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 « وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ»

و  بخشدیمشده درجات عظیمی اند و کسانی را که علم به آنان داده مان آوردهیاخداوند کسانی را که 

 دهید آگاه است.خداوند به آنچه انجام مى

 «11 آيه ،مجادلهمبارکه سوره »

 مقدمه
ت که هم اس یخواهران يبرا یخواهآرمانو  ییجوکمال ين بسترهایتراز مناسب یکیه، یعلم يهاحوزه

را  نوعانهمو  نظام اسالمیتشّیع،  هم شوق خدمت به اسالم،هستند و  معارف ناب قرآن و عترت هتشن

 دارند.

واهران از خ تا نددار یآمادگ 1401-1402تحصیلی سال براي خواهران سراسر کشور  هیعلم يهاهحوز 

توانند در یم د کهنباش ییو در خدمت استعدادها هبه عمل آورد نامثبت، يحوزو التیتحصمند به هعالق

در  شیت خویو به مسئول سازندجامعه در  یاخالق يهاارزش یش را وقف تعالیعصر حاضر، وجود خو

 عمل کنند.)عج( راستاي زمینه سازي تحقق تمدن عظیم اسالمی و حکومت جهانی امام عصر

 

 :خواهران هيعلم یهادرحوزه 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

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

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

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

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

  ؛یو اجتماع یخانوادگ ،يفرد يهاو مشاوره در عرصه ییراهنما 

 ؛و آموزشی یغیتبل ،یفرهنگ مراکز علمی،امور  يو راهبر تیریمد 

 



 

 

 

 
 

 

 يمقطع عموم برنامه تحصیليآشنايي با بخشي از 
 ،یاخالق يهانهیدر زم ن،یداصلی و اساسی مقدمات و مسائل  ،یعالوه بر آموزش مبان ه،یمدارس علم

 پردازند. یطالب م یو مهارت یعقالن يهاجنبه تیبه پرورش و ترب تبلیغیو  یپژوهش

د که با شوهاي علمیه خواهران اطالق میبه اولین مقطع از نظام تعلیم و تربیت حوزه ومي:عم مقطع

تحصیالن ال گردد. به فارغطراحی و ارائه می( 2و 1و بصورت پیوسته)سطحعمومی آموزش معارف رویکرد 

یژه وویژه دارندگان مدرک دیپلم و  ؛این مرحله، مدرک تحصیلی سطح دو اعطاء شده و در دو گروه

 شود.دارندگان مدرک دوره اول متوسطه، اجرا می

 ام، ارزش واحدي است. در این نظ یلنیمسادر تمامی مدارس علمیه خواهران، مبتنی بر نظام  ،آموزش

مان هدرس سنجیده شده و قبولی و یا عدم قبولی در یک درس، به ر درس با تعداد واحدهاي آن ه

 خواهد شد.درس محدود 

 امتحانات است.هفته  2هفته درسی و16سال، نیم سال تحصیلی، شامل دو نیمسال و هر هر 

  و طول  واحد درسی 266 (دوره اول متوسطهمدرک  ویژه دارندگان)تعداد واحدها در مقطع عمومی

 سال است. 9تا  7بدون احتساب مرخصی،  مدت تحصیل 

 ه ک یو در صورت است «يشيدوره آزما» ،شدگانرفتهیپذ)نیمسال اول و دوم(  لیسال تحص نیاول

 رشی، پذرا کسب نکنند یو انضباط يرفتار ،یاخالق ،یعلم هايتیصالحامتیاز الزم در داوطلبان، 

 .شوندیمحروم م لینشده و از ادامه تحص یآنان قطع

 وي از  احراز عدم صالحیت فکري، اخالقی و رفتاري طلبه در هر مرحله از تحصیل، موجب محرومیت

 شود.یادامه تحصیل م

 دوره »بعد از سپري شدن  ،گریمدرسه به مدرسه د کیاز ادامه تحصیل  واجد شرایط انتقال طالب

 است: به یکی از دو صورت زیر، امکان پذیر «آزمايشي

براي مسر(، فقط در صورت انتقال خانواده متقاضی )والدین یا هکه  ؛شهري به شهر دیگرانتقال از  

 طلبه قابل استفاده می باشد.

 پذیرد. می صورت،موافقت مدرسه مبدأ و مقصدهر، با انتقال از یک مدرسه به مدرسه دیگر در همان ش 

  ص شورا یم لیطلبه در طول تح سه   يتواند با موافقت  شر     مدر ضرورت و دارا بودن  صورت   ایط،  در 

 دهد. رییتغ از حضوري به نیمه حضوريخود را  لیتحص وهیش کباریفقط 

 



 

 

 

 
 

 رايط پذيرشش
 ؛عشرياثنیعه یاعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم و مذهب حقه ش .1

 ؛اعتقاد و التزام عملی، به اصل والیت مطلقه فقیه و نظام مقدس جمهوري اسالمی .2

 ؛هاي عمومی و اخالقیتیدارا بودن صالح .3

 ؛رانیت جمهوري اسالمی ایتابع .4

امعه المصطفی ج، با دریافت مجوز از به صورت روزانه اًصرفنویسی اتباع غیر ایرانی، نامتبصره: 

 می شود.العالمیه)ص( انجام 

هاي جسمی و نقص عضوي که ماريیبرخورداري از سالمت روحی و نداشتن امراض مسري، ب .5

 ؛ل و انجام وظائف حوزوي باشدیمانع از تحص

 ؛ا سرپرست قانونییت پدر یا همسر و یرضا .6

ن یکتریا جد پدري و مادري و سرپرست قانونی در نزدین یا والدیسکونت داوطلب با همسر  .7

 ه؛یمدرسه علمشهرستان داراي 

فاصله  در صورت عدم وجود مدرسه در محل سکونت، استفاده از خوابگاه الزامی است. :1تذکر

 شتر باشد. یلومتر بیک 200د از یخوابگاه از محل سکونت نبا

 استفاده از خوابگاه تابع ضوابط خوابگاه است. :2تذکر

 و پس از آن( 1/1/1383سال سن؛ )متولدین سال  18حداکثر دارا بودن  .8

 ؛15دوره اول متوسطه با حداقل معدل کل  اتمامنامه یداشتن گواه .9

 سالم اتمااز  15در صورت داشتن معدل حداقل نهم  سالل در یشاغل به تحص داوطلبان :تذکر

 موقت سییمجاز به نام نو 31/6/1140تا تاريخ  نهم سال مشروط به ارائه گواهی اتمام، هشتم

 .هستند

 (ات محلّیقی)آزمون ورودي، مصاحبه و تحق ؛نشیتمامی مراحل گزموفقیت در  .10

  



 

 

 

 
 

 داوطلباني که دارای سابقه تحصیالت حوزوی مي باشند
دالیل   طالبی که داراي سااابقه تحصاایالت رساامی حوزوي بوده و بهبا توجه به حذف آزمون بازپذیري، 

ضباطی،  شده    غیران صیالت ن صورتی که براي ا اندموفق به اتمام تح صیل اقدام ک ، در  بعد از   نند،دامه تح

شده آن  ،قبولی در مراحل پذیرش ضوابط    واحدهاي گذرانده  ساس  شی تطبیق د جدید ها بر ا اده  آموز

 شود.می

 

 مند خواهند شد.سال تخفیف سنی بهره 5کلیه داوطلبان داراي سابقه تحصیالت حوزوي، از  :1تذکر

 پس از آن(و  1/1/1378متولدين = سال 23حداکثر سن داشتن )

 جهت .از شرط سنی معاف می باشند ،اندگذرانده ریشتبو یا  واحد درسي 236 ی کهطالب تبصره:

 در کوثرنت اقدام فرمایید. پرتال طلبهتوانید از طریق مشاهده تعداد واحد گذرانده می

 

ول اویژه دارندگان مدرک سیکل یا دوره  ،یدر مقطع عموم یواحد درس 90گذراندن حداقل :2تذکر

 تیریکز مدخواهران، مر هیعلم يهاحوزه تیریاز مدارس تابعه مرکز مد یکی)دوره هفت ساله( در متوسطه

ن داراي نویسی از طریق لینک داوطلباشرط الزم در نام الزهراء)س(خراسان و جامعه هیعلم يهاحوزه

 .تحصیالت حوزوي می باشد

 

، دهش يری( و سپس بازپذیمحروم شده)مشروط لیاز تحص یآموزش لیبه دال کباریکه  یطالب :3تذکر

نویسی ناممجاز به محروم شوند؛  لی( از ادامه تحصی)مشروطیآموزش لیبه دال که مجدداً یدر صورت

 هاي علمیه خواهران نمی باشند.مجدد در حوزه

 

 

 

 

 

نامداوطلبانی که سابقه تحصیالت حوزوی داشته اند از طريق لینک ثبت   

  »داوطلبان دارای سابقه تحصیلی در مقطع عمومی« اقدام به ثبت نام کنند.

https://talabeh.whc.ir/login
https://talabeh.whc.ir/login
http://register.whc.ir/registerB/


 

 

 

 
 

 معافیت ها و  امتیازات ويژه
 الف( داوطلبان معاف از آزمون کتبي:

ز مراکز: )با ارائه مدرک رسمی از یکی ا؛البالغه یا صحیفه سجادیهکل قرآن کریم یا نهج حافظان.1

 می(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان اوقاف و امور خیریه یا سازمان تبلیغات اسال

 نند از این امتیاز بهره مند شوند.توامدارک حفظ از دیگر مراکز نمیدارندگان  
 ؛با ارایه گواهی معتبري کشوري برگزیدگان المپیادها.2

 .18با حداقل معدل کلّ  سال نهمدارندگان مدرک  .3

 

 ب( امتيازات:

گی و تربیتی  خانواده هاي ایثارگران و اهمیت دادن به فعالیت هاي علمی، فرهن          منظور ارج نهادن به   به 

ر نظر د ،گواهی معتبردر صاااورت ارائه ، لیذ هايگروه يبرا امتيازاتي در دوران تحصااایل و پس از آن،

 گرفته شده است:

)با ارائه مدرک رسمی از یکی از مراکز:  ؛یا صحیفه سجادیه البالغهنهجکریم یا قرآن  بخشی ازحافظان  

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان اوقاف و امور خیریه یا سازمان تبلیغات اسالمی(

 فرزند()پدر، مادر، همسر و ؛ ثارگرانیا کیبستگان درجه  

  ابقهسماه  6مندگان داراي بیش از درصد و رز 40جانباز باالي : شهید، آزاده، ایثارگر شامل 
 ؛جیبسفعال  ياعضا 
 .استعدادهاي برتر و برگزیدگان مسابقات قرآنی و علمی کشوري 

 



 

 

 

 
 

 و گزينش پذيرش رايندف

 :هياول نامثبتمدارک الزم جهت ( الف

، تصویر هاي علمیه خواهرانحوزه اداره کل سنجش و پذیرشوبگاه الزم است داوطلب، قبل از مراجعه به 

 نام آماده کند:اسکن شده مدارک ذیل را براي ثبت

 تمام رخ با زمینه سفید و پوشش کامل اسالمی؛ ،جدید 3×4عکس  .1

)صفحه اطالعات فردي، صفحه اطالعات ازدواج، صفحه ؛شناسنامه صفحه 3و  کارت ملی .2

 اطالعات فرزندان(

 تعداد نیانگیفرم مخصوص م ،به تحصیل اشتغالدر صورت  و نهمسال گواهینامه اتمام  .3

 ؛گذرانده يواحدها

 .ويژه داوطلبان غير ايرانيیا گذرنامه  معتبر کارت اقامت .4

 

سکن    صاوير ا صاو و  JPEGويا  JPGشده بايد با فرمت  ت سال  ريت ضوح کاف  ديبا يار برخوردار  ياز و

 مگا بايت باشد. 1و حداکثر حجم تصاوير ارسالي عرض  اياز طول  يدگيبوده و فاقد کش

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

 نخواهد شد.

 

  

 نام:ثبت کارت ( خريدب

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

 دتوانیهاي بانکی عضو شبکه شتاب مریال( با استفاده از کارت500.000هزار ریال) پانصدپرداخت مبلغ 

 .ندک اقدام نام،ثبت کد دریافت و کارت خرید به نسبت
 .وجه واريز شده، قابل استرداد نيست؛ لذا در خريد کارت و ثبت نام دقت شود 

 سابقه  یدارا ناداوطلب » داشته اند از طريق لينک ثبت نام یحوزو التيکه سابقه تحص يداوطلبان

  .اقدام به ثبت نام کنند «يدر مقطع عموم يليتحص

http://paziresh.whc.ir/
http://paziresh.whc.ir/


 

 

 

 
 

 :و ويرايش اطالعات نامثبتج(
 اهوبگ طریق از نهم سالبراي دارندگان  عمومی، مقطع در 1401-1402 یتحصیل سال براي نامتثب

paziresh.whc.ir شودانجام می. 

  قابل مشاهده است.  paziresh.whc.irدر وبگاه  1401-1402 تحصيلي فهرست مدارس دارای پذيرش سال

از  در هر مرحله ،و تبعات آن الذکرهای اشتباه و مغاير با ضوابط فوقمسئوليت انتخاب: توجّه
 .عهده داوطلب خواهد بود بر پذيرش يا تحصيل،

 

 

 د( سنجش:

سنجش  ،محلی ات، مصاحبه و تحقیقنهم سالبا احتساب تاثیر معدل کل  وروديداوطلبان از طریق آزمون 
مدرسه علمیه، براي  برابر ظرفيت 3حداکثر از باالترین امتیاز به میزان  داوطلبانشوند. و گزینش می

 شوند.مصاحبه، معرفی می

 هـ(شرکت در آزمون کتبي:
  شود.برگزار می 1401تيرماه  17جمعه  روز صبح 9ساعت رأس آزمون ورودي 
  وبگاه به نشانی از طریق  1401تيرماه  16تا  13از تاریخ  ،جلسه آزمون بهکارت ورودpaziresh.whc.ir 

 .استقابل دریافت 
 بود دنخواه مجاز به شرکت در آزمون، به همراه کارت شناسایی ورود به جلسهبا ارائه کارت  انداوطلب. 

لزم م ،مگر بر اساس اعالم وضعیت کشور به لحاظ بیماري کرونا ،بصورت حضوري بوده ،برگزاري آزمون

 به برگزاري آزمون بصورت مجازي باشیم.

 ( شرکت در مصاحبه:و

هاي داوطلبان، ، عالیق و انگیزهاستعداد علمی هاي عمومی،مصاحبه ورودي به منظور سنجش صالحیت •

   شود.بر اساس دستورالعمل مرتبط انجام می

 اجتماعی و سیاسی است.  عمومی، ،ینید مصاحبه شامل اطالعاتمحورهاي  •

 در خود شخصی صفحه به مراجعه با بندي،زمان جدول به توجه با بایستیشدگان به مصاحبه ممعرفی •
 .نسبت به تعیین نوبت مصاحبه اقدام کنند paziresh.whc.ir وبگاه

در بخش  یلیمدرک تحص يبه جااول دوره متوسطه نهم  سالدر  لیدانش آموزان شاغل به تحص

 . دکنن يبارگذارخود را  گذرانده يتعداد واحدها نیانگیفرم مخصوص م ،مدارک



 

 

 

 
 

ــالحيت  مرکز مديريت حوزه ــيالن مقطع های الزم، به فارغهای علميه خواهران، پس از احراز ص التحص

سطح دو اعطاء مي   شنامه  شنامه عمومي ، دان ست کند. دارندگان اين دان خدامي ، از کليه مزايای علمي و ا

 ها و مؤسسات آموزش عالي برخوردارند.التحصيالن مقطع کارشناسي دانشگاهفارغ

 

روز قبل از هاي مصاحبه مدرسه تکمیل نشده باشد، امکان تغییر نوبت مصاحبه تا سه در صورتی که نوبت •
 الزامی ،معین شده زمان طبق مصاحبه، جلسه در حضور همچنین. دارد وجود مدرسه، هايشروع مصاحبه

 .شودمی تلقی انصراف منزله به مقرر موعد در حضور عدم و بوده
نند، کرا کسب  يينبوده و افرادی که باالترين امتياز نها يقطع يتذکر: شرکت در مصاحبه، به منزله قبول

 .شوندمي معرفي انتخابي، مدرسه به انجام ساير مراحل گزينشجهت 

 :تکميل اطالعات( ز

نامه معتبر هیگوا 31/6/1401 تا که به مرحله مصاحبه راه یافتند، الزم است  دانش آموزان شاغل به تحصیل
لی خود فارغ التحصیمدرسه علمیه انتخابی جهت ثبت  به نهم سالمبنی بر اتمام حداقل از محل تحصیل 

 د شد.خواه منتفینامه معتبر در زمان مقرر، پذیرش داوطلب ارائه دهند. در صورت عدم ارائه گواهی
:در مدارس علميه شدگانرفتهيپذ نهايي نامثبت(ح  

 مدرسه هصورت حضوري ب به نهایی، نامثبت جهت بندي،نطبق جدول زما الزم استشدگان، تمامی پذیرفته
 رعایت با و شده تلقی پذیرش از انصراف منزله به مقرر موعد در مراجعه عدم. کنند مراجعه خود انتخابی

 .شوندمی جایگزین شرایط واجد افراد مقررات، سایر

 منابع آزمون
 رديف عنوان منبع مولف صفحات و محدوده امتحانی انتشارات

 کل جزوه -
مرکز مديريت 
 حوزه خواهران

 1 جزوه قرآن

 یهنر - یسسه فرهنگؤم
 عهیش خياطلس تار

نشراحکامکانون کل کتاب  2 انواناحکام مصور پوشش ب 

 
 اطالعات رياضی در حد 

 سال نهم
 فاقد منبع خاص

 استعداد تحصیلی

 (و رياضی )تست هوش
3 

احکام مصور »برای تهیه کتاب  قابل دريافت است. pdf، فایل «جزوه قرآن»با کلیک بر روي  تذکر:
نشر »و « نشر زائر»، «پاتوق کتاب»، «بوستان کتاب»نمايندگی های فروش  د بهیمی توان« پوشش بانوان

 اقدام نمود. «1400ketab»کد تخفیف  لینک خريديا از طريق در سراسر کشور مراجعه و « ائمه الهدی

 

http://www.whc.ir/system/file/36d22d7dd6269d9ca6137d25195457c8.pdf
https://www.gisoom.com/search/book/author-403405/پدیدآورنده-کانون-نشراحکام/
http://ketabshia.ir/product/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4/
http://ketabshia.ir/product/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4/
http://ketabshia.ir/product/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4/


 

 

 

 
 

 فرم مخصوص میانگین تعداد واحدهای گذرانده متقاضیان مشغول به تحصیل
 

 

 



 

 

 

 
 

(2عمومي)سطح بندی پذيرش مقطع  جدول زمان  

 دوره اول متوسطه ويژه دارندگان مدرک 
 توضيحات تاريخ عنوان

 31/2/1401تا  15/1/1401 نام و ویرایش اطالعاتثبت
مراجعه به یا و  paziresh.whc.ir  از طریق وبگاه 

 مدارس علمیه

 16/4/1401تا  13/4/1401 دریافت کارت ورود به جلسه
  با مراجعه به صفحه شخصی از طریق وبگاه 

paziresh.whc.ir مدارس علمیه یا و 

 17/4/1401 برگزاري آزمون

خواهد  به صورت حضوري در مدارس برگزارآزمون 
شد )مگر شرایط کشور به لحاظ بیماري کرونا در 

 وضعیت قرمز باشد( 

 25/4/1401 اعالم نتایج آزمون
  با مراجعه به صفحه شخصی از طریق وبگاه 

paziresh.whc.ir 

ثبت درخواست اعتراض و 
 مراجعه به صفحه شخصی از طریق کد رهگیري 29/4/1401تا  26/4/1401 نوبت مصاحبه

 در مدرسه علمیه انتخابی 31/5/1401تا  1/5/1401 برگزاري مصاحبه

 paziresh.whc.ir  از طریق وبگاه  5/6/1401 اعالم نتایج نهایی

 مراجعه به صفحه شخصی از طریق کد رهگیري 7/6/1401تا  5/6/1401 ثبت درخواست اعتراض 

 با مراجعه حضوري به مدارس علمیه 10/6/1401تا  5/6/1401 ثبت نام نهایی

 

 ارتباط با ما

 توضيحات نحوه ارتباط عنوان

 کد ملی ، با ارسالپذیرشوضعیت آخرین اطالع از  30002144 پیام کوتاه سامانه

وبگاه مرکز مدیریت 

 هاي علمیه خواهرانحوزه
paziresh.whc.ir 

اطالع از آخرین پیگیري مراحل پذیرش و  ،نامثبت

 اخبار مربوط به پذیرش

 پذیراي انتقادات و پیشنهادات paziresh@whc.ir پست الکترونیک

در وبگاه سنجش و « سواالت متداول»می توانند با مراجعه به بخش ،داوطلبان محترم در صورت داشتن هر گونه سوال

سواالت خود را مالحظه نمایند. در صورتی که سوالی غیر از سواالت متداول پاسخ    paziresh.whc.irآدرس پذیرش به 

 از تماس تلفنی و مراجعه حضوري به ستاد خودداري فرمایید.داشتید از طریق پایگاه اطالع رسانی پیگیري فرمایید و 

 

http://paziresh.whc.ir/


 

 

 

 
 

 کاربرگ ثبت نام مقطع عموميپیش نويس 
 اول دوره متوسطه دورهويژه دارندگان  



 

 

 

 
 

 

 


