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 اداره کل سنجش و پذیرش

1399اسفند   

 

 «یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ  »

 .بخشداند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمی میمان آوردهیخداوند کسانی را که ا

 «11 آیه مجادله،مبارکه سوره »

 مقدمه
-می« الشهداءدماء»را افضل از « العلماءمداد»کند و میزان ارزش انسان معرفی می مایه حیات و فرهنگ اسالمی، علم راهاي دینی و آموزه

خشیت  گیرد که او را به مقام واالي طالب علم جايجان ي در اگونهبهشمارد. البته این دانش و آگاهی باید از حقیقتی برخوردار باشد و 

 الهی و بندگی خدا برساند.
هاي اختصاصی هاي علمیه، متناسب با ویژگیبهاي حوزه هاي علمیه خواهران با حفظ اصول اساسی و میراث گرانحوزه یلینظام تحص

 .مقاطع تحصیلی هدفمند استهاي این نظام، طراحی آن در قالب بانوان و نیازهاي جامعه طراحی شده است. یكی از ویژگی

 :نخواهرا علميه هاي تحصيلي حوزه مقاطع
 (؛2عمومی )سطح مقطـع

 (؛3عـالـی )سطح مقطـع

 (؛4تخصّصی )سطح مقطع

 :اهداف
  ؛تعمیق مبانی اعتقادي و ایجاد زمینه تعالی اخالقی و معنوي 
 هاي مربوط به رشته/گرایش؛ ل و روشمسائ شناخت مبانی، مكاتب، آراء، 
 مرتبط با رشته/گرایش؛ل در حد تحلیل و بررسی تطبیقی مسائ توان پژوهشتقویت  
 ایجاد توان تبلیغ و پاسخگویی به نیازهاي علمی و مسائل رشته و گرایش در سطح نیمه تخصصی؛ 
 ها؛ایجاد توان تدریس در سطح دو و مقطع کارشناسی دانشگاه 

متعال و  از خداوند استعانت گسترش عبودیت از راه فهم، ابالغ و اجراي دین، با اسالمی و نیز جامعهدر قشر بانوان  مهمبراي نیل به این 

جراي ااي الزم جهت هریزيهاي علمیه خواهران، برنامهمرکز مدیریت حوزه «عج اهلل تعالی فرجه الشریف»عصریول حضرت خاصهعنایات 

 را نموده است.سطح سه مقطع 



 

 
 

 تعاریف
 هـاي علمیـه خـواهران، امـر    گـااري حـوزه  هاي علمیه خواهران کـه تحـت نظـارت شـوراي سیاسـت     مرکز مدیریت حوزه مرکز:

 سازماندهی، هدایت، نظارت و پشتیبانی مدارس علمیه خواهران سراسر کشور را بر عهده دارد.
 طالب خواهر است.تربیتی است که عهده دار امر تعلیم و تربیت  -واحد علمی مدرسه علميه:

نیـت نظیـر    فردي است که پس از موفقیت در تمامی مراحل پایرش، در یكی از مدارس علمیه، به یكـی از شـنونات روحا   طلبه:

 هاي علمیه و ... اشتغال داشته باشد.تحصیل، تدریس، تحقیق، تبلیغ، همكاري در اداره حوزه

هـا و  شـود کـه در رشـته   هاي علمیه خـواهران اطـالم مـی   تربیت حوزهبه دومین مقطع از نظام تعلیم و  (:3مقطع عالي)سطح

 3گردد و به فارغ التحصیالن این مقطع، دانشنامه تحصیلی سـطح  هاي مختلف با رویكرد پایه تخصصی، طراحی وارائه میگرایش

 شود.اعطاء می

-طالم مـی اهاي مدرسه علمیه برنامه به نحوه گاراندن دروس، براساس شرایط پایرش و میزان حضور طلبه در شيوه تحصيل:

 حضوري وغیرحضوري است.گردد و شامل حضوري، نیمه
 گاراند.یهاي تحصیلی خود را  به صورت حضوري در یكی از مدارس علمیه ماي که طلبه تمامی برنامهشیوه حضوري:شيوه 

را بـه شـكل    را به صورت مجازي و بخش دیگرآموزشی خود  هاياي که طلبه بخش معیّنی از برنامهشیوه حضوري:شيوه نيمه

 گاراند.حضوري در یكی از مدارس علمیه می

 گاراند.  یمهاي غیرحضوري آموزشی خود را به شكل مجازي در مرکز آموزش هاياي که طلبه برنامهشیوه شيوه غيرحضوري:

ارد. داللـت د  یطلبـه در مقطـع عـال    یلیشود که بـر فـارغ التحصـ    یاطالم م یرسم نامهیبه گواه:3حصيلي سطح تدانشنامه 

 یلز آمـوزش عـا  ارشـد دانشـگاه هـا و مراکـ     یکارشناسـ  النیفارغ التحص یواستخدام یعلم يایمزا هیاز کل نامهیگواه نیدارنده ا

  برخوردار است.

کـه بـراي    خبدو نفر از اساتید منت شورایی است مرکب از مدیر، معاونان آموزشی، فرهنگی، پژوهشی مدرسه و شوراي مدرسه:

 شود.گیري در امور محوله تشكیل میبررسی و تصمیم
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(سطح سهمقطع عالي )آموزشي  ضوابطآشنایي با بخشي از   
 حدهاي آن داد وازش هر درس با تعواحدي است در این نظام ار نیمسالی نظام آموزش در تمامی مدارس علمیه خواهران، مبتنی بر

 شده و قبولی یا عدم قبولی در یک درس به همان درس محدود خواهد شد.درس سنجیده 

 هفته براي امتحانات است. 2هفته آموزشی و  16شاملهر نیمسال 

 نیمسال است. 11حداکثر  ،طول دوره با احتساب پایان نامه و بدون احتساب مرخصی 

  متناوب یا متوالی اعم از سه نیمسال در طول دوره در نیمسال موجب مشروطی می شود. در صورتی که طلبه  14کسب معدل زیر

 .مشروط شود؛ از ادامه تحصیل محروم می گردد

 گرددهاي فكري، اخالقی و رفتاري طلبه در هر مرحله، موجب محرومیت از ادامه تحصیل میاحراز عدم صالحیت. 

 غيرحضوريو  يحضورمهين، حضوري سه شیوهتوانند به تناسب شرایط، به هاي علمیه خواهران میدر سطح سه حوزه داوطلبان

  نمایند تحصیل 

 

 

 

 

 
 

ند. کاء ميهاي الزم، دانشنامه سطح سه اعطالتحصيالن این مقطع، پس از احراز صالحيتهاي علميه خواهران به فارغمرکز مدیریت حوزه

 ارند.ها و مراکز آموزش عالي برخوردکارشناسي ارشد دانشگاه دوره النيالتحصفارغ ، از تمامي مزایايدانشنامهدارندگان این 



 

 
 

  شرایط پذیرش
   :يشرایط عمومالف( 

 ؛و ماهب حقه شیعه اثنی عشري بین اسالمعتقاد و التزام عملی به دین ما .1
 جمهوري اسالمی ایران؛اعتقاد و التزام به والیت مطلقه فقیه و نظام مقدس  .2
 تابعیت جمهوري اسالمی ایران؛ .3

 .نام کنندثبتبه صورت روزانه توانند می هیالعالم یاز جامعه المصطف یلیکد تحص افتیاتباع غیر ایرانی در صورت در 
 ؛هاي فكري، اخالقی و رفتاري متناسب با شنون طلبگیداشتن صالحیت .4
در  و جامعه المصطفی العالمیـه  ، دانشگاه امام صادمعالی شهید مطهريکارشناسی مدرسه یا  2انشنامه سطحداشتن د .5

 ؛14رشته هاي همسو با معدل 
 مجاز به ثبت نام می باشند. 31/6/99تحصیلی تا تاریخ  دانشنامهشاغلین به تحصیل مشروط به ارائه  

 ؛مانع از تحصیلهاي جسمی و نقص عضو برخورداري از سالمت روان و نداشتن امراض مسري و بیماري .6
 ؛رضایت پدر یا همسر یا سرپرست قانونی، حسب مورد .7
 رفتاري؛   -و مصاحبه علمی آزمون کتبیموفقیت در  .8

 :  و نيمه حضوري ب( شرایط اختصاصي شيوه حضوري

 ؛ور العملبق دستمطا ترین شهرستان داراي مدرسه علمیهسكونت با همسر یا والدین یا جد یا سرپرست قانونی در نزدیک .1
 ؛عدم اشتغال به تحصیل همزمان در طول دوران تحصیل به صورت حضوري در حوزه و دانشگاه .2
 ؛عدم اشتغال به کار منافی تحصیل با تشخیص شوراي مدرسه .3

 ها و احراز قابلیت علمی، بالمانع است.تحصیل همزمان استعدادهاي برتر، مشروط به عدم تداخل برنامه 

 غيرحضوري: شرایط اختصاصي شيوه  ج(

 ؛2در سطح  17داشتن معدل کل حداقل  .1
 ؛حضوريوري به صورت حضوري یا نیمهطلب غیر حضعدم اجراي رشته انتخابی در محل سكونت داو .2
در  بیت برثانیهمگا ود اینترنت پرسرعت حداقل رایانه، وب کم، میكروفون و دارا بودن امكانات سخت افزاري الزم از قبیل .3

فزارهاي کاربردي استفاده از نرم ا آشنایی با ویندوز، نصب و هاي الزم از قبیل  و همچنین مهارت طول دوره آموزشی
 اینترنت )آموزش هاي غیرحضوري از طریق سامانه هاي مجازي ارائه می گردد.( و آن

 

 

 

 

 

 ؛اند شدهن التيموفق به اتمام تحص ،يرانضباطيغ لیبوده و به دال يحوزو يرسم التصيسابقه تح يکه دارا دوره غير حضوري  طالب

رد مدارس از موفقيت در آزمون ورودي و مصاحبه، مجددا وا با شرایط سال پذیرش سابق نام نویسي نموده و پسمتناسب  توانندمي 

 علميه شده و ادامه تحصيل دهند.



 

 
 

 امتیازات ویژه معافیت ها و 
  الف(داوطلبان معاف از آزمون کتبي

می، و ارشـاد اسـال   با ارائه مدرک رسمی از یكی از مراکز  وزارت فرهنـگ ) ؛یا صحیفه سجادیه البالغهنهجکل قرآن کریم یا  انحافظ -1

 (سازمان اوقاف و امور خیریه یا سازمان تبلیغات اسالمی

 ؛نمی توانند از این امتیاز بهره مند شوند ،دارندگان مدارک حفظ از دیگر مراکز 
 اشته باشد؛نگ آنان یلیالتحصفارغ، مشروط به آنكه بیش از دو سال از تاریخ 19فارغ التحصیالن سطح دو با حداقل معدل کل  -2

 پژوهشی در زمینه علوم حوزوي )چاپ شده یا داراي گواهی چاپ( ؛ -دو مقاله علمیه دارندطالب  -3

 )با ارائه دانشنامه معتبر( براي تحصیل در رشته دیگر؛ سطح سهدانشنامه دارندگان  -4

المپیادهاي علمـی   امتیازات را در مرحله کشوري %70طالبی که در پایه پنجم دوره پنج ساله و پایه هفتم دوره هفت ساله، حداقل  -5

کـز اسـتعالم   هـاي مربوطـه در مر  )از طریـق معاونـت   ؛شرط آنكه بیش از دو سال از کسب امتیاز، نگاشته باشـد اند؛ بهکسب کرده

 شود نیازي به ارائه مدرک نیست(می

شـود  مـی  رگزارهاي علمیه خواهران بهاي پژوهشی کشوري که توسط مرکز مدیریت حوزهجشنوارهدارنده اثر علمی در  سه نفر برتر -6

ي به نیازشود م میهاي مربوطه در مرکز استعالمعا.نت)از طریق  ، نگاشته باشد؛شرط آنكه بیش از دو سال از زمان کسب امتیازبه

 ارائه مدرک نیست(

)از طریـق   شـد؛ شرط آنكه بیش از دو سال از کسب امتیاز، نگاشـته با به ؛مرکز عرصه آموزش و پژوهشگروه الف استعدادهاي برتر  -7

 شود نیازي به ارائه مدرک نیست(هاي مربوطه در مرکز استعالم میمعاونت

 

 

 

 

 

 

 

 

  ب( امتيازات ویژه

نگی، رهلمی، پژوهشی، فعهاي فعالیت هاي ایثارگران، توجه به مناطق غیر برخوردار و اهمیت دادن به به مقام خانواده نهادنمنظور ارج  به

  در نظر گرفته شده استهاي ذیل براي گروه داوطلبان در دوران تحصیل و پس از آن، امتیازاتی و مدیریتی تربیتی

 ؛با ارائه گواهی معتبر ) همسر و فرزندپدر، مادر،  ( ثارگرانیاول ابستگان درجه  .1

 ؛ماه سابقه حضور در جبهه 6درصد و رزمندگان داراي حداقل  40جانبازان باالي ایثارگران  شهدا، آزادگان،  

 (نیست رائه مدرکاشود نیازي به از طریق سامانه آموزش استعالم می) ؛برخوردارغیرمدارس علمیه  فارغ التحصیالن مقطع عمومی .2

 تهگاش و سالبه شرط آنكه در د ؛ز مدیریت حوزه هاي علمیه خواهرانتحت پوشش مرکنان رسمی واحدهاي حوزوي کارکاساتید و  .3

 (گواهی نیستبه ارائه شود. نیازي استعالم میسما و اساتید )اطالعات از طریق سامانه هاي؛ فعال باشند

طه هاي مربوتریق معاوناز ط) بیش از دو سال از کسب امتیاز، نگاشته باشد؛ شرط آنكهبه ؛مسابقات قرآنی کشوري مرکز برترسه رتبه  .4

 شود نیازي به ارائه مدرک نیست(در مرکز استعالم می

ز بوطه در مرکهاي مرنتاز طریق معاو) شرط آنكه بیش از دو سال از کسب امتیاز، نگاشته باشد؛ به ؛مسابقات علمی طالب سه نفر برتر .5

 نیازي به ارائه مدرک نیست(شود استعالم می

مرکز  ي مربوطه درهاتون)از طریق معا شرط آنكه بیش از دو سال از کسب امتیاز، نگاشته باشد؛به ؛ده مبلّغ و ده مشاور برتر کشوري .6

 شود نیازي به ارائه مدرک نیست(استعالم می

هاي مربوطه در مرکز استعالم ت)از طریق معاون نگاشته باشد؛شرط آنكه بیش از دو سال از کسب امتیاز، به ؛استعدادهاي برتر گروه ب .7

 (شود نیازي به ارائه مدرک نیستمی

وبگواه بوه نشواني     صوفحه شصصوي خوود در    مراجعوه بوه   ، بوا 3/3/99تواری  در معافيت از آزموون الزم اسوت    متقاضيداوطلبان 

paziresh.whc.ir  ندارد. ،مسئوليتي در قبال داوطلبان گونهچيه ، مرکزصورت نیدر غير ا از ثبت معافيت خود اطمينان حاصل کنند؛ 

http://www.whc.ir/


 

 
 

 نام نویسيیندآفر

ــ ــامتثب ــراي ن ــال ب ــیلی س ــاریخ از 1399-1400 تحص ــق از 1399 اردیبهشووت موواه 31تووا  1 ت ــاه طری ــانی  وبگ ــه نش ب

paziresh.whc.ir .انجام می شود 

 نامثبت کارت خریدالف( 

 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 بانكی عضو شبكه شتاب مریال( با استفاده از کارت500.000هزار ریال)

 نمایند. اقدام نام،ثبتکارت 

 شده، قابل استرداد نمي باشد؛ لذا در خرید کارت و ثبت نام دقت شود.وجه واریز  

 هياول نامثبتمدارک الزم جهت ب( 

  نمایدنام آماده الزم است داوطلب، قبل از مراجعه به وبگاه ماکور، تصویر اسكن شده مدارک ذیل را براي ثبت

 رخ(؛جدید )با پوشش کامل اسالمی، چادر مشكی، تمام 4x3عكس  .1

 ؛صفحات اول تا سوم شناسنامه .2

 کارت ملی؛ .3

 ؛براي شاغلین به تحصیل ذکر معدلاشتغال به تحصیل با گواهی براي فارغ التحصیالن و  سطح دو دانشنامه .4

 الزم نیست.مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه خواهران مدارس تابعه  آموختگانانشدبراي  دانشنامهبارگااري تصویر  

 ؛ویژه داوطلبان غیر ایرانیگارنامه و  معتبر کارت اقامت .5

 ؛گواهی هاي مربوط به معافیت .6

عرض  ایاز طول  یدگیبرخوردار بوده و فاقد کش یاز وضوح کاف دیبا یارسال ریتصاوو  JPEG یا و JPG فرمتشده باید با تصاویر اسكن 

 .باشند

 ترتيب اثر داده نصواهد شد.در صورت عدم تطابق اطالعات ثبت شده با اصل مدارک، به درخواست داوطلب  
 

 حجم تصویر اندازه تصویر مدرک

 کیلو بایت نباشد 250و بیشتر از  40کمتر از  پیكسل 300*400 عکس پرسنلي

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

 

 رشته محل انتصاب ( ج

  در وبگاه رشته محل هافهرست ،paziresh.whc.ir  ت.قابل مشاهده اس 

  ل طالعات قابا، نام نویسی پایر است و بعد از اتمام زمان امكان نام نویسیزمان پایان  مرکز آزمون، حداکثر تارشته و تغییر

 .شودبنابراین هنگام انتخاب، دقت  .تغییر نیست

 داوطلب خواهد بود.الذکر، به عهده هاي اشتباه و مغایر با ضوابط فوقمسئوليت انتصاب 

 شرکت در آزمون کتبي(د

  شود.برگزار می 1399خردادماه  9 جمعه روز صبح 9آزمون ورودي ساعت 

  وبگاه به نشانیاز طریق  (1399 خردادماه 8تا  7)روز قبل از برگزاري  دو ،جلسه آزمون بهکارت ورود paziresh.whc.ir 
 .استقابل دریافت 



 

 
 

  ونرکت در آزمشمجاز به در مرکز آزمون انتخابی خود، به همراه کارت شناسایی  جلسه ورود بهبا ارائه کارت داوطلب 

 .خواهدبود
 

 رفتاري - علمي و اخالقيشرکت در مصاحبه ( هو

 به نشانی گاه مرکزبندي، با مراجعه به صفحه شخصی خود در وببایست با توجه به جدول زمانبه مصاحبه، می شدگانیمعرف 

.whc.irpaziresh  نمایند.، اقدام تعيين نوبت مصاحبه، نسبت به 
  شود.تلقی می به منزله انصرافدر موعد مقرر حضور در جلسه مصاحبه، طبق زمان انتخابی، الزامی بوده و عدم حضور 

 

 اعالم اسامي قبول شدگان نهایي( و

  به نشانی  از طریق وبگاه 1399مردادماه  پانزدهمشدگان قبولاسامیpaziresh.whc.ir .اعالم خواهد شد 

  دارس بـه مـ  زان ظرفیـت  اند از باالترین امتیاز )آزمون و مصاحبه( به میـ امتیاز الزم را کسب کرده نصاب حددر این مرحله داوطلبانی که

 شوند.، معرفی میعلمیه

 ود را ارائـه  خـ  دانشـنامه ، 31/6/1399 تا تـاریخ  می بایست ،شاغل به تحصیل در مقطع عمومی)سطح دو(داوطلبانی  ؛الزم به ذکر است

 د.شوناز فهرست انتظار به ترتیب امتیاز، جایگزین می داوطلبانحاف و  ،پایرش فرآیند؛ در غیر این صورت از نمایند

 

 نهایي شدگانرفتهیپذنام ثبت( ز

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

 .شوندمی جایگزین ،ایطواجد الشر افراد مقررات، سایر رعایت با و شده تلقی پایرش از انصراف منزله به مقرر موعد در مراجعه

  



 

 
 

 )سطح سه( يمقطع عال هایرشته يتمام  يمنابع آزمون کتب
 تعداد سؤاالت عنوان، جلد و صفحات محدوده امتحانی منبع عنوان ردیف

 ادبیـات عرب 1
 «قسم النحو» 4مبادي  العربیه جلد 

به  1396چاپ  بهار« آقاي حمید محمدي»
 بعد

 «قسم النحو» 4دي  العربیه جلد مبا
 مرفوعات و منصوبات. بخش به بعد 1396بهار چاپ

20 

 فـقـه 2
 دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی

 «آقاي محمد باقر ایروانی»

  ةهاي صالجلد اول  کتاب

 جلد دوم   کتاب نكاح 
20 

 اصـول 3

فی  نیةالثادروس فی علم األصول الحلقة 

 -شهید سید محمد باقر صدر»اسلوبها الثانی

 «ویرایش  آقاي محمد باقر ایروانی 

 

کل کتاب با حاف بخش الدلیل الشرعی غیر اللفظی 

 تا اول اصول عملیه

20 

 منطق 4
 دروس فی علم المنطق

 «آقاي محمدرضا مظفر»
ل الباب الخامس)االستدالاز ابتداي کتاب تا ابتداي 

 المباشر او النسب بین القضایا(
20 

 عقاید 5
 آموزش کالم اسالمی

 )آقاي سعیدي مهر(
 20 ابتداي قدرت الهی( تاجلد اول)از ابتداي کتاب 

 )سطح سه( يمقطع عال هایرشتهمنابع مصاحبه تخصصي 
نابع مي* جزو فقه آزمون ورودبه منظور سنجش قرائت و فهم مطلب، عالوه بر منابع تخصصی، منبع مربوط به اصول توجه:

 .استها، مصاحبه در کلیه رشته
 

ن تمامي رشته ها:يمنبع مشترک ب

 حذفیات  منابع رشته دیفر

 مشترک بین تمامی رشته ها  1
کل ی )اسلوبها الثان یف ةیعلم األصول الحلقة الثان یدروس ف

 کتاب(
تا اول  یاللفظ ریغ یالشرع لیبخش الدل

 (220تا ص  151)ص  هیاصول عمل

 منابع تصصصي:

 حذفیات  منابع رشته ردیف

1  
 تفسیر و علوم قرآنی

 ندارد باییعالمه طباط –هاي )احزاب و نور( . تفسیر المیزان سوره1
 ندارد حسین جوان آراسته – 1. درسنامه علوم قرآنی سطح 2

2  

 فقه و اصول

تاب ک -تمهیدیه فی الفقه االستداللی)کتاب الطهارة. دروس 1
 ( محمد باقر ایروانیالنكاح

 ندارد

 (نیةالثا الحلقة. دروس فی علم األصول فی اسلوبها الثانی)2
 ویرایش محمدباقر ایروانی

 ندارد

ا از ابتدا ت «آخرین چاپ»علی شیروانی  –. کلیات فلسفه 1 کالم اسالمی  3
 20پایان درس 

 محمد سعیدي مهر –اول جلد کل . آموزش کالم اسالمی 2

 13درس 

 کالم با گرایش امامت  4

 آموزش کالم اسالمی حافیات ندارد کالم با گرایش مهدویت  5

 کالم با گرایش مااهب اسالمی  6

7  
 اخالم و تربیت اسالمی

و  35، 34، 26، 24، 11، 8احادیث  جواد محدثی –. بر کرانه شرح چهل حدیث 1
38 

 5و 3فصل  فرمحمدرضاساالري –. نظام خانواده در اسالم 2

8  

 مدرسی ادبیات عرب

 53. تجزیه و ترکیب، عهدنامه مالک اشتر نامه 1
 «البالغهنهج»

- 

 «قسم النحو» 4دي  العربیه جلد مبا. 2
 منصوباتمرفوعات و . بخش به بعد 1396بهار چاپ

 ندارد



 

 
 

9  
 تاریخ اسالم

چاپ دوم به »غالمحسن محرمی  –. درسنامه تاریخ تشیع 1
 «بعد

 26و  25، 17، 16دروس 

 ندارد مهدي پیشوایی –. تاریخ اسالم 2

10  
 مطالعات اسالمی زنان

 ندارد سوندفریبا عال –. زن در اسالم جلد اول تا آخر فصل چهارم 1
 -. دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی)کتاب النكاح 2

 محمدباقر ایروانی –الطالم( 
 ندارد

11  

 فلسفه اسالمی

، دروس 25تا  21، دروس 13درس  «آخرین چاپ»علی شیروانی  –. کلیات فلسفه 1
 49تا  40

 محمدرضا مظفر –. دروس فی علم المنطق 2
او  مباشرالخامس)االستدالل الاز ابتداي کتاب تا ابتداي الباب 

 النسب بین القضایا(

 ندارد

12  
 تبلیغ با گرایش حج

 الحج( دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی )کتاب -. فقه 1
 محمدباقر ایروانی –

 ندارد

 ندارد مهدي پیشوایی –. تاریخ اسالم 2

13  

 مشاوره خانواده با رویكرد اسالمی

 5و 3فصل  ساالري فرآقاي -.نظام خانواده در اسالم 1

 8و 7فصل  آقاي ساالري فر-.آشنایی با روانشناسی 2

ي و آقایان داود  علیهم السالمسیره تربتی پیامبر و اهل بیت .3
 حسینی زاده )پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(

 ندارد

14  
 تربیت دینی کودک و نوجوان

  

 مدیریت آموزشی

 8و 7فصل  آقاي ساالري فر -ایی با روانشناسی ..آشن1

 دي وآقایان داو  علیهم السالم. سیره تربتی پیامبر و اهل بیت 2  15
 حسینی زاده )پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(

 ندارد

مولفان )سیف،  –( انتشارات سمت 1.روانشناسی رشد)3
 کدیور، کرمی نوري و لطف آبادي(

 ندارد

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

(سه)سطح عاليجدول زمانبندی پذیرش مقطع   

 

 
 

   

 توضیحات تاریخ عنوان
و مدارس  paziresh.whc.ir   مرکز وبگاهاز طریق  اردیبهشت ماه 31تا  1 ثبت نام و ویرایش اطالعات

 علمیه سطح سه
 3/3/99 معافيت هااطالع از آخرین وضعيت 

 مشاهده نتیجه درخواست معافیت یا امتیازات ویژه

 paziresh.whc.ir وبگاه مرکز  قیاز طردر صفحه شخصی 

 paziresh.whc.ir  مرکز وبگاهاز طریق در صفحه شخصی  8/3/99تا  7/3/99 دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

 دریافت مشخصات مراکز آزمون از طریق وبگاه مرکز 9/3/99 برگزاري آزمون

 paziresh.whc.ir  مرکز وبگاهاز طریق در صفحه شخصی  10/4/99 اعالم نتایج آزمون کتبي

 paziresh.whc.ir  مرکز وبگاهاز طریق در صفحه شخصی  13/4/99تا  10/4/99 اعتراضات ثبت

 paziresh.whc.ir  مرکز وبگاهتوسط داوطلب و از طریق  19/4/99تا  17/4/99 ثبت نوبت مصاحبه

 یا مدارس علمیه ي استانیهاتیریمدتوسط  31/4/99تا  21/4/99 برگزاري مصاحبه علمي

 paziresh.whc.ir   مرکز وبگاهاز طریق در صفحه شخصی  15/5/99 م نتایج نهایياعال

 شدهیمعرف سطح سه مراجعه حضوري به مدرسه علمیه 20/6/99 تا 99 /15/6 نهایي نامثبت

 paziresh.whc.ir  مرکز وبگاهاز طریق در صفحه شخصی  31/6/99 اعالم نتایج تکميل ظرفيت

 توضیحات نحوه ارتباط عنوان

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

 ماطالع از آخرین اخبار مربوط به پایرش وتمدید احتمالی ثبت نا paziresh.whc.ir  وبگاه اینترنتی

 انتقادات و پیشنهادات سؤاالت، paziresh@whc.ir  پست الكترونیكی

 ارتباط با ما



 

 
 

 


