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

سانی را که   سانی را که علم به آنان داده  مان آوردهیاخداوند ک شد یمشده درجات عظیمی  اند و ک و   بخ

 دهید آگاه است.خداوند به آنچه انجام مى

 «11 آيه ،مجادلهمبارکه سوره »

 مقدمه
سازي     شکوفا شد  تالش براي  ستعدادهاي  و ر سالت       ویژها ست، ر شته ا شرگذا همه  که خداوند در نهاد ب

 طلب دارند.نو و روحی کمال يکسانی است که فکر

اهران از خو د تاندار 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

ضر، وجود خو    صر حا سئول  سازند جامعه در  یاخالق يهاارزش یش را وقف تعالیع در   شیت خویو به م

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

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

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

 ؛خانواده یو تعال میاز تحک يو پاسدار يو همسر

در   هی علم هاي حوزه هاي تی تحقق رسصصصالت و مرمور   ياسصصصتا ر بانوان متخصصصص  و کارآمد در    تی ترب.2

 ي:هاعرصه

 مختلف؛ يهامعارف اسالم ناب در سطوح و ساحت فرهنگ و 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 

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



 

 
 

 برنامه تحصیليآشنايي با بخشي از 
در   ن،یداصصصصلی و اسصصصاسصصصی  مقدمات و مسصصصا ل  ،یعالوه بر آموزش مبان ،یمقطع عموم هیمدارس علم

 ردازند.پ یطالب م یو مهارت یعقالن يهاجنبه تیبه پرورش و ترب تبلیغیو  یپژوهش ،یاخالق يهانهیزم

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

لتحصیالن گردد. به فارغ اطراحی و ارا ه می( 2و 1و بصورت پیوسته)سطحعمومی آموزش معارف رویکرد 

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

 شود.مدرک سوم راهنمایی یا دوره اول متوسطه، اجرا می

  ارزش ر این نظامواحدي است. د نیمسالی  آموزش در تمامی مدارس علمیه خواهران، مبتنی بر نظام ،

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

 خواهد شد.درس محدود 

 ت.هفته امتحانات اس 2هفته درسی و16 شامل سال،نیم سال تحصیلی، شامل دو نیمسال و هر هر 

 بدون احتسصصاب مرخصصصی،  تحصصصیلواحد درسصصی و طول مدت  190، تعداد واحدها در مقطع عمومی

  است.سال  7تا  5 دیپلم و باالتر،مدرک ویژه دارندگان 

  زم در  امتیاز الکه  یبوده و در صورت   «يش يدوره آزما»، شدگان رفتهیپذتحصیلی   مسال ین نینخست

ز ادامه  نشده و ا یآنان قطع رشیرا کسب نکنند، پذ یو انضباط  يرفتار ،یاخالق ،یعلم هايتیصالح 

 .شوندیمحروم م لیتحص

 وي   احراز عدم صصصالحیت فکري، اخالقی و رفتاري طلبه در هر مرحله از تحصصصیل، موجب محرومیت

 شود.یاز ادامه تحصیل م

 شرایط  انتقال طالب سه د   کیاز ادامه تحصیل   واجد  سه به مدر شدن    ،گریمدر سپري  دوره »بعد از 

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

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

 طلبه قابل استفاده می باشد.

صورت  ، دبا موافقت مدرسه مبدأ و مقص ؛ کههرانتقال از یک مدرسه به مدرسه دیگر در همان ش 

 پذیرد.می

  ص شورا یم لیطلبه در طول تح سه   يتواند با موافقت  صورت  مدر شرا و ضرورت   در    ،یطدارا بودن 

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

 



 

 
 

 شرايط پذيرش
 ؛عشريیاثن عهیاعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم و مذهب حقه ش .1

 ؛به اصل والیت مطلقه فقیه و نظام مقدس جمهوري اسالمی ،یاعتقاد و التزام عمل .2

 ؛یو اخالق یعموم هايتیدارا بودن صالح .3

 ؛رانیا یاسالم يجمهور تیتابع .4

 لمصطفی العالمیه، با دریافت مجوز از جامعه ابه صورت روزانه صرفاًنویسی اتباع غیر ایرانی، نام تبصره:

 انجام می شود.

که مانع از  يو نق  عضو یجسم هاييماریب ،يو نداشتن امراض مسر یاز سالمت روح يبرخوردار .5

 باشد. يو انجام وظا ف حوزو لیتحص

 ؛لیدر طول دوران تحص یمراکز علم ریدر سا يهمزمان و حضور لیعدم اشتغال به تحص .6

و  یعلم هايتیبا احراز صالح ،يبرتر کشور ينخبگان و استعدادها يهمزمان برا لیتحص :تبصره

 مدرسه، بالمانع است.  يشوراگروه علمی یا   تشخی با ها،و منوط به عدم تداخل با برنامه یاخالق

  ؛سرپرست قانونی ایپدر یا همسر و  تیرضا .7

شهرستان  نیکتریدر نزد یو سرپرست قانون يو مادر يجد پدر ای نیوالد ایسکونت داوطلب با همسر  .8

 ه؛یمدرسه علم يدارا

باشد،  لومتریک 30کمتر از حدود  ه،یکه فاصله محل سکونت داوطلب با مدرسه علم یدر صورت: 1تذکر

تا  30 نیه بک یدر مدارس ،طیشرا نیواجد يروزانه است. استفاده از خوابگاه، برا طیداوطلب، واجد شرا

 است. یتا محل سکونت آنان فاصله است، الزام لومتریک 200حداکثر 

 استفاده از خوابگاه تابع ضوابط خوابگاه است. :2تذکر

 ؛ 14باالتر با حداقل معدل کل  ایدارا بودن مدرک دیپلم  .9

 .بالمانع است 12با معدل حداقل  مناطق غيربرخوردارپذیرش داوطلب صرفاً در  تبصره:

 زا 14معدل حداقل  نیانگی، در صورت داشتن مدوازدهم سالدر  لیشاغل به تحص داوطلبان :1تذکر

 31/6/1140 خيتارحداکثر تا  پلمی، مشروط به ارا ه مدرک دمجموع سال اول و دوم دوره متوسطه دوم

 هستند؛ موقت یسینومجاز به نام

سمی ربا ارا ه مدرک باشند، نویسی از حافظان کل قرآن کریم که فاقد مدرک دیپلم مینام :2تذکر

 شود.انجام می کارشناسی علوم قرآن و حدیث

 و پس از آن( 1/1/1361متولدين سال؛ ) 40حداکثر سن داشتن  .10

 (ات محلّیمصاحبه و تحقیقآزمون ورودي،  ) ؛مراحل گزینشتمامی موفقیت در  .11



 

 
 

 داوطلباني که دارای سابقه تحصیالت حوزوی مي باشند
دالیل   با توجه به حذف آزمون بازپذیري، طالبی که داراي سصصابقه تحصصصیالت رسصصمی حوزوي بوده و به

ضباطی، موفق به اتمام تحصیالت نشده    ورتی که  ، در ص 1سطح   اند و همچنین دارندگان دانشنامه غیران

ها بر اساس    براي ادامه تحصیل اقدام کنند، بعد از قبولی در مراحل پذیرش، واحدهاي گذرانده شده آن  

 شود.ضوابط جدید آموزشی تطبیق داده می

 

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

 و پس از آن( 1/1/1356متولدين =  سال 45حداکثر سن داشتن )

مشاهده  جهت .از شرط سنی معاف می باشند ،اندگذرانده و بيشتر واحد درسي 160 ی کهطالبتبصره:

 نت اقدام فرمایید.در کوثر پرتال طلبهمیتوانید از طریق  ،تعداد واحد گذرانده

 

)دوره ردارندگان مدرک دیپلم و باالت ژهیو ،یدر مقطع عموم یواحد درس 30حداقل گذراندن :2تذکر

 يوزه هاح تیریخواهران، مرکز مد هیعلم يحوزه ها تیریاز مدارس تابعه مرکز مد یکیدر  پنج ساله(

حصیالت تنویسی از طریق لینک داوطلبان داراي شرط الزم در نام الزهراء)س(خراسان و جامعه هیعلم

 حوزوي می باشد.

 

اند، 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

 مجدد در حوزه هاي علمیه خواهران نمی باشند.

 
 
1.  

 
 

 

 

سابقه تحصیالت حوزوی داشته اند از طريق لینک ثبت نامداوطلبانی که   

  »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
 :داوطلبان معاف از آزمون کتبي( الف
ز مراکز: )با ارا ه مدرک رسمی از یکی ا؛البالغه یا صحیفه سجادیهکریم یا نهجحافظان کل قرآن .1

 می(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان اوقاف و امور خیریه یا سازمان تبلیغات اسال
 دارندگان مدارک حفظ از دیگر مراکز نمی توانند از این امتیاز بهره مند شوند؛ 
 ؛با ارایه گواهی معتبربرگزیدگان المپیادهاي کشوري .2
ا حداقل معدل و دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر، ب 18دارندگان مدرک دیپلم با حداقل معدل کلّ  .3
 . 17کلّ 
 

 ب( امتيازات:
نگی و تربیتی  خانواده هاي ایثارگران و اهمیت دادن به فعالیت هاي علمی، فره         منظور ارج نهادن به   به  

در نظر  ،در صصصورت ارا ه گواهی معتبر، لیذ هايگروه يبرا امتيازاتي در دوران تحصصصیل و پس از آن،
 گرفته شده است:

سجادیه   البالغهنهجقرآن کریم یا بخشی از  حافظان   صحیفه  سمی از  ؛یا  ی از مراکز: یک )با ارا ه مدرک ر
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان اوقاف و امور خیریه یا سازمان تبلیغات اسالمی(

 )پدر، مادر، همسر و فرزند( ثارگران؛یا کیبستگان درجه  
 ؛سابقه ماه 6و رزمندگان داراي بیش از  درصد 40جانباز باالي  ،: شهید، آزادهشامل  ایثارگر 

 ج؛یبسفعال  ياعضا 
 .استعدادهاي برتر و برگزیدگان مسابقات قرآنی و علمی کشوري 

 



 

 
 

 و گزينش پذيرش  فرايند
 اوليه: نامثبت( مدارک الزم جهت الف

، تصصصویر حوزه هاي علمیه خواهران اداره کل سصصنجش و پذیرشوبگاه الزم اسصصت داوطلب، قبل از مراجعه به 

 نام آماده کند:مدارک ذیل را براي ثبت اسکن شده

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

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

 اطالعات فرزندان(

تعداد  نیانگیفرم مخصوص م ،به تحصیل اشتغالو در صورت  مدرک تحصیلی دیپلم .3

 ؛با مهر و امضاء مدرسه یا آموزش و پرورش گذرانده يواحدها

 ؛ويژه داوطلبان غير ايرانيیا گذرنامه  معتبر کارت اقامت .4

 معتبر امتیازات ویژه.گواهی  .5

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

 باشد.مگا بايت  1حداکثر حجم تصاوير ارسالي و  بوده عرض اياز طول  يدگيکش

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

 :نامثبت کارت خريد( ب

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

ستفاده از کارت 500.000هزار ریال) صد پانپرداخت مبلغ  شتاب م    ریال( با ا شبکه  ضو   دتوانیهاي بانکی ع

 .ندک اقدام نام،ثبت کد دریافت و کارت خرید به نسبت

  در خريد کارت و ثبت نام دقت شود. بنابراين؛ واريز شده، قابل استرداد نيستوجه 

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

 .اقدام به ثبت نام کنند «يدر مقطع عموم يليتحص

 :و ويرايش اطالعات نامثبتج(

  زا ردیپلم و باالت دارندگان مدرک     ویژه عمومی، مقطع در 1140-2140 یتحصصصصیل سصصصال براي نام تثب 

 .شودانجام می paziresh.whc.ir وبگاه طریق

 .قابل مشاهده است paziresh.whc.irدر وبگاه 1401-1402 تحصیلی فهرست مدارس داراي پذیرش سال

، تحصيل و تبعات آن، در هر مرحله از پذيرش يا الذکرضوابط فوق های اشتباه و مغاير بامسئوليت انتخاب :توجّه

 .به عهده داوطلب خواهد بود

  

http://paziresh.whc.ir/
http://paziresh.whc.ir/
http://register.whc.ir/epayment/InitiallizeTransaction.aspx


 

 
 

 فرم مخصوص ،در بخش مدارک یلیمدرک تحص يبه جادوازدهم  سالدر  لیدانش آموزان شاغل به تحص

 . دکنن يربارگذارا  -یا آموزش و پرورش با مهر و امضاء مدرسه–خود  گذرانده يتعداد واحدها نیانگیم

 

 :سنجش (د

نجش و س ،محلی ات، مصاحبه و تحقیقبا احتساب تاثیر معدل کل دیپلم داوطلبان از طریق آزمون ورودي

، معدل جش علمیباالتر در سن کلیه داوطلبان اعم از دارندگان مدارک دیپلم یاشوند. معدل مؤثر گزینش می

، براي مصاحبه، مدرسه علمیه برابر ظرفيت 3حداکثر از باالترین امتیاز به میزان  داوطلبان کل دیپلم است.

 شوند.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 ارا ه کارت  انداوطلب. 

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

 به برگزاري آزمون بصورت مجازي باشیم.

 :شرکت در مصاحبه (و   

صالحیت      • سنجش  صاحبه ورودي به منظور  ستعداد علمی هاي عمومی، م بان،  هاي داوطل، عالیق و انگیزها

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

سبت   paziresh.whc.ir وبگاه در خود شخصی   صفحه  به مراجعه با بایست یم داوطلبان • وبت به تعیین نن

 .مصاحبه اقدام کنند

 تعيين زمان مصاحبه توسط مدرسه علميه انتخابي به داوطلب اطالع رساني خواهد شد.

  زلهمن به مقرر موعد در حضصصور عدم و بوده الزامی ،معین شصصده زمان طبق مصصصاحبه، جلسصصه در حضصصور •

صراف  صورتی که نوبت  .شود می تلقی ان شد، امکان تغییر ن       در  شده با سه تکمیل ن صاحبه مدر وبت هاي م

 .دارد وجود مدرسه، هايمصاحبه تا سه روز قبل از شروع مصاحبه

شرکت در مصاحبه، به منزله قبول   سب   يينبوده و افرادی که باالترين امتياز نها يقطع يتذکر:  نند، کرا ک

 .شوندمي معرفي انتخابي، مدرسه به انجام ساير مراحل گزينشجهت 

  



 

 
 

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

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

 ها و مؤسسات آموزش عالي برخوردارند.التحصيالن مقطع کارشناسي دانشگاهفارغ

 

 ( تکميل اطالعات:ز

ست         صاحبه راه یافتند، الزم ا صیلی که به مرحله م شاغل به تح   مدرک 31/6/1401 تاریخ تادانش آموزان 

نتخابی  مدرسصصه علمیه ا بهعدل کل دیپلم در آن ثبت شصصده اسصصت را که م اتمام دوره دوم متوسصصطهمعتبر 

قرر، پذیرش  نامه معتبر در زمان معدم ارا ه گواهیارا ه دهند. در صصصورت  ،التحصصصیلی خودفارغ جهت ثبت 

 خواهد شد. منتفیداوطلب 

 

:در مدارس علميه شدگانرفتهيپذ نهايي نامثبت(ح  

رت  به صصصو ،نهایی نامثبت جهت ،اعالم مدرسصصه علمیه انتخابیطبق  الزم اسصصتشصصدگان، تمامی پذیرفته

سه     ضوري به مدر صراف  منزله به مقرر موعد در مراجعه عدم. کنند مراجعهح ست  پذیرش از ان   رعایت اب و ا

 .شوندمی جایگزین شرایط واجد افراد مقررات، سایر

منابع آزمون  
 انتشارات محدوده امتحان مؤلف منبع رديف

 جزوه قرآن 1
علمیه مرکز مديريت حوزه 

 خواهران
 - کل جزوه

 صدرا 1جلد  )ره(استاد شهید مطهری اندرزهاحکمت ها و  2

3 
 ( ويژه دختران1احکام )

 سال دهم، رشته معارف

 آموزش و پرورش
 کل کتاب

آموزش و 
 پرورش

4 
 استعداد تحصیلی

 (و رياضی )تست هوش
 فاقد منبع خاص

 سال يازدهم در حد رياضی

 رشته انسانی 
- 

ریافت است.( قابل د2منابع آزمون ورودي مقطع عمومی)سطح pdfبا کلیک بر روي عناوین باال، فایل  تذکر:

 

http://www.whc.ir/system/file/9f8242d517ae4ade7e3fae2c02a8ee06.pdf
file:///C:/Users/k.moosavi/AppData/Local/Temp/bdbc3316e839fd42798c8b0482aab5d0.pdf
file:///C:/Users/k.moosavi/AppData/Local/Temp/dd7c2050c94ddd94232a3834627a004a.pdf
file:///C:/Users/k.moosavi/AppData/Local/Temp/dd7c2050c94ddd94232a3834627a004a.pdf


 

 
 

 به تحصیل مشغول فرم مخصوص میانگین تعداد واحدهای گذرانده متقاضیان
 

 

 



 

 
 

 (2جدول زمان بندی پذيرش مقطع عمومي)سطح 

 ويژه دارندگان مدرک ديپلم و باالتر
 

 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 و مدارس علمیه 

 17/4/1401 برگزاري آزمون

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

 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  1401 /5/6 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

 ما ارتباط با

 

 توضيحات نحوه ارتباط عنوان

 ، با ارسال کد ملیپذیرشوضعیت آخرین اطالع از  30002144 پیام کوتاه سامانه

-وبگاه مرکز مدیریت حوزه

 هاي علمیه خواهران
paziresh.whc.ir 

ر اطالع از آخرین اخباپیگیري مراحل پذیرش و  ،نامثبت

 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

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

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

 

http://paziresh.whc.ir/


 

 
 

 سطح دو ثبت نام کاربرگ پیش نويس 

 



 

 
 

 

 


