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

  

  دمهدمهمقمق

ران اندرکاهاای عممیاه ااواهرانق نقطاه ن ارا  دساتنامه آموزشی مقطع عمومی حوزهپس از گذشت حدود شش سال از ابالغ و اجرای آیین

 باازنرری در وهای کارشناسی در مرکز های استانی توسط معاونت آموزش مرکز دریافت شد و پس از بررسیاجرایی مدارس عممیه و مدیریت

ه باتصویب نهاایی  ونامه مزبور تهیه شد و جهت بررسی ق اصالحیه آیین«وقتپارهشیوه حضوریِ »مواد و اضافه نمودن ضوابط مربوط به برای 

 من اور ارتقاای به را نامه حاضرگفترو آیینپس از چندین جمسه بحث ونیز . شورای آموزش مرکز گردیدارائه « شورای محترم آموزش مرکز»

وقات و تمامحضاوری   شایوهنامه آموزشی مقطع عماومی ا آیین اکنون تصویب کرد. ایجاد وحد  رویه در مدارس عممیه آموزشی و  کیفیت 

 گردد.یهای عممیه اواهرانق جهت اجرا ابالغ مپس از تصویب نهایی در شورای آموزش مرکز و تأیید مدیر محترم حوزه وقت(پاره

 در این اصوص توجه به نکا  زیر ضروری است:

 ؛های استانی استمدیریت هو ن ار  بر اجرای آنق به عهدمدارس عممیه مدیران  هنامه بر عهدلیت اجرای این آیینئومس .1

 است؛مرکز معاونت آموزش  هنامهق به عهدتفسیر و رفع ابهام مواد آیینن ار  کالن و  .2

 باشد؛   میکمیسیون امور ااص  هااصق به عهد بینی نشده یا مواردنامه پیشمواردی که در این آیین گیری در اصوصتصمیم .3

ار ان مفااد آن قارنامه و برگزاری جمسه توجیهیق طاال  را در جریاای از آیینی نسخهموظفند با ارایهمدارس عممیه  مدیران محترم .4

 دهند؛  

 کار بستن مفاد آن است؛ ه دقیق و ب هنامهق منوط به مطالعآیین ایننیل به اهداف اساسی  .5

 رکزبعدی به م رهاین  تجدیدهت اود را جهای پیشنهاد ؛رودمدیرانق اساتید و طال  محترم انت ار می قامور آموزشیمجریان  هیاز کم .6

 ارسال فرمایند. مدیریت

                                                                                                      

 معاونت آموزش

 های عممیه اواهرانمدیریت حوزهمرکز 

 1393بهمن 
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  تعاریفتعاریف  

 :ق دهیمانامر سااز قاری حوزه عممیه اواهرانذگشورای سیاستتحت ن ار  های عممیه اواهران که مرکز مدیریت حوزه مركز

 بر عهده دارد.ا رر اواهران سراسر کشومدارس عممیه هدایتق ن ار  و پشتیبانی 

 ناماه و در این آیین کندارائه میدر مقطع عمومی تربیتی است که دروس متداول حوزوی را ا  شییک واحد آموز :مدرسه علمیهه

 شود.گفته می« مدرسه»به ااتصار 

 :ده باشدهای عممیه اواهران پذیرفته شفردی است که به صور  رسمی برای تحصیل در یکی از مقاطع آموزشی حوزهطلبه. 

  ماومی طراحای وشود که با رویکارد عهای عممیه اواهران اطالق میتعمیم و تربیت حوزه به اولین مقطع از ن ام عمومي:مقطع 

و  ن مادرک دیامممدر دو گروه ویژه دارندگا شده والتحصیالن این مرحمهق مدرک تحصیمی سطح دو اعطاء به فارغ. گرددارائه می

 شود.اجرا میسوم راهنمایی  ویژه دارندگان مدرک

 بات یاا دارای دو نفار از اسااتید  ا و مدرسهاست مرکب از مدیرق معاونان آموزشیق فرهنریق پژوهشی شورایی :مدرسه شوراي

 د.شوگیری در امور محوله تشکیل میبرای بررسی و تصمیمکه  حداقل دو سال سابقه تدریس در مدرسه

 آن  هدارنادو  طع عمومی داللت داردالتحصیمی طمبه در مقشود که بر فارغبه گواهینامه رسمی اطالق می :2سهط  تحصیلي مدرك

 براوردار است. عالیو مراکز آموزشها های کارشناسی دانشراهالتحصیالن دورهفارغ از کمیه مزایای عممی و استخدامی

 پایاان دوره  به طالبی که امکان ادامه تحصیل تا در شرائط ااص شود کهبه گواهینامه رسمی اطالق می:1سط تحصیلي  مدرك

هاای کااردانی التحصیالن دورهفارغ آن از کمیه مزایای عممی و استخدامیه دارندشود و رای آنان وجود ندارد اعطاء میعمومی ب

 براوردار است.  عالیو مراکز آموزشها دانشراه

 :ک ی عممیق در طول یاجمسه 32عممی و یا  ا جمسه ن ری 24ن ریق یا  جمسه 16مقدار محتوای آموزشی که در  واحد درسي

  شود.نیمسال تحصیمی تدریس می

 ممای طمباه دربااره واحد درسی است. این تحقیقق نتیجه تتبع ع 3یکی از عناوین مواد در مقطع عمومیق به ارزش  پایاني: تحقیق

 موضوعی مشخص در یکی از عموم اسالمی است.

 :س عممیاهماداریمی اود را در یکای از های تحصشود که طمبه تمامی برنامهاطالق می به شیوه ای از تحصیل تحصیل حضوري 
 گذراند.می

 ساال  7تا  5زمانی  های تحصیمی اود را بازهشود که طمبه برنامهای از تحصیل حضوری مقطع اول اطالق میبه شیوه وقت:تمام

 گذراند.می

 ال سا 9تا  7زمانی  را بازه های تحصیمی اودشود که طمبه برنامهای از تحصیل حضوری مقطع اول اطالق میبه شیوه وقت:پاره

 گذراند.می
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  صل اوّل: کلیاتصل اوّل: کلیاتفف    

داد واحادهای تعااست. در این ن امق ارزش هر درس با « ن ام واحدی» مبتنی بر  قاواهرانمدارس عممیه آموزش در تمامی  (1ماده

 درس سنجیده شده و قبولی یا عدم قبولی در یک درسق به همان درس محدود اواهد شد. آن

 است.دقیقه  90دقیقه و دو جمسه با هم  50برابر با  هر جمسه درسزمان  مد  (2ماده

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

  در شهریورماه برگزار کنند. امتحانا  مجدد طال  را موظفند مدارس عممیه  :1تبصره

 2توانند در صور  داشتن شرائطق اقدام به برگزاری دوره تابستانی نمایند. میرس عممیه مدا :2تبصره

 شود.ابالغ می قمدارس عممیهبه در پایان نیمسال دومق  قمعاونت آموزش تقویم تحصیمی هر سالق پس از تأیید (4ادهم

 3د.هستنطرف مرکز ابالغی از  ه درسیبرنامبه اجرای  موظفمدارس عممیه  (5ماده

 : استبه شرح ذیل ا  نامهبدون احتسا  مراصی مندرج در آیین اعمومی  در مقطعتحصیل  مد  طول (6ماده

 سال 7 و حداکثر 5 حداقلق و باالتر دارندگان مدرک دیممم برای الف(

 سال  9 و حداکثر 7ق حداقل متوسطه دوره اولسوم راهنمایی و یا اتمام دارندگان مدرک  برای  (

 4سال 9و حداکثر  7حداقل  قوقت وره پارهد برای ج(

جزو سنوا  تحصایمی  است؛برای طمبه فراهم نبودهتحصیل امکان ق توسط مدرسه ی که به دلیل عدم ارائه درسمد  زمان تبصره:

 5شود.وی محسو  نمی

                                                 
 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 نسبت 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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قیت برذراند از ادامه تحصایل در صورتی که طمبه نتواند واحدهای درسی تعیین شده را در حداکثر مد  مجاز تحصیل با موف (7ماده

 1 های ابالغی اواهد بود. ق بر اساس دستورالعملبازپذیریو تحصیل مجدد ویق منوط به طی مراحل  محروم اواهد شد

نسبت کمیسیون امورااص مرکزق  در صور  تخمفق .مجاز نیستدر حوزه و دانشراه یا چند واحد حوزوی  تحصیل همزمان (8ماده

 2نماید.میگیری تصمیم قدر حوزه طمبهادامه تحصیل یمی و یا ابطال سوابق تحصبه 

 3 مجاز اواهد بود.  های ابالغیقتحصیل همزمان طال  ممتاز و با شرائط ااصق صرفاً بر اساس دستورالعمل تبصره:

  .استصرفاً براساس ن ریه شورای مدرسهق مجاز به کار طمبه در حین تحصیلق 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 در تقویم تحصیمیدر مهمت طمبه موظف است (10ماده

انتخاا  واحاد طمباه باا تأییاد نرذشته باشد؛  نیمسالسه هفته از شروع  در صور  تأایر در این امرق مشروط بر آنکه :تبصره

  پذیر است.امکان مدرسهشورای 

و در رسای واحاد د 20و حداکثر  12ق حداقل نیمسالهر وقتق در دوره تمامدر  بر اساس طول مد  تحصیلتواند می طمبه (11ماده

 ند.کواحد درسی را انتخا   14و حداکثر  8حداقل ق در هر نیمسالوقت پارهدوره 

ق در دوره ساال بعادتواند در نیممی شورای مدرسهبا موافقت   به باال کسب نمایدق 18ای که در یک نیمسالق معدل طمبه :1تبصره

 واحد درسی را انتخا  نماید.  18واحد و در دوره پاره وقتق حداکثر  24وقتق حداکثر تمام

واحاد  10وقت و واحد در دوره تمام 14؛ در نیمسال بعد حق انتخا  بیش از ای که در یک نیمسال مشروط شودطمبه: 2تبصهره

 ندارد.وقت را در دوره پاره

 

 

و واحد درسای  24صرفاً  اپایانی بدون احتسا  تحقیقا  فراغت از تحصیل برایدوره تمام وقتق در صورتی که طمبه  :3تبصره

قبلق مجاز به أااذ کمیهاه  نیمسالدر  14معدل ه باشد؛ منوط به دارا بودن حداقلداشتواحد درسی  18وقتق صرفاً طمبه دوره پاره

                                                 
تواند از طریق پذیرش مجدد و یا شرکت در آزمون بازپذیری، ادامه تحصیل دهد؛ 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 مواردی است که به کمیسیون امور ااص استان واگذار شده است..  2

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

   پذیر است.شورای مدرسه امکان
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 .اواهد بودق نیمسالواحدها در آارین 

نیازها یا عدم ارائاه به دلیل رعایت پیشواحد داشته باشد و یا  12که طمبه برای فراغت از تحصیلق کمتر از  در صورتی: 4تبصره

جازو  نیمساالبالماانع باوده و آن نتواند حداقل واحد مجاز را انتخا  نماید؛ ااذ کمتر از حاداقل مجاازق درس توسط مدرسهق 

 1یست.ن ل آن مؤ ر در مشروطی و ممتازیلکن معد ؛گرددمحاسبه می طمبهسنوا  تحصیمی 

 قداکثر واحادحداقل و حمراعا  با  و بر اساس تقویم تحصیمی زمان حذف و اضافهدر  نیمسالپس از شروع  تواندطمبه می (12ماده

 تخابی اود را حذف یا اضافه نماید.و درس از دروس اندتا 

 ا ذف اضطراری بر اساس تقویم تحصیمیدر زمان ح ا نیمسالتا چهارهفته مانده به پایان    ضرور تواند در صورمی طمبه( 13ماده

های وی از سه شانزدهم مجماوع حذف کند مشروط به آنکه غیبت مدرسه انتخابی اود را با ن ر شورای یک یا چند درس از دروس

 2حداقل واحد کمتر نشود.های باقیمانده وی از ساعا  آن درس بیشتر نباشد و تعداد واحد

 ق تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای مدرسهق طمبه قاادر باهنیمسالانتخابی در یک  واحدهایحذف کمیه  (14ماده

های و در صور  اتمام مراصی شودوی محسو  می مراصیمزبور جزو  نیمسالنباشد. در این صور   نیمسالتحصیل در آن  ادامه

 3شود. مسال جزو سنوا  تحصیمی طمبه محاسبه مینی مجازق آن

 

   فصل سوم: دوره تابستاني فصل سوم: دوره تابستاني  

 1ارائه نمایند. درس واحد 6در فصل تابستانق حداکثر  توانندمیمدارس عممیه  (51ماده

                                                 
واحدد اخدذ کندد، آن نیمسدال  ،الذکر، کمتر از حد نصداب الزممنرور 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 آمدوطالب فدراه  اسدت؛  الزم اسدت معاوندادر 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 دهد، 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

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

یبدت غ ،ارنامده طلبدهثبت 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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 شرکت طال  در دوره تابستانیق الزامی نیست. تبصره: 

 2 یق حضور و غیا  و ارزشیابیق مانند نیمسال است.ضوابط آموزشی در دوره تابستانیق از قبیل: ساعت برگزار (16ماده

 شود.و صرفاً در معدل کل محاسبه می یستمعدل دوره تابستانی مؤ ر در مشروطی یا ممتازی طمبه نتبصره:   

  فصل چهارم: معرفي به استادفصل چهارم: معرفي به استاد  

باه اساتاد  ق ر طول دوران تحصایلواحد درسی د 6طمبه را در موارد زیرق برای گذراندن حداکثر  تواندمی قی مدرسهشورا (17ماده 

 3معرفی نماید:

 4حاداکثر  به میازان از شرکت در امتحان مجددق  ابه دالیل موجه  امشکل تحصیمی و یا معذور بودن طمبه  در صور  بروز .1

 4واحدق در طول دوران تحصیل 

 برای فراغت از تحصیل  ا پایانیبدون احتسا  تحقیقا واحد درسی  2حداکثر باقیماندن  .2

  

  ل پنجم: حضور و غیابل پنجم: حضور و غیابفصفص  

 .لزامی استق ابرنامه و پژوهشی تحتق تربیتی های آموزشیو فعالیت یدرس هایبرنامه تمامی درطمبه  شرکت (18ماده 

                                                                                                                                                                        
بدرای مجمدو  توسط مدرسه در ترم تابستانی،  اما ارائه درس ؛واحد 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 می ،در طدول تدرم که طلبدهانجام می شدودمعرفی 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 اگرآنز 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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تأایرق حکم بار  سهشود و هر تأایر و بیشتر از آنق غیبت محسو  میق تا ده دقیقه از پنج درسق عدم حضور یا ترک کالس (19ماده

 1ت را دارد. یک جمسه غیب

 .استداکثر غیبت برای هر واحد درسیق اعم از ن ری و عممیق سه شانزدهم ساعا  آن درس ح (20ماده

 است. و در حکم نمره صفر شودبرای آن درس من ور می غیبت غیرموجهدر صور  افزایش غیبت از این مقدارق  :1تبصره

 2.شودبدون  بت نمرهق حذف میدرس  ؛ه باشدموج اًتماماً یا تمفیقاگر غیبت در موارد ااصق  :2تبصره

 به عهده شورای مدرسه است.  قغیبتموجه بودن تشخیص  :3تبصره

جاه یاک ااود و تواند برای مواردی مثل ازدواجق بیماری حاد اودق همسرق فرزند یا والدین یا فاو  بساتران درطمبه می (21ماده

 مراصیق عالوه بر حداکثر غیبت مجاز استفاده کند.ده روز  های تبمیغی از حداکثربرای فعالیت همچنین

 .دپذیرمی صور  مدرسهقو برای سایر موارد با اطالع  مدرسهاستفاده از مراصی برای انجام امور تبمیغی با موافقت  :1تبصره

م مبنای بار لازو قمدرساهگواهی از پزشک معتماد  هدر موارد مربوط به بیماری حادق با ارای ده روز مراصیاستفاده از  :2تبصره

 پذیر است.امکان قمراصی مستمر استفاده از

 داکثر ازحانبایاد  نیمسالهای وی در طول ق سقف غیبت21و 20های مندرج در مواد در صور  استفاده طمبه از غیبت :3تبصره

 شود. پنج شانزدهم بیشتر

در قبالق  نیمساالدر  16دارا بودن حداقل معادل و در صور   نیمسالصرفاً در یک  تواندمی در طول دوران تحصیل طمبه (22ماده

مدرساه موارد ااص مانند: بیماری مستمر  با گواهی پزشک مبنی بر لزوم استراحت متوالی( و یا انتقال موقت به شهرستانی که فاقاد 

 3ق بدون حضور در کالس در امتحانا  واحدهای ااذ شده شرکت کند.   مدرسهبا موافقت تحت پوشش باشد؛ 

معادل نیمساال  باشد؛ از شرطتحت پوشش انتقال یافته مدرسهسال تحصیمیق به شهرستان فاقد ای که در آارین نیمطمبه: تبصره

 .قبلق معاف است

  فصـل ششم: ارزشیابيفصـل ششم: ارزشیابي  

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

 شود.کالس، به حسب هر جلسه محاسبه می

 
شدود. مانندد ثبدت می "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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ن میا یان نیمسالقنهایی آن درس است که بر اساس نتایج حاصمه از امتحانا  پا همعیار ارزشیابی تحصیمی در هر درسق نمر (23ماده

 گردد. ور میهای کالسی و امتحانا  شفاهی محاسبه و به صور  عددی بین صفر تا بیست مننیمسالق تحقیقق کار عممیق فعالیت

 1گردد.ابالغ میمرکزق معاونت آموزش  توسطق ارزشیابی دروسدستورالعمل  تبصره:

 های ابالغایق الزامای  مجددق بر اساس دستورالعملو همچنین امتحانادر هر نیمسال امتحانا  دروس ارائه شده  برگزاری (24ماده

 است.

امتحان آن درس برگزار نخواهد شد  ؛باشد جمسه به ازای هر واحد 13کمتر از  قاگر تعداد برگزاری ساعا  یک ماده درسی (25ماده

 2شود.میو به صور  درس ناتمام اعالم 

 است. 12سایر دروس و در  14پایانیق تحقیققبولی در  نمره (26ماده

و یا در امتحان آن درسق غیبت موجاه داشاته باشاد؛  باشد 12تا کمتر از  10نهایی طمبه در درسی  هدر صورتی که نمر: 1تبصره

چه تا موعد مقرر موفق به کسب نمره قبولی نشودق بایاد و چنان شرکت کندامتحان مجدد  درتواند تا پایان شهریور همان سال می

 3شرکت نماید.مجدداً در کالس آن درس 

باید دوبااره  باشد؛ یا در امتحان آن درس غیبت غیرموجه داشته باشدق 10ای که نمره نهایی وی در درسی کمتر از طمبه :2تبصره

 در کالس آن درس شرکت کند.

 شود. بت می مبهطه در کارناما  ردیاعم از قبولی و ا نمرا  ه در پایان هر نیمسالق کمی( 27ماده

                                                 
چندد یدا درسی انجام شدود؛ 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 کدالسهمه جلسات یک درس، پرسشدگری درطلبه 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 نیمسدباشدد، طلبده می  یبعددالف( در صورتی که آن درس جزء دروس ارائه شده مدرسه در نیمسال .  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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 کارنامه ه طال برای کمی ابالغی معاونت آموزشی مرکزق  بندیبر اساس جدول زمانسالق ممزم است در پایان هر نیم مدرسه (82ماده

 .صادر نمایدتحصیمی 

تغییار زق مرک موافقت و مدرسهتأیید مدیر  باق غیرقابل تغییر بوده و تنها در صور  احراز اشتباه در کارنامه نمره پس از  بت (29ماده

 اواهد بود.  نمره ممکن

  و مجماوع در تعداد واحادهای آن درس ضارا  ردیاعم از قبولی و  انهایی هر درس ه معدل نیمسالق نمر بهبرای محاس( 30ماده

 شود.تقسیم می ا ردیاعم از قبولی و  ها بر تعداد کل واحدهای ااذ شده احاصل ضر  آن

مجموع حاصال  ق در تعداد واحدهای آن درس  ضر   وولین نمره ردیاکمیه نمرا  قبولی و  معدل کل دورهقه برای محاسب (31ماده

 شود.تقسیم می ا ردیاعم از قبولی و  امؤ ر در طول دوره  ضر  آنها بر تعداد کل واحدهای

 ازکساب ننمایاد؛ را ااالقیق رفتاری و انضباطی الزم که  اولین نیمسال تحصیل طمبه دوره آزمایشی وی بوده و در صورتی (32ماده

 1شود. ادامه تحصیل محروم می

 شود.ضوابط مربوط به دوره آزمایشیق طی دستورالعمل جداگانه ابالغ می تبصره:

 .استمشروط ؛ باشد 14او کمتراز  نیمسالای که معدل طمبه (33ماده

 نماید. رانیوی بای نسخه ازآن را درپرونده تحصیمییکداده و بودن را به طمبه اطالعموضوع مشروط استموظف مدرسه تبصره:

ساوم مادرک  و طمبه مقطع عماومی ویاژه دارنادگان نیمسالدر صورتی که چهار  قویژه دارندگان دیممم مقطع عمومی طمبه (34ادهم

باه  جدد ویق منوطگردد و تحصیل متحصیل محروم می هاز ادام ؛متناو  یا متوالی مشروط شودق در صورتی که پنج نیمسال راهنمایی

 های ابالغی اواهد بود. ذیرشق بر اساس دستورالعملطی مراحل پ

طمبه فر است و صه نمر در حکمق در جمسه امتحان امتحانی برگهو یا عدم تحویل  نیمسالغیبت غیرموجه در امتحان پایان  (35ماده

 اده شاود؛تشاخیص د که غیبت طمبه در امتحان پایان نیمسال موجاه. در صورتیممزم به شرکت مجدد در کالس آن درس اواهد بود

 بعد شرکت کند.نوبت تواند حداکثر تا پایان شهریور همان سالق در امتحان میطمبه شود و نمره صفر من ور نمی

 شود.هر حالق موجب حذف آن درس میغیبت در امتحانا  مجدد در  :1تبصره

د و در صور  اعالم شو مدرسهنت آموزشی هر گونه عذر جهت شرکت در امتحانا ق قبالً باید به صور  رسمی به معاو: 2تبصره

د ردن غیبات ااوبا مراجعه به معاونت آموزشی نسبت به موجه ک طمبه باید در اولین فرصتق عدم امکان هماهنری و ااذ مجوزق

 اقدام کند.

                                                 
کده معددل  کنددمدیبررسدی  طالبی راصالحیت علمی  ، 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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            ق     نیمساالان پاینمره فقط و در صور  موجه بودن غیبتق  است صفر هنمر در حکم نیمسالغیبت غیرموجه در امتحان میان  (36ماده

 شود. برای آن درس  بت و محاسبه می

 است. مدرسهتشخیص موجه بودن غیبت در امتحانق به عهده شورای  (37ماده

 1شود.نامه انضباطی براورد میفاد آییننمره صفر است و با متخمفق طبق م بت امتحان موجب  هتقمب در جمس (83ماده

تواند ساه اوراق امتحانی تا اتمام دوره تحصیل و صدور مدرک تحصیمی در مدرسه بایرانی شود. مدرسه میالزم است کمیه  (39ماده

 2التحصیالنق اوراق امتحانی را امحاء نماید.ماه پس از اعطای مدرک تحصیمی به فارغ

 است.از وی  ییدیهأطمبه منفصل از تحصیلق منوط به ارائه ریز نمرا  و ااذ ت امتحانی امحاء اوراق تبصره:

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

مصاو   تطبیق دروس گذرانده شده طال  بازپذیری شده از مدارس تابعه و طال  الحاقیق بر اساس دساتورالعمل ابالغای( 40ماده

 3پذیرد.آموزش مرکزق انجام می شورای

در صور  تطبیاق واحاد و مطابقات  ؛داشته باشد ی کشورهای رسمدر صورتی که طمبهق سابقه تحصیل در یکی از دانشراه (41ماده

فقاه واصاولق ادبیا  عر ق منطق و فمسفهق عقایادق » غیر عناوین ق در14ها و دارا بودن حداقل نمره حداقل هشتاد درصدی سرفصل

اسات در ی ممازم ولا از حضور در کاالس معااف گردیادهصرفاً  طمبهشود و در عناوین فوقق نمرا  وی پذیرفته می« قرآن و تجوید

 4امتحانا  آن دروس شرکت نماید.

 5گردد.ق ولی در معدل کل لحاظ میبودهنمرا  تطبیقیق در معدل نیمسال طمبه مؤ ر ن (42ماده

 واحد پذیرفته شدهق یک نیمسال از مد  مجاز تحصیل طمبهق کاسته اواهد شد.   20به ازای هر  (43ماده

  

                                                 
 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 مورد وی اجرا  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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  فصـل هشتم: مرخصيفصـل هشتم: مرخصي  

وقات در دوره تمام و های دیاممم دو نیمساالدوره تمام وقت ویژه ورودیدر  موافقت مدرسهق بامجاز طمبه سقف مراصی  (44ماده

 1سه نیمسال است.  و در دوره پاره وقتق سوم راهنماییهای ورودیویژه 

در شاود. مدرسهق موافقات میشورای و تشخیص  صرفاً در صور  ضرور اولق  نیمسالاز مراصی در طمبه استفاده  با تبصره:

 2 شود.اولین نیمسال بعد به عنوان نیمسال آزمایشی وی محسو  می این صور 

ن بادو ا بادون امتحاان مراصای نیمسالق به ازای هر زایمانق از دو 44د؛ عالوه بر مراصی مندرج در ماده توانمبه میط (45ماده

 3.داستفاده نمایاحتسا  در سنوا  ا 

 .از این مراصی را قبل از زایمان استفاده نماید لنیمسایک  تواندمیطمبه : 1تبصره

 ااصای در صور  تشخیص و دستور پزشک معالجق مبنی بر استراحت مطمق در طول دوره بارداریق یک نیمسال مر :2تبصره

 شود. به مراصی مندرج در این ماده اضافه می من ور استفاده در دوران بارداری ا به ابدون احتسا  در سنوا  

 4گردد.ی با تجویز پزشک معالجق تعیین میدر موارد سقط جنینق میزان مراص :3تبصره

 

                                                 
 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 نیمسال در صورتی که مدرسه ورودی نیمسال دوم نداشته باشد یا دروس طلبه در  الف(. 2

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

ای ورودی : طلبهثالاطال  داده شود.)به عنوان مالذکر، مراتب باید جهت اصالح دوره منتسب طلبه، به مدیریت استان در 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  94ه ورودی ب 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 با مجدوز پزشدک، بده حددی باشدد کده میدزان غیبت.  4

شود؛ 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 
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تواند به جای استفاده از یک نیمسال مراصی بدون امتحانق یاک نیمساال می قبارداری یا پس از زایمان ورهطمبه در د :4تبصره

 1های غیرحضوری شده و دروس اود را در آن مرکز برذراند. مهمان مرکز آموزش

درسه تسامیم مطمبه باید تقاضای مراصی اود را به صور  کتبی تا دو هفته قبل از شروع هر نیمسال به معاونت آموزش  (46دهما

 اساخروییپ عدم کند. کند و مدرسه نیزق موظف است حد اکثر تا یک هفته بعد از دریافت تقاضاق موافقت یا عدم موافقت اود را اعالم

 موافقت با مراصی وی اواهد بود. هدر زمان مقرر به دراواست طمبهق  به منزلمدرسه 

  : انتقال: انتقالنهمنهمفصل فصل 

دوره  ق بعاد از گذرانادندیرر تحت پوششه تحت پوشش به مدرس مدرسهانتقال به معنای تغییر محل تحصیل طمبه از یک  (47ماده

 2.استآزمایشی 

 3فراهم نباشد.از طریق مهمان شدنق ادامه تحصیل طمبه  امکانشود که انتقالی در صورتی انجام می: تبصره

 

صدق س مبدأ و مقتحصیلق از یک مدرسه به مدرسه دیرر در همان شهر با موافقت مدار هانتقال طمبه دارای شرایط ادام (48ماده

متار نباشاد؛ کرباوط ق در ساال ورودی ممقصاد پذیرفته شده در مدرساه او از امتیاز آارین فرد پذیرشمشروط به اینکه امتیاز 

 پذیرد.صور  می

توانناد بادون در ن ار ق میعممیهبا مدرسه محل سکونت طمبهفاصمه و مقصد با لحاظ  مدیران مدارس مبدأشهرها در کالنتبصره: 

 4با دراواست طمبه موافقت نمایند. پذیرشقگرفتن امتیاز 

                                                 
  سددازی زیرسدداخت در سددامانه و آمادهو پددس از موافقددت مرکددز آمددوزش غیرحضددوری اجرایددی شدددن ایددن تبصددره، منددوط بدده .  1

 .(ه استاست.)زیرساخت در سامانه تا کنون فراه  نشد

 
در  «وآلهعلیهاهللصدلی»العالمیهالمصطفیو مرکز مدیریت خراسان و جامعه «علیهااهللسدالم»الزهراءپذیرش درخواست  طالب تحت پوشش جامعه .  2

 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،.  3

تده مهمدان پذیرف به عنوانمهمانی استفاده نکرده است، صرفا  فرصت دو نیمسالآخرین سال تحصیلی است و قبال از ای که درطلبه الف(

 ترم مهمانی را استفاده کرده است.و 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. 4
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دیررق در صور  انتقال اانواده متقاضیق بدون در ن ر گرفتن امتیاز انتقال طمبه واجد شرایط ادامه تحصیل از شهری به شهر  (49ماده

 1شود.انجام میپذیرش 

 ا حساب ماورد ا متقاضی انتقال باید دراواست اود را با ذکر دلیل به صور  کتبی و به همراه رضایتنامه پدر یا همسر (50ماده

 کند. مبدأ تسمیمه حداقل سه هفته قبل از شروع نیمسال تحصیمیق به مدرس

را بررسی و موافقت اود را به مدرساه مقصاد اعاالم  مبهمدرسه مبدأ موظف است حداکثر ظرف یک هفته تقاضای انتقال ط (51ماده

 2ن ر اود را به مدرسه مبدأ اعالم نماید. قآن ازنماید و مدرسه مقصدق مکمف است یک هفته پس 

مرباوطق  هاایگکاربر اعم از سوابق پذیرشیق اوراق امتحانیق وی یمیق کمیه مدارک تحصطمبه در صور  موافقت با انتقال (52ماده

 ی در مدرسه مبدأقبا حفظ سوابق تحصیمو ا  به صور  محرمانها  تعیین وضعیت رفتاری (ق به همراهپرونده پژوهشیق پرونده فرهنری

 گردد.به مدرسه مقصد ارسال می

  مهمان: مهماندهمدهمصل صل فف :  

ن دوره محل تحصیل طمبه از یک مدرسه تحت پوشاش باه مدرساه دیرارق بعاد از گذراناد مهمانیق به معنای تغییر موقت (53ماده

 آزمایشی  است. 

 

                                                 
 کیلومتری شهر مبدأ است. 30منرور شهری است که در فاصله بیش از  الف(. 1

 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

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 صورت موردی بدهبوی بلکه  شود؛انتقال دائ  طلبه موافقت نمی، محل سکونت طلبه تغییر کرد، با اواسط نیمسالدر صورتی که در ( و

وی در  وراق امتحدانیابدیهی است با توجه به اتمام زمان ثبت مهمانی در سامانه، بایستی  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 باشدوقت 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 مدرسه مبدأ ثبدت انتقدال  ما باید در سامانه آموزش ثبت شود.انتقال طلبه حتالف( . 2

 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(
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هاای دیامممق ویاژه ورودی در مقطع عماومیو  نیمسالحداکثر سه های سوم راهنماییق در مقطع عمومی ویژه ورودی طمبه (54ماده

 1د. مبدأ و مقصدق مهمان شو فقت مدارسد در صور  ضرور  و با مواتواننیمسال میحداکثر دو 

  ست.اپذیر امکان مهمانی طمبه از یک شهر به شهر دیررق صرفاً در صور  انتقال اانواده و با رضایت کتبی پدر یا همسرق (55ماده

های انتخاابی در یاک نیمساال تحصایمیق باا موافقات مهمان شدن طمبه برای گذراندن یک یا چند درس از مجموع درس (56ماده

 2مبدأ و مقصد بالمانع است.س ارمد

 به میزان یک چهارم کل واحدهای درسیق مهمان شود. حداکثردر طول دوران تحصیلق تواند می مبهط (57ماده

 ل تحصایمیق باهمتقاضی مهمانیق باید دراواست اود را با ذکر دلیل به صور  کتبیق حداقل سه هفته قبل از شروع نیمسا (58ماده

 .مدرسه مبدأ تسمیم کند

تواند یک یا چند مورد از امتحانا  پایان نیمسال اود را طمبه در صور  ضرور  ا با موافقت مدارس مبدأ و مقصد ا می (59ماده

 3در مدرسه مقصدق امتحان بدهد.

 قصد اعاالممرا بررسی و موافقت اود را به مدرسه مبه مدرسه مبدأ موظف است حداکثر ظرف یک هفته تقاضای مهمانی ط (60ماده

 نماید. مدرسه مقصدق مکمف است یک هفته پس از آن ن ر اود را به مدرسه مبدأ اعالم نماید.

   ی ویق          تحصیم را جهت  بت در پروندهمهمان و فرهنری طمبه ی موزشیق پژوهشآمدرسه مقصد موظف است گزارش وضعیت ( 61ماده

 ق به مدرسه مبدأ ارسال کند. نیمسالدر پایان هر 

حات تدر مادارس  به عنوان مهماناراسانق  مرکز مدیریتو قم « س»الزهرادراواست طال  تحت پوشش جامعهپذیرش  (62ماده 

  است.و بالعکسق صرفاً با هماهنری و موافقت مرکز مجاز  پوشش مرکز

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

حضاوری و مهاود را از حضوری به نی قط یکبارق شیوه تحصیلق فتواند با موافقت شورای مدرسهمی طمبه در طول تحصیل (63ماده

 .شودای ابالغ مینهتغییر دهد. شرائط و ضوابط تغییر شیوه تحصیمی طال ق طی دستورالعمل جداگاوقت و بالعکس وقت به پارهاز تمام

  

                                                 
 ، الزامی است.و همراهی همسر یا والدین در خصوص پذیرش طالب مهمان، اخذ گواهی سکونت طلبه.  1

 
 سه معرفی شود.تواند در یک نیمسال، به عنوان مهمان تکدرس، همزمان به چند مدرطلبه می.  2

 
 شود، محدودیت ندارد.معرفی می مهمان امتحانیهایی که طلبه به عنوان تعداد نیمسال الف(. 3

 شود.طرح سؤاالت امتحانی و تصحیح اوراق امتحانی، در مورد طلبه مهمان، توسط مدرسه مقصد انجام میب( 
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   تحصیلتحصیل  و ترکو ترکدهم: انصراف دهم: انصراف دوازدوازفصل فصل  

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

  طمبه دراواست اود را کتباً به مدرسه تسمیم کند. الف(

 شورای مدرسهق موافقت اود را با انصرافق به طمبه ابالغ نماید.  (ب

                ن دراواسات تا قبل از آغاز نیمسال تحصیمی بعد تقاضای اود را پس بریردق شاورای مدرساه دربااره  ایا طمبهچه چنان (65ماده

 کند. گیری میتصمیم

هاای وی محاسابه مد  عدم حضاور طمباه جازو غیباتبا برگشت طمبه انصرافیق شورای مدرسهق  موافقتدر صور   تبصره:

شود و در عدم حضور وی بیشتر از حد مجاز غیبت باشدق آن نیمسال جزو مراصی تحصیمی وی محاسبه می چهگردد و چنانیم

 1 شود.میا  تحصیمی طمبه محاسبه در سنو نیمسالصور  نداشتن مراصیق آن 

 از اداماهه و های آموزشی شرکت نکند؛ انصرافی تمقی شادماهق در فعالیتبیش از یک قمدرسه ای که بدون اطالعطمبه (66ماده

  شود.میتحصیل محروم 

عذر با تشخیص شورای در صور  موجه بودن عدق دراواست ادامه تحصیل نماید؛ ب نیمسالچنانچه طمبه تا قبل از آغاز  تبصره:

در سانوا   نیمساالشاود و در صاور  نداشاتن مراصایق آن ق آن نیمسال نیز جزو مراصی تحصیمی وی محسو  میمدرسه

 2.تحصیمی طمبه محاسبه اواهد شد

مکان های ابالغای مق با طی مراحل پذیرش و بر اسااس دساتورالعملتحصیل مجدد طمبهدر صور  قطعی شدن انصرافق  (67ماده

 است. 
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  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 ارائه تحقیقدر مقطع عمومیق ممبه مط (68ماده

   دهم: فراغت از تحصیلدهم: فراغت از تحصیلچهارچهارفصل فصل  

قل معادل داو کسب ح عممی و مهارتیرفتاریق ااالقیق های الزم احراز صالحیت پس از قعمومیمقطع التحصیالن به فارغ( 69ماده

 گردد.سطح دو اعطا میتحصیمی  در کل دورهق مدرک  14

حصیلق نسبت به تتواند در طول سنوا  مجاز می؛ باشد 14چنانچه معدل کل طمبهق پس از گذراندن کمیه دروسق کمتر از  تبصهره:

قادام کناد و در ای مدرساه ابه انتخا  اود و تأیید شور نیمسالواحد درسی در 20معدل با امتحان مجددق حداکثر  جبران کمبود

واهد سابقق حذف ا که بیشتر از نمره قبمی باشد؛ در کارنامه وی  بت و نمره قبولیاین صور ق نتیجه امتحانا  مجدد در صورتی

 شد. 

 478باا مصاوبه  عمومی برای آنان وجاود نادارد و مطاابق مقطعمرکز می تواند به طالبی که امکان ادامه تحصیل تا پایان  (70ماده

فکاری و  های ااالقایقاند؛ پس از احاراز صاالحیتگذرانده 14حداقل با معدل های عممیهق دروس سطح یک را عالی حوزه شورای

 طح یک اعطاء نماید. سرفتاریق مدرک عممی 

ایناده یرق نمکمیسیونی مرکب از معاون آموزشق نمایناده ماد الذکرقمرجع تشخیص عدم امکان ادامه تحصیل طال  فوق :1تبصره

 ود.های عممیه اواهران اواهد بحوزه تربیتی و مدیر آموزش عمومی دبیر کمیسیون( مرکز مدیریتا  فرهنری معاون

 ا باودن شارائطاند؛ الزم است عاالوه بار دارق تحصیل نمودههای سوم راهنماییورودیطالبی که در دوره عمومی ویژه  :2تبصهره

 یز برذرانند.این دوره را ن الذکرق دروس ااتصاصیفوق

 است.وی تاریخ فراغت از تحصیل طمبهق تاریخ کسب آارین نمره قبولی  (71ماده

   خاصخاصامورامورهم: هم: ددپانزپانزفصل فصل  

ه کمیسایون نامه نسبت به آن ساکت است و یا موارد ضروری و یا اضاطراری باه عهادگیری در مواردی که این آیینتصمیم (72ماده

 است. امورااص 

  شود.ابالغ میای نامه جداگانهوط به کمیسیون امور ااص در آیینضوابط و مقررا  مرب تبصره:

أییاد مادیر تو پس از  شورای آموزش مرکز به تصویب رسیددر  1393 /17/09تاریخ تبصره در  38ماده و  72نامه شامل این آیین

                           االجراست.                              های عممیه اواهران از تاریخ ابالغ الزمحوزه

                            


