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ضیح داده می       .1 صیل (به جز یک مورد که در بند بعد تو شیوه تح شود) دقیقاً همان مواردي  شرایط طالب براي تغییر 

آورده شده است. 92الف/5829است که در بخشنامه شماره 

ضو   با توجه به این.2 شرایط پذیرش طالب در دوره غیرح سال      که در  سه در  سطح  شرط  96ري  دارا بودن حداقل  "، 

سطح دو و عدم اجراي دوره حضوري یا نیمه   17معدل  سکونت داوطلب      در  ضا در محل  "حضوري رشته مورد تقا

لحاظ شده است، دارا بودن این شرایط جهت تغییر دوره طالب به غیرحضوري سطح سه نیز الزامی است. 

ــیل ط    .3 ــیوه تحصـ ــد، مرکز       الروند مکانیزه تغییر شـ ــت که یکی از مدارس مبدأ یا مقصـ ــر به مواردي اسـ ب، منحصـ

حضوري داشته باشد و هاي غیرحضوري باشد؛ مانند موردي که طلبه سطح دو درخواست انتقال به دوره نیمهآموزش

ضوري دهد؛ لذا در مواردي غیر از مورد فوق          ضاي انتقال به دوره ح سه تقا سطح  ضوري  الذکر، روال یا طلبه غیرح

ضاي  خواهد بود. به عنوان مثال طلبه 92الف/5829انجام امر کماکان طبق روند موجود در بخشنامه شماره    اي که تقا

الذکر است.وقت را دارد روند انجام آن طبق روال تعریف شده در بخشنامه فوقوقت به تمامانتقال از دوره پاره

شیوه تحصیل طال     .4 ست مدارس مبدأ، درخواست تغییر   15تیرماه براي نیمسال اول و   15حداکثر تا تاریخ ب را الزم ا

آذرماه براي نیمسال دوم ثبت کنند.

آذرماه براي نیمسال دوم  نسبت به تأیید یا عدم    30براي نیمسال اول و  تیرماه 30مدارس مقصد نیز حداکثر تا تاریخ   .5

ــت   ــت تمامی مدارس علمیه در بازه زمانی       ها اقدام فرمایند؛ لذا الزم      تأیید درخواسـ  30تا   1تیرماه و نیز   30تا  1اسـ

را بررسی نمایند. "تأیید درخواست انتقال و تغییر دوره (واحد حوزوي مقصد)  "آذرماه، گزینه 

ــتانی حداکثر تا تاریخ مدیریت.6 ــال اول و  15هاي اس ــبت به تایید دي 15مردادماه براي نیمس ــال دوم نس ماه براي نیمس

هایی تغییر شیوه تحصیل طالب اقدام فرمایند.ن

ــه دیگر را دارد، روال انجام کار مانند       .7 ــاي انتقال موقت (مهمانی) به مدرسـ ــابق بوده و  در مواردي که طلبه تقاضـ سـ

گونه تغییري نکرده است. هیچ


