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 بسمه تعالي

»مقدمه«

عال-كه به لطف حضرت حق خواهران طلبه تحصيالت تكميلي و با)عج(و عنايات حضرت ولي عصر-جل در مقطع سطح سه

ب: الف«: اهداف ؛ و معنوي طالب و ايجاد زمينه تعالي اخالقي و تحقيق در زمينه علوم: تقويت مباني اعتقادي ايجاد توان تتبع

ج و انساني؛ دو مقطع كارشناسي دانشگاه)2سطح(ن تدريس در دورة قبل ايجاد توا: اسالمي در:ها؛ و تأليف تقويت توان تبليغ

و معارف اسالمي؛ گيري از منابع تقويت توان بهره:و سازي استعدادهاي برتر به منظور ورود به مقطع باالتر؛ آماده:ه زمينة احكام

و انساني؛ ب:ز اسالمي  مورد تصويب شوراي عالي؛»ه صورت تخصصي در گرايش مربوطتعميق آموخته هاي علوم اسالمي

تأحوزه هاي علميه قرار گرفت، ابتدا و قم با و علوم«در دو رشتهو سيس سه مدرسه علميه در مراكز استانهاي تهران،كرمان تفسير

و اصول«و»قرآن و كار خود را آغاز كرد واكنون با حمايت همه جانبه شوراي1385در سال» فقه ،  عالي حوزه هاي علميه

و و مديران محترم مدارس در بيش از سي مدرسه در رشته هاي مختلف گسترش پيدا كرده است و مؤسسان اهتمام مسؤوالن مركز

باو نشاط روز افزوني كه در خواهران عالقمند به تحصيل در رشته هاي علوم اسالمي مشاهده مي شود، شوراميد است با  متناسب

و كيفي اين مدارس در سراسر كشور باشيمي جامعه بانوان جهان اسالم نيازها و رشدكمي .هر سال شاهد گسترش

و تدبير امور تحصيلي طالب عزيز معاونت آموزش مركز ازدر راستاي سامان بخشي امور آموزشي  دريافت بازخوردهاي پس

و با استفاده از نظرات و نيزمديرانالزم ازبرنامه هاي آموزشي مدارس پيش، مسائل آموزشيكارشناسان خبره محترم مدارس

و تصويب به شوراي محترم برنامه ريزي آموزشي تربيتي مركز ارائه نمود آيين نامه آموزشي سطح سه نويس  و براي بررسي را تهيه

و بررسي عالمانه، آيين نامه آموزشي سطح سه جلسات متعددو آن شورا نيز با تشكيل  با به تصويب رسانيد خواهرانو بحث كه

.مي باشدتأييد مديريت محترم مركز الزم االجرا 

:در اين راستا نكات ذيل قابل توجه مي باشد

. مسئوليت اجراي دقيق آيين نامه آموزشي به عهده مديران محترم مدارس مي باشد-1

و مديريت تحصيالت تكميلي معاونـت نظارت بر اجراي صحيح آئين نامه آموزشي حسب مورد به عهده مديران محت-2 رم مناطق

. آموزس مركز مي باشد

 در مواردي كه احيانا ابهامي در مفاد آيين نامه وجود داشته باشد، مديران مدارس موظفند از معاونت آمـوزش منطقـه يـا مركـز-3
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و بر اساس دستور العمل مكتوب عمل نمايند .كسب تكليف نمايند

آي-4 و برگزاري جلسه توجيهي مفاد آيين نامه براي طالب محترم الزامي است ارائه نسخه اي از .ين نامه

 ازمديران، اساتيد، ودست اندركاران امور آموزشي وطالب محترم مدارس سطح سه انتظار مي رود پيشنهاد هاي خود را جهـت-5

و تكميل آيين نامه به معاونت آموزش مركز مديريت حوزه هاي علميه خواه .ران ارسال نماينداصالح

 توفيقات روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاريم

 1388 تيرماه-معاونت آموزش مركز
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»تعاريف«

كه مديريت حوزه مركز:مركـز� گـزاري، عالي حوزه علميه قـم، امـور سياسـت تحت نظارت شورايهاي علميه خواهران

و پشتيباني برنامه راريزي، هدايت، نظارت . بر عهده دارد مدارس علميه خواهران سراسر كشور

حوزه هاي علميه خواهران تربيتي است كه داراي مجوز فعاليت از سوي مركز مديريتـ واحدي آموزشي: علميه مدرسه�

.باشد

هر:شوراي مدرسه� و مدير گروه هر گرايش در و پژوهشي مدرسه  شورايي مركب از مدير، معاونان آموزشي، فرهنگي

و تصميم گيري در امور محوله تشكيل مي .گردد مدرسه كه براي بررسي

ب: گروه آموزشي مدرسه�  نامه مصوبا شرايط وضوابط آئينگروهي است متشكل از اساتيد داراي مجوز تدريس كه

مي گروه و نسبت به انجام امور محوله تصميم هاي آموزشي، انتخاب مي شوند و اقدام .نمايند گيري

 واجد شرايط ادامه تحصيل كه پس از گذراندن مراحل پذيرش در يكي از مدارس تحت پوشش مركز فردي است:طلبه�

.مشغول به تحصيل باشد

 آغاز) دوره عمومي(2 مقطع ناپيوسته در نظام تحصيالت حوزوي خواهران است كه پس از سطح دومين:دوره سطح سه�

.شوندميحوزه هاي علميه3 سطحدانشنامه دريافتبه موفقو فارغ التحصيالن اين دوره گردد مي

در:واحد درسي� يا16 مقدار محتواي آموزشي كه و تح32 ساعت نظري صيلي ساعت عملي در طول يك نيمسال

.شود تدريس مي

اي:3 سطحمدرك�  علمي است كه پس از موفقيت در تمامي مراحل آموزشي سطح سه به دانش آموختگان دانشنامه

و استخدامي فارغ التحصيالن دوره اعطا مي و دارندگان آن از كليه مزاياي علمي و هاي كارشناسي ارشد دانشگاه شود ها

.مراكز آموزش عالي برخوردارند

ميتنظيممركز نامه آموزشي است كه توسط معاونت آموزش بندي اجراي آئين جدول زمان:م تحصيليتقوي� .گرددو ابالغ
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 كليات: فصل اول

با. است» نظام نيمسالي واحدي«آموزش در تمامي مدارس علميه خواهران مبتني بر:1ماده تعداد در اين نظام، ارزش هر درس

ش شدواحدهاي آن درس سنجيده و قبولي يا عدم قبولي در يك درس، به همان درس محدود خواهد .ده

د:2ماده  حوزه هاي علميه خواهران متناسب با هر گرايش طبق مصوبات شوراي عالي تعيين3ه سطحورتعداد واحدهاي درسي

. گردد مي

هر هر سال تحصيلي، متشكل از:3ماده و وه16نيمسال تحصيلي شامل دو نيمسال است مي2فته آموزشي .باشد هفته جهت امتحانات

و پايان آن آغاز مي:4ماده و بر اساس سال تحصيلي از هفته چهارم شهريور ماه و در نيمه اول تيرماه از» تقويم تحصيلي«شود كه

مي طرف مركز ابالغ مي .يابد شود، پايان

د احراز عدم صالحيت:5ماده و رفتاري طلبه ميهاي فكري، اخالقي .گرددر هر مرحله از تحصيل، موجب محروميت از ادامه تحصيل

و مرخصي، در گرايش مدت تحصيل با احتساب پايان حداكثر:6ماده در11 واحد، 102هاي سطح سه تا سقف نامه و  نيمسال

از گرايش  شده را در حداكثر مدت مجاز در صورتي كه طلبه نتواند واحدهاي درسي تعيين. نيمسال خواهد بود12واحد، 102هاي باالتر

.تحصيل با موفقيت بگذراند از ادامه تحصيل محروم خواهد شد

 مدت زماني كه طلبه به دليل عدم ارائه درس از سوي مدرسه از تحصيل محروم بوده، جزو سنوات تحصيلي وي:تبصره

.شود محسوب نمي

پش50 مدت زمان جلسات درسي برابر با:7ماده و دو جلسه هم دقيقه مي100ت سر .باشد دقيقه

و نيمه دوم ماه مبارك رمضان، دروس دوره سطح دهه اول محرم:8ماده مي3الحرام .باشد تعطيل
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و اضافه: دومفصل ـ حذف  انتخاب واحد

مي:9ماده ا16و حداكثر10تواند در هر نيمسال حداقل طلبه .نتخاب نمايد واحد درسي با توجه به حداكثر سنوات مجاز تحصيل

و حداقل واحد در اين نيمسال لحاظ نمي20در آخرين نيمسال اخذ حداكثر:1تبصره .گردد واحد درسي بالمانع است

مي2در شرايط خاص با موافقت شوراي آموزشي مدرسه، واحدهاي درسي تا سقف:2تبصره .باشد واحد قابل افزايش يا كاهش

هر گذراندن دروس پيش:10ماده گرايش متناسب با شرايط طلبه بر اساس برنامه ابالغي عالوه بـر واحـدهاي درسـي مقـرّر در نياز

. الزامي است3دوره سطح

در طالب موظفند در مهلت:11ماده و در صـورت تـأخير هاي تعيين شده در تقويم تحصيلي نسبت به انتخاب واحد اقـدام نماينـد

دهم ساعات هر درس بيشتر نشود انتخاب واحد طلبـه بـا تأييـد شـوراي مدرسـه اين امر، مشروط بر آنكه غيبت نسبت به سه شانز 

.پذير است امكان

 هفته از آغاز نيمسال تحصيلي نسبت به انتخاب واحد اقدام نكند، شوراي آموزشي مدرسه3چنانچه طلبه پس از گذشت:12ماده

و نتيجه ميبا بررسي مسأله نسبت به ادامه تحصيل وي، اعالم نظر كرده .كند را به مركز اعالم

مي:13ماده تا طلبه مشروط، . واحد درسي انتخاب كند12تواند حداكثر

مي:14ماده تا18تواند در صورت كسب معدل طلبه . واحد درسي اخذ نمايد18و باالتر در يك نيمسال،

مي:15ماده يك4تواند دو هفته پس از شروع نيمسال، حداكثر طلبه و يا درس از دروس انتخابي خود را با حفظ حد نصاب واحد

. واحد حذف يا اضافه نمايد

از تواند در صورت ضرورت تا چهار هفته مانده به پايان نيمسال يك يا چند درس از دروسمي طلبه:16ماده  انتخابي خود را پـس

و تعـداد هاي وي از سه شانزدهم مجم موافقت شوراي مدرسه حذف كند مشروط به آنكه غيبت وع ساعات آن درس بيـشتر نباشـد

.هاي باقيمانده وي از حداقل واحد كمتر نشود واحد

هاي انتخابي در يك نيمسال، تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي مدرسه، طلبه قادر حذف كليه درس:17ماده

ميدر اين صورت نيمسال مزبور جزو. به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد .شود حداكثر مدت مجاز تحصيل وي محسوب
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 دوره تابستاني: سومفصل

.توانند با هماهنگي مركز، دورة تابستاني برگزار كنندمي مدارس:18ماده

مي6تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني، حداكثر:19ماده .باشد واحد درسي

مي18اني، حداكثر هاي تابست در دوره: تبصره .شود واحد ارائه

در:20ماده  در صورتي كه طلبه در امتحانات دوره تابستانيِ برخي دروس، موفق به كسب نمـرة قبـولي نـشود، الزم اسـت دوبـاره

.كالس آن درس شركت كند

 ارزشيابي تحصيلي: چهارمفصل

 است كه بر اساس نتايج حاصله از امتحانات پايان نيمسال، معيار ارزشيابي تحصيلي در هر درس، نمرة نهايي آن درس:21ماده

ميميان نيمسال، تحقيق، كار عملي، فعاليت و امتحانات شفاهي حسب مورد محاسبه بين صفر تا بيست منظور .گردد هاي كالسي

ميهاي فوق، طي دستورالعمل جداگانه توسط معاونت آموزش تعي چگونگي ارزشيابي هريك از مؤلفه:1 تبصره و ابالغ .گردد ين

و امتحان ميان نيمسال براي دروس:22ماده و باالتر الزامي3برگزاري امتحان پايان نيمسال براي همة دروس .باشدمي واحدي

. است12شرط قبولي در هر درس كسب نمرة نهايي:23ماده

از10در صورتي كه نمرة نهايي طلبه در درسي،:1تبصره بهمي باشد،12 تا كمتر تواند براي يك نوبت تا پايان شهريور همان سال نسبت

به كسب نمره قبولي نشود، بايد مجدداً در كالس آن درس شركت نمايد. امتحان مجدد اقدام كند .و چنانچه در امتحان مجدد موفق

در10اي كه نمرة نهايي وي در درسي كمتر از طلبه:2 تبصره .س شركت كند باشد، بايد دوباره در كالس آن

مي:24ماده ـ در كارنامة نيمسال وي ثبت و غير قبولي ـ اعم از قبولي .شود در پايان هر نيمسال، كلية نمرات هر طلبه

و:25ماده ـ در تعداد واحدهاي آن درس ضرب و غير قبولي ـ اعم از قبولي  براي محاسبة معدل هر نيمسال، نمرة نهايي هر درس

ميمجموع حاصل ضرب آنها ـ تقسيم و غير قبولي ـ اعم از قبولي .شود بر تعداد كل واحدهاي اخذ شده

و دروس معادل: تبصره و امتحانات شهريور ماه مي نمرات دورة تابستاني .شودسازي شده فقط در معدل كل دوره محاسبه
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قب:26ماده و غير ـ اعم از قبولي ـ در تعداد واحدهاي آن درس ضرب براي محاسبة معدل كل دوره، نمرات نهايي هر درس ولي

ـ تقسيم مي و غير قبولي ـ اعم از قبولي .شودو مجموع حاصل ضرب آنها بر تعداد كل واحدهاي اخذ شده در طول دوره

از طلبه:27ماده مي12اي كه نيمسال اول تحصيلي، معدل كمتر . شود كسب نمايد از ادامه تحصيل محروم

كه طلبه:28ماده و چنانچه طلبه14معدل نيمسال او كمتر از اي از باشد مشروط خواهد شد اي در طول دوره سه نيمسال اعم

.گرددمتناوب يا متوالي مشروط شود، از ادامة تحصيل محروم مي

مي:29ماده و با متخلف، طبق مفاد آيين نامه انضباطي برخورد .شود تقلب در امتحان موجب كسب نمرة صفر است

 معرفي به استاد: نجمپفصل

مي:30ماده در10 آموزشي، طلبه را در موارد زير، براي ارزشيابي تحصيلي حداكثر تواند به تشخيص گروه مدرسه واحد درسي

:طول دوره به استاد معرفي نمايد

ـ از شركت در امتحـان مجـدد،.1 ـ به داليل موجه و يا معذور بودن طلبه 6تـا سـقف در صورت عدم امكان تشكيل كالس

 واحد درسي؛

. واحد درسي باقيمانده باشد4در صورتي كه براي فراغت از تحصيل حداكثر.2

 سازي يا تطبيق واحدمعادل: ششمفصل

و قبول نمرات درس معادل:31ماده و تطبيق دروس هايي كه طالب به صورت حضوري در مراكز آموزشي مورد تأييد مركز سازي

زي گذرانده مياند با شرايط :شودر انجام

اشـتراك%80هاي درسي گذرانده شده بر اساس نظر گروه آموزشي با سرفـصلهاي برنامـه درسـي مركـز حـداقل سرفصل.1

و تعداد واحدهاي آن كمتر از واحدهاي درسي مركز نباشد .داشته باشد

از.2 . نباشد14نمرات دروس گذرانده شده كمتر

. سال نگذشته باشد6 از از زمان گذراندن واحدهاي درسي داوطلب بيش.3

مي14تا12پذيرش نمره:1تبصره به ارزيابي طلبه توسط گروه آموزشي مربوطه .باشد مشروط

مي مراكز آموزشي مورد تأييد مركز در دستورالعمل جداگانه:2تبصره .گردد اي توسط معاونت آموزش تعيين
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د:3تبصره و بيش6اوطلب، تا زمان اخذ واحد، چنانچه فاصله زماني بين زمان گذراندن واحد درسي كه سال و يا در صورتي تر باشد

به باال گذرانده باشد، صرفاً از شركت در كالس14طلبه، برخي از دروس تخصصي را در يكي از دانشگاههاي رسمي كشور با نمره 

و حضور در امتحانات الزامي است معاف مي .شود

مي در معدل آن نيمسال محاسبه نميسازي شده نمرات دروس معادل:32ماده .شود شود ولي در معدل كل لحاظ

شد ها، مشروطي به نسبت واحدهاي پذيرفته شده از سقف مرخصي:33ماده و طول مدت مجاز تحصيل طلبه، كاسته خواهد . ها

و غياب: هفتمفصل  حضور

.هاي آموزشي مدرسه الزامي است برنامه تماميدرطلبه حضور:34ماده

يك:35ماده و هر سه جلسه تأخير، حكم و بيشتر از آن، غيبت  عدم حضور يا ترك كالس تا ده دقيقه، تأخير محسوب مي شود

. جلسه غيبت را دارد

مي:36ماده و در صورت افزايش غيبت از اين مقدار، نمرة صفر براي حداكثر غيبت مجاز براي هر واحد درسي، سه جلسه باشد

م . شوديآن درس منظور

مي: تبصره و به تشخيص شوراي مدرسه، اگر غيبت كامالً موجه باشد، درس حذف و نمره صفر در موارد خاص شود

.گرددمنظور نمي

مي:37ماده يا تواند با موافقت مدرسه براي تبليغطلبه و با اطالع مدرسه براي مواردي مثل ازدواج يا بيماري حاد خود، همسر

ه والدين و همسر تا حداكثر يك هفته از مرخّصي عالوه بر حداكثر غيبت مجاز استفاده كنديا فوت و بستگان درجة يك خود .مسر

از: تبصره به بيماري حاد، با اراية گواهي از پزشك معالج مبني بر لزوم استفاده استفاده از يك هفته مرخصي در موارد مربوط

.ن پذير استمرخصي مستمر در صورت تأييد مدير مدرسه، امكا

اي كه در امتحان پايان نيمسالِ يك يا چند درس غيبـت موجـه داشـته باشـد، آن درس يـا دروس از دروس انتخـابي طلبه:38ماده

مي نيمسال وي حذف مي و و حداكثر تا امتحانات شهريورِ همان سال، در امتحان بعد شركت كند شود .تواند براي يك نوبت

در:39ماده ميغيبت غير موجه و در صورت موجه بودن غيبت، فقط نمره پايان امتحان ميان نيمسال موجب كسب نمرة صفر شود

. گرددنيمسال براي آن درس منظور مي

مي:40ماده .باشدتشخيص موجه بودن غيبت در امتحان، به عهدة شوراي مدرسه
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 مرخصي: هشتمفصل

مي:41ماده  مدرسه، حداكثر دو نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي تواند در دوره سطح سه، با موافقت طلبه

.استفاده كند

ـ با موافقت شوراي مدرسه امكان: تبصره ـ صرفاً در صورت ضرورت . پذير است استفاده از مرخصي در نيمسال اول

سه علميه تحت پوشش باشد مي تواند با طلبه در آخرين نيمسال تحصيلي، در صورت انتقال به شهرستاني كه فاقد مدر:42ماده

.هماهنگي مدير مدرسه بدون حضور در كالس نسبت به شركت در امتحانات واحدهاي اخذ شده اقدام نمايد

تا:43ماده و مدرسه نيز3 طلبه بايد تقاضاي مرخصي خود را به صورت كتبي  هفته قبل از شروع هر نيمسال به مدرسه تسليم كند

.ر تا دو هفته بعد از دريافت تقاضاي مرخصي موافقت يا عدم موافقت خود را اعالم كندموظف است حد اكث

.عدم پاسخگويي مدرسه در زمان مقرّر به منزله موافقت با مرخّصي وي خواهد بود: تبصره

 مهمان: نهمفصل

مي:44ماده  حداكثر دو نيمسال تحصيلي، يا تواند در صورت ضرورت براي گذراندن طلبه پس از گذراندن نيمسال اول تحصيلي

ـ به مدرسه ديگري به عنوان مهمان معرفي شود و مقصد ـ با موافقت مدارس مبدأ .شركت در يك يا چند درس يا امتحان

مي:1تبصره كه طلبه به صورت مهمان .كل واحدهاي دوره باشداز يك سوم گذراند نبايد بيش تعداد دروسي

ر:2تبصره .ضايت كتبي پدر يا همسر براي مهمان شدن طلبه الزامي استدر همه موارد فوق

در:45ماده و فرهنگي طلبه را جهت ثبت  مدرسة مقصد موظف است گزارش وضعيت درسي، آموزشي، پژوهشي، انضباطي

.پروندة تحصيلي طلبة مهمان حداكثر تا دو ماه بعد از امتحانات به مدرسة مبدأ ارسال كند

د:46ماده و بالعكس فقط با موافقت انش مهمان شدن و مدارس غير تابعه در يكي از مدارس پژوهان ساير مراكز آموزش عالي

.باشد كتبي مركز، مجاز مي
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 انتقال: دهمفصل

انتقال به معناي تغيير محل تحصيل طلبه از يك مدرسه به مدرسة ديگر، در يك دورة تحصيلي است كه بر اساس شرايط:47ماده

ك ميه در اين آئينو ضوابطي .پذيرد نامه آمده انجام

مي: تبصره .شود كه از طريق مهمان شدن مشكل تحصيلي طلبه حل نشود انتقالي در صورتي انجام

 پذيرش درخواست انتقال طلبة واجد شرايط، از شهري به شهر ديگر، فقط در صورت انتقال خانواده متقاضي، از سوي:48ماده

و مقصد ضرور .ي استمدرسه مبدأ

و:49ماده  انتقال طلبه داراي شرايط ادامة تحصيل، از يك مدرسه به مدرسه ديگر در همان شهر منوط به موافقت مدارس مبدأ

و مشروط به شرايط زير مي :باشد مقصد

 نيمسال اول تحصيلي خود را با موفقيت گذرانده باشد؛) الف

.رفته شده در مدرسه مقصد، در سال پذيرش طلبه كمتر نباشدامتياز آزمون ورودي او از امتياز آخرين فردپذي)ب

 رضايت كتبي پدر يا همسر)ج

به،هفته قبل از شروع نيمسال تحصيليسهو حداقليكتببه صورت دليلمتقاضي انتقال بايد درخواست خود را با ذكر:50ماده

.دكن تسليمأ مبدةمدرس

و در صورت مدرسه مبدأ موظف است حداكثر ظرف:51ماده يك هفته دربارة تقاضاي انتقال طالب واجد شرايط اعالم نظر

و مدرسه مقصد، مكلف است يك هفته  ـ اخالقي طلبه را به مدرسه مقصد ارسال كند؛ و وضعيت آموزشي موافقت، ريز نمرات

.پس از دريافت نظر مدرسه مبدأ، نظر خود را به مدرسه مبدأ اعالم نمايد

و پژوهشي متقاضي را با حفظ پس از موا:52ماده ـ تربيتي فقت مدرسه مقصد، مدرسه مبدأ موظف است تمامي مدارك آموزشي

.سوابق به مدرسه مقصد ارسال نمايد

.مدرسة مقصد موظف است پس از انجام دادن انتقال، مراتب را كتباً به مركز اعالم كند: تبصره

 تغيير رشته: يازدهمفصل

دو:53ماده مي هاي آموزشي رشته ران تحصيل با موافقت گروه طلبه در طول و مقصد در صورت داشتن شرايط زير تواند هاي مبدأ

:يكبار تغيير رشته دهد
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 مجاز بودن ادامه تحصيل متقاضي در رشته تحصيلي فعلي از نظر مقررات آموزشي) الف

 وجود ظرفيت پذيرش در رشته مورد نظر متقاضي)ب

و باقي ماندن بيش از موفقيت در حداقل يك نيم)ج  درصد واحدهاي درسي رشتة مبدأ؛ مگر در موارد50سال تحصيلي

 تعطيلي يا انحالل رشته تحصيلي در آن مدرسه

 موفقيت در آزمون علمي كتبي يا شفاهي در مركز، حسب تشخيص معاونت آموزش مركز) هـ

 دارا بودن شرايط اختصاصي پذيرش رشته مورد نظر)د

د: تبصره .شودبه باال در رشته مبدأ، شرط معدل پذيرش در رشته جديد لحاظ نمي16اشتن معدل در صورت

مي واحدهاي درسي گذرانده شده مطابق شرايط تطبيق، معادل: تبصره و پذيرفته .شود سازي

مد:54ماده و رسه نيز موظف است متقاضي بايد درخواست تغيير رشته خود را كتباً به انضمام مدارك الزم به مدرسه تسليم نمايد

. هفته به تقاضاي او پاسخ دهد2حداكثر 

پي پس از موافقت با تغيير رشته، متقاضي:55ماده و ساير مراحل اقدام گيري امور ثبت موظف است در موعد مقرر نسبت به نام

مي  و الّا حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب .گردد نمايد

و ابالغ نمايدمعاونت آموزش مركز:56ماده .موظف است دستورالعمل اجرائي تغيير رشته را ظرف مدت سه ماه تدوين

و ترك تحصيل: دوازدهمفصل  انصراف

و تسويه حساب طلبه:57ماده اي كه متقاضي انصراف از تحصيل است الزم است درخواست كتبي خود را به مدرسه تسليم كند

و دريافت هرنوع گواهيدر غير اينصورت از ادامه تحصي. نمايد مي ل، بازپذيري و ريز نمرات محروم .گردد نامه

 چنانچه متقاضي انصراف تا قبل از آغاز نيمسال تحصيلي بعد، تقاضاي خود را پس بگيرد شوراي مدرسه دربارة اين:58ماده

ميدرخواست تصميم .كندگيري

و پذيرش آن توسط: تبصره هاي شوراي مدرسه، مدت عدم حضور طلبه در كالس، جزو غيبتدر صورت پس گرفتن تقاضاي انصراف

مي وي محاسبه مي و چنانچه عدم حضور وي بيشتر از حد مجاز غيبت باشد، جزو مرخصي دوره محاسبه .گردد گردد

و موافقت شوراي مدرسه براي يك نيمسال ترك تحصيل نمايد، از ادامة تحصيل محروم طلبه:59ماده گرددمياي كه بدون اطالع

و موافقت شوراي مدرسه، آن نيمسال نيز جزء مرخصي تحصيلي وي محسوب مي .گرددو در صورت اطالع
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 نامه پايان: سيزدهمفصل

 كه به صورت نظري يا كـاربردي، در زمينـه3نامه عبارت است از نتيجه پژوهش طلبه كه در آخرين بخش دوره سطح پايان:60 ماده

خ و مشاور بر اساس آئينمربوط به گرايش تحصيلي مي ود زير نظر استاد راهنما و ارائه .كند نامه مربوطه تدوين

ر موضـوع پايـان واحدهاي درسي، سه چهارمتواند پس از گذراندن حداقلمي طلبه:61 ماده و انتخـابا انتخـاب نامـه خـود  كنـد

.نامه در نيمسال پاياني، الزامي است موضوع پايان

و وع پايان تصويب موض:62ماده و تعيـين زمـان تـدوين و مشاور، تعيين اسـتاد داور و تجديد نظر در آن، تأييد استادان راهنما نامه

مي دفاع توسط كميته پايان .شود نامه انجام

و ساير ضوابط اجرايي در دستورالعمل اجرائي پايان: تبصره و نحوه تشكيل اين كميته شد اعضاء .نامه، مشخص خواهد

هي ارزشيابي پايان:63 ماده وت داورانأنامه در جلسه دفاعيه توسط  صـورت يـك اسـتاد داور، متشكل از استاد راهنما، استاد مشاور

.گيرد مي

در تحـصيلي تقويم موظف است براساس نامه، تا زماني كه آن را به پايان نرسانده است پايان موضوع، پس از انتخاب طلبه:64ماده

در مـي طلبه در آخرين نيمسال تحصيلي، وارد كارنامه،نامه در اين حال نمره پايان. ثبت نام نمايد بعد نيز هاي نيمسال و  معـدل شـود

. نمرات او منظور خواهد شد

و طلبه، قبول باشد نامه، از نظر هيأت داوران، غير قابل در صورتي كه پايان:65ماده موظف است موضوع ديگري را پيشنهاد نمـوده

و ارائه نمايدپس از تص .ويب، بر اساس ضوابط با توجه به حداكثر سنوات تحصيل، آن را تدوين

و حداكثر6نامه پس از تصويب طرح تحقيق حداقل زمان تدوين پايان:66ماده مي18 ماه .باشد ماه

و تصويب كمي در موارد استثنائي، حداكثر زمان تدوين پايان: تبصره ته مربوطه، تا يكسال قابل نامه با موافقت استاد راهنما

.تمديد خواهد بود

 فراغت از تحصيل: چهاردهمفصل

و پايان طلبه:67ماده و بر اساس مقررات آيين اي كه تمامي واحدهاي درسي نامه با موفقيت گذرانده نامه را طبق برنامه مصوب

تا تاريخ دفاع پايان.شود باشد فارغ التحصيل دوره سطح سه شناخته مي مينامه، .شود ريخ فراغت از تحصيل طلبه تلقي
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و كسب حداقل معدل به فارغ التحصيالن در صورت احراز صالحيت:68ماده  و رفتاري  در كل دوره،14هاي الزم فكري، اخالقي

 گرددمدرك سطح سه اعطا مي

از:1تبصره مي14چنانچه معدل كل طلبه كمتر باي سنوات مجاز تحصتواند در باقيمانده باشد يل نسبت به جبران كمبود فوق،

ـ حداكثر تا  و تأييد شوراي آموزش مدرسه20امتحان مجدد برخي مواد درسي ـ به انتخاب خود  واحد درسي در يك نيمسال

و در اين صورت نمرات مؤثر در و در محاسبه در كارنامه14كسب معدل اقدام نمايد ي معدل كل لحاظ خواهدي وي ثبت

.شد

 امور خاص: زدهمپانفصل

و يا اضطراري بـه عهـده كميـسيون گيري در مواردي كه اين آئين تصميم:69ماده و يا موارد ضروري نامه نسبت به آن ساكت است

.باشد خاص مي

و مقرّرات مربوط به كميسون خاص در آئين:تبصره مي نامه جداگانه ضوابط و ابالغ .گردد اي تنظيم، تصويب

و آيين نامه آموز و69شي در پانزده فصل در26 ماده و ـ تربيتـي مركـز تـصويب  تبصره در شوراي برنامه ريزي آموزشـي

و مقـررات، الزم 1388-89اين آيين نامه از سال تحصيلي. به تأييد مدير محترم مركز رسيد 24/4/1388 تاريخ االجراء بـوده

و دستورالعمل و بخشنامه ضوابط با ها ميهاي مغاير . گردد آن لغو


