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ْ َطاِ�َ�  ٍة َفَلْوَال َ�َ�َر ِمْن ُکلِّ ِفْرَق  ُھوا ِيف  ٌة ِمْ�ُ ُھْم ِلَیَتَفقَّ ْ َلَعلَّ

یِن َوِلُیْنِذُروا َقْوَمُھْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْ&ِ 1ْ2ََذُروَن الدِّ

 مقدمه
رشد و كمال كه خداوند در نهاد بشر گذاشته است،  ياستعدادها يشكوفا ساز يتالش برا

 كمال طلب دارند. ينو و روح است كه فكرِ يكسان هرسالت هم
 يخواهران يبرا يو آرمان خواه ييجوكمال ين بسترهايتراز مناسب يكيه، يعلم يهاحوزه

نوعان اند، هم شوق خدمت به اسالم و مكتب و همقرآن و عترت نابِ معارف هاست كه هم تشن
 را دارند.

م يد و در حريو پاك داشته باش ياله يد و فكريد و مؤثر باشيمف يد وجوديخواهيشما كه م
د، ير گذار باشيهدف شناس و تأث ين و مربيام يكارآمد، مشاور يغ، مبلّيمتعال يهاارزش

، هم از يو معارف قرآن يعلوم اسالم يريه و فراگيعلم يهال در حوزهيبجاست كه با تحص
 د.ين مرز و بوم بپردازيا مستعد يهااندن جوانهيد، هم به رويراب شويمان سيا هسرچشم

از  دارند تا يخواهران سراسر كشور آمادگ هيعلم يهاهحوز 1393-94 يليسال تحص يبرا
 ييو در خدمت استعدادها هثبت نام به عمل آورد، يحوزو التيتحصمند به هخواهران عالق

در جامعه  ياخالق يهاارزش يتعال ش را وقفيحاضر، وجود خو توانند در عصرِيم د كهنباش
جهان اسالم عمل  يازهايت مسلمان و نز و اميش در قبال اسالم عزيت خويسازند و به مسئول

 .ندينما
 
 

 هاي علمية خواهرانمركز مديريت حوزه
 معاونت آموزش

 يرشاداره كل سنجش و پذ
 1392ماه بهمن
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كه مطابق نظام قديم آموزش متوسطه (چهارساله) به  فرديالتحصيل نظام قديم آموزش متوسطه:  فارغ -1
صورت روزانه، شبانه يا متفرقه به تحصيل پرداخته و موفق به اخذ ديپلم متوسطه  مورد تأييد آموزش و پرورش شده 

 باشد.
به مطابق نظام جديد آموزش متوسطه كه  فرديآموز سال آخر نظام جديد آموزش متوسطه:  دانش -2

موفق به گذراندن تمامي  93يا متفرقه به تحصيل اشتغال داشته و حداكثر تا پايان خرداد  صورت روزانه، شبانه
 مورد تأييد آموزش و پرورش را دريافت نمايد.  متوسطهشده و ديپلم  ،واحدهاي درسي

به صورت  نظام جديد آموزش متوسطه،كه مطابق  فرديالتحصيل نظام جديد آموزش متوسطه:  فارغ -3
موفق به اخذ ديپلم ـ مورد تأييد آموزش  ،متوسطه در پايان سال سوم روزانه، شبانه يا متفرقه به تحصيل پرداخته و

 و پرورش ـ شده باشد.
كه به صورت روزانه، شبانه يا متفرقه به تحصيل در سال سوم  فردي راهنمايي: هآموز سال آخر دور دانش -4

مورد تأييد آموزش و  پايان دوره  هموفق به اخذ گواهينام 93ر تا پايان خرداد راهنمايي اشتغال داشته و حداكث
 پرورش ـ شود.

فردي كه به صورت روزانه، شبانه يا متفرقه، دوره راهنمايي را به اتمام  التحصيل دوره راهنمايي:فارغ -5
 پايان دوره ـ مورد تأييد آموزش و پرورش ـ شده است. هرسانده و موفق به اخذ گواهينام

هاي علميه گذاري حوزهسياستشوراي  زير نظرهاي علميه خواهران كه  مركز مديريت حوزه مركز: -6
 مدارس علميه خواهران سراسر كشور را بر عهده دارد. دهي، هدايت، نظارت و پشتيباني، امر سازمانخواهران

است كه داراي مجوز فعاليت از سوي مركز پژوهشي  ،تربيتي ،آموزشياي مجموعه مدرسه علميه: -7
 هاي علميه خواهران باشد.مديريت حوزه

 پايان دوره داراي مدرك شدگان تحصيلي پذيرفته هدور سيكل: دارندگان مدرك هويژ يعموم هدور -8
 (و كمتر از ديپلم) است. راهنمايي

ديپلم  داراي مدرك شدگان تحصيلي پذيرفته هدور :و باالتر ديپلم مدركدارندگان  هويژ يعموم هدور -9
 از آن است. متوسطه و باالتر

   هاي آموزشي،برنامه يتمام موظّف است در آموزشي، دورهدر اين  طلبه :تمام وقت حضوري دوره -10
 حضور داشته باشد.علميه در مدرسه  يآموزش هن ناميمطابق آئتربيتي، پژوهشي 

هاي آغازين تحصيل، مطابق واحد درسي را در سال 76، طلبه آموزشي دورهدر اين  نيمه حضوري: دوره -11
     غيرحضوريرا به صورت  ديگر واحدهاي باقي ماندهو  حضوريخواهران به صورت  همقرّرات مدارس علمي

 گذراند.مي
با اين تفاوت كه  ؛باشدتمام وقت مي حضوريِ ه، همانند دوردورهدرسي اين  هبرنام پاره وقت: دوره -12

   تشكيلهفته  يروزها يدر برخ ،درس يهاكالسحضوري بوده و  هسنوات تحصيلي اين دوره بيشتر از دور
 شود.يم

 اصطالحات 
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 سيكل دارندگان مدرك هويژ يعموم هشدگان دور به نيمسال اول و دوم تحصيلي پذيرفته آزمايشي: هدور -13
اطالق » آزمايشي هدور « دارندگان مدرك ديپلم يا باالتر هويژ يعموم هشدگان دور و نيمسال اول پذيرفته

 گردد. مي
 
 
 
 

هاي علميه  بهاي حوزهخواهران با حفظ اصول اساسي و ميراث گران ههاي علمي نظام آموزشي ـ تربيتي حوزه
هاي اين  اختصاصي بانوان و نيازهاي جامعه طراحي شده است. يكي از ويژگيهاي  تشيع، متناسب با ويژگي

 بدين شرح است: ،نظام، طراحي آن در قالب مقاطع تحصيلي كوتاه مدت و هدفمند است كه اهداف كالن آن
ديني، هاي  نظر، متخلِّق به اخالقِ اسالمي، توانمند در تبليغ و ترويج آموزه شناس، صاحب تربيت خواهران دين

 .ي علمي ـ معرفتي و اخالقي جامعهگو به نيازها تدريس، تحقيق، تأليف، مديريت فرهنگي، پاسخ
 

 خواهران: ههاي علميمقاطع تحصيلي حوزه
 عمومي(كارشناسي) همقطع اول: دور
 عالي(كارشناسي ارشد) همقطع دوم: دور
 )تخصصي(دكتري همقطع سوم: دور

 )اجتهاد(فوق دكتري -صفوق تخص همقطع چهارم: دور
 

 اهداف دوره عمومي:
 ؛تربيت كارشناسان مسائل ديني، مشاوران مذهبي و مبلّغان كارآمد .1
 ؛تربيت مربيان و معلّمان معارف اسالمي .2
 ؛سازي استعدادهاي برتر براي تحصيل در مقاطع باالتر آماده .3

 
 اهداف دوره عالي:

 شود: حوزوي است كه با اهداف زير برگزار ميويژگي اصلي اين دوره، گرايشي و تخصصي شدن دروس 
 ها  هاي كارشناسي دانشگاه هاي علميه خواهران و دوره عمومي حوزه هتربيت مدرس و مربي براي دور .1

 مراكز آموزش عالي؛ و
 هاي مربوطه؛ تربيت محقّق و پژوهشگر در گرايش .2
 تربيت مبلّغان كارآمد و مديران فرهنگي؛ .3
 برتر به منظور ورود به مقاطع باالتر؛سازي استعدادهاي  آماده  .4

 

 هاي علمية خواهرانآشنايي با كليات نظام آموزشي ـ  تربيتي حوزه
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 اهداف دوره تخصصي:
 شناس  شوند و هدف اصلي اين مقطع، تربيت خواهران دين پردازي مي در اين مقطع، طالب، وارد عرصه نظريه

 باشد. مي جامعهمعرفتي  -هاي مختلف به منظور پاسخگويي به نيازهاي علمي نظر درعرصه  و صاحب
 

 تخصص:اهداف دوره فوق 
 ،شودمحدود مي» فقه و اصول«و » يتفسير و علوم قرآن« ها ماننددر اين مقطع كه منحصراً به بعضي گرايش

 شوند.اجتهاد متجزّي، جذب مي هافراد نخبه و زبده براي رسيدن به درج

است. در اين نظام، ارزش هر » نيمسالي نظام واحدي«، مبتني بر هاي علميه خواهرانحوزهآموزش در  .1
درس با تعداد واحد آن درس سنجيده شده و قبولي يا عدم قبولي در يك درس، به همان درس محدود 

 خواهد شد.
 باشد.واحد مي 266كل هاي سيواحد و براي ورودي190 ،تعداد واحدهاي درسي براي ورودي هاي ديپلم .2
هفته امتحانات  2درسي و  ههفت 16سال، شامل سال تحصيلي و هر نيمو نيمهر سال تحصيلي، مركب از د .3

 است.
 هويژسال تحصيلي در دوره عمومي  7بر به طور متوسط، مشتمل در مدارس علميه تحصيل سنوات  .4

و براي  دارندگان مدرك ديپلم يا باالتر هويژ عمومي هسال تحصيلي براي دور 5سيكل و  دارندگان مدرك
 است. سال 6پاره وقت  هدور

علميه، اعم از جلسات درس، مباحثه، امتحانات و ... بر  ههاي آموزشي مدرس حضور طلبه در تمام برنامه .5
الزامي ، (حضوري، نيمه حضوري و پاره وقت) تحصيلي هحسب شيو هاي ابالغي مركزدستورالعمل اساس
 است.

 باشد مشروط خواهد بود.  14سال او كمتر از اي كه معدل كلّ نيم بوده و طلبه 12قبولي در هر درس  هنمر .6
و چهار نيمسال دوره عمومي ويژه دارندگان مدرك ديپلم يا باالتر سه نيمسال مشروط شدن در  .7

تحصيل  هموجب محروميت از ادام ،دوره عمومي ويژه دارندگان مدرك سيكلمشروط شدن در 
 گردد.مي

رفتاري و  -هاي اخالقييا فاقد صالحيت كسب نمايد 12معدل كمتر از  آزمايشي، هدور اي كه در طلبه .8
 شود.تحصيل محروم مي هاز ادام ،انضباطيِ الزم باشد

مجاز  مطلقاًبراي طالب, در تمامي سنوات تحصيل همزمان در ساير مراكز آموزشي  اشتغال به تحصيلِ .9
 .نيست

 هپذيرفته شده به مدرس هيعلم هآزمايشي از مدرس هدورهرگونه انتقال يا مهمان شدن طلبه در  .10
 .باشدديگر، مجاز نمي

 نامه آموزشي آشنايي با بخشي از آئين
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احراز عدم صالحيت فكري، اخالقي و رفتاري طلبه در هر مرحله از تحصيل موجب محروميت وي از ادامه  .11
 تحصيل خواهد شد.

 باشد:پذير ميامكان ،دو صورت زيربه يكي از  آزمايشي هبعد از سپري شدن دورانتقال طالب  .12
در صورت انتقال تحصيل، از شهري به شهر ديگر، فقط  هواجد شرايط ادام هبا درخواست انتقال طلب .أ 

 شود.موافقت مي ،ا همسر)والدين ي(متقاضي هخانواد
با موافقت  ؛ديگر در همان شهر هتحصيل، از يك مدرسه به مدرس هانتقال طلبه داراي شرايط ادام .ب 

 مبدأ و مقصد و مشروط به شرايط زير است: مدرسه
 نيمسال اول تحصيلي خود را با موفقيت گذرانده باشد؛ �
كمتر  ،مقصد در سال ورودي هشده در مدرس امتياز علمي او از امتياز آخرين فرد پذيرفته �

 نباشد؛
 

 
 

  
   
  

 :تمام وقت حضوريِ .1
واحد درسي و براي دارندگان مدرك  190برنامه درسي اين دوره براي دارندگان مدرك ديپلم يا باالتر،  

 تحصيل در اين دوره به صورت تمام وقت بوده كه بر اساس آن، طلبه واحد درسي است. 266سيكل، 
 يهانامهنيه، مطابق با آئيعلم هدر مدرس ، پژوهشيتربيتيهاي آموزشي، برنامه يدر تمام موظف است

 حضور داشته باشد.  مصوب
 :پاره وقت يِحضور .2

حضوري تمام وقت است و دانش آموختگان اين دوره، از تمامي  هاين دوره، همانند دوربرنامه درسي 

جمع زيادي از اينكه  با توجه بهليكن  ؛حضوري تمام وقت برخوردارند همزاياي علمي و استخدامي دور

هاي علميه خواهران بر اساس مصوبات شمارهمركز مديريت حوزه
التحصيالن دورهانقالب فرهنگي به فارغشوراي عالي  502و 368

هاي الزم، مدرك علمي سطح دوعمومي پس از احراز صالحيت
دارندگان مدرك علمي سطح دو (كارشناسي) اعطاء خواهد نمود.

التحصيالن(كارشناسي) از كليه مزاياي علمي و استخدامي فارغ
.ها و مؤسسات آموزش عالي برخوردارنددوره كارشناسي دانشگاه

 عمومي  هاي تحصيل در دورهشيوه
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هاي فردي و اجتماعي، هاي علميه خواهران به دليل برخي اشتغاالت و مسئوليتمشتاقان تحصيل در حوزه

وقت طراحي شده است، تا بتوانند  پاره  ه، دورندارندحضوري را  ههاي دورامكان حضور تمام وقت در برنامه

(حداقل  سنوات  از تحصيالت حوزوي در بازه زماني طوالني تر و متناسب با شرايط زندگي، بهرمند شوند.

نوبت عصر اين دوره معموالً در ؛ سال خواهد بود)نيم 18سال و حداكثر نيم 12لي دوره پاره وقت تحصي

 شود.علميه، تشكيل مي مدارس

 :نيمه حضوري .3
سطح و در دو مقطع  ناپيوسته واحدي حضوري سطح دو به صورت 190درسي ، همان برنامهدورهاين در 

 شود.اجراء شده و براي هر مقطع، گزينش جديد انجام مي  2و  1

از دروس  واحد 76باشد كه واحد مي 95هاي سطح يك و دو، تعداد واحدهاي هر يك از دوره 

هاي سطح يك و دو، حداكثر هر يك از دوره سطح يك، بايد به صورت حضوري گذرانده شود.

نيمه  هداوطلبان دور از جمله شرايطشود. مي سال اجراءدر هشت و حداقل در شش نيم

 باشد.مي ينِّسو فاقد شرط  15حضوري داشتن تحصيالت ديپلم يا باالتر با حداقلّ معدل 

 

 

 بازپذيريدرباره 
 در قبالً  يا و محروم شدهداوطلباني كه به داليل آموزشي از ادامه تحصيل 

 يك سطح تحصيلي مدرك داراي يا و اندكرده تحصيل رسمي غير مدارس
 دوره آموزشي نظام به ورود متقاضيحال حاضر در و هستند حوزه قديم نظام

از شرايط، در احر با توانندمي باشند،مي  خواهران علميه هايحوزه  عمومي
 يطالزم به ذكر است، ضوابط و شرا يكي از انواع بازپذيري، ثبت نام نمايند.

پايگاه اينترنتي مركز  يقدر دفترچه اختصاصي، از طر يثبت نام انواع بازپذير
 اطالع رساني شده است. يرش،پذ صفحه  www.whc.ir:يبه نشان
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 عمومي:شرايط  )أ 
 اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسالم؛ 1
 فقيه و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران؛ هاعتقاد و التزام به واليت مطلق 2
 تابعيت جمهوري اسالمي ايران؛ -3
 هاي فكري، اخالقي و رفتاري؛احراز صالحيت 4
هاي جسمي مانع تحصيل و امراض  بيماريبرخورداري از سالمت روحي ـ رواني و نداشتن نقص عضو،  5

 مسري؛
 يا همسر (براي داوطلبان متأهل)؛و (براي داوطلبان مجرد) يا سرپرست قانونيرضايت پدر  -6
 موفقيت در سنجش علمي و ساير مراحل گزينش؛ -7

 :حضوري هداوطلبان دورشرايط اختصاصي  )ب 
  دارندگان مدرك ديپلم يا باالتر): هعمومي (ويژ هداشتن حداقل تحصيالت جهت دور )1

ساله نظام جديد آموزش متوسطه و باالتر با حداقل  3 هنظام قديم آموزش متوسطه و يا دور هسال 4 هپايان دور
 از سال اول و دوم متوسطه. 12معدل حداقل يا  اشتغال به تحصيل در سال سوم نظام جديد با  12كل  معدل

 
   :)سيكلدارندگان مدرك  هويژ( يعموم هداشتن حداقل تحصيالت جهت دور )2

يا  اشتغال به تحصيل در سال سوم راهنمايي با ميانگين معدل  15راهنمايي با حداقل معدل  هپايان دور 
 از سال اول و دوم راهنمائي. 15حداقل 

دبيرستان بعد از قبولي نهائي، ملزم به  و سال سومداوطلبان شاغل به تحصيل در سال سوم راهنمائي  :تذكّر
صورت، نسبت اين باشند. در غيرمي 12و ديپلم با حداقل معدل كلّ  15مدرك سيكل با حداقل معدل  هارائ

 شرايط اقدام خواهد شد.واجد به جايگزيني افراد 
 

3( به شرح زير:در زمان ثبت نام، ي نِّبرخورداري از شرايط س 
 و پس از آن) 75سال سنّ براي دارندگان مدرك سوم راهنمايي (متولدين سال  17حداكثر  �

 و پس از آن) 62دارندگان مدرك ديپلم (متولدين سال  ،سال سن براي داوطلبان روزانه 30حداكثر  �

 و پس از آن) 70دارندگان مدرك ديپلم (متولدين سال  ،سال سن براي داوطلبان خوابگاهي 22حداكثر  �

 شرايط پذيرش داوطلبان
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سال)  سهي داوطلبان داراي مدرك پيش دانشگاهي(يك سال) براي دارندگان مدرك كارداني (برا تبصره:
   سال) به حداكثر سن مجاز افزوده ازدهي( سال) دكتري هفتسال) كارشناسي ارشد ( پنجكارشناسي (

 شود.نمي» داوطلبان خوابگاهي«تبصره شاملاين ذكر است  شود، شايانمي
 پاره وقت: هدورشرايط اختصاصي داوطلبان  )ج 

 ؛12داشتن تحصيالت ديپلم يا باالتر با حداقل معدل  
 :نيمه حضوري هشرايط اختصاصي داوطلبان دور )د 

           ؛15داشتن تحصيالت ديپلم يا باالتر با حداقلّ معدل  
 د)نندار »ي نِّسشرط « ،هاي نيمه حضوري و پاره وقتدورهالزم به ذكر است ( 

 

 

] 

 

 

   :نامثبت كارت خريد )أ 
ريال)  100.000و پرداخت مبلغ يكصدهزار ريال(www.whc.irبا مراجعه به پايگاه اينترنتي 

نام به خريد كارت ثبت توانيد نسبتشتاب، مي شبكه عضو  يبانك هاي با استفاده از كارت
 (دريافت شماره پرونده و كد رهگيري)، اقدام نماييد. 

  :اينترنتي نامثبت )ب 
از روز كه  93 -94خواهران براي سال تحصيلي  هتحصيل در حوزه هاي علميداوطلبان نام ثبت

 اسفند 10 شنبه تا روزآغاز و  www.whc.irاز طريق پايگاه اينترنتي  1392 ماهبهمن 26شنبه 
 :گيردانجام ميزير به شرحبا مدارك الزم ادامه خواهد داشت  1392ماه 
، كارت ملي، (با پوشش كامل اسالمي، چادر مشكي، تمام رخ، جديد)عكستصوير اسكن شده  �

دارندگان مدرك  هعمومي ويژ همدرك اتمام تحصيالت سوم راهنمايي براي داوطلبان دور

 )2سطحدوره عمومي (داوطلبان  نامثبتفرايند كامل 
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دارندگان مدرك ديپلم يا  هعمومي ويژ هسيكل، يا مدرك ديپلم يا باالتر براي داوطلبان دور
 ؛باالتر؛ (با ذكر معدل كلّ)

  ،نهج البالغهضيان استفاده از امتياز حفظ قرآن ومتقا به هاي مربوطگواهيتصوير اسكن شده  �

 سنجش علمي: )ج 
(رشته  در آخرين مقطع تحصيلي سنجش علمي داوطلبان از طريق بررسي سوابق علمي داوطلب

تا سه دو افرادي كه باالترين امتياز را دارند، به ترتيب  گردد.تحصيلي+ معدل كل) محاسبه مي
 برابر ظرفيت جهت مصاحبه، معرفي خواهند شد.

ط اوليه پذيرش با ارائه گواهي معتبر در صورت داشتن شراي البالغهحافظان كل قرآن كريم يا نهج :تبصره
 معرفي خواهند شد. ،مازاد بر ظرفيت به مصاحبهحفظ، 

 اخالقي: -شركت در مصاحبه رفتاري  )د 
در مدارس علميه، پذيرش داوطلب، منوط به احراز  افراد شايسته با توجه به اهميت گزينش �

 است. اخالقي از طريق مصاحبه و ساير مراحل پذيرش و رفتاريفكري، هاي صالحيت
 اخالق، اطالعات عمومي و اطالعات سياسي و اجتماعي واحكام،  مصاحبه: محورهاي �

 استعدادهاي تحصيلي است.
با مراجعه به صفحه شخصي ، بنديبايست با توجه به جدول زمانمعرفي شدگان به مصاحبه، مي �

 خود در سايت پذيرش، نسبت به تعيين نوبت مصاحبه اقدام نمايند.
 همي بوده و عدم حضور در موعد مقرر به منزلمصاحبه، طبق زمان انتخابي، الزا هحضور در جلس �

 انصراف تلقّي خواهد شد.
توانند با مي چنانچه داوطلب در زمان انتخابي، براي مصاحبه حاضر نشود، مدارس علميه تبصره:

بررسي علّت غيبت، در صورت موجه بودن آن و سپري نشدن زمان مصاحبه با هماهنگي مديريت 
 براي انجام مصاحبه تعيين نمايند. پذيرش مركز، نوبت ديگري را

قبولي نهايي فرد نبوده و افرادي كه باالترين امتياز  همصاحبه، به منزل شركت داوطلب در تذكر:
 شوند. نام به مدرسه انتخابي، معرفي مينهايي را كسب نمايند، جهت ثبت
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 :در مدارس علميه ينام پذيرفته شدگان نهايثبت )ه 
 بندي، جهت ثبت نام به مدرسه انتخابيقطعي، موظّفند طبق جدول زمانشدگان  تمامي پذيرفته

انصراف از تحصيل تلقّي شده و با رعايت  هخود مراجعه كنند. عدم مراجعه در موعد مقرّر به منزل
 ساير مقرّرات، افراد واجد شرايط جايگزين خواهند شد.

 

الزم است مدارك زير را به  شوند،معرفي ميعلميه  نام به مدارسداوطلباني كه جهت ثبت
 :همراه داشته باشند

 

 ؛در مدرسه نامثبت هتكميل تقاضانام  �

 رخ، جديد و پشت نويسي شده)همانند، تمام ،چادر مشكي(با پوشش كامل اسالمي،  ؛ 3*4دو قطعه عكس  �

 شناسنامه و كارت ملي. صفحاتاصل و تصوير تمامي  �

قانوني (براي داوطلبان مجرد) ويا همسر(براي داوطلبان يا سرپرست  پدر نامهرضايتكاربرگ تكميل  �

 متأهل)؛

مندي از تسهيالت بهره البالغه، ايثارگري و عضويت در بسيج، جهتحفظ قرآن يا نهجهاي ارائه گواهي �

 ويژه در مصاحبه.

دارندگان مدرك  هويژ ،عمومي هتصوير و اصل مدرك اتمام تحصيالت سوم راهنمايي براي داوطلبان دور �

 دارندگان مدرك ديپلم يا باالتر؛ هويژ ،عمومي هسيكل، يا مدرك ديپلم يا باالتر براي داوطلبان دور
 

داوطلبان شاغل به تحصيل در سال سوم راهنمائي و يا سال سوم دبيرستان، بعد از قبولي نهائي، ملزم  :1تذكر
 هستند. ،10/06/93تا تاريخ حداكثر ، مدرك پايان دوره تحصيلي خود با ذكر معدل كل هبه ارائ
و باالتر، بايد آخرين مدرك تحصيلي كارداني ها و مراكز آموزش عالي در مقطع  التحصيالن دانشگاه فارغ :2تذكر

 علميه تحويل دهند. هخود را كه معدل كلّ در آن ذكر شده است به مدرس
مدرك تحصيلي)، بعد از قبولي نهائي خواهد زمان تحويل مدارك درخواستي به مدارس علميه (غير از  :3تذكر
 بود.

دار اطالع رساني در داوطلبان بوده و مدارس علميه صرفاً، عهده هصحت و سقم مدارك ارائه شده بر عهد :4تذكر
 دعوت شدگان به مصاحبه و دعوت جهت ثبت نام نهائي خواهند بود. هخصوص زمان مصاحب
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 باشد.پذير ميامكان ،محل سكونت آنان همدارس علميترين نزديكپذيرش داوطلبان صرفاً در 
تواند از خوابگاه نمي  در صورتي كه داوطلب امكان رفت و آمد به مدرسه علميه را داشته باشد، :1تبصره

 استفاده كند.
علميه باشد، انتخاب يكي از مدارس  هدر صورتي كه شهر محل سكونت داوطلب، فاقد مدرس: 2تبصره

ع  بالمانع است. ،اينكه مجوز جذب طلبه خوابگاهي داشته باشد ، مشروط بهعلميه استان محل سكونت

 

 

صرفاً جهت دريافت اطالعات الزم در خصوص دعوت به  30002144پيام كوتاه  هسامان .1
 باشد.قابل استفاده مي ،نهائي بعد از مصاحبه هنتيجو  مصاحبه

  اين در غير باشد، فعالبراي دريافت پيام هاي تبليغاتي ، انگوشي همراه داوطلب الزم است(
 ي بعدي به عهده داوطلب خواهد بود)هامسئوليت  صورت،

 

راهنماي پذيرش و اسامي مدارس  هاينترنتي، حتماً دفترچ پايگاهنام از طريق قبل از ثبت .2
را مطالعه  )www.whc.irاينترنتي پايگاه (مندرج در  93داراي مجوز پذيرش سال  هعلمي

 نمائيد.
شود از هاي داوطلبان بعد از اتمام مراحل پذيرش، اكيداً توصيه ميبا عنايت به امحاء پرونده .3

 اصل مدارك تحصيلي، شناسنامه، كارت ملّي، پول نقد و .... جداً خودداري فرمائيد. هارائ
 شود.به هيچ عنوان عودت داده نمي ،نامثبت همدارك دريافتي و هزين .4

 

 

 

 انتخاب مدرسة علميه محل تحصيل

 تذكرات نهائي

سطح دو (كارشناسي)، داراي مجوز پذيرش فهرست مدارس علميه 
هاي علميه خواهران به در پايگاه اينترنتي مركز مديريت حوزه

باشد.، قابل دريافت ميصفحه پذيرش www.whc.irنشاني: 
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 www.whc.ir اينترنتياز طريق پايگاه  92بهمن  26 نامشروع ثبت  1

 مراجعه به صفحه شخصي از 93فروردين  26الي 16اطالعاتمشاهده و اصالح  2
 طريق شماره پرونده و كد رهگيري

 www.whc.ir اينترنتياز طريق پايگاه  93فروردين 31 اعالم نتايج مرحله اول 3

 www.whc.ir اينترنتياز طريق پايگاه  93ارديبهشت 10 تا 1 ثبت نوبت مصاحبه 4

 شودبا هماهنگي مدارس علميه برگزار مي93خرداد 31تا  ارديبهشت 10مصاحبه رفتاري و اخالقي 5

 www.whc.ir اينترنتياز طريق پايگاه  93تير 21 اعالم نتايج نهائي 6

 مراجعه به صفحه شخصي از 93تير 26تا  21 اعتراض به نتيجه نهايي 7
 طريق شماره پرونده و كد رهگيري

 www.whc.ir اينترنتياز طريق پايگاه  93مرداد 1 پاسخ به اعتراضات 8

 مراجعه حضوري به مدرسه علميه معرفي شده 93شهريور 10تا مرداد  21 ثبت نام نهايي 9
23/06/93  -شروع سال تحصيلي   

سامانه پيام  1
 كد ملي نتيجه مصاحبه  با ارسالاطالع از وضعيت دعوت به مصاحبه و  30002144 كوتاه

 www.whc.ir پايگاه اينترنتي 2
 تا اوليه ناماز زمان ثبت  ثبت نام و اطالع از وضعيت پذيرشي داوطلب - 1

 ..)و مصاحبه نتيجه و مصاحبه به دعوت( هاكالس در حضور زمان
 خواهران يهعلم هايحوزه اطالع از آخرين اخبار مربوط به پذيرش - 2

 

 2سطح بندي مراحل پذيرشجدول زمان

 نحوه ارتباط با ما
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 2سطحنام اينترنتي نويس ثبتكاربرگ پيش


