
 

 
 

  



 

 
 

 فهرست
 3 ........................................................................... مقدهم

 4 .......................................................................... تعاریف

تحصیلی
 4 .............................................................. آشنایی با کلیات نظام 

تحصیلی مقطع عمومی
 6 ...................................................... آشنایی با بخشی از ربانهم 

 7 ...................................................................... شرايط پذريش

 9 .................................................................. فرايند  پذريش و گزینش

تحصیل
د واحداهی گذرانده متقاضیان اشتغال هب   12 .................................... فرم مخصوص میانگین تعدا

 12 ............................................................... جدول زمان بندی پذريش

 13 ........................................................................ ارتباط با ما

 14 ............................................................. کارربگ شیپ نویس ثبت انم 

 

  



 

 
 

 

 «مَلُونَ خَبيرٌللَّهُ بِما تَعْاتٍ وَ ايَرْفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَج »

و  بخشید یمی اند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمیی  مان آوردهیاخداوند کسانی را که 

 دهید آگاه است.خداوند به آنچه انجام مى

 «11 آيه ،مجادلهمبارکه سوره »

 مقدمه
همیه   تالش براي شکوفاسازي استعدادهاي رشد و کمال که خداوند در نهاد بشرگذاشته اسیت  رسیا ت  

 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

 يهیا شم ارزید و درحیر یو پاک داشیته باشی   یا ه يفکر بوده د و مؤثر یمف يد وجودیخواهیشما که م

کیه بیا    سیت سته ایشاد  یباش رگذاریتأثهدف شناس و  ايین و مربیام يکارآمد  مشاور یغ  مبلّیمتعا 

راب یمیان سی  یا هشیم   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 خیواهران   د تیا دار یآمادگ 1399-1400تحصیلی سال براي خواهران سراسر کشور  هیعلم يهاهحوز

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

ش در یت خیو یو به مسیوو   سازندجامعه در  یاخالق يهاارزش یش را وقف تعا یعصر حاضر  وجود خو

 ند.کناسالم عمل  ز و امت مسلمان و جهانیاسالم عزقبال 

 خواهران هيهاي علممرکز مديريت حوزه 
 معاونت آموزش
 يرشاداره کل سنجش و پذ

 1398اسفندماه 



 

 
 

 تعاریف
 

 هايحوزه يگذاراستیس يخواهران که تحت نظارت شورا هیعلم يهاحوزه تیریمرکز مد مرکز:

سیر  خیواهران سرا  هیی میدارس علم  یبانینظارت و پشیت  ت یهدا  یخواهران  امر سازمانده هیعلم

 کشور را بر عهده دارد.

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

دو  شورایی است مرکب از مدیر  معاونان آموزشی  فرهنگی  پژوهشی مدرسه و شوراي مدرسه:

 شود.گیري در امور محو ه تشکیل مینفر از اساتید منتخب  که براي بررسی و تصمیم

ه بی  ه یی از میدارس علم  یکیدر  رش یمراحل پذ یدر تمام تیاست که پس از موفق يفرد :طلبه

 هیاي در اداره حیوزه  يهمکیار  غ یی تبل ق یتحق س یتدر ل ی: تحصرینظ تیاز شوونات روحان یکی

 و ... اشتغال داشته باشد. هیعلم

یق می خواهران اطال هیعلم هايحوزه تیو ترب میمقطع از نظام تعل نیبه نخست عمومي: مقطع

  .گرددیاعطاء م 2دانشنامه سطح   آن النیا تحصو به فارغ شود

 کیی ر طلبه در ه یلا تحصیکه بر فارغ شودیاطالق م یرسم نامهیبه گواه :يليتحص دانشنامه

 دال ت دارد. هیعلم هايحوزه یلیاز مقاطع تحص



 

 
 

التحصييالن مقطيع   هاي الزم، به فارغهاي علميه خواهران، پس از احراز صالحيتمرکز مديريت حوزه

دامي ، از کليه مزاياي علمي و اسيت  کند. دارندگان اين دانشنامهدانشنامه سطح دو اعطاء ميعمومي ، 

 ها و مؤسسات آموزش عالي برخوردارند.التحصيالن مقطع کارشناسي دانشگاهفارغ

 

 آشنایی با کلیات نظام تحصیلی
 

هیاي علمییه    هاي علمیه خواهران با حفظ اصول اساسی و مییرا  گرانبهیاي حیوزه   حوزه یلینظام تحص

هیاي ایین   هاي اختصاصی بانوان و نیازهاي جامعه طراحی شده اسیت. یکیی از ویژگیی   متناسب با ویژگی

 .مدت و هدفمند استنظام  طراحی آن در قا ب مقاطع تحصیلی کوتاه

 

 :ناخواهر علميه هاي تحصيلي حوزه مقاطع

 (2عمومی )سطح مقطیع

 (3عیا یی )سطح مقطیع

 (4تخصّصی )سطح مقطع

 

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

 يمیادر  فهیوظ يفایشناس در ا فهیمتخلق  آگاه و وظ  یانقالب ر یمن  متعهد  بصؤبانوان عا م  م تیترب.1

 ؛خانواده یو تعا  میاز تحک يو پاسدار يو همسر

در  هیی علم هیاي حیوزه  هیاي تیی تحقیق رسیا ت و مأمور   ياسیتا ر بانوان متخصص و کارآمد در تیترب.2

 :يهاعرصه

 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 

 



 

 
 

 برنامه تحصیلیآشنایی با بخشی از 

 
 یاخالقی  يهانهیدر زم ن یمقدمات و مسائل د  یعالوه بر آموزش مبان  یمقطع عموم هیمدارس علم  

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

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

س درس سنجیده شده و قبو ی و یا عیدم قبیو ی در ییک درس  بیه همیان در     با تعداد واحدهاي آن 

 خواهد شد.محدود 

 هفتیه   2هفتیه درسیی و  16 شیامل  سیال  نییم  سال تحصیلی  شامل دو نیمسیال تحصییلی و هیر    هر

 امتحانات است.

 لم و طول مدت تحصیل و تعداد واحدها در مقطع عمومی بدون احتساب مرخصی  ویژه دارندگان دیپ

  است.واحد درسی  190سال با  7تا  5 باالتر 

  اخذ نمایند. بر اساس ضوابطواحد  20تا  12طالب در هر نیمسال می توانند 

 هیاي تیکیه صیالح   یبیوده و در صیورت    یشی ی  دوره آزماشدگانرفتهیپذتحصیلی  مسالین نینخست 

 لیامه تحصی نشده و از اد یآنان قطع رشیالزم را کسب نکنند  پذ یو انضباط يرفتار  یاخالق  یعلم

 .شوندیمحروم م

   وي  احراز عدم صالحیت فکري  اخالقی و رفتاري طلبه در هر مرحله از تحصیل  موجیب محرومییت

 شود.یاز ادامه تحصیل م

 دوره »بعید از سیپري شیدن      گریمدرسه به مدرسه د کیاز ادامه تحصیل  واجد شرایط انتقال طالب

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

م سر(  انجیا انتقال از شهري به شهر دیگر  فقط در صورت انتقال خانواده متقاضی )وا دین یا هم 

 شود. یم

شیرو     مهر  با موافقت مدرسه مبدأ و مقصید انتقال از یک مدرسه به مدرسه دیگر در همان ش 

ر سیال  از امتیاز آخرین فیرد پذیرفتیه شیده در مدرسیه مقصید  د      طلبه به اینکه امتیاز پذیرش

 پذیرد.ورودي مربو  کمتر نباشد  صورت می

 یطدارا بیودن شیرا  و ضیرورت   در صیورت  مدرسه  يتواند با موافقت شورایم لیطلبه در طول تحص  

 دهد. رییتغاز حضوري به نیمه حضوري خود را  لیتحص وهیش کباریفقط 

 



 

 
 

 شرایط پذیرش
 :شرايطالف( 

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

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

 جمهوري اسالمی ایران؛ تابعیت .3

بیه  تواننید  میی هیا عا م یاز جامعه ا مصطف یلیکد تحص افتیاتباع غیر ایرانی در صورت در نکته:

.نام کنندثبتصورت روزانه 

 نه؛یشینداشتن سوء پ .4

 ؛یاسالم حدودشوونات و  تیرعا .5

 ؛يو امراض مسر لیمانع از تحص یجسم يها يماریو نداشتن نقص عضو و ب یاز سالمت روان يبرخوردار .6
 حسب مورد؛یا سرپرست قانونی یا همسر رضایت پدر  .7
 دانشگاه؛یا حوزه  در يبه صورت حضور لیهمزمان در طول دوران تحص لیعدم اشتغال به تحص .8

میی بیا   هیا  احیراز قابلییت عل   تحصیل همزمان استعدادهاي برتر  مشرو  به عدم تیداخل برنامیه   نکته:

 تشخیص شوراي مدرسه  بالمانع است.

 ؛  12باالتر با حداقل معدل کل  ایدارا بودن مدرک دیپلم  .9

معدل  نیانگیسوم دوره متوسطه دوم  در صورت داشتن م هیدر پا لیبه تحص دانش آموزان شاغل :نکته

ثر تیا  حیداک  پلمیی گذرانده دوره دوم متوسطه  مشرو  به ارائیه میدرک د   ياز تعداد واحدها 12حداقل 

 هستند؛ یسیمجاز به نام نو 31/6/99 خيتار
ان می  سیازم داوطلبان حافظ کل قرآن کریم با ارائه مدرک رسمی از یکی از مراکز: وزارت فرهنگ و ارشاد اسیال  .10

 هستند. معاف شرط معدلاوقاف و امور خیریه یا سازمان تبلیغات اسالمی از 

 نمي توانند از اين امتياز بهره مند شوند؛رندگان مدارک حفظ از ديگر مراکز، دا 

 و پس از آن(؛   59؛ )متو دین سال سال 40حداکثر سن داشتن   .11

 فیی   از تخفبا ارائه مدرک معتبر  به تناسب  یدانشگاه التیو دارندگان تحص میحافظان قرآن کر :نکته

 .شوندمی مندسال  بهره 5تا حداکثر  یسن

رسیتان  شه نیکتیر یدر نزد یو سرپرست قانون يو مادر يجد پدر ای نیوا د ایسکونت داوطلب با همسر  .12

 ه؛یمدرسه علم يدارا

باشید    لیومتر یک 30کمتر از حیدود   ه یکه فاصله محل سکونت داوطلب با مدرسه علم یدر صورت: هنکت



 

 
 

تیا   30 نیکه ب یدر مدارس  طیشرا نیواجد يروزانه است. استفاده از خوابگاه  برا طیداوطلب  واجد شرا

 است. یتا محل سکونت آنان فاصله است  ا زام لومتریک 200حداکثر 

 مصاحبه و تحقیق(؛آزمون  )تمامی مراحل گزینش موفقیت در  .13
 ژهیو یدر مقطع عموم یواحد درس 30که حداقل  یدر صورت  ی حوزويلیدارندگان سوابق تحص: نکته

رنیدگان  دامربیو  بیه   )یدر مقطیع عموم  یواحد درس 90 ای( دارندگان مدرک دیپلم و باالتر مربو  به)

 تیریخیواهران  مرکیز مید    هیی علم يهیا حیوزه  تیریاز مدارس تابعه مرکیز مید   یکی( در مدرک سیکل

 يبیرا  يریبازپیذ  قیی که از طر ی  در صورتباشندگذرانده  خراسان و جامعه ا زهراء هیعلم يهاحوزه

.شودیم داده قیتطب یگذرانده شده آن ها بر اساس ضوابط آموزش ياقدام کنند  واحدها لیادامه تحص

 ایبوده و  ها کمتر از مقدار مذکورگذرانده آن يکه واحدها یدر صورت يحوزو یلیسوابق تحص دارندگان

 ه یی  ثبیت نیام او   قیاز طردر صورت داشتن شرایط کرده اند؛ الزم است  لیمصوب تحص ریدر مدارس غ

بیه   یتی نترنیا گیاه یپا قیی از طر یاختصاصی در دفترچه  يرینام بازپذثبت طیو شرا ضوابط شوند. رشیپذ

 قابل مشاهده است. paziresh.whc.ir ینشان

 ب(معافيت ها و امتيازات:
   رائیه میدرک   اییا صیحیفه سیجادیه بیا      ا بالغهنهجکل قرآن کریم یا  انحافظدارندگان مدارک کارشناسی و باالتر

می از بلیغات اسالرسمی از یکی از مراکز: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  سازمان اوقاف و امور خیریه یا سازمان ت

 هستند. آزمون ورودي معاف

 دارندگان مدارک حفظ از دیگر مراکز نمی توانند از این امتیاز بهره مند شوند؛ 

 
تیی  نگی و تربیخانواده هاي ایثارگران و اهمیت دادن به فعا یت هاي علمی  فره منظور ارج نهادن به به 

در نظیر      در صورت ارائه گیواهی معتبیر  لیذ هايگروه يبرا امتيازاتي در دوران تحصیل و پس از آن 
 گرفته شده است:

 کور؛مراکز مذ با ارائه مدرک رسمی از یکی ازیا صحیفه سجادیه  ا بالغهنهجکل قرآن کریم یا  انحافظ 
 )پدر  مادر  همسر و فرزند( ثارگران؛یا کیبستگان درجه  

 ج؛یبس ياعضا 
شیر  آنکیه بییش از دو    بیه  ؛يکشور یو علم یو مسابقات قرآن ادهایا مپ دگانیبرتر و برگز ياستعدادها 

 سال از کسب امتیاز  نگذشته باشد؛

 

 

 



 

 
 

 و گزینش پذیرش  فرایند
 :نامثبت کارت خريدالف( 

و  paziresh.whc.irنشیانی  بیه  خیواهران  علمییه  هیاي  با مراجعه به وبگاه مرکز مدیریت حیوزه  داوطلب

ب و ییا  هاي بیانکی عضیو شیبکه شیتا    ریال( با استفاده از کارت400.000هزار ریال) چهارصدپرداخت مبلغ 

 اقیدام  نام ثبت کد دریافت و کارت خرید به نسبت دتوانیمراجعه به مدارس علمیه خواهران سراسر کشور م

 .ندک

  در خريد کارت و ثبت نام دقت شود. بنابراين؛ واريز شده، قابل استرداد نيستوجه 

 :هياول نامثبتمدارک الزم جهت ب( 

 ند:کنام آماده 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

 انتهاي دفترچه(( ؛گذرانده يواحدها نیانگیفرم مخصوص ثبت م ای تحصیلی مدرک .3

 ؛ويژه داوطلبان غير ايرانيیا گذرنامه  معتبر کارت اقامت .4

 گواهی معتبر امتیازات ویژه؛ .5

اقيد  برخوردار بوده و ف ياز وضوح کاف ديبا يارسال ريتصاوو  JPEGويا  JPGشده بايد با فرمت تصاوير اسکن 

 مگا بايت است. 1حداکثر حجم تصاوير ارسالي .دعرض باش اياز طول  يدگيکش

 در صورت عدم تطابق اطالعات ثبت شده با اصل مدارک، به درخواست داوطلب ترتيب اثر داده ن واهد شد. 

 :و ويرايش اطالعات نامثبتج(
 از ردییپلم و بیاالت  دارنیدگان میدرک    وییژه  عمومی  مقطع در 9139-1400 یتحصیل سال براي نامتثب

 .شودانجام می paziresh.whc.ir وبگاه طریق زا 31/2/99تا   1/2/99  تاریخ

  قابل مشاهده است. paziresh.whc.irدر وبگاه  1399-1400 تحصيلي فهرست مدارس داراي پذيرش سال

رش يا و تبعات آن، در هر مرحله از پذي الذکرهاي اشتباه و مغاير با ضوابط فوقمسئوليت انت اب نکته:

 .، به عهده داوطلب خواهد بودتحصيل

 :سنجش (د

سینجش    داوطلبان از طریق آزمون ورودي  با احتساب تاثیر معدل کل دیپلم   مصاحبه و تحقیق محلی

 شوند. و گزینش می

 .، معدل کل ديپلم استکليه داوطلبان اعم از دارندگان مدارک ديپلم يا باالتر در سنجش علميمعدل مؤثر 



 

 
 

 منابع آزمون ورودی
 

 

 :هي(شرکت در آزمون کتبي

  شود.میبرگزار  1399تيرماه  19 پنج شنبه روز صبح 9ساعت آزمون ورودي 

  وبگاه به نشیانی  از طریق  1399 تيرماه 18تا  17از تاریخ   جلسه آزمون بهکارت ورودpaziresh.whc.ir 
 .استقابل دریافت 

 دبو دنخواه نمجاز به شرکت در آزموبه همراه کارت شناسایی    ورود به جلسهبا ارائه کارت  انداوطلب. 

 :شرکت در مصاحبه (و   

صد معدل در 60درصد امتیاز آزمون ورودي و  40علمی)مجموع داوطلبان بر اساس کسب نصاب امتیاز  •

 برابر ظرفیت به مصاحبه معرفی می شوند. 3تا  1.5به میزان دیپلم( 
بیان   هیاي داوطل هاي عمومی  توانایی ذهنیی  عالییق و انگییزه   مصاحبه ورودي به منظور سنجش صالحیت •

    شود.انجام می

 عمومی  اجتماعی و سیاسی است.   ینیمحورهاي مصاحبه شامل اطالعات د •

 وبگیاه  در خیود  شخصیی  صیفحه  بیه  مراجعیه  بیا  بنیدي  زمیان  جیدول  بیه  توجیه  بیا  بایستیم داوطلبان •

paziresh.whc.ir  به تعیین نوبت مصاحبه اقدام کنندنسبت. 

 ز یه من بیه  مقیرر  موعید  در حضیور  عیدم  و بیوده  ا زامی  معین شده زمان طبق مصاحبه  جلسه در حضور •

وبیت  هاي مصاحبه مدرسه تکمییل نشیده باشید  امکیان تغیییر ن     در صورتی که نوبت .شودمی تلقی انصراف

 .دارد وجود مدرسه  هايمصاحبه تا سه روز قبل از شروع مصاحبه

نند، کرا کسب  يينبوده و افرادي که باالترين امتياز نها يقطع يتذکر: شرکت در مصاحبه، به منزله قبول

 .شوندمي معرفي انت ابي، مدرسه به انجام ساير مراحل گزينشجهت 

  

 محدوده مولف عنوان
 تمام کتاب آموزش و پرورش علوم و معارف رشتهدهم  سال - دختران ەژيو(1)احکام

 تمام کتاب آموزش و پرورش و يازدهم سال دهم  -عربي  رشته علوم تجربي

 تمام کتاب آموزش و پرورش سال دوازدهم -رشته علوم انساني  3دين و زندگي

http://didgah.whc.ir/منابع/احکام%20دختران/000-120%20C110232.pdf
http://didgah.whc.ir/منابع/احکام%20دختران/000-120%20C110232.pdf


 

 
 

 شده است. رفتهینفر داوطلب پذ 12درس  وجود حداقل  يهاکالس لیحد نصاب تشک

 

صوص سوم دوره متوسطه دوم  الزم است فرم مخ هیدر پا لیدانش آموزان شاغل به تحص

حل مسه مدر دییو پس از تأ لیسال آخر را تکم انیگذرانده متقاض يواحدها نیانگیثبت م

رم ف نی. ادکنن يدر بخش مدارک در فرم ثبت نام بارگذار یلیمدرک تحص يبه جا ل یتحص

 ممهور به مهر مدرسه باشد. دیحتماً با
 

 ( تکميل اطالعات:ز

 میدرک  31/6/99 تیاریخ  تیا دانش آموزان شاغل به تحصیلی که به مرحله مصاحبه راه یافتنید  الزم اسیت   

نتخیابی  مدرسیه علمییه ا   بیه عدل کل دیپلم در آن ثبت شیده اسیت را   که م اتمام دوره دوم متوسطهمعتبر 

قیرر  پیذیرش   عدم ارائه گواهینامه معتبر در زمیان م ارائه دهند. در صورت   فارغ ا تحصیلی خودجهت ثبت 

 خواهد شد. منتفیداوطلب 

 

 

 

 

:در مدارس علميه شدگانرفتهيپذ نهايي نامثبت(ح  

 ودخی  انتخیابی علمییه   مدرسیه  بیه  نامثبت جهت بندي نطبق جدول زما الزم استشدگان  تمامی پذیرفته

 افیراد  قیررات  م سایر رعایت با و است پذیرش از انصراف منز ه به مقرر موعد در مراجعه عدم. کنند مراجعه

 .شوندمی جایگزین شرایط واجد

 



 

 
 

 به تحصیل مشغول متقاضیانمخصوص           فرم میانگین تعداد واحدهای گذرانده 
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 اريخ:    /   / ت                  بسمه تعالي                                                                   

 

ه مارشی ........ بیه  ............ند .....ز......... فراینجانب )نام و نام خانوادگی( ..........................................

ل اسییی........ در .................. هملیییی  ................................ متو ییید: :    /   /       ورودي رشیییت 

.... ....................................تحصیلی ....................... با توجه بیه ثبیت نیام در مدرسیه علمییه ......     

میوزش   اینجانب را جهت اعیالم بیه معاونیت آ    کنونمیانگین واحدهاي گذرانده و معدل تا 

 ا تشکرمایید. بنمدرسه علمیه .................................................... گواهی 
 

 نام و نام خانوادگي و امضاي داوطلب 
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 ه.......... ب.............. فرزند ....................................................بدینوسیله تایید می شود سرکار خانم 

م آمییوز سییال آخییر دوره دو دانییش        / /     شییماره ملییی  ................................ متو یید:  

ه متوسییییطه بییییوده و تعییییداد .................. واحیییید درسییییی بییییا معییییدل ...../...... بیییی  

 گذرانده است. کنونتا روف................................... را ح

 

 تاریخ تکمیل:   /   /

 نام و نام خانوادگي مدير دبيرستان/هنرستان

 مهر و امضاء



 

 
 

 ویژه دارندگان مدرک دیپلم و باالتر  -2بندی پذیرش سطح  جدول زمان
 

 

 توضيحات تاريخ عنوان

 علمیهمراجعه به مدارس و paziresh.whc.ir  از طریق وبگاه  31/2/99تا  1/2/99 و ویرایش اطالعات نام نویسی

 18/4/99تا  17/4/99 دریافت کارت ورود به جلسه
  با مراجعه به صفحه شخصی از طریق وبگاه 

paziresh.whc.ir و مدارس علمیه 

 --- 19/4/99 برگزاري آزمون

 30/4/99 اعالم نتایج آزمون
  با مراجعه به صفحه شخصی از طریق وبگاه 

paziresh.whc.ir 

 31/4/99تا  30/4/99 اعتراض به نتیجه آزمون
  با مراجعه به صفحه شخصی از طریق وبگاه 

paziresh.whc.ir 

 مراجعه به صفحه شخصی از طریق کد رهگیري 5/5/99تا  1/5/99 ثبت نوبت مصاحبه

 در مدرسه علمیه انتخابی 16/5/99تا  6/5/99 برگزاري مصاحبه

 paziresh.whc.ir  از طریق وبگاه  15/6/99 اعالم نتایج نهایی

 از طریق مراجعه به مدارس علمیه 20/6/99تا  15/6/99 ثبت نام نهایی

 

 ارتباط با ما

 

 توضيحات نحوه ارتباط عنوان

 ارسال کد ملی  با پذیرش وضعیتآخرین اطالع از  30002144 پیام کوتاه سامانه

وبگاه مرکز مدیریت 

 هاي علمیه خواهرانحوزه
paziresh.whc.ir 

اطالع از آخرین پیگیري مراحل پذیرش و   نامثبت

 اخبار مربو  به پذیرش

 انتقادات و پیشنهادات پذیراي paziresh@whc.ir پست ا کترونیک



 

 
 

 سطح دو ثبت نام کاربرگ پیش نویس 



 

 
 

 


