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ُهوا ِف  ْ َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَّ ْ َفَلْوََل َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمهْْنُ
ْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلهْْيِ يِن َوِلُيْنِذُروا َقْوََمُ ََ لَ الدِّ َْْذُرو ََ ُهْم   َعلَّ

 

 «211 آيه سوره توبه،»

 مقدمه

 از افضل را «مدادالعلماء» و كندمي معرفي انسان ارزش ميزان و حيات مايه را علم اسالمي، فرهنگ و ديني هايهآموز

در جان طالب علم  ايگونهبه و باشد برخوردار حقيقتي از بايد آگاهي و دانش اين البته. شماردمي «الشهداء دماء»

 بندگي خدا برساند. وگيرد كه او را به مقام واالي خشيت الهي  يجا

اسالمي و نيز گسترش عبوديت از راه فهم، ابالغ و اجراي دين، با استعانت  جامعهدر قشر بانوان  مهمبراي نيل به اين 

خواهران، در پي اجراي موفق  هيعلمهاي مركز مديريت حوزه عصرولي حضرت خاصهاز خداوند متعال و عنايات 

پژوهشي( -آموزشي سطح چهار)تخصصي  مقطع 59-59 در سال تحصيلي بيش از دوازده رشته تخصصي در سطح سه، 

ر چند مركز د« و اصول با گرايش فقه خانوادهفقه »و « با گرايش تفسير تطبيقي يعلوم قرآنتفسير و »هاي را در رشته

اط دستيابي به قوه استنب موانعكوشند هاي علمي ميبا تحقيق و مجاهدت مقطع، طالبدر اين ؛ نمايدمي اجراتخصصي 

و با ورود به عرصه ارائه نظريه علمي و توليد علم، در سنگر تبيين عالمانه معارف قرآن را از پيش رو بردارند  و اجتهاد

 هاي الهي ايفاي وظيفه كنند.و عترت و دفاع از ارزش

 

خواهران هیعلمهاي مركز مديريت حوزه  

 معاونت آموزش

 اداره كل سنجش و پذيرش

4931ماه  اسفند  



 

 
 

  

 پژوهشي-آموزشي كليات سطح چهار آشنايي با

 اهداف

 مرتبط با رشته؛ يهاروشايجاد تسلط بر آراء، مکاتب و  .2

 تقويت توان پژوهش در حد تحليل، نقد و ارائه نظريه در مسائل مرتبط با رشته؛ .1

 پاسخگويي به نيازهاي علمي و تخصصي رشته؛ارتقاء توان  .3

 ؛جهت توليد علم و توسعه دانش در رشته يسازنهيزمتأمين پژوهشگر مورد نياز و  .4

 ؛تأمين استاد مورد نياز در رشته .9

 هااستيس

 اهتمام به ارتقاء فضائل و ملکات اخالقي و معنوي طالب؛ .2

 نوين و مؤثر در آموزش و پژوهش؛ يهاروشو  هايفناوركارآمد حوزوي،  يهاسنتاز  يريگبهرهاهتمام به  .1

 اهتمام به پژوهش محور بودن دوره؛ .3

 چالشي مرتبط با رشته؛ يهادگاهيداهتمام به رويکرد نقادانه و نظريه پردازانه، با طرح  .4

 آموزشي و پژوهشي؛ يهاتيفعالاز زبان تخصصي رشته در  يريگبهرهتأكيد بر  .9

 نظام و جامعه اسالمي در اين رشته؛ اهتمام به تأمين نيازهاي علمي .9

 نظام آموزشي

نيم سال  21و حداكثر  8، حداقل نامهانيپانظام آموزشي سطح چهار، نيم سالي واحدي است و طول دوره با احتساب 

 خواهد بود.

 ن و مشخصات كلي دروسيعناو

 

 

 

 

 

 

 .رديگيم: در دروس تخصصي، شيوه تدريس اجتهادي مورد توجه قرار 2تبصره 

 .دهديمدرصد دوره را پوشش  44پژوهش و تحقيقات حداقل  حجم :1تبصره 

 .گردديمتخصصي تهيه و اجرا  يهاشيگراو  هارشتهو سرفصل دروس فقه و اصول متناسب با  نيعناو :3تبصره 

 

 واحد عنوان درس
 8 اصول فقه

 21 فقه

 44 دروس تخصصي

 14 رساله علمي

 84 كل جمع

 



 

 
 

 و اختصاصي ط عمومييشرا
 

 گيرد:پذيرش سطح چهار از ميان خواهران داوطلب با شرايط ذيل صورت مي

 عشري؛اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسالم و مذهب حقه شيعه اثني .2

 اعتقاد و التزام به واليت مطلقه فقيه و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران؛ .1

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران .3

 فکري، اخالقي و رفتاري؛هاي احراز صالحيت .4

 جسمي مانع تحصيل و امراض مسري؛ يهايماريببرخورداري از سالمت روحي و رواني و نداشتن نقص عضو و   .9

 ، مصاحبه علمي و ساير مراحل پذيرش.)عربي(موفقيت در آزمون ورودي دروس تخصصي، زبان تخصصي .9

 عدم تحصيل همزمان در حوزه و دانشگاه؛ .7

مدت زمان تحصيل  برابر 1اتمام دوره و التزام به همکاري با مركز مديريت خواهران به ميزان تعهّد مکتوب نسبت به  .8

 بر اساس ضوابط مركز؛

 (؛متأهلبراي داوطلبان مجرد( يا همسر )براي داوطلبان پدر )رضايت  .5

 انتخابي؛ مدرسه علميهسکونت با همسر يا والدين در شهر محل استقرار  .24

وآمد روزانه را داشته باشند، مجاز طالبي كه امکان استفاده از خوابگاه رسمي حوزه علميه خواهران و يا رفت تبصره:

 باشند.نام ميبه ثبت

 هاي مرتبط؛دارا بودن مدرک علمي سطح سه رشته .22

  : تذكر

 ، است.ازينشيپدروس  مشروط به گذراندن هارشتهپذيرش طالب داراي مدرک سطح سه در ساير  -2

طالب شاغل به تحصيل در سطح سه، در صورتي اجازه شركت درآزمون كتبي خواهند داشت كه طرح تفصيلي    -1

 قطفقبولي در آزمون كتبي، پس از  دسته از داوطلبانبه تصويب رسيده باشد. اين  18/21/54پايان نامه آنها تا 

 .پايان نامه خود دفاع كرده باشند از 9/9/59در صورتي به مرحله مصاحبه راه خواهند يافت كه تا تاريخ 

 سنجش علمي

  به منظور سنجش سطح علمي داوطلبان براي ورود به سطح چهار، آزمون كتبي از دروس تخصصي و زبان تخصصي

 گردد.درک مطلب( رشته انتخابي برگزار ميزبان عربي، در حد )

 باشد.شرط پذيرش مي ،كسب امتياز الزم در آزمون كتبي و موفقيت در مصاحبه علمي 

 امتيازات ويژه

هاي علمي، پژوهشي، فرهنگي و تربيتي داوطلبان براي سوابق ذيل امتيازاتي در نظر گرفته به منظور ارج نهادن به فعاليت

 شده است:

  شامل سابقه تدريس ؛آموزشيسوابق 

 سطح سه نامهانيپاكتاب، مقاله، ترجمه، سابقه راهنمايي، داوري و مشاوره  فيتألشامل  ؛پژوهشي سوابق 



 

 
 

 امور آموزشي، پژوهشي و فرهنگي در مراكز حوزوي ؛ شاملسوابق مديريت موفق اجرايي 

 معرفي به مصاحبه دارد و در آزمون كتبي لحاظ نخواهد شد. مرحلهبرخورداري از امتيازات فوق، اختصاص به  تذكر:
 

 رشينام و پذثبتند يفرا

 اوليه نامثبتمدارک الزم جهت  (أ
 آماده نمايد: نامثبتذيل را جهت  تصوير اسکن شده مدارکالزم است داوطلب 

 (.رختمامبا پوشش كامل اسالمي، چادر مشکي، )جديد و همانند  4x3عکس  -2

 پيکسل باشد(. 444x344و حداكثر  344x144و اندازه حداقل  JPG)عکس اسکن شده بايد با فرمت  
 كارت ملي. -1

 مدرک تحصيلي سطح سه -3

  ثبت نام اوليه نياز به بارگزاري مدرک ندارند.رحله مدر )فاقد مدرک(  در سطح سه به تحصيل داوطلبان شاغل تبصره:

 هاي مربوط به امتيازات ويژه.گواهي -4

 

 نامثبت كارت خريد (ب
و پرداخت  www.whc.irهاي علميه خواهران به نشاني وبگاه مركز مديريت حوزهيا  4مدارس علميه سطح با مراجعه به داوطلبان 

ثبت د نسبت به خريد كارت و تواننشتاب، مي شبکه عضو بانکي يهاكارتريال( با استفاده از  4440444) الير چهار صد هزارمبلغ 

 د.ن، اقدام نماينام

 نامثبت (ج
از طريق وبگاه  19/21/54تا  24/21/54:از تاريخ 59-59تحصيلياز داوطلبان تحصيل در سطح چهار براي سال نام ثبت

www.whc.ir  شود.انجام مي، سطح چهارداراي مجوز پذيرش  دارس علميهمو 

 ت تمديد از طريق وبگاه مركز اطالع رساني خواهد شدوردر ص

 

 مدرسه علميهانتخاب  (د
  هاي سطح چهار در استان محل سکونت خود را انتخاب نمايند.داراي مجوز اجراي رشته بايد مدرسه علميهداوطلبان 

  اشدبيمسطح چهار نيز  يهارشتهبايد مركز تربيت مدرس قم را كه مجري  شودينمسطح چهار اجرا  هاآنداوطلباني كه در استان محل سکونت 

 انتخاب نمايند.

 الذكر، به عهده داوطلب خواهد بود.هاي اشتباه و مغاير با ضوابط فوقمسئوليت انتخاب تذكر:

 انتخاب مركز آزمون (ه

نام، وجود دارد. مركز آزمون براي كليه داوطلبان به هنگام ثبت انتخابي مركز آزمونتعيين و آزمون مشاهده فهرست مراكز امکان 

 دقت كافي داشته باشيد. ،تغيير نيست لذا هنگام انتخاب قابلانتخابي به هيچ وجه 

 شركت در آزمون كتبي (و

 گردد.برگزار مي 5201 تير 52جمعه  روز صبح 01ساعت چهار ورودي سطح  آزمون 

 ب شاغل به تحصيل در سطح سه، در صورتي اجازه شركت درآزمون كتبي خواهند داشت كه طرح تفصيلي پايان نامه آنها تا طال

 به تصويب رسيده باشد. 18/21/54



 

 
 

  در دو نوبت صبح و بعداز ظهر برگزار خواهد شد. (تستي و تشريحي)آزمون 

  وبگاه طريق  از بنديطبق جدول زمانكارت ورود به جلسه آزمونwww.whc.ir باشد.قابل دريافت مي 

 د بودنخواه مجاز به شركت در آزمونفقط در مركز آزمون انتخابي خود، كارت ورود به جلسه،  هبا ارائ انداوطلب. 

  اعالم خواهد شد.وبگاه مركز طريق از  05/2/52نتايج آزمون در تاريخ 

 رفتاري -شركت در مصاحبه علمي (ز
 پايان نامه خود  از 9/9/59در صورتي به مرحله مصاحبه راه خواهند يافت كه تا تاريخ  فقطب شاغل به تحصيل در سطح سه، طال

 .دفاع كرده باشند

 ن نوبت تعيي، نسبت به هماهنگي مدارس علميه انتخابي خودبندي، با بايست با توجه به جدول زمانبه مصاحبه، مي شدگانيمعرف

 اقدام نمايند. مصاحبه

 .حضور در جلسه مصاحبه، طبق زمان انتخابي، الزامي بوده و عدم حضور در موعد مقرر به منزله انصراف تلقي خواهد شد 

 نهايي شدگاناعالم اسامي قبول (ح

  اند از باالترين امتياز )آزمون و مصاحبه( كه حد نصاب الزم را كسب كرده التحصيل سطح سهفارغدر اين مرحله صرفاً داوطلبان

 شوند.، معرفي ميمدرسه علميهبه ميزان ظرفيت 

 از طريق وبگاه  01/10/52شدگان در تاريخ اسامي قبولwww.whc.ir.اعالم خواهد شد ، 

 شدگان در مدارس علميهنام پذيرفتهبتث (ط
 شده، مراجعه كنند.پذيرفته مدارس علميهنام به بندي، جهت ثبتشدگان قطعي، موظّفند طبق جدول زمانپذيرفته تمامي 

 جايگزين خواهند شد. ،عدم مراجعه در موعد مقرّر به منزله انصراف از تحصيل تلقّي شده و با رعايت ساير مقررات، افراد ذخيره 

 نهايي در مدرسه علميهنام مدارک الزم جهت ثبت

  نام.تقاضانامه ثبت شدهكاربرگ تکميل 

  4دو قطعه عکسx3  رخ(.تمام ،ي شده )با پوشش كامل اسالمي، چادر مشکيسينوپشتجديد، همانند و 

 هاي شناسنامه و كارت ملي.اصل و تصوير تمامي برگ 

 .اصل و تصوير مدرک سطح سه 

 .اصل و تصوير گواهي امتيازات ويژه 

 نامه مکتوب نسبت به اتمام دورهتعهّد. 

 پدر يا سرپرست قانوني )براي داوطلبان مجرد( و يا همسر )براي داوطلبان متأهل(. نامهتيرضا 

  



 

 
 

 

 منابع آزمون كتبي و مصاحبه

 مشترکمواد و منابع 

 محدوده نويسنده يا مؤلف منبع ضريب مواد آزمون رديف

تجزيه و تركيب   2
 پيشرفته

1 

 34جزء  محيي الدين درويش اعراب القران وبيانه

 حميد محمدي 4مبادي العربيه جلد
 في المرفوعات  –باب االسم  – نحوال قسم

  (مرفوعات اسمفقط )

 1 فقه و اصول  1
 مظفر محمدرضا الفقه )عربي( اصول

مباحث الحجه تا الباب االول  –المقصدالثالث  .2
 الکتاب العزيز

 حجيت ظواهر .1
 تراجيح و تعادل .3

دروس تمهيديه في الفقه 
 االستداللي

 ارث و طالق نکاح، هاي كتاب ايرواني

 رشته تفسير تطبيقياختصاصي مواد و منابع آزمون كتبي 

 محدوده نويسنده يا مؤلف منبع ضريب مواد آزمون رديف

 معرفت تلخيص التمهيد 1 علوم قرآني  2

 :2جلد
 از ابتداي مبحث نزول القرآن تا آخر بحث كتاب الوحي .2

از ابتداي مبحث القرائات في نشاتها و تطورها تا ابتداي مبحث  .1
 حديث االحرف السبعه

از ابتداي مبحث الناسخ و المنسوخ في القرآن تا آخر مبحث  .3
 المتشابه و حقيقه التاويلالمحکم و 

 از ابتداي مبحث سخافات و خرافات تا آخر االعجاز العلمي: 1جلد

 3 تفسير  1
 (القرائه و بدون بخش هاي االعراب) 18جزء  طبرسي تفسير مجمع البيان

 18جزء  طباطبايي تفسير الميزان

 فقه خانوادهرشته اختصاصي مواد و منابع آزمون كتبي 

 محدوده نويسنده يا مؤلف منبع ضريب آزمونمواد  رديف

 3 اصول فقه  2
 شهيد صدر دروس في علم االصول )حلقه ثالثه(

 كل كتاب
 آخوند خراساني يا كفايه االصول

 3 فقه  1
 كتاب القضاء و كتاب االرث شهيد ثاني شرح لمعه

 البيعكتاب الصاله و كتاب  ايرواني دروس تمهيديه في الفقه االستداللي
 بخش مکاسب محرمه شيخ انصاري مکاسب

 2 رجال و درايه  3
 كل كتاب سبحاني كليات في علم الرجال
 دراسات في علم الدرايه

 )تلخيص مقباس الهدايه(
 كل كتاب علي اكبر غفاري

 

  

http://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4


 

 
 

 بندي مراحل پذيرشجدول زمان

 ارتباط با ما

 
 

 توضيحات تاريخ عنوان

whc.i : مركز وبگاهاز طريق  54/ 21/ 24 نامثبتشروع  r 4سطح و مدارس علميه 

whc.i :مركز وبگاهاز طريق   28/3/59 ويرايش اطالعات و پايان ثبت نام r 

whc.i :مركز وبگاهاز طريق  14/4/59الي  13/4/59 دريافت كارت ورود به جلسه آزمون r 

 و كارت ورود به جلسه درج شده است  وبگاه مركز نشاني مراكز آزمون در 19/4/59 برگزاري آزمون

whc.i :مركز وبگاهاز طريق  21/9/59 اعالم نتايج آزمون كتبي r 

whc.i :مركز وبگاهاز طريق  23/9/59الي  21/9/59 درخواست بازبيني r 

whc.i :مركز وبگاهاز طريق  32/9/59 بازبيني يهادرخواستپاسخ به  r 

 هماهنگي با مدرسه علميه انتخابيتوسط داوطلب و از طريق  1/9/59الي  2/9/59 ثبت نوبت مصاحبه

 استاني يهاتيريمدتوسط  7/9/59الي  3/9/59 برگزاري مصاحبه علمي

whc.i :مركز وبگاهاز طريق  23/9/59 اعالم نتايج نهائي r 

whc.i :مركز وبگاهاز طريق  24/9/59الي  23/9/59 درخواست بازبيني r 

whc.i :مركز وبگاهاز طريق  28/9/59 اعالم نتايج بازبيني r 

 شدهيمعرفمراجعه حضوري به مدرسه علميه  14/9/59 الي 59/ 23/9 نهايي نامثبت

 هاي علميه خواهران= شروع دروس حوزه 52هفته آخر شهريور 

 توضيحات نحوه ارتباط عنوان

 ارسال كد ملي اطالع از نتيجه آزمون و نتيجه مصاحبه با 34441244 سامانه پيام كوتاه

 اطالع از آخرين اخبار مربوط به پذيرش حوزه علميه خواهران paziresh.whc.ir پايگاه اينترنتي

 سواالت، انتقادات و پيشنهادات paziresh@whc.ir پست الکترونيکي


