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 «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ  »

 .بخشددرجات عظیمی میاند و کسانی را که علم به آنان داده شده مان آوردهیخداوند کسانی را که ا

 «11 آيه مجادله،مبارکه سوره »

 

 مقدمه

 از افضي   را «ميداداععلما  » و کنيد ميی  معرفيی  انسان ارزش میزان و حیات مایه را علم اسالمی، فرهنگ و دینی هايهآموز

 يدر جيان ااعيع عليم جيا     ايگونيه به و باشد برخوردار حقیقتی از باید آگاهی و علم این اعبته. شماردمی «اعشهدا  دما »

 بندگی خدا برساند. وگیرد که او را به مقام واالي خشیت اعهی 

نت از یين، بيا اسيتعا   اسالمی و نیز گسترش عبودیت از راه فهم، ابالغ و اجراي د جامعهدر قشر بانوان  مهمبراي نی  به این 

ی اجيراي  در پي  خيواهران  هیي علمهياي  حوزه مرکز مدیریت ،«هحنا فدااارو»عصروعی حضرت خاصهخداوند متعال و عنایات 

هيياي را در رشييته سيي س اهييار  1400-1399 در سييال صیصييیلی  سيي س سييه،   مختليي رشييته  موفييب بييی  از ده 

 علووم و معوار   »و  «کالم اسالمی»، «حکمت متعالیه»، «و اصول با گرايش فقه خانوادهه فق»«تطبیقیتفسیر»

ه ارائه نظریه به عرص هاي ورودزمینههاي علمی با صیقیب و مجاهدتکوشند می در این مق ع، االب؛ دکنمی اجرا «قرآن

 .ندرا فراهم سازهاي اعهی علمی و صوعید علم، در سنگر صبیین عاعمانه معارف قرآن و عترت و دفاع از ارزش

 

  

 

  کل سنجش و پذيرش اداره

8139اسفند  



 

   
 

 تعاریف

 خيواهران، امير   هیي علم يهيا حيوزه  يگياار اسيت یس يخواهران کيه صیيت نظيارت شيورا     هیعلم يهاحوزه تیریمرکز مد مرکز:

 خواهران سراسر کشور را بر عهده دارد. هیمدارس علم یبانینظارت و پشت ت،یهدا ،یسازمانده

 االب خواهر است. تیو صرب میاست که عهده دار امر صعل یتیصرب -یواحد علم :هیعلم مدرسه

: ریي نظ تیي ناز شيوونات روحا  یکي یبه  ه،یاز مدارس علم یکیدر  رش،یمراح  پا یدر صمام تیاست که پس از موفق يفرد :طلبه

 و ... اشتغال داشته باشد. هیعلم هايدر اداره حوزه يهمکار غ،یصبل ب،یصیق س،یصدر  ،یصیص

 و هيا تهکه در رشي  شودیخواهران ااالق م هیعلم هايحوزه تیو صرب میمق ع از نظام صعل نیبه سوم (:4)سطحیتخصص مقطع

 4سي س   یلیصیص مق ع، دانشنامه نیا النیو به فارغ اعتیص گرددیوارائه م یاراح ،یصخصص هیپا کردیمختل  با رو هاي گرای

 .شودیاع ا  م

 نیي دارنيده ا  دالعت دارد. یالبه در مق ع صخصص یلاعتیصیکه بر فارغ شودیااالق م یرسم نامهیبه گواه :4دانشنامه سطح  

 ر است.   برخوردا عاعی آموزش مراکز و هادانشگاه يدکتر النیفارغ اعتیص یواستخدام یعلم يایمزا هیاز کل نامهیگواه

 است زبان صخصصی رشتهم لع و نگارش در  خواندن، درکمهارت آزمونی شام  تخصصی: زبانآزمون 

 .اردرشته آزمون ص بیب د درصد آن با 70اي است که رشته رشته مرتبط:

  



 

  
 

 پژوهشي-آموزشي كليات سطح چهار آشنایي با
 اهدا 

 ي مرصبط با رشته؛هاروشو مبانی، مکاصع، آرا   ایجاد صسلط بر 

 در مسائ  مرصبط با رشته؛   در حد صیلی ، نقد و ارائه نظرصقویت صوان پژوه 

  ؛و گرای  صخصصی رشتهمسائ  ارصقا  صوان پاسخگویی به نیازهاي علمی و 

  ؛و گرای  ي جهت صوعید علم و صوسعه دان  در رشتهسازنهیزمصأمین پژوهشگر مورد نیاز و 

  ؛هاي علمیه و مراکز آموزش عاعیحوزهصأمین استاد مورد نیاز 

 هااستیس

 اهتمام به ارصقا  فضائ  و ملکات اخالقی و معنوي االب؛ 

  ر آموزش و دي نوین و مؤثر هاروشو  هايفناور با استفاده از ي کارآمد حوزويهاسنتاز  يریگبهرهاهتمام به

 پژوه ؛

 اهتمام به پژوه  میور بودن دوره؛ 

  ؛ااعشی يهادگاهیداهتمام به رویکرد نقادانه و نظریه پردازانه، با ارح 

  ي آموزشی و پژوهشی؛هاتیفعاعي از زبان صخصصی رشته در ریگبهرهصأکید بر 

 اهتمام به نخبه پروري؛ 

  ها؛ به کارآمدسازي فرایندهاي صعلیم و صربیت در عین صسهی  و سرعت بخشی من قی به آناهتمام 

 ؛ بر رویکرد اجتهادي در دروس مرصبط صاکید 

 آشنایي با كليات نظام تحصيلي

  ،رخصی م میاسبهاست و اول دوره با احتساب رساعه علمی، و بدون  واحدينیمساعی نظام آموزشی س س اهار

 نیم سال است. 12و حداکثر  8حداق  

 واحد است 80ا احتساب رساعه علمی صعداد واحدهاي درسی س س اهار ب. 

  اعزامی است. 4براي االب پایرفته شده از رشته هاي غیر مرصبط در س س  پی  نیازگاراندن دروس 

 پژوهشی است و به شک  حضوري اجرا می شود.-س س اهار دوره آموزشی 

  ي هاي وانمندصاصمام واحد هاي آموزشی و قب  از دفاع از رساعه علمی، آزمون جامع به منظور ارزشیابی پس از

 آموزشی پژوهشی البه، برگزار می شود.

  اعزامی است. –بر اساس دستوراععم  ابالغی  –ارائه دو مقاعه علمی پژوهشی در اول دوره 

 سودر عناوينمشخصات کلی 

 عنوان درس واحدتعداد 

 اصول فقه واحد 8

 فقه واحد 12

 دروس صخصصی واحد 40

 رساعه علمی واحد 20

 جمع کل واحد 80

  

 



 

   
 

 پذیرش ط یشرا

 ؛و ماهع حقه شیعه اثنی عشري بین اسالمعتقاد و اعتزام عملی به دین ما .1

 اعتقاد و اعتزام به والیت م لقه فقیه و نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران؛ .2

 ایران؛صابعیت جمهوري اسالمی  .3
 .نام کنندثبتبه صورت روزانه صوانند میهیاععاعم یاز جامعه اعمص ف یلیکد صیص افتیاصباع غیر ایرانی در صورت در 

 ؛یشوون البگ متناسع بارفتاري  هاي فکري، اخالقی وصالحیتداشتن  .4
 صیصی ؛هاي جسمی و نقص عضو مانع از برخورداري از سالمت روان و نداشتن امراض مسري و بیماري .5
 ؛مرصبط  یدر گرا 3داشتن دانشنامه س س  .6

 .مجاز است پیشنیازمرصبط، مشروط به گاراندن دروس هاي غیرپایرش داوالبان رشته 

 ؛، حسع موردیا سرپرست قانونی رضایت پدر یا همسر .7
 ؛مصاحبه علمی وزبان صخصصی  قبوعی در آزمون کتبی، .8

 امتیاز علمی است. %50دعوت به مصاحبه علمی منوط به کسع حد نصاب  
 نمره قبوعی در آزمون صخصصی حداکثر صا قب  از برگزاري آزمون جامع ارائه گردد.  

 امتيازات ویژه

ان بان در دورداوال یریتیو مد هاي علمی، پژوهشیفعاعیت و اهمیت دادن به هاي ایثارگران به مقام خانواده منظور ارج نهادن به

 :در نظر گرفته شده استهاي ذی  براي گروه صیصی  و پس از آن، امتیازاصی
  هنيگ و ارشياد   از مراکيز: وزارت فر  یکي یاز  یبا ارائه ميدرک رسيم   )؛هیسجاد فهیصی ای اعبالغه نهج قرآن کریم، ک حافظان

     (یاسالم غاتیسازمان صبل ای هیریاوقاف و امور خسازمان  ،یاسالم

 بهره مند شوند؛ ازیامت نیصوانند از ا یمراکز نم گریدارندگان مدارک حفظ از د 

  ؛با ارائه گواهی معتبر  )پدر، مادر، همسر و فرزند (ایثارگران  کیبستگان درجه 

 ؛بههجماه سابقه حضور در  6داراي حداق  رزمندگان و  درصد 40جانبازان باالي ایثارگران: شهدا، آزادگان،  

  آموزشی:سوابق   

 گاشته فعال باشند. آنکه در دو سالبه شرط  ،سابقه صدریس در مراکز حوزوي 

 به شرط آنکه بی  از دو سال از زمان کسع امتیاز نگاشته باشد ،االب یعلم مسابقات سه نفر برصر. 

 به شرط آنکه بی  از دو سال از زمان کسع امتیاز نگاشته باشد، دیاساص یجشنواره علم برصر سه نفر. 

 زمان کسع امتیاز نگاشته باشدبه شرط آنکه بی  از دو سال از  عرصه آموزش؛ برصر ياستعدادها. 

 .شود نیازي به ارائه مدرک نیستهاي مربواه در مرکز استعالم میاز اریب معاونتسوابب آموزشی  

 پژوهشی سوابق:  

 ؛صرجمه ،مقاعه، کتاب  یصأع 

 آنال از زميان  سبه شرط آنکه بی  از دو  ،س س سه و داوري صیقیقات پایانی س س دو نامهانیپاداوري و مشاوره  ،سابقه راهنمایی 

 .نگاشته باشد



 

  
 

 تیياز  زمان کسع ام به شرط آنکه بی  از دو سال از، آن دییمورد صا ایمرکز  یپژوهش درجشنواره یسه نفر برصر دارنده اثرعلم

 .نگاشته باشد

 باشدبه شرط آنکه بی  از دو سال از زمان کسع امتیاز نگاشته  ؛عرصه پژوه  برصر ياستعدادها. 

 .درک نیستشود نیازي به ارائه مهاي مربواه در مرکز استعالم میاز اریب معاونت پژوهشی غیراز صاعیفات،سوابب  

 :اشيته فعيال   به شرط آنکه در دو سال گ لمیه و مدیریت هاي استانی و مرکز،مدیریت و معاونت در مدارس ع سوابق اجرايی

 باشند؛  

 .شود نیازي به ارائه مدرک نیستمربواه در مرکز استعالم میهاي از اریب معاونت اجراییسوابب  

 است.مصاحبه  ازیدرصد امت 50حداق  ، کسع یمصاحبه علم در یحد نصاب قبوع 

 در %  30 زانیي به م ی% و مصاحبه علم 15 زانیبه م ییو اجرا ی، سوابب علم%55 زانیو معدل س س سه به م يآزمون ورود 

 داوالع موثر است. یینها ازیامت

 ي ميدارس  هیت صایید شداند، به صرصیع باالصرین امتیاز، به میزان ظرفنی که حداق  امتیاز قبوعی را کسع کردهاز میان داوالبا

 شوند.به عنوان پایرفته شدگان نهایی اعالم میعلمیه، 

 

 نام نویسيند یفرآ                                       

شيانی  بيه ن  وبگياه  اریيب  از 1399 ارديبهشت ماه سوال  31تا  1 صياری   از 1399-1400 صیصیلی سال براي نویسی نام

paziresh.whc.ir .انجام می شود 

 نامثبت کارت الف( خريد

رداخت مبلغ و پ paziresh.whc.irنشانی به خواهران علمیه هاي داوالبان با مراجعه به وبگاه مرکز مدیریت حوزه

 و کارت ریدخ به نسبت صوانندیهاي بانکی عضو شبکه شتاب مریال( با استفاده از کارت700.000هزار ریال) هفتصد

 نمایند. اقدام نام،ثبتسریال کارت  دریافت

 وجه واريز شده، قابل استرداد نمی باشد؛ لذا در خريد کارت و ثبت نام دقت شود. 

 نام نويسیب( مدارک الزم جهت 

 :نمایدنام آماده الزم است داوالع، قب  از مراجعه به وبگاه ماکور، صصویر اسکن شده مدارک ذی  را براي ثبت

 رخ(؛جدید )با پوش  کام  اسالمی، اادر مشکی، صمام 4x3عکس  .1

 صفیات اول صا سوم شناسنامه؛ .2

 کارت ملی؛ .3

 ؛یصی براي شاغلین به ص ذکر معدلاشتغال به صیصی  با گواهی براي فارغ اعتیصیالن و سه س س  دانشنامه .4
 .زم نیستبراي االب مدارس صابعه مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه خواهران الس س سه بارگااري صصویر دانشنامه  
از  یدگیفاقد کش برخوردار بوده و یاز وضوح کاف دیبا یارساع ریصصاوو  JPEG و یا JPG شده باید با فرمتصصاویر اسکن 

 .عرض باشند ایاول 

  



 

   
 

 گواهی مربوط به امتیازات ویژه؛ .5
 د.در صورت عدم تطابق اطالعات ثبت شده با اصل مدارک، به درخواست داوطلب ترتیب اثر داده نخواهد ش 

 
 

 

 

 انتخاب رشته محلج(

 قاب  مشاهده اشت.  paziresh.whc.irدر وبگاه ، ه می  هارشتفهرست 

  العات قاب آن، اامان زپایر است و بعد از اصمام  امکان نام نویسیمرکز آزمون، حداکثر صا زمان پایان رشته و صغییر 

 .شودبنابراین هنگام انتخاب، دقت صغییر نیست. 
 

  الذکر، به عهده داوطلب خواهد بود.هاي اشتباه و مغاير با ضوابط فوقمسئولیت انتخاب 

 د(شرکت در آزمون کتبی

  شود.برگزار می 1399 خردادماه 9جمعه  روز 13صا  9یک نوبت از ساعت در ورودي آزمون 

  انی وبگاه به نشاز اریب  (1399 خردادماه 8تا  7)روز قب  از برگزاري  دو ،جلسه آزمون بهکارت ورود

paziresh.whc.ir  استقاب  دریافت. 
  ر آزمونبه شرکت د مجازدر مرکز آزمون انتخابی خود، به همراه کارت شناسایی  ورود به جلسهبا ارائه کارت داوالع 

 .بود خواهد
 

 هو( شرکت در مصاحبه علمی

 رکز به مر وبگاه بندي، با مراجعه به صفیه شخصی خود دبایست با صوجه به جدول زمانبه مصاحبه، می شدگانیمعرف

 نمایند.، اقدام تعیین نوبت مصاحبه، نسبت به  whc.irpaziresh.نشانی 
  شود.می راف صلقیانصبه منزعه در موعد مقرر حضور در جلسه مصاحبه، ابب زمان انتخابی، اعزامی بوده و عدم حضور 

 

 و( اعالم اسامی قبول شدگان نهايی

 از اریب وبگاه به نشانی  1399 مردادماه 15شدگان اسامی قبولpaziresh.whc.ir .اعالم خواهد شد 

  بيه   ه میيزان ظرفیيت  بي اند از باالصرین امتیاز )آزمون و مصياحبه(  امتیاز الزم را کسع کرده نصاب حددر این مرحله داوالبانی که

 شوند.، معرفی میمدارس علمیه

 مه خيود را  دانشينا ، 31/6/1399 صيا صياری    می بایست شاغ  به صیصی  در مق ع عاعی)س س سه(،داوالبانی  ؛الزم به ذکر است

 شوند.گزین میاز فهرست انتظار به صرصیع امتیاز، جای داوالبانحاف و  ،پایرش فرآیند؛ در غیر این صورت از ارائه نمایند

 

 نهايی شدگانرفتهيپذنام ثبتز( 

 عدم. کنند جعهمرا خود انتخابیعلمیه  مدرسه به نامثبت جهت بندي،ناند ابب جدول زماشدگان، موظ صمامی پایرفته

 جایگزین عشرایط،اواجد  افراد مقررات، سایر رعایت با و شده صلقی پایرش از انصراف منزعه به مقرر موعد در مراجعه

 .شوندمی
 

 حجم تصوير اندازه تصوير مدرک

 کیلو بایت نباشد 250و بیشتر از  40کمتر از  پیکس  300*400 عکس پرسنلی

 کیلو بایت نباشد 500و بیشتر از  100کمتر از  پیکس  500*700 ساير مدارک



 

  
 

 آزمون ورودی كتبي و مصاحبهمنابع 

 الف.  منابع آزمون مشترک

 باشد:به شرح جدول ذيل می 4هاي سطح منابع آزمون کتبی کلیه رشته

 نويسنده  منابع مواد آزمون ر
 تعداد سؤاالت محدوده يا مؤلف

 تشريحی تستی

صجزیه و صرکیع و  1
 صرجمه

 وبیانه اعقران اعراب
 «4ج مبادي حد در»

 اعدین مییی
 دروی 

 - 20 30جز  

 میمدرضا )عربی( اصول  اصول 2
 مظفر

 اعمقصداعثاعث: مباحث 
 . اعباب اعخامس: حجیت ظواهر1
 صراجیس و اعباب اعتاسع: صعادل .2

10 - 

 - 10 اعیدود و اعقضا  کتاب ایروانی 3 س س - االستدالعی  فی صمهیددروس فقه 3

 تخصصی  آزمونب. منابع 

مواد  رشته ر
 نويسنده  منابع آزمون

 محدوده يا مؤلف
 تعداد سؤاالت

 تشريحی تستی

صفسیر  1
 ص بیقی

علوم 
 قرآنی

 اعتمهید صلخیص
 2 و 1 لدج

 معرفتآیت اهلل 

ز . ا2« عوحیکُتّاب ا»صا آخر بیث « نزول اعقرآن». از ابتداي مبیث 1جلد اول: 

ث حدی»صا ابتداي مبیث « نشاصها و ص ورها اعقرائات فی»ابتداي مبیث 

صا آخر  «اعناس  و اعمنسوخ فی اعقرآن». از ابتداي مبیث 3« االحرف اعسبعه

 «اعمیکم و اعمتشابه و حقیقه اعتاوی »مبیث 

: فی اعباب اعثانی»صا آخر « سخافات و خرافات»جلد دوم: از ابتداي مبیث 

 «االعجاز اععلمی

10 4 

 2 5 (اعقرا و بدون بخ  هاي االعراب) 28جز   ابرسی اعبیان صفسیر مجمع صفسیر
 4 5 28جز   ابااباییعالمه  صفسیر اعمیزان

2 
علوم و 
معارف 
 قرآن

علوم 
 قرآنی

 اعتمهید صلخیص
 2 و 1 لدج

 معرفتآیت اهلل 

ز . ا2« عوحیکُتّاب ا»صا آخر بیث « نزول اعقرآن». از ابتداي مبیث 1جلد اول: 

ث حدی»صا ابتداي مبیث « اعقرائات فی نشاصها و ص ورها»ابتداي مبیث 

صا آخر  «اعناس  و اعمنسوخ فی اعقرآن». از ابتداي مبیث 3« االحرف اعسبعه

 «اعتاوی  اعمیکم و اعمتشابه و »مبیث 

: فی اعباب اعثانی»صا آخر « سخافات و خرافات»ز ابتداي مبیث جلد دوم: ا

 «االعجاز اععلمی

8 4 

 2 3 از مبیث قرائات صا ابتداي نس  قرآن آیت اهلل خوئی اعبیان
قواعد صفسیر قرآن 
 2 5 ک  کتاب علی اکبر بابایی )ااپ جدید(

 2 4 (اعقرائه و االعراببدون بخ  هاي ) 28جز   ابرسی صفسیر مجمع اعبیان صفسیر

3 

فقه و 
 اصول
 

گرای  
فقه 
 خانواده

 اصول فقه

دروس فی علم 
 االصول

 (هعثاعثا عیلقة)ا 
 یا
 االصول کفایه

 «دعهارض االفی صع اعخا»صا ابتداي «  صیدید دالالت اعدعی  اعشرعی»از ابتداي  شهید صدر

8 4 
بتداي و از ا «قالًعشرعاً أو  اعسادس: فی بیان األمارات اعمعتبراعمقصد »از ابتداي کتاب صا  آخوندخراسانی 

 «و األمارات ةاعمقصد اعثامن فی صعارض األدّعّ»صا « االجماع اعمنقول»

 5 7 بخ  مکاسع میرمه شی  انصاري مکاسع
رجال و 
 درایه

 1 3 ک  کتاب سبیانیآیت اهلل  کلیات فی علم اعرجال
 - 2 : آشنایی با مص لس اعیدیث4: آشنایی با صاری  حدیث شیعه و 3فصول  علی نصیري درسنامه علم حدیث

حکمت  4
 متعاعیه

 5 10 ک  کتاب عالمه اباابایی نهایة اعیکمة )عربی( فلسفه

 1 3 اعفص  اعخامس: فی اعبرهان و اعید عالمه حلی اعجوهر اعنضید )عربی( من ب
 1 3 ک  کتاب علی اصغر خندان مغاع ات

صاری  
 فلسفه

درآمدي بر صاری  فلسفه 
 اسالمی

میمدفنایی 
 اشکوري

 4،3،1جلد اول: فص  هاي 
 3 4 14،13،11جلد سوم: فص  هاي 

کالم  5
 اسالمی

 3 6 10،5،3 مرحله هايک  کتاب به جز  عالمه اباابایی )عربی( ا نها فلسفه

عالمه میمدرضا  من ب مظفر من ب
 1 5 و مغاع ه و جدلبیث برهان  مظفر

 کالم
 4 6 از مقصد ثاعث صا آخر کتاب عالمه حلی کش  اعمراد

کالم جدید با رویکرد 
 اسالمی

عبداعیسین 
 2 3 ک  کتاب خسروپناه

 می باشد. 4تشريحی سواالت  بارمو  1تستی سواالت  بارم 
  است. آزمون کتبی تخصصی علمی همان منابع مصاحبهمنابع 



 

   
 

 مراحل پذیرش بندیجدول زمان

 

 ارتباط با ما

 توضيحات تاریخ عنوان

 اهارو مدارس علمیه س س  paziresh.whc.ir : مرکز وبگاهاز اریب  اردیبهشت ماه 31صا  1 ثبت نام و ويرايش اطالعات

 paziresh.whc.ir  :مرکز وبگاهاز اریب  8/3/99صا  7/3/99 دريافت کارت ورود به جلسه آزمون

 - 9/3/99 برگزاري آزمون

 paziresh.whc.ir  :مرکز وبگاهاز اریب  10/4/99 نتايج آزمون کتبی اعالم

 paziresh.whc.ir مرکز: وبگاهصفیات شخصی در صوسط داوالع و از اریب  13/4/99صا  10/4/99 بررسی اعتراضات

 paziresh.whc.ir مرکز: وبگاهصفیات شخصی در صوسط داوالع و از اریب  19/4/99صا  17/4/99 ثبت نوبت مصاحبه

 - 9/5/99صا  21/4/99 برگزاري مصاحبه علمی

 paziresh.whc.ir  :مرکز وبگاهاز اریب  15/5/99 اعالم نتايج نهايی

 شدهیمعرف اهارمراجعه حضوري به مدرسه علمیه س س  20/6/99 صا 99 /15/6 نهايی نامثبت

 paziresh.whc.ir :مرکز وبگاهاز اریب  1/7/99صا  31/6/99 اعالم نتايج تکمیل ظرفیت

 توضیحات نحوه ارتباط عنوان

 ااالع از نتیجه آزمون و نتیجه مصاحبه با ارسال کد ملی 30002144 سامانه پیام کوتاه

 ت ناموصمدید احتماعی ثبااالع از آخرین اخبار مربوط به پایرش  paziresh.whc.ir وبگاه اينترنتی

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



 

  
 


