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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
تالش براي شکوفاسازي استعدادهاي رشد و کمال که خداوند در نهاد بشرگذاشته است ،رسالت همه
کسانی است که فکر نو و روحی کمالطلب دارند.
حوزههاي علمیه ،یکی از مناسبترین بسترهاي کمالجویی و آرمانخواهی براي خواهرانی است که هم
تشنه معارف ناب قرآن و عترتاند ،هم شوق خدمت به اسالم ،مکتب و همنوعان را دارند.
شما که میخواهید وجودي مفید و مؤثر بوده ،فکري الهی و پاک داشته باشید و درحریم ارزشهاي
متعالی ،مبلّغی کارآمد ،مشاوري امین و مربیاي هدف شناس و تأثیرگذار باشید ،شایسته است که با
تحصیل در حوزههاي علمیه و فراگیري علوم اسالمی و معارف قرآنی ،هم از سرچشمه ایمان سیراب شوید،
هم به رویاندن جوانههاي مستعد این مرز و بوم بپردازید.
حوزههاي علمیه خواهران سراسر کشور براي سال تحصیلی  1397-98آمادگی دارد تا از خواهران طلبهاي
که به دالیل غیر انضباطی از تحصیل محروم شده اند ،جهت ادامه تحصیل ،ثبتنام به عمل آورده و در
خدمت استعدادهایی باشد که میتوانند در عصر حاضر ،وجود خویش را وقف تعالی ارزشهاي اخالقی در
جامعه سازند و به مسئولیت خویش در قبال اسالم عزیز و امت مسلمان و جهان اسالم عمل کنند.
مرکز مديريت حوزههاي علميه خواهران
معاونت آموزش
اداره کل سنجش و پذيرش
بهمن ماه 1396

آشناییباکلیاتنظامتحصیلی
نظام تحصیلی حوزه هاي علمیه خواهران با حفظ اصول اساسی و میراث گرانبهاي حوزههاي علمیه،
متناسب با ویژگیهاي اختصاصی بانوان و نیازهاي جامعه طراحی شده است .یکی از ویژگیهاي این نظام،
طراحی آن در قالب مقاطع تحصیلی کوتاهمدت و هدفمند است.
مقاطع تحصيلي حوزه هاي علميه خواهران:
مقطـع عمومی (سطح / 2کارشناسی پیوسته)؛
مقطـع عـالـی (سطح / 3کارشناسی ارشد)؛
مقطع تخصّصی (سطح / 4دکتري)؛
اهداف حاکم بر نظام تعليم و تربيت درحوزه هاي 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 ساحت هاي مختلف؛
تعلیم و تربیت در حوزه هاي علمیه و سایر جوامع علمی -فرهنگی؛
تحقیق و پژوهش ،نظریه پردازي و اجتهاد در عرصه علوم اسالمی -انسانی؛
راهنمایی و مشاوره در عرصه هاي فردي ،خانوادگی و اجتماعی؛
مدیریت و راهبري امور مراکز علمی ،فرهنگی ،تبلیغی و آموزشی؛

یکی از شیوههاي پذیرش در سطح دو ،بازپذيري است و به طالبی اختصاص دارد که داراي
سابقه تحصیل در مدارس تابعه مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه خواهران ،مرکز مدیریت حوزه
هاي علمیه خراسان و جامعهالزهراء بوده و به دالیلی غیر از اخراج انضباطی از ادامه تحصیل
محروم شدهاند یا داراي مدرک سطح یک نظام قدیم باشند.

شیوههايتحصیلدرمقطععمومی
 حضوري تماموقت:
طول دوره برنامه درسی این شیوه تحصیلی ،براي دارندگان مدرک دیپلم یا باالتر ،حداقل  5و حداکثر 7
سال و براي دارندگان مدرک سیکل یا اتمام پایه نهم دوره اول متوسطه ،حداقل  7و حداکثر  9سال بدون
احتساب مرخصی است .تحصیل در این شیوه ،به صورت تماموقت بوده که بر اساس آن ،مدارس علمیه
حداقل  35ساعت در هفته زمینه اجراي برنامه هاي آموزشی ،پژوهشی ،تربیتی و مهارتی را براي طالب
فراهم می کنند؛ حضور طلبه حداقل  25ساعت از  35ساعت مذکور ،بر اساس دستورالعملهاي ابالغی
مرکز در شیوه تحصیلی حضوري تماموقت الزامی است .از  25ساعت الزامی 2 ،ساعت به برنامههاي
فرهنگی ـ تربیتی 2 ،ساعت به فعالیتهاي پژوهشی و  21ساعت به برنامه هاي آموزشی (حضور در کالس
درس ،مباحثه و  )...اختصاص دارد.
 حضوري پارهوقت:
با توجه به اینکه جمع زیادي از مشتاقان تحصیل در حوزههاي علمیه خواهران ،به دلیل برخی اشتغاالت
و مسئولیتهاي فردي و اجتماعی ،امکان حضور تماموقت را در مدارس علمیه ندارند ،شیوه تحصیل
حضوري پاره وقت طراحی شده است تا بتوانند از تحصیالت حوزوي در بازه زمانی طوالنیتر و متناسب با
شرایط زندگی ،بهرهمند شوند .برنامه درسی این شیوه تحصیلی ،همانند شیوه تحصیلی حضوري تماموقت،
براي دارندگان مدرک دیپلم یا باالتر 190 ،واحد درسی است؛ اما طول دوره آن ،حداقل  7و حداکثر 9
سال است .در این شیوه پذیرش به صورت روزانه(بدون خوابگاه) صورت میگیرد و کالسها در نوبت
عصر تشکیل میشود .نحوه حضور طالب در فعالیتهاي فرهنگی ـ تربیتی ،پژوهشی و آموزشی در این
شیوه با توجه به میزان حضور در مدرسه تعیین میشود.
دانش آموختگان این شیوه تحصیلی ،از تمامی مزایاي علمی و استخدامی مدارک صادره در شیوه حضوري
تماموقت برخوردارند.

بخشیازضوابطبازپذیري
 تطبیق سوابق تحصیلی طالب ،مشروط به ورود مجدد ایشان از طریق بازپذیري است.
 تطبیق نمرات طالب بازپذیري بر اساس عناوین ،سرفصلها و تعداد واحد دروس مصوب در حال اجرا-
در صورت داشتن شرایط تطبیق -انجام خواهد شد.
 طلبه اي که یکبار به دلیل مشروط شدن بازپذیري شده است ،در صورتی که مجددا به دلیل مشروطی
از ادامه تحصیل محروم شود؛ مجاز به شرکت مجدد در بازپذیري نبوده و صرفا از طریق پذیرش اولیه
می تواند ثبت نام کند.
 طالب بازپذیري ،فاقد «دوره آزمايشي» هستند .لکن رعایت ضوابط آموزشی و تربیتی در هر زمان
براي ادامه تحصیل الزامی است.

شرایطبازپذیري
 .1اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم؛
 .2اعتقاد و التزام به والیت مطلقه فقیه و نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران؛
 .3تابعیت جمهوري اسالمی ایران؛
توجه :اتباع غیر ایرانی در صــورت دریافت کد تحصــیلی از جامعه المصــطفی العالمیه

میتوانند در

حوزه هاي علمیه سراسر کشور ثبتنام کنند.
 .4نداشتن سوء پیشینه؛
 .5رعایت شئونات و ظواهر اسالمی؛
 .6برخورداري از سالمت جسمی ،روحی و روانی؛
 .7رضایت کتبی پدر یا سرپرست قانونی براي داوطلبان مجرد و همسر براي داوطلبان متأهل؛
 .8کسب حداقل  50درصد امتیاز آزمون کتبی و قبولی در سایر مراحل بازپذیرش (مصاحبه و تحقیق)؛
 .9گذراندن حداقل 30واحد درسی در مقطع عمومی ویژه(دوره پنج ساله) یا 90واحد درسی در مقطع
عمومی (دوره هفت ساله) در یکی از مدارس تابعه مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه خواهران ،مرکز
مدیریت حوزه هاي علمیه خراسان و جامعهالزهراء  ،یا داشتن مدرک سطح یک نظام قدیم؛
نکته :1طلبه اي که سابقه تحصیل وي مربوط به قبل از مصوب شدن مدرسه است؛ در صورت داشتن
شرایط فوق می تواند در بازپذیري شرکت کند.
نکته :2طلبه مدارس غیر تابعه نمی تواند در بازپذیري شرکت کند و صرفا از طریق پذیرش اولیه میتوانند
وارد مدارس علمیه شود.

فرایندثبتناموپذیرش
الف) خريد کارت ثبتنام:
داوطلب با مراجعه به وبگاه مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه خواهران به نشانی www.whc.irو پرداخت
مبلغ دویست هزار ریال(200.000ریال) با استفاده از کارتهاي بانکی عضو شبکه شتاب و یا مراجعه
حضوري به مدارس علمیه خواهران سراسرکشور ،میتواند نسبت به خرید کارت و دریافت کد ثبتنام،
اقدام کند.
ب) مدارک الزم جهت ثبتنام اوليه:
الزم است داوطلب ،قبل از ثبت نام ،تصویر اسکن شده مدارک ذیل را آماده کند:
 .1عکس  3×4جدید و همانند (با پوشش کامل اسالمی ،تمامرخ)؛
 .2کارت ملی؛
 .3مدرک یا گواهی تحصیلی غیرحضوري؛
 .4کارت اقامت یا گذرنامه ويژه داوطلبان غير ايراني؛
 .5ریز نمرات تحصیلی(مخصوص داوطلبانی که تحصیالت حوزوي خود را در مدارس تابعه مرکز
مدیریت خراسان و جامعه الزهراء گذرانده اند)؛
تصاوير اسکنشده بايد با فرمت  JPGويا  JPEGو حداکثر حجم  1مگابايت باشد.
ج)ثبتنام:
ثبتنام بازپذیري براي سال تحصیلی  ،1397-98از تاریخ  97/3/1تا  97/3/10از طریق وبگاه مرکز
مدیریت حوزههاي علمیه خواهران به نشانی www.whc.irو یا مراجعه حضوري به مدارس علمیه امکان
پذیر است.
 فهرست مدارس علميه مقطع عمومي در وبگاه  www.whc.irقابل مشاهده است.

د) انتخاب مدرسه علميه :
داوطلبان به صورت روزانه ،در مدر سه علمیه محل سکونت ،یا مدر سه علمیه با فا صله حداکثر
 30کیلومتري  -در صورت امکان تردد روزانه -پذیرش میشوند.
در صورتی که شهر محل سکونت داوطلب و یا فاصله حداکثر  30کیلومتري آن ،فاقد مدرسه
علمیه باشد؛ انتخاب یکی از نزدیکترین مدارس علمیه همجوار مشروط به آن که داراي خوابگاه
باشد ،بالمانع است.

در صورتی که در شهر محل سکونت داوطلب تا فا صله  30کیلومتري آن ،بیش از یک مدر سه
علمیه باشــد ،داوطلب می تواند با رعایت ضــوابط در زمان ثبت نام هر دو مدرســه را با اولویت
هاي اول و دوم انتخاب کند.
تذکر :مسئوليت انتخابهاي اشتباه و مغاير با ضوابط فوقالذکر ،به عهده داوطلب خواهد بود.

ه) سنجش علمي:
سنجش علمی داوطلبان داوطلبان بازپذیري ،بوسیله آزمون کتبي صورت میگیرد.
• آزمون بازپذیري رأس ساعت  10صبح روز جمعه  1تیر ماه  1397در یک مرحله و به صورت همزمان
در مراکـز آزمون برگزار میشود.
• نشانی مراکز آزمون ،متعاقباً از طریق وبگاه مرکز به نشانی  www.whc.irاعالم میشود.
• کارت ورود به جلسه آزمون طبق جدول زمانبندي مندرج در این دفترچه از تاریخ  97/3/29تا 97/3/31
از طریق وبگاه به نشانی  www.whc.irقابل دریافت است.
• داوطلبان فقط با ارائه کارت ورود به جلسه و صرفا در مرکز آزمون انتخابی خود مجاز به شرکت در
آزمون خواهند بود.
• نتایج آزمون در تاریخ  97/4/14از طریق صفحه شخصی داوطلب در وبگاه مرکز مدیریت حوزههاي
علمیه خواهران اعالم می شود.
• الزم است داوطلبان گرامی قبل از زمان برگزاري آزمون ،از نشانی و موقعیت محل دقیق برگزاري آزمون
اطمینان حاصل کنند.

منابعآزمونکتبی
مواد آزمون

نام کتاب

محدوده امتحاني

صرف

صرف متوسطه ( حمید محمدي)

کل بخش فعل و بحث جامد و مشتق اسم

نحو

مبادي العربیه جلد دوم

کل مبحث نحو

احکام

درسنامه فقه ( آقاي فالح زاده )

مباحث تقلید ،طهارت ،صاله

هر ماده درسي شامل 20سوال چندگزينهاي است و شرط قبولي در آزمون کتبي ،کسب
حداقل  50درصد امتياز کل آزمون است.

و) شرکت در مصاحبه:
• کسب حداقل 50درصد امتیاز آزمون کتبی جهت معرفی به مرحله مصاحبه اخالقی ـ رفتاري براي
داوطلبان بازپذیري الزامی است.
• با توجه به اهمیت گزینش افراد شایسته در مدارس علمیه ،پذیرش داوطلب ،منوط به احراز صالحیتهاي
فکري ،رفتاري و اخالقی از طریق مصاحبه و تحقیق است.
• محورهاي مصاحبه شامل اطالعات دینی ،عمومی ،اجتماعی و سیاسی است.
• ارائه گواهی هاي حفظ قرآن یا نهج البالغه ،ایثارگري و عضویت در بسیج ،همزمان با برگزاري مصاحبه،
جهت بهره مندي از امتیازات ویژه ،الزامی است.
ز)ثبتنام پذيرفتهشدگان در مدارس علميه:
تمامی پذیرفتهشدگان موظفاند طبق جدول زمانبندي ،جهت ثبتنام به مدرسه انتخابی خود مراجعه
کنند .عدم مراجعه در موعد مقرر به منزله انصراف از پذیرش تلقی میشود.

 مدارک الزم جهت ثبتنام نهايي عبارتاند از:
 .1تکمیل تقاضانامه ثبت نام در مدرسه علمیه پذیرفته شده؛
 .2دو قطعه عکس 3×4جدید و همانند (با پوشش کامل اسالمی با چادر مشکی ،تمامرخ)؛
 .3اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی؛
 .4اصل و تصویر کارت اقامت یا گذر نامه ویژه داوطلبان غیر ایرانی؛
 .5تکمیل کاربرگ رضایت نامه پدر یا سرپرست قانونی براي داوطلبان مجرد و یا همسر براي
داوطلبان متأهل(امضاء و اثر انگشت در حضور مسئولین مدرسه انجام می شود)؛
 .6تصویر و اصل مدرک سیکل یا اتمام دوره اول متوسطه ،دیپلم یا باالتر با ذکر معدل کل در آن؛
 .7تکمیل تعهد نامه اتمام دوره تحصیلی مقطع عمومی؛
 .8تصویر و اصل گواهی امتیازات ویژه؛
 .9ریز نمرات تحصیلی(مخصوص داوطلبانی که تحصیالت حوزوي خود را در مدارس تابعه مرکز
مدیریت حوزه هاي علمیه خراسان و جامعه الزهراء گذرانده اند)؛

تذکراتنهایی
 .1ثبت نام خود را در همان روزهاي اول انجام دهید.
 .2در صورت عدم دسترسی به اینترنت براي ثبت نام به مدرسه انتخابی خود مراجعه کنید.
 .3در صورت ضرورت مراجعه به کافی نت ،فقط به کافی نت هاي مجاز و معتبر مراجعه و سعی
کنید تمام مراحل ثبت نام در حضور خودتان انجام شود.
 .4در پایان ثبت نام ،حتماً یک نسخه چاپ شده از اطالعات ثبت نامی را دریافت کنید.
 .5با ارسال کد ملی به سامانه پيام کوتاه  30002144می توانید از خدمات این سامانه استفاده
کرده ،در جریان مراحل ثبت نام ،معرفی به مصاحبه و نتیجه پذیرش خود باشید.
(جهت دريافت پيامک ،الزم است تلفن همراهتان ،براي دريافت پيامهاي تبليغاتي فعال باشد)

 .6مدارک دریافتی و هزینه ثبت نام ،عودت داده نمی شود.

فهرست مدارس علميه مقطع عمومي ،در وبگاه مرکز مديريت حوزههاي علميه خواهـران
به نشاني  www.whc.irقابل مشاهده و دريافت است.

مرکز مديريت حوزههاي علميه خواهران بر اساس مصوبه  368شوراي عالي انقالب فرهنگي و
 405شوراي عالي حوزه علميه قم به فارغالتحصيالن مقطع عمومي ،پس از احراز صالحيتهاي
الزم ،دانشنامه سطح دو اعطاء ميکند.
دارندگان اين دانشنامه ،از کليه مزاياي علمي و استخدامي فارغالتحصيالن مقطع کارشناسي
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي برخوردارند.

جدولزمانبنديپذیرشبازپذیريمقطععمومی
تاريخ

توضيحات

رديف

عنوان

1

زمان ثبتنام

 97 /3/1تا 97/3/10

از طریق وبگاه paziresh.whc.ir

2

دریافت کارت ورود به
جلسه آزمون

 97 /3/29تا 97/3/31

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

3

برگزاري آزمون

97/4/1

دریافت مشخصات مراکز آزمون از طریق وبگاه
paziresh.whc.ir

4

اعالم نتایج آزمون کتبی

97/4/14

از طریق وبگاه paziresh.whc.ir

5

برگزاري مصاحبه

 97/4/19تا 97/4/27

مطابق نوبت مصاحبه و با هماهنگی قبلی ،در مدرسه
علمیه انتخابی

6

اعالم نتایج نهایی

 97/5/3همزمان با میالد امام

از طریق وبگاه paziresh.whc.ir

7

ثبت نام نهایی

علی بن موسی الرضا
 97/5/6تا 97/5/10

مراجعه حضوري به مدرسه علمیه معرفیشده

ارتباطباما
عنوان

نحوه ارتباط

توضيحات

سامانه پیام کوتاه

30002144

اطالع از وضعیت ثبت نام ،معرفی به مصاحبه و

وبگاه مرکز مدیریت حوزههاي علمیه خواهران

paziresh.whc.ir

نتیجه نهایی ،با ارسال کد ملی
ثبتنام ،پیگیري مراحل پذیرش و اطالع از
آخرین اخبار مربوط به پذیرش
پست الکترونیک

 paziresh@whc.irپذیراي انتقادات و پیشنهادات

کاربرگپیشنویسثبتنامبازپذیريمقطععمومی

