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شیوه حضوری(تماموقتو پارهوقت)

مرکز مدیریت حوزههاي علميه خواهران
(بر اساس مصوبات شوراي آموزش)

مقطع عمومی ـ شیوه حضوری

آییننامه آموزشی حوزههای علمیه خواهران

مقدمه
پس از گذشت حدود شش سال از ابالغ و اجرای آییننامه آموزشی مقطع عمومی حوزههاای عممیاه ااواهرانق نقطاه ن ارا دساتاندرکاران
اجرایی مدارس عممیه و مدیریتهای استانی توسط معاونت آموزش مرکز دریافت شد و پس از بررسیهای کارشناسی در مرکز و باازنرری در
برای مواد و اضافه نمودن ضوابط مربوط به «شیوه حضوریِ پارهوقت»ق اصالحیه آییننامه مزبور تهیه شد و جهت بررسی و تصویب نهاایی باه
«شورای محترم آموزش مرکز» ارائه گردید .شورای آموزش مرکز نیز پس از چندین جمسه بحث وگفترو آییننامه حاضر را به من اور ارتقاای
کیفیت آموزشی و ایجاد وحد رویه در مدارس عممیه تصویب کرد .اکنون آییننامه آموزشی مقطع عماومی ا شایوه حضاوری تماموقات و
پارهوقت) پس از تصویب نهایی در شورای آموزش مرکز و تأیید مدیر محترم حوزههای عممیه اواهرانق جهت اجرا ابالغ میگردد.
در این اصوص توجه به نکا زیر ضروری است:
 .1مسئولیت اجرای این آییننامه بر عهده مدیران مدارس عممیه و ن ار بر اجرای آنق به عهده مدیریتهای استانی است؛
 .2ن ار کالن و تفسیر و رفع ابهام مواد آییننامهق به عهده معاونت آموزش مرکز است؛
 .3تصمیمگیری در اصوص مواردی که در این آییننامه پیشبینی نشده یا موارد ااصق به عهده کمیسیون امور ااص میباشد؛
 .4مدیران محترم مدارس عممیه موظفند با ارایهی نسخهای از آییننامه و برگزاری جمسه توجیهیق طاال را در جریاان مفااد آن قارار
دهند؛
 .5نیل به اهداف اساسی این آییننامهق منوط به مطالعه دقیق و به کار بستن مفاد آن است؛
 .6از کمیه مجریان امور آموزشیق مدیرانق اساتید و طال محترم انت ار میرود؛ پیشنهادهای اود را جهت تجدید ن رهای بعدی به مرکز
مدیریت ارسال فرمایند.
معاونت آموزش
مرکز مدیریت حوزههای عممیه اواهران
بهمن 1393
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 تعاریف
 مركز :مرکز مدیریت حوزههای عممیه اواهران که تحت ن ار شورای سیاستگذاری حوزه عممیه اواهرانق امر ساازماندهیق
هدایتق ن ار و پشتیبانی مدارس عممیه اواهران سراسر کشور را بر عهده دارد.
 مدرسه علمیهه :یک واحد آموزشی ا تربیتی است که دروس متداول حوزوی را در مقطع عمومی ارائه میکند و در این آیینناماه
به ااتصار «مدرسه» گفته میشود.
 طلبه :فردی است که به صور رسمی برای تحصیل در یکی از مقاطع آموزشی حوزههای عممیه اواهران پذیرفته شده باشد.
 مقطع عمومي :به اولین مقطع از ن ام تعمیم و تربیت حوزههای عممیه اواهران اطالق میشود که با رویکارد عماومی طراحای و
ارائه میگردد .به فارغالتحصیالن این مرحمهق مدرک تحصیمی سطح دو اعطاء شده و در دو گروه ویژه دارندگان مادرک دیاممم و
ویژه دارندگان مدرک سوم راهنمایی اجرا میشود.
 شوراي مدرسه :شورایی است مرکب از مدیرق معاونان آموزشیق فرهنریق پژوهشی مدرسه و دو نفار از اسااتید ابات یاا دارای
حداقل دو سال سابقه تدریس در مدرسه که برای بررسی و تصمیمگیری در امور محوله تشکیل میشود.
 مدرك تحصیلي سهط  :2به گواهینامه رسمی اطالق میشود که بر فارغالتحصیمی طمبه در مقطع عمومی داللت دارد و دارناده آن
از کمیه مزایای عممی و استخدامی فارغالتحصیالن دورههای کارشناسی دانشراهها و مراکز آموزشعالی براوردار است.
 مدرك تحصیلي سط  :1به گواهینامه رسمی اطالق میشود که در شرائط ااص به طالبی که امکان ادامه تحصیل تا پایاان دوره
عمومی برای آنان وجود ندارد اعطاء میشود و دارنده آن از کمیه مزایای عممی و استخدامی فارغالتحصیالن دورههاای کااردانی
دانشراهها و مراکز آموزشعالی براوردار است.
 واحد درسي :مقدار محتوای آموزشی که در  16جمسه ن ریق یا  24جمسه ن ری ا عممی و یا  32جمسهی عممیق در طول یاک
نیمسال تحصیمی تدریس میشود.
 تحقیق پایاني :یکی از عناوین مواد در مقطع عمومیق به ارزش  3واحد درسی است .این تحقیقق نتیجه تتبع عممای طمباه دربااره
موضوعی مشخص در یکی از عموم اسالمی است.
 تحصیل حضوري :به شیوه ای از تحصیل اطالق میشود که طمبه تمامی برنامههای تحصیمی اود را در یکای از مادارس عممیاه
میگذراند.
 تماموقت :به شیوهای از تحصیل حضوری مقطع اول اطالق میشود که طمبه برنامههای تحصیمی اود را بازه زمانی  5تا  7ساال
میگذراند.
 پارهوقت :به شیوهای از تحصیل حضوری مقطع اول اطالق میشود که طمبه برنامههای تحصیمی اود را بازه زمانی  7تا  9ساال
میگذراند.
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 فصل اوّل :کلیات
ماده )1آموزش در تمامی مدارس عممیه اواهرانق مبتنی بر « ن ام واحدی» است .در این ن امق ارزش هر درس با تعاداد واحادهای
آن درس سنجیده شده و قبولی یا عدم قبولی در یک درسق به همان درس محدود اواهد شد.
ماده )2مد زمان هر جمسه درس برابر با  50دقیقه و دو جمسه با هم  90دقیقه است.
ماده )3هر سال تحصیمی متشکل از دو نیمسال و هر نیمسال تحصیمی  16هفته آموزشی و  2هفته جهت امتحانا است.

1

تبصره :1مدارس عممیه موظفند امتحانا مجدد طال را در شهریورماه برگزار کنند.
تبصره :2مدارس عممیه میتوانند در صور داشتن شرائطق اقدام به برگزاری دوره تابستانی نمایند.

2

ماده )4تقویم تحصیمی هر سالق پس از تأیید معاونت آموزشق در پایان نیمسال دومق به مدارس عممیهق ابالغ میشود.
ماده )5مدارس عممیه موظف به اجرای برنامه درسی ابالغی از طرف مرکز هستند.

3

ماده )6طول مد تحصیل در مقطع عمومی ا بدون احتسا مراصی مندرج در آییننامه ا به شرح ذیل است:
الف) برای دارندگان مدرک دیممم و باالترق حداقل  5و حداکثر  7سال
) برای دارندگان مدرک سوم راهنمایی و یا اتمام متوسطه دوره اولق حداقل  7و حداکثر  9سال
ج) برای دوره پاره وقتق حداقل  7و حداکثر  9سال

4

تبصره :مد زمانی که به دلیل عدم ارائه درس توسط مدرسهق امکان تحصیل برای طمبه فراهم نبودهاست؛ جزو سنوا تحصایمی
وی محسو نمیشود.

5

 . 1کلیه امتحانات باید در ایام امتحانات ابالغی از سوی مرکز برگزار شود.
 . 2الف) شرط الزم جهت برگزاری دوره تابستانی ،دارا بودن استاد دارای مجوز در دروس ارائه شده است.
ب) رعایت حدنصاب کالس ،در دوره تابستان الزامی نیست (.اگر در طول دوره آموزشی به علل مختلف ،تعدداد طدالب از حدنصداب
الزم خارج شد ،مدرسه در قبال طالب باقیمانده موّظف خواهد بود).
3

 .در صورتی که مدرسه در خصوص اجرای برنامه درسی نیمسالی دارای محذور باشد ،میتواند با هماهنگی مدیریت استان نسبت بده

افزودن یا جابهجایی بعضی از دروس -با رعایت پیش نیازها -اقدام کند.
 . 4الف)در صورتی که طلبه در طول دوران تحصیل ،شیوه تحصیل خود را تغییر دهد ،به قانون دوره مقصد منتسب میشود.
ب) طالب دارای مدرک سیکل ،بعد از گذراندن دو سال تحصیلی میتوانند به دوره پارهوقت منتقل شوند.
 . 5این تبصره در صورتی است که حداقل واحد از سوی مدرسه ارائه نشود و طلبه نیز هیچ واحدی را اخذ نکند.
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ماده )7در صورتی که طمبه نتواند واحدهای درسی تعیین شده را در حداکثر مد مجاز تحصیل با موفقیت برذراند از ادامه تحصایل
محروم اواهد شد و تحصیل مجدد ویق منوط به طی مراحل بازپذیریق بر اساس دستورالعملهای ابالغی اواهد بود.

1

ماده )8تحصیل همزمان در حوزه و دانشراه یا چند واحد حوزوی مجاز نیست .در صور تخمفق کمیسیون امورااص مرکزق نسبت
به ابطال سوابق تحصیمی و یا ادامه تحصیل طمبه در حوزهق تصمیمگیری مینماید.

2

تبصره :تحصیل همزمان طال ممتاز و با شرائط ااصق صرفاً بر اساس دستورالعملهای ابالغیق مجاز اواهد بود.

3

ماده )9اشتغال به کار طمبه در حین تحصیلق صرفاً براساس ن ریه شورای مدرسهق مجاز است.

 فصل دوم :انتخاب واحد ـ حذف و اضافه
ماده )10طمبه موظف است در مهمتهای تعیین شده در تقویم تحصیمی نسبت به انتخا واحد اقدام نماید.
تبصره :در صور تأایر در این امرق مشروط بر آنکه سه هفته از شروع نیمسال نرذشته باشد؛ انتخاا واحاد طمباه باا تأییاد
شورای مدرسه امکانپذیر است.
ماده )11طمبه میتواند بر اساس طول مد تحصیل در دوره تماموقتق در هر نیمسالق حداقل  12و حداکثر  20واحاد درسای و در
دوره پارهوقت در هر نیمسالق حداقل  8و حداکثر  14واحد درسی را انتخا کند.
تبصره :1طمبهای که در یک نیمسالق معدل  18به باال کسب نمایدق با موافقت شورای مدرسه میتواند در نیمساال بعادق در دوره
تماموقتق حداکثر  24واحد و در دوره پاره وقتق حداکثر  18واحد درسی را انتخا نماید.
تبصهره :2طمبهای که در یک نیمسال مشروط شود؛ در نیمسال بعد حق انتخا بیش از  14واحد در دوره تماموقت و  10واحاد
در دوره پارهوقت را ندارد.

تبصره :3در صورتی که طمبه دوره تمام وقتق برای فراغت از تحصیل ا بدون احتسا تحقیقپایانی ا صرفاً  24واحد درسای و
طمبه دوره پارهوقتق صرفاً  18واحد درسی داشته باشد؛ منوط به دارا بودن حداقل معدل 14در نیمسال قبلق مجاز به أااذ کمیهاه
1

 .در این صورت طلبه میتواند از طریق پذیرش مجدد و یا شرکت در آزمون بازپذیری ،ادامه تحصیل دهد؛ امدا توجده بده ایدن نکتده

ضروری است در موردی که طلبه مراحل پذیرش را طی کند ،دستورالعمل تطبیق نمرات بازپذیری در خصوص وی اجرا نمیشود.

 .2از مواردی است که به کمیسیون امور ااص استان واگذار شده است.
3

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

شورای مدرسه امکانپذیر است.

4

مقطع عمومی ـ شیوه حضوری

آییننامه آموزشی حوزههای علمیه خواهران

واحدها در آارین نیمسالق اواهد بود.
تبصره :4در صورتی که طمبه برای فراغت از تحصیلق کمتر از  12واحد داشته باشد و یا به دلیل رعایت پیشنیازها یا عدم ارائاه
درس توسط مدرسهق نتواند حداقل واحد مجاز را انتخا نماید؛ ااذ کمتر از حاداقل مجاازق بالماانع باوده و آن نیمساال جازو
سنوا تحصیمی طمبه محاسبه میگردد؛ لکن معدل آن مؤ ر در مشروطی و ممتازی نیست.

1

ماده )12طمبه میتواند پس از شروع نیمسال در زمان حذف و اضافه بر اساس تقویم تحصیمی و با مراعا حداقل و حداکثر واحادق
تا دو درس از دروس انتخابی اود را حذف یا اضافه نماید.
ماده )13طمبه میتواند در صور ضرور تا چهارهفته مانده به پایان نیمسال ا در زمان حذف اضطراری بر اساس تقویم تحصیمی ا
یک یا چند درس از دروس انتخابی اود را با ن ر شورای مدرسه حذف کند مشروط به آنکه غیبتهای وی از سه شانزدهم مجماوع
ساعا آن درس بیشتر نباشد و تعداد واحدهای باقیمانده وی از حداقل واحد کمتر نشود.

2

ماده )14حذف کمیه واحدهای انتخابی در یک نیمسال ق تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای مدرسهق طمبه قاادر باه
ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد .در این صور نیمسال مزبور جزو مراصی وی محسو میشود و در صور اتمام مراصیهای
مجازق آن نیمسال جزو سنوا تحصیمی طمبه محاسبه میشود.

3

 فصل سوم :دوره تابستاني
ماده )15مدارس عممیه میتوانند در فصل تابستانق حداکثر  6واحد درس ارائه نمایند.

1

1

 .الف) منرور این است که اگر طلبه به علل مذکور در تبصره فوقالذکر ،کمتر از حد نصداب الزم ،واحدد اخدذ کندد ،آن نیمسدال

موثر در مشروطی و ممتازی نیست( .ذکر تعداد  12واحد موضوعیت ندارد).
ب) با توجه به اینکه امکان انتخاب واحد کمتر از حد نصاب ،در پرتال طالب فدراه اسدت؛ الزم اسدت معاوندان آمدوزش مددارس در
زمان بررسی تخلفات انتخاب واحد ،نسبت به حذف تمامی واحدهای انتخابی طالبی که به صورت اختیاری ،کمتر از حد نصاب الزم،
واحد اخذ کردهاند ،اقدام کنند.
 . 2حذف اضطراری از مواردی است که به عهده مدارس علمیه بوده و در صورتی که شورای مدرسه مورد ضرورت را تشخیص دهد،
حذف انجام میشود.
 . 3الف)در صورتی که مرخصیهای طلبه به اتمام رسیده باشد ،وضعیت آن ترم "حذف ترم" ثبت میشود.
ب) حذف کلیه واحدها در صورتی انجام میشود که تعداد غیبتهای طلبه بیش از حد مجاز شود .از این رو در موردی که قبدل از سده
هفته مانده به پایان ترم ،طلبه ،شرایط حضور در کالس را نداشته باشد ،وضعیت آن ترم "عادی" ثبت شدده و در کارنامده طلبده ،غیبدت
موجه ثبت میشود.
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تبصره :شرکت طال در دوره تابستانیق الزامی نیست.
ماده )16ضوابط آموزشی در دوره تابستانیق از قبیل :ساعت برگزاریق حضور و غیا و ارزشیابیق مانند نیمسال است.

2

تبصره :معدل دوره تابستانی مؤ ر در مشروطی یا ممتازی طمبه نیست و صرفاً در معدل کل محاسبه میشود.

 فصل چهارم :معرفي به استاد
ماده  )17شورای مدرسهق میتواند طمبه را در موارد زیرق برای گذراندن حداکثر  6واحد درسی در طول دوران تحصایلق باه اساتاد
معرفی نماید:

3

 .1در صور بروز مشکل تحصیمی و یا معذور بودن طمبه ا به دالیل موجه ا از شرکت در امتحان مجددق به میازان حاداکثر 4
واحدق در طول دوران تحصیل

4

 .2باقیماندن حداکثر  2واحد درسی ا بدون احتسا تحقیقپایانی ا برای فراغت از تحصیل

 فصل پنجم :حضور و غیاب
ماده  )18شرکت طمبه در تمامی برنامههای درسی و فعالیتهای آموزشیق تربیتی و پژوهشی تحت برنامهق الزامی است.

1

 .الف) منرور این است که هر طلبه میتواند حداکثر  6واحد اخذ کند؛ اما ارائه درس توسط مدرسه در ترم تابستانی ،بدرای مجمدو

طالب متقاضی ،حداکثر ندارد.
ب) این  6واحد ،عالوه بر واحدهایی است که جهت امتحان مجدد اخذ میشود.
 .2الف)در ترم تابستان نیز تعداد جلسات برگزاری درس ،باید حداقل  13جلسه باشد.
ب) در صورتی که طلبه بیش از سه شانزده کل ساعات یک درس غیبت داشته باشد ،حذف درس خواهد شد.
ج) ارزشیابی دروس در ترم تابستانی نیز بایستی رعایت شود.
 .3معرفی به استاد به این صورت انجام می شدودکه طلبده در طدول تدرم ،زیدر نردر اسدتاد مجدوزدار ،درس را میگذراندد و جهدت رفد
اشکاالت درسی به ایشان مراجعه میکند .سؤاالت امتحانی نیز توسط آن استاد طرح شده و تصحیح برگده امتحدان توسدط ایشدان انجدام
میشود .در صورتی که مدرسه استاد دارای مجوز در آن درس نداشته باشد ،طلبه را به عنوان مهمان ،به مدرسه دیگری معرفی میکند.
 .4مصادیقی از بروز مشکل تحصیلی :موردی که طلبه برای گذراندن دروسی که پیشنیاز دارد با مشکل مواجه میشود یا اگرآن درس
را نگذراند واحدهای وی به حدنصاب نمیرسد ،یا این درس در دوره منتسب وی تعریف شده اما دیگر توسط مدرسه ارائه نمیشود.
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ماده )19عدم حضور یا ترک کالس درسق از پنج تا ده دقیقهق تأایر و بیشتر از آنق غیبت محسو میشود و هر سه بار تأایرق حکم
یک جمسه غیبت را دارد.

1

ماده )20حداکثر غیبت برای هر واحد درسیق اعم از ن ری و عممیق سه شانزدهم ساعا آن درس است.
تبصره :1در صور افزایش غیبت از این مقدارق غیبت غیرموجه برای آن درس من ور میشود و در حکم نمره صفر است.
تبصره :2در موارد ااصق اگر غیبت تماماً یا تمفیقاً موجه باشد؛ درس بدون بت نمرهق حذف میشود.

2

تبصره :3تشخیص موجه بودن غیبتق به عهده شورای مدرسه است.
ماده )21طمبه می تواند برای مواردی مثل ازدواجق بیماری حاد اودق همسرق فرزند یا والدین یا فاو بساتران درجاه یاک ااود و
همچنین برای فعالیتهای تبمیغی از حداکثر ده روز مراصیق عالوه بر حداکثر غیبت مجاز استفاده کند.
تبصره :1استفاده از مراصی برای انجام امور تبمیغی با موافقت مدرسه و برای سایر موارد با اطالع مدرسهق صور میپذیرد.
تبصره :2استفاده از ده روز مراصی در موارد مربوط به بیماری حادق با ارایه گواهی از پزشک معتماد مدرساهق مبنای بار لازوم
استفاده از مراصی مستمرق امکانپذیر است.
تبصره :3در صور استفاده طمبه از غیبتهای مندرج در مواد  20و21ق سقف غیبتهای وی در طول نیمسال نبایاد حاداکثر از
پنج شانزدهم بیشتر شود.
ماده )22طمبه در طول دوران تحصیل میتواند صرفاً در یک نیمسال و در صور دارا بودن حداقل معادل  16در نیمساال قبالق در
موارد ااص مانند :بیماری مستمر با گواهی پزشک مبنی بر لزوم استراحت متوالی) و یا انتقال موقت به شهرستانی که فاقاد مدرساه
تحت پوشش باشد؛ با موافقت مدرسهق بدون حضور در کالس در امتحانا واحدهای ااذ شده شرکت کند.

3

تبصره :طمبهای که در آارین نیمسال تحصیمیق به شهرستان فاقد مدرسه تحت پوشش انتقال یافتهباشد؛ از شرط معادل نیمساال
قبلق معاف است.

 فصـل ششم :ارزشیابي

 .1در صورتی که کالس به صورت دو جلسه پیوسته( 90دقیقه) برگزار شود ،دو جلسه مجزا محسدوب شدده و عددم حضدور یدا تدرک
کالس ،به حسب هر جلسه محاسبه میشود.
2

 .در صورتی که برخی غیبتها و یا تمامی آنها موجه باشد ،وضدعیت آن درس "حدذف بده علدت غیبدت کالسدی" ثبدت میشدود .مانندد

موردی که طلبه در یک درس  3واحدی 10 ،جلسه غیبت داشته باشد و تمامی یا برخی از غیبتها طبق تشخیص شورای مدرسه ،موجه باشد.
 .3در این مورد ،وضعیت تحصیلی ترم طلبه در سامانه آموزش " ،معاف از کالس" ثبت میشود.
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ماده )23معیار ارزشیابی تحصیمی در هر درسق نمره نهایی آن درس است که بر اساس نتایج حاصمه از امتحانا پایان نیمسالق میان
نیمسالق تحقیقق کار عممیق فعالیتهای کالسی و امتحانا شفاهی محاسبه و به صور عددی بین صفر تا بیست من ور میگردد.
تبصره :دستورالعمل ارزشیابی دروسق توسط معاونت آموزش مرکزق ابالغ میگردد.

1

ماده )24برگزاری امتحانا دروس ارائه شده در هر نیمسال و همچنین امتحانا مجددق بر اساس دستورالعملهای ابالغایق الزامای
است.
ماده )25اگر تعداد برگزاری ساعا یک ماده درسیق کمتر از  13جمسه به ازای هر واحد باشد؛ امتحان آن درس برگزار نخواهد شد
و به صور درس ناتمام اعالم میشود.

2

ماده )26نمره قبولی در تحقیقپایانیق  14و در سایر دروس  12است.
تبصره :1در صورتی که نمره نهایی طمبه در درسی  10تا کمتر از  12باشد و یا در امتحان آن درسق غیبت موجاه داشاته باشاد؛
میتواند تا پایان شهریور همان سال در امتحان مجدد شرکت کند و چنانچه تا موعد مقرر موفق به کسب نمره قبولی نشودق بایاد
مجدداً در کالس آن درس شرکت نماید.

3

تبصره :2طمبهای که نمره نهایی وی در درسی کمتر از  10باشدق یا در امتحان آن درس غیبت غیرموجه داشته باشد؛ باید دوبااره
در کالس آن درس شرکت کند.
ماده )27در پایان هر نیمسالق کمیه نمرا ا اعم از قبولی و ردی ا در کارنامه طمبه بت میشود.

 .1الف) امتحان میانترم بایستی پس از گذراندن حداقل نیمی از سرفصلهای درسی انجام شدود؛ امدا برگدزاری آن طدی یدک یدا چندد
امتحان بالمان است.
ب) فعالیت کالسی به اموری مانند :حضور با نشاط طلبه در همه جلسات یک درس ،پرسشدگری درکدالس ،انجدام تکدالیف محولده از
سوی استاد ،پاسخ به سؤاالت و ...اطالق میشود.
 .2الف) در این صورت وضعیت درس در سامانه " ،ناتمام" ثبت میشود.
ب) امتحان باید طبق تقوی تحصیلی برگزار شود.
ج) در صورتی که درس ناتمام اعالم شود ،آن درس در حداکثر واحدهای نیمسال بعد طلبه ( نیمسالی که امتحان آن درس را میدهدد)
لحاظ نمیشود.
3

 .الف) در صورتی که آن درس جزء دروس ارائه شده مدرسه در نیمسال بعددی باشدد ،طلبده میتواندد آن درس را در نیمسدال بعدد

امتحان دهد.
ب) برگزاری این امتحانات طبق تقوی تحصیلی انجام میشود.
ج) این واحدها در حداکثر واحدهای نیمسال لحاظ نمیشود.
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ماده )28مدرسه ممزم است در پایان هر نیمسالق بر اساس جدول زمانبندی ابالغی معاونت آموزشی مرکزق برای کمیه طال کارنامه
تحصیمی صادر نماید.
ماده )29نمره پس از بت در کارنامهق غیرقابل تغییر بوده و تنها در صور احراز اشتباه با تأیید مدیر مدرسه و موافقت مرکزق تغییار
نمره ممکن اواهد بود.
ماده )30برای محاسبه معدل نیمسالق نمره نهایی هر درس ا اعم از قبولی و ردی ا در تعداد واحادهای آن درس ضار و مجماوع
حاصل ضر آنها بر تعداد کل واحدهای ااذ شده ا اعم از قبولی و ردی ا تقسیم میشود.
ماده )31برای محاسبه معدل کل دورهق کمیه نمرا قبولی و اولین نمره ردیق در تعداد واحدهای آن درس ضر

و مجموع حاصال

ضر آنها بر تعداد کل واحدهای مؤ ر در طول دوره ا اعم از قبولی و ردی ا تقسیم میشود.
ماده )32اولین نیمسال تحصیل طمبه دوره آزمایشی وی بوده و در صورتی که ااالقیق رفتاری و انضباطی الزم را کساب ننمایاد؛ از
ادامه تحصیل محروم میشود.

1

تبصره :ضوابط مربوط به دوره آزمایشیق طی دستورالعمل جداگانه ابالغ میشود.
ماده )33طمبهای که معدل نیمسال او کمتراز  14باشد؛ مشروط است.
تبصره :مدرسه موظفاست موضوع مشروطبودن را به طمبه اطالعداده و یکنسخه ازآن را درپرونده تحصیمی وی بایرانی نماید.
ماده )34طمبه مقطع عمومی ویژه دارندگان دیمممق در صورتی که چهار نیمسال و طمبه مقطع عماومی ویاژه دارنادگان مادرک ساوم
راهنماییق در صورتی که پنج نیمسال متناو یا متوالی مشروط شود؛ از ادامه تحصیل محروم میگردد و تحصیل مجدد ویق منوط باه
طی مراحل پذیرشق بر اساس دستورالعملهای ابالغی اواهد بود.
ماده )35غیبت غیرموجه در امتحان پایان نیمسال و یا عدم تحویل برگه امتحانی در جمسه امتحانق در حکم نمره صفر است و طمبه
ممزم به شرکت مجدد در کالس آن درس اواهد بود .در صورتیکه غیبت طمبه در امتحان پایان نیمسال موجاه تشاخیص داده شاود؛
نمره صفر من ور نمیشود و طمبه میتواند حداکثر تا پایان شهریور همان سالق در امتحان نوبت بعد شرکت کند.
تبصره :1غیبت در امتحانا مجدد در هر حالق موجب حذف آن درس میشود.
تبصره :2هر گونه عذر جهت شرکت در امتحانا ق قبالً باید به صور رسمی به معاونت آموزشی مدرسه اعالم شود و در صور
عدم امکان هماهنری و ااذ مجوزق طمبه باید در اولین فرصتق با مراجعه به معاونت آموزشی نسبت به موجه کردن غیبات ااود
اقدام کند.

 .1الف) احراز صالحیت علمی طالب ،به عهده شورای مدرسه است .این شورا صالحیت علمی طالبی را بررسدی مدیکندد کده معددل
دوره آزمایشی آنان کمتر از  12باشد.
ب) محرومیت طلبه از تحصیل به جهت عدم صالحیت اخالقی و انضباطی ،باید با هماهنگی مدیریت استان انجام شود.
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ماده )36غیبت غیرموجه در امتحان میان نیمسال در حکم نمره صفر است و در صور موجه بودن غیبتق فقط نمره پایان نیمساالق
برای آن درس بت و محاسبه میشود.
ماده )37تشخیص موجه بودن غیبت در امتحانق به عهده شورای مدرسه است.
ماده )38تقمب در جمسه امتحان موجب بت نمره صفر است و با متخمفق طبق مفاد آییننامه انضباطی براورد میشود.

1

ماده )39الزم است کمیه اوراق امتحانی تا اتمام دوره تحصیل و صدور مدرک تحصیمی در مدرسه بایرانی شود .مدرسه میتواند ساه
ماه پس از اعطای مدرک تحصیمی به فارغالتحصیالنق اوراق امتحانی را امحاء نماید.

2

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

 فصـل هفتم :معادلسازی و تطبیق نمرات
ماده )40تطبیق دروس گذرانده شده طال بازپذیری شده از مدارس تابعه و طال الحاقیق بر اساس دساتورالعمل ابالغای مصاو
شورای آموزش مرکزق انجام میپذیرد.

3

ماده )41در صورتی که طمبهق سابقه تحصیل در یکی از دانشراههای رسمی کشور داشته باشد؛ در صور تطبیاق واحاد و مطابقات
حداقل هشتاد درصدی سرفصلها و دارا بودن حداقل نمره 14ق در غیر عناوین «ادبیا عر ق منطق و فمسفهق عقایادق فقاه واصاولق
قرآن و تجوید» نمرا وی پذیرفته میشود و در عناوین فوقق طمبه صرفاً از حضور در کاالس معااف گردیاده ولای ممازم اسات در
امتحانا آن دروس شرکت نماید.

4

ماده )42نمرا تطبیقیق در معدل نیمسال طمبه مؤ ر نبودهق ولی در معدل کل لحاظ میگردد.

5

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

 .1این نمره صفر در معدل طلبه مؤثر است ،حتی در موردی که دومین نمره افتاده وی باشد.
 .2بایگانی اوراق امتحانی طالب بایستی به تفکیک طلبه باشد.
 .3منرور از طالب الحاقی ،طالب غیررسمی مدارسی هستند که جدیداً مصوب شده و تحت پوشش مرکز مدیریت قرار گرفتهاند.
4

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

میشود.

 . 5تمامی نمرات تطبیقی طلبه در نیمسال صفر وارد میشود و معدل این نیمسال در مشروطی و ممتازی طلبه مؤثر نیست.
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 فصـل هشتم :مرخصي
ماده )44سقف مراصی مجاز طمبه با موافقت مدرسهق در دوره تمام وقت ویژه ورودیهای دیاممم دو نیمساال و در دوره تماموقات
ویژه ورودیهای سوم راهنمایی و در دوره پاره وقتق سه نیمسال است.

1

تبصره :با استفاده طمبه از مراصی در نیمسال اولق صرفاً در صور ضرور و تشخیص شورای مدرسهق موافقات میشاود .در
این صور اولین نیمسال بعد به عنوان نیمسال آزمایشی وی محسو میشود.

2

ماده )45طمبه میتواند؛ عالوه بر مراصی مندرج در ماده 44ق به ازای هر زایمانق از دو نیمسال مراصای بادون امتحاان ا بادون
احتسا در سنوا ا استفاده نماید.

3

تبصره :1طمبه میتواند یک نیمسال از این مراصی را قبل از زایمان استفاده نماید.
تبصره :2در صور تشخیص و دستور پزشک معالجق مبنی بر استراحت مطمق در طول دوره بارداریق یک نیمسال مراصای ا
بدون احتسا در سنوا ا به من ور استفاده در دوران بارداری ا به مراصی مندرج در این ماده اضافه میشود.
تبصره :3در موارد سقط جنینق میزان مراصی با تجویز پزشک معالجق تعیین میگردد.

4

 .1الف) مراد از مرخصی در آئیننامه ،مرخصی بدون امتحان است.
ب) مرخصی مندرج در این بند ،در سنوات مجاز تحصیل طلبه ،محاسبه نمیشود.
ج) ثبت مرخصی طالب توسط مدارس علمیه انجام میشود.
 .2الف) در صورتی که مدرسه ورودی نیمسال دوم نداشته باشد یا دروس طلبه در نیمسال دوم ارائده نشدود ،وضدعیت طلبده در نیمسدال
دوم ،حذف ترم بدون احتساب در سنوات ثبت میشود.
ب) در مورد فوقالذکر ،مراتب باید جهت اصالح دوره منتسب طلبه ،به مدیریت استان اطال داده شود(.به عنوان مثال :طلبهای ورودی
سال  93است .در نیمسال اول از مرخصی تحصیلی استفاده کرده است .به علت اینکه مدرسه وی در آن سال ورودی نیمسال دوم نداشته
به ناچار نیمسال دوم نیز درخواست مرخصی میکند .در این مورد دوره منتسب طلبه باید از ورودی  93به ورودی  94اصالح شدود کده
این امر توسط همکاران استانی انجام میشود).
 .3این دو نیمسال ،باید متوالی باشد.
4

 .در صورتی که میزان مرخصی با مجدوز پزشدک ،بده حددی باشدد کده میدزان غیبتهدای وی بدیش از حدد مجداز (منددرج در مداده

)21میشود ،وضعیت طلبه در آن نیمسال ،مرخصی بدون محاسبه در سنوات مجاز تحصیل ،ثبت میشود؛ اما اگر کمتر از این حدد بدود،
طبق ماده  21آئیننامه عمل میشود.
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تبصره :4طمبه در دوره بارداری یا پس از زایمانق میتواند به جای استفاده از یک نیمسال مراصی بدون امتحانق یاک نیمساال
مهمان مرکز آموزشهای غیرحضوری شده و دروس اود را در آن مرکز برذراند.

1

ماده )46طمبه باید تقاضای مراصی اود را به صور کتبی تا دو هفته قبل از شروع هر نیمسال به معاونت آموزش مدرسه تسامیم
کند و مدرسه نیزق موظف است حد اکثر تا یک هفته بعد از دریافت تقاضاق موافقت یا عدم موافقت اود را اعالم کند .عدم پاساخرویی
مدرسه در زمان مقرر به دراواست طمبهق به منزله موافقت با مراصی وی اواهد بود.

فصل نهم :انتقال
ماده )47انتقال به معنای تغییر محل تحصیل طمبه از یک مدرسه تحت پوشش به مدرسه تحت پوشش دیررق بعاد از گذرانادن دوره
آزمایشی است.

2

تبصره :انتقالی در صورتی انجام میشود که امکان ادامه تحصیل طمبه از طریق مهمان شدنق فراهم نباشد.

3

ماده )48انتقال طمبه دارای شرایط ادامه تحصیلق از یک مدرسه به مدرسه دیرر در همان شهر با موافقت مدارس مبدأ و مقصدق
مشروط به اینکه امتیاز پذیرش او از امتیاز آارین فرد پذیرفته شده در مدرساه مقصادق در ساال ورودی مرباوط کمتار نباشاد؛
صور میپذیرد.
تبصره :در کالنشهرها مدیران مدارس مبدأ و مقصد با لحاظ فاصمه محل سکونت طمبه با مدرسهعممیهق میتوانناد بادون در ن ار
گرفتن امتیاز پذیرشق با دراواست طمبه موافقت نمایند.

1

4

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

است(.زیرساخت در سامانه تا کنون فراه نشده است).
2

 .پذیرش درخواست طالب تحت پوشش جامعهالزهراء«سدالماهللعلیها» و مرکز مدیریت خراسان و جامعهالمصطفیالعالمیه«صدلیاهللعلیهوآله» در

مدارس تحت پوشش مرکز و بالعکس ،صرفا با هماهنگی و موافقت مرکز مجاز است.
 . 3فراه بودن امکان ادامه تحصیل از طریق مهمان شدن ،در دو صورت مصداق دارد:
الف) طلبهای که درآخرین سال تحصیلی است و قبال از فرصت دو نیمسال مهمانی استفاده نکرده است ،صرفا به عنوان مهمدان پذیرفتده
میشود .نیز طلبهای که در آخرین نیمسال تحصیلی بوده و حداکثر یک ترم مهمانی را استفاده کرده است.
ب) پذیرش طلبهای که محل سکونت وی به صورت موقت ،تغییر کرده است.
 .4این ماده ،فقط در صورت تغییر محل سکونت طلبه ،مصداق پیدا میکند.
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ماده )49انتقال طمبه واجد شرایط ادامه تحصیل از شهری به شهر دیررق در صور انتقال اانواده متقاضیق بدون در ن ر گرفتن امتیاز
پذیرش انجام میشود.

1

ماده )50متقاضی انتقال باید دراواست اود را با ذکر دلیل به صور کتبی و به همراه رضایتنامه پدر یا همسر ا حساب ماورد ا
حداقل سه هفته قبل از شروع نیمسال تحصیمیق به مدرسه مبدأ تسمیم کند.
ماده )51مدرسه مبدأ موظف است حداکثر ظرف یک هفته تقاضای انتقال طمبه را بررسی و موافقت اود را به مدرساه مقصاد اعاالم
نماید و مدرسه مقصدق مکمف است یک هفته پس از آنق ن ر اود را به مدرسه مبدأ اعالم نماید.

2

ماده )52در صور موافقت با انتقال طمبهق کمیه مدارک تحصیمی وی اعم از سوابق پذیرشیق اوراق امتحانیق کاربرگهاای مرباوطق
پرونده پژوهشیق پرونده فرهنری)ق به همراه تعیین وضعیت رفتاری ا به صور محرمانه ا و با حفظ سوابق تحصیمی در مدرسه مبدأق
به مدرسه مقصد ارسال میگردد.

 فصل دهم :مهمان
ماده )53مهمانیق به معنای تغییر موقت محل تحصیل طمبه از یک مدرسه تحت پوشاش باه مدرساه دیرارق بعاد از گذرانادن دوره
آزمایشی است.

 .1الف) منرور شهری است که در فاصله بیش از  30کیلومتری شهر مبدأ است.
ب) انتقال طالب خوابگاهی ،با حفظ شرایط خوابگاهی بودن ،لحاظ امتیاز پذیرش و موافقت مدارس مبدأ و مقصد بالمان است.
ج) در تمام موارد انتقال و مهمان ،اخذ مستندات سکونت از طلبه و احراز همراهی همسر یا خانواده با وی الزامی است.
د) در فرض مذکور در این ماده ،در صورتی که شهر مقصد ،یک مدرسه داشته باشد ،پدذیرش طلبده توسدط مدرسده مقصدد ،الزامدی
است .اما در صورتی که شهر مقصد دارای چند مدرسه باشد ،پذیرش طلبه از سوی نزدیکترین مدرسه به محل سکونت طلبه انجام
میشود.
و) در صورتی که در اواسط نیمسال ،محل سکونت طلبه تغییر کرد ،با انتقال دائ طلبه موافقت نمیشود؛ بلکه وی به صورت موردی بده
عنوان مهمان به مدرسه مقصد ،معرفی میشود .بدیهی است با توجه به اتمام زمان ثبت مهمانی در سامانه ،بایستی اوراق امتحدانی وی در
مدرسه مقصد تصحیح شده و نمرات طی نامه اداری به مدرسه مبدأ اعالم شود.
هد)در صورتی که طلبه دوره پارهوقت ،به شهری که فاقد این دوره است منتقل شود و شرط سنی دوره تماموقت را نیز نداشته باشدد ،بدا

حفظ دوره و حد نصاب واحدهای پارهوقت ،میتواند در دوره تماموقت ادامه تحصیل دهد.
 .2الف) انتقال طلبه حتما باید در سامانه آموزش ثبت شود .بدین ترتیب که مدرسه مقصد ،ثبت مجوز انتقال و مدرسه مبدأ ثبدت انتقدال
را در سامانه انجام میدهند.
ب) ثبت انتقال طلبه در سامانه آموزش ،حتما باید قبل از انتخاب واحد و معرفی طالب در ترم ،انجام شود.
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ماده )54طمبه در مقطع عمومی ویژه ورودیهای سوم راهنماییق حداکثر سه نیمسال و در مقطع عماومی ویاژه ورودیهاای دیامممق
حداکثر دو نیمسال میتواند در صور ضرور و با موافقت مدارس مبدأ و مقصدق مهمان شود.

1

ماده )55مهمانی طمبه از یک شهر به شهر دیررق صرفاً در صور انتقال اانواده و با رضایت کتبی پدر یا همسرق امکانپذیر است.
ماده )56مهمان شدن طمبه برای گذراندن یک یا چند درس از مجموع درسهای انتخاابی در یاک نیمساال تحصایمیق باا موافقات
مدارس مبدأ و مقصد بالمانع است.

2

ماده )57طمبه میتواند در طول دوران تحصیلق حداکثر به میزان یک چهارم کل واحدهای درسیق مهمان شود.
ماده )58متقاضی مهمانیق باید دراواست اود را با ذکر دلیل به صور کتبیق حداقل سه هفته قبل از شروع نیمسال تحصایمیق باه
مدرسه مبدأ تسمیم کند.
ماده )59طمبه در صور ضرور ا با موافقت مدارس مبدأ و مقصد ا میتواند یک یا چند مورد از امتحانا پایان نیمسال اود را
در مدرسه مقصدق امتحان بدهد.

3

ماده )60مدرسه مبدأ موظف است حداکثر ظرف یک هفته تقاضای مهمانی طمبه را بررسی و موافقت اود را به مدرسه مقصد اعاالم
نماید .مدرسه مقصدق مکمف است یک هفته پس از آن ن ر اود را به مدرسه مبدأ اعالم نماید.
ماده )61مدرسه مقصد موظف است گزارش وضعیت آموزشیق پژوهشی و فرهنری طمبه مهمان را جهت بت در پرونده تحصیمی ویق
در پایان هر نیمسالق به مدرسه مبدأ ارسال کند.
ماده  )62پذیرش دراواست طال تحت پوشش جامعهالزهرا«س» قم و مرکز مدیریت اراسانق به عنوان مهمان در مادارس تحات
پوشش مرکز و بالعکسق صرفاً با هماهنری و موافقت مرکز مجاز است.

 فصل یازدهم :تغییر شیوه و دوره تحصیل
ماده )63طمبه در طول تحصیل میتواند با موافقت شورای مدرسهق فقط یکبارق شیوه تحصیل اود را از حضوری به نیمهحضاوری و
از تماموقت به پارهوقت و بالعکس تغییر دهد .شرائط و ضوابط تغییر شیوه تحصیمی طال ق طی دستورالعمل جداگانهای ابالغ میشود.

 . 1در خصوص پذیرش طالب مهمان ،اخذ گواهی سکونت طلبه و همراهی همسر یا والدین ،الزامی است.
 . 2طلبه میتواند در یک نیمسال ،به عنوان مهمان تکدرس ،همزمان به چند مدرسه معرفی شود.
 .3الف) تعداد نیمسالهایی که طلبه به عنوان مهمان امتحانی معرفی میشود ،محدودیت ندارد.
ب) طرح سؤاالت امتحانی و تصحیح اوراق امتحانی ،در مورد طلبه مهمان ،توسط مدرسه مقصد انجام میشود.
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 فصل دوازدهم :انصراف و ترک تحصیل
ماده )64انصراف از تحصیل طمبهق با شرائط ذیل پذیرفته میشود:
الف) طمبه دراواست اود را کتباً به مدرسه تسمیم کند.
ب) شورای مدرسهق موافقت اود را با انصرافق به طمبه ابالغ نماید.
ماده )65چنانچه طمبه تا قبل از آغاز نیمسال تحصیمی بعد تقاضای اود را پس بریردق شاورای مدرساه دربااره ایان دراواسات
تصمیمگیری میکند.
تبصره :در صور موافقت شورای مدرسهق با برگشت طمبه انصرافیق مد عدم حضاور طمباه جازو غیباتهاای وی محاسابه
میگردد و چنانچه عدم حضور وی بیشتر از حد مجاز غیبت باشدق آن نیمسال جزو مراصی تحصیمی وی محاسبه میشود و در
صور نداشتن مراصیق آن نیمسال در سنوا تحصیمی طمبه محاسبه میشود.

1

ماده )66طمبهای که بدون اطالع مدرسهق بیش از یکماهق در فعالیتهای آموزشی شرکت نکند؛ انصرافی تمقی شاده و از اداماه
تحصیل محروم میشود.
تبصره :چنانچه طمبه تا قبل از آغاز نیمسال بعدق دراواست ادامه تحصیل نماید؛ در صور موجه بودن عذر با تشخیص شورای
مدرسهق آن نیمسال نیز جزو مراصی تحصیمی وی محسو میشاود و در صاور نداشاتن مراصایق آن نیمساال در سانوا
تحصیمی طمبه محاسبه اواهد شد.

2

ماده )67در صور قطعی شدن انصرافق تحصیل مجدد طمبهق با طی مراحل پذیرش و بر اسااس دساتورالعملهای ابالغای ممکان
است.

 . 1منرور از بند آخر ،حذف ترم طلبه با احتساب در سنوات مجاز تحصیل است.
 . 2منرور از بند آخر ،حذف ترم طلبه با احتساب در سنوات مجاز تحصیل است.
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 فصل سیزدهم :تحقیق پایاني
ماده )68طمبه در مقطع عمومیق ممزم به ارائه تحقیقپایانی براساس ضوابط و آییننامه های مربوط است.

 فصل چهاردهم :فراغت از تحصیل
ماده )69به فارغالتحصیالن مقطع عمومیق پس از احراز صالحیتهای الزم ااالقیق رفتاریق عممی و مهارتی و کسب حداقل معادل
 14در کل دورهق مدرک تحصیمی سطح دو اعطا میگردد.
تبصهره :چنانچه معدل کل طمبهق پس از گذراندن کمیه دروسق کمتر از  14باشد؛ میتواند در طول سنوا مجاز تحصیلق نسبت به
جبران کمبود معدل با امتحان مجددق حداکثر 20واحد درسی در نیمسال به انتخا اود و تأیید شورای مدرساه اقادام کناد و در
این صور ق نتیجه امتحانا مجدد در صورتیکه بیشتر از نمره قبمی باشد؛ در کارنامه وی بت و نمره قبولی سابقق حذف اواهد
شد.
ماده )70مرکز می تواند به طالبی که امکان ادامه تحصیل تا پایان مقطع عمومی برای آنان وجاود نادارد و مطاابق باا مصاوبه 478
شورای عالی حوزههای عممیهق دروس سطح یک را با معدل حداقل  14گذراندهاند؛ پس از احاراز صاالحیتهای ااالقایق فکاری و
رفتاریق مدرک عممی سطح یک اعطاء نماید.
تبصره :1مرجع تشخیص عدم امکان ادامه تحصیل طال فوقالذکرق کمیسیونی مرکب از معاون آموزشق نمایناده مادیرق نمایناده
معاون فرهنری ا تربیتی و مدیر آموزش عمومی دبیر کمیسیون) مرکز مدیریت حوزههای عممیه اواهران اواهد بود.
تبصهره :2طالبی که در دوره عمومی ویژه ورودیهای سوم راهنماییق تحصیل نمودهاند؛ الزم است عاالوه بار دارا باودن شارائط
فوقالذکرق دروس ااتصاصی این دوره را نیز برذرانند.
ماده )71تاریخ فراغت از تحصیل طمبهق تاریخ کسب آارین نمره قبولی وی است.

 فصل پانزدهم :امورخاص
ماده )72تصمیمگیری در مواردی که این آییننامه نسبت به آن ساکت است و یا موارد ضروری و یا اضاطراری باه عهاده کمیسایون
امورااص است.
تبصره :ضوابط و مقررا مربوط به کمیسیون امور ااص در آییننامه جداگانهای ابالغ میشود.
این آییننامه شامل  72ماده و  38تبصره در تاریخ  1393 /09/17در شورای آموزش مرکز به تصویب رسید و پس از تأییاد مادیر
حوزههای عممیه اواهران از تاریخ ابالغ الزماالجراست.
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