بسم اهلل الرحمن الرحیم

راهنمای پذیرش و ثبتنام اینترنتی

مـــدرسه علمـــیه حقـ ــانی
تکمیل ظرفیت متقاضیان ورود به پایه های دوم ،سوم و چهارم  -ویژه برادران
سال تحصیلی 1400-1401
بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و در پرتــو عنایــت حضــرت ولــی عصــر؟جع؟ مدرســه
علمیــه حقانــی جهــت تکمیــل ظرفیــت پایــه هــای دوم ،ســوم و چهــارم مقطــع «ســطح یــک»
از تاریخ  16اسفند  1399ثبتنام به عمل میآورد.
داوطلبــان محتــرم میتواننــد جهــت ثبتنــام بــه ســامانه پذیــرش ،بــه نشــانی ذیــل مراجعــه فرماینــد :نشــانی:
www.haghani-qom.ir
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الف) شرایط اولیه پذیرش:
 .1اتمام پایه تحصیلی جاری تا قبل از شروع سال تحصیلی 1400-1401
 .2اتمام پایه تحصیلی دهم ،یازدهم یا دوازدهم متوسطه دوم
 .3دارا بودن حد نصاب معدل
 .4عدم سابقه تحصیل در دانشگاه
 .5عدم وقفه تحصیلی در حوزه
 .6قبولی در آزموش شفاهی
 .7قبولی در مصاحبه پذیرش
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ب) منابع آزمون علمی شفاهی داوطلبان تکمیل ظرفیت
 .۱داوطلبان ورود به پایه دوم :نحو و صرف
 .۲داوطلبان ورود به پایه سوم :سیوطی و المنطق
 .۳داوطلبان ورود به پایه چهارم :بالغت و مغنی
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 tج) فرآیند پذیرش:
 -1 nعضویت در سایت و تکمیل فرم ثبتنام اولیه در بخش پذیرش
 -2 nدریافت و تکمیل پرسشنامه ی سایت و ارسال آن
*تذکــر :دسترســی بــه پرسشــنامه تنهــا بــرای متقاضیانــی ّفعــال خواهــد شــد کــه شــرایط اولیــه پذیــرش را (مذکــور در
بنــد الــف) دارا باشــند.
 -3 nپس از بررسی پرسشنامه تنها تعدادی از متقاضیان جهت مصاحبه به مدرسه دعوت خواهند شد.
 -4 nاعالم نتایج پس از اتمام مصاحبهها خواهد بود( .زمان تقریبی :خرداد )1400
 tد) راهنمای ثبتنام در سامانه پذیرش
 -1 nپــس از مراجعــه بــه ســایت مدرســه ()haghani-qom.ir
در بخــش ســمت چــپ صفحــه وارد بخــش عضویــت شــوید.
 -2 nدر ایــن بخــش بــا تکمیــل اطالعــات خواســته شــده
اقــدام بــه عضویــت نماییــد.
نکتــه :1در بخــش انتخــاب نــام کاربــری و کلمــه عبــور از
اعــدادی اســتفاده نماییــد کــه بتوانیــد آنهــا را بــه خاطــر بســپارید.
(امــکان بازیابــی وجــود نــدارد).
نکته :2هنگام انتخاب نام کاربری و رمز عبورفقط از اعداد
استفاده نمایید (.حتما از اعداد التین استفاده نمائید)
 -3 nپــس از عضویــت در ســایت ،بــه صفحــه اصلــی ســایت
مراجعــه کنیــد و ســپس بــا کلیــک بــر روی بنــر زرد رنــگ وارد قســمت
پذیرش شــوید.
 -4 nحــال بــا مراجعــه بــه ثبــت نــام تکمیــل ظرفیــت ،اقــدام بــه
پــر کــردن «فــرم ثبتنــام اولیــه» نمایید.
نکتــه :1قبــل از تکمیــل «فــرم ثبتنــام اولیه» حتمــا تذکرات
مربــوط بــه ایــن فــرم را مطالعــه بفرمائیــد( .تذکــرات در انتهــای
دفترچــه خواهــد آمــد)
نکته :2دسترسی ابتدایی جهت عضویت و تکمیل «فرم
ثبت نام اولیه» برای همهی متقاضیان وجود دارد؛ اما دقت داشته باشید که دسترسیهای بعدی تنها برای افرادی
است که واجد «شرایط اولیه پذیرش» باشند .لذا تقاضا میشود افرادی که «شرایط اولیه پذیرش» را ندارد ،اقدام به
ثبتنام نکنند.
 -5 nپس از بررسی «فرم ثبتنام اولیه» توسط مسئولین پذیرش ،پیامک فعال شدن دسترسی به «پرسشنامه
تفصیلی» برای واجدین شرایط ارسال خواهد شد.
پس از دریافت فایل « PDFپرسشنامه تفصیلی» آن را در کاغد  A4یکرو پرینت کرده و اقدام به تکمیل نمائید؛
سپس پرسشنامه را به نشانی مدرسه علمیه حقانی ارسال نمائید.
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چند نکته در مورد تکمیل «فرم ثبتنام اولیه»:

تکمیل تمام مواردی که با
n
ستاره قرمز مشخص شدهاند؛ الزامی
است .تمامی موارد را به طور کامل
و به زبان فارسی بنویسید.
 nمعــدل هــای خــود را بــه طــور
دقیــق و مطابــق بــا کارنامــه تحصیلــی
وارد نماییــد .در صــورت مشــاهده
هرگونــه مغایــرت بین معدل وارد شــده
و کارنامــه ،ثبتنــام باطــل میگــردد.
 nاگــر قبــل از دریافــت کارنامــه
نیــم ســال دوم اقــدام بــه ثبــت نــام
مینمائیــد ،کافیســت معــدل نیــم
ســال اول را وارد نمائیــد.
 nدر بخــش معرفهــا ،نــام و
شــماره تمــاس افــرادی را بنوســید کــه
بــه میــزان قابــل توجهــی بــا شــما و
روحیــات و فعالیتهایتــان آشــنایی
داشــته باشــند.

بخش بارگذاری تصاویر و مدارک:
در ایــن بخــش شــما بایــد
n
تنــام ،تمــام مــوارد
قبــل از اقــدام بــه ثب 
خواســته شــده را اســکن نمــوده و در
قســمت معیــن ،بارگــذاری نمائیــد.
 nوارد کــردن تصویــر غیرمرتبــط
بــا هــر بخــش موجــب ابطــال ثبتنــام
خواهــد شــد.
 nعکــس پرســنلی ارســالی بایــد
بــا زمینــه ســفید و آخریــن عکــس شــما

باشــد و حداکثــر یکســال از گرفتــن
آن گذشــته باشــد
تصاویــر بایــد بــا دســتگاه
n
اســکنر اســکن شــده باشــد و بــا
کیفیــت مناســب ارســال گــردد.
 nلطفــا از ارســال تصویــر گرفتــه
شــده بــا دوربیــن گوشــی همــراه بــه
شــدت اجتنــاب کنیــد.
 nبارگــذاری تصاویــر و مــدارک
محدودیــت حجــم نــدارد.

از خداونــد متعــال بــرای شــما عزیــزان ،توفیقــات روز
 tتذکر:
 -1 nتنهــا تعــداد محــدودی از متقاضیــان ثبتنــام افــزون علیالخصــوص توفیــق ســربازی حضــرت حجــت
ارواحنالهالفــدا را خواســتاریم.
کننــده در ســایت ،اجــازه دسترســی بــه پرســشنامه
تفصیلــی را خواهنــد داشــت( .مــا ک دارا بــودن «شــرایط
اولیــه پذیــرش» اســت)
 -2 nپــس از ارزیابــی پرسـشنامهها نیــز تنهــا تعــداد
محــدودی از داوطلبــان بــه مصاحبــه دعــوت خواهنــد
شــد.
 -3 nزمــان آغــاز مصاحبههــا متعاقبــا از طریــق
ســایت و کانــال مدرســه در پیامرســان ایتــا اطــاع رســانی
خواهــد شــد.
 -4 nکانــال اطالعرســانی مدرســه علمیــه حقانــی
را حتمــا در پیامرســان ایتــا ( )@haghaniدنبــال نمائیــد.
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