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                مقدمه

استعدادهای رشد و کمال که خداوند در نهاد بشر گذاشته است، رسالت همه کسانی است که فکر نو  یشکوفاسازتالش برای 

 و روحی کمال طلب دارند.

ی برای خواهرانی است که هم تشنه معارف ناب خواهآرمانجویی و ترین بسترهای کمالهای علمیه، یکی از مناسبحوزه

 را دارند. همنوعانتب و اند، هم شوق خدمت به اسالم، مکقرآن و عترت

لّغی کارآمد، های متعالی، مبفکری الهی و پاک داشته باشید و در حریم ارزش بوده،خواهید وجودی مفید و مؤثر شما که می

های علمیه و فراگیری تحصیل در حوزهادامه باشید، شایسته است که با  رگذاریتأثهدف شناس و ای مشاوری امین و مربی

در  های دینبه گسترش و نهادینه سازی آموزهعلوم اسالمی و معارف قرآنی، هم از سرچشمه ایمان سیراب شوید، هم بیشتر 

 بپردازید. جامعه 

مند به ادامه از همه داوطلبانی که عالقهبرای سال تحصیلی جدید، علمیه خواهران آماده است تا  یهاحوزهمرکز مدیریت 

توانند در عصرِ حاضر، وجود خویش را می نام به عمل آورده و در خدمت استعدادهایی باشد کهثبت ،در حوزه هستندتحصیل 

های اخالقی در جامعه سازند و به مسئولیت خویش در قبال اسالم عزیز و امّت مسلمان و جهان اسالم عمل وقفِ تعالی ارزش

 د.کنن

 

 شويدمي آشنا «عمومي مقطع بازپذيري» شرايط و هاويژگي با صرفاً دفترچه اين در

 

 

  

 خواهران هیهای علممرکز مدیریت حوزه
 معاونت آموزش

 یرشاداره کل سنجش و پذ
 1331ماه بهمن
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  تحصیلیآشنایی با کلیات نظام 

اختصاصای  هاای  های علمیه، متناسب باا ویگگای  بهای حوزههای علمیه خواهران با حفظ اصول اساسی و میراث گراننظام تحصیلی حوزه

 های این نظام، طراحی آن در قالب مقاطع تحصیلی هدفمند است.بانوان و نیازهای جامعه طراحی شده است. یکی از ویگگی

 هاي علميه خواهران:مقاطع تحصيلي حوزه

 کارشناسی پیوسته(؛ / 2مقطاع عمومی )سطح

 کارشناسی ارشد(؛ / 3مقطاع عاالای )سطح

 دکتری(. / 4مقطع تخصّصی )سطح

 هداف حاکم بر نظام تعليم و تربيت درحوزه هاي علميه خواهرانا

تربیت بانوان عالم، مومن، متعهد، بصیر، انقالبی، متخلق، آگاه و وظیفه شاناس در ایفاای وظیفاه ماادری و همساری و پاساداری از        .1

 .تحکیم و تعالی خانواده

 های :های علمیه در عرصهحوزه هایتربیت بانوان متخصص و کارآمد در راستای تحقق رسالت و مأموریت .2

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

 فرهنگی؛   -تعلیم و تربیت در حوزه های علمیه و سایر جوامع علمی 

 انسانی؛   -تحقیق و پگوهش، نظریه پردازی و اجتهاد در عرصه علوم اسالمی 

 ،خانوادگی و اجتماعی؛  راهنمایی و مشاوره در عرصه های فردی 

 .مدیریت و راهبری امور و مراکز علمی، فرهنگی، تبلیغی و آموزشی 

 انواع بازپذیری                                                 

تحصایل بازماناده و    اداماه کاه باه دلیال آموزشای از      های علمیه خاواهران طالب مدارس تحت پوشش مرکز مدیریت حوزه

 ناام ثبتبه شرح زیر،  بازپذیری دو نوع از یکی در شرایط احراز با توانندمی )نظام قدیم یا جدید(سطح یک  دانشنامهدارندگان 

 .دکنن

در یکی از مدارس علمیه تحت به صورت رسمی  تحصیلی حداقل یک سالطالبی است که  گهیو بازپذيري نوع اوّل: -1

تحصیل  ادامهولی از و دارای شماره طلبگی بوده  کرده باشندتحصیل علمیه خواهران  یهاحوزهمدیریت پوشش مرکز 

 تحصیل محروم شده باشند. ادامهانصراف داده یا به دلیل غیر انضباطی از 
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 دارندگان مدرک سیکل باید حداقل سه سال سابقه تحصیل داشته باشند.نکته: 

 سابقه  مدیریت حوزه علمیه خراسانمرکز یا مدارس علمیه تحت پوشش سالم اهلل علیها  ءطالبی که در جامعه الزهرا

 یهاحوزهتحت پوشش مرکز مدیریت  و ساکن شهرهای دارای مدرسه علمیه دارندرسمی )با ارائه گواهی( تحصیل 

 .شوندیم نامثبتبا ضوابط بازپذیری نوع اول  علمیه خواهران هستند

 توانند در آزمون یم است،محل تحصیل  علمیه مدرسه بیمان تصوزقبل از مربوط به  هاآن لیکه سابقه تحص یطالب

 شود(.)در صورت قبولی صرفا دروس غیر پایه آنها پذیرفته می ندکنشرکت  یریبازپذ

 دانشنامه اخذطالبی است که در آزمون مدارج علمی نظام قدیم شرکت نموده و موفق به  گهیو بازپذيري نوع دوم: -2

 اند.سطح یک شده
 

 شرایط پذیرش
 اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم؛ .1

 فقیه و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران؛ مطلقهاعتقاد و التزام به ولیت  .2

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران؛ .3

 های فکری، اخالقی و رفتاری؛صالحیتدارا بودن  .4

 سمی مانع تحصیل و امراض مسری؛های جروانی و نداشتن نقص عضو، بیماری -برخورداری از سالمت روحی  .1

 ؛شرکت در دورهیا همسر حسب مورد برای پدر کتبی رضایت  .6

 ؛()مصاحبه و تحقیق موفقیت در سنجش علمی و سایر مراحل پذیرش .7

دارندگان دیپلم و یا سه سال سابقه تحصیل  ویگه، مختصعمومی  مقطعداشتن حداقل یک سال سابقه تحصیل در  .8

 ؛)ویگه بازپذیری نوع اول(دارندگان مدرک سیکل مختص ،عمومی مقطعدر 

 دارا بودن دانشنامه سطح یک نظام قدیم) ویگه بازپذیری نوع دوم(؛ .3

 

 بخشی از ضوابط بازپذیری

  و بر اساس دستورالعمل ها و تعداد واحد دروس مصوب در همان سال عناوین، سرفصل بر اساستطبیق نمرات طالب بازپذیری

 .شودمیانجام  مربوطه

 شده باشد. رفعالیغهای علمیه خواهران باید پرونده قبلی این گروه از داوطلبان در سامانه جامع آموزش مرکز مدیریت حوزه 
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 هستند« دوره آزمایشی»ی، فاقد طالب بازپذیر. 

 ی که دارای طالبو  (دارندگان مدرک سیکل)مختص عمومی ویگه  مقطعی که دارای مدرک تحصیلی سیکل هستند در طالب

 .شوندمیبه ادامه تحصیل مشغول  (دارندگان مدرک دیپلم )مختص یعموم مقطعمدرک دیپلم یا بالتر هستند در 

ادامه ویگه دارندگان مدرک دیپلم،  عمومی مقطعتوانند در دارندگان مدرک سطح یک نظام قدیمِ فاقد دیپلم، می نکته:

 هستند. یقدیم، معاف از آزمون کتبدارندگان مدرک سطح یک نظام ند. تحصیل ده

 است. الجرالزمبازپذیری،  طالبآموزشی سطح دو نیز در خصوص  نامهنییآ، ضوابط مندرج در ذکر شدهعالوه بر ضوابط 

 

 

 نام و پذیرشرایند ثبتف
 

 :نامثبتمدارک الزم جهت  (أ

 ؛نامثبت تقاضانامهکاربرگ  لیتکم  .1

 (؛رختمامبا پوشش کامل اسالمی، چادر مشکی، )جدید و همانند  3*4عکسدو قطعه   .2

 کارت ملی؛های شناسنامه و اصل و تصویر تمامی برگ  .3

 0211307321008 حسااب شماره( به ریال 000/200) الیر دویست هزاربه مبلغ  نامثبت نهیهزاصل فیش پرداخت  .4

 خواهران؛های علمیه ز مدیریت حوزهبه نام مرک )سیبا( بانک ملی شعبه الغدیر قم

 دیپلم یا بالتر(؛ التحصیالنفارغمدرک دیپلم یا بالتر )تصویر اصل و  .1

 (؛سیکل التحصیالنفارغتصویر مدرک سیکل )اصل و  .6

  (؛1پیوست شماره )محل تحصیل  مدرسهاخالقی از  هیدییتأگواهی  .7

 (؛2پیوست شماره ) همسر یا سرپرست قانونی نامهتیرضا .8

 (.3)پیوست شماره محل تحصیل ، با امضاء مدیر و مهر مدرسه علمیه حوزوی های تحصیلیاصل کارنامه .3

 تحويل دهند. مدارس علميهبه  نامثبتمدارک را در زمان تذکّر: الزم است داوطلبان، 

 اوليه نامثبت (ب

سراسر کشور  مدارس علمیهاز طریق  10/12/31تا  11/11/31از تاریخ  36-37تحصیلی از داوطلبان برای سال نام ثبت

  شود.انجام می



 

5 

 

 

 شرکت در آزمون کتبي (ج

 زامراکا  در زماان هم صورت به و مرحله یک در 1336 اردیبهشت 8 جمعه روز صبح 10 ساعت رأس بازپذیری آزمون 

  .دشومی برگزار آزمون

 به نشانی  وبگاه مرکز طریق از متعاقباً آزمون، نشانی مراکزwhc.ir دشومی اعالم. 

 مادارس  طریق  از7/2/36تا 6/2/36در این دفترچه از تاریخ  مندرج بندیطبق جدول زمانجلسه آزمون  به کارت ورود

 .استقابل دریافت  هیعلم

 د نا خواه به شارکت در آزماون   مجازمرکز آزمون انتخابی خود صرفا در  وکارت ورود به جلسه،  هبا ارائفقط  انداوطلب

 .بود

  شودمیاعالم  دارس علمیه انتخابیم طریقاز   32/2/69نتایج آزمون در تاریخ. 

 اطمینان آزمون برگزاری دقیق محلنشانی و موقعیت  از آزمون، برگزاری زمان از قبل گرامی داوطلبان است لزم 

 .ندکن حاصل

 .هستند کتبي آزمون از معاف قديم، نظام يک سطح مدرک دارندگان

؛ شودمیبندی به مدارس علمیه اعالم طبق جدول زمان ،اسامی و مشخصات داوطلبان معاف از آزمون کتبی تذکر:

 .ندکناستعالم از مدرسه علمیه انتخابی،  ، مراتب راجهت اطمینان از وضعیت معافیت خودداوطلبان بنابراین 

 شرکت در مصاحبه: (د

، رفتااری و  یفکار هاای  باه احاراز صاالحیت    مشاروط ه، پذیرش داوطلب، یبا توجه به اهمیت گزینش افراد شایسته در مدارس علم

 تحقیق است.از طریق مصاحبه و  یاخالق

 است. یاسیسی و اجتماع شامل اطالعات دینی، عمومی، مصاحبه یمحورها

نوبت ، نسبت به تعیین مدرسه علمیهبندی با مراجعه به بایست با توجه به جدول زمانبه مصاحبه، می شدگانیمعرف

 ند.مصاحبه اقدام کن

 .شودمیانصراف تلقّی  منزله بهمصاحبه، طبق زمان انتخابی، الزامی بوده و عدم حضور در موعد مقرر  جلسهحضور در 

 نهايي: شدگانرفتهيپذ نامثبتهـ(  (ه

مراجعاه کنناد.    انتخاابی  مدرسه علمیاه نام به بندی، جهت ثبتطبق جدول زمان اندموظّفشدگان قطعی، تمامی پذیرفته

 .استانصراف از تحصیل  منزله بهعدم مراجعه در موعد مقرّر 
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 منابع آزمون کتبی

 

 امتحاني محدوده نام کتاب ماده امتحاني رديف

 (و مشتقباب فعل، باب اسم )فقط مبحث جامد  صرف متوسطه )حمید محمدی( صرف  1

 مبحث نحو 2ج مبادی العربیه  نحو  2

 مباحث تقلید، طهارت و نماز فالح زاده( نیمحمدحس) 1فقه  احکام  3

 

 بندی مراحل پذیرشجدول زمان

 

 

 

 

 

 

 توضيحات تاريخ عنوان

 از طریق مدارس علمیه سراسر کشور 10/12/31تا 31/ 11/ 11 نامثبت زمان

 ن آزمون کتبی از طریق مدارس علمیه اعالم اسامی معافی 24/1/36 اطالع از آخرین وضعیت پرونده

دریافت کارت ورود به جلسه 

 آزمون
 از طریق مدارس علمیه 7/2/36تا  6/2/36

 دریافت مشخصات مراکز آزمون از طریق وبگاه مرکز 8/2/36 برگزاری آزمون

 از طریق مدارس علمیه 23/2/36 اعالم نتایج آزمون کتبی

 از طریق مدارس علمیه 24/2/36تا  23/2/36 درخواست بازبینی

 از طریق مدارس علمیه 26/2/36 ی بازبینیهادرخواستپاسخ به 

 از طریق مدارس علمیه 27/2/36تا  24/2/36 تعیین نوبت مصاحبه

 توسط مدارس علمیه 4/3/36تا  30/2/36 برگزاری مصاحبه 

 از طریق مدارس علمیه 3/3/36 اعالم نتایج نهائی

 از طریق مدارس علمیه 11/3/36تا  3/3/36 درخواست بازبینی

 علمیهاز طریق مدارس  16/3/36 اعالم نتایج بازبینی

 شدهیمعرفمراجعه حضوری به مدرسه علمیه  14/4/36تا  10/4/36 نهایی نامثبت
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 گواهي اخالقي
 شود:گواهي مي      

 ........................ هب شماره شناسناهم: ........................ فرزند: ......................................: دارای شماره طلبگي.............................................. سركار خانم:

 ............................................... رد مدرهس علميه ................ ات سال تحصيلي ................ از سال تحصيلي ............................ صارده از .................... متولد:

 نیستمورد اتديي                                                 استمشغول هب تحصيل بوده و مراتب اخالقي و رفتاری انمبرده مورد تأديي  .................. شهرستان

 علميه مدرهس     مهر و   مدري    امضاء  
 .دييفرما ارسال .................................. هي علم  مدرهسهب صورت محرماهن هب آن را  لطفاً پس از تکميل گواهي،  !تذّکر: مدري محترم

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 .................................. اترخي:

 ................................... شماره:

 باسمه تعالي
 رضایت انهم 

..اینجانب     .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. ..   فرزند . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .    خانم        همسر                  سررپست اقنوني   .. . .. .. . .. . .. . ... .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . . ... فرزند       . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . . 

ضمن اطالع از اولویت انتخابي وی،رضایت خود را نسبت هب تحصيل  تمام وقت انمبرده رد مدرهس علميه       
. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. ... . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .      

 اعالم مي نمایم .

 
 

 تعاليبسمه

ررپست اقنوني رانم و انم خانوادگي س  /همس
 امضاء یا ارث انگشت
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 کارنامه تحصیلی
 ..................................سال تحصيلي......... .......... نيمسال

 ........................................شماره شناسنامه:  ...............................نام پدر:  ...............................................ي: نام خانوادگ .................................نام: 

 ........................................................................... مدرسه علميه: ......................................... سال ورود: ..........................................شماره طلبگي: 

 وضعیت نمره واحد نام درس شماره درس ردیف

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

 امضاء مدير و مهر مدرسه علميه               

 

 کارنامه تحصیلی
 ..................................سال تحصيلي............. ...... نيمسال

 ........................................شماره شناسنامه:  ...............................نام پدر:  ...............................................ي: خانوادگنام  .................................نام: 

 ........................................................................... مدرسه علميه: ......................................... سال ورود: ..........................................شماره طلبگي: 

 وضعیت نمره واحد نام درس شماره درس ردیف

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

 مدير و مهر مدرسه علميه امضاء               
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