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ْ َطاِئَف  ة  َفَلْوََل َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَق  ُهوا ِف  ة  ِمهْْنُ ُهْم ِلَيَتَفقَّ ْ َلَعلَّ
يِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلهْْيِ َيْحَذُروَن الدِّ

 

 مقدمه
رشد و کمال که خداوند در نهاد بشر گذاشته است،  ياستعدادها يشکوفا ساز يتالش برا

 کمال طلب دارند. ينو و روح است که فکرِ يکسان هرسالت هم

 يخواهران يبرا يو آرمان خواه ييجوکمال ين بسترهايتراز مناسب يکيه، يعلم يهاحوزه

نوعان اند، هم شوق خدمت به اسالم و مکتب و همقرآن و عترت نابِ معارفِ هاست که هم تشن

 را دارند.

م يد و در حريو پاک داشته باش ياله يد و فکريد و مؤثر باشيمف يد وجوديخواهيشما که م

د، ير گذار باشيهدف شناس و تأث ين و مربّيام يکارآمد، مشاور يغ، مبلّيمتعال يهاارزش

، هم از يو معارف قرآن يعلوم اسالم يريه و فراگيعلم يهال در حوزهيبجاست که با تحص

 د.ين مرز و بوم بپردازيا مستعدّ يهااندن جوانهيد، هم به رويراب شويمان سيا هسرچشم

 يخواهران سراسر کشور آمادگ هيعلم يهاهحوز 3191-94 يليسال تحصنيمسال دوم  يبرا

و در خدمت  هثبت نام به عمل آورد، يحوزو التيتحصمند به هاز خواهران عالق دارند تا

 ياخالق يهاارزش يتعال ش را وقفِيحاضر، وجود خو توانند در عصرِيم د کهنباش يياستعدادها

جهان  يازهايت مسلمان و نز و امّيش در قبال اسالم عزيت خويدر جامعه سازند و به مسئول

 .ندياسالم عمل نما

 
 

 هاي علمية خواهرانمركز مديريت حوزه
 معاونت آموزش

 يرشاداره كل سنجش و پذ

 1393ماه مهر



2 

 
 

که 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 که  فرديآموز سال آخر نظام جديد آموزش متوسطه: دانش -2

موفق به گذراندن تمامي  91 شهريوريا متفرقه به تحصيل اشتغال داشته و حداکثر تا پايان  صورت روزانه، شبانه

 مورد تأييد آموزش و پرورش را دريافت نمايد.  متوسطهشده و ديپلم  ،واحدهاي درسي
به صورت  نظام جديد آموزش متوسطه،که 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.

که به صورت روزانه، شبانه يا متفرقه به تحصيل در سال سوم  فردي راهنمايي: هآموز سال آخر دوردانش -4

مورد تأييد آموزش و  پايان دوره  هموفق به اخذ گواهينام 91 شهريورر تا پايان راهنمايي اشتغال داشته و حداکث

 پرورش ـ شود.
فردي که 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 که مرکز مديريت حوزه مركز: -6

 مدارس علميه خواهران سراسر کشور را بر عهده دارد. دهي، هدايت، نظارت و پشتيباني، امر سازمانخواهران
است که داراي مجوز فعاليت از سوي مرکز پژوهشي  ،تربيتي ،آموزشياي مجموعه مدرسه علميه: -7

 هاي علميه خواهران باشد.مديريت حوزه
 پايان دوره داراي مدرك شدگانتحصيلي پذيرفته هدور سيكل: دارندگان مدرك هويژ يعموم هدور -8

 )و کمتر از ديپلم( است. راهنمايي
ديپلم  داراي مدرك شدگانتحصيلي 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 -11

 حضور داشته باشد.علميه در مدرسه  يآموزش هن ناميمطابق آئتربيتي، پژوهشي 
 

 دارندگان مدرک هويژ يعموم هشدگان دورنيمسال تحصيلي پذيرفتهاولين و دومين به  آزمايشي: هدور -11

« آزمايشي هدور » دارندگان مدرک ديپلم يا باالتر هويژ يعموم هشدگان دورنيمسال پذيرفتهاولين و  سيکل

 گردد.اطالق مي
 

 

 اصطالحات 
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هاي علميه بهاي حوزهخواهران با حفظ اصول اساسي و ميراث گران ههاي علمينظام آموزشي ـ تربيتي حوزه

هاي اين هاي اختصاصي بانوان و نيازهاي جامعه طراحي شده است. يکي از ويژگيتشيّع، متناسب با ويژگي

 بدين شرح است: ،کالن آن نظام، طراحي آن در قالب مقاطع تحصيلي کوتاه مدت و هدفمند است که اهدافِ

هاي ديني، نظر، متخلِّق به اخالقِ اسالمي، توانمند در تبليغ و ترويج آموزهشناس، صاحبتربيت خواهران دين

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

 خواهران: ههاي علميمقاطع تحصيلي حوزه
 عمومي)کارشناسي( هاول: دورمقطع 

 عالي)کارشناسي ارشد( همقطع دوم: دور
 (تخصّصي)دکتري همقطع سوم: دور

 (اجتهاد)فوق دکتري -صفوق تخصّ همقطع چهارم: دور
 

 اهداف دوره عمومي:

 ؛تربيت کارشناسان مسائل ديني، مشاوران مذهبي و مبلّغان کارآمد .3
 ؛تربيت مربّيان و معلّمان معارف اسالمي .2
 ؛سازي استعدادهاي برتر براي تحصيل در مقاطع باالترآماده .1

 

 اهداف دوره عالي:

 شود:ويژگي اصلي اين دوره، گرايشي و تخصّصي شدن دروس حوزوي است که با اهداف زير برگزار مي

 ها هاي کارشناسي دانشگاههاي علميه خواهران و دورهعمومي حوزه هتربيت مدرّس و مربّي براي دور .3
 مراکز آموزش عالي؛ و

 هاي مربوطه؛تربيت محقّق و پژوهشگر در گرايش .2
 تربيت مبلّغان کارآمد و مديران فرهنگي؛ .1
 سازي استعدادهاي برتر به منظور ورود به مقاطع باالتر؛آماده  .4

 

 اهداف دوره تخصّصي:

 شناس واهران دينشوند و هدف اصلي اين مقطع، تربيت خپردازي ميدر اين مقطع، طالب، وارد عرصه نظريه
 باشد.مي جامعهمعرفتي  -هاي مختلف به منظور پاسخگويي به نيازهاي علمينظر درعرصه و صاحب

 

 های علمية خواهرانآشنايي با كليات نظام آموزشي ـ  تربيتي حوزه
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 اهداف دوره فوق تخصص:

 ،شودمحدود مي« فقه و اصول»و « يتفسير و علوم قرآن» ها ماننددر اين مقطع که منحصراً به بعضي گرايش

 شوند.اجتهادِ 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  .3

درس با تعداد واحد آن درس سنجيده شده و قبولي يا عدم قبولي در يك درس، به همان درس محدود 

 شد.خواهد 
 باشد.واحد مي 222کل هاي سيواحد و براي ورودي391،تعداد واحدهاي درسي براي ورودي هاي ديپلم .2
هفته امتحانات  2درسي و  ههفت 32سال، شامل سال تحصيلي و هر نيمهر سال تحصيلي، مرکب از دو نيم .1

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

 و براي دارندگان مدرک ديپلم يا باالتر هويژ عمومي هسال تحصيلي براي دور 5سيکل و  دارندگان مدرک

 است. سال 2پاره وقت  هدور
علميه، اعمّ از جلسات درس، مباحثه، امتحانات و ... بر  ههاي آموزشي مدرسحضور طلبه در تمام برنامه .5

 الزامي است.، تحصيلي هحسب شيو هاي ابالغي مرکزدستورالعمل اساس
 باشد مشروط خواهد بود.  14سال او کمتر از اي که معدل کلّ نيمبوده و طلبه 12قبولي در هر درس  هنمر .2

و چهار نيمسال دوره عمومي ويژه دارندگان مدرک ديپلم يا باالتر سه نيمسال مشروط شدن در  .7

تحصيل  هموجب محروميّت از ادام ،عمومي ويژه دارندگان مدرک سيکلدوره مشروط شدن در 

 گردد.مي

رفتاري و  -هاي اخالقييا فاقد صالحيت کسب نمايد 12معدل کمتر از  آزمايشي، هاي که در دورطلبه .8

 شود.تحصيل محروم مي هاز ادام ،انضباطيِ الزم باشد
مجاز  مطلقاًبراي طالب, در تمامي سنوات تحصيل همزمان در ساير مراکز آموزشي  اشتغال به تحصيلِ .9

 .نيست
 هپذيرفته شده به مدرس هيعلم هآزمايشي از مدرس ههرگونه انتقال يا مهمان شدن طلبه در دور .31

 .باشدديگر، مجاز نمي
احراز عدم صالحيت فکري، اخالقي و رفتاري طلبه در هر مرحله از تحصيل موجب محروميت وي از ادامه  .33

 شد. تحصيل خواهد
 باشد:پذير ميامکان ،دو صورت زيربه يکي از  آزمايشي هبعد از سپري شدن دورانتقال طالب  .32

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

 نامه آموزشي آشنايي با بخشي از آئين
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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؛ 

 کمتر  ،مقصد در سال ورودي هشده در مدرسامتياز علمي او از امتياز آخرين فرد پذيرفته

 نباشد؛
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 ِتمام وقت حضوري: 

واحد درسي و براي دارندگان  391برنامه درسي اين دوره براي دارندگان مدرک ديپلم يا باالتر،  

 است.واحد درسي  222مدرک سيکل، 

 يدر تمام موظف است تحصيل در اين دوره به صورت تمام وقت بوده که بر اساس آن، طلبه

حضور  مصوب يهانامهنيه، مطابق با آئيعلم هدر مدرس ، پژوهشيتربيتيهاي آموزشي، برنامه

 داشته باشد. 

 

 عمومي  تحصيل در دوره شيوه

 

هاي علميه خواهران بر اساس مصوبات حوزهمركز مديريت 

شوراي عالي انقالب فرهنگي به  205و 863شماره 

هاي الزم، التحصيالن دوره عمومي پس از احراز صالحيتفارغ

مدرك علمي سطح دو )كارشناسي( اعطاء خواهد نمود. 

دارندگان مدرك علمي سطح دو )كارشناسي( از كليه مزاياي 

ها التحصيالن دوره كارشناسي دانشگاهعلمي و استخدامي فارغ

 و مؤسسات آموزش عالي برخوردارند.
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 شرايط عمومي: (أ

 اسالم؛اعتقاد و التزام عملي به دين مبين  _3

 فقيه و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران؛ هاعتقاد و التزام به واليت مطلق _2

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران؛ -1

 هاي فکري، اخالقي و رفتاري؛احراز صالحيت _4

هاي جسمي مانع تحصيل و امراض برخورداري از سالمت روحي ـ رواني و نداشتن نقص عضو، بيماري _5

 مسري؛

 يا همسر )براي داوطلبان متأهل(؛و )براي داوطلبان مجرد( يا سرپرست قانونيپدر رضايت  -2

 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  1 هنظام قديم آموزش متوسطه و يا دور هسال 4 هپايان دور

 از سال اول و دوم متوسطه. 32معدل حداقل يا  اشتغال به تحصيل در سال سوم نظام جديد با  32کل  معدل

 

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

يا  اشتغال به تحصيل در سال سوم راهنمايي با ميانگين معدل  35راهنمايي با حداقل معدل  هپايان دور 

 از سال اول و دوم راهنمائي. 35حداقل 

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 

 

 به شرح زير:در زمان ثبت نام، ي نِّبرخورداري از شرايط سِ (3

  و پس از آن( 76سال سنّ براي دارندگان مدرک سوّم راهنمايي )متولدين سال  17حداکثر 

  و پس از آن( 63دارندگان مدرک ديپلم )متولدين سال  ،سال سن براي داوطلبان روزانه 31حداکثر 

  و پس از آن( 71دارندگان مدرک ديپلم )متولدين سال  ،سال سن براي داوطلبان خوابگاهي 22حداکثر 

 شرايط پذيرش داوطلبان
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سال(  سهمدرك كارداني )براي داوطلبان داراي مدرك پيش دانشگاهي)يک سال( براي دارندگان  تبصره:

   سال( به حداكثر سن مجاز افزوده ازدهي) سال( دكتري هفتسال( كارشناسي ارشد ) پنجكارشناسي )

 شود.نمي« داوطلبان خوابگاهي»تبصره شاملاين ذكر است  شود، شايانمي

 

 

 

 

 

   :نامثبت كارت خريد (أ

ريال(  011.111يکصدهزار ريال) و پرداخت مبلغ www.whc.irبا مراجعه به پايگاه اينترنتي 
نام توانيد نسبت به خريد كارت ثبتشتاب، مي شبکه عضو يبانک های با استفاده از كارت

 )دريافت شماره پرونده و كد رهگيری(، اقدام نماييد. 

  :اينترنتي نامثبت (ب
از روز كه  93 -94خواهران برای سال تحصيلي  ههای علميتحصيل در حوزهداوطلبان نام ثبت

آبان  99 شنبهپنج تا روزآغاز و  whc.irwww.از طريق پايگاه اينترنتي  3903 ماهآبان  70شنبه 

 :گيردانجام ميزير به شرحبا مدارک الزم ادامه خواهد داشت  3139 ماه

  كارت ملي، جديد()با پوشش كامل اسالمي، چادر مشکي، تمام رخ، عکستصوير اسکن شده ،

دارندگان مدرک  هعمومي ويژ همدرک اتمام تحصيالت سوم راهنمايي برای داوطلبان دور

دارندگان مدرک ديپلم يا  هعمومي ويژ هسيکل، يا مدرک ديپلم يا باالتر برای داوطلبان دور

 ؛باالتر؛ )با ذكر معدل كلّ(

  نهج البالغهامتياز حفظ قرآن و ضيان استفاده ازمتقا به های مربوطگواهيتصوير اسکن شده،  

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

 (9سطحدوره عمومي )داوطلبان  نامثبتفرايند كامل 

 

http://www.whc.ir/
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تا سه دو افرادی 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. ،حفظ، مازاد بر ظرفيت به مصاحبه

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

 است. اخالقي از طريق مصاحبه و ساير مراحل پذيرش و رفتاریفکری، های صالحيت

 احکام، اخالق، اطالعات عمومي و اطالعات سياسي و اجتماعي و مصاحبه: محورهای 

 استعدادهای تحصيلي است.

 با مراجعه ، استان محل سکونت بندیبايست با توجه به جدول زمانمعرفي شدگان به مصاحبه، مي

 شخصي خود در سايت پذيرش، نسبت به تعيين نوبت مصاحبه اقدام نمايند.به صفحه 

 همصاحبه، طبق زمان انتخابي، الزامي بوده و عدم حضور در موعد مقرر به منزل هحضور در جلس 

 انصراف تلقّي خواهد شد.

 توانند بامي چنانچه داوطلب در زمان انتخابي، برای مصاحبه حاضر نشود، مدارس علميه تبصره:

بررسي علّت غيبت، در صورت موجّه بودن آن و سپری نشدن زمان مصاحبه با هماهنگي مديريت 

 پذيرش مركز، نوبت ديگری را برای انجام مصاحبه تعيين نمايند.

قبولي نهايي فرد نبوده و افرادی كه باالترين امتياز  همصاحبه، به منزل شركت داوطلب در تذكر:

 شوند.نام به مدرسه انتخابي، معرفي مينهايي را كسب نمايند، جهت ثبت

 :در مدارس علميه ينام پذيرفته شدگان نهايثبت (ه

، جهت ثبت استان محل سکونت بنديشدگان قطعي، موظّفند طبق جدول زمانتمامي پذيرفته

انصراف از تحصيل  هخود مراجعه کنند. عدم مراجعه در موعد مقرّر به منزل نام به مدرسه انتخابي

 تلقّي شده و با رعايت ساير مقرّرات، افراد واجد شرايط جايگزين خواهند شد.
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شوند، الزم است مدارک زير را معرفي ميعلميه  نام به مدارسكه جهت ثبت پذيرفته شدگان نهايي

 :به 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 

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

 متأهل(؛

 مندي از تسهيالت بهره ايثارگري و عضويت در بسيج، جهتالبالغه، حفظ 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.مدرک پايان دوره تحصيلي خود با ذکر معدل کل،  هبه ارائ

و باالتر، بايد آخرين مدرک تحصيلي کارداني ها و مراکز آموزش عالي در مقطع التحصيالن دانشگاهفارغ :2تذكر

 علميه تحويل دهند. هرا که معدل کلّ در آن ذکر شده است به مدرسخود 
زمان تحويل مدارک درخواستي به مدارس علميه )غير از مدرک تحصيلي(، بعد از قبولي نهائي خواهد  :3تذكر

 بود.

در  دار اطالع رسانيداوطلبان بوده و مدارس علميه صرفاً، عهده هصحت و سقم مدارک ارائه شده بر عهد :4تذكر

 دعوت شدگان به مصاحبه و دعوت جهت ثبت نام نهائي خواهند بود. هخصوص زمان مصاحب

 

 

 باشد.پذير ميامکان ،محل سکونت آنان همدارس علميترين نزديکپذيرش داوطلبان صرفاً در 
تواند از خوابگاه نمي  را داشته باشد،در صورتي كه داوطلب امکان رفت و آمد به مدرسه علميه  :0تبصره

 استفاده كند.

علميه باشد، انتخاب يکي از مدارس  هدر صورتي كه شهر محل سکونت داوطلب، فاقد مدرس: 9تبصره
  بالمانع است. ،اينکه مجوز جذب طلبه خوابگاهي داشته باشد ، مشروط بهعلميه استان محل سکونت

 داوطلب خواهد بود( هالذكر، به عهدمغاير با ضوابط فوقهاي اشتباه و ت انتخابليّمسئو)

 انتخاب مدرسة علميه محل تحصيل
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صرفاً جهت دريافت اطالعات الزم در خصوص دعوت به  11112344پيام کوتاه  هسامان .3

 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  (www.whc.irپايگاه )مندرج در  91سالنيمسال دوم داراي مجوز پذيرش  هعلمي

 مطالعه نمائيد.

شود از هاي داوطلبان بعد از اتمام مراحل پذيرش، اکيداً توصيه ميبا عنايت به امحاء پرونده .1

 اصل مدارک تحصيلي، شناسنامه، کارت ملّي، پول نقد و .... خودداري فرمائيد. هارائ

 شود.به هيچ عنوان عودت داده نمي ،نامثبت همدارك دريافتي و هزين .4

 

 

 توضيحات نحوه ارتباط عنوان 

0 
سامانه پيام 

 كوتاه
 كد ملي اطالع از وضعيت دعوت به مصاحبه و نتيجه مصاحبه  با ارسال 31119033

 www.whc.ir پايگاه اينترنتي 9
 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 هایحوزه از آخرين اخبار مربوط به پذيرشاطالع  -2

سطح دو )كارشناسي(، دارای مجوز پذيرش فهرست مدارس علميه 

های علميه خواهران به در پايگاه اينترنتي مركز مديريت حوزه

 باشد.، قابل دريافت ميصفحه پذيرش www.whc.irنشاني: 

 تذكرات نهائي

 

 نحوه ارتباط با ما

http://www.whc.ir/
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نام نويس ثبتپيشكاربرگ 

 اينترنتي

 

  9سطحنام اينترنتي نويس ثبتكاربرگ پيش

 


