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«يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ»
خداوند کسانی را که ایمان آوردهاند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمی میبخشد و
خداوند به آنچه انجام مىدهید آگاه است.
«سوره مبارکه مجادله ،آيه »11

مقدمه
حوزههاي علمیه ،یکی از مناسبترین بسترهاي کمالجویی و آرمانخواهی براي خواهرانی است که هم
تشنه معارف ناب قرآن و عترت هستند و هم شوق خدمت به اسالم ،تشّیع ،نظام اسالمی و همنوعان را
دارند.
حوزههاي علمیه خواهران سراسر کشور براي سال تحصیلی  1401-1402آمادگی دارند تا از خواهران
عالقهمند به تحصیالت حوزوي ،ثبتنام به عمل آورده و در خدمت استعدادهایی باشند که میتوانند در
عصر حاضر ،وجود خویش را وقف تعالی ارزشهاي اخالقی در جامعه سازند و به مسئولیت خویش در
راستاي زمینه سازي تحقق تمدن عظیم اسالمی و حکومت جهانی امام عصر(عج) عمل کنند.
اهداف حاکم بر نظام تعليم و تربيت درحوزههای علميه خواهران:
.1تربیت بانوان عالم ،مؤمن ،متعهد ،بصیر ،انقالبی ،متخلق ،آگاه و وظیفه شناس در ایفاي وظیفه مادري
و همسري و پاسداري از تحکیم و تعالی خانواده؛
.2تربیت بانوان متخصص و کارآمد در راستاي تحقق رسالت و مأموریتهاي حوزههاي علمیه در عرصههاي:
تبلیغ و ترویج فرهنگ و معارف اسالم ناب در سطوح و ساحتهاي مختلف؛
تعلیم و تربیت در حوزههاي علمیه و سایر جوامع علمی -فرهنگی؛
تحقیق و پژوهش ،نظریه پردازي و اجتهاد در عرصه علوم اسالمی -انسانی؛
راهنمایی و مشاوره در عرصههاي فردي ،خانوادگی و اجتماعی؛
مدیریت و راهبري امور مراکز علمی ،فرهنگی ،تبلیغی و آموزشی؛

آشناييبابخشيازبرنامهتحصیليمقطععمومي
مدارس علمیه ،عالوه بر آموزش مبانی ،مقدمات و مسائل اصلی و اساسی دین ،در زمینههاي اخالقی،
پژوهشی و تبلیغی به پرورش و تربیت جنبههاي عقالنی و مهارتی طالب می پردازند.
مقطع عمومي :به اولین مقطع از نظام تعلیم و تربیت حوزههاي علمیه خواهران اطالق میشود که با
رویکرد آموزش معارف عمومی و بصورت پیوسته(سطح 1و )2طراحی و ارائه میگردد .به فارغ التحصیالن
این مرحله ،مدرک تحصیلی سطح دو اعطاء شده و در دو گروه؛ ویژه دارندگان مدرک دیپلم و ویژه
دارندگان مدرک دوره اول متوسطه ،اجرا میشود.
 آموزش ،در تمامی مدارس علمیه خواهران ،مبتنی بر نظام نیمسالی واحدي است .در این نظام ،ارزش
هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجیده شده و قبولی و یا عدم قبولی در یک درس ،به همان
درس محدود خواهد شد.
 هر سال تحصیلی ،شامل دو نیمسال و هر نیمسال16 ،هفته درسی و 2هفته امتحانات است.
 تعداد واحدها در مقطع عمومی (ویژه دارندگان مدرک دوره اول متوسطه)  266واحد درسی و طول
مدت تحصیل بدون احتساب مرخصی 7 ،تا  9سال است.
 اولین سال تحصیل (نیمسال اول و دوم) پذیرفتهشدگان« ،دوره آزمايشي» است و در صورتی که
داوطلبان ،امتیاز الزم در صالحیتهاي علمی ،اخالقی ،رفتاري و انضباطی را کسب نکنند ،پذیرش
آنان قطعی نشده و از ادامه تحصیل محروم میشوند.
 احراز عدم صالحیت فکري ،اخالقی و رفتاري طلبه در هر مرحله از تحصیل ،موجب محرومیت وي از
ادامه تحصیل میشود.
 انتقال طالب واجد شرایط ادامه تحصیل از یک مدرسه به مدرسه دیگر ،بعد از سپري شدن «دوره
آزمايشي» به یکی از دو صورت زیر ،امکان پذیر است:
انتقال از شهري به شهر دیگر؛ که فقط در صورت انتقال خانواده متقاضی (والدین یا همسر) ،براي
طلبه قابل استفاده می باشد.
انتقال از یک مدرسه به مدرسه دیگر در همان شهر ،با موافقت مدرسه مبدأ و مقصد،صورت میپذیرد.
 طلبه در طول تح صیل میتواند با موافقت شوراي مدر سه در صورت ضرورت و دارا بودن شرایط،
فقط یکبار شیوه تحصیل خود را از حضوري به نیمه حضوري تغییر دهد.

شرايطپذيرش
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم و مذهب حقه شیعه اثنیعشري؛
اعتقاد و التزام عملی ،به اصل والیت مطلقه فقیه و نظام مقدس جمهوري اسالمی؛
دارا بودن صالحیتهاي عمومی و اخالقی؛
تابعیت جمهوري اسالمی ایران؛
تبصره :نامنویسی اتباع غیر ایرانی ،صرفاً به صورت روزانه ،با دریافت مجوز از جامعه المصطفی
العالمیه(ص) انجام می شود.
برخورداري از سالمت روحی و نداشتن امراض مسري ،بیماريهاي جسمی و نقص عضوي که
مانع از تحصیل و انجام وظائف حوزوي باشد؛
رضایت پدر یا همسر و یا سرپرست قانونی؛
سکونت داوطلب با همسر یا والدین یا جد پدري و مادري و سرپرست قانونی در نزدیکترین
شهرستان داراي مدرسه علمیه؛
تذکر :1در صورت عدم وجود مدرسه در محل سکونت ،استفاده از خوابگاه الزامی است .فاصله
خوابگاه از محل سکونت نباید از  200کیلومتر بیشتر باشد.
تذکر :2استفاده از خوابگاه تابع ضوابط خوابگاه است.

 .8دارا بودن حداکثر  18سال سن؛ (متولدین سال  1383/1/1و پس از آن)
 .9داشتن گواهینامه اتمام دوره اول متوسطه با حداقل معدل کل 15؛
تذکر :داوطلبان شاغل به تحصیل در سال نهم در صورت داشتن معدل حداقل  15از اتمام سال
هشتم ،مشروط به ارائه گواهی اتمام سال نهم تا تاريخ  1401/6/31مجاز به نام نویسی موقت
هستند.
 .10موفقیت در تمامی مراحل گزینش؛ (آزمون ورودي ،مصاحبه و تحقیقات محلّی)

داوطلبانيکهدارایسابقهتحصیالتحوزویميباشند
با توجه به حذف آزمون بازپذیري ،طالبی که داراي سااابقه تحصاایالت رساامی حوزوي بوده و به دالیل
غیران ضباطی ،موفق به اتمام تح صیالت ن شدهاند ،در صورتی که براي ادامه تح صیل اقدام کنند ،بعد از
قبولی در مراحل پذیرش ،واحدهاي گذرانده شده آنها بر ا ساس ضوابط جدید آموز شی تطبیق داده
میشود.
تذکر :1کلیه داوطلبان داراي سابقه تحصیالت حوزوي ،از  5سال تخفیف سنی بهرهمند خواهند شد.
(داشتن حداکثر سن  23سال= متولدين  1378/1/1و پس از آن)
تبصره :طالبی که  236واحد درسي و یا بیشتر گذراندهاند ،از شرط سنی معاف می باشند .جهت
مشاهده تعداد واحد گذرانده میتوانید از طریق پرتال طلبه در کوثرنت اقدام فرمایید.
تذکر :2گذراندن حداقل 90واحد درسی در مقطع عمومی ،ویژه دارندگان مدرک سیکل یا دوره اول
متوسطه(دوره هفت ساله) در یکی از مدارس تابعه مرکز مدیریت حوزههاي علمیه خواهران ،مرکز مدیریت
حوزههاي علمیه خراسان و جامعهالزهراء(س) شرط الزم در نامنویسی از طریق لینک داوطلبان داراي
تحصیالت حوزوي می باشد.
تذکر :3طالبی که یکبار به دالیل آموزشی از تحصیل محروم شده(مشروطی) و سپس بازپذیري شده،
در صورتی که مجدداً به دالیل آموزشی(مشروطی) از ادامه تحصیل محروم شوند؛ مجاز به نامنویسی
مجدد در حوزههاي علمیه خواهران نمی باشند.

داوطلبانی که سابقه تحصیالت حوزوی داشته اند از طريق لینک ثبت نام
«داوطلبان دارای سابقه تحصیلی در مقطع عمومی» اقدام به ثبت نام کنند.

معافیتهاوامتیازاتويژه
الف) داوطلبان معاف از آزمون کتبي:

.1حافظان کل قرآن کریم یا نهجالبالغه یا صحیفه سجادیه؛(با ارائه مدرک رسمی از یکی از مراکز:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان اوقاف و امور خیریه یا سازمان تبلیغات اسالمی)
دارندگان مدارک حفظ از دیگر مراکز نمیتوانند از این امتیاز بهره مند شوند.
.2برگزیدگان المپیادهاي کشوري با ارایه گواهی معتبر؛
 .3دارندگان مدرک سال نهم با حداقل معدل کلّ .18
ب) امتيازات:
به منظور ارج نهادن به خانواده هاي ایثارگران و اهمیت دادن به فعالیت هاي علمی ،فرهنگی و تربیتی
در دوران تحصااایل و پس از آن ،امتيازاتي براي گروههاي ذیل ،در صاااورت ارائه گواهی معتبر ،در نظر
گرفته شده است:

حافظان بخشی از قرآن کریم یا نهجالبالغه یا صحیفه سجادیه؛ (با ارائه مدرک رسمی از یکی از مراکز:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان اوقاف و امور خیریه یا سازمان تبلیغات اسالمی)
بستگان درجه یک ایثارگران؛ (پدر ،مادر ،همسر و فرزند)
 ایثارگر شامل  :شهید ،آزاده ،جانباز باالي  40درصد و رزمندگان داراي بیش از  6ماه سابقه
اعضاي فعال بسیج؛
استعدادهاي برتر و برگزیدگان مسابقات قرآنی و علمی کشوري.

فرايندپذيرشوگزينش
الف) مدارک الزم جهت ثبتنام اوليه:
الزم است داوطلب ،قبل از مراجعه به وبگاه اداره کل سنجش و پذیرش حوزههاي علمیه خواهران ،تصویر
اسکن شده مدارک ذیل را براي ثبتنام آماده کند:
 .1عکس  3×4جدید ،تمام رخ با زمینه سفید و پوشش کامل اسالمی؛
 .2کارت ملی و  3صفحه شناسنامه؛(صفحه اطالعات فردي ،صفحه اطالعات ازدواج ،صفحه
اطالعات فرزندان)
 .3گواهینامه اتمام سال نهم و در صورت اشتغال به تحصیل ،فرم مخصوص میانگین تعداد
واحدهاي گذرانده؛
 .4کارت اقامت معتبر یا گذرنامه ويژه داوطلبان غير ايراني.
ت صاوير ا سکن شده بايد با فرمت  JPGويا  JPEGو ت صاوير ار سالي بايد از و ضوح کافي برخوردار
بوده و فاقد کشيدگي از طول يا عرض و حداکثر حجم تصاوير ارسالي  1مگا بايت باشد.
در صورت عدم تطابق اطالعات ثبت شده با اصل مدارک ،به درخواست داوطلب ترتيب اثر داده
نخواهد شد.

ب) خريد کارت ثبتنام:
داوطلب با مراجعه به وبگاه مرکز مدیریت حوزههاي علمیه خواهران به نشانی paziresh.whc.irو
پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال(500.000ریال) با استفاده از کارتهاي بانکی عضو شبکه شتاب میتواند
نسبت به خرید کارت و دریافت کد ثبتنام ،اقدام کند.
 وجه واريز شده ،قابل استرداد نيست؛ لذا در خريد کارت و ثبت نام دقت شود.
 داوطلباني که سابقه تحصيالت حوزوی داشته اند از طريق لينک ثبت نام « داوطلبان دارای سابقه
تحصيلي در مقطع عمومي» اقدام به ثبت نام کنند.

ج)ثبتنام و ويرايش اطالعات:
ثبتنام براي سال تحصیلی  1401-1402در مقطع عمومی ،براي دارندگان سال نهم از طریق وبگاه
 paziresh.whc.irانجام میشود.
فهرست مدارس دارای پذيرش سال تحصيلي  1401-1402در وبگاه  paziresh.whc.irقابل مشاهده است.

توجّه :مسئوليت انتخابهای اشتباه و مغاير با ضوابط فوقالذکر و تبعات آن ،در هر مرحله از
پذيرش يا تحصيل ،بر عهده داوطلب خواهد بود.
دانش آموزان شاغل به تحصیل در سال نهم دوره متوسطه اول به جاي مدرک تحصیلی در بخش
مدارک ،فرم مخصوص میانگین تعداد واحدهاي گذرانده خود را بارگذاري کنند.
د) سنجش:
داوطلبان از طریق آزمون ورودي با احتساب تاثیر معدل کل سال نهم ،مصاحبه و تحقیقات محلی ،سنجش
و گزینش میشوند .داوطلبان از باالترین امتیاز به میزان حداکثر  3برابر ظرفيت مدرسه علمیه ،براي
مصاحبه ،معرفی میشوند.
هـ)شرکت در آزمون کتبي:
 آزمون ورودي رأس ساعت  9صبح روز جمعه  17تيرماه  1401برگزار میشود.
 کارت ورود به جلسه آزمون ،از تاریخ  13تا  16تيرماه  1401از طریق وبگاه به نشانی paziresh.whc.ir
قابل دریافت است.
 داوطلبان با ارائه کارت ورود به جلسه به همراه کارت شناسایی ،مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود.
برگزاري آزمون ،بصورت حضوري بوده ،مگر بر اساس اعالم وضعیت کشور به لحاظ بیماري کرونا ،ملزم
به برگزاري آزمون بصورت مجازي باشیم.
و) شرکت در مصاحبه:
• مصاحبه ورودي به منظور سنجش صالحیتهاي عمومی ،استعداد علمی ،عالیق و انگیزههاي داوطلبان،
بر اساس دستورالعمل مرتبط انجام میشود.
• محورهاي مصاحبه شامل اطالعات دینی ،عمومی ،اجتماعی و سیاسی است.
• معرفیشدگان به مصاحبه میبایست با توجه به جدول زمانبندي ،با مراجعه به صفحه شخصی خود در
وبگاه  paziresh.whc.irنسبت به تعیین نوبت مصاحبه اقدام کنند.

• در صورتی که نوبتهاي مصاحبه مدرسه تکمیل نشده باشد ،امکان تغییر نوبت مصاحبه تا سه روز قبل از
شروع مصاحبههاي مدرسه ،وجود دارد .همچنین حضور در جلسه مصاحبه ،طبق زمان معین شده ،الزامی
بوده و عدم حضور در موعد مقرر به منزله انصراف تلقی میشود.
تذکر :شرکت در مصاحبه ،به منزله قبولي قطعي نبوده و افرادی که باالترين امتياز نهايي را کسب کنند،
جهت انجام ساير مراحل گزينش به مدرسه انتخابي ،معرفي ميشوند.

ز) تکميل اطالعات:
دانش آموزان شاغل به تحصیل که به مرحله مصاحبه راه یافتند ،الزم است تا  1401/6/31گواهینامه معتبر
از محل تحصیل مبنی بر اتمام حداقل سال نهم به مدرسه علمیه انتخابی جهت ثبت فارغ التحصیلی خود
ارائه دهند .در صورت عدم ارائه گواهینامه معتبر در زمان مقرر ،پذیرش داوطلب منتفی خواهد شد.
ح)ثبتنام نهايي پذيرفتهشدگان در مدارس علميه:
تمامی پذیرفتهشدگان ،الزم است طبق جدول زمانبندي ،جهت ثبتنام نهایی ،به صورت حضوري به مدرسه
انتخابی خود مراجعه کنند .عدم مراجعه در موعد مقرر به منزله انصراف از پذیرش تلقی شده و با رعایت
سایر مقررات ،افراد واجد شرایط جایگزین میشوند.

منابعآزمون
صفحات و محدوده امتحانی

انتشارات

رديف

عنوان منبع

1

جزوه قرآن

مولف
مرکز مديريت
حوزه خواهران

کل جزوه

مؤسسه فرهنگی  -هنری
اطلس تاريخ شیعه

2

احکام مصور پوشش بانوان

کانوننشراحکام

کل کتاب

3

استعداد تحصیلی
(تست هوش و رياضی)

فاقد منبع خاص

رياضی در حد اطالعات
سال نهم

تذکر :با کلیک بر روي «جزوه قرآن» ،فایل  pdfقابل دريافت است .برای تهیه کتاب «احکام مصور
پوشش بانوان» می توانید به نمايندگی های فروش «بوستان کتاب»« ،پاتوق کتاب»« ،نشر زائر» و «نشر
ائمه الهدی» در سراسر کشور مراجعه و يا از طريق لینک خريد کد تخفیف « »ketab1400اقدام نمود.
مرکز مديريت حوزههای علميه خواهران ،پس از احراز صــالحيتهای الزم ،به فارغالتحصــيالن مقطع
عمومي  ،دان شنامه سطح دو اعطاء ميکند .دارندگان اين دان شنامه ،از کليه مزايای علمي و ا ستخدامي
فارغالتحصيالن مقطع کارشناسي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي برخوردارند.

فرممخصوصمیانگینتعدادواحدهایگذراندهمتقاضیانمشغولبهتحصیل

جدولزمانبندیپذيرشمقطععمومي(سطح)2
ويژهدارندگانمدرکدورهاولمتوسطه
عنوان

تاريخ

توضيحات

ثبتنام و ویرایش اطالعات

 1401/1/15تا 1401/2/31

از طریق وبگاه  paziresh.whc.irو یا مراجعه به
مدارس علمیه

دریافت کارت ورود به جلسه

 1401/4/13تا 1401/4/16

برگزاري آزمون

1401/4/17

اعالم نتایج آزمون

1401/4/25

ثبت درخواست اعتراض و
نوبت مصاحبه

 1401/4/26تا 1401/4/29

مراجعه به صفحه شخصی از طریق کد رهگیري

برگزاري مصاحبه

 1401/5/1تا 1401/5/31

در مدرسه علمیه انتخابی

اعالم نتایج نهایی

1401/6/5

از طریق وبگاه paziresh.whc.ir

ثبت درخواست اعتراض

 1401/6/5تا 1401/6/7

مراجعه به صفحه شخصی از طریق کد رهگیري

ثبت نام نهایی

 1401/6/5تا 1401/6/10

با مراجعه حضوري به مدارس علمیه

با مراجعه به صفحه شخصی از طریق وبگاه
 paziresh.whc.irو یا مدارس علمیه
آزمون به صورت حضوري در مدارس برگزار خواهد
شد (مگر شرایط کشور به لحاظ بیماري کرونا در
وضعیت قرمز باشد)
با مراجعه به صفحه شخصی از طریق وبگاه
paziresh.whc.ir

ارتباطباما
عنوان

نحوه ارتباط

توضيحات

سامانه پیام کوتاه

30002144

اطالع از آخرین وضعیت پذیرش ،با ارسال کد ملی

وبگاه مرکز مدیریت
حوزههاي علمیه خواهران
پست الکترونیک

paziresh.whc.ir
paziresh@whc.ir

ثبتنام ،پیگیري مراحل پذیرش و اطالع از آخرین
اخبار مربوط به پذیرش
پذیراي انتقادات و پیشنهادات

داوطلبان محترم در صورت داشتن هر گونه سوال ،می توانند با مراجعه به بخش«سواالت متداول» در وبگاه سنجش و
پذیرش به آدرس  paziresh.whc.irپاسخ سواالت خود را مالحظه نمایند .در صورتی که سوالی غیر از سواالت متداول
داشتید از طریق پایگاه اطالع رسانی پیگیري فرمایید و از تماس تلفنی و مراجعه حضوري به ستاد خودداري فرمایید.

پیشنويسکاربرگثبتناممقطععمومي
ويژهدارندگاندورهاولدورهمتوسطه

