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: د   ق
با توجه به اهتمام شوراي محترم عالي مركز و مديريت حوزه هاي علميه بر ضرورت نظام مند سازي و اتحاد رويه و 

پذيرش رشته هاي ضوابط و دستورالعمل اجرايي   آيين نامه ،شي تخصصيپذيرش واحدهاي آموزبر نظارت علمي 
                              به شرح ذيل تدوين گرديد.توسط مديريت امور واحدهاي تخصصي معاونت آموزش تخصصي 

 

 : طالحات ف و ا   عار
 مربوطه، هاي گرايش با را نياز مورد تخصصي رشته چند يا دو كه است آموزشي واحد :عالي آموزش مؤسسهالف) 
  .كند مي اجرا

 مربوطه ارائه  گرايش هاي، با را نياز مورد تخصصي هاي رشته از يكي كه است آموزشي واحد :تخصصي مركزب) 
  .كند مي

 ديگر از متمايز ضوعيمو در كه است حوزه نياز مورد دانشهاي يا و اسالمي معارف و علوم شعب از يكي :رشتهج) 
  .انجامد مي مشخص كارآيي يك به و علمي بوده  موضوعات

  گيري تخصصي در يك رشته تحصيلي است. جهت: گرايشد) 
طلبه اي كه امتحانات (كتبي و شفاهي) پايه اول تا ششم را با موفقيت به پايان رسـانده   :1فارغ التحصيل سطح ه) 

  باشد.
اي كه امتحانات (كتبي و شفاهي) پايه اول تا نهم را با موفقيت به پايان رسـانده  طلبه  : 2فارغ التحصيل سطح ) و

 .باشد
  

ش ذ ون پ    :و آز
مركز مديريت حوزه هستند كه مجوز الزم را از در رشته هاي مصوب تنها واحدهاي آموزشي مجاز به پذيرش  :1ماده 

  شوراي گسترش دريافت كرده باشند.هاي علميه و 
 و )24( با لحاظ ماده يهر واحد آموزشي تخصصي در هر رشته با پيشنهاد واحد آموزش ساالنه پذيرشظرفيت  :2ماده 

  معاونت آموزش مشخص خواهد شد.مديريت هاي استاني و بر اساس ارزيابي 
  .مرتبه برگزار خواهد شد  يكدر هر سال تحصيلي  3و  2آزمون پذيرش رشته هاي تخصصي سطح : 3 ماده

و يـا  كه ظرفيت پذيرش يك واحد آموزشي در رشته اي به حد نصاب نرسيده باشـد   در صورتي تبصره:
مي تواند در آزمون متمركز تكميـل   ،اول صادر شده باشدمجوز اجراي رشته مركزي پس از آزمون مرحله 

  ظرفيت قبل از نيم سال دوم تحصيلي اقدام به پذيرش نمايد.
و به صورت متمركز و هم زمان رشته هاي تخصصي اي مجوز پذيرش در مراكز استان هاي دارآزمون پذيرش  :4ماده 

   برگزار مي گردد.و با همكاري مديريت هاي استاني معاونت آموزش و امور حوزه هاي علميه  توسط
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ش: ذ ط پ   را
 افرادي مي توانند در پذيرش رشته هاي تخصصي شركت نمايند كه از شرايط ذيل برخوردار باشند: :5ماده 

اتمام سطح دو براي شـركت در   براي شركت در آزمون مقطع سطح دو و دارا بودنسطح يك  اتمام ودندارا ب -1
 آزمون مقطع سطح سه.

يا  6آن دسته از طالب متقاضي تحصيل در رشته هاي تخصصي كه مشغول به تحصيل در پايه : 1تبصره 
ا آغاز نيم سال دوم تحصيلي مجاز حداكثر تيا دو هستند مشروط به ارائه گواهي مبني بر اتمام سطح يك  9

  و تحصيل در آن هستند.سطح باالتر به شركت در آزمون رشته تخصصي 
رعايت شرايط خاص واحدهاي آموزشي يا رشته هاي خاص با مجوز مركز مديريت حوزه هاي  :2تبصره 

  علميه براي داوطلبان الزامي است.
  عدم منع قانوني از ادامه تحصيل  -2
 2و  1مي باشد.(سنوات پايه هاي باالتر از سطح سال  34و براي سطح سه  لسا 30ح دو حداكثر سن براي سط -3

يش تـر   سـال   38و در سطح سـه از  سال  34از  2شود ولي حداكثر سن در سطحبه حداكثر سن افزوده مي ـب
  ).نباشد

 كسب امتياز الزم در آزمون ورودي و مصاحبه علمي  -4

دازه ده    هر رشته واحدهاي آموزشي مي توانند در  :1تبصره ه اـن عالوه بر ظرفيت تصويب شده حـداكثر ـب
درصد از ظرفيت پذيرش را به شرط احراز ساير شرايط ، اقدام به پذيرش بدون آزمون كتبي از ميـان افـراد   

  ذيل نمايند:
از درو  18طالب ممتاز سطح قبل آموزشي در همان واحد آموزشي و رشته تخصصي(كسب حداقل معدل  -

 تخصصي)

 از تمام دروس) 18متاز حوزه و يا ساير رشته هاي تخصصي(كسب حداقل معدل طالب م -

 به دانش آموخته رشته جاري در واحد آموزشي احراز گردد. او طالب مناطق محروم كه نياز منطقه -

ه    :2تبصره بررسي صالحيت اين دسته از پذيرش شدگان منوط به مصاحبه علمي و احراز شـرايط و اراـئ
  مي باشد.مدارك مورد نياز 

از  2و 1واحد تخصصي، مدارك مورد نياز(شامل تقاضاي طلبه ،گواهي هاي دال بر تبصره هاي : 3تبصره
همين ماده و ساير شرايط)را به مديريت استان جهت تاييد نهايي و معاونت آموزش ستاد جهت اطالع ارسال 

 نمايند.

 شي تخصصياقدام به ثبت نام پس از پذيرفته شدن نهايي در واحدهاي آموز -5
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ی ی  ش  ا ه  و دا  ر ران  یالن  رغ ا   :ل 
شوراي محترم عالي  905سفيران هدايت، با داشتن شرايط مندرج در مصوبه شماره  2فارغ التحصيالن سطح  : 6 ماده

 نمايند: در پذيرش رشته هاي تخصصي شركتتوانند ميبه شرح ذيل حوزه هاي علميه 

 با باال. 15ل كل داشتن معد -

 داشتن شرايط برنامه مقصد. -

 موافقت مركز سفيران هدايت جهت ادامه تحصيل . -

قبولي در امتحان جامع شفاهي.( اين امتحان توسط معاونت تبليغ و آموزش هاي كاربردي و با نظارت معاونت  -
به صورت شـفاهي  » ولاص«و » فقه«و » ادبيات عرب« آموزش و اعزام اساتيد از سوي اين معاونت، از دروس 

 برگزار مي گردد.)

 قبولي در آزمون ورودي سطح دو گرايشي (براي متقاضيان ورود به دوره هاي گرايشي). -

 گواهي گذراندن دوره تعهد تبليغ. -

به باال، مي توانند مدت تعهد تبليغ را پس از اتمام سطح دو  18فارغ التحصيالن داراي معدل كل  :1تبصره
به باال كسب كنند، مي توانند دوره تعهد تبليغ را  16و كساني كه در سطح دو ، معدل گرايشي انجام دهند 

 حداكثر پس از اتمام سطح سه انجام دهند.

از  ، پـس  8داشتن شـرايط مـذكور در مـاده    شرط فارغ التحصيالن سطح دو سفيران هدايت، به  :2تبصره
ادامه شركت نموده و رشته هاي تخصصي  3سطح آزمون مي توانند در  9و 8، 7گذراندن دروس پايه هاي 

 تحصيل دهند.
  

خاب  ها   :ر
  مي باشد. ) 3يا  2(سطح  شركت در يك سطح آموزشي هر داوطلب تنها مجاز به:  7ماده 
 با تعيين اولويت اول و دوم را خواهد داشت. رشته كد  2 هر داوطلب حق انتخاب حداكثر: 8 ماده

يـك   واحد آموزشـي  هر وه هر رشتواحد هاي آموزشي مجري، ه ها و با توجه به كدبندي رشت :1تبصره 
بنابر اين حتي اگر داوطلب در يك رشـته و گـرايش امـا در دو واحـد آموزشـي       كد مستقل خواهد داشت.

شركت در رشته يا واحد آموزشي ديگر  مجاز بهانتخاب خود استفاده كرده و  2مختلف شركت كند از حق 
 .بودنخواهد 

 امتياز و اولويت ها)با تعيين (كد رشتهته شده اند به هر دو رشته پذيرفكد كه در دو ني اوطلباد :2تبصره 
رشته داراي حق انتخاب در يك مدت زماني محدود هر دو . و در صورت كسب امتياز در معرفي مي شوند

   .مي باشد
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م ون     : آز
توسط  دوره پذيرشهر كه در  هزينه اي است زم به پرداختهر داوطلب مل ،براي نام نويسي در آزمون پذيرش :9 ماده

  .معاونت آموزش و امور حوزه ها تعيين مي گردد
  تغييـر انتخابي براي متقاضيان رشته كد و بر اساس تعداد مبلغ ثبت نام براي اصل نام نويسي بوده  تبصره:

  نمي كند.
ت  سـامانه از طريـق   تنهـا و ا امور حوزه هثبت نام داوطلبان توسط معاونت آموزش و  :10 ماده انجـام خواهـد    معاوـن

  پذيرفت.
پذيرفته شدگان مشغول به تحصيل در يك استان در صورتي مي توانند در واحد آموزشي تخصصـي اسـتان    :11 ماده

ده        ه انتقـال پروـن ديگر شركت نموده و ادامه تحصيل دهند كه قبل از نام نويسي در واحـد آموزشـي، نسـبت ـب
  د اقدام نموده باشند.تحصيلي خود به استان مقصد و ارائه گواهي تاييد انتقال به مركز مديريت استان مقص

فرآيند انتقال بر اساس آيين نامه آموزشي انجام مي گيرد و قبولي در آزمون ورودي واحد آموزش يك  تبصره:
  متوجه واحد آموزشي و مديريت استاني مبدا و مقصد نمي كند.، استان تعهدي را براي انتقال 

 

ع الت نا وا ون و    :آز
ي يك سطح دروسي است كه متقاضيان تمام رشته هامربوط به  3و 2ي در سطح عمومي آزمون ورود منابع :12 ماده

 ملزم به پاسخ گويي آن خواهند بود. تحصيلي

  .دگردمي حوزه مشخص  معاونت آموزش توسطمواد دروس عمومي و منابع آن  :1تبصره 
  منبع مي باشد. 2، 3منبع و در سطح  4، 2تعداد منابع عمومي در سطح  :2تبصره 
 ضريب سوال هاي دروس عمومي (يك) خواهد بود. :3 تبصره

  سوال هاي منابع عمومي صرفا به صورت چهار گزينه اي خواهد بود. :4تبصره 
 سوال مي باشد. 20،  3سوال و در سطح  50،  2تعداد سواالت عمومي در سطح  :5تبصره 

 تخصصـي  و گرايش هر رشتهدر است كه  دروسيمربوط به  3و2در سطح  تخصصي آزمون ورودي منابع :13 ماده
  است. شده به صورت خاص در نظر گرفته  آن داوطلبانبراي 

تعيين منابع تخصصي و تعداد سواالت و ارزش ضريب هريك بر عهده كميته اي است كه با حضور افراد ذيل  :14 ماده
  تشكيل مي گردد:

 يك نفر نماينده از هر يك از واحدهاي آموزشي مجري رشته در قم -

 دو استاد كارشناس با تعيين و دعوت معاونت آموزش يك يا -

 يا نماينده ايشانآموزش مدير امور واحدهاي تخصصي معاونت  -
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و حداكثر  3حداقل  3منبع و در سطح  3و حداكثر  2حداقل  2تعداد منابع اختصاصي در سطح : 1تبصره 
  منبع مي باشد. 6

نيز باشد سوال هـاي   عموميجزو منابع ه اي رشتآزمون  تخصصي در صورتي كه يكي از منابع :2تبصره 
  تخصصي آن جداگانه و با ضريب اختصاصي ارائه خواهد شد.

در انتخاب منابع آزمون تخصصي هر سطح اولويت با منابعي است كه در سطح قبلـي آمـوزش    :3تبصره 
  جزو منابع درسي  بوده باشد.  

  د.سوال هاي منابع تخصصي به صورت تستي خواهد بو :15 ماده
 سوال نبايد كمتر باشد. 10تعداد سواالت تستي هر عنوان از  :1تبصره 

-سوال مي 80حداكثر  3و در سطح 40حداكثر 2تعداد سواالت تستي تخصصي هررشته در سطح :2تبصره

  باشد.
مي  بال مانعبا رعايت موارد ذيل  3طرح سوال تشريحي از منابع اختصاصي رشته ها در سطح  : 3تبصره 

  :باشد
 .واحد آموزشي مجري رشته نيز باشد رشته كه تنها آموزشي مجري هايواحديكي از اضاي تق -

 .آموزشي مجري رشته هايوافق ساير واحدرشته و نظر م آموزشي مجري هايواحديكي از تقاضاي  -

آموزشي  هايت ساير واحدرشته و مخالف تقاضاي يكي از واحدهاي آموزشي مجريدر صورت : 4تبصره 
 نهايي خواهد بود.تصميم گيري مرجع رشته آزمون آن  علمييته كممجري رشته 

 سوال مي باشد. 4تعداد سواالت تشريحي هر عنوان درسي حداكثر  :5تبصره 

  ذيل خواهد بود: طي مراحلطرح سوال هاي رشته هاي تخصصي در هر آزمون  :16 ادهم 
  حدهاي آموزشي مجري رشته در قمدريافت حداقل دو برابر تعداد سواالت آزمون از هر يك از وا اول:
كه با حضور افراد ذيل تشكيل مـي   علمي آزمون هاي و روان سازي سواالت در كميته فني -علمي گزينش دوم:
  گردد:

 مدير امور واحدهاي تخصصي معاونت آموزش يا نماينده ايشان -

 نماينده علمي هر يك از مراكز طراح سوال -

  و دعوت معاونت آموزشيك يا دو نفر كارشناس ناظر با تعيين  -
در صورتي كه هيچ يك از واحدهاي مجري رشته هاي تخصصي طي مدت اعالم شده سوال ها را  تبصره :

  اقدام به طرح سوال خواهد نمود. راساً ،ارائه نكنند كميته طرح سوال
را خنثي خواهد  امتياز مثبتپاسخ غلط يك  3نمره منفي تعلق خواهد گرفت و هر  تستي به پاسخهاي غلط :17 ماده

  .نمود
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ج تا ون اعالن    :آز
ت آمـوزش     هفته 3حداكثر كتبي نتايج آزمون  :18 ماده ه  هـا  حـوزه   و امـور  پس از برگزاري آزمـون توسـط معاوـن ـب

ا   تخصصي استاني و واحد هاي آموزشي هاي مديريت  ه   وابالغ و پس از همـاهنگي ـب  احـدهاي آموزشـي ـب
 اعالم خواهد شد.ن داوطلبا

  مي باشد.از مجموع امتياز درصد  50 كسب داقل نمره قبولي در آزمون كتبيح :19 ماده
ه كسـب    در صورتيكه  :1تبصره  تعداد قبول شدگان در رشته اي در يكي از واحدهاي آموزشي موفـق ـب

امتياز فوق نشوند پس از تقاضاي رسمي واحد آموزشي و موافقت مديريت استان و معاونت آموزش ستاد 
  ت اكتسابي ذيل به عنوان نمره قبولي بالمانع مي باشد. لحاظ حداقل نمرا

 

  

  درصد از مجموع نمرات 40كسب حداقل   قم استان واحدهاي آموزش تخصصي 2در سطح 
  درصد از مجموع نمرات 30كسب حداقل  هاواحدهاي آموزش تخصصي ساير استان 2در سطح 
  جموع نمراتدرصد از م 30كسب حداقل   واحدهاي آموزش تخصصي قم 3در سطح 
  درصد از مجموع نمرات 20كسب حداقل   واحدهاي آموزش ساير استان ها 3در سطح 

  

ه   تخصصي مدير واحد و درخواستواحدهاي آموزش تخصصي با تاييد  :2تبصره و اعالم رسمي آن ـب
در  مديريت هاي استاني و معاونت آموزش، مجاز به افزايش امتيازات حداقلي فوق جهت تعيين افراد قبولي

  واحد متبوع خود مي باشند.
 

  : ه   صا
موظف به بر گزاري  واحدها تخصصي سطح كشور واحد هاي آموزشيبه  پس از اعالن نتايج آزمون ورودي :20 ماده

 د.ناعالم زمان برگزاري آن به قبول شدگان مي باش و مصاحبه

ت آمـوزش سـتاد   ول بر اساس جد تمام رشته ها محورهاي مشتركي جهت آزمون مصاحبه :21 ماده  ارسال از معاوـن
 .خواهند داشت

 .مي دهد را به خود اختصاصدر صد از نمره نهايي 40و مصاحبه درصد  60آزمون كتبي  2سطح در :1تبصره 

   د.ندهمي را به خود اختصاصصد از نمره نهايي در50آزمون كتبي و مصاحبه هر يك از  3سطح براي:2تبصره
به طي زمان مشخص شده، نتيجه نهايي ( نتيجه حاصل از جمع نمره آزمون كتبـي و  پس از برگزاري مصاح :22 ماده

 آزمون مصاحبه علمي ) از طريق واحد هاي آموزشي اعالم خواهد شد.

يك در صورت احراز عدم صالحيت واحد آموزشي تخصصي مصاحبه گر در گروه و  علمي شوراي، مدير : 23ماده
پذيرش او را با استناد مي تواند الزم ،  تخصصي عليرغم كسب امتياز يا واحدمتقاضي براي تحصيل در رشته 

  به محورهاي غير علمي ملغي نمايد.



٨ 
 

  

دوره   ل 
واحدهاي آموزشي در صورتي مجاز به برگزاري دوره ها پس از برگزاري آزمون هستند كه افراد قبول شده  :24 ماده

  در آن به شرح ذيل به حد نصاب رسيده باشند:
  

  نفر 15قبولي حداقل   دوره رشته تخصصي در واحدهاي آموزشي قم 2 در سطح
  نفر 10قبولي حداقل  دوره رشته تخصصي در واحدهاي آموزشي ساير استان ها 2در سطح 

  نفر 12قبولي حداقل   دوره رشته تخصصي در واحدهاي آموزشي قم 3در سطح 
  نفر 8قبولي حداقل  ها دوره رشته تخصصي در واحدهاي آموزشي ساير استان 3در سطح 

  

قبول شده به حد نصاب مذكور نرسد با تعداد افراد  يشدر يكي از واحدهاي آموزكه در صورتي  :تبصره
تقاضاي واحد آموزشي و تاييد مديريت استان و معاونت آموزش ستاد كاستن نصاب حداقل تا بيست درصد 

  بال مانع مي باشد.
  

: ی ر عاو آمار و    ی  
آمار و بررسي خواهد  معاونت پذيرش قطعي دانش پژوه مشروط به تاييد نهايي صالحيت داوطلب توسط :25 هماد

  .بود
 
  

 
  ايان :پ
علميه رسيد و  معاون آموزش و امور حوزه هايبه تاييد   25/12/1392در تاريخ   تبصره  30ماده و  25اين آيين نامه با  

  سابق قرار مي گيرد.هرگونه دستورالعمل هاي ين از اين تاريخ مورد عمل و اجراء و جايگز
  

  

  عبدالكريم فرحاني
 معاون آموزش و امور حوزه ها


