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 «اتٍ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَج »

و  بخشدیمداده شده درجات عظیمی  اند و کسانی را که علم به آنانمان آوردهیاخداوند کسانی را که 

 دهید آگاه است.خداوند به آنچه انجام مى

 «11 آيه ،مجادلهمبارکه سوره »

 مقدمه
همه  تالش براي شکوفاسازي استعدادهاي رشد و کمال که خداوند در نهاد بشرگذاشته است، رسالت

 طلب دارند.کسانی است که فکر نو و روحی کمال

ت که هم اس یخواهران يبرا یخواهآرمانو  ییجوکمال ين بسترهایتراز مناسب یکیه، یعلم يهاحوزه

 را دارند. همنوعانمکتب و  اند، هم شوق خدمت به اسالم،معارف ناب قرآن و عترت هتشن

 يهاشم ارزید و درحریو پاک داشته باش یاله يفکر بوده،د و مؤثر یمف يد وجودیخواهیشما که م

که با  ستسته ایشاد، یباش رگذاریتأثهدف شناس و  ايین و مربیام يکارآمد، مشاور یغ، مبلّیمتعال

راب یمان سیا هشم، هم از سرچیو معارف قرآن یعلوم اسالم يریه و فراگیعلم يهال در حوزهیتحص

 د.ین مرز و بوم بپردازیمستعد ا يهااندن جوانهید، هم به رویشو

از خواهران  د تادار یآمادگ 1397-98تحصیلی سال براي خواهران سراسر کشور  هیعلم يهاهحوز

توانند در یم باشد که ییو در خدمت استعدادها هبه عمل آورد نامثبت، يحوزو التیتحصمند به هعالق

ش در یت خویو به مسئول سازندجامعه در  یاخالق يهاارزش یوقف تعال ش رایعصر حاضر، وجود خو

 ند.کناسالم عمل  ز و امت مسلمان و جهانیقبال اسالم عز

 خواهران هيهاي علممرکز مديريت حوزه 
 معاونت آموزش

 يرشاداره کل سنجش و پذ
 1396 بهمن ماه



 

 
 

 تعاریف

 هاي حوزه گذاري سیاست شوراي نظارت تحت که مرکزي :خواهران علميه هايحوزه مديريت رکزم

 بر را شورک سراسر خواهران علمیه مدارس پشتیبانی و نظارت هدایت، دهی، سازمان امر خواهران، علمیه

 .دارد عهده

 می کند. جراواحد آموزشی است که دروس متداول حوزوي را ا :علميه درسهم

 خواهران علمیه هايحوزه تربیت و تعلیم نظام از مرحله اولین به(: کارشناسي/  2 سطح) عمومي مقطع

 .شودمی اعطاءبه فارغ التحصیالن این مرحله، دانشنامه سطح دو  که شود می اطالق

ا در رخود هاي تحصیلی شود که طلبه تمامی برنامهشیوه اي از تحصیل اطالق می به تحصيل حضوري:

 گذراند.یکی از مدارس علمیه می

 شآموز جدید نظام یا و قدیم نظام مطابق که فردي :پرورش و آموزش متوسطه دوره التحصيلفارغ

 دیپلم مدرک اخذ به موفق و رسانده اتمام به را متوسطه دوره متفرقه، یا شبانه روزانه، صورت به پرورش، و

 .باشد شده پرورش و آموزش تأیید مورد

 ،پرورش و آموزش جدید نظام مطابق که فردي :پرورش و آموزش متوسطه دوره سوم پايه آموزدانش

  31 تا اکثرحد و داشته اشتغال متوسطه، دوره سوم پایه تحصیل به متفرقه، یا شبانه روزانه، صورت به

 و زشآمو تأیید مورد دیپلم مدرک اخذ و درسی واحدهاي تمامی گذراندن به موفق ،1397 ماه شهريور

 .شود پرورش

  یمقد نظام مطابق که فردي :پرورش و آموزش متوسطه اول دوره نهم پايه يا سيکل التحصيل فارغ

 را متوسطه اول دوره یا  راهنمایی دوره متفرقه، یا شبانه روزانه، صورت به پرورش، و آموزش جدیدنظام یا

 تأیید وردم متوسطه اول دوره نهم پایه اتمام گواهی یا و سیکل مدرک اخذ به موفق و رسانده اتمام به

 .باشد شده پرورش و آموزش

 روزانه، صورت به که فردي :پرورش و آموزش جديد نظام متوسطه اول دوره نهم پايه آموزدانش

 1397 ماه ريورشه 31 تا حداکثر و داشته اشتغال متوسطه اول دوره نهم پایه تحصیل به متفرقه، یا شبانه

 .شود پرورش و آموزش تأیید مورد متوسطه اول دوره نهم پایه اتمام گواهی اخذ به موفق

 متوسطه، اول دوره نهم پایه اتمام یا سیکل مدرک با شدگانپذیرفته تحصیلی اول سال به :آزمايشي دوره

 در که شودمی اطالق «آزمايشي دوره» باالتر و دیپلم مدرک با شدگانپذیرفته تحصیلی اول نیمسال و

 .گیرد می قرار تایید و بررسی مورد طلبه رفتاري و اخالقی علمی، فکري، هاي صالحیت آن



 

 
 

 نظام تحصیلی کلیاتآشنایی با 
 

هاي علمیه، هاي علمیه خواهران با حفظ اصول اساسی و میراث گرانبهاي حوزهحوزه یلینظام تحص

هاي این نظام، هاي اختصاصی بانوان و نیازهاي جامعه طراحی شده است. یکی از ویژگیمتناسب با ویژگی

 .مدت و هدفمند استطراحی آن در قالب مقاطع تحصیلی کوتاه

 

 :نخواهرا علميه هاي تحصيلي حوزه مقاطع

 / کارشناسی پیوسته(؛ 2عمومی )سطح مقطـع

 / کارشناسی ارشد(؛ 3عـالـی )سطح مقطـع

 / دکتري(؛ 4تخصّصی )سطح مقطع

 

 :خواهران هيعلم يدرحوزه ها تيو ترب ميحاکم بر نظام تعل اهداف

 يمادر فهیوظ يفایشناس در ا فهیمتخلق، آگاه و وظ ،یانقالب ر،یمن، متعهد، بصؤبانوان عالم، م تیترب.1

 ؛خانواده یو تعال میاز تحک يو پاسدار يو همسر

 :يهادر عرصه هیعلم هايحوزه هايتیتحقق رسالت و مأمور ياستار بانوان متخصص و کارآمد در تیترب.2

 مختلف؛ يهامعارف اسالم ناب در سطوح و ساحت فرهنگ و جیو ترو غیتبل 

  ؛یفرهنگ -یجوامع علم ریو سا هیعلم يدر حوزه ها تیو ترب میتعل 

  ؛یانسان -یو اجتهاد در عرصه علوم اسالم يپرداز هیو پژوهش، نظر قیتحق 

  ؛یو اجتماع یخانوادگ ،يفرد يو مشاوره در عرصه ها ییراهنما 

 ؛یو آموزش یغیتبل ،یفرهنگ ،یمراکز علمامور  يو راهبر تیریمد 

 



 

 
 

 یمقطع عموم برنامه تحصیلیآشنایی با بخشی از 
 یاخالق يهانهیدر زم ن،یمقدمات و مسائل د ،یعالوه بر آموزش مبان ،یمقطع عموم هیمدارس علم، 

 پردازند. یطالب م یو مهارت یعقالن يهاجنبه تیبه پرورش و ترب تبلیغیو  یپژوهش

  ارزش  است. در این نظام، «واحدي نيمسالينظام »آموزش در حوزه هاي علمیه خواهران، مبتنی بر

رس دهر درس با تعداد واحد آن درس سنجیده شده و قبولی یا عدم قبولی در یك درس، به همان 

 شود.میمحدود 

 هاي با واحد و براي ورودي 190 هاي با مدرک دیپلم یا باالتروديتعداد واحدهاي درسی براي ور

 واحد است. 266نهم دوره اول متوسطه،  هیمدرک سیکل یا اتمام پا

 ست.اهفته امتحانات 2هفته درسی و 16سال، نیم سال تحصیلی، شامل دو نیمسال تحصیلی و هر هر 

  اري هاي علمی، اخالقی، رفتدر صورتی که صالحیت شدگانهپذیرفت ،«دوره آزمايشي»در طول مدت

 شوند. و انضباطی الزم را کسب نکنند، از ادامه تحصیل محروم می

  ي از واحراز عدم صالحیت فکري، اخالقی و رفتاري طلبه در هر مرحله از تحصیل، موجب محرومیت

 شود.یادامه تحصیل م

 ی تواند متخلف از این قانون . ستیمجاز ن يزوچند واحد حو ایهم زمان در حوزه و دانشگاه  لیتحص

 به ابطال سوابق تحصیلی منجر شود.
 

تحصيل همزمان براي نخبگان و استعدادهاي برتر با احراز صالحيت هاي علمي و اخالقي  

 بالمانع است.

 دوره »بعد از سپري شدن  ،گریمدرسه به مدرسه د كیاز ادامه تحصیل  واجد شرایط انتقال طالب

 است: به یکی از دو صورت زیر، امکان پذیر «آزمايشي

 

سر(، انجام انتقال از شهري به شهر دیگر، فقط در صورت انتقال خانواده متقاضی )والدین یا هم 

 شود. یم

شروط به ، مهر، با موافقت مدرسه مبدأ و مقصدانتقال از یك مدرسه به مدرسه دیگر در همان ش 

ورودي ال از امتیاز آخرین فرد پذیرفته شده در مدرسه مقصد، در س طلبه اینکه امتیاز پذیرش

 پذیرد.مربوط کمتر نباشد، صورت می
 



 

 
 

 وهیش کباریفقط  ،در صورت دارا بودن شرایطمدرسه  يتواند با موافقت شورایم لیطلبه در طول تحص 

 دهد. رییخود را تغ لیتحص

هد، حضوري تحصیل خود را ادامه د صورته که طلبه به جهت بروز مشکل نتواند ب صورتیدر  

رت به صورت حضوري، دروس باقی مانده را به صو واحد درسی 76تواند پس از گذراندن  می

 مجازي بگذراند.

 

 

 

 

 405و  شوراي عالي انقالب فرهنگي 368 همصوبيه خواهران بر اساس هاي علممرکز مديريت حوزه

هاي الزم، ، پس از احراز صالحيتعمومي التحصيالن مقطعبه فارغ ،شوراي عالي حوزه علميه قم

 .کندميسطح دو اعطاء  دانشنامه

کارشناسي  مقطعالتحصيالن از کليه مزاياي علمي و استخدامي فارغ دانشنامه، نيا دارندگان

 .ها و مؤسسات آموزش عالي برخوردارنددانشگاه

 

  



 

 
 

یمقطع عموم   تحصیل در يهاشیوه  

  وقتتمامحضوري: 

 7و حداکثر  5طول دوره برنامه درسی این شیوه تحصیلی، براي دارندگان مدرک دیپلم یا باالتر، حداقل 

 ،سال 9 و حداکثر 7سال و براي دارندگان مدرک سیکل یا اتمام پایه نهم دوره اول متوسطه، حداقل 

س مدار آن،بوده که بر اساس  وقتاست. تحصیل در این شیوه، به صورت تمام یبدون احتساب مرخص

 يرا برا یو مهارت یتیترب ،یپژوهش ،یآموزش يهابرنامه  ياجرا نهیساعت در هفته زم 35حداقل  هیعلم

اي ل هساعت مذکور، بر اساس دستورالعم 35ساعت از  25کنند؛ حضور طلبه حداقل  یطالب فراهم م

 يهارنامهساعت به ب 2 ،یالزام تساع 25از  الزامی است. وقتحضوري تمام ابالغی مرکز در شیوه تحصیل

کالس  )حضور در یآموزش يساعت به برنامه ها 21و  یپژوهش يهاتیساعت به  فعال 2 ،یتیترب ـ یفرهنگ

 درس، مباحثه و ...( اختصاص دارد.

ند این شیوه توان ینهم دوره اول متوسطه، صرفا م به ذکر است دارندگان مدرک سیکل یا اتمام پایه الزم

 تحصیلی را  انتخاب کنند.

 

  وقتپارهحضوري: 

ی اشتغاالت به دلیل برخ ،با توجه به اینکه جمع زیادي از مشتاقان تحصیل در حوزه هاي علمیه خواهران

حصیل وقت را در مدارس علمیه ندارند، شیوه تو مسئولیت هاي فردي و اجتماعی، امکان حضور تمام

تر و متناسب با وقت طراحی شده است تا بتوانند از تحصیالت حوزوي در بازه زمانی طوالنیپارهحضوري 

وقت، مامتیلی، همانند شیوه تحصیلی حضوري مند شوند. برنامه درسی این شیوه تحصشرایط زندگی، بهره

 9حداکثر  و 7واحد درسی است؛ اما طول دوره آن، حداقل  190براي دارندگان مدرک دیپلم یا باالتر، 

در نوبت ها کالسصورت می گیرد و  روزانه)بدون خوابگاه(پذیرش به صورت  ،در این شیوهاست. سال 

ین در ا یو آموزش یپژوهش ،یتیترب ـ یفرهنگ يها تیفعالدر نحوه حضور طالب  شود.یعصر تشکیل م

 شود. یم نییتعمیزان حضور در مدرسه با توجه به شیوه 

 

آموختگان این شیوه تحصیلی، از تمامی مزایاي علمی و استخدامی مدارک صادره در شیوه حضوري دانش

  .وقت برخوردارندتمام

  



 

 
 

 یمقطع عموم شرایط پذیرش
 :يشرايط عمومالف( 

 بین اسالم؛عتقاد و التزام عملی به دین ما .1

 اعتقاد و التزام به والیت مطلقه فقیه و نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران؛ .2

 تابعیت جمهوري اسالمی ایران؛ .3

انند تو یمهیالعالم یاز جامعه المصطف  یلیکد تحص  افتیاتباع غیر ایرانی در صورت در : توجه

 نام کنند.در حوزه هاي علمیه سراسر کشور ثبت

 نه؛یشینداشتن سوء پ .4

 ؛یشئونات و ظواهر اسالم تیرعا .5

 روحی و روانی؛ ،یبرخورداري از سالمت جسم .6

 پدر یا سرپرست قانونی براي داوطلبان مجرد و همسر براي داوطلبان متأهل؛کتبی رضایت  .7

)مصاحبه و   نشیتحصیلی)معدل کل( و سایر مراحل گز   ابقهموفقیت در سنجش علمی بر اساس س    .8

 تحقیق(؛

 ( شرايط اختصاصي:ب

 . شيوه حضوري تمام وقت ويژه دارندگان مدرك ديپلم يا باالتر:1

 31/6/97تاریخ  یا اخذ مدرک دیپلم، حداکثر تا 12دارا بودن مدرک دیپلم یا باالتر با حداقل معدل کل  •

 از پایه اول و دوم دوره متوسطه؛ 12 حداقل معدلمیانگین و داشتن 

 و پس از آن(؛ 61سال سن؛ )متولدین سال  35حداکثر  •

پنج »، کارشناسی «سه سال»، کاردانی «یك سال»دانشگاهی براي داوطلبان داراي مدرک پیش :توجه

 د.به حداکثر سن مجاز، افزوده می شو« یازده سال»و دکتري « هفت سال»، کارشناسی ارشد «سال

 شيوه حضوري تمام وقت ويژه دارندگان مدرك سيکل يا اتمام پايه نهم دوره اول متوسطه:. 2

غال به یا اشت15داشتن مدرک سیکل نظام قدیم یا پایه نهم دوره اول متوسطه با حداقل معدل کل  •

به  شروطماز  پایه هفتم و هشتم،  15 حداقل معدلمیانگین تحصیل در پایه نهم دوره اول متوسطه با 

 ؛31/6/97اتمام پایه نهم دوره اول متوسطه تا تاریخ  گواهیارائه 

 و پس از آن(؛ 78سال سن؛ )متولدین سال  18حداکثر  •



 

 
 

 وقت ويژه دارندگان مدرك ديپلم يا باالتر:شرايط اختصاصي شيوه حضوري پاره .3

 31/6/97ا تاریخ تیا اخذ مدرک دیپلم، حداکثر  12بودن مدرک دیپلم یا باالتر با حداقل معدل کل  دارا

 از پایه اول و دوم دوره متوسطه؛ 12 حداقل معدلمیانگین داشتن و 

 ندارد؛« شرط سِنی»وقت، دوره  پاره 

 نتخاب کنند.به استفاده از خوابگاه، نمی توانند این شیوه تحصیلی را ا ازمندیداوطلبان ن 

 

 

 پذيرفته شده است.داوطلب نفر  12وجود حداقل  ،هاي درسحد نصاب تشکيل کالس

 

 

 

 

 

 

واحد درسی در مقطع عمومی ویژه)دوره پنج  30دارندگان سوابق تحصیلی، در صورتی که حداقل 

در یکی از مدارس تابعه مرکز مدیریت واحد درسی در مقطع عمومی)دوره هفت ساله(  90ساله( یا 

 ،گذرانده اندهاي علمیه خراسان و جامعه الزهراءعلمیه خواهران، مرکز مدیریت حوزههاي حوزه

در صورتی که از طریق بازپذیري براي ادامه تحصیل اقدام کنند، واحدهاي گذرانده شده آن ها بر 

 شود.تطبیق داده می آموزشی اساس ضوابط

بوده ها کمتر از مقدار مذکور در صورتی که واحدهاي گذرانده آن حوزوي دارندگان سوابق تحصیلی

 پذیرش شوند. ،است از طریق ثبت نام اولیهو یا در مدارس غیر مصوب تحصیل کرده اند؛ الزم 

اینترنتی به نشانی دفترچه اختصاصی از طریق پایگاه  نام بازپذیري درضوابط و شرایط ثبت

www.whc.ir  .قابل مشاهده است 

  



 

 
 

نام و پذیرش مقطع عمومیثبت فرایند  

 :نامثبت کارت خريدالف( 

رداخت و پ www.whc.irنشانی به خواهران علمیه هاي با مراجعه به وبگاه مرکز مدیریت حوزه داوطلب

راجعه مهاي بانکی عضو شبکه شتاب و یا ریال( با استفاده از کارت200.000مبلغ دویست هزار ریال)

 نام،ثبت کد دریافت و کارت خرید به نسبت دتوانیحضوري به مدارس علمیه خواهران سراسر کشور م

 .ندک اقدام

 

 :هياول نامثبتمدارك الزم جهت ب( 

نام آماده بتالزم است داوطلب، قبل از مراجعه به وبگاه مذکور، تصویر اسکن شده مدارک ذیل را براي ث

 کند:

 رخ(؛تمام ،جدید و همانند )با پوشش کامل اسالمی 3×4عکس  .1

 کارت ملی؛ .2

 ؛یلیتحص یگواه ایمدرک  .3

 ؛ويژه داوطلبان غير ايرانيکارت اقامت یا گذرنامه  .4

 مگابايت باشد. 1و حداکثر حجم  JPEGويا  JPGشده بايد با فرمت تصاوير اسکن 

 :نامثبتج( 

 وبگاه طریق از 30/11/96تا 3/11/96 تاریخ از عمومی، مقطع در 1397-98 یتحصیل سال براي نامتثب

www.whc.ir رشیپذ 1397-98 یلیکه در سال تحص ياهیو یا با مراجعه حضوري به مدارس علم 

 .استارند، د

 در وبگاه  1397-98 تحصيلي فهرست مدارس داراي پذيرش سالwww.whc.ir .قابل مشاهده است 

 :ه يانتخاب مدرسه علمد( 

  صورت  داوطلبان سکونت  ربه  سه علمیه محل  سه علمیه  یا  ،وزانه، در مدر صله ح مدر داکثر  با فا

 د.نشومی پذیرش -ورت امکان تردد روزانهدر ص -کیلومتري  30

        صله حداکثر سکونت داوطلب و یا فا شهر محل  صورتی که  سه    30در  کیلومتري آن، فاقد مدر

ــد؛ انتخاب یکی از     ــروط به آن که داراي     ،مدارس علمیه همجوار  نزدیك ترین  علمیه باشـ مشـ

http://www.whc.ir/


 

 
 

 خوابگاه باشد، بالمانع است.

      سکونت داوطلب تا شهر محل  صورتی که در  صله  در  س  30فا ه  کیلومتري آن، بیش از یك مدر

ــه را ب  ا اولویت علمیه باشــد، داوطلب می تواند با رعایت ضــوابط در زمان ثبت نام هر دو مدرس

 هاي اول و دوم انتخاب کند.

 .الذکر، به عهده داوطلب خواهد بودهاي اشتباه و مغاير با ضوابط فوقمسئوليت انتخابتذکر: 

 

 :ش اطالعاتيرايوهـ(

 با دانتومی 5/2/1397 تا 3/11/1396 تاریخ از ،است يرینام کرده و داراي کد رهگی که ثبتداوطلب

 نسبت به مشاهده و یا ویرایش اطالعات ثبت نامی خود در صورت www.whc.ir وبگاه به مراجعه

 .کندضرورت اقدام 

 

 :يسنجش علم و(

 است. سوابق تحصیلی داوطلب کتبيبدون آزمون ورود به مقطع عمومی سطح دو،  پذیرش داوطلب

ن با هاي تحصیلی داوطلباح علمی بوده و براي هریك از رشته)معدل کل( به عنوان معیار سنجش سط

ه برابر ساز باالترین امتیاز به میزان  داوطلبانمدرک دیپلم، ضریب خاصی در نظر گرفته شده است. 

 شوند.ظرفیت مدرسه علمیه، براي مصاحبه، معرفی می

ــورت در البالغه حافظان کل قرآن کریم یا نهج :توجه ــتن ص ــرایط داش   گواهی ارائه با پذیرش، اولیه ش

 .شوند یمصاحبه، معرفی م براي مدرسه ظرفیت بر مازاد حفظ، معتبر

 :شرکت در مصاحبه ز(

 هايالحیتص احراز به منوط داوطلب، پذیرش علمیه، مدارس در شایسته افراد گزینش اهمیت به توجه با •

 است. قتحقی و مصاحبه طریق از اخالقی و رفتاري فکري،

 عمومی، اجتماعی و سیاسی است.  ،ینیمحورهاي مصاحبه شامل اطالعات د •

 در ودخ شخصی صفحه به مراجعه با بندي،زمان جدول به توجه با بایستیشدگان به مصاحبه ممعرفی •

 .اقدام کنندبه تعیین نوبت مصاحبه نسبت  www.whc.ir وبگاه



 

 
 

هاي مصاحبه مدرسه تکمیل نشده باشد، امکان تغییر نوبت مصاحبه تا سه روز قبل در صورتی که نوبت •

 الزامی انتخابی، زمان طبق مصاحبه، جلسه در حضور همچنین. دارد وجود مدرسه، هاياز شروع مصاحبه

 .شودمی تلقی انصراف منزله به مقرر موعد در حضور عدم و بوده

 مصاحبه، زاريبرگ با همزمان بسیج، در عضویت و ایثارگري البالغه، نهج یا قرآن حفظ هاي ارائه گواهی •

 .است الزامی ویژه، امتیازات از مندي بهره جهت

کنند،  را کسب يينبوده و افرادي که باالترين امتياز نها يقطع يتذکر: شرکت در مصاحبه، به منزله قبول

 .شوندمي معرفي انتخابي، مدرسه به گزينشانجام ساير مراحل جهت 

 

:در مدارس علميه شدگانرفتهيپذ نهايي نامثبتح(  

 راجعهم خود انتخابی مدرسه به نامثبت جهت بندي،نطبق جدول زما الزم استشدگان، تمامی پذیرفته

 افراد ررات،مق سایر رعایت با و شده تلقی پذیرش از انصراف منزله به مقرر موعد در مراجعه عدم. کنند

 .شوندمی جایگزین شرایط واجد

 

 از اندعبارتنهايي نام مدارك الزم جهت ثبت: 

 شده؛ پذیرفته علمیه مدرسه در نام کمیل تقاضانامه ثبتت .1

، با چادر مشکی شش کامل اسالمی)با پو نویسی شدهپشت و همانند ،جدید3×4دو قطعه عکس .2

 ؛(رخمتما

 شناسنامه و کارت ملی؛اصل و تصویر تمامی صفحات  .3

 ایرانی؛ غیر داوطلبان ویژه نامه اصل و تصویر کارت اقامت یا گذر .4

ي داوطلبان برا همسر یا و مجرد داوطلبان براي قانونی سرپرست یا پدر نامه تکمیل کاربرگ رضایت .5

 انجام می شود(؛ مدرسه نیمتأهل)امضاء و اثر انگشت در حضور مسئول

اتمام دوره اول متوسطه، دیپلم یا باالتر با ذکر معدل کل در آن یا تصویر و اصل مدرک سیکل یا  .6

 ؛ 31/6/97تعهد به ارائه اصل مدرک حداکثر تا 

 ؛مقطع عمومی یلیتعهد نامه اتمام دوره تحص لیتکم .7

 ژه؛یو ازاتیامت یتصویر و اصل گواه .8

 



 

 
 

 ییتذکرات نها
 .دهید انجام اول روزهاي همان در را خود نام . ثبت1
 .دینکمراجعه  خود انتخابی مدرسه به نام ثبت يبرا، نترنتیبه ا یصورت عدم دسترس. در 2
 سعی و مراجعه معتبر و مجاز هاي نت فقط به کافی نت، ی. در صورت ضرورت مراجعه به کاف3

 .شود انجام خودتان حضور در نام ل ثبتمراح تمام کنید
 .یدکن دریافت را نامی ثبت اطالعات از شده چاپ نسخه یك حتماً نام، . در پایان ثبت4
انه استفاده سام نای خدمات از توانید می 30002144پيام کوتاه . با ارسال کد ملی به سامانه 5

 .دیخود باش رشیمراحل ثبت نام، معرفی به مصاحبه و نتیجه پذ انیکرده، در جر
 شد(تبليغاتي فعال باهاي )جهت دريافت پيامک، الزم است تلفن همراهتان، براي دريافت پيام

 .شود نمی داده عودت نام، مدارک دریافتی و هزینه ثبت. 6
 
 
 
 

 درپذيرش طلبه دارند  1397-98 سال تحصيليدر که مقطع عمومي  مدارس علميه فهرست
قابل مشاهده و  www.whc.ir هاي علميه خواهـران به نشانيوبگاه مرکز مديريت حوزه

 دريافت است.
 

 



 

 
 

 (2جدول زمانبندي پذیرش مقطع عمومی)سطح 
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 توضيحات تاريخ عنوان

 نامشروع ثبت  1
میالد عقیله  همزمان با 96 /3/11

 بنی هاشم حضرت زینب
   از طریق وبگاه

paziresh.whc.ir 

 5/2/97تا  96 /3/11 ویرایش اطالعات  2
مراجعه به صفحه شخصی از طریق 

 کد رهگیري

 اول اعالم نتایج مرحله  3
میالد شب همزمان با  11/2/97

حضرت ولی  منجی عالم بشریت
 أصرع

اجعه به صفحه شخصی از با مر
 paziresh.whc.ir   طریق وبگاه

 20/2/97تا   18/2/97 ثبت نوبت مصاحبه  4
مراجعه به صفحه شخصی از طریق 

 کد رهگیري

5  
برگزاري 
 مصاحبه

مصاحبه و با هماهنگی مطابق نوبت  28/4/97تا  97 /22/2 دوره سیکل
 1/6/97تا  22/2/97 دوره دیپلم قبلی، در مدرسه علمیه انتخابی

6  
اعالم نتایج 

 نهایی

 دوره سیکل
 همزمان با میالد امام  3/5/97

با مراجعه به صفحه شخصی از  علی بن موسی الرضا
 وبگاه طریق

paziresh.whc.ir دوره دیپلم 
  همزمان با میالد 5/6/97

علی النقیامام 

 20/6/97تا  97 /10/6 نام نهاییثبت  7
مراجعه حضوري به مدرسه علمیه 

 شدهمعرفی

 ارتباط با ما
 توضيحات نحوه ارتباط عنوان

 30002144 پیام کوتاه سامانه
اطالع از وضعیت ثبت نام، معرفی به مصاحبه و 

 نتیجه نهایی، با ارسال کد ملی

هاي وبگاه مرکز مدیریت حوزه

 علمیه خواهران
paziresh.whc.ir 

اطالع از پیگیري مراحل پذیرش و  ،نامثبت

  آخرین اخبار مربوط به پذیرش

 انتقادات و پیشنهادات پذیراي paziresh@whc.ir پست الکترونیك



 

 
 

 کاربرگ پیش نویس ثبت نام مقطع عمومی

 


