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                مقدمه
استعدادهاي رشد و کمال که خداوند در نهاد بشر گذاشته است، رسالت همه کساني است که  يشکوفاسازتالش براي 

 فکر نو و روحي کمال طلب دارند.

ي براي خواهراني است که هم تشنه معارف خواهآرمانجويي و ترين بسترهاي کمالهاي علميه، يکي از مناسبحوزه

 را دارند. همنوعانتب و اند، هم شوق خدمت به اسالم، مکناب قرآن و عترت

 لّغيهاي متعالي، مبفکري الهي و پاک داشته باشيد و در حريم ارزش بوده،خواهيد وجودي مفيد و مؤثر شما که مي

لميه هاي عتحصيل در حوزهادامه باشيد، شايسته است که با  رگذاريتأثهدف شناس و اي کارآمد، مشاوري امين و مربي

به گسترش و نهادينه سازي علوم اسالمي و معارف قرآني، هم از سرچشمه ايمان سيراب شويد، هم بيشتر و فراگيري 

 بپردازيد. در جامعه  هاي دينآموزه

مند به از همه داوطلباني که عالقهبراي سال تحصيلي جديد، علميه خواهران آماده است تا  يهاحوزهمرکز مديريت 

توانند در عصرِ حاضر، مي نام به عمل آورده و در خدمت استعدادهايي باشد کهثبت ،در حوزه هستندادامه تحصيل 

هاي اخالقي در جامعه سازند و به مسئوليت خويش در قبال اسالم عزيز و امّت وجود خويش را وقفِ تعالي ارزش

 د.کننمسلمان و جهان اسالم عمل 

 شويدمي آشنا «عمومي مقطع بازپذيري» شرايط و هاويژگي با صرفاً دفترچه اين در

 

 

 

 خواهران هيهاي علممرکز مديريت حوزه
 معاونت آموزش

 يرشکل سنجش و پذ اداره
 5931ماه بهمن
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  تحصیلیآشنایی با کلیات نظام 

اختصاصي هاي هاي علميه، متناسب با ويژگيبهاي حوزههاي علميه خواهران با حفظ اصیول اساسي و ميرا  گران نظام تحصیيلي حوزه 

 هاي اين نظام، طراحي آن در قالب مقاطع تحصيلي هدفمند است.بانوان و نيازهاي جامعه طراحي شده است. يکي از ويژگي

 هاي علميه خواهران:مقاطع تحصيلي حوزه

 کارشناسي پيوسته(؛ / 2مقطیع عمومي )سطح

 کارشناسي ارشد(؛ / 9مقطیع عیالیي )سطح

 دکتري(. / 4مقطع تخصّصي )سطح

 هداف حاکم بر نظام تعليم و تربيت درحوزه هاي علميه خواهرانا

تربيت بانوان عالم، مومن، متعهد، بصییير، انقالبي، متخل ، آگاه و وفيفه شییناس در ايفاي وفيفه مادري و همسییري و پاسییداري از   .5

 .تحکيم و تعالي خانواده

 هاي :هاي علميه در عرصهحوزه هايتربيت بانوان متخصص و کارآمد در راستاي تحق  رسالت و مأموريت .2

 تبليغ و ترويج فرهنگ و معارف اسالم ناب در سطوح و ساحت هاي مختلف؛ 

 فرهنگي؛   -تعليم و تربيت در حوزه هاي علميه و ساير جوامع علمي 

 انساني؛   -تحقي  و پژوهش، نظريه پردازي و اجتهاد در عرصه علوم اسالمي 

   راهنمايي و مشاوره در عرصه هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي؛ 

 . مديريت و راهبري امور و مراکز علمي، فرهنگي، تبليغي و آموزشي 

 انواع بازپذیری

تحصيل بازمانده و دارندگان  ادامههاي علميه خواهران که به داليل آموزشي از طالب مدارس تحت پوشش مرکز مديريت حوزه

 .دننک نامثبتبه شرح زير،  بازپذيري دو نوع از يکي در شرايط احراز با توانندمي )نظام قديم يا جديد(سطح يک  دانشنامه

در يکي از مدارس علميه تحت به صورت رسمي  تحصيلي حداقل يک سالطالبي است که  ژهيو بازپذيري نوع اوّل: -1

تحصيل  ادامهولي از و داراي شماره طلبگي بوده  باشندتحصيل کرده علميه خواهران  يهاحوزهمديريت پوشش مرکز 

 تحصيل محروم شده باشند. ادامهانصراف داده يا به داليل غير انضباطي از 

 دارندگان مدرک سيکل بايد حداقل سه سال سابقه تحصيل داشته باشند.نکته: 
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 سابقه  مديريت حوزه علميه خراسانمرکز يا مدارس علميه تحت پوشش سالم اهلل عليها  ءطالبي که در جامعه الزهرا

علميه  يهاحوزهتحت پوشش مرکز مديريت  و ساکن شهرهاي داراي مدرسه علميه دارندرسمي )با ارائه گواهي( تحصيل 

 .شونديم نامثبتبا ضوابط بازپذيري نوع اول  خواهران هستند

 توانند در آزمون يم است،محل تحصيل  علميه مدرسه بيمان تصوزقبل از مربوط به  هاآن ليکه سابقه تحص يطالب

 شود(.)در صورت قبولي صرفا دروس غير پايه آنها پذيرفته مي ندکنشرکت  يريبازپذ

طح س دانشنامه اخذطالبي است که در آزمون مدارج علمي نظام قديم شرکت نموده و موف  به  ژهيو بازپذيري نوع دوم: -2

 اند.يک شده
 

 شرایط پذیرش
 التزام عملي به دين مبين اسالم؛اعتقاد و  .5

 فقيه و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران؛ مطلقهاعتقاد و التزام به واليت  .2

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران؛ .9

 هاي فکري، اخالقي و رفتاري؛صالحيتدارا بودن  .4

 مسري؛ هاي جسمي مانع تحصيل و امراضرواني و نداشتن نقص عضو، بيماري -برخورداري از سالمت روحي  .1

 ؛شرکت در دورهيا همسر حسب مورد براي پدر کتبي رضايت  .6

 ؛()مصاحبه و تحقي  موفقيت در سنجش علمي و ساير مراحل پذيرش .7

دارندگان ديپلم و يا سه سال سابقه تحصيل در  ويژه، مختصعمومي  مقطعداشتن حداقل يک سال سابقه تحصيل در  .8

 ؛بازپذيري نوع اول()ويژه دارندگان مدرک سيکل مختص ،عمومي مقطع

 دارا بودن دانشنامه سطح يک نظام قديم) ويژه بازپذيري نوع دوم(؛ .3

 

 بخشی از ضوابط بازپذیری

  و بر اساس دستورالعمل ها و تعداد واحد دروس مصوب در همان سال عناوين، سرفصل بر اساستطبي  نمرات طالب بازپذيري

 .شودميانجام  مربوطه

 شده باشد. رفعاليغهاي علميه خواهران بايد داوطلبان در سامانه جامع آموزش مرکز مديريت حوزه پرونده قبلي اين گروه از 

 هستند« دوره آزمايشي»ي، فاقد طالب بازپذير. 



 

5 

 

 ي که دارايطالبو  (دارندگان مدرک سيکل)مختص عمومي ويژه  مقطعي که داراي مدرک تحصيلي سيکل هستند در طالب 

 .شوندميبه ادامه تحصيل مشغول  (دارندگان مدرک ديپلم )مختص يعموم مقطعمدرک ديپلم يا باالتر هستند در 

حصيل ادامه تويژه دارندگان مدرک ديپلم،  عمومي مقطعتوانند در دارندگان مدرک سطح يک نظام قديمِ فاقد ديپلم، مي نکته:

 هستند. يقديم، معاف از آزمون کتبدارندگان مدرک سطح يک نظام ند. ده

 است. االجراالزمبازپذيري،  طالبآموزشي سطح دو نيز در خصوص  نامهنييآ، ضوابط مندرج در ذکر شدهعالوه بر ضوابط 

 

 نام و پذیرشرایند ثبتف
 

 :نامثبتمدارک الزم جهت  (أ

 ؛نامثبت تقاضانامهکاربرگ  ليتکم  .5

 (؛رختمامبا پوشش کامل اسالمي، چادر مشکي، )جديد و همانند  9*4عکسدو قطعه   .2

 کارت ملي؛هاي شناسنامه و اصل و تصوير تمامي برگ  .9

 0251907325008 حسابشماره( به ريال 000/200) الير دويست هزاربه مبلغ  نامثبت نهيهزاصیل فيش پرداخت   .4

 خواهران؛هاي علميه ز مديريت حوزهبه نام مرک )سيبا( بانک ملي شعبه الغدير قم

 ديپلم يا باالتر(؛ التحصيالنفارغمدرک ديپلم يا باالتر )تصوير اصل و  .1

 (؛سيکل التحصيالنفارغتصوير مدرک سيکل )اصل و  .6

   (؛5پيوست شماره )محل تحصيل  مدرسهاخالقي از  هيدييتأگواهي  .7

 (؛2پيوست شماره ) همسر يا سرپرست قانوني نامهتيرضا .8

 (.9)پيوست شماره محل تحصيل ، با امضاء مدير و مهر مدرسه علميه حوزوي هاي تحصيلياصل کارنامه .3

 تحويل دهند. مدارس علميهبه  نامثبتمدارک را در زمان تذکّر: الزم است داوطلبان، 

 اوليه نامثبت (ب

سراسر کشور  مدارس علميهاز طري   20/5/36تا  51/55/31از تاريخ  36-37تحصيلي از داوطلبان براي سال نام ثبت

  شود.انجام مي
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 شرکت در آزمون کتبي (ج

 آزمون زییییمراک در زمانهم صورت به و مرحله يک در 5936 ارديبهشیت  8 جمعه روز صیبح  50 سیاعت  رأس بازپذيري آزمون 

  .دشومي برگزار

 به نشاني  وبگاه مرکز طري  از متعاقباً آزمون، نشاني مراکزwhc.ir دشومي اعالم. 

 هيمدارس علمطري   از7/2/36تا 6/2/36در اين دفترچه از تاريخ  مندرج بنديطب  جدول زمانجلسیییه آزمون  به کارت ورود 

 .استقابل دريافت 

 د بودنخواه به شرکت در آزمون مجازمرکز آزمون انتخابي خود صرفا در  وکارت ورود به جلسه،  هبا ارائفقط  انداوطلب. 

  شودمياعالم  مدارس علميه انتخابي طري از   22/2/69نتايج آزمون در تاريخ. 

 ندکن حاصل اطمينان آزمون برگزاري دقي  محلنشاني و موقعيت  از آزمون، برگزاري زمان از قبل گرامي داوطلبان است الزم. 

 .هستند کتبي آزمون از معاف قديم، نظام يک سطح مدرک دارندگان

؛ شودميبندي به مدارس علميه اعالم طب  جدول زمان ،اسامي و مشخصات داوطلبان معاف از آزمون کتبي تذکر:

 .ندکناستعالم از مدرسه علميه انتخابي،  ، مراتب راجهت اطمينان از وضعيت معافيت خودداوطلبان بنابراين 

 شرکت در مصاحبه: (د

، رفتاري و يفکرهاي به احراز صییالحيت مشییروطه، پذيرش داوطلب، يبا توجه به اهميت گزينش افراد شییايسییته در مدارس علم 

 تحقي  است.از طري  مصاحبه و  ياخالق

 است. ياسيسي و اجتماع شامل اطالعات ديني، عمومي، مصاحبه يمحورها

وبت ن، نسبت به تعيين مدرسه علميهبندي با مراجعه به بايست با توجه به جدول زمانبه مصاحبه، مي شدگانيمعرف

 ند.مصاحبه اقدام کن

 .شودميانصراف تلقّي  منزله بهمصاحبه، طب  زمان انتخابي، الزامي بوده و عدم حضور در موعد مقرر  جلسهحضور در 

 نهايي: شدگانرفتهيپذ نامثبتهـ(  (ه

مراجعه کنند.  انتخابي مدرسیییه علميهنام به بندي، جهت ثبتطب  جدول زمان اندموفّفشیییدگان قطعي، تمامي پذيرفته

 .استانصراف از تحصيل  منزله بهعدم مراجعه در موعد مقرّر 
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 منابع آزمون کتبی

 

 امتحاني محدوده نام کتاب ماده امتحاني رديف

 (و مشت باب فعل، باب اسم )فقط مبحث جامد  صرف متوسطه )حميد محمدي( صرف  5

 مبحث نحو 2ج مبادي العربيه  نحو  2

 نمازمباحث تقليد، طهارت و  فالح زاده( نيمحمدحس) 5فقه  احکام  9
 

 

 بندی مراحل پذیرشجدول زمان

 

 

 

 

 

 توضيحات تاريخ عنوان

 ز طري  مدارس علميه سراسر کشورا 95/5/36تا 31/ 55/ 51 نامثبت زمان

 ن آزمون کتبي از طري  مدارس علميه اعالم اسامي معافي 24/5/36 اطالع از آخرين وضعيت پرونده

 از طري  مدارس علميه 7/2/36تا  6/2/36 دريافت کارت ورود به جلسه آزمون

 دريافت مشخصات مراکز آزمون از طري  وبگاه مرکز 8/2/36 برگزاري آزمون

 از طري  مدارس علميه 29/2/36 اعالم نتايج آزمون کتبي

 از طري  مدارس علميه 24/2/36تا  29/2/36 درخواست بازبيني

 علميهاز طري  مدارس  26/2/36 بازبيني يهادرخواستپاسخ به 

 از طري  مدارس علميه 27/2/36تا  24/2/36 نوبت مصاحبه تعيين

 توسط مدارس علميه 4/9/36تا  90/2/36 برگزاري مصاحبه 

 از طري  مدارس علميه 3/9/36 اعالم نتايج نهائي

 از طري  مدارس علميه 55/9/36تا  3/9/36 درخواست بازبيني

 مدارس علميهاز طري   56/9/36 اعالم نتايج بازبيني

 شدهيمعرفمراجعه حضوري به مدرسه علميه  54/4/36تا  50/4/36 نهايي نامثبت
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