
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

مرکز خدمات در نظر دارد، از معاونت خانواده و امور فرهنگی به حول و قوه الهی و با استعانت از امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف، 

 .آوردعمل ه روحانیون تجلیل بفرزندان ممتاز طالب و همسر و 

 مشمولین طرح 

  ِل.غیرشاغل، ایرانی و غیرایرانی اعم از شیعه و سنی، با پرونده پذیرشی فعابرادرِ طالب  تکفلِ تحتِهمسر و فرزندان 

 مرکز خدمات. در پرونده مستقلو دارای کد حوزوی  همسر طلبه 

 مرکز خدماتدارای کد حوزوی و پرونده مستقل در  فرزند طلبه 

 .فرزندان خواهر طلبه سرپرست خانوار 

  دارای پرونده پذیرشی فعال فرزندان خانواده مرحومین طالب برادرِهمسر و. 

 رشیپذ طیشرا

 می باشد. 1400شهریور   31 تیلغا مرداد16از ثبت نام . زمان 1

 انجام می شود. نیقسمت ممتاز /خدمات فرهنگی پنجرهورود به و  سامانه سخا قیثبت نام از طر .2

 باشد. 1399-1400 یلیمربوط به سال تحصی باید لیتحصمدرک  .3

 .است( یدوم کاف مهیصرفا ن ییمقطع ابتدا یباشد )برا ی)دو ترم کامل( میلیسال تحص کیعملکرد  معدلِ  ،مالک محاسبه .4

 .مهر و امضا باشد خ،یشماره، تار یداراصادر و  یرسم آموزشگاه یاز سو دیبا یلیمدرک تحص .5

 ینمره اخذ شده با مهر و امضاء آموزشگاه در سامانه بارگذار ،جلسه دفاع همراه یارزبرگ هیدیتائ دیبا نامهانیپا هیهد افتیجهت در .6

 شود.

 باشد:   یم لیبه شرح ذ نیممتاز هیهد افتیدر یبرا یمقاطع رشته پزشک یمعادل ساز .7

 سانسیسال اول تا چهارم معادل ل  

 سانسیسال پنجم و ششم معادل فوق ل  

 اهفتم به باال معادل دکتر سال 

مدرک بهزیستی در خصوص  )ارائهبه او تعلق خواهد گرفت هیخرداد هد در یبا قبول ذهنی یا جسمی در صورت داشتن فرزند معلول .8

 (.هر و امضاء باشدمدرک رسمی از آموزشگاه محل تحصیل که دارای شماره و مذهنی یا جسمی همراه با معلولیت 

سی نمی .9 سر و فرزندان طالب غیر ایرانی، که زبان فار صیلی هم سی تأیید و مدرک تح صیل به زبان فار شگاه محل تح سوی آموز شد، باید از  با

سال تحصیلی  شود، کارنامه آقای .... در مقطع ..... در  شته  شگاه نو سط آموز شود)به عنوان مثال: پایین کارنامه تو با معدل  1400-1399امضاء 

 کل ..... مورد تایید است. تاریخ، مهر و امضاء( 

 

 

 

 

 

 



 شرایطحائزین 
 

 توضیحات مقطع تحصیلی ردیف

 همه دروس خیلی خوب ابتدایی 1

 متوسطه 2
 به باال 19)متوسطه اول( 

 به باال 5/18)متوسطه دوم( 

 توضیحات معدل مقطع تحصیلی

 واحد درسی باشد 20ترم بیش از مجموع دو  به باال19 سطح یک حوزه 3

 واحد درسی باشد 20مجموع دو ترم بیش از  به باال 19 حوزهدو سطح  4

 به باال 5/18 سه حوزهسطح  5
 واحد درسی باشد 15مجموع دو ترم بیش از 

 به باال 18 حوزهچهار  سطح 6

 به باال 19 کاردانی 7
 واحد درسی باشد 20مجموع دو ترم بیش از 

 به باال 19 کارشناسی 8

 واحد درسی باشد 15مجموع دو ترم بیش از  به باال 5/18 ارشدکارشناسی 9

 واحد درسی باشد 10مجموع دو ترم بیش از  به باال 18 دکتری 10

 نامهپایان

11 
 به باال 19 پایان نامه سطح سه و کارشناسی ارشد

 به باال 5/18 پایان نامه سطح چهار و دکترا

 نفرات برتر کنکور

 کنکوربرتر نفرات 12

 10تا  1

 50تا  11

 99تا  51
 

 ثبت نام در سامانه سخانحوه 

  نیقسمت ممتاز خدمات فرهنگی پنجره انتخابورود به پنل شخصی در سامانه سخا و  .1

 تایید شرایط عمومی .2

 یا همسر انتخاب نام فرزند  .3

  ستاره دار تمامی مراحلتکمیل  .4

 (کیلوبایت بیشتر نگردد 800حجم تصاویر مدارک تحصیلی جهت بارگذاری در سامانه از بارگذاری تصویر کارنامه ) .5

ترتیب اثر داده نخواهد شد لذا مراحل ثبت نام با دقت بیشتر  ،که اطالعات ثبت شده در سایت با تصویر ارسالی مطابقت نکند در صورتی .6

 گردد.انجام 



 ابتدایی بارگذاری عکس ممتاز مقطع .7

 ثبت شماره همراه ممتاز .8

 گردد.از طریق مبادی ذی صالح صحت سنجی میاری شده در سامانه مرکز خدمات ذمدرک بارگ .9

 اطالع رسانی می گردد.ثبت شده از طریق پیامک به سرپرست  مواردنتیجه بررسی  .10
 

 

 معاونت خانواده و امور فرهنگی مرکز خدمات

 هخانواداداره کل مشاوره و تعالی 

 اداره تربیت وتعالی فرزندان


