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و  دنامه با موفقيت گذرانده باشا طبق برنامه و بر اساس اين آيينردرسي و رساله علمي واحدهاي  ييهاي كه كّلطلبه : 93: 93ماده

 گيرد.سطح چهار تعلق ميدانشنامه  ،و به وي باشد؛ فارغ التحصيل شناخته شدههاي اخالقي رفتاري و فكري واجد صالحيت

تعلق دانشنامه ، هاي الزم اعالم كندفاقد صالحيت مرتبط، نامهطبق آيين ، آنان رامركزكه كميتة انضباطي  به افرادي :تبصره        

 گيرد.نمي

 .لبه، تاريخ دفاع از رساله علمي استتاريخ فراغت از تحصيل ط :94:94ماده

 

 .است مركز ي كميسيون امور خاص آموزشبه عهده ،و پيش بيني نشده خاصگيري در خصوص موارد تصميم :95ماده

 شود. اي ابالغ مينامه جداگانهدر آيين آموزش مربوط به كميسيون امور خاصضوابط و مقررات  تبصره:

 .ز استركبه عهده شوراي آموزش م ،نامه نسبت به آن ساكت استگيري در موارد ابهام يا اموري كه اين آيينتصميم :96ماده

مورخ:  37 جلسات در ،تبصره 42و  ماده 97در  كهشوراي آموزش مركز است  26ي شمارهمصوبه آيين نامهاين :  97ماده 
 .ه استتصويب رسيدبه 6/2/1395مورخ:  40و  23/1/1395 مورخ: 39 ،24/12/1394مورخ:  38، 17/12/1394
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  شود.نجام ميا مركز تخصصي يا مؤسسه با ارايه درخواست كتبي طلبه و موافقت گروه آموزشي، انصراف از تحصيل :86ماده

ــ در جلسات تصميم گيري در خصوص قبول انصراف يا   مركز تخصصي يا موسسهحضور مدير   تبصره: ــ با حق راي ـ ـ

  الزم است. ،برگشت طلبه

نصرف مهاي آموزشي شركت نكند؛ ماه، در فعاليت، بيش از يك  يا مؤسسه تخصـصي  مركزاي كه بدون اطالع طلبه :87:87ماده

 شود.از تحصيل شناخته مي

 باره قبولآموزشي در گروهخود را پس بگيرد، انصراف تقاضـاي   ،سـال تحصـيلي بعد  چنانچه طلبه تا قبل از آغاز نيم  :88ماده

 كند. گيري ميدرخواست تصميم

ي وي ها، با برگشـت طلبه انصـرافي، مدت عدم حضور طلبه جزو غيبت  گروه آموزشـي  در صـورت موافقت    تبصـره: 

 بهسال جزو مرخصي تحصيلي، محاس، آن نيمبيشتر از حد مجاز غيبت باشد . چنانچه عدم حضور طلبه،گرددمحاسـبه مي 

 شود.  سنوات تحصيلي طلبه محاسبه مي سال جزوو در صورت نداشتن مرخصي، آن نيم شده

هاي ابالغي در صــورت قطعي شــدن انصــراف، تحصــيل مجدد طلبه، با طي مراحل پذيرش و بر اســاس دســتورالعمل  :89:89ماده

  ممكن است.

 .داخت كندپرهاي دوره را هزينه موظف است تماميدر صورتي كه طلبه از تحصيل انصراف دهد،   :90ماده

 

 

براســاس و  مرتبطرشــته وگرايش  در موضــوع واحد،  20به  ارزش ، ملزم به ارائه رســاله علمي ،ســطح چهارطلبه در  :91:91ماده

  است. ابالغيهاي نامهضوابط و آيين

  .موثر استو در معدل كل   16 رساله علمي قبولي نمره  :92:92ماده
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 شود.برگزار مي ،طلبه هاي آموزشي پژوهشيبه منظور ارزشيابي توانمنديآزمون جامع  :75:75ماده

 الزم است در آزمون جامع شركت كند: ،طلبه واجد شرايط ذيل : 76ماده

 ؛را با موفقيت به پايان رسانده باشد واحدهاي درسي غير از رساله علمي كليه:  76-1

  باشد؛ 16 حداقلكل نمرات وي ميانگين  :  76-2

 داراي نمره قبولي در آزمون زبان تخصصي باشد؛ :  76-3

 كســرجبران براي در طول ســنوات مجاز تحصــيل تواند مي باشــد، 16كمتر از دروس وي  معدل كلاي كه طلبه تبصــره:

د آن دروس شركت انتخاب كرده، در امتحان مجدآموزشي  گروهرا با نظر  واحد درسي 10حداكثر در هر نيمسال،  ،معدل

 .شودجايگزين ميثبت و  در كارنامهجديدي كه بيشتر از نمره قبلي باشد؛ نمرات در اين صورت، كند. 

 شود:نفر به شرح ذيل برگزار مي 3از  توسط هيأتي مركب ،مصاحبه علميآزمون جامع به صورت كتبي و  : 77: 77ماده

  ؛يا مؤسسه تخصصي مركزآموزشي دو نفر از اساتيد به پيشنهاد گروه  77-1

  ؛استان مديريت عنوان نمايندهيك نفر از اساتيد به  77-2

 شود.ميبرگزار ، مرتبطمحتواي دروس رشتة موضوع از  5تا  3  ازصورت متمركز و به آزمون كتبي   :78:78ماده          

. شودميهاي دوره، توسط معاونت آموزش مركز، تعيين و ابالغ منابع و محدوده آزمون با توجه به سرفصل تبصره:         

 .در آزمون كتبي است 16ب حداقل معدل منوط به كس ،برگزاري مصاحبه علمي  :79:79ماده

 شود.مصاحبه علمي پيرامون موضوعات آزمون كتبي انجام مي   :80:8080ماده            

 كمتر باشد. 16نبايد از  ،درصد است و معدل كل در آزمون جامع 40به  60نسبت نمره آزمون كتبي به مصاحبه علمي   :81ماده

تواند جهت كسب معدل ي آزمون كتبي و مصاحبه علمي، ميطلبه در صورت عدم موفقيت در هر يك از دو مرحله :82:82ماده

امتياز  و در صورتي كه موفق نشود باشد، شركت كند 16آنها كمتر از دروسي كه نمره  كثر دو بار در آزمون مجددالزم، حدا

 شود.شود.از ادامه تحصيل محروم مي الزم را از اين مراحل به دست آورد،

 شود.مي برگزارمعاونت آموزش  سال بر اساس زمانبندي ابالغي  دوبار در ،آزمون جامع: 83ماده

 منوط به قبولي در آزمون جامع است.، دفاع از رساله علمي: 84ماده 

 شود.در كارنامه نيمسالي طلبه ثبت مي در معدل، نمره آزمون جامع بدون تاثير:  85ماده
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 ركزمتحت پوشــش به  يا مؤســســه تخصــصــي مركزمحل تحصــيل طلبه از يك ، به معناي تغيير موقت ن شــدنمهما :65:65ماده

 ديگر است.  يا مؤسسه تخصصي

ان حداكثر دو نيمسال مهم ،يا مؤسسات مبدأ و مقصدتخصصي مراكز موافقت تواند با طلبه مي ،در صـورت ضـرورت   :66:66ماده

 شود. 

سال تحصيلي، با موافقت هاي انتخابي در يك نيممهمان شدن طلبه براي گذراندن يك يا چند درس از مجموع درس :67:67ماده

 يا مؤسسات مبدأ و مقصد بالمانع است.تخصصي مراكز 

  پذير است.امكان ،در صورت انتقال خانوادهمهماني طلبه از يك شهر به شهر ديگر،  :68ماده

در يك يا چند  نيمسال كاملچه به صورت و درس  تعداد واحدهايي كه طلبه به صـورت مهمان چه به صـورت تك    :69:69ماده

 تجاوز كند. واحد 20نبايد از  ،است گذرانده مركز تخصصي يا موسسه

ــت  :70ماده  ــدن خود راطلبه بايد درخواس ــروع نيم   مهمان ش ــه هفته قبل از ش ــورت كتبي، حداقل س ال ســبا ذكر دليل به ص

 يا مؤسسه مبدأ تسليم كند. تخصصي تحصيلي، به مركز

تقاضاي مهماني طلبه را بررسي و موافقت خود  ،يا مؤسسه مبدأ موظف است حداكثر ظرف يك هفته تخصصي مركز :71:71ماده

ريافت ديا مؤسسه مقصد، مكلف است يك هفته پس از  تخصصي . مركزمقصـد اعالن كند يا مؤسـسـه    تخصـصـي   را به مركز

 .مبدأ ارسال كنديا مؤسسه  تخصصي خود را به مركز درخواست پاسخ

ــ  :72:72ماده ــ با موافقت مراكز يا مؤسسات مبدأ و مقصد ــ  زدر مرك در يك يا چند امتحان، تواندميطلبه در صورت ضرورت ــ

 د.مقصد، مهمان شويا مؤسسه  تخصصي

ت آموزشي، پژوهشي و فرهنگي طلبه مهمان را جهت مقصد موظف است گزارش وضعي يا مؤسسه تخصـصي  مركز  :73ماده

 مبدأ ارسال كند. يا مؤسسه  تخصصي مركزسال، به ثبت در پرونده تحصيلي وي، در پايان هر نيم

:47ماده در مراكز  كز مديريت خراســان،قم و مر »الم اهللا عليهاســ«الزهراجامعهطالب تحت پوشــش مهماني پذيرش درخواســت  :47

 با هماهنگي و موافقت مركز مجاز است. ؤسسات تحت پوشش مركز و بالعكس، يا متخصصي 
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يا مؤسسه  يتخصص يا مؤسـسـه تحت پوشش به مركز   تخصـصـي   انتقال به معناي تغيير محل تحصـيل طلبه از يك مركز  :58ماده

 تحت پوشش ديگر است.

 شود كه امكان ادامه تحصيل طلبه از طريق مهمان شدن، فراهم نباشد.انتقالي در صورتي انجام مي : تبصره

ر همان شهر ديگر د مركز تخصصي يا مؤسسهبه  مركز تخصصي يا مؤسسهانتقال طلبه داراي شـرايط ادامه تحصيل، از  : 59ماده

ته مشروط به اينكه امتياز پذيرش او از امتياز آخرين فرد پذيرفشود انجام ميمبدأ و مقصد،  مركز تخصصي يا مؤسسهبا موافقت 

 شده در واحد آموزشي مقصد، در سال ورودي مربوط كمتر نباشد.

و مقصد با لحاظ فاصله محل سكونت طلبه با محل تحصيل،  شـهرها مديران مراكز يا مؤسـسـات مبدأ   در كالن : تبصـره 

 ن امتياز پذيرش، با درخواست طلبه موافقت نمايند.توانند بدون در نظر گرفتمي

ر بدون در نظ و انتقال طلبه واجد شــرايط ادامه تحصــيل از شــهري به شــهر ديگر، در صــورت انتقال خانواده متقاضــي : 60ماده

 شود.گرفتن امتياز پذيرش، انجام مي

 -سب موردح -متقاضي انتقال بايد درخواست خود را با ذكر دليل به صورت كتبي و به همراه رضايتنامه پدر يا همسر :61:61ماده

 يا مؤسسه مبدأ تسليم كند. تخصصي سال تحصيلي، به مركزحداقل سه هفته قبل از شروع نيم

د تقاضاي انتقال طلبه را بررسي و موافقت خو ،موظف است حداكثر ظرف يك هفته ،يا مؤسسه مبدأ تخصـصي  مركز: 62ماده

 اسخ پيا مؤسسه مقصد، مكلف است يك هفته پس از آن،  تخصصي . مركزمقصد اعالن كنديا مؤسـسه   تخصـصـي   را به مركز

 كند. ارساليا مؤسسه مبدأ  تخصصي خود را به مركز

 -ت محرمانه به صور -در صورت موافقت با انتقال طلبه، كليه مدارك تحصيلي وي، به همراه تعيين وضعيت رفتاري : 63ماده

 ردد.گو با حفظ سوابق تحصيلي در مركز تخصصي يا مؤسسه مبدأ، به مركز تخصصي يا مؤسسه مقصد ارسال مي

قم و مركز مديريت خراســان، در مراكز  »ســالم اهللا عليها«الزهراپذيرش درخواســت انتقال طالب تحت پوشــش جامعه  :46ماده 

 تخصصي يا مؤسسات تحت پوشش مركز و بالعكس، با هماهنگي و موافقت مركز مجاز است.
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سنوات  ي بدون احتساب درسال، از مرخصي تحصيليا مؤسـسه، حداكثر دو نيم تخصـصـي   تواند با موافقت مركز طلبه مي :55ماده

 . استفاده كند

ركز تخصصي م آموزشيگروه تشخيص با  ضرورت وصورت  ، صرفاً درتحصيلي سالين نيماولاستفاده از مرخصي در  تبصره:

  ، مجاز است.يا مؤسسه

ــي مندرج در ماده طلبه مي :56:56ماده ــي بدون  ، از دو نيمنوبت فرزند آوري به ازاي هر، 55تواند؛ عالوه بر مرخص ــال مرخص س

 .كندامتحان ـ بدون احتساب در سنوات ـ استفاده 

 .كنداستفاده  تولد فرزندسال از اين مرخصي را قبل از تواند يك نيمطلبه مي :1 تبصره

ال سدر صـورت تشـخيص و دسـتور پزشـك معالج، مبني بر اسـتراحت مطلق در طول دوره بارداري، يك نيم      :2 تبصـره 

 شود. مرخصي ـ بدون احتساب در سنوات ـ به منظور استفاده در دوران بارداري ـ به مرخصي مندرج در اين ماده اضافه مي

 گردد.، تعيين ميدر موارد سقط جنين، ميزان مرخصي با تجويز پزشك معالج :3 تبصره

 زســال به معاونت آموزش مركطلبه بايد تقاضــاي مرخصــي خود را به صــورت كتبي تا دو هفته قبل از شــروع هر نيم :57:57ماده

مربوط نيز، موظف است حد اكثر تا يك هفته بعد از دريافت  يا مؤسسه تخصـصـي   مركزيا مؤسـسـه تسـليم كند و     تخصـصـي  

وافقت ر،  به منزله مدر زمان مقرّيا مؤسسه  تخصصي مركزتقاضـا، موافقت يا عدم موافقت خود را اعالم كند. عدم پاسخگويي  

 .است با مرخصي طلبه،
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   .امكان پذير نيستتغيير رشته در سطح چهار  :50:50ماده

 و هاي مبدأگرايش آموزشيهماهنگي گروه با  ،و در صورت وجود شرايط زير تغيير گرايش فقط براي يك بار :51:5151ماده

 .استامكان پذير  مركز تخصصي يا مؤسسه مقصد و تأييد معاونت آموزش

  مبدأ تحصيلي گرايش در مصوب واحد حداقل با تحصيلي نيمسال يك حداقل گذراندن الف:

 آموزشي؛ مقررات نظر از مبدأ تحصيلي گرايش در متقاضي تحصيل ادامه بودن مجاز :ب

 رد تحصيلي گرايشانحالل  يا تعطيلي موارد در مگر مبدأ؛ گرايش درسي واحدهاي درصد 50 از بيش ماندن باقي پ:

 مؤسسه؛ يا تخصصي مركز آن

 مقصد؛ گرايش در پذيرش ظرفيت وجود ت:

 مقصد؛ گرايش پذيرش اختصاصي شرايط بودن دارا ث:

 تحصيل؛ مجاز مدت در مقصد، گرايش درسي مصوب واحدهاي گذراندن امكان ج:

 ؛ گرايش تغيير مصاحبه علمي در موفقيتچ: 

 تغيير رايطش داشتن بر عالوه متقاضي، شود؛ طلبه تحصيل محل تغيير موجب ،گرايش تغيير كه صورتي در :1تبصره 

 .باشد نيز انتقال شرايط واجد بايد ،گرايش

 بعدي انجام شود.  سالنيمقبل از شروع هفته  2حداقل ، بايد گرايشمصاحبه علمي تغيير  :2تبصره

تخصصي  مركز به ،ساليك ماه قبل از شروع نيمحداقل  ،غيير گرايش خود را به صورت كتبيمتقاضي بايد درخواست ت :52ماده

 هفته به تقاضاي او پاسخ دهد. دو موظف است حداكثر ظرفو مركز تخصصي يا مؤسسه  تحويل دهد.يا مؤسسه 

در و  ندپيگيري كنام و ساير مراحل امور ثبت ، پس از موافقت با تغيير گرايش، متقاضـي موظف است در موعد مقرر : 53ماده

 گردد.حق تغيير گرايش تا پايان دوره از وي سلب ميغير اين صورت، 

ســازي معادل 46ماده   2و 1بند ضــوابط مندرج در پس از تغيير گرايش، نمرات دروس گرايش ســابق طلبه براســاس  :54ماده

 شود.مي
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 تابستاني برگزار نمايند. توانند دورهمدارس علميه مي : 43ماده 

  شركت طالب در دوره تابستاني، الزامي نيست. تبصره:             

ضوابط آموزشي در دوره تابستاني، از قبيل: تعدادساعات برگزاري درس، ارزشيابي دروس،حضور و غياب كالسي و   :44ماده 

  امتحاني، مانند نيمسال است.

 شود.مشروطي يا ممتازي طلبه نيست و صرفاً در معدل كل محاسبه ميمعدل دوره تابستاني مؤثر در  تبصره:

  واحد درسي انتخاب كند.  4، در دوره تابستاني، حداكثر  مركز تخصصي يا مؤسسهتواند با هماهنگي طلبه مي: 45ماده 

مديريت حوزه هاي علميه خواهران، مركز يكي از مراكز تخصصي و مؤسسات تابعه در طالبي كه دروسي را : 64ماده

يا داراي نمره در امتحانات مدارج علمي نظام قديم حوزه باشند؛ هاي حوزوي گذرانده دانشگاه، يا قم »سالم اهللا عليها«الزهراءجامعه

 سازي كنند:شرايط ذيل، معادل توانند واحدهاي درسي خود را مشروط به كسب مي

با سرفصل دروس برنامه رشته و گرايش جديد به   شده، هاي دروس گذراندهدرصدي سرفصل 75 انطباق حداقل 46-1

  ؛مقصد تشخيص گروه آموزشي

 ؛انطباق تعداد واحد دروس گذرانده شده، با واحد دروس برنامه رشته و گرايش جديد  46-2

  شده؛ در دروس گذرانده 16داشتن حداقل نمره  46-3

ارزيابي  است، در صورت دارابودن ساير شرايط، مشروط به موفقيت طلبه در 16تا  14دروسي كه نمره آنها بين : 1تبصره 

 شود.آموزشي، تطبيق داده ميعلمي گروه 

 شود.هاي حوزوي توسط معاونت آموزش مركز ابالغ مياسامي دانشگاه :2 تبصره

 شود.سال از مدت مجاز تحصيل كسر ميواحد درسي معادل سازي شده، يك نيم 10به ازاي هر :47 47:47ماده 

 گردد.مي دوره محاسبهكل  معدلصرفاً در  ر كارنامة طلبه، ثبت شده ود ،دروس پذيرفته شدهات نمر :48:448ماده 

طلبه، موظف است؛ حداكثر تا پايان اولين نيمسال تحصيلي، ريز نمرات تأييد شده خود را به موسسه يا مركز تخصصي : 49ماده 

 سازي نمرات، ارائه دهد.معادل برايمربوطه ، 
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ــبه معدل كل دوره،  :36مـاده  ، در تعداد واحدهاي آن درس  دروس موثر ردياولين نمره نمرات قبولي و  تماميبراي محاسـ

 شود.تقسيم مي ،مجموع واحدهابر  ،و مجموع حاصل ضرب شده ضرب

 .شودمحاسبه نميسال و معدل كل دوره نيم در معدل، و جبرانينياز پيشنمرات دروس  تبصره:

 است. ؛ مشروطباشد 14از  او كمترسال معدل نيماي كه طلبه :37ماده

 دگردد و تحصيل مجدمتناوب يا متوالي مشـروط شـود؛ از ادامه تحصيل محروم مي   سـال طلبه دو نيمدر صـورتي كه   :38:38ماده

 هاي ابالغي خواهد بود. وي، منوط به طي مراحل پذيرش، بر اساس دستورالعمل

سال يا عدم تحويل اوراق امتحاني، در حكم نمره صفر است و طلبه ملزم به شركت غيبت غيرموجه در امتحان پايان نيم :39:39ماده

د توانشود و طلبه ميمنظور نمي براي وي ، نمره صفرغيبت مجدد در كالس آن درس خواهد بود. در صورت موجه بودن عذر

 در امتحان نوبت بعد شركت كند.حداكثر تا پايان شهريور همان سال، 

 زمرك به صـورت رسمي به معاونت آموزش  قبالًيد ، باپايان نيمسـال  عذر جهت شـركت در امتحانات  هر گونه :1 تبصـره 

ه با مراجعه ب رصت،طلبه بايد در اولين ف يا مؤسسه اعالم شود و در صورت عدم امكان هماهنگي و اخذ مجوز، تخصـصـي  

 كند. را موجهيا مؤسسه ، غيبت خود  تخصصي مركز معاونت آموزش

 شود.غيبت در امتحانات مجدد در هر حال، موجب حذف آن درس مي :2 تبصره

ــورت موجه بودن غيبت، فقط نمره پايان   غيبت غيرموجه در امتحان ميان نيم :40:40ماده ــت و در ص ــفر اس ــال در حكم نمره ص س

 شود. سال،  براي آن درس ثبت و محاسبه مينيم

 .استآموزشي  گروهعهده جه بودن غيبت در امتحان، به تشخيص مو: 41ماده

بايگاني  ،همركز تخصصي يا مؤسس در  طلبه، بايد تحصيلي ره تحصيل و صدور دانشنامهكليه اوراق امتحاني تا اتمام دو :42ماده

 .، مجاز استالتحصيلبه فارغ از اعطاي دانشنامه سه ماه پساوراق امتحاني،  امحاي . شود

 امحاء اوراق امتحاني طلبه منفصل از تحصيل، منوط به ارائه ريز نمرات و اخذ تأييديه از وي است. تبصره:
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ال، سهر درس، نمره نهايي درس اسـت كه بر اسـاس نتايج حاصـله از امتحانات پايان نيم    معيار ارزشـيابي تحصـيلي در  : 28ماده

 ،و به صــورت عددي بين صــفر تا بيســت شــده محاســبه ،ها و امتحانات شــفاهيهاي علمي، انجام پژوهشســال، فعاليتنيمميان

 گردد.ميمنظور 

 گردد.ابالغ مي دستورالعمل ارزشيابي دروس، توسط معاونت آموزش مركز، تبصره:

ابالغي،  هايو همچنين امتحانات مجدد، بر اســاس دســتورالعملســال برگزاري امتحانات دروس ارائه شــده در هر نيم :29ماده

 الزامي است.

 ارائه دو مقاله علمي پژوهشي در طول دوره ـ براساس دستورالعمل ابالغي ـ الزامي است؛:30ماده

باشد، امتحان آن درس برگزار  سيزده شانزدهمكمتر از  ،در هر شـرائطي  ،درسيك  شـده  برگزار تعداد سـاعات اگر  :31:31ماده 

 گردد.و به صورت درس ناتمام اعالم مي شودنمي

 است. 16و رساله علمي  14دوره، ، دروس 12، جبرانيو  پيشنياز دروسي قبولي در نمره :32ماده

يا در امتحان آن درس،  باشد؛ ترباال و 10قبولي كسب نكند ولي نمره وي  نمره ،طلبه در درسيدر صـورتي كه   :1 تبصره

نمره  چه موفق به كسبدر امتحان مجدد شركت كند و چنان تواند تا پايان شهريور همان سالغيبت موجه داشـته باشـد؛ مي  

 .كندقبولي نشود، بايد مجدداً در كالس آن درس شركت 

موجه داشته باشد؛  باشد، يا در امتحان آن درس غيبت غير 10كمتر از  اي كه نمره نهايي وي در يك درس،طلبه :2 تبصره

 بايد دوباره در كالس آن درس شركت كند.

 شود.اعم از قبولي و ردي ـ در كارنامه طلبه ثبت ميسال، كليه نمرات ـ در پايان هر نيم :33ماده

و  ا موسسهمركز تخصـصـي ي  نمره پس از ثبت در كارنامه، غيرقابل تغيير بوده و تنها در صـورت احراز اشـتباه با تأييد    :34ماده

  ممكن خواهد بود. مركز، تغيير نمرهمعاونت آموزش موافقت 

ــ در تعداد واحدهاي آن درس ضرب و   براي محاسـبه معدل نيم  :35:35ماده ــ اعم از قبولي و ردي ــ سـال، نمره نهايي هر درس ــ

 شود.ـ اعم از قبولي و ردي ـ تقسيم مي كل واحدهاي اخذ شدهبر تعدادحاصل ضرب، مجموع 

 شود.يا ممتازي طلبه مؤثر نيست و صرفاً در معدل كل محاسبه مي ، در مشروطيمعدل امتحانات مجدد تبصره:



هاي علميه خواهرانمعاونت آموزش حوزهآيين نامه آموزشي سطح چهار                                   

٦  

 و سابقه موفق پژوهشي باشد.سطح چهار  داراي شرايط تدريس ، بايدمشاور علمياستاد  : 2020: 20ماده

 .انجام شود علمي مشاور استاد يك نظر زير بايد ،گرايش هر ورودي طالبعلمي هاي فعاليت : 2211: 21ماده

 .ساعت است 4 وروديحداقل ساعت موظفي  استاد مشاور علمي در هفته براي هر : 22ماده 

 

 الزامي است. ابالغ شده، هاي آموزشي و پژوهشيهاي درسي و فعاليتطلبه در تمامي برنامهشركت فعال  : 23: 23ماده

:24ماده  .است دقيقه 90 هم با جلسه دو و دقيقه 50 با برابر درس جلسه هر زمان مدت :2244 44

ده دقيقه، تأخير و بيشتر از آن غيبت محسوب مي شود و هر سه بار تأخير،  عدم حضور يا ترك كالس درس، از پنج تا:  25ماده 

 حكم يك جلسه غيبت را دارد.

:26ماده  براي هر واحد درسي، اعم از نظري و عملي، سه شانزدهم ساعات آن درس است.مجاز حداكثر غيبت  :26 6

 شود و در حكم نمره صفر است.از اين مقدار، غيبت غيرموجه براي آن درس منظور ميبه بيش در صورت افزايش غيبت  :1 تبصره

 شود.نمره، حذف ميدر موارد خاص، اگر غيبت تماماً يا تلفيقاً موجه باشد؛ درس بدون ثبت  :2 تبصره

  آموزشي است. گروهتشخيص موجه بودن غيبت، به عهده  :3 تبصره

ــر، فرزند يا طلبه مي: 27مـاده  ــتگان درجه يكتواند براي مواردي مثل ازدواج، بيماري حاد خود، همسـ  و والدين يا فوت بسـ

 غيبت مجاز استفاده كند.هاي تبليغي از حداكثر ده روز مرخصي، عالوه بر حداكثر همچنين براي فعاليت

ن، امكان آ يا مؤسسه و براي ساير موارد با اطالع تخصصي اسـتفاده از مرخصي براي انجام امور تبليغي با موافقت مركز  :1 تبصـره 

 .پذير است

يا  تخصصياسـتفاده از ده روز مرخصي در موارد مربوط به بيماري حاد، با ارايه گواهي از پزشك معتمد مركز  : 2 تبصره

 پذير است.از مرخصي مستمر، امكان مؤسسه، مبني بر لزوم استفاده

از نبايد ،سالهاي وي در طول نيمغيبت ، سقف27و  26در مواد هاي مندرج در صورت استفاده طلبه از غيبت :3 تبصـره 

  شود. پنج شانزدهم بيشتر
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ــ بدون احتساب رسالهدر صورتي كه طلبه برا :3 تبصره ــ صرفاً  علمي ي فراغت از تحصيل ـ واحد درسي داشته باشد؛  14ـ

 واحدها در آخرين نيمسال، خواهد بود. يسال قبل، مجاز به أخذ كليهدر نيم14معدل حداقل منوط به دارا بودن 

 برا نيز انتخا يا جبراني نيازدروس پيشعالوه بر دروس اصــلي دوره،  ،ســالدر يك نيم در صــورتي كه طلبه  :4 تبصــره

 يابد.واحد افزايش مي 12 تا 8به  ،؛ تعداد واحدهاي انتخابيكند

به تشخيص گروه  و يا به داليل موجه ـ واحد داشته باشد 6كه طلبه براي فراغت از تحصيل، كمتر از  صورتيدر : 5 تبصره

 سال جزو سنوات تحصيلياخذ كمتر از حداقل مجاز، بالمانع بوده و آن نيم ـ نتواند حداقل واحد را انتخاب كند؛آموزشي 

 .يا ممتاز شدن وي نداردو  گردد؛ لكن معدل آن تأثيري در مشروطمحاسبه ميطلبه 

و با مراعات حداقل و حداكثر واحد، يك درس از ـ بر اساس تقويم تحصيلي ــ  زمان حذف و اضافه در  تواندطلبه مي :13ماده

 .نتخابي خود را حذف يا اضافه كنددروس ا

ــ ف اضطراريدر زمان حذتواند ميطلبه  ،صـورت ضـرورت  در   :14:14ماده ــ  بر اساس تقويم تحصيلي ــ يك يا چند درس از ــ

هاي وي از ســـه شـــانزدهم مجموع مشـــروط به آنكه غيبت ؛حذف كند ،آموزشـــي موافق گروهانتخابي خود را با نظر  دروس

 كمتر نشود. ،هاي باقيمانده وي از حداقل واحدساعات آن درس بيشتر نباشد و تعداد واحد

، طلبه گروه آموزشيسـال، تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص  واحدهاي انتخابي در يك نيم ييهحذف كّل:  15ماده

رت و در صو گرديدهجزو مرخصي وي محسوب  ،سال مزبورسال نباشد. در اين صورت نيمتحصيل در آن نيم يقادر به ادامه

 شود. سال جزو سنوات تحصيلي طلبه محاسبه مينيم هاي مجاز، آناتمام مرخصي

 

 انجام شود. مشاور علميزير نظر استاد  بايد ،آموزشيهاي آموزشي و پژوهشي طلبه تا اتمام واحدهاي فعاليت : 16: 16ماده

 انتخاب كند.استاد مشاور علمي طلبه  ، براياولسال اتمام نيم تا حداكثرموظف است  آموزشيگروه  : 177: 17ماده

:18ماده گروه  پيشرفت تحصيلي طلبه را به مكتوب سال تحصيلي، گزارشنيمموظف است در پايان هر مشاور علمي استاد  :18 8

 .تحويل دهدآموزشي 

 هده بگيرد.عراهنمايي يا مشاوره ي رساله طلبه را نيز بر  ـ نامه تدوين رسالهـ بر اساس آيينتواند ميمشاور علمي استاد  : 19: 19ماده
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از ادامه  ،در صـورتي كه طلبه نتواند واحدهاي درسـي تعيين شـده را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند   : 4ماده

 .منوط به طي مجدد مراحل پذيرش است ،و تحصيل مجدد وي شودميتحصيل محروم 

ق موفدر زمان مقرر، واحدهاي درسي را گذرانده ولي به داليل موجه، يدر صـورتي كه طلبه كليه  ،موارد خاص درتبصره: 

 گردد.مي بررسي ،مركزآموزش  كميسيون خاص؛ موضوع در به دفاع از رساله علمي نشود

 .است امتحاني هفته 2و  درسيهفته  16 مشتمل بر ،تحصيليسال سال و هر نيممتشكل از دو نيم ،هر سال تحصيلي: 5ماده

 هاي ابالغي برگزار نمايند.موظفند امتحانات مجدد را در زمان ،و مؤسساتتخصصي مراكز  تبصره:

 .كندميغ ابال به مراكز و مؤسسات،، بعد را تقويم تحصيلي سالسال دوم هر سال تحصيلي، در پايان نيممعاونت آموزش : 6ماده

:7ماده  مركز هستند. ز سويابالغي ا ه درسيبرنامبه اجراي  موظف و مؤسساتتخصصي  مراكز :7ده

در تحصيل  يادامه از طلبه تخلف، در صورت در حوزه و دانشگاه يا چند واحد حوزوي ممنوع است. تحصـيل همزمان  : 8ماده

    .شودمي محرومحوزه 

 دوم ماه مبارك رمضان، دروس تعطيل است. به منظور ايجاد فرصت تبليغي، دهه اول محرم و نيمه: 9ماده

 .استنفر  10و حداكثر  نفر 5 كالسب تشكيل صانحداقل  :10ماده

 

 .كندهاي تعيين شده در تقويم تحصيلي نسبت به انتخاب واحد اقدام طلبه موظف است در مهلت :11:11ماده

أييد سال نگذشته باشد؛ انتخاب واحد طلبه با تصـورت تأخير در اين امر، مشروط بر آنكه سه هفته از شروع نيم در : تبصره

 پذير است.امكان ،گروه آموزشي

 .واحد انتخاب كند 10تا   6بين  سالبر اساس طول مدت تحصيل، در هر نيمتواند ميطلبه : 12ماده

، سال بعددر نيمتواند مي ، گروه آموزشي، با موافقت به باال كسب نمايد 18سال، معدل در يك نيم اي كهطلبه :1 تبصـره 

 .ندكانتخاب  واحد درسي 12حداكثر تا 

واحد را   8حق انتخاب بيش از  ،سال بعد؛ در نيمشـود  14سـال كمتر از در صـورتي كه معدل طلبه در يك نيم : 2 تبصـره 

 ندارد.
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التحصيلي طلبه در مقطع تخصصي داللت دارد و شود كه بر فارغميبه گواهينامه رسمي اطالق  :چهار سطح دانشنامه  1-5

ــيالن دوره دارنده آن از كليه ــتخدامي فارغ التحص ــگاهي مزاياي علمي و اس  عاليها و مراكز آموزشهاي دكتري دانش

 برخوردار است.

شوند.مي انتخابنامه خاص تعدادي از اساتيد رشته و گرايش مربوط است كه براساس آيين گروه آموزشي : 1-6

 طالب موظف به گذراندن آنها هستند.كليه و  است 4دروسي كه مربوط به دوره سطح  :دوره دروس اصلي 1-7

 ياصل دروس اخذ از قبل آن وگذراندناست، ندهاروسـي اسـت كه طلبه در مقطع قبل نگذ  در :دوره نيازدروس پيش 1-8

 . است الزامي دوره

اســت كه گذراندن آنها به عنوان درس جبراني براي  چهاردروســي اضــافه بر واحدهاي مقرر ســطح   دروس جبراني: 1-9

 طلبه الزامي است.

وكارآمد كامالً  از نظر موضوعهاي مورد نياز حوزه است كه يكي از شعب علوم و معارف اسالمي يا دانش  رشـته:  1-10

 است.متمايز از ديگر موضوعات مشخص و 

   در يك رشته تحصيلي است. گيري تخصصيجهت :گرايش  1-11

مهارت خواندن، درك مطلب و نگارش در يك زبان غير از زبان فارسي شامل  آزمونيزبان تخصـصـي:   آزمون   1-12

 شود.انجام مي ،است.اين آزمون در زمان پذيرش طلبه

 

ــ آموزشـي   يدوره چهار،ح سـط  :2ماده  شود.اجرا مي حضوريمنحصراً به شكل و  پژوهشي است كه به صورت نيمسالي واحديــ

 .شودميارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده شده و قبولي يا عدم قبولي در يك درس، به همان درس محدود 

 . استنيمسال  12و حداكثر   8طول دوره با احتساب پايان نامه و بدون محاسبه مرخصي، حداقل : 3ماده

؛ باشدنيا مؤسسه، امكان تحصيل براي طلبه فراهم تخصصي درس توسط مركز  يمدت زماني كه به دليل عدم ارائه :1تبصره

 شود.جزو سنوات تحصيلي وي محسوب نمي

 شود.حداكثر طول دوره اضافه مينيم سال به  يك ،و جبراني نيازپيش دروساز  واحد 10به ازاي هر  :2تبصره
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  مقدمه

سطح چهار را شامل  علميه خواهران در ز مديريت حوزهمرك مدارس علميهمجموعه مقررات و ضوابط حاكم بر  ،اين آيين نامه    

شدن  فراهمها و در نهايت كيفيت اين فعاليتو ارتقاء پژوهشي  هاي آموزشي، ايجاد هماهنگي در فعاليتآنمي شود. هدف از 

 آموزشي است. زمينه نظارت و ارزيابي

 :ضروري يذكر چند نكته

هاي آموزشي و مقررات و ضوابط ملزم به اجراي دقيق و كامل برنامه مراكز تخصصي و موسسات آموزش عالي حوزوي، .1

 ها مجاز نيست.مصوب اند و هيچ تغييري در آن

 است. مراكز تخصصي و موسساتنامه بر عهده طالب و اساتيد با مفاد اين آيين مسئوليت آشنا كردن .2

 

 نامه، اصطالحات با تعاريف مشروح ذيل مورد استفاده است:در اين آيين  :1ماده 

ــوراي هاي علميه خمركز مديريت حوزه  هـاي علميـه خواهران:  مركز مـديريـت حوزه   1-1 واهران، تحت نظارت شـ

سراسر هاي علميه خواهران، امر سازماندهي، هدايت، نظارت و پشتيباني مدارس علميه خواهران گذاري حوزهسـياست 

 شود.كشور را بر عهده دارد كه به اختصار مركز ناميده مي

هاي واحد آموزشــي اســت كه دو يا چند رشــته تخصــصــي مورد نياز را با گرايش عالي حوزوي:مؤســســه آموزش 1-2

 شود. گفته مي» مؤسسه«نامه به اختصار آيينكند كه در اين مربوطه، ارائه مي

هاي مربوطه، ارائه هاي تخصــصــي مورد نياز را با گرايشواحد آموزشــي اســت كه يكي از رشــته مركز تخصــصــي: 1-3

 كند. مي

ــطح چهار 1-4 ها و شـــود كه در رشـــتههاي علميه خواهران اطالق ميســـومين مرحله از نظام تعليم و تربيت حوزهبه  :س

سطح  شنامهدانبه فارغ التحصيالن اين مقطع، .گردد مي اجرا ي تخصصي، طراحي وهاي مختلف با رويكرد پايهگرايش

 .دشوچهار اعطاء مي
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