بسم الله الرحمن الرحیم

راهنمای پذیرش و ثبتنام اینترنتی

مـــدرسه علمـــیه حقــــانی
سطح یک(دوره مقدمات)ویژه برادران_

ویرایش دوم

سال تحصیلی1400-1401
با استعانت از خداوند متعال و در پرتو عنایت حضرت ولیعصر  Qمدرسه علمیه حقانی قم جهت پذیرش طالب در
مقطع «سطح یک» از میان دانش آموزان سال یازدهم و دوازدهم متوسطه دوم ثبتنام به عمل میآورد.
داوطلبان محترم میتوانند جهت ثبتنام به سامانه پذیرش ،به نشانی  www.haghani-qom.irمراجعه فرمایند.

تاریخ شروع ثبت نام :اول اردیبهشت 1400

 tالف) شرایط اولیه پذیرش:

 .1 nاتمام سال یازدهم متوسطه دوم؛
 .2 nشرایط سنی:

*پایه یازدهم  :متولدین  1مهر  82تا  31شهریور 83؛
* پایه دوازدهم  :متولدین  1مهر  81تا  31شهریور 82؛

تبصره :حداکثر یکسال به سن متقاضیان حافظ قرآن ،پشت کنکوری و دانشجویان انصرافی اضافه خواهد شد.

 .3شرط معدل (در سه سال آخر تحصیلی)؛
* رشته ریاضی و فیزیک معدل  16به باال؛

* رشته علوم تجربی معدل  17به باال؛
*رشته های علوم معارف و انسانی وسایر رشته ها معدل  18به باال؛
تبصره :البته امسال نصاب های معدل با توجه به شرایط ویژه کرونایی و تحصیل مجازی ،یک نمره کمتر در نظر گرفته میشود.

 .4 nعدم سابقه تحصیل در حوزه؛
 .5 nعدم وقفه تحصیلی؛
 .6 nقبولی در امتحان کتبی و مصاحبه مرکز مدیریت حوزههای علمیه؛
 .7 nشرکت در اردوی میثاق طلبگی؛
 .8 nعدم شرکت در دوره مقدس سربازی؛

صفحه 1

 tب) فرآیند پذیرش:

 -1 nعضویت در سایت و تکمیل فرم ثبتنام اولیه در بخش پذیرش
 -2 nدریافت و تکمیل پرسشنامه و ارسال آن به نشانی مدرسه
*تذکر :1دسترسی به پرسشنامه تنها برای متقاضیانی ف ّعال خواهد شد که شرایط اولیه پذیرش را (مذکور در
بند الف) دارا باشند.
*تذکر :2امکان درخواست «تجدید نظر» از طریق سامانه در پنل داوطلب وجود دارد.
 -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

 tج) راهنمای ثبتنام در سامانه پذیرش:
 -1 nبــا مراجعــه بــه ســایت مدرســه بــه نشــانی
( )haghani-qom.irوارد بخــش پذیــرش
شــوید و بعــد از مطالعــه اطالعیــه هــا کلید شــروف
فرآینــد ثبــت نــام را انتخــاب کنیــد بســازید.
 -2 nدر ایــن بخــش بــا تکمیــل اطالعــات
خواســته شــده اقــدام بــه ثبــت نــام نماییــد.
 -3 nحــال بــا مراجعــه بــه بخــش تکمیــل فــرم
ثبتنــام ،بــا توجــه بــه پیــام هــای راهنمــا اقــدام
بــه پــر کــردن «فــرم ثبتنــام اولیــه» نماییــد.
*تذکــر :قبــل از تکمیــل «فــرم ثبتنــام اولیــه»
حتمــا تذکــرات مربــوط بــه ایــن فــرم را مطالعــه
بفرمائیــد( .تذکــرات در انتهــای دفترچــه خواهــد
آمــد).
 -4 nپس از بررسی «فرم ثبتنام اولیه» پیامک
فعال شدن دسترسی به «پرسشنامه» بصورت
سیستمی برای واجدین شرایط ارسال خواهد شد.
-5 nپس از دریافت فایل « PDFپرسشنامه»
از سایت ،آن را در کاغد  A4یکرو پرینت کرده و
اقدام به تکمیل نمائید؛ سپس پرسشنامه را به نشانی
مدرسه ارسال کنید( .ترجیحا روش ارسال از طریق پست را
انتخاب نمایید البته امکان بارگزاری در سایت نیز وجود دارد).

• مراجعه به سایت
• ایجاد حساب کاربری
• تکمیل فرم ثبت نام
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• دریافت پرسشنامه
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• ارسال پرسشنامه
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• تعیین زمان مصاحبه
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• مصاحبه حضوری
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• بررسی تکمیلی
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• اعالم نتایج
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چند نکته در مورد تکمیل «فرم ثبتنام اولیه»:

 nتکمیل تمام مواردی که با 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 هرگونه
مغایــرت بین معــدل وارد شــده و کارنامه،
ثبتنــام باطــل میگــردد.
 nمعــدل هــا را بــه صــورت یــک
عــدد  4رقمــی وارد نمایید(.مثــا نــوزده
و هفتــاد و پنــج صــدم را  1975وارد
کنیــد)

 nاگــر قبــل از دریافــت کارنامــه
نیمســال دوم اقــدام بــه ثبــت نــام
مینمائیــد ،کافیســت معــدل نیــم ســال
اول را وارد نمائیــد.
 nدر بخــش معرفهــا ،نــام افــرادی را
بنویســید کــه بــه میــزان قابــل توجهــی
بــا شــما و روحیــات و فعالیتهایتــان
آشــنایی داشــته باشــند.
*بخش بارگذاری تصاویر و مدارک:
 nدر ایــن بخــش شــما بایــد قبــل از اقــدام
بــه ثبتنــام ،تمــام مــوارد خواســته شــده را
اســکن نمــوده و در قســمت معیــن ،بارگــذاری

 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.
 nتصاویــر بایــد بــا دســتگاه اســکنر اســکن
شــده باشــد و بــا کیفیــت مناســب ارســال
گردد.لطفــا از ارســال تصویــر گرفتــه شــده
بــا دوربیــن تلفــن همــراه بــه شــدت اجتنــاب
کنیــد.
ک محدودیــت
nبارگــذاری تصاویــر و مــدار 
حجــم نــدارد.

نمائیــد.

 tتذکر:
 -1 nزمــان آغــاز مصاحبههــا متعاقبــا از طریــق
ســایت و کانــال مدرســه در پیامرســان ایتــا اطــاع
رســانی خواهــد شــد.
 -2 nکانــال اطالعرســانی مــا را در ایتــا و بلــه بــه
نشــانی ( )@haghaniو در اینســتاگرام و آپــارات بــه
نشــانی ( )@haghani_qomدنبــال نمائیــد.
از خداوند متعال برای شما عزیزان،

توفیقات روز افزون بویژه توفیق سربازی
حضرت حجت ارواحنالهالفدا را خواستاریم.
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