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 .بخشدمی عظیمیاند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات آورده مانیاخداوند کسانی را که 

 

 «11 آيه ،مجادلهسوره »

 

 مقدمه
 

ساز   يتالش برا ستعدادها  يشکوفا سالت هم       يا ست، ر شته ا شر گذا شد و کمال که خداوند در نهاد ب   هر

 طلب دارند.کمال یاست که فکر نو و روح یکسان

سب  یکیه، یعلم يهاحوزه سترها یتراز منا ست که هم    یخواهران يبرا یخواهآرمانو  ییجوکمال ين ب ا

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

  يهام ارزشید و در حریو پاک داشممته باشمم یاله يفکر بوده،د و مؤثر یمف يد وجودیخواهیشممما که م

شاور  یغ، مبلّیمتعال شناس و   ايین و مربیام يکارآمد، م ش  رگذاریتأثهدف  ست   یشا د، یبا که با   سته ا

ص  سالم  يریه و فراگیعلم يهال در حوزهیتح شم   یو معارف قرآن یعلوم ا سرچ س یا ه، هم از  راب  یمان 

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

از   د تادار یآمادگ 1396-97تحصممیلی  نیم سممال دومبراي خواهران سممراسممر کشممور   هیعلم يهاهحوز

  باشممد که ییو در خدمت اسممتعدادها هبه عمل آورد نامثبت، يحوزو التیتحصمممند به هخواهران عالق

ضر، وجود خو  یم سئول   یاخالق يهاارزش یش را وقف تعالیتوانند در عصر حا سازند و به م ت  یدر جامعه 

 ند.کنز و امت مسلمان و جهان اسالم عمل یش در قبال اسالم عزیخو

 

 

 

 خواهران هیعلمهاي مركز مديريت حوزه
 آموزشمعاونت 

 يرشاداره كل سنجش و پذ
 1396 ماه دي
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 تعاريف

  دیا نظام جدیو  که مطابق نظام قدیم يفرد: آموزش و پرورش دوره متوسيي ه پلم يدالتحصييیل فارغ -1

مدرک  و موفق به اخذ را به اتمام رسممانده  متوسممطه هدور، به صممورت روزانه، شممبانه یا متفرقهو پرورش، آموزش 

 مورد تأیید آموزش و پرورش شده باشد. دیپلم

س ه  سوم ه يآموز پادانش -2 و پرورش،  مطابق نظام جدید آموزش که  يفرد: آموزش و پرورش دوره متو

شبانه یا متفرقه   صورت روزانه،  شتغ  ،دوره متوسطه  سوم ه یپابه تحصیل   ،به  شته و  ا   بهمن ماه30حداکثر تا ال دا

 شود.تأیید آموزش و پرورش مورد  دیپلممدرک  ذاخبه گذراندن تمامی واحدهاي درسی و  موفق ،1396

ا  یکه مطابق نظام قدیم  يفرد آموزش و پرورش:دوره اول متوس ه  ه نهم يا پايکل یس التحصیل  فارغ -3

شبانه یا متفرقه   و پرورش، آموزش د یجدنظام صورت روزانه،  سطه را به اتمام   ی  ییدوره راهنما، به  ا دوره اول متو

سانده  سطه  ه نهمیمدرک اتمام پاا یو  کلیس مدرک و موفق به اخذ  ر مورد تأیید آموزش و پرورش  دوره اول متو

 شده باشد.

که به صمممورت روزانه،     يفرد :آموزش و پرورشد ي نظام جد   اول متوسيي ه  هدور ه نهمي پا آموز دانش -4

اخذ  موفق به 96 بهمن ماه30حداکثر تا اشتغال داشته و  ه نهم دوره اول متوسطهیپابه تحصیل  ،شبانه یا متفرقه

 مورد تأیید آموزش و پرورش شود. دوره اول متوسطهنهم ه یپا اتمام مدرک

 يهاحوزه يگذارسممیاسممت شمموراي  تحت نظارتکه  يمرکز :ه خواهرانیعلم يهات حوزهيريمد مركز -5

شتیبانی سازمان ، امر علمیه خواهران شور    مدارس علمیه خواهران  ،دهی، هدایت، نظارت و پ سر ک را بر عهده   سرا

 دارد.

سه علمیه:  -6 ح دو حوزه هاي  طتعلیم و تربیت طالب در سممدار امر تربیتی اسممت که عهده-واحد علمی مدر

 .علمیه خواهران است

س   / 2س ح  ) يعموم مق ع -7 هاي علمیه خواهران تربیت حوزهمرحله از نظام تعلیم و ن یاولبه  (:يكارشنا

شنامه سطح    شود که با رویکرد عمومی، طراحی و ارائه می اطالق می   2گردد و به فارغ التحصیالن این مرحله، دان

 شود.اعطاء می

س   / 2س ح  ) يمق ع عموم يلیتحص  يهاوهیش  -8 هاي  هاي تعلیم و تربیت در حوزهبه روش :(يكارشنا

،  یط زندگیبر اساس عالقه و اقتضاء شرا     ،یشدگان در مقطع عموم رفتهیپذ که شود علمیه خواهران اطالق می

  یلیتحص  يهاوهیاز ش  یکیتوانند یزمان ثبت نام، م یلیو با توجه به مدرک تحص  میزان حضور در محضر استاد   
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را انتخاب  ن مقطع یا «يحضور مهین»ا یو  «حضوري نظام پیوسته  »، «وقتپاره يحضور »، «وقتتمام يحضور »

 ذکر گردیده است( 7و  6)توضیح شیوه ها در صفحه د. کنن

دوره اول  ه نهمیا اتمام پای سیکل  مدرک باشدگان  به نیمسال اول و دوم تحصیلی پذیرفته   آزمايشي:  هدور -9

سطه  سال اول  ، متو ص و نیم شدگان با  یپذ یلیتح شی  هدور» باالتر ومدرک دیپلم رفته  گردد که  اطالق می «آزمای

 گیرد.، علمی، اخالقی و رفتاري طلبه مورد بررسی قرار میهاي فکريدر آن صالحیت
 

 

 

صیلی  نظام سی و میراث      ههاي علمیحوزه تح سا صول ا سب با   حوزه بهايانگرخواهران با حفظ ا هاي علمیه، متنا

ست. یکی از ویژگی       ویژگی شده ا صی بانوان و نیازهاي جامعه طراحی  صا هاي این نظام، طراحی آن در هاي اخت

 .و هدفمند است مدتکوتاهقالب مقاطع تحصیلی 

 :خواهران ههاي علمیمقاطع تحصیلي حوزه

 ؛(وستهیپ کارشناسی / 2سطح) عمومیع ممقط

 ؛کارشناسی ارشد( / 3سطح)ی مالمعع ممقط

 ؛(يدکتر / 4سطح) تخصّصیعالی مقطع 

 حاكم بر نظام تعلیم و تربیت درحوزه هاي علمیه خواهراناهداف 

تربیت بانوان عالم، مومن، متعهد، بصمممیر، انقالبی، متخلق، آگاه و وهیفه شمممناس در ایفاي وهیفه مادري و   .1

 .همسري و پاسداري از تحکیم و تعالی خانواده

 هاي :هاي علمیه در عرصههاي حوزهموریتبانوان متخصص و کارآمد در راستاي تحقق رسالت و مأ تربیت .2

 ؛تبلیغ و ترویج فرهنگ و معارف اسالم ناب در سطوح و ساحت هاي مختلف 

 ؛فرهنگی -وزه هاي علمیه و سایر جوامع علمیتعلیم و تربیت در ح   

 ؛انسانی -علوم اسالمیزي و اجتهاد در عرصه نظریه پردا ،تحقیق و پژوهش   

 ؛و اجتماعی خانوادگی ،راهنمایی و مشاوره در عرصه هاي فردي   

 ؛تبلیغی و آموزشی  ،فرهنگی ،یدیریت و راهبري امور و مراکز علمم 

  

 آشنايي با كلیات نظام تحصیلي
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 يمق ع عموم برنامه تحصیليآشنايي با بخشي از 

 

یه   .1 ئل دین      ، عالوه بر مقطع عمومی مدارس علم مات و مسممما قد بانی، م نه در ، آموزش م ،  اخالقی هاي زمی

 .پردازندمیهاي عقالنی و مهارتی طالب پرورش و تربیت جنبه بهپژوهشی و عملی 

هاي آموزشی، پژوهشی و تربیتی و مهارتی را   ساعت در هفته زمینه اجراي برنامه   35مدارس علمیه حداقل 

به در   ند؛ کنمیفراهم براي طالب  قل   حضمممور طل عت از    25حدا مذکور    35سممما عت  بر اسممماس  ، سممما

ستورالعمل  ست.  یالزام (وقت)حضوري تمام  شیوه تحصیلی   درهاي ابالغی مرکز د   2ساعت الزامی،   25)از  ا

هاي آموزش برنامهساعت به   21هاي پژوهشی و  ساعت به  فعالیت  2تربیتی، -هاي فرهنگیساعت به برنامه 

حضمموري ) شممیوه تحصممیلی نحوه حضممور طالب در .دارداختصمما  و ...( مباحثه )حضممور در کالس درس، 

تربیتی، پژوهشممی و آموزشممی با توجه به نور دوره آنان   -فرهنگیهاي در فعالیت (حضمموريوقت و نیمهپاره

 شود.تعیین می

اسمممت. در این نظام، ارزش هر  « نیمسمممالی نظام واحدي »، مبتنی بر ه خواهرانیعلم يهاحوزهآموزش در  .2

درس سمممنهیده شمممده و قبولی یا عدم قبولی در ی  درس، به همان درس محدود  درس با تعداد واحد آن 

 شد. خواهد

  190،ن مقطعیا یلیتحص يهاوهیباالتر در تمام ش  ای دیپلمبا مدرک  يهايورودتعداد واحدهاي درسی براي   .3

 يحضممور یلیوه تحصممیبا شمم ا اتمام نهم دوره اول متوسممطه،ی کلسممیبا مدرک هاي و براي ورودي واحد

 .استواحد  266وقت، تمام

صیلی، مرکب از دو     .4 سال تح سال ینهر صیلی و هر   م سال ینتح شامل  م سی و   ههفت16،  هفته امتحانات  2در

 است.

و   ي، رفتاری، اخالقیعلم يهاتیکه صممالح یدر صممورت رفته شممدگان،یپذ «یشممیدوره آزما» طول مدتدر  .5

  .دنشویل محروم میاز ادامه تحص ،دنکنالزم را کسب ن یانضباط

صالحیت فکر  .6 صیل  يو رفتار ی، اخالقياحراز عدم  از ادامه  يموجب محرومیت و ،طلبه در هر مرحله از تح

 .شودمیتحصیل 

ست.      .7 شگاه یا چند واحد حوزوي مهاز نی صیل هم زمان در حوزه و دان سیون امور     تح صورت تخلف، کمی در 

 نماید.گیري میخا  مرکز نسبت به ابطال سوابق تحصیلی و یا ادامه تحصیل طلبه در حوزه، تصمیم

سپري شدن   از ی  مدرسه به مدرسه دیگر   انتقال طالب  .8  ،دو صورت زیر به یکی از  «آزمایشی  هدور»بعد از 

 :استپذیرامکان
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 شرایط ادام  هانتقال طلب شهر دیگر  تحصیل، از   هواجد  متقاضی    هدر صورت انتقال خانواد ، فقط شهري به 

 .شودانهام می ،ا همسر(والدین ی)

  مدرسه قت با مواف ،دیگر در همان شهر  هاز ی  مدرسه به مدرس  تحصیل،   هانتقال طلبه داراي شرایط ادام 

 شود.انهام می و دارا بودن شرایط پذیرش مدرسه مقصد، مبدأ و مقصد

 

شمموراي عالی انقالب فرهنگی به   502 و 405 و 368یه خواهران بر اسمماس مصمموبات شممماره  هاي علممدیریت حوزهمرکز 

صالحیت سطح دو،  عمومی  مقطع التحصیالن  فارغ شنامه هاي الزم، پس از احراز  س     دان شنا . کندمی( اعطاء یسطح دو )کار

ها و مؤسسات آموزش   کارشناسی دانشگاه    مقطعالتحصیالن  از کلیه مزایاي علمی و استخدامی فارغ  دانشنامه،  نیا دارندگان

 .عالی برخوردارند

 

  يمق ع عمومتحصیل در  يهاشیوه

 :حضوريل یوه تحصیش .1

 :وقتتمام 

مسال  ین 14 و حداکثر 10حداقل باالتر،  ایدارندگان مدرک دیپلم  يبرا ،یلیوه تحصیشاین  یبرنامه درسطول دوره 

سطه، اول دوره ه نهم یاتمام پا ای سیکل دارندگان مدرک  يو برا یلیتحص  سال  ین 18و حداکثر  14حداقل  متو م

ص  صی    یلیتح ساب مرخ ست.  بدون احت صیل در این   ا صورت   ،وهیش تح ساس آن، طلبه  وقتتمامبه   بوده که بر ا

ست  شی،  برنامه یدر تمام موهف ا س  پژوهشی  و تربیتیهاي آموز   ،مصوب  يهانامهنیه، مطابق با آئیعلم هدر مدر

 حضور داشته باشد.

 یلیوه تحص ین ش یاتوانند می ، صرفا نهم دوره اول متوسطه  هیاتمام پا ایکل یمدرک س الزم به ذکر است دارندگان  

   ند.کن را  انتخاب

  :وقتپاره 

خواهران به دلیل برخی اشمممتغاالت و هاي علمیه با توجه به اینکه جمع زیادي از مشمممتاقان تحصمممیل در حوزه

سئولیت  ضور  م صیل   ندارنددر مدارس علمیه را  وقتتمامهاي فردي و اجتماعی، امکان ح شیوه تح ضوري   ،  ح

،  یو متناسب با شرایط زندگ   تریطوالن یدر بازه زمان يتا بتوانند از تحصیالت حوزو  طراحی شده است   وقتپاره

س شوند.   مندبهره ص یش این  یبرنامه در ص یش ، همانند یلیوه تح ضوري   یلیوه تح دارندگان   يبرا، وقتتمامح

س  190باالتر،  یامدرک دیپلم  ست  یواحد در ص   ین 18و حداکثر  14حداقل آن،  طول دوره اما ؛ا سال تح و  یلیم
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 شود.تشکیل مینوبت عصر معموالً در ، کالس ها یلیوه تحصیشاین در  .است صرفا روزانه )بدون خوابگاه(

ستخدامی ، از یلیوه تحص یش این  آموختگاندانش صادره در  تمامی مزایاي علمی و ا ري حضو  وهیش  مدارک 

  .برخوردارند وقتتمام

 :يحضورمهینل یوه تحصیش .2

 190، وقتتمام يحضور  یلیوه تحص یش همانند  يمه حضور ین یلیوه تحص یش  یآموزش  يهامحتوا و برنامه

س  ست  یواحد در سال اول تحصیلی(   آن واحد 76ن تفاوت که یبا ا ؛ا ش الزاما  )دو    یو مابق يحضور وه یبه 

   شود.یبرگزار م (ي)مهاز يرحضوریبه صورت غواحدها 

 يمقطع عموم شرايط پذيرش

 :يشرايط عمومالف( 

 و التزام عملی به دین مبین اسالم؛اعتقاد  -1

 و نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران؛فقیه  هاعتقاد و التزام به والیت مطلق -2

 تابعیت جمهوري اسالمی ایران؛ -3

در در صمممورت دریافت کد تحصمممیلی از جامعه المصمممطفی العالمیه می توانند   یرانیر ایاتبار غ تبصييره:

 د.کنن نامثبته سراسر کشور  یعلم يهاحوزه

 ؛نداشتن سوء پیشینه -4

 ؛رعایت شئونات و هواهر اسالمی -5

 روانی؛و  روحیجسمی، برخورداري از سالمت  -6

 همسر براي داوطلبان متأهل؛و  براي داوطلبان مهرد یقانونیا سرپرست رضایت پدر  -7

)مصاحبه و   گزینش از طریقو سایر مراحل   )معدل کل(یلیبر اساس سوابق تحص    یدر سنهش علم موفقیت  -8

 ؛(قیتحق

 :يشرايط اختصاص ب(

 باالتر: اي دارندگان مدرك ديپلم هويژ وقتتمام يحضور وهیش يط اختصاصيشرا .1

  عدل        ای  پلمیمدرک د دارا بودن قل م حدا با  مدرک د   یا  12کل   باالتر  خذ  تار     ،پلمیا تا  خ  یحداکثر 

 ؛متوسطهدوره  دومو  اوله یپااز  12و داشتن حداقل معدل  30/11/96

  ؛و پس از آن( 61)متولدین سال  ؛سنسال  35حداکثر 
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صره:  شگاه شیپمدرک  يداراروزانه داوطلبان  يبرا تب سال » یدان سال   » یکاردان ،«ی   س    ،«سه  شنا پنج  » یکار

 .شودیم افزوده ،به حداکثر سن مهاز ، «یازده سال» يدکترو  «هفت سال»ارشد  یکارشناس ،«سال

دوره ه نهم ياتمام پاا ي سیکل دارندگان مدرك  هويژ وقتتمام يحضور  وهیش  يط اختصاص  يشرا  .2

 :متوس هاول 

    س شتن مدرک  سطه یم  یا پایکل نظام قدیدا شتغ ی15با حداقل معدل کل  ه نهم دوره اول متو ال به ا ا

صیل در پا  سطه با میانگین  معدل حداقل  یتح شتم یاز  پا 15ه نهم دوره اول متو شروط  ه هفتم و ه ، م

 ؛30/11/96خیتا تاردوره اول متوسطه ه نهم یبه ارائه مدرک اتمام پا

 (؛و پس از آن 78ن سال یمتولد) سال سن؛ 18 حداکثر 

 باالتر: ايپلم يژه دارندگان مدرك ديو وقتپاره يحضور وهیش يط اختصاصيشرا .3

 30/11/96خ یرپلم، حداکثر تا تا   یاخذ مدرک د   یا  12باالتر با حداقل معدل کل        ای پلم یدارا بودن مدرک د 

 دوره متوسطه؛ دومو  اوله یاز پا 12و داشتن حداقل معدل 

 ؛دندار «یشرط سِن» ،وقتپاره دوره نکته:

 نند.کرا انتخاب  یلیوه تحصین شیتوانند اینم به استفاده از خوابگاه،نیازمند  داوطلبان نکته:

 :باالتر ايدارندگان مدرك ديپلم  ويژه يحضورمهینوه یش يط اختصاصيشرا .4

  مدرک د کل          ای پلم یدارا بودن  عدل  قل م حدا با  مدرک د   یا ،  15باالتر  خذ  تا    پلمیا خ  یارت حداکثر 

 ؛متوسطهدوره  دومو  اوله یپااز  15و داشتن حداقل معدل  30/11/96

  و پس از آن(. 61؛ )متولدین سال سال سن 35حداکثر 

صره:  شگاه شیپمدرک  يداراروزانه داوطلبان  يبرا تب سال » یدان سال   » یکاردان ،«ی   س    ،«سه  شنا پنج  » یکار

 .شودیم افزوده ،به حداکثر سن مهاز ، «یازده سال» يدکترو  «هفت سال»ارشد  یکارشناس ،«سال

 

 
   

 

 

 

 

 

 .استپذيرفته شده در دوره حضوري نفر  12 وجود حداقل عمومي، دورههاي درس در تشکیل كالسحد نصاب 
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نام و پذيرش مقطع عموميثبت  فرايند  

 :نامثبت كارت خريدالف( 

و پرداخت  www.whc.irیبه نشمممان ه خواهرانیعلم يهات حوزهیریمد مرکز وبگاهبا مراجعه به داوطلبان 

ا مراجعه ی شممتاب و شممبکه عضممو بانکی يهاکارتبا اسممتفاده از ال( یر200.000)الیر هزارسممت یدومبلغ 

،  نامثبتکد  افتیدرو  کارت دینسممبت به خر توانندیم سممراسممر کشممور ه خواهرانیمدارس علمبه  يحضممور

 ند.اقدام کن

 :هیاول نامثبتمدارك الزم جهت ب( 

ست داوطلب  صو  مراجعه به وبگاه مذکور،، قبل از الزم ا شده مدارک   یت سکن    نامثبت يل را برایذ ر ا

 د:آماده کن

 ؛(رختمام، ی، چادر مشکیبا پوشش کامل اسالم)د و همانند یجد 4x3عکس  -1

 ؛یکارت مل -2

 مدرک یا گواهی تحصیلی؛ -3

 ؛یرانیر این غداوطلبا ژهیوا گذرنامه یکارت اقامت  -4

 مگابايت باشد. 1و حداكثر حجم  JPGشده بايد با فرمت تصاوير اسکن 

  

  فوقمدارک ، الزم است داراي پذیرش بهمن ماه هیبه مدارس علم يبه صورت مراجعه حضورداوطلبان نام ثبتدر 

 را همراه داشته باشند.

 :نامثبتج(

 قیاز طر 8/10/96تا 2/10/96 خیتار از، ی، در مقطع عموم1396-97تحصمممیلینیمسمممال دوم  يبرانام بتث

پذیرش  سمممال جاري  در بهمن ماه  که علمیه اي مدارس به يبا مراجعه حضمممورا یو  www.whc.ir وبگاه

 شود.یم انهاممدارس پذیرش بهمن ماه در سایت( در لیست موجود  )اند داشته 

 :ه یانتخاب مدرسه علمد( 

 علمیه اي که در بهمن ماه   مدارس) نمحل سممکونت آنااي علمیه  مدرسممهترین پذیرش داوطلبان در نزدی 

  .استپذیر ، امکان(اند داشتهپذیرش  سال جاري 

      کیلومتر باشد، داوطلب واجد    30در صورتی که فاصله محل سکونت داوطلب با مدرسه علمیه، کمتر از

 شرایط روزانه بوده و انتخاب آن مدرسه بال مانع خواهد بود.
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  ترین رسممه علمیه باشممد، انتخاب یکی از نزدی در صممورتی که شممهر محل سممکونت داوطلب، فاقد مد

 جوار، مشروط به آن که داراي خوابگاه باشد، بال مانع است.مدارس علمیه هم

 سمممه ترین مدرمحل تحصمممیل انتخابی یا به نزدی  در صمممورتی که امکان رفت وآمد روزانه داوطلب به

 د.کنتواند به صورت خوابگاهی ثبت نام علمیه میسر نباشد، وي می

 باتواند یداوطلب م ،ه باشممدی  مدرسممه علمیش از یکه در شممهر محل سممکونت داوطلب ب یدر صممورت  

 د.ب کناول و دوم مشخص و انتخا يهاتیدو مدرسه را با اولوهر  ،در زمان ثبت نامت ضوابط، یرعا

 .الذکر، به عهده داوطلب خواهد بودهاي اشتباه و مغایر با ضوابط فوقمسئولیت انتخاب تذكر:

 :ش اطالعاتيرايوهي(

بان  ند، شمممده رهگیريکد   يداراکرده و  نام ثبت که   یداوطل تار  ا ند  تیم 1396 دي ماه  8الی  2خ یاز  با   وان

ورت خود در صورت ضر  یش اطالعات ثبت نامیرایوا یو  مشاهده نسبت به   www.whc.ir وبگاهمراجعه به 

 .ندکناقدام 

 :يسنجش علمو(

  داوطلبان یلیتحصمماسممت. سمموابق  یبدون آزمون کتبسممطح دو،  یعموم رش داوطلبان ورود به مقطعیپذ

سطح علم   یکل( به عنوان مع)معدل  سنهش  شته ها یهر يبوده و برا یار  ص  ي  از ر ا  ب داوطلبان  یلیتح

ه برابر سممتا دو زان یبه ماز ین امتیباالتر از افراد در نظر گرفته شممده اسممت. یب خاصممیپلم، ضممریمدرک د

 .شوندیم یمصاحبه، معرف يبراه، یعلم مدرسه تیهرف

معتبر  یواهگبا ارائه  ،رشیه پذیط اولیدر صورت داشتن شرا    البالغها نهجیم یحافظان کل قرآن کر تبصره: 

 .شوندمی یمعرف ،مصاحبه براي مدرسه تیحفظ، مازاد بر هرف

 :شركت در مصاحبهز(

 هاي  حیتداوطلب، منوط به احراز صال  ه، پذیرشیدر مدارس علم افراد شایسته   با توجه به اهمیت گزینش

 است. تحقیقاز طریق مصاحبه و  یاخالق و رفتاري، يفکر

 است. یاسیسو  یاجتماع ،یعمومدینی، اطالعات شامل  مصاحبه يمحورها 

  سته    در شهر مقدس قم(     )شیوه نظام پیو صی  صا ب در ادبیات عر مباحث عالوه بر موارد فوق الذکر، اخت

 محورهاي مصاحبه می باشد.از سطح دبیرستان نیز 

 صاحبه  شدگان یمعرف شخص    ، يبندزمانست با توجه به جدول  یبایم به م صفحه  در  خود یبا مراجعه به 

 ؛دنوبت مصاحبه اقدام کننن ییتع ، نسبت بهwww.whc.ir وبگاه
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  وز قبلر نوبت مصاحبه تا سه ر  ییل نشده باشد، امکان تغ  یمصاحبه مدرسه تکم   يت هانوبکه  یدر صورت  

صاحبه    شرور م سه، وجود دارد  يهااز  س   ن یهمچن .مدر ضور در جل صاحبه، طبق زمان انتخاب  هح   ،یم

 شود.میانصراف تلقی  هالزامی بوده و عدم حضور در موعد مقرر به منزل

 مصمماحبه،   يرهمزمان با برگزاالبالغه، ایثارگري و عضممویت در بسممیج، هاي حفظ قرآن یا نهجارائه گواهی

 است. یالزام، ازات ویژهیاز امت يمندجهت بهره

دب جهد ا  سررک  لل  نهبيی بالتتين امتيبز و افتا ي     ق،و ی قطعی ن،و ه  مصرربه، ب    مل   شررت د    تذكر:

 شوند.یم یب معتفینبم    مد س  انتخب ث،د

 :در مدارس علمیه شدگانرفتهيپذنام ثبتح(

عه خود مراج یبه مدرسممه انتخاب  نامثبتبندي، جهت طبق جدول زمان اندموهف، شممدگان تمامی پذیرفته

رات، افراد و با رعایت سممایر مقر تلقی شممده رشیپذانصممراف از  هعدم مراجعه در موعد مقرر به منزلکنند. 

 .شوندمیواجد شرایط جایگزین 

 :از اندعبارتنام ثبتمدارک الزم جهت 

 شده؛رفته یه پذیعلم در مدرسه نامثبت هتکمیل تقاضانام -1

 (رختمام ،یچادر مشک)با پوشش کامل اسالمی، شده؛ یسینوپشت و همانند دیجد 4x3دو قطعه عکس  -2

 ؛یشناسنامه و کارت مل صفحاتاصل و تصویر تمامی  -3

 ؛یرانیر ایغ ژه داوطلبانیو نامها گذریر کارت اقامت یو تصواصل  -4

 أهل؛ن متبراي داوطلباهمسر  ایو  مهردبراي داوطلبان  ییا سرپرست قانون پدر نامهرضایتکاربرگ تکمیل  -5

صو  -6 صل  یت سطه،  یکل یس مدرک ر و ا ا تعهد به ی با ذکر معدل کل در آن باالتر ایپلم یدا اتمام دوره اول متو

  ؛30/11/96حداکثر تا  اصل مدرکارائه 
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 ييتذكرات نها

 د.یاول انهام ده ينام خود را در همان روزهاثبت .1

  علمیه اي که در بهمن ماه   مدارس) مدرسه انتخابی خود به  ناماینترنت براي ثبتعدم دسترسی به   در صورت   .2

 د.مراجعه کنی( سال جاري  پذیرش داشته اند

صورت   .3 د تمام مراحل یکن یسع و مهاز و معتبر مراجعه  يهانتیفقط به کاف ،نتمراجعه به کافیضرورت  در 

 نام در حضور خودتان انهام شود.ثبت

 .دیافت کنیرا در یناماز اطالعات ثبتچاپ شده   نسخه یحتماً  ،نامان ثبتیدر پا .4

خدمات این سامانه استفاده کرده، در جریان   از د یتوانیم 30002144 پیام كوتاهسامانه  به  یبا ارسال کد مل  .5

 .باشیدخود پذیرش  ههینتبه مصاحبه و  یمعرفثبت نام، مراحل 

 .(باشد فعال یغاتیتبل يهاامیپافت یدر يبرا، تانهمراه تلفن الزم است ، امیافت پیجهت در)

سامی مدارس علمی راهنماي پذیرش و  ه، حتماً دفترچنامقبل از ثبت .6 سال دوم   در  داراي مهوز پذیرش ها نیم 

 فرمایید.مطالعه به دقت را  -www.whc.ir وبگاهمندرج در   1396-97 یلیتحص

 شود.عودت داده نمی ،نامثبت همدارک دریافتی و هزین .7

 

  

داراي مجوز پذيرش  فهرست، ظرفیت ها، شرايط خاص پذيرش، نشاني و تلفن مدارس علمیه
 هاي علمیه، در وبگاه مركز  مديريت حوزه 1396-97مق ع عمومي در نیم سال دوم تحصیلي 

 .استقابل مشاهده و دريافت   www.whc.irخواهيران به نشاني: 
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 ارتباط با ما

 توضیحات تاريخ عنوان 

 www.whc.ir  : وبگاهاز طریق  8/10/96تا  96 /2/10 نامشرور ثبت  1

 مراجعه به صفحه شخصی از طریق کد رهگیري 8/10/96تا  96 /2/10 ویرایش اطالعات  2

 10/10/96 اعالم نتایج مرحله اول  3
صفحه     www.whc.irاز طریق وبگاه:  و  مراجعه به 

 شخصی از طریق کد رهگیري

 مراجعه به صفحه شخصی از طریق کد رهگیري 12/10/96تا   10/10/96 ثبت نوبت مصاحبه  4

 17/10/96تا  96 /12/10 برگزاري مصاحبه  5
قبلی، در مطابق نوبت مصممماحبه و با هماهنگی       

 مدرسه علمیه انتخابی

 20/10/96 اعالم نتایج    6
صفحه     www.whc.irاز طریق وبگاه:  و  مراجعه به 

 شخصی از طریق کد رهگیري

 21/10/96تا  20/10/96 درخواست بازبینی  7
مراجعه به صممفحه شممخصممی از طریق کد رهگیري و 

 ثبت اعتراض به نتیهه

 مراجعه به صفحه شخصی از طریق کد رهگیري 23/10/96 اعالم نتایج بازبینی  8

 شدهمراجعه حضوري به مدرسه علمیه معرفی 25/10/96تا  20/10/96 نام  ثبت  9

 غاز خواهد شد.رسما آ 1396 اول بهمن ماهه در هفتهاي علمیه خواهران، حوزه1396-97سال تحصیلی ترم بهمن ماه 

 توضیحات نحوه ارتباط عنوان

 30002144 پیام کوتاه سامانه
ضعیت ثبت نام، معرفی   صاحبه و نتیهه نهایی اطالر از و  ،به م

 با ارسال کد ملی

هاي وبگاه مرکز مدیریت حوزه

 علمیه خواهران
www.whc.ir 

بت  پذیرش و    ،نام ث حل  بار   پیگیري مرا اطالر از آخرین اخ

 خواهران یهعلمهاي حوزه مربوط به پذیرش

 بندی پذيرش مقطع عمومي جدول زمان
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 مقطع عمومي  نامنويس ثبتكاربرگ پیش



 

 
 


