
 های علمیهحوزه آموزشی جدید سطح یکبرنامه    118

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 تحصیلی تقویم :29 وستیپ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقدمه

شورای عالی حوزه صوبه  کید های علمیه در پیرو م صیلی و تأ صالح تقویم تح صوص لزوم ا خ
صی آموزش، معاونت آموزش ص سان، حوزه شورای تخ شنا شورت با کار تقویم »های علمیه پس از م

 را مورد بازبینی قرار داد. « های علمیهتحصیلی حوزه
مالحظات  ،ریزی آموزشیهای عمومی در برنامهعالوه بر حفظ و تقویت شاخصدر این طرح 

 ذیل مد نظر قرار گرفته است: هایو سیاست
های علمیه همواره، متون محور  در حوزه توجه به جایگاه محوری متن در فرآیند تحصیلی؛ .1

ن ها بر متآموزی، تحلیل محتوا و تطبیق آناند و در فرآیند آموزشــی در کنار علمآموزش بوده
شده و تدریس اکنون نیز در بخش مهمی از دروس این سنت حفظ یک اصل بوده است. هم

ــتاد و اهتمام طلبه به فراگیری آن ــوی اس ــیمتن، تطبیق و تحلیل آن از س  ها در فرآیند آموزش
ریزی و طراحی تقویم تحصیلی شود. از همین رو توجه به این نکته در برنامهالزم شمرده می

ـــب الزم ناس مان م یار قرارگرفتن ز با در اخت یل متنی  یت تطبیق و تحل قابل  و فراهم آوردن 
 نماید.می

سی به اندازه مورد نیاز؛ .2 ساعات در صاص یافتن  سائلی  اخت در کنار نکته فوق، توجه به م
یادگیری، روش ند شــرای   تدریس، ویژگیمان قههای  خاص منط مدارس و ... های  ای، 

کند. برای مثا  درسی که ارزش ساعاتی آن پذیری حجم ساعات درسی را طلب میانعطاف
ت با توجه به شرای  ایام تحصیلی یا شرای  یادگیری طالب و یا ساعت است ممکن اس 84

های استاد، نیاز به اختصاص مقدار ساعات کمتر و یا بیشتری در طو  سا  تحصیلی ویژگی
داشــته باشــد، هر چند التزام به یک ارزش ســاعتی ثابت به عنوان مالک محاســبه رشــد 

ــت. از همین ت علمی الزم اس ــعی  ــیلی و ارزیابی وض ــیلی  تحص رو در طراحی تقویم تحص
ــاعات مورد نیاز برای تدریس و یادگی ــتن یا -امکان انعطاف در س ت کاس ری دروس با قابلی 

 افزایش ساعات مورد نیاز تدریس، مورد توجه بوده است.
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سالت .2 سی با ر صیلی و در ام تح سب ای  سبتقابلیت تنا  های خاصهای حوزوی و منا
یان، توجه به تبلیغ معارف ترین رســـالتاز جمله مهم مورد اهتمام حوزویان؛ های حوزو

ام خاص تبلیغی می ــا  در ای  ــوص ــت مقام و منزلت ائمه دین، خص ــداش ــد. همچنین پاس باش
کید در حوزهو برخی از مناسـب السـالمعلیهماطهار ی، از جمله موارد مورد تأ های علمیه های مل 

 باشد. می

ظور ک سو و توجه به توسعه نیافتن تعطیالت به منسازی ایام تحصیلی با این مسوله از یمتناسب
 های آموزشی از سویی دیگر ضروری است. عدم اختال  در برنامه

انطباق ایام تحصططیلی با شططرایم بومی جغرافیاییت اجتماعی و ... مدارس علمیه در هر  .0
ت امکانات مدارس علمیه، مناطق  منطقه؛ ت و کمی  توجه به وضــعیت آب و هوایی، کیفی 

تقویم »ها و نکاتی از این دســـت در طراحی گی طالب و دوری از محل ســکونت آنزند
 اجتناب ناپذیر است. « تحصیلی

ه ایام سـا ، امکان برگزاری کالس سی به عنوان نمونه در برخی از مناطق کشـور در کلی  های در
   نیز یا وجودهای درسی حتی به شکل متداووجود دارد ولی در برخی از مناطق امکان برگزاری کالس

 باشد.پذیر میندارد و یا به سختی امکان
 های مربوطه، مدنظر قرار گرفته است.لحاظ این شرای  در طراحی تقویم تحصیلی و دستورالعمل

ت انعطاف .9 شیوهقابلی  ساس  صیلی  های آموزشی؛ها و روشپذیری بر ا طراحی تقویم تح
های تدریس امری ناممکن اســت. تنوع در های آموزشــی و شــیوهبدون در نظر گرفتن روش

های تدریس، میزان اســتفاده از ابزارهای آموزشــی، نحوه بکارگیری طالب در فرآیند روش
ــزاییدهی و ... مییادگیری و آموزش ــی و... تأثیر بس  تواند در تعیین زمان، طراحی ایام درس

شیوه ستفاده از برخی از  سا ا شد. چه ب شته با سعه و یا تقلیل در دا شی منجر به تو های آموز
شود که این تقویم، قابلیت این بهره صاص یافته به دروس  ساعات اخت یری گزمان آموزش و 

 آورد.را فراهم می

ها و امهنبرخی از مفاد و مواد آیین های آموزشططی؛نامهکردن واقعی آییناهتمام به اجرایی .1
های آموزشی، در زمان اجرا، بعضا  مغفو  مانده و به تدریج فراموش شده است دستورالعمل

شــورای عالی در  248شــود. برای مثا  در مصــوبه و برخی نیز به شــکل مناســبی اجرا نمی
کید شده است ولی به خصوص برگزاری دروس سط  حوزه علمیه قم در روزهای پنج شنبه تأ
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 آید.جرا در نمیصورت کامل به ا

ت اجراییبنابراین با توجه به این نکته می و تأثیر  آموزشی هاینامهآیین واقعی کردنتوان به اهمی 
 ریزی پی برد.آن در ارزیابی و برنامه

ت .9 ام سططال؛اسططتفاده از فرفی  ت حوزه های آموزشططی تمام ای  کید و ســن  های علمیه بر تأ
ــت که ابهره ــد؛ هرچند که برخی از گیری از تمام روزهایی اس مکان آموزش در آن فراهم باش

ــایر مأموری ت ــتای س ــیل و طالب در راس ــرورت، امکان تحص ــاس نیازها و یا ض ها یا بر اس
ــیلی به این نکته  ــند. از همین رو در طراحی تقویم تحص ــته باش ام را نداش تدریس در همه ای 

ــمی در  ــورت رس ــرای  بتوانند به ص ــده که طالب دارای ش ــبتتوجه ش هایی همچون مناس
ت ام تبلیغی و مانند اینها به فعالی   های علمی و آموزشی خود ادامه دهند.تابستان، ای 

ــهیل در اجراییلذا با توجه به نکات فوق، معاونت آموزش حوزه  کردنهای علمیه، به منظور تس
ر دادن مصوبات را با مالک و محور قرا« های علمیهتقویم تحصیلی حوزه»طرح مذکور، دستورالعمل 

شورای عالی، تنظیم و پس از تصویب در شورای تخصصی آموزش، به شرح ذیل ابالغ  831و  248
 نماید.می
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 نامه تقویم آموزشیآیین
سا  تحصیلی در دو بخش اصلی و اختیاری ایام تحصیلی و درسی حوزه :7ماده های علمیه در هر 

شامل دو نیمقابل برنامه صلی آن  ست که بخش ا شهریورماه هر ساریزی ا   بوده و از او  
ستانی  شی تاب سا  بعد و بخش اختیاری آن نیز که با عنوان دوره آموز سا  تا پانزدهم تیرماه 

 باشد. ریزی میمردادماه قابل برنامه 21تیرماه تا  11باشد، از می

ام برنامه :0ماده متحانی، اریزی و تدوین جزئیات تقویم تحصیلی در مواردی مانند شروع سا  تحصیلی، ای 
 باشد.سا ، با رعایت ضواب  ابالغی، بر عهدۀ مدارس علمیه میپایان هر نیم

ت توس  تنظیم از پس تحصیلی تقویم :9ماده  و برسد سهمدر شورای تصویب به باید مدرسه، مدیری 
 باشد.االجرا میمدیریت حوزه علمیه استان الزم از تأیید پس

در مدت حداکثر دو هفته، به منزله اسننتان  هیحوزه علم تیریمدعدم پاسننخگویی  :6تبصننره 
 باشد.تأیید تقویم پیشنهادی مدرسه می

مدارس علمیه حداکثر تا دو هفته قبل از شننروع سننال تحصننیلی، موظ  به اعالم  :2تبصننره 
 .6سال اول و دوم سال تحصیلی خود به مدیریت استان هستندتقویم آموزشی نیم

ستانی میتهای علمیه و مدیریمرکز مدیریت حوزه :0ماده صیلی، های ا سا  تح توانند در آغاز هر 
ــبت به  ــیلی انتخاب نموده و نس ــا  تحص ــورت نمادین برای آغاز س ن را به ص یک روز معی 
صیلی در آن روز اقدام نمایند که تطابق آغاز دروس  سا  تح ه و آغاز  سم افتتاحی  برگزاری مرا

 باشد.مدارس با این روز الزامی نمی

 در سال تحصیلی؛الف( ایام تعطیلی 
 باشد. تعطیل می 11و  14، 8، 9، 1های های ذکر شده در مادهدروس رسمی در مناسبت :5ماده

های مذکور توسننط مدارس های مذهبی و فرهنگی در مناسننبتبرگزاری مراسننم :6تبصننره 
 باشد. ام بالمانع میعلمیه در این ای  

ی، هاتوانند در سنننایر مناسنننبتمدارس علمیه می :2تبصننره  ضنننمن برگزاری ی مذهبی و یا مل 
 داشتی متناسب با آن روز اختصاص دهند.گدروس، ساعتی از روز را به برگزاری مراسم بزر

  

_________________________ 
سال تحصیلی 1 سال تقویم تحصیلی به  2042-2041. در  سال تحصیلی نیز مجاز به ار شروع  مدارس حداکثر تا دو هفته بعد از 

 خواهی هستند. مدیریّت حوزه علمیه استان جهت تصویب
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ام تعیین :6ماده  باشد:شده در جدو  ذیل به عنوان ایام تعطیلی دروس سط  یک میای 

 تعداد روز مناسبت روز ردیف
 1 تاسوعای حسینی   محرم 3  7

 1 عاشورای حسینی  محرم 14  0

 1 اربعین حسینی  صفر 24  9

  1و شهادت امام حسن مجتبیرحلت حضرت رسو  صفر 28  0

  1شهادت امام رضا آخرین روز صفر  5

  1شهادت امام حسن عسگری  االو عیرب 8  6

  1و امام جعفر صادقمیالد حضرت رسو  ربیع االو  19  1

  1شهادت حضرت زهرا جمادی الثانی 2  3

  1میالد امیرالمومنین  رجب 12  3

  1مبعث پیامبر اعظم رجب 29  72

  1میالد امام عصر  شعبان 19  77

  1شهادت امام علی رمضان 21  70

 2 عید فطر شوا  2و  1  79

  1شهادت امام صادق شوا  29  70

 1 عید قربان الحجهذی 14  75

 1 عید غدیر الحجهذی 18  76

 0 ایام نوروز فروردین 0تا  1  71

 1 روز جمهوری اسالمی  فروردین 12  73

  1رحلت حضرت امام خمینی  خرداد 10  73

 1 خرداد 19سالروز قیام   خرداد 19  02

 1 انقالب اسالمی یروز پیروز بهمن 22  07
 05 جمع
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ام ذکرشده در ماده  :1ماده های ذیل نیز برگزار ، در مناسبت1دروس سطوح عالی و خارج عالوه بر ای 
 گردد:نمی

 تعداد روز مناسبت روز ردیف
  1شهادت امام جواد القعدهآخر ذی  1

  1شهادت امام باقر الحجهذی 9  2

  1شهادت امام سجاد محرم 29  2

  1شهادت امام حسن مجتبی صفر 9  0

  1شهادت حضرت زهرا جمادی االو  12  9

  1شهادت امام هادی رجب 2  1

  1شهادت امام کاظم رجب 29  9

  1میالد امام حسین شعبان 2  8
 8 جمع

 
ام تبلیغی برای طالب و اســـاتید طبق دروس ســطوح عالی و خارج حوزه :3ماده ی  های علمیه در ا

 باشد. جدو  ذیل، تعطیل می
 تعداد روز زمان موضوع ردیف

ام تبلیغی ماه محرم  1  19 محرم 12الحجة تا ذی 28از  ای 
ام تبلیغی ماه صفر  2  11 االو صفر تا دوم ربیع 11از  ای 
ام تبلیغی فاطمی    2  2 االو جمادی 19تا  12 1ه او ای 
ام تبلیغی فاطمی    0  2 الثانیجمادی سوماو  تا  ه دومای 
ام تبلیغی ماه رمضان  9  20 شعبان تا دوم شوا  28از  ای 

 ۱۰ جمع

ام تبلیغی برای :6تبصره   باشد.طالب متقاضی بالمانع میبرگزاری دروس در ای 
 باشد.ام تبلیغی، مجاز نمیتعطیلی دروس سطح یک در ای   :2تبصره 

_________________________ 
ها در دروس، در صووورا اعزاط ب س سووعول عا ی و سووفیران هدایت براآ تغلیت، نیغت ون ،با نظر شوووراآ وموزا اسووتان .1

 ها نخواهد داشت.  ثیرآ در محاسغه نیغتنی، مجاز بوده و تأ ثااآجمادو چهارط  االولآجمادهاآ دوازدهم در روز امتحاناا و ...
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ــیلی( در ایام  :3ماده ــا  او  تحص ــفیران هدایت )بجز طالب س ــی مدارس س دروس برنامه آموزش
گردد و در این ایام طالب شاغل به تحصیل تبلیغی محرم و ایام فاطمیه او  و دوم برگزار نمی

 توانند جهت اعزام به تبلیغ، اقدام نمایند.امه میدر این برن

نامه طراحی تقویم تحصننیلی برنامه آموزشننی مدارس سننفیران هدایت بجز مورد آیینتبصننره: 
 باشد.نامه سطح یک میفوق، تابع آیین

باشــد و در مردادماه هر ســا  می 21تیرماه تا  11های علمیه از تعطیالت تابســتانی دروس حوزه :72ماده
ام  توانند به اجرای دوره آموزشی تابستانی اقدام نمایند.های استانی میمدارس و مدیری ت این ای 

 باشد.هرگونه تغییر در جداو  مذکور، مجاز نمی :77ماده
 ب( روزهای مجاز به برگزاری دروس رسمی در سال تحصیلی؛

ــی و همچنین برنامه :70ماده ــطوح و مقاطع مختلف آموزش ــی در س ام درس ــی حداقل تعداد ای  های آموزش
 باشد:های آموزشی و ضواب  ابالغی، بر اساس جدو  ذیل مینامهمختلف، مطابق آیین

 مقطع تحصیلی ردیف
 سال دومنیم سال اولنیم

 جمع
ام درسی ام امتحانی ای  ام درسی ای  ام امتحانی ای   ای 

 روز 730 1 35 1 35 سط  یک  7
 روز 752 5 12 5 12 سطوح عالی  0
 روز 752تا  792 دروس خارج  9

شود که ای  ام برگزاری دروس، به گونهالزم است در جانمایی ای  تبصره:  ام درسی از ای عمل 
 حداقل ذکرشده در جدول فوق، کمتر نشود.

ــده در ماده  :79ماده ــی با رعایت مقدار حداقلی ذکرش ام درس ــ  مدارس علمیه و در بازۀ 12ای  ، توس
گردد که پس از تأیید مشــخص میزمانی از او  شــهریورماه تا پانزدهم تیرماه ســا  بعد، 

 استان، رعایت آن الزامی است. مدیریت حوزه علمیه
ریزی دروس، افزایش ضواب  مربوط به نظام آموزشی، ساعات برگزاری دروس، جدو  برنامه :70ماده

 باشد.نامه آموزشی میو یا کاهش ساعات درسی و ... مطابق آیین
های علمیه الزامی و مقاطع حوزه شــنبه برای همه ســطوحبرگزاری دروس در روزهای پنج :75ماده

 باشد.می
های آموزشی ساعات الزامی هر درس را در سایر روزها به حد نصاب در صورتی که واحد :6تبصره 

 باشد. خوانی، اخالق و ... در روزهای پنج شنبه بالمانع میالزم برسانند، ارائه دروسی مانند حدیث
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شنبه ضروری نبوده و می در روزهای پنجدر مقطع خارج، برگزاری دروس رس :2تبصره 
 . خوانی بالمانع استاخالق و یا حدیث همچوناختصاص آن روز به برگزاری دروسی 

 ج( روزهای امتحانی و جانمایی آن در سال تحصیلی؛
حانی هر درس الزامی بوده و همراه تقویم  :76ماده تدوین تقویم تحصــیلی، تعیین روزهای امت در 

 گردد. ساالنه ارائه می
ساعات تعیینز :71ماده  شدهمان برگزاری امتحان هر درس، بعد از پایان محدودۀ درسی و با رعایت 

ــورت برای آن می ــورت برگزاری امتحان آن درس مجاز نبوده و در ص ــد و در غیر این ص باش
ت ندارد.  برگزاری امتحان، نمرات آن رسمی 

داشته باشند، را های درسی طالبی که حد نصاب الزم در خصوص حضور در کالستبصره: 
 مجاز به شرکت در امتحانات آن درس هستند. 

س  تو باشد،به جز امتحاناتی که بر عهده معاونت آموزش ستاد میزمان برگزاری امتحانات  :73ماده
 گردد.مدارس علمیه تعیین می

و تصــحی  اوراق امتحانی بر  1ریزی، برگزاری، طرح ســؤا نامه آموزشــی، برنامهمطابق آیین :73ماده
 باشد.علمیه میعهده مدارس 

برگزاری امتحانات دروســی که به صــورت متمرکز از ســوی معاونت آموزش ســتاد طراحی  :02ماده
ــیلی و در ایامی که کمترین اختال  را در برگزاری می ــا  تحص ــود، در چهار نوبت در س ش

 گردد.ریزی میدروس داشته باشد، برنامه

 گردد.موزش ستاد اعالم میزمان امتحانات دروس مذکور هر ساله توسط معاونت آ : تبصره
تدوین تقویم تحصــیلی مراکز تخصــصــی و فقهی همانند مدارس علمیه و دیگر فرایند  :07ماده

شی حوزه شد های علمیه میواحدهای آموز ستان، با شورای آموزش ا س   و پس از تأیید تو
 .الزم اإلجرا خواهد بود

ام برگزاری دورۀ تابستانی و جانمایی آن در سال تحصیلی؛  د( ای 
تعیین زمان برگزاری دورۀ آموزشی تابستانی، بعد از تعیین زمان شروع و پایان سا  تحصیلی  :00ماده

 باشد.سا ، میها و زمان برگزاری امتحانات هر دو نیمسا و با لحاظ نیم

_________________________ 
باشد.می. به جز برخی از دروس خاص که بر عهده معاونت وموزا ستاد 1
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 مردادماه است. 21تیرماه تا  11زمان برگزاری دوره آموزشی تابستانی از  :09ماده
صره:  شرایط برگزاری دوره آموتب ستانی، ضوابط و  آموزشی  هایآیین نامهمطابق زشی تاب
 ابالغی است.

به تنوع گونه :00ماده های دورهبا توجه  به ها و محتوا تانی، توجه  ـــ تابس ـــی  های آموزش
ستورالعمل صیلی و زمانضواب  و د یم تح  بندی دورۀهای مربوطه در تعیین تقو

 باشد.تابستانی ضروری می
 

تکمیلی )تبلیغیت پژوهشیت تهذیبی و ...( در  هایهططط( روزهای قابل استفاده برای برنامه
ام غیردرسی در سال تحصیلی؛  ای 

یام :05ماده عداد ا که ت به این جه  ت تحصــیلی می با تو ی  عال ند ف قدار توا  الزامی  حداقلی  بیش از م
سا  برخی از دروس نیم توانندمی باشد، مدارس 12در جدو  مندرج در ماده  شدهمشخص

ریزی ام برنامهتهذیبی خود را در این ای   و ، پژوهشی، فرهنگی1آموزشیهای سایر برنامهبعد یا 
و یا اینکه با افزایش روزهای تحصــیلی از حجم دروس روزانه کاســته و به این نوع از  کنند

  ها اختصاص دهند.برنامه
های ها و دورههای تکمیلِی آموزشی و یا برنامهکردن شرکت طالب در برنامهالزامیتبصره: 

 .  باشدارتی، تبلیغی، پژوهشی و ... با تصویب شورای مدرسه بالمانع میمه
ــی، مجاز نمی :06ماده ــاعات درس ام و س ــی در ای  ــد و برنامهارائه هرگونه برنامه غیردرس ریزی و باش

ام و ســاعاتی غیر از ســاعات  برگزاری هرگونه برنامه، غیر از برنامه دروس رســمی، باید در ای 
 باشد.اختصاصی دروس رسمی 

 
ام درسی و تعطیلی در سال تحصیلی   :جدیدجداول کلی تعداد ای 

ام درســی و تعطیلی حوزه :01ماده باشــد که به شــرح ذیل می جدیدهای علمیه در ســا  تحصــیلی ای 
ام تحصــیلی، مدارس الزم اســت با لحاظ نکات ذکرشــده در آیین نامه، به لحاظ جانمایی ای 

 درسی و تعطیلی بپردازند.

_________________________ 
سال.بخشی در مغاحث ارائه شده در بول نیم. مثل تعمیق1
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 روز 730 :مورد نیاز الزامی ام تحصیلیمقدار ای   ؛الف( سط  یک
ف

ردی
 

 سال تحصیلی

 وضعیت
تعداد روزهای مازاد بر اّیام 

 تحصیلی الزامی
تعداد روزهای 

 درسی

تعداد روزهای 

 تعطیلی

 )روز مازاد( 63 30 050 7020-7027  7
 روز  752 :مورد نیاز الزامی ام تحصیلیمقدار ای   وح عالی؛( سطب

ف
ردی

 

سال 

 تحصیلی

 وضعیت
تعداد روزهای مازاد بر اّیام 

 تحصیلی الزامی
تعداد روزهای 

 درسی

تعداد روزهای 

 تعطیلی

 )روز مازاد( 65 773 075 7020-7027  7
)گزارش ذیل روز  752تا  792 :مورد نیاز الزامی ام تحصططیلیمقدار ای   دروس خارج؛( ج

 روز درسی انجام شده است( 752بر مبنای عدد 

ف
ردی

 

سال 

 تحصیلی

 وضعیت
تعداد روزهای مازاد بر اّیام 

 تحصیلی الزامی
تعداد روزهای 

 درسی

تعداد روزهای 

 تعطیلی

 )روز مازاد( 96 703 736 7020-7027  7
 

  


