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هاي علمیه خواهرانمركز مديريت حوزه  

 معاونت آموزش

 اداره كل سنجش و پذيرش

1397بهمن   

 

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

 .بخشداند و كسانی را كه علم به آنان داده شده درجات عظیمی میمان آوردهيخداوند كسانی را كه ا

 «11 آيه مجادله،مبارکه 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  گیرد كه او را به مقام واالي طالب علم جايجان ي در اگونهبهشمارد. البته اين دانش و آگاهی بايد از حقیقتی برخوردار باشد و می

 الهی و بندگی خدا برساند.
هاي اختصاصی بانوان هاي علمیه، متناسب با ويژگیبهاي حوزه هاي علمیه خواهران با حفظ اصول اساسی و میراث گرانحوزه یلینظام تحص

 .مقاطع تحصیلی هدفمند استهاي اين نظام، طراحی آن در قالب و نیازهاي جامعه طراحی شده است. يكی از ويژگی

 :نخواهرا علميه هاي تحصيلي حوزه مقاطع
 / كارشناسی پیوسته(؛ 2عمومی )سطح مقطـع

 / كارشناسی ارشد(؛ 3عـالـی )سطح مقطـع

 / دكتري(؛ 4تخصّصی )سطح مقطع

 :اهداف
  ؛تعمیق مبانی اعتقادي و ايجاد زمینه تعالی اخالقی و معنوي 
 هاي مربوط به رشته/گرايش؛ ل و روشمسائ شناخت مبانی، مكاتب، آراء، 
 مرتبط با رشته/گرايش؛ل در حد تحلیل و بررسی تطبیقی مسائ تقويت توان پژوهش 
 ايجاد توان تبلیغ و پاسخگويی به نیازهاي علمی و مسائل رشته و گرايش در سطح نیمه تخصصی؛ 
 ها؛ايجاد توان تدريس در سطح دو و مقطع كارشناسی دانشگاه 

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

هاي الزم جهت اجراي ريزيهاي علمیه خواهران، برنامهمركز مديريت حوزه «عج اهلل تعالی فرجه الشريف»عصریول حضرت خاصهعنايات 

 نموده است.را سطح سه مقطع 



 

 
 

تعاریف  
ــت        مركز مديريت حوزه   مرکز: یاسـ ــ ــوراي سـ  هاي علمیه خواهران، امر  گذاري حوزه هاي علمیه خواهران كه تحت نظارت شـ

 سراسر كشور را بر عهده دارد. سازماندهی، هدايت، نظارت و پشتیبانی مدارس علمیه خواهران
 تربیتی است كه عهده دار امر تعلیم و تربیت طالب خواهر است. -واحد علمی مدرسه علميه:

ــتونات روحا  طلبه: ــت كه پس از موفقیت در تمامی مراحل پذيرش، در يكی از مدارس علمیه، به يكی از ش نیت نظیر: فردي اس

 هاي علمیه و ... اشتغال داشته باشد.اداره حوزهتحصیل، تدريس، تحقیق، تبلیغ، همكاري در 

ــتههاي علمیه خواهران اطالق میبه دومین مقطع از نظام تعلیم و تربیت حوزه   (:3مقطع عالي)سططط  ــود كه در رشـ ها و شـ

 3سطح  گردد و به فارغ التحصیالن اين مقطع، دانشنامه تحصیلی    هاي مختلف با رويكرد پايه تخصصی، طراحی وارائه می  گرايش

 شود.اعطاء می

صيل:    طالق  اهاي مدرســه علمیه به نحوه گذراندن دروس، براســاس شــرايط پذيرش و میزان حضــور طلبه در برنامه شيوه تح

 حضوري وغیرحضوري است.گردد و شامل حضوري، نیمهمی
 گذراند.یمدارس علمیه مهاي تحصیلی خود را  به صورت حضوري در يكی از اي كه طلبه تمامی برنامهشیوه حضوري:شيوه 

صورت مجازي و بخش ديگر   هاياي كه طلبه بخش معیّنی از برنامهشیوه  حضوري: شيوه نيمه  شی خود را به  شكل    آموز را به 

 گذراند.حضوري در يكی از مدارس علمیه می

 گذراند.  یي غیرحضوري مهاآموزشی خود را به شكل مجازي در مركز آموزش هاياي كه طلبه برنامهشیوه شيوه غيرحضوري:

ارد. دارنده  داللت د یطلبه در مقطع عال یلیشود كه بر فارغ التحص یاطالق م یرسم نامهیبه گواه:3حصيلي سط  تدانشنامه 

ستخدام  یعلم يايمزا هیاز كل نامهیگواه نيا ص  یوا س    النیفارغ التح شنا شگاه ها و مراكز آموزش    یكار شد دان برخوردار  یعال ار

  است.

خب  كه براي شورايی است مركب از مدير، معاونان آموزشی، فرهنگی، پژوهشی مدرسه و دو نفر از اساتید منت       مدرسه:  شوراي 

 شود.گیري در امور محوله تشكیل میبررسی و تصمیم
  



 

 
 

 

(سطح سهمقطع عالي )ضوابط  آموزشي آشنایي با بخشي از   
 احدهاي آن درس زش هر درس با تعداد وواحدي است در اين نظام ار نیمسالی نظام آموزش در تمامی مدارس علمیه خواهران، مبتنی بر

 سنجیده شده و قبولی يا عدم قبولی در يک درس به همان درس محدود خواهد شد.

 هفته براي امتحانات است. 2هفته آموزشی و  16شاملهر نیمسال 

 یمسال است.ن 11حداكثر  ،طول دوره با احتساب پايان نامه و بدون احتساب مرخصی 

  توالی مشروط متناوب يا ماعم از سه نیمسال در طول دوره در نیمسال موجب مشروطی می شود. در صورتی كه طلبه  14كسب معدل زير

 .شود؛ از ادامه تحصیل محروم می گردد

 گرددهاي فكري، اخالقی و رفتاري طلبه در هر مرحله، موجب محرومیت از ادامه تحصیل میاحراز عدم صالحیت. 

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

 نمايند:تحصیل 

 رشته شيوه

 حضوري
هدويت و مذاهب هاي امامت، می، كالم با گرايشكالم اسالمو اصول، تاريخ اسالم، قرآنی، فقه  تفسیر و علوم

شاوره خانواده با ، ماسالمی، مدرسی ادبیات عربی، اخالق و تربیت اسالمی، مطالعات اسالمی زنان فلسفهاسالمی، 

 ، تبلیغ با گرايش حجرويكرد اسالمی، تربیت دينی كودک و نوجوان
 تاريخ اسالم فقه و اصول و تفسیر و علوم قرآنی، نيمه حضوري

 ريخ اسالمتا فقه و اصول و تفسیر و علوم قرآنی، غيرحضوري

 

  

کند. هاي الزم، دانشنامه سط  سه اعطاء ميالتحصيالن اين مقطع، پس از احراز صالحيتهاي علميه خواهران به فارغمرکز مديريت حوزه

 و مراکز آموزش عالي برخوردارند. هاکارشناسي ارشد دانشگاه دوره النيالتحصفارغ دارندگان اين مدرك، از تمامي مزاياي
 

 



 

 
 

  شرایط پذیرش
   :يشرايط عمومالف( 

 ؛و مذهب حقه شیعه اثنی عشري بین اسالمعتقاد و التزام عملی به دين ما .1
 اعتقاد و التزام به واليت مطلقه فقیه و نظام مقدس جمهوري اسالمی ايران؛ .2
 تابعیت جمهوري اسالمی ايران؛ .3

 .نام كنندثبتبه صورت روزانه توانند می هیالعالم یاز جامعه المصطف یلیكد تحص افتياتباع غیر ايرانی در صورت در 
 ؛هاي فكري، اخالقی و رفتاري متناسب با شتون طلبگیداشتن صالحیت .4
در  و جامعه المصطفی العالمیه  ، دانشگاه امام صادق  كارشناسی مدرسه عالی شهید مطهري    يا  2انشنامه سطح  داشتن د  .5

 ؛14رشته هاي همسو با معدل 
نام در اين مقطع  مجاز به ثبت ،مندرج در ذيل با داشتن شرايط ،در رشته هاي همسوها ساير دانشگاهكارشناسی دانشنامه دارندگان  

 تحصیلی هستند.
 مجاز به ثبت نام می باشند. 31/6/98تحصیلی تا تاريخ  دانشنامهشاغلین به تحصیل مشروط به ارائه  

 ؛هاي جسمی و نقص عضو مانع از تحصیلو بیماري برخورداري از سالمت روان و نداشتن امراض مسري .6
 ؛رضايت پدر يا همسر يا سرپرست قانونی، حسب مورد .7
 رفتاري؛   -و مصاحبه علمی آزمون كتبیموفقیت در  .8

 :  و نيمه حضوري ب( شرايط اختصاصي شيوه حضوري

 ؛ستور العملدبر اساس  مدرسه علمیهترين شهرستان داراي سكونت با همسر يا والدين يا جد يا سرپرست قانونی در نزديک .1
 ؛عدم اشتغال به تحصیل همزمان در طول دوران تحصیل به صورت حضوري در حوزه و دانشگاه .2
 ؛عدم اشتغال به كار منافی تحصیل با تشخیص شوراي مدرسه .3

 ها و احراز قابلیت علمی، بالمانع است.تحصیل همزمان استعدادهاي برتر، مشروط به عدم تداخل برنامه 

 غيرحضوري: شرايط اختصاصي شيوه  ج(

 ؛2در سطح  17داشتن معدل كل حداقل  .1
 ؛حضوريوري به صورت حضوري يا نیمهطلب غیر حضعدم اجراي رشته انتخابی در محل سكونت داو .2
در  برثانیهگابیت م دو اينترنت پرسرعت حداقل ، وب كم ، میكروفون و رايانه دارا بودن امكانات سخت افزاري الزم از قبیل .3

اي كاربردي استفاده از نرم افزاره آشنايی با ويندوز، نصب و و همچنین مهارت هاي الزم از قبیل: طول دوره آموزشی
 اينترنت )آموزش هاي غیرحضوري از طريق سامانه هاي مجازي ارائه می گردد.( و آن

 :در رشته هاي همسو آموختگان دانشگاهيد( شرايط اختصاصي دانش

 يط و امكان تحصیل به شیوه حضوري؛شرااشتن د .1

 در مقطع كارشناسی يا باالتر؛ 14كلحداقل معدل  .2

   ؛گذراندن دروس جبرانی .3
 اين گروه از داوطلبان صرفا مجاز به انتخاب مدارس علمیه در مراكز استان می باشند. 
 .هستندبه شركت در آزمون  ، مجازداوطلبان در صورت رسیدن به حد نصاب 

 می باشند. paziresh.whc.irنشانی به انتخاب رشته هاي همسو، مطابق با فهرست اعالمی به طلبان مجازداو 
صورت قبولی نهايی   ست حدود   ،اين گروه از داوطلبان در  شكیل كالس براي     80الزم ا شنیاز بگذرانند و ت شروط به  آواحد پی نان م

 قبولی از اين گروه به اندازه نصاب تشكیل كالس است.

 
 قياز طر ندمي توان اند؛ نشده التيموفق به اتمام تحص ،يرانضباطيغ ليبوده و به دال يحوزو يرسم التصيسابقه تح يکه دارا يطالب

 دهند. ليشده و ادامه تحص هيو مطابق دستورالعمل، مجددا وارد مدارس علم سابق ط رشيسال پذ طيط متناسب با شرا يآزمون ورود



 

 
 

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

گ و ارشاد اسالمی،    با ارائه مدرک رسمی از يكی از مراكز: وزارت فرهن يا صحیفه سجاديه    البالغهنهجحافظ كل قرآن كريم يا طالب  -1

 سازمان اوقاف و امور خیريه يا سازمان تبلیغات اسالمی؛

 ؛نمی توانند از اين امتیاز بهره مند شوند ،دارندگان مدارک حفظ از ديگر مراكز 
 ذشته باشد؛نگ آنان یلیالتحصفارغ، مشروط به آنكه بیش از دو سال از تاريخ 19فارغ التحصیالن سطح دو با حداقل معدل كل  -2

 پژوهشی در زمینه علوم حوزوي )چاپ شده يا داراي گواهی چاپ( ؛ -دو مقاله علمیه دارندطالب  -3

 براي تحصیل در رشته ديگر؛ سطح سهدانشنامه دارندگان  -4

ساله   ی كه درطالب -5 ساله و پايه هفتم دوره هفت  شوري  %70حداقل ، پايه پنجم دوره پنج  المپیادهاي علمی   امتیازات را در مرحله ك

 ؛شرط آنكه بیش از دو سال از كسب امتیاز، نگذشته باشدبهاند؛ كسب كرده

شنواره دارنده اثر علمی در  سه نفر برتر  -6 سط مركز مديريت حوزه    ج شوري كه تو شی ك شود  می رگزارهاي علمیه خواهران بهاي پژوه

 ، نگذشته باشد؛شرط آنكه بیش از دو سال از زمان كسب امتیازبه

 ؛مركز عرصه آموزش و پژوهشگروه الف استعدادهاي برتر  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ب( امتيازات ويژه

شی، فره فعالیت هاي ايثارگران، توجه به مناطق غیر برخوردار و اهمیت دادن به به مقام خانواده منظور ارج نهادن به نگی،  هاي علمی، پژوه

 :در نظر گرفته شده استهاي ذيل براي گروه داوطلبان در دوران تحصیل و پس از آن، امتیازاتی و مديريتی تربیتی

 ثارگران؛يو بستگان درجه اول ا ثارگريا .1

 ؛داوطلبان مناطق محروم .2

 نان رسمی واحدهاي حوزوي و اساتید؛كارك .3

 ؛برترمسابقات قرآنی كشوري مركزسه رتبه  .4

 ؛سه نفر برترمسابقات علمی طالب .5

 ؛ده مبلّغ و ده مشاور برتر كشوري .6

 ؛هاي گروهی مركزبرتر پژوهش اعضاء سه گروه .7

 ؛استعدادهاي برتر گروه ب .8

 

 

 

 

 

  paziresh.whc.irوبگاه به نشاني  صفحه شخصي خود در ، با مراجعه به2/3/98در تاريخمعافيت از آزمون الزم است  متقاضيداوطلبان 

 ندارد. ،مسئوليتي در قبال داوطلبان گونهچيه ، مرکزصورت نيدر غير ا از ثبت معافيت خود اطمينان حاصل کنند؛

 

http://www.whc.ir/


 

 
 

 نام نویسيیندآفر

صیلی  سال  براي نامتثب سعادت دخت نبی اكرم    8139-99 تح سالروز والدت با  ضرت فاطمه الزهرا  همزمان با    از ح

ه انجام  و مدارس علمی paziresh.whc.irبه نشانی   وبگاه طريق از 1398پايان ارديبهشت ماه   تا 1397ماهاسفند  7 تاريخ

 می شود.

 

 نامثبت کارت خريدالف( 

 چهارصدلغ و پرداخت مب paziresh.whc.irنشانی به خواهران علمیه هاي داوطلبان با مراجعه به وبگاه مركز مديريت حوزه

سريال كارت  يافتدر و كارت خريد به نسبت توانندیهاي بانكی عضو شبكه شتاب مريال( با استفاده از كارت400.000هزار ريال)

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

 

 هياول نامثبتمدارك الزم جهت ب( 

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

 رخ(؛جديد )با پوشش كامل اسالمی، چادر مشكی، تمام 4x3عكس  .1

 ؛صفحات اول تا سوم شناسنامه .2

 كارت ملی؛ .3

 ؛براي شاغلین به تحصیل ذکر معدلاشتغال به تحصیل با گواهی براي فارغ التحصیالن و  سطح دو دانشنامه .4

 الزم نیست.مركز مديريت حوزه هاي علمیه خواهران مدارس تابعه  آموختگانانشدبراي  دانشنامهبارگذاري تصوير  

 ؛ويژه داوطلبان غیر ايرانیگذرنامه و  معتبر كارت اقامت .5

 ؛معافیت ها( 4تا 1)بند گواهی هاي مربوط به معافیت ثبت  .6

 .عرض باشند ايول طاز  یدگیبرخوردار بوده و فاقد كش یاز وضوح كاف ديبا یارسال ريتصاوو  JPEG يا و JPG فرمتشده بايد با تصاوير اسكن 
 

 حجم تصوير اندازه تصوير مدرك

 كیلو بايت نباشد 250و بیشتر از  40كمتر از  پیكسل 300*400 عکس پرسنلي

 كیلو بايت نباشد 500و بیشتر از  100كمتر از  پیكسل 500*700 ساير مدارك

 

 مرکز آزمونمدرسه، رشته محل و انتخاب ( ج

  آزمون، در وبگاه مراكز مدارس، رشته محل ها و فهرستpaziresh.whc.ir  .قابل مشاهده اشت 

  پذير است و بعد  انامكبندي( جدول زمان مطابق)يا ويرايش اطالعات  نام نويسیمركز آزمون، حداكثر تا زمان پايان رشته و تغییر

 .شوداز اتمام زمان ويرايش، اطالعات قابل تغییر نیست بنابراين هنگام انتخاب، دقت 
 

 الذكر، به عهده داوطلب خواهد بود.هاي اشتباه و مغاير با ضوابط فوقمستولیت انتخاب  

 



 

 
 

 

 

 شرکت در آزمون کتبي(د

  شود.برگزار می 1398خردادماه  25شنبه روز صبح 10آزمون ورودي ساعت 

  وبگاه به نشانی از طريق  (1398 خردادماه 24تا  22)سه روز قبل از برگزاري  ،جلسه آزمون بهكارت ورودpaziresh.whc.ir 
 .استقابل دريافت  سطح سهو همچنین از طريق مدارس علمیه 

  خواهد در آزمون مجاز به شركتدر مركز آزمون انتخابی خود، به همراه كارت شناسايی  ورود به جلسهبا ارائه كارت داوطلب 

 .بود
 

 رفتاري - علمي و اخالقيشرکت در مصاحبه ( هط

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

.whc.irpaziresh  نمايند.، اقدام تعيين نوبت مصاحبه، نسبت به 
  شود.می به منزله انصراف تلقیدر موعد مقرر حضور در جلسه مصاحبه، طبق زمان انتخابی، الزامی بوده و عدم حضور 

 

 اعالم اسامي قبول شدگان نهايي( و

 از طريق وبگاه به نشانی  1398 شهريورماه 14شدگان اسامی قبولpaziresh.whc.ir .اعالم خواهد شد 

  ــاب حددر اين مرحله داوطلبانی كه ــب كرده نص ــاحبه( به میامتیاز الزم را كس به مدارس زان ظرفیت اند از باالترين امتیاز )آزمون و مص

 شوند.معرفی می ،علمیه

 می   ،كرده باشــندنخود را در زمان ثبت نام ارائه معدل کل ســطح دو يا گواهی موقت داراي  دانشــنامهداوطلبانی كه  ؛الزم به ذكر اســت

از فهرست انتظار به  داوطلبانحذف و  ،پذيرش فرآيند؛ در غیر اين صورت از خود را ارائه نمايند دانشنامه، 31/6/1398 تا تاريخ بايست

 شوند.ترتیب امتیاز، جايگزين می

 

 نهايي شدگانرفتهيپذنام ثبت( ز

 مراجعه عدم .كنند مراجعه خود انتخابیعلمیه  مدرسه به نامثبت جهت بندي،ناند طبق جدول زماشدگان، موظفتمامی پذيرفته

 .شوندمی جايگزين ،واجد الشرايط افراد مقررات، ساير رعايت با و شده تلقی پذيرش از انصراف منزله به مقرر موعد در

  



 

 
 

 )سطح سه( يمقطع عال هایرشته يتمام   يمنابع آزمون کتب
 تعداد سؤاالت عنوان، جلد و صفحات محدوده امتحانی منبع عنوان ردیف

 ادبیـات عرب 1
 «قسم النحو» 4مبادي  العربیه جلد 

به  1396چاپ: بهار« آقاي حمید محمدي»
 بعد

قسم النحو:  كل كتاب به استثناي باب  4مبادي ج

 الحرف
20 

 فـقـه 2
 دروس تمهیديه فی الفقه االستداللی

 «آقاي محمد باقر ايروانی»

 و صوم ةهاي صالجلد اول: كتاب

 جلد دوم : كتاب نكاح و طالق
20 

 اصـول 3

فی  دروس فی علم األصول الحلقة الثا

 -شهید سید محمد باقر صدر»اسلوبها الثانی

 «ويرايش  آقاي محمد باقر ايروانی 

 

كل كتاب با حذف بخش الدلیل الشرعی غیر اللفظی 

 تا اول اصول عملیه

20 

 منطق 4
 دروس فی علم المنطق

 «آقاي محمدرضا مظفر»

 از ابتداي كتاب تا ابتداي قیاس اقترانی شرطی به
نقض موضوع، براهین اشكال استثناي  نقض تام و 

 اربعه )اصل اشكال اربعه و ضروب آن حذف نیست(
20 

 عقايد 5
 آموزش كالم اسالمی

 )آقاي سعیدي مهر(
 20 كل جلد اول)از ابتدا تا پايان جبر و اختیار(

 

 1398-99سال تحصیلي  –منابع مصاحبه تخصصي ورودی سطح سه 
و منابع فقه آزمون ورودي* جزعالوه بر منابع تخصصی، منبع مربوط به اصولبه منظور سنجش قرائت و فهم مطلب،  توجه:

 باشد.ها، میمصاحبه در كلیه رشته
 

ن تمامي رشته ها:يمنبع مشترك ب

 حذفیات  منابع رشته دیفر

 مشترک بین تمامی رشته ها  1
ی )كل ناسلوبها الثا یف ةیعلم األصول الحلقة الثان یدروس ف

 كتاب(
تا اول  یاللفظ ریغ یالشرع لیبخش الدل

 (220تا ص  151)ص  هیاصول عمل

 

 منابع تخصصي:

 حذفیات  منابع رشته ردیف

 تفسیر و علوم قرآنی  1
عالمه  –هاي )احزاب و نور( . تفسیر المیزان سوره1

 طباطبايی
 ندارد

 ندارد حسین جوان آراسته – 1. درسنامه علوم قرآنی سطح 2

 فقه و اصول  2

 -تمهیديه فی الفقه االستداللی)كتاب الطهارة. دروس 1
 البیع( محمد باقر ايروانی -الصوم

 ندارد

( انیةالث الحلقة. دروس فی علم األصول فی اسلوبها الثانی)2
 ويرايش محمدباقر ايروانی

 ندارد

 كالم اسالمی  3

 «آخرين چاپ»علی شیروانی  –. كلیات فلسفه 1
 محمد سعیدي مهر –. آموزش كالم اسالمی جلد دوم 2

تا  40، دروس 25تا  21، دروس 13درس 
 كالم با گرايش امامت  4 از كتاب كلیات فلسفه 49

 كالم با گرايش مهدويت  5
 آموزش كالم اسالمی حذفیات ندارد

6  
كالم با گرايش مذاهب 

 اسالمی

 اخالق و تربیت اسالمی  7
 38و  35، 34، 26، 24، 11، 8احاديث  جواد محدثی –. بر كرانه شرح چهل حديث 1
 5و 3فصل  فرمحمدرضاساالري –. نظام خانواده در اسالم 2

 مدرسی ادبیات عرب  8
 53. تجزيه و تركیب، عهدنامه مالک اشتر نامه 1

 «البالغهنهج»
- 



 

 
 

 حذفیات  منابع رشته ردیف

تحقیق و تصحیح حمید  –. مبادي العربیه جلد چهار 2
 محمدي

 ندارد

 تاريخ اسالم  9
 چاپ دوم به»غالمحسن محرمی  –. درسنامه تاريخ تشیع 1

 «بعد
 26و  25، 17، 16دروس 

 ندارد مهدي پیشوايی –. تاريخ اسالم 2

 مطالعات اسالمی زنان  10

فريبا  –. زن در اسالم جلد اول تا آخر فصل چهارم 1
 عالسوند

 ندارد

 -. دروس تمهیديه فی الفقه االستداللی)كتاب النكاح 2
 محمدباقر ايروانی –الطالق( 

 ندارد

 فلسفه اسالمی  11

 «آخرين چاپ»علی شیروانی  –. كلیات فلسفه 1
تا  40، دروس 25تا  21، دروس 13درس 

49 

 محمدرضا مظفر –. دروس فی علم المنطق 2

از ابتداي كتاب تا ابتداي قیاس اقترانی 
شرطی به استثناي  نقض تام و نقض 

موضوع، براهین اشكال اربعه )اصل اشكال 
 اربعه و ضروب آن حذف نیست(

 و صناعة البرهان و المغالطه

 تبلیغ با گرايش حج  12
 الحج( دروس تمهیديه فی الفقه االستداللی )كتاب -. فقه 1

 محمدباقر ايروانی –
 ندارد

 ندارد مهدي پیشوايی –. تاريخ اسالم 2

13  
مشاوره خانواده با رويكرد 

 اسالمی

 5و 3فصل  آقاي ساالري فر-.نظام خانواده در اسالم 1

 8و 7فصل  آقاي ساالري فر-.آشنايی با روانشناسی 2

 تربیت دينی كودک و نوجوان  14
 5و 3فصل  آقاي ساالري فر-.نظام خانواده در اسالم 1
 8و 7فصل  آقاي ساالري فر-.آشنايی با روانشناسی 2

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

(سه)سطح عاليجدول زمانبندی پذیرش مقطع   

 

 
 

 

  

 توضیحات تاریخ عنوان
و مدارس  paziresh.whc.ir : مركز وبگاهاز طريق  تا پايان ارديبهشت ماه ثبت نام و ويرايش اطالعات

 علمیه سطح سه
 2/3/98 معافيت هااطالع از آخرين وضعيت 

 امتیازات ويژهمشاهده نتیجه درخواست معافیت يا 

 paziresh.whc.ir وبگاه مركز: قياز طردر صفحه شخصی 

 paziresh.whc.ir :مركز وبگاهاز طريق در صفحه شخصی  24/3/98تا  22/3/98 دريافت کارت ورود به جلسه آزمون

 دريافت مشخصات مراكز آزمون از طريق وبگاه مركز 25/3/98 برگزاري آزمون

 paziresh.whc.ir :مركز وبگاهاز طريق در صفحه شخصی  25/4/98 اعالم نتايج آزمون کتبي

 paziresh.whc.ir :مركز وبگاهتوسط داوطلب و از طريق  30/4/98تا  27/4/98 ثبت نوبت مصاحبه

 يا مدارس علمیه ي استانیهاتيريمدتوسط  17/5/98تا  1/5/98 برگزاري مصاحبه علمي

 paziresh.whc.ir  :مركز وبگاهاز طريق در صفحه شخصی  14/6/98 م نتايج نهايياعال

 شدهیمعرف سطح سه مراجعه حضوري به مدرسه علمیه 26/6/98 تا 98 /16/6 نهايي نامثبت

 paziresh.whc.ir :مركز وبگاهاز طريق در صفحه شخصی  31/6/98 اعالم نتايج تکميل ظرفيت

 توضيحات نحوه ارتباط عنوان

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

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

 ؤاالت، انتقادات و پیشنهاداتس paziresh@whc.ir  پست الكترونیكی

 ارتباط با ما



 

 
 


