بسم اهلل الرحمن الرحیم

راهنمای پذیرش و ثبتنام اینترنتی

مـــدرسه علمـــیه حقــــانی
سطح یک(دوره مقدمات)ویژه برادران
سال تحصیلی 1397-98
بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و در پرتــو عنایــت حضــرت ولــی عصر(عجلاهللتعالیفرجهالشــریف) مدرســه
علمیــه حقانــی جهــت پذیــرش طــاب در مقطــع «ســطح یــک» از داوطلبیــن مقطــع دیپلــم (یازدهــم و چهــارم)
از تاریــخ  18اردیبهشــت  97ثبتنــام بــه عمــل مـیآورد.
داوطلبان محترم میتوانند جهت ثبتنام به سامانه پذیرش ،در سایت مدرسه مراجعه فرمایند.
آدرس سایت اطالعرسانی مدرسه علمیه حقانیwww.HAGHANI-QOM.IR :
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 tالف) شرایط اولیه پذیرش:
 .1دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم(چهارم) یا پایه یازدهم؛
 .2شرایط سنی:
*پایه یازدهم :متولدین  1مهر  79تا  31شهریور 80؛
* پایه چهارم (پیش دانشگاهی) :متولدین  1مهر  78تا  31شهریور 79؛
 .3شرط معدل (در تمام سالهای تحصیلی)؛
* رشته ریاضی و فیزیک معدل  16به باال؛
* رشته علوم تجربی معدل  17به باال؛
* سایر رشتهها معدل  18به باال؛
 .4عدم سابقه تحصیل در حوزه و دانشگاه؛
 .5عدم وقفه تحصیلی (ماندن پشت کنکور و )...؛
 .6قبولی در امتحان (کتبی و مصاحبه) مرکز مدیریت حوزههای علمیه؛
 .7شرکت در اردوی میثاق طلبگی.
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 tب) فرآیند پذیرش:
 -1 nعضویت در سایت و تکمیل فرم ثبتنام در بخش پذیرش سایت مدرسه
 -2 nدریافت و تکمیل پرسشنامه از سایت و سپس ارسال آن به مدرسه
*تذکر:
دسترســی بــه پرسشــنامه تنهــا بــرای متقاضیانــی ّفعــال خواهــد شــد کــه شــرایط اولیــه پذیــرش (نوشــته شــده در ابتدای
دفترچــه راهنمــای ثبتنــام) را دارا باشــند.
 -3 nپس از بررسی پرسشنامه تعدادی از متقاضیان جهت مصاحبه به مدرسه دعوت خواهند شد.
 -4 nاعالم نتایج پس از اتمام مصاحبهها خواهد بود( .زمان تقریبی  15 :الی  20مرداد ماه)
 tج) راهنمای ثبتنام در سامانه پذیرش
 -1 nپــس از مراجعــه بــه ســایت مدرســه ( )haghani-qom.irدر بخــش
ســمت راســت 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.
نکتــه :2نــام کاربــری و رمــز عبــور را حتمــا به زبــان انگلیســی وارد
نماییــد.
 -3 nپــس از عضویــت در ســایت بــه صفحــه اول ســایت مراجعــه نمــوده
و از قســمت مربوطــه بــا وارد کــردن نــام کاربــری و رمــز عبــور وارد شــوید.
 -4 nحــال بــا مراجعــه بــه بخــش ثبتنــام اقــدام بــه پــر کــردن «فــرم
ثبتنــام اولیــه» نماییــد.
قبــل از تکمیــل «فــرم ثبتنــام اولیــه» حتمــا تذکــرات مربــوط بــه تکمیــل
«فــرم ثبتنــام اولیــه» را در همیــن دفترچــه (در ادامــه خواهــد آمــد) را
مطالعــه بفرمائیــد.
توجه:
دقــت داشــته باشــید کلیــه افــراد دسترســی بــه عضویــت و «فــرم ثبتنــام
اولیــه» در ســایت را دارنــد ولــی دسترس ـیهای بعــدی تنهــا بــرای افــرادی
خواهــد بــود کــه «شــرایط اولیــه پذیــرش» را دارا باشــند؛ لــذا تقاضا میشــود
افــرادی کــه «شــرایط اولیــه پذیــرش» را نــدارد ،اقــدام بــه ثبتنــام نکننــد.
 -5 nپــس از بررســی «فــرم ثبتنــام اولیــه»ی شــما توســط مســئولین
پذیــرش ،از ابتــدای خــرداد مــاه ،همزمــان بــا ارســال پیامــک فعالســازی،
دسترســی شــما بــه بخــش دریافــت «پرسشــنامه تفصیلــی» فعــال خواهــد
شــد.
پــس از دریافــت فایــل « PDFپرسشــنامه تفصیلــی» آنــرا در کاغــد A4
یــکرو پرینــت کــرده و اقــدام بــه تکمیــل آن نمائیــد؛ ســپس پرسشــنامه
تکمیــل شــده را بــه نشــانی مدرســه علمیــه حقانــی ارســال نمائیــد.
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چند نکته در مورد تکمیل «فرم ثبتنام اولیه»:

• در «فــرم ثبتنــام اولیــه» پــر
کــردن تمــام مــواردی کــه بــا ســتاره
قرمــز مشــخص شــدهاند الزامــی
اســت.
• تمامــی مــوارد را بــه طــور کامــل
و بــه زبــان فارســی بنویســید.
• در بخــش معدلهــا ،معدلهــا را
بــه طــور دقیــق و مطابــق بــا کارنامــه
ی تحصیلــی خــود وارد نماییــد .در
صــورت مشــاهده هرگونــه مغایــرت
بیــن معــدل وارد شــده و کارنامــه،
ثبتنــام باطــل میشــود.
• داوطلبانــی کــه قبــل از دریافــت
کارنامــه تــرم دوم (معــدل پایــه
تحصیلــی) اقــدام بــه ثبتنــام

مینماینــد در قســمت مربــوط بــه
معــدل تــرم دوم عــدد صفــر را وارد
نماینــد.
• در بخــش معرفهــا نــام و
شــماره تمــاس افــرادی را بنوســید
کــه بــه میــزان قابــل توجهــی بــا شــما
و فعالیتهایتــان آشــنایی داشــته
باشــند.
• بخــش بارگــزاری تصاویــر و
مــدارک:
 در ایــن بخــش شــما بایــد قبــلاز اقــدام بــه ثبتنــام ،تمــام مــوارد
خواســته شــده را اســکن نمــوده و
در قســمت معیــن شــده بارگــزاری
نمائیــد.

 tتذکر:
 -1 nتنهــا تعــدادی از متقاضیــان ثبتنــام کننــده
در ســایت اجــازه دسترســی بــه پرســشنامه تفصیلــی
را خواهنــد داشــت( .مــاک دارا بــودن «شــرایط اولیــه
پذیــرش» اســت)
 -2 nپــس از ارزیابــی پرس ـشنامهها ،تنهــا تعــدادی
از داوطلبانــی کــه پرسـشنامهی تفصیلــی را پــر کردهانــد
بــه مصاحبــه دعــوت خواهند شــد.
 -3 nاطالعرســانی زمــان شــروع مصاحبههــا
متعاقبــا از طریــق ســایت و همچنیــن کانــال مدرســه در
پیامرســان ایتــا انجــام خواهــد شــد.

 دقــت نمائیــد کــه :وارد کــردنتصویــر غیرمرتبــط بــا هــر بخــش
موجــب ابطــال ثبتنــام خواهــد شــد.
 عکــس پرســنلی ارســالی بایــد بازمینــه ســفید و آخریــن عکــس شــما
باشــد و حداکثــر یکســال از گرفتــن
آن گذشــته باشــد
 تصاویــر بایــد بــا دســتگاهاســکنر اســکن شــده باشــد و بــا
کیفیــت مناســب ارســال گــردد.
لطفــا از ارســال تصویــر گرفتــه
شــده بــا دوربیــن گوشــی همــراه بــه
شــدت اجتنــاب کنیــد.
 بارگــزاری تصاویــر و مــدارکمحدودیــت حجــم نــدارد.

 -4 nکانــال اطالعرســانی مدرســه علمیــه حقانــی
را حتمــا در پیامرســان ایتــا ()eitaa.com/haghani
دنبــال نمائیــد.
از خداونــد متعــال بــرای شــما عزیــزان توفیقــات روز
افــزون علیالخصــوص توفیــق ســربازی حضــرت حجــت
ارواحنالهالفــدا را خواســتاریم.
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