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مقطع عمومی ـ شیوه حضوری

آییننامه آموزشی حوزههای علمیه خواهران

مقدمه
پس از گذشت حدود شش سال از ابالغ و اجرای آییننامه آموزشی مقطع عمومی حوزههای علمیهه وهواهرا ن نقطهه نتهرات دسهتانهدکااکا
اجرایی مداکس علمیه و مدیریت های استانی توسط معاونت آموزش مراز دکیافت شد و پس از برکسیهای ااکشناسی دک مراز و بهازنرری دک
بروی مواد و اضافه نمود ضوابط مربوط به «شیوه حضوکیِ پاکهوقت»ن اصالحیه آییننامه مزبوک تهیه شد و جهت برکسی و تصویب نههایی بهه
«شوکای محترم آموزش مراز» اکائه گردید .شوکای آموزش مراز نیز پس از چندین جلسه بحث وگفترو آییننامه حاضر کا به منتهوک اکتقهای
ایفیت آموزشی و ایجاد وحدت کویه دک مداکس علمیه تصویب ارد .اانو آییننامه آموزشی مقطع عمومی ه شهیوه حضهوکی تمهاموقهت و
پاکهوقت) پس از تصویب نهایی دک شوکای آموزش مراز و تأیید مدیر محترم حوزههای علمیه وواهرا ن جهت اجرا ابالغ میگردد.
دک این وصوص توجه به نکات زیر ضروکی است:
 .1مسئولیت اجرای این آییننامه بر عهده مدیرا مداکس علمیه و نتاکت بر اجرای آ ن به عهده مدیریتهای استانی است؛
 .2نتاکت اال و تفسیر و کفع ابهام مواد آییننامهن به عهده معاونت آموزش مراز است؛
 .3تصمیمگیری دک وصوص مواکدی اه دک این آییننامه پیشبینی نشده یا مواکد واصن به عهده امیسیو اموک واص میباشد؛
 .4مدیرا محترم مداکس علمیه موظفند با اکایهی نسخهای از آیین نامه و برگزاکی جلسه توجیهین طهال کا دک جریها مفهاد آ قهراک
دهند؛
 .5نیل به اهداف اساسی این آییننامهن منوط به مطالعه دقیق و به ااک بستن مفاد آ است؛
 .6از الیه مجریا اموک آموزشین مدیرا ن اساتید و طال محترم انتتاک میکود؛ پیشنهادهای وود کا جهت تجدید نترهای بعدی به مراز
مدیریت اکسال فرمایند.
معاونت آموزش
مراز مدیریت حوزههای علمیه وواهرا
بهمن 1393
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تعاریف
 مركز :مراز مدیریت حوزههای علمیه وواهرا اه تحت نتاکت شوکای سیاستگذاکی حوزه علمیه وواهرا ن امر سازما دههین
هدایتن نتاکت و پشتیبانی مداکس علمیه وواهرا سراسر اشوک کا بر عهده داکد.
 مدرسه علمیهه :یک واحد آموزشی ه تربیتی است اه دکوس متداول حوزوی کا دک مقطع عمومی اکائه میاند و دک این آییننامهه
به اوتصاک «مدکسه» گفته میشود.
 طلبه :فردی است اه به صوکت کسمی برای تحصیل دک یکی از مقاطع آموزشی حوزههای علمیه وواهرا پذیرفته شده باشد.
 مقطع عمومي :به اولین مقطع از نتام تعلیم و تربیت حوزههای علمیه وواهرا اطالق میشود اه با کویکهرد عمهومی طراحهی و
اکائه میگردد .به فاکغالتحصیال این مرحلهن مدکک تحصیلی سطح دو اعطاء شده و دک دو گروه ویژه داکندگا مهدکک دیه لم و
ویژه داکندگا مدکک سوم کاهنمایی اجرا میشود.
 شوراي مدرسه :شوکایی است مراب از مدیرن معاونا آموزشین فرهنرین پژوهشی مدکسه و دو نفر از اساتید ثابهت یها داکای
حداقل دو سال سابقه تدکیس دک مدکسه اه برای برکسی و تصمیمگیری دک اموک محوله تشکیل میشود.
 مدرك تحصیلي سهط  :2به گواهینامه کسمی اطالق میشود اه بر فاکغالتحصیلی طلبه دک مقطع عمومی داللت داکد و داکنهده آ
از الیه مزایای علمی و استخدامی فاکغالتحصیال دوکههای ااکشناسی دانشراهها و مرااز آموزشعالی برووکداک است.
 مدرك تحصیلي سط  :1به گواهینامه کسمی اطالق میشود اه دک شرائط واص به طالبی اه امکا ادامه تحصیل تا پایا دوکه
عمومی برای آنا وجود نداکد اعطاء میشود و داکنده آ از الیه مزایای علمی و استخدامی فاکغالتحصیال دوکهههای اهاکدانی
دانشراهها و مرااز آموزشعالی برووکداک است.
 واحد درسي :مقداک محتوای آموزشی اه دک  16جلسه نترین یا  24جلسه نتری ه عملی و یا  32جلسهی عملین دک طول یهک
نیمسال تحصیلی تدکیس میشود.
 تحقیق پایاني :یکی از عناوین مواد دک مقطع عمومین به اکزش  3واحد دکسی است .این تحقیقن نتیجه تتبع علمهی طلبهه دکبهاکه
موضوعی مشخص دک یکی از علوم اسالمی است.
 تحصیل حضوري :به شیوه ای از تحصیل اطالق میشود اه طلبه تمامی برنامههای تحصیلی وود کا دک یکهی از مهداکس علمیهه
میگذکاند.
 تماموقت :به شیوهای از تحصیل حضوکی مقطع اول اطالق میشود اه طلبه برنامههای تحصیلی وود کا بازه زمانی  5تا  7سهال
میگذکاند.
 پارهوقت :به شیوه ای از تحصیل حضوکی مقطع اول اطالق میشود اه طلبه برنامههای تحصیلی وود کا بازه زمانی  7تا  9سهال
میگذکاند.
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فصل اوّل :کلیات
ماده )1آموزش دک تمامی مداکس علمیه وواهرا ن مبتنی بر « نتام واحدی» است .دک این نتامن اکزش هر دکس با تعهداد واحهدهای
آ دکس سنجیده شده و قبولی یا عدم قبولی دک یک دکسن به هما دکس محدود وواهد شد.
ماده )2مدت زما هر جلسه دکس برابر با  50دقیقه و دو جلسه با هم  90دقیقه است.
ماده )3هر سال تحصیلی متشکل از دو نیمسال و هر نیمسال تحصیلی  16هفته آموزشی و  2هفته جهت امتحانات است.
تبصره :1مداکس علمیه موظفند امتحانات مجدد طال کا دک شهریوکماه برگزاک انند.
تبصره :2مداکس علمیه میتوانند دک صوکت داشتن شرائطن اقدام به برگزاکی دوکه تابستانی نمایند.
ماده )4تقویم تحصیلی هر سالن پس از تأیید معاونت آموزشن دک پایا نیمسال دومن به مداکس علمیهن ابالغ میشود.
ماده )5مداکس علمیه موظف به اجرای برنامه دکسی ابالغی از طرف مراز هستند.
ماده )6طول مدت تحصیل دک مقطع عمومی ه بدو احتسا مروصی مندکج دک آییننامه ه به شرح ذیل است:
الف) برای داکندگا مدکک دی لم و باالترن حداقل  5و حدااثر  7سال
) برای داکندگا مدکک سوم کاهنمایی و یا اتمام متوسطه دوکه اولن حداقل  7و حدااثر  9سال
ج) برای دوکه پاکه وقتن حداقل  7و حدااثر  9سال
تبصره :مدت زمانی اه به دلیل عدم اکائه دکس توسط مدکسهن امکا تحصیل برای طلبه فراهم نبودهاست؛ جزو سنوات تحصهیلی
وی محسو نمیشود.
ماده )7دک صوکتی اه طلبه نتواند واحدهای دکسی تعیین شده کا دک حدااثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت برذکاند از ادامه تحصهیل
محروم وواهد شد و تحصیل مجدد وین منوط به طی مراحل بازپذیرین بر اساس دستوکالعملهای ابالغی وواهد بود.
ماده )8تحصیل همزما دک حوزه و دانشراه یا چند واحد حوزوی مجاز نیست .دک صوکت تخلفن امیسیو اموکواص مرازن نسبت
به ابطال سوابق تحصیلی و یا ادامه تحصیل طلبه دک حوزهن تصمیمگیری مینماید.
تبصره :تحصیل همزما طال ممتاز و با شرائط واصن صرفاً بر اساس دستوکالعملهای ابالغین مجاز وواهد بود.
ماده )9اشتغال به ااک طلبه دک حین تحصیلن صرفاً براساس نتریه شوکای مدکسهن مجاز است.

فصل دوم :انتخاب واحد ـ حذف و اضافه
ماده )10طلبه موظف است دک مهلتهای تعیین شده دک تقویم تحصیلی نسبت به انتخا واحد اقدام نماید.
تبصره :دک صوکت تأویر دک این امرن مشروط بر آنکه سه هفته از شروع نیمسال نرذشته باشد؛ انتخها واحهد طلبهه بها تأییهد
شوکای مدکسه امکا پذیر است.
ماده )11طلبه میتواند بر اساس طول مدت تحصیل دک دوکه تماموقتن دک هر نیمسالن حداقل  12و حدااثر  20واحهد دکسهی و دک
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دوکه پاکهوقت دک هر نیمسالن حداقل  8و حدااثر  14واحد دکسی کا انتخا اند.
تبصره :1طلبهای اه دک یک نیمسالن معدل  18به باال اسب نمایدن با موافقت شوکای مدکسه میتواند دک نیمسهال بعهدن دک دوکه
تماموقتن حدااثر  24واحد و دک دوکه پاکه وقتن حدااثر  18واحد دکسی کا انتخا نماید.
تبصهره :2طلبهای اه دک یک نیمسال مشروط شود؛ دک نیمسال بعد حق انتخا بیش از  14واحد دک دوکه تماموقت و  10واحهد
دک دوکه پاکهوقت کا نداکد.
تبصره :3دک صوکتی اه طلبه دوکه تمام وقتن برای فراغت از تحصیل ه بدو احتسا تحقیقپایانی ه صرفاً  24واحد دکسهی و
طلبه دوکه پاکهوقتن صرفاً  18واحد دکسی داشته باشد؛ منوط به داکا بود حداقل معدل 14دک نیمسال قبلن مجاز به أوهذ الیههه
واحدها دک آورین نیمسالن وواهد بود.
تبصره :4دک صوکتی اه طلبه برای فراغت از تحصیلن امتر از  12واحد داشته باشد و یا به دلیل کعایت پیشنیازها یا عدم اکائهه
دکس توسط مدکسهن نتواند حداقل واحد مجاز کا انتخا نماید؛ اوذ امتر از حهداقل مجهازن بالمهانع بهوده و آ نیمسهال جهزو
سنوات تحصیلی طلبه محاسبه میگردد؛ لکن معدل آ مؤثر دک مشروطی و ممتازی نیست.
ماده )12طلبه میتواند پس از شروع نیمسال دک زما حذف و اضافه بر اساس تقویم تحصیلی و با مراعات حداقل و حدااثر واحهدن
تا دو دکس از دکوس انتخابی وود کا حذف یا اضافه نماید.
ماده )13طلبه میتواند دک صوکت ضروکت تا چهاکهفته مانده به پایا نیمسال ه دک زما حذف اضطراکی بر اساس تقویم تحصیلی ه
یک یا چند دکس از دکوس انتخابی وود کا با نتر شوکای مدکسه حذف اند مشروط به آنکه غیبتهای وی از سه شانزدهم مجمهوع
ساعات آ دکس بیشتر نباشد و تعداد واحدهای باقیمانده وی از حداقل واحد امتر نشود.
ماده )14حذف الیه واحدهای انتخابی دک یک نیمسالن تنها دک صوکتی مجاز است اه بنا به تشخیص شوکای مدکسهن طلبه قهادک بهه
ادامه تحصیل دک آ نیمسال نباشد .دک این صوکت نیمسال مزبوک جزو مروصی وی محسو میشود و دک صوکت اتمام مروصیهای
مجازن آ نیمسال جزو سنوات تحصیلی طلبه محاسبه میشود.

فصل سوم :دوره تابستاني
ماده )15مداکس علمیه میتوانند دک فصل تابستا ن حدااثر  6واحد دکس اکائه نمایند.
تبصره :شرات طال دک دوکه تابستانین الزامی نیست.
ماده )16ضوابط آموزشی دک دوکه تابستانین از قبیل :ساعت برگزاکین حضوک و غیا و اکزشیابین مانند نیمسال است.
تبصره :معدل دوکه تابستانی مؤثر دک مشروطی یا ممتازی طلبه نیست و صرفاً دک معدل ال محاسبه میشود.
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فصل چهارم :معرفي به استاد
ماده  )17شوکای مدکسهن میتواند طلبه کا دک مواکد زیرن برای گذکاند حدااثر  6واحد دکسی دک طول دوکا تحصهیلن بهه اسهتاد
معرفی نماید:
 .1دک صوکت بروز مشکل تحصیلی و یا معذوک بود طلبه ه به دالیل موجه ه از شرات دک امتحا مجددن به میهزا حهدااثر 4
واحدن دک طول دوکا تحصیل
 .2باقیماند حدااثر  2واحد دکسی ه بدو احتسا تحقیقپایانی ه برای فراغت از تحصیل

فصل پنجم :حضور و غیاب
ماده  )18شرات طلبه دک تمامی برنامههای دکسی و فعالیتهای آموزشین تربیتی و پژوهشی تحت برنامهن الزامی است.
ماده )19عدم حضوک یا ترک االس دکسن از پنج تا ده دقیقهن تأویر و بیشتر از آ ن غیبت محسو میشود و هر سه باک تأویرن حکم
یک جلسه غیبت کا داکد.
ماده )20حدااثر غیبت برای هر واحد دکسین اعم از نتری و عملین سه شانزدهم ساعات آ دکس است.
تبصره :1دک صوکت افزایش غیبت از این مقداکن غیبت غیرموجه برای آ دکس منتوک میشود و دک حکم نمره صفر است.
تبصره :2دک مواکد واصن اگر غیبت تماماً یا تلفیقاً موجه باشد؛ دکس بدو ثبت نمرهن حذف میشود.
تبصره :3تشخیص موجه بود غیبتن به عهده شوکای مدکسه است.
ماده )21طلبه می تواند برای مواکدی مثل ازدواجن بیماکی حاد وودن همسرن فرزند یا والدین یا فهوت بسهترا دکجهه یهک وهود و
همچنین برای فعالیتهای تبلیغی از حدااثر ده کوز مروصین عالوه بر حدااثر غیبت مجاز استفاده اند.
تبصره :1استفاده از مروصی برای انجام اموک تبلیغی با موافقت مدکسه و برای سایر مواکد با اطالع مدکسهن صوکت میپذیرد.
تبصره :2استفاده از ده کوز مروصی دک مواکد مربوط به بیماکی حادن با اکایه گواهی از پزشک معتمهد مدکسههن مبنهی بهر لهزوم
استفاده از مروصی مستمرن امکا پذیر است.
تبصره :3دک صوکت استفاده طلبه از غیبتهای مندکج دک مواد  20و21ن سقف غیبتهای وی دک طول نیمسال نبایهد حهدااثر از
پنج شانزدهم بیشتر شود.
ماده )22طلبه دک طول دوکا تحصیل میتواند صرفاً دک یک نیمسال و دک صوکت داکا بود حداقل معهدل  16دک نیمسهال قبهلن دک
مواکد واص مانند :بیماکی مستمر با گواهی پزشک مبنی بر لزوم استراحت متوالی) و یا انتقال موقت به شهرستانی اه فاقهد مدکسهه
تحت پوشش باشد؛ با موافقت مدکسهن بدو حضوک دک االس دک امتحانات واحدهای اوذ شده شرات اند.
تبصره :طلبهای اه دک آورین نیمسال تحصیلین به شهرستا فاقد مدکسه تحت پوشش انتقال یافتهباشد؛ از شرط معهدل نیمسهال
قبلن معاف است.
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فصـل ششم :ارزشیابي
ماده )23معیاک اکزشیابی تحصیلی دک هر دکسن نمره نهایی آ دکس است اه بر اساس نتایج حاصله از امتحانات پایا نیمسالن میا
نیمسالن تحقیقن ااک عملین فعالیتهای االسی و امتحانات شفاهی محاسبه و به صوکت عددی بین صفر تا بیست منتوک میگردد.
تبصره :دستوکالعمل اکزشیابی دکوسن توسط معاونت آموزش مرازن ابالغ میگردد.
ماده )24برگزاکی امتحانات دکوس اکائه شده دک هر نیمسال و همچنین امتحانات مجددن بر اساس دستوکالعملهای ابالغهین الزامهی
است.
ماده )25اگر تعداد برگزاکی ساعات یک ماده دکسین امتر از  13جلسه به ازای هر واحد باشد؛ امتحا آ دکس برگزاک نخواهد شد
و به صوکت دکس ناتمام اعالم میشود.
ماده )26نمره قبولی دک تحقیقپایانین  14و دک سایر دکوس  12است.
تبصره :1دک صوکتی اه نمره نهایی طلبه دک دکسی  10تا امتر از  12باشد و یا دک امتحا آ دکسن غیبت موجهه داشهته باشهد؛
میتواند تا پایا شهریوک هما سال دک امتحا مجدد شرات اند و چنا چه تا موعد مقرک موفق به اسب نمره قبولی نشودن بایهد
مجدداً دک االس آ دکس شرات نماید.
تبصره :2طلبهای اه نمره نهایی وی دک دکسی امتر از  10باشدن یا دک امتحا آ دکس غیبت غیرموجه داشته باشد؛ باید دوبهاکه
دک االس آ دکس شرات اند.
ماده )27دک پایا هر نیمسالن الیه نمرات ه اعم از قبولی و کدی ه دک ااکنامه طلبه ثبت میشود.
ماده )28مدکسه ملزم است دک پایا هر نیمسالن بر اساس جدول زما بندی ابالغی معاونت آموزشی مرازن برای الیه طال ااکنامه
تحصیلی صادک نماید.
ماده )29نمره پس از ثبت دک ااکنامهن غیرقابل تغییر بوده و تنها دک صوکت احراز اشتباه با تأیید مدیر مدکسه و موافقت مرازن تغییهر
نمره ممکن وواهد بود.
ماده )30برای محاسبه معدل نیمسالن نمره نهایی هر دکس ه اعم از قبولی و کدی ه دک تعداد واحهدهای آ دکس ضهر و مجمهوع
حاصل ضر آنها بر تعداد ال واحدهای اوذ شده ه اعم از قبولی و کدی ه تقسیم میشود.
ماده )31برای محاسبه معدل ال دوکهن الیه نمرات قبولی و اولین نمره کدین دک تعداد واحدهای آ دکس ضر

و مجموع حاصهل

ضر آنها بر تعداد ال واحدهای مؤثر دک طول دوکه ه اعم از قبولی و کدی ه تقسیم میشود.
ماده )32اولین نیمسال تحصیل طلبه دوکه آزمایشی وی بوده و دک صوکتی اه صالحیتهای علمین اوالقین کفتاکی و انضباطی الزم
کا اسب ننماید؛ از ادامه تحصیل محروم میشود.
تبصره :ضوابط مربوط به دوکه آزمایشین طی دستوکالعمل جداگانه ابالغ میشود.
ماده )33طلبهای اه معدل نیمسال او امتراز  14باشد؛ مشروط است.
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تبصهره :مدکسه موظفاست موضوع مشروطبود کا اتباً به طلبه اطالعداده و یکنسخه ازآ کا دکپرونده تحصهیلی وی بایرهانی
نماید.
ماده )34طلبه مقطع عمومی ویژه داکندگا دی لمن دک صوکتی اه چهاک نیمسال و طلبه مقطع عمهومی ویهژه داکنهدگا مهدکک سهوم
کاهنمایین دک صوکتی اه پنج نیمسال متناو یا متوالی مشروط شود؛ از ادامه تحصیل محروم میگردد و تحصیل مجدد وین منوط بهه
طی مراحل پذیرشن بر اساس دستوکالعملهای ابالغی وواهد بود.
ماده )35غیبت غیرموجه دک امتحا پایا نیمسال و یا عدم تحویل برگه امتحانی دک جلسه امتحا ن دک حکم نمره صفر است و طلبه
ملزم به شرات مجدد دک االس آ دکس وواهد بود .دک صوکتی اه غیبت طلبه دک امتحا پایا نیمسال موجهه تشهخیص داده شهود؛
نمره صفر منتوک نمیشود و طلبه میتواند حدااثر تا پایا شهریوک هما سالن دک امتحا نوبت بعد شرات اند.
تبصره :1غیبت دک امتحانات مجدد دک هر حالن موجب حذف آ دکس میشود.
تبصره :2هر گونه عذک جهت شرات دک امتحاناتن قبالً باید به صوکت کسمی به معاونت آموزشی مدکسه اعالم شود و دک صوکت
عدم امکا هماهنری و اوذ مجوزن طلبه باید دک اولین فرصتن با مراجعه به معاونت آموزشی نسبت به موجه ارد غیبهت وهود
اقدام اند.
ماده )36غیبت غیرموجه دک امتحا میا نیمسال دک حکم نمره صفر است و دک صوکت موجه بود غیبتن فقط نمره پایا نیمسهالن
برای آ دکس ثبت و محاسبه میشود.
ماده )37تشخیص موجه بود غیبت دک امتحا ن به عهده شوکای مدکسه است.
ماده )38تقلب دک جلسه امتحا موجب ثبت نمره صفر است و با متخلفن طبق مفاد آییننامه انضباطی برووکد میشود.
ماده )39الزم است الیه اوکاق امتحانی تا اتمام دوکه تحصیل و صدوک مدکک تحصیلی دک مدکسه بایرانی شود .مدکسه میتواند سهه
ماه پس از اعطای مدکک تحصیلی به فاکغالتحصیال ن اوکاق امتحانی کا امحاء نماید.
تبصره :امحاء اوکاق امتحانی طلبه منفصل از تحصیلن منوط به اکائه کیز نمرات و اوذ تأییدیه از وی است.

فصـل هفتم :معادلسازی و تطبیق نمرات
ماده )40تطبیق دکوس گذکانده شده طال بازپذیری شده از مداکس تابعه و طال الحاقین بر اساس دسهتوکالعمل ابالغهی مصهو
شوکای آموزش مرازن انجام میپذیرد.
ماده )41دک صوکتی اه طلبهن سابقه تحصیل دک یکی از دانشراههای کسمی اشوک داشته باشد؛ دک صوکت تطبیهق واحهد و مطابقهت
حداقل هشتاد دکصدی سرفصل ها و داکا بود حداقل نمره 14ن دک غیر عناوین «ادبیات عر ن منطق و فلسفهن عقایهدن فقهه واصهولن
قرآ و تجوید» نمرات وی پذیرفته میشود و دک عناوین فوقن طلبه صرفاً از حضوک دک اهالس معهاف گردیهده ولهی ملهزم اسهت دک
امتحانات آ دکوس شرات نماید.
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ماده )42نمرات تطبیقین دک معدل نیمسال طلبه مؤثر نبودهن ولی دک معدل ال لحاظ میگردد.
ماده )43به ازای هر  20واحد پذیرفته شدهن یک نیمسال از مدت مجاز تحصیل طلبهن ااسته وواهد شد.

فصـل هشتم :مرخصي
ماده )44سقف مروصی مجاز طلبه با موافقت مدکسهن دک دوکه تمام وقت ویژه وکودیهای دی لم دو نیمسهال و دک دوکه تمهاموقهت
ویژه وکودیهای سوم کاهنمایی و دک دوکه پاکه وقتن سه نیمسال است.
تبصره :با استفاده طلبه از مروصی دک نیمسال اولن صرفاً دک صوکت ضروکت و تشخیص شوکای مدکسهن موافقت مهیشهود .دک
این صوکت اولین نیمسال بعد به عنوا نیمسال آزمایشی وی محسو میشود.
ماده )45طلبه میتواند؛ عالوه بر مروصی مندکج دک ماده 44ن به ازای هر زایما ن از دو نیمسال مروصهی بهدو امتحها

ه بهدو

احتسا دک سنوات ه استفاده نماید.
تبصره :1طلبه میتواند یک نیمسال از این مروصی کا قبل از زایما استفاده نماید.
تبصره :2دک صوکت تشخیص و دستوک پزشک معالجن مبنی بر استراحت مطلق دک طول دوکه باکداکین یک نیمسال مروصهی ه
بدو احتسا دک سنوات ه به منتوک استفاده دک دوکا باکداکی ه به مروصی مندکج دک این ماده اضافه میشود.
تبصره :3دک مواکد سقط جنینن میزا مروصی با تجویز پزشک معالجن تعیین میگردد.
تبصره :4طلبه دک دوکه باکداکی یا پس از زایما ن می تواند به جای استفاده از یک نیمسال مروصی بدو امتحا ن یهک نیمسهال
مهما مراز آموزشهای غیرحضوکی شده و دکوس وود کا دک آ مراز برذکاند.
ماده )46طلبه باید تقاضای مروصی وود کا به صوکت اتبی تا دو هفته قبل از شروع هر نیمسال به معاونت آموزش مدکسه تسهلیم
اند و مدکسه نیزن موظف است حد ااثر تا یک هفته بعد از دکیافت تقاضان موافقت یا عدم موافقت وود کا اعالم اند .عدم پاسهخرویی
مدکسه دک زما مقرک به دکوواست طلبهن به منزله موافقت با مروصی وی وواهد بود.

فصل نهم :انتقال
ماده )47انتقال به معنای تغییر محل تحصیل طلبه از یک مدکسه تحت پوشش به مدکسه تحت پوشش دیررن بعد از گذکاند نیمسال
آزمایشی است.
تبصره :انتقالی دک صوکتی انجام میشود اه امکا ادامه تحصیل طلبه از طریق مهما شد ن فراهم نباشد.
ماده )48انتقال طلبه داکای شرایط ادامه تحصیلن از یک مدکسه به مدکسه دیرر دک هما شهر با موافقهت مهداکس مبهدأ و مقصهدن
مشروط به اینکه امتیاز پذیرش او از امتیاز آورین فرد پذیرفته شده دک مدکسه مقصدن دک سال وکودی مربوط امتهر نباشهد؛ صهوکت
میپذیرد.
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تبصره :دک اال شهرها مدیرا مداکس مبدأ و مقصد با لحاظ فاصله محل سکونت طلبه با مدکسهعلمیهن میتواننهد بهدو دک نتهر
گرفتن امتیاز پذیرشن با دکوواست طلبه موافقت نمایند.
ماده )49انتقال طلبه واجد شرایط ادامه تحصیل از شهری به شهر دیررن دک صوکت انتقال وانواده متقاضین بدو دک نتر گرفتن امتیاز
پذیرش انجام میشود.
ماده )50متقاضی انتقال باید دکوواست وود کا با ذار دلیل به صوکت اتبی و به همراه کضایتنامه پدک یا همسر ه حسهب مهوکد ه
حداقل سه هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلین به مدکسه مبدأ تسلیم اند.
ماده )51مدکسه مبدأ موظف است حدااثر ظرف یک هفته تقاضای انتقال طلبه کا برکسی و موافقت وود کا به مدکسهه مقصهد اعهالم
نماید و مدکسه مقصدن مکلف است یک هفته پس از آ ن نتر وود کا به مدکسه مبدأ اعالم نماید.
ماده )52دک صوکت موافقت با انتقال طلبهن الیه مداکک تحصیلی وی اعم از سوابق پذیرشین اوکاق امتحانین ااکبرگههای مربهوطن
پرونده پژوهشین پرونده فرهنری)ن به همراه تعیین وضعیت کفتاکی ه به صوکت محرمانه ه و با حفظ سوابق تحصیلی دک مدکسه مبدأن
به مدکسه مقصد اکسال میگردد.

فصل دهم :مهمان
ماده )53مهمانین به معنای تغییر موقت محل تحصیل طلبه از یک مدکسه تحت پوشهش بهه مدکسهه دیرهرن بعهد از گذکانهد دوکه
آزمایشی است.
ماده )54طلبه دک مقطع عمومی ویژه وکودیهای سوم کاهنمایین حدااثر سه نیمسال و دک مقطع عمهومی ویهژه وکودیههای دیه لمن
حدااثر دو نیمسال میتواند دک صوکت ضروکت و با موافقت مداکس مبدأ و مقصدن مهما شود.
ماده )55مهم انی طلبه از یک شهر به شهر دیررن صرفاً دک صوکت انتقال وانواده و با کضایت اتبی پدک یا همسرن امکا پذیر است.
ماده )56مهما شد طلبه برای گذکاند یک یا چند دکس از مجموع دکسهای انتخهابی دک یهک نیمسهال تحصهیلین بها موافقهت
مداکس مبدأ و مقصد بالمانع است.
ماده )57طلبه میتواند دک طول دوکا تحصیلن حدااثر به میزا یک چهاکم ال واحدهای دکسین مهما شود.
ماده )58متقاضی مهمانین باید دکوواست وود کا با ذار دلیل به صوکت اتبین حداقل سه هفته قبل از شروع نیمسال تحصهیلین بهه
مدکسه مبدأ تسلیم اند.
ماده )59طلبه دک صوکت ضروکت ه با موافقت مداکس مبدأ و مقصد ه می تواند یک یا چند موکد از امتحانات پایا نیمسال وود کا
دک مدکسه مقصدن امتحا بدهد.
ماده )60مدکسه مبدأ موظف است حدااثر ظرف یک هفته تقاضای مهمانی طلبه کا برکسی و موافقت وود کا به مدکسه مقصد اعهالم
نماید .مدکسه مقصدن مکلف است یک هفته پس از آ نتر وود کا به مدکسه مبدأ اعالم نماید.
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ماده )61مدکسه مقصد موظف است گزاکش وضعیت آموزشین پژوهشی و فرهنری طلبه مهما کا جهت ثبت دک پرونده تحصیلی وین
دک پایا هر نیمسالن به مدکسه مبدأ اکسال اند.
ماده  )62پذیرش دکوواست طال تحت پوشش جامعهالزهرا«س» قم و مراز مدیریت وراسا ن به عنوا مهما دک مهداکس تحهت
پوشش مراز و بالعکسن صرفاً با هماهنری و موافقت مراز مجاز است.

فصل یازدهم :تغییر شیوه و دوره تحصیل
ماده )63طلبه دک طول تحصیل میتواند با موافقت شوکای مدکسهن فقط یکباکن شیوه تحصیل وود کا از حضوکی به نیمهحضهوکی و
از تماموقت به پاکهوقت و بالعکس تغییر دهد .شرائط و ضوابط تغییر شیوه تحصیلی طال ن طی دستوکالعمل جداگانهای ابالغ میشود.

فصل دوازدهم :انصراف و ترک تحصیل
ماده )64انصراف از تحصیل طلبهن با شرائط ذیل پذیرفته میشود:
الف) طلبه دکوواست وود کا اتباً به مدکسه تسلیم اند.
ب) شوکای مدکسهن موافقت وود کا با انصرافن به طلبه ابالغ نماید.
ماده )65چنا چه طلبه تا قبل از آغاز نیمسال تحصیلی بعد تقاضای وود کا پس بریردن شهوکای مدکسهه دکبهاکه ایهن دکوواسهت
تصمیمگیری میاند.
تبصره :دک صوکت موافقت شوکای مدکسهن با برگشت طلبه انصرافین مدت عدم حضهوک طلبهه جهزو غیبهتههای وی محاسهبه
میگردد و چنا چه عدم حضوک وی بیشتر از حد مجاز غیبت باشدن آ نیمسال جزو مروصی تحصیلی وی محاسبه میشود و دک
صوکت نداشتن مروصین آ نیمسال دک سنوات تحصیلی طلبه محاسبه میشود.
ماده )66طلبهای اه بدو اطالع مدکسهن بیش از یکماهن دک فعالیتهای آموزشی شرات نکند؛ انصرافی تلقی شده و از ادامه تحصیل
محروم میشود.
تبصره :چنانچه طلبه تا قبل از آغاز نیمسال بعدن دکوواست ادامه تحصیل نماید؛ دک صوکت موجه بود عذک با تشخیص شوکای
مدکسهن آ نیمسال نیز جزو مروصی تحصیلی وی محسو میشهود و دک صهوکت نداشهتن مروصهین آ نیمسهال دک سهنوات
تحصیلی طلبه محاسبه وواهد شد.
ماده )67دک صوکت قطعی شد انصرافن تحصیل مجدد طلبهن با طی مراحل پذیرش و بر اساس دسهتوکالعملههای ابالغهی ممکهن
است.
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آییننامه آموزشی حوزههای علمیه خواهران

فصل سیزدهم :تحقیق پایاني
ماده )68طلبه دک مقطع عمومین ملزم به اکائه تحقیقپایانی براساس ضوابط و آییننامه های مربوط است.

فصل چهاردهم :فراغت از تحصیل
ماده )69به فاکغالتحصیال مقطع عمومین پس از احراز صالحیتهای الزم اوالقین کفتاکین علمی و مهاکتی و اسب حداقل معهدل
 14دک ال دوکهن مدکک تحصیلی سطح دو اعطا میگردد.
تبصهره :چنانچه معدل ال طلبهن پس از گذکاند الیه دکوسن امتر از  14باشد؛ میتواند دک طول سنوات مجاز تحصیلن نسبت به
جبرا امبود معدل با امتحا مجددن حدااثر 20واحد دکسی دک نیمسال به انتخا وود و تأیید شوکای مدکسهه اقهدام انهد و دک
این صوکتن نتیجه امتحانات مجدد دک صوکتی اه بیشتر از نمره قبلی باشد؛ دک ااکنامه وی ثبت و نمره قبولی سابقن حذف وواهد
شد.
ماده )70مراز می تواند به طالبی اه امکا ادامه تحصیل تا پایا مقطع عمومی برای آنا وجهود نهداکد و مطهابق بها مصهوبه 478
شوکای عالی حوزههای علمیهن دکوس سطح یک کا با معدل حداقل  14گذکاندهاند؛ پس از احراز صهالحیتههای اوالقهین فکهری و
کفتاکین مدکک علمی سطح یک اعطاء نماید.
تبصره :1مرجع تشخیص عدم امکا ادامه تحصیل طال فوقالذارن امیسیونی مراب از معاو آموزشن نماینهده مهدیرن نماینهده
معاو فرهنری ه تربیتی و مدیر آموزش عمومی دبیر امیسیو ) مراز مدیریت حوزههای علمیه وواهرا وواهد بود.
تبصهره :2طالبی اه دک دوکه عمومی ویژه وکودیهای سوم کاهنمایین تحصیل نمودهاند؛ الزم است عهالوه بهر داکا بهود شهرائط
فوقالذارن دکوس اوتصاصی این دوکه کا نیز برذکانند.
ماده )71تاکیخ فراغت از تحصیل طلبهن تاکیخ اسب آورین نمره قبولی وی است.

فصل پانزدهم :امورخاص
ماده )72تصمیمگیری دک مواکدی اه این آییننامه نسبت به آ ساات است و یا مواکد ضروکی و یا اضهطراکی بهه عههده امیسهیو
اموکواص است.
تبصره :ضوابط و مقرکات مربوط به امیسیو اموک واص دک آییننامه جداگانهای ابالغ میشود.
این آییننامه شامل  72ماده و  38تبصره دک تاکیخ  1393 /09/17دک شوکای آموزش مراز به تصویب کسید و پس از تأییهد مهدیر
حوزههای علمیه وواهرا از تاکیخ ابالغ الزماالجراست.

11

