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ُهوا ِف  ْ َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَّ ْ َلَع َفَلْوََل َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمهْْنُ
يِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلهْْيِ ََ الدِّ َْْذُرو ََ ُهْم   لَّ

 

 «211 آيه سوره توبه،»

 مقدمه

كند و معرفي مي« ميزان ارزش انسان» و« مايه حيات» ،«هدف خلقت»هاي ديني و فرهنگ اسالمي، علم را آموزه

شمارد. البته اين دانش و آگاهي بايد از حقيقتي برخوردار باشد و مي« دماء الشهداء»را افضل از « مداد العلماء»

 خدا برساند.« بندگي»و « خشيت الهي» جاي گيرد كه او را به مقام واالي« پژوهدانش»در جان  ياگونهبه

اسالمي و نيز گسترش عبوديت از راه فهم، ابالغ و اجراي دين، مركز مديريت  جامعهدر قشر بانوان  مهمبراي نيل به اين 

با استعانت از خداوند رشته تخصصي در سطح سه،  دوازدهدر پي اجراي موفق بيش از خواهران،  هيعلمهاي حوزه

پژوهشي( -آموزشي چهار سطح)تخصصي  مقطع 54-55در سال تحصيلي  عصرولي حضرت خاصهمتعال و عنايات 

ر چند مركز د« و اصول با گرايش فقه خانوادهفقه »و « با گرايش تفسير تطبيقي يعلوم قرآنتفسير و »هاي را در رشته

اط دستيابي به قوه استنب موانعكوشند هاي علمي ميبا تحقيق و مجاهدت در اين مقطع، طالب؛ نمايدمي اجراتخصصي 

و با ورود به عرصه ارائه نظريه علمي و توليد علم، در سنگر تبيين عالمانه معارف قرآن دارند را از پيش رو بر و اجتهاد

 هاي الهي ايفاي وظيفه كنند.و عترت و دفاع از ارزش

 

خواهران هیعلمهاي مركز مديريت حوزه  

 معاونت آموزش

 اداره كل سنجش و پذيرش

3131ماه بهمن  
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 پژوهشي-آموزشي كليات سطح چهار آشنايي با

 اهداف

 مرتبط با رشته؛ يهاروشايجاد تسلط بر آراء، مکاتب و  .1

 تقويت توان پژوهش در حد تحليل، نقد و ارائه نظريه در مسائل مرتبط با رشته؛ .2

 ارتقاء توان پاسخگويي به نيازهاي علمي و تخصصي رشته؛ .3

 نش در رشتهجهت توليد علم و توسعه دا يسازنهيزمتأمين پژوهشگر مورد نياز و  .4

 تأمين استاد مورد نياز در رشته .5

 هااستيس

 اهتمام به ارتقاء فضائل و ملکات اخالقي و معنوي طالب؛ .1

 نوين و مؤثر در آموزش و پژوهش؛ يهاروشو  هايفناوركارآمد حوزوي،  يهاسنتاز  يريگبهرهاهتمام به  .2

 اهتمام به پژوهش محور بودن دوره؛ .3

 چالشي مرتبط با رشته؛ يهادگاهيداهتمام به رويکرد نقادانه و نظريه پردازانه، با طرح  .4

 آموزشي و پژوهشي؛ يهاتيفعالاز زبان تخصصي رشته در  يريگبهرهتأكيد بر  .5

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

 نظام آموزشي

نيم سال  12و حداكثر  8، حداقل نامهانيپانظام آموزشي سطح چهار، نيم سالي واحدي است و طول دوره با احتساب 

 خواهد بود.

 ن و مشخصات كلي دروسيعناو
 

 

 
 

 

 

 

 .رديگيم: در دروس تخصصي، شيوه تدريس اجتهادي مورد توجه قرار 1تبصره 

 .دهديمدرصد دوره را پوشش  44پژوهش و تحقيقات حداقل  حجم :2تبصره 

 .گردديمتخصصي تهيه و اجرا  يهاشيگراو  هارشتهو سرفصل دروس فقه و اصول متناسب با  نيعناو :3تبصره 

 
 

 واحد عنوان درس
 8 اصول فقه

 12 فقه

 44 دروس تخصصي

 24 رساله علمي

 84 جمع كل
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 ط عمومي و اختصاصييشرا
 

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

 عشري؛اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسالم و مذهب حقه شيعه اثني .1

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

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران .3

 و رفتاري؛ هاي فکري، اخالقياحراز صالحيت .4

 جسمي مانع تحصيل و امراض مسري؛ يهايماريببرخورداري از سالمت روحي و رواني و نداشتن نقص عضو و   .5

 ، مصاحبه علمي و ساير مراحل پذيرش.)عربي(موفقيت در آزمون ورودي دروس تخصصي، زبان تخصصي .6

 عدم تحصيل همزمان در حوزه و دانشگاه؛ .7

 تعهّد مکتوب نسبت به اتمام دوره؛ .8

 (؛متأهلبراي داوطلبان مجرد( يا همسر )براي داوطلبان پدر )رضايت  .5

 سکونت با همسر يا والدين در شهر محل استقرار واحد آموزشي انتخابي؛ .14

روزانه را داشته باشند، مجاز به  وآمدرفتتبصره: طالبي كه امکان استفاده از خوابگاه رسمي حوزه علميه خواهران و يا 

 باشند.مي نامثبت

 هاي مرتبط؛را بودن مدرک علمي سطح سه رشتهدا .11

 .است، ازينشيپدروس  مشروط به گذراندن هارشتهتبصره: پذيرش طالب داراي مدرک سطح سه در ساير 

 
 سنجش علمي

 زبانبه منظور سنجش سطح علمي داوطلبان براي ورود به سطح چهار، آزمون كتبي از دروس تخصصي و زبان تخصصي )

 .گرددمطلب( رشته انتخابي برگزار مي درکعربي، در حد 

 .استدرصد دروس تخصصي  84عربي( و )يتخصصزبان  ؛درصد 24زان ـون كتبي به ميـورهاي آزمـنسبت توزيع امتياز مح

 .شودطرح مياي اين آزمون به صورت تشريحي و چند گزينه سؤاالت

 .باشديمشرط پذيرش و معرفي به مصاحبه  يانهيگزتشريحي و چند  سؤاالت  درصد امتياز 44كسب حداقل 

 

 امتيازات ويژه

هاي علمي، پژوهشي، فرهنگي و تربيتي داوطلبان براي سوابق ذيل امتيازاتي در نظر گرفته ه منظور ارج نهادن به فعاليتب

 شده است:

  شامل سابقه تدريس ؛آموزشيسوابق 

 سطح سه نامهانيپاكتاب، مقاله، ترجمه، سابقه راهنمايي، داوري و مشاوره  فيتألشامل  ؛پژوهشي سوابق 

 امور آموزشي، پژوهشي و فرهنگي در مراكز حوزوي ؛ شاملسوابق مديريت موفق اجرايي 

 معرفي به مصاحبه دارد و در آزمون كتبي لحاظ نخواهد شد. مرحلهبرخورداري از امتيازات فوق، اختصاص به  تذكر:
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 رشينام و پذثبتند يفرا

 نامثبت كارت خريد (أ
 اليرهزار  و پنجاه دويستو پرداخت مبلغ  www.whc.ir هاي علميه خواهران به نشانيوبگاه مركز مديريت حوزهبا مراجعه به 

رهگيري، كد  دريافتنام و توانيد نسبت به خريد كارت ثبتشتاب، مي شبکه عضو بانکي يهاكارتريال( با استفاده از  2540444)

 اقدام نماييد.

 نامثبتمدارک الزم جهت  (ب
 آماده نمايد: نامثبت جهتذيل را  تصوير اسکن شده مدارکالزم است داوطلب 

 .، جديد(رختمامبا پوشش كامل اسالمي، چادر مشکي، ) 4x3عکس  -1

 پيکسل باشد(. 444x344و حداكثر  344x244و اندازه حداقل  JPG)عکس اسکن شده بايد با فرمت 
 كارت ملي. -2

 .تحصيلي سطح سهمدرک  -3

 .امتيازات ويژه هاي مربوط بهگواهي -4

 نامثبت (ج
طريق وبگاه ز ا 14/12/53تا  25/11/53 تاريخ از 54-55تحصيلي از داوطلبان تحصيل در سطح چهار براي سال نام بتث

www.whc.ir  شود.انجام مي سطح چهارداراي مجوز پذيرش و واحدهاي آموزشي 
 تربیتی-آموزشیانتخاب واحد  (د

  خود را انتخاب نمايندمحل سکونت هاي سطح چهار در استان واحد آموزشي داراي مجوز اجراي رشته بايدداوطلبان. 

 اشدبيمسطح چهار نيز  يهارشتهبايد مركز تربيت مدرس قم را كه مجري  شودينمسطح چهار اجرا  هاآني كه در استان محل سکونت داوطلبان 

 انتخاب نمايند.

 .شوديمداوطلبان به صورت متمركز در شهر قم برگزار مصاحبه تذكر: 

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

 انتخاب مركز آزمون (ه
ــتنام، وجود دارد. مركز آزمون انتخابي به براي كليه داوطلبان به هنگام ثبت مركز آزمونامکان تعيين   هيچ وجه قابل تغيير نيسـ

 لذا هنگام انتخاب دقت كافي داشته باشيد.

 شركت در آزمون كتبی (و

  گرددبرگزار مي 0931 خرداد 8جمعه  روز صبح 01ساعت  چهارآزمون ورودي سطح. 

  وبگاه طريق  از بنديطبق جدول زمانكارت ورود به جلسه آزمونwww.whc.ir باشد.قابل دريافت مي 

 د بودنخواه كارت ورود به جلسه، مجاز به شركت در آزمون هتنها با ارائ انداوطلب. 

  اعالم خواهد شد.وبگاه مركز طريق از  01/1/31نتايج آزمون در تاريخ 

 رفتاري -شركت در مصاحبه علمی (ز
  وبگاهبندي، با مراجعه به صفحه شخصي خود در بايست با توجه به جدول زمانبه مصاحبه، مي شدگانيمعرف www.whc.ir ،

 اقدام نمايند. تعیین نوبت مصاحبهنسبت به 

  ،وجود دارد.هاامکان تغيير نوبت مصاحبه تا سه روز قبل از شروع مصاحبهدر صورتي كه ظرفيت مصاحبه تکميل نشده باشد ، 

 ي خواهد شد.حضور در جلسه مصاحبه، طبق زمان انتخابي، الزامي بوده و عدم حضور در موعد مقرر به منزله انصراف تلق 

 شدگاناعالم اسامی قبول (ح

  به  (آزمون و مصاحبه)باالترين امتياز اند از كه حد نصاب الزم را كسب كرده التحصيل سطح سهن فارغدر اين مرحله صـرفا  داوطلبا
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 شوند.معرفي ميميزان ظرفيت واحد آموزشي، 

  اشند؛ نکرده ب خود را بارگذاري سهمدرک سطح ، نامثبتبه هنگام آنان در سامانه آموزش ثبت نشده و يا  التحصيليفارغافرادي كه

 شوند.معرفي نمي

 از طريق وبگاه  01/10/31شدگان در تاريخ اسامي قبولwww.whc.ir.اعالم خواهد شد ، 

 تربیتی-شدگان در واحدهاي آموزشینام پذيرفتهثبت (ط
شده، مراجعه كنند. عدم پذيرفته نام به واحدهاي آموزشـي ثبت بندي، جهتشـدگان قطعي، موظففند طبق جدول زمان تمامي پذيرفته

 .مراجعه در موعد مقرفر به منزله انصراف از تحصيل تلقفي شده و با رعايت ساير مقررات، افراد ذخيره جايگزين خواهند شد

 نام در واحد آموزشيمدارک الزم جهت ثبت 

  نامثبت هتقاضانام شدهكاربرگ تکميل. 

  شده( يسينوپشترخ، جديد و چادر مشکي(، همانند، تماماسالمي ))با پوشش كامل  3×4دو قطعه عکس. 

 هاي شناسنامه و كارت ملي.امي برگاصل و تصوير تم 

  سه.اصل و تصوير مدرک سطح 

 .اصل و تصوير گواهي امتيازات ويژه 

 نامه مکتوب نسبت به اتمام دورهتعهّد. 

 يا همسر )براي داوطلبان متأهل(. پدر يا سرپرست قانوني )براي داوطلبان مجرد( و نامهتيرضا 

 

 منابع آزمون كتبي و مصاحبه
 

 ضريب منبع موضوع رشته

ن
رآ

م ق
لو

 ع
 و

یر
فس

ت
 

 2 (؛ تألیف آیت اهلل معرفت )ره(2و1تلخیص التمهید )ج علوم قرآنی

 3 تا آخر قرآن کریم 22مجمع البیان تألیف مرحوم طبرسی؛ از جزء  تفسیر

 رجال و درایه
 کلیات فی علم الرجال تألیف آیت اهلل سبحانی )حفظه اهلل(

 دراسات فی علم الدرایه )تلخیص مقباس الهدایه( علی اکبر غفاری
1 

ل
صو

و ا
ه 

فق
 

 3 دروس فی علم االصول )حلقه ثالثه( یا کفایة االصول اصول فقه

 فقه
شرح لمعه )کتاب القضاء و کتاب االرث(، دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی 

 )کتاب الصالة و کتاب البیع( و بخش مکاسب محرمه از کتاب مکاسب شیخ انصاری 
3 

 رجال و درایه
 کلیات فی علم الرجال تألیف آیت اهلل سبحانی )حفظه اهلل(

 علی اکبر غفاریدراسات فی علم الدرایه )تلخیص مقباس الهدایه( 
1 
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 53بهمن  25

 54فروردين  25تا  24

 54 خرداد 7و  6

 54خرداد  8

 54 تير 14

 تير 12تا  14

 54تير  24

 54تير  22

 54 مرداد 24

 54شهريور  24

 54شهريور  22تا  24

 
 

 بندي مراحل پذيرشجدول زمان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتباط با ما
 

  

 توضیحات نحوه ارتباط عنوان

 اطالع از نتيجه آزمون و نتيجه مصاحبه با ارسال كد ملي 34442144 سامانه پيام كوتاه

 اطالع از آخرين اخبار مربوط به پذيرش حوزه علميه خواهران paziresh.whc.ir پايگاه اينترنتي

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

0
www.whc.irاز طریق وبگاه ثبت نامشروع•

0
ویرایش اطالعات •

9
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون•

1
(باشدمشخصات مراکز آزمون از طریق وبگاه مرکز قابل دریافت می)برگزاری آزمون کتبی •

5
اعالم نتایج آزمون کتبی•

0
ثبت درخواست تجدید نظر در نتیجه آزمون کتبی•

7
های تجدید نظرپاسخ به درخواست•

8
ثبت نوبت مصاحبه توسط داوطلبان از طریق وبگاه مرکز•

3
رفتاری -شروع مصاحبه های علمی•

01
شدگان نهايياعالم اسامي قبول•

00
نام نهاييتربيتي جهت ثبت-مراجعه حضوري به واحدهاي آموزشي•
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 گواهي اشتغال به تحصيل

 

 علميه خواهران اشتغال به تحصيل در نيمسال پاياني سطح سه حوزه گواهي

ي
ل م

مي
تک
ب 

طل
داو

ط 
وس

ت ت
سم

ن ق
اي

دد.
گر

 

 باسمه تعالي

 
 :.................................................مركز تخصصي/موسسه آموزش عالي حوزوي

 با سالم و احترام

................. متولد: ................. :............................................... فرزند: .................................. به شماره شناسنامه: ...............اينجانب

متقاضي ثبت نام و  ..........................: ........ با كد طلبگي ..................................: ............رشته............ .................: ..سال ورودي

 1354-55شركت در رشته امتحاني ...................................................... آزمون ورودي سطح چهار )دكتري( سال تحصيلي 

در نيمسال پاياني سطح سه )رشته:  اينجانب را خواهشمند است اشتغال به تحصيلهاي علميه خواهران مي باشم؛ حوزه

 .در آن مركز/موسسه را گواهي نماييد.............( ......................................

 

 ..............................نام و نام خانوادگي داوطلب:.

 ........................تاريخ تکميل فرم:.........................
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 باسمه تعالي

 

 

ناسنامه: ............................. بدينوسيله تأييد مي شود خانم :............................................... فرزند: .............................. به شماره ش

اشتغال در نيمسال پاياني سطح سه  ................................رشته: ................ : .....................سالمتولد : ............................ ورودي 

 ..... مي باشد. ......... .............. واحد با معدلواحدهاي گذارنده شده ايشان  تعداددارد. الزم به ذكر است به تحصيل 

                                                                                          

 :مركز تخصصي/موسسه آموزش عالي

 مهر و امضا

نسبت به ارائه مدرک  18/6/54الزم است تا تاريخ  (سطح چهارتخصصي )تذكر مهم : داوطلبان تحصيل در مقطع 

 ت پذيرش حذف خواهند شد.ايند، در غير اين صورت از محاسباسطح سه خود اقدام نم

 

 ..........................تاريخ: 

 شماره: .......................


