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 »122 آيه توبه، سوره«
 

 مقدمه
 

هرشد و كمال كه خداوند در نهاد بشر گذاشته است، رسالت هم ياسـتعدادها  يشـكوفاسـاز   يتالش برا
 طلب دارند.كمال ياست كه فكر نو و روح يكسان
است كه هم  يخواهران يبرا يخواهآرمانو  ييجوكمال ين بسترهايتراز مناسـب  يكيه، يعلم يهاحوزه
 را دارند. همنوعانمكتب و  اند، هم شوق خدمت به اسالم،معارف ناب قرآن و عترت هتشن

ــما كه م ــ ياله يفكر بوده،د و مؤثر يمف يد وجوديخواهيش ــته باش يهام ارزشيد و در حريو پاك داش
با  كه سته استيشــاد، يباشــ رگذاريتأثهدف شـناس و   ايين و مربيام يكارآمد، مشـاور  يغ، مبلّيمتعال

راب يمان ســيا ه، هم از ســرچشــميو معارف قرآن يعلوم اســالم يريه و فراگيعلم يهال در حوزهيتحصـ 
 د.ين مرز و بوم بپردازيمستعد ا يهااندن جوانهيد، هم به رويشو

از خواهران  د تادار يآمادگ 1396-97براي ســال تحصــيلي خواهران ســراســر كشــور  هيعلم يهاهحوز
توانند در يم باشد كه ييو در خدمت اسـتعدادها  هبه عمل آورد نامثبت، يحوزو التيتحصـ مند به هعالق

ش در يت خويدر جامعه ســازند و به مسئول ياخالق يهاارزش يش را وقف تعاليعصـر حاضـر، وجود خو  
 ند.كنز و امت مسلمان و جهان اسالم عمل يقبال اسالم عز

 
 

 خواهران هيعلمهاي مركز مديريت حوزه
 معاونت آموزش

يرشاداره كل سنجش و پذ
 1395بهمن 



 

 
 

 اصطالحات
 

ــيل فارغ -1 ــطه پلم يدالتحص  ديا نظام جديو  كه مطابق نظام قديم يفرد: آموزش و پرورشدوره متوس
مدرك و موفق به اخذ را به اتمام رســانده  متوســطه هدور، به صــورت روزانه، شــبانه يا متفرقهو پرورش، آموزش 

 مورد تأييد آموزش و پرورش شده باشد. ديپلم
و پرورش، مطابق نظام جديد آموزش كه  يفرد: آموزش و پرورش دوره متوسطه سـوم ه يآموز پادانش -2

 شهريور 20حداكثر تا ال داشته و اشتغ ،دوره متوسطه سومه يپابه تحصـيل   ،به صـورت روزانه، شـبانه يا متفرقه  
 شود.تأييد آموزش و پرورش مورد  ديپلممدرك  ذاخبه گذراندن تمامي واحدهاي درسي و  موفق ،1396

ا يكه مطابق نظام قديم  يفرد آموزش و پرورش:دوره اول متوسطه ه نهم يا پايكل يسالتحصيل فارغ -3
متوسطه را به اتمام ا دوره اول ي  يي، دوره راهنمابه صـورت روزانه، شبانه يا متفرقه و پرورش، آموزش د يجدنظام

مورد تأييد آموزش و پرورش  دوره اول متوسطه ه نهميمدرك اتمام پاا يو  كليسـ مدرك و موفق به اخذ  رسـانده 
 شده باشد.

ــطه هدور ه نهميپاآموز دانش -4 كه به صـــورت روزانه،  يفرد :آموزش و پرورشد ينظام جد اول متوس
 موفق به 1396 شهريور 20حداكثر تا اشتغال داشته و  متوسطهه نهم دوره اول يپابه تحصـيل   ،شـبانه يا متفرقه 

 مورد تأييد آموزش و پرورش شود. دوره اول متوسطهنهم ه يپا اتمام مدركاخذ 
ــوراي  تحت نظارتكه  يمركز :ه خواهرانيعلم يهات حوزهيريمد مركز -5 ــت ش ــياس  يهاحوزه يگذارس

را بر عهده  سراسر كشورمدارس علميه خواهران  ،پشـتيباني دهي، هدايت، نظارت و ، امر سـازمان علميه خواهران
 دارد.

ــت كه عهده-واحد علمي مدرســه علميه: -6 ــدار امر تربيتي اس ح دو حوزه هاي طتعليم و تربيت طالب در س
 .علميه خواهران است

هاي علميه خواهران مرحله از نظام تعليم و تربيت حوزهن ياولبه  ):يكارشناس / 2سطح ( يعموم مقطع -7
 2گردد و به فارغ التحصيالن اين مرحله، دانشنامه سطح شـود كه با رويكرد عمومي، طراحي و ارائه مي اطالق مي
 شود.اعطاء مي

ـ  -8 ـ  يهاوهيش هاي هاي تعليم و تربيت در حوزهبه روش :)يكارشناس / 2سطح ( يمقطع عموم يليتحص
، يط زندگيبر اسـاس عالقه و اقتضاء شرا   ،يعمومشـدگان در مقطع  رفتهيپذ كه شـود علميه خواهران اطالق مي

 يليصتح يهاوهياز ش يكيتوانند يمزمان ثبت نام،  يليو با توجه به مدرك تحص ميزان حضـور در محضر استاد 
 د.  كننرا انتخاب ن مقطع يا »يحضورمهين«ا يو  »وقتپاره يحضور«، »وقتتمام يحضور«
ره اول دو ه نهميا اتمام پاي سيكل مدرك باشدگان به نيمسـال اول و دوم تحصيلي پذيرفته  آزمايشي: هدور -8

گردد كه اطالق مي »آزمايشي هدور« باالتر ومدرك ديپلم رفته شدگان با يپذ يليتحصـ و نيمسـال اول  ، متوسـطه 
 گيرد.، علمي، اخالقي و رفتاري طلبه مورد بررسي قرار ميهاي فكريدر آن صالحيت



 

 
 

 

 
هاي علميه، متناسب با بهاي حوزهخواهران با حفظ اصـول اساسي و ميراث گران  ههاي علميحوزه تحصـيلي  نظام

هاي اين نظام، طراحي آن در هاي اختصـاصــي بانوان و نيازهاي جامعه طراحي شــده اســت. يكي از ويژگي ويژگي
 .و هدفمند است مدتكوتاهقالب مقاطع تحصيلي 

 :خواهران ههاي علميمقاطع تحصيلي حوزه
 ؛)وستهيپ كارشناسي / 2سطح( عموميع ـمقط
 ؛كارشناسي ارشد) / 3سطح(ي ـالـعع ـمقط

 .)يدكتر / 4سطح( تخصصيمقطع 

 حاكم بر نظام تعليم و تربيت درحوزه هاي علميه خواهراناهداف 
ــير،  .1 ــناس در ايفاي وظيفه مادري و تربيت بانوان عالم، مومن، متعهد، بصـ انقالبي، متخلق، آگاه و وظيفه شـ

 .همسري و پاسداري از تحكيم و تعالي خانواده
 هاي :هاي علميه در عرصههاي حوزهموريتتربيت بانوان متخصص و كارآمد در راستاي تحقق رسالت و مأ .2

 ؛تبليغ و ترويج فرهنگ و معارف اسالم ناب در سطوح و ساحت هاي مختلف �
   ؛فرهنگي -وزه هاي علميه و ساير جوامع علميتعليم و تربيت در ح �
   ؛انساني -زي و اجتهاد در عرصه علوم اسالمينظريه پردا ،تحقيق و پژوهش �
   ؛و اجتماعي خانوادگي ،راهنمايي و مشاوره در عرصه هاي فردي �
 .تبليغي و آموزشي  ،فرهنگي ،يديريت و راهبري امور و مراكز علمم �

 يمقطع عموم برنامه تحصيليشنايي با بخشي از آ
ــائـل دين    ، عالوه بر مقطع عمومي دارس علميـه مـ  .1 ، اخالقي هايدر زمينه، آموزش مبـاني، مقـدمـات و مسـ

 .پردازندميهاي عقالني و مهارتي طالب پرورش و تربيت جنبه بهپژوهشي و عملي 
هاي آموزشي، پژوهشي و تربيتي و مهارتي را ساعت در هفته زمينه اجراي برنامه  35مدارس علميه حداقل 

ــور طلبـه در   نـد؛ كنميفراهم براي طالب  ــاعـت از   25حـداقـل   حضـ ــاعت مذكور 35سـ ــاس سـ ، بر اسـ
 2ساعت الزامي،  25از  اسـت.  يالزام وقتحضـوري تمام  شـيوه تحصـيلي   درهاي ابالغي مركز دسـتورالعمل 

 يهاي آموزشبرنامهساعت به  21هاي پژوهشي و ساعت به  فعاليت 2تربيتي، -هاي فرهنگيسـاعت به برنامه 
حضوري ( شيوه تحصيلي نحوه حضور طالب در .دارداختصاص و ... مباحثه حضور در كالس درس، از جمله 

ــوريوقت و نيمهپاره ــي با توجه به نوع دوره آنان  تربيتي، -فرهنگيهاي در فعاليت )حض ــي و آموزش پژوهش
 شود.تعيين مي

 آشنايي با كليات نظام تحصيلي



 

 
 

است. در اين نظام، ارزش هر درس » نيمسالينظام واحدي«، مبتني بر ه خواهرانيعلميهاحوزهآموزش در .2
 با تعداد واحد آن درس ســنجيده شــده و قبولي يا عدم قبولي در يك درس، به همان درس محدود خواهد 

 شد.
 190،ن مقطعيا يليتحص يهاوهيباالتر در تمام ش اي ديپلمبا مدرك  يهايورودتعداد واحدهاي درسي براي  .3

ــيبا مدرك هاي و براي ورودي واحد ــطه،ي كلس ــ ا اتمام نهم دوره اول متوس ــيبا ش ــور يليوه تحص  يحض
 .استواحد  266وقت، تمام

هفته امتحانات 2درسي و  ههفت16، شامل مسالينتحصـيلي و هر   مسـال ينهرسـال تحصـيلي، مركب از دو    .4
 است.

و  ي، رفتاري، اخالقيعلم يهاتيكه صــالح يدر صــورت رفته شــدگان،يپذ »يشــيدوره آزما« طول مدتدر  .5
  .دنشويل محروم مياز ادامه تحص ،دنكنالزم را كسب ن يانضباط

از ادامه  يموجب محروميت و ،طلبه در هر مرحله از تحصيل يو رفتار ي، اخالقياحراز عدم صـالحيت فكر  .6
 .شودميتحصيل 

در صورت تخلف، كميسيون امور  تحصـيل هم زمان در حوزه و دانشـگاه يا چند واحد حوزوي مجاز نيسـت.    .7
 .نمايدگيري ميخاص مركز نسبت به ابطال سوابق تحصيلي و يا ادامه تحصيل طلبه در حوزه، تصميم

 ،دو صورت زيربه يكي از  »آزمايشي هدور«بعد از سپري شدن از يك مدرسـه به مدرسـه ديگر   انتقال طالب  .8
 :استپذيرامكان

ي متقاض هدر صورت انتقال خانواد، فقط شهري به شهر ديگرتحصـيل، از   هواجد شـرايط ادام  هانتقال طلب �
 .شودانجام مي ،ا همسر)والدين ي(
 مدرسهبا موافقت  ،ديگر در همان شهر هاز يك مدرسه به مدرستحصيل،  هانتقال طلبه داراي شرايط ادام �

 شود.انجام مي و دارا بودن شرايط پذيرش مدرسه مقصد، مبدأ و مقصد
 

شوراي عالي انقالب فرهنگي  502 و 405 و 368يه خواهران بر اساس مصوبات شماره هاي علمركز مديريت حوزهم
) اعطاء يسطح دو (كارشناس دانشنامههاي الزم، پس از احراز صالحيتسطح دو، عمومي  مقطع التحصيالن به فارغ

ا و هكارشناسي دانشگاه مقطعالتحصيالن از كليه مزاياي علمي و استخدامي فارغ دانشنامه، نيا . دارندگانكندمي
 .مؤسسات آموزش عالي برخوردارند

 
 
 
 



 

 
 

 
 يمقطع عمومتحصيل در  يهاشيوه

 :وقتتمام حضوريل يوه تحصيش .1
 14و حداكثر  10حداقل باالتر،  ايدارندگان مدرك ديپلم  يبرا ،يليوه تحصــيشــاين  يبرنامه درسـ طول دوره 

و حداكثر  14حداقل  متوسطه،اول دوره ه نهم ياتمام پا اي سيكلدارندگان مدرك  يو برا يليمسـال تحصـ  ين
ر بوده كه ب وقتتمامبه صورت  ،وهيشتحصيل در اين  است. بدون احتسـاب مرخصي  يليمسـال تحصـ  ين 18

ه، مطابق با يعلم هدر مدرس پژوهشي و تربيتيهاي آموزشي، برنامه يدر تمام موظف اسـت  اسـاس آن، طلبه 
 حضور داشته باشد. ،مصوب يهانامهنيآئ

ه وين شــياتوانند مي ، صــرفانهم دوره اول متوســطه هياتمام پا ايكل يمدرك ســالزم به ذكر اسـت دارندگان  
   ند.كن را  انتخاب يليتحص

  :وقتپاره يحضورل يوه تحصيش
هاي علميه خواهران به دليل برخي اشتغاالت و با توجه به اينكه جمع زيادي از مشـتاقان تحصـيل در حوزه  

حضوري  ، شيوه تحصيلندارنددر مدارس علميه را  وقتتمامهاي فردي و اجتماعي، امكان حضور مسـئوليت 
و متناســب با شــرايط  تريطوالن يدر بازه زمان يتا بتوانند از تحصــيالت حوزو طراحي شــده اســت وقتپاره
 يبرا ،وقتتمامحضوري  يليوه تحصيش، همانند يليوه تحصـ يشـ اين  يبرنامه درسـ شـوند.   مندبهره، يزندگ

مسال ين 18حداكثر و  14حداقل آن،  طول دوره اما ؛است يواحد درسـ  190باالتر،  يادارندگان مدرك ديپلم 
شكيل تنوبت عصر معموالً در ، كالس ها يليوه تحصيشاين در  .است صرفا روزانه (بدون خوابگاه)و  يليتحص
 شود.مي

حضوري  وهيش مدارك صادره در تمامي مزاياي علمي و اسـتخدامي ، از يليوه تحصـ يشـ اين  آموختگاندانش
  .برخوردارند وقتتمام

 :يحضورمهينل يوه تحصيش .2
 190، وقتتمام يحضور يليوه تحصيشهمانند  يمه حضورين يليوه تحصيش يآموزشـ  يهامحتوا و برنامه

 يو مابق يحضوروه يبه شالزاما  (دو سـال اول تحصيلي)  آن واحد 76ن تفاوت كه يبا ا ؛اسـت  يواحد درسـ 
   شود.يبرگزار م )ي(مجازيرحضوريبه صورت غواحدها 

 
 
 



 

 
 

 

 يمقطع عموم شرايط پذيرش
 :يشرايط عمومالف) 

 و التزام عملي به دين مبين اسالم؛اعتقاد  -1
 و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران؛فقيه  هاعتقاد و التزام به واليت مطلق -2
 تابعيت جمهوري اسالمي ايران؛ -3

 ياهتوانند در حوزهيم )گرگاناصفهان و  مشهد، قم، يشهرها استثناء ساكنان به( يرانير اياتباع غ تبصره:
 د.كنن نامثبته سراسر كشور  يعلم

 ؛نداشتن سوء پيشينه -4
 ؛رعايت شئونات و ظواهر اسالمي -5
اي جســمي مانع تحصــيل و امراض هرواني و نداشــتن نقص عضــو، بيماري ،برخورداري از ســالمت روحي -6

 مسري؛
 همسر براي داوطلبان متأهل؛و  براي داوطلبان مجرد يقانونيا سرپرست رضايت پدر  -7
ه و (مصاحبگزينش از طريقو ساير مراحل  (معدل كل)يليبر اساس سوابق تحص يسنجش علمدر موفقيت  -8

 .)قيتحق
 :يشرايط اختصاص ب)
 باالتر: اي دارندگان مدرك ديپلم هويژ وقتتمام يحضور وهيش يط اختصاصيشرا )1

 20/6/96خ يحداكثر تا تار ،پلمياخذ مدرك د يا 12كل  باالتر با حداقل معدل اي پلميدارا بودن مدرك د �
 ؛متوسطهدوره  دومو  اوله يپااز  12و داشتن حداقل معدل 

 ؛و پس از آن) 60(متولدين سال  ؛سال سن 35حداكثر  �
 پنج« يكارشناس ،»سه سال« يكاردان ،»يك سـال « يدانشـگاه شيپمدرك  يداراروزانه داوطلبان  يبرا تبصـره: 

 .شوديم افزوده ،به حداكثر سن مجاز ، »يازده سال« يدكترو  »هفت سال«ارشد  يكارشناس ،»سال
 دورهه نهم ياتمام پاا ي سيكلدارندگان مدرك  هويژ وقتتمام يحضور وهيش يط اختصاصيشـرا  )2

 :متوسطهاول 
ا اشتغال به ي15ه نهم دوره اول متوسـطه با حداقل معدل كل  يم  يا پايكل نظام قديداشـتن مدرك سـ   �

ه هفتم و هشتم، مشروط ياز  پا 15ميانگين  معدل حداقل ه نهم دوره اول متوسـطه با  يتحصـيل در پا 
 ؛20/6/96خيتا تاردوره اول متوسطه ه نهم يبه ارائه مدرك اتمام پا

 )؛و پس از آن 77ن سال يمتولد( سال سن؛ 18 حداكثر �



 

 
 

 باالتر: ايپلم يژه دارندگان مدرك ديو ،وقتپاره يحضور وهيش يط اختصاصيشرا )3
و  20/6/96خ يپلم، حداكثر تا تارياخذ مدرك د يا 12باالتر با حداقل معدل كل  ايپلم يدارا بودن مدرك د

 دوره متوسطه؛ دومو  اوله ياز پا 12داشتن حداقل معدل 
 ؛دندار »يشرط سن« ،وقتپاره دورهنكته: 
 را انتخاب كنند. يليوه تحصين شيتوانند اينم نيازمند به استفاده از خوابگاه، داوطلباننكته: 

 :باالتر ايدارندگان مدرك ديپلم  ويژه يحضورمهينوه يش يط اختصاصيشرا )4
 20/6/96خ يحداكثر تا تار ،پلمياخذ مدرك د يا 15باالتر با حداقل معدل كل  ايپلم يدارا بودن مدرك د �

 ؛متوسطهدوره  دومو  اوله يپااز  15و داشتن حداقل معدل 
 و پس از آن). 60(متولدين سال  ؛سال سن 35حداكثر  �

 پنج« يكارشناس ،»سه سال« يكاردان ،»يك سـال « يدانشـگاه شيپمدرك  يداراروزانه داوطلبان  يبرا تبصـره: 
 .شوديم افزوده ،به حداكثر سن مجاز ، »يازده سال« يدكترو  »هفت سال«ارشد  يكارشناس ،»سال

 

 
 

 
 

 

 مقطع عمومي رشيپذنام و ثبت  نديفرا

 :نامثبت كارت خريدالف) 
ــان ه خواهرانيعلم يهات حوزهيريمد مركز وبگاهبا مراجعه به داوطلبان  و پرداخت  www.whc.irيبه نشـ

ــت هزاريدومبلغ  ــتفاده از  ال)ي200ر000,(الير س ــو بانكي يهاكارتبا اس ــبكه عض ــتاب و ش ا مراجعه ي ش
 ،نامثبتكد  افتيدرو  كارت دينســبت به خر تواننديم ســراســر كشــور ه خواهرانيمدارس علمبه  يحضـور 
 ند.اقدام كن

 :هياول نامثبتمدارك الزم جهت ب) 
امنثبت يل را برايذ ر اسكن شده مداركيتصـو  ، قبل از مراجعه به وبگاه مذكور،الزم اسـت داوطلب 

 د:آماده كن
 ؛)رختمام، ي، چادر مشكيبا پوشش كامل اسالم(د و همانند يجد 4x3عكس  -1

 )كسل باشديپ 400x300و حداكثر  300x200و اندازه حداقل JPGد با فرمت يشده باعكس اسكن(

 ؛يكارت مل -2
 ؛يرانير اين غداوطلبا ژهيوا گذرنامه يكارت اقامت  -3

  

 را همراه داشته باشند. فوقمدارك ، الزم است هيبه مدارس علم يبه صورت مراجعه حضورداوطلبان نام ثبتدر 

پذيرفته شده در نفر  12 وجود حداقل عمومي، دورههاي درس در تشكيل كالسحد نصاب 
 .استدوره حضوري 



 

 
 

 :نامثبتج)
 يله بنســالروز والدت با ســعادت عقيزمان با ، همي، در مقطع عموم1396-97تحصــيليســال  يبرانام بتث

 وبگاه قياز طر 10/12/95تا 15/11/95 خيتار از هايســالم اهللا عل ينب كبرير معلمه، حضــرت زيهاشــم، عالمه غ
www.whc.ir  شود.يم انجامسراسر كشور ه خواهران يمدارس علم به يبا مراجعه حضورا يو 
 خواهد شد. ياطالع رسان ،ق وبگاه مركزياز طر ،د ثبت ناميدر صورت تمد

 :ه يانتخاب مدرسه علمد) 
  .استپذير علميه محل سكونت آنان، امكان مدرسهترين پذيرش داوطلبان در نزديك

كيلومتر باشد، داوطلب واجد  30فاصله محل سكونت داوطلب با مدرسه علميه، كمتر از در صـورتي كه   �
 شرايط روزانه بوده و انتخاب آن مدرسه بال مانع خواهد بود.

ــد، انتخاب يكي از نزديك   � ــه علميه باش ــكونت داوطلب، فاقد مدرس ــهر محل س ــورتي كه ش ترين در ص
 خوابگاه باشد، بال مانع است.جوار، مشروط به آن كه داراي مدارس علميه هم

ترين مدرســه  محل تحصــيل انتخابي يا به نزديك در صــورتي كه امكان رفت وآمد روزانه داوطلب به �
 د.كنتواند به صورت خوابگاهي ثبت نام علميه ميسر نباشد، وي مي

با تواند يداوطلب م ،ه باشــديك مدرســه علميش از يكه در شــهر محل ســكونت داوطلب ب يدر صــورت �
 د.اول و دوم مشخص و انتخاب كن يهاتيدو مدرسه را با اولوهر  ،در زمان ثبت نامت ضوابط، يرعا

 .الذكر، به عهده داوطلب خواهد بودهاي اشتباه و مغاير با ضوابط فوقمسئوليت انتخاب تذكر:
داراي مجوز پذيرش  فهرســت، ظرفيت ها، شــرايط خاص پذيرش، نشــاني و تلفن مدارس علميه

ــاني: ، در وبگاه مركز  مديريت حوزهعموميمقطع  ــران به نش   www.whc.irهاي علميه خواهــ
 .استقابل مشاهده و دريافت 

 :ش اطالعاتيرايوهـ)
ــده نامثبتكد  يكرده و دارا نامثبتكه  يداوطلبـان  ــتيارد 5 تان يفرورد 15خ ياز تار اند،شـ  1396 بهشـ

ــبت به  www.whc.ir وبگاهبا مراجعه به توانند يم ــاهدهنسـ خود در  يش اطالعات ثبت ناميرايوا يو  مشـ
 .ندكناقدام صورت ضرورت 

 :يسنجش علمو)
ــوابق  يبدون آزمون كتبســطح دو،  يرش داوطلبان ورود به مقطع عموميپذ ــت. س ــاس داوطلبان  يليتحص

داوطلبان  با  يليتحص يك از رشـته ها يهر يبوده و برا يار سـنجش سـطح علم  يكل) به عنوان مع(معدل 
تا ســه برابر دو زان يبه ماز ين امتيباالتر از افراد در نظر گرفته شــده اســت. يب خاصــيپلم، ضــريمدرك د

 .شونديم يمصاحبه، معرف يبراه، يعلم مدرسه تيظرف



 

 
 

معتبر  يبا ارائه گواه ،رشيه پذيط اوليدر صورت داشتن شرا البالغها نهجيم يحافظان كل قرآن كر تبصره:
 .شوندمي يمعرف ،مصاحبه براي مدرسه تيحفظ، مازاد بر ظرف

 :شركت در مصاحبه ز)
اي هه، پذيرش داوطلب، منوط به احراز صالحيتيدر مدارس علم افراد شايسته با توجه به اهميت گزينش �

 است. تحقيقاز طريق مصاحبه و  ياخالق و رفتاري، يفكر
 است. ياسيسو  ياجتماع ،يعمومديني، اطالعات شامل  مصاحبه يمحورها �
خود در  يبا مراجعه به صفحه شخص، يبندست با توجه به جدول زمانيبايم به مصـاحبه  شـدگان يمعرف �

 د؛نوبت مصاحبه اقدام كننن ييتع ، نسبت بهwww.whc.ir وبگاه
بل ق ر نوبت مصاحبه تا سه روزييل نشده باشد، امكان تغيمصـاحبه مدرسه تكم  يت هانوبكه  يدر صـورت  �

، يمصاحبه، طبق زمان انتخاب هحضـور در جلسـ  ن يهمچن .مدرسـه، وجود دارد  يهااز شـروع مصـاحبه  
 شود.ميانصراف تلقي  هالزامي بوده و عدم حضور در موعد مقرر به منزل

ــاحبه،  يهمزمان با برگزارالبالغه، ايثارگري و عضــويت در بســيج، هاي حفظ قرآن يا نهجارائه گواهي � مص
 است. يالزام، ازات ويژهياز امت يمندجهت بهره

د، جهت نرا كســب كن نهاييباالترين امتياز و افرادي كه  قبولي قطعي نبوده همصــاحبه، به منزل شــركت در تذكر:
 شوند.يم ي، معرفينام به مدرسه انتخابثبت
 :در مدارس علميه شدگانرفتهيپذنام ثبتح)

خود مراجعه  يبه مدرســه انتخاب نامثبتبندي، جهت طبق جدول زمان اندموظف، شــدگانتمامي پذيرفته
ــراف از  هعدم مراجعه در موعد مقرر به منزلكنند.  ــده رشيپذانص ــاير مقررات، افراد  تلقي ش و با رعايت س

 .شوندميواجد شرايط جايگزين 
 :از اندعبارتنام ثبتمدارك الزم جهت 

 رفته شده؛يه پذيعلم در مدرسه نامثبت هتكميل تقاضانام -1
 )رختمام ،يچادر مشك(با پوشش كامل اسالمي، شده؛ يسينوپشت و همانند ديجد 4x3دو قطعه عكس  -2
 ؛يشناسنامه و كارت مل صفحاتاصل و تصوير تمامي  -3
 ؛يرانير ايغ ژه داوطلبانيو نامها گذرير كارت اقامت يو تصواصل  -4
ل؛أهبراي داوطلبان متهمسر  ايو  براي داوطلبان مجرد ييا سرپرست قانون پدر نامهرضايتكاربرگ تكميل  -5
ه ا تعهد بي با ذكر معدل كل در آن باالتر ايپلم يدا اتمام دوره اول متوسطه، يكل يسـ مدرك ر و اصـل  يتصـو  -6

  ؛20/6/96حداكثر تا  اصل مدركارائه 
 



 

 
 

 

 ييتذكرات نها

 د.ياول انجام ده ينام خود را در همان روزهاثبت .1
 .درسه علميه محل سكونت مراجعه كنيترين مدبه نزديك ناماينترنت براي ثبتعدم دسترسي به در صورت  .2
د تمام مراحل يكن يسعو مجاز و معتبر مراجعه  يهانتيفقط به كاف ،نتمراجعه به كافيضـرورت  در صـورت   .3

 نام در حضور خودتان انجام شود.ثبت
 .ديافت كنيرا در يناماطالعات ثبتاز چاپ شده ك نسخه يحتماً  ،نامان ثبتيدر پا .4
خدمات اين سامانه استفاده كرده، در جريان از د يتوانيم 30002144 پيام كوتاهسامانه به  يبا ارسـال كد مل  .5

 .باشيدخود پذيرش  جهينتبه مصاحبه و  يمعرفثبت نام، مراحل 
 .)باشد فعال يغاتيتبل يهااميپافت يدر يبرا، تانهمراه تلفن الزم است ،كاميافت پيجهت در(

 يليدر سال تحص داراي مجوز پذيرش هاسـامي مدارس علمي راهنماي پذيرش و  ه، حتماً دفترچنامقبل از ثبت .6
 .دكنيمطالعه به دقت را  -www.whc.ir وبگاهمندرج در  97-1396

 شود.عودت داده نمي ،نامثبت همدارك دريافتي و هزين .7
 

 
 

داراي مجوز پذيرش  پذيرش، نشاني و تلفن مدارس علميهفهرست، ظرفيت ها، شرايط خاص 
  www.whc.irهاي علميه خواهـران به نشاني: ، در وبگاه مركز  مديريت حوزهمقطع عمومي

 .استقابل مشاهده و دريافت 



 

 
 

 

 

 ارتباط با ما

 

 توضيحات نحوه ارتباط عنوان

 30002144 پيام كوتاه سامانه
  معرفي به مصاحبه و نتيجه نهايي،اطالع از وضعيت ثبت نام، 

 با ارسال كد ملي
وبـگــاه مــركــز مــديريــت

 www.whc.ir هاي علميه خواهرانحوزه
اطالع از آخرين اخبار مربوط به  پيگيري مراحل پذيرش و ،نامثبت

 خواهران يهعلمهاي حوزه پذيرش

 توضيحات تاريخ عنوان 

 www.whc.ir  : وبگاهق ياز طر 1395بهمن  15 نامثبتشروع 1
 نامثبتمراجعه به صفحه شخصي از طريق كد  5/2/96 تا 96/ 15/1 ش اطالعاتيرايو2
 www.whc.ir  : وبگاه ق ياز طر 16/2/96 ج مرحله اولياعالم نتا3
 www.whc.ir  : وبگاه ق ياز طر 10/3/96 تا  1/3/96 ثبت نوبت مصاحبه4

 10/5/96تا 96/ 10/4 مصاحبه يبرگزار5
ــاحبه و    در قبلي،  يبا هماهنگمطـابق نوبـت مصـ

 يه انتخابيمدرسه علم
 www.whc.ir  : وبگاه ق ياز طر 2/6/96 ج  ياعالم نتا6

 نامثبتق كد ياز طر يمراجعه به صفحه شخص 4/6/96 تا 2/6/96 ينيدرخواست بازب7
 www.whc.ir  : وبگاه ق يطر ازاعالم  7/6/96 اعالم نتايج بازبيني8
 شدهيمعرفه يبه مدرسه علم يمراجعه حضور 9/6/96 تا 4/6/96   نامثبت9

 رسما آغاز خواهد شد. 1396ه آخر شهريور در هفت ،هاي علميه خواهرانحوزه9613-97سال تحصيلي 

 بندي پذيرش مقطع عمومي جدول زمان



 

 
 

 مقطع عمومي  نامنويس ثبتكاربرگ پيش



 

 
 


