
service.csis.ir  صفحه ورود طالب   هی | مشورت ### نحوه ورود به سامانه سخا حوزه علم ه ی + ورود به سامانه سخا حوزه علم |

 سخا 

به   می باشد service.csis.irنتی شانی اینتربه ن  شده وز شناخته که با نام مستعار سخا نی نتی مرکز حوزه علمیه نترامانه خدمات ای س

حساب کاربری  یجاد یک لمیه می توانند با اهای ع حوزهشده است. علم آموزان  رونیکی به طالب راه اندازی ت ت الکارائه خدماهدف 

ه این خدمات می توان به مواردی چون دریافت وام، استفاده  جملنیکی متفاوتی برخوردار شوند. از  ات الکترومانه سخا، از خدمدر سا

 ه اشاره کرد. از تسهیالت بیمه، پرداخت اقساط و غیر

  از نحوه استفادههمچنین اهیم پرداخت. آن خودر و امکانات موجود سامانه سخا حوزه علمیه   بهدر این مقاله به بررسی نحوه ورود 

در صورت   توضیح داده خواهد شد. و نحوه پذیرش و بروز رسانی  مات همراه خد انند تسهیالت بیمه طالب، نرم افزار هایخدماتی م

 باشید.  امور حوزوی و سامانه سخا با کارشناسان مشورت در ارتباط درتمایل به دریافت اطالعات بیشتر 

 

 مانه سخا حوزه علمیه ه ساورود ب 

همانطور که  باشد.  یم ری امکان پذ service.csis.ir سایت  ق ی تنها از طرآن  از خدمات ی و بهره مندوزه علمیه  حورود به سامانه سخا 

  لی دل نی . به همدیی خود را وارد نما  یاست که رمز عبور و نام کاربر  ازی در بدو ورود به سامانه ن صاویر زیر قابل مشاهده است، در ت 

  ی . طالب مدی را به انجام برسان   تی در سا ت ی الزم است ابتدا مراحل عضو د،ی کن  یسامانه مراجعه م نی بار است که به ا نی اگر اول

 .ندی در سامانه سخا اقدام نما ی حساب کاربر جاد ی نسبت به ا ری ز  ی ری تصو یراهنما  توانند مطابق با

 

  یرو  ک ی . در صورت کلدیی نما کی کل د ی جد ای  می نسخه قد ی و رو ه دوارد ش service.csis.ir یبه سامانه سخا به نشان  ت در گام نخس

 ید در ادامه توضیح داده خواهد شد. ا نسخه جدنحوه کار و ورود ب  نشان داده خواهد شد.  ری مراحل ز( می نسخه قد)دکمه 

 ش 1

گ را تکمیل نمایید در  ، تنها کافی است کادر آبی رن رسی داریداگر پیش از این ثبت نام کرده اید و به رمز عبور و نام کاربری دست 

با کلیک بر  همچنین  را انتخاب نمایید.یا فراموش کردم  ر ندارمکلمه عبوگزینه نام کابری و  ،مطابق تصویر زیرغیر این صورت 

 شد. د واهممکن خای تصویری نیز راهنم مشاهده ،آن پایین عبارتروی 

 ش 2

. پس  دی بودن، شماره گذرنامه خود را وارد کن  یران ی رای و در صورت غ  یکد مل دی دار یران ی ا تی ، اگر تابع نمایش داده شده در صفحه 

شود که   ی ارسال م یاطالعات رمز عبور و نام کاربر یحاو  یامکی ، پ (کوتاه  امی پ  افتی در)از ثبت شماره تماس خود و فشردن دکمه 

 . دی شو به سامانه وارد با استفاده از آن ها  دی توان  یم

 د 3

رمز عبور و نام کاربری خود را  صفحه ی نخست بازگشته و  ید به  ثبت نام و عضویت در سایت را تکمیل کردپس از این که مراحل 

ش رو تصویری مطابق تصویر زیر  ه تایید را انتخاب کنید. در صفحه ی پی تها دکمد و در ان ارد نمایی در کادر های مشخص شده و

 نشان می دهد.  تفاوت سایت راشود که امکانات منمایش داده می 

 ش 4

داشت که در صورت   دی رو خواه شی را در پ  ری صفحه ز د،ی را انتخاب کن  ( دی نسخه جد) نه ی گر در مرحله اول گزاذکر است به  مزال

 . دیی نما کی نشان داده شده کل نه ی گز یرو  ست ی با یالورود م دی طالب جد  ی نده براپرو لی تشک

 ش 6

 . دی “ثبت نام” را بفشار نهی نموده و سپس گز لی شده است را تکم انی نما ر ی که در تصو ییکادرها

 ش 7



پس گزینه ورود به  به خدمات و رمز عبور را کامل نمایید. س  ادر های مربوطده و کجددا به صفحه نخست وارد شدر مرحله بعد م

سامانه اقدام نموده اما کلمه عبور خود را فراموش   نی که قبال نسبت به ثبت نام خود در ا یدر صورت  نی همچن سامانه را اتخاب نمایید. 

 .دی کن  ک ی عبارت “کلمه عبور خود را فراموش کرده ام” کل ی رو دی توان  یم د،ی کرده ا

 ش 8

 

 service.csis.irخدمات موجود در سامانه 

ر سامانه قرارداده شده  ی مختلفی که دش هاه بخ جعه به حساب کاربری خود ب با مراند ان حوزه های علمیه می توحترم علم آموزان م

 کرد: اشاره موارد زیر می توان به  service.csis.irسخا  نهد از جمله خدمات سامان سی یاب ستراست د

 زرسانیپذیرش و برو

صورت وجود  سط علم آموزان بررسی و در این بخش الزم است تو .یرایش است حترم قابل وبه مرونده طلعات پ طالدر این بخش ا 

، پیامی مبنی ارونده شمپ ص در ود در صورت وجود هرگونه نق شهمانطور که رد تصویر زیر دیده می   شود.  حت اطال هرگونه مغایر

 ش داده می شود. لزوم ویرایش اطالعات در باالی صفحه نمای بر 

 غ 9

صص ها و مهارت ها و  ها، تخ  ت ی افتخارات و موفق ،یاطالعات حوزو ه،ی اطالعات پا له از جم مختلفیدر این صفحه اطالعات 

 اطالعات ذکر شده درادامه توضیح داده خواهد شد:  ک ازبط با هر ی قابل مشاهده است. موارد مرت  ی حوزو  ری غ التی تحص

 ست بخش انجام پذیر ا نی ا قی از طر ی طلبه و افراد تحت تکفل و ی اطالعات شخص شی رای : مشاهده و ویت ی اطالعات هو

 .نمود لی تکم ای و  شی رای را و  ک ی درجه  انی اقوام و آشنااره تلفن و شمتوان اطالعات آدرس  یبخش م  نی : در ایارتباط اطالعات 

 .باشد یو درآمد طلبه م یشغل تی قسمت شامل اطالعات مربوط به وضع نی : ایشت ی مع اطالعات 

 .باشد  یطالب م  یرشی پذ ت ی بخش نشان دهنده وضع نی : ایرشی پذ اطالعات 

 .یندرا ثبت نماافراد تحت تکفل خود نی خود و همچن  یسالمت  ت ی بخش، وضع نی د با استفاده از ان توان  ی: طلبه میسالمت  اطالعات 

 

و…   یحوزو  ،یدر مراکز پژوهش س ی بر تدر یتوانند در صورت داشتن هر گونه مدرک مبن  ی بر موارد مذکور، طالب م عالوه

اطالعات و ارائه   لی تکم  یبرا  زی ن  همچنین موارد دیگر. کامل کنند ” یبخش “اطالعات حوزو  ق ی اطالعات مرتبط با آن را از طر

  ک ی از  یبرخوردار  ،ی و دانشگاه  کی کالس التی داشتن سابقه تحص قرآن،همچون حفظ  یدر رابطه با امور ازی مدارک مورد ن 

 شده اند.  یمهارت خاص و… طراح ای تخصص 

 

 صندوق قرض الحسنه 

به  دگی رسی ، روی این گزینه  سامانه می باشد. با کلیک برخدمات  صفحه الحسنه دومین تصویر قابل مشاهده در  قرضصندوق 

.  ند شدذیر خواهی امکان پ پرداخت اقساط و خدمات کارت  ،یت ضمانت، کاردکس وام، وجوه امان  دیی درخواست وام، تااردی مانند  مو

ت وام و شرایط این چنینی به طور  نحوه دریافت تا داده شده اس  در سایت قرارهایی جهت راهنمایی کاربران بق تصویر زیر فایل مطا

 ل توضیح داده شود. کام

 ثث 1

 تسهیالت بیمه



  مه ی ب جمله این بیمه ها می توان به خواهد گرفت. از  رم قرار  روی این گزینه در اختیار طالب محت  ک بر ات بیمه با کلی تمامی خدم

کرد. برای دریافت  غیره اشاره و   یخدمات درمان  مهی و عمر، ب  یلی تکم مهی طرح سالمت، ب  ،یاجتماع  نی تام مهی ب  ،یخدمات رفاه

 صلی سخا مراجعه نمایید.ها به سایت ا اهده سایر بیمه ت بیشترو مشاطالعا

 س 11

 فروشگاه 

وشگاه های طرف قرار داده با جوزه  که امکان مشاهده فر ت ه شده اس ین سامانه بخشی با عنوان فروشگاه قرار داددر قسمت خدمات ا

 که برای استفاده از خدمات مرتبط با فروشگاه باید کارت خرید دریفت نمایید. ت را به شما نمایش می دهد. الزم به ذکر اس 

 سایر خدمات سامانه سخا 

مورد   یهاجهت رزور هتل  service.csis.ir سامانه  نی رزرو هتل با استفاده از هم یبرا دی توان  یم  د،ی به سفر دار لی تما کهی در صورت 

در   دی توان  ی است که امکان انجام امور مربوط به آن را م یموارد گری از د ین ی و کار آفر  شتی معاین عالوه بر  .دیی اقدام نما خود نظر

 .دیی سامانه مالحظه نما نی هم

 .سامانه قابل انجام خواهد بود نی انجام امور خود در هم ی طالب برا ینترنت ی خدمات ا هی کل

درخواست ها قابل   تسی است، در واقع در ل دهی سامانه به ثبت رس  نی طالب چنانچه تا به اکنون در ا ی درخواست ها ستی ل یتمام 

 .باشد یسامانه قابل انجام م نی موارد، در هم ن ی امور مربوط به ا هی و انجام کل یمستمر  الت ی تسه .باشد یمشاهده م

  ی از ارگان ها وجود نخواهد داشت و م ک ی  چی به ه یبه مراجعه حضور  یازی ن  ه ی و شهر یهمچون کاردکس عموم ی موارد یبرا 

 .دی سامانه امور مختلف را به انجام برسان  نی با استفاده از از ا یبه راحت  دی توان 

 

 سخاهمراه خدمات ار نرم افز

دانلود و نصب برنامه سامانه    قی از طر service.csis.ir یبه نشان  هی سخا حوزه علم ت ی توانند عالوه بر مراجعه به سا ی داوطلبان م

هنوز   فونی و آ iosنسخه  یو برابل اجراء است قا نی ا د ی سامانه شوند. در حال حاضر تنها نسخه اندرو نی وارد ا  زی ن  هی سخا حوزه علم

 نشده است.  یطراحنرم افزاری  

م افزار از درگاه های ارتباطی  ن نره می دهد. ای حی شده است خدمات مختلف غیر حضوری را ارائ این نرم افزار که توسط سخا طرا

در این  امکانات، سامانه سخا  نی ا یدر کنار تمامحدودیتی وجود ندارد. فاده از خدمات آن مت با طالب می باشد و برای است مرکز خدما 

 دهد.   ی قرار م ی طالب گرام اری درخواست ها و… در اخت  ست ی مشاهده ل ،یمستمر الت ی مانند ارائه تسه یگری خدمات دنرم افزار 

 

 خالصه مطالب 

باشد به هدف   ی م service.csis.ir ینترنت ی ا یبه نشان  د، شومی شناخته    زی سخا ن ه نام که ب  هی مرکز حوزه علم ینترنت ی سامانه خدمات ا

در ابتدا الزم است نحوه ورود و  برای استفاده از خدمات متنوع این سامانه  شده است.  یبه طالب راه انداز  یکی ارائه خدمات الکترون 

آن پرداخته  خدمات  معرفی انواع نه سخا و ابه سامورود  ظور در این مقاله به بررسی نحوه ه همین من ثبت نام دراین سامانه را بدانید. ب 

وزه ها قرار داد دارند،  یی که با حز فروشگاه هاارائه لیستی اارائه تسهیالت بیمه،  ین خدمات می توان به مله اشده است. از ج

ن مشورت در  ارشناساات بیشتر در این زمینه با کای دریافت اطالعره نمود. برت اشادس تسهیالت مستمری بگیران و مواردی از این 

 ارتباط باشید. 

 

 

 سامانه سخا حوزه و آخرین اخبار  



 است  نی فروعِ فروعِ فروع د  ست؛ی هم ن  نی جزو اصول و فروع د ی: حجاب حت ی ازی ا هللاتی آ

که حجاب را   می دار یاز زنان  ی اری بس ی اسالم یهاقم گفت: در همه کشور  هی حوزه علم نی و مدرس نی عضو مجمع محقق ، یازی ا هللاتی آ

  ی و .کنندی توجه م ی به دستورات اخالق یلی و خ کنندی را عمل م ین ی و دستورات د رندی گی روزه م خوانند،یاما نماز م کنند،ینم تی رعا

آثار و   م،ی کن  لی تبد یمسأله حکومت  ک ی را به   نی است. اگر ا یمسأله فرهنگ ک ی عرض کردم که مسأله حجاب  شی سال پ  ۲۰افزود: من 

 .جامعه خواهد داشت ی برا یبد اری توابع بس

و   شودی در برابر حکومت م  یاسی مسأله س کی به  لی هم تبد د ی آی م ش ی که در مسأله حجاب پ  ییهاگفت: آن وقت رفتار  ی ازی ا هللاتی آ

 کند،ی نه تنها به مسأله حجاب کمک نم نی و ا کنند؛ی استفاده م وهی ش  نی با حکومت تعارض کنند، از ا  ینوعبه  خواهندی که م یهمه کسان 

 .دهدی را گسترش م یحجاب ی ب  ألهروز مسبلکه روزبه 

 

 ی ارزش پول مل یمجلس جهت حفظ و ارتقا ندگانی از نما هی مطالبه حوزه علم

  یمرداد در قم برگزار م ۹ کشنبهی ( فردا یارزش پول مل یمجلس جهت حفظ و ارتقا ندگانی از نما هی حوزه/ نشست »مطالبه حوزه علم

مجلس   ندگانی از نما هی نشست »مطالبه حوزه علم ،یاسالم ی در دستور کار مجلس شورا یبا توجه به قرارگرفتن طرح بانکدار   .شود

  کشنبهی فردا  ،ی( در قانون بانکدار  یبنگاه دار  ،یربو  لی با مالحظه خطوط قرمز )خلق پول، ح یارزش پول مل  ی جهت حفظ و ارتقا

  یبرگزار م هی علم ی حوزه ها یاقتصاد مقاومت  یمرکز راهبر سی رئ  یوسفی  یاحمد عل نی السالم والمسلمماه با حضور حجت ا مرداد ۹

 .شود

  

  

  

 


