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 تربیتی هدی –مجتمع آموزشی 

 

: السالمقالالصادقعلیه

اليَزالُالمُؤمِنُيُورِثُأَهلَبَیتِهِالعِلمَوَاالدَبَالصّالِحَحَتّىيُدخِلَهُمُالجَنَّةَجَمیعا؛

 (102،ص21مستدركالوسايل،ج)د.یآنانراواردبهشتكنسازدتاهمهمندمىراازدانشوادبشايستهبهرهیخودمؤمنهموارهخانواده

امیدواريمپاسخگویاعتمادشمادرسپردنامرتعلیموتربیتعزيزتانباشیمباسپاسازشمابرایانتخاباينمجتمع،
 .خواهیمتوفیقانجاماينامرخطیررامیوازخداوندمنان

 

 نام ثبت پیشی راهنمای  دفترچه

 در شهر قُم تحصیلی مجتمع هدیهای  دوره
 -ها و دبیرستانها  ، دبستاندبستان پیش-
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 شرایط داوطلبان:
 1397یاولونیمه1396یدوم:متولديننیمهدبستانپیش -

انضباط:خیلیخوب،،معدل:خیلیخوب1393یاولنیمهتا1392یدوممتولديننیمه:یدومدبستاندوره -

20انضباط:،19،معدل:باالی1387اولیونیمه1386دومیدوم:متولديننیمهیدبیرستاندوره -

- :اسالمیمعارفوعلومنیمهدبیرستانمتولدينی1386دومنیمهوی1387اولباالی:معدل،18
 

 تحصیلی هدی:های  در دوره نام ثبت پیشمدارک موردنیاز برای 

- ابتدارانامثبتپیشهزينههدیمجتمعكارتشمارهنمايید.بهواريز 

 -كاملحجاببا-عکسفايلیتهیهبهنسبتلطفا - صورتيکفايلو فرمتبه اقدام–jpg -با

 فرمايید.

- برایراذيلمشخصاتباشدهاسکنعکسقطعهيکبايدپیشداوطلبثبتنام:كندآماده  

o اثرفاقدوكاملحجاببا،رختماموواضحبايدداوطلبوتصويرمنگنه،باشد.مهر... 

o شدهذخیرهفايلحجمازنبايدعکسکیلوبایت 70ی.باشدبیشتر 

o راعکسفضایكلبايدداوطلبحاشیهتصويروخالیفضایهرگونهفاقدوبپوشاند.باشدزايدی 

o .باشدكالهوآفتابیعینکفاقدبايدتصوير 

o نمودهاسکنراخودعکسكهصورتیدرنمايیددقتروبروتصاويربهراقبولقابلشرايطوايد
  یآناقدامنمايید.نامنسبتبهاسکندوبارهثبتقبلازشروعپیش،ندارد
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:-نوبتصبح-پیش دبستانداوطلبان ورود به  نام  ثبت پیش

یمتقاضیاندرسامانهنامثبتپیشبعداز،دبستانپیشیدورهتحصیلدررایببرترآموزاننوجذبوشناسايیمنظوربه

شود.حضوربرایاينعزيزانتعیینمیارزيابیحضوریوقت،ارزيابیحضوریباچاپكارتمجتمعهدی،نامثبتپیش

الزامیاست.ارزيابیحضوریدرآموزبههمراهمادرنو

 ی نهایی: و اعالم نتیجه های حضوریارزیابیو تاریخ برگزاری  ارزیابی حضوریاینترنتی، چاپ کارت  نام ثبت پیشمهلت 

داوطلبانورودینامثبتپیش -1 ،دبستانپیشدر روز از شنبهسه 1402فروردين 15مورخ زمان تکمیل تا

سامانهظرفیت طريق از نامثبتپیشی پايگاه رسانیاطالعدر هدی نشانیمجتمع به

www.hodaschools.ir.شدخواهدانجام 

 خواهد شد.نام بسته ثبت پیشی  سامانه ،توجه داشته باشید به محض تکمیل ظرفیت

:تمامیتبصرهمراحلپیشثبتنام،صدوركارتحضوریارزيابینتیجهاعالموحضورییارزيابیسامانهطريقازپیشیثبتنامخواهد.بود

تذكّر انتهايیصفحاتدرنويسآنپیشالکترونیکی،نامثبتپیشفرمتکمیلیهنحوونامثبتپیشروندباآشنايیمنظوربه:

.نمايندمطالعهدقّتبهرانامثبتپیشفرمتکمیلراهنمایسامانه،بهورودازقبلآموزاندانش.استشدهگنجاندهدفترچهاين



 قابلدريافتاست.نامثبتپیشیازطريقسامانه1402خرداد01دوشنبهروزازحضوریارزيابیزماندقیق -2

:تبصرهصورتدربهتمايلزمانحضوریتغییرارزيابی،ارزيابینوبتزمانازقبلهفتهيکداوطلبتاپشتیبانیبهداريدمهلت

 اطالعدهید.32112128بهشمارهتلفننامثبتپیش

3- ارزيابیزمانحضوریهایپیشبرایدبستانهدیروزشنبهچهاراز03خرداد1402میآغازشود. 

طريقسامانهنتیجه -4 از درنامثبتپیشیینهايی هدیبرایرسانیاطالعپايگاه هدیدبستانپیشمجتمع

باشد.تمیؤييکهفتهبعداززمانارزيابیحضوریداوطلب،قابلرحداكثرتا

  

http://www.hodaschools.ir/
http://www.hodaschools.ir/
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 :-،پنجموششمچهارمیهاپايه– هدی ی دوم دوره دبستانداوطلبان ورود به  نام  ثبت پیش

ناممتقاضیاندرثبتبعدازپیش،هدییدومدورهدبستانبرایتحصیلدربرترآموزاندانشجذبوشناسايیمنظوربه

سامانه هدی،نامثبتپیشی چاپكارتمجتمع ارزيابیحضوریبا وقت تعیینارزيابیحضوری، عزيزان اين برای

الزامیاست.ارزيابیحضوریدرآموزبههمراهمادرشود.حضوردانشمی

 ی نهایی: و اعالم نتیجه های حضوری ارزیابیو تاریخ برگزاری  ارزیابی حضوریاینترنتی، چاپ کارت  نام ثبت پیشمهلت 

زمان تکمیل تا1402فروردين 15شنبهمورخسهازروز،یدومدبستاندورهنامداوطلبانورودبهثبتپیش -1

سامانهظرفیت طريق از اطالعنامثبتپیشی پايگاه تربیتیمجتمعرسانیدر آموزشی نشانیهدی به

www.hodaschools.ir.شدخواهدانجام 

 نام بسته خواهد شد.ثبت پیشی  سامانه ،توجه داشته باشید به محض تکمیل ظرفیت

:تمامیتبصرهمراحلپیشثبتنام،صدوركارتحضوریارزيابینتیجهاعالموحضورییارزيابیسامانهطريقازپیشیثبتنامخواهد.بود

تذكّر انتهايیصفحاتدرنويسآنپیشالکترونیکی،نامثبتپیشفرمتکمیلیهنحوونامثبتپیشروندباآشنايیمنظوربه:

.نمايندمطالعهدقّتبهرانامثبتپیشفرمتکمیلراهنمایسامانه،بهورودازقبلآموزاندانش.استشدهگنجاندهدفترچهاين



 نامقابلدريافتاست.ثبتیپیشازطريقسامانه1402خرداد08دوشنبهحضوریازروزارزيابیزماندقیق -2

:تبصرهارزيابینوبتزمانازقبلهفتهيکتا،حضوریارزيابیزمانتغییربهتمايلصورتداوطلبدرپشتیبانیبهداريدمهلت

 اطالعدهید.32112128بهشمارهتلفننامثبتپیش

 .شودمیآغاز1402خرداد16سهشنبهدبستانهدیازروزبرایپیشهایحضوریزمانارزيابی -3

طريقسامانهنتیجه -4 از درنامثبتپیشیینهايی هدیبرایرسانیاطالعپايگاه هدیدبستانپیشمجتمع

باشد.ارزيابیحضوریداوطلب،قابلرؤيتمیيکهفتهبعداززمانحداكثرتا

باشد.میینهايیيکهفتهبعدازرؤيتنتیجهیدومهدیتامهلتثبتنامقطعیپذيرفتگاندردبستاندوره -5



  

http://www.hodaschools.ir/
http://www.hodaschools.ir/
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 :-ودوازدهميازدهم،هایدهمپايه-ی دوم نام داوطلبانِ دبیرستان دوره ثبت پیش

بعدازپیشبرایتحصیلدردبیرستاندورهبرترآموزاندانشجذبوشناسايیمنظوربه ناممتقاضیاندرثبتیدوم،

نامثبتپیشیسامانه آموزبههمراهشود.حضوردانشبرایاينعزيزانتعیینمیارزيابیحضوریوقتمجتمعهدی،

الزامیاست.ارزيابیحضوریدرمادر

 ی نهایی: و اعالم نتیجه های حضوری ارزیابیو تاریخ برگزاری  حضوریارزیابی اینترنتی، چاپ کارت  نام ثبت پیشمهلت 

یدومدبیرستاندورهداوطلبانورودینامثبتپیش -1 روز از دوشنبه، 1401اسفند15مورخ زمان تکمیل تا

سامانهظرفیت طريق از اطالعنامثبتپیشی پايگاه رسانیدر هدی نشانیمجتمع به

www.hodaschools.ir.شدخواهدانجام 

 نام بسته خواهد شد.ثبت پیشی  سامانه ،وجه داشته باشید به محض تکمیل ظرفیتت

:تمامیتبصرهمراحلپیشثبتنام،صدوركارتحضوریارزيابینتیجهاعالموحضورییارزيابیسامانهطريقازپیشیثبتنامخواهد.بود

تذكّر انتهايیصفحاتدرنويسآنپیشالکترونیکی،نامثبتپیشفرمتکمیلیهنحوونامثبتپیشروندباآشنايیمنظوربه:

.نمايندمطالعهدقّتبهرانامثبتپیشفرمتکمیلراهنمایسامانه،بهورودازقبلآموزاندانش.استشدهگنجاندهدفترچهاين



2- ارزيابیزمانهایحضوریسویازتلفنیارتباططريقمسئولازثبتنامدورهدبیرستاندرهدیدومیرسانیاطالع

 خواهدشد.

3- برگزاریحضوریزمانارزيابیدورهدبیرستانبهورودداوطلبانبرایدومی،روز1402تیر  05دوشنبه ازآغاز

شدخواهد. 

هدییدومدبیرستاندورهمجتمعهدیبرایرسانیاطالعپايگاهنامثبتپیشیینهايیازطريقسامانهنتیجه -4

تاحداكثربهروز1تاريخمرداد1402ريتؤقابلمیباشد. 

باشد.میپايانمردادماهیدومهدیتامهلتثبتنامقطعیپذيرفتگاندردبیرستاندوره -5

 

  

http://www.hodaschools.ir/
http://www.hodaschools.ir/
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 :-یدهمپايه-اسالمی دبیرستان علوم و معارفداوطلبان  نام ثبت پیش

نامثبتپیش،بعدازعلومومعارفاسالمیهدیدبیرستانبرایتحصیلدربرترآموزاندانشجذبوشناسايیمنظوربه

مجتمعهدی،باچاپكارتآزموندرآزمونعلمیشركتكردهودرصورتقبولینامثبتپیشیمتقاضیاندرسامانه

آموزبهشود.حضوردانشبرایاينعزيزانتعیینمیارزيابیحضوری،وقتارزيابیحضوریباچاپكارتدرآزمون،

درمادرشحضوریهمراهارزيابی.استالزامی

 :، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزموننام ثبت پیشمهلت 

 تا1401اسفند 15شنبهمورخدو،ازروزهدیدبیرستانعلومومعارفاسالمیداوطلبانورودبهنامثبتپیش -1

 سامانه1402خرداد20شنبهروز طريق از نامثبتپیشی پايگاه رسانیاطالعدر هدی نشانیمجتمع به

www.hodaschools.ir.شدخواهدانجام 

 ارزيابیعلمی،نامثبتپیشمراحلتمامیتبصره: اعالمنتیجهارزيابیحضوریكارتصدورو ازطريقارزيابیحضورییو

بود.خواهدنامثبتپیشیسامانه

تذكّر انتهايیصفحاتدرنويسآنپیشالکترونیکی،نامثبتپیشفرمتکمیلیهنحوونامثبتپیشروندباآشنايیمنظوربه:

.نمايندمطالعهدقّتبهرانامثبتپیشفرمتکمیلراهنمایسامانه،بهورودازقبلآموزاندانشاستشدهگنجاندهدفترچهاين

2- زمانعلمیارزيابیشنبهپنج01روز1402تیر،آزمونبرگزاریروزتغییرصورتدركهباشدهفتهمیدراولی

 تیرماهكهباپیامکبهداوطلباناطالعرسانیخواهدشد.

3- برگزاریحضوریزمانارزيابیدراسالمیمعارفوعلومدبیرستانبهورودداوطلبان1402 ماه تیربرای.بودخواهد 

 

 

  

http://www.hodaschools.ir/
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 درصورتبروزمشکلدرروندپیشثبتنامبا

  025-32112128پشتیبانی ثبت نام به شماره 

12تا  9شنبه تا چهارشنبه ساعت روزهایمیتوانیدنمايیدبرقرارتلفنیارتباط.  

 

در شهر قم با واحدهای مجتمع هدیهای ارتباط  تلفن  

ها دبیرستان ها پیش دبستان و دبستان   واحدهای اداری 
32112113یاول:دبیرستاندوره  :دبستان32112008پیش  :32112292دبیرخانه  

32112151یدوم:دبیرستاندوره 32112130اول:یدبستاندوره   :32112291امورمالی  

معارفوعلومدبیرستان:32112150اسالمی 32112170یدوم:دبستاندوره   :آموزش32112295كارشناس  

 

 :در شهر قم هدی یآموزشی تربیتی دخترانه آدرس مجتمع

قم–45خیابانصدوقمتری–ياسمنخیابان–نرگسبوستانازبعد–الزهراجامعةورودیس(درب(طبقهپاركینگفوقانیی–دبیرخانههدیمجتمعی

قم–ساالريه–بوعلیخیابان-الزهراجامعةورودیس(درب(طبقهپاركینگفوقانیی–دبیرخانههدیمجتمعی
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