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ُهوا ِف  َفَلْوََل َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقة   ْ َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَّ ُهْم َيْحَذُروَن    ِمهْْنُ ْ َلَعلَّ
يِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلهْْيِ                                                                    الدِّ

 «211ه،آيه سوره توب»                                                    

 مقدمه

« مداد العلماء»كند و معرفي مي« ميزان ارزش انسان» و« مايه حيات» ،«هدف خلقت»هاي ديني و فرهنگ اسالمي، علم را آموزه

دانش »اي در جانشمارد. البته اين دانش و آگاهي بايد از حقيقتي برخوردار باشد و به گونهمي« دماء الشهداء»را افضل از 

 خدا برساند.« بندگي»و « خشيت الهي» د كه او را به مقام وااليجاي گير« پژوه

مديريت  مركز براي نيل به اين مهمّ در قشر بانوان جامعة اسالمي و نيز گسترش عبوديت از راه فهم، ابالغ و اجراي دين،

 الشريف(فرجه  تعالياهلل)عجل عصروليّ و عنايات خاصة حضرت ، با استعانت از خداوند متعالهاي علمية خواهرانحوزه

 با واصول فقه» و «با گرايش تفسير تطبيقي قرآني تفسير و علوم»هاي در رشتهپژوهشي  -سطح چهار آموزشي دورهاولين 

 نمايد.مي اجرا 49-49براي سال تحصيلي  «فقه خانواده گرايش

، زمينة ارتقاي ها، تنوّع و تعدّد رشتههاي بعد با افزايش مراكز تخصصي و موسسات آموزش عالي حوزوياميدواريم در گام

هاي مختلف و گر در حوزههاي قويم و بديع طالب پژوهش بيش از پيش خواهران طلبه فراهم شود و شاهد طرح نظريه

 شاء اهللان  گسترش فضيلت و معنويت در جامعه باشيم.

های علمية خواهرانمركز مديريت حوزه  

 معاونت آموزش

 اداره كل سنجش و پذيرش

1393فروردين ماه  
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 تعریف:

ي است كه طالب پس از گذراندن اين دوره، توان چهارمين مقطع از تحصيالت حوزو پژوهشي، –سطح چهار آموزشي 

تدريس، تحقيق، نقد، ارائه نظريه و پاسخ به نيازهاي علمي و تخصصي اين رشته را كسب كرده و پس از دفاع از رساله، 

 كنند.دانشنامه سطح چهار دريافت مي

 اهداف:

 ايجاد تسلط بر آراء، مکاتب و روش هاي مرتبط با رشته؛ (2

 ش در حد تحليل، نقد و ارائه نظريه در مسائل مرتبط با رشته؛پژوه تقويت توان (1

 ارتقاء توان پاسخگويي به نيازهاي علمي و تخصصي رشته؛ (9

 تأمين پژوهشگر مورد نياز و زمينه سازي جهت توليد علم و توسعه دانش در رشته (9

 تأمين استاد مورد نياز در رشته (5

 ها:سیاست

 ي و معنوي طالب؛اهتمام به ارتقاء فضائل و ملکات اخالق (2

 اهتمام به بهره گيري  از سنت هاي كارآمد حوزوي، فناوري ها و روش هاي نوين و مؤثر در آموزش و پژوهش؛ (1

 اهتمام به پژوهش محور بودن دوره؛ (9

 اهتمام به رويکرد نقادانه و نظريه پردازانه، با طرح ديدگاه هاي چالشي مرتبط با رشته؛ (9

 صي رشته در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي؛تأكيد بر بهره گيري از زبان تخص (5

 اهتمام به تأمين نيازهاي علمي نظام و جامعه اسالمي در اين رشته؛ (6

 نظام آموزشی:

نيم سال  21و حداكثر  8نظام آموزشي سطح چهار، نيم سالي واحدي است و طول دوره با احتساب پايان نامه، حداقل 

 خواهد بود.

 عناوین و مشخصات کلی دروس:

 

 

 

 

 واحد ان درسعنو
 8 اصول فقه

 21 فقه

 04 دروس تخصصی

 14 رساله علمی

 84 جمع کل

 رانخواه های علمیهحوزه سطح چهار آموزشی، پژوهشی آشنایی با  کلیات
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 گيرد:پذيرش سطح چهار از ميان خواهران داوطلب با شرايط ذيل صورت مي

 عشري؛اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسالم و مذهب حقه شيعه اثني .2

 ظام مقدس جمهوري اسالمي ايران؛اعتقاد و التزام به واليت مطلقه فقيه و ن .1

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران .9

 هاي فکري، اخالقي و رفتاري؛احراز صالحيت .9

 برخورداري از سالمت روحي و رواني و نداشتن نقص عضو و بيماري هاي جسمي مانع تحصيل و امراض مسري؛  .5

 راحل پذيرش.موفقيت در آزمون ورودي دروس تخصصي، زبان تخصصي، مصاحبه علمي و ساير م .6

 عدم تحصيل همزمان در حوزه و دانشگاه؛ .7

 تعهّد مکتوب نسبت به اتمام دوره؛ .8

 رضايت پدر)براي داوطلبان مجرد( يا همسر )براي داوطلبان متاهل(؛ .4

 سکونت با همسر يا والدين در شهر محل استقرار واحد آموزشي انتخابي؛ .21

 :علميه خواهران و يا رفت وآمد روزانه را داشته باشند، مجاز طالبي كه امکان استفاده از خوابگاه رسمي حوزه  تبصره

 باشند.به ثبت نام مي

 هاي مرتبط؛دارا بودن مدرک علمي سطح سه رشته .22

 :باشد.پذيرش طالب داراي مدرک سطح سه در ساير رشته ها مشروط به گذراندن  دروس پيش نياز، مي تبصره 

 

 

 

 

آزمون كتبي از دروس تخصصي و زباان تخصصاي    ،ورود به سطح چهاربه منظور سنجش سطح علمي داوطلبان براي 

 گردد:گردد و به صورت زير محاسبه مي)درک مطلب( رشته انتخابي برگزار مي

 درصد. 75درصد و نمره آزمون ورودي كتبي  15معدل كل سطح سه 

 

 

 شرایط عمومی و اختصاصی

 

 سنجش علمی
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براي سوابق ذيل امتيازاتي در نظر  هاي علمي، پژوهشي، فرهنگي و تربيتي داوطلبانبه منظور ارج نهادن به فعاليت

 گرفته شده است:

  آموزشي شامل سابقه تدريسسوابق 

 شامل تاليف كتاب، مقاله، ترجمه، سابقه راهنمايي، داوري و مشاوره پايان نامه سطح سه  پژوهشي سوابق 

 سوابق مديريت موفق اجرايي امور آموزشي، پژوهشي و فرهنگي در مراكز حوزوي 

 تذكر:

 لحاظ نخواهد شد. آزمون كتبيدارد و در  معرفي به مصاحبهاز امتيازات فوق، اختصاص به مرحلة  برخورداري 
 

 

 

 

 ثبت نام: (1

واحدهاي آموزشاي داراي مجاوز پاذيرش ساطح     زير به مدارک ارائه با  چهار سطح مقطع متقاضيان تحصيل در از ثبت نام

 :گرددچهار انجام مي

 نام؛كاربرگ تکميل شدة تقاضانامة ثبت 

  رخ، جديد و پشت نويسي شده(؛ )با پوشش كامل اسالمي)چادر مشکي(، همانند، تمام 9×9دو قطعه عکس 

 هاي شناسنامه و كارت ملي؛ اصل و تصوير تمامي برگ 

  ؛يا گواهي اشتغال به تحصيل در نيمسال پاياني 9اصل و تصوير مدرک سطح 

 اصل و تصوير گواهي امتيازات ويژه؛ 

  يا سرپرست قانوني )براي داوطلبان مجرد( ويا همسر )براي داوطلبان متأهل(؛رضايت نامة پدر 

 مکتوب نسبت به اتمام دوره؛ نامه تعهّد 

 اصل فيش پرداخت هزينة ثبت نام؛ 

بانك ملي شعبه حجتيه قام باه    )سيبا(1125917412118ريال( به شماره حساب  111/111هزار ريال) دويستواريز مبلغ 

 هاي علميه خواهران. زهنام مركز مديريت حو

 

 آزمون كتبی:شركت در   (2

  گردد؛برگزار مي 2949خرداد  91جمعه روز صبح 4ساعت چهار  سطحداوطلبان آزمون ورودي 

  باشد.قابل دريافت ميواحدهاي آموزشي طريق  از خرداد 14و 18كارت ورود به جلسه آزمون 

 امتیازات ویژه 

 

  ثبت نامفرایند 
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 د بودنخواهكتبي كت در آزمون كارت ورود به جلسه، مجاز به شر هتنها با ارائ انداوطلب. 

 پايگاه اينترنتيطريق از  15/9/49 در تاريخ نتايج آزمون كتبيpaziresh.whc.ir  اعالم خواهد شد.و واحدهاي آموزشي 

 :رفتاري -شركت در مصاحبه علمی (3

  ،شود.ميتلقّي  به منزلة انصراف در موعد مقرر الزامي بوده و عدم حضور، تعيين شدهطبق زمان حضور در جلسة مصاحبه 

 شدگان:اعالم اسامی قبول (4

 شوند.اند معرفي ميرين امتياز در آزمون و مصاحبه شدهموفق به كسب باالتني كه حله صرفاً داوطلبادر اين مر 

  خاود را ارائاه نکارده     سهشده و يا مدرک سطح نثبت  11/6/49تا تاريخ فارغ التحصيلي آنان در سامانه آموزش افرادي كه

 شوند.رفي نميباشند؛ مع

 پايگاه اينترنتيطريق ز ا 22/60/33 اسامي قبول شدگان در تاريخpaziresh.whc.ir  اعالم خواهاد  و واحدهاي آموزشي

 شد.

 :در واحدهاي آموزشی پذيرفته شدگانثبت نام   (2

مراجعاه   ده،پذيرفته شا  واحدهاي آموزشي، جهت ثبت نام به بنديموظّفند طبق جدول زمان ،شدگان قطعي تمامي پذيرفته

جايگزين  ذخيرهكنند. عدم مراجعه در موعد مقرّر به منزلة انصراف از تحصيل تلقّي شده و با رعايت ساير مقرّرات، افراد 

 .خواهند شد

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 تاریخ موضوع رد

 49فروردين  16تا  26 ثبت نام آزمون ورودي سطح چهار)دكتري(  1

 49خرداد  14و  18  آزمون كارت دريافت  2

 49خرداد  91 ورودي آزمون برگزاري نزما  3

 49تير  15 اعالم نتايج آزمون كتبي  4

 بندی جدول زمان
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 رشته تفسیر و علوم قرآن

 ضريب منبع موضوع ر

 2 (؛ تألیف آیت اهلل معرفت )ره(2و1تلخیص التمهید )ج علوم قرآنی 1

 3 کریم تا آخر قرآن 22مجمع البیان تألیف مرحوم طبرسی؛ از جزء  تفسیر 2

 رجال و درایه 3
 کلیات فی علم الرجال تألیف آیت اهلل سبحانی )حفظه اهلل( .1

 دراسات فی علم الدرایه )تلخیص مقباس الهدایه( علی اکبر غفاری .2
1 

 

 رشته فقه و اصول

 ضريب منبع موضوع ر

 3 دروس فی علم االصول )حلقه ثالثه( یا کفایة االصول اصول فقه 1

 فقه 2
کتاب القضاء و کتاب االرث(، دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی )کتاب شرح اللمعه )

 الصالة و کتاب البیع( و بخش مکاسب محرمه از کتاب المکاسب شیخ انصاری 
3 

3 
رجال و 

 درایه

 کلیات فی علم الرجال تألیف آیت اهلل سبحانی )حفظه اهلل(

 ر غفاریدراسات فی علم الدرایه )تلخیص مقباس الهدایه( علی اکب
1 

 

 

 

 

 

 توضیحات نحوه ارتباط عنوان

 اطالع از نتيجه آزمون و نتيجه مصاحبه با ارسال كد ملي 30002144 سامانه پيام كوتاه

 اطالع از آخرين اخبار مربوط به پذيرش حوزه علميه خواهران paziresh.whc.ir پايگاه اينترنتي

 ت و پيشنهاداتسواالت، انتقادا paziresh@whc.ir پست الکترونيکي

 ب آزمون کتبی یمنابع و ضرا

 

 نحوه ارتباط با ما
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 نامه اشتغال به تحصیل در نیمسال پایانی مقطع سطح سه حوزه های علمیه خواهرانگواهی

ی
ل م
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ب 
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داو
ط 

وس
ت ت

سم
ن ق

ای
د.

رد
گ

 

 باسمه تعالی

.............. به شماره شناسنامه: ................................ از: داوطلب: نام و نام خانوادگی:............................................... فرزند: ....................

 در سال تحصیلی : ...............................: ...............................یکد طلبگمتولد : ................. ورودی رشته : ........................................... 

 ................................................به: واحد آموزشی:.

  با سالم و احترام:

... آزمون خواهشمند است مقرر فرمایید: با توجه به اینکه متقاضی ثبت نام و شرکت در رشته امتحانی ...........................................

شم، نسبت به تایید گواهی اشتغال به تحصیل در نیم سال پایانی باهای علمیه خواهران میحوزه 49-49سال  سطح چهارورودی 

 .........( اقدام فرمایید...........مقطع سطح سه )رشته : ................................

 نام و نام خانوادگی داوطلب:..............................................

 ...........................تاریخ تکمیل فرم:....................

ی
ل م

می
تک

ی 
زش

مو
د آ

اح
ط و

وس
ت ت

سم
ن ق

ای
د.

رد
گ

 

 باسمه تعالی

 

............ به شماره شناسنامه: ................................ .. فرزند: ......................................:.........................بدینوسیله تأیید می شود خانم 

 رشته: ........................................................ ....... واحد آموزشی : ........................................سال : ...د : ............................ ورودی متول

گذارنده شده ایشان تا تاریخ:  دارد. الزم به ذکر است میانگین واحدهایاشتغال به تحصیل در نیمسال پایانی مقطع سطح سه 

  می باشد. واحد : ...................تعداد........... ...............

 ...........واحد آموزشی:.......................................................                                                                                           

 مهر و امضا                                                                                                

نسبت به ارائه مدرک  02/6/49تذکر مهم : داوطلبان تحصیل در مقطع سطح چهار الزم است تا تاریخ 

 سبا ت پذیرش حذف خواهند شد.سطح سه خود اقدام نمایند، در غیر این صورت از محا

 

 

 

 تاريخ: ..........................

 شماره: .......................

 گواهی اشتغال به تحصیل
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 تعهدنامه
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 رضایت نامه
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 پژوهشی - کاربرگ ثبت نام سطح چهارآموزشی


