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ْ َطاِئَف  ة  َفَلْوََل َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَق  ُهوا ِف  ة  ِمهْْنُ ْ َلَعلَّ ِلَيَتَفقَّ
يِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلهْْيِ َيْحَذُروَن ُهْم الدِّ

 «211 آيه سوره توبه،»

 
 مقدمه

 

رشد و کمال که خداوند در نهاد بشر گذاشته است، رسالت  ياستعدادها يشکوفاساز يتالش برا

 کمال طلب دارند. یاست که فکر نو و روح یکسانهمه

م است که ه یخواهران يبرا یخواهآرمانو  يیجوکمال ين بسترهايتراز مناسب یکيه، يعلم يهاحوزه

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

 ياهم ارزشيد و در حريو پاک داشته باش یاله يد و فکريد و مؤثر باشيمف يد وجوديخواهیشما که م

ل يصد، بجاست که با تحيباش رگذاريتأثهدف شناس و  ین و مربيام يکارآمد، مشاور یغ، مبلّیمتعال

د، هم يراب شويمان سيا ه، هم از سرچشمیو معارف قرآن یعلوم اسالم يريه و فراگيعلم يهادر حوزه

 د.ين مرز و بوم بپردازيمستعد ا يهااندن جوانهيبه رو

از خواهران  دارند تا یآمادگ 4951-59براي سال تحصيلی خواهران سراسر کشور  هيعلم يهاهحوز

د تواننیم د کهنباش يیو در خدمت استعدادها هبه عمل آورد نامثبت ،يحوزو التيتحصمند به هعالق

ش يت خويدر جامعه سازند و به مسئول یاخالق يهاارزش یش را وقف تعاليدر عصر حاضر، وجود خو

 ند.يجهان اسالم عمل نما يازهايز و امت مسلمان و نيدر قبال اسالم عز

 

 
 
 
 
 
 

 خواهران هیعلمهاي مركز مديريت حوزه
 معاونت آموزش

 يرشاداره كل سنجش و پذ
 1394 آذرماه



 

 
 

 
 

 اصطالحات

که مطابق نظام قديم آموزش متوسطه )چهارساله(  فرديآموزش متوسطه:  التحصیل نظام قديمفارغ -1

به صورت روزانه، شبانه يا متفرقه به تحصيل پرداخته و موفق به اخذ ديپلم متوسطه مورد تأييد آموزش و 

 پرورش شده باشد.
به مطابق نظام جديد آموزش متوسطه که  فرديآموز سال آخر نظام جديد آموزش متوسطه: دانش -2

موفق به گذراندن تمامی  51 آذرماهال داشته و حداکثر تا پايان صورت روزانه، شبانه يا متفرقه به تحصيل اشتغ

 را دريافت نمايد. وپرورشآموزشمورد تأييد  متوسطهشده و ديپلم  ،واحدهاي درسی
 تصوربه نظام جديد آموزش متوسطه،که مطابق  فردي التحصیل نظام جديد آموزش متوسطه:فارغ -3

موفق به اخذ ديپلم ـ مورد تأييد  ،متوسطه در پايان سال سوم روزانه، شبانه يا متفرقه به تحصيل پرداخته و

 ـ شده باشد. وپرورشآموزش
روزانه، شبانه يا متفرقه،  صورتبهفردي که  :دارندگان مدرک سیکل(راهنمايي )التحصیل دوره فارغ -4

ـ شده  وپرورشآموزشپايان دوره ـ مورد تأييد  هبه اخذ گواهينامدوره راهنمايی را به اتمام رسانده و موفق 

 است.
هاي علميه گذاري حوزهسياستشوراي  زير نظرهاي علميه خواهران که مرکز مديريت حوزه مركز: -5

 مدارس علميه خواهران سراسر کشور را بر عهده دارد. دهی، هدايت، نظارت و پشتيبانی، امر سازمانخواهران
است که داراي مجوز فعاليت از سوي مرکز مديريت پژوهشی  ،تربيتی ،اي آموزشیمجموعه یه:مدرسه علم -6

 باشد.میهاي علميه خواهران حوزه

 پايان دوره داراي مدرک شدگانتحصيلی پذيرفته برنامه سیکل: دارندگان مدرک هويژ يعموم هدور -7

 راهنمايی )و کمتر از ديپلم( است.
يپلم د داراي مدرک شدگانتحصيلی پذيرفته برنامه :و باالتر ديپلم مدرکدارندگان  هويژ يعموم هدور -8

 متوسطه و باالتر از آن است.
تربيتی،  هاي آموزشی،برنامه یتمام ف است درموظ آموزشی، دورهدر اين  طلبه :وقتتمام حضوري دوره -9

 حضور داشته باشد.علميه در مدرسه  یآموزش نامهنييآمطابق پژوهشی 
مطابق  هاي آغازين تحصيل،واحد درسی را در سال 67، طلبه آموزشی دورهدر اين  :يحضورمهین دوره -11

-می ريغيرحضو صورتبهرا  ماندهیباقديگر واحدهاي و  حضوريخواهران به صورت  هرات مدارس علميمقر

 گذراند.
وت که سنوات با اين تفا ؛استوقت حضوري تمام ه، همانند دوردورهدرسی اين  هبرنام وقت:پاره دوره -11

 شود.یم تشکيلهفته  يروزها یدر برخ ،درس يهاکالسحضوري بوده و  هتحصيلی اين دوره بيشتر از دور
 

 



 

 
 

 کلسي دارندگان مدرک هويژ یعموم هشدگان دوربه نيمسال اول و دوم تحصيلی پذيرفته آزمايشي: هدور -12

اطالق « آزمايشي هدور» م يا باالتردارندگان مدرک ديپل هويژ یعموم هشدگان دورو نيمسال اول پذيرفته

 گردد.می
 

 آشنايي با كليات نظام آموزشي

هاي علميه بهاي حوزهخواهران با حفظ اصول اساسی و ميراث گران ههاي علمينظام آموزشی ـ تربيتی حوزه

 ي اينهاهاي اختصاصی بانوان و نيازهاي جامعه طراحی شده است. يکی از ويژگیتشيّع، متناسب با ويژگی

 بدين شرح است: ،و هدفمند است که اهداف کالن آن مدتکوتاهنظام، طراحی آن در قالب مقاطع تحصيلی 

ی، هاي ديننظر، متخلِّق به اخالق اسالمی، توانمند در تبليغ و ترويج آموزهشناس، صاحبتربيت خواهران دين

 .ـ معرفتی و اخالقی جامعه ي علمیگو به نيازهاتدريس، تحقيق، تأليف، مديريت فرهنگی، پاسخ

 خواهران ههاي علمیمقاطع تحصیلي حوزه

 .کارشناسی(عمومی ) همقطع اول: دور
 .کارشناسی ارشد(عالی ) همقطع دوم: دور
 .(دکتريتخصّصی ) همقطع سوم: دور

 .(فوق دکترياجتهاد ) -صفوق تخصّ همقطع چهارم: دور

 اهداف دوره عمومي

 .مشاوران مذهبی و مبلّغان کارآمدتربيت کارشناسان مسائل دينی،  .4
 .مان معارف اسالمیتربيت مربيان و معل .2
 .سازي استعدادهاي برتر براي تحصيل در مقاطع باالترآماده .9

 اهداف دوره عالي

 شود:صی شدن دروس حوزوي است که با اهداف زير برگزار میژگی اصلی اين دوره، گرايشی و تخصوي

 هاهاي کارشناسی دانشگاههاي علميه خواهران و دورهمی حوزهعمو هس و مربی براي دورتربيت مدر .4

 مراکز آموزش عالی. و

 هاي مربوطه.ق و پژوهشگر در گرايشتربيت محق .2

 مديران فرهنگی.تربيت مبلّغان کارآمد و  .9

 ورود به مقاطع باالتر. منظوربهسازي استعدادهاي برتر آماده .1

 اهداف دوره تخصصي

شناس و شوند و هدف اصلی اين مقطع، تربيت خواهران دينپردازي میعرصه نظريهدر اين مقطع، طالب، وارد 



 

 
 

 باشد.می جامعهمعرفتی  -پاسخگويی به نيازهاي علمی منظوربهمختلف  يهادر عرصه نظرصاحب

 اهداف دوره فوق تخصص

 ،دشومحدود می« فقه و اصول»و « یتفسير و علوم قرآن» ها ماننددر اين مقطع که منحصراً به بعضی گرايش

 شوند.اجتهاد متجزي، جذب می هافراد نخبه و زبده براي رسيدن به درج
 

 

 نامه آموزشيينآشنايي با بخشي از آي

است. در اين نظام، ارزش هر درس « نيمسالی نظام واحدي»، مبتنی بر هاي علميه خواهرانحوزهآموزش در  .4

درس، به همان درس محدود خواهد  کيدم قبولی در با تعداد واحد آن درس سنجيده شده و قبولی يا ع

 شد.

 باشد.واحد می 277کل هاي سيو براي ورودي واحد 45۱،ديپلم يهايورودتعداد واحدهاي درسی براي  .2

هفته امتحانات  2درسی و  ههفت 47، شامل مسالينتحصيلی و هر  مسالينهر سال تحصيلی، مرکب از دو  .9

 است.

دارندگان  هويژسال تحصيلی در دوره عمومی  6بر متوسط، مشتمل  طوربهيه در مدارس علمتحصيل سنوات  .1

 وقتپاره هو براي دور دارندگان مدرک ديپلم يا باالتر هويژ عمومی هسال تحصيلی براي دور 9سيکل و  مدرک

 است. سال 7

 ات و ... بر اساسعلميه، اعم از جلسات درس، مباحثه، امتحان ههاي آموزشی مدرسحضور طلبه در تمام برنامه .9

 الزامی است.، (وقتپارهو  يحضورمهين)حضوري،  تحصيلی هحسب شيو هاي ابالغی مرکزدستورالعمل

 باشد مشروط خواهد بود. 41او کمتر از  مساليناي که معدل کل بوده و طلبه 42قبولی در هر درس  هنمر .7

و چهار نيمسال مشروط يا باالتر دوره عمومی ويژه دارندگان مدرک ديپلم سه نيمسال مشروط شدن در  .6

 گردد.تحصيل می هموجب محروميت از ادام ،دوره عمومی ويژه دارندگان مدرک سيکلشدن در 

رفتاري و  -هاي اخالقیکسب نمايد يا فاقد صالحيت 42معدل کمتر از  آزمايشی، هاي که در دورطلبه .8

 شود.تحصيل محروم می هاز ادام ،انضباطی الزم باشد

 .يستنمطلقاً مجاز  ،براي طالبدر تمامی سنوات تحصيل همزمان در ساير مراکز آموزشی  ه تحصيلاشتغال ب .5

 باشد.ديگر، مجاز نمی هبه مدرس شدهرفتهيپذ هآزمايشی از مدرس هانتقال يا مهمان شدن طلبه در دور .4۱

وي از ادامه احراز عدم صالحيت فکري، اخالقی و رفتاري طلبه در هر مرحله از تحصيل موجب محروميت  .44

 تحصيل خواهد شد.

 باشد:پذير میامکان ،دو صورت زيرآزمايشی به يکی از  هانتقال طالب بعد از سپري شدن دور .42

در صورت انتقال تحصيل، از شهري به شهر ديگر، فقط  هواجد شرايط ادام هبا درخواست انتقال طلب .أ



 

 
 

 شود.موافقت می ،ا همسر(والدين يمتقاضی ) هخانواد

 همدرسبا موافقت  ؛ديگر در همان شهر هتحصيل، از يک مدرسه به مدرس هبه داراي شرايط ادامانتقال طل .ب

 مبدأ و مقصد و مشروط به شرايط زير است:

 نيمسال اول تحصيلی خود را با موفقيت گذرانده باشد؛ 

 ؛کمتر نباشد ،مقصد در سال ورودي هشده در مدرسامتياز علمی او از امتياز آخرين فرد پذيرفته 

 

 

 

 

 

 عمومي های تحصيل در دورهشيوه

 وقتتمام حضوريِ .1

واحد درسی و براي دارندگان مدرک  45۱برنامه درسی اين دوره براي دارندگان مدرک ديپلم يا باالتر،  

 موظف بوده که بر اساس آن، طلبه وقتتمامتحصيل در اين دوره به صورت  واحد درسی است. 277سيکل، 

 مصوب يهانامهنيه، مطابق با آئيعلم هدر مدرس ، پژوهشیتربيتیهاي آموزشی، رنامهب یدر تمام است

 حضور داشته باشد.

 وقتپاره يِحضور .2

اين دوره، از تمامی مزاياي  آموختگاندانشاست و  وقتتمامحضوري  هاين دوره، همانند دوربرنامه درسی 

جمع زيادي از مشتاقان اينکه  با توجه بهن ليک ؛برخوردارند وقتتمامحضوري  هعلمی و استخدامی دور

هاي فردي و اجتماعی، امکان هاي علميه خواهران به دليل برخی اشتغاالت و مسئوليتتحصيل در حوزه

تا بتوانند از  طراحی شده است وقتپاره ه، دورندارندحضوري را  ههاي دوردر برنامه وقتتمامحضور 

 سنوات )حداقل شوند. مندبهرهو متناسب با شرايط زندگی،  تریطوالنتحصيالت حوزوي در بازه زمانی 

نوبت عصر اين دوره معموالً در ؛ خواهد بود( مسالين 48و حداکثر  مسالين 42 وقتپارهلی دوره تحصي

 شود.علميه، تشکيل می مدارس

 يحضورمهین .3

 سطحو در دو مقطع  ناپيوسته واحدي حضوري سطح دو به صورت 45۱ یدرس ، همان برنامهدورهاين در 

شوراي عالی انقالب  9۱2و  978ات شماره هاي علميه خواهران بر اساس مصوبمرکز مديريت حوزه

هاي الزم، مدرک علمی سطح دو التحصيالن دوره عمومی پس از احراز صالحيتفرهنگی به فارغ

)کارشناسی( اعطاء خواهد نمود. دارندگان مدرک علمی سطح دو )کارشناسی( از کليه مزاياي علمی 

 و مؤسسات آموزش عالی برخوردارند.ها التحصيالن دوره کارشناسی دانشگاهو استخدامی فارغ

 



 

 
 

 شود.شده و براي هر مقطع، گزينش جديد انجام می اجرا دوو  يک

از دروس سطح يک،  واحد 67باشد که واحد می 59هاي سطح يک و دو، تعداد واحدهاي هر يک از دوره

هاي سطح يک و دو، حداکثر در هشت و حداقل در هر يک از دوره بايد به صورت حضوري گذرانده شود.

داشتن تحصيالت ديپلم يا باالتر  يحضورمهين هداوطلبان دور از جمله شرايطشود. می اجرا مسالينشش 

 باشد.میو فاقد شرط سِنی  49با حداقل معدل 
 

 ــــرتذكـ
 

 

 

 

 

 

 

 شرايط پذيرش

 شرايط عمومي (أ

 و التزام عملی به دين مبين اسالم.اعتقاد  -4

 و نظام مقدس جمهوري اسالمی ايران.فقيه  هاعتقاد و التزام به واليت مطلق -2

 سالمی ايران.تابعيت جمهوري ا -9

 ن،اصفها مشهد، ،قمشهرهاي  جزبههاي علميه سراسر کشور )توانند در حوزهمی اتباع غير ايرانی تبصره:

 نمايند. نامثبت( گرگان

 هاي فکري، اخالقی و رفتاري.احراز صالحيت -1

اي جسمی مانع تحصيل و امراض هبرخورداري از سالمت روحی ـ روانی و نداشتن نقص عضو، بيماري -9

 مسري.

 يا همسر )براي داوطلبان متأهل(.و براي داوطلبان مجرد( ) یقانونيا سرپرست رضايت پدر  -7

 در سنجش علمی و ساير مراحل گزينش.موفقيت  -6

دوره صرفا در نيمسال دوم سال جاری تحصيل در  انمتقاضينام ثبت 

های نيمه حضوری و پاره وقت در بهمن ماه لذا دوره خواهد بودحضوری 

 برگزار نخواهد شد.

 



 

 
 

 شرايط اختصاصي  (ب

 يا باالتر( دارندگان مدرک ديپلم ه)ويژ وقتتمام حضوريدوره  (1

مدرک ديپلم حداکثر تا تاريخ  اخذ يا 12کل  و باالتر با حداقل معدل دارا بودن مدرک ديپلم -4

 .از سال اول و دوم متوسطه 42و داشتن حداقل معدل  2۱/4۱/51

 .پس از آن( و 95متولدين سال سال سن براي داوطلبان روزانه، ) 99حداکثر  -2

يک سال( کاردانی )سه سال( کارشناسی )پنج سال( ) یدانشگاهشيپبراي داوطلبان داراي مدرک  تبصره:

 شود.می )هفت سال( دکتري )يازده سال( به حداکثر سن مجاز افزودهکارشناسی ارشد 

 توانند از خوابگاه استفاده نمايند:داوطلبان با دارا بودن شرايط زير می -9

 اعم از آزمايشی و دائم(مرکز )الف( پذيرش فرد به عنوان طلبه رسمی از طرف 

 و مزمن، يمسر روحی، يهايماريببه  ابتالب( عدم 

 نت والدين يا همسر در شهر محل تحصيل،ج( عدم سکو

 خوابگاه، نامهنييآه( التزام به رعايت ضوابط و مقررات موجود در 

کتبی همسر و ارائه تعهد  نامهتيرضاجهت استفاده از خوابگاه، موظف به ارائه  متأهلطالب : رتذك

 .باشندیمدر خصوص رعايت شئونات اخالقی در مدت اقامت در خوابگاه 

 (سیکلدارندگان مدرک  هويژ) وقتتمام وريحضدوره  (2

و  2۱/4۱/51اخذ مدرک سيکل حداکثر تا تاريخ  يا 15دارا بودن مدرک سيکل با حداقل معدل کل  -4

 از سال اول و دوم راهنمايی. 49داشتن حداقل معدل 

 .و پس از آن( 66سال سن )متولدين سال  46حداکثر  -2

و سال سوم دبيرستان بعد از قبولی نهايی، ملزم به  يیراهنماداوطلبان شاغل به تحصيل در سال سوم  ر:تذك

، صورت نياباشند. در غير می 42و ديپلم با حداقل معدل کل  49با حداقل معدل  پايان دورهارائه مدرک 

 نسبت به جايگزينی افراد واجد شرايط اقدام خواهد شد.

 دارندگان مدرک ديپلم يا باالتر( )ويژه وقتپاره حضوريدوره  (3

 12دارا بودن مدرک ديپلم و باالتر با حداقل معدل کل 

 دارندگان مدرک ديپلم يا باالتر( )ويژه يحضورمهین هدور (4

 15دارا بودن مدرک ديپلم و باالتر با حداقل معدل کل 

 د(نندار «سِنیشرط » ،وقتپارهو  يحضورمهينهاي دورهالزم به ذکر است )



 

 
 

 

 

 

 پذيرشنام و ثبتفرايند 
 

 نامثبت كارت خريد (أ
و پرداخت مبلغ  www.whc.ir به نشانی هاي علميه خواهرانمديريت حوزه مرکز وبگاهبا مراجعه به 

توانيد شتاب، می شبکه عضو بانکی يهاکارتريال( با استفاده از  49۱0۱۱۱) الير هزارپنجاهو  صدکي

 کد رهگيري، اقدام نماييد. دريافتنام و نسبت به خريد کارت ثبت

 نامثبتدارک الزم جهت م (ب
 آماده نمايد: نامثبتذيل را براي  تصوير اسکن شده مدارکالزم است داوطلب 

 .، جديد(رختمامبا پوشش کامل اسالمی، چادر مشکی، ) 1x9عکس  -4

 .(پيکسل باشد 1۱۱x9۱۱و حداکثر  9۱۱x2۱۱و اندازه حداقل  JPGعکس اسکن شده بايد با فرمت )

 .کارت ملی -2

 .ن غير ايرانی(داوطلبا )ويژهگذرنامه  کارت اقامت يا -9

 .ديپلم يا باالتر )ويژه داوطلبان دوره ديپلم(مدرک  -1

 .سيکل )ويژه داوطلبان دوره سيکل(مدرک  -9

 عضويت در بسيج يا البالغهنهج ،کريم حفظ قرآنداوطلبان متقاضی استفاده از امتياز 

 ي نمايند.بارگذار نامثبتهاي مربوطه را در هنگام الزم است گواهی

 نامثبت (ج
 از 51-59تحصيلی سال نيم سال دوم هاي علميه خواهران براي از داوطلبان تحصيل در حوزهنام بتث

 و مدارس علميه خواهران سراسر کشور www.whc.ir وبگاهطريق ز ا 29/۱5/51تا  49/۱5/51 تاريخ

 شود.انجام می
 انتخاب مدرسه علمیه (د

 باشد.پذير میعلميه محل سکونت آنان، امکان مدرسهرين تپذيرش داوطلبان صرفاً در نزديک

 .تواند از خوابگاه استفاده کندنمی در صورتی که داوطلب امکان رفت و آمد به مدرسه علميه را داشته باشد،

در صورتی که شهر محل سکونت داوطلب، فاقد مدرسه علميه باشد، انتخاب يکی از مدارس علميه استان 

نفر است؛ چنانچه  12هاي درس در دوره عمومي، حداقل ظرفیت تشکیل كالس

نهايي به حد نصاب نرسند، با نظر موافق مديريت استاني، حداكثر براي  شدگانرفتهيپذ

 يک سال آينده ذخیره خواهند شد.

 



 

 
 

 اشد، بالمانع است.بمیمجوز جذب طلبه خوابگاهی  ايکه دار محل سکونت

 الذکر، به عهده داوطلب خواهد بود(هاي اشتباه و مغاير با ضوابط فوق)مسئوليت انتخاب

 ويرايش اطالعات (ه
تا  49از تاريخ  باشندیمکرده و داراي شماره پرونده و کد رهگيري  نامثبتی که در اين مرحله داوطلبان

و در صورت ضرورت ويرايش  مشاهدهنسبت به  www.whc.ir وبگاهبا مراجعه به توانند می 51 آذرماه 29

 .اطالعات ثبت نامی خود اقدام نمايند

 سنجش علمي (و
)رشته تحصيلی+ معدل  سنجش علمی از طريق بررسی سوابق علمی داوطلب در آخرين مقطع تحصيلی

عرفی مصاحبه، م براي مدرسه تا سه برابر ظرفيتدو به ميزان باالترين امتياز  از افراد و گرددمی انجامکل( 

 .شوندیم

ر ط اوليه پذيرش با ارائه گواهی معتبدر صورت داشتن شراي البالغهحافظان کل قرآن کريم يا نهج تبصره:

 معرفی خواهند شد. ،به مصاحبه مدرسه حفظ، مازاد بر ظرفيت

 شركت در مصاحبه (ز
 اي هر مدارس علميه، پذيرش داوطلب، منوط به احراز صالحيتد افراد شايسته با توجه به اهميت گزينش

 است. اخالقی از طريق مصاحبه و ساير مراحل پذيرش و رفتاريفکري، 

 استعدادهاي  احکام، اخالق، اطالعات عمومی و اطالعات سياسی و اجتماعی و مصاحبه: محورهاي

 تحصيلی است.

 با مراجعه به صفحه شخصی خود در ، بنديل زمانبايست با توجه به جدوبه مصاحبه، می شدگانیمعرف

 ، نسبت به تعيين نوبت مصاحبه اقدام نمايند.www.whc.ir وبگاه

  ،امکان تغيير نوبت مصاحبه تا سه روز قبل از در صورتی که ظرفيت مصاحبه مدرسه تکميل نشده باشد

 هاي مدرسه، وجود دارد.شروع مصاحبه

 انصراف  هتخابی، الزامی بوده و عدم حضور در موعد مقرر به منزلمصاحبه، طبق زمان ان هحضور در جلس

 تلقی خواهد شد.

 مندي از امتيازات البالغه، ايثارگري و عضويت در بسيج، جهت بهرههاي حفظ قرآن يا نهجارائه گواهی

 ويژه الزامی است.

ی را باالترين امتياز نهايقبولی نهايی فرد نبوده و افرادي که  همصاحبه، به منزل شرکت داوطلب در تذكر:

 شوند.نام به مدرسه انتخابی، معرفی میکسب نمايند، جهت ثبت

 



 

 
 

 در مدارس علمیه ينهاي شدگانرفتهيپذنام ثبت (ح
راجعه خود م به مدرسه انتخابی نامثبتبندي، جهت طبق جدول زمان اندموظفشدگان قطعی، تمامی پذيرفته

انصراف از تحصيل تلقی شده و با رعايت ساير مقررات، افراد واجد  هزلکنند. عدم مراجعه در موعد مقرر به من

 شرايط جايگزين خواهند شد.

 :از اندعبارتنهايی نام مدارک الزم جهت ثبت

 .در مدرسه نامثبت هتکميل تقاضانام -4

 .(شده یسينوپشترخ، جديد و همانند، تمام ،چادر مشکی)با پوشش کامل اسالمی،  1x9دو قطعه عکس  -2

 .شناسنامه و کارت ملی صفحاتاصل و تصوير تمامی  -9

 .غير ايرانی( )ويژه داوطلباننامه و تصوير کارت اقامت يا گذراصل  -1

 هل(.براي داوطلبان متأ)همسر  ايو )براي داوطلبان مجرد( يا سرپرست قانونی  پدر نامهرضايتکاربرگ تکميل  -9

 ن دوره ديپلم(.ديپلم يا باالتر )ويژه داوطلبامدرک تصوير و اصل  -7

 سيکل )ويژه داوطلبان دوره سيکل(.مدرک تصوير و اصل  -6

ان دوره مدرک پاي هی، ملزم به ارائيداوطلبان شاغل به تحصيل در سال سوم دبيرستان، بعد از قبولی نها :1تذكر

 هستند. 2۱/4۱/15تاريخ تا حداکثر تحصيلی خود با ذکر معدل کل، 

و باالتر، بايد آخرين مدرک تحصيلی کاردانی ش عالی در مقطع ها و مراکز آموزالتحصيالن دانشگاهفارغ :2تذكر

 علميه تحويل دهند. هخود را که معدل کل در آن ذکر شده است به مدرس

 ييتذكرات نها

 نام خود را در همان روزهاي اول انجام دهيد.ثبت .4

 هاي مجاز و معتبر مراجعه کنيد.نتدر صورت ضرورت فقط به کافی .2

 نام در حضور خودتان انجام شود.نت سعی کنيد تمام مراحل ثبتافیدر صورت مراجعه به ک .9

 .نامی را دريافت کنيدنام حتماً يک نسخه پرينت از اطالعات ثبتدر پايان ثبت .1

 هنتيج)معرفی به مصاحبه و  از وضعيت پذيرشیتوانيد می 9۱۱۱2411پيام کوتاه با ارسال کد ملی به سامانه  .9

 د.نهايی( خود مطلع گردي

 (باشد فعالتبليغاتی  يهااميپبراي دريافت ، تانهمراه تلفن الزم استک هت دريافت پيامج)

نيمسال دوم در داراي مجوز پذيرش  هراهنماي پذيرش و اسامی مدارس علمي ه، حتماً دفترچنامقبل از ثبت .7

 .ديينمارا مطالعه  (www.whc.ir وبگاه)مندرج در  51-59سال تحصيلی 

 شود.به هيچ عنوان عودت داده نمی ،نامثبت هزينمدارک دريافتی و ه .6



 

 
 

 

 بندی مراحل پذيرشجدول زمان

 توضیحات باطنحوه ارت عنوان ر

 لیکد م با ارسال نهايیبه مصاحبه و نتيجه  معرفیاطالع از وضعيت  9۱۱۱2411 پيام کوتاه سامانه 4

2 
وبگاه مرکز 
هاي مديريت حوزه

 علميه خواهران
www.whc.ir 

 پيگيري مراحل پذيرشو  نامثبت

 خواهران يهعلم هايحوزه اطالع از آخرين اخبار مربوط به پذيرش

   

 paziresh.whc.ir :پذيرشاز طريق سايت  44 آذر 25الي  15  نامثبتزمان   1

 paziresh.whc.ir :پذيرشاز طريق سايت  44 آذر 25الي  15  ويرايش اطالعات  2

 paziresh.whc.ir :پذيرشاز طريق سايت  44دی  1 مرحله اولاعالم نتايج   3

 paziresh.whc.ir :پذيرشاز طريق سايت  44دی  4الي  1 ثبت نوبت مصاحبه  4

 شودبا هماهنگي مدارس علميه برگزار مي 44دی  15الي  5 برگزاری مصاحبه  5

 paziresh.whc.ir :پذيرشاز طريق سايت  44دی  11 اعالم نتايج نهائي  6

 مراجعه به صفحه شخصي از طريق شماره پرونده و كد رهگيری 44دی  18الي  11 درخواست بازبيني  1

 paziresh.whc.ir :پذيرشاز طريق سايت اعالم  44دی  14 پاسخ به اعتراضات  8

 مراجعه حضوری به مدرسه علميه 44دی  21الي  11 نهايي داوطلب نامثبت  4

ناسي(، در وبگاه فهرست مدارس علمیه داراي مجوز پذيرش سطح دو )كارش

قابل  www.whc.irهاي علمیه خواهـران به نشاني: مديريت حوزه مركز

 باشد.مشاهده و دريافت مي

 شروع ثبت نام



 

 
 

 نامنويس ثبتكاربرگ پيش



 

 
 

 

 

م نانويس ثبتپيشكاربرگ 

 اينترنتي

 

 هایهای علمیه خواهران بر اساس سیاست تمرکز زدایی، مدیریتمرکز مدیریت حوزه

یشنهادها انند پتولذا داوطلبان می ؛کرده استتأسیس  ،استانی را به عنوان دفاتر ستادی

 مربوطه در میان بگذارند. های استانیرا با مدیریتخود انتقادات  و

 

 شماره تلفن استانمديريت 
پيش 

 شماره

 342 00012311 آذربايجان شرقي

 344 01132321 آذربايجان غربي

 343 00010234 اردبيل

 302 04413233 اصفهان

 311 04032103 البرز

 314 01114413 ايالم

 322 00313000 بوشهر

 312 11312441 تهران

 301 00032320 بختياري چهارمحال

 312 03344331 خوزستان

 314 00312333 زنجان

 310 00433120 سمنان

 334 00122223 سيستان و بلوچستان

 322 02002303 فارس

 

 تلفن شماره استانمديريت 
پيش 

 شماره

 311 00234422 قزوين

 313 01340301 قم

 312 00211432 كردستان

 304 01304223 كرمان

 310 01120322 كرمانشاه

 324 00102343 راحمديبويلويه و کكه

 322 01402002 گلستان

 320 00013121 گيالن

 311 00413122 لرستان

 322 00031143 مازندران

 311 01143022 مركزي

 321 00110303 هرمزگان

 312 01303413 مدانه

 303 01112133 يزد

 

 های استانيشماره تلفن مديريت


