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مقدمه:

مجاهدت عالمان فاضل و وارسته در طول تاريخ تشیع سرمايه گرانقدری است ،که همواره بار
مسئولیت تبیین و نشر دين مبین اسالم را در عصر غیبت بدوش کشیدهاند؛ اين عزيزان
همیشه ملجأ و مأمن دلهای آزاده و حقیقتطلب بودهاند؛ تحول ارزشمند و بی سابقه و
شرايط خاص به وجود آمده از نهضت الهی بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت امام خمینی
(قدسسره) حوزههای علمیه را بر آن داشت تا خدمات گذشته را گسترش داده و متناسب با
نیازهای به وجود آمده ،قالب های نوينی را پیشبینی نمايند .رهنمودهای حکیمانه مقام معظم
رهبری حضرت آيتاهلل خامنهای (دامت برکاته) در سالهای اخیر و به ويژه تاکیدات ايشان بر
لزوم تخصص گرايی حوزويان ،موجب برکات و گرهگشای مشکالت بوده ،و از اين رو
چارهانديشی بزرگان حوزه برای جذب فضالی مستعد و عالقمند را برای تحصیل به صورت
تخصصی به دنبال داشته است .در همین راستا مدرسه علمیه عالی نواب مطابق مجوز مرکز
مديريت حوزه علمیه خراسان از سال تحصیلی  18-11پذيرش طالب را برای دوره های
تخصصی آغاز نموده و اکنون برای نوزدهمین سال پیاپی ،از بین داوطلبان واجد شرايط برای
يك دوره چهار ساله در سطح دو و سه به صورت پیوسته در چهار رشته تخصصی  :فقه و
اصول ،كالم اسالمی  ،ادبیات عرب  ،فلسفه اسالمی پذيرش مینمايد.
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اهداف:

 .1عمق بخشیدن به مبانی اعتقادی و معارف اسالمی؛
.2ايجاد فضای علمی برگرفته از روح اجتهاد و فقاهت در رشتههای تخصصی برای طالب
جوان و مستعد؛
 .3فراهم نمودن فضای مناسب برای رشد و تربیت متخصص در رشتههای تخصصی
حوزههای علمیه؛
 .4تربیت نیروی انسانی کارآمد برای مراکز آموزشی ،پژوهشی حوزه علمیه و سائر نهادها و
مراکز دولتی؛
 .5افزايش توانمندی طالب برای انجام وظايف تبلیغی و تربیتی؛
 .6آمادگی برای ادامه تحصیل در سطوح عالی دروس حوزوی و رشتههای مختلف علوم دينی؛
 .7جهت بخشی به طالب مستعد در امر تدريس و تالش در تربیت استاد در سطوح عمومی
حوزه علمیه.
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معرفی مدرسه و رشته های تخصصی
 .1معرفی مدرسه

در شهر مقدس مشهد به واسطه وجود مرقد امام هشتم شیعیان حضرت رضا(

) مدارس علمیه متعدد

و مهمی احداث شده است .در دوره صفويه ده مدرسه علوم دينی در مشهد ساخته شده و «مدرسه علمیه
صالحیه مشهور به نواب » از جمله مدارس درجه اول و معروف آنهاست بانی و واقف موقوفات اين بنای
خیريه که در زمان شاه سلیمان صفوی ( 1816ه .ق) ساخته شد مرحوم ابوصالح رضوی از جمله اشراف و
اعیان و سادات رضوی و ملقب به نواب و نقیب سادات در مشهد بوده و به اين جهت مدرسه را صالحیه
نواب و با تخفیف صالحیه ،مدرسه نواب می نامند.
مقام معظم رهبری در باره کتابخانه اين مدرسه فرموده اند ":اين کتابخانه جزو مهم ترين کتابخانه های
مدراس علمیه مشهد است ،زيرا عالوه بر زيادی کتب آن بالنسبه به کتابخانه های مدارس ديگر تعدادی
کتب خطی نفیس در اين کتابخانه موجود است که برخی از آنها تاکنون به طبع نرسیده است و در بعضی
از آن ها خط علمای بزرگ شیعه وجود دارد".
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 .2نظام آموزشی مدرسه علمیه عالی نواب

نظام آموزشی در مقطع تخصصی مبتنی بر نظام سالی واحدی است و طی  32هفته و در دوره تابستانی
طی شش هفته آموزشی برگزار میشود .طول دوره آموزشی به طور متوسط  4سال است و حداکثر طول
مدت تحصیل در مقطع تخصصی 6سال و پس از اين مدت در صورت عدم اتمام عناوين درسی ،طلبه با
صالحديد معاونت آموزش مدرسه به کمیسیون موارد خاص آموزشی مرکز مديريت معرفی میگردد.
انتقال از رشته ای به رشته ديگر در پايان سال اول تحصیلی در صورت شرکت مجدد در آزمون ورودی يا
درصورتی که فرد در مواد آزمون ورودی سال قبل آن رشته نمره قبولی را اخذ کرده باشد ،با درخواست طلبه
و موافقت مدير مدرسه يا مرکز تخصصی و تأيید معاونت آموزش امکانپذير است.

1

گزارشی از سابقه تاريخی و اوضاع کنونی حوزه علمیه مشهد ،کنگره جهانی امام رضا(ع) ،تیرماه  ،1365ص57-56
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 .3معرفی رشته های تخصصی

رشته های تخصصی مدرسه علمیه نواب عبارتند از:
 .1رشته فقه و اصول
 .2رشته کالم اسالمی
 .3رشته فلسفه اسالمی
 .4رشته ادبیات عرب
الف) رشته تخصصی فقه و اصول

اهداف رشته:
 .1تربیت نیروی انسانی آشنا به مباحث فقهی ،اصولی و دانش های مرتبط با رويکرد تجزيه و
تحلیل مسائل؛
 .2کسب تخصص و احاطه علمی بر موضوعات فقه ،اصول و دانش های مرتبط؛
 .3تاکید بر مبانی اصول و روش های تفقه و اجتهاد با توجه به متون کالسیك به جای پرداختن به
محصوالت فقه؛
 .4پرورش تفکر و پژوهش در طالب و توجه به افق های نوين علمی و نیاز های جديد اجتماعی؛
 .5تبديل دانش های نظری پژوهش فقهی به کاربرد های عملی در خالل دروس کارگاهی؛
دروس رشته:
نام درس

تعداد واحد

نوع درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

حلقه ثالثه يا رسائل
مکاسب
کفايه
کارگاه مراجعات فقهی
کارگاه مراجعات اصولی
اصول علم رجال
فلسفه اسالمی
قواعد الفقهیه
اصول فقه مقارن

38
38
25
12
1
4
3
1
2

تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی

تفسیر آيات االحکام
فقه مقارن
اصول الحديث
مدخل علم فقه
فلسفه فقه
کالم اسالمی
تاريخ و کتابشناسی حديث
دروس مهارتی

3
1
2
2
2
6
2
6
6

تخصصی
تخصصی
تخصصی
مطالعاتی
مطالعاتی
مطالعاتی
مطالعاتی
---عملی

پایان نامه
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ب) رشته تخصصی كالم اسالمی

اهداف رشته:
 .1تربیت نیروی انسانی آشنا به مباحث کالمی و دانش های مرتبط با رويکرد تجزيه و
تحلیل مسائل؛
 .2کسب تخصص و احاطه علمی بر موضوعات کالمی و اعتقادی و دانش های مرتبط؛
 .3تاکید بر مبانی اصول و روش های پرداختن به مباحث کالمی با توجه به متون
کالسیك به جای پرداختن به محصوالت کالم؛
 .4پرورش تفکر و پژوهش در طالب و توجه به افق های نوين علمی و نیاز های جديد
اجتماعی؛
 .5تبديل دانش های نظری پژوهش کالمی به کاربرد های عملی در جهت پاسخ به
شبهات اعتقادی؛
 .6آشنايی با فرق و مذاهب کالمی؛
دروس رشته:
نام درس

تعداد واحد

نوع درس

رسائل

38

عمومی

مکاسب
کالم اسالمی
فلسفه اسالمی
کالم جديد
منطق
نقد فرق ضاله

38
25
23
1
6
5

عمومی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی

نام درس
تاريخ فرق و مذاهب
کالمی
تاريخ اديان بزرگ
اصول روشهای تفسیر
تفسیر اعتقادی
روش تحقیق
دروس مهارتی
پايان نامه

1

تعداد واحد

نوع درس

4

تخصصی

2
2
2
4
6
6

تخصصی
تخصصی
تخصصی
عمومی
عمومی
عملی

ج) رشته تخصصی ادبیات عرب:

اهداف رشته:
 .1تربیت نیروی انسانی آشنا به مباحث ادبیات عرب و دانش های مرتبط با رويکرد
تجزيه و تحلیل مسائل ادبی در ايات و روايات؛
 .2زمین سازی برای احاطه علمی طالب بر موضوعات مختلف ادبیات عرب و دانش
های مرتبط با آن؛
 .3زمینه سازی فهم کاربردی متون ادبیات عرب؛
 .4آشنايی با روش های فهم متون عربی؛
 .5تربیت اساتید مبرز ادبیات عرب برای سطوح مختلف حوزه؛
دروس رشته:
نام درس

تعداد واحد

نوع درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

رسائل
مکاسب
صرف کاربردی
نحو کاربردی
بالغت کاربردی
مکالمه عربی
کالم اسالمی
تفسیر
فلسفه اسالمی
عروض و قافیه

38
38
18
15
14
15
1
1
1
1

عمومی
عمومی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی

متون نظم و نثر
زبانشناسی
فن ترجمه
ادبیات فارسی تطبیقی
فقه اللغه
لغت شناسی
سبك ادبی
نقد ادبی
دروس مهارتی

6
4
4
4
2
2
2
2
3
6

تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
عملی

پایان نامه
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د) رشته تخصصی فلسفه اسالمی
اهداف رشته:

 .1توسعه و تعمیق شناخت نسبت به مبانی و مسائل علوم عقلی؛
 .2بررسی منابع فلسفه و کالم اسالمی و ايجاد توان ارزيابی آنها؛
 .3بررسی رويکرد های اصلی و رايج فلسفه و کالم؛
 .4بررسی جريان های فکری ،انحرافی در فلسفه غرب و شرق؛
 .5زمینه سازی برای جمع میان روشهای مختلف معرفتی؛
 .6ايجاد توان پاسخگويی به شبهات معرفتی؛
دروس رشته:
نام درس

تعداد واحد

نوع درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

رسائل يا حلقه ثالثه
مکاسب
فلسفه اسالمی
حکمت متعالیه
کالم اسالمی
منطق
تاريخ فلسفه
فلسفه مشاء
فلسفه اشراق
کالم تطبیقی

38
38
34
15
12
7
6
4
4
4

عمومی
عمومی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی

تاريخ اديان بزرگ
متن شناسی کالمی
فرق و مذاهب کالمی
فلسفه تحلیلی
ماثورات کالمی و فلسفی شیعه
تفسیر کالمی و فلسفی
نقد معنويت های نو ظهور
نقد فرقه های انحرافی
دروس مهارتی

2
2
2
2
2
2
2
2
17
6

تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
--عملی

پایان نامه
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آزمون ورودی

آزمون ورودی به صورت اختصاصی در سه مرحله کتبی و شفاهی و دوره تمهديه برگزار میگردد
 .1آزمون كتبی
آزمون کتبی سال تحصیلی 99-1488در روز جمعه تاريخ  22/11/22برگزار می گردد.
آزمون کتبی در مراکز سه استان خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
البته برگزاری در استان خراسان شمالی و جنوبی منوط به حد نصاب رسیدن متقاضیان است.
تذکر:
 .1کارت ورود به جلسه آزمون از  4روز قبل از برگزاری آزمون يعنی  25فروردين ،توزيع میگردد؛
 .2در کارت ورود به جلسه محل برگزاری آزمون درج خواهد شد.
 .3آزمون کتبی به صورت چهار گزينه ای (تستی) می باشد؛
 .4برای دعوت از متقاضی در مرحله آزمون شفاهی هر داوطلب الزم است حداقل %58نمره آزمون
را کسب نمايد؛
 .5سه پاسخ نادرست يك نمره منفی محسوب میشود.
تبصره:
طالبی که معدل کل سطح يك آنها  11و باالتر باشد نیاز به شرکت در آزمون کتبی نخواهند داشت و
پس از قبولی در آزمون شفاهی و مصاحبه و شرکت در دوره تمهیديه پذيرفته خواهند شد.
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مواد آزمون كتبی
ماده
ردیف

امتحانی

ضريب

تعداد

محدوده

سوال

رشته
ادبیات

رشته

رشته

رشته

فقه واصول فلسفه

کالم

1

صرف

صرف ساده

15

2

1

1

1

2

نحو

در حد سیوطی يا ابن عقیل

15

2

1

1

1

3

منطق

در حد منطق مرحوم مظفر يا منطق 1و2

15

1

1

2

2

4

عقائد

15

1

1

2

2

5

فقه

کالم اسالمی (دکتر سعیدی مهر) يا عقائد
استداللی آقای ربانی
درسنامه فقه  -6-5-4مرکز تدوين و نشر
متون درسی يا دروس تمهیديه کتابهای
صاله  ،حج  ،قضا ،متاجر  ،اجاره  ،وصايا ،

15

1

2

1

1

نکاح  ،طالق ،وصايا ،شفعه ،اقرار ،جهاد،
غصب ،وکالت ،وقف ،مضاربه
اصول فقه مرحوم مظفر :تا پايان باب
سابع مقصد سوم(تا انتهای سیره)
 6اصول فقه الوسیط :تا ابتدای مقصد ثامن ،تعارض

15

1

2

1

1

ادله
حلقه ثانیه :تمام کتاب
7

اطالعات فصل اول (اصل يك تا چهارده) و فصل
عمومی

هشتم (اصل  187تا )112قانون اساسی
12

18

1

1

1

1

 .2آزمون شفاهی و مصاحبه عمومی
داوطلبانی که در آزمون کتبی قبول شده يا از تبصره يك آزمون کتبی استفاده کردهاند( معدل  11به باال)
طبق برنامه زمانبندی اعالم شده از طرف مدرسه ،بايد در آزمون شفاهی و مصاحبه عمومی شرکت
کنند.
در آزمون شفاهی توانايی علمی فرد ،نسبت به رشته انتخابی متقاضی مورد بررسی قرار میگیرد و
همچنین میزان هوش و استعداد و قدرت تجزيه و تحلیل مسايل سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی مورد
سنجش قرار میگیرد.
 .1مواد آزمون شفاهی

مواد آزمون شفاهی بر اساس رشته های مختلف بدين شرح است:
الف :رشته كالم اسالمی و رشته فلسفه اسالمی
آزمون تخصصی
ازمون عمومی

عقائد :کالم اسالمی(اقای سعیدی مهر) يا عقائد اسداللی (استاد ربانی گلپايگانی)
منطق :المنطق (مرحوم مظفر) يا منطق (2اقای منتظری مقدم)
ادبیات عرب :در حد عمومات آموخته های سطح يك ،و تجزيه و ترکیب
فقه و اصول :در حد مطالب آموخته شده در سطح يك

ب :رشته فقه و اصول

آزمون تخصصی

فقه :درسنامه فقه -6-5-4مرکز تدوين و نشر متون درسی يا دروس تمهیديه :کتابهای صاله ،
حج  ،قضا ،متاجر  ،اجاره  ،وصايا  ،نکاح  ،طالق ،وصايا ،شفعه ،اقرار ،جهاد ،غصب ،وکالت،
وقف ،مضاربه
اصول فقه :اصول مظفر يا حلقه ثانیه يا الوسیط

آزمون عمومی

ادبیات عرب :در حد مطالب آموخته شده در سطح يك
منطق و عقائد :در حد مطالب آموخته شده در سطح يك
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ج :رشته ادبیات عرب:
صرف :کتاب صرف ساده قسمت فارسی و عربی
آزمون تخصصی

نحو :درحد سیوطی يا ابن عقیل  ،مغنیاألديب باب رابع،
تجزيه و ترکیب(در حد مطالب آموخته شده در سطح يك)
جواهر البالغه يا مختصر المعانی

آزمون عمومی

منطق و عقائد :در حد مطالب آموخته شده در سطح يك
فقه و اصول :در حد مطالب آموخته شده در سطح يك
 .2مصاحبه عمومی:

در مصاحبه عمومی گرايش های اعتقادی ،سیاسی ،فرهنگی ،وضعیت زندگی و رويکرد طلبه نسبت به
حوزه علمیه مورد صحبت فرار میگیرد.
هم چنین در طی مصاحبه عمومی هدف از انتخاب رشته تخصصی توسط متقاضی مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.
تبصره :بازخورد سواالت اطالعات عمومی در آزمون کتبی در مصاحبه عمومی لحاظ میگردد.
 .3دوره تمهیدیه:

اين دوره بین  5تا  18روز با هدف آشنايی طالب با محیط مدرسه و نظام آموزشی مدرسه و
آشنايی مسئولین مدرسه با طالب جديد است.
از ديگر اهداف اين دوره میتوان به موارد ذيل اشاره کرد:
 .1شناخت بیشتر طالب نسبت به رشته انتخابی؛
 .2آشنايی طالب با اساتید رشته انتخابی و پرسنل و واحد های مدرسه؛
 .3آشنايی با فعالیت های آموزشی و فرهنگی؛
 .4استفاده از کالس های پیشنیاز برای ورود به رشته انتخابی؛
 .5استفاده از مشاوره عمومی و فردی نسبت به رشته تخصصی انتخاب شده؛
تبصره :حضور در دوره برای تمام قبول شدگان مصاحبه علمی و عمومی الزامی است.
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تسهیالت و مزايا

 .1اعطای دانشنامه رسمی سطح  3حوزه علمیه به فارغالتحصیالن براساس مصوبه جلسه 457مورخ
 71/11/26شورای عالی انقالب فرهنگی که در جلسه مورخ  18/5/23شورای برنامهريزی مديريت حوزه
علمیه خراسان تصويب و به تأيید مديريت محترم عالی حوزه علمیه خراسان رسیده است؛
تبصره :1بنابر مصوبه مرکز مديريت ،اعطای دانشنامه رسمی منوط به ملبس بودن دانشپژوه به لباس
مقدس روحانیت است؛
تبصره :2به تمامی فارغ التحصیالن عالوه بر اعطای دانشنامه سطح 3تخصصی ،دانشنامه سطح2
عمومی(فقه و اصول) اعطا میگردد.
 .2امکان ادامه تحصیل در مقطع سطح  4حوزه در مراکز تخصصی حوزوی و دکترا در مراکز آموزش عالی
کشور طبق مصوبه  361مورخ  74/11/3شورای عالی انقالب فرهنگی؛
 .3بهره گیری از اساتید توانمند حوزه و دانشگاه؛
 .4استفاده از امکانات پژوهشی از قبیل فضای کتابخانه مناسب ،شبکه رايانهای و امکان ارتباط با مراکز و
موسسات پژوهشی؛
 .5استفاده از طالب ،بر اساس میزان پیشرفت تحصیلی به عنوان استاد ناظر دروس در مدرسه و بیرون
مدرسه؛
 .6هماهنگی جهت تدريس در مدارس علمیه و ساير فعالیتهای علمی متناسب با میزان پیشرفت تحصیلی؛
 .7امکان معرفی دانش پژوهان موفق به مرکز مديريت جهت تشکیل پروندة تدريس؛
 .8پرداخت کمك هزينه تحصیلی:
توضیح :شهريه ثابت مدرسه ماهیانه به پذيرفته شدگان نهايی پرداخت میشود و متناسب با مالکهای آموزشی،
پژوهشی و فرهنگی افزايش میيابد.
 .2برگزاری برنامههای فرهنگی -تربیتی (اردو ،برنامههای ورزشی ،درس اخالق و صندوق خیرين طالب و
.)...
 .11پرداخت وام مسکن ،ازدواج ،ضروری و...
 .11امتیاز جهت اسکان در مجتمع مسکونی ثامن االئمه(ع)
تذکر :با توجه به عدم وجود مکان مناسب جهت خوابگاه طالب در مدرسه ،مدرسه مسؤولیتی نسبت به تأمین امکانات
خوابگاهی آنان ندارد ،ولی تاکنون در حد توان و امکانات ،سعی داشتــه هماهنگی مناسبی در جهت تأمین خوابگاه انجام
دهد.
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شرايط پذيرش
 .1شرایط عمومی

الف) تابعیت دولت جمهوری اسالمی ايران؛
ب) اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ايران؛
ج) نداشتن سوء سابقه کیفری و اخالقی به تشخیص مراجع ذی صالح؛
د) برخورداری از سالمت جسمانی و روانی بر اساس تايید کمیسیون پزشکی مورد تايید مدرسه؛
هـ) نداشتن منع قانونی از نظر مقررات وظیفه عمومی؛
و) داشتن حداکثر  25سال سن(متولدين 1374هـ ش به بعد)
تبصره  .1کسانی که در سال تحصیلی  91-99مقطع سطح عمومی حوزوی را به اتمام رسانده باشند و
در طول مدت تحصیل در حوزه عقبماندگی تحصیلی نداشته باشند ،در صورت دارا بودن سن بیش از
25سال ،میتوانند در آزمون مدرسه ثبت نام و شرکت نمايند.
تبصره  .2سنوات تدريس اساتید اعزامی  ،سنوات تحصیل در سطح 2و ،3مدت خدمت سربازی مجموعا
به حداکثر سن افزوده میشود.
تذکر  :کسانی که میخواهند از اين تبصره استفاده کنند الزم است مدارك مربوطه را در هنگام ثبت نام
قطعی ارائه دهند.
تبصره .3درصورتی که طلبه مقطع عمومی کسری کمتر از  28واحد کتبی يا کسر امتحان شفاهی دارد
میتواند با کسب مجوز از معاونت آموزش تاسقف  48واحد از درس های سال اول مقطع تخصصی را
انتخاب نمايد  .الزم به ذکر است طلبه موظف است تا پايان سال اول مقطع تخصصی نسبت به اتمام
دروس کتبی و شفاهی مقطع عمومی اقدام نمايد
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 .2شرایط اختصاصی

الف) دارا بودن مدرك اتمام سطح يك حوزه از مرکز مديريت حوزه علمیه خراسان يا مراکز حوزوی (قم
و اصفهان) ؛
تذكر :گواهی اتمام سطح يك حداکثر تا پايان سال اول سال تحصیلی  99-1488قابل قبول است.
ب) اشتغال رسمی به تحصیل در حوزه علمیه خراسان :لذا پذيرفتهشدگان در طول تحصیل نمیتوانند
همزمان بصورت پاره وقت ،نیمهوقت يا تماموقت در برنامه آموزشی ،پژوهشی ،تبلیغی و اداری موسسه و
سازمان ديگر حوزوی و غیرحوزوی اشتغال داشته باشند؛
ج) قبولی در آزمونهای کتبی ،شفاهی و مصاحبه؛
مدارك الزم جهت ثبت نام
 .1تکمیل تقاضانامه ثبت نام در سايت مدرسه علمیه عالی نواب؛
 .2بارگذاری تصوير کارت ملی ؛
 .3بارگذاری عکس در ابعاد  3×4که داوطلب در سال جاری گرفته (همانند و تمــام رخ) ؛
 .4بارگذاری تصوير مدرك اتمام سطح يك حوزه علمیه يا گواهی مربوطه از مدرسه محل تحصیل؛
تبصره  : 1طالبی که میخواهند از تبصره معافیت از آزمون کتبی استفاده کنند بايد کارنامه سطح يك
را از مرکز مديريت به همراه داشته باشند.
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نحوه ثبت نام
الف :حضوری
داوطلبان میتوانند در ايام ثبت نام رسمی از ساعت  1الی  14به واحد پذيرش مدرسه علمیه عالی نواب جهت ثبت نام
مراجعه فرمايند.
تذكر :جهت کسب اطالعات بیشتر در اين زمینه از ساعت  1الی  14بجز ايام تعطیل با شماره تلفنهای  32214133و
 )851( 32259559داخلی  214واحد پذيرش ،تماس حاصل نمايند.
ب -غیر حضوری:
داوطلبان برای ثبت نام غیر حضوری بايد از طريق سايت www.h-navvab.ir

قسمت ثبت نام اقدام بفرمايند.

جدول زمان بندی
موضوع
ثبت نام
دريافت کارت ورود به جلسه

زمان
 91/12/1الی 91/12/21
 99/1/25الی 99/1/21

برگزاری آزمون كتبی

22/1/22

اعالم نتايج آزمون کتبی
مصاحبه علمی و عمومی
اعالم نتايج مصاحبه عمومی
دروه تمهیديه
اعالم نتايج نهايی

ابتدای خرداد ماه
نیمه اول تیر ماه 99
ابتدای مرداد ماه 99
مرداد ماه 99
شهريور ماه 99

اطالعات بیشتر:

http://h-navvab.ir/
paziresh.navvab@gmail.com

@pazireshnavvab22
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