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هاي علمیه خواهرانمركز مديريت حوزه  

 معاونت آموزش

سنجش و پذيرش اداره كل  

1397پايیز   

 
 

 «هُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللَّ …»

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

 «11 آيه ،مجادلهمبارکه سوره »

 مقدمه
موزشی كادر آ برخورداري از اساتید و، 1404 اندازچشمهاي علمیه خواهران درمركز مديريت حوزه يهااز مشخصه يكی     

 يهاو اجراي برنامه يتطراحی، مدير بدون ترديد نیل به اين هدف متعالی، عمدتاً از طريق يافته، توانا، متعهد و توانمند است.سازمان

و اجرايی ايشان  مندي از توان علمیسازي نیروهاي مستعد جهت بهرهآماده و آموزش از اين رو، .ر استسّهدفمند میآموزشی -علمی

 رود. یبه شمار م مديريت مركز اهداف در صدر ،اساسی راهكاريعنوان به

فت كیفیت آموزش در امتخصص و نگرانی از ها و نیاز مناطق به استاد وكادر مجرّب و ها و گرايشدر بعضی رشته 4راه اندازي سطح   

هاي خصصی استانتاساتید سطوح عالی و كادر مورد نیاز مراكز  منظور تامین سازد كه بهبعضی مناطق، معاونت آموزش را بر آن می

خاص، از  مقرراتابط و طبق ضو تحصیل ادامه مستعد و واجد شرايط سطح سه را، براي التحصیالناز فارغ مختلف كشور، تعدادي

 تحصیلی گزينش كند.  طريق بورس

ستعانت از خداوند متعال  اسالمی و نیز گسترش عبوديت از راه فهم، ابالغ و اجراي دين، با ا   جامعهدر قشر بانوان   مهمبراي نیل به اين 

 1397-98  تحصیلی سال  نیم سال دوم  خواهران، در  هیعلمهاي مركز مديريت حوزه «اروحنا فداه»عصر ولی حضرت  خاصه و عنايات 

كالم  »، «ادهو اصول با گرايش فقه خانو ه فق»، «تفسیر تطبیقی » هاي را در رشته (  سطح چهار ) مقطع عالی تخصصی  بورس تحصیلی  

رائه نظريه و تولید  به عرصه ا  هاي ورودزمینههاي علمی، كوشند با تحقیق و مجاهدت در اين مقطع، طالب می؛ كندمی اجرا  «اسالمی 

 .بپردازندهاي الهی دفاع از ارزش ، بهدر سنگر تبیین عالمانه معارف قرآن و عترترا پیدا كرده و علم، 

 



 

 
 

 تعاریف

 

 امر خواهران، علمیه هاي حوزه گذاري سوویاسووت شوووراي نظارت تحت كه مركزي :خواهران علميه هايحوزه مديريت مرکز

شتیبانی ، نظارت هدايت، دهی، سازمان  سر    خواهران علمیه مدارس پ شور  سرا صار،   دار عهده بر را ك د كه در اين دفترچه به اخت

 مركز نامیده می شود.

شی   شی )  -سطح چهار آموز صی  پژوه ص سطح   (:مقطع عالی تخ ست كه طالب پس از گذراندن     سومین  از تحصیالت حوزوي ا

ساله،              سب كرده و پس از دفاع از ر شته را ك صی ر ص سخ به نیازهاي علمی و تخ اين دوره، توان تدريس، تحقیق، نقد، ارائه نظر و پا

 كنند. دريافت می سطح چهار دانشنامه

ي مركز مديريت و خدمت در ستاد يا هاي تحصیل به عهدهكه در آن تامین امكانات و هزينهتعهدي است طرفینی  بورس تحصيلی:

هاي ي فراگیر است و با هدف تامین و ارتقاي كادر علمی و مديريتی حوزهو تامین نیاز آنها از حیث استاد و كادر، به عهده مدارس علمیه

 شود.علمیه اجرا می

 .است یالزام دورهی راندن آن قبل از اخذ دروس اصلاست، وگذ است كه طلبه در مقطع قبل نگذرانده یدروس ياز:ن شيوس پرد

 فارسی استمطلب و نگارش در يک زبان غیر از زبان خواندن، درکآزمونی شامل مهارت آزمون زبان تخصصی:

 درصد آن با رشته آزمون تطبیق دارد. 70اي است كه رشته رشته مرتبط:

 

 

 سطح چهار تحصیلی بورس  نظام کلیاتآشنایی با 
 

 : اجراي بورس تحصيلی اهداف

 

 هاي علمیه خواهران.تامین و ارتقاء كادر علمی، آموزشی كارآمد و مورد نیاز حوزه 

 هاي علمیه خواهران.تامین و ارتقاء سطح علمی كادر مديريتی حوزه  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 سياست ها: 

 اهتمام به جذب وگزينش نیروهاي متخلّق، مستعد و با قابلیت كارآمدي متناسب وظیفه مورد نظر.   

 بخشی به كیفیت آموزش با رويكرد مهارتی و پژوهشی ،اولويت   

 تاكید برتعالی اخالقی فراگیران،  

 هاي نوتاسیس و توجه به تامین نیازهاي مديريتی،اهتمام به رشته 

 ها و ابزارهاي نوين آموزشی،رگیري روشكابخشی در بهتنوع  

 هاي آموزش برخط،اهتمام به استفاده از ظرفیت  

 هاي فاقد رشته محل با تاكید بر رشته هاي مورد نیاز.استاناهتمام به جذب فراگیران از  

 اولويت بخشی به استادان و كادر مديريتی مدارس و مديريت هاي استانی. 

 روس مختلف؛ تاكید بر رويكرد اجتهادي در د 

 ؛چالشی يهادگاهيداهتمام به رويكرد نقادانه و نظريه پردازانه، با طرح  

 ي آموزشی و پژوهشی؛هاتیفعالي از زبان تخصصی رشته در ریگبهرهتأكید بر  

 

 

 (چهار سطح) مقطع عالی تخصصیضوابط  آموزشی آشنایی با بخشی از 
 

  8طول دوره با احتساب رساله علمی، و بدون احتساب مرخصی حداقل نیمسالی است و  -نظام آموزشی سطح چهار، واحدي 

 نیم سال است. 12و حداكثر 

  واحد است. 80تعداد واحدهاي درسی سطح چهار با احتساب رساله علمی 

 پژوهشی است و به شكل حضوري اجرا می شود.-سطح چهار دوره آموزشی 

  هاي آموزشی پژوهشی علمی، آزمون جامع به منظور ارزشیابی توانمنديپس از اتمام واحدهاي آموزشی و قبل از دفاع از رساله

 طلبه، برگزار می شود.

  الزامی است. –بر اساس دستورالعمل ابالغی  –ارائه دو مقاله علمی پژوهشی در طول دوره 

 

 4سطح مشخصات کلی دروس 

 

 

 

 

 

 

 واحد عنوان درس

 واحد 20 دروس مشترک

 واحد 40 دروس تخصصی

 واحد 20 رساله علمی

 واحد 80 جمع کل



 

 
 

 

 
 

  تحصیلی بورسوابط ـض 
 

 شيوه آموزشی:الف( 

شود تا ضمن صرفه جويی در تر از برنامه عادي مقاطع تكمیلی اجرا میتحصیلی به صورت فشرده و از نظر زمانی، كوتاه بورسهاي دوره

هاي تحصیلی، سرعت بازدهی بیشتري داشته باشد. از اين رو بعضی از دروس، به صورت مطالعات علمی پژوهشی و غیرحضوري ارائه هزينه

 .گرددمى

 می شود.اجراء   «کالم اسالمی» و «و اصول با گرايش فقه خانوادهفقه »، «تفسير تطبيقی» رشته هاي بورس تحصیلی در در حال حاضر 

 

 :  بورس تحصيلیمخاطبان ( ب

اساتید و كادر مديريتی )مديران و معاونان مدارس، و معاونان  1397-98سال تحصیلی نیمسال دوم در  بورس تحصیلیمخاطبان طرح 

 محل سكونت آنها فاقد رشته است. استانی( است كه استان

 مدت زمان بورس تحصيلی:( ج

خواهدبود. در صورت بروز مسئله  بورس تحصیلی شروع از تاريخ سال4با احتساب رساله،  4در سطح  بورس تحصیلیاز  استفاده حداكثر مدت

تمديد  ماه و بدون پشتیبانی مالی از فراگیر، قابل 12با نظر مركز، حداكثر تا  مدت حاد و ضرورت استفاده از مرخصی ساالنه يا نیمسالی، اين

 .است

 : محل اجراي دوره د(

 باشد.شهر مقدس قم می ،1397-98سال تحصیلی نیمسال دوم راي دوره در محل اج

 :تعهدات مرکزهـ(

  ؛كاري، از بین روزهايهامدارس و استان و معاونان روز در هفته به امر تحصیل براي مديران 2جواز اختصاص حداكثر   
 ؛ واحد درسی در هفته به اساتید 4الزحمه معادل تدريس پرداخت حق 
 ؛ هزينه اياب و ذهابكمک 
 ه ؛هزينه اسكان و تغذيكمک 

 :(بورس تحصيلی فراگير)طلبهو( تعهدات 

در سوومت و منطقه مورد  هاي علمیه خواهرانتعهد رسوومی نسووبت به اتمام دوره و التزام به همكاري با مركز مديريت حوزه .1

 بر اساس ضوابط مركز؛ –با احتساب مدت تحصیل  –دوره بورس تحصیلی زمان  برابر مدتسه ، به میزان تقاضا
 ؛ يا انصراف از خدمت تعهد پرداخت يک و نیم برابر هزينه هاي صورت گرفته در زمان تحصیل، در صورت انصراف از دوره .2

 



 

 
 

 

  شرایط پذیرش
 

 ؛و مذهب حقه شیعه اثنی عشري بین اسالمعتقاد و التزام عملی به دين ما .1

 مطلقه فقیه و نظام مقدس جمهوري اسالمی ايران؛ اعتقاد و التزام به واليت .2

 تابعیت جمهوري اسالمی ايران؛ .3

 ؛یطلبگ يمراعات شئون و زهاي فكري، اخالقی، رفتاري و صالحیتبرخورداري از  .4
 ؛سالمت روحی روانی، نداشتن نقص عضو و بیماري هاي جسمی مانع از تحصیل و امراض مسريبرخورداري از  .5
 در ساير مراكز آموزش عالی حوزوي و دانشگاهی؛ زمانهمعدم اشتغال به تحصیل  .6
 هاي استانی  عدم اشتغال به كار در غیر از مدارس علمیه و مديريت .7
ستان يا هیأت امنا با مأموريت تحصیلی فرد و تعهد به كارگیري وي برابر مدت خدمت      .8 اعالم نیاز و موافقت رسمی مديريت ا

 تعیین شده و تأيید مركز؛

 ؛پدر يا سرپرست قانونی براي داوطلبان مجرد و همسر براي داوطلبان متأهل براي گذراندن دورهرضايت كتبی  .9
 برخورداري از حداقل سه سال سابقه خدمت موفق در سمت مورد تقاضا؛  .10
 سال سن؛ 40دارا بودن حداكثر   .11
 دارا بودن مدرک علمی سطح سه رشته مرتبط؛ .12

 ، مشروط به گذراندن دروس پیش نیاز مجاز است.هاساير رشتهپذيرش طالب داراي مدرک علمی سطح سه در  
 باشد. می پذيرامكان 15/10/1397، تا تاريخ التحصیالنثبت نام در اين دوره صرفا براي فارغ  

 قبولی در آزمون كتبی، زبان تخصصی و مصاحبه علمی. .13
 نمره قبولی در آزمون تخصصی حداكثر تا قبل از برگزاري آزمون جامع ارائه گردد.  

 

 سنجش علمی
 

 شود:به منظور سنجش سطح علمی داوطلبان براي ورود به سطح چهار، مراحل ذيل انجام می

 آزمون كتبی از دروس مشترک و تخصصی رشته انتخابی   مرحله اول:

 باشد؛درصد دروس مشترک می 40درصد دروس تخصصی و 60میزاننسبت توزيع امتیاز آزمون به  

 ؛در امتیاز مرحله اول موثر است ،و معدل سطح سهسوابق پژوهشی، آموزشی و اجرايی داوطلب  

صاحبه علمی و   ،دو برابر ظرفیت حداكثر زانیبه م از،یامت نيباالتر بیبه ترتشدگان مرحله اول  پذيرفته  ساير   جهت انجام م

 شوند.   مراحل پذيرش معرفی می

 و بررسی سوابق  مصاحبه علمی  مرحله دوم:

 مصاحبه علمی صورت می گیرد. ،علمی داوطلبان پذيرفته شده در مرحله اولتوان جهت سنجش  

 شود: هاي زير ارزيابی میسوابق داوطلب ، بر اساس شاخص 

  آموزشی: سابقه تدريس در مراكز حوزوي  سوابق 
 سطح سه و داوري تحقیقات  نامهانيپاكتاب، مقاله، ترجمه، سابقه راهنمايی، داوري و مشاوره  فیتأل: پژوهشی سوابق



 

 
 

 پايانی سطح دو، نشست علمی و ارائه كرسی آزاد انديشی 

     سوابق اجرايی : مديريت و معاونت در مدارس علمیه و مديريت هاي استانی و مركز 
  يا مدرسوووه علمیه نسوووبت به ارائه مدارک به 30/10/97الزم اسوووت داوطلبان در صوووورت داشوووتن سووووابق، تا تاريخ   تذکر:

 اقدام نمايند. استان مربوطه مديريت

ه عنوان پذيرفته شوودگان  باند، به ترتیب باالترين امتیاز، به میزان ظرفیت ، از میان داوطلبانی كه حداقل امتیاز قبولی را كسووب كرده

 وند.شنهايی اعالم می

قبول   وامكان پذيرش وجود نداشته  نرسد   تعداد قبول شدگان در مصاحبه به حدنصاب تشكیل يک كالس      ی كهدر صورت  تذکر:

 نمايند.شدگان در صورت تمايل براي شركت در دوره بايد مجددا سال آينده ثبت نام و مراحل پذيرش را طی 

 
 

 ژهـامتیازات وی 
 

 )مادر، همسر و فرزند(؛جه يک شهدا، ايثارگرانبستگان در .1

مدرک رسوومی از يكی از مراكز: وزارت فرهنو و ارشوواد  يا صووحیفه سووجاديه با ارائه   البالغهنهجحافظان كل قرآن كريم يا  .2

 اسالمی، سازمان اوقاف و امور خیريه يا سازمان تبلیغات اسالمی؛

 ؛ل از كسب مقام ايشان نگذشته باشدسا 5المپیاد علمی مرحله كشوري مشروط به آنكه بیش از تا سوم  نفرات اول .3

سوم   .4 شنواره نفرات اول تا  سط مركز يا مراكز علمی معتبر برگزار می     ج شوري كه تو شی ك شود، با تايید مرجع ذي  هاي پژوه

 .سال از كسب مقام ايشان نگذشته باشد 5ربط مركز، مشروط به آنكه بیش از 

شتن      ذکر:ت صورت دا ست داوطلبان در  سبت به ارائه مدارک به   30/10/97، تا تاريخ ويژهامتیازات الزم ا سه علمیه يا   ن مدر

 استانی اقدام نمايند.هايمديريت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 پذیرش  و نامثبت یندآفر

 الف( تکميل کاربرگ درخواست داوطلب

ست خود را به همراه اعالم نیاز و موافقت هیئت امنا     شرائط، می توانند كاربرگ تكمیل شده درخوا ست   ءداوطلبان داراي  )براي درخوا

سه علمیه(      ساتید ، مدير و معاون مدر صیلی ا ستان  بورس تح ستانی(     يا مديريت ا صیلی معاون مديريت ا ست بورس تح   ) براي درخوا

يا مديريت اسووتانی   مربوطه علمیهمدرسووه به  10/10/1397را ، حداكثر تا تاريخ نسووبت به ماموريت تحصوویلی و تعهد به كارگیري  

 تحويل دهند.

 اينترنتی نامثبتمدارک 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
 (300عکس اسکن شده  اندازه حداقلx200  400و حداکثرx300 )پيکسل باشد 

 كارت ملی؛ .2

 ؛سطح سه  یلیتحص مدرک .3
 .بارگذاري تصوير مدرک تحصيلی براي داوطلبان مرکز مديريت حوزه هاي علميه خواهران اختياري می باشد 

 مگابايت باشد. 1و حداكثر حجم  jpgشده بايد با فرمت تصاوير اسكنتذکر: 

 دريافت تاييديه مرکز و ثبت نام اينترنتی( ج

شده و داوطلب پس از بررسی مدارک داوطلب توسط مركز و تايید آن، كد ثبت نام رايگان براي داوطلبان واجد شرائط ارسال 

  .نسبت به ثبت نام اقدام نمايند www.whc.irبا مراجعه به وبگاه مركز به نشانی 1397ديماه  27الی  22می تواند از تاريخ 

داوطلب در هر رشته امكان پذير خواهد بود در غیر اين صورت  20نام حداقل  پذيرش بورس تحصیلی در صورت ثبت:تذکر

 پذيرش بورس تحصیلی در آن رشته صورت نخواهد گرفت و مركز هیچ تعهدي نسبت به ثبت نام كنندگان نخواهد داشت.

 انتخاب مرکز آزمون(د

  در وبگاه مركز به نشانی  20/10/1397مراكز آزمون در تاريخ فهرستwww.whc.ir .قابل مشاهده است 

 پذير است و بعد از اتمام  امكانبندي( جدول زمان مطابق)نام يا ويرايش اطالعات تغییر مركز آزمون، حداكثر تا زمان پايان ثبت

 زمان ويرايش، اطالعات قابل تغییر نیست بنابراين هنگام انتخاب، دقت كافی صورت گیرد.

 شرکت در آزمون کتبیهـ(

  شودبرگزار می 1397 بهمن 25 پنجشنبه روز صبح 10آزمون ورودي ساعت. 

  وبگاه به نشانی از طريق  (1397 ماه بهمن 24 و 23)از برگزاري روز قبل  دو ،جلسه آزمون بهكارت ورودwww.whc.ir  قابل

 .استدريافت 
 بود دنخواه شركت در آزمون مجاز بهدر مركز آزمون انتخابی خود،  ورود به جلسهبا ارائه كارت  انداوطلب. 

  از طريق وبگاه مركز به نشانی  4/12/1397تاريخ در جهت معرفی به مصاحبه نتايج آزمونwww.whc.ir   خواهد اعالم

 شد.



 

 
 

 

 

 علمیشرکت در مصاحبه  (و

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

 www.whc.ir  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 اسامی قبول شدگان نهايی (ز

 از طريق وبگاه به نشانی  13/12/1397در تاريخ شدگان اسامی قبولwww.whc.ir اعالم خواهد شد. 

 

نهايی شدگانرفتهيپذنام ثبت(ط  

 )س( قمبه تربیت مدرس صديقه كبريو تحويل مدارک  نامثبت جهت بندي،ناند طبق جدول زماشدگان، موظفتمامی پذيرفته

 از انصراف نزلهم به مقرر موعد در مراجعه عدم. كنند مراجعهالغدير، جنب آتش نشانی(  1قم، میدان ارتش، كوچه  نشانی:)به 

 .شوندمی جايگزين ذخیره، افراد مقررات، ساير رعايت با و شده تلقی پذيرش
 

 از اندعبارتنهايی نام مدارک الزم جهت ثبت: 

 و كاربرگ هاي مربوط به تعهدات دوره تحصیلی؛ نام تقاضانامه ثبتتكمیل شده كاربرگ  .1

 (رخمشش كامل اسالمی، چادر مشكی، تما)با پو ؛نويسی شدهجديد و همانند پشت3×4دو قطعه عكس  .2

 اصل و تصوير تمامی صفحات شناسنامه و كارت ملی؛ .3

 ؛(ي داوطلبان متأهلبرا) همسر يا و( مجرد داوطلبان براي) قانونی سرپرست يا پدر نامه رضايت كاربرگ تكمیل شده .4

 ؛ سهسطح مدرک  اصل و تصوير .5

 ؛محضري نسبت به اتمام دوره و خدمتتعهد نامه  .6

 ژه؛يو ازاتیامت یگواه اصل و تصوير .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 چهار سطحتحصیلی  بورسنابع آزمون کتبی و مصاحبه علمی   م
 

 به شرح ذيل تعیین شده است.، و اختصاصی مشترک به صورت چهارسطح منابع آزمون كتبی كلیه رشته هاي 
 تستی يک و تشريحی چهار می باشد. امتياز سواالت 
 .منابع مصاحبه همان منابع آزمون کتبی )مشترک و تخصصی( است 

 الف.  منابع آزمون مشترک
 باشد:به شرح جدول ذيل می 4هاي سطح منابع آزمون کتبی کليه رشته

 محدوده نویسنده یا مؤلف منابع مواد آزمون ر
 تعداد سؤاالت

 تشریحی تستی

 و ترکيب و ترجمهتجزيه  1
 وبيانه القران اعراب

 «4ج العربيهمبادي حد در»
 - 20 30جزء  درويش الدين محيی

 مظفر محمدرضا اصول الفقه )عربی( اصول 2

 المقصدالثالث: مباحث الحجه
 . الباب الخامس: حجيت ظواهر1
 تراجيح و . الباب التاسع: تعادل2

10 - 

 فقه 3
 الفقه فی تمهيديه دروس

 3 سطح - االستداللی
 - 10 الحدود و القضاء کتاب ايروانی

 ب. منابع آزمون تخصصی

 رشته ر
مواد 

 آزمون
 منابع

نویسنده یا 

 مؤلف
 محدوده

 تعداد سؤاالت

 تشریحی تستی

1 
تفسير 
 تطبيقی

علوم 
 قرآنی

 1 التمهيدج تلخيص
 2 و

 معرفت

ب کُتّا»بحث  تا آخر« نزول القرآن». از ابتداي مبحث 1جلد اول: 
 تا« القرائات فی نشاتها و تطورها». از ابتداي مبحث 2« الوحی

. از ابتداي مبحث 3« حديث االحرف السبعه»ابتداي مبحث 
المحکم و »تا آخر مبحث « الناسخ و المنسوخ فی القرآن»

 «المتشابه و حقيقه التاويل

الباب »تا آخر « سخافات و خرافات»جلد دوم: از ابتداي مبحث 
 «لثانی: فی االعجاز العلمیا

12 5 

 5 8 28جزء  طباطبايی تفسير الميزان تفسير

2 

فقه و 
 اصول

گرايش 
فقه 

 خانواده

اصول 
 *فقه

دروس فی علم 
االصول )الحلقة 

 يا الثالثه(
 کفاية االصول

 شهيد صدر
فی  الخاتمة»تا ابتداي «  تحديد دالالت الدليل الشرعی»از ابتداي 

 «تعارض االدله
8 4 

 آخوندخراسانی
ة المقصد السادس: فی بيان األمارات المعتبر»از ابتداي کتاب تا 

لثامن المقصد ا»تا « االجماع المنقول»و از ابتداي « شرعاً أو عقالً
 «فی تعارض األدّلّة و األمارات

8 4 

 5 7 بخش مکاسب محرمه شيخ انصاري مکاسب فقه
رجال و 

 درايه
 1 3 کل کتاب سبحانی کليات فی علم الرجال
 - 2 : آشنايی با مصطلح الحديث4: آشنايی با تاريخ حديث شيعه و 3فصول  علی نصيري درسنامه علم حديث

3 
کالم 

 اسالمی

 3 6 10،5،3کل کتاب به جز مرحله هاي  عالمه طباطبايی )عربی(نهاية الحکمة  فلسفه
 1 5 مغالطه و جدلبحث برهان و  محمدرضا مظفر منطق مظفر منطق
 6 9 از مقصد ثالث تا آخر کتاب عالمه حلی کشف المراد کالم

 
 

 .كافی است)حلقه ثالثه يا كفايه االصول( شركت در يكی از منابع *

 



 

 
 

 چهارسطح  بورس تحصیلی جدول زمانبندی پذیرش  

 

 

 

 

 توضیحات تاریخ عنوان

 مربوطه حويل به مديريت استانت 10/10/1397الی 2/10/1397 تكمیل فرم درخواست داوطلب

  whc.ir : مركز وبگاهز طريق ا 27/10/1397الی  22/10/1397 ثبت نام و ويرايش اطالعات

 whc.ir :مركز وبگاهاز طريق  24/11/1397الی  23/11/1397 دريافت كارت ورود به جلسه آزمون

 مراكز آزمون متعاقبا اعالم خواهد شد 25/11/1397 برگزاري آزمون

 whc.ir :مركز وبگاهاز طريق  4/12/1397 اعالم نتايج آزمون كتبی

 whc.ir :مركز وبگاهتوسط داوطلب و از طريق  6/12/1397الی  5/12/1397 ثبت نوبت مصاحبه

 12/12/1397الی  9/12/1397 برگزاري مصاحبه علمی
صاحبه علمی به صورت متمركز در شهر م

 شود.مقدس قم برگزار می

 whc.ir :مركز وبگاهاز طريق  13/12/1397 نتايج نهائیاعالم 

  مراجعه به مدرسه و تحويل مدارک 15/12/1397الی 13/12/1397 ثبت نام نهايی

  18/12/1397 ها شروع كالس

 توضيحات نحوه ارتباط عنوان

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

 موتمديد احتمالی ثبت نااطالع از آخرين اخبار مربوط به پذيرش  paziresh.whc.ir وبگاه اينترنتی

 االت، انتقادات و پیشنهاداتؤس paziresh@whc.ir پست الكترونیكی

 ارتباط با ما



 

 
 


