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 «اتٍ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَج …»

و  بخشدیمداده شده درجات عظیمی  اند و کسانی را که علم به آنانمان آوردهیاخداوند کسانی را که 

 دهید آگاه است.خداوند به آنچه انجام مى

 «11 آيه ،مجادلهمبارکه سوره »

 مقدمه
همه  تالش براي شکوفاسازي استعدادهاي رشد و کمال که خداوند در نهاد بشرگذاشته است، رسالت

 طلب دارند.کسانی است که فکر نو و روحی کمال

ت که هم اس یخواهران يبرا یخواهآرمانو  ییجوکمال ين بسترهایتراز مناسب یکیه، یعلم يهاحوزه

 را دارند. همنوعانمکتب و  اند، هم شوق خدمت به اسالم،معارف ناب قرآن و عترت هتشن

 يهاشم ارزید و درحریو پاک داشته باش یاله يفکر بوده،د و مؤثر یمف يد وجودیخواهیشما که م

که با  ستسته ایشاد، یباش رگذاریتأثهدف شناس و  ايین و مربیام يکارآمد، مشاور یغ، مبلّیمتعال

راب یمان سیا هشم، هم از سرچیو معارف قرآن یعلوم اسالم يریه و فراگیعلم يهال در حوزهیتحص

 د.ین مرز و بوم بپردازیمستعد ا يهااندن جوانهید، هم به رویشو

از خواهران  د تادار یآمادگ 1398-99تحصیلی سال براي خواهران سراسر کشور  هیعلم يهاهحوز

توانند در یم باشد که ییو در خدمت استعدادها هبه عمل آورد نامثبت، يحوزو التیتحصمند به هعالق

ش در یت خویو به مسئول سازندجامعه در  یاخالق يهاارزش یوقف تعال ش رایعصر حاضر، وجود خو

 ند.کناسالم عمل  ز و امت مسلمان و جهانیقبال اسالم عز

 خواهران هيهاي علممرکز مديريت حوزه  
 معاونت آموزش

 يرشاداره کل سنجش و پذ
 1397 بهمن ماه
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 تعاریف
ران، خواه هیعلم هايحوزه يگذاراستیس يخواهران که تحت نظارت شورا هیعلم يهاحوزه تیریمرکز مد مرکز:

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

 طالب است. تیو ترب میاست که عهده دار امر تعل یتیترب -یواحد علم :هيعلم مدرسه

سه: سه و دو نفر از شوراي مدر شی مدر شی، فرهنگی، پژوه ست مرکب از مدیر، معاونان آموز ساتید  شورایی ا ا

 شود.در امور محوله تشکیل میگیري منتخب  که براي بررسی و تصمیم
ونات از شئ یکیبه  ه،یاز مدارس علم یکیدر  رش،یمراحل پذ یدر تمام تیاست که پس از موفق يفرد :طلبه

 اشته باشد.و ... اشتغال د هیعلم هايدر اداره حوزه يهمکار غ،یتبل ق،یتحق س،یتدر ل،ی: تحصرینظ تیروحان

ه و ب شودیخواهران اطالق م هیعلم هايحوزه تیو ترب میمقطع از نظام تعل نیبه نخست عمومي: مقطع

 .گرددیاعطاء م 2دانشنامه سطح  شیوه تمام وقت، النیالتحصفارغ

 یلیطع تحصاز مقا کیطلبه در هر  یلالتحصیکه بر فارغ شودیاطالق م یرسم نامهیبه گواه :يليتحص دانشنامه

 داللت دارد. هیعلم هايحوزه
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مقطع التحصيالن هاي الزم، به فارغپس از احراز صالحيت ،هاي علميه خواهرانمرکز مديريت حوزه

ستخدامي ، از کليه مزاياي علمي و اهاکند. دارندگان اين دانشنامهدانشنامه سطح دو اعطاء ميعمومي ، 

 ها و مؤسسات آموزش عالي برخوردارند.دانشگاه التحصيالن مقطع کارشناسيفارغ

 

 نظام تحصیلی کلیاتآشنایی با 
 

هاي علمیه، هاي علمیه خواهران با حفظ اصول اساسی و میراث گرانبهاي حوزهحوزه یلینظام تحص

هاي این نظام، هاي اختصاصی بانوان و نیازهاي جامعه طراحی شده است. یکی از ویژگیمتناسب با ویژگی

 .مدت و هدفمند استطراحی آن در قالب مقاطع تحصیلی کوتاه

 

 :نخواهرا علميه هاي تحصيلي حوزه مقاطع

 / کارشناسی(؛ 2عمومی )سطح مقطـع

 / کارشناسی ارشد(؛ 3عـالـی )سطح مقطـع

 / دکتري(؛ 4تخصّصی )سطح مقطع

 

 :خواهران هيعلم يدرحوزه ها تيو ترب ميحاکم بر نظام تعل اهداف

 يمادر فهیوظ يفایشناس در ا فهیمتخلق، آگاه و وظ ،یانقالب ر،یمن، متعهد، بصؤبانوان عالم، م تیترب.1

 ؛خانواده یو تعال میاز تحک يو پاسدار يو همسر

 :يهادر عرصه هیعلم هايحوزه هايتیتحقق رسالت و مأمور ياستار بانوان متخصص و کارآمد در تیترب.2

 مختلف؛ يهامعارف اسالم ناب در سطوح و ساحت فرهنگ و جیو ترو غیتبل 

  ؛یفرهنگ -یجوامع علم ریو سا هیعلم يدر حوزه ها تیو ترب میتعل 

  ؛یانسان -یو اجتهاد در عرصه علوم اسالم يپرداز هیو پژوهش، نظر قیتحق 

  ؛یو اجتماع یخانوادگ ،يفرد يو مشاوره در عرصه ها ییراهنما 

 ؛یو آموزش یغیتبل ،یفرهنگ ،یمراکز علمامور  يو راهبر تیریمد 
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 یمقطع عموم برنامه تحصیلیآشنایی با بخشی از 
 و  یپژوهش ،یاخالق يهانهیدر زم ن،یمقدمات و مسائل د ،یعالوه بر آموزش مبان ه،یمدارس علم

 پردازند. یطالب م یو مهارت یعقالن يهاجنبه تیبه پرورش و ترب تبلیغی

  ر درس هآموزش در تمامی مدارس علمیه خواهران، مبتنی بر نظام واحدي است. در این نظام، ارزش

س محدود درس سنجیده شده و قبولی و یا عدم قبولی در یک درس، به همان دربا تعداد واحدهاي آن 

 خواهد شد.

 ست.اهفته امتحانات  2هفته درسی و16سال، نیم سال تحصیلی، شامل دو نیمسال تحصیلی و هر هر 

  (هشتم و اتمام پایهسیکل مدرک ویژه دارندگان )طول مدت تحصیل و تعداد واحدها در مقطع عمومی 

 واحد درسی است. 266سال با  9تا  7بدون احتساب مرخصی،  

 و  ستا یشی، دوره آزماو پایه هشتم کلیس شدگانرفتهیپذ)نیمسال اول و دوم(  لیسال تحص نیاول

 رشیند، پذالزم را کسب نکن یو انضباط يرفتار ،یاخالق ،یعلم هايتیصالحداوطلبان، که  یدر صورت

 .شوندیمحروم م لینشده و از ادامه تحص یآنان قطع

 وي از  احراز عدم صالحیت فکري، اخالقی و رفتاري طلبه در هر مرحله از تحصیل، موجب محرومیت

 شود.یادامه تحصیل م

 دوره »بعد از سپري شدن  ،گریمدرسه به مدرسه د کیاز ادامه تحصیل  واجد شرایط انتقال طالب

 است: به یکی از دو صورت زیر، امکان پذیر «آزمايشي

 

سر(، انجام انتقال از شهري به شهر دیگر، فقط در صورت انتقال خانواده متقاضی )والدین یا هم 

 شود. یم

شروط به ، مهر، با موافقت مدرسه مبدأ و مقصدانتقال از یک مدرسه به مدرسه دیگر در همان ش 

ورودي ال از امتیاز آخرین فرد پذیرفته شده در مدرسه مقصد، در س طلبه اینکه امتیاز پذیرش

 پذیرد.مربوط کمتر نباشد، صورت می
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  یمقطع عموم رایط پذیرشش

 مام پایه هشتم دوره اول متوسطهات ویژه دارندگان مدرك سیكل یا
 

 ؛يعشر یاثن عهیاعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم و مذهب حقه ش .1

 به والیت مطلقه فقیه و نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران؛ یو التزام عمل اعتقاد .2

 جمهوري اسالمی ایران؛ تابعیت .3

صورت در نکته: ص افتیاتباع غیر ایرانی در  صطف یلیکد تح توانند میهیالعالم یاز جامعه الم

.نام کنندثبتبه صورت روزانه 

 نه؛یشینداشتن سوء پ .4

 ؛یاسالم حدودشئونات و  تیرعا .5

مراض او  لیمانع از تحص یجسم يها يماریو نداشتن نقص عضو و ب یاز سالمت روان يبرخوردار .6

 ؛يمسر
 حسب مورد؛یا سرپرست قانونی یا همسر رضایت پدر  .7
 و پس از آن(؛ 81سال سن؛ )متولدین سال  17حداکثر  .8

داقل معدل حیا اتمام پایه هشتم دوره اول متوسطه با پایه نهم  اتمام /داشتن گواهینامه سیکل .9

 ؛15کل 

از   15 حداقل معدلدر صورت داشتن  یا نهم هشتمدر پایه دانش آموزان شاغل به تحصیل  نکته:

 م نویسی هستند؛مجاز به نا ؛31/6/98اتمام تا تاریخ  گواهی، مشروط به ارائه تحصیلی قبلیپایه اتمام 

 يدارا در شهرستان یو سرپرست قانون يو مادر يجد پدر ای نیوالد ایسکونت داوطلب با همسر  .10

 ه؛یمدرسه علم

ه خوابگاه است. فاصل یالزام در صورت عدم وجود مدرسه در محل سکونت، استفاده از خوابگاه :1نکته

  باشد. شتریب لومتریک 200از  دیاز محل سکونت نبا

 استفاده از خوابگاه تابع ضوابط خوابگاه است :2نکته

 ؛گزینشتمامی مراحل موفقیت در  .11

 ژهیو یعموم دورهدر  یواحد درس 30که حداقل  یدر صورت ،ی حوزويلیدارندگان سوابق تحصنکته: 

 تیریاز مدارس تابعه مرکز مد یکی)دوره هفت ساله( در یعموم دورهدر  یواحد درس 90 ایپنج ساله( )دوره

گذرانده اند، در  خراسان و جامعه الزهراء هیعلم يهاحوزه تیریخواهران، مرکز مد هیعلم يهاحوزه
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گذرانده شده آن ها بر اساس  ياقدام کنند، واحدها لیادامه تحص يبرا يریبازپذ قیکه از طر یصورت

.شودیداده م قیتطب یضوابط آموزش

 ایوده و بها کمتر از مقدار مذکور گذرانده آن يکه واحدها یدر صورت يحوزو یلیسوابق تحص دارندگان

 ه،یثبت نام اول قیاز طردر صورت داشتن شرایط کرده اند؛ الزم است  لیمصوب تحص ریدر مدارس غ

 شوند. رشیپذ

 یبه نشان ینترنتیا گاهیپا قیاز طر یدر دفترچه اختصاص يرینام بازپذثبت طیو شرا ضوابط

paziresh.whc.ir .قابل مشاهده است 

 

 

 

 

 

و گزینش پذیرش رایندف  

 :نامثبت کارت خريدالف( 

و پرداخت  www.whc.irنشانی به خواهران علمیه هاي با مراجعه به وبگاه مرکز مدیریت حوزه داوطلب

هاي بانکی عضو شبکه شتاب و یا مراجعه حضوري ریال( با استفاده از کارت300.000هزار ریال) سیصدمبلغ 

 .ندک اقدام نام،ثبت کد دریافت و کارت خرید به نسبت دتوانیبه مدارس علمیه خواهران سراسر کشور م
  ؛ لذا در خريد کارت و ثبت نام دقت شود.واريز شده، قابل استرداد نيستوجه 

 :هياول نامثبتمدارک الزم جهت ب( 

 نام آماده کند:الزم است داوطلب، قبل از مراجعه به وبگاه مذکور، تصویر اسکن شده مدارک ذیل را براي ثبت

 رخ(؛تمام ،جدید و همانند )با پوشش کامل اسالمی 3×4عکس  .1

 ؛شناسنامهاول تا سوم و صفحات  کارت ملی .2

یا اتمام پایه هشتم، در صورت شاغل به تحصیل بودن کارنامه پایه  پایه نهم/گواهینامه سیکل .3

 ؛تحصیلی قبلی

 ؛ويژه داوطلبان غير ايرانيیا گذرنامه  معتبر کارت اقامت .4

سکن  صاوير ا صاوو  JPEGويا  JPGشده بايد با فرمت ت سال ريت ضوح کاف ديبا يار برخوردار بوده و فاقد  ياز و

 اشد.بمگا بايت  1 نبايد بيشتر از  حجم تصاويرحداکثر .عرض باشند اياز طول  يدگيکش
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 :نامثبتج(
ایه هشتم براي دارندگان مدرک سیکل یا اتمام پ عمومی، مقطع در 1398-99 یتحصیل سال براي نامتثب

 وبگاه طریق از علیه السالمبا سعادت علی بن موسی الرضا همزمان با میالد  23/4/98 تاریخ از

paziresh.whc.ir  شودانجام می هیبه مدارس علمو یا با مراجعه. 

  قابل مشاهده است. paziresh.whc.irدر وبگاه  1398-99 تحصيلي فهرست مدارس داراي پذيرش سال

ز پذیرش یا ادر هر مرحله  ،و تبعات آن الذکرهاي اشتباه و مغایر با ضوابط فوقمسئولیت انتخاب :نکته

 .به عهده داوطلب خواهد بود تحصیل،

 :سنجش( د

سنجش  ،محلی ، مصاحبه و تحقیقیا پایه هشتم اتمام پایه نهم /سیکلداوطلبان با احتساب تاثیر معدل کل 

 شوند. و گزینش می

 ( شرکت در مصاحبه:و

صاحبه، معرفی ممیه، براي مدرسه عل برابر ظرفيت 3حداکثر ه میزان علمی باز باالترین امتیاز  داوطلبان •

 .شوندمی
اوطلبان، دهاي توانایی ذهنی، عالیق و انگیزه علمی،هاي عمومی،منظور سنجش صالحیتمصاحبه ورودي به  •

    شود.بر اساس دستورالعمل مرتبط انجام می
 عمومی، اجتماعی و سیاسی است.  ،ینید،1علمیمحورهاي مصاحبه شامل اطالعات  •
 در دخو شخصی صفحه به مراجعه با بندي،زمان جدول به توجه با بایستیشدگان به مصاحبه ممعرفی •

 .نسبت به تعیین نوبت مصاحبه اقدام کنند paziresh.whc.ir وبگاه
وز قبل از رهاي مصاحبه مدرسه تکمیل نشده باشد، امکان تغییر نوبت مصاحبه تا سه در صورتی که نوبت •

 امیالز ،شده معین زمان طبق مصاحبه، جلسه در حضور همچنین. دارد وجود مدرسه، هايشروع مصاحبه
 .شودمی تلقی انصراف منزله به مقرر موعد در حضور عدم و بوده

                                              
 است.منابع علمی مصاحبه، دروس عربی، دینی )پایه هشتم دوره متوسطه اول(  1
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 شده است. رفتهینفر داوطلب پذ 12درس، وجود حداقل  يکالسها لیتشکحد نصاب 

م مخصوص ، الزم است فراولدوره متوسطه  هشتم و نهم هیدر پا لیدانش آموزان شاغل به تحص

مدرک  يبه جا ل،یمدرسه محل تحص دییو پس از تأ لیتکم راگذرانده  يواحدها نیانگیثبت م

به مهر  ممهور دیفرم حتماً با نی. ادکنن يدر بخش مدارک در فرم ثبت نام بارگذار یلیتحص

 مدرسه باشد.

 

خانواده هاي ایثارگران و اهمیت دادن به فعالیت هاي علمی، فرهنگی و تربیتی  منظور ارج نهادن به به •

در نظر گرفته  ، در صورت ارائه گواهی معتبر،لیذ هايگروه يامتیازاتی برا در دوران تحصیل و پس از آن،

 شده است:

  ه؛یسجاد فهیصح ایالبالغه حافظان قرآن کریم یا نهج -

 ثارگران؛یا کیبستگان درجه  -

 ج؛یبس ياعضا -

 ؛يکشور یو علم یو مسابقات قرآن ادهایالمپ دگانیبرتر و برگز ياستعدادها -
 .است الزامی، مصاحبه برگزاري با همزمان ،امتیازات ویژه ارائه گواهی :نکته

نند، کرا کسب  يينبوده و افرادي که باالترين امتياز نها يقطع يشرکت در مصاحبه، به منزله قبولتذکر: 

 .شوندمي معرفي انتخابي، مدرسه به انجام ساير مراحل گزينشجهت 

 :تکميل اطالعات( ز

ینامه معتبر گواه 31/6/98 تا دانش آموزان شاغل به تحصیلی که به مرحله مصاحبه راه یافتند، الزم است 

صیلی خود فارغ التحمدرسه علمیه انتخابی جهت ثبت  به پایه هشتممبنی بر اتمام حداقل از محل تحصیل 

 د شد.خواه منتفیارائه دهند. در صورت عدم ارائه گواهینامه معتبر در زمان مقرر، پذیرش داوطلب 

 

 

:در مدارس علميه شدگانرفتهيپذ نهايي نامثبت(ح  

 مراجعه خود انتخابی مدرسه به نامثبت جهت بندي،نطبق جدول زما الزم استشدگان، تمامی پذیرفته
 واجد افراد مقررات، سایر رعایت با و شده تلقی پذیرش از انصراف منزله به مقرر موعد در مراجعه عدم. کنند

 .شوندمی جایگزین شرایط
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 فرم مخصوص میانگین تعداد واحدهای گذرانده متقاضیان مشغول به تحصیل
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 اريخ:    /   / ت     بسمه تعالي                                                               
 

زند ......................... به شماره ......... فراینجانب )نام و نام خانوادگی( ..........................................

 .......................... در سال تحصیلی ایهپدانش آموز ملی  ................................ متولد: :    /   /       

انگین ......... می............................... با توجه به ثبت نام در مدرسه علمیه .............................

مدرسه علمیه را جهت اعالم به معاونت آموزش  کنونواحدهاي گذرانده و معدل تا 

 شکر.................................................... گواهی نمایید. با ت
 

 انوادگي و امضاي داوطلبنام و نام خ
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ه .......... ب.............. فرزند ....................................................بدینوسیله تایید می شود سرکار خانم 

آموز پایه ............. دوره اول  دانش        / /     شماره ملی  ................................ متولد:  

.. ه حروف.................................ب... ..متوسطه بوده و تعداد .................. واحد درسی با معدل ...../...

 گذرانده است. کنونتا را 

 

 تاریخ تکمیل:   /   /

 نام و نام خانوادگي مدير دبيرستان

 مهر و امضاء
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(2پذیرش مقطع عمومی)سطح بندی  جدول زمان  

 هشتمویژه دارندگان مدرك سیكل و پایه 
 توضيحات تاريخ عنوان

 نام و ویرایش اطالعاتثبت

 20/5/98تا  23/4/98
 علیه السالم رضاهمزمان با میالد امام 

مراجعه و  paziresh.whc.ir  از طریق وبگاه 

در روزهاي دوشنبه و  مدارس علمیهحضوري 

 چهارشنبه

 مراجعه به صفحه شخصی از طریق کد رهگیري نوبت مصاحبهثبت 

 برگزاري مصاحبه
مطابق نوبت مصاحبه و با هماهنگی در مدرسه علمیه 

 انتخابی

 paziresh.whc.ir  از طریق وبگاه  نیمه اول شهریور اعالم نتایج نهایی

 با مراجعه به مدرسه علمیه پذیرفته شده نیمه دوم شهریور ثبت نام نهایی

 

 

 ارتباط با ما

 توضيحات نحوه ارتباط عنوان

 ، با ارسال کد ملیپذیرشوضعیت آخرین اطالع از  30002144 پیام کوتاه سامانه

وبگاه مرکز مدیریت 

 هاي علمیه خواهرانحوزه
paziresh.whc.ir 

اطالع از آخرین پیگیري مراحل پذیرش و  ،نامثبت

 اخبار مربوط به پذیرش

 انتقادات و پیشنهادات پذیراي paziresh@whc.ir پست الکترونیک
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 کاربرگ پیش نویس ثبت نام مقطع عمومی
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