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 (11)مجادله/  اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْکُْم وَ الَّذينَ أُوتُوا اْلعِْلَم دَرَجاتٍ َو اللَّهُ بِما َتعْمَُلونَ خَبيرٌ«»يَرْفَعِ 

و خداوند به آنچه  بخشددرجات عظیمی می شدهدادهاند و کسانی را که علم به آنان مان آوردهیخداوند کسانی را که ا

 دهید آگاه است.انجام مى

 

 مقدمه

 از افضالال  را »مدادالعلماء« و کندمی معرفی انسالالان ارزش میزان و حیات مایه را علم اسالاليمی  فرهنگ  و دینی هايهآموز

را  و او گیرد  يدر جان طالب علم جا که باشالد برخوردار حقیقتی از باید آگاهی و علم این البته. شالماردمی الشالدداء« »دماء

 بندگی خدا برساند. وبه مقام واالي خشیت الدی 

هاي هاي علمیه  متناسب با ویژگیحوزه يبداگرانهاي علمیه خواهران با حفظ اصول اساسی و میراث حوزه یلینظام تحص

هاي این نظام  طراحی آن در قالب مقاطع تحصیلی است. یكی از ویژگی شدهیطراحاختصاصی بانوان و نیازهاي جامعه 

 .هدفمند است

اساليمی و نیز گسالترش عبودیت از راه فدم  ابيو و اجراي دین  با اسالتعانت از  جامعهدر قشالر بانوان  مدمبراي نی  به این 

 در سال تحصیلی  خواهران هیعلمهاي مدیریت حوزهمرکز   «هحنا فداااروعصر »ولی حضرت خاصهخداوند متعال و عنایات 

 .ردیپذیمطلبه مختلف هاي در رشته 1401-1402

 

  

 

کل سنجش و پذيرش  اداره  



 

   
 

 چهار  ی  سطح هااستیس و اهداف  آشنايي با 
 اهداف

 ي مرتبط با رشته؛هاروشو مبانی  مكاتب  آراء  ایجاد تسلط بر •

 در مسائ  مرتبط با رشته؛ ارائه نظرش در حد تحلی   نقد و تقویت توان پژوه •

 ؛و گرایش تخصصی رشتهمسائ  پاسخگویی به نیازهاي علمی و تبلیغ و ارتقاء توان  •

 ؛و گرایش ي جدت تولید علم و توسعه دانش در رشتهسازنهیزمو  ازیموردنتأمین پژوهشگر  •

 ؛شیو گرادر رشته  ازیموردن اتیدتأمین اس •

 هااستيس

 ارتقاء فضائ  و ملكات اخيقی و معنوي طيب؛اهتمام به  •

ي نوین و مؤثر در آموزش و هاروشو  هايفناور استفاده از ضمن ي کارآمد حوزويهاسنتاز  يریگبدرهاهتمام به  •

 پژوهش؛

 ؛پژوهش محور يهاآموزشتأکید بر توسعه  •

 ؛چالشی يهادگاهیداهتمام به رویكرد نقادانه و نظریه پردازانه  با طرح  •

 ي آموزشی و پژوهشی؛هاتیفعالي از زبان تخصصی رشته در ریگبدرهتأکید بر  •

 اهتمام به نخبه پروري؛ •

 .بر رویكرد اجتدادي در دروس مرتبط دیتأک •

 نظام آموزشي سطح چهار
 محاسبهبدون  جامع و و آزمونطول دوره با احتساب رساله علمی   است واحدينیمسالی نظام آموزشی سطح چدار   ❖

 نیم سال است. 12و حداکثر  8حداق    مرخصی
 .پژوهشی است-دوره آموزشیحوزه  سطح چدار  ❖

  شرايط کلی اتمام دوره

 پذیرفته شدن در آزمون جامع پایان دوره؛ ❖
 «؛قبولقاب واحد با درجه حداق  » 20مرتبط با رشته به میزان  چدارچوبدر  رسالهارائه  ❖

 ؛پژوهشی  -مقاله علمییک ارائه  ❖
 ؛یو شفاهموفقیت در امتحانات دوره به دو شك  کتبی  ❖

 س ودر عناوين مشخصات كلي 

 تعداد واحد عنوان درس

 واحد 8 اصول فقه

 واحد 12 فقه

 واحد 30-40 دروس تخصصی

 واحد 20 رساله علمی

 واحد 70-80 جمع کل

 
هاي الزم  دانشنامه سطح چدار التحصیين این مقطع  پس از احراز صيحیت هاي علمیه خواهران به فارو مدیریت حوزه مرکز ❖

 ها و مراکز آموزش عالی برخوردارند.دکتري دانشگاه  دوره  ينیالتحصفارو  کند. دارندگان این دانشنامه  از تمامی مزایاياعطاء می



 

  
 

 تحصیلي  یهارشته

 یقيتطب ريتفس (1

 علوم و معارف قرآن (2

 و اصول با گرايش فقه خانوادهفقه  (3

 حکمت متعاليه (4

 کالم اسالمی (5
 

 پذيرش ط يشرا
 ؛و مذهب حقه شیعه اثنی عشري بین اسيمعتقاد و التزام عملی به دین ما .1

 اعتقاد و التزام به والیت مطلقه فقیه و نظام مقدس جمدوري اسيمی ایران؛ .2

 ایران؛تابعیت جمدوري اسيمی  .3
که  ی  اتباع هیالعالم  یالمصالالطف و جامعهخواهران   هیعلم يهاحوزه تیریمرکز مد انیصالالورت گرفته م یبا توجه به هماهنگ ❖

  و هدوشالرکت نم هیالعالم  یجامعه المصالطف يدر آزمون ورود ابتدا دیباشالند باخواهران   هیعلم يهاحوزهدر   یخواهان تحصال 

اسالت با توجه  یدی. بداقدام نمایندخواهران   هیعلم يهاحوزهدر  نامثبتنسالبت به  یاز قبول  نانیاطم ای و یدر صالورت قبول

در صالورت  مرکز صالورت خواهد گرفت و نیتندا انجام مصالاحبه در ا  هیالعالم یدر جامعه المصالطف یزمون کتبآدر  یبه قبول

 مراح  اقدام خواهد شد. ریالزم نسبت به سا ازیکسب امت

 ؛یشئون طلبگ متناسب بارفتاري  هاي فكري  اخيقی وصيحیتداشتن  .4
 که با این رشته در یک حوزه دانشی قرار دارند. ییهارشتهیا سایر مرتبط رشته  3را بودن مدرک علمی سطح دا .5

طيب نخبه  زیو ن یرشالته انتخاب یمرتبط با حوزه دانشال  یولدیگر  يهارشالتهسالطح ساله از  یمدرک علم  يطيب دارا رشیپذ ❖

  مشالرو  به گذراندن  انتخابی  رشالته یبا حوزه دانشال  مرتبط ریغ متفاوت و  یدانشال  يهاحوزهسالطح ساله از  یمدرک علم  يدارا

 .استمجاز   یدروس جبران

حوزه  کیدر  یکه با رشالته انتخاب ییهارشالته ریسالطح ساله از سالا یمدرک علم  يطيب دارا يبرا یگذراندن دروس جبران  ❖

 مربو  است. یگروه علم صیقرار دارند  منو  به تشخ یدانش

   هاي جسمی و نقص عضو مانع از تحصی ؛برخورداري از سيمت روان و نداشتن امراض مسري و بیماري .6
 ؛یا سرپرست قانونی رضایت پدر یا همسر .7
 شدرستان داراي مدرسه علمیه؛ نیترک ینزد  جد یا سرپرست قانونی در سكونت با همسر  والدین .8
تحصالالی  بر اسالالاس ضالالوابط   زمانمدتعلمیه خواهران در صالالورت نیاز  به میزان دو برابر   يهاحوزهتعدد به همكاري با  .9

 مرکز؛
 ؛در صورت انصراف هانهیهز( و پرداخت تمام شدهنییتعتعدد اتمام تحصی  در سطح چدار )در بازه  .10
 ؛مصاحبه و قبولی در آزمون کتبی .11
افرادي که موفق به قبولی در    و شالودبرگزار میورودي همزمان با آزمون   در آزمون زبان تخصالصالی)این آزمون شالرکت  .12

 (.در اولویت پذیرش قرار خواهند داشتاین آزمون شوند؛ 

 .زمون ذکر شده استآمنابع مربو  به بخش  ( درهارشتهمشترک بین تمامی ) تخصصی منابع آزمون زبان :1تبصره

حداکثر تا قب     نمره قبولی  ارائهالزم اسالت نسالبت به  نكنندزبان را کسالب   ناي که نمره قبولی در آزمو: افراد پذیرفته شالده2تبصالره

 .یندااز برگزاري آزمون جامع اقدام نم



 

   
 

 امتیازات ويژه
 و اهمیت دادن بههاي ایثارگران خانواده  هیسجاد فهیصح ایالبيغه ندج م یقرآن کر حافظانمقام به  ارج ندادن منظوربه

در نظر هاي ذی  براي گروه  امتیازاتی ازآنپسداوطلبان در دوران تحصی  و  و مدیریتی هاي علمی  پژوهشیفعالیت

 :است شدهگرفته

از مراکز: وزارت فرهنگ و  یكیاز  یبا ارائه مدرک رسالم) ؛هیسالجاد فهیصالح ای البيغهندج قرآن کریم  ک  حافظان ➢

     (یاسيم غاتیسازمان تبل ای هیریسازمان اوقاف و امور خ  یارشاد اسيم

 شوند؛ مندبدره ازیامت نیاز ا توانندینممراکز  گریدارندگان مدارک حفظ از د ❖
 ؛گواهی معتبربا ارائه  )مادر  همسر و فرزند (ایثارگران ک یدرجهبستگان  ➢

 ؛ماه سابقه حضور در جبده 6و رزمندگان با حداق   درصد 40: شدید  آزاده و جانباز باالي شام   ایثارگر •
 آن؛ دیتائمورد  ایمرکز  یپژوهش در جشنواره یاثر علمسه نفر برتر دارنده  ➢

 عرصه آموزش و پژوهش؛ برتر در ياستعدادها ➢

 نگذشته باشد؛رتبه  از دو سال از زمان کسب شیب کهنیامشرو  به  د یاسات ینفر برتر جشنواره علم سه ➢
  ي خواهران.هاي علمیهي اجرایی در مراکز و مدارس حوزهدارا بودن سابقه ➢

به ارائه  يازیو ن شالودیمبرتر در مرکز اسالتعيم  ياسالتعدادهاو  دیو اسالات یپژوهشال  يهاجشالنواره يها نیبرتر یاسالام •

 .ستیمدرک ن
 آموزشی:سوابق  ➢
 سه ؛ و دوسطح تدریس در  ✓

 .نیازي به ارائه مدرک نیست و لذا شود ر مرکز استعيم میاداره ک  دسوابق آموزشی از طریق  ❖

 :پژوهشی سوابق ➢
   ؛یپژوهش-یکتاب با موضوعات علم فیتأل ✓
   ؛یپژوهش-یکتاب با موضوعات علم ترجمه ✓

 ؛ینسخ خط حیتصح  ✓

   ؛پژوهشی – یکتاب علم شیرایو ✓

    ؛یجیترو- یعلمیا   یپژوهش -یمقاله علم فیتأل ✓

   ؛یجیترو -یعلم یا  یپژوهش– یعلم يهامقاله ترجمه ✓

 سطح سه؛   نامهانیپا يو داور مشاوره   ییراهنما سابقه ✓

 سطح دو؛ یانیپا قاتیتحق  يداور سابقه ✓

   ؛یطرح پژوهش تیریمد ✓

 ؛یشیآزاداند یداور کرس یا   منتقددهندهارائه استاد ✓

 ؛یداور نشست تخصصیا    منتقددهندهارائه استاد ✓

 .  ستیبه ارائه مدرک ن يازین شودیممرکز استعيم پژوهش  معاونت قیاز طر فات یاز تأل ریغ یپژوهش سوابق*
 : سوابق اجرايی ➢

 کارکنان رسمی واحدهاي حوزوي تحت پوشش مرکز مدیریت خواهران  به شر  آنكه در دو سال اخیر فعال باشند.  

 

 

 

 

 ی در تاريخ مقرر از امتيازات آن برخوردار نخواهند شد.بارگذارعدمفوق، در صورت    مدارکدارندگان   ✓

 



 

  
 

 جزئیات آزمون و مصاحبه
  .باشدیمو تشریحی  يانهیچدارگز صورتبهآزمون  سؤاالت ❖
 امتیاز علمی است. %50 حدنصابدعوت به مصاحبه علمی منو  به کسب  ❖

 آید.به دست می  %40ر یتأثبا  3و معدل کل سطح %60ر یتأثامتیاز علمی از نمره آزمون ورودی با  •

 .گرددیمداراي نمره منفی است و به ازاي هر سه پاسخ نادرست یک پاسخ صحیح حذف  يانهیچدارگزآزمون  ❖
 است. مصاحبه ازیدرصد امت 50کسب حداق    یدر مصاحبه علم یقبول حدنصاب ❖

به  یو مصاحبه علم %15 زانیبه م و مدیریت اجرایی ی  سوابق علم%55 زانیو معدل سطح سه به م يآزمون ورود ❖

 است. مؤثرداوطلب  ییندا ازیامت در %30 زانیم
مدارس اند  به ترتیب باالترین امتیاز  به میزان ظرفیت نی که حداق  امتیاز قبولی را کسب کردهاز میان داوطلبا ❖

 شوند.ندایی اعيم می شدگانرفتهیپذ عنوانبهعلمیه  
 در هرشت ياجرا مشرو  به باشد  کيس  یتشك الزم حدنصاب از کمتر  ییندا شدگانرفتهیپذ تعداد کهیدرصورتتذکر: 

 سال کی يبرا صرفا   توانندیم شدهرفتهیپذ طيب مح   رشته همان در  یتحص به شدگانرفتهیپذ  یتما و بعد سال

 .شوند رهیذخ

 

 يسينونامند يفرآ

 .شودیمانجام  paziresh.whc.irبه نشانی  وبگاه طریق از 1401-1402 تحصیلی سال براي یسینونام

 یسينونامالف( مدارک الزم جهت  

 :نمایدنام آماده الزم است داوطلب  قب  از مراجعه به وبگاه مذکور  تصویر اسكن شده مدارک ذی  را براي ثبت

 (؛ي سفیدخ و با زمینهرکام  اسيمی  چادر مشكی  تمام جدید )با پوشش 4x3عكس  .1

 صفحات شناسنامه؛تمام  .2
 ؛ویژه داوطلبان غیر ایرانیگذرنامه و  معتبر کارت اقامت .3

 کارت ملی؛ .4

 ؛شاغلین به تحصی  و گواهی اشتغال به تحصی  با ذکر معدل براي ينیالتحصفاروسطح سه براي  دانشنامه .5
 علمیه خواهران الزم نیست. يهاحوزهآموختگان مدارس تابعه مرکز مدیریت بارگذاري تصویر دانشنامه براي دانش 

 مربو  به امتیازات ویژه؛ هايگواهیتصویر  .6
 با اصل مدارک، به درخواست داوطلب ترتيب اثر داده نخواهد شد.  شدهثبتدر صورت عدم تطابق اطالعات   ❖

 
 

 حجم تصوير  اندازه تصوير  مدرک 

 نباشد  تيلوبايک  250و بيشتر از    40کمتر از   پيکسل  300*400 عکس پرسنلی 

 نباشد  تيلوبايک  500و بيشتر از    100کمتر از   پيکسل   500*700 ساير مدارک 

 برخوردار بوده   یاز وضوح کاف ديبا  یارسال ر يتصاوو  JPEGو يا  JPGشده بايد با فرمت تصاوير اسکن 

 . عرض باشند ا ياز طول  یدگيو فاقد کش 

http://paziresh.whc.ir/


 

   
 

 نامثبت کارت خريد  (ب

 ک یو پرداخت مبلغ  paziresh.whc.ir نشانی به خواهران علمیه يهاحوزهداوطلبان با مراجعه به وبگاه مرکز مدیریت 

 دریافت  و  کارت  خرید  به  نسبت  توانندیمهاي بانكی عضو شبكه شتاب  از کارت  با استفاده  (ریال  000/000/1ریال )  ونیلیم

 نمایند. اقدام نام ثبتسریال کارت 

 دقت شود.  نامثبت ؛ لذا در خريد کارت و ستين استردادقابل، زشده يواروجه  
 

 رشته محل  نتخابا  (ج

 .است مشاهدهقاب  paziresh.whc.irدر وبگاه   هامح ه رشتفدرست 

 رییتغقاب آن  اطيعات است و بعد از اتمام زمان  ریپذامكان یسینوناممرکز آزمون  حداکثر تا زمان پایان رشته و تغییر  •

 .شودبنابراین هنگام انتخاب  دقت ؛ نیست
 الذکر، به عهده داوطلب خواهد بود.های اشتباه و مغاير با ضوابط فوقمسئوليت انتخاب ❖

 در آزمون کتبی  ( شرکتد

 شود.رگزار میحضوري ب صورتبه 1401 رماهيت17 جمعهروز صبح  9ساعت  رأس نوبتيک در  وروديآزمون  •

 .استقاب  دریافت  paziresh.whc.irوبگاه به نشانی طریق  از روز قب  از برگزاري سه  جلسه آزمون بهکارت ورود  •
مرکز آزمون انتخابی در  معتبر )کارت ملی یا شناسنامه( شناسایی کارتهمراهبه  ورود به جلسهبا ارائه کارت داوطلب  •

 . بود خواهد مجاز به شرکت در آزمونخود  
 کتبی و معرفی به مصاحبه هـ( اعالم نتايج آزمون  

 .خواهد شدمراح  پذیرش از طریق وبگاه مرکز اعيم  يبندزمانمطابق جدول  نتایج آزمون کتبی  •
نسبت    paziresh.whc.irبا مراجعه به صفحه شخصی خود در وبگاه مرکز به نشانی  در آزمون الزم است    شدگانقبول •

 نمایند.  اقدام تعيين نوبت مصاحبهبه 
 شود.انصراف تلقی می منزلهبهدر موعد مقرر حضور در جلسه مصاحبه  طبق زمان انتخابی  الزامی بوده و عدم حضور  •

 

 نهايی  شدگانرفتهيپذنام  ( ثبتو

اند از باالترین امتیاز )آزمون و مصالالالاحبه( به میزان امتیالاز الزم را کسالالالب کرده حدنصالالالابدر این مرحلاله داوطلبالانی که  •

 شوند.مدارس علمیه  معرفی میظرفیت به 

  دانشالنامه  31/06/1401 خیتارتا  سالتیبایمسالطح ساله(  ) یعالالزم به ذکر اسالت؛ داوطلبان شالاغ  به تحصالی  در مقطع  •

خود را ارائه نمایند؛ در غیر این صالورت از فرآیند پذیرش  حذف و داوطلبان از فدرسالت انتظار به ترتیب امتیاز  جایگزین  

 شوند.می
 عدم. کنند مراجعهخود  انتخابیعلمیه  مدرسه به نامثبت جدت  بنديجدول زماناند طبق شدگان  موظفتمامی پذیرفته

 .شوندیم  جایگزین  واجد شرایط   افراد  مقررات   سایر رعایت  با  و  شده  تلقی  پذیرش  از  انصراف  منزلهبه  مقرر  موعد  در  مراجعه
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 محدوده یا مؤلف  نویسنده منابع مواد آزمون  ر

الكشاف عن حقایق التنزی  و عیون األقاوی  فی  ادبیات و تفسیر  1
سورهاي زلزال  عصر  کوثر کافرون  نصر   جاراهلل زمخشري وجوه التأوی  « معروف به تفسیر کشاف

 .اخيص  فلق  ناس  تكاثر  عادیات  بینه

الحدود و القضاءکتاب   ایروانی  3  سطح  -  االستداللی  ةالفق  فیمدیدیة  ت  دروس فقه 2  

 مظفر   محمدرضا ة )عربی( الفقاصول   اصول  3

  الحجةالمقصدالثالث: مباحث 
. المقدمه1  
. الباب الخامس: حجیت ظواهر2  
تراجیح . الباب التاسالع: تعادل3  

 

 تطبیقی رشته تفسیر   ( 1

 رشته علوم و معارف قرآن  ( 2

 محدوده یا مؤلف  نویسنده منابع مواد آزمون  ر

1 
 تفسیر

 النمط الثانی »التفسیر االجتدادي« تا آخر کتاب جلد دوم: از ابتداي   معرفت اهللتیآ التفسیر و المفسرون

 روایی   مباحث  رازیغبه  28جزء   عيمه طباطبایی  تفسیر المیزان 2

 از مبحث قرائات تا ابتداي نسخ قرآن  خویی اهللتیآ البیان علوم قرآن 3

مواد  ر
 محدوده یا مؤلف  نویسنده منابع آزمون 

1 

 تفسیر

التفسیر و 
 المفسرون

 جلد دوم: از ابتداي النمط الثانی »التفسیر االجتدادي« تا آخر کتاب  معرفت اهللتیآ

2 
تفسیر التحریر و 

 التنویر
 سوره تحریم  ابن عاشور

 28روایی جزء  مباحث   عيمه طباطبایی  تفسیر المیزان 3

4 
علوم 
 قرآن

نصوص فی علوم 
 القرآن

عيمه محمد واعظ 
 خراسانیزاده 

السابع نص السجستانی(  ) یالثان کتاب الوحی و حفاظه و النبی و االمی؛ الفصول  الباب االول:
نص عشر )نص الدکتور رامیار( الخامس عشر )نص السیوطی( الثانی الثامن ) (نص الزرکشی)

 نص میرمحمدي(عشر ) ( السابعنص الدکتور حجتیعشر )العيمه العسكري( السادس 
التاسع نص السجستانی( الثامن )کیفیه جمع القرآن و ترتیبه و فیه الفصول؛  الثانی:الباب 

نص ابن شدر آشوب( عشر )نص الحاکم النیشابوري( السابع عشر )نص ابن الندیم( الحادي )
نص العشرون )نص ابن کثیر( الخامس و العشرون )الحادي و العشرون )نص القرطبی( الرابع و 

نص السیوطی( التاسع و ثيثون )نص الزرقانی( السادس و العشرون )الزرکشی( السابع و 
الخمسون نص الشیخ معرفه( الثامن و الخمسون )االربعون )نص العيمه الطباطبایی( الرابع 

نص االصفی( الثانی الستون )نص الدکتور حجتی( الحادي و الستون )نص مكارم الشیرازي( )
نص الستون )نص مسیر محمدي( السادس و  الستون )و    نص مرتضی العاملی( الرابعالستون )و  

 نص الشیخ جعفریان(السبعون )الصابونی( السبعون )نص الدکتور شحاته( الثانی 

 1401-1402 تحصیلي  سال  چهار سطح ورودی آزمون  منابع 

 منابع آزمون کتبی: 

 

 تخصصی . منابع 2

 

 . منابع مشترک 1

 



 

   
 

 رشته فقه و اصول )گرایش فقه خانواده(  ( 3

 محدوده یا مؤلف  نویسنده منابع مواد آزمون  ر

 االصول دروس فی علم  اصول فقه 1
 جزء اول: از ابتداي »تحدید دالالت الدلی  الشرعی« تا پایان کتاب  شدید صدر (لثةالثا لحلقةا)

 الخاتمة فی تعارض االدله«»  يابتداو جزء دوم: از ابتداي کتاب تا  

 بخش مكاسب محرمه   شیخ انصاري مكاسب فقه 2

 کالم اسالمی رشته  ( 4

 محدوده یا مؤلف  نویسنده منابع آزمون مواد  ر

 10 5 3  مراح   جزبهک  کتاب   عيمه طباطبایی  )عربی( لحکمةا یةندا فلسفه 1

 از مقصد ثالث تا آخر کتاب عيمه حلی کشف المراد کيم 2

 حکمت متعالیه رشته  ( 5

 محدوده یا مؤلف  نویسنده منابع مواد آزمون  ر

 ک  کتاب  عيمه طباطبایی الحكمة )عربی( تیندا فلسفه 1

2 
 منطق

 الفص  الخامس: فی البرهان و الحد  عيمه حلی الجوهر النضید )عربی(

 ک  کتاب  خندان اصغریعل مغالطات 3

4 

 تاریخ فلسفه

 11 13 14ي  هافص  جلد سوم:    -  1 3 4ي  هافص  جلد اول:   اشكوري ییمحمد فنا درآمدي بر تاریخ فلسفه اسيمی

  کانت   انیگراتجربه    انی گراعق  ی   وسط قرونیونان باستان    فروغی یمحمدعل سیر حكمت در اروپا 5
 هگ   پوزتیویسم  پراگماتیسم  فلسفه تحلی  زبانی 

 
 

 است. آزمون کتبی تخصصی علمی همان منابع مصاحبهمنابع 

 منابع آزمون زبان تخصصي 

در سایت   اردیبهشت ماه 20باشد و بسته کمک آموزشی از تاریخ سطح چهار، به شرح ذیل می   1401های زبان تخصصی ورودی منابع آزمون

 .معاونت آموزش قابل دریافت خواهد بود

 

 نویسنده محدوده جلد عنوان کتاب ر

 ک  کتاب 4 مبادي العربیه 1
 محمدي حمید  ) اعم از بخش صرف و نحو(

 4تا  1جلد  العربیه بین یدیک 2
 عبدالرحمن بن ابراهیم الفوزان  مختار الطاهر حسین  جلد اول 4ک   جلدي 8از چاپ 

 و محمد عبدالخالق محمد فض  

 مسعود فكري ک  کتاب تک جلدي  قرائت و درک متون معاصر 3

 شفاهی: منابع آزمون 

 



 

  
 

 بندي مراحل پذيرش زمان جدول 

 

 ارتباط با ما 

 

 توضیحات تاریخ عنوان

 چدار و مدارس علمیه سطح   paziresh.whc.ir :مرکز  وبگاهاز طریق   31/2/1401تا    15/1/1401 و ويرايش اطالعات  نامثبت

 ارائه سوابق توسط داوطلب به مدرسه انتخابی 31/2/1401تا    15/1/1401 یفيتألارائه مستندات سوابق پژوهشی، 

 paziresh.whc.ir :مرکز وبگاه از طریق  17/4/1401 تا 14/4/1401 دريافت کارت ورود به جلسه آزمون

 دریافت مشخصات مراکز آزمون از طریق وبگاه مرکز 17/4/1401 برگزاری آزمون

 paziresh.whc.ir :مرکز وبگاه از طریق  27/4/1401 اعالم نتايج آزمون کتبی

 paziresh.whc.ir :مرکز وبگاه از طریق  29/4/1401تا  27/4/1401 ثبت درخواست اعتراض

 paziresh.whc.ir :مرکز وبگاه از طریق  3/5/1401 اعتراضاتاعالم نتايج بررسی 

 paziresh.whc.ir مرکز وبگاه صفحات شخصی در توسط داوطلب و از طریق  7/5/1401تا  5/5/1401 ثبت نوبت مصاحبه

 - مرداد ماه  علمیبرگزاری مصاحبه 

 paziresh.whc.ir :مرکز وبگاه از طریق  5/6/1401 اعالم نتايج نهايی 

 paziresh.whc.ir :مرکز وبگاه از طریق  7/6/1401تا  5/6/1401 ثبت درخواست اعتراض

 paziresh.whc.ir :مرکز وبگاه از طریق  10/6/1401 اعالم نتايج بررسی اعتراضات

 شدهیمعرف چدارمراجعه حضوري به مدرسه علمیه سطح  17/6/1401تا  1401/ 12/6 نهايی نامثبت

 توضيحات نحوه ارتباط عنوان

 اطيع از نتیجه آزمون و نتیجه مصاحبه با ارسال کد ملی 30002144 سامانه پيام کوتاه

 نامثبتاحتمالی  دیو تمداطيع از آخرین اخبار مربو  به پذیرش  paziresh.whc.ir وبگاه اينترنتی

 هاشندادیپ  انتقادات و سؤاالت paziresh@whc.ir پست الکترونيکی

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


 

   
 

 

 


