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 «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِْلمَ دَرَجاتٍ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَُلونَ خَبيرٌ»

و   هخشادداده شاده داان  لیمم  ی اند و کسانن  اا ک  لم  ه  آننن منن آوادهیاخداوند کسانن  اا ک  

 دهمد آگنه است.خداوند ه  آنچ  انجنم یى

 « 11 آيه ، مجادلهمبارکه سوره »

 مقدمه
ک  خداوند دا نهند هشارگااشاع  اساتس اسانمت هم   ویژهاساعددادهني و اشاد تالش هراي شاوفانسان ي 

 طمب دااند.نف و اوح  کمنل يکسنن  است ک  اور

ا  خفاهران  د تننداا  آیندگ 1401-1402تحصامم  سانل هراي خفاهران ساراسار کشافا   ملمم يهنهحف 

تفانند دا   ی د ک نهنش ی و دا خدیت اسعددادهن هه  لمل آواد ننمثبتس يحف و ال متحصیند ه   لالق 

ش دا  یت خفمو ه  یساوفم سان ندانید  دا   اخالق  يهناا ش  ش اا وقف تدنمیلصار حنرارس وافد خف

 لمل کنند. )لج(ااسعني  یمن  سن ي تحقق تمدن لیم  اسالی  و حوفیت اهنن  اینم لصر

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

  يیندا ف موظ يفنیشانن  دا ا ف میعخمقس آگنه و وظ س انقاله رسمینس یعدهدس هصا ؤهننفان لنم س ی تمتره.1

 ؛خننفاده  و تدنم  ما  تحو يو پنسداا يو همسر

دا    ما لمم هانيحف ه هانيتیا تحقق اسااانمات و یا یفا ياساااعانا هاننفان یعخصاااک و کاناآیاد دا تما تره.2

 ي:هنلرص 

 یخعمف؛ يهنیدناف اسالم ننب دا سطفح و سنحت ارهنگ و جیو ترو غمتبم 

   ؛ ارهنگ - افایع لمم ریو سن  ملمم يدا حف ه هن تمو تره  متدم 

   ؛ انسنن - و ااعهند دا لرص  لمفم اسالی يپردا   یو پژوهشس نیر قمتحق  

   ؛ و ااعمنل  خننفادگ سيارد يو یشنواه دا لرص  هن ی ااهنمن 

 ؛و آیف ش   غمتبم س ارهنگ یراکز لمم سایفا ي و ااهبر تیریید 



 

 
 

 برنامه تحصیلي آشنايي با بخشي از 
دا   نسیداصااام  و اسااانسااا  یقدین  و یسااان ل  س لالوه هر آیف ش یبنن س یقطع لمفی  میداا  لمم

 پردا ند.  طالب ی  و یهنات  لقالن يهنانب  تمه  پرواش و تره تبممغ و   پژوهش س اخالق  يهنن م ی

شفد ک  هن هني لممم  خفاهران اطالق ی ه  اوممن یقطع ا  نینم تدمم  و ترهمت حف ه عمومي: مقطع

گردد. ه  اناغ امعحصمالن طراح  و ااا   ی ( 2و  1و هصفا  پمفسع )سطحلمفی  آیف ش یدناف اویورد  

گروه ویژه دااندگنن یداک دیپم  و ویژه دااندگنن این یرحم س یداک تحصمم  سطح دو الطنء شده و دا دو  

 شفد.یداک سفم ااهنمنی  ین دواه اول یعفسط س اارا ی 

واحدي اسات. دا این نینمس اا ش نممسانم  آیف ش دا تمنی  یداا  لممم  خفاهرانس یبعن  هر نینم  •

ا س ه  همنن  دا  سانجمده شاده و قبفم  و ین لدم قبفم  دا ید در دا  هن تدداد واحدهني آن ه

 خفاهد شد.دا  یحدود 

 هفع  ایعحننن  است. 2هفع  داس  و16 شنیل سنلسنمم سنل تحصمم س شنیل دو نممسنل و هر هر •

هدون احعساانب یرخصاا س  واحد داساا  و طفل ید  تحصاامل 190س تدداد واحدهن دا یقطع لمفی  •

  است.سنل  7تن  5 دیپم  و هنالترسیداک ویژه دااندگنن 

ایعمن  ال م دا  ک    هفده و دا صافات  «ي ش  يدوره آزما»س شادگننراع یپاتحصامم   مسانلمن نمنخساع •

نشده و ا  ادای     آننن قطد رشیاا کسب نونندس پا  و انضابنط يااعنا س اخالق  س لمم هنيتمصاالح

 .شفند یحروم ی لمتحص

تحصااملس یفاب یحرویمت وي  احرا  لدم صااالحمت اوريس اخالق  و ااعناي طمب  دا هر یرحم  ا   •

 شفد. ا  ادای  تحصمل ی

»دوره  هدد ا  ساپري شادن  سگرییداسا  ه  یداسا  د د یا  ادای  تحصامل  وااد شارای  انعقنل طالب •

 است: ه  یو  ا  دو صفا   یرس ایونن پایر آزمايشي«

هراي اق  دا صفا  انعقنل خننفاده یعقنر  )وامدین ین همسر(س ک  ؛ انعقنل ا  شهري ه  شهر دیگر 

 طمب  قنهل اسعفنده ی  هنشد.

صفا   س هن یفااقت یداس  یبدأ و یقصد ؛ ک هرانعقنل ا  ید یداس  ه  یداس  دیگر دا همنن ش 

 پایرد.ی 

  سشارای دااا هفدن و راروا   دا صافا  یداسا   يتفاند هن یفااقت شافاا ی لمطمب  دا طفل تحصا  •

 دهد. رممتغ ا  حضفاي ه  نمم  حضفايخفد اا  لمتحص فهمش وبنایاق  

  



 

 
 

 شرايط پذيرش 
 ؛لشري اثن د مالعقند و امعزام لمم  ه  دین یبمن اسالم و یاهب حق  ش .1

 ؛ه  اصل والیت یطمق  اقم  و نینم یقد  امهفاي اسالی  س العقند و امعزام لمم .2

 ؛ و اخالق  لمفی هنيتمدااا هفدن صالح .3

 ؛رانیا  اسالی يامهفا تمتنهد .4

 س هن داینات یجف  ا  انید  اممصطف  امدنممم ه  صفا  او ان  صرانًنفیس  اتبنع غمر ایران س ننم تبصره:

 انجنم ی  شفد.

ک  یننع ا   يو نقک لضف  اسم هنييمنامه سيو نداشعن ایراض یسر  ا  سالیت اوح يهرخفاداا .5

 هنشد. يو انجنم وظن ف حف و لمتحص

 ؛لمدا طفل دواان تحص  یراکز لمم ریدا سن يهمزینن و حضفا لملدم اشعغنل ه  تحص .6

و   لمم هنيتمهن احرا  صالح سيهرتر کشفا ينخبگنن و اسعددادهن يهمزینن هرا لمتحص :تبصره

 یداس س هالیننع است.  يشفااگروه لمم  ین  کتشخم هن هنسو ینفط ه  لدم تداخل هن هرننی   اخالق 

  ؛سرپرست قننفن  نیپدا ین همسر و  تیارن .7

شهرسعنن  نیوعریدا نزد  و سرپرست قننفن يو یندا ياد پدا نی نیوامد نیسوفنت داوطمب هن همسر  .8

  ؛میداس  لمم يدااا

هنشدس  مفیعرمک 30کمعر ا  حدود   سمک  انصم  یحل سوفنت داوطمب هن یداس  لمم  دا صفات: 1تذکر

تن  30 نمک  ه  دا یدااس س یشرا نیوااد ياو ان  است. اسعفنده ا  خفاهگنهس هرا  یداوطمبس وااد شرا

 است.  تن یحل سوفنت آننن انصم  استس امزای مفیعرمک 200حداکثر 

 اسعفنده ا  خفاهگنه تنهع رفاه  خفاهگنه است. :2تذکر

 ؛ 14هنالتر هن حداقل یددل کل  نیدااا هفدن یداک دیپم   .9

 هالیننع است. 12هن یددل حداقل  مناطق غيربرخوردارپایرش داوطمب صرانً دا  تبصره:

 ا  14یددل حداقل  نمننگمس دا صفا  داشعن یدوا ده  سنلدا  لمشنغل ه  تحص داوطمبنن :1تذکر

 31/6/1401 خيتارحداکثر تن  پم یس یشروط ه  ااا   یداک دیجمفع سنل اول و دوم دواه یعفسط  دوم

 هسعند؛ یفقت  سینفیجن  ه  ننم

هن ااا   یداک اسم  هنشندس نفیس  ا  حناینن کل قرآن کری  ک  انقد یداک دیپم  ی ننم :2تذکر

 شفد.انجنم ی  کناشننس  لمفم قرآن و حدیث

 و پس ا  آن( 1/1/1361متولدين سنل؛ ) 40حداکثر سن داشعن  .10

 (ن  یحمّ یصنحب  و تحقمق آ یفن واوديس  ) ؛تمنی  یراحل گزینشیفاقمت دا  .11



 

 
 

 داوطلباني که دارای سابقه تحصیالت حوزوی مي باشند
هن تفا  ه  حاف آ یفن هن پایريس طاله  ک  داااي ساانهق  تحصاامال  اساام  حف وي هفده و ه  دالیل  

س دا صافات  ک   1اند و همچنمن دااندگنن دانشاننی  ساطح غمرانضابنط س یفاق ه  اتمنم تحصامال  نشاده

ا  قبفم  دا یراحل پایرشس واحدهني گااانده شاده آن هن هر اسان    هراي ادای  تحصامل اقدام کنندس هدد

 شفد.رفاه  ادید آیف ش  تطبمق داده ی 

 

 سنل تخفمف سن  ههره یند خفاهند شد. 5کمم  داوطمبنن داااي سنهق  تحصمال  حف ويس ا   :1تذکر

 و پس ا  آن( 1/1/1356متولدين =  سنل 45حداکثر سن داشعن )

یشنهده   اهت  .ا  شرط سن  یدنف ی  هنشند  ساندگااانده  و بيشتر  واحد درسي   160    ک طالهتبصره:

 نت اقدام ارینیمد.دا کفثر پرتنل طمب یمعفانمد ا  طریق  ستدداد واحد گااانده

 

)دواه دااندگنن یداک دیپم  و هنالتر ژهیو س دا یقطع لمفی  واحد داس 30گاااندن حداقل :2تذکر

 ي حف ه هن تیریخفاهرانس یرکز ید  ملمم يحف ه هن تیریا  یداا  تنهد  یرکز ید  ویدا  پنج سنم (

نفیس  ا  طریق ممند داوطمبنن داااي تحصمال  شرط ال م دا ننم امزهراء) (خراسنن و انید   ملمم

 حف وي ی  هنشد.

 

اندس شده  يری( و سپس هن پا یحروم شده)یشروط  لما  تحص   آیف ش  لیه  دال  وبنایک      طاله  :3تذکر

نفیس  ننمیجن  ه  یحروم شفند؛  لم( ا  ادای  تحص )یشروط آیف ش لیه  دال ک  یجدداً  دا صفات

 یجدد دا حف ه هني لممم  خفاهران نم  هنشند.

 
 

1.  
 

 

 

  

لینک ثبت نامداوطلبانی که سابقه تحصیالت حوزوی داشته اند از طريق   

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

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


 

 
 

 معافیت ها و  امتیازات ويژه
 :داوطلبان معاف از آزمون کتبي ( الف
)هن ااا   یداک اسم  ا  یو  ا  یراکز:  ؛سجندی امبالغ  ین صحمف  حناینن کل قرآن کری  ین نهج.1

 و اا  ارهنگ و ااشند اسالی س سن ینن اوقنف و ایفا خمری  ین سن ینن تبممغن  اسالی (
 دااندگنن یدااک حفظ ا  دیگر یراکز نم  تفانند ا  این ایعمن  ههره یند شفند؛ 

 ؛هن ااای  گفاه  یدعبرهرگزیدگنن اممپمندهني کشفاي .2
و دااندگنن یدااک کناشننس  و هنالترس هن حداقل یددل   18دااندگنن یداک دیپم  هن حداقل یددل کلّ    .3

 . 17کلّ 
 

 ب( امتيازات:
خاننفاده هاني ایثاناگران و اهممات دادن ها  ادانممات هاني لمم س ارهنگ  و ترهمع    ینیفا ااج نهاندن ها  ها  

دا نیر  سدا صاافا  ااا   گفاه  یدعبرس لیذ هنيگروه يهرا امتيازاتي  دا دواان تحصاامل و پس ا  آنس
 گراع  شده است:

یو  ا  یراکز:  )هن ااا   یداک اسام  ا  ؛ین صاحمف  ساجندی  امبالغ نهجقرآن کری  ین هخشا  ا  حناینن  
 و اا  ارهنگ و ااشند اسالی س سن ینن اوقنف و ایفا خمری  ین سن ینن تبممغن  اسالی (

 )پداس ینداس همسر و ار ند( ثناگران؛یا د یهسعگنن داا   
 ؛ینه سنهق  6و ا یندگنن داااي همش ا   داصد 40اننبن  هنالي  س: شهمدس آ ادهشنیل  ایثناگر •

 ج؛مهسادنل  يالضن 
 .اسعددادهني هرتر و هرگزیدگنن یسنهقن  قرآن  و لمم  کشفاي 

  



 

 
 

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

س تصاافیر حف ه هني لممم  خفاهران ادااه کل ساانجش و پایرشوهگنه ال م اساات داوطمبس قبل ا  یرااد  ه  

 ننم آینده کند:اسون شده یدااک ذیل اا هراي ثبت

 تمنم اخ هن  یمن  سفمد و پفشش کنیل اسالی ؛ سادید 3×4لوس  .1

اطاللن  ا دواجس صفح  )صفح  اطاللن  ارديس صفح  ؛صفح  شننسننی  3و  کنا  یم  .2

 اطاللن  ار ندان(

تدداد  نمننگمارم یخصفص ی سه  تحصمل اشعغنلو دا صفا   یداک تحصمم  دیپم  .3

 ؛هن یهر و ایضنء یداس  ین آیف ش و پرواش گااانده يواحدهن

 ؛ويژه داوطلبان غير ايرانيین گااننی   یدعبر کنا  اقنیت .4

 یدعبر ایعمن ا  ویژه.گفاه   .5

و فاقد   برخوردار  ياز وض و  کاف  ديبا  يارس ال  ريتص اوو   JPEGويا    JPGش ده بايد با فرمت  تص اوير اس کن 

 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.irpazireshنشااانن  ها  خفاهران لممما  هاني هان یراادا  ها  وهگانه یرکز یادیریات حف ه داوطماب

 دتفان هني هننو  لضاف شابو  شاعنب یاینل( هن اساعفنده ا  کنا 500.000هزاا اینل) صادپننپرداخت یبمغ 

 .ندک اقدام ننمسثبت کد داینات و کنا  خرید ه  نسبت

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

س ابقه  یدارا ناداوطلب » داش ته اند از طريق لين  ثبت نام یحوزو  التيکه س ابقه تصص   يداوطلبان ❖

 .اقدام به ثبت نام کنند «يدر مقطع عموم  يليتصص

 :و ويرايش اطالعات نامثبتج(

   ا دیپم  و هانالترداانادگانن یاداک  ویژه لمفی س یقطع دا 1140-2140  تحصااامم سااانل هراي نانمتثبا 

 .شفدانجنم ی   paziresh.whc.ir وهگنه طریق

 قنهل یشنهده است.  paziresh.whc.irدا وهگنه  1401-1402  تحصمم   اهرست یداا  داااي پایرش سنل

، و تبعات آن، در هر مرحله از پذيرش يا تصصيل   الذکرهای اشتباه و مغاير با ضوابط فوقمسئوليت انتخاب   :توجّه

 . به عهده داوطلب خواهد بود

  

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


 

 
 

ارم یخصفص  سدا هخش یدااک  ممیداک تحص يه  اندوا ده   سنلدا  لمدانش آیف ان شنغل ه  تحص

 . دکنن يهناگااااا  -یداس  ین آیف ش و پرواشهن یهر و ایضنء –خفد  گااانده يتدداد واحدهن نمننگمی

 

 :سنجش (د

سنجش و  سیحم  ن س یصنحب  و تحقمق هن احعسنب تنثمر یددل کل دیپم  واوديداوطمبنن ا  طریق آ یفن 

س یددل کمم  داوطمبنن ال  ا  دااندگنن یدااک دیپم  ین هنالتر دا سنجش لمم شفند. یددل یؤثر  گزینش ی 

یصنحب س یداس  لممم س هراي    برابر ظرفيت  3حداکثر  ا  هنالترین ایعمن  ه  یمزان    داوطمبنن  کل دیپم  است.

 شفند.یدرا  ی 

 ه (شرکت در آزمون کتبي:

  شفد.هرگزاا ی   1401تيرماه    17امد   او  صبح 9سنلت اأ  آ یفن واودي  •

  paziresh.whc.irوهگنه ه  نشنن  ا  طریق  1401تيرماه  16تا  13ا  تنایخ  سامس  آ یفن ه کنا  واود  •
 .استقنهل داینات 

 .هفد دنخفاه یجن  ه  شرکت دا آ یفنس ه  همراه کنا  شننسنی  واود ه  امس هن ااا   کنا   ننداوطمب •

مزم ی سیگر هر اسن  الالم وردمت کشفا ه  محنظ هممناي کرونن سهصفا  حضفاي هفده سهرگزااي آ یفن

 ه  هرگزااي آ یفن هصفا  یجن ي هنشم .

 :شرکت در مصاحبه (و   

هني داوطمبننس  س لالیق و انگمزهاساعدداد لمم هني لمفی س ینیفا سانجش صاالحمتیصانحب  واودي ه   •

    شفد.انجنم ی 

 لمفی س ااعمنل  و سمنس  است.  سادهمن  لره  س نییحفاهني یصنحب  شنیل اطاللن  د •

شادگنن  پایراع آیفخعگنن یعفساط  دومس یعدنقبنً دا اخعمنا ازوه یخعصار ادهمن  لره س دا حد اطاللن  دانش

 قراا خفاهد گرات.

ه  تدممن نفهت نسابت    paziresh.whc.ir وهگنه دا خفد شاخصا  صافح  ه  یرااد  هن هنیسات ی داوطمبنن •

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

  ینزم  ه  یقرا یفلد دا حضاافا لدم و هفده امزای  سشاادهیدمن   ینن طبق یصاانحب س امساا  دا حضاافا •

هني یصانحب  یداسا  توممل نشاده هنشادس ایونن تغممر نفهت دا صافات  ک  نفهت .شافدی  تمق  انصاراف

 .دااد وافد یداس س هنيیصنحب  تن س  او  قبل ا  شروع یصنحب 
انجام س اير را کس ب کنند، جهت   يينبوده و افرادی که باالترين امتياز نها يقطع يتذکر: ش رکت در مص احبه، به منزله قبول

 .شوندمي معرفي انتخابي،  مدرسه به مراحل گزينش

  



 

 
 

التصص  يالن مقطع های الزم، به فارغهای علميه خواهران، پس از احراز ص  الحيتمرکز مديريت حوزه

سطح دو اعطاء مي شنامه  شنامهعمومي، دان ستخدامي کند. دارندگان اين دان ، از کليه مزايای علمي و ا

 ها و مؤسسات آموزش عالي برخوردارند.کارشناسي دانشگاهالتصصيالن مقطع فارغ

 

 ( تکميل اطالعات:ز

  یداک 31/6/1401 تنایخ تندانش آیف ان شانغل ه  تحصامم  ک  ه  یرحم  یصانحب  ااه یناعندس ال م اسات 

یداساا  لممم  انعخنه    ه ددل کل دیپم  دا آن ثبت شااده اساات اا ک  ی اتمنم دواه دوم یعفسااط یدعبر 

ننی  یدعبر دا  ینن یقراس پایرش  لدم ااا   گفاه ااا   دهند. دا صاافا   ساناغ امعحصاامم  خفداهت ثبت 

 خفاهد شد. ینعف داوطمب 

 

:در مدارس علميه شدگانرفتهيپذ نهايي نامثبت(   

ه  صاافا    سنهنی  ننمثبت اهت سالالم یداساا  لممم  انعخنه طبق  ال م اسااتشاادگننس تمنی  پایراع 

  النیت هن و اسات پایرش ا   انصاراف ینزم  ه  یقرا یفلد دا یرااد  لدم. کنند یرااد حضافاي ه  یداسا  

 .شفندی  انیگزین شرای  وااد ااراد یقراا س سنیر

منابع آزمون   
 انتشارات  مصدوده امتصان مؤلف  منبع  رديف 

 جزوه قرآن 1
علمیه مرکز مديريت حوزه 

 خواهران 
 - کل جزوه

 صدرا 1جلد  )ره(استاد شهید مطهری حکمت ها و اندرزها  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  
- 

( قنهل داینات است.2یننهع آ یفن واودي یقطع لمفی )سطح pdfهن کممد هر اوي لننوین هنالس انیل  تذکر:

 

http://www.whc.ir/system/file/9f8242d517ae4ade7e3fae2c02a8ee06.pdf
file:///C:/Users/K3C85~1.MOO/AppData/Local/Temp/bdbc3316e839fd42798c8b0482aab5d0.pdf
file:///C:/Users/K3C85~1.MOO/AppData/Local/Temp/dd7c2050c94ddd94232a3834627a004a.pdf
file:///C:/Users/K3C85~1.MOO/AppData/Local/Temp/dd7c2050c94ddd94232a3834627a004a.pdf


 

 
 

 به تحصیل مشغول فرم مخصوص میانگین تعداد واحدهای گذرانده متقاضیان
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 خ:    /   / يبسمه تعالی                        تار

 
 ................................ ر محترم مدرسه ............................................. سرکار خانم يمد

 کم یسالم عل
 

 نجانب............................................... ياازدهم يهای دهم و مستدعی است معدل سال
 ......................متولد:    /   /        ............ فرزند ......................... به شماره ملی  ........ 

 ه ..................................... یثبت نام در مدرسه علم را جهت ورودی رشته ..........................  
 د. با تشکر يیگواهی نما 

 
 نام و نام خانوادگی و امضای داوطلب
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 ه ................................................ یمحترم مدرسه علمر يمد

 کم یسالم عل

 
به              سرکار خانم ................................................... فرزند .........................    :شودد میيیله تأینوسيبد

آموز دانش  14۰۰-14۰1 یلیدر سال تحص تولد:    /    /        شماره ملی  ................................ م
 بوده است.  همدوازدسال 

 معدل سال دهم: ...../...... به حروف................................... 
 حروف................................... ازدهم: ...../...... به يمعدل سال 

 
 ل:   /   /یخ تکميتار

 رستان/هنرستانیر دبينام و نام خانوادگی مد

 مهر و امضاء



 

 
 

 (2جدول زمان بندی پذيرش مقطع عمومي)سطح 

 باالترويژه دارندگان مدرک ديپلم و 
 

 توضيصات تاريخ  عنوان

 31/2/1401تن  15/1/1401 ننم و ویرایش اطاللن ثبت
یرااد  ه  ین و  paziresh.whc.ir  ا  طریق وهگنه 

 یداا  لممم 

 16/4/1401تن  13/4/1401 داینات کنا  واود ه  امس 
  هن یرااد  ه  صفح  شخص  ا  طریق وهگنه 

paziresh.whc.ir  و یداا  لممم 

 17/4/1401 هرگزااي آ یفن

آ یفن ه  صفا  حضفاي دا یداا  هرگزاا خفاهد 
شد )یگر شرای  کشفا ه  محنظ هممناي کرونن دا 

 وردمت قریز هنشد(

 25/4/1401 الالم نعنیج آ یفن 
  هن یرااد  ه  صفح  شخص  ا  طریق وهگنه 

paziresh.whc.ir 

ثبت داخفاست العراض و 
 یرااد  ه  صفح  شخص  ا  طریق کد اهگمري 29/4/1401تن  26/4/1401 نفهت یصنحب 

 دا یداس  لممم  انعخنه  31/5/1401تن  1/5/1401 هرگزااي یصنحب 

 paziresh.whc.ir  ا  طریق وهگنه  1401/ 5/6 الالم نعنیج نهنی  

 یرااد  ه  صفح  شخص  ا  طریق کد اهگمري 7/6/1401تن  5/6/1401 ثبت داخفاست العراض

 هن یرااد  حضفاي ه  یداا  لممم  10/6/1401تن  5/6/1401 ثبت ننم نهنی 

 ارتباط با ما

  

 توضيصات نصوه ارتباط عنوان

 س هن ااسنل کد یم پایرشوردمت آخرین اطالع ا   30002144 پمنم کفتنه سنینن 

-وهگنه یرکز یدیریت حف ه

 هني لممم  خفاهران
paziresh.whc.ir 

اطالع ا  آخرین اخبنا پمگمري یراحل پایرش و  سننمثبت

 یرهفط ه  پایرش

 پایراي انعقندا  و پمشنهندا  paziresh@whc.ir پست اموعرونمد

ی  تفانند هن یرااد  ه  هخش»سفاال  یعداول« دا وهگنه سنجش و  سصفا  داشعن هر گفن  سفالداوطمبنن یحعرم دا 

سفاال  خفد اا یالحی  نمنیند. دا صفات  ک  سفام  غمر ا  سفاال  یعداول پنسخ    paziresh.whc.irآدا  پایرش ه  

 اسنن  پمگمري ارینیمد و ا  تمن  تمفن  و یرااد  حضفاي ه  سعند خفددااي ارینیمد.داشعمد ا  طریق پنیگنه اطالع 

 

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


 

 
 

 سطح دو ثبت نام کاربرگ پیش نويس 

 



 

 
 

 

 


