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 «...رَجاتٍ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَ »

 بخشدیماند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمی مان آوردهیاخداوند کسانی را که 

 «11 آيه ،مجادلهمبارکه سوره »

:مقدمه  
مه هتالش براي شکوفاسازي استعدادهاي رشد و کمال که خداوند در نهاد بشرگذاشته است، رسالت 

 طلب دارند.کسانی است که فکر نو و روحی کمال

که هم  است یخواهران يبرا یخواهآرمانو  ییجوکمال ين بسترهایتراز مناسب یکیه، یعلم يهاحوزه

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

 يهام ارزشید و درحریو پاک داشته باش یاله يفکر بوده،د و مؤثر یمف يد وجودیخواهیشما که م

که با  تسته اسیشاد، یباش رگذاریتأثهدف شناس و  ايین و مربیام يکارآمد، مشاور یغ، مبلّیمتعال

د، یراب شویمان سیا هشم، هم از سرچیو معارف قرآن یعلوم اسالم يریه و فراگیعلم يهال در حوزهیتحص

 د.ین مرز و بوم بپردازیمستعد ا يهااندن جوانهیهم به رو

از خواهران  د تادار یآمادگ 1399-1400تحصیلی سال براي خواهران سراسر کشور  هیعلم يهاهحوز

به  نامثبت، ادامه تحصیلجهت  ی موفق به اتمام تحصیالت در زمان مقرر نشده اند،که به دالیلاي طلبه

 یش را وقف تعالیتوانند در عصر حاضر، وجود خویم باشد که ییو در خدمت استعدادها هعمل آورد

 ز و امت مسلمان و جهانیعزش در قبال اسالم یت خویسازند و به مسئولدر جامعه  یاخالق يهاارزش

 ند.کناسالم عمل 

 يرشاداره کل سنجش و پذ 
 1398اسفندماه 



 

 
 

آشنایی با کلیات نظام تحصیلی  
هاي علمیه، هاي علمیه خواهران با حفظ اصول اساسی و میراث گرانبهاي حوزهحوزه یلینظام تحص

هاي این نظام، هاي اختصاصی بانوان و نیازهاي جامعه طراحی شده است. یکی از ویژگیمتناسب با ویژگی

 .مدت و هدفمند استآن در قالب مقاطع تحصیلی کوتاهطراحی 

 :نخواهرا علميه هاي تحصيلي حوزه مقاطع

 (؛2عمومی )سطح مقطـع

 (؛3عـالـی )سطح مقطـع

 (؛4تخصّصی )سطح مقطع

 :خواهران هيعلم يدرحوزه ها تيو ترب ميحاکم بر نظام تعل اهداف

 يمادر فهیوظ يفایشناس در ا فهیمتخلق، آگاه و وظ ،یانقالب ر،یمن، متعهد، بصؤبانوان عالم، م تیترب.1

 ؛خانواده یو تعال میاز تحک يو پاسدار يو همسر

 :يهادر عرصه هیعلم هايحوزه هايتیتحقق رسالت و مأمور ياستار بانوان متخصص و کارآمد در تیترب.2

 مختلف؛ يفرهنگ و معارف اسالم ناب در سطوح و ساحت ها جیو ترو غیتبل 

  ؛یفرهنگ -یجوامع علم ریو سا هیعلم يدر حوزه ها تیو ترب میتعل 

  ؛یانسان -یو اجتهاد در عرصه علوم اسالم يپرداز هیو پژوهش، نظر قیتحق 

  ؛یو اجتماع یخانوادگ ،يفرد يو مشاوره در عرصه ها ییراهنما 

 ؛یو آموزش یغیتبل ،یفرهنگ ،یمراکز علمامور  يو راهبر تیریمد 

  

  در مدارس تابعه مرکز ليسابقه تحص يبه طالبي اختصاص دارد که دارا مقطع عمومي بازپذيري 

يت حوزه      يه خواهران         مدير يت       ،هاي علم مدير يه خراساااان        حوزه  مرکز  و  هاي علم

  يدارا اي اند  محروم شااده لي از ادامه تحصاا  يانضااباط  غير يليو به دل وده بالزهراءجامعه  

 باشند.مي  کيسطح  دانشنامه

 



 

 
 

بازپذیریشرایط   
 ؛يعشر یاثن عهیاعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم و مذهب حقه ش .1

 به والیت مطلقه فقیه و نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران؛ یو التزام عمل اعتقاد .2

 جمهوري اسالمی ایران؛ تابعیت .3

روزانه  به صورتتوانند میهیالعالم یاز جامعه المصطف یلیکد تحص افتیاتباع غیر ایرانی در صورت در 

 .نام کنندثبت

 نه؛یشینداشتن سوء پ .4

 ؛یاسالم حدودشئونات و  تیرعا .5

 ؛يمسر و امراض لیمانع از تحص یجسم يها يماریو نداشتن نقص عضو و ب یاز سالمت روان يبرخوردار .6
 رضایت پدر یا سرپرست قانونی براي داوطلبان مجرد و همسر براي داوطلبان متأهل؛ .7
 ؛در حوزه و دانشگاه يبه صورت حضور لیهمزمان در طول دوران تحص لیبه تحصعدم اشتغال  .8

وراي شاحراز قابلیت علمی با تشخیص برتر، مشروط به عدم تداخل برنامه،  يهمزمان استعدادها لیتحص 

 .بال مانع استمدرسه، 

رستان شه نیکتریدر نزد یو سرپرست قانون يو مادر يجد پدر ای نیوالد ایکونت داوطلب با همسر س .9

 ه؛یمدرسه علم يدارا
لب، واجد باشد، داوط لومتریک 30کمتر از حدود  ه،یکه فاصله محل سکونت داوطلب با مدرسه علم یدر صورت 

 لومتریک 200ر تا حداکث 30 نیکه ب یدر مدارس طیشرا نیواجد يروزانه است. استفاده از خوابگاه، برا طیشرا

 است.  یتا محل سکونت آنان فاصله است، الزام

مراحل  و قبولی در سایر درصد معدل( 60درصد امتیاز آزمون+ 40علمی)امتیاز  درصد 50کسب حداقل  .10

 ؛تحقیق( )مصاحبه و گزینش
ع در مقط درسیواحد 90 ای)دوره پنج ساله( ژهیو یدر مقطع عموم درسیواحد  30گذراندن حداقل .11

 تیریکز مدمرخواهران،  هیعلم يحوزه ها تیری)دوره هفت ساله( در یکی از مدارس تابعه مرکز مدیعموم

 ، الزهراءجامعهو خراسان  هیعلم يحوزه ها
 ن شوند.خواهرا هیعلم يتوانند وارد حوزه ها یم هیاول رشیپذ قیصرفا از طر فوق طیداوطلبان فاقد شرا 
 ط فوقیمربوط به قبل از مصوب شدن مدرسه است؛ در صورت داشتن شرا وي لیکه سابقه تحصبه اي طل 

 .شرکت کند يریتواند در بازپذ یم
 حضوري، پس از قبولي در مراحلمتقاضي ادامه تحصيل به شيوه غيرداوطلبان بازپذيري نکته: 

گزينش و تطبيق دروس، در صورت داشتن شرايط مي توانند نسبت به تغيير شيوه تحصيلي 

 مراجع ذيربط اقدام نمايند.طريق خود از 



 

 
 

بخشی از ضوابط بازپذیری  

 .تطبیق سوابق تحصیلی طالب، مشروط به ورود مجدد ایشان از طریق بازپذیري است 

 جرااحال  در مصوب دروس واحد تعداد و هاسرفصل عناوین، اساس بر بازپذیري طالب نمرات تطبیق-

 انجام خواهد شد. -در صورت داشتن شرایط تطبیق

 که  یرتشده اند، در صو يریمحروم شده و سپس بازپذ لیاز تحص یآموزش لیبه دال کباریکه  یطالب

بوده و در ن يریمحروم شوند؛ مجاز به شرکت مجدد در بازپذ لیاز ادامه تحص یآموزش لیمجددا به دال

 توانند ثبت نام کنند.  یم هیاول رشیپذ قیصرفا از طر ،طیصورت داشتن شرا

  مان زلکن رعایت ضوابط آموزشی و تربیتی در هر  هستند. «دوره آزمايشي»طالب بازپذیري، فاقد

 براي ادامه تحصیل الزامی است.

 

نام نویسی  فرایند  

صیلی  سال  براي نامتثب شت ماه  1 تاریخ از 1399-1400 تح شت ماه   31تا  ارديبه   از 1399ارديبه

 و مدارس علمیه انجام می شود. paziresh.whc.irبه نشانی  وبگاه طریق

 نام:ثبت کارت الف( خريد

و  paziresh.whc.irنشانی به خواهران علمیه هاي با مراجعه به وبگاه مرکز مدیریت حوزه داوطلب

 دتوانمی  ،هاي بانکی عضو شبکه شتاباز کارتریال( با استفاده 400.000هزار ریال) چهارصدپرداخت مبلغ 

 .دکن اقدام نام،ثبت کد دریافت و کارت خرید به نسبت
 در خريد کارت و ثبت نام دقت شود. بنابراين؛ شده، قابل استرداد نيست واريزوجه  

 :هياول نامثبتمدارک لزم جهت ( ب

 نام آماده کند:الزم است داوطلب، قبل از مراجعه به وبگاه مذکور، تصویر اسکن شده مدارک ذیل را براي ثبت

 رخ(؛تمام ،جدید و همانند )با پوشش کامل اسالمی 3×4عکس  .1

 ؛و صفحات اول تا سوم شناسنامه ملی کارت .2

 ؛ويژه داوطلبان غير ايرانيیا گذرنامه  معتبر کارت اقامت .3



 

 
 

 ؛ی غیرحوزويلیتحص یگواه ایمدرک  .4

مرکز  ریز نمرات تحصیلی)مخصوص داوطلبانی که تحصیالت حوزوي خود را در مدارس تابعه .5

 گذرانده اند(؛مدیریت خراسان و جامعه الزهراء
سکن     صاویر ا Jشده باید با فرمت  ت PG  ویاJ PEG  صاو و سال  ریت ضوح کاف  دیبا یار ده و فاقد  برخوردار بو یاز و

 .عرض باشند ایاز طول  یدگیکش

 حجم تصوير اندازه تصوير مدرک

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

 کیلو بایت نباشد 500و بیشتر از  100کمتر از  پیکسل 500*700 سایر مدارک

 

 و مرکز آزمونمدرسه علميه ج( انتخاب 

  ت.قابل مشاهده اس  درصفحه ثبت نام علمیه مدارسفهرست 

  امکانبندي( مانجدول ز مطابق)یا ویرایش اطالعات  نام نویسی پایان زمانتغییر مرکز آزمون، حداکثر تا 

 .شودخاب، دقت پذیر است و بعد از اتمام زمان ویرایش، اطالعات قابل تغییر نیست بنابراین هنگام انت

  الذکر، به عهده داوطلب خواهد بودهاي اشتباه و مغاير با ضوابط فوقمسئوليت انتخاب. 

 

:يسنجش علم (د  

  گیرد.صورت می آزمون کتبي بوسیله ،بازپذیري سنجش علمی داوطلبان

در یک مرحله و به صورت  1399 خردادماه 9 جمعه روز صبح 9 ساعت رأس بازپذیري آزمون•

 . شودمان در مراکـز آزمون برگزار میمزه

  وبگاه به نشانی از طریق  1399 خردادماه 8تا  7 از تاریخ ،جلسه آزمون بهکارت ورود

paziresh.whc.ir   استقابل دریافت. 
  مجاز به ود، در مرکز آزمون انتخابی خبه همراه کارت شناسایی  جلسه ورود بهبا ارائه کارت داوطلب

 .بود خواهد شرکت در آزمون

یت در وبگاه مرکز مدیر داوطلب شخصی هصفح قیاز طر 1399سال  ماهخرداد 24نتایج آزمون در  •

 .شود یاعالم مهاي علمیه خواهران حوزه

 

  



 

 
 

منابع آزمون  کتبی  

 

 .است ايگزينهسوال چند 20شامل هر ماده درسي 

 :شرکت در مصاحبه (ها

رفتاري براي  ـ اخالقیمعرفی به مرحله مصاحبه  جهتامتیاز آزمون کتبی  درصد 50حداقلکسب • 

 داوطلبان بازپذیري الزامی است.
 هايصالحیت احراز به منوط داوطلب، پذیرش علمیه، مدارس در شایسته افراد گزینش اهمیت به توجه با •

 است. قتحقی و مصاحبه طریق از اخالقی و رفتاري فکري،

 عمومی، اجتماعی و سیاسی است.  ،ینیمحورهاي مصاحبه شامل اطالعات د •

 ( اعالم اسامي قبول شدگان نهاييو

 از طریق وبگاه به نشانی 1399سال  ماهتير 5شدگان اسامی قبولpaziresh.whc.ir .اعالم خواهد شد 

  شوند.، معرفی میعلمیهمدارس اند به امتیاز الزم را کسب کرده نصاب حددر این مرحله داوطلبانی که 

 

 :در مدارس علميه شدگانرفتهيپذنام ثبت(ز

 مراجعه خود انتخابی مدرسه به نامثبت جهت بندي،ناند طبق جدول زماموظف شدگانتمامی پذیرفته

 شود.می تلقی پذیرش از انصراف منزله به مقرر موعد در مراجعه عدم. کنند

 
 
 
 
 
 

 محدوده امتحاني نام کتاب مواد آزمون

 بخش فعل و بحث جامد و مشتق اسمکل  صرف متوسطه ) حمید محمدي( صرف

 کل مبحث نحو مبادي العربیه جلد دوم نحو

 ، صالهطهارت، مباحث تقلید درسنامه فقه ) آقاي فالح زاده ( احکام



 

 
 

2سطحبازپذیری ی بندی جدول زمان  

 توضيحات تاريخ عنوان

 paziresh.whc.ir  از طریق وبگاه  اردیبهشت ماه 31تا  1 نامزمان ثبت

کارت ورود به  افتیدر
 8/3/99تا  7/3/99 جلسه آزمون

  با مراجعه به صفحه شخصی از طریق وبگاه
paziresh.whc.ir 

 در مرکز آزمون انتخابی 9/3/99 آزمون يبرگزار

 paziresh.whc.ir  از طریق وبگاه  24/3/99 یآزمون کتب جینتا اعالم

 25/4/99تا  24/3/99 ثبت اعتراضات
  با مراجعه به صفحه شخصی از طریق وبگاه

paziresh.whc.ir 

 توسط مدرسه علمیه ---- ثبت نوبت مصاحبه

 2/4/99تا  25/3/99 مصاحبه يبرگزار
در مدرسه مطابق نوبت مصاحبه و با هماهنگی قبلی، 

 علمیه انتخابی

 paziresh.whc.ir  از طریق وبگاه  5/4/99 اعالم نتایج نهایی

 10/4/99تا  99 /7/4 ثبت نام نهایی
شده در مراجعه حضوري به مدرسه علمیه معرفی

 روزهاي دوشنبه و چهارشنبه

 

ما ارتباط با  
 توضيحات نحوه ارتباط عنوان

 با ارسال کد ملی پذیرشوضعیت آخرین اطالع از  30002144 پیام کوتاه سامانه

وبگاه مرکز مدیریت 

 هاي علمیه خواهرانحوزه
paziresh.whc.ir 

اطالع از آخرین اخبار پیگیري مراحل پذیرش و  ،نامثبت

 مربوط به پذیرش

 انتقادات و پیشنهادات پذیراي paziresh@whc.ir پست الکترونیک



 

 
 

 


