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مقدمه
آموزههای دیني و فرهنگ اسالمي ،علم را مایه حیات و میزان ارزش انسان معرفي ميکند و «مدادالعلماء» را افضل
از «دماءالشهداء» مي شمارد .البته این دانش و آگاهي باید از حقیقتي برخوردار باشد و بهگونهای در جان طالب
علم جای گیرد که او را به مقام واالی خشیت الهي و بندگي خدا برساند.
برای نیل به این مهم در قشر بانوان جامعه اسالمي و نیز گسترش عبودیت از راه فهم ،ابالغ و اجرای دین ،با
استعانت از خداوند متعال و عنایات خاصه حضرت وليعصر عجاهللتعاليفرجهالشریف مرکز مدیریت حوزههای علمیه
خواهران ،برنامهریزیهای الزم جهت اجرای دوره سطح سه را در سال تحصیلي  79-79در رشتههای تفسیر و
علوم قرآني ،فقه و اصول ،فلسفه اسالمي ،کالم اسالمي ،مطالعات اسالمي زنان ،تاریخ اسالم ،مدرسي ادبیات عربي،
اخالق و تربیت اسالمي و کالم با گرایشهای امامت ،مهدویت و مذاهب اسالمي ،نموده است.
امیدواریم با افزایش مراکز تخصصي و مؤسسات آموزش عالي حوزوی ،زمینههای الزم جهت تنوع و تعدّد رشتهها و
جذب بیش از پیش خواهران طلبه فراهم شود و شاهد طرح نظریههای قویم و بدیـع طـالب پژوهـشگر در
عرصههای مختلف و گسترش فضیلت و معنویت در جامعه باشیم .انشاءاهلل
مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران
معاونت آموزش
مدیریت سنجش و پذیرش
بهمن ماه 5971
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اصطالحات

 )5مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران :مرکز مدیریت حـوزه هـای علمیـه خـواهران ،تحـت
نظارت شورای سیاستگذاری حـوزه هـای علمیـه خـواهران ،امـر سـازماندهي ،هـدایت ،نظـارت و
پشتیباني مدارس علمیه خواهران سراسر کشور را بر عهده دارد که در این آیـیننامـه بـه اختصـار،
مرکز نامیده ميشود.
 )2دوره عالی (سطح سه) :به دومین مرحله از نظام تعلـیم و تربیـت حـوزههـای علمیـه خـواهران
اطالق ميشود که در رشتهها و گرایشهای مختلف ،طراحي و ارائه ميگردد و به فارغ التحصـیالن
این مقطع ،دانشنامه سطح سه اعطاء ميگردد.
 )9مرکز تخصصی حوزوی :واحد آموزشي است که یکـي از رشـتههـای تخصصـي مـورد نیـاز را بـا
گرایشهای مربوطه ،ارائه ميکند.
 )4مؤسسه آموزشعالی حوزوی :واحد آموزشي است که دو یا چند رشته تخصصي مورد نیـاز را بـا
گرایشهای مربوطه ،ارائه ميکند.

آشنايي با كليات نظام تحصيلي

نظام تحصیلي حوزههای علمیه خواهران با حفظ اصول اساسي و میراث گرانبهای حوزههـای علمیـه ،متناسـب بـا
ویژگي های اختصاصي بانوان و نیازهای جامعه طراحي شده است .یکي از ویژگيهای این نظام ،طراحي آن در قالب
مقاطع تحصیلي هدفمند است.
مقاطع تحصیلی حوزههای علمیه خواهران:
مقطـع عمومي (سطح / 2کارشناسي پیوسته)؛
مقطـع عـالـي (سطح / 9کارشناسي ارشد)؛
مقطع تخصّصي (سطح / 4دکتری).
اهداف حاکم بر نظام تعلیم و تربیت درحوزه های علمیه خواهران
 .5تربیت بانوان عالم ،مومن ،متعهد ،بصیر ،انقالبي ،متخلق ،آگـاه و وییفـه شـناس در ایفـای وییفـه مـادری و
همسری و پاسداری از تحکیم و تعالي خانواده.
 .2تربیت بانوان متخصص و کارآمد در راستای تحقق رسالت و مأموریتهای حوزههای علمیه در عرصههای :


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



تعلیم و تربیت در حوزه های علمیه و سایر جوامع علمي -فرهنگي؛



تحقیق و پژوهش ،نظریه پردازی و اجتهاد در عرصه علوم اسالمي -انساني؛



راهنمایي و مشاوره در عرصه های فردی ،خانوادگي و اجتماعي؛



مدیریت و راهبری امور و مراکز علمي ،فرهنگي ،تبلیغي و آموزشي .
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آشنايي با بخشي از ضوابط آموزشي سطح سه


دروس این مقطع تحصیلي به صورت نیمسالي ـ واحدی ارائه ميشود و هر نیمسال شامل  59هفته آموزشي و
 2هفته برای امتحانات است.



حداکثر مدّت تحصیل با احتساب پایان نامه و مرخصي ،در رشتههای سطح سه تا سقف  502واحد 55،نیمسال
و در رشتههای باالتر از  502واحد 52،نیمسال است.



شرکت طلبه در تمام برنامههای آموزشي ،فرهنگي و پژوهشي ،بر اساس برنامه و ضوابط ابالغي مرکز ،الزامي
است.



احراز عدم صالحیتهای فکری ،اخالقي و رفتاری طلبه در هر مرحله ،موجب محرومیت از ادامه تحصیل مي-
شود.



مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به فـارغالتحصـیالن ایـن مقطـع ،پـس از احـراز صـالحیتهـای الزم،
دانشنامه سطح سه اعطاء ميکند .دارندگان این مدرك ،از تمامي مزایای فارغالتحصیالن دوره کارشناسي ارشـد
دانشگاهها و مراکز آموزش عالي برخوردارند.
شیوههای تحصیل

داوطلبان در سطح سه حوزههای علمیه خواهران ميتوانند به تناسب شـرایط ،بـه یکـي از شـیوههـای حضووری،
نیمهحضوری و غیرحضوری تحصیل کنند:
 -1حضوری:
در شیوه حضوری ،برنامههای آموزشي ،بهصورت حضوری تمام وقت در مدارس عـلمیه برگزار ميگردد .در سـال
تحصیلي  ،79-79یازده رشته تخصصي شامل :تفسیر و علوم قرآني ،فقه و اصول ،کالم اسالمي ،کـالم بـا گـرایش
امامت ،کالم با گرایش مهدویت ،کالم با گرایش مذاهب اسالمي ،فلسفه اسالمي ،تاریخ اسـالم ،مطالعـات اسـالمي
زنان ،اخالق و تربیت اسالمي و مدرسي ادبیات عرب اجرا ميشود.

 -2نیمهحضوری:
برنامه تحصیلي سطح سه نیمه حضوری ،همان برنامه درسي سطح سه برای دورههای حضوری است که در آن 10
درصد از واحدهای درسي بهصورت حضوری و مابقي واحدهای درسي بهصورت غیرحضوری ارائه ميشود.


در حال حاضر رشتههای تفسیر و علوم قرآني ،فقه و اصول و تاریخ اسالم به شیوه نیمهحضوری ارائه مي-
شود.



عالوه بر شرایط عمومي پذیرش از شرایط اختصاصي در دوره نیمه حضوری ،دارا بودن معدل  51به باال در
سطح دو ،برای ورود به رشته فقه و اصول است.

 -3غیرحضوری:
برنامه تحصیلي سطح سه غیرحضوری ،همان برنامه درسي سطح سه برای دورههای حضوری است که در آن
تمامي دروس به صورت غیرحضوری ارائه ميشود.


دوره غیرحضوری فقط در رشتههای تفسیر و علوم قرآني ،فقه و اصول و تاریخ اسالم اجراء ميشود.



عالوه بر شرایط عمومي پذیرش از شرایط اختصاصي در دوره غیرحضوری ،دارا بودن حداقل معدل  59در
سطح دو و عدم اجرای دوره حضوری یا نیمه حضوری رشته مورد تقاضا ،در محل سکونت داوطلب است.



جهت اطالعات بیشتر به وبگاه  whc.irمراجعه کنید.
شرايط پذيرش
 -5اعتقاد و التزام عملي به دین مبین اسالم و مذهب حقه شیعه اثنيعشری؛
 -2اعتقاد و التزام به والیت مطلقه فقیه و نظام مقدس جمهوری اسالمي ایران؛
 -9تابعیت جمهوری اسالمي ایران؛


اتباع غیر ایراني (به استثناء ساکنان شهرهای قم ،مشهد ،اصفهان و گرگان) ميتواننـد در حـوزههـای
علمیه سراسر کشور ثبتنام کنند.

 -4داشتن صالحیتهای فکری ،اخالقي ،رفتاری و مراعات شئون و زی طلبگي؛
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 -1عدم اشتغال به تحصیل همزمان در سایر مراکز آموزش عالي حوزوی و دانشگاهي؛
 -9عدم اشتغال تمام وقت به کار؛
نکته :طالب غیرحضوری از شرط عدم اشتغال تمام وقت به کار ،مستثني هستند.
 -9تعهد اخالقي مکتوب نسبت به اتمام دوره؛
 -8رضایت کتبي پدر یا همسر ،حسب مورد برای اتمام دوره؛
 -7سکونت داوطلب با همسر یا والدین در نزدیکترین شهرستان دارای مدرسه علمیه؛
نکته :در صورتي که امکان رفت و آمد روزانه داوطلب به محل تحصیل انتخابي یا نزدیکترین مدرسه علمیه
میسر نباشد ،وی ميتواند به صورت خوابگاهي ثبتنام کند.
 -50داشتن دانشنامه سطح دو حوزههای علمیه خواهران؛


داوطلبان شاغل به تحصیل در سطح دو در صورت تصویب موضـوع تحقیـق پایـاني ،مـيتواننـد در
مقطع سطح سه ثبت نام کنند.



دارندگان مدرك کارشناسي مدرسه عالي شهید مطهری (ره) ،دانشگاه امام صـادق (علیـهالسـالم) و
جامعه المصطفي العالمیه ،با معدل  51مجاز به ثبتنام در این مقطع تحصیلي هستند.



دارندگان مدرك کارشناسي همسو و مرتبط سایر دانشگاهها با رشتهی حوزه (این گروه از داوطلبان
درصورت قبولي در مراحل پذیرش ،الزم است ،کسری دروس سطح دو را که حدود  80واحد اسـت
طي دو سال بگذرانند).

 -11موفقیت در سنجش علمي و سایر مراحل پذیرش (مصاحبه علمي -رفتاری)؛
معافيت ها و امتيازات ويژه

الف) داوطلبان معاف از آزمون کتبی
 -5حافظان کل قرآن کریم یا نهجالبالغه یا صحیفه سجادیه (با ارائه گواهي معتبر از مراکز مربوطه)؛
 -2فارغ التحصیالن سطح دو با حداقل معدل کل  ،57مشروط به آنکه بیش از دو سال از تاریخ فارغالتحصیلي
آنان نگذشته باشد؛

 -9طالب پایه پنجم دوره پنج ساله و پایه هفتم دوره هفت ساله که حداقل  90درصد امتیـازات را در مرحلـه
کشوری المپیادهای علمي کسب کردهاند؛ بهشرط آنکه بیش از دو سال از کسب امتیاز ،نگذشته باشد؛
 -4دارندگان دانشنامه سطح سه حوزههای علمیه خواهران برای تحصیل در رشته دیگر؛
 -1نفرات اول تا سوم جشنوارههای پژوهشي کشوری که توسط مرکـز مـدیریت حـوزههـای علمیـه خـواهران
برگزار ميشود بهشرط آنکه بیش از دو سال از زمان کسب امتیاز ،نگذشته باشد.
تذکّرات :داوطلبان متقاضي استفاده از معافیت از آزمون الزم است در تـاریخ  ،79/2/59بـا مراجعـه بـه صـفحه
شخصي خود در وبگاه به نشاني  www.whc.irاز ثبت معافیت خود اطمینان حاصـل کننـد .در صـورت عـدم
ثبت معافیت ،از طریق مدارس علمیه انتخابي خود پیگیری کنند؛ در غیر این صورت ،مرکز هیچگونـه مسـئولیتي
در قبال داوطلبان ،ندارد.
ب) امتیازات ویژه
به منظور ارج نهادن به فعالیتهای علمي ،پژوهشي ،فرهنگي ،تربیتـي و مـدیریتي داوطلبـان در دوران تحصـیل و
پس از آن ،امتیازاتي برای گروههای ذیل در نظر گرفته شده است:
 .5مبلغان و مشاوران برتر کشوری؛
 .2مدیران ،معاونان ،اساتید مدارس علمیه و همکاران مرکز و مدیریتهای استاني با ضوابط خاص؛
 .9طالبي که موضوع تحقیق پایاني آنها مرتبط با رشته تحصیلي انتخابي سطح سه باشد و در ارزیابي مرکز ،امتیاز
برتر کسب کنند؛
 .4برترینهای مقاالت پژوهشي کشوری؛
 .1برترینهای جشنوارههای قرآني کشوری؛
 .9برترینهای مسابقات قرآني (ترجمه ،مفاهیم و تفسیر)؛
 .9برترینهای مسابقات کشوری کتب شهید مطهری (ره)؛
 .8ممتازین کارنامههای تربیتي و پژوهشي مدارس علمیه؛
 .7طالب مناطق محروم.
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تذکر مهم
 معرفي دارندگان امتیازات ویژه فوق به مصاحبه در صورتي است که واجد حداقل امتیاز آزمون کتبي
ورودی شده باشند .بنابراین این امتیازات صرفا برای در اولویت قرار گرفتن آنان ،مؤثر است.
 اطالعات داوطلبان مذکور در بند  2از طریق سامانه آمار و اطالعات مرکز (سما) دریافت ميشود.
 اطالعات سایر دارندگان امتیاز ویژه از معاونتهای مربوطه در مرکز ،استعالم ميشود.
فرايند ثبتنام و پذيرش
أ) خرید کارت ثبتنام
داوطلبان با مراجعه به مدارس علمیه یا وبگاه مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به نشاني
 www.whc.irو پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال ( 9000000ریال) با استفاده از کارتهای بانکي عضو
شبکه شتاب ،ميتوانند نسبت به خرید کارت و ثبتنام ،اقدام کنند.
ب) مدارک الزم جهت ثبتنام اولیه

الزم است داوطلب قبل از مراجعه به وبگاه مذکور ،تصویر اسکن شده مدارك ذیل را جهت ثبتنام
آماده کند:
 -5عکس 9x4جدید و همانند (با پوشش کامل اسالمي ،چادر مشکي ،تمامرخ)؛
(عکس اسکن شده باید با فرمت  JPGو اندازه حداقل  200x900و حداکثر  900x400پیکسل باشد)

 -2کارت ملي (ویژه داوطلبان ایراني) ،کارت اقامت یا گذرنامه (ویژه داوطلبان غیر ایراني)؛
 -9مدرك تحصیلي سطح دو؛
 -4گواهيهای مربوط به معافیت یا امتیازات ویژه؛
ج) ثبتنام
ثبتنام برای سال تحصیلي  79-79همزمان با سالروز والدت با سعادت عقیله بني هاشم ،عالمـه غیـر معلمـه،

حضرت زینب کبری سالم اهلل علیها از تاریخ  71/55/51تا  79/5/95از طریق وبگـاه بـه نشـاني  www.whc.irو
مدارس علمیه سراسر کشور انجام ميشود .در صورت تمدید ثبتنام از طریق وبگاه مرکز اطـالع رسـاني مـي-
شود (.پذيرش تا پايان فرودين  69تمديد شد)

مسئولیت انتخابهای اشتباه و مغایر با ضوابط فوقالذکر ،به عهده داوطلب خواهد بود.
أد) انتخاب مرکز آزمون
 امکان مشاهده فهرست مراکز و تعیین مرکز انتخابي ،برای کلیه داوطلبان به هنگام ثبتنام ،وجود دارد.
 تغییر مرکز آزمون ،حداکثر تا زمان پایان ثبتنام یا ویرایش اطالعات (طبق جدول زمانبندی) امکانپذیر
است و بعد از اتمام زمان ویرایش ،اطالعات قابل تغییر نیست بنابراین هنگام انتخاب ،دقت کافي صورت
گیرد.
هو) شرکت در آزمون کتبی
 آزمون ورودی ساعت  50صبح روز جمعه  59تیر  5979برگزار ميشود.
 کارت ورود به جلسه آزمون ،طبق جدول زمانبندی از طریق وبگاه به نشاني  www.whc.irو همچنین از
طریق مدارس علمیه خواهران قابل دریافت است.
 داوطلبان با ارائه کارت ورود به جلسه در مرکز آزمون انتخابي خود ،مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود.
 نتایج آزمون در تاریخ  79/1/9از طریق وبگاه مرکز به نشاني  www.whc.irاعالم خواهد شد.
و) شرکت در مصاحبه علمی -رفتاری


معرفيشدگان به مصاحبه ،ميبایست با توجه به جدول زمانبندی ،با مراجعه به صفحه شخصي خود در
وبگاه مرکز به نشاني  ،www.whc.irنسبت به تعیین نوبت مصاحبه ،اقدام کنند.

 در صورتي که یرفیت مصاحبه مدرسه علمیه تکمیل نشده باشد ،امکان تغییر نوبت مصاحبه تا سه روز قبل
از شروع روند مصاحبههای مدرسه علمیه ،وجود دارد.
 حضور در جلسه مصاحبه ،طبق زمان انتخابي ،الزامي بوده و عدم حضور به منزله انصراف تلقي ميشود.
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ز) اعالم اسامی قبولشدگان نهایی
 اسامي قبولشدگان در تاریخ  79/09/9از طریق وبگاه به نشاني  www.whc.irاعالم خواهد شد.
 در این مرحله داوطلباني که حد نصاب امتیاز الزم را کسب کردهاند از بـاالترین امتیـاز (آزمـون و مصـاحبه) بـه
میزان یرفیت نهایي مدرسه علمیه ،معرفي ميشوند.
 الزم به ذکر است داوطلباني که مدرك تحصیلي سطح دو یا گواهي موقت دارای معدل کل خود را در زمان ثبت
نام ارائه نکرده باشند به عنوان "قبولي مشروط" معرفي ميشوند و در صورت ارائه مدرك تحصیلي سطح دو یـا
گواهي موقت دارای معدل کل تا تاریخ  ،79/9/95به عنوان قبولي قطعي معرفي ميشوند؛ در غیر این صـورت از
محاسبات پذیرش حذف و افراد دیگر از فهرست انتظار به ترتیب امتیاز ،جایگزین ميشوند.
ح) ثبتنام پذیرفتهشدگان نهایی در مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی
تمامي پذیرفتهشدگان قطعي ،مویّفاند طبق جدول زمانبندی ،جهت ثبتنام نهایي به مدارس علمیه انتخـابي،
مراجعه کنند؛ عدم مراجعه در موعد مقرّر بهمنزله انصراف تلقّي شده و با رعایـت سـایر مقـررات ،افـراد ذخیـره،
جایگزین ميشوند.
و) مدارک الزم جهت ثبتنام نهایی
 تکمیل کاربرگ تقاضانامه ثبتنام و کاربرگهای مربوط به تعهدات دوره تحصیلي؛
 دو قطعه عکس  9x4جدید ،همانند و پشت نویسي شده (با پوشش کامل اسالمي ،چادر مشکي ،تمامرخ)؛
 اصل و تصویر تمامي برگهای شناسنامه و کارت ملي برای طالب ایراني و کارت اقامت ویژه اتباع غیر ایراني؛
 اصل و تصویر مدرك سطح دو یا کارشناسي؛
 اصل و تصویر گواهي امتیازات ویژه؛
 رضایتنامه پدر یا سرپرست قانوني (برای داوطلبان مجرد) و یا همسر (برای داوطلبان متأهل)؛

منابع آزمون کتبي و مصاحبه علمي(عمومي و اختصاصي)
منابع آزمون کتبي کلیه رشتههای سطح سه و تربیت مدرس یکسان است و در دو سطح عمومي و اختصاصي ،به
شرح جدول ذیل تعیین شده است:
تعداد
سؤاالت

1

ر

مواد آزمون

منابع عمومی

حذفیات

5

تجزیه و ترکیب و
ترجمه

تجزیه و ترکیب و ترجمه (سورههای نور و
حجرات) در حد کتاب «الهدایة في النحو» و
«درسنامه علم صرف»

 .5درسنامه علم صرف :پژوهشهای پایان هر درس
 .2الهدایة في النحو :دروس ،48 ،49 ،49 ،45 ،40 ،99
 15 ،10 ،47و  92و مباحث مذکر و مؤنث از درس  97و
جمع مکسر از درس 42

51

2

فقه

ندارد

51
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* اصول فقه

ندارد

50

4

عقاید

ندارد

50

دروس تمهیدیه في الفقه االستداللي -سطح
( 2کتاب الطهاره ،الصالۀ)  -باقر ایرواني
دروس في علم األصول (الحلقة االولي) -
ویرایش باقر ایرواني
آموزش کالم اسالمي جلد اول  -محمد
سعیدی مهر

ر

رشته

5

تفسیر و علوم قرآني

2

فقه و اصول

9

کالم اسالمي

4

کالم با گرایش امامت

1

کالم با گرایش مهدویت

9

کالم با گرایش مذاهب اسالمي

9

اخالق و تربیت اسالمي

منابع اختصاصی

حذفیات

1

تعداد
سؤاالت

 .5تفسیر المیزان سورههای (احزاب و نور)  -عالمه طباطبایي

ندارد

21

 .2تفسیر نمونه سوره حجرات  -ناصر مکارم شیرازی

ندارد

50

 .9درسنامه علوم قرآني سطح  - 5حسین جوان آراسته

ندارد

51

ندارد

20

ندارد

40

درس  ،59دروس  25تا
 ،21دروس  40تا  42و
دروس  41تا  47از
کتاب کلیات فلسفه

21

آموزش کالم اسالمي
حذفیات ندارد

21

 .5دروس تمهیدیه في الفقه االستداللي  -سطح ( 2کتاب
البیع)  -باقر ایرواني
 .2دروس في علم األصول (الحلقة الثانیة)  -ویرایش باقر
ایرواني

 .5کلیات فلسفه  -علي شیرواني «آخرین چاپ»
 .2آموزش کالم اسالمي جلد دوم  -محمد سعیدی مهر

 .5بر کرانه شرح چهل حدیث  -جواد محدثي
 .2نظام خانواده در اسالم  -محمدرضاساالریفر

( )5حذفیات لحاظ شده (غیر از حلقه اولي) ،مطابق بخشنامه /5042الف  71است.
* تبصره :داوطلبان رشته فقه و اصول از این ماده درسي معاف است.
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احادیث ،24 ،55 ،8
 91 ،94 ،29و 98
فصل سوم و پنجم

21
21

ر

رشته

8

مدرسي ادبیات عرب

7

تاریخ اسالم

5
0

مطالعات اسالمي زنان

5
5

فلسفه اسالمي

1

تعداد
سؤاالت

منابع اختصاصی

حذفیات

 .5تجزیه و ترکیب ،عهدنامه مالک اشتر نامه « 19نهجالبالغه»

-

20

 .2مبادی العربیه جلد چهار  -تحقیق و تصحیح حمید محمدی

ندارد

90

 .5درسنامه تاریخ تشیع  -غالمحسن محرمي «چاپ دوم به
بعد»
 .2تاریخ اسالم  -مهدی پیشوایي

دروس  21 ،59 ،59و
29
ندارد

21

 .5زن در اسالم جلد اول تا آخر فصل چهارم  -فریبا عالسوند

ندارد

21

 .2دروس تمهیدیه في الفقه االستداللي  -سطح ( 2کتاب
النکاح و الطالق)  -باقر ایرواني

ندارد

21

 .5کلیات فلسفه  -علي شیرواني «آخرین چاپ»

 .2دروس في علم المنطق  -محمدرضا مظفر

درس  ،59دروس  25تا
 ،21دروس  40تا  42و
دروس  41تا 47
نقض تام و نقض
موضوع ،براهین اشکال
اربعه و از ابتدای مبحث
اقتراني شرطي تا ابتدای
قیاس استثنائي،
صناعة الخطابة و صناعة
الشعر

توجه :منابع مصاحبه علمي ،همان منابع آزمون كتبي (عمومي و تخصصي) است.

21

21

21

جدول زمانبندی پذیرش

عنوان

تاریخ

توضیحات

ثبتنام و ویرایش اطالعات

 71/55/51لي 79/5/95

از طریق وبگاه مرکز whc.ir :و مدارس علمیه

اطالع از آخرین وضعیت پرونده

79/2/59

مشاهده نتیجه درخواست معافیت
از طریق وبگاه مرکزwhc.ir :

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

 79/4/59تا 79/4/51

از طریق وبگاه مرکزwhc.ir :

برگزاری آزمون

79/4/59

دریافت مشخصات مراکز آزمون از طریق وبگاه مرکز

اعالم نتایج آزمون کتبي

79/1/9

از طریق وبگاه مرکزwhc.ir :

ثبت نوبت مصاحبه

 79/1/50تا 79/1/52

توسط داوطلب و از طریق وبگاه مرکزwhc.ir :

برگزاری مصاحبه علمي

 79/1/59تا 79/1/90

توسط مدیریتهای استاني

اعالم نتایج نهائي

79/9/9

از طریق وبگاه مرکزwhc.ir :

ثبتنام نهایي

 79 /9/9تا 79/9/51

حضوری به مدرسه علمیه معرفيشده

اعالم نتایج تکمیل یرفیت

79/9/95

از طریق وبگاه مرکزwhc.ir :

سال تحصیلی  1371-79حوزههای علمیه خواهران در هفته آخر شهریور  1371رسماً آغاز خواهد شد.

ارتبا ط با ما
عنوان

نحوه ارتباط

توضیحات

سامانه پيام کوتاه

42220033

اطالع از وضعيت دعوت به مصاحبه و نتيجه مصاحبه با ارسال کد ملي

پایگاه اینترنتي

www.whc.ir

ثبتنام و اطالع از وضعيت پذیرشي داوطلب از زمان ثبتنام اوليه تا
زمان حضور در کالسها (دعوت به مصاحبه و نتيجه مصاحبه و)...
اطالع از آخرین اخبار مربوط به پذیرش حوزه علميه خواهران
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کاربرگ پیشنویس ثبتنام

