااتمه ایااه اگاار 
 وارد نمائید. در م ل مربوطه را شتمهکل  ایه 
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 معاادلباشاایدر الزم اساات ت  اایل می بااه مشااغول حههوزه نهههزپایههه اگاار در  :4نکتههه 

وارد نمائیاااد؛ در ایااان  «منهااا ایاااه  معااادل»را در بخاااش  هااامن ایاااه ساااال اول از نیم
 منتفی است. دهم ایه معدل صورت وارد کردن 

 لبایااد معاادل کاا هسااتیدر دهاام ایااه ایااد و در آسااتانه ا بااه  ایااان بردهر نهاام ایااه اگاار 
 وارد نمائید. در م ل مربوطه را همن ایه 
 

o اه را لفاان هماارتهااای خااودر شااامل نااام و نااام خااانوادگی و شااماره اطالعااات دو نفاار از هاام ب نی
 وارد نمائید.

o ا کاااه رهماااراه  اطالعاااات دو نفااار از اسااااتید خاااودر شاااامل ناااام و ناااام خاااانوادگی و شاااماره تلفااان
 ر  شما باشندر وارد نمائید.توانند معمی

o ی( واردشااماره تلفاان همااراه خااود را بااه صااورتی کااه خواسااته شااد اساات )باادون صاافر ابتاادای 
 نمائید.

o رده و وارد کااا آدرس  سااات الکترونیکااای خاااود را وارد نمائیاااد. دقااات نمائیاااد کاااه آدرس را درسااات
یمیاال اایاان یااق از طرو ... هااا و اخبااار  یام گاازارش ثباات نااامر بااه آن دسترساای داشااته باشااید.

 زید.اگر ایمیل ندارید حتما قبل از ثبت نامر یک عدد بسا مخابره خواهند شد.
o دون صاافر اساات )باا هخااود را بااه صااورتی کااه خواسااته شااد اادر یااا سر رساات  همااراه شااماره تلفاان

 ابتدایی( وارد نمائید.

o دریاااز نان وارد نمائیاااد.  کاار کاااد شهرسااترا خااود  شااماره تلفاان ثابااات م اال ساااکونت خااانواده 
 بخش مربوطه الزامی است.

o .آدرس کامل م ل سکونت خانواده را وارد نمایید 
o  ن درسااه بااا ایاارا بااا دقاات وارد نمائیااد. مکاتبااات مم اال سااکونت خااانواده ده رقماای کااد  سااتی

 کد  ستی انجام خواهد شد.

o  کاای از دونااام باارای دو مقطااع سااطج یااا خااارج بااه طااور همزمااان در حااال انجااام اساات. یثباات 
 سطج یا خارج را انتخاب کنید.مورد 

دهااد کااه م میر سیسااتم  یغااا«مرحلااه بعااد»اگاار بااا  اار کااردن اطالعااات و فشااردن دکمااه  نکتههه:

وبااااره اطالعاااات نااااق  اساااتر حتماااا نق ااای در اطالعاااات ورودی شاااما وجاااود دارد. د
 فرم را مرور فرمائید.

 بارگزاری تصاویر و اسناد -2فرم 
هاار مااوردر  یااد و درکن اسااکن خواسااته شااده را قباال از ثباات نااامر ت اااویردر ایاان فاارم شااما بایااد تمااام 

نااداردر  سااته شاادهفایاال خواسااته شااده را وارد نمائیااد. وارد کااردن ت ااویری کااه ربطاای بااه مااورد خوا
 ایااه ه کارناماایر ت ااور  ایااه اولت ااویر کارنامااه  ماانال اگاار بااه جااایشااود. موجااا ابطااال ثباات نااام می

  شود.بت نام میموجا ابطال ث روارد شود دوم

o :ت ویر  رسنلی خود را به مشخ ات زیر آماده کرده و آ لود نمائید 

 باشد. jpgباید  ت ویرنوع  -۱
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باااا حجااام و   یکسااال ۴۰۰*۳۰۰الزم اسااات قبااال از ثبااات ناااامر ت اااویر خاااود را در ابعااااد  -۲
کیلوبایااات آمااااده کااارده و سااا س اقااادام باااه بارگااا اری  ۲۰۰ کیلوبایااات و حاااداکنر ۱۰۰حاااداقل 
 نمائید.
صاااورت  باشاااد. درو زمیناااه سااافید و تماااام ر   آخااارین ت اااویر شااامات اااویر بایاااد ایااان  -۳

 شود.یا غیرمرتبور ثبت نام باطل می ر غیر رسنلینام با ت اویر مخدوشثبت

 

o  رگ و آخااارین بااا روی کاااارت ملااایر صاااف ه دوم شناسااانامهت ااااویر صاااف ه اول شناسااانامهر
 :ود نمائیدبا مشخ ات زیر آماده کرده و آ لبه صورت تفکیک شده و را  ارزیابی حوزه

 د.شبا jpgباید  ت ویرنوع  -۱

یاات و حااداکنر کیلوبا ۱۵۰الزم اساات قباال از ثباات نااامر ت ااویر خااود را بااا حجاام حااداقل  -۲
 کیلوبایت آماده کرده و س س اقدام به بارگ اری نمائید. ۲۵۰

 ود شااود. دراسااکن شااده و آ لااو در ابعاااد واقعاای ایاان ت ااویر بایااد بااا کیفیاات مطلااوب  -۳
 شود.صورت ثبت نام با ت اویر مخدوشر یا غیرمرتبور ثبت نام باطل می

 مرور اطالعات قبل از تأیید نهایی -3فرم 
هر در ایاان مرحلااه  اایش نمااایش کاال اطالعااات وارد شااده را مالحظااه خواهیااد کاارد. لطفااا بااا حوصاال

اطالعاااات وارد شاااده را دوبااااره مااارور کااارده و در صاااورت مشااااهده نقااا ر باااا کلیاااک روی دکماااه 
. در صااورتی کااه نق اای وجااود نااداردر و نااواق  را برطاار  کنیااد اصااالح بااه مراحاال قباال برگردیااد

هااار تااا ثباات نااام شااما انجااام شااود. در زمااان  اار کااردن فرم کلیااک نمائیااد «تأییااد نهااایی»روی دکمااه 

ممکااان اسااات فرآیناااد تأییااادر  در مرورگااار اساااتفاده نکنیاااد. reloadیاااا  back هرگاااز از دکماااه
 ثانیه طول بکشد لطفا صبور باشید. ینچند
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 گزارش ثبت نام -4فرم 
ن کااد زیاار آ  در ایاان مرحلااه شااما  یغااامی مبناای باار انجااام ثباات نااام مالحظااه خواهیااد کاارد و در

 ه واشاات کااردشااماره  یریااری را یادد  یریااری مخ ااو  بااه خااود را مشاااهده خواهیااد نمااود. حتمااا

و کاارده  یااره خ pdf در فرمااتیااا ایاان صااف ه را  تهیااه کنیااد A4در قطااع  ریناات  یااک از ایاان فاارم
 در همان اندازه چاپ نمائید.قبل از مراجعه به مدرسهر 

ان از ا اطمینااباااگاار ایاان صااف ه در رایانااه شااما  اااهر نشااد و یااا بااه عللاای ثباات نااام ناااق  ماناادر 
زمااانی  امثباات ناا د.نترنااتر فرآینااد ثباات نااام را دوباااره طاای کنیاارایانااه و برقااراری ایصاا ت عملکاارد 

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

یااک ر «هاااییتأییااد ن»بعااد از فشااردن دکمااه بااه جهاات اطمینااان از انجااام ثباات نااامر  نکتههه:

 و آدرس ههماارا شاامارهبااه  ثباات نااامر سااامانهاز سااوی  یامااک و ایمیاال شااامل کااد  یریااریر 
 شما ارسال خواهد شد. ایمیل

هااد شااد. فقااو یااک بااار نشااان داده خوا )گاازارش ثباات نااام(ر ۴فاارم دقاات فرمائیااد  توجههه:

  رینت این صف ه برای مراجعه به مدرسه الزامی است.
 
 
 

 ۲۲۵داخلی   ۰۲۵-۳۷۷۳۸۸۸۱:  )ره( تلفن مدرسه شهیدین  

  :)۰۲۵-۳۷۷۳۸۹۵۲تلفن مستقیم مسؤول دفتر آموزش تکمیلی فقه و اصول )آقای ن رتی 
 


