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 «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ  »

 .بخشددرجات عظیمی میاند و کسانی را که علم به آنان داده شده مان آوردهیخداوند کسانی را که ا

 «11 آيه مجادله،مبارکه سوره »

 

 مقدمه

 از افضالال  را «مدادالعلماء» و کندمی معرفی انسالالان ارزش میزان و حیات مایه را علم اسالاليمی  فرهنگ و دینی هايهآموز

گیرد   يدر جان طالب علم جا ايگونهبه و باشد برخوردار حقیقتی از باید آگاهی و علم این البته. شماردمی «الشهداء دماء»

 بندگی خدا برساند. وکه او را به مقام واالي خشیت الهی 

شر بانوان   مهمبراي نی  به این  ستعانت از       جامعهدر ق سترش عبودیت از راه فهم  ابيغ و اجراي دین  با ا سيمی و نیز گ ا

در پی اجراي  خواهران هیعلمهاي حوزه مرکز مدیریت  «هحنا فدااارو»عصالالرولی حضالالرت خاصالالهخداوند متعال و عنایات 

،  «تفسیر تطبیقی » هاي را در رشته  سطح چهار  99-1398 در سال تحصیلی   سطح سه     مختلفرشته   موفق بیش از ده

صول با گرايش فقه خانواده ه فق» سالمی »، «حکمت متعالیه»، «و ا ؛  دکنمی اجرا «علوم و معارف قرآن»و  «کالم ا

به عرصالاله ارا ه نظریه علمی و تولید علم    هاي ورودزمینههاي علمی با تحقیق و مجاهدتکوشالالند می در این مقطع  طيب

 .را فراهم سازندهاي الهی در سنگر تبیین عالمانه معارف قرآن و عترت و دفاع از ارزش

 

  

خواهران هیعلمهاي مرکز مديريت حوزه  

 معاونت آموزش

  کل سنجش و پذيرش اداره

1397بهمن    



 

   
 

 تعاریف

  خواهران  امر هی علم يها حوزه يگذار اسالالالتی سالالال يخواهران که تحت نظارت شالالالورا     هی علم يها حوزه تی ریمرکز مد  مرکز:

 خواهران سراسر کشور را بر عهده دارد. هیمدارس علم یبانینظارت و پشت ت یهدا  یسازمانده

 طيب خواهر است. تیو ترب میاست که عهده دار امر تعل یتیترب -یواحد علم :هیعلم مدرسه

:  رینظ تیناز شالالنونات روحا یکیبه  ه یاز مدارس علم یکیدر  رش یمراح  پذ یدر تمام تیاسالالت که پا از موفق يفرد :طلبه

 و ... اشتغال داشته باشد. هیعلم هايدر اداره حوزه يهمکار غ یتبل ق یتحق ا یتدر   یتحص

ص   مقطع ص سطح یتخ سوم  (:4) ش  شود یخواهران اطيق م هیعلم هايحوزه تیو ترب میمقطع از نظام تعل نیبه    و هاتهکه در ر

 4سطح   یلیتحص  مقطع  دانشنامه  نیا ينیو به فارغ التحص  گرددیوارا ه م یطراح  یتخصص   هیپا کردیمختلف با رو هايشگرای

 .شودیاعطاء م

  نیدارنده ا داللت دارد. یطلبه در مقطع تخصص   یلالتحصی که بر فارغ شود یاطيق م یرسم  نامهیبه گواه :4دانشنامه سطح    

 ر است.   برخوردا عالی آموزش مراکز و هادانشگاه يدکتر ينیفارغ التحص یواستخدام یعلم يایمزا هیاز کل نامهیگواه

 فارسی استمطلب و نگارش در یک زبان غیر از زبان خواندن  درکمهارت آزمونی شام  تخصصی: زبانآزمون 

 .ارددرصد آن با رشته آزمون تطبیق د 70اي است که رشته رشته مرتبط:

  



 

  
 

 پژوهشي-آموزشي كليات سطح چهار آشنایي با

 اهداف

 ي مرتبط با رشته؛هاروشو مبانی  مکاتب  آراء  ایجاد تسلط بر 

 در مسا   مرتبط با رشته؛ ش در حد تحلی   نقد و ارا ه نظرتقویت توان پژوه 

  ؛و گرایش تخصصی رشتهمسا   ارتقاء توان پاسخگویی به نیازهاي علمی و 

  ؛و گرایش ي جهت تولید علم و توسعه دانش در رشتهسازنهیزمتأمین پژوهشگر مورد نیاز و 

 ؛و گرایش تأمین استاد مورد نیاز در رشته 

 هااستیس

 اهتمام به ارتقاء فضا   و ملکات اخيقی و معنوي طيب؛ 

  موزش و پژوهش؛ي نوین و مؤثر در آهاروشو  هايفناور با استفاده از ي کارآمد حوزويهاسنتاز  يریگبهرهاهتمام به 

 اهتمام به پژوهش محور بودن دوره؛ 

  ؛چالشی يهادگاهیداهتمام به رویکرد نقادانه و نظریه پردازانه  با طرح 

  ي آموزشی و پژوهشی؛هاتیفعالي از زبان تخصصی رشته در ریگبهرهتأکید بر 

 اهتمام به نخبه پروري؛ 

  ها؛ به کارآمدسازي فرایندهاي تعلیم و تربیت در عین تسهی  و سرعت بخشی منطقی به آناهتمام 

 ؛ بر رویکرد اجتهادي در دروس مرتبط تاکید 

 آشنایي با كليات نظام تحصيلي

   ی حداق  مرخص محاسبهاست و طول دوره با احتساب رساله علمی  و بدون  واحدينیمسالی نظام آموزشی سطح چهار

 نیم سال است. 12و حداکثر  8

 رشته  واحد است و گذراندن دروس جبرانی در برخی 80ا احتساب رساله علمی تعداد واحدهاي درسی سطح چهار ب

   الزامی است.4ها عيوه بر واحدهاي مقرر سطح 
  الزامی است. 4براي طيب پذیرفته شده از رشته هاي غیر مرتبط در سطح  پیش نیازگذراندن دروس 

 پژوهشی است و منحصرا به شک  حضوري اجرا می شود.-سطح چهار دوره آموزشی 

 مندي هاي آموزشی پا از اتمام واحد هاي آموزشی و قب  از دفاع از رساله علمی  آزمون جامع به منظور ارزشیابی توان

 ار می شود.پژوهشی طلبه  برگز

  الزامی است. –بر اساس دستورالعم  ابيغی  –ارا ه دو مقاله علمی پژوهشی در طول دوره 

 سودر عناوينمشخصات کلی 

 عنوان درس واحدتعداد 

 اصول فقه واحد 8

 فقه واحد 12

 دروس تخصصی واحد 40

 رساله علمی واحد 20

 جمع کل واحد 80

  



 

   
 

 پذیرش ط یشرا

 ؛و مذهب حقه شیعه اثنی عشري بین اسيمعملی به دین معتقاد و التزام ا .1

 اعتقاد و التزام به والیت مطلقه فقیه و نظام مقدس جمهوري اسيمی ایران؛ .2

 تابعیت جمهوري اسيمی ایران؛ .3
 .نام کنندثبتبه صورت روزانه توانند میهیالعالم یاز جامعه المصطف یلیکد تحص افتیاتباع غیر ایرانی در صورت در 

 ؛یشنون طلبگ متناسب بارفتاري  هاي فکري  اخيقی وصيحیتداشتن  .4
 هاي جسمی و نقص عضو مانع از تحصی ؛برخورداري از سيمت روان و نداشتن امراض مسري و بیماري .5
 ؛مرتبط شیدر گرا 3داشتن دانشنامه سطح  .6

 است.مرتبط  مشروط به گذراندن دروس جبرانی مجاز هاي غیرپذیرش داوطلبان رشته 

 ؛  حسب موردیا سرپرست قانونی رضایت پدر یا همسر .7
 ؛مصاحبه علمی وزبان تخصصی  قبولی در آزمون کتبی  .8

 نمره قبولی در آزمون تخصصی حداکثر تا قب  از برگزاري آزمون جامع ارا ه گردد.  
 

 سنجش علمي

 :توجه استنکات ذی  قاب  به منظور سنجش سطح علمی داوطلبان براي ورود به سطح چهار  

 شترک ب  يآزمون ورود شته  نیاز دروس م صی    دروس و ها ر ص شته  تخ به   وناز نمره آزم %40گردد.یبرگزار م یانتخاب ي ر

 .ابدی یاختصاص م یبه دروس تخصص %60دروس مشترک و 

 دیآیدرصد به دست م %40ریثأبا ت 3و معدل ک  سطحدرصد  %60ریثأبا ت ياز نمره آزمون ورود یعلم ازیامت  . 

 .    شود یمعدل ک   معدل دروس گذرانده شده محاسبه م ي  به جا 3در سطح  یداوطلبان شاغ  به تحص يبرا 

 است. یعلم ازیامت %50کسب حداقل  يدر آزمون ورود ینصاب قبول 

 :گرددیاضافه م %20حداکثر تاافراد ذی    يبه نمره کسب شده در آزمون ورود

  ؛هیسجاد فهیصح ای البيغه نهج ک حافظان 

  ؛و بیشتر جزء قرآن کریم 10حافظان 

 ضور در جبهه(حماه سابقه  6داراي حداق  رزمندگان و  درصد 40جانبازان باالي )؛ آنان کیو بستگان درجه  ثارگرانیا 

 ؛طيب یمسابقات علم سه نفر برتر 

  شنواره  یسه نفر برتر دارنده اثرعلم ش  درج شرط آنکه  آن دییمورد تا ایمرکز  یپژوه سال   به  سب    بیش از دو  از زمان ک

 امتیاز  نگذشته باشد؛

 عرصه آموزش و پژوهش؛ برتر ياستعدادها 

 ؛دیاسات یجشنواره علم برتر سه نفر 

 ؛ییو اجرا یپژوهش  یدارندگان سوابق آموزش 

  سابقه تدریا در مراکز حوزوي؛ آموزشی:سوابق 

  شی  سوابق شاوره     فیتأل :پژوه سابقه راهنمایی  داوري و م سه و داوري     نامهانیپاکتاب  مقاله  ترجمه   حقیقات  تسطح 

 پایانی سطح دو  نشست علمی و ارا ه کرسی آزاد اندیشی؛



 

  
 

 :مدیریت و معاونت در مدارس علمیه و مدیریت هاي استانی و مرکز؛ سوابق اجرايی 

 

 شک    برابر میو ن کی زانیبه م  یعلم ازیامت بیبه ترت  يآزمون ورود شدگان رفتهیپذ صاب ت داکثر دو و  حکيس و   یحداق  ن

 .شوندیم یمعرف یمدرسه  جهت انجام مصاحبه علم تیبرابر ظرف مین

 است.مصاحبه  ازیدرصد امت 50حداق    کسب یمصاحبه علم در یحد نصاب قبول 

 سه به م   يآزمون ورود سوابق علم %55 زانیو معدل سطح    در %  30 زانیبه م ی% و مصاحبه علم  15 زانیبه م ییو اجرا ی  

 داوطلب موثر است. یینها ازیامت

 شده اند  به ترتیب باالترین امتیاز  به میزان ظرفنی که حداق  امتیاز قبولی را کسب کرده از میان داوطلبا ي مدارس  یت تایید 

 شوند.به عنوان پذیرفته شدگان نهایی اعيم میعلمیه  

 

                                        

  
ه ارا ه مدارک نسبت ب 31/2/1398 خیتا تار ژه یو ازاتیالزم است داوطلبان در صورت داشتن سوابق و امت

 .ندیخود اقدام نما یانتخاب هیبه مدرسه علم



 

   
 

 نام نویسيند یفرآ

سی  نام سعادت  8139-99 تحصیلی  سال  براي نوی   از حضرت فاطمه الزهرا  دخت نبی اکرم همزمان با والدت با 

ارس  و مد paziresh.whc.irبه نشانی   وبگاه طریق از 1398سال   پايان ارديبهشت ماه تا  1397ماهاسفند  7 تاریخ

 علمیه انجام می شود.

 

 نامثبت کارت الف( خريد

 پانصدت مبلغ و پرداخ paziresh.whc.irنشانی به خواهران علمیه هاي داوطلبان با مراجعه به وبگاه مرکز مدیریت حوزه

سریال  دریافت و کارت خرید به نسبت توانندیهاي بانکی عضو شبکه شتاب مریال( با استفاده از کارت500.000هزار ریال)

 نمایند. اقدام نام ثبتکارت 
 وجه واریز شده  قاب  استرداد نمی باشد؛ لذا در خرید کارت و ثبت نام دقت شود.  

 

 اولیه نامثبتب( مدارک الزم جهت 

 :نمایدنام آماده الزم است داوطلب  قب  از مراجعه به وبگاه مذکور  تصویر اسکن شده مدارک ذی  را براي ثبت

 رخ(؛جدید )با پوشش کام  اسيمی  چادر مشکی  تمام 4x3عکا  .1

 صفحات اول تا سوم شناسنامه؛ .2

 کارت ملی؛ .3

 ؛ براي شاغلین به تحصی ذکر معدلاشتغال به تحصی  با گواهی و براي فارغ التحصیين و سه سطح  دانشنامه .4
 زم نیست.براي طيب مدارس تابعه مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه خواهران السطح سه بارگذاري تصویر دانشنامه  
از  یدگید کشبرخوردار بوده و فاق یاز وضوح کاف دیبا یارسال ریتصاوو  JPEG و یا JPG شده باید با فرمتتصاویر اسکن 

 .عرض باشند ایطول 

 
 حجم تصوير اندازه تصوير مدرک

 کیلو بایت نباشد 250و بیشتر از  40کمتر از  پیکس  300*400 عکس پرسنلی

 کیلو بایت نباشد 500و بیشتر از  100کمتر از  پیکس  500*700 ساير مدارک

 

 ج( انتخاب مدرسه، رشته محل و مرکز آزمون

  در وبگاه آزمون  مراکز مدارس  رشته مح  ها و فهرستpaziresh.whc.ir  .قاب  مشاهده اشت 

  پذیر است  امکاندي( بنجدول زمان مطابق)یا ویرایش اطيعات  نام نویسیمرکز آزمون  حداکثر تا زمان پایان رشته و تغییر

 .شودو بعد از اتمام زمان ویرایش  اطيعات قاب  تغییر نیست بنابراین هنگام انتخاب  دقت 
 

  الذکر  به عهده داوطلب خواهد بود.هاي اشتباه و مغایر با ضوابط فوقمسنولیت انتخاب 
 

 

 



 

  
 

 د(شرکت در آزمون کتبی

  شود.یبرگزار م 1398 خردادماه 25 عصر( 15)ساعت صبح( و عصر  10دو نوبت صبح)در  شنبه روزدر آزمون ورودي 

  ی وبگاه به نشاناز طریق  (1398 خردادماه 24تا  22)سه روز قب  از برگزاري   جلسه آزمون بهکارت ورود

paziresh.whc.ir  استقاب  دریافت  سطح سهو همچنین از طریق مدارس علمیه. 
  رکت در آزمونمجاز به شدر مرکز آزمون انتخابی خود  به همراه کارت شناسایی  ورود به جلسهبا ارا ه کارت داوطلب 

 .بود خواهد
 

 هـ( شرکت در مصاحبه علمی

 اه مرکز به بندي  با مراجعه به صفحه شخصی خود در وبگبایست با توجه به جدول زمانبه مصاحبه  می شدگانیمعرف

 نمایند.  اقدام تعیین نوبت مصاحبه  نسبت به  whc.irpaziresh.نشانی 
  شود.لقی میتبه منزله انصراف در موعد مقرر حضور در جلسه مصاحبه  طبق زمان انتخابی  الزامی بوده و عدم حضور 

 

 و( اعالم اسامی قبول شدگان نهايی

 از طریق وبگاه به نشانی  1398 شهريورماه 14شدگان اسامی قبولpaziresh.whc.ir .اعيم خواهد شد 

  به ه میزان ظرفیت باند از باالترین امتیاز )آزمون و مصالالاحبه( امتیاز الزم را کسالالب کرده نصالالاب حددر این مرحله داوطلبانی که

 شوند.  معرفی میمدارس علمیه

  ا ه نکرده باشند نام ارخود را در زمان ثبت معدل کل یا گواهی موقت داراي  سه سطح   دانشنامه داوطلبانی که  ؛الزم به ذکر است   

از  اوطلباندحذف و   پذیرش فرآیند؛ در غیر این صالالالورت از دانشالالالنامه خود را ارا ه نمایند  31/6/1398 تا تاریخ می بایسالالالت

 شوند.فهرست انتظار به ترتیب امتیاز  جایگزین می

 

 نهايی شدگانرفتهيپذنام ز( ثبت

 عدم. نندک مراجعه خود انتخابیعلمیه  مدرسه به نامثبت جهت بندي ناند طبق جدول زماشدگان  موظفتمامی پذیرفته

 .شوندمی جایگزین یط واجد الشرا افراد مقررات  سایر رعایت با و شده تلقی پذیرش از انصراف منزله به مقرر موعد در مراجعه
 

 

 

  



 

   
 

 منابع آزمون ورودی كتبي و مصاحبه

 الف.  منابع آزمون مشترک

 باشد:به شرح جدول ذيل می 4هاي سطح کلیه رشتهمنابع آزمون کتبی 

 نويسنده  منابع مواد آزمون ر
 تعداد سؤاالت محدوده يا مؤلف

 تشريحی تستی

تجزیه و ترکیب و  1
 ترجمه

 وبیانه القران اعراب
 «4ج مبادي حد در»

 الدین محیی
 درویش

 - 20 30جزء 

 محمدرضا )عربی( اصول  اصول 2
 مظفر

 المقصدالثالث: مباحث 
 لعزیز. از ابتدا تا الباب االول: الکتاب ا1

 . الباب الخاما: حجیت ظواهر2
 تراجیح و . الباب التاسع: تعادل3

10 - 

 - 10 الحدود و القضاء کتاب ایروانی 3 سطح - االستداللی  فی تمهیددروس فقه 3

 تخصصی  ب. منابع آزمون

مواد  رشته ر
 نويسنده  منابع آزمون

 محدوده يا مؤلف
 تعداد سؤاالت

 تشريحی تستی

تفسیر  1
 تطبیقی

علوم 
 قرآنی

 التمهید تلخیص
 2 و 1 لدج

 معرفتآیت اهلل 

« ب الوحیکُتّا»تا آخر بحث « نزول القرآن». از ابتداي مبحث 1جلد اول: 

بحث ابتداي متا « القرا ات فی نشاتها و تطورها». از ابتداي مبحث 2

ی الناسخ و المنسوخ ف». از ابتداي مبحث 3« حدیث االحرف السبعه»

 «المحکم و المتشابه و حقیقه التاوی »تا آخر مبحث « القرآن

انی: فی الباب الث»تا آخر « سخافات و خرافات»جلد دوم: از ابتداي مبحث 

 «االعجاز العلمی

10 4 

 2 5 (القرا و بدون بخش هاي االعراب) 28جزء  طبرسی تفسیر مجمع البیان تفسیر
 4 5 28جزء  طباطباییعيمه  تفسیر المیزان

2 
علوم و 
معارف 
 قرآن

علوم 
 قرآنی

 التمهید تلخیص
 2 و 1 لدج

 معرفتآیت اهلل 

« ب الوحیکُتّا»تا آخر بحث « نزول القرآن». از ابتداي مبحث 1جلد اول: 

بحث متا ابتداي « القرا ات فی نشاتها و تطورها». از ابتداي مبحث 2

ی الناسخ و المنسوخ ف». از ابتداي مبحث 3« حدیث االحرف السبعه»

 «التاوی  المحکم و المتشابه و »تا آخر مبحث « القرآن

انی: فی الباب الث»تا آخر « سخافات و خرافات»ز ابتداي مبحث جلد دوم: ا

 «االعجاز العلمی

8 4 

 2 3 از مبحث قرا ات تا ابتداي نسخ قرآن آیت اهلل خو ی البیان
قواعد تفسیر قرآن 
 2 5 ک  کتاب علی اکبر بابایی )چاپ جدید(

 2 4 (القرا ه و االعراببدون بخش هاي ) 28جزء  طبرسی تفسیر مجمع البیان تفسیر

3 

فقه و 
 اصول
 

گرایش 
فقه 
 خانواده

 اصول فقه

دروس فی علم 
 االصول

 (الثا )ا 
 یا

 کفایة االصول

فی تعارض  الخا»تا ابتداي «  تحدید دالالت الدلی  الشرعی»از ابتداي  شهید صدر
 4 8 «االدله

و از « أو عقيً شرعاً السادس: فی بیان األمارات المعتبرالمقصد »از ابتداي کتاب تا  آخوندخراسانی
 4 8 «راتو األما ةالمقصد الثامن فی تعارض األدّلّ»تا « االجماع المنقول»ابتداي 

 2 2 المیراث و الطيق کتاب شهید ثانی شرح لمعه فقه
 3 5 بخش مکاسب محرمه شیخ انصاري مکاسب

رجال و 
 درایه

 1 3 ک  کتاب سبحانیآیت اهلل  الرجالکلیات فی علم 
 - 2 یث: آشنایی با مصطلح الحد4: آشنایی با تاریخ حدیث شیعه و 3فصول  علی نصیري درسنامه علم حدیث

حکمت  4
 متعالیه

 5 10 ک  کتاب عيمه طباطبایی نهایة الحکمة )عربی( فلسفه

 منطق
الجوهر النضید 

 1 3 فی البرهان و الحدالفص  الخاما:  عيمه حلی )عربی(

 1 3 ک  کتاب علی اصغر خندان مغالطات
تاریخ 
 فلسفه

درآمدي بر تاریخ فلسفه 
 اسيمی

محمدفنایی 
 اشکوري

 1 3 4جلد اول: فص  هاي 
 3 4 11 13 14جلد سوم: فص  هاي 

کيم  5
 اسيمی

 3 6 3 5 10 مرحله هايک  کتاب به جز  عيمه طباطبایی )عربی( ا نها فلسفه
عيمه محمدرضا  منطق مظفر منطق

 1 5 بحث برهان و مغالطه و جدل مظفر

 کيم
 4 6 از مقصد ثالث تا آخر کتاب عيمه حلی کشف المراد

کيم جدید با رویکرد 
 اسيمی

عبدالحسین 
 2 3 ک  کتاب خسروپناه

 می باشد. 4تشريحی سواالت  بارمو  1تستی سواالت  بارم 

  است. علمی همان منابع آزمون کتبی مصاحبهمنابع 



 

  
 

 بندی مراحل پذیرشجدول زمان

 

 ارتباط با ما

 توضيحات تاریخ عنوان

 چهارو مدارس علمیه سطح  paziresh.whc.ir : مرکز وبگاهاز طریق  پایان اردیبهشت ماه ثبت نام و ويرايش اطالعات

 20/3/98 امتیازاتاطالع از آخرين وضعیت 
 معافیت یا امتیازات ویژه مشاهده نتیجه درخواست

 paziresh.whc.ir : وبگاه مرکز:  قیاز طردر صفحات شخصی 

 paziresh.whc.ir  :مرکز وبگاهاز طریق  24/3/98تا  22/3/98 دريافت کارت ورود به جلسه آزمون

 - 25/3/98 برگزاري آزمون

 paziresh.whc.ir  :مرکز وبگاهاز طریق  25/4/98 اعالم نتايج آزمون کتبی

 paziresh.whc.ir مرکز: وبگاهصفحات شخصی در توسط داوطلب و از طریق  30/4/98تا  27/4/98 ثبت نوبت مصاحبه

 - 17/5/98تا  1/5/98 برگزاري مصاحبه علمی

 paziresh.whc.ir  :مرکز وبگاهاز طریق  14/6/98 اعالم نتايج نهايی

 شدهیمعرف چهارمراجعه حضوري به مدرسه علمیه سطح  26/6/98 تا 98 /16/6 نهايی نامثبت

 paziresh.whc.ir :مرکز وبگاهاز طریق  31/6/98 اعالم نتايج تکمیل ظرفیت

 توضیحات نحوه ارتباط عنوان

 اطيع از نتیجه آزمون و نتیجه مصاحبه با ارسال کد ملی 30002144 سامانه پیام کوتاه

 ت ناموتمدید احتمالی ثباطيع از آخرین اخبار مربوط به پذیرش  paziresh.whc.ir وبگاه اينترنتی

 سواالت  انتقادات و پیشنهادات paziresh@whc.ir پست الکترونیکی



 

   
 


