
 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

فهرست  
فهرست

مقدمه

فیتعار

یلیتحص نظام اتیکل با ییآشنا

(سه سطحمقطع عالی ) یآموزش ضوابط از بخشی با آشنایی

تحصیل هايشیوه

پذیرش شرایط

ازات ویژهمعافیت ها و امتی

پذیرش و نام ثبت فرایند

نهایی تذکرات

یعلم مصاحبه و یکتب آزمون منابع

شیرپذ يبندزمان جدول

 ما با ارتباط

  



 

 
 

هاي علمیه خواهرانمركز مديريت حوزه  

 معاونت آموزش

سنجش و پذيرش اداره كل  

1396زمستان   

 
 

 «هُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللَّ …»

 .بخشدداده شده درجات عظیمی میاند و كسانی را كه علم به آنان مان آوردهياخداوند كسانی را كه 

 «11 آيه ،مجادلهمبارکه سوره »

 مقدمه
« الشهداءدماء»را افضل از « العلماءمداد»كند و میزان ارزش انسان معرفی می مايه حیات و فرهنگ اسالمی، علم راهاي دينی و آموزه

خشیت  طالب علم جاي گیرد كه او را به مقام وااليجان ي در اگونهبهشمارد. البته اين دانش و آگاهی بايد از حقیقتی برخوردار باشد و می

 الهی و بندگی خدا برساند.

اسالمی و نیز گسترش عبوديت از راه فهم، ابالغ و اجراي دين، با استعانت از خداوند متعال و  جامعهدر قشر بانوان  مهمبراي نیل به اين 

مقطع هاي الزم جهت اجراي ريزيهاي علمیه خواهران، برنامهفرجه الشريف مركز مديريت حوزهعج اهلل تعالی عصریول حضرت خاصهعنايات 

هاي كالم با گرايشی، كالم اسالمتاريخ اسالم، و اصول، فقه  قرآنی، هاي تفسیر و علومدر رشته 9713-98را در سال تحصیلی  (سطح سه)عالی 

تبلیغ با گرايش و  طالعات اسالمی زنان، ماسالمی، مدرسی ادبیات عربی، اخالق و تربیت اسالمی فلسفه، امامت، مهدويت و مذاهب اسالمی

 نموده است. حج

و جذب بیش از پیش خواهران طلبه فراهم شود و  هاو تعدّد رشته تنوعهاي الزم جهت ، زمینهسطح سهمدارس علمیه امیدواريم با افزايش 

 شاءاهللان هاي مختلف و گسترش فضیلت و معنويت در جامعه باشیم.گر در عرصهطـالب پژوهـشهاي قويم و بديـع شاهد طرح نظريه

 



 

 
 

 

 تعاریف

 

 امر خواهران، علمیه هاي حوزه گذاري سیاست شوراي نظارت تحت كه مركزي :خواهران علميه هايحوزه مديريت رکزم

د كه در اين دفترچه به اختصار، مركز دار عهده بر را كشور سراسر خواهران علمیه مدارس پشتیبانی، نظارت هدايت، دهی، سازمان

 نامیده می شود.

 

اختیارات،    واحد مديريتی تابعه مركز مديريت حوزه هاي علمیه خواهران كه به منظور اعمال            مديريت حوزه علميه استتنا: :    

 اداره امور حوزوي و انجام وظايف مركز مديريت حوزه هاي علمیه خواهران در استانها تشکیل می شود.

 

سه(:    سطح  شته   هاي علمیه خواهران اطالق میبه دومین مرحله از نظام تعلیم و تربیت حوزه مقطع عال  ) ها و شود كه در ر

 گردد.و به فارغ التحصیالن اين مقطع، دانشنامه سطح سه اعطاء می اجرا می شودهاي مختلف، طراحی و گرايش

 

 نظام تحصیلی کلیاتآشنایی با 
 

هاي هاي علمیه، متناسب با ويژگیبهاي حوزه هاي علمیه خواهران با حفظ اصول اساسی و میراث گرانحوزه یلینظام تحص

هاي اين نظام، طراحی آن در قالب مقاطع تحصیلی هدفمند ويژگیاختصاصی بانوان و نیازهاي جامعه طراحی شده است. يکی از 

 .است

 

 :نخواهرا علميه هاي تحصيل  حوزه مقاطع

 / كارشناسی پیوسته(؛ 2عمومی )سطح مقطـع

 / كارشناسی ارشد(؛ 3عـالـی )سطح مقطـع

 / دكتري(؛ 4تخصّصی )سطح مقطع

 

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

از  يو پاسدار يو همسر يمادر فهیوظ يفايشناس در ا فهیمتخلق، آگاه و وظ ،یانقالب ر،یمن، متعهد، بصؤبانوان عالم، م تیترب.1

 .خانواده یو تعال میتحک

 :يهادر عرصه هیعلم هايحوزه هايتيتحقق رسالت و مأمور ياستار بانوان متخصص و كارآمد در تیترب.2

 مختلف؛ يفرهنگ و معارف اسالم ناب در سطوح و ساحت ها جيو ترو غیتبل 

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

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

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

 ؛یو آموزش یغیتبل ،یفرهنگ ،یمراكز علم امور يو راهبر تيريمد 
 

 



 

 
 

 

(سطح سهمقطع عالی )ضوابط  آموزشی آشنایی با بخشی از   

  هفته براي امتحانات است. 2هفته آموزشی و  16شامل و هر نیمسالاست واحدي -نیمسالیمبتنی بر نظام اين مقطع تحصیلی آموزش در 

  واحد است. 102تا  95تعداد واحدهاي درسی رشته هاي سطح سه بین 

  نیمسال است. 10بدون احتساب مرخصی  –حداكثر سنوات تحصیلی 

  در نیمسال موجب مشروطی می شود. در صورتی كه طلبه سه نیمسال متناوب يا متوالی مشروط شود؛ از ادامه  14كسب معدل زير

 تحصیل محروم می گردد.

 ربیتی و پژوهشی تحت برنامه، الزامی است.هاي درسی و فعالیت هاي آموزشی، تشركت طلبه در تمام برنامه 

 شود.هاي فکري، اخالقی و رفتاري طلبه در هر مرحله، موجب محرومیت از ادامه تحصیل میاحراز عدم صالحیت 

 

هاي الزم، النحصيالن اين مقطع، پس از احراز صالحيتهاي علميه خواهران به فارغمرکز مديريت حوزه

کارشناس   دوره النيالنحصفارغ کند. دار:دگان اين مدرك، از تمام  مزايايدا:شنامه سطح سه اعطاء م 

 1و مراکز آموزش عال  برخوردار:د. هاارشد دا:شگاه
 

تحصیل  يهاشیوه  

  غيرحضوريو  يحضور مهي:، حضوري  سه شیوه  توانند به تناسب شرايط، به   هاي علمیه خواهران میداوطلبان در سطح سه حوزه  

 نمايند:تحصیل 

 :حضوري .1

ــلمیهحضوري تمام صورتبههاي آموزشی، در شیوه حضوري، برنامه  1397-98تحصیلیسالگردد. دربرگزار می سهسطحوقت در مدارس عـ

هاي امامت، مهدويت  ، کالم با گرايشکالم اسالم و اصول، تاريخ اسالم،   قرآ: ، فقه  تفسير و علوم : وازده رشته تخصصی شامل    د

سفه   و مذاهب سالم ، فل سالم  ز:ان و تبليغ با گرايش        ا سالم ، مطالعات ا س  ادبيات عرب ، اخالق و تربيت ا سالم ، مدر ا

 شود.می اجرا، حج

 ::يمه حضوري .2

واحدهاي درسی  درصد از 50هاي حضوري است كه در آن برنامه تحصیلی سطح سه نیمه حضوري، همان برنامه درسی سطح سه دوره

 شود.حضوري ارائه میغیر صورتبههاي درسی مابقی واحد و صورت حضوريبه

 می شود.به شیوه نیمه حضوري اجراء  تاريخ اسالم و فقه و اصول ،تفسير و علوم قرآ: رشته هاي در حال حاضر 

 :حضوريغير .3

حضوري به صورت غیر هاي حضوري است كه در آن تمامی دروسحضوري، همان برنامه درسی سطح سه دورهبرنامه تحصیلی سطح سه غیر

 .شودارائه می

 اجراء می شود. تاريخ اسالم و فقه و اصول ،تفسير و علوم قرآ: دوره غیرحضوري فقط در رشته هاي 
 

                                              
 شورای عالی حوزه علمیه قم 405شورای عالی انقالب فرهنگی و  368مصوبات  -1



 

 
 

 

  شرایط پذیرش
 : شرايط عمومالف( 

 ؛و مذهب حقه شیعه اثنی عشري بین اسالمعتقاد و التزام عملی به دين ما .1

 فقیه و نظام مقدس جمهوري اسالمی ايران؛اعتقاد و التزام به واليت مطلقه  .2

 تابعیت جمهوري اسالمی ايران؛ .3
 نام كنند.توانند در حوزه هاي علمیه سراسر كشور  ثبت یم،هیالعالم یاز جامعه المصطف یلیكد تحص افتياتباع غیر ايرانی در صورت در 
 انجام می پذيرد. ايشانپذيرش اتباع غیرايرانی به صورت روزانه و در محل اقامت  

 ؛یطلبگ يمراعات شئون و زهاي فکري، اخالقی، رفتاري و صالحیت .4
 سالمت روحی روانی، نداشتن نقص عضو و بیماري هاي جسمی مانع از تحصیل و امراض مسري .5

 در ساير مراكز آموزش عالی حوزوي و دانشگاهی؛ زمانهمعدم اشتغال به تحصیل  .6
 احراز صالحیت هاي علمی و اخالقی، بالمانع است. ادهاي برتر بابراي نخبگان و استعدتحصیل همزمان  

 عدم اشتغال تمام وقت به كار؛ .7
 هستند. یاز شرط عدم اشتغال تمام وقت به كار، مستثن يحضورریطالب غ 

 تعهد اخالقی مکتوب نسبت به اتمام دوره؛ .8
 حسب مورد براي اتمام دوره؛، رضايت كتبی پدر يا همسر .9

 ؛سطح سه ترين شهرستان داراي مدرسه علمیههمسر يا والدين در نزديکسکونت داوطلب با  .10
تواند به صورت میسر نباشد، می سطح سه در صورتی كه امکان رفت و آمد روزانه داوطلب به محل تحصیل انتخابی يا نزديکترين مدرسه علمیه 

  نمايد.نام خوابگاهی ثبت

 ؛سطح دو دانشنامه .11
 می باشد. 2شرط ثبت نام اولیه براي پذيرش داوطلبان شاغل به تحصیل در مقطع سطح تصويب موضوع تحقیق پايانی  
 الزامی است.، در سامانه آموزش 31/6/1397تا مورخ ثبت فارغ التحصیلی براي داوطلبان شاغل به تحصیل  
در رشته هاي همسو العالمیه  )ص(و جامعه المصطفی  (السالمهیعل)، دانشگاه امام صادق ره() يمطهردارندگان مدرک كارشناسی مدرسه عالی شهید  

 در اين مقطع تحصیلی هستند. نامثبتمجاز به  15با معدل 

 رفتاري(؛   -و )مصاحبه علمی آزمون كتبیموفقیت در  .12

 اخنصاص :  شرايط ب( 

 اخنصاص  رشنه فقه و اصول: شرط .1

 به باال در سطح دو  15دارابودن معدل  

 غيرحضوري:شرايط اخنصاص  دوره  .2

 براي ثبت نام در كلیه رشته هاي مجاز؛در سطح دو  17حداقل معدل فارغ التحصیلی دارابودن  

 ، در محل سکونت داوطلب؛انتخابیعدم اجراي دوره حضوري يا نیمه حضوري رشته  

در طول  مگابیت برثانیه دو اينترنت پرسرعت حداقل ، وب كم ، میکروفون و رايانه دارا بودن امکانات سخت افزاري الزم از قبیل 

اينترنت  و استفاده از نرم افزارهاي كاربردي آن نصب و با ويندوز، آشنايی و همچنین مهارت هاي الزم از قبیل: دوره آموزشی

 )آموزش هاي غیرحضوري از طريق سامانه هاي مجازي ارائه می گردد.(
 

 

 

 



 

 
 

معافیت ها و امتیازات ویژه  
 کنب الف(داوطلبان معاف از آزمون 

 يا صحیفه سجاديه )با ارائه گواهی معتبر از مراكز مربوطه(؛ البالغهنهجحافظان كل قرآن كريم يا  -1

 براي تحصیل در رشته ديگر؛ ي علمیه خواهرانهاحوزه سطح سهدانشنامه دارندگان  -2

 نگذشته باشد؛ آنان یلیالتحصفارغ، مشروط به آنکه بیش از دو سال از تاريخ 19فارغ التحصیالن سطح دو با حداقل معدل كل  -3

ساله    ی كه درطالب -4 ساله و پايه هفتم دوره هفت  شوري المپیادهاي      70حداقل ، پايه پنجم دوره پنج  صد امتیازات را در مرحله ك در

 شرط آنکه بیش از دو سال از كسب امتیاز، نگذشته باشد؛بهاند؛ علمی كسب كرده

شنواره   -5 سوم ج شی  نفرات اول تا  سط مركز مديريت حوزه  هاي پژوه شوري كه تو شرط آنکه  بهشود  می هاي علمیه خواهران برگزارك

 بیش از دو سال از زمان كسب امتیاز، نگذشته باشد.

  وبگاه به :شا:   صفحه شخص  خود در ، با مراجعه به12/12/96در تاريخ معافيت از آزمون الزم است  منقاض داوطلبان

www.whc.ir  مسئولين  در قبال  گو:هچيه ، مرکزصورت نيدر غير ا ؛ت معافيت خود اطمينان حاصل کننداز ثب

 :دارد. ،داوطلبان

 ب( امنيازات ويژه

براي  داوطلبان در دوران تحصــیل و پا از آن، امتیازاتی و مديريتی تربیتینگی، هاي علمی، پژوهشــی، فرهمنظور ارج نهادن به فعالیت به

 :در نظر گرفته شده استهاي ذيل گروه

 داوطلبان مناطق محروم .1

 مديران، معاونان، اساتید مدارس علمیه  .2

 همکاران مركز و مديريت هاي استانی  .3

 مبلغان برتر كشوري .4

 مشاوران برتر كشوري .5

 هاي مقاالت پژوهشی كشوريبرترين .6

 اي()مدرسه یهاي پژوهشكارنامهممتازين  .7

 هاي جشنواره قرآنی كشوري برترين .8

 اي(هاي تربیتی )مدرسهممتازين كارنامه .9

 هاي مسابقات قرآنی كشوري )ترجمه، مفاهیم و تفسیر(برترين .10

 یمطالعات ریس يمسابقات كشور يها نيبرتر .11

 ها باشد و در ارزيابی مركز، امتیاز برتر كسب نمايند.آن 3سطحتحصیلی انتخابی ها مرتبط با رشتهطالبی كه موضوع تحقیق پايانی آن .12

 و استعدادهاي برتر نخبگان .13

 و بستگان درجه يک آنها انايثارگر .14

 

نام و پذیرش ثبت فرایند  

 :امثبت کارت خريدالف( 

هزار  سیصدو پرداخت مبلغ  www.whc.irنشانی به خواهران علمیه هاي داوطلبان با مراجعه به وبگاه مركز مديريت حوزه

سريال كارت  دريافت و كارت خريد به نسبت توانندیهاي بانکی عضو شبکه شتاب مريال( با استفاده از كارت300.000ريال)

 نمايند. اقدام نام،ثبت

 

 

http://www.whc.ir/


 

 
 

 هياول :امثبتمدارك الزم جهت ب( 

 :نمايدنام آماده الزم است داوطلب، قبل از مراجعه به وبگاه مذكور، تصوير اسکن شده مدارک ذيل را براي ثبت

 رخ(؛جديد )با پوشش كامل اسالمی، چادر مشکی، تمام 4x3عکا  .1
 (300عکس اسکن شده  ا:دازه حداقلx200  400و حداکثرx300 )پيکسل باشد 

 كارت ملی؛ .2

 ؛اشتغال به تحصیل با ذكر معدل براي شاغلین به تحصیلگواهی براي فارغ التحصیالن و  سطح دو یلیتحص مدرک .3
 .بارگذاري تصوير مدرك تحصيل  براي داوطلبان مرکز مديريت حوزه هاي علميه خواهران اخنياري م  باشد 

 ؛ويژه داوطلبان غیر ايرانیگذرنامه و  معتبر كارت اقامت .4

 معافیت ها( 2و 1)بند گواهی هاي مربوط به معافیت  .5

 مگابايت باشد. 1و حداكثر حجم  jpgشده بايد با فرمت تصاوير اسکنتذکر: 

 :امثبتج(

، حضرت زينب همزمان با سالروز والدت با سعادت عقیله بنی هاشم، عالمه غیر معلمه 1397-98 یتحصیل سال براي نامتثب

 ی شود. مانجام  www.whc.irبه نشانی  وبگاه طريق از 1396ماه سال سوم تا س  ام بهمن  تاريخ از )سالم اهلل علیها(كبري 
 .ا:نخاب رشنه، بعد از بررس  و اطمينان از اجراي آن، در حوزه ا:نخاب  است 

 .در صورت تمديد ثبت :ام، اطالع رسا:  از طريق وبگاه مرکز ا:جام خواهد شد 

  يز فراهم شده است. علميه سطح سه امر توسط مدارسبه جهت سهولت داوطلبان گرام  در امر ثبت :ام، امکان اين: 

  الذکر، به عهده داوطلب خواهد بود.هاي اشنباه و مغاير با ضوابط فوقا:نخابمسئوليت هاي 

 سطح سهمدرسه علميه د( ا:نخاب 

  اقدام نمايند.دمورد عالقه خو سهسطحمدارس علمیهشرايط عمومی پذيرش، نسبت به تعیین  10داوطلبان محترم با لحاظ بند ، 

 ا:نخاب مرکز آزمونهت(

 نام، وجود دارد. امکان مشاهده فهرست مراكز و تعیین مركز انتخابی، براي كلیه داوطلبان به هنگام ثبت 

 ست و بعد از اتمام پذير ا امکانبندي( جدول زمان مطابق)نام يا ويرايش اطالعات تغییر مركز آزمون، حداكثر تا زمان پايان ثبت

 ويرايش، اطالعات قابل تغییر نیست بنابراين هنگام انتخاب، دقت كافی صورت گیرد.زمان 

 شرکت در آزمون کنب (و

  شود.برگزار می 1397 ارديبهشت 14 جمعه روز صبح 10آزمون ورودي ساعت 

  شانی وبگاه به ناز طريق  (1397)يازدهم تا سيزدهم ارديبهشت سه روز قبل از برگزاري  ،جلسه آزمون بهكارت ورود

www.whc.ir  استقابل دريافت  سطح سهو همچنین از طريق مدارس علمیه. 
 بود دنخواه مجاز به شركت در آزموندر مركز آزمون انتخابی خود،  ورود به جلسهبا ارائه كارت  انداوطلب. 

  از طريق وبگاه  ع()والدت كريم اهل بیت، امام حسن مجتبی مصادف با  10/3/1397در تاريخ جهت معرفی به مصاحبه نتايج آزمون

 خواهد شد.اعالم   www.whc.irمركز به نشانی 

 رفناري - علم  و اخالق شرکت در مصاحبه  (ز

 ركز به نشانی بندي، با مراجعه به صفحه شخصی خود در وبگاه مبايست با توجه به جدول زمانبه مصاحبه، می شدگانیمعرف

 www.whc.ir  نمايند.، اقدام تعيين :وبت مصاحبه، نسبت به 
  امکان تغییر نوبت مصاحبه تا سه روز قبل از شروع روند سطح سهدر صورت عدم تکمیل ظرفیت مصاحبه مدرسه علمیه ،



 

 
 

 مصاحبه، توسط مدرسه مجري وجود دارد.
  شود.می به منزله انصراف تلقیدر موعد مقرر حضور در جلسه مصاحبه، طبق زمان انتخابی، الزامی بوده و عدم حضور 

 

 اعالم اسام  قبول شدگان :هاي  (ح

 از طريق وبگاه به نشانی مصادف با عیدسعید غدير  8/06/1397شدگان در تاريخ اسامی قبولwww.whc.ir  د.شاعالم خواهد 

  زان ظرفیت نهايی مدرسه  )آزمون و مصاحبه( به می اند از باالترين امتیاز امتیاز الزم را كسب كرده  نصاب  حددر اين مرحله داوطلبانی كه

 شوند.، معرفی میسطح سه علمیه

    ه نکرده باشند به  الزم به ذكر است داوطلبانی كه مدرک تحصیلی سطح دو يا گواهی موقت داراي معدل كل خود را در زمان ثبت نام ارائ

ند؛ در غیر شو معرفی می "قطع قبول  "، به عنوان 31/6/1397 تا تاريخ ثبت فارغ التحصیلی و  در صورت   "قبول  مشروط "عنوان 

 شوند.از فهرست انتظار به ترتیب امتیاز، جايگزين می داوطلبانپذيرش حذف و  لیستاين صورت از 

 

:هاي  شدگانرفنهيپذ:ام ثبت(ط  

. كنند همراجع خود انتخابی علمیه سطح سه مدرسه به نامثبت جهت بندي،ناند طبق جدول زماشدگان، موظفتمامی پذيرفته

 .شوندمی گزينجاي ذخیره، افراد مقررات، ساير رعايت با و شده تلقی پذيرش از انصراف منزله به مقرر موعد در مراجعه عدم
 

 از ا:دعبارت:هاي  :ام مدارك الزم جهت ثبت: 

 تحصیلی؛و كاربرگ هاي مربوط به تعهدات دوره  نام تقاضانامه ثبتتکمیل شده كاربرگ  .1

 (رخمشش كامل اسالمی، چادر مشکی، تما)با پو ؛نويسی شدهجديد و همانند پشت3×4دو قطعه عکا  .2

 اصل و تصوير تمامی صفحات شناسنامه و كارت ملی؛ .3

 ايرانی؛ غیر داوطلبان ويژه نامه گذر معتبر واصل و تصوير كارت اقامت  .4

 ؛(ي داوطلبان متأهلبرا) همسر يا و( مجرد داوطلبان براي) قانونی سرپرست يا پدر نامه رضايت كاربرگ تکمیل شده .5

 ؛ دوسطح مدرک  اصل و تصوير .6

 ؛عالیمقطع  یلیاتمام دوره تحصتکمیل شده تعهد نامه  .7

 ژه؛يو ازاتیامتمعافیت ها و  یگواه اصل و تصوير .8
 

 تذکرات نهایی
 را مبذول :مايند:الزم است داوطلبان گرام  در زمان ثبت :ام :سبت به موارد ذيل دقت الزم 

 دهند. انجام اول روزهاي همان در را خود نام ثبت (1
 ، الزم است تمامی مراحل ثبت نام در حضور و با تأيید داوطلب صورت گیرد.در صورت مراجعه به كافی نت (2
 دريافت نسخه چاپ شده و حصول اطمینان از صحت اطالعات مندرج در آن. (3
 .شود نمی داده عودت نام، مدارک دريافتی و هزينه ثبت (4
مراحل ثبت نام، قرار گرفتن  انيدر جر) سامانه  ناي خدمات ازجهت استفاده  30002144پيام کوتاه ارسال كد ملی به سامانه  (5

 فراهم می باشد.(  رشيمعرفی به مصاحبه و نتیجه پذ
 هاي تبليغات  فعال باشد()جهت دريافت پيامک، الزم است تلفن همراه، براي دريافت پيام



 

 
 

 مقطع عالی )سطح سه(   آزمون کتبی و مصاحبه علمی منابع
 

 به شرح ذيل تعیین شده است.، و اختصاصی مشترک به صورتسطح سه منابع آزمون كتبی كلیه رشته هاي 
  ،عداد سؤاالت تبا هدف امکان بر:امه ريزي داوطلبان محنرم براي کسب :نايج بهنر در زمان باق  ما:ده تا برگزاري آزمون

 تعيين و مشخص گرديده است.آن، 
   با لحاظ :مره منف  تصحيح خواهد شد. طراح  و ايبه صورت چهارگزينهسواالت آزمون کنب 

 

 مشنركمنابع  الف(

 تعداد  حذفیات  منابع مواد آزمون ردیف
 سؤاالت

1 
تجزیه و ترکیب و 

 ترجمه
 15 ندارد «رفصدرسنامه علم »و « فی النحو یةالهدا »های نور و حجرات( در حد کتاب تجزیه و ترکیب و ترجمه )سوره

 15 ندارد ایروانی باقرمحمد  –( ة، الصال ةکتاب الطهار)  2سطح  -یاالستداللدروس تمهیدیه فی الفقه  فقه 2

 10 ندارد ویرایش محمدباقر ایروانی –االولی(  لحلقةادروس فی علم األصول ) اصول فقه * 3

 10 ندارد محمد سعیدی مهر –آموزش کالم اسالمی جلد اول  عقاید 4

 هستند.* تبصره: داوطلبان رشته فقه و اصول از اين ماده درسی معاف 

 

 تخصص ب ( منابع 

 حذفیات  منابع رشته ر
تعداد 
 سؤاالت

 تفسير و علوم قرآ:  1

 25 :دارد عالمه طباطباي  –ي )احزاب و :ور( هاسوره. تفسير الميزان 1

 10 :دارد :اصر مکارم شيرازي –. تفسير :مو:ه سوره حجرات 2

 15 :دارد حسين جوان آراسنه – 1. درسنامه علوم قرآ:  سطح 3

 فقه و اصول 2

 –کناب البيع( ) االسندالل. دروس تمهيديه ف  الفقه 1
 ايروا:  باقرمحمد 

 20 :دارد

 –( ةالثانی ةالحلق. دروس ف  علم األصول ف  اسلوبها الثا: )2
 ويرايش محمدباقر ايروا: 

 40 دارد:

 کالم اسالم  3

 «آخرين چاپ»عل  شيروا:   –. کليات فلسفه 1

 محمد سعيدي مهر –. آموزش کالم اسالم  جلد دوم 2

 40، دروس 25تا  21، دروس 13درس 
از کناب  49تا  45و دروس  42تا 

 کليات فلسفه
25 

 کالم با گرايش امامت 4

 کالم با گرايش مهدويت 5
 25 آموزش کالم اسالم  حذفيات :دارد

6 
کالم با گرايش مذاهب 

 اسالم 

 اخالق و تربيت اسالم  7
 25 38و  35، 34، 26، 24، 11، 8احاديث  جواد محدث  –. بر کرا:ه شرح چهل حديث 1

 25 فصل سوم و پنجم فرمحمدرضاساالري –. :ظام خا:واده در اسالم 2

 مدرس  ادبيات عرب 8
 20 - «البالغه:هج» 53مالک اشنر :امه  عهد:امه. تجزيه و ترکيب، 1

 30 :دارد تحقيق و تصحيح حميد محمدي –. مبادي العربيه جلد چهار 2

 تاريخ اسالم 9
 25 26و  25، 17، 16دروس  «چاپ دوم به بعد»غالمحسن محرم   –. درسنامه تاريخ تشيع 1

 25 :دارد مهدي پيشواي  –. تاريخ اسالم 2

 مطالعات اسالم  ز:ان 10

 25 :دارد فريبا عالسو:د –. زن در اسالم جلد اول تا آخر فصل چهارم 1

 –. دروس تمهيديه ف  الفقه االسندالل )کناب النکاح و الطالق( 2
 ايروا:  اقرمحمدب

 25 :دارد

 «آخرين چاپ»عل  شيروا:   –. کليات فلسفه 1 فلسفه اسالم  11
 40، دروس 25تا  21، دروس 13درس 

 49تا  45و دروس  42تا 
25 



 

 
 

 حذفیات  منابع رشته ر
تعداد 
 سؤاالت

 مظفر محمدرضا –. دروس ف  علم المنطق 2

تام و :قض موضوع، براهين  :قض
اشکال اربعه و از ابنداي مبحث 
اقنرا:  شرط  تا ابنداي قياس 

 اسنثنائ ،
 صناعة الخطابة و صناعة الشعر

25 

 با گرايش حج تبليغ 12

 – (الحج )کناباالسندالل   الفقه ف  تمهيديه دروس -فقه . 1
 محمدباقر ايروا: 

 25 :دارد

 25 :دارد مهدي پيشواي  –. تاريخ اسالم 2

 
 
 
 
 

 (سه)سطح عالیجدول زمانبندي پذیرش مقطع  

 

 توضیحات تاریخ عنوان

 سطح سه و مدارس علمیه whc.ir : مركز وبگاهاز طريق  30/11/1396الی  1396 /3/11 ثبت :ام و ويرايش اطالعات

 12/12/1396 معافيت هااطالع از آخرين وضعيت 
 مشاهده نتیجه درخواست معافیت يا امتیازات ويژه

 whc.irوبگاه مركز:  قياز طر

 whc.ir :مركز وبگاهاز طريق  13/2/1397الی  11/2/1397 آزموندريافت کارت ورود به جلسه 

 دريافت مشخصات مراكز آزمون از طريق وبگاه مركز 14/2/1397 برگزاري آزمون

 whc.ir :مركز وبگاهاز طريق  10/3/1397 اعالم :نايج آزمون کنب 

 whc.ir :مركز وبگاهتوسط داوطلب و از طريق  7/4/1397الی  1/4/1397 ثبت :وبت مصاحبه

 ي استانیهاتيريمدتوسط  28/4/1397الی  9/4/1397 برگزاري مصاحبه علم 

 whc.ir :مركز وبگاهاز طريق  8/6/1397 اعالم :نايج :هائ 

 شدهیمعرف سطح سه مراجعه حضوري به مدرسه علمیه 15/6/1397الی  8/6/1397 :هاي  :امثبت

 whc.ir :مركز وبگاهاز طريق  31/6/1397 اعالم :نايج تکميل ظرفيت

 رسماً آغاز خواهد شد. 1397شهریور سال  31های علمیه خواهران حوزه 1397-98سال تحصیلی 

 توضيحات :حوه ارتباط عنوان

 اطالع از نتیجه آزمون و نتیجه مصاحبه با ارسال كد ملی 30002144 سامانه پیام كوتاه

 وتمديد احتمالی ثبت ناماطالع از آخرين اخبار مربوط به پذيرش  paziresh.whc.ir وبگاه اينترنتی

 سواالت، انتقادات و پیشنهادات paziresh@whc.ir پست الکترونیکی

 ارتباط با ما

 ( استتخصصیمنابع مصاحبه علمی همان منابع آزمون کتبی)مشترک و 

 



 

 
 

 

 


