
 

 

  

    انهمانهمآيينآييندستورالعمل دستورالعمل 
  آموزشیآموزشی

  مقطع عمومیمقطع عمومی
  ((وقتوقتپارهپاره    ت وت ووقوقتمامتمام))حضوریحضوریشیوه شیوه 

 خواهران هاي علميهحوزهمرکز مدیریت 
 )بر اساس مصوبات شوراي آموزش(

  
 



 

 
1 

  شیوه حضوریشیوه حضوریـ ـ   عمومیعمومیمقطع مقطع     های علمیه خواهرانهای علمیه خواهرانحوزهحوزه  آموزشیآموزشی  نامهنامهآیینآیین

  

  دمهدمهمقمق

کا  انهدکاا های علمیهه وهواهرا ن نقطهه نتهرات دسهت     نامه آموزشی مقطع عمومی حوزهپس از گذشت حدود شش سال از ابالغ و اجرای آیین

ک و بهازنرری د  های ااکشناسی دک مرازهای استانی توسط معاونت آموزش مراز دکیافت شد و پس از برکسیاجرایی مداکس علمیه و مدیریت

ه به تصویب نههایی   ونامه مزبوک تهیه شد و جهت برکسی ن اصالحیه آیین«وقتپاکهشیوه حضوکیِ »مواد و اضافه نمود  ضوابط مربوط به بروی 

 منتهوک اکتقهای   به کا نامه حاضرگفترو آیینپس از چندین جلسه بحث ونیز . شوکای آموزش مراز گردیداکائه « شوکای محترم آموزش مراز»

وقهت و  تمهام حضهوکی    شهیوه نامه آموزشی مقطع عمومی ه   آیین اانو  تصویب ارد. ایجاد وحدت کویه دک مداکس علمیه آموزشی و  ایفیت 

 گردد.های علمیه وواهرا ن جهت اجرا ابالغ میپس از تصویب نهایی دک شوکای آموزش مراز و تأیید مدیر محترم حوزه وقت(پاکه

 دک این وصوص توجه به نکات زیر ضروکی است:

 ؛های استانی استمدیریت هو نتاکت بر اجرای آ ن به عهدمداکس علمیه مدیرا   هنامه بر عهدلیت اجرای این آیینئومس .1

 است؛مراز معاونت آموزش  هنامهن به عهدتفسیر و کفع ابهام مواد آییننتاکت اال  و  .2

 باشد؛   می امیسیو  اموک واص هواصن به عهد بینی نشده یا مواکدنامه پیشمواکدی اه دک این آیین گیری دک وصوصتصمیم .3

اک ا  مفهاد آ  قهر  نامه و برگزاکی جلسه توجیهین طهال  کا دک جریه  ای از آیینی نسخهموظفند با اکایهمداکس علمیه  مدیرا  محترم .4

 دهند؛  

 ااک بستن مفاد آ  است؛ ه دقیق و ب هنامهن منوط به مطالعآیین ایننیل به اهداف اساسی  .5

 رازبعدی به م رهاینت تجدیدهت وود کا جهای پیشنهاد ؛کودمدیرا ن اساتید و طال  محترم انتتاک می ناموک آموزشیمجریا   هیاز ال .6

 اکسال فرمایند. مدیریت

                                                                                                      

 معاونت آموزش

 های علمیه وواهرا مدیریت حوزهمراز 

 1393بهمن 
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  تعاریفتعاریف  

 :ن دههی ازما امر س ناکی حوزه علمیه وواهرا ذگشوکای سیاستتحت نتاکت های علمیه وواهرا  اه مراز مدیریت حوزه مركز

 بر عهده داکد.ا کک وواهرا  سراسر اشومداکس علمیه هدایتن نتاکت و پشتیبانی 

  نامهه  و دک این آیین انداکائه میدک مقطع عمومی تربیتی است اه دکوس متداول حوزوی کا ه  شییک واحد آموز :مدرسه علمیهه

 شود.گفته می« مدکسه»به اوتصاک 

 :های علمیه وواهرا  پذیرفته شده باشدفردی است اه به صوکت کسمی برای تحصیل دک یکی از مقاطع آموزشی حوزه طلبه. 

  شود اه با کویکهرد عمهومی طراحهی و    های علمیه وواهرا  اطالق میتعلیم و تربیت حوزه به اولین مقطع از نتام عمومي:مقطع

م و دک دو گروه ویژه داکندگا  مهدکک دیه ل   شده وکک تحصیلی سطح دو اعطاء التحصیال  این مرحلهن مدبه فاکغ. گردداکائه می

 شود.اجرا میسوم کاهنمایی  ویژه داکندگا  مدکک

 بهت یها داکای   دو نفر از اساتید ثا و مدکسهاست مراب از مدیرن معاونا  آموزشین فرهنرین پژوهشی شوکایی  :مدرسه شوراي

 د.شوگیری دک اموک محوله تشکیل میبرای برکسی و تصمیماه  حداقل دو سال سابقه تدکیس دک مدکسه

 آ   هداکنهد طع عمومی داللت داکد و التحصیلی طلبه دک مقشود اه بر فاکغبه گواهینامه کسمی اطالق می :2سطح تحصیلي مدرك

 برووکداک است. عالیو مرااز آموزشها های ااکشناسی دانشراهالتحصیال  دوکهفاکغ از الیه مزایای علمی و استخدامی

 حصیل تا پایا  دوکه به طالبی اه امکا  ادامه ت دک شرائط واص شود اهبه گواهینامه کسمی اطالق می :1سطحتحصیلي  مدرك

ههای اهاکدانی   التحصیال  دوکهفاکغ آ  از الیه مزایای علمی و استخدامیه داکندشود و رای آنا  وجود نداکد اعطاء میعمومی ب

 برووکداک است.  عالیو مرااز آموزشها دانشراه

 :ک ی عملین دک طول یه جلسه 32عملی و یا  ه جلسه نتری 24نترین یا  جلسه 16مقداک محتوای آموزشی اه دک  واحد درسي

  شود.نیمسال تحصیلی تدکیس می

 لمهی طلبهه دکبهاکه    واحد دکسی است. این تحقیقن نتیجه تتبع ع 3یکی از عناوین مواد دک مقطع عمومین به اکزش  پایاني: تحقیق

 موضوعی مشخص دک یکی از علوم اسالمی است.

 :میهه مهداکس عل یلی وود کا دک یکهی از  های تحصمهشود اه طلبه تمامی برنااطالق می به شیوه ای از تحصیل تحصیل حضوري 
 گذکاند.می

 سهال   7تا  5زمانی  های تحصیلی وود کا بازهشود اه طلبه برنامهای از تحصیل حضوکی مقطع اول اطالق میبه شیوه وقت:تمام

 گذکاند.می

 سهال   9تا  7زمانی  کا بازه های تحصیلی وودشود اه طلبه برنامهای از تحصیل حضوکی مقطع اول اطالق میبه شیوه وقت:پاره

 گذکاند.می
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  صل اوّل: کلیاتصل اوّل: کلیاتفف    

داد واحهدهای  تعه است. دک این نتامن اکزش هر دکس با « نتام واحدی» مبتنی بر  نوواهرا مداکس علمیه آموزش دک تمامی  (1ماده

 دکس سنجیده شده و قبولی یا عدم قبولی دک یک دکسن به هما  دکس محدود وواهد شد. آ 

 است.دقیقه  90دقیقه و دو جلسه با هم  50برابر با  هر جلسه دکسزما   مدت (2ماده

 1است.هفته جهت امتحانات  2هفته آموزشی و  16هر نیمسال تحصیلی و  نیمسالهر سال تحصیلی متشکل از دو  (3ماده

  دک شهریوکماه برگزاک انند. امتحانات مجدد طال  کا موظفند مداکس علمیه  :1تبصره

 2توانند دک صوکت داشتن شرائطن اقدام به برگزاکی دوکه تابستانی نمایند. میکس علمیه مدا :2تبصره

 شود.ابالغ می نمداکس علمیهبه دک پایا  نیمسال دومن  نمعاونت آموزش تقویم تحصیلی هر سالن پس از تأیید (4ادهم

 3د.هستنطرف مراز ابالغی از  ه دکسیبرنامبه اجرای  موظفمداکس علمیه  (5ماده

 : استبه شرح ذیل ه  نامهبدو  احتسا  مروصی مندکج دک آیین هعمومی  دک مقطعتحصیل  مدت طول (6ماده

 سال 7 و حدااثر 5 حداقلن و باالتر داکندگا  مدکک دی لم برای الف(

 سال  9 و حدااثر 7ن حداقل متوسطه دوکه اولسوم کاهنمایی و یا اتمام داکندگا  مدکک  برای  (

 4سال 9و حدااثر  7حداقل  نوقت وکه پاکهد برای ج(

جزو سنوات تحصهیلی   است؛برای طلبه فراهم نبودهتحصیل امکا  ن توسط مدکسه ی اه به دلیل عدم اکائه دکسمدت زمان تبصره:

 5شود.وی محسو  نمی

قیت برذکاند از ادامه تحصهیل  دک صوکتی اه طلبه نتواند واحدهای دکسی تعیین شده کا دک حدااثر مدت مجاز تحصیل با موف (7ماده

 1 های ابالغی وواهد بود. ن بر اساس دستوکالعملبازپذیریو تحصیل مجدد وین منوط به طی مراحل  محروم وواهد شد

                                                 
 کلیه امتحانات باید در ایام امتحانات ابالغی از سوی مرکز برگزار شود..  1

 
 الزم جهت برگزاری دوره تابستانی، دارا بودن استاد دارای مجوز در دروس ارائه شده است. طشر (الف .  2

ز حدنصداب  ابستان الزامی نیست.) اگر در طول دوره آموزشی به علل مختلف، تعدداد طدالب   رعایت حدنصاب کالس، در دوره تاب( 

 .(خواهد بودظف مانده موّمدرسه در قبال طالب باقیالزم خارج شد، 

 
تواند با هماهنگی مدیریت استان نسدبت بده   ، میه درسی نیمسالی دارای محذور باشددر صورتی که مدرسه در خصوص اجرای برنام.  3

 اقدام کند.- با رعایت پیش نیازها -بعضی از دروس جاییافزودن یا جابه

 
 شود.در صورتی که طلبه در طول دوران تحصیل، شیوه تحصیل خود را تغییر دهد، به قانون دوره مقصد منتسب میالف(.  4

 قل شوند.وقت منتتوانند به دوره پارهطالب دارای مدرک سیکل، بعد از گذراندن دو سال تحصیلی می (ب

 
 این تبصره در صورتی است که حداقل واحد از سوی مدرسه ارائه نشود و طلبه نیز هیچ واحدی را اخذ نکند..  5
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نسبت امیسیو  اموکواص مرازن  دک صوکت تخلفن .مجاز نیستدک حوزه و دانشراه یا چند واحد حوزوی  تحصیل همزما  (8ماده

 2نماید.میگیری تصمیم ندک حوزه طلبهادامه تحصیل یلی و یا ابطال سوابق تحصبه 

 3 مجاز وواهد بود.  های ابالغینتحصیل همزما  طال  ممتاز و با شرائط واصن صرفاً بر اساس دستوکالعمل تبصره:

  .استصرفاً براساس نتریه شوکای مدکسهن مجاز به ااک طلبه دک حین تحصیلن اشتغال  (9ماده

  تخاب واحد ـ حذف و اضافهتخاب واحد ـ حذف و اضافهفصل دوم: انفصل دوم: ان  

 .دماینسبت به انتخا  واحد اقدام ن های تعیین شده دک تقویم تحصیلیدک مهلت طلبه موظف است (10ماده

انتخها  واحهد طلبهه بها تأییهد      نرذشته باشد؛  نیمسالسه هفته از شروع  دک صوکت تأویر دک این امرن مشروط بر آنکه :تبصره

  پذیر است.امکا  مدکسهشوکای 

و دک واحهد دکسهی    20و حدااثر  12ن حداقل نیمسالهر وقتن دک دوکه تمامدک  بر اساس طول مدت تحصیلتواند می طلبه (11ماده

 ند.اواحد دکسی کا انتخا   14و حدااثر  8حداقل ن دک هر نیمسالوقت پاکهدوکه 

ن دک دوکه بعهد  تواند دک نیمسهال می شوکای مدکسهبا موافقت   سب نمایدنبه باال ا 18ای اه دک یک نیمسالن معدل طلبه :1تبصره

 واحد دکسی کا انتخا  نماید.  18واحد و دک دوکه پاکه وقتن حدااثر  24وقتن حدااثر تمام

واحهد   10وقت و واحد دک دوکه تمام 14یش از ؛ دک نیمسال بعد حق انتخا  بای اه دک یک نیمسال مشروط شودطلبه: 2تبصهره 

 نداکد.وقت کا دک دوکه پاکه

                                                                                                                                                                        
تواند از طریق پذیرش مجدد و یا شرکت در آزمون بازپذیری، ادامه تحصدیل دهددا امدا توجده بده ایدن نکتده        در این صورت طلبه می.  1

 شود.اجرا نمی ویحل پذیرش را طی کند، دستورالعمل تطبیق نمرات بازپذیری در خصوص ضروری است در موردی که طلبه مرا

 

 از مواکدی است اه به امیسیو  اموک واص استا  واگذاک شده است..  2

 
بدا نردر موافدق    باشدد،   18واحد درسی را  با موفقیت گذرانده و معدل کدل آنهدا حدداقل     30که حداقل ممتاز تحصیل همزمان طالب . 3

   پذیر است.شورای مدرسه امکان
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و واحد دکسهی   24صرفاً  هپایانی  بدو  احتسا  تحقیقه   فراغت از تحصیل برایدوکه تمام وقتن دک صوکتی اه طلبه  :3تبصره

قبلن مجاز به أوهذ الیههه    نیمسالدک  14معدل ه باشد؛ منوط به داکا بود  حداقلداشتواحد دکسی  18وقتن صرفاً طلبه دوکه پاکه

 .وواهد بودن نیمسالواحدها دک آورین 

نیازها یا عدم اکائهه  به دلیل کعایت پیشواحد داشته باشد و یا  12اه طلبه برای فراغت از تحصیلن امتر از  دک صوکتی: 4تبصره

جهزو   نیمسهال بالمهانع بهوده و آ    نتواند حداقل واحد مجاز کا انتخا  نماید؛ اوذ امتر از حهداقل مجهازن   دکس توسط مدکسهن 

 1یست.ن ل آ  مؤثر دک مشروطی و ممتازیلکن معد ؛گرددمحاسبه می طلبهسنوات تحصیلی 

 ندااثر واحهد حداقل و حمراعات با  و بر اساس تقویم تحصیلی زما  حذف و اضافهدک  نیمسالپس از شروع  تواندطلبه می (12ماده

 تخابی وود کا حذف یا اضافه نماید.و دکس از دکوس اندتا 

 ه ذف اضطراکی بر اساس تقویم تحصیلیدک زما  ح ه نیمسالتا چهاکهفته مانده به پایا   ت ضروکتتواند دک صوکمی طلبه( 13ماده

های وی از سه شانزدهم مجمهوع  حذف اند مشروط به آنکه غیبت مدکسه انتخابی وود کا با نتر شوکای یک یا چند دکس از دکوس

 2حداقل واحد امتر نشود.های باقیمانده وی از ساعات آ  دکس بیشتر نباشد و تعداد واحد

 ن تنها دک صوکتی مجاز است اه بنا به تشخیص شوکای مدکسهن طلبه قهادک بهه  نیمسالانتخابی دک یک  واحدهایحذف الیه  (14ماده

های و دک صوکت اتمام مروصی شودوی محسو  می مروصیمزبوک جزو  نیمسالنباشد. دک این صوکت  نیمسالتحصیل دک آ   ادامه

 3شود. مسال جزو سنوات تحصیلی طلبه محاسبه مینی مجازن آ 

 

                                                 
واحدد اخدذ کندد، آن نیمسدال      ،الذکر، کمتدر از حدد نصداب الزم   منرور این است که اگر طلبه به علل مذکور در تبصره فوق  الف(.   1

 (.واحد موضوعیت ندارد 12ذکر تعداد ) موثر در مشروطی و ممتازی نیست.

زش مددارس در  ن آمدو طالب فدراه  اسدتا  الزم اسدت معاوندا    در پرتال  ،ز حد نصاببا توجه به اینکه امکان انتخاب واحد کمتر اب( 

 د نصاب الزم،کمتر از حبه حذف تمامی واحدهای انتخابی طالبی که به صورت اختیاری،  زمان بررسی تخلفات انتخاب واحد،  نسبت

 اند، اقدام کنند.واحد اخذ کرده

 
مدارس علمیه بوده و در صورتی که شورای مدرسه مورد ضرورت را تشخیص دهدد،  حذف اضطراری از مواردی است که به عهده .  2

  شود.حذف انجام می

 
 شود. ثبت می "حذف ترم"های طلبه به اتمام رسیده باشد، وضعیت آن ترم در صورتی که مرخصیالف(.  3

در موردی که قبدل از سده   ز این رو ا .از شودبیش از حد مج طلبههای غیبت شود که تعدادواحدها در صورتی انجام میحذف کلیه ب( 

یبدت  غ ،ارنامده طلبده  ثبت شدده و در ک  "عادی"شرایط حضور در کالس را نداشته باشد، وضعیت آن ترم  ،هفته مانده به پایان ترم، طلبه

 شود. موجه ثبت می
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  شیوه حضوریشیوه حضوریـ ـ   عمومیعمومیمقطع مقطع     های علمیه خواهرانهای علمیه خواهرانحوزهحوزه  آموزشیآموزشی  نامهنامهآیینآیین

   فصل سوم: دوره تابستاني فصل سوم: دوره تابستاني  

 1اکائه نمایند. دکس واحد 6دک فصل تابستا ن حدااثر  توانندمیمداکس علمیه  (51ماده

 شرات طال  دک دوکه تابستانین الزامی نیست. تبصره: 

 2 ین حضوک و غیا  و اکزشیابین مانند نیمسال است.ضوابط آموزشی دک دوکه تابستانین از قبیل: ساعت برگزاک (16ماده

 شود.و صرفاً دک معدل ال محاسبه می یستمعدل دوکه تابستانی مؤثر دک مشروطی یا ممتازی طلبه نتبصره:   

  فصل چهارم: معرفي به استادفصل چهارم: معرفي به استاد  

بهه اسهتاد    ن ک طول دوکا  تحصهیل واحد دکسی د 6طلبه کا دک مواکد زیرن برای گذکاند  حدااثر  تواندمی نی مدکسهشوکا (17ماده 

 3معرفی نماید:

 4حهدااثر   به میهزا   از شرات دک امتحا  مجددن  هبه دالیل موجه  همشکل تحصیلی و یا معذوک بود  طلبه  دک صوکت بروز .1

 4واحدن دک طول دوکا  تحصیل 

 برای فراغت از تحصیل  ه پایانیبدو  احتسا  تحقیقه واحد دکسی  2حدااثر باقیماند   .2

  

  ل پنجم: حضور و غیابل پنجم: حضور و غیابفصفص  

                                                 
بدرای مجمدو    توسط مدرسه در تدرم تابسدتانی،    اما ارائه درس اواحد اخذ کند 6تواند حداکثر می طلبههر منرور این است که  الف(.  1

 ندارد. حداکثرطالب متقاضی، 

 شود.عالوه بر واحدهایی است که جهت امتحان مجدد اخذ می ،واحد 6این ب( 

 
 جلسه باشد. 13در ترم تابستان نیز تعداد جلسات برگزاری درس، باید حداقل الف(. 2

 غیبت داشته باشد، حذف درس خواهد شد.  یک درس اتدر صورتی که طلبه بیش از سه شانزده  کل ساعب( 

  ارزشیابی دروس در ترم تابستانی نیز بایستی رعایت شود.ج( 

 
گذراندد و جهدت رفد     زیدر نردر اسدتاد مجدوزدار، درس را مدی      ،در طدول تدرم   که طلبده انجام مدی شدود  معرفی به استاد به این صورت . 3

امتحدان توسدط ایشدان انجدام     نیز توسط آن استاد طرح شده و تصحیح برگده   یت امتحانسؤاال کند.ت درسی به ایشان مراجعه میاشکاال

 کند.در صورتی که مدرسه استاد دارای مجوز در آن درس نداشته باشد، طلبه را به عنوان مهمان، به مدرسه دیگری معرفی میشود. می

 
درس  شود یا اگدرآن ز دارد با مشکل مواجه مینیاسی که پیشروز مشکل تحصیلی: موردی که طلبه برای گذراندن درومصادیقی از ب. 4

 شود. رسد، یا این درس در دوره منتسب وی تعریف شده اما دیگر توسط مدرسه ارائه نمیرا نگذراند واحدهای وی به حدنصاب نمی
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  شیوه حضوریشیوه حضوریـ ـ   عمومیعمومیمقطع مقطع     های علمیه خواهرانهای علمیه خواهرانحوزهحوزه  آموزشیآموزشی  نامهنامهآیینآیین

 .لزامی استا نبرنامه و پژوهشی تحتن تربیتی های آموزشیو فعالیت یدکس هایبرنامه تمامی دکطلبه  شرات (18ماده 

تأویرن حکم باک  سهشود و هر تأویر و بیشتر از آ ن غیبت محسو  مین تا ده دقیقه از پنج دکسن عدم حضوک یا ترک االس (19ماده

 1ت کا داکد. یک جلسه غیب

 .استدااثر غیبت برای هر واحد دکسین اعم از نتری و عملین سه شانزدهم ساعات آ  دکس ح (20ماده

 صفر است. و دک حکم نمره شودبرای آ  دکس منتوک می غیبت غیرموجهدک صوکت افزایش غیبت از این مقداکن  :1تبصره

 2.شودبدو  ثبت نمرهن حذف میدکس  ؛ه باشدموج اًتماماً یا تلفیقاگر غیبت دک مواکد واصن  :2تبصره

 به عهده شوکای مدکسه است.  نغیبتموجه بود  تشخیص  :3تبصره

کجهه یهک وهود و    تواند برای مواکدی مثل ازدواجن بیماکی حاد وودن همسرن فرزند یا والدین یا فهوت بسهترا  د  طلبه می (21ماده

 مروصین عالوه بر حدااثر غیبت مجاز استفاده اند.ده کوز  های تبلیغی از حدااثربرای فعالیت همچنین

 .دپذیرمی صوکت مدکسهنو برای سایر مواکد با اطالع  مدکسهاستفاده از مروصی برای انجام اموک تبلیغی با موافقت  :1تبصره

م مبنهی بهر لهزو    نمدکسهه گواهی از پزشک معتمهد   هدک مواکد مربوط به بیماکی حادن با اکای ده کوز مروصیاستفاده از  :2تبصره

 پذیر است.امکا  نمروصی مستمر استفاده از

 دااثر ازحه نبایهد   نیمسالهای وی دک طول ن سقف غیبت21و 20های مندکج دک مواد دک صوکت استفاده طلبه از غیبت :3تبصره

 شود. پنج شانزدهم بیشتر

دک قبهلن   نیمسهال دک  16داکا بود  حداقل معهدل  و دک صوکت  نیمسالصرفاً دک یک  تواندمی دک طول دوکا  تحصیل طلبه (22ماده

مدکسهه  مواکد واص مانند: بیماکی مستمر  با گواهی پزشک مبنی بر لزوم استراحت متوالی( و یا انتقال موقت به شهرستانی اه فاقهد  

 3ن بدو  حضوک دک االس دک امتحانات واحدهای اوذ شده شرات اند.   مدکسهبا موافقت تحت پوشش باشد؛ 

ل باشد؛ از شرط معهدل نیمسها  تحت پوشش انتقال یافته مدکسهسال تحصیلین به شهرستا  فاقد ای اه دک آورین نیمطلبه: تبصره

 .قبلن معاف است

  فصـل ششم: ارزشیابيفصـل ششم: ارزشیابي  

                                                 
ده و عددم حضدور یدا تدرک     دقیقه( برگزار شود، دو جلسه  مجدزا محسدوب شد    90)پیوستهدر صورتی که کالس به صورت دو جلسه . 1

 شود.کالس، به حسب هر جلسه محاسبه می
 

شدود. مانندد   ثبدت مدی   "حدذف بده علدت غیبدت کالسدی     "ها موجه باشد، وضدعیت آن درس  ها و یا تمامی آندر صورتی که برخی غیبت.  2

 موجه باشد. ،ق تشخیص شورای مدرسهها طبجلسه غیبت داشته باشد و تمامی یا برخی از غیبت 10واحدی،  3موردی که طلبه در یک درس 

 

 شود. ثبت می "معاف از کالس "در این مورد، وضعیت تحصیلی ترم طلبه در سامانه آموزش، . 3                 
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  شیوه حضوریشیوه حضوریـ ـ   عمومیعمومیمقطع مقطع     های علمیه خواهرانهای علمیه خواهرانحوزهحوزه  آموزشیآموزشی  نامهنامهآیینآیین

  میا یا  نیمسالننهایی آ  دکس است اه بر اساس نتایج حاصله از امتحانات پا همعیاک اکزشیابی تحصیلی دک هر دکسن نمر (23ماده

 گردد.توک میهای االسی و امتحانات شفاهی محاسبه و به صوکت عددی بین صفر تا بیست مننیمسالن تحقیقن ااک عملین فعالیت

 1گردد.ابالغ میمرازن معاونت آموزش  توسطن اکزشیابی دکوسدستوکالعمل  تبصره:

 های ابالغهین الزامهی  ت مجددن بر اساس دستوکالعملو همچنین امتحانادک هر نیمسال امتحانات دکوس اکائه شده  برگزاکی (24ماده

 است.

امتحا  آ  دکس برگزاک نخواهد شد  ؛باشد جلسه به ازای هر واحد 13امتر از  ناگر تعداد برگزاکی ساعات یک ماده دکسی (25ماده

 2شود.میو به صوکت دکس ناتمام اعالم 

 است. 12سایر دکوس و دک  14پایانین تحقیققبولی دک  نمره (26ماده

و یا دک امتحا  آ  دکسن غیبت موجهه داشهته باشهد؛     باشد 12تا امتر از  10نهایی طلبه دک دکسی  هدک صوکتی اه نمر: 1تبصره

چه تا موعد مقرک موفق به اسب نمره قبولی نشودن بایهد  و چنا  شرات اندامتحا  مجدد  دکتواند تا پایا  شهریوک هما  سال می

 3شرات نماید.مجدداً دک االس آ  دکس 

باید دوبهاکه   باشد؛ یا دک امتحا  آ  دکس غیبت غیرموجه داشته باشدن 10ای اه نمره نهایی وی دک دکسی امتر از طلبه :2تبصره

 دک االس آ  دکس شرات اند.

 شود.ثبت می لبهطه دک ااکنامه  کدیاعم از قبولی و ه نمرات ه دک پایا  هر نیمسالن الی( 27ماده

ه ااکنام برای الیه طال  زن ابالغی معاونت آموزشی مرا بندیبر اساس جدول زما سالن ملزم است دک پایا  هر نیم مدکسه (82ماده

 .صادک نمایدتحصیلی 

                                                 
چندد  یدا  درسدی انجدام شدودا امدا برگدزاری آن طدی یدک         هایترم بایستی پس از گذراندن حداقل نیمی از سرفصلامتحان میان الف(. 1

  المان  است.امتحان ب

حولده از  م، انجدام تکدالیف   کدالس همه جلسات یک درس، پرسشدگری در طلبه در با نشاط حضور فعالیت کالسی به اموری مانند: ب( 

 .شودسوی استاد، پاسخ به سؤاالت و... اطالق می

 
 شود.ثبت می "ناتمام "در این صورت وضعیت درس در سامانه،  الف(. 2

 تحصیلی برگزار شود.امتحان باید طبق تقوی  ب( 

دهدد(  درس را می که امتحان آن نیمسالی)  واحدهای نیمسال بعد طلبه حداکثردر آن درس که درس ناتمام اعالم شود، در صورتی ج( 

 شود.لحاظ نمی

 
بعدد  ال تواندد آن درس را در نیمسد  باشدد، طلبده مدی     یبعدد الف( در صورتی که آن درس جزء دروس ارائه شده مدرسه در نیمسدال  .  3

 امتحان دهد. 

 شود. ب( برگزاری این امتحانات طبق تقوی  تحصیلی انجام می

 .شودنمیج( این واحدها در حداکثر واحدهای نیمسال لحاظ 
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تغییهر  زن مرا موافقت و مدکسهتأیید مدیر  بان غیرقابل تغییر بوده و تنها دک صوکت احراز اشتباه دک ااکنامه نمره پس از ثبت (29ماده

 وواهد بود.  نمره ممکن

  و مجمهوع  دک تعداد واحهدهای آ  دکس ضهر  ه  کدیاعم از قبولی و  هنهایی هر دکس  ه معدل نیمسالن نمر بهبرای محاس( 30ماده

 شود.تقسیم می ه کدیاعم از قبولی و  ها بر تعداد ال واحدهای اوذ شده هحاصل ضر  آن

مجموع حاصهل   ن دک تعداد واحدهای آ  دکس  ضر   وولین نمره کدیاالیه نمرات قبولی و  معدل ال دوکهنه برای محاسب (31ماده

 شود.تقسیم می ه کدیاعم از قبولی و  همؤثر دک طول دوکه  ضر  آنها بر تعداد ال واحدهای

 ازاسهب ننمایهد؛   کا اوالقین کفتاکی و انضباطی الزم اه  اولین نیمسال تحصیل طلبه دوکه آزمایشی وی بوده و دک صوکتی (32ماده

 1شود. ادامه تحصیل محروم می

 شود.ضوابط مربوط به دوکه آزمایشین طی دستوکالعمل جداگانه ابالغ می تبصره:

 .استمشروط ؛ باشد 14او امتراز  نیمسالای اه معدل طلبه (33ماده

 نماید. یرانیوی با نسخه ازآ  کا دکپرونده تحصیلییکداده و بود  کا به طلبه اطالعموضوع مشروط استموظف مدکسه تبصره:

سهوم  مهدکک   و طلبه مقطع عمهومی ویهژه داکنهدگا     نیمسالدک صوکتی اه چهاک  نویژه داکندگا  دی لم مقطع عمومی طلبه (34ادهم

بهه   جدد وین منوطگردد و تحصیل متحصیل محروم می هاز ادام ؛متناو  یا متوالی مشروط شودن دک صوکتی اه پنج نیمسال کاهنمایی

 های ابالغی وواهد بود. ذیرشن بر اساس دستوکالعملطی مراحل پ

طلبه فر است و صه نمر دک حکمن دک جلسه امتحا  امتحانی برگهو یا عدم تحویل  نیمسالغیبت غیرموجه دک امتحا  پایا   (35ماده

 تشهخیص داده شهود؛   اه غیبت طلبه دک امتحا  پایا  نیمسال موجهه . دک صوکتیملزم به شرات مجدد دک االس آ  دکس وواهد بود

 بعد شرات اند.نوبت تواند حدااثر تا پایا  شهریوک هما  سالن دک امتحا  میطلبه شود و نمره صفر منتوک نمی

 شود.هر حالن موجب حذف آ  دکس میغیبت دک امتحانات مجدد دک  :1تبصره

د و دک صوکت اعالم شو مدکسهنت آموزشی هر گونه عذک جهت شرات دک امتحاناتن قبالً باید به صوکت کسمی به معاو: 2تبصره

با مراجعه به معاونت آموزشی نسبت به موجه ارد  غیبهت وهود    طلبه باید دک اولین فرصتن عدم امکا  هماهنری و اوذ مجوزن

 اقدام اند.

            ن     نیمسهال ا  پاینمره فقط و دک صوکت موجه بود  غیبتن  است صفر هنمر دک حکم نیمسالغیبت غیرموجه دک امتحا  میا   (36ماده

 شود. برای آ  دکس ثبت و محاسبه می

 است. مدکسهتشخیص موجه بود  غیبت دک امتحا ن به عهده شوکای  (37ماده

                                                 
کده معددل    کندد مدی بررسدی   طالبدی را صالحیت علمدی   ، به عهده شورای مدرسه است. این شورااحراز صالحیت علمی طالب الف( .1

 باشد.  12کمتر از آنان دوره آزمایشی 

 عدم صالحیت اخالقی و انضباطی، باید با هماهنگی مدیریت استان انجام شود. جهتمحرومیت طلبه از تحصیل به ب( 
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 1شود.نامه انضباطی برووکد میفاد آییننمره صفر است و با متخلفن طبق مثبت امتحا  موجب  هتقلب دک جلس (83ماده

تواند سهه  اوکاق امتحانی تا اتمام دوکه تحصیل و صدوک مدکک تحصیلی دک مدکسه بایرانی شود. مدکسه میالزم است الیه  (39ماده

 2التحصیال ن اوکاق امتحانی کا امحاء نماید.ماه پس از اعطای مدکک تحصیلی به فاکغ

 است.از وی  ییدیهأطلبه منفصل از تحصیلن منوط به اکائه کیز نمرات و اوذ ت امتحانی امحاء اوکاق تبصره:

  سازی و تطبیق نمراتسازی و تطبیق نمراتفصـل هفتم: معادلفصـل هفتم: معادل  

مصهو    تطبیق دکوس گذکانده شده طال  بازپذیری شده از مداکس تابعه و طال  الحاقین بر اساس دسهتوکالعمل ابالغهی  ( 40ماده

 3پذیرد.آموزش مرازن انجام می شوکای

دک صوکت تطبیهق واحهد و مطابقهت     ؛داشته باشد ی اشوکهای کسمدک صوکتی اه طلبهن سابقه تحصیل دک یکی از دانشراه (41ماده

فقهه واصهولن   ادبیات عر ن منطق و فلسفهن عقایهدن  » غیر عناوین ن دک14ها و داکا بود  حداقل نمره حداقل هشتاد دکصدی سرفصل

اسهت دک  ی ملهزم  وله  از حضوک دک اهالس معهاف گردیهده   صرفاً  طلبهشود و دک عناوین فوقن نمرات وی پذیرفته می« قرآ  و تجوید

 4امتحانات آ  دکوس شرات نماید.

 5گردد.ن ولی دک معدل ال لحاظ میبودهنمرات تطبیقین دک معدل نیمسال طلبه مؤثر ن (42ماده

 واحد پذیرفته شدهن یک نیمسال از مدت مجاز تحصیل طلبهن ااسته وواهد شد.   20به ازای هر  (43ماده

  

  فصـل هشتم: مرخصيفصـل هشتم: مرخصي  

وقهت  دک دوکه تمهام  و های دی لم دو نیمسهال دوکه تمام وقت ویژه وکودیدک  موافقت مدکسهن بامجاز طلبه سقف مروصی  (44ماده

 1سه نیمسال است.  و دک دوکه پاکه وقتن سوم کاهنماییهای وکودیویژه 

                                                 
 حتی در موردی که دومین نمره افتاده وی باشد. ،این نمره صفر در معدل طلبه مؤثر است. 1

 
 شد.بایگانی اوراق امتحانی طالب بایستی به تفکیک طلبه با. 2

 
 د.انتحت پوشش مرکز مدیریت قرار گرفته منرور از طالب الحاقی، طالب غیررسمی مدارسی هستند که جدیداً مصوب شده و. 3

 
این ماده در مدورد وی اجدرا    روند پذیرش را طی کرده است،به جای بازپذیری، اما  ،اگر طلبه سابقه تحصیل رسمی در حوزه را دارد.  4

 شود.می

 
 .شود و معدل این نیمسال در مشروطی و ممتازی طلبه مؤثر نیسترات تطبیقی طلبه در نیمسال صفر وارد میتمامی نم.  5
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دک شهود.  مدکسهن موافقت مهی شوکای و تشخیص  صرفاً دک صوکت ضروکتاولن  نیمسالاز مروصی دک طلبه استفاده  با تبصره:

 2 شود.اولین نیمسال بعد به عنوا  نیمسال آزمایشی وی محسو  می این صوکت

  بهدو  ه   بهدو  امتحها    مروصهی  نیمسالن به ازای هر زایما ن از دو 44د؛ عالوه بر مروصی مندکج دک ماده توانلبه میط (45ماده

 3.داستفاده نمایاحتسا  دک سنوات ه 

 .از این مروصی کا قبل از زایما  استفاده نماید لنیمسایک  تواندمیطلبه : 1تبصره

 هروصهی    مدک صوکت تشخیص و دستوک پزشک معالجن مبنی بر استراحت مطلق دک طول دوکه باکداکین یک نیمسال  :2تبصره

 شود. به مروصی مندکج دک این ماده اضافه می منتوک استفاده دک دوکا  باکداکی ه به هبدو  احتسا  دک سنوات 

 4گردد.ی با تجویز پزشک معالجن تعیین میدک مواکد سقط جنینن میزا  مروص :3تبصره

 

تواند به جای استفاده از یک نیمسال مروصی بدو  امتحا ن یهک نیمسهال   می نباکداکی یا پس از زایما  وکهطلبه دک د :4تبصره

 5های غیرحضوکی شده و دکوس وود کا دک آ  مراز برذکاند. مهما  مراز آموزش

                                                                                                                                                                        
 نامه، مرخصی بدون امتحان است.مراد از مرخصی در آئین الف(. 1

 شود.مرخصی مندرج در این بند، در سنوات مجاز تحصیل طلبه، محاسبه نمیب( 

 شود. یه انجام میثبت مرخصی طالب توسط مدارس علمج( 

 
دوم ارائده نشدود، وضدعیت طلبده در نیمسدال      نیمسدال  در صورتی که مدرسه ورودی نیمسال دوم نداشته باشد یا دروس طلبده در   الف(. 2

 شود.دوم، حذف ترم بدون احتساب در سنوات ثبت می

ای ورودی : طلبهاطال  داده شود.)به عنوان مثالح دوره منتسب طلبه، به مدیریت استان الذکر، مراتب باید جهت اصالدر مورد فوقب( 

 ته سال دوم نداشبه علت اینکه مدرسه وی در آن سال ورودی نیم ز مرخصی تحصیلی استفاده کرده است.در نیمسال اول ا است. 93سال 

اصالح شدود کده    94دی ه وروب 93در این مورد دوره منتسب طلبه باید از ورودی  کند.ل دوم  نیز درخواست مرخصی میناچار نیمسا به

  .شود(این امر توسط همکاران استانی انجام می

 
 این دو نیمسال، باید متوالی باشد.. 3

 
هدای وی بدیش از حدد مجداز )منددرج در مداده       در صورتی که میزان مرخصی بدا مجدوز پزشدک، بده حددی باشدد کده میدزان غیبدت         .  4

شودا اما اگر کمتر از این حدد بدود،   ن محاسبه در سنوات مجاز تحصیل، ثبت می، مرخصی بدونیمسالشود، وضعیت طلبه در آن (می21

 شود.مینامه عمل آئین 21طبق ماده 
 

  سددازی زیرسدداخت در سددامانه و  آمددادهو پددس از موافقددت مرکددز آمددوزش غیرحضددوری  اجرایددی شدددن ایددن تبصددره، منددوط بدده   .  5

 .(ه استاست.)زیرساخت در سامانه تا کنون فراه  نشد
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دکسه تسهلیم  مطلبه باید تقاضای مروصی وود کا به صوکت اتبی تا دو هفته قبل از شروع هر نیمسال به معاونت آموزش  (46دهما

 اسهخرویی پ عدم اند. اند و مدکسه نیزن موظف است حد ااثر تا یک هفته بعد از دکیافت تقاضان موافقت یا عدم موافقت وود کا اعالم

 موافقت با مروصی وی وواهد بود. هدک زما  مقرک به دکوواست طلبهن  به منزلمدکسه 

  : انتقال: انتقالنهمنهمفصل فصل 

دوکه  ن بعهد از گذکانهد   دیرر تحت پوششه تحت پوشش به مدکس مدکسهانتقال به معنای تغییر محل تحصیل طلبه از یک  (47ماده

 1.استآزمایشی 

 2فراهم نباشد.از طریق مهما  شد ن ادامه تحصیل طلبه  امکا شود اه انتقالی دک صوکتی انجام می: تبصره

 

صدن س مبدأ و مقتحصیلن از یک مدکسه به مدکسه دیرر دک هما  شهر با موافقت مداک هانتقال طلبه داکای شرایط ادام (48ماده

متهر نباشهد؛   اربهوط  ن دک سهال وکودی م مقصهد  پذیرفته شده دک مدکسهه  او از امتیاز آورین فرد پذیرشمشروط به اینکه امتیاز 

 پذیرد.صوکت می

تواننهد بهدو  دک نتهر    ن میعلمیهبا مدکسه محل سکونت طلبهفاصله و مقصد با لحاظ  مدیرا  مداکس مبدأشهرها دک اال تبصره: 

 3با دکوواست طلبه موافقت نمایند. پذیرشنگرفتن امتیاز 

دیررن دک صوکت انتقال وانواده متقاضین بدو  دک نتر گرفتن امتیاز انتقال طلبه واجد شرایط ادامه تحصیل از شهری به شهر  (49ماده

 4شود.انجام میپذیرش 

                                                 
در  «وآلده علیده اهللصدلی »العالمیده المصطفیو مرکز مدیریت خراسان و جامعه «علیهااهللسالم»الزهراءپذیرش درخواست  طالب تحت پوشش جامعه .  1

 مدارس تحت پوشش مرکز و بالعکس، صرفا با هماهنگی و موافقت مرکز مجاز است.

 
 در دو صورت مصداق دارد:  فراه  بودن امکان ادامه تحصیل از طریق مهمان شدن،.  2

فتده  به عنوان مهمدان پذیر ا مهمانی استفاده نکرده است، صرف فرصت دو نیمسالآخرین سال تحصیلی است و قبال از ای که درطلبه الف(

 مانی را استفاده کرده است.ترم مهو حداکثر یک بوده ای که در آخرین نیمسال تحصیلی نیز طلبه شود.می

 ه محل سکونت وی به صورت موقت، تغییر کرده است.ای کپذیرش طلبهب( 

 
 کند. این ماده، فقط در صورت تغییر محل سکونت طلبه، مصداق پیدا می. 3

 
 کیلومتری شهر مبدأ است. 30منرور شهری است که در فاصله بیش از  الف(. 4

 مان  است.قت مدارس مبدأ و مقصد بالانتقال طالب خوابگاهی، با حفظ شرایط خوابگاهی بودن، لحاظ امتیاز پذیرش و مواف (ب

 ی است.الزام سکونت از طلبه و احراز همراهی همسر یا خانواده با وی مستنداتدر تمام موارد انتقال و مهمان، اخذ  (ج
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 ه   حسهب مهوکد   ه   متقاضی انتقال باید دکوواست وود کا با ذار دلیل به صوکت اتبی و به همراه کضایتنامه پدک یا همسر (50ماده

 اند. مبدأ تسلیمه حداقل سه هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلین به مدکس

کا برکسی و موافقت وود کا به مدکسهه مقصهد اعهالم     لبهمدکسه مبدأ موظف است حدااثر ظرف یک هفته تقاضای انتقال ط (51ماده

 1نتر وود کا به مدکسه مبدأ اعالم نماید. نآ  ازنماید و مدکسه مقصدن مکلف است یک هفته پس 

مربهوطن   ههای گااکبر اعم از سوابق پذیرشین اوکاق امتحانین وی یلین الیه مداکک تحصطلبه دک صوکت موافقت با انتقال (52ماده

 ی دک مدکسه مبدأنبا حفظ سوابق تحصیلو ه   به صوکت محرمانهه   تعیین وضعیت کفتاکی (ن به همراهپرونده پژوهشین پرونده فرهنری

 گردد.به مدکسه مقصد اکسال می

  مهمان: مهماندهمدهمصل صل فف :  

  دوکه محل تحصیل طلبه از یک مدکسه تحت پوشهش بهه مدکسهه دیرهرن بعهد از گذکانهد       مهمانین به معنای تغییر موقت (53ماده

 آزمایشی  است. 

 

ههای دیه لمن   ویهژه وکودی  دک مقطع عمهومی و  نیمسالحدااثر سه های سوم کاهنمایین دک مقطع عمومی ویژه وکودی طلبه (54ماده

 2د. مبدأ و مقصدن مهما  شو فقت مداکسد دک صوکت ضروکت و با مواتواننیمسال میحدااثر دو 

  ست.اپذیر امکا  مهمانی طلبه از یک شهر به شهر دیررن صرفاً دک صوکت انتقال وانواده و با کضایت اتبی پدک یا همسرن (55ماده

                                                                                                                                                                        

لزامدی  البده توسدط مدرسده مقصدد،     مذکور در این ماده، در صورتی که شهر مقصد، یک مدرسه داشته باشد، پدذیرش ط  فرضدر  (د

 ت طلبه انجامترین مدرسه به محل سکونپذیرش طلبه از سوی نزدیک ،رسه باشدورتی که شهر مقصد دارای چند مداما در ص است.

 شود.می

ه بد به صورت موردی وی بلکه  شوداانتقال دائ  طلبه موافقت نمی، محل سکونت طلبه تغییر کرد، با اواسط نیمسالدر صورتی که در ( و

نی وی در یستی اوراق امتحدا بدیهی است با توجه به اتمام زمان ثبت مهمانی در سامانه، با شود.می مان به مدرسه مقصد، معرفیعنوان مه

 مدرسه مبدأ اعالم شود. مدرسه مقصد تصحیح شده و نمرات طی نامه اداری به

د، بدا  را نیز نداشته باشد وقت به شهری که فاقد این دوره است منتقل شود و شرط سنی دوره تمام ،وقتکه طلبه دوره پارهدر صورتی هد(

 . وقت ادامه تحصیل دهدتواند در دوره تماممی ،وقتحفظ دوره و حد نصاب واحدهای پاره

 
بدین ترتیب که مدرسه مقصد، ثبت مجوز انتقال و مدرسده مبددأ ثبدت انتقدال      ما باید در سامانه آموزش ثبت شود.انتقال طلبه حتالف( . 1

 د.ندهرا در سامانه انجام می

 ثبت انتقال طلبه در سامانه آموزش، حتما باید قبل از انتخاب واحد و معرفی طالب در ترم، انجام شود. ب(

 
 ، الزامی است.و همراهی همسر یا والدین در خصوص پذیرش طالب مهمان، اخذ گواهی سکونت طلبه.  2
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های انتخهابی دک یهک نیمسهال تحصهیلین بها موافقهت       مهما  شد  طلبه برای گذکاند  یک یا چند دکس از مجموع دکس (56ماده

 1مبدأ و مقصد بالمانع است.س اکمد

 به میزا  یک چهاکم ال واحدهای دکسین مهما  شود. حدااثردک طول دوکا  تحصیلن تواند می لبهط (57ماده

 ل تحصهیلین بهه  متقاضی مهمانین باید دکوواست وود کا با ذار دلیل به صوکت اتبین حداقل سه هفته قبل از شروع نیمسا (58ماده

 .مدکسه مبدأ تسلیم اند

تواند یک یا چند موکد از امتحانات پایا  نیمسال وود کا طلبه دک صوکت ضروکت ه با موافقت مداکس مبدأ و مقصد ه می   (59ماده

 2دک مدکسه مقصدن امتحا  بدهد.

 قصد اعهالم مکا برکسی و موافقت وود کا به مدکسه لبه مدکسه مبدأ موظف است حدااثر ظرف یک هفته تقاضای مهمانی ط (60ماده

 نماید. مدکسه مقصدن مکلف است یک هفته پس از آ  نتر وود کا به مدکسه مبدأ اعالم نماید.

   ی وین          تحصیل کا جهت ثبت دک پروندهمهما  و فرهنری طلبه ی موزشین پژوهشآمدکسه مقصد موظف است گزاکش وضعیت ( 61ماده

 ن به مدکسه مبدأ اکسال اند. نیمسالدک پایا  هر 

دک مهداکس تحهت    ا به عنوا  مهموراسا ن  مراز مدیریتو قم « س»الزهرادکوواست طال  تحت پوشش جامعهپذیرش  (62ماده 

  است.و بالعکسن صرفاً با هماهنری و موافقت مراز مجاز  پوشش مراز

  تحصیلتحصیل  و دورهو دوره  فصل یازدهم: تغییر شیوهفصل یازدهم: تغییر شیوه  

حضهوکی و  وود کا از حضوکی به نیمه تحصیل قط یکباکن شیوهن فتواند با موافقت شوکای مدکسهمی طلبه دک طول تحصیل (63ماده

 .شودای ابالغ مییر شیوه تحصیلی طال ن طی دستوکالعمل جداگانهتغییر دهد. شرائط و ضوابط تغیوقت و بالعکس وقت به پاکهاز تمام

  

   تحصیلتحصیل  و ترکو ترکدهم: انصراف دهم: انصراف دوازدوازفصل فصل  

 شود:ه میانصراف از تحصیل طلبهن با شرائط ذیل پذیرفت( 64ماده

  طلبه دکوواست وود کا اتباً به مدکسه تسلیم اند. الف(

 شوکای مدکسهن موافقت وود کا با انصرافن به طلبه ابالغ نماید.  (ب

                                                 
 سه معرفی شود.تواند در یک نیمسال، به عنوان مهمان تکدرس، همزمان به چند مدرطلبه می.  1

 
 شود، محدودیت ندارد.معرفی می مهمان امتحانیهایی که طلبه به عنوان تعداد نیمسال الف(. 2

 شود.طرح سؤاالت امتحانی و تصحیح اوراق امتحانی، در مورد طلبه مهمان، توسط مدرسه مقصد انجام میب( 
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  شیوه حضوریشیوه حضوریـ ـ   عمومیعمومیمقطع مقطع     های علمیه خواهرانهای علمیه خواهرانحوزهحوزه  آموزشیآموزشی  نامهنامهآیینآیین

                ن دکوواسهت  تا قبل از آغاز نیمسال تحصیلی بعد تقاضای وود کا پس بریردن شهوکای مدکسهه دکبهاکه  ایه     طلبهچه چنا  (65ماده

 اند. گیری میتصمیم

ههای وی محاسهبه   مدت عدم حضهوک طلبهه جهزو غیبهت    با برگشت طلبه انصرافین شوکای مدکسهن  موافقتدک صوکت  تبصره:

شود و دک عدم حضوک وی بیشتر از حد مجاز غیبت باشدن آ  نیمسال جزو مروصی تحصیلی وی محاسبه می چهگردد و چنا یم

 1 شود.میات تحصیلی طلبه محاسبه دک سنو نیمسالصوکت نداشتن مروصین آ  

از ادامهه  های آموزشی شرات نکند؛ انصرافی تلقی شهده و  ماهن دک فعالیتبیش از یک نمدکسه ای اه بدو  اطالعطلبه (66ماده

  شود.میتحصیل محروم 

عذک با تشخیص شوکای دک صوکت موجه بود  عدن دکوواست ادامه تحصیل نماید؛ ب نیمسالچنانچه طلبه تا قبل از آغاز  تبصره:

دک سهنوات   نیمسهال شهود و دک صهوکت نداشهتن مروصهین آ      ن آ  نیمسال نیز جزو مروصی تحصیلی وی محسو  میمدکسه

 2.تحصیلی طلبه محاسبه وواهد شد

ههای ابالغهی ممکهن    ن با طی مراحل پذیرش و بر اساس دسهتوکالعمل تحصیل مجدد طلبهدک صوکت قطعی شد  انصرافن  (67ماده

 است. 

                                                 
 تحصیل است.، حذف ترم طلبه با احتساب در سنوات مجاز از بند آخر منرور . 1

 
 ، حذف ترم طلبه با احتساب در سنوات مجاز تحصیل است.از بند آخر منرور.  2

 



 

 
16 

  شیوه حضوریشیوه حضوریـ ـ   عمومیعمومیمقطع مقطع     های علمیه خواهرانهای علمیه خواهرانحوزهحوزه  آموزشیآموزشی  نامهنامهآیینآیین

  فصل سیزدهم: تحقیق پایانيفصل سیزدهم: تحقیق پایاني  

 . است نامه های مربوطساس ضوابط و آیینبرا پایانیزم به اکائه تحقیقدک مقطع عمومین ملبه لط (68ماده

   دهم: فراغت از تحصیلدهم: فراغت از تحصیلچهارچهارفصل فصل  

قل معهدل  و اسب حدا لمی و مهاکتیعکفتاکین اوالقین های الزم احراز صالحیت پس از نعمومیمقطع التحصیال  به فاکغ( 69ماده

 گردد.سطح دو اعطا میتحصیلی  دک ال دوکهن مدکک  14

تواند دک طول سنوات مجاز تحصیلن نسبت به می؛ باشد 14چنانچه معدل ال طلبهن پس از گذکاند  الیه دکوسن امتر از  تبصهره: 

قهدام انهد و دک   ای مدکسهه ا به انتخا  وود و تأیید شوک نیمسالواحد دکسی دک 20معدل با امتحا  مجددن حدااثر  جبرا  امبود

واهد واه بیشتر از نمره قبلی باشد؛ دک ااکنامه وی ثبت و نمره قبولی سابقن حذف این صوکتن نتیجه امتحانات مجدد دک صوکتی

 شد. 

 478بها مصهوبه    عمومی برای آنا  وجهود نهداکد و مطهابق    مقطعمراز می تواند به طالبی اه امکا  ادامه تحصیل تا پایا   (70ماده

فکهری و   ههای اوالقهین  اند؛ پس از احراز صهالحیت گذکانده 14حداقل با معدل های علمیهن دکوس سطح یک کا عالی حوزه شوکای

 طح یک اعطاء نماید. سکفتاکین مدکک علمی 

اینهده  امیسیونی مراب از معاو  آموزشن نماینهده مهدیرن نم   الذارنمرجع تشخیص عدم امکا  ادامه تحصیل طال  فوق :1تبصره

 های علمیه وواهرا  وواهد بود.حوزه تربیتی و مدیر آموزش عمومی دبیر امیسیو ( مراز مدیریته  فرهنری معاو 

 اند؛ الزم است عهالوه بهر داکا بهود  شهرائط    ن تحصیل نمودههای سوم کاهنماییوکودیطالبی اه دک دوکه عمومی ویژه  :2تبصهره 

 یز برذکانند.این دوکه کا ن الذارن دکوس اوتصاصیفوق

 است.وی تاکیخ فراغت از تحصیل طلبهن تاکیخ اسب آورین نمره قبولی  (71ماده

   خاصخاصامورامورهم: هم: ددپانزپانزفصل فصل  

نامه نسبت به آ  ساات است و یا مواکد ضروکی و یا اضهطراکی بهه عههده امیسهیو      گیری دک مواکدی اه این آیینتصمیم (72ماده

 است. اموکواص 

  شود.ابالغ میای نامه جداگانهوط به امیسیو  اموک واص دک آیینضوابط و مقرکات مرب تبصره:

أییهد مهدیر   تو پس از  شوکای آموزش مراز به تصویب کسیددک  1393 /17/09تاکیخ تبصره دک  38ماده و  72نامه شامل این آیین

                           االجراست.                              های علمیه وواهرا  از تاکیخ ابالغ الزمحوزه

                            


