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  مقدمه

سطح چهار را شامل  علمیه خواهران در ز مدیریت حوزهمرک مدارس علمیهمجموعه مقررات و ضوابط حاکم بر  ،این آیین نامه    

شدن  فراهمها و در نهایت کیفیت این فعالیتو ارتقاء پژوهشی  های آموزشی، ایجاد هماهنگی در فعالیتآنمی شود. هدف از 

 آموزشی است. زمینه نظارت و ارزیابی

 :ضروری یذکر چند نکته

های آموزشی و مقررات و ضوابط ملزم به اجرای دقیق و کامل برنامه مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی حوزوی، .1

 ها مجاز نیست.مصوب اند و هیچ تغییری در آن

 است. مراکز تخصصی و موسساتنامه بر عهده طالب و اساتید با مفاد این آیین مسئولیت آشنا کردن .2

 

 نامه، اصطالحات با تعاریف مشروح ذیل مورد استفاده است:در این آیین  :1ماده 

واهران، تحت نظارت شوووورای های علمیه خمرکز مدیریت حوزه  هدی  لمیهدخ اهرهرر    مرکز مدیررردح زه     1-1

سراسر های علمیه خواهران، امر سازماندهی، هدایت، نظارت و پشتیبانی مدارس علمیه خواهران گذاری حوزهسویاست 

 شود.کشور را بر عهده دارد که به اختصار مرکز نامیده می

های واحد آموزشووی اسووت که دو یا چند رشووته تخصووصووی مورد نیاز را با گرای  لیلی زه و  مؤسدد ددخ شمه   1-2

 شود. گفته می« مؤسسه»نامه به اختصار آیینکند که در این مربوطه، ارائه می

های مربوطه، ارائه های تخصووصووی مورد نیاز را با گرای واحد آموزشووی اسووت که یکی از رشووته مرکز تخصددصددی  1-3

 کند. می

ها و شوووود که در رشوووتههای علمیه خواهران اطالق میسوووومین مرحله از نظام تعلیم و تربیت حوزهبه   سدد چ اری  1-4

سطح  شنامهدانبه فارغ التحصیالن این مقطع، .گردد می اجرا ی تخصصی، طراحی وهای مختلف با رویکرد پایهگرای 

 .دشوچهار اعطاء می
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التحصیلی طلبه در مقطع تخصصی داللت دارد و شود که بر فارغمیبه گواهینامه رسمی اطالق   اری  س چ درنشنیمخ  1-5

 عالیها و مراکز آموزشهای دکتری دانشووگاهی مزایای علمی و اسووتخدامی فارغ التحصوویالن دوره دارنده آن از کلیه

 برخوردار است.

 شوند.می انتخابنامه خاص تعدادی از اساتید رشته و گرای  مربوط است که براساس آیین گرو  شمه شی   1-6

  طالب موظف به گذراندن آنها هستند.کلیه و  است 4دروسی که مربوط به دوره سطح   دو   د وس رصمی 1-7

 یاصل دروس اخذ از قبل آن وگذراندناست، ندهاروسوی اسوت که طلبه در مقطع قبل نگذ  در  دو   نهی د وس پهش 1-8

 . است الزامی دوره

اسووت که گذراندن آنها به عنوان درس جبرانی برای  چهاردروسووی اضووافه بر واحدهای مقرر سووطح   د وس جبررنی  1-9

 طلبه الزامی است.

وکارآمد کامالً  از نظر موضوعهای مورد نیاز حوزه است که یکی از شعب علوم و معارف اسالمی یا دان    شدهخ   1-11

 است.متمایز از دیگر موضوعات مشخص و 

   در یک رشته تحصیلی است. گیری تخصصیجهت  گرررش  1-11

مهارت خواندن، درک مطلب و نگارش در یک زبان غیر از زبان فارسی شامل  آزمونی بی  تخصدصدی    ش مه    1-11

 شود.انجام می ،است.این آزمون در زمان پذیرش طلبه

 

 شود.اجرا می حضوریمنحصراً به شکل و  پژوهشی است که به صورت نیمسالی واحدیوووو آموزشوی   یدوره چهار،ح سوط  :2ماده

 .شودمیارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده شده و قبولی یا عدم قبولی در یک درس، به همان درس محدود 

 . استنیمسال  12و حداکثر   8طول دوره با احتساب پایان نامه و بدون محاسبه مرخصی، حداقل : 3ماده

؛ باشدنیا مؤسسه، امکان تحصیل برای طلبه فراهم تخصصی درس توسط مرکز  یمدت زمانی که به دلیل عدم ارائه  1تبصر 

 شود.جزو سنوات تحصیلی وی محسوب نمی

 شود.حداکثر طول دوره اضافه مینیم سال به  یک ،و جبرانی نیازپی  دروساز  واحد 11به ازای هر   1تبصر 
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از ادامه  ،در صوورتی که طلبه نتواند واحدهای درسوی تعیین شوده را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند   : 4ماده

 .منوط به طی مجدد مراحل پذیرش است ،و تحصیل مجدد وی شودمیتحصیل محروم 

ق موفدر زمان مقرر، واحدهای درسی را گذرانده ولی به دالیل موجه، یدر صوورتی که طلبه کلیه  ،موارد خاص درتبصر   

 گردد.می بررسی ،مرکزآموزش  کمیسیون خاص؛ موضوع در به دفاع از رساله علمی نشود

 .است امتحانی هفته 2و  درسیهفته  11 مشتمل بر ،تحصیلیسال سال و هر نیممتشکل از دو نیم ،هر سال تحصیلی: 5ماده

 های ابالغی برگزار نمایند.موظفند امتحانات مجدد را در زمان ،و مؤسساتتخصصی مراکز  تبصر  

 .کندمیغ ابال به مراکز و مؤسسات،، بعد را تقویم تحصیلی سالسال دوم هر سال تحصیلی، در پایان نیممعاونت آموزش : 6ماده

 مرکز هستند. ز سویابالغی ا ه درسیبرنامبه اجرای  موظف و مؤسساتتخصصی  مراکز :7ماده

در تحصیل  یادامه از طلبه تخلف، در صورت در حوزه و دانشگاه یا چند واحد حوزوی ممنوع است. تحصویل همزمان  : 8ماده

    .شودمی محرومحوزه 

 دوم ماه مبارک رمضان، دروس تعطیل است. به منظور ایجاد فرصت تبلیغی، دهه اول محرم و نیمه: 9ماده

 .استنفر  11و حداکثر  نفر 5 کالسب تشکیل صانحداقل  :11ماده

 

 .کندهای تعیین شده در تقویم تحصیلی نسبت به انتخاب واحد اقدام طلبه موظف است در مهلت :11ماده

خیید سال نگذشته باشد؛ انتخاب واحد طلبه با تصوورت تخخیر در این امر، مشروط بر آنکه سه هفته از شروع نیم در   تبصر 

 پذیر است.امکان ،گروه آموزشی

 .واحد انتخاب کند 11تا   1بین  سالبر اساس طول مدت تحصیل، در هر نیمتواند میطلبه : 12ماده

، سال بعددر نیمتواند می ، گروه آموزشی، با موافقت به باال کسب نماید 18سال، معدل در یک نیم ای کهطلبه  1 تبصدر  

 .ندکانتخاب  واحد درسی 12حداکثر تا 

واحد را   8حق انتخاب بی  از  ،سال بعد؛ در نیمشوود  14سوال کمتر از در صوورتی که معدل طلبه در یک نیم   1 تبصدر  

 ندارد.
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واحد درسی داشته باشد؛  14ووو صرفاً  علمی ی فراغت از تحصیل ووو بدون احتساب رسالهدر صورتی که طلبه برا  3 تبصر 

 واحدها در آخرین نیمسال، خواهد بود. یسال قبل، مجاز به أخذ کلیّهدر نیم14معدل حداقل منوط به دارا بودن 

 برا نیز انتخا یا جبرانی نیازدروس پی عالوه بر دروس اصوولی دوره،  ،سووالدر یک نیم در صووورتی که طلبه   4 تبصددر 

 یابد.واحد افزای  می 12 تا 8به  ،؛ تعداد واحدهای انتخابیکند

به تشخیص گروه  و یا به دالیل موجه و واحد داشته باشد 1که طلبه برای فراغت از تحصیل، کمتر از  صورتیدر   5 تبصر 

 سال جزو سنوات تحصیلیاخذ کمتر از حداقل مجاز، بالمانع بوده و آن نیم و نتواند حداقل واحد را انتخاب کند؛آموزشی 

 .یا ممتاز شدن وی نداردو  گردد؛ لکن معدل آن تخثیری در مشروطمحاسبه میطلبه 

و با مراعات حداقل و حداکثر واحد، یک درس از و بر اساس تقویم تحصیلی وو  زمان حذف و اضافه در  تواندطلبه می :13ماده

 .نتخابی خود را حذف یا اضافه کنددروس ا

یک یا چند درس از وووو  بر اساس تقویم تحصیلی وووو ف اضطراریدر زمان حذتواند میطلبه  ،صوورت ضورورت  در   :14ماده

های وی از سوووه شوووانزدهم مجموع مشوووروط به آنکه غیبت ؛حذف کند ،آموزشوووی موافق گروهانتخابی خود را با نظر  دروس

 کمتر نشود. ،های باقیمانده وی از حداقل واحدساعات آن درس بیشتر نباشد و تعداد واحد

، طلبه گروه آموزشیسوال، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص  واحدهای انتخابی در یک نیم ییهحذف کلّ:  15ماده

رت و در صو گردیدهجزو مرخصی وی محسوب  ،سال مزبورسال نباشد. در این صورت نیمتحصیل در آن نیم یقادر به ادامه

 شود. سال جزو سنوات تحصیلی طلبه محاسبه مینیم های مجاز، آناتمام مرخصی

 

 انجام شود. مشاور علمیزیر نظر استاد  باید ،آموزشیهای آموزشی و پژوهشی طلبه تا اتمام واحدهای فعالیت : 16ماده

 انتخاب کند.استاد مشاور علمی طلبه  ، برایاولسال اتمام نیم تا حداکثرموظف است  آموزشیگروه  : 17ماده

گروه  پیشرفت تحصیلی طلبه را به مکتوب سال تحصیلی، گزارشنیمموظف است در پایان هر مشاور علمی استاد   :18ماده

 .تحویل دهدآموزشی 

 هده بگیرد.عراهنمایی یا مشاوره ی رساله طلبه را نیز بر  و نامه تدوین رسالهو بر اساس آیینتواند میمشاور علمی استاد  : 19ماده
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 و سابقه موفق پژوهشی باشد.سطح چهار  دارای شرایط تدریس ، بایدمشاور علمیاستاد  : 21ماده

 .انجام شود علمی مشاور استاد یک نظر زیر باید ،گرای  هر ورودی طالبعلمی های فعالیت : 21ماده

 .ساعت است 4 ورودیحداقل ساعت موظفی  استاد مشاور علمی در هفته برای هر : 22ماده 

 

 الزامی است. ابالغ شده، های آموزشی و پژوهشیهای درسی و فعالیتطلبه در تمامی برنامهشرکت فعّال  : 23ماده

 .است دقیقه 01 هم با جلسه دو و دقیقه 51 با برابر درس جلسه هر زمان مدت  :24ماده

ده دقیقه، تخخیر و بیشتر از آن غیبت محسوب می شود و هر سه بار تخخیر،  عدم حضور یا ترک کالس درس، از پنج تا:  25ماده 

 حکم یک جلسه غیبت را دارد.

 برای هر واحد درسی، اعم از نظری و عملی، سه شانزدهم ساعات آن درس است.مجاز حداکثر غیبت   :26ماده

 شود و در حکم نمره صفر است.از این مقدار، غیبت غیرموجه برای آن درس منظور میبه بی  در صورت افزای  غیبت   1 تبصر 

 شود.نمره، حذف میدر موارد خاص، اگر غیبت تماماً یا تلفیقاً موجه باشد؛ درس بدون ثبت   1 تبصر 

  آموزشی است. گروهتشخیص موجه بودن غیبت، به عهده   3 تبصر 

 و والدین یا فوت بسوووتگان درجه یکتواند برای مواردی مثل ازدواج، بیماری حاد خود، همسووور، فرزند یا طلبه می: 27مااده 

 غیبت مجاز استفاده کند.های تبلیغی از حداکثر ده روز مرخصی، عالوه بر حداکثر همچنین برای فعالیت

ن، امکان آ یا مؤسسه و برای سایر موارد با اطالع تخصصی اسوتفاده از مرخصی برای انجام امور تبلیغی با موافقت مرکز   1 تبصدر  

 .پذیر است

یا  تخصصیاسوتفاده از ده روز مرخصی در موارد مربوط به بیماری حاد، با ارایه گواهی از پزشک معتمد مرکز    1 تبصر 

 پذیر است.از مرخصی مستمر، امکان مؤسسه، مبنی بر لزوم استفاده

از نباید  ،سالهای وی در طول نیمغیبت ، سقف22و  21در مواد های مندرج در صورت استفاده طلبه از غیبت  3 تبصدر  

  شود. پنج شانزدهم بیشتر
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ال، سهر درس، نمره نهایی درس اسوت که بر اسواس نتایج حاصوله از امتحانات پایان نیم    معیار ارزشویابی تحصویلی در  : 28ماده

 ،و به صووورت عددی بین صووفر تا بیسووت شووده محاسووبه ،ها و امتحانات شووفاهیهای علمی، انجام پژوه سووال، فعالیتنیممیان

 گردد.میمنظور 

 گردد.ابالغ می دستورالعمل ارزشیابی دروس، توسط معاونت آموزش مرکز، تبصر  

ابالغی،  هایو همچنین امتحانات مجدد، بر اسوواس دسووتورالعملسووال برگزاری امتحانات دروس ارائه شووده در هر نیم :29ماده

 الزامی است.

 ارائه دو مقاله علمی پژوهشی در طول دوره و براساس دستورالعمل ابالغی و الزامی است؛:31ماده

باشد، امتحان آن درس برگزار  سیزده شانزدهمکمتر از  ،در هر شورائطی  ،درسیک  شوده  برگزار تعداد سواعات اگر  :31ماده 

 گردد.و به صورت درس ناتمام اعالم می شودنمی

 است. 11و رساله علمی  14دوره، ، دروس 12، جبرانیو  پیشنیاز دروسی قبولی در نمره :32ماده

یا در امتحان آن درس،  باشد؛ ترباال و 11قبولی کسب نکند ولی نمره وی  نمره ،طلبه در درسیدر صوورتی که    1 تبصر 

نمره  چه موفق به کسبدر امتحان مجدد شرکت کند و چنان تواند تا پایان شهریور همان سالغیبت موجه داشوته باشود؛ می  

 .کندقبولی نشود، باید مجدداً در کالس آن درس شرکت 

موجه داشته باشد؛  باشد، یا در امتحان آن درس غیبت غیر 11کمتر از  ای که نمره نهایی وی در یک درس،طلبه  1 تبصر 

 باید دوباره در کالس آن درس شرکت کند.

 شود.اعم از قبولی و ردی و در کارنامه طلبه ثبت میسال، کلیه نمرات و در پایان هر نیم :33ماده

و  ا موسسهمرکز تخصوصوی ی  نمره پس از ثبت در کارنامه، غیرقابل تغییر بوده و تنها در صوورت احراز اشوتباه با تخیید    :34ماده

  ممکن خواهد بود. مرکز، تغییر نمرهمعاونت آموزش موافقت 

سوال، نمره نهایی هر درس وووو اعم از قبولی و ردی وووو در تعداد واحدهای آن درس ضرب و   برای محاسوبه معدل نیم  :35ماده

 شود.و اعم از قبولی و ردی و تقسیم می کل واحدهای اخذ شدهبر تعدادحاصل ضرب، مجموع 

 شود.یا ممتازی طلبه مؤثر نیست و صرفاً در معدل کل محاسبه می ، در مشروطیمعدل امتحانات مجدد تبصر  
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، در تعداد واحدهای آن درس  دروس موثر ردیاولین نمره نمرات قبولی و  تمامیبرای محاسوووبه معدل کل دوره،  :36مااده 

 شود.تقسیم می ،مجموع واحدهابر  ،و مجموع حاصل ضرب شده ضرب

 .شودمحاسبه نمیسال و معدل کل دوره نیم در معدل، و جبرانینیاز پی نمرات دروس  تبصر  

 است. ؛ مشروطباشد 14از  او کمترسال معدل نیمای که طلبه :37ماده

 دگردد و تحصیل مجدّمتناوب یا متوالی مشوروط شوود؛ از ادامه تحصیل محروم می   سوال طلبه دو نیمدر صوورتی که   :38ماده

 های ابالغی خواهد بود. وی، منوط به طی مراحل پذیرش، بر اساس دستورالعمل

سال یا عدم تحویل اوراق امتحانی، در حکم نمره صفر است و طلبه ملزم به شرکت غیبت غیرموجه در امتحان پایان نیم :39ماده

د توانشود و طلبه میمنظور نمی برای وی ، نمره صفرغیبت مجدد در کالس آن درس خواهد بود. در صورت موجه بودن عذر

 در امتحان نوبت بعد شرکت کند.حداکثر تا پایان شهریور همان سال، 

 زمرک به صوورت رسمی به معاونت آموزش  قبالًید ، باپایان نیمسوال  عذر جهت شورکت در امتحانات  هر گونه  1 تبصدر  

ه با مراجعه ب رصت،طلبه باید در اولین ف یا مؤسسه اعالم شود و در صورت عدم امکان هماهنگی و اخذ مجوز، تخصوصوی  

 کند. را موجّهیا مؤسسه ، غیبت خود  تخصصی مرکز معاونت آموزش

 شود.غیبت در امتحانات مجدد در هر حال، موجب حذف آن درس می  1 تبصر 

سووال در حکم نمره صووفر اسووت و در صووورت موجه بودن غیبت، فقط نمره پایان   غیبت غیرموجه در امتحان میان نیم :41ماده

 شود. سال،  برای آن درس ثبت و محاسبه مینیم

 .استآموزشی  گروهعهده جه بودن غیبت در امتحان، به تشخیص موّ: 41ماده

بایگانی  ،همرکز تخصصی یا مؤسس در  طلبه، باید تحصیلی ره تحصیل و صدور دانشنامهکلیه اوراق امتحانی تا اتمام دو :42ماده

 .، مجاز استالتحصیلبه فارغ از اعطای دانشنامه سه ماه پساوراق امتحانی،  امحای . شود

 امحاء اوراق امتحانی طلبه منفصل از تحصیل، منوط به ارائه ریز نمرات و اخذ تخییدیه از وی است. تبصر  
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 تابستانی برگزار نمایند. توانند دورهمدارس علمیه می : 43ماده 

  شرکت طالب در دوره تابستانی، الزامی نیست. تبصر               

ضوابط آموزشی در دوره تابستانی، از قبیل: تعدادساعات برگزاری درس، ارزشیابی دروس،حضور و غیاب کالسی و   :44ماده 

  امتحانی، مانند نیمسال است.

 شود.مشروطی یا ممتازی طلبه نیست و صرفاً در معدل کل محاسبه میمعدل دوره تابستانی مؤثر در  تبصر  

  واحد درسی انتخاب کند.  4، در دوره تابستانی، حداکثر  مرکز تخصصی یا مؤسسهتواند با هماهنگی طلبه می: 45ماده 

مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مرکز یکی از مراکز تخصصی و مؤسسات تابعه در طالبی که دروسی را : 64ماده

یا دارای نمره در امتحانات مدارج علمی نظام قدیم حوزه باشند؛ های حوزوی گذرانده دانشگاه، یا قم «سالم اهلل علیها»الزهراءجامعه

 سازی کنند:شرایط ذیل، معادل توانند واحدهای درسی خود را مشروط به کسب می

با سرفصل دروس برنامه رشته و گرای  جدید به   شده، های دروس گذراندهدرصدی سرفصل 25 انطباق حداقل 46-1

  ؛مقصد تشخیص گروه آموزشی

 ؛انطباق تعداد واحد دروس گذرانده شده، با واحد دروس برنامه رشته و گرای  جدید  46-1

  شده؛ در دروس گذرانده 11داشتن حداقل نمره  46-3

ارزیابی  است، در صورت دارابودن سایر شرایط، مشروط به موفقیت طلبه در 11تا  14دروسی که نمره آنها بین   1تبصر  

 شود.آموزشی، تطبیق داده میعلمی گروه 

 شود.های حوزوی توسط معاونت آموزش مرکز ابالغ میاسامی دانشگاه  1 تبصر 

 شود.سال از مدت مجاز تحصیل کسر میواحد درسی معادل سازی شده، یک نیم 11به ازای هر  :47ماده 

 گردد.می دوره محاسبهکل  معدلصرفاً در  ر کارنامۀ طلبه، ثبت شده ود ،دروس پذیرفته شدهات نمر :48ماده 

طلبه، موظف است؛ حداکثر تا پایان اولین نیمسال تحصیلی، ریز نمرات تخیید شده خود را به موسسه یا مرکز تخصصی : 49ماده 

 سازی نمرات، ارائه دهد.معادل برایمربوطه ، 
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   .امکان پذیر نیستتغییر رشته در سطح چهار  :51ماده

 و های مبدأگرای  آموزشیهماهنگی گروه با  ،و در صورت وجود شرایط زیر تغییر گرای  فقط برای یک بار :51ماده

 .استامکان پذیر  مرکز تخصصی یا مؤسسه مقصد و تخیید معاونت آموزش

  مبدأ تحصیلی گرای  در مصوب واحد حداقل با تحصیلی نیمسال یک حداقل گذراندن الف:

 آموزشی؛ مقررات نظر از مبدأ تحصیلی گرای  در متقاضی تحصیل ادامه بودن مجاز :ب

 رد تحصیلی گرای انحالل  یا تعطیلی موارد در مگر مبدأ؛ گرای  درسی واحدهای درصد 51 از بی  ماندن باقی پ:

 مؤسسه؛ یا تخصصی مرکز آن

 مقصد؛ گرای  در پذیرش ظرفیت وجود ت:

 مقصد؛ گرای  پذیرش اختصاصی شرایط بودن دارا ث:

 تحصیل؛ مجاز مدت در مقصد، گرای  درسی مصوب واحدهای گذراندن امکان ج:

 ؛ گرای  تغییر مصاحبه علمی در موفقیتچ: 

 تغییر رایطش داشتن بر عالوه متقاضی، شود؛ طلبه تحصیل محل تغییر موجب ،گرای  تغییر که صورتی در  1تبصر  

 .باشد نیز انتقال شرایط واجد باید ،گرای 

 بعدی انجام شود.  سالنیمقبل از شروع هفته  2حداقل ، باید گرای مصاحبه علمی تغییر   1تبصر 

تخصصی  مرکز به ،سالیک ماه قبل از شروع نیمحداقل  ،غییر گرای  خود را به صورت کتبیمتقاضی باید درخواست ت :52ماده

 هفته به تقاضای او پاسخ دهد. دو موظف است حداکثر ظرفو مرکز تخصصی یا مؤسسه  تحویل دهد.یا مؤسسه 

در و  ندپیگیری کنام و سایر مراحل امور ثبت ، پس از موافقت با تغییر گرای ، متقاضوی موظف است در موعد مقرر : 53ماده

 گردد.حق تغییر گرای  تا پایان دوره از وی سلب میغیر این صورت، 

سووازی معادل 41ماده   2و 1بند ضوووابط مندرج در پس از تغییر گرای ، نمرات دروس گرای  سووابق طلبه براسوواس  :54ماده

 شود.می
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سنوات  ی بدون احتساب درسال، از مرخصی تحصیلیا مؤسوسه، حداکثر دو نیم تخصوصوی   تواند با موافقت مرکز طلبه می :55ماده

 . استفاده کند

رکز تخصصی م آموزشیگروه تشخیص با  ضرورت وصورت  ، صرفاً درتحصیلی سالین نیماولاستفاده از مرخصی در  تبصر  

  ، مجاز است.یا مؤسسه

سووال مرخصووی بدون  ، از دو نیمنوبت فرزند آوری به ازای هر، 55تواند؛ عالوه بر مرخصووی مندرج در ماده طلبه می :56ماده

 .کندامتحان و بدون احتساب در سنوات و استفاده 

 .کنداستفاده  تولد فرزندسال از این مرخصی را قبل از تواند یک نیمطلبه می  1 تبصر 

ال سدر صوورت تشوخیص و دسوتور پزشوک معالج، مبنی بر اسوتراحت مطلق در طول دوره بارداری، یک نیم       1 تبصدر  

 شود. مرخصی و بدون احتساب در سنوات و به منظور استفاده در دوران بارداری و به مرخصی مندرج در این ماده اضافه می

 گردد.، تعیین میدر موارد سقط جنین، میزان مرخصی با تجویز پزشک معالج  3 تبصر 

 زسووال به معاونت آموزش مرکطلبه باید تقاضووای مرخصووی خود را به صووورت کتبی تا دو هفته قبل از شووروع هر نیم :57ماده

مربوط نیز، موظف است حد اکثر تا یک هفته بعد از دریافت  یا مؤسسه تخصوصوی   مرکزیا مؤسوسوه تسولیم کند و     تخصوصوی  

وافقت ر،  به منزله مدر زمان مقرّیا مؤسسه  تخصصی مرکزتقاضوا، موافقت یا عدم موافقت خود را اعالم کند. عدم پاسخگویی  

 .است با مرخصی طلبه،
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یا مؤسسه  یتخصص یا مؤسوسوه تحت پوش  به مرکز   تخصوصوی   انتقال به معنای تغییر محل تحصویل طلبه از یک مرکز  :58ماده

 تحت پوش  دیگر است.

 شود که امکان ادامه تحصیل طلبه از طریق مهمان شدن، فراهم نباشد.انتقالی در صورتی انجام می   تبصر 

ر همان شهر دیگر د مرکز تخصصی یا مؤسسهبه  مرکز تخصصی یا مؤسسهانتقال طلبه دارای شورایط ادامه تحصیل، از  : 59ماده

ته مشروط به اینکه امتیاز پذیرش او از امتیاز آخرین فرد پذیرفشود انجام میمبدأ و مقصد،  مرکز تخصصی یا مؤسسهبا موافقت 

 شده در واحد آموزشی مقصد، در سال ورودی مربوط کمتر نباشد.

و مقصد با لحاظ فاصله محل سکونت طلبه با محل تحصیل،  شوهرها مدیران مراکز یا مؤسوسوات مبدأ   در کالن   تبصدر  

 ن امتیاز پذیرش، با درخواست طلبه موافقت نمایند.توانند بدون در نظر گرفتمی

ر بدون در نظ و انتقال طلبه واجد شوورایط ادامه تحصوویل از شووهری به شووهر دیگر، در صووورت انتقال خانواده متقاضووی : 61ماده

 شود.گرفتن امتیاز پذیرش، انجام می

 -سب موردح -متقاضی انتقال باید درخواست خود را با ذکر دلیل به صورت کتبی و به همراه رضایتنامه پدر یا همسر :61ماده

 یا مؤسسه مبدأ تسلیم کند. تخصصی سال تحصیلی، به مرکزحداقل سه هفته قبل از شروع نیم

د تقاضای انتقال طلبه را بررسی و موافقت خو ،موظف است حداکثر ظرف یک هفته ،یا مؤسسه مبدأ تخصوصی  مرکز: 62ماده

 اسخ پیا مؤسسه مقصد، مکلف است یک هفته پس از آن،  تخصصی . مرکزمقصد اعالن کندیا مؤسوسه   تخصوصوی   را به مرکز

 کند. ارسالیا مؤسسه مبدأ  تخصصی خود را به مرکز

 -ت محرمانه به صور -در صورت موافقت با انتقال طلبه، کلیه مدارک تحصیلی وی، به همراه تعیین وضعیت رفتاری : 63ماده

 ردد.گو با حفظ سوابق تحصیلی در مرکز تخصصی یا مؤسسه مبدأ، به مرکز تخصصی یا مؤسسه مقصد ارسال می

قم و مرکز مدیریت خراسووان، در مراکز  «سووالم اهلل علیها»الزهراپذیرش درخواسووت انتقال طالب تحت پوشوو  جامعه  :46ماده 

 تخصصی یا مؤسسات تحت پوش  مرکز و بالعکس، با هماهنگی و موافقت مرکز مجاز است.
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 رکزمتحت پوشوو  به  یا مؤسووسووه تخصووصووی مرکزمحل تحصوویل طلبه از یک ، به معنای تغییر موقت ن شوودنمهما :65ماده

 دیگر است.  یا مؤسسه تخصصی

ان حداکثر دو نیمسال مهم ،یا مؤسسات مبدأ و مقصدتخصصی مراکز موافقت تواند با طلبه می ،در صوورت ضورورت   :66ماده

 شود. 

سال تحصیلی، با موافقت های انتخابی در یک نیممهمان شدن طلبه برای گذراندن یک یا چند درس از مجموع درس :67ماده

 یا مؤسسات مبدأ و مقصد بالمانع است.تخصصی مراکز 

  پذیر است.امکان ،در صورت انتقال خانوادهمهمانی طلبه از یک شهر به شهر دیگر،  :68ماده

در یک یا چند  نیمسال کاملچه به صورت و درس  تعداد واحدهایی که طلبه به صوورت مهمان چه به صوورت تک    :69ماده

 تجاوز کند. واحد 21نباید از  ،است گذرانده مرکز تخصصی یا موسسه

ال سووبا ذکر دلیل به صووورت کتبی، حداقل سووه هفته قبل از شووروع نیم   مهمان شوودن خود راطلبه باید درخواسووت  :71ماده 

 یا مؤسسه مبدأ تسلیم کند. تخصصی تحصیلی، به مرکز

تقاضای مهمانی طلبه را بررسی و موافقت خود  ،یا مؤسسه مبدأ موظف است حداکثر ظرف یک هفته تخصصی مرکز :71ماده

ریافت دیا مؤسسه مقصد، مکلف است یک هفته پس از  تخصصی . مرکزمقصود اعالن کند یا مؤسوسوه    تخصوصوی   را به مرکز

 .مبدأ ارسال کندیا مؤسسه  تخصصی خود را به مرکز درخواست پاسخ

 زدر مرک در یک یا چند امتحان، تواندمیطلبه در صورت ضرورت وووو با موافقت مراکز یا مؤسسات مبدأ و مقصد وووو  :72ماده

 د.مقصد، مهمان شویا مؤسسه  تخصصی

ت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی طلبه مهمان را جهت مقصد موظف است گزارش وضعی یا مؤسسه تخصوصی  مرکز  :73ماده

 مبدأ ارسال کند. یا مؤسسه  تخصصی مرکزسال، به ثبت در پرونده تحصیلی وی، در پایان هر نیم

در مراکز  کز مدیریت خراسووان،قم و مر «الم اهلل علیهاسوو»الزهراجامعهطالب تحت پوشوو  مهمانی پذیرش درخواسووت  :47ماده

 با هماهنگی و موافقت مرکز مجاز است. ؤسسات تحت پوش  مرکز و بالعکس، یا متخصصی 
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 شود.برگزار می ،طلبه های آموزشی پژوهشیبه منظور ارزشیابی توانمندیآزمون جامع  :75ماده

 الزم است در آزمون جامع شرکت کند: ،طلبه واجد شرایط ذیل : 76ماده

 ؛را با موفقیت به پایان رسانده باشد واحدهای درسی غیر از رساله علمی کلیه   76-1

  باشد؛ 11 حداقلکل نمرات وی میانگین     76-1

 دارای نمره قبولی در آزمون زبان تخصصی باشد؛    76-3

 کسوورجبران برای در طول سوونوات مجاز تحصوویل تواند می باشوود، 11کمتر از دروس وی  معدل کلای که طلبه تبصددر  

د آن دروس شرکت انتخاب کرده، در امتحان مجدّآموزشی  گروهرا با نظر  واحد درسی 11حداکثر در هر نیمسال،  ،معدل

 .شودجایگزین میثبت و  در کارنامهجدیدی که بیشتر از نمره قبلی باشد؛ نمرات در این صورت، کند. 

 شود:نفر به شرح ذیل برگزار می 3از  توسط هیختی مرکب ،مصاحبه علمیآزمون جامع به صورت کتبی و  : 77ماده

  ؛یا مؤسسه تخصصی مرکزآموزشی دو نفر از اساتید به پیشنهاد گروه  22-1

  ؛استان مدیریت عنوان نمایندهیک نفر از اساتید به  22-2

 شود.میبرگزار ، مرتبطمحتوای دروس رشتۀ موضوع از  5تا  3  ازصورت متمرکز و به آزمون کتبی   :78ماده          

 . شودمیهای دوره، توسط معاونت آموزش مرکز، تعیین و ابالغ منابع و محدوده آزمون با توجه به سرفصل تبصر           

 .در آزمون کتبی است 11ب حداقل معدل منوط به کس ،برگزاری مصاحبه علمی  :79ماده

 شود.مصاحبه علمی پیرامون موضوعات آزمون کتبی انجام می   :81ماده            

 کمتر باشد. 11نباید از  ،درصد است و معدل کل در آزمون جامع 41به  11نسبت نمره آزمون کتبی به مصاحبه علمی   :81ماده

تواند جهت کسب معدل ی آزمون کتبی و مصاحبه علمی، میطلبه در صورت عدم موفقیت در هر یک از دو مرحله :82ماده

امتیاز  و در صورتی که موفق نشود باشد، شرکت کند 11آنها کمتر از دروسی که نمره  کثر دو بار در آزمون مجددالزم، حدا

 شود.از ادامه تحصیل محروم می الزم را از این مراحل به دست آورد،

 شود.می برگزارمعاونت آموزش  سال بر اساس زمانبندی ابالغی  دوبار در ،آزمون جامع: 83ماده

 منوط به قبولی در آزمون جامع است.، دفاع از رساله علمی: 84ماده 

 شود.در کارنامه نیمسالی طلبه ثبت می در معدل، نمره آزمون جامع بدون تاثیر:  85ماده
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  شود.نجام میا مرکز تخصصی یا مؤسسه با ارایه درخواست کتبی طلبه و موافقت گروه آموزشی، انصراف از تحصیل :86ماده

ووو با حق رای ووو در جلسات تصمیم گیری در خصوص قبول انصراف یا   مرکز تخصصی یا موسسهحضور مدیر   تبصر  

  الزم است. ،برگشت طلبه

نصرف مهای آموزشی شرکت نکند؛ ماه، در فعالیت، بی  از یک  یا مؤسسه تخصوصی  مرکزای که بدون اطالع طلبه :87ماده

 شود.از تحصیل شناخته می

 باره قبولآموزشی در گروهخود را پس بگیرد، انصراف تقاضوای   ،سوال تحصویلی بعد  چنانچه طلبه تا قبل از آغاز نیم  :88ماده

 کند. گیری میدرخواست تصمیم

ی وی ها، با برگشوت طلبه انصورافی، مدت عدم حضور طلبه جزو غیبت  گروه آموزشوی  در صوورت موافقت    تبصدر   

 بهسال جزو مرخصی تحصیلی، محاس، آن نیمبیشتر از حد مجاز غیبت باشد . چنانچه عدم حضور طلبه،گرددمحاسوبه می 

 شود.  سنوات تحصیلی طلبه محاسبه می سال جزوو در صورت نداشتن مرخصی، آن نیم شده

های ابالغی در صووورت قطعی شوودن انصووراف، تحصوویل مجدد طلبه، با طی مراحل پذیرش و بر اسوواس دسووتورالعمل  :89ماده

  ممکن است.

 .داخت کندپرهای دوره را هزینه موظف است تمامیدر صورتی که طلبه از تحصیل انصراف دهد،   :91ماده

 

 

براسوواس و  مرتبطرشووته وگرای   در موضوووع واحد،  21به  ارزش ، ملزم به ارائه رسوواله علمی ،سووطح چهارطلبه در  :91ماده

  است. ابالغیهای نامهضوابط و آیین

  .موثر استو در معدل کل   11 رساله علمی قبولی نمره  :92ماده
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و  دنامه با موفقیت گذرانده باشا طبق برنامه و بر اساس این آیینردرسی و رساله علمی واحدهای  ییهای که کلّطلبه : 93ماده

 گیرد.سطح چهار تعلق میدانشنامه  ،و به وی باشد؛ فارغ التحصیل شناخته شدههای اخالقی رفتاری و فکری واجد صالحیت

تعلق دانشنامه ، های الزم اعالم کندفاقد صالحیت مرتبط، نامهطبق آیین ، آنان رامرکزکه کمیتۀ انضباطی  به افرادی  تبصر         

 گیرد.نمی

 .لبه، تاریخ دفاع از رساله علمی استتاریخ فراغت از تحصیل ط :94ماده

 

 .است مرکز ی کمیسیون امور خاص آموزشبه عهده ،و پی  بینی نشده خاصگیری در خصوص موارد تصمیم :95ماده

 شود. ای ابالغ مینامه جداگانهدر آیین آموزش مربوط به کمیسیون امور خاصضوابط و مقررات  تبصر  

 .ز استرکبه عهده شورای آموزش م ،نامه نسبت به آن ساکت استگیری در موارد ابهام یا اموری که این آیینتصمیم :96ماده

مورخ:  32 جلسات در ،تبصره 42و  ماده 02در  کهشورای آموزش مرکز است  21ی شمارهمصوبه آیین نامهاین :  97ماده 
 .ه استتصویب رسیدبه 1/2/1305مورخ:  41و  23/1/1305 مورخ: 30 ،24/12/1304مورخ:  38، 12/12/1304

 
 


