
  بسمه تعالی

 

   

ساعت  5ساعت مباحثه و  6ساعت کالس درس،  20. دوره عمومی درپنج سال برای دارندگان مدرک دیپلم )با 1 

 واحد درسی ارائه می شود. 190امور فرهنگی( برگزار می شود که در این مدت 
  
 . حداکثر مجاز تحصیل )با احتساب مرخصی ها( هفت سال می باشد.2
  

 محروم تحصیل ادامه از ، برساند اتمام به تحصیل مجاز مدت حداکثر در را الزم واحدهای نتواند طلبه اگر. 3       

 .شود می
  

 حد  سی را با توجه بهواحد در 20و حداکثر  12حداقل  مدرسه، شورای موافقت نیمسال،با هر در طلبه. 4       

 .کند می انتخاب تحصیل، مجاز مدت اکثر
 .است ضروری اول نیمسال در واحد 15 حداقل اخذ. 5        
 نیمسال در تواند می مدرسه شورای موافقت با نماید، کسب باال به 18 معدل نیمسال یک در که ای طلبه. 6        

 ند. )چنانچه مدرسه آن دروس را ارائه دهد(ک  انتخاب را درسی واحد 24 تا حداکثر بعدی
  

 را واحد 14 از بیش انتخاب حق بعد نیمسال در باشد، 14 از کمتر معدلش یعنی شود؛ مشروط که ای طلبه. 7       

 .ندارد
*** 

 :حضور غیاب

اعم از کالسهای درسی، مباحثه، فرهنگی و امتحانات  حضور طلبه در تمامی برنامه های آموزشی مدرسه علمیه،  

 الزامی است.

می شود و بیشتر از آن غیبت می باشد و هر سه  عدم حضور یا ترک کالس تا ده دقیقه تأخیر محسوب .1

 جلسه تأخیر، حکم یک جلسه غیبت را دارد.
صورت افزایش غیبت  داشته باشد و درجلسه غیبت  3به ازای هر واحد درسی ، حداکثر طلبه مجاز است  .2

 .شود می منظور درس آن برای صفر  حد مجاز، نمره از
در موارد خاص وبه تشخیص شورای مدرسه، اگر غیبت بیش از حد مجاز موجه باشد، درس فقط حذف  .3

  شده ونمره صفر منظور نمی شود.
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غیبت در امتحان پایانی نیمسال، موجب کسب نمره صفر می شود و اگر غیبت بر اساس ارایه سند، موجه  .4

 سال شرکت کند. در امتحانات شهریور همانباشد؛ طلبه می تواند 
غیبت در امتحان میانی نیمسال، موجب کسب نمره صفر می شود و در صورت موجه بودن غیبت؛ فقط  .5

  ن درس منظور می گردد.نمره پایان نیمسال برای آ
 .است مدرسه شورای عهده به  تشخیص موجه بودن غیبت در امتحان .6
 شورای مدرسه متشکل از مدیر، معاون آموزش ، معاون فرهنگی و یکی از اساتید می باشد. .7

*** 

 :ارزشیابی

 است. 12نمره قبولی در هر درس کسب نمره نهایی  .1
می تواند تا پایان شهریور همان سال در امتحان  باشد 12تا 10در صورتی که نمره درس طلبه بین  .2

نشود، باید مجدداً  12مجدد شرکت کند و چنانچه در امتحان مجدد موفق به کسب نمره قبولی باالی 

 در کالس شرکت نماید.
باشد، باید دوباره آن واحد را گذرانده و در کالس شرکت  10طلبه ای که نمره نهایی وی کمتر از  .3

 کند.
 در کارنامه نیمسال ثبت و درمعدل تأثیر گزار است. -اعم از قبولی وغیر قبولی -نمراتکلیه  .4
  تقلب در جلسه امتحان موجب نمره صفر و با متخلف ، طبق آیین نامه انضباطی برخورد می شود. .5

*** 

 :مرخصی

 امکان پذیر است. فقط در ضرورت وبا موافقت شورای مدرسهمرخصی در نیمسال اول)دوره آزمایشی( ،  

 مرخصی تحصیلی در دوره عمومی ،حداکثر دو نیمسال است. .1
در صورت ضرورت و با موافقت شورای مدرسه امکان  -صرفاً در یک نیمسال  -مرخصی با امتحان .2

 .باشد بوده باال به  16 پذیر است. و در صورتیکه معدل نیمسال قبل طلبه 

*** 
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  :انتقال

 . درخواست انتقال طلبه به شهر دیگر، فقط در صورت انتقال خانواده متقاضی امکان پذیر است.1 

  
. انتقال طلبه، از یک مدرسه به مدرسه دیگر در همان شهر،با موافقت مدرسه مبدأ ومقصد ومشروط به دو شرط 2

 است:
  
 .باشد گذرانده موافقت با را خود تحصیلی اول نیمسال( الف       
 .نباشد ،کمتر مقصد مدرسه در شده پذیرفته فرد آخرین امتیاز از وی، ورودی آزمون امتیاز  ( ب       
  
. متقاضی مرخصی وانتقالی باید درخواست خود را با ذکر دلیل وبه صورت کتبی و حد اقل سه هفته قبل از 3

 شروع نیمسال تحصیلی به مدرسه تقدیم کند.
  

*** 
 :میهمان 
  
تواند پس از دوره آزمایشی، با توافق مدیران مبدأ و مقصد، یک نیمسال تحصیلی در مدرسه مقصد  . طلبه می1

 میهمان شود.

خود را در مدرسه  یک یا چند امتحان تواند می - ومقصد مبدأ مدرسه موافقت با  -. طلبه در صورت ضرورت2

 مقصد بدهد.
  
 

 من اهلل توفیقو 


