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 مقدمه

 دمدا  » از افضدل  را «مدداداععلما  » و كندد مي معرفي انسان ارزش ميزان و حيات مايه را علم اسالمي، فرهنگ و ديني هايهآموز

گيدرد كده او را    يدر جان طاعب علم جدا  اي گونه به و باشد برخوردار حقيقتي از بايد آگاهي و علم اين اعبته. شماردمي «اعشهدا 

 بندگي خدا برساند. وبه مقام واالي خشيت اعهي 

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

، در پي اجراي موفد  بديش از   خواهران هيعلمهاي مركز مديريت حوزه « فدا اروحنا عه»عصروعي حضرت خاصهمتعال و عنايات 

هداي   را در رشدته پژوهشدي   -آموزشي سطح چهار)تخصصي  مقطع 97-96 در سال تحصيلي رشته تخصصي در سطح سه،  ده

؛ دكند مدي  اجرادر چند مركز تخصصي « و اصول با گرايش فقه خانواده فقه »و « با گرايش تفسير تطبيقي يعلوم قرآنتفسير و »

بده   هداي ورود زمينده و  دسدت يابندد   قوه استنباط و اجتهادبه هاي علمي با تحقي  و مجاهدتكوشند مي طالبدر اين مقطع، 

 .را فراهم سازندهاي اعهي عرصه ارائه نظريه علمي و توعيد علم، در سنگر تبيين عاعمانه معارف قرآن و عترت و دفاع از ارزش

 

خواهران هیعلمهاي مركز مديريت حوزه  

آموزشمعاونت   

 اداره كل سنجش و پذيرش

  5931ماه  بهمن
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 اصطالحات

هداي علميده خدواهران، تحدت نظدارت شدوراي        مركدز مدديريت حدوزه   های علمیهه وهواهرا     مرکز مدیریت حوزه  0

هاي علميه خواهران، امر سازماندهي، هدايت، نظارت و پشتيباني مدارس علميده خدواهران سراسدر    گذاري حوزه سياست

 شود.مركز ناميده مي ،نامه به اختصارعهده دارد كه در اين آيينكشور را بر 

-هاي علميه خواهران اطالق مدي به سومين مرحله از نظام تعليم و تربيت حوزه ( تخصصیدوره سطح چهار )مقطع   2

يالن ايدن  ردد و به فارغ اعتحصگي تخصصي، طراحي و ارائه ميبا رويکرد پايه ،هاي مختلفها و گرايششود كه در رشته

 گردد.مقطع، مدرک تحصيلي سطح چهار اعطا  مي

هاي مربوطده، ارائده   هاي تخصصي مورد نياز را با گرايشواحد آموزشي است كه يکي از رشته مرکز تخصصی حوزوی   3

 كند.مي

 هداي مربوطده،  تخصصي مورد نياز را با گدرايش  واحد آموزشي است كه دو يا چند رشته عالی حوزوی  مؤسسه آموزش  4

 كند.ارائه مي

 .ارددرصد آن با رشته آزمون تطبي  د 71اي است كه رشته رشته مرتبط   5

 

 

 پژوهشی-آموزشی کلیات سطح چهار آشنایی با

 اهداف

   ايجاد زمينه تعاعي اخالقي و ارتقا  معنوي؛ .0

 و ارتقاي سطح علمي و تخصصي طالب؛ تقويت .2

 پردازي در رشته هاي علوم اسالمي؛ايجاد آمادگي براي ورود به دوره اجتهاد و نظريه  .3

 هاي متخصص در زمينه پاسخ گويي به نيازهاي فرهنگي و تبليغي جهان معاصر؛تربيت نيرو .4

 تامين پژوهشگر مورد نياز و زمينه سازي جهت توعيد علم و توسعه دانش؛ .5

 تربيت استاد براي سطوح مختلف. .6

 ها  استیس

 معنوي طالب؛اهتمام به ارتقا  فضائل و ملکات اخالقي و  .0

 نوين و مؤثر در آموزش و پژوهش؛ يها روشو  ها يفناوركارآمد حوزوي،  يها سنتاز  يريگ بهرهاهتمام به  .2

 ه؛اهتمام به پژوهش محور بودن دور .3

 چاعشي مرتبط با رشته؛ يها دگاهيداهتمام به رويکرد نقادانه و نظريه پردازانه، با طرح  .4

 آموزشي و پژوهشي؛ يها تيفعاعاز زبان تخصصي رشته در  يريگ بهرهتأكيد بر  .5

 نظام و جامعه اسالمي در اين رشته.اهتمام به تأمين نيازهاي علمي  .6
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 نظام آموزشی

و  8حدداقل  و بددون احتسداب مرخصدي     رساعهاست و طول دوره با احتساب نيمساعي _نظام آموزشي سطح چهار، واحدي 

 .استسال نيم 02حداكثر 

 ن و مشخصات کلی دروسیعناو

 

 مدورد توجده   و پژوهشدي  در دروس تخصصي، شيوه تدريس اجتهادي پژوهشي است.  -دوره سطح چهار دوره آموزشي

 .رديگ يمقرار 

 ط عمومی و اوتصاصییشرا
 

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

 شرائط عمومی

 اعتقاد و اعتزام عملي به دين مبين اسالم و مذهب حقه شيعه اثني عشري؛  0

 واليت مطلقه فقيه و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران؛اعتقاد و اعتزام به   2

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران؛  3

  گرفتده بدا مراجدع     ، حسدب توافقدات صدورت   غير ايرانيدرصد از ظرفيت پذيرش اين مقطع، به طالب  21اختصاص

 پذير است. صالح، امکان ذي

 ا شئون طلبگي؛هاي فکري، بينشي، اخالقي و رفتاري متناسب ب برخورداري از صالحيت  4

 ؛دانشگاهيو  حوزويمراكز آموزش عاعي زمان در عدم اشتغال به تحصيل هم  5

هداي علميده خدواهران، بده ميدزان دو برابدر       تعهد رسمي نسبت به اتمام دوره و اعتزام به همکاري با مركز مديريت حوزه  6

 مدت زمان تحصيل بر اساس ضوابط مركز؛

 وني حسب مورد براي شركت در دوره؛رضايت كتبي پدر يا همسر يا سرپرست قان  7

سکونت با همسر يا واعدين يا سرپرست قانوني در شهر محل استقرار مركز تخصصي حوزوي يدا موسسده آمدوزش عداعي       8

 انتخابي يا شهر همجوار آن؛

 گرایش فقه وانواده گرایش تفسیر تطبیقی عنوا  درس

 واحد 08 واحد 8 اصول فقه

 واحد 22 واحد 02 فقه

 واحد 21 واحد 41 دروس تخصصي

 واحد 21 واحد 21 رساعه علمي

 واحد 81 واحد 81 جمع كل
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    در صورت عدم امکان رفت و آمد روزانه داوطلب به محل تحصيل انتخابي، ثبت نام وي صرفاً به صدورت خوابگداهي

 شود. ام ميانج

    كده   اسدت تشخيص امکان يا مصلحت تردد روزانه طالب بر عهده مركز تخصصي حوزوي يا موسسه آمدوزش عداعي

 الزم است قبل از پذيرش نهايي، مشخص و به مركز اعالم گردد.

 سال؛ 51حداكثر سن   9

 شرایط اوتصاصی

 ؛دارا بودن مدرک علمي سطح سه  0

 است. ط به گذراندن دروس پيش نياز، مشرومرتبطغير هاي پذيرش طالب در رشته  نکته

 .)سنجش علمي قبوعي در آزمون كتبي و مصاحبه علمي  2

 

 سنجش علمی

 شود:مراحل ذيل انجام ميبه منظور سنجش سطح علمي داوطلبان براي ورود به سطح چهار، 

  از  51حداقل امتياز قبوعي در آزمون كتبدي   .استتخصصي رشته انتخابي  عمومي وآزمون كتبي از دروس مرحله اول

 است.امتياز  011

o   شركت كنندگان آزمون كتبي  ورودي پذيرش سطح چهار در صورتي كه امتيازات سواب  پژوهشي،آموزشدي

 گردد.متياز آزمون كتبي آنان  اضافه ميدرصد به ا 01و اجرايي داشته باشند تا سقف 

o ،شود:هاي زير ارزيابي ميبر اساس شاخص سواب  داوطلب و نسبت توزيع امتيازات 

   درصد؛ 31به ميزان  آموزشي: شامل سابقه تدريسسواب 

  نامده  انيد پاكتاب، مقاعه، ترجمه، سابقه راهنمدايي، داوري و مشداوره    فيتأع: شامل پژوهشي سواب 

 درصد؛ 61سطح سه و داوري تحقيقات پاياني سطح دو به ميزان 

  01امور آموزشي، پژوهشي و فرهنگي در مراكز حوزوي بده ميدزان   سواب  اجرايي : شامل مديريت 

 درصد؛

o  برابر ظرفيت مددارس علميده تخصصدي جهدت      2ه ترتيب امتيازات، حداكثر تا بپذيرفته شدگان مرحله اول

 شوند.انجام ساير مراحل پذيرش معرفي مي

 .مرحله دوم، مصاحبه علمي و بررسي سواب  پذيرفته شدگان مرحله اول است 

 درصدد سدواب  )پژوهشي،آموزشدي و     05درصد آزمون كتبي و معدل سدطح سده،    55متياز نهايي داوطلب به نسبت ا

 شود؛درصد مصاحبه علمي محاسبه مي 31مديريت اجرايي  و

  است. 011از   51 ، امتياز نهاييمحاسبهآخرين حداقل امتياز قبوعي در 

  ي اند، به ترتيب باالترين امتياز، به ميزان ظرفيت تاييد شدده كردهاز ميان داوطلبيني كه حداقل امتياز قبوعي را كسب

 شوند.مدارس علميه تخصصي، به عنوان پذيرفته شدگان نهايي اعالم مي
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 امتیازات ویژه                                                                             

)آزمدون كتبدي، بررسدي     به امتياز كسب شده بستگان درجه يک شهدا )مادر، همسر و فرزند  در هر مرحله از مراحدل پدذيرش  

 شود.درصد اضافه مي 21مصاحبه علمي  سواب  و 

درصد از امتيازات ذيل بده امتيدازات كسدب     05 داوطلباني كه داراي شرايط ذيل باشند در هر مرحله از مراحل پذيرش، حداكثر

 گردد؛شده ايشان اضافه مي

  ؛درصد 01حداكثر ، ک ايثارگران )مادر،همسر و فرزند درصد، خواهر شهيد و بستگان درجه ي 41جانبازان باالي   أ 

   درصد؛   01، حداكثر رائه گواهي معتبر از مراكز مربوطجز  به باالي قرآن كريم با ا 01حافظان   ب 

 درصد؛   01ائه گواهي معتبر از مراكز مربوط، حداكثر اعبالغه با ار حافظان نهج  ج 

 درصد؛   5، حداكثر از مراكز مربوطحافظان كل صحيفه سجاديه با ارائه گواهي معتبر   د 

از كسدب مقدام ايشدان     سال 5رات اول، دوم و سوم اعمپياد علمي مرحله كشوري مشروط به آنکه بيش از نف  ه 

 ؛درصد 5،7،01،  به ترتيب نگذشته باشد

شود، هاي پژوهشي كشوري كه توسط مركز يا مراكز علمي معتبر برگزار مي نفرات اول، دوم و سوم جشنواره  و 

از كسب مقام ايشان نگذشته باشد، به ترتيدب   سال 5مشروط به آنکه بيش از  ،با تاييد مرجع ذي ربط مركز

 درصد؛ 5،7،01

 

 رشینام و پذ ند ثبتیفرا                                          

 اولیه نام ثبتمدارک الزم جهت   أ 

 د:آماده كن نام ثبتذيل را جهت  تصوير اسکن شده مدارک ،الزم است داوطلب

  ؛رخ تمامبا پوشش كامل اسالمي، چادر مشکي، )جديد و همانند  4x3عکس  -0

 پيکسل باشد ؛ 411x311و حداكثر  311x211و اندازه حداقل  JPG)عکس اسکن شده بايد با فرمت  

 ؛كارت ملي -2

 ؛  مدرک تحصيلي سطح سه -3

 اري مدرک ندارند.نياز به بارگذ ،رحله ثبت نام اوعيهمدر )فاقد مدرک   در سطح سه داوطلبان شاغل به تحصيل   

 ؛هاي مربوط به امتيازات ويژهگواهي -4

 سواب  پژوهشي،آموزشي و مديريت اجرايي.هاي مربوط به گواهي -5
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 نامثبت کارت ورید  ب 

هداي علميده خدواهران بده نشداني      وبگاه مركدز مدديريت حدوزه   يا   4سطح) تخصصي مدارس علميهبا مراجعه به داوطلبان 

www.whc.ir  شدتاب،   شدبکه  عضو بانکي يها كارتريال  با استفاده از  4110111) الير چهار صد هزارو پرداخت مبلغ

 د.ن، اقدام كننامثبتد نسبت به خريد كارت و تواننمي

 نام ثبت  ج 

 ،ت بدا سدعادت عقيلده بندي هاشدم     دوال با ساعروز همزمان  4)سطحدر مقطع تخصصي  96-97 تحصيليبراي سال نام ثبت

 بده نشداني   از طريد  وبگداه   01/02/95تدا   05/00/95 : از تداريخ  حضرت زينب كبري )سالم اهلل عليهدا   غير معلمه،عاعمه 

www.whc.ir  نشاني مددارس   شود.انجام مي، داراي مجوز پذيرش سطح چهار دارس علميهمبه مراجعه حضوري با يا و

 علميه مذكور از طري  وبگاه مركز اعالم خواهد شد.

 .اطالع رسانی وواهد شد  www.whc.irاز طریق وبگاه مرکز  ، نامثبتت تمدید وردر ص

 

 مدرسه علمیهانتخاب   د 

 شرايط پذيرش، نسبت به تعيين مدارس علميه مورد عالقه خود به ترتيب اوعويت اقدام كنند. 9محترم با عحاظ بند داوطلبان 

 انتخاب مرکز آزمو   ه 

ندام، وجدود دارد.   براي كليه داوطلبان به هنگدام ثبدت   انتخابیمرکز آزمو  تعيين و آزمون مشاهده فهرست مراكز امکان 

 دقت كافي داشته باشيد.، هنگام انتخاب، بنابراين تغيير نيست قابلمركز آزمون انتخابي به هيچ وجه 

 شرکت در آزمو  کتبی  و 

 گردد.برگزار مي 1901 تیر 01جمعه  روز صبح 01ساعت چهار ورودي سطح  آزمون 

  از ظهر برگزار خواهد شد. در دو نوبت صبح و بعد  تستي و تشريحي)آزمون 

  وبگاه طري   از بنديطب  جدول زمانكارت ورود به جلسه آزمونwww.whc.ir  استقابل دريافت. 

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

  اعالم خواهد شد.وبگاه مركز از طري   0/5/91نتايج آزمون در تاريخ 

 رفتاری -شرکت در مصاحبه علمی  ز 

 نسدبت بده   هماهنگي مدارس علميده انتخدابي خدود   بندي، با بايست با توجه به جدول زمانبه مصاحبه، مي شدگان يمعرف ،

 د.كنناقدام  تعیین نوبت مصاحبه

   زمان انتخابي، اعزامي بوده و عدم حضور در موعد مقرر به منزعه انصراف تلقي خواهد شد.حضور در جلسه مصاحبه، طب 

 نهایی شدگا اعالم اسامی قبول  ح 

 اندد از بداالترين امتيداز )آزمدون و     كه حد نصاب الزم را كسب كدرده  اعتحصيل سطح سه در اين مرحله صرفاً داوطلبان فارغ

 شوند.معرفي مي، مدرسه علميهمصاحبه  به ميزان ظرفيت 

 از طري  وبگاه  01/11/19شدگان در تاريخ  اسامي قبولwww.whc.ir.اعالم خواهد شد ، 
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 شدگا  در مدارس علمیه نام پذیرفته بتث  ط 

 فرمايندشده، مراجعه  پذيرفته مدارس علميهنام به  بندي، جهت ثبتشدگان قطعي، طب  جدول زمان پذيرفته. 

  شوندميجايگزين  ،منزعه انصراف از تحصيل تلقّي شده و با رعايت ساير مقررات، افراد ذخيرهعدم مراجعه در موعد مقرّر به. 

  يا گواهي موقت داراي معدل كل خود را در زمان ثبت نام ارائده   سهالزم به ذكر است داوطلباني كه مدرک تحصيلي سطح

يدا گدواهي موقدت     سده شوند و  در صورت ارائه مدرک تحصيلي سدطح  معرفي مي "قبوعي مشروط"نکرده باشند به عنوان 

شوند؛ در غير اين صورت از محاسبات پذيرش حذف ، به عنوان قبوعي قطعي معرفي مي30/6/96داراي معدل كل تا تاريخ 

 شوند.و افراد ديگر از فهرست انتظار به ترتيب امتياز، جايگزين مي

  مدرسه علمیهنهایی در نام  مدارک الزم جهت ثبت

  نام؛تقاضانامه ثبت شدهكاربرگ تکميل 

  4دو قطعه عکسx3  رخ ؛تمام ،ي شده )با پوشش كامل اسالمي، چادر مشکيسينو پشتجديد، همانند و 

 هاي شناسنامه و كارت ملي؛ امي برگاصل و تصوير تم 

 اصل و تصوير مدرک سطح سه؛ 

  گواهي امتيازات ويژه؛اصل و تصوير 

 ؛مکتوب نسبت به اتمام دورهنامه تعهّد 

 پدر يا سرپرست قانوني )براي داوطلبان مجرد  و يا همسر )براي داوطلبان متأهل . نامه تيرضا 
 

 منابع آزمو  کتبی و مصاحبه
 

 مواد و منابع مشترک

 محدوده نویسنده یا مؤلف منبع مواد آزمو  ردیف

0 

تجزيه و تركيب 

پيشرفته و 

 ترجمه

 وبيانهاعراب اعقران 

 
 31جز   محيي اعدين درويش

 محمدرضا مظفر اصول اعفقه )عربي  اصول 2

 تدا   اعمقصداعثاعث: مباحدث اعحجده   .0

 کتاب اععزيزاع اب االولاعب

 ظواهرحجيت  .2

 تراجيح و تعادل .3

 فقه 3
دروس تمهيديه في اعفقه 

 االستدالعي
 اعقضا  و اعحدود  كتاب ايروانيمحمد باقر 

 

  

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
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
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 مواد و منابع آزمو  کتبی اوتصاصی رشته تفسیر )گرایش تفسیر تطبیقی(

 ردیف
مههههههواد 

 آزمو 
 منبع

نویسنده یها  

 مؤلف
 محدوده

 علوم قرآني 0
 تلخيص اعتمهيد

 2و  0 لدج

محمد هادي 

 معرفت

كُتّداب  »تا آخر بحث « نزول اعقرآن». از ابتداي مبحث 0 جلد اول 

تدا  « هدا اعقرائدات فدي نشداتها و تطور   ». از ابتداي مبحدث  2« اعوحي

. از ابتددداي مبحددث 3« حددديث االحددرف اعسددبعه»حددث ابتددداي مب

اعمحکم و اعمتشابه »تا آخر مبحث « اعناسخ و اعمنسوخ في اعقرآن»

 «اعتاويلو حقيقه 

اعبداب  »تدا آخدر   « سخافات و خرافات»از ابتداي مبحث  جلد دوم 

 «اعثاني: في االعجاز اععلمي

 تفسير 2

. تفسير مجمع 0

 اعبيان

فضل بن 

حسن 

 طبرسي

  اعقرائه و هاي االعراببدون بخش) 28جز  

 . تفسير اعميزان2
محمد حسين 

 طباطبايي
 28جز  

 

 اوتصاصی رشته فقه و اصول )گرایش فقه وانواده(مواد و منابع آزمو  کتبی 

ف
دی
ر

 

 منبع مواد آزمو 
نویسنده یا 

 مؤلف
 محدوده

 اصول فقه 0

دروس في علم 

االصول )اعحلقة 

 اعثاعثه 

 يا

 كفاية االصول

 شهيد صدر

: تحديدد دالالت اعددعيل اعشدرعي   »از ابتدداي  محدوده حلقه ثاعثده:  

صدول  ا»   دوم : از اول كتابجزو  « اععناصر اعمشتركه تا آخر كتاب

 «اعخاتمة في تعارض االدعه» 62تا اول درس  «عمليه

آخوند 

 خراساني

بده   ،كتداب كدل  جلدد دوم:   محدوده كفايده: جلدد اول كدل كتداب،    

اعمقصد اعسادس: في بيدان اممدارات اعمعتبدرر شدرعاً أو     »استثناي 

كدل كتداب بده     :جلد سومو « قول اعمنقول حجية»ابتداي  تا« عقالً

تدا پايدان    «اعمقصد اعثامن في تعارض امدّعّدة و اممدارات  » استثناي

 كتاب

 فقه 2
 و طالق ارث  كتاب شهيد ثاني شرح عمعه

 بخش مکاسب محرمه شيخ انصاري مکاسب

3 

 رجال ودرايه

 علي نصيري درسنامه علم حديث
: )آشدنايي بدا   4: )آشنايي بدا تداريخ حدديث شديعه  و فصدل     3فصل

 مصطلح اعحديث 

4 
كليات في علم 

 اعرجال

محمد تقي 

 سبحاني
 كل كتاب
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 ارتباط با ما   

 

 

 بندی مراحل پذیرش جدول زما 

  

 توضیحات نحوه ارتباط عنوا 

 اطالع از نتيجه آزمون و نتيجه مصاحبه با ارسال كد ملي 31112044 سامانه پيام كوتاه

 ثبت ناموتمديد احتماعي اطالع از آخرين اخبار مربوط به پذيرش  paziresh.whc.ir وبگاه اينترنتي

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

 توضیحات تاریخ عنوا 

 نام ثبتشروع 
تا  05/00/95

01/02/95 
 4و مدارس علميه سطحwhc.ir  مركز:  از طري  وبگاه

 whc.ir  از طري  وبگاه مركز: 00/4/96تا  01/4/96 دريافت كارت ورود به جلسه آزمون

 06/4/96 برگزاري آزمون
درج نشاني مراكدز آزمدون در وبگداه مركدز  و كدارت ورود بده       

 جلسه  

 whc.ir  از طري  وبگاه مركز: 0/5/96 اعالم نتايج آزمون كتبي

 مدرسه علميه انتخابيتوسط داوطلب و از طري  هماهنگي با  4/5/96تا  2/5/96 ثبت نوبت مصاحبه

 ي استانيها تيريمدتوسط  7/6/96تا  7/5/96 برگزاري مصاحبه علمي

 whc.ir  از طري  وبگاه مركز: 06/6/96 اعالم نتايج نهائي

 شده يمعرفمراجعه حضوري به مدرسه علميه  23/6/96تا  09/6/96 نهايي نام ثبت

 رسما آغاز وواهد شد 91حوزه های علمیه وواهرا  ،در هفته آور شهریور  0191-99سال تحصیلی 
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