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مقــام معظــم رهبــری حضــرت 
ــهاهلل: آیــت اهلل العظمــی خامنــه ایحفظ

یــک برنامــه جامــع درســی حــوزه ای، بــا 
حســاب  طبقه بنــدی  و  درجه بنــدی 
جایــش  حوزه هــا  در  همچنــان  شــده 

خالــی اســت ...
کــه حــوزه احتیــاج  از جملــه چیزهایــی 
دارد یــک نظــام تعلیــم و تربیــت اســت 
امــروز  نــرود،  هــدر  وقت هــا  آن  در  تــا 
اجــازه  مــا  کــه  نیســت  روزی  دیگــر 
بدهیــم یــک روز یــا یــک ســاعت از عمــر 
جوانــی متدیــن و آمــاده بــرای تــاش 
و مجاهــدت در راه دیــن یعنــی یــک 

طلبــه هــدر رود.
 )حوزه و روحانّیت، جلد 2، صفحه 32(

اســامی  انقــاب  کبیــر  رهبــر 
ایــران حضــرت امــام خمینــیرحمــهاهلل:

امــا در مــورد دروس تحصیــل و تحقیــق 
حوزه هــا، این جانــب معتقــد بــه فقــه 
هســتم  جواهــری  اجتهــاد  و  ســنتی 
نمی دانــم...  جایــز  را  آن  از  تخلــف  و 
مجتهــد بایــد بــه مســائل زمــان خــود 

احاطــه داشــته باشــد ...
ــد نبــض تفکــر  ــت بای حوزه هــا و روحانّی
در  همیشــه  را  جامعــه  آینــده  نیــاز  و 
دســت خــود داشــته باشــند و همــواره 
ــای  ــر از حــوادث، مهّی چنــد قــدم جلوت

... باشــند  مناســب  عکس العمــل 

)منشور روحانّیت(





فهرست مطالب



8

ی 
وزو

ی ح
عال

وح 
سط

ی 
رس

ه د
نام

ی بر
زش

مو
ه آ

نام
ن 

آیی

ی 
عال

ی 
ورا

 ش
160

ه 4
صوب

س م
سا

بر ا

۱۴ ................................................................................... اݡݡٮݑ ݣݣݣاول:کلىݬݬݔ ݩݩݒ سݧ
ݐ

ݡح �ب

تعاریف..................................................................................... 14

16 ............................................................... کلیات آیین نامه آموزشی 

1- ثبت نام و پذیرش................................................................................................................. 16

16 ............................................................................................................... 2- برنامه ریزی درسی

3- حضور و غیاب.................................................................................................................... 18

19 ................................................................................................................. 4- خدمات آموزشی 

5- ارزشیابی تحصیلی............................................................................................................... 20

21 ............................................................................................................... 6- فراغت از تحصیل

7- اجرای دروس به صورت غیر حضوری و مجازی ............................................................. 21

....................................................................... ݥݥݥ۲۳ لی ݔ
حصى ݩݩݩݩݩݩݑ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ �ݧ

ݬݔݡݡیݣݣݣݣݣݣݣݣݣ اىݫ ݣݣدوݠم:ݣݣامورݣݣاݣݣݠرݓݬݬݬݬݬݬݪحݪݬݬݬݬݬݬب
ݩݩݒ ݧ

ݡݡݡس
ݐ

ݡح
ݬݬݬب �ݫ

23 ......................................... فصل اول: پذیرش و برنامه ریزی دروس 

23 .......................................................................................................... الف( ثبت نام و پذیرش 

ب( نظام آموزشی..................................................................................................................... 25

ج( انتخاب درس......................................................................................................................26

د( برنامه ریزی کالس های درسی............................................................................................ 29

30 ............................................................................................................. هـ( فعالیت های درسی

مباحثه............................................................................................................................... 31

35 ...................................................................................................... شیوه  محاسبه نمرات

37 .................................................................................. و( برنامه ریزی و اجرای دوره تابستانی

فصل دوم: جداول دروس و منابع آموزشی........................................ 41

41 ........................................................... الف( جداول و منابع درسی رشته های فقهی و اصولی

50 .................................................... ب- جداول و منابع درسی رشته های غیر فقهی و اصولی



9

ب
طال

ت م
رس

فه

فصل سوم: حضور و غیاب............................................................ 55

56 ................................................................ فصل چهارم: امتحانات

56 .............................................................................................................. الف( امتحانات کتبی

ب( امتحانات شفاهی............................................................................................................... 61

66 .............................................. زیابی پیشرفت تحصیلی فصل پنجم: ار

67 ........................................................................................................ ݡݡیݤ
ݒ
ݣݣݣ�

ݐ
ݣݣݣݣموݣݣݣر

ݩݩݩݖ ݧ
ا دماݣݣݣݣݣݣݣݡݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣسوݠم:�ݐ

ݒ
ݡݡݡس

ݐ
ݡح �ب

67 .......................................................... فصل اول: مرخصی تحصیلی

69 .................................................................... فصل دوم: انتقاالت

فصل سوم: مهمان..................................................................... 74

75 .............................................. فصل چهارم: منع و انصراف از تحصیل

الف( منع از تحصیل................................................................................................................ 75

76 .......................................................................................................... ب( انصراف از تحصیل 

ج( بازگشت به تحصیل........................................................................................................... 76

79 ....................................... فصل پنجم: رسیدگی به امور تحصیلی طالب

79 ............. شوراها و کمیسیون های مرتبط با دستورالعمل رسیدگی به امور تحصیلی طالب:

80 ............... مراحل رسیدگی و صدور حکم در شورای واحد آموزشی و شورای آموزش استان:

فصل ششم: آیین نامه تحصیل همزمان طالب در مراکز حوزوی و غیرحوزوی 82

کمیسیون احراز صالحیت تحصیل همزمان.......................................................................... 83

کنترل، ارزیابی و نظارت........................................................................................................... 86

87 ............ دستورالعمل مربوط به اداره امور تحصیلی آموزش در خصوص تحصیل همزمان

لیݥݥ........................................................................................ 89 حݡص�ݔ ݩݩݑ ݧ ݧ ݧ لٮݧ
ݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݩݩݐ
اݣݣرݣݣݣݣݣݣݣݣݣع حݤݤݤݤݤوݣݣ�ݐ

سط
ݡلݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ کمىݭݭݔ

ݩݩݩݩݑ ٮݧ
ݠهاݤرݣݣݣݠم:ݣݣݣݣݣ

ݪݭݭݭݭݭݭݭݭݭݕ
ݢح ݢ ݢ

ݒ
ݡݡݡس

ݐ
ݡح �ب

الف( مقاطع و سطوح حوزوی................................................................................................. 89

90 ...................................................................................... ب( فارغ التحصیلی از سطح دو و سه 



10

ی 
وزو

ی ح
عال

وح 
سط

ی 
رس

ه د
نام

ی بر
زش

مو
ه آ

نام
ن 

آیی

ی 
عال

ی 
ورا

 ش
160

ه 4
صوب

س م
سا

بر ا

91 ................................................................. ج( تشکیل شوراى مدارک علمی و اعطاى مدارک

102 ................................................................................................................ ݢاݠهݤݤ ݢ ݩݩݩݩݑ وݤݣݣݣݣݣݣسݡݡٮݧ ݭݔ ݫ ݫ ىݫ ݢ�ݕ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ مݥݥ:ݢ �ب
ٮݐ ݢ�ݕ ݢ ݢ ݢ ݢ ݡݡݡسݩݩݩݒ

ݐ
ݡح �ب

پیوست 1: شورای تخصصی آموزش استان......................................... 102

106 ............................................................ پیوست 2: تقویم تحصیلی

116 .... پیوست 3: دستورالعمل پذیرش طالب فاقد تحصیالت تحت  برنامه مرکز

ارزشیابی علمی ........................................................................................................................117

ارزشیابی علمی کتبی............................................................................................................... 119

پیوست 4: آیین نامه گروه علمی - تربیتی.................................... .................................... 123123

 بخش اول- کلیات............................................................................................................... 123

بخش دوم- اقسام گروه های واحدهای آموزشی)قم و شهرستان ها(، اعضاء، شرایط.... 125

بخش سوم- وظایف گروه های واحدهای آموزشی............................................................ 128

ج حوزه علمیه قم  131 بخش چهارم - گروه های علمی - تربیتی سطوح عالی و دروس خار

134 ... بخش پنجم - وظایف مدیران و دبیران گروه های واحدهای آموزشی و سطوح عالی

بخش ششم - تأمین حّق الّزحمه......................................................................................... 137

138 .................................. بخش هفتم - برگزاری گردهمایی های گروه های علمی - تربیتی 

139 .......... پیوست 5: ضوابط مربوط به دوره های نیمه حضوری و غیرحضوری

142 ............................ پیوست6: محدوده های مطالعاتی از کتاب المکاسب

پیوست 7: محدوده های مطالعاتی از کتاب فرائد االصول...................... 146

152 ........................................... پیوست 8: درختواره حوزه های  دانشی

153 .............................................................................................................. حوزه دانشی »قرآن«

حوزه دانشی »حدیث«........................................................................................................... 651

حوزه دانشی »فقه و اصول«.................................................................................................. 951

حوزه دانشی »فقه، حقوق و قضای اسالمی«........................................................................ 261



11

ب
طال

ت م
رس

فه

حوزه دانشی »کالم، ادیان، فرق و مذاهب«......................................................................... 168

حوزه دانشی »منطق، فلسفه و عرفان«................................................................................ 173

671 .................................................................................... حوزه دانشی »زبان و ادبیات عربی«

حوزه دانشی »اخالق، تربیت و مشاوره«............................................................................... 871

حوزه دانشی »تاریخ و سیره«.................................................................................................. 181

481 .......................................................................................... حوزه دانشی »تبلیغ و ارتباطات«

 حوزه دانشی »فرهنگ، هنر و تمدن اسالمی«....................................................................... 190

191 ..............................................................................................  حوزه دانشی »اقتصاد اسالمی«

192 .............................................................................................. حوزه دانشی »علوم اجتماعی«

194 ................................................................................................. حوزه دانشی »علوم سیاسی«

حوزه دانشی »روان شناسی«................................................................................................... 196

198 ........................................................................................................ حوزه دانشی »مدیریت«





آینین نامه برنامه درسی سطوح عالی 
حوزه های علمیه سال حتصیلی 1401-1402



اݣݣݣݣݣݣݡݡٮݑ ݣݣݣاول:کلىݬݬݔ ݩݩݩݩݩݒ سݧ
ݐ

ݡح �ب

تعاریف
طلبه:طلبه: فردی است که دارای پرونده فعال و کد حتصیلی در مرکز مدیریت بوده و در 

یکی از مدارس رسمی اشتغال به حتصیل دارد.

جهت  الزم  توانایی  از  برخوردار  که  است  فاضلی  روحانی  علمیه،  حوزه  استاد  استاداستاد))): 

و  بوده  علمیه  حوزه   نیاز  مورد  علوم  از  یکی  در  دینی  علوم  طالب  تربیت  و  تعلیم 

طبق ضوابط، اشتغال به تدریس در حوزه های علمیه دارد.

نیم سال حتصیلی:نیم سال حتصیلی: مدت زمان آموزشی است که نیمی  از سال حتصیلی را شامل شده و در 

آن دروس حوزوی به صورت رسمی از سوی مدارس حتت پوشش ارائه می گردد.

1- بــه عبــارت دیگــر: اســتاد حــوزه علمیــه روحانــی فاضلــی اســت کــه براســاس مصوبــه 944 شــورای عالی حوزه هــای علمیه، 
مراحــل جــذب و گزینــش او انجــام پذیرفتــه اســت و در واحدهــای آموزشــی تحــت برنامــه مرکز مدیریــت حوزه های علمیه یا 

در مدرس هــای رســمی حــوزه علمیــه قــم اشــتغال به تدریــس دارد.
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سنوات  را  حتصیلی  دوره  یک  اتمام  برای  از  م�ج زمان  حتصیلی)طول دوره(: مدت  حتصیلی)طول دوره(: سنوات  سنوات 

حتصیلی یا طول دوره می نامند.

سطح:سطح: به هر دوره حتصیلی حوزوی با اهداف مشخص که منجر به ارائه گواهی پایان 

دوره به طالب می گردد، سطح حتصیلی می گویند.

مؤسسه  یا  صصی  حتن هدایت،  مرکز  سفیران  مدت،  بلند  علمیه  مدرسه  آموزشی:  آموزشی:واحد  واحد 

از شورای گسترش  وز رسمی فعالیت  دارای م�ج عالی حوزوی است که  آموزش 

می باشد.

بر اساس  علمیه که  آموزشی  اساتید واحد  از  ))): جمعی متشکل  تربیتی  تربیتی گروه علمی-  گروه علمی- 

شرح وظایف مصوب فعالیت می کنند. 

توانمندی طالب، در جلسه حضوری و  آن  امت�ان شفاهی:امت�ان شفاهی: سنجِش علمی است که در 

، مورد ارزیابی قرار می گیرد. به صورت پرسش و پاسخ از م�دوده درسی معنین

و  فقه  دانشی  حوزه  رشته های  از  یکی  در  که  و اصولی: طالبی  و اصولی: طالب رشته های فقهی  طالب رشته های فقهی 

اصول اشتغال به حتصیل دارند.

طالب رشته های غیر فقهی و اصولی: طالب رشته های غیر فقهی و اصولی: طالبی که در یکی از رشته های غیر از حوزه دانشی 

فقه و اصول اشتغال به حتصیل دارند.

تذکر: همه برنامه های درسی حوزه بر اساس رشته های حوزوی در دو گروه تقسیم می شوند:تذکر: همه برنامه های درسی حوزه بر اساس رشته های حوزوی در دو گروه تقسیم می شوند:

الف: رشته های فقهی و اصولی 
ب: رشته های غیر فقهی و اصولی )))

1- آیین نامه گروه علمی - تربیتی در پیوست شماره 4 انتهای کتاب می باشد.

2- درختواره حوزه های دانشی  در پیوست شماره  8 انتهای کتاب می باشد.
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کلیات آیین نامه آموزشی))) 
1- ثبت نام و پذیرش

طالب پس از پایان کلیه دروس هر سطح حتصیلی می توانند برای ادامه حتصیل : 1ماده

در سطح بعد اقدام نمایند.

را : 2ماده حتصیالت حوزوی  حتصیل در سطح بعدی  ادامه  در صورتی که طلبه قصد 

آغاز سال حتصیلی جدید نسبت به ثبت نام در  داشته باشد، موظف است قبل از 

وز اقدام نماید. واحد آموزشی رسمی دارای م�ج

، پرونده حوزوی : 3ماده در صورت عدم ثبت نام طلبه برای ادامه حتصیل در سطح باالتر

ش فارغ الت�صیالن منتقل شده و  طلبه به عنوان فارغ الت�صیل سطح قبل به خبن

ارائه خدمات حوزوی به ایشان بر اساس ضوابط مربوطه خواهد بود.

ش : 4ماده تأیید خبن ثبت نام طلبه در سال های بعد، با معرفی و  بازگشت به حتصیل و 

فارغ الت�صیالن مبنی بر اشتغال در شؤون روحانیت بالمانع می باشد.

ادامه : دماده و  بازگشت  انفصال قصد  از حداقل سه سال  در صورتی که طلبه پس 

به  ملزم  ابتدا  درسی،  آمادگی  برای  زمینه سازی  منظور  به  باشد؛  داشته  حتصیل 

پیشینی  سطوح  یا  سطح  اصلی  دروس  از  شفاهی  جامع  امت�ان  در  شرکت 

کننده  پذیرش  آموزشی  واحد  توسط  مربوطه  دستورالعمل  طبق  )که  می باشد 

ادامه  به  از  م�ج مربوطه،  آزمون  در  قبولی  صورت  در  طلبه  و  می شود(  برگزار 

حتصیل خواهد بود.

2- برنامه ریزی درسی
مطابق : دماده درس  انتخاب  به  موظف  حتصیلی،  نیم سال  هر  شروع  از  قبل  طالب   

ضوابط می باشند.

1-  در بخــش کلّیــات آیین نامــه آموزشــی اصــول و ضوابــط اصلــی و کلــی آموزشــی بــه صــورت اجمالــی بیان شــده اســت و در 
فصــول بعــدی دســتورالعمل ها و ضوابط تفصیلی ذکر شــده اســت.
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 مقدار انتخاب درس در هر نیم سال حداقل 0د2 و حداکثر 310 ساعت می باشد. : دماده

تبصره: تقاضای انتخاب درس کمتر از حد معمول، در صورت تأیید اضطرار از سوی شورای 

واحد آموزشی، تا حداقل 170 ساعت جایز است.

در : دماده درس  انتخاب  گذشته،  نیم سال های  دروس  از  ناقصی  وجود  صورت  در    

از می باشد. نیم سال جدید، تنها پس از انتخاب درس ناقصی م�ج

بر : دماده مازاد  درس  انتخاب  به  نسبت  می توانند  طالب  شرایط،  داشنتن  صورت  در   

ش دوم به صورت حضوری در طول  حداکثر ساعات تعینین شده در ماده د1 خبن

نیم سال یا دورۀ تابستانی و به صورت غیرحضوری در تابستان اقدام نمایند.

آن برای همه : 10ماده تابستانی و انتخاب درس در  آموزشی حضوری    شرکت در دوره 

طالب، با رعایت شرایط مربوطه بالمانع می باشد.

نیم سال، مطابق : 11ماده ابتدای هر  الزم برای تشکیل کالس در    رعایت حد نصاب 

ضوابط ضروری می باشد. 

 کالس درس، با معرفی و حضور استاد دارای حکم تدریس رسمّیت می یابد.: 12ماده

  استاد، موظف به حضور مستمر و تدریس کامل منبع و م�دودۀ درسی مطابق : 13ماده

جدول درسی هر نیم سال حتصیلی است.

آموزش : 14ماده از شورای  وز  از اخذ م�ج را پس  تابستانی  آموزشی، دوره های    واحدهای 

خواهند  برگزار  ستاد  آموزش  معاونت  ابالغی  شرایط  و  ضوابط  طبق  و  استان 

کرد.))) 

تقویم حتصیلی مدارس در هر سال حتصیلی )شامل ایام درسی، ایام امت�انی : د1ماده

آموزشی و تأیید مدیریت حوزه  و دوره تابستانی( پس از تصویب در شورای واحد 

علمیه استان طبق ضوابط ابالغی معاونت آموزش ستاد الزم االجرا می باشد.

1- بررســی و صــدور مجــّوز دوره آموزشــی تابســتانی دروس ســطوح عالــی قــم، بــر عهــده مدیریــت ســطوح عالــی و آزاد قــم 
می باشــد.
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غیرحوزوی : د1ماده مراکز  در  همزمان  نمی تواند  دو  سطح  تکمیل  از  پیش  تا  طلبه 

حتصیل کند.

و  ضوابط  اساس  بر  صرفًا  و  دو  سطح  تکمیل  از  پس  همزمان  تحصیل  هرگونه  تبصره: 

آیین نامه مربوطه، امکان پذیر می باشد.

ارائه دروس مصوب برنامه آموزشی سطح دو و سه و رعایت منابع آموزشی آن ها : د1ماده

و هم چننین برنامه ریزی دروس بر اساس آن ها ضروری می باشد. 

کردن  اضافه  به  نیاز  درس،  محدوده  تکمیل  برای  آموزشی  واحد  که  صورتی  در  تبصره: 

با پیشنهاد معاون آموزش واحد  را داشته باشد می تواند  ساعات درسی برای هر درس 

آموزشی و تصویب شورای واحد آموزشی در این خصوص اقدام نماید. هم چنین کم کردن 

ساعات درسی به شرط تکمیل محدوده و عدم اختالل در یادگیری طالب تا سقف 20 درصد 

ساعات تعیین شده برای هر درس، با پیشنهاد معاون آموزش واحد آموزشی و تصویب 

شورای واحد آموزشی بالمانع است.)))

ساعت : د1ماده 00د  حداقل  گذراندن  سه،  یا  دو  سطح  در  حتصیل  از  م�ج زمان  مدت 

درس در حداکثر سه سال حتصیلی طبق ضوابط بوده و م�اسبه رشد حتصیلی 

طالب بر اساس مقدار ساعت مذکور می باشد.

در  مذکور،  مدت  در  شده  معّین  درس  ساعت  حداقل  گذراندن  عدم  صورت  در  تبصره: 

طالب  تحصیلی  امور  به  رسیدگی  دستورالعمل  مطابق  طلبه  تحصیلی  وضعّیت  خصوص 

اقدام خواهد شد.

3- حضور و غیاب
 حضور طلبه در همه جلسات درسی و امت�انی الزامی  است.: د1ماده

از ساعات تعینین شده هر درس، موجب حذف : 20ماده  غیبت طلبه در بیش از حد م�ج

1- تصمیم گیــری در خصــوص دروس ســطوح عالــی قــم، بــر عهــده مدیریــت ســطوح عالــی و آزاد قــم و بــا اعــام نیــاز اســتاد 
درس می باشــد.
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آن درس می شود و در این صورت، طلبه باید آن درس را دوباره به صورت حضوری 

بگذراند. 

4- خدمات آموزشی 
حتصیلی : 21ماده مرخصی  از  می توانند  ضروری  مواقع  در  و  ضوابط  مطابق  طالب   

استفاده نمایند. 

تبصره: مدت زمان مرخصی جزء حداکثر سنوات مجاز تحصیل محسوب می گردد.

انتقال طلبه دارای وضعّیت فعال آموزشی از یک واحد آموزشی به واحد آموزشی : 22ماده

، بالمانع است. دیگر

طلبه تا پیش از نهایی شدن انتقال و تغییر کد م�ل حتصیل، از طالب واحد : 23ماده

باید حضور مستمر در درس داشته  آموزشی مبدأ م�سوب شده و طبق ضوابط 

باشد تا از کلیه مزایای آموزشی و خدماتی در واحد آموزشی مبدأ برخوردار گردد.

اخذ درس به صورت مهمان، در برخی از درس ها یا همه آن ها  حداکثر در چهار : 24ماده

نیم سال و بر اساس ضوابط بالمانع می باشد.

انصراف از حتصیل فقط به درخواست خود طلبه صورت می پذیرد و هرگونه : د2ماده

آموزشی ارائه  تقاضای انصراف از حتصیل باید به صورت کتبی به شورای واحد 

شود و پس از تأیید، انصراف قطعی خواهد شد.

از  انصراف  به  طلبه  اجبار  به  نسبت  نمی تواند  مدیریتی  یا  و  آموزشی  واحد  هیچ  تبصره: 

تحصیل اقدام نماید.

آموزشی، طلبه از ادامه حتصیل منع شده : د2ماده  در صورت بروز برخی از مشکالت 

و ادامه حتصیل ایشان منوط به بررسی وضعیت آموزشی او در شورا و کمیسیون  

مربوطه می باشد.
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5- ارزشیابی حتصیلی
 امت�ان درس )اعم از کتبی و شفاهی( تنها از م�دوده »الزامی جهت تدریس« : د2ماده

گرفته می شود.

)با : د2ماده آن درس  اتمام کالس های  از  بعد  امت�ان هر درس بالفاصله    برگزاری 

مصوب(،  درسی  ساعات  برگزاری  و  م�دوده  اتمام  مانند  شرایط  سایر  رعایت 

بالمانع است.))) 

به : د2ماده موظف  طالب  تمام  و  می آید  عمل  به  رسمی  حوزه  طالب  از  تنها  امت�ان    

شرکت در امت�ان دروس انتخابی خود در واحد آموزشی م�ل حتصیل هستند.

ک های نمره دهی در : 30ماده  ارزشیابی هر درس در تمام موسم های امت�انی و تعینین مال

تمام دروس و هم چننین م�اسبه نهایی نمرات بر عهده استاد همان درس در واحد 

آموزشی و بر اساس ضوابط و شرایط ابالغی معاونت آموزش ستاد می باشد.))) 

تبصره: در صورت تعدد یک درس و اساتید آن در واحد آموزشی، با تصویب گروه علمی - 

تربیتی ارائه سؤال مشترک مجاز خواهد بود.

آینین نامه های مربوطه، امت�ان شفاهی : 31ماده  در ارزشیابی برخی از دروس،بر اساس 

نیز به عمل خواهد آمد که نمره نهایی آن درس معدل آزمون های کتبی و شفاهی 

آن درس خواهد بود.

ّوز اجرای برنامه آموزشی سطح دو و سه می توانند : 32ماده   واحدهای آموزشی دارای م�ج

شی از نمره نهایی هر درس را به فعالّیت های درسی  در هر نیم سال حتصیلی خبن

اعم از پژوهش درسی و سایر فعالیت های علمی اختصاص دهند. 

  نمرۀ قبولی در هر درس 12 می باشد. : 33ماده

1- امتحانــات دروس ســطوح عالــی در قــم بــه صــورت متمرکــز و بــر اســاس تقویــم تحصیلــی اباغــی مدیریــت ســطوح عالــی 
و آزاد قــم، برگــزار می گــردد.

2-  برگــزاری امتحانــات دروس ســطوح عالــی در قــم بــه صــورت متمرکــز و بــر عهــده مدیریــت ســطوح عالــی و آزاد قــم، 
می باشــد. البتــه مــدارس عالــی حــوزوی دارای مجــوز فعالیــت از ســوی شــورای گســترش می تواننــد پــس از هماهنگــی بــا 

معاونــت ســطوح عالــی قــم، نســبت بــه برگــزاری امتحانــات، طراحــی و تصحیــح اوراق امتحانــی نیــز اقــدام نماینــد.
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  در صورتی که طالب پس از حضور مستمر در کالس، موفق به کسب نمره : 34ماده

ددًا در امت�ان یا کالس  آن  قبولی نشوند، الزم است مطابق شرایط و ضوابط م�ج

درس شرکت کرده و نمره قبولی را کسب نمایند.

 نمرات همه دروس، اعم از قبولی و عدم قبولی، جزو سوابق حتصیلی طلبه ثبت : د3ماده

و در معدل آن نیم سال و سال حتصیلی م�اسبه شده ولی در معدل نهایی سطح و 

مقطع حتصیلی فقط نمرات دروس قبول شده م�اسبه می گردد.

6- فراغت از حتصیل
  طلبه در صورت گذراندن همه دروس مصوب سطح دو یا سه و کسب حداقل : د3ماده

دریافت  برای  می تواند  و  شده  م�سوب  فارغ الت�صیل  سطح،  آن  در   14 معدل 

مدرک حتصیلی مربوطه اقدام کند.

دروس  تکمیل  بر  عالوه  علمیه  حوزه های  چهار  و  سه  سطح  از  فارغ التحصیلی  تبصره: 

مصوب، منوط به ارائه پایان نامه یا رساله علمی می باشد.

7- اجرای دروس به صورت غیر حضوری و جمازی 
برنامه آموزشی سطوح عالی حوزه های علمیه  به صورت حضوری اجرا می شود.: د3ماده

نهادهاى  و  دولتی  دستگاه هاى  در  وقت  تمام  )اشتغال  شاغل  روحانیون  و  طالب  تبصره1: 

به  مربوط  ضوابط  اساس  بر  وقت(  تمام  طور  به  روحانیت  وظایف  به  اشتغال  یا  و  انقالب اسالمی 

دوره های نیمه حضوری و غیرحضوری که در مصوبه 306 شورای عالی حوزه های علمیه))) 

آمده است، می توانند تحصیل خود را به صورت غیرحضوری ادامه دهند. 

تبصره2: مرکز آموزش های نیمه حضوری و غیرحضوری معاونت آموزش حوزه های علمیه 

متولی اجرای دوره های تحصیلی مربوطه می باشد.

دوره های  درسی  برنامه  همان  مجازی،  و  غیرحضوری  دوره های  درسی  برنامه  تبصره3: 

حضوری می باشد.

1- متن مصوبه 306  شورای عالی در پیوست شماره 5 می باشد. 
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نکات مهم:نکات مهم:
1. تدوین و تصویب آیین نامه و دستورالعمل های داخلی در حوزه وظایف 

و  تداخل  عدم  شرط  به  علمیه،  مدارس  یا  و  استانی  مدیریّت های 

مغایرت با آیین نامه ها و ضوابط ابلاغی از سوی معاونت آموزش 

حوزه های علمیه بلامانع می باشد.

این  در  استانی  مدیریّت های  به  محوله  وظایف  و  ارجاعات  کلیه   .2

آیین نامه، در محدوده قم، بر عهده مدیریت سطوح عالی و آزاد قم 

می باشد. 

3. در صورت عدم تشکیل گروه علمی- تربیتی در واحد آموزشی، کلیه 

ارجاعات و وظایف مربوطه بر عهده شورای واحد آموزشی خواهد 

بود.

4. این آیین نامه به برنامه آموزشی سطح دو و سه طلاب رشته های فقهی 

 به مواردی 
ً
و اصولی حوزه های علمیه اختصاص دارد. البته بعضا

اشاره  نیز  اصولی  و  غیرفقهی  رشته های  طلاب  آموزشی  مسائل  از 

شده است.
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فصل اول: پذیرش و برنامه ریزی دروس 
الف( ثبت نام و پذیرش 

طالب پس از پایان کلیه دروس هر سطح حتصیلی می توانند برای ادامه حتصیل : 1ماده

در سطح بعد اقدام نمایند.

تابع دستورالعمل  باالتر،  تبصره1: ثبت نام و پذیرش در واحدهای آموزشی مجری سطح 

ابالغی خواهد بود.

تبصره2: در صورتی که درسی از دروس سطح قبلی طلبه باقی مانده باشد، طلبه موظف 

است ابتدا نسبت به انتخاب آن درس اقدام نماید.

را : 2ماده حتصیالت حوزوی  حتصیل در سطح بعدی  ادامه  در صورتی که طلبه قصد 

در  ثبت نام  به  نسبت  جدید  حتصیلی  سال  آغاز  از  قبل  است  موظف  باشد،  داشته 

وز اقدام نماید. واحد آموزشی رسمی دارای م�ج

براساس مصوبه د4د1 شورای عالی حوزه های علمیه دروس فقه و اصول طالب : 3ماده
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رشته های فقهی و اصولی با سایر رشته های حوزوی متفاوت می باشد لذا در صورت 

و  مقطع  حنین  در  بالعکس،  و  فقهی  غیر  به  فقهی  از  طلبه  درسی  گروه  تغییر 

سطح حتصیلی یا پایان آن، ادامه حتصیل منوط به تطبیق دروس گذرانده شده 

براساس جدول تطبیق دروس فقه و اصول خواهد بود. 

تبصره: در صورت ناقص شدن بعضی از دروس بعد از تطبیق، طالب ابتدا ملزم به گذراندن 

دروس ناقصی می باشند.

، پرونده حوزوی : 4ماده  در صورت عدم ثبت نام طلبه برای ادامه حتصیل در سطح باالتر

ش فارغ الت�صیالن منتقل شده و  طلبه به عنوان فارغ الت�صیل سطح قبل به خبن

ارائه خدمات حوزوی به او براساس ضوابط مربوطه خواهد بود.

ش : دماده تأیید خبن ثبت نام طلبه در سال های بعد، با معرفی و  بازگشت به حتصیل و 

فارغ الت�صیالن مبنی بر اشتغال در شؤون روحانیت بالمانع می باشد.

روحانیت،  شؤون  با  مرتبط  غیر  مشاغل  به  مذکور  سال های  در  طلبه  اشتغال  تبصره: 

فاصله تحصیلی تلقی شده و در این زمینه طبق دستورالعمل های مربوطه عمل خواهد 

شد.

در صورتی که طلبه پس از حداقل سه سال انفصال حتصیلی قصد ادامه حتصیل : دماده

داشته باشد؛ به منظور زمینه سازی برای آمادگی درسی، ابتدا ملزم به شرکت در 

امت�ان جامع شفاهی از دروس اصلی سطح یا سطوح پیشینی می باشد که طبق 

دستورالعمل مربوطه توسط واحد آموزشی پذیرش کننده برگزار می شود و طلبه 

از به ادامه حتصیل خواهد بود. در صورت قبولی در آزمون مربوطه، م�ج

کسب  از  پس  می تواند  طلبه  جامع،  آزمون  در  طلبه  موفقیت  عدم  صورت  در  تبصره1: 

آمادگی الزم در آزمون مجدد شرکت نماید.

تبصره 2: در صورت عدم موفقیت طلبه در آزمون مجدد تنها یک مرتبه دیگر با تشخیص 

گروه علمی - تربیتی واحد آموزشی می تواند در آزمون مجدد شرکت نماید.
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ادامه  شده  برگزار  آزمون های  یک  هیچ  در  داوطلب  موفقیت  عدم  صورت  در  تبصره3: 

تحصیل امکان پذیر نمی باشد. 

دروس  تدریس  به  اشتغال  تحصیل،  از  انفصال  سنوات  در  طلبه  که  صورتی  در  تبصره4: 

رسمی حوزه های علمیه داشته باشد، از شرکت در آزمون جامع معاف است.

ب( نظام آموزشی
آموزشی حوزه های علمیه حضوری، نیم سالی و درسی - : دماده آموزشی در برنامه  نظام 

ساعتی است.

از دو نیم سال مستقل تشکیل شده و قبولی یا عدم قبولی : دماده : هر سال حتصیلی 

در هر درس از هر نیم سال، به همان درس م�دود می شود.

تابستانی : دماده دوره  برگزاری  حتصیلی،  نیم سال  دو  بر  عالوه  حتصیلی،  هرسال  در 

از می باشد. نیز م�ج

به : 10ماده سه،  و  دو  سطح  مقاطع  از  یک  هر  آموزشی  برنامه  در  حتصیل  مدت  طول 

صورت معمول 2 سال و طی 4 نیم سال می باشد.

تبصره: کاهش سنوات تحصیل برای طالب واجد شرایط بر اساس ضوابط مربوطه از طریق 

دوره های تابستانی))) یا انتخاب درس به صورت مازاد))) و یا استفاده حداکثری از تقویم 

حداکثر  و  حداقل  رعایت  با  تحصیل  سنوات  افزایش  هم چنین  و  است  مجاز  آموزشی 

ساعات مجاز برای انتخاب درس در طول سطح دو و سه حداکثر تا 12 نیم سال بالمانع 

است.

ز ایام امت�انی- در هر نیم سال 0د روز بوده و در هر روز حداقل 4 : 11ماده ایام درسی خبج

ساعت درسی در نظر گرفته می شود.

برنامه درسی سطوح دو و سه حوزه های علمیه، شامل دروس عمومی و دروس : 12ماده

صصی( است. صصی )هر رشته حتن حتن

1-  دستورالعمل برگزاری دوره های تابستانی در بخش دوم، فصل اول آمده است.
2- دستورالعمل اخذ درس مازاد، در بخش دوم، فصل اول آمده است.



26

ی  
صیل

تح
ی 

رای
اج

ور 
 ام

م :
دو

ش 
بخ

طالب رشته های فقهی و اصولی، در هر روز سه عنوان از عناوین دروس آن ها به : 13ماده

»فقه و اصول« اختصاص  داده شده است و سایر ساعات به دیگر موضوعات 

درسی اختصاص یافته است.

طالب شاغل به حتصیل در رشته های غیرفقهی و اصولی، در هر روز دو عنوان از : 14ماده

عناوین دروس آن ها به »فقه و اصول« اختصاص  داده شده است و سایر ساعات 

صصی رشته اختصاص یافته است. به دیگر موضوعات درسی و دروس حتن

نکته: این آینین نامه به طالب رشته های فقهی و اصولی اختصاص دارد.نکته: این آینین نامه به طالب رشته های فقهی و اصولی اختصاص دارد.

ج( انتخاب درس

 انتخاب درس به صورت عادی، حذف و یا اضافه کردن درس انتخاب درس به صورت عادی، حذف و یا اضافه کردن درس

یا : د1ماده و  حذف  و  می شود  ام  اجنج حتصیلی  نیم سال  هر  شروع  از  قبل  درس  انتخاب 

اضافه کردن درس به تعداد حداکثر دو عنوان، تا دو هفته پس از شروع نیم سال، 

ام می شود. طبق ضوابط در سامانه اجنج

تبصره: در دورۀ تابستانی، سامانه از ابتدای دوره جهت انتخاب درس فعال خواهد بود.

مقدار انتخاب درس در هر نیم سال حداقل 0د2 و حداکثر 310 ساعت می باشد. : د1ماده

در صورت اتمام دروس انتخاب شده در نیم سال و امکان استمرار ایام حتصیلی : د1ماده

از به انتخاب  بر اساس تقویم آموزشی، واحدهای آموزشی در هر سال حتصیلی م�ج

حداکثر 140 ساعت درس از دروس نیم سال بعد برای طالب خود می باشند. 

تبصره 1: تصمیم گیری در این خصوص بر عهده گروه علمی - تربیتی واحد آموزشی مربوطه 

می باشد.

انتخابی برای تمام سال تحصیلی بوده و تقسیم آن در طول دو  تبصره 2: مقدار ساعت 

نیم سال با نظر گروه علمی - تربیتی واحد آموزشی می باشد.

تبصره 3: تأیید نهایی این انتخاب درس با شورای آموزش استان بوده و واحد آموزشی 

پس از تأیید، مجاز به برگزاری کالس خواهد بود.
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200 : د1ماده حداکثر  با  طلبه  سطح  دروس  صورتی که  در  حتصیلی  آخر  نیم سال  در 

بالمانع  مازاد  درس  انتخاب  برسد،  پایان  به  و  شده  تکمیل  مازاد،  درس  ساعت 

است.

انتخاب : د1ماده از  اعم  حتصیلی،  سال  یک  طول  در  طلبه  یک  درسی  ساعات  موع  :م�ج

از  )اعم  مازاد  صورت  به  درس  اخذ  تابستان(،  و  نیم سال  طول  )در  اصلی  درس 

ساعت  00د1  از  بیش  نباید  تابستان(،  غیرحضوری  و  نیم سال  طول  در  حضوری 

باشد.

تقاضای انتخاب درس کمتر از حد معمول، در صورت تأیید اضطرار از سوی : 20ماده

شورای واحد آموزشی، تا حداقل 0د1 ساعت جایز است.

مجموع  )در  نیم سال  چهار  در  حداکثر  اضطرار،  مقدار  به  درس  ساعت  انتخاب  تبصره: 

سطح2 و 3(   مجاز است. 

در : 21ماده جدید  درس  انتخاب  گذشته،  نیم سال  دروس  از  ناقصی  وجود  صورت  در 

از می باشد. نیم سال بعد، تنها پس از انتخاب درس مذکور م�ج

حذف یا اضافه دروس با رعایت حداقل و حداکثر ساعات درسی مطابق ماده : 22ماده

از می باشد. د1 همنین فصل، تا پایان هفته دوم هر نیم سال حتصیلی م�ج

حذف اضطراری یکی از درس ها، با رعایت ماده د1 همنین فصل تا پنج هفته : 23ماده

مانده به پایان نیم سال حتصیلی پس از تأیید مدیر واحد آموزشی بالمانع می باشد.

انتخاب درس مازاد به صورت حضوری انتخاب درس مازاد به صورت حضوری 

تا : 24ماده درس  انتخاب  به  نسبت  می توانند  ذیل،  شرایط  داشنتن  صورت  در  طالب 

تعینین شده در ماده د1  حداکثر 140 ساعت درس - مازاد بر حداکثر ساعات 

اقدام  حتصیلی  سال  دوم  و  اول  نیم سال  در  حضوری  صورت  به   - فصل  همنین 

نمایند.

1( نداشنتن مشکل آموزشی و انضباطی؛
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2( رعایت انتخاب حداقل 0د2 ساعت درس در نیم سال قبل؛

3( قبولی نهایی در همه دروس انتخابی نیم سال قبل؛

4( کسب معدل د1 در دروس نیم سال قبل؛

د( تعّهد به شرکت در تمامی کالس های درسی مطابق ضوابط؛

د( صالحدید و تأیید شورای واحد آموزشی م�ل حتصیل.

تبصره1: مالک محاسبه معدل، عملکرد درسی طلبه در نیم  سال متصل قبل می باشد.

برگزاری امتحان، نسبت به  از  تا پنج هفته قبل  تبصره2: شورای واحد آموزشی می تواند 

حذف همه یا تعدادی از دروس مازاد اخذ شده توسط طالب اقدام نماید.

انتخاب درس به صورت غیر حضوری در تابستانانتخاب درس به صورت غیر حضوری در تابستان

طالب در صورت داشنتن شرایط ذیل، می توانند در تابستان با انتخاب حداکثر : د2ماده

آن دروس، اقدام  20د ساعت درس، بدون حضور در کالس،  نسبت به امت�ان 

نمایند:

حتصیلی  سال  در  نیم سال  هر  در  از  م�ج درس  ساعت  حداقل  انتخاب  رعایت   )1

جاری؛

2( قبولی در همه دروس انتخابی نیم سال  اول و امت�انات نوبت اصلی نیم سال دوم 

سال حتصیلی جاری؛

حتصیلی  سال  دوم  و  اول  نیم سال های  انتخابی  دروس  در  د1  معدل  کسب   )3

جاری؛

4( صالحدید و تأیید شورای واحد آموزشی م�ل حتصیل.

تبصره: حضور در امتحانات این دروس با رعایت جداول درسی و ضوابط مربوط به انتخاب 

درس مانند پیش نیاز و ... مجاز می باشد.

تابستان بدون حضور در کالس، در همه : د2ماده نمره قبولی دروس انتخاب شده در 

دروس د1 می باشد.
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 انتخاب درس حضوری در دوره آموزشی تابستان انتخاب درس حضوری در دوره آموزشی تابستان

آن برای همه طالب، با : د2ماده آموزشی تابستانی و انتخاب درس در  شرکت در دوره 

رعایت شرایط ذیل بالمانع می باشد:

1( تعّهد به شرکت در تمامی کالس های درسی مطابق ضوابط؛

2( برگزاری کالس  برای هر درس مطابق جداول درسی مصّوب؛

3( صالحدید و تأیید مدیر واحد آموزشی م�ل حتصیل.

تبصره: انتخاب درس عادی در دوره تابستانی فقط جهت حضور در جلسه امتحان )بدون 

شرکت در کالس( در دروس تجدیدی و دروسی که جهت کسری معدل اخذ شده است، با 

تأیید مدیر واحد آموزشی محل تحصیل بالمانع می باشد.

د( برنامه ریزی کالس های درسی
حد نصاب تشکیل کالس در ابتدای هر نیم سال، در شهر قم حداقل 10 نفر : د2ماده

و در شهرستان ها، در سطح دو و سه حداقل د نفر است. 

تبصره 1: حداکثر افراد در هر کالس درس 25 نفر است.

تبصره 2: در موارد خاص، تشکیل کالس در کمتر یا بیشتر از حدنصاب مذکور، با پیشنهاد 

واحد آموزشی و تأیید مدیریت استان امکان پذیر می باشد.

کالس درس، با معرفی و حضور استاد دارای حکم تدریس رسمّیت می یابد.: د2ماده

استاد، موظف به حضور مستمر و تدریس کامل منبع و م�دودۀ درسی مطابق : 30ماده

جدول درسی هر نیم سال حتصیلی است. 

واحد : 31ماده نرسد،  پایان  به  نیم سال  طول  در  درسی  م�دوده های  که  صورتی  در 

آموزشی و استاد موظف به برگزاری جلسات جبرانی برای آن درس می باشند.

در صورتی که واحد آموزشی برای تکمیل م�دوده درس نیاز به اضافه کردن : 32ماده

آموزشی می تواند با پیشنهاد  آن واحد  آموزش  ساعات درسی داشته باشد؛ معاون 

هم چننین  نماید.  اقدام  خصوص  این  در  آموزشی  واحد  شورای  در  آن  تصویب  و 
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کم کردن ساعات درسی به شرط تکمیل م�دوده و عدم اختالل در یادگیری 

طالب، تا سقف 20 درصد ساعات تعینین شده برای هر درس با پیشنهاد معاون 

آموزش واحد آموزشی و تصویب آن در شورای واحد آموزشی بالمانع است.

اساس : 33ماده بر  درس  ارائه  عدم  یا  و  شده  تأیید  آموزشی  منبع  از  استفاده  عدم 

م�دوده های ابالغ شده، موجب حذف درس و نمره آن خواهد شد.

مدت زمان هر جلسه درس، 0د دقیقه است.: 34ماده

ه استادی قادر به حضور در کالس درس نباشد، موظف است تا پیش : د3ماده چناجنچ

آموزشی را مّطلع سازد تا جهت اطالع رسانی به  از شروع کالس، مدیریت واحد 

طالب یا جایگزینی استاد، تدبیر الزم اندیشیده شود.

نیم سال : د3ماده هر  طول  در  آموزشی،  واحد  شورای  صالحدید  با  می توانند  اساتید 

و  مشاوره  جلسه  را،  درس  هر  ساعات  بر  افزون  درصد  د2  سقف  تا  حتصیلی، 

پرسش و پاسخ برگزار کنند.

و : د3ماده فقهی  کتاب های  تدریس«  »الزامی  م�دوده های  تدریس  به  موظف  اساتید 

اصولی هستند و امت�ان از م�دوده های »الزامی تدریس« می باشد. البته تدریس 

م�دوده های »مطالعاتی« نیز در صورت برنامه ریزی، مورد تأکید است. 

هـ( فعالیت های درسی

مقدمهمقدمه
در راستای اجرای مناسب آینین نامه آموزشی در زمینه فعالیت های درسی طالب، شیوه نامه 

آموزشی  واحدهای  طالب  درسی  فعالیت های  ساماندهی  منظور  به  آن  اجرای 

آن در ارزشیابی حتصیلی به شرح ذیل  سطوح عالی حوزه های علمیه و احتساب 

تدوین گردید:

مصادیق فعالیت های درسی عبارتند از: : د3ماده

1( حضور فّعال و منظم در مباحثه؛

2( پاسخ به پرسش های کالسی )ارزیابی علمی طلبه توسط استاد(؛
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3( موفقّیت در امت�انات هفتگی )حداقل دو امت�ان در هر نیم سال حتصیلی(؛

ام حتقیق درسی و تکالیف پژوهشی تعینین شده از سوی استاد در هر  سال  4( اجنج

حتصیلی.

در هر نیم سال حتصیلی اختصاص د نمره از 20 نمره هر درس دارای کالس به : د3ماده

از بوده و بقیه نمرۀ نهایی  یک یا چند یا همه فعالیت های درسی و کالسی طلبه م�ج

درس به امت�ان کتبی اختصاص می یابد.

تبصره: اختصاص نمره بیشتر به فعالیت درسی با تصویب شورای آموزش استان و برای 

فعالّیت های پژوهشی تا سقف مجموع 8 نمره از 20 نمره نهایی مجاز می باشد. 

و : 40ماده موضوعات  و  اقسام  درسی،  فعالیت  دارای  درس های  تصویب  و  تأ یید  مرجع 

منابع پژوهشی در درس های دارای فعالیت درسی پژوهشی، گروه علمی - تربیتی 

واحد آموزشی است.
تبصره: در صورتی که واحد آموزشی قصد دارد برای برخی از دروس خود پژوهش درسی قرار 

دهد؛ الزم است در مورد هر نیم سالی تحصیلی دقت الزم را به عمل آورد تا تعادل الزم در 

تعداد درس های دارای فعالیت های درسی و پژوهشی حفظ شود و طلبه فرصت پژوهش 

داشته باشد.

مباحثه
فعالّیت های : 41ماده از  نمره  د  تمام  اختصاص  و  دروس  در  مباحثه  کردن  الزامی 

کالسی آن به مباحثه با پیشنهاد استاد درس و تأیید گروه علمی - تربیتی واحد 

آموزشی، بالمانع می باشد.

در : 42ماده که  مطالبی  و  مباحث  نقد  و  تبینین  بررسی،  بازخوانی،  به  مباحثه  جلسه  در 

م�دوده درسی مصوب و توسط استاد ارائه شده است، پرداخته می شود.

گروه های مباحثه توسط خود طالب و با نظارت، مشورت و تأیید استاد همان : 43ماده

درس و حداکثر تا دو هفته اول شروع آن درس تشکیل می شود. 
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ضرورت دارد گروه های مباحثه بعد از تشکیل، جهت ثبت به معاونت آموزش : 44ماده

واحد آموزشی اطالع داده  شود.

معاونت آموزش واحد آموزشی می تواند در هر گروه مباحثه، یک نفر را به عنوان : د4ماده

دبیر گروه انتخاب نماید. 

وظایف دبیر گروه مباحثه عبارت است از: : د4ماده

1( اطالع رسانی و تعینین زمان و مکان جلسات؛

2( مدیریت جلسات و تنظیم زمان برای ارائه و یا نقد مباحث توسط اعضاء؛

ام حضور و غیاب جلسات و ارائه آن به استاد؛ 3( اجنج

آموزشی،. واحد  مدیریت  یا  و  استاد  و  گروه  میان  رابط  و  کننده  هماهنگ   )4

تعینین مکان و زمان مباحثه بر عهده طالب می باشد.

تبصره: در صورتی که مدیریت واحد آموزشی، جلسه مباحثه را در زمان و مکان خاصی، 

ضروری اعالم نماید، تبعیت از آن برای گروه های مباحثه ضروری خواهد بود. 

زمان مباحثه به ازاء هر دو جلسه درس، حداقل یک جلسه مباحثه د4 دقیقه ای : د4ماده

می باشد. 

جهت اختصاص یافنتن نمره مباحثه به طلبه، حضور طلبه در حداقل 0د درصد : د4ماده

جلسات مباحثه ضروری می باشد. 

ک هایی همچون : د4ماده نمره دهی در مباحثه توسط استاد همان درس و بر اساس مال

ام می شود. حضور منظم و آمادگی علمی در جلسات اجنج

پژوهش درسی: 
پژوهش درسی از مهم ترین مصادیق فعالیت های درسی است که مورد تأکید : 0دماده

می باشد.

از : 1دماده یکی  در  نهم  و  هفتم  پایه های  دروس  در  درسی  پژوهش  کردن  الزامی 

آن، با  موضوعات فقهی و یا اصولی و اختصاص تمام د نمره فعالیت های درسی به 

پیشنهاد استاد درس و تأیید گروه علمی – تربیتی واحد آموزشی، بالمانع می باشد.



33

14
02

-14
01 

لی
صی

تح
ل 

سا
ی 

عال
ح 

طو
 س

مه
ن نا

یی
آ

ضوابط  و  شرایط  مطابق  و  دروس  سایر  همانند  مذکور  دروس  انتخاب  فرایند  تبصره: 

مندرج در آیین نامه های مربوطه خواهد بود.

و : 2دماده پژوهشی  طرح نامه  »تدوین  1ـ  عنوان  با  فعالیت  مرحله  دو  دارای  پژوهش  هر 

ش اول  ام حتقیق«، 2ـ »تدوین و ارائه گزارش حتقیق« خواهد بود که نمره خبن اجنج

ش دوم در درس انتخابی نیم سال دوم، ثبت  در درس انتخابی نیم سال اول و نمره خبن

می شود. 

تبصره 1: با توجه به دو مرحله ای بودن پژوهش درسی، در صورت تعیین یک درس در یک 

نیم سال برای پژوهش درسی، انتخاب متناظر همان درس در نیم سال بعد برای پژوهش 

درسی الزامی است.)))

تبصره 2: هر یک از دروس معّین شده برای پژوهش درسی، دارای نمره مستقل بوده و 5 

نمره از نمره نهایی آن درس اختصاص به فعالیت پژوهشی دارد.

هر پژوهش )در هر دو فعالیت( زیر نظر یک نفر از اساتید واجد شرایط واحد : 3دماده

ام می شود. آموزشی به عنوان استاد راهنما اجنج

استاد راهنما در صورت داشنتن شرایط، استاد همان درس بوده و انتخاب استاد : 4دماده

آموزشی با حلاظ کلیه شرایط و ضوابط با تأیید  راهنما از میان سایر اساتید واحد 

گروه علمی- تربیتی بالمانع می باشد.

مسئولیت و وظایف استاد راهنما عبارت است از:: ددماده

تمامی  در  درسی  پژوهش  ام  اجنج در  طالب  روشی  و  علمی  راهنمایی  و  هدایت   )1

مراحل پژوهش؛

2( ارزیابی پژوهش های درسی و اعالم نمره مربوطه در هر نیم سال حتصیلی؛

1- مثــال: در صورتــی کــه گــروه علمــی تربیتــی بــرای درس فقــه 1 در پایــه هفتم، انجام فعالیت پژوهشــی را الزامی کنــد، در این 
صــورت درس فقــه 2 نیــز در نیم ســال بعــد دارای پژوهــش خواهــد بــود. بــر همیــن اســاس 5 نمــره فعالیــت درســی در فقــه 1 
بــه موضــوع »تدویــن طرح نامــه پژوهشــی و انجــام تحقیــق« و 5 نمــره فعالیــت درســی در فقــه 2 بــه موضــوع »تدویــن و ارائــه 
گــزارش تحقیــق«، اختصــاص خواهــد یافــت. لــذا یــک طلبــه در پایــه هفتــم، یــک ســال بــرای انجــام پژوهــش فرصــت داشــته 

و بــا توجــه بــه نــوع برنامه ریــزی، از ظرفیــت نمــرات دو درس اســتفاده خواهــد کــرد.
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3( شرکت در برنامه های توجیهی و دانش افزایی اساتید راهنما.

شرایط استاد راهنما: : ددماده

1. دارا بودن حداقل د سال سابقه تدریس در دروس فقه و یا اصول سطوح عالی؛

دانش افزایی  دوره های  در  شرکت  یا  و  پژوهشی  فعالیت های  سابقه  داشنتن   .2

پژوهشی؛

3. دارا بودن حکم تدریس.

در  اولویت  از شرایط الزم پژوهشی،  برخورداری اساتید دروس مربوطه  تبصره: در صورت 

استاد  انتخاب  صورت،  این  غیر  در  بوده؛  ایشان  با  طالب  درسی  پژوهش های  راهنمایی 

گروه  تأیید  با  و  نظر  مورد  شرایط  لحاظ  با  آموزشی  واحد  اساتید  سایر  میان  از  راهنما 

علمی- تربیتی واحد آموزشی می باشد.

ام آن  به صورت : ددماده ام فعالیت های پژوهشی طالب به صورت فردی بوده و اجنج اجنج

گروهی با تأیید گروه علمی - تربیتی واحد آموزشی و با رعایت شرایط و ضوابط 

ابالغی معاونت پژوهش بالمانع می باشد. 

فعالیت های : ددماده مراحل  از  یک  هر  ارزیابی  و  راهنمایی  تدوین،  ضوابط  و  شرایط 

پژوهشی، مطابق دستورالعمل ابالغی معاونت پژوهش حوزه های علمیه می باشد. 

درس : ددماده آن  کتبی  امت�ان  برگزاری  از  قبل  درس،  هر  پژوهشی  فّعالّیت  ارائه 

آن بر عهده گروه علمی-  ضروری است و تصمیم گیری در خصوص تمدید زمان 

تربیتی واحد آموزشی می باشد.

10 : 0دماده حداکثر  و  د  حداقل  پژوهشی  مورد  هر  برای  راهنمایی  اختصاصی  زمان 

ساعت می باشد. 

تبصره: افزایش زمان حداکثری برای راهنمایی پژوهش با تأیید گروه علمی - تربیتی واحد 

آموزشی، بالمانع می باشد.

گروه های : 1دماده پرداختی  دستورالعمل  اساس  بر  راهنما  اساتید  حق الزحمه  پرداخت 

علمی- تربیتی خواهد بود. 
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نیم سال : 2دماده یک  در  همزمان  صورت  به  درسی  پژوهش  دارای  درس  دو  انتخاب 

حتصیلی و هم چننین انتخاب دروس دارای فعالیت پژوهشی »تدوین و ارائه گزارش 

ام  اجنج و  پژوهش  طرح نامه  »تدوین  پژوهشی  فعالیت  دارای  دروس  از  قبل  حتقیق« 

از نمی باشد.  حتقیق« م�ج

تبصره: در موارد خاص و ضروری، پس از تقاضای طلبه و تأیید گروه علمی- تربیتی انجام 

دو فعالیت پژوهشی در یک نیم سال بالمانع است.

از نمی باشد.: 3دماده انتخاب دروس دارای پژوهش در دوره تابستانی م�ج

الزم در خصوص جنوه و زمان ارائه دروس پژوهشی در هر : 4دماده اذ تمهیدات   در احتن

نیم سال حتصیلی و هم چننین تناسب تعداد پژوهش ها با وقت استاد و طلبه، بر عهده 

معاون آموزش واحد آموزشی است. 

کلیه مراحل اجرای دستور العمل های مربوط به پژوهش درسی با نظارت معاون : ددماده

پژوهش واحد آموزشی و حتت اشراف مدیر واحد آموزشی می باشد.

واحد : ددماده پژوهش  معاون  عهده  بر  آموزشی  واحد  درسی  پژوهش های  بر  نظارت 

آموزشی است.

لزوم، پیگیری و : ددماده ارائه مشاوره علمی و پژوهشی به طالب و اساتید در صورت 

مناسب  برنامه  اجرای  و  نیاز  مورد  سخت افزاری  و  نرم افزاری  زیرساخت های  تأمنین 

آموزش مهارت های پژوهشی به طالب و سایر وظایف م�ول بر اساس دستورالعمل 

آموزشی و  ابالغی معاونت پژوهش حوزه های علمیه، بر عهده معاون پژوهش واحد 

حتت اشراف مدیر واحد آموزشی است.

شیوه  حماسبه منرات
اعمال و ثبت نمره فعالیت های درسی قبل از آغاز امت�انات الزامی است و پس : ددماده

از امت�انات، نمره کالسی ثبت شده، نهایی تلقی شده و امکان ویرایش وجود 

واهد داشت.  جنن

نمره امت�انات کتبی پایان هر نیم سال از 20 می باشد.: ددماده
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تبصره: در صورت تعیین لزوم اختصاص نمره فعالیت های درسی یا پژوهشی در مورد هر 

درس، نمره پایان نیم سال آن درس به صورت خودکار از حاصل جمع »فعالیت درسی« و 

»نمره امتحان کتبی«محاسبه می گردد.

اختصاص فعالیت های درسی به یک یا چند یا همه فعالیت های مذکور در ماده : 0دماده

د3 با نظر استاد آن درس بالمانع است.

در  آن ها  تأثیر  باشد  مورد  یک  از  بیش  انتخابی  فعالیت های  تعداد  که  صورتی  در  تبصره: 

نمره نهایی مربوط به فعالیت درسی به صورت مساوی خواهد بود.

هر یک از فعالیت های درسی در سامانه از 20 نمره ثبت می شود.: 1دماده

ش های فعالیت درسی به یک نمرۀ معدل : 2دماده تبدیل نمرات 20 نمره ای هر یک از خبن

و در نهایت تبدیل آن به د نمره توسط سامانه، به صورت خودکار و به شرح ذیل 

کتبی در هر یک  کتبی در هر یک جدول محاسبه نمره فعالیت درسی و امتحان  ام می پذیرد:جدول محاسبه نمره فعالیت درسی و امتحان  اجنج

از نیم سال ها:از نیم سال ها:

نمره نهایی درسی
نمره کتبی 

پایان ترم
نمره کالسی

5 نمره

پرسش و پاسخ 

درسی 
مباحثه 

تحقیق و 

پژوهش
امتحان هفتگی 

20 20 20 20 20 20 20

20 یا 15+5 C B A

ش های فعالیت درسی بوده که ارزش گزاری اولیه هر یک 20 نمره  موع خبن A : م�ج

موع آن ها در جدول B معدل گیری شده و تبدیل به یک  می باشد و در نهایت م�ج

نمره واحد می گردد.

موع فعالیت های درسی جدول A می باشد که بر  آمده از م�ج B : معدل به دست 

اساس نمره 20 ثبت می گردد.
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C : 20 نمره امت�ان کتبی پایان هر نیم سال است. 

B+C( در صورت ثبت نمره فعالیت درسی در جدول، به صورت خودکار سامانه 

نمرۀ نهایی نیم سال را به صورت د+د1 م�اسبه کرده و در صورت عدم ثبت نمره 

طرح  می گردد.لذا  م�اسبه  نمره   20 فقط  کتبی  امت�ان  نمره  درسی  فعالیت 

برگزاری  امکان  تا  می باشد  نمره   20 حتصیلی  نیم سال  کتبی  امت�ان  سؤال 

درس بدون حلاظ د نمره فعالیت درسی نیز وجود داشته باشد.

نمره نهایی هر درس در نیم سال، شامل نمرۀ اخذ شده از نمره فعالیت درسی و : 3دماده

نمرۀ کتبی آن درس می باشد.

موع نمره فعالیت های : 4دماده شرط قبولی در هر نیم سال کسب نمره حداقل 12 از م�ج

درسی و امت�ان کتبی پایان هر نیم سال می باشد.

در صورتی که ارائه درس در اولنین حضور طلبه در کالس همراه با پژوهش، : ددماده

نمرۀ کالسی و ... باشد، نمرۀ پژوهشی اخذ شده توسط طلبه، در امت�ان مرحله 

یا  استادیاری  درس  امت�ان  و  می گردد  حلاظ  لزومًا  هم  استادیاری  و  دیدی  حتج

دیدی از د1 نمره م�اسبه خواهد شد. حتج

دیدی هر نیم سال فقط : ددماده با فرض حلاظ دنمره فعالیت های درسی، امت�ان حتج

به صورت امت�ان کتبی 20 نمره ای برگزار می گردد و در صورت عدم کسب 

دیدی به عنوان نمرۀ  دیدی، همان نمرۀ حتج حداقل نمره 12 در امت�ان کتبی حتج

نهایی آن نیم سال ثبت خواهد شد. 

و( برنامه ریزی و اجرای دوره تابستانی

مقدمهمقدمه

آوردن امکان استمرار حتصیل در طول سال، کم کردن تعطیالت،  به منظور فراهم 

حتصیلی  پیشرفت  امکان  اد  اجیج و  طالب  فراغت  ّاوقات  در  علمی  برنامه ریزی 

برای طالب متقاضی، دوره آموزشی تابستانی برگزار می گردد.
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امور اجرایی و آموزشی دورهامور اجرایی و آموزشی دوره

واحدهای آموزشی و یا مدیرّیت های استانی که دارای شرایطی همانند داشنتن : ددماده

آموزشی مناسب، امکانات اسکان و رفاه طالب، اساتید و ... باشند،  فضای 

آموزشی تابستانی برای طالب خود و یا طالب  می توانند نسبت به برگزاری دوره 

چندین واحد آموزشی دیگر در م�دوده مدیریت استانی و یا سایر مدیرّیت های 

د  استانی، اقدام نمایںݨݦن

ّوز : ددماده م�ج اخذ  از  پس  و  آموزشی  واحد  درخواست  با  تابستانی  دوره های  برگزاری 

ستاد  آموزش  معاونت  ابالغی  شرایط  و  ضوابط  طبق  و  استان  آموزش  شورای  از 

بالمانع می باشد.

ثبت : ددماده کالس ها،  برگزاری  طالب،  ثبت نام  از  اعم  دوره  اجرایی  امور  کلیه 

مدیریت  آموزش  معاونت  نظارت  با  و  ری  م�ج آموزشی  واحد  توسط  و...  نمرات 

ام می شود.  استانی اجنج

ابالغی در : 0دماده حتصیلی  تقویم  تابستانی مطابق  آموزشی  زمان برگزاری دوره های 

هر سال می باشد.

تبصره: هر گونه تغییر در زمان بندی ابالغی با تصویب شورای آموزش استان و لحاظ کلیه 

شرایط و ضوابط بالمانع می باشد. 

دوره : 1دماده اجرای  وز  م�ج اخذ  و  تصمیم گیری  جهت  دوره،  ری  م�ج آموزشی  واحد 

تابستانی، حداکثر تا قبل از پایان نیم سال دوم اقدام نماید.

مجری  آموزشی  واحدهای  تابستانی  آموزشی  دوره های  خصوص  در  تصمیم گیری  تبصره: 

برنامه آموزشی سطوح دو و سه در قم، بر عهده مدیریت سطوح عالی و آزاد قم می باشد.

هم چننین : 2دماده و  دوره  برگزاری  برای  درخواست  ارائه  در  ذیل  نکات  رعایت 

تصمیم گیری در خصوص دوره های آموزشی ضروری می باشد:

و  آموزشی  واحدهای  تأسیس  وز  م�ج مطابق  دروس  ارائه  وز  م�ج داشنتن   -1

مدیریت های استانی؛ 
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در  آموزشی  و  علمی  رفاهی،  امکانات  از  اعم  دوره  اجرای  امکانات  وجود   -2

م�ل برگزاری دوره؛ 

وز تدریس در مواد درسی ارائه شده؛ 3- معرفی اساتید رسمی یا دارای م�ج

4- ارائه جداول درسی، تقویم آموزشی، جنوه ارائه برنامه های فوق العاده فرهنگی 

و تربیتی و... به صورت تفصیلی در زمان ارائه پیشنهاد و بررسی درخواست؛

آینین نامه های  سایر  و  درسی  جداول  مطابق  درسی  کالس های  برگزاری  د- 

مربوطه.

وز، موجب عدم تأیید دروس، نمرات و... خواهد : 3دماده برگزاری دوره، بدون اخذ م�ج

شد.

دیدی، ثبت نمره : 4دماده آموزشی و درسی، امت�انی، قبولی، حتج رعایت کلیه ضوابط 

و... بر اساس آینین نامه ها و دستورالعمل های ابالغی، ضروری می باشد.

به : ددماده و  درسی  جداول  مطابق  درس  هر  ساعات  از  درصد  0د  حداقل  برگزاری 

صورت حضوری، الزامی می باشد. 

ارائه دروس در دوره های آموزشی تابستانی برای گروه های ذیل می باشد:: ددماده

1- متقاضیان ادامه حتصیل به صورت حضوری؛ 

2- متقاضیان تکمیل نواقصی دروس گذشته.

تبصره: حضور طالبی که در نیم سال دوم درسی را تجدید شده اند در کالس آن درس در دوره 

یا معاون آموزش مدرسه مبدأ  تأیید مدیر  با  تابستانی اختیاری و در امتحان آن درس 

بالمانع می باشد.

حضور طالب در دوره آموزشی تابستانی، اختیاری می باشد.: ددماده

واحد  طالب،  تبلیغی  فعالیت های  با  تابستانی  دوره  تداخل  عدم  صورت  در   :1 تبصره 

آموزشی می تواند دوره تابستانی را برای طالب خود الزامی نماید.

تبصره 2: در صورتی که یک واحد آموزشی حضور طالب را در دوره تابستانی الزامی نماید، 

حضور طالب در آن دوره الزامی است.
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یا اختیاری بودن حضور طالب در دوره، براساس مجّوز شورای آموزش  الزامی  تبصره 3: 

استان می باشد.

دوره : ددماده در  ثبت نام  به  از  م�ج درسی،  ساعات  0د  حداقل  انتخاب  شرط  با  طالب 

می باشند. 

شرایط ثبت نام در دوره آموزشی تابستانی به شرح ذیل می باشد:: ددماده

1- داشنتن پرونده فّعال آموزشی؛ 

2- تعّهد به حضور مستمر در برنامه ها و کالس های درسی دوره؛

3- ارائه معرفی نامه و تأییدیه اخالقی از واحد آموزشی مبدأ به مدیر واحد آموزشی 

ری دوره و با تأیید مدیریت استانی مبدأ و مقصد. م�ج

همه : 0دماده در  تابستان،  حضوری  دوره  در  کننده  شرکت  طالب  برای  قبولی  نمرۀ 

دروس، 12 می باشد.

ثبت  درسی  عنوان  هر  مطابق  و  مستقل  صورت  به  سامانه  در  دروس  نمرات  تبصره: 

می گردد.

در صورت عدم کسب نمره قبولی در امت�ان درس های دوره، تصمیم گیری : 1دماده

دد طلبه در همان دوره و یا نیم سال بعد  در مورد وضعیت طلبه شامل: )امت�ان م�ج

دد در کالس های درسی در طول سال حتصیلی( بر عهدۀ گروه  و یا حضور م�ج

علمی - تربیتی واحد آموزشی می باشد.
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فصل دوم: جداول دروس و منابع آموزشی
الف( جداول و منابع درسی رشته های فقهی و اصولی

نکات:

1. عناوین دروس و م�دوده درسی برای هر دو گروه »رشته های فقهی و اصولی« 

و »رشته های غیر فقهی و اصولی« مشابه بوده و تفاوت در تعداد عناوین می باشد. 

برای مثال: در سطح 2 درس »اصول فقه 1 «درسی است با عنوان و م�دوده مشابه 

برای هر دو گروه ولی درس»اصول فقه د «تنها به طالب رشته های فقهی و اصولی 

اختصاص دارد.

2. کتاب »دروس فی علم االصول »احللقة الثالثة« کتاب بدیل کفایه االصول 

آخوند خراسانی، می باشد.

3. معرفی چندین منبع در برخی از دروس به عنوان بدیل بوده و طالب و اساتید به 

انتخاب خود می توانند یکی از این منابع را برای تدریس و تدرس انتخاب نمایند. 

4. م�دوده های تعینین شده برای دروس فقه و اصول )رسائل و مکاسب( شامل 

م�دوده های مطالعاتی))) و الزامی تدریس می باشد.

تدریس دروس تنها بر اساس کتاب و نسخه معرفی و ابالغ شده توسط معاونت : 2دماده 

از می باشد.  آموزش م�ج

1-  محدوده های مطالعاتی کتاب رسائل و مکاسب در پیوست انتهای آیین نامه می باشد. 
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از برای استفاده در برنامه : 3دماده   جداول درسی به همراه منابع درسی مورد تأیید و م�ج

آموزشی سطح دو و سه رشته های فقهی و اصولی، به شرح ذیل می باشد:

1( جداول و منابع درسی سطح دو رشته های فقهی و اصولی

پایه هفتم )نیم سال اول(

ساعت درسعنوان درس
منبع

محدودهمؤلفعنوان کتاب

70فقه 1
مکاسب)))

 )جلد 1 (
 شیخ انصاریرحمهاهلل

از ابتدای کتاب تا ابتدای »المسأله السابعة: 

حفظ کتب الضالل« )صفحه 5 تا صفحه 232(

70فقه 3
مکاسب 

)جلد 2(
 شیخ انصاری رحمهاهلل

 : از ابتدای مبحث »المسأله السابعة عشر

القیافة« تا ابتدای مبحث »البیع« )صفحه 7 تا 

صفحه 252؛ پایان جلد 2( 

70اصول فقه 1
فرائد االصول)))

 )جلد 1(
 شیخ انصاریرحمهاهلل

از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث »و اما 

المجوزون ...« )از ابتدای کتاب تا صفحه 254( 

بدایة الحکمة50فلسفه 1
عالمه 

طباطباییرحمهاهلل
از اول کتاب تا ابتدای مرحله هشتم

 30تفسیر 1 )))

جوامع الجامع 

)جلد 2(
سوره مبارکه توبهحسن طبرسیرحمهاهلل

تفسیر تسنیم 

)جلد 24(
سوره مبارکه انعامآیت اهلل جوادی آملی

1- محدوده های تعیین شده از کتاب المکاسب، دوره 6 جلدی چاپ مجمع الفکر می باشد. 
2-محدوده های تعیین شده از کتاب فرائد االصول، دوره 3 جلدی چاپ مجمع الفکر می باشد.

3- ذکر دو منبع به عنوان اصلی و بدیل می باشد.
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پایه هفتم )نیم سال دوم(

عنوان درس
ساعت 

درس

منبع

محدودهمؤلفعنوان کتاب

70فقه 2
مکاسب

 )جلد 1(
 شیخ انصاریرحمهاهلل

از ابتدای مبحث »المسأله السابعة: حفظ کتب 

الضالل« تا ابتدای مبحث »المسأله السابعة 

: القیافة« )صفحه 233 تا صفحه 385؛  عشر

پایان جلد 1( 

70فقه 4
مکاسب 

) جلد 3(

 شیخ انصاری رحمه
اهلل

از ابتدای مبحث »البیع« تا ابتدای مبحث 

»اشتراط المواالة فی العقد« )صفحه 7 تا 

صفحه 156(

70اصول فقه 2
فرائد االصول

 )جلد 1 و 2(
 شیخ انصاریرحمهاهلل

از ابتدای مبحث »و اما المجوزون ...« تا ابتدای 

مبحث »المطلب الثانی: الشبهة الوجوبیه« )جلد 

1: صفحه 254 تا پایان کتاب و جلد 2: ابتدای 

کتاب تا صفحه 140(

از ابتدای مرحله هشتم تا پایان کتابعالمه طباطباییرحمهاهللبدایة الحکمة50فلسفه 2

30عقائد 1
محاضرات فی 

اإللهیات
از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث نبوتآیت اهلل سبحانی
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پایه هشتم )نیم سال اول(

عنوان درس
ساعت 

درس

منبع

محدودهمؤلفعنوان کتاب

70فقه 5
مکاسب

 )جلد 3(
 شیخ انصاری رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »اشتراط المواالة فی 

العقد« تا ابتدای مبحث »اشتراط اذن 

السید لو کان العاقد عبدًا« )صفحه 

157 تا صفحه 336( 

70اصول فقه3
فرائد االصول 

 )جلد 2(
 شیخ انصاریرحمهاهلل

از ابتدای مبحث »المطلب الثانی: 

الشبهة الوجوبیه« تا ابتدای »المقام 

الثانی: فی االستصحاب« )صفحه 141 

تا صفحه 472؛ پایان جلد 2(

70اصول فقه 5

فرائد االصول

)جلد 3(
 شیخ انصاریرحمهاهلل

از ابتدای مبحث »خاتمة: فی التعادل 

و التراجیح« تا پایان کتاب )صفحه 

419 تا صفحه 568؛ پایان جلد3(

دفتر فقه معاصرالفائق فی االصول

از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث 

»الباب الثالث: قاعده لو کان لبان« )اول 

کتاب تا صفحه 137(

از اول کتاب تا اول مشایخ الثقاتآیت اهلل سبحانیکلیات علم رجال20رجال

30تفسیر 2

جوامع الجامع

 )جلد 2(
سوره های مبارکه رعد و یوسفحسن طبرسی رحمهاهلل

تفسیر تسنیم 

)جلد 41 و 42(
سوره مبارکه یوسفآیت اهلل جوادی آملی
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پایه هشتم )نیم سال دوم(

ساعت درسعنوان درس
منبع

محدودهمؤلفعنوان کتاب

70فقه 6
مکاسب

 )جلد 3(

 شیخ انصاری 
رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »اشتراط اذن السید لو 

کان العاقد عبدًا« تا ابتدای »القول فی 

شرائط العوضین« )صفحه 337 تا 602؛ 

پایان جلد 3(

70اصول فقه 4
فرائد االصول

)جلد 3(

 شیخ انصاریرحمه
اهلل

از ابتدای مبحث »المقام الثانی: فی 

االستصحاب« تا ابتدای مبحث »خاتمه: 

فی التعادل و التراجیح« )صفحه 9 تا 

صفحه 415( 

70اصول فقه 6
الفائق فی 

االصول

دفتر فقه 

معاصر

از ابتدای مبحث »الباب الثالث: قاعده 

لو کان لبان« تا پایان کتاب )صفحه 137 

تا پایان کتاب(

40عقائد 2
محاضرات فی 

اإللهیات

آیت اهلل 

سبحانی
از اول مبحث نبوت تا پایان کتاب
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2( جداول و منابع درسی سطح سه رشته های فقهی و اصولی

 پایه نهم )نیم سال اول(

عنوان درس
ساعت 

درس

منبع

محدودهمؤلفعنوان کتاب

70فقه 1
مکاسب 

)جلد 4(

 شیخ انصاری 
رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »القول فی شرائط العوضین« تا 

ابتدای مبحث »الخیارات« )صفحه 9 تا صفحه 

378؛ پایان جلد4(

70فقه 3
مکاسب

 )جلد 5(

 شیخ انصاری 
رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »الرابع: خیار الغبن« تا ابتدای مبحث 
»فی الشروط التی یقع علیها العقد و شروط صحتها 

...« )صفحه 157 تا صفحه 417؛ پایان جلد 5(

70اصول فقه 1

کفایة االصول

)جلد 1(

 آخوند خراسانی 
رحمهاهلل

از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث »الفصل الثانی: فی 

« )صفحه 21 تا صفحه 99( ما یتعّلق بصیغة االمر

دروس فی علم 

االصول))))الحلقة 

الثالثة( )جلد 2(

شهید سید 

محمدباقر صدر 
رحمهاهلل

از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث »المفاهیم« )از 

ابتدای کتاب تا صفحه 110(

نهایة الحکمة50فلسفه 1
عالمه طباطبایی 

رحمهاهلل

از ابتدا تا پایان مبحث »المرحلة الخامسة« )فی 

الماهّیة و احکامها(

30تفسیر 1

تفسیر المیزان

)جلد 13( 

عالمه طباطبایی 
رحمهاهلل

سوره مبارکه إسراء

تفسیر تسنیم

 )جلد 28 تا 31(

آیت اهلل جوادی 

آملی
سوره مبارکه اعراف

کتــاب دروس فــی علــم االصــول )الحلقــة الثالثــة(، نســخه 2 جلــدی چــاپ جامعــه  1-  محدوده هــای معیــن شــده  از 
کــه جلــد اول الحلقــه االول و الثانیــه و جلــد دوم آن الحلقــة الثالثــة می باشــد. مدرســین انتشــارات اســامی بــوده 
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پایه نهم )نیم سال دوم(

عنوان درس
ساعت 

درس

منبع

محدودهمؤلفعنوان کتاب

70فقه 2
مکاسب 

)جلد 5(

 شیخ انصاری 
رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »الخیارات« تا ابتدای مبحث »الرابع: 

خیار الغبن« )صفحه 11 تا صفحه 156(

70فقه 4
مکاسب 

)جلد 6(

 شیخ انصاری 
رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »فی الشروط التی یقع علیها العقد 

...« تا پایان کتاب)صفحه 11 تا صفحه 314؛ پایان 

جلد6(

70اصول فقه 2

کفایة االصول 

)جلد 1(

 آخوند خراسانی 
رحمهاهلل

« تا ابتدای  از ابتدای مبحث »فی ما یتعّلق بصیغة األمر

مبحث »المقصد الثانی:فی النواهی« )صفحه 100 تا 

صفحه 204(

دروس فی علم 

االصول )الحلقة 

الثالثة( )جلد 2(

شهید سید 

محمدباقر صدر 
رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »المفاهیم« تا ابتدای مبحث »الدلیل 

العقلی« )صفحه 111 تا صفحه 201(

نهایة الحکمة50فلسفه 2
عالمه طباطبایی 

رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »المرحله السادسة« تا پایان مبحث 

) »المرحله السابعة« )فی الواحد و الکثیر

از ابتدای مبحث »مشایخ الثقات« تا پایان کتابآیت اهلل سبحانیکلیات علم رجال20رجال
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پایه دهم )نیم سال اول(

عنوان درس
ساعت 

درس

منبع

محدودهمؤلفعنوان کتاب

70فقه 5 

لجنة الفقه المعاصرالشخص االعتباری
از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث »الباب الثالث 

فی احکام الشخص االعتباری« )از صفحه 31 تا 

صفحه 140(
أساس الحکومة 

اإلسالمیة

آیت اهلل سید کاظم 

حائری
کل کتاب

بحوث فقهیة
آیت اهلل شیخ حسین 

حلیرحمهاهلل

از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث »البیع القهری أو 

ازالة الشیوع« )از ابتدای کتاب تا صفحه 166(

70اصول فقه 3

کفایة االصول)))

 )جلد 1(

 آخوند خراسانی رحمه
اهلل

از ابتدای مبحث »المقصد الثانی: فی النواهی« 

تا ابتدای مبحث »المقصد الخامس: فی المطلق 

و المقّید« ) صفحه 205 تا صفحه 333(

دروس فی علم 

االصول )الحلقة 

الثالثة( )جلد 2(

شهید سید محمدباقر 
صدر رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »الدلیل العقلی« تا ابتدای 

»اصول عملیه« )صفحه 202 تا صفحه 294(

70اصول فقه 5

کفایة االصول

)جلد 2(

 آخوند خراسانی رحمه
اهلل

از ابتدای مبحث »المقصد السابع: فی 

األصول العملّیة« تا ابتدای مبحث »تنبیهات 

االستصحاب«) صفحه 131 تا صفحه 228(

دروس فی علم 

االصول )الحلقة 

الثالثة( )جلد 2(

شهید سید محمدباقر 
صدر رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »الوظیفة العملیة عند الشّک 

فی الوجوب والحرمة معًا«تا ابتدای مبحث 

»استصحاب الکلی« )صفحه 409 تا صفحه 

)514

اصول الحدیث و احکامهآیت اهلل سبحانیدرایه40درایه

نهایة الحکمة55فلسفه 3
عالمه طباطبایی 

رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »المرحلة الثامنة )فی العّلة 

و المعلول(« تا ابتدای مبحث »المرحلة 

الحادی عشر )فی العقل و العاقل و المعقول(«

1- محدوده های معین شده از کتاب کفایه االصول، دوره دو جلدی، چاپ مجمع الفکر می باشد.
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پایه دهم )نیم سال دوم(

عنوان درس
ساعت 

درس

منبع

محدودهمؤلفعنوان کتاب

70فقه 6)))

الشخص 

االعتباری
لجنة الفقه المعاصر

از ابتدای مبحث »الباب الثالث فی احکام الشخص 

االعتباری« تا پایان کتاب )صفحه 140 تا پایان کتاب(

والیة األمر فی 

عصر الغیبة

آیت اهلل سید کاظم 

حائری
کل کتاب

بحوث فقهیة
آیت اهلل شیخ حسین 

 حلیرحمهاهلل

از ابتدای مبحث »البیع القهری أو ازالة الشیوع« تا پایان 

کتاب )صفحه 167 تا پایان کتاب(

70اصول فقه 4

کفایة االصول 

)جلد 1 و 2(

 آخوند خراسانی 
رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »المقصد الخامس: فی المطلق و 

المقّید« تا ابتدای مبحث »المقصد السابع: فی األصول 
العملّیة« )جلد 1: صفحه 337 تا پایان کتاب و  جلد 2: از 

ابتدا تا صفحه 129(

دروس فی علم 

االصول )الحلقة 

الثالثة( )جلد 2(

شهید سید محمدباقر 
صدر رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »خصائص األصول العملیة تا ابتدای 

مبحث »الوظیفة العملیة عند الشّک فی الوجوب 

والحرمة معًا )صفحه 295 تا صفحه 408(

70اصول فقه 6

کفایة االصول 

)جلد 2(

 آخوند خراسانی 
رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »تنبیهات االستصحاب« تا پایان کتاب ) 

صفحه 229 تاصفحه 347؛ پایان جلد 2(
دروس فی علم 

االصول )الحلقة 

الثالثة( )جلد 2(

شهید سید محمدباقر 
صدر رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »استصحاب الکلی« تا پایان کتاب 

)صفحه 515 تا صفحه 602 پایان کتاب(

نهایة الحکمة55فلسفه 4
عالمه طباطبایی 

رحمهاهلل
« تا پایان کتاب از ابتدای مبحث »المرحلة الحادی عشر

40تفسیر 2

تفسیرالمیزان

)جلد 13(

عالمه طباطبایی 
رحمهاهلل

سوره مبارکه کهف

تفسیر تسنیم 

)جلد 36 و 37(
سوره مبارکه یونسآیت اهلل جوادی آملی

کــه در نیم ســال قبــل، از کتــاب »الشــخص االعتبــاری« بــه عنــوان منبــع درس فقــه 5 اســتفاده نموده انــد، بــرای  1- کســانی 
کــه کتــاب »االســاس الحکومــة«را بــه عنــوان   مباحــث همــان کتــاب را بایــد ادامــه دهنــد؛ و کســانی 

ً
درس فقــه6 هــم الزامــا

 بایــد از منبــع »والیــة االمــر« اســتفاده نمایند؛ و کســانی کــه »بحوث فقهیه« 
ً
منبــع انتخــاب نموده انــد بــرای درس فقــه 6الزامــا

را بــرای فقــه5 انتخــاب نموده انــد در فقــه6 هــم بایــد مباحــث ایــن کتــاب را ادامــه دهنــد.
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ب- جداول و منابع درسی رشته های غیر فقهی و اصولی
برای م4دماده  از  م�ج و  تأیید  مورد  منابع  همراه  به  اصول  و  فقه  دروس  درسی  جداول 

آموزشی سطح دو و سه طالب رشته های غیر فقهی و اصولی،  استفاده در برنامه 

به شرح ذیل می باشد:

 1( جداول و منابع درسی فقه و اصول سطح دو رشته های غیرفقهی و اصولی

پایه هفتم )نیم سال اول(

عنوان درس
ساعت 

درس

منبع

محدودهمؤلفعنوان کتاب

70فقه 1
مکاسب 

)جلد 1(

 شیخ انصاری 
رحمهاهلل

از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث »المسأله السابعة: 

حفظ کتب الضالل« )صفحه 5 تا صفحه 232(

70اصول فقه 1
فرائد االصول

 )جلد 1(

شیخ  انصاری
رحمهاهلل

از اول کتاب تا ابتدای مبحث »و اما المجوزون ...« 

)صفحه 21 تا صفحه 254(

پایه هفتم )نیم سال دوم(

عنوان درس
ساعت 

درس

منبع

محدودهمؤلفعنوان کتاب

70فقه 2
مکاسب 

 )جلد 1(

 شیخ انصاری 
رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »المسأله السابعة: حفظ کتب الضالل« تا 

: القیافة« )صفحه 233 تا  ابتدای مبحث »المسأله السابعةعشر

صفحه 385؛پایان کتاب(

اصول 

فقه 2
70

فرائد االصول

 )جلد 1 و 2(

 شیخ 
انصاریرحمه

اهلل

از ابتدای مبحث »و اما المجوزون ...« تا ابتدای مبحث »المطلب 

الثانی: الشبهة الوجوبیه« )جلد 1 : صفحه 254 تا پایان کتاب و 

جلد 2: ابتدای کتاب تا صفحه 140(
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پایه هشتم )نیم سال اول(

عنوان درس
ساعت 

درس

منبع

محدودهمؤلفعنوان کتاب

70فقه 3
مکاسب 

جلد 2(

 شیخ انصاری 
رحمهاهلل

: القیافة«  از ابتدای مبحث »المسأله السابعة عشر

تا ابتدای مبحث »البیع« )صفحه 7 تا صفحه 252؛ 

پایان کتاب(

70اصول فقه 3
فرائد االصول

 )جلد 3(

 شیخ انصاری
رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »خاتمة: التعادل و التراجیح« 

)صفحه 419تا صفحه 568؛ پایان کتاب(

پایه هشتم )نیم سال دوم(
عنوان 

درس

ساعت 

درس

منبع

محدودهمؤلفعنوان کتاب

70فقه 4
مکاسب

 )جلد 3(

 شیخ انصاری 
رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »البیع« تا ابتدای مبحث »اشتراط 

المواالة فی العقد« )صفحه 7 تا صفحه 156(

اصول 

فقه 4
دفتر فقه معاصرالفائق فی االصول70

از ابتدای مبحث »الباب الثالث: قاعده لو کان لبان« 

)صفحه 137 تا پایان کتاب(

 2( جداول و منابع درسی فقه و اصول سطح سه رشته های غیرفقهی و اصولی

پایه نهم )نیم سال اول(
عنوان 

درس

ساعت 

درس

منبع

محدودهمؤلفعنوان کتاب

70فقه 1
مکاسب

)جلد 3(

 شیخ انصاری 
رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »اشتراط المواالة فی العقد« تا 

ابتدای مبحث »اشتراط اذن السید لو کان العاقد عبدًا« 

)صفحه 157 تا صفحه 336(
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پایه نهم )نیم سال اول(
عنوان 

درس

ساعت 

درس

منبع

محدودهمؤلفعنوان کتاب

اصول 

فقه 1
70

آخوند خراسانیکفایة االصول
از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث »فی ما یتعّلق بصیغة 

« )صفحه 21 تا صفحه 99( االمر

دروس فی علم 

االصول))))الحلقة 

الثالثة( )جلد 2(

شهید سید 

محمدباقر صدر 
رحمهاهلل

از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث »المفاهیم« )از ابتدای 

کتاب تا صفحه 110(

اصول 

فقه 3 
70

کفایة االصول

)جلد 1(

آخوند خراسانی 
رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »المقصد الثانی: فی النواهی« تا 

ابتدای مبحث »المقصد الخامس: فی المطلق و 

المقّید«))))صفحه 205 تا صفحه 333(

دروس فی علم اصول 

)الحلقة الثالثة( )جلد 

)2

شهید آیت اهلل 
صدر رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »الدلیل العقلی« تا ابتدای مبحث 

»االعتراضات العامة علی أدلة البراءة« )صفحه 202 تا 

صفحه 335(

پایه نهم )نیم سال دوم(
عنوان 

درس

ساعت 

درس

منبع

محدودهمؤلفعنوان کتاب

70فقه 2
مکاسب 

)جلد 3(

 شیخ انصاری 
رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »اشتراط اذن سید لو کان العاقد 

عبدًا« تا ابتدای »القول فی شرائط العوضین« )صفحه 

337 تا صفحه 602 )تا پایان جلد 3(

کتــاب دروس فــی علــم االصــول )الحلقــة الثالثــة(، نســخه 2 جلــدی چــاپ جامعــه  1- محدوده هــای معیــن شــده  از 
کــه جلــد اول الحلقــه االول و الثانیــه و جلــد دوم آن الحلقــة الثالثــة می باشــد. مدرســین انتشــارات اســامی بــوده 

2 - تدریــس فقــط مبحــث »المقصــد الخامــس، المطلــق و المقّیــد« از کتــاب کفایــه در اصــول فقه 4، برای کســانی که کتاب 
کفایــه را بــه عنــوان متــن درســی انتخــاب کرده انــد، الزامی می باشــد.
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پایه نهم )نیم سال دوم(
عنوان 

درس

ساعت 

درس

منبع

محدودهمؤلفعنوان کتاب

اصول 

فقه 2
70

کفایة االصول

)جلد 1(

آخوند خراسانی 
رحمهاهلل

« تا ابتدای  از ابتدای مبحث »فی ما یتعّلق بصیغة األمر

مبحث »النواهی« )صفحه 100 تا صفحه 204(

دروس فی علم اصول 

)الحلقة الثالثة(

)جلد 2(

شهید آیت اهلل 
صدر رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »المفاهیم« تا ابتدای مبحث »الدلیل 

العقلی« )صفحه 111 تا صفحه 201(

پایه دهم )نیم سال اول(
عنوان 

درس

ساعت 

درس

منبع

محدودهمؤلفعنوان کتاب

70فقه )))3 

الشخص 

االعتباری
لجنة الفقه المعاصر

از ابتدای کتاب تا ابتدای الباب الثالث فی احکام الشخص 

االعتباری )صفحه 31 تا صفحه 140(

أساس الحکومة 

اإلسالمیة

آیت اهلل سید کاظم 

حائری
کل کتاب

بحوث فقهیة
آیت اهلل شیخ حسین 

حلی رحمهاهلل

از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث »البیع القهری أو ازالة 

الشیوع« )از ابتدای کتاب تا صفحه 166(

اصول 

فقه 4
70

کفایة االصول

)جلد 2(

آخوند خراسانی 
رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »المقصد السابع: فی األصول العملّیة« 

تا ابتدای مبحث »تنبیهات االستصحاب«) صفحه 131 تا 

صفحه 229(

دروس فی علم 

اصول )الحلقة 

الثالثة( )جلد 2(

شهید آیت اهلل صدر 
رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »االعتراضات العامة علی أدلة البراءة« تا 

ابتدای مبحث »مقدار ما یثبت االستصحاب« ) صفحه 336 

تا صفحه 495(

1-  بــه جــز ســه منبــع ذکــر شــده مــی تــوان از منبــع درســی فقــه 3 و 4)مکاســب  جلــد 5 و 6 و محــدوده تعییــن شــده( 
رشــته های فقهــی هــم بــه عنــوان بدیــل اســتفاده شــود.
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پایه دهم )نیم سال دوم(
عنوان 

درس

ساعت 

درس

منبع

محدودهمؤلفعنوان کتاب

اصول 

فقه 5
70

کفایة االصول
آخوند خراسانی 

رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »تنبیهات االستصحاب« تا پایان کتاب 

)صفحه  229 تا  صفحه 347؛ پایان جلد 2(

دروس فی علم 

اصول )الحلقة 

الثالثة( )جلد 2(

شهید آیت اهلل 
صدر رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »مقدار ما یثبت االستصحاب« تا پایان کتاب 

)صفحه 496 تا  صفحه 602؛پایان کتاب(

70فقه 4)))

الشخص 

االعتباری

لجنة الفقه 

المعاصر

از ابتدای الباب الثالث فی احکام الشخص االعتباری تا پایان 

کتاب )صفحه 140 تا پایان کتاب(

أساس الحکومة 

اإلسالمیة

آیت اهلل سید 

کاظم حائری
کل کتاب

بحوث فقهیة

آیت اهلل شیخ 

حسین حلی 
رحمهاهلل

از ابتدای مبحث »البیع القهری أو ازالة الشیوع« تا پایان کتاب 

)صفحه 167 تا پایان کتاب(

1- رعایــت ماحظــات منــدرج در پاورقــی فقــه 6 طــاب  رشــته های فقهــی و اصولــی در خصــوص اســتفاده از منابــع ذکــر 
شــده، در ایــن جــا نیــز الزامــی اســت. 
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فصل سوم: حضور و غیاب)))
آن ها : ددماده در  غیبت  و  الزامی  بوده  امت�انی  و  درسی  جلسات  همه  در  طلبه  حضور 

از نمی باشد. م�ج

ثبت حضور و غیاب در کالس باید به تأیید استاد برسد.: ددماده

طلبه موظف است رأس ساعت در کالس درس حضور یابد و تأخیر در حضور : ددماده

و تسریع در خروج بیش از 10 دقیقه، غیبت و کمتر از 10 دقیقه در هر سه جلسه، 

یک غیبت در آن درس به شمار می آید.

غیبت طلبه در بیش از یک هشتم ساعات تعینین شده هر درس)))، موجب حذف : ددماده

آن درس می شود. در این صورت، طلبه باید آن درس را دوباره به صورت حضوری 

بگذراند.
تبصره 1: هر غیبت غیرموجه دو غیبت موجه به شمار می آید.)))

تبصره 2: تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت برعهده معاون آموزش واحد آموزشی 

است.

تبصره 3: در صورت افزایش غیبت طلبه از یک هشتم تا کمتر از دو هشتم ساعات هر 

در  تصمیم گیری  مرجع  است،  نداشته  را  درس  در  حضور  امکان  اینکه  به  مشروط  درس، 

غیبت ها  که  صورتی  در  و  است  آموزشی  واحد  مدیر  درس،  حذف  عدم  یا  حذف  خصوص 

بیش از دو هشتم باشد، مرجع تصمیم گیری در خصوص حذف غیبت و ... شورای واحد 

آموزشی می باشد.

1-  حضــور و غیــاب دروس ســطوح عالــی قــم، تابــع مقــررات حضــور و غیــاب اباغــی از ســوی مدیریــت ســطوح عالــی و آزاد 
قــم می باشــد. البتــه حضــور و غیــاب در همــه جلســات درســی و امتحانــی الزامــی می باشــد.

ک  2-  در صورتــی کــه مطابــق مــاده 23 فصــل اول همیــن بخــش، ســاعات دروس بــا تصمیــم واحد آموزشــی تغییر کند، ما
محاســبه حد نصاب حضور و غیاب، ســاعات تعیین شــده توســط واحد آموزشــی می باشــد.

3-   تأثیر هر غیب غیرموجه در حذف درس دو برابر غیبت موجه می باشد.
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فصل چهارم: امتحانات
نمره نهایی دروس بر اساس موارد ذیل تعینین و ثبت می گردد:: ددماده

الف( آزمون کتبی نهایی؛

ب(فعالیت درسی؛))) در برخی از دروس، د نمره از نمرۀ نهایی به فعالیت درسی 

مطابق  درسی«  »پژوهش  و  درسی«  »فعالیت  گروه  دو  در  که  دارد  اختصاص 

ضوابط مربوطه برنامه ریزی و ارائه می گردد.

ج( امت�ان شفاهی؛ در تعدادی از دروس حسب آینین نامه مربوطه، امت�ان شفاهی 

آزمون های  آن دروس حاصل جمع و معدل  نهایی  آمد که نمرۀ  عمل خواهد  به 

کتبی و شفاهی آن درس خواهد بود.

الف( امتحانات کتبی
اخذ امت�ان کتبی از دروس بر اساس م�دودۀ مصوب و ابالغی آن درس)))، : 100ماده

می باشد. 

و  مصوب  منابع  از  تنها   ،3 و   2 سطح  اصول  و  فقه  دروس  از  امتحان  برگزاری  تبصره: 

محدوده های »الزامی تدریس« خواهد بود.

درس)با : 101ماده آن  کالس های  اتمام  از  بعد  بالفاصله  درس  هر  امت�ان  برگزاری 

رعایت سایر شرایط مانند اتمام م�دوده و برگزاری ساعات درسی مصوب( بالمانع 

است. 

تبصره: تعیین زمان برگزاری امتحانات بر عهده واحد آموزشی می باشد و امتحاناتی که 

آموزش  بر عهدۀ معاونت  22 ماده  ماده 104104 همین فصل همین فصل  تبصره  تبصره مطابق  آن مطابق  طراحی سؤاالت 

ستاد می باشد، در 4 نوبت در سال تحصیلی برای همه آزمون ها )اصلی، تجدیدی، ارتقائی( 

تعیین و برگزار می گردد.

1 - دستور العمل فعالّیت های درسی در بخش دوم، فصل اول آمده است.
2- جداول مربوط به محدوده های درسی در بخش دوم، فصل دوم آمده است.
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به : 102ماده موظف  طالب  تمام  و  می آید  عمل  به  رسمی  حوزه  طالب  از  تنها  امت�ان 

شرکت در امت�ان دروس انتخابی خود در واحد آموزشی م�ل حتصیل هستند.

امت�ان )بدون : 103ماده تابستانی فقط جهت حضور در جلسه  انتخاب درس در دورۀ 
دیدی))) و دروسی که جهت کسری معدل))) شرکت در کالس( در دروس حتج

اخذ شده است، با تأیید مدیر واحد آموزشی بالمانع می باشد. 

دیدی و...(، : 104ماده طرح سؤال های امت�انی در تمام موسم های امت�انی)اصلی، حتج

ارائه  آموزشی در همان درس، و بر اساس اصول و ضوابط  بر عهده استاد واحد 

شده از سوی معاونت آموزش ستاد می باشد. 

عهده  بر  و  متمرکز  صورت  به  قم  در  عالی  سطوح  دروس  امتحانات  برگزاری   :1 تبصره 

معاونت سطوح عالی و آزاد قم می باشد. البته مدارس عالی حوزوی پس از اخذ مجوز 

سؤال،  طرح  آموزشی  دوره  گذراندن  و  علمیه  حوزه های  آموزش  معاونت  از  فعالیت 

نیز  برگزاری امتحانات، طراحی و تصحیح اوراق امتحانی  برای  می توانند جهت اخذ مجوز 

اقدام نمایند.

اطالع رسانی  با  امتحانی  موسم های  تمام  در  می تواند  ستاد  آموزش  معاونت   :2 تبصر 

قبلی)))، نسبت به طراحی سؤال یک پارچه و متمرکز برای تعدادی از دروس اقدام نماید.

عهده  بر  آموزشی  واحد  هر  در  رسمی  امتحان های  سؤاالت  تمام  نهایی  تأیید   :3 تبصره 

گروه علمی - تربیتی مربوطه می باشد.

تبصره 4: در صورت تعدد یک درس و اساتید آن در واحد آموزشی با تصویب گروه علمی - 

تربیتی، ضمن رعایت تبصره دو همین ماده، ارائه سؤال مشترک مجاز خواهد بود.

تص�یح اوراق امت�انی تمام دروس در همه موسم های امت�انی بر عهده استاد : د10ماده

1- شــرکت در امتحانــات تجدیــدی در دورۀ تابســتانی مربــوط بــه طابــی کــه دروس نیم ســال دوم همــان ســال تحصیلــی را 
تجدیــد شــده اند، می باشــد.

2- آیین نامه نحوه حضور طاب در امتحانات، جهت جبران کسری معدل در فصل پنجم همین بخش آمده است.
3-  دستورالعمل سالیانه مربوط به این نوع از امتحان ها توسط معاونت آموزش تنظیم و اباغ خواهد شد.
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وز تدریس آن واحد آموزشی، طبق اصول و ضوابط ارائه شده  دارای حکم یا م�ج
از سوی معاونت آموزش ستاد می باشد.)))

از : د10ماده تعدادی  آموزش مدیریت های استانی و ستاد در هر موسم امت�انی  معاونت 

آموزشی را، به صورت تصادفی،  سؤاالت امت�انی و اوراق تص�یح شده در واحد 

مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد داد.

آن ها با اصول و ضوابط : د10ماده در صورت عدم مطابقت سؤاالت امت�انی و تص�یح 

آموزش استان و یا  لف، مراتب حسب مورد در شورای  ابالغی ستاد و یا احراز حتن

یا  آموزشی  واحد  وز  استمرار م�ج آن،  از  و پس  بررسی شده  آموزش ستاد  معاونت 

یا  استان  آموزش  شورای  تصمیم  به  منوط  اوراق  تص�یح  یا  سؤال  طرح  در  استاد 

معاونت آموزش ستاد خواهد بود.

تبصره 1: شورای آموزش استان یا معاونت آموزش ستاد می تو اند برای واحدهای آموزشی 

محدودیت های  اعمال  استاد،  تدریس  حکم  لغو  کتبی،  تذکر  قبیل  از  احکامی  مذکور، 

آموزشی برای واحد آموزشی و ابطال نمرات را در نظر بگیرند.

صورت  ارزیابی های  در  که  آموزشی  واحدهای  برای  می تو اند  آموزش  معاونت   :2 تبصره 

با کیفیت مناسب رعایت  را  گرفته، شرایط و ضوابط طراحی و تصحیح سؤاالت امتحانی 

نموده اند، مشوق هایی در نظر بگیرد.

تص�یح : د10ماده یا  طرح  برای  استاد  یا  آموزشی  واحد  یک  نبودن  از  م�ج زمان  مدت  در 

توسط  مربوطه  اوراق  تص�یح  یا  سؤال  طرح  مورد  در  استان  مدیریت  آزمون ها، 

اذ می نماید. استاد رسمی یا واحد آموزشی دیگر تدبیر الزم را احتن

نمرۀ قبولی در هر درس 12 می باشد. : د10ماده

نهایی : 110ماده م�اسبه  هم چننین  و  درس ها  تمام  در  نمره دهی  نهایی  ک های  مال تعینین 

1- طراحــی و تصحیــح اوراق امتحانــی دروس ســطوح عالــی قــم بــر اســاس ضوابــط اباغــی مدیریــت ســطوح عالــی و آزاد 
قــم می باشــد.
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بر  و  آموزشی  واحد  تربیتی   - علمی  گروه  یا  درس  همان  استاد  عهده  بر  نمره ها 

اساس ضوابط ابالغ شده، می باشد.

تبصره: تعیین مالک های مذکور و هم چنین محاسبه نمرات دروس سطوح عالی قم بر 

عهده مدیریت سطوح عالی و آزاد قم و بر اساس ضوابط ابالغی می باشد.

در هر سال حتصیلی در صورتی که تنها در یک ماده درسی نمره نهایی کمتر : 111ماده

از 12 بوده ولی کمتر از 10 نباشد، به شرط اینکه طلبه در همان سال حتصیلی 

آن سال حتصیلی به 12 برسد، به  دروس موظفی خود را گذرانده باشد و معدل 

درخواست طلبه آن درس قبول به حساب می آید. 

 در صورتی که طالب پس از حضور مستمر در کالس، موفق به کسب نمره : 112ماده

قبولی نشوند یا در جلسه امت�ان، غیبت موّجه داشته باشند، تنها برای یک مرتبه 

نظر  طبق  صورت  این  غیر  در  دارند؛  را  امت�انات  بعدی  موسم  در  شرکت  حق 

شورای واحد آموزشی به ترتیب به شرح ذیل اقدام می شود:

و  استادیار  با  بعدی  حتصیلی  نیم سال  در  حضوری  صورت  به  درس  انتخاب    )1

یا  آموزشی  واحد  شورای  اجازه  و  صالحدید  صورت  در  آن،  امت�ان  در  شرکت 

، برای همان درس مطابق ضوابط؛  مهمان شدن در واحد آموزشی دیگر

2( در صورت عدم موفقّیت در مرحله  گذشته؛ انتخاب درس و حضور مستمر در 

کالس، در اولنین نیم سال ارائه درس به طور رسمی طبق ضوابط، ضمن م�اسبه 

ساعات درس.

تبصره 1: تشخیص موجه بودن غیبت برعهده معاون آموزش واحد آموزشی است.

درس  انتخاب  ساعات  سقف  جزو  استادیار،  با  شده  خوانده  درس  ساعات   :2 تبصره 

محاسبه نمی گردد.

تعداد ساعات درس استادیاری از حداقل 0د درصد ساعات مصوب درسی نباید : 113ماده

تقلیل یابد.
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واحد  شورای  عهده  بر  استادیاری  درس  ساعت های  مقدار  تعیین  و  تشخیص  تبصره: 

آموزشی و حسب مورد است.

دیدی و : 114ماده نمرۀ اخذ شده توسط طلبه در فعالیت های درسی، در امت�ان مرحله حتج

دیدی از د1  استادیاری هم لزومًا حلاظ می گردد و امت�ان درس استادیاری یا حتج

نمره م�اسبه خواهد شد.

انصراف از جلسه امت�ان یا غیبت به منزله نمره صفر می باشد.: د11ماده

درس  آن  در  مجدد  امتحان  از  طلبه  غیبت،  بودن  غیرموجه  تشخیص  صورت  در  تبصره: 

محروم می گردد. 

نمی توانند : د11ماده شده اند،  قبول  درس  یک  امت�ان  در  ضوابط  طبق  که  کسانی 

ددًا در امت�ان آن درس شرکت نمایند. م�ج

تبصره: حضور در امتحانات جبران کسری معدل مطابق ضوابط مربوطه بالمانع می باشد.

افرادی که حذف درس، غیبت غیرموجه یا انصراف در جلسه امت�ان دارند : د11ماده

موظف هستند در اولنین نیم سال حتصیلی بعدی ارائه درس، ضمن حضور مستمر 

در کالس، در امت�ان آن درس شرکت کنند.

، حداکثر تا یک هفته پس از اعالم نتایج، طبق ضوابط : د11ماده دیدنظر درخواست حتج

و از طریق سامانه پذیرفته می شود.

تبصره: پس از نهایی شدن نمرات، ورود و ویرایش نمرات مجاز نمی باشد و در صورت 

نیاز به بازشدن دسترسی، تصمیم گیری بر عهدۀ مدیریت استان می باشد.

دیدنظر در مورد نمرات بنین د تا 14 پذیرفته می شود.: د11ماده تقاضای حتج

تبصره: پذیرش درخواست تجدیدنظر در غیر موارد فوق، برعهده شورای واحد آموزشی است.

طلبه : 120ماده حتصیلی  سوابق  جزو  قبولی،  عدم  و  قبولی  از  اعم  دروس،  همه  نمرات 

آن نیم سال و سال حتصیلی م�اسبه شده و معدل نهایی سطح  ثبت و در معدل 

حتصیلی تنها از دروس قبولی طلبه، م�اسبه می گردد.

تبصره: نمره های عدم قبولی، در معدل کل پایه و سطح تحصیلی مورد محاسبه قرار نمی گیرد.
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ب( امتحانات شفاهی
مقدمه 

و  طالب  آموزشی  و  علمی  سطح  ارتقای  علمی،  سنجش  و  توانمندی  ارتقاء  منظور  به 

زیه و حتلیل مطالب، از طالب واجد شرایط در  همچننین ارزیابی قدرت بیان و حتج

آمده است، عالوه بر  برخی از دروس بر اساس شرایط و ضوابطی که در ادامه 

امت�ان کتبی، امت�ان شفاهی نیز اخذ می گردد

عمل : 121ماده به  نیز  شفاهی  امت�ان  مربوطه،  آینین نامه  حسب  دروس،  از  تعدادی  در 

آن درس  آزمون های کتبی و شفاهی  آن دروس، معدل  آمد و نمرۀ نهایی  خواهد 

خواهد بود.

برگزاری امت�ان شفاهی برعهده مدیریت واحد آموزشی و توسط اساتید دارای : 122ماده
وز مربوطه، می باشد.))) م�ج

وز برگزاری امت�ان : 123ماده برگزاری امت�ان شفاهی در واحد های آموزشی فاقد م�ج

شفاهی، بر عهده مدیریت استانی می باشد. 

تبصره: تعیین شرایط، ارزیابی و صدور مجوز امتحان شفاهی برای استاد و برگزار کننده، 

توسط معاونت آموزش ستاد، تعیین و ابالغ می گردد.

امت�ان : 124ماده کننده  برگزار  عهده  بر   ... و  امت�ان  مکان  تعینین  رسانی،  اطالع 

شفاهی می باشد.  

از به شرکت در امت�ان : د12ماده طالب پس از گذراندن کامل ساعات هر درس م�ج

شفاهی آن درس هستند.

برگزار : د12ماده عهده  بر  آزمون  در  کنندگان  ثبت نام  و  متقاضیان  شرایط  بررسی 

کننده امت�ان شفاهی می باشد.

1- کلیه امور مربوط به اجرای امتحانات شفاهی سطوح عالی قم، بر عهده معاونت سطوح عالی و آزاد قم می باشد.
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دروس دارای امت�ان شفاهی در سطح دو و سه برای طالب رشته های فقهی و : د12ماده

اصولی به شرح ذیل می باشد:

محدوده آزمون عنوان درس سطح

کل محدوده آموزشی متن درسی )رسائل یا الفائق( اصول فقه دو

کل محدوده آموزشی متن درسی )کفایه یا حلقه ثالثه( اصول فقه
سه

کل محدوده آموزشی متن درسی )مکاسب یا منابع جدید فقهی( فقه

دروس دارای امت�ان شفاهی در سطح دو و سه برای طالب رشته های غیرفقهی : د12ماده

و اصولی به شرح ذیل می باشد:

محدوده آزمون عنوان درس سطح

کل محدوده آموزشی متن درسی )رسائل یا الفائق( اصول فقه دو

کل محدوده آموزشی متون درسی از دروس مذکور اصول فقه
سه

کل محدوده آموزشی متون درسی از دروس مذکور فقه

 برگزاری امت�ان شفاهی از دروس فقه و اصول سطح 2 و 3، مطابق جدول : د12ماده

تدریس«  »الزامی  م�دوده های  و  مصوب  منابع  از  تنها  و  شفاهی  امت�ان  دروس 

خواهد بود.

تبصره: در دروسی که دو منبع برای امتحان شفاهی ذکر شده است طالب می توانند یکی 

از منابع را برای امتحان شفاهی انتخاب نمایند و نمره امتحان شفاهی آن درس با نمره 

کتبی عنوان درسی مذکور در جدول، جمع و معدل نمره کتبی و شفاهی به عنوان نمره 

درس ثبت خواهد شد.

ج( برگزاری آزمون و اعالم نتایجج( برگزاری آزمون و اعالم نتایج
رعایت نکات ذیل در خصوص جلسه آزمون امت�ان شفاهی ضروری می باشد:: 130ماده

1( مشخص کردن م�دوده آزمون توسط استاد و ارائه زمان مورد نیاز برای مرور 
مباحث به طالب؛
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2( عدم استفاده از کتاب و جزوات دارای شرح، ترجمه و ...؛
3( رعایت نکات مرسوم جلسات آزمون؛

4( ضبط جلسات؛
د( مد نظر قرار دادن کل م�دوده مصوب در هنگام امت�ان؛

د( ثبت نمره و امتیاز مستقل به ازای هر یک از معیارها )عبارت خوانی، فهم مطلب، 
تطبیق و سؤاالت علمی(.

حضور دو ممت�ن در جلسه امت�ان شفاهی الزامی است.: 131ماده
تکمیل فرم ارزیابی به صورت مستقل توسط هر استاد برای هر طلبه ضروری : 132ماده

بوده و جمع بندی امتیازات نهایی و ثبت در سامانه توسط برگزار کننده امت�ان 
ام می شود. اجنج

معیار م�اسبه نمرۀ امت�ان شفاهی بر اساس جدول ذیل می باشد:: 133ماده

جمع کل
معیار محاسبه نمره

سؤال علمی تطبیق با متن فهم و توضیح مطلب عبارت خوانی)))

20 3 7 7 3

حداقل نمره برای قبولی در امت�ان شفاهی، کسب نمره 12 می باشد. : 134ماده

برگزار : د13ماده عهدۀ  بر  اعتراضات  به  رسیدگی  و  نهایی  نتایج  اعالم  زمان بندی 

کننده امت�ان شفاهی می باشد.

1-  مراد از هر یک از معیارهای امتحان شفاهی به صورت ذیل می باشد: 
گاهــی از قواعــد ادبــی  الــف( عبــارت خوانــی: شــامل صحیــح خوانــدن متــن عربــی درس بــا رعایــت نــکات ادبــی بــه همــراه آ

آن.
ب( فهم و توضیح مطلب: درک صحیح و دقیق مطالب ارائه شده در متن، همراه با توانایی بیان آن. 
ج( تطبیق با متن: ترجمه و مقابله توضیحات ارائه شده، بر بخش مربوطه، از متن علمی مورد امتحان.

د( سؤاالت علمی: سؤاالت علمی تعیین شده مربوط به محدوده درسی.
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دد نتایج امت�ان با داشنتن شرایط ذیل، درخواست : د13ماده طالب متقاضی بررسی م�ج

مکتوب خود را به برگزار کننده امت�ان ارائه نمایند:

1( کسب نمره د تا 14؛ 

2( گذشنتن حداکثر سه روز از زمان اعالم نتایج.

دد نتیجه امت�ان شفاهی توسط یک استاد ممت�ن شفاهی غیر از : د13ماده بررسی م�ج

اساتید ممت�ن برگزاری جلسه بررسی می شود.

ک عمل خواهد بود لذا در ثبت اعتراض : د13ماده دد، نظر استاد سوم مال در بررسی م�ج

پذیرفته  اعتراض  درخواست  از  انصراف  آن،  زمان  اتمام  از  پس  که  شود  دقت 

نیست.

نوبت : د13ماده یک  موجه،  عذر  بدون  امت�ان  جلسه  ترک  یا  حضور  عدم  صورت  در 

امت�انی م�اسبه شده و طلبه به مدت سه ماه از ثبت نام امت�ان شفاهی م�روم 

سال  یک  به  م�رومّیت  مدت  جلسه(  ترک  یا  حضور  )عدم  تکرار  صورت  در  و 

افزایش می یابد.)))

تبصره 1: تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده معاون آموزش واحد آموزشی است.

بررسی  به  منوط  شفاهی  امتحان  اخذ  تحصیل،  از  انصراف  یا  منع  صورت  در   :2 تبصره 

وضعیت آموزشی در شورای واحد آموزشی می باشد.

تبصره 3: تقاضای تعویق یا انصراف از امتحان شفاهی تا ده روز قبل از برگزاری، بالمانع 

است.

ترتیب : 140ماده به  امت�ان)))  جلسه  در  غیبت  یا  و  قبولی  نمرۀ  کسب  عدم  صورت  در 
مراحل ذیل عمل می شود:

1- بــه کلیــه پیش آمدهایــی کــه از لحــاظ روحــی، جســمی یــا اخاقــی موجــب شــود فــرد امــکان شــرکت در جلســه امتحــان را 
نداشــته باشــد عــذر موجــه اطــاق می شــود.

کرده انــد و قبــول  کــه حداقــل یــک بــار در آزمــون شــرکت  کســانی محســوب می شــوند  2- طــاب واجــد شــرایط جــزو 
نشــده اند. 
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از  ماه  از گذشنتن سه  بعد  دد  امت�ان شفاهی م�ج اول: حضور در جلسه  مرحله 
امت�ان قبلی)))؛ 

انتخاب درس به صورت  مرحله دوم))): در صورت عدم موفقیت در مرحله قبل، 
با استادیار، مشروط به صالحدید و اجازه  حضوری در نیم سال حتصیلی بعدی 

دد شفاهی))). شورای واحد آموزشی و پس از آن حضور در امت�ان م�ج
مرحله سوم: انتخاب درس و حضور مستمر در کالس  طبق ضوابط و بر اساس 
ساعات مصوب درس در اولنین نیم سال بعدی ارائه درس به صورت رسمی و پس از 

دد شفاهی.  آن حضور در امت�ان م�ج
اضطرار  صورت  در  ماه  سه  گذشت  از  قبل  مجدد  شفاهی  امتحان  برگزاری   :1 تبصره 

قم(  علمیه  حوزه  خارج  و  عالی  سطوح  معاون  توسط  قم  در  )و  استان  مدیر  مجوز  با  و 

امکان پذیر می باشد. 

انتخاب درس  در مرحله دوم، جزو سقف ساعات  الزامی طلبه  2: ساعات درسی  تبصره 

محاسبه نمی گردد.

تبصره 3: تشخیص و تعیین مقدار ساعت های درس استادیاری )با رعایت این نکته که 

تعداد ساعات درس از حداقل 50 درصد ساعات مصّوب درسی نباید تقلیل یابد( حسب 

مورد و برعهده گروه علمی - تربیتی مربوطه در واحد آموزشی است.

ارائه  کتبی،  امتحان  از  اعم  درس  هر  به  مربوط  ضوابط  و  شرایط  کلیه  رعایت   :4 تبصره 

پژوهش و ...، برای طالب مشمول مراحل دوم و سوم نیز الزامی می باشد.

نظارت بر حسن اجرای امت�ان شفاهی بر عهدۀ مدیریت استانی می باشد.: 141ماده

1-  مراحل و ضوابط ثبت نام از متقاضیان حضور در امتحانات تجدید شفاهی مانند دیگر طاب، می باشد.
2-  مراحل دوم و سوم در حکم کارگاه آموزشی برای طاب مذکور می باشد.

3-  تعیین استادیار بر اساس ضوابط اباغی معاونت آموزش حوزه های علمیه، بر عهده مدیرواحد آموزشی می باشد.
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فصل پنجم: ارزیابی پیشرفت تحصیلی
شیوه معدل گیری از دروس در این برنامه آموزشی به صورت زیر می باشد: : 142ماده

و  قبولی  از  اعم  درس ها،  همه  نمرات  از  حتصیلی،  سال  و  نیم سال  معدل  الف( 

مردودی، م�اسبه می شود؛ 

ب( معدل هر سطح حتصیلی، از نمرات قبولی همه درس های آن سطح، م�اسبه 

می شود.

شیوه م�اسبه معدل، به روش ذیل است: : 143ماده

 .......+ )مقدار ساعت هر درس × نمره همان درس( + )مقدار ساعت هر درس × نمره همان درس(
=

معدل 

مجموع ساعات درسینهایی

طالبی که میانگنین نمرات ایشان در پایان سطح حداقل 14 باشد، می توانند : 144ماده

مطابق ضوابط، جهت اخذ مدرک اقدام کنند.

از حتصیل : د14ماده در صورتی که معدل سطح طلبه کمتر از 14 باشد، در مدت م�ج

می تواند از درس هایی که نمره کمتر از 14 دارد انتخاب درس و فقط در امت�ان 

آن درس شرکت کند تا میانگنین کل نمرات خود را جبران نماید.

تبصره: از میان نمره های اخذ شده،باالترین نمره، نمره نهایی و مالک در محاسبه معدل 

سطح خواهد بود. 
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فصل اول: مرخصی تحصیلی
طالب در مواقع ضروری می تو انند مطابق ضوابطی که در ادامه آمده است، : د14ماده

از مرخصی حتصیلی استفاده نمایند.)))

موارد : د14ماده در  حتصیلی  نیم سال  هر  در  روز   10 تا  حداکثر  مرخصی  از  استفاده 

از می باشد. وز از معاون آموزش واحد آموزشی، م�ج ضروری و پس از اخذ م�ج

موع : د14ماده مرخصی بیش از 10 روز تا حداکثر دو نیم سال متوالی یا غیرمتوالی )در م�ج

1 . در جدول ذیل میزان مرخصی و مرجع تائید کننده آن به اختصار آمده است:
مرجع تأیید کننده میزان مرخصی درخواست شده

مدیر واحد آموزشی کمتر از ده روز
شورای واحد آموزشی از ده روز تا کمتر از یک نیم سال
شورای واحد آموزشی یک نیم سال کامل
شورای واحد آموزشی دو نیم سال کامل

شورای استان بیش از دو نیم سال
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وز شورای واحد آموزشی امکان پذیر  سطح دو و سه(، در صورت ضرورت و با م�ج

است.

تبصره 1: تا قبل از رسیدگی به درخواست مرخصی و تأیید آن، طلبه موظف به شرکت در 

کلّیه برنامه های آموزشی واحد آموزشی به صورت منظم می باشد.

تبصره 2: مرجع تشخیص ضرورت، شورای واحد آموزشی است.

دلیل : د14ماده به  آن  عدم  یا  درس  حذف  خصوص  در  می تو اند  آموزشی  واحد  شورای 

عدم حضور در کالس درس در مدت مرخصی تصمیم گیری نماید.

مرجع تصمیم گیری در خصوص درخواست مرخصی بیشتر از موارد مذکور، : 0د1ماده

( شورای آموزش  تمدید و یا اضافه کردن مرخصی )تا حداکثر یک سال دیگر

استان می باشد.

از حتصیل م�سوب می گردد. : 1د1ماده مدت زمان مرخصی جزء حداکثر سنوات م�ج

در صورت استفاده از مرخصی نیم سال یا ساالنه، امکان حضور در امت�انات : 2د1ماده

وجود ندارد.

در  شرکت  طالب،  تحصیلی  نیم سال  مرخصی  به  کننده  رسیدگی  شورای  مجوز  با  تبصره: 

امتحانات دروس کم حجم )مطالعاتی( بالمانع می باشد.

شرایط استفاده از مرخصی نیم سال به شرح ذیل می باشد:: 3د1ماده

1( فعال بودن پرونده حتصیلی؛

آن  از در سنوات گذشته در  2( عدم استفاده از مرخصی حتصیلی به مقدار م�ج

سطح؛

3( نداشنتن موارد منع از حتصیل.))) 

1-  مطابق ماده 168 فصل چهارم همین بخش
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فصل دوم: انتقاالت
ذیل : 4د1ماده شرایط  با   ، دیگر آموزشی  واحد  به  آموزشی  واحد  یک  از   طلبه  انتقال 

امکان پذیر است:

الف( فعال بودن پرونده حتصیلی؛

ب( اشتغال به حتصیل، حداقل به مدت یک سال حتصیلی در واحد آموزشی مبدأ؛

و  مبدأ  استان  مدیریت  تأیید  و  مقصد  و  مبدأ  آموزشی  واحد  مدیر  موافقت  ج( 
مقصد.)))

زمان انتقاالت، از پایان امت�انات نیم سال دوم و تا پیش از شروع سال حتصیلی : دد1ماده

جدید است.

طلبه تا پیش از نهایی شدن انتقال و تغییر کد م�ل حتصیل، از طالب واحد : دد1ماده

آموزشی مبدأ م�سوب می شود و طبق ضوابط باید حضور مستمر در درس داشته 

و از کلیه مزایای آموزشی و خدماتی در واحد آموزشی مبدأ برخوردار است.

آموزشی متفرقه و خارج از برنامه مرکز مدیریت به منزله : دد1ماده انتقال به واحدهای 

این واحدهای  تولید شده در  آموزشی  و سایر سوابق  نمرات  و  بوده  حتصیل  ترک 

وز  م�ج صدور  صورت  در  و  شده  تلقی  یکن  لم  کان  مذکور  مدت  در  آموزشی 

ضوابط  مطابق  امت�انات،  در  دد  م�ج شرکت  به  موظف  طلبه  حتصیل،  ادامه 

مربوطه می باشد.

انتقال طلبه از مرکز مدیریت حوزه های علمیه به مراکز مدیریت حوزه های : دد1ماده

علمیه خراسان و اصفهان و بالعکس فقط از طریق معاونت آموزش ستاد صورت 

می پذیرد.

طالبی که پرونده آن ها به جهت موارد منع از حتصیل در شورای مربوطه مورد : دد1ماده

2-  اعام موافقت ها از طریق سامانه انجام می پذیرد.
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وز ادامه حتصیل، حداقل به مدت یک  رسیدگی قرار می گیرد پس از اخذ م�ج

از به انتقال به خارج از استان نمی باشند. سال م�ج

انتقال  مقصد،  و  مبدا  استانی  مدیریت  موافقت  و  طلبه  درخواست  صورت  در  تبصره: 

طالب مذکور بالمانع می باشد.

و : 0د1ماده و اصولی  غیر فقهی  به رشته های  و اصولی  از رشته های فقهی  انتقال طالب 

بالعکس در حنین حتصیل یا پایان مقطع حتصیلی بعد از طی مراحل انتقال و تنها 

براساس جدول تطبیق دروس امکان پذیر است. 

از نبوده و در صورت لزوم و پس از بررسی در شورای : 1د1ماده انتقال اجباری طالب م�ج

آموزشی جدید برای طلبه  ݩݑݦݦݩݩݩن واحد  ݧ تصمیم گیرنده)))، همان شورا موظف به یافںݑݩݧݧٮݧ

مذکور می باشد.

جدول تطبیق و معادل سازی دروس فقه و اصول طالب اشتغال به تحصیل در  جدول تطبیق و معادل سازی دروس فقه و اصول طالب اشتغال به تحصیل در  

رشته های فقهی و اصولی و طالب اشتغال به تحصیل در رشته های غیر فقهی و اصولی رشته های فقهی و اصولی و طالب اشتغال به تحصیل در رشته های غیر فقهی و اصولی 

دروس ارائه شده برای طالب رشته های غیرفقهی و اصولیدروس ارائه شده برای طالب رشته های فقهی و اصولی

محدوده منبع نام درسپایهمحدودهمنبع نام درسپایه

7
اصول 

فقه 1
رسائل

از ابتدای کتاب تا ابتدای 
مبحث »و اما المجوزون ...« 
)از ابتدای کتاب تا صفحه 

)254

7
اصول 
فقه 1 

رسائل

از ابتدای کتاب تا ابتدای 
مبحث »و اما المجوزون ...« 
)از ابتدای کتاب تا صفحه 

)254

7
اصول 
فقه 2

رسائل

از ابتدای مبحث »و اما 
المجوزون ...« تا ابتدای 
مبحث »المطلب الثانی: 

الشبهة الوجوبیه« )جلد 1: 
صفحه 254 تا پایان کتاب 
و جلد 2: ابتدای کتاب تا 

صفحه 140(

7
اصول 
فقه 2 

رسائل

از ابتدای مبحث »و اما 
المجوزون ...« تا ابتدای 
مبحث »المطلب الثانی: 

الشبهة الوجوبیه« )جلد 1: 
صفحه 254 تا پایان کتاب 
و جلد 2: ابتدای کتاب تا 

صفحه 140(

مکاسبفقه 71

از ابتدای کتاب تا ابتدای 
»المسأله السابعة: حفظ 

کتب الضالل« )صفحه 5 تا 
صفحه 232(

مکاسبفقه 1 7

از ابتدای کتاب تا ابتدای 
»المسأله السابعة: حفظ 

کتب الضالل« )صفحه 5 تا 
صفحه 232(

1-  مطابق آیین نامه منع و انصراف از تحصیل )مندرج در فصل چهارم همین بخش(.
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دروس ارائه شده برای طالب رشته های غیرفقهی و اصولیدروس ارائه شده برای طالب رشته های فقهی و اصولی

محدوده منبع نام درسپایهمحدودهمنبع نام درسپایه

)مکاسب(فقه 72

از ابتدای مبحث »المسأله 
السابعة: حفظ کتب 

الضالل« تا ابتدای مبحث 
 : »المسأله السابعة عشر
القیافة« )صفحه 233 تا 

صفحه 385؛ پایان جلد 1(

مکاسبفقه 2 7

از ابتدای مبحث »المسأله 
السابعة: حفظ کتب الضالل« 

تا ابتدای مبحث »المسأله 
: القیافة«  السابعة عشر

)صفحه 233 تا صفحه 385؛ 
پایان جلد 1(

مکاسبفقه 73

از ابتدای مبحث »المسأله 
: القیافة«  السابعة عشر

تا ابتدای مبحث »البیع« 
)صفحه 7 تا صفحه 252؛ 

پایان جلد 2(

مکاسبفقه 3 8

از ابتدای مبحث »المسأله 
: القیافة« تا  السابعة عشر

ابتدای مبحث »البیع« )صفحه 
7 تا صفحه 252؛ پایان 

جلد 2(

مکاسبفقه 74

از ابتدای مبحث »البیع« 
تا ابتدای مبحث »اشتراط 
المواالة فی العقد« )صفحه 

7 تا صفحه 156(

مکاسبفقه 4 8

از ابتدای مبحث »البیع« 
تا ابتدای مبحث »اشتراط 

المواالة فی العقد« )صفحه 7 
تا صفحه 156(

8
اصول 
فقه 3

رسائل
از ابتدای مبحث »المطلب الثانی: الشبهة الوجوبیه« تا ابتدای »المقام الثانی: فی االستصحاب« )صفحه 

141 تا صفحه 472؛ پایان جلد 2(

8
اصول 
فقه 4

رسائل
از ابتدای مبحث »المقام الثانی: فی االستصحاب« تا ابتدای مبحث »خاتمه: فی التعادل و التراجیح« 

)صفحه 9 تا صفحه 415(

8
اصول 
فقه 5

رسائل:

از ابتدای مبحث »خاتمة: 
فی التعادل و التراجیح« تا 

پایان کتاب )صفحه 419 تا 
8صفحه 568؛ پایان جلد3(

اصول 
فقه 3

رسائل:

از ابتدای مبحث »خاتمة: فی 
التعادل و التراجیح« تا پایان 

کتاب )صفحه 419 تا صفحه 
568؛ پایان جلد3(

الفائق: 

از ابتدای کتاب تا ابتدای 
مبحث »الباب الثالث: قاعده 

لو کان لبان« )اول کتاب تا 
صفحه 137(

الفائق:

از ابتدای کتاب تا ابتدای 
مبحث »الباب الثالث: قاعده 

لو کان لبان« )اول کتاب تا 
صفحه 137(

8
اصول 
فقه 6

الفائق

از ابتدای مبحث »الباب 
الثالث: قاعده لو کان لبان« تا 
پایان کتاب )صفحه 137 تا 

پایان کتاب(

8
اصول 
فقه 4

الفائق

از ابتدای مبحث »الباب 
الثالث: قاعده لو کان لبان« تا 
پایان کتاب )صفحه 137 تا 

پایان کتاب(

مکاسبفقه 85

از ابتدای مبحث »اشتراط 
المواالة فی العقد« تا ابتدای 
مبحث »اشتراط اذن السید 
لو کان العاقد عبدًا« )صفحه 

157 تا صفحه 336(

مکاسبفقه 1 9

از ابتدای مبحث »اشتراط 
المواالة فی العقد« تا ابتدای 

مبحث »اشتراط اذن السید لو 
کان العاقد عبدًا« )صفحه 157 

تا صفحه 336(

مکاسبفقه 86

از ابتدای مبحث »اشتراط 
اذن السید لو کان العاقد 

عبدًا« تا ابتدای »القول فی 
شرائط العوضین« )صفحه 
337 تا 602؛ پایان جلد 3(

مکاسبفقه 2 9

از ابتدای مبحث »اشتراط 
اذن السید لو کان العاقد عبدًا« 
تا ابتدای »القول فی شرائط 
العوضین« )صفحه 337 تا 

602؛ پایان جلد 3(

9
اصول 

فقه 1

کفایة 
االصول:

از ابتدای کتاب تا ابتدای 
مبحث »الفصل الثانی: 

 » فی ما یتعّلق بصیغة االمر
)صفحه 21 تا صفحه 99(

9
اصول 

فقه 1

کفایة 
االصول:

از ابتدای کتاب تا ابتدای 
مبحث »الفصل الثانی: فی ما 
« )صفحه  یتعّلق بصیغة االمر

21 تا صفحه 99(
دروس فی 
علم االصول

)الحلقة 
الثالثة( )جلد 

:)2

از ابتدای کتاب تا ابتدای 
مبحث »المفاهیم« )از 

ابتدای کتاب تا صفحه 110(

دروس فی 
علم االصول

)الحلقة 
الثالثة( )جلد 

:)2

از ابتدای کتاب تا ابتدای 
مبحث »المفاهیم« )از ابتدای 

کتاب تا صفحه 110(
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دروس ارائه شده برای طالب رشته های غیرفقهی و اصولیدروس ارائه شده برای طالب رشته های فقهی و اصولی

محدوده منبع نام درسپایهمحدودهمنبع نام درسپایه

9
اصول 
فقه 2

کفایة االصول 
)جلد 1(:

از ابتدای مبحث »فی ما 
« تا  یتعّلق بصیغة األمر

ابتدای مبحث »المقصد 
الثانی:فی النواهی« )صفحه 

1009 تا صفحه 204(
اصول 
فقه 2

کفایة 
االصول 
)جلد 1(:

از ابتدای مبحث »فی ما یتعّلق 
« تا ابتدای مبحث  بصیغة األمر
»المقصد الثانی:فی النواهی« 

)صفحه 100 تا صفحه 204(

دروس فی 
علم االصول

 )الحلقة 
الثالثة( )جلد 

:)2

از ابتدای مبحث »المفاهیم« 
تا ابتدای مبحث »الدلیل 

العقلی« )صفحه 111 تا 
صفحه 201(

دروس فی 
علم االصول

 )الحلقة 
الثالثة( )جلد 

:)2

از ابتدای مبحث »المفاهیم« تا 
ابتدای مبحث »الدلیل العقلی« 

)صفحه 111 تا صفحه 201(

مکاسبفقه 91
از ابتدای مبحث »القول فی شرائط العوضین« تا ابتدای مبحث »الخیارات« )صفحه 9 تا صفحه 378؛ 

پایان جلد4(

از ابتدای مبحث »الخیارات« تا ابتدای مبحث »الرابع: خیار الغبن« )صفحه 11 تا صفحه 156(مکاسبفقه 92

مکاسبفقه 93

از ابتدای مبحث »الرابع: 
خیار الغبن« تا ابتدای 

مبحث »فی الشروط التی 
یقع علیها العقد و شروط 

صحتها ...« )صفحه 157 تا 
صفحه 417؛ پایان جلد 5(

مکاسبفقه 3 10

از ابتدای مبحث »الرابع: خیار 
الغبن« تا ابتدای مبحث »فی 
الشروط التی یقع علیها العقد 

و شروط صحتها ...« )صفحه 
157 تا صفحه 417؛ پایان 

جلد 5(

مکاسبفقه 94

از ابتدای مبحث »فی 
الشروط التی یقع 

علیها العقد ...« تا پایان 
کتاب)صفحه 11 تا صفحه 

314؛ پایان جلد6(

مکاسبفقه 4 10

از ابتدای مبحث »فی الشروط 
التی یقع علیها العقد ...« تا 
پایان کتاب)صفحه 11 تا 
صفحه 314؛ پایان جلد6(

10
اصول 
فقه 3

کفایة االصول 
)جلد 1(:

از ابتدای مبحث »المقصد 
الثانی: فی النواهی« تا 

ابتدای مبحث »المقصد 
الخامس: فی المطلق و 
المقّید« ) صفحه 205 تا 

9صفحه 333(
اصول 
فقه 3

کفایة 
االصول 
)جلد 1(:

از ابتدای مبحث »المقصد 
الثانی: فی النواهی« تا ابتدای 

مبحث »المقصد الخامس: 
فی المطلق و المقّید« )صفحه 

205 تا صفحه 333(

دروس فی 
علم االصول

 )الحلقة 
الثالثة( )جلد 

:)2

از ابتدای مبحث »الدلیل 
العقلی« تا ابتدای »اصول 

عملیه« )صفحه 202 تا 
صفحه 294(

دروس فی 
علم االصول

 )الحلقة 
الثالثة(  )جلد 

:)2

از ابتدای مبحث »الدلیل 
العقلی« تا ابتدای »اصول 

عملیه« )صفحه 202 تا 
صفحه 294(

10
اصول 
فقه 4

کفایة االصول 
)جلد 1 و 2(:

از ابتدای مبحث »المقصد الخامس: فی المطلق و المقّید« تا ابتدای مبحث »المقصد السابع: فی األصول 
العملّیة« )جلد 1: صفحه 337 تا پایان کتاب و  جلد 2: از ابتدا تا صفحه 129(

دروس فی 
علم االصول

 )الحلقة 
الثالثة( )جلد 

:)2

از ابتدای مبحث »خصائص األصول العملیة تا ابتدای مبحث »الوظیفة العملیة عند الشّک فی الوجوب 
والحرمة معًا )صفحه 295 تا صفحه 408(
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دروس ارائه شده برای طالب رشته های غیرفقهی و اصولیدروس ارائه شده برای طالب رشته های فقهی و اصولی

محدوده منبع نام درسپایهمحدودهمنبع نام درسپایه

10

اصول 
فقه 5 
)کفائه 

یا حلقه 
ثالثه(

کفایة االصول
)جلد 2(:

از ابتدای مبحث »المقصد 
السابع: فی األصول العملّیة« 
تا ابتدای مبحث »تنبیهات 

االستصحاب«) صفحه 131 
تا صفحه 228(

10

اصول 
فقه 4

کفایة 
االصول)جلد 

:)2

از ابتدای مبحث »المقصد 
السابع: فی األصول العملّیة« 
تا ابتدای مبحث »تنبیهات 

االستصحاب«) صفحه 131 تا 
صفحه 228(

دروس فی 
علم االصول 

)الحلقة 
الثالثة( )جلد 

:)2

از ابتدای مبحث »الوظیفة 
العملیة عند الشّک فی 

الوجوب والحرمة معًا«تا 
ابتدای مبحث »استصحاب 

الکلی« )صفحه 409 تا 
صفحه 514(

دروس فی 
علم االصول

 )الحلقة 
الثالثة( )جلد 

:)2

از ابتدای مبحث »الوظیفة 
العملیة عند الشّک فی 

الوجوب والحرمة معًا«تا 
ابتدای مبحث »استصحاب 

الکلی« )صفحه 409 تا صفحه 
)514

10
اصول 
فقه 6

کفایة االصول 
)جلد 2(:

از ابتدای مبحث »تنبیهات 
االستصحاب« تا پایان کتاب 

) صفحه 229 تاصفحه 
743؛ پایان جلد 2(

10
اصول 
فقه 5

کفایة 
االصول 
)جلد 2(:

از ابتدای مبحث »تنبیهات 
االستصحاب« تا پایان کتاب ) 
صفحه 229 تاصفحه 743؛ 

پایان جلد 2(

دروس فی 
علم االصول

 )الحلقة 
الثالثة( )جلد 

: )2

از ابتدای مبحث 
»استصحاب الکلی« تا 

پایان کتاب )صفحه 515 تا 
صفحه 602 پایان کتاب(

دروس فی 
علم االصول

 )الحلقة 
الثالثة( )جلد 

: )2

از ابتدای مبحث »استصحاب 
الکلی« تا پایان کتاب )صفحه 

515 تا صفحه 602 پایان 
کتاب(

فقه 105

الشخص 
االعتباری:

از ابتدای کتاب تا ابتدای 
مبحث »الباب الثالث فی 

احکام الشخص االعتباری« 
)از صفحه 31 تا صفحه 

)140

فقه 103

الشخص 
االعتباری:

از ابتدای کتاب تا ابتدای الباب 
الثالث فی احکام الشخص 

االعتباری )صفحه 31 تا 
صفحه 140(

أساس 
الحکومة 
اإلسالمیة:

کل کتاب
أساس 

الحکومة 
اإلسالمیة:

کل کتاب

بحوث 
فقهیة:

از ابتدای کتاب تا ابتدای 
مبحث »البیع القهری أو ازالة 
الشیوع« )از ابتدای کتاب تا 

صفحه 166(

بحوث 
فقهیة:

از ابتدای کتاب تا ابتدای 
مبحث »البیع القهری أو ازالة 
الشیوع« )از ابتدای کتاب تا 

صفحه 166(

فقه 106

الشخص 
االعتباری:

از ابتدای مبحث »الباب 
الثالث فی احکام الشخص 

االعتباری« تا پایان کتاب 
)صفحه 140 تا پایان کتاب(

فقه 104

الشخص 
االعتباری:

از ابتدای مبحث »الباب 
الثالث فی احکام الشخص 

االعتباری« تا پایان کتاب 
)صفحه 140 تا پایان کتاب(

والیة األمر فی 
عصر الغیبة:

کل کتاب
والیة األمر 
فی عصر 

الغیبة:
کل کتاب

بحوث 
فقهیة:

از ابتدای مبحث »البیع 
القهری أو ازالة الشیوع« تا 

پایان کتاب )صفحه 167 تا 
پایان کتاب(

بحوث 
فقهیة:

از ابتدای مبحث »البیع القهری 
أو ازالة الشیوع« تا پایان کتاب 

)صفحه 167 تا پایان کتاب(



74
ی  

زش
مو

ت آ
دما

: خ
وم 

 س
ش

بخ

فصل سوم: مهمان
اخذ درس به صورت مهمان، در صورت اضطرار و با موافقت مدیر واحد آموزشی : 2د1ماده

و مدیریت استان مبدأ و مقصد، در برخی از درس ها یا همه آن ها حداکثر در دو 
نیم سال حتصیلی، بالمانع می باشد.)))

یک  حداقل  گذراندن  به  مشروط  آموزشی،  واحد  یک  در  طلبه  شدن  مهمان   :1 تبصره 

نیم سال تحصیلی در واحد آموزشی مبدأ است.

تبصره 2: طلبه مهمان، موظف به تحصیل حضوری و طبق ضوابط در تمام دروس انتخابی 

واحد آموزشی مبداء و مقصد است.

و  مبدأ  آموزشی های  واحد  )در  مهمان  طلبه  درس  انتخاب  ساعات  مجموع   :3 تبصره 

مقصد( نباید از سقف مجاز تجاوز کند.

با مجوز  دیگر  نیم سال  دو  تا  به صورت مهمان  اخذ درس  اضافه کردن مجوز  تبصره 4: 

شورای واحد آموزشی مبدأ و موافقت واحد آموزشی مقصد بالمانع خواهد بود.

طلبه موظف به انتخاب درس و حضور در کالس و شرکت در امت�انات در : 3د1ماده

واحد آموزشی مقصد مطابق آینین نامه آموزشی است.

ثبت و نگهداری همه اسناد و اطالعات آموزشی طلبه در سامانه، توسط واحد : 4د1ماده

ام می شود. آموزشی مقصد اجنج

طلبه مهمان موظف به رعایت همه قواننین واحد آموزشی مقصد می باشد. : دد1ماده

آموزشی مبدأ : دد1ماده بهره مندی طلبه مهمان از مزایا و خدمات حوزوی در همان واحد 

استمرار می یابد.

مهمان شدن طالب هر یک از گروه های فقهی و اصولی یا  غیر فقهی و اصولی : دد1ماده

طالب  از  گروه  همان  مصوب  درسی  جداول  براساس  تنها  انتخابی  دروس  در 

امکان پذیر است.

1- موافقت هــای مدرس هــای و اســتانی مبــدأ و مقصــد از طریــق ســامانه انجــام می شــود و بررســی و تأییــد فرآینــد مهمــان 
شــدن طــاب در دروس ســطوح عالــی قــم بــا مدیریــت ســطوح عالــی و آزاد قــم می باشــد
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فصل چهارم: منع و انصراف از تحصیل
الف( منع از حتصیل

در موارد آموزشی ذیل طلبه از ادامه حتصیل منع می شود:: دد1ماده

1( حذف کلیه دروس یک نیم سال به دلیل غیبت؛

2( غیبت در کلیه امت�انات دروس انتخابی یک نیم سال؛

3( عدم قبولی در هیچ یک از دروس انتخابی در دو نیم سال متوالی یا سه نیم سال 

غیرمتوالی؛

در   - ساعت  00د  مقدار  به  حداقل  قبولی  )عدم  مناسب  حتصیلی  رشد  عدم   )4

طول د نیم سال(؛

بدون  و  قبلی  اطالع  بدون  نیم سال  یک  از  بیش  حتصیل  ترک  و  حضور  عدم  د( 

عذرموجه.

در  آموزشی  وضعیت  بررسی  به  منوط  تحصیل  ادامه  تحصیل،  از  منع  صورت  در  تبصره: 

شورای مربوطه و مطابق ضوابط مندرج در جدول ذیل می باشد:

عنوان حکم صادره مرجع تصمیم گیری پایه تحصیلی توضیحات و علت  موضوع 

حسب مورد و با توجه 

به شرایط طلبه

شورای واحد 

آموزشی

همه پایه های 

تحصیلی
-

تحقق هر یک از موارد 

1 تا 4

حسب مورد و با توجه 

به شرایط طلبه
شورای استان پایه هفتم به بعد

گذشتن 8 نیم سال و عدم کسب 

قبولی در حداقل 900 ساعت درسی
تحقق مورد 4

ترک تحصیل -
همه پایه های 

تحصیلی
عدم عذر موجه برای ترک تحصیل تحقق مورد 5

تبصره: در صورت تحقق هر یک از موارد مذکور، مدیر واحد آموزشی می تو اند حسب مورد، 

طلبه را تا قبل از تعیین تکلیف ملزم به فعالیت های تحصیلی نماید و در صورت صدور 

مجوز ادامه تحصیل، به فعالیت های درسی وی ترتیب اثر داده خواهد شد.

در صورت حتقق هر یک از موارد منع از حتصیل، مدیر واحد آموزشی موظف به : دد1ماده

تنظیم و ارائه گزارش به شورای واحد آموزشی می باشد.
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در مواردی که عنوان حکم عبارت »حسب مورد و با توجه به شرایط طلبه«، : 0د1ماده

ذکر شده است، مرجع رسیدگی کننده می تو اند اقدام به صدور حکم جواز 

ادامه حتصیل مشروط یا غیرمشروط و یا حکم عدم جواز ادامه حتصیل نماید.

تبصره: در صورت صدور حکم منع از تحصیل توسط شورای واحد آموزشی، الزم است حکم 

صادره به تأیید معاونت آموزش استان برسد.

ب( انصراف از حتصیل 
صورت : 1د1ماده طلبه  درخواست  به  فقط  حتصیلی  دوره  حنین  در  حتصیل  از  انصراف 

می پذیرد و هرگونه تقاضای انصراف از حتصیل باید به صورت کتبی به شورای 

واحد آموزشی ارائه شود و پس از تأیید، انصراف قطعی خواهد شد.

آموزشی و یا مدیریتی نمی تواند نسبت به اجبار طلبه به انصراف از : 2د1ماده هیچ واحد 

حتصیل اقدام نماید.

تکمیلی : 3د1ماده حتصیالت  سطوح  در  آموزشی  نهادهای  سایر  در  همزمان  حتصیل   

وزهای الزم، انصراف از حتصیل تلقی می شود. بدون اخذ م�ج

بازپس گیری تقاضای انصراف از حتصیل حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ : 4د1ماده

درخواست، بالمانع است.

تبصره 1: در صورت درخواست بازگشت به تحصیل قبل از رسیدن غیبت ها به سقف مجاز، 

صورت  در  و  نماید  تصمیم گیری  تحصیل  ادامه  به  نسبت  می تواند  آموزشی  واحد  مدیر 

تجاوز مدت مذکور از حد مجاز، مطابق شرایط مذکور در بند »ج« )بازگشت به تحصیل( در 

همین فصل اقدام می شود.

تبصره 2: واحد آموزشی موظف به اعالم انصراف طلبه به مدیریت استان می باشد.

ج( بازگشت به حتصیل
با : دد1ماده حتصیلی  مقطع  تکمیل  عدم  صورت  در  حتصیل  به  بازگشت  تقاضای 

رعایت شرایط ذیل در شورای مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد:

1( دارا بودن حداقل یک ساِل حتصیلِی موفقیت آمیز قبل از انفصال؛
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انفصال  از  قبل  حتصیلی  سنوات  در  مناسب  حتصیلی  رشد  از  برخورداری   )2

)نداشنتن هیچ یک از موارد منع از حتصیل(؛

3( وجود انگیزه کافی برای بازگشت؛

4( وجود عذر موجه برای انفصال؛

د( نداشنتن مشکل صیانتی؛

د( نداشنتن مشکل نظام وظیفه.

نیم سال : دد1ماده چهار  حداکثر  تا  انفصال  از  پس  حتصیل  به  بازگشت  تقاضای 

تصمیم گیری  طلبه  شرایط  حسب  و  مطرح  آموزشی  واحد  شورای  در  حتصیلی 

می شود. 

در : دد1ماده قبولی طلبه  از  حتصیل، پس  به  دارای شرایط برگشت  نهایی طالب  رأی 

آزمون علمی صادر خواهد شد.

مدیریت های  آموزش  معاونت  توسط  و  شفاهی  صورت  به  علمی«  »ارزیابی  تبصره: 

استانی مطابق ضوابط ابالغی برگزار می گردد.

تقاضای بازگشت به حتصیل پس از انفصال پنج نیم سال حتصیلی به باال با : دد1ماده

شرایط ذیل در شورای واحد آموزشی و در غیر این صورت )عدم شرایط ذیل( در 

شورای آموزش استان بررسی و حسب شرایط طلبه تصمیم گیری می شود:

1( اشتغال به تبلیغ تمام وقت؛

2( تدریس در مراکز حوزوی؛ 

3( بیماری مانع از حتصیل )بیماری خود یا بیماری بستگان درجه اول(. 

تمام : دد1ماده به استناد مدارک معتبر و رسمی و هم چننین پوشش دهنده  باید  احکام 

زمان انفصال صادر شود. 

در صورت حکم به بازگشت به حتصیل در اثناء سال حتصیلی، در صورتی : 0د1ماده

از غیبت و مرخصی باشد، مرجع  موع سقف م�ج که مدت عدم حضور بیش از م�ج
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رسیدگی  شورای  امت�ان  یا  و  درس  جلسات  ادامه  در  طلبه  حضور  جواز  تعینین 

کننده می باشد.

در : 1د1ماده منظم  حضور  به  موظف  طلبه  حتصیل،  ادامه  وز  م�ج صدور  صورت  در 

کالس و عمل مطابق با حکم شورا بوده و پس از گذشت یک سال در صورت 

آموزشی خود می تواند مطابق ضوابط  تعهدات  به  رشد حتصیلی مناسب و عمل 

درخواست انتقال به استانی دیگر داشته باشد. 

تبصره: در صورت صدور حکم به انتقال و تغییر محل تحصیل، انتقال پس از هماهنگی های 

الزم با واحد آموزشی و مرکز مدیریت استان مقصد توسط شورای صادر کننده حکم و با 

رعایت ضوابط انتقال صورت می پذیرد.

دد هر یک از موارد : 2د1ماده وز بازگشت به حتصیل و حتقق م�ج در صورت صدور م�ج

منع و  انفصال از حتصیل، پرونده جهت رسیدگی به شورای آموزش استان ارجاع 

می شود. 

حتصیلی،تابع : 3د1ماده فاصله  وجود  با  مقطع  هر  اتمام  از  پس  حتصیل  به  بازگشت 

ضوابط مربوط به ثبت نام و پذیرش می باشد.
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فصل پنجم: رسیدگی به امور تحصیلی طالب
مقدمه:

وضعیت  خصوص  در  تصمیم گیری  و  بررسی  آموزشی،  آینین نامه های  از  مواردی  در 

درخواست های  بررسی  حتصیل،  از  منع  حکم  صدور  )مانند  طالب  حتصیلی 

تشکیل  به  نیاز  طالب(  حتصیل  به  بازگشت  و  انصراف  مرخصی،  به  مربوط 

مربوطه،  آینین نامه های  ذیل  در  رو  همنین  از  دارد.  صصی  حتن و  مشورتی  جلسات 

می رود  انتظار  لذا  است.  شده  ذکر  طالب  درخواست های  به  رسیدگی  جنوه 

در  تسریع  و  تسهیل  جهت  استانی،  مدیرّیت های  و  آموزشی  واحدهای  مدیران 

مطابق  خاص،  موارد  از  برخی  خصوصًا  طالب،  حتصیلی  امور  به  رسیدگی 

آینین نامه های مربوطه، اقدام نمایند. 

آینین نامه های حتصیلی، ارائه شده تا ضمن  در این فصل برخی از موارد مشترک در همه 

تأکید بر رسیدگی به موقع و دقیق نسبت به وضعیت حتصیلی طالب، مواردی 

که نیاز به توضیح بیشتر داشته، ذکر گردد.

شوراها و کمیسیون های مرتبط با دستورالعمل رسیدگی به امور حتصیلی 
طالب:

واحد : 4د1ماده شورای  در  باید  طالب  آموزشی  و  حتصیلی  درخواست های  از  برخی 

جلسات  تشکیل  رو  همنین  از  شود  بررسی  استان  آموزش  شورای  یا  و  آموزشی 

»شورای واحد آموزشی« و »شورای آموزش استان« مطابق ضوابط و آینین نامه های 

ابالغی،ضروری می باشد.))) 

حتصیلی : دد1ماده امور  خصوص  در  آموزشی  واحد  شورای  در  صادره  احکام  تمام 

طالب، به معاونت آموزش استان ارسال می شود.

1- شــورای تخصصــی آمــوزش ســطوح عالــی و آزاد قــم،  وظایــف شــورای واحــد آموزشــی و اســتان را در خصــوص طــاب 
شــاغل بــه تحصیــل در دروس ســطوح عالــی و آزاد قــم بــر عهــده دارد.
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جهت رسیدگی به امور حتصیلی طالب در معاونت آموزش حوزه های علمیه، : دد1ماده

مدیر  رئیس(،  عنوان  )به  علمیه  حوزه های  آموزش  معاون  حضور  با  کمیسیونی 

امور حتصیلی، مدیر سنجش و پذیرش، و دو نفر از کارشناسان آموزشی با تأیید 

معاون آموزش، تشکیل می گردد. 

تبصره: حضور سایر کارشناسان، حسب مورد با تأیید رییس کمیسیون، بدون حق رأی، 

بالمانع می باشد. 

نظارت بر حسن اجرا و عملکرد در همه موضوعات حتصیلی طالب بر عهده : دد1ماده

مدیریت استان می باشد.

مراحل رسیدگی و صدور حکم در شورای واحد آموزشی و شورای آموزش 
استان:

مراجع تصمیم گیری در خصوص امور حتصیلی طالب، به ترتیب شورای واحد : دد1ماده

آموزشی، شورای آموزش استان و کمیسیون آموزش ستاد خواهند بود.

واحد  شورای  از  گزارش  اخذ  از  پس  شده،  ذکر  وظایف  شرح  از  فراتر  موارد  کلیه  تبصره: 

آموزشی و شورای آموزش استان، در کمیسیون آموزش ستاد، بررسی خواهد شد.

مدت زمان گردش کار رسیدگی به یک پرونده و صدور حکم در شوراها : دد1ماده

را  پرونده  موضوع  اصل  که  باشد  گونه ای  به  نباید  ستاد،  آموزش  کمیسیون  و 

حتت الشعاع خود قرار دهد، در غیر این صورت مرجع تصمیم گیری، مدیر استان 

می باشد.

آینین نامه های ابالغی باشد در غیر این : 0د1ماده احکام صادره باید مطابق ضوابط و 

صورت این احکام در شورای مربوطه باطل و رسیدگی به احکام ارجاعی به 

شورای مذکور، در مرجع باالتر بررسی می گردد.

احکام صادره حداکثر تا یک هفته پس از صدور، توسط شورای رسیدگی : 1د1ماده

کننده به طلبه و واحدهای مربوطه ابالغ می گردد و واحد مربوطه موظف است 
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ظرف یک ماه پس از دریافت آن، نتیجه اقدامات خود را به شورای صادر کننده 

اعالم نماید.

آموزش و یا شوراها،  برای شوراها، : 2د1ماده حکم صادره توسط هر یک از کمیسیون 

موعه ها و افراد تابعه الزم االجرا است. م�ج

تاریخ دریافت حکم، اعتراض : 3د1ماده از  طلبه می تو اند حداکثر ظرف مدت د روز 

خود را جهت رسیدگی، همراه مستندات به دبیر شورا تسلیم کند.

واحدهای : 4د1ماده از  پرونده  تکمیل  جهت  هستند  موظف   شوراها  لزوم،  صورت  در 

ام دهند. مربوطه استعالم الزم را اجنج

کلیه مدارک مربوط به امور حتصیلی طالب، جزء اسناد م�سوب شده و الزم : دد1ماده

است با رعایت مقررات، بایگانی و نگهداری شود.

مسائلی که باید مطابق مصوبه ددد شورای عالی حوزه های علمیه )آینین نامه : دد1ماده

انضباطی( پیگیری شود، صرفًا از طریق مفاد مصوبه مذکور اقدام می شود.
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فصل ششم: آیین نامه تحصیل همزمان طالب در مراکز حوزوی و 
غیرحوزوی

آوردن تعدادی از حوزویان به حتصیل همزمان در دانشگاه : دد1ماده با عنایت به روی 

شورای عالی   ((( و343   ((( مصوبات2د2  به  توجه  با  و  حوزوی  حتصیالت  حنین  در 

حوزه های علمیه، به منظور نظارت بر حفظ اصالت حوزوی، زّی طلبگی، اهتمام 

آموزشی و رسالت های حتقیقی و پژوهشی این دسته از طالب، فراهم  به مسائل 

رشته ای  بنین  و  علمی  تلف  م�ن در عرصه های  روحانیون  حضور  امکان  ساخنتن 

تلف،  ش های م�ن اد وحدت رویه در خبن متناسب با نیازهای علمی جامعه و برای اجیج

آینین نامه و دستورالعمل حتصیل همزمان طالب در حوزه و دانشگاه به شرح ذیل 

می باشد. 

در حتصیل هم زمان حوزویان در مراکز دانشگاهی سیاست های ذیل مدنظر : دد1ماده

می باشد:

1( اهتمام به نظارت نهادهای مسئول حوزوی بر طالب شاغل به حتصیل هم زمان 

و حمایت از آن ها؛

در  حتصیل  مدت  در  حوزه  ضوابط  و  روحانیت  شؤون  رعایت  بر  تأکید    )2

دانشگاه)))؛

حوزه های  اهداف  و  رسالت  با  دانشگاه  در  انتخابی  رشته  تناسب  به  اهتمام    )3

علمیه؛

کــه در تاریــخ 78/11/22 بــه تصویــب رســیده  1-  ایــن مصوبــه در خصــوص مقــررات تحصیــل طــاب در دانشــگاه اســت 
اســت.

2-  ایــن مصوبــه در خصــوص آیین نامــه اجرایــی مصوبــه 292 تنظیم شــده اســت و در تاریخ 80/04/08 به تصویب رســیده 
است.

3-  رصــد تحصیــل هم زمــان در دانشــگاه و حــوزه توســط مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه بــا توجــه بــه تعّهــد اخــذ شــده 
از طــاب عاقمنــد انجــام خواهــد شــد و نظــارت بــر نحــوه تحصیــل طــاب توســط معاونــت آمــوزش حوزه هــای علمیــه 

می باشــد.
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4( تأکید بر پایبندی به تعهدات و رعایت شؤونات اخالقی، سیاسی، اعتقادی؛

د( تعامل با دانشگاه ها و بهره گیری از یافته های جدید علوم بشری و کاربست 

آن در گسترش و تبلیغ دین اسالم.

شرایط متقاضیان حتصیل همزمان:: دد1ماده

الف( اتمام حداقل سطح 2؛

ب( مناسب بودن رشته مورد نظر در دانشگاه با نیازها و ضرورت ها؛

ج( فعال بودن پرونده آموزشی حوزوی طلبه متقاضی؛

از  تأثیرپذیری  عدم  و  دانشگاه  در  حتصیلی  ارتقای  از  مثبت  انگیزه  داشنتن  د( 

افکار و اندیشه های متعارض با اسالم ناب م�مدی صلیاهللعلیهوآله؛

بر  دانشگاهی  مراکز  و  حوزه  در  همزمان  حتصیل  برای  متقاضی  توانایی  هـ( 

اساس رشد حتصیلی متناسب با ضوابط حوزوی؛

و( برخورداری از حسن سابقه و سالمت اخالقی و رفتاری؛

ز( رعایت زّی طلبگی در مدت حتصیالت حوزوی؛

وز حتصیل همزمان از معاونت آموزش. ح( اخذ م�ج

تبصره: در صورت فقدان هر یک از شرایط مذکور، کمیسیون می تواند مجوز صادره را لغو 

نماید.

کمیسیون احراز صالحیت حتصیل مهزمان
اعضای کمیسیون:: 200ماده

1( معاون آموزش حوزه های علمیه )رئیس کمیسیون(؛

2( معاون تهذیب و تربیت حوزه های علمیه )یا نماینده ایشان(؛

3( مسئول مرکز امور صیانتی )یا نماینده ایشان(؛

4( مدیر امور حتصیلی معاونت آموزش )دبیر کمیسیون(؛

د( معاون آموزش مدیریت سطوح عالی.
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تبصره 1: به تشخیص دبیر کمیسیون، دعوت از کارشناسان یا افراد متقاضی، به تناسب 

موضوعات و بدون حق رأی در جلسات، بالمانع می باشد.

تبصره 2: جلسه با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت و مصوبات جلسه با تأیید 

اکثریت حاضرین، نهایی تلقی خواهد شد و با امضای رئیس کمیسیون ابالغ می گردد.

تبصره 3: دبیرخانه این کمیسیون در معاونت آموزش می باشد.

وظایف کمیسیون:: 201ماده

1( بررسی پرونده متقاضیان جهت احراز صالحیت آن ها)))؛

وز حتصیل همزمان برای متقاضیان؛  2( صدور م�ج

3( تعینین صالحیت حتصیل در رشته های خاص؛

طالب  که  آموزش  معاونت  طرف  از  شده  معرفی  رشته های  تأیید  و  بررسی   )4

وز بتوانند آن ها را انتخاب نمایند؛ بدون نیاز به اخذ م�ج

د(  بررسی و تأیید دانشگاه های معرفی شده از طرف معاونت آموزش که طالب 

وز بتوانند در آن ها مشغول به حتصیل شوند؛  بدون نیاز به اخذ م�ج

د( بررسی گزارشات موردی مربوط به وضعیت حتصیل همزمان طالب و اعالم 

نظر درباره ادامه حتصیل آن ها ؛

د( پیشنهاد و تعینین تکلیف در خصوص بهره مندی متقاضیان از مزایای حوزوی؛

تبصره: دریافت شهریه در مدت تحصیل، به نظر مراجع عظام بستگی دارد.

ک های کارشناسی؛ د(  تعینین معیارها و مال

د( تصویب دستورالعمل های اجرایی و نظارتی در خصوص حتصیل همزمان.

دبیرخانه کمیسیون در معاونت آموزش مستقر می باشد.: 202ماده

عبارت : 203ماده همزمان  حتصیل  وز  م�ج بررسی  خصوص  در  آموزش  معاونت  وظایف 

است از:

1- با توجه به رشایط مندرج در ماده 175.
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و  حتصیل همزمان مطابق شرایط  برای متقاضیان  پرونده  تشکیل  و  ثبت نام   )1

ضوابط مصوب )در مدیریت امور حتصیلی معاونت(؛

تبصره: طالبی که سابقه تحصیل در حوزه های علمیه اصفهان و خراسان داشته و در حال 

به  اشتغال  گواهی  ارائه  با  هستند؛  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  در  رسمی  تحصیل 

تحصیل و سابقه وضعیت آموزشی خود در مراکز مدیریت اصفهان و خراسان اقدام به 

ثبت نام نمایند.

و  مراجع  از  رفتاری  و  آموزشی  مسائل  خصوص  در  الزم  استعالمات  ام  اجنج  )2

ش های ذی ربط؛ خبن

3( تکمیل و ارسال پرونده متقاضی به کمیسیون احراز صالحیت ها؛

تبصره: طالبی که موفق به اخذ مدرک سطح چهار شده اند نیاز به اخذ مجوز ندارند.

4( صدور گواهی های الزم برای متقاضیان پیرو استعالم دانشگاه مربوطه، پس 

از تأیید کمیسیون؛

وز؛ د( بررسی ساالنه وضعیت حتصیلی طالب دارای م�ج

د( پاسخ گویی به استعالمات مراکز دانشگاهی و حوزوی در خصوص وضعیت 

طالب در حال حتصیل همزمان و یا متقاضی؛

و  مصوبات  جلسات،  تشکیل  خصوص  در  الزم  اقدامات  ام  اجنج و  د(پیگیری 

تصمیمات کمیسیون احراز صالحیت؛

د(ارائه گزارش های موردی و سالیانه از وضعیت حتصیلی طالب به کمیسیون و 

سایر مراجع ذی ربط با تأیید رئیس کمیسیون؛

د(معرفی رشته ها و مراکز دانشگاهی به کمیسیون احراز صالحیت ها، جهت 

وز کلی انتخاب و حتصیل در آن ها))). اخذ م�ج

1- رشــته ها و دانشــگاه هایی کــه اشــخاص دارای شــرایط الزم در ایــن آیین نامــه بتواننــد در آن هــا بــدون نیــاز بــه اخــذ مجــوز، 
اقــدام بــه تحصیــل هم زمــان نمایند.



86
ی  

زش
مو

ت آ
دما

: خ
وم 

 س
ش

بخ

کنرتل، ارزیابی و نظارت
از : 204ماده پیش  فقط  صالحیت ها،  احراز  کمیسیون  از  همزمان  حتصیل  وز  م�ج اخذ 

آغاز حتصیل در دانشگاه امکان پذیر و الزم می باشد.

تبصره: طالبی که به دلیل عدم اطالع از این ماده، شاغل به تحصیل در دانشگاه هستند 

ملزم به اقدام عاجل برای تشکیل پرونده و اخذ مجوز هستند.

وز : د20ماده اشتغال به حتصیل در مراکز دانشگاهی به صورت همزمان بدون اخذ م�ج

به  پرونده رسمی پذیرش،  برای طالب دارای  علمیه  از مرکز مدیریت حوزه های 

منزله انصراف از حتصیل در حوزه های علمیه تلقی می شود.

حوزه های  مدیریت  مرکز  در  تحصیل  ادامه  برای  مجوز  صدور  یا  مجدد  پذیرش  تبصره: 

علمیه منوط به موافقت کمیسیون آموزش خواهد بود.

مزایای : د20ماده از  بهره مندی  استمرار  جهت  همزمان،  حتصیل  وز  م�ج دارای  طالب 

آموزشی خود در هر سال حتصیلی هستند و الزم  آموزشی، نیازمند تأیید وضعیت 

است گزارش وضعیت حتصیلی خود را ابتدای هر سال حتصیلی به واحد متصدی 

حتصیل همزمان در معاونت آموزش ارائه نمایند.

تحصیلی  رشد  و  شؤونات  رعایت  خصوص  در  تعهدات  به  طلبه  پایبندی  عدم  تبصره: 

عدم  و  شده  خصوص  این  در  صادره  مجوزهای  لغو  به  منجر  می تواند  حوزوی،  مناسب 

پاسخ گویی به استعالمات را در پی داشته باشد.

حتصیل همزمان طالب سفیران هدایت پس از اتمام دوره آموزشی، در صورت : د20ماده

وز معاونت تبلیغ بالمانع است. عدم تکمیل دورۀ تعّهد تبلیغی، با م�ج

تبصره: برای این دسته از طالب تنها گواهی فارغ التحصیلی و اتمام دروس، صادر می شود 

و مدرک تحصیلی نهایی پس از تکمیل تعّهد تبلیغی صادر خواهد شد.

اخراج، : د20ماده یا  و  علمیه  حوزه های  در  حتصیل  ادامه  از  طلبه  انصراف  صورت  در 

وز حتصیل همزمان در  وضعیت کلی پرونده طلبه به مرکز دانشگاهی که م�ج

آن داده شده است، گزارش می شود.
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تبصره: در صورت به وجود آمدن وضعیت فوق، پاسخ به استعالم های مرکز دانشگاهی 

مزبور، فقط در موضوعات مربوط به قبل از انصراف و یا اخراج از حوزه امکان پذیر خواهد 

بود.

طالب دارای انصراف از حتصیل و یا سایر مشکالت آموزشی، جهت تشکیل : د20ماده

پرونده و پاسخ به استعالمات، ابتدا الزم است وضعیت حتصیلی خود را از طریق 

واحد آموزشی و مدیریت استان مشخص و ارائه نمایند.

مانند : 210ماده ازی  م�ج و  غیرحضوری  دانشگاه های  در  حتصیل  ضوابط  کلّیه 

دانشگاه های حضوری است.

دستورالعمل مربوط به اداره امور حتصیلی معاونت آموزش در خصوص حتصیل 
مهزمان

امور : 211ماده ری  م�ج آموزش،  معاونت  حتصیلی  امور  مدیریت  آموزشی  خدمات  اداره 

مربوط به آینین نامه حتصیل همزمان طالب در حوزه و دانشگاه خواهد بود که 

وظایف آن به شرح زیر می باشد:

1( تشکیل پرونده با درخواست متقاضی؛

2( اخذ تعهد کتبی از طالب متقاضی؛

امور  مرکز  از  متقاضی  و...  اعتقادی  سیاسی،  اخالقی،  وضعیت  استعالم   )3

صیانتی؛

4( ارسال پرونده به کمیسیون بعد از اعالم نظر مساعد مرکز امور صیانتی؛

وز؛ د( پاسخ گویی به استعالم نهادهای دانشگاهی و مرتبط پس از صدور م�ج

د( نظارت بر عمل به تعّهدات و رعایت شؤونات اخالقی، سیاسی، اعتقادی حنین 

حتصیل در دانشگاه؛

د( استعالم ساالنه از واحد ارزیابی حتصیلی درباره طالب معرفی شده به مراکز 

دانشگاهی؛
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، در صورت تغییر شرایط یا عدم  دید نظر دد پرونده به کمیسیون حتج د( ارجاع م�ج

پایبندی متقاضی به تعّهدات؛

د( ابالغ حکم کمیسیون مبنی بر قطع مزایا و انصراف حوزوی و یا جواز ادامه 

لف کنند و یا افرادی که بدون  حتصیل، برای افرادی که از مفاد تعهدنامه حتن

هماهنگی با مرکز مدیریت در مراکز دانشگاهی به حتصیل مشغول شوند؛

نیاز به  10( تشکیل پرونده در خصوص رشته ها و دانشگاه های متقاضِی عدم 

وز، و ارسال آن به شورای گسترش)یا شورای عالی(. م�ج

تبصره: نامه های صادره به مراکز دانشگاهی، از طرف دفتر معاونت آموزش خواهد بود.

مدارک الزم جهت تشکیل و تکمیل پرونده:: 212ماده

رشته های  از  یکی  در  دو  سطح  حداقل  اتمام  بر  مبنی  رسمی  ارزیابی  برگه   )1

عمومی یا گرایشی؛

طالب  برای  دانشگاه  در  حتصیل  بودن  از  م�ج بر  مبنی  گواهی  ارائه   )2

فارغ الت�صیل سطوح دو و سه سفیران هدایت از معاونت تبلیغ حوزه های علمیه؛

وز حتصیل همزمان و تعّهد کتبی مبنی بر  3( تکمیل فرم درخواست صدور م�ج

در  حوزوی  فعالّیت های  ادامه  با  همراه  حوزوی  مقررات  و  روحانیت  شؤون  رعایت 

مدت حتصیل در دانشگاه و بعد از فراغت یا انصراف از حتصیل؛

4( تأییدیه مرکز امور صیانتی در خصوص صالحیت های عمومی و اخالقی.
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الف( مقاطع و سطوح حوزوی
مقاطع و سطوح حوزوی در سطوح یک، دو، سه و چهار می باشد و دروس علوم : 213ماده

اسالمی در این مقاطع و به تناسب اهداف هر سطح ارائه می گردد.

سطح یک حوزه های علمیه، طی دو برنامه آموزشی و درسی جاری))) و جدید))): 214ماده

ارائه می گردد.

دو : د21ماده با  اسالمی  علوم  دروس  علمیه،  حوزه های  چهار  و  سه  دو،  سطح  در 

و  رشته ها  صصی،  حتن سطوح  در  و  می گردد  ارائه  صصی  حتن و  عمومی  رویکرد 

تلف، برنامه ریزی  صصی علوم اسالمی در حوزه های دانشی م�ن گرایش های حتن

و ارائه می گردد.

1 -عناویــن دروس برنامــه آموزشــی جــاری ســطح یــک حوزه هــای علمیــه، بــر اســاس مصوبــه 39 شــورای عالی و دیگــر 
مصوبــات و تصمیمــات مربوطــه مــورد تأییــد ایــن شــورا، تدویــن و برنامه ریــزی می شــود.

2 2 عناویــن دروس برنامــه آموزشــی جدیــد ســطح یــک حوزه هــای علمیــه، بــر اســاس مصوبــه 848 شــورای عالی، تدویــن 
و برنامه ریــزی می شــود.
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از : د21ماده یکی  شورای عالی،  د3د  مصوبه  مطابق  هدایت،  سفیران  آموزشی  برنامه 

برنامه های آموزشی رسمی حوزه های علمیه می باشد که در دو مقطع سطح دو و 

سطح سه حوزه های علمیه، اجرا می گردد.

ورود  داوطلبان  که  می باشد  آموزشی  برنامه  این  از  مقطع  اولین  دو  سطح   :1 تبصره 

آموزشی  برنامه  این  در  می توانند  باالتر،  و  دیپلم  مدرک  داشتن  با  علمیه  حوزه های  به 

ثبت نام کنند.

برگزار  گرایش  چندین  در  و  تخصصی  صورت  به  آموزشی  برنامه  این  سه  سطح   :2 تبصره 

می گردد و اختصاص به فارغ التحصیالن سطح دو این برنامه دارد.

ب( فارغ التحصیلی از سطح دو و سه 
سطح دو و سه عمومی حوزه های علمیه، دو سطح مستقل از همدیگر بوده و : د21ماده

هر یک دارای برنامه درسی خاص خود می باشد.

سطح : د21ماده آن  دروس  همه  گذراندن   ، دیگر سطح  به  سطح  یک  از  ارتقاء  شرط 

مطابق برنامه مصّوب و براساس آینین نامه آموزشی می باشد.

پایان : د21ماده به  را  آن سطح  در هر سطح،  طلبه در صورت کسب حداقل معدل 14 

رسانده و می تواند برای دریافت مدرک حتصیلی اقدام کند. 

دروس : 220ماده تکمیل  بر  عالوه  علمیه  حوزه های  چهار  و  سه  سطح  مدرک  دریافت 

مصوب، منوط به ارائه پایان نامه یا رساله علمی می باشد.

در صورتی که معدل طلبه به 14 نرسد)))، وی موظف است حداکثر طی دو : 221ماده

نیم سال نسبت به جبران آن با شرکت در امت�ان ارتقای معدل اقدام کند و در 

صورت عدم موفقیت پس از دونیم سال مذکور، ادامه حتصیل او منوط به اخذ 

وز از شورای آموزش استان است. م�ج

1 - معدل سطح از نمرات قبولی دروس محاسبه می گردد.
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تبصره: ساعات انتخاب درس جهت جبران کسری معدل، جزء حد نصاب سقف انتخاب 

درس در هر نیم سال نمی باشد.

ادامه : 222ماده برای  می توانند  حتصیلی  سطح  هر  دروس  کلیه  پایان  از  پس  طالب 

حتصیل در سطح بعد اقدام نمایند.

تابع دستورالعمل  باالتر،  تبصره1: ثبت نام و پذیرش در واحدهای آموزشی مجری سطح 

ابالغی خواهد بود.

تبصره2: در صورتی که درسی از دروس سطح قبلی طلبه باقی مانده باشد، طلبه موظف 

است ابتدا نسبت به انتخاب آن درس اقدام نماید.

در صورتی که طلبه قصد ادامه حتصیل در سطح بعدی حتصیالت حوزوی را : 223ماده

آغاز سال حتصیلی جدید نسبت به ثبت نام در  داشته باشد، موظف است قبل از 

وز اقدام نماید. واحد آموزشی رسمی دارای م�ج

، پرونده حوزوی : 224ماده در صورت عدم ثبت نام طلبه برای ادامه حتصیل در سطح باالتر

ش فارغ الت�صیالن منتقل شده و  طلبه به عنوان فارغ الت�صیل سطح قبل به خبن

ارائه خدمات حوزوی به او براساس ضوابط مربوطه خواهد بود.
ج( تشکیل شوراى مدارک علمی و اعطاى مدارک)))

ى در اعطای مدارک علمی به دانش آموختگان حوزه های : د22ماده به منظور برنامه ریز

علمیه، در چارچوب مصوبات شورای عالی حوزه های علمیه، شوراى مدارک علمی 

و اعطای مدارک با حضور اعضاى ذیل تشکیل می شود:

الف( مدیر حوزه های علمیه )رئیس شورا(؛

ب( معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه؛

ج( معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه؛

1-بــه جهــت گســترده بــودن اصاحــات انجــام شــده، مصوبــه 313 پــس از اعمال اصاحــات به عنوان مصوبــه 1079 ثبت 
و مصوبــه 313 ملغی گردید.
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د( حداقل چهار تن از اساتید و صاحب نظران، به عنوان کارشناس به پیشنهاد 

مدیر حوزه های علمیه و تأیید شورای عالی به مدت دو سال؛

هـ( مدیر مدارک علمی مرکز مدیریت حوزه های علمیه بدون حق رأى. 

وظایف شوراى مدارک علمی:: د22ماده

برنامه هاى  و  آینین نامه ها  و  شورای عالی  مصوبات  اجراى  زمینه  اد  اجیج الف( 

پیش بینی شده در ارتباط با مدارک علمی؛

ب( تهیه، تدوین و پیشنهاد برنامه هاى جدید و اصالح و تغییر در آینین نامه مدارک 

علمی به شورای عالی با درخواست مدیر حوزه های علمیه؛ 

ضوابط  چارچوب  در  آینین نامه  این  در  م�وله  موارد  به  نسبت  ى  تصمیم گیر ج( 

مصوب؛

د( بررسی امور مربوط به مدارک علمی که توسط مدیر حوزه های علمیه به این 

شورا ارجاع می شود؛

از سوی معاونت  آن که  تعینین اعضای  و  علمی  عناوین کمیته های  تصویب  ه( 

آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه پیشنهاد می گردد؛

و( تصویب دستورالعمل های مورد نیاز این آینین نامه از جمله دستورالعمل و شیوه نامه 

تدوین پایان نامه و رساله علمی.

به متقاضیان واجد شرایط در سطوح یک، : د22ماده علمیه  مرکز مدیریت حوزه های 

دو، سه و چهار پس  از احراز صالحیت هاى الزم، طبق ضوابط این آینین نامه مدرک 

علمی اعطا می کند.

تأیید  مرجع  و  علمی  مدارک  شورای  عهده  بر  صالحیت ها  احراز  مالک  تعیین  تبصره: 

صالحیت های عمومی مرکز امور صیانتی می باشد.

اعطای مدرک در سطوح چهارگانه منوط به موفقیت در دروسی است که : د22ماده

به  نسبت  و  می شده  م�سوب  سطح  همان  درسی  برنامه  جزء  امت�ان،  زمان  در 
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طالبی که قبًال دروس سطوح مذکور را گذرانده اند برنامه های درسی جدید 

واهد بود. ک جنن مال

پرونده : د22ماده فاقد  یا  و  نداشته  مدیریت  مرکز  در  کاملی  پرونده  که  افرادی 

می باشند از طریق مصوبه دد10 شورای عالی، که جنوه اعطای مدرک به طالب 

ه سطح  تعینین سطح می شوند و چناجنچ تعینین می کند،  را  پرونده حتصیلی  فاقد 

علمی آنان در حد سطح یک یا دو باشد، مطابق ضوابط مدرک مربوط را دریافت 

می کنند و اگر در حد سطح سه باشند، می توانند جهت اخذ موضوع برای تدوین 

پایان نامه اقدام نمایند.

ارزشیابی : 230ماده در  قبولی  بر  عالوه  چهار  و  سه  سطح  مدرک  دریافت  متقاضیان 

مربوط، باید در یکی از موضوعات علوم اسالمی پایان نامه یا رساله علمی تدوین 

کنند.

شرایط اختصاصی اعطاى مدرک سطح یک و دو عبارت است از:: 231ماده
الف( کسب معدل 14 در دروس سطح یک براى مدرک سطح یک؛)))

ب( دارا بودن مدرک سطح یک و معدل 14 در دروس سطح دو براى دریافت مدرک 

سطح دو.

شرایط اختصاصی اعطاى مدرک سطح سه:: 232ماده

الف( دارا بودن مدرک سطح دو؛

صصی و کسب معدل 14 در آن ها؛ ب( گذراندن دروس سطح سه عمومی یا حتن

ج( تدوین پایان نامه طبق ضوابط و کسب حداقل نمره 14؛

. د( معمم بودن مستمر

تبصره 1: در مواردی که امکان تعمم مستمر وجود ندارد، از طریق کمیسیون موارد خاص 

1 -کســانی کــه در امتحانــات حــوزه، نمــره قبولــی کســب کرده انــد، امــا معــدل 14 را ندارنــد، بــا آن هــا مطابق مصوبــه 214 عمل 
می گــردد.
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مصوب  دستورالعمل  مطابق  شورای عالی«،   822 مصوبه  »موضوع  علمیه،  حوزه های 

شورای مدارک علمی تصمیم گیری خواهد شد.

یا فاقد پرونده  نداشته  تبصره 2: فضالء و اساتیدى که پرونده کاملی در مرکز مدیریت 

یا هشت سال  تدریس دروس حوزوی))) سطح سه  پنج سال سابقه  می باشند و حداقل 

سابقه تدریس دروس اصلی سطح دو در مراکز عمومی و رسمی حوزه علمیه را با تأیید 

مرکز مدیریت حوزه های علمیه دارا باشند، از کسب شرایط مندرج در بند »الف« و »ب« 

این ماده معاف بوده و می توانند جهت اخذ موضوع پایان نامه سطح سه اقدام کنند.

تبصره 3: محققین حوزه علمیه که پرونده کاملی در مرکز مدیریت نداشته یا فاقد پرونده 

می توانند  تحصیلی  پایه های  نمرات  لحاظ  بدون  ذیل  شرایط  از  یکی  داشتن  با  می باشند، 

جهت اخذ موضوع پایان نامه سطح سه اقدام کنند. احراز شرایط مندرج در این تبصره بر 

عهده کمیته علمی است که پس از تأیید شورای مدارک قطعیت خواهد یافت:

الف( تألیف دو کتاب علمی در یکی از رشته های علوم اسالمی؛

الت علمی پژوهشی یا چهار مقاله منتشر  ب( حداقل دو مقاله منتشر شده در م�ج

ی؛  الت علمی تروجیج شده در م�ج

طرح های  در  مؤثر  و  مستقیم  پژوهشی   - علمی  همکاری  سال  سه  حداقل  ج( 

حتقیقاتی مراکز پژوهشی مورد تأیید مرکز مدیریت حوزه های علمیه.

فاقد  یا  و  نداشته  مدیریت  مرکز  در  کاملی  پرونده  که  علمیه  حوزه  محققین   :4 تبصره 

پرونده می باشند، در صورتی که دو کتاب که هر کدام در حد پایان نامه سطح سه در یکی 

از رشته های علوم اسالمی باشد تألیف نموده باشند، پس از بررسی کمیته علمی و تأیید 

شورای مدارک علمی، می توانند بدون ارائه پایان نامه سطح سه، به شرط دارا بودن سایر 

شرایط این ماده، مدرک سطح سه دریافت کنند.

شرایط اختصاصی اعطاى مدرک سطح چهار:: 233ماده

1 -دروس فقه، اصول، کام و فلسفه اسامی، علوم قرآنی.
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الف( دارا بودن مدرک سطح سه؛

علمی  مصاحبه  چهار  و  فقه  خارج  درس  علمی  مصاحبه  چهار  در  قبولی  ب( 

صصی سطح چهار و قبولی در دو مصاحبه  درس خارج اصول و یا اتمام دوره حتن

آینین نامه  علمی درس خارج فقه و دو مصاحبه علمی درس خارج اصول )مطابق 

امت�انات شفاهی، موضوع مصوبه 4د10(؛

؛ ج( معمم بودن مستمر

د( دفاع از رساله علمی و کسب حداقل نمره 14؛
صصی سطح چهار؛))) ه( کسب معدل 14 در دروس دوره حتن

تبصره1: طالب پس از اخذ مدرک سطح سه و قبولی در مصاحبه های موضوع بند »ب«، با 

داشتن سایر شرایط می توانند بالفاصله برای اخذ مدرک سطح چهار اقدام نمایند.

تبصره2: کسانی که مدرک تخصصی سطح چهار دریافت کرده اند، چنانچه بخواهند مدرک 

دو  همان  و  نبوده  مصاحبه  در  مجدد  شرکت  به  نیازی  نمایند،  دریافت  دیگری  تخصصی 

طبق  می توانند  و  می باشد  کافی  قبلی،  اصول  خارج  درس  و  فقه  خارج  درس  مصاحبه 

بخواهند  چنانچه  ولی  نمایند،  ارائه  را  خود  جدید  تخصصی  رساله  آیین نامه،  این  ضوابط 

مدرک سطح چهار فقه و اصول دریافت نمایند، باید عالوه بر دو مصاحبه مذکور، در دو 

مصاحبه فقه و دو مصاحبه اصول دیگر نیز موفق به کسب نمره قبولی شوند و رساله 

سطح چهار فقه و اصول خود را طبق ضوابط تدوین و ارائه نمایند.

موارد  کمیسیون  طریق  از  ندارد،  وجود  مستمر  تعمم  امکان  که  مواردی  در  تبصره3: 

خاص حوزه های علمیه، موضوع مصوبه 822 شورای عالی، مطابق دستورالعمل مصوب 

شورای مدارک علمی تصمیم گیری خواهد شد.

تبصره4: فضال و محققینی که داراى سابقه تألیف حداقل دو اثر علمی - که هر کدام از 

ثار آن ها در کمیته علمی  آن ها در حد رساله سطح چهار باشند - هستند، در صورتی که آ

ــا آن هــا مطابــق مصوبــه 214  کــه در امتحانــات حــوزه، نمــره قبولــی کســب کرده انــد، امــا معــدل 14 را ندارنــد، ب 1 -کســانی 
شــورای عالی عمــل می گــردد.
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مربوط بررسی و به تأیید شورای مدارک علمی برسد، می توانند بدون رعایت شروط مندرج 

در این ماده به جز بند »ج« مدرک سطح چهار دریافت کنند.

تبصره5: فضال و اساتیدی که سابقه حداقل پنج سال تدریس موفق درس خارج حوزوی 

و  عمومی  رسمی،  مراکز  در  سه،  سطح  حوزوی  دروس  موفق  تدریس  سال  هشت  یا  و 

تخصصی حوزه های علمیه با تأیید مرکز مدیریت حوزه های علمیه را دارا باشند، می توانند 

بدون داشتن شرایط بندهای »الف« و »ب« و با ارائه یک تألیف علمی در حد رساله سطح 

چهار، پس از بررسی تألیف مذکور در کمیته علمی و تأیید شورای مدارک، مدرک سطح 

چهار دریافت نمایند.

و  گذرانده اند  را  خارج  درس  سال  چهار  و  سطح  دوره  دروس  که  طالبی  و  فضال  تبصره6: 

داراى مدرک کارشناسی ارشد یا گواهی آن از یکی از دانشگاه ها یا مؤسسات علمی معتبر 

می باشند و پایان نامه آن ها نیز در یکی از رشته هاى علوم اسالمی، با استفاده از منابع 

اسالمی باشد، پس از تأیید کمیته تخصصی مربوط، از شرط داشتن مدرک سطح سه )بند 

الف( معاف می باشند. 

ثبت : 234ماده آنان »فقه و اصول«  طالبی که عنوان رشته حتصیلی در برگه ارزیابی 

یا  پایان نامه  موضوع  می توانند  ذیل  شرایط  از  یکی  بودن  دارا  صورت  در  شده، 

صصی درخواستی تدوین نمایند: رساله عملی خود را در موضوع مرتبط با رشته حتن

صصی درخواستی؛ الف( تألیف حداقل یک کتاب علمی در رشته حتن

ب( نگارش دو مقاله منتشر شده در نشریات علمی پژوهشی؛

ج( سابقه سه سال همکاری در طرح های حتقیقاتی رشته درخواستی؛

د( دارا بودن مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد در زمینه رشته درخواستی؛

صصی یا مراکز پژوهشی که دارای  هـ( گذراندن درس های الزم در مراکز حتن

وز هدایت پایان نامه از شورای گسترش حوزه های علمیه می باشند. م�ج

تبصره1: به طالبی که بر اساس شرایط فوق، پایان نامه سطح سه در موضوعات تخصصی 
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تدوین کنند، مدرک »علوم اسالمی با گرایش مرتبط با موضوع پایان نامه« اعطا می گردد. 

گرایش های مذکور به تصویب شورای گسترش حوزه های علمیه خواهد رسید. 

در  را  خود  سه  سطح  پایان نامه  می توانند  باشند،  فوق  شرایط  فاقد  که  طالبی  تبصره2: 

موضوعات تخصصی تدوین کنند، لیکن مدرک اعطایی به ایشان با عنوان »علوم اسالمی 

در موضوع مرتبط با پایان نامه« خواهد بود.

تبصره3: چنانچه طالب عالوه بر درخواست تدوین پایان نامه یا رساله در رشته تخصصی، 

متقاضی مدرک تخصصی نیز باشند، عالوه بر دارا بودن شرایط فوق باید در امتحان جامع 

طالب  به  شوند.  قبولی  نمره  دریافت  به  موفق  و  کرده  شرکت  درخواستی  رشته  علمی 

موضوع این تبصره پس از تدوین پایان نامه یا رساله، حسب مورد، مدرک رشته تخصصی 

اعطاء خواهد شد.

به  و  شده  تهیه  آموزش  معاونت  توسط  ماده  این  به  مربوط  دستورالعمل  تبصره4: 

تصویب شورای مدارک علمی خواهد رسید.

تصویب : د23ماده و  داور   و  مشاور  راهنما،  اساتید  علمی  صالحیت  بررسی  منظور  به 

تلف علوم  آن ها در زمینه های م�ن پایان نامه ها و رساله ها و طرح نامه های  موضوع 

شورای  مصوب  رشته های  تناسب  )به  علمی  کمیته های  اسالمی،  معارف  و 

گسترش( با تصویب شورای مدارک، حسب مورد در واحدهای آموزشی و مدیریت 

بر  آن  فعالیت  جنوه  و  کمیته  تشکیل  ضوابط  می شود.  تشکیل  علمی  مدارک 

اساس دستورالعملی که توسط معاونت آموزش ابالغ شده، می باشد. 

واحدهای آموزشی باید اعضای کمیته علمی خود را به معاونت آموزش معرفی : د23ماده

به  امور مربوط  تصویب شورای مدارک،  و  آموزش  تأیید معاونت  از  تا پس  نمایند 

واحدهای  طالب  مشاور  و  راهنما  اساتید  انتخاب  طرح نامه،  موضوع،  تصویب 

دفاعیه،  جلسات  برگزاری  گیرد.  صورت  مزبور  کمیته های  توسط  آموزشی، 

آینین نامه و با ترکیب پیش بینی شده، توسط واحد  برابر مقررات مندرج در این 
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مدارک  و  شد  خواهد  ام  اجنج علمی  مدارک  مدیریت  نظارت  با  و  مربوط  آموزشی 

ایشان به صورت متمرکز توسط مدیریت مدارک علمی صادر می گردد. 

آموزش معرفی و پس از تأیید : د23ماده آزاد توسط معاونت  کمیته های مورد نیاز حوزه 

شورای مدارک تشکیل خواهد شد. 

تبصره: معاونت آموزش می تواند متناسب با موضوع، طالب حوزه آزاد را جهت تدوین 

پایان نامه یا رساله به مراکز تخصصی معرفی نماید.

اعضاى کمیته هاى علمی باید حداقل داراى یکی از شرایط ذیل باشند: : د23ماده

الف( پنج سال سابقه تدریس در رشته هاى مربوط؛

ب( داراى سه تألیف در رشته هاى مربوط؛

امع علمی   ج( داراى پنج سال سابقه حتقیق در رشته مربوط و ارائه مقاالتی در م�ج

صصی. الت  حتن یا م�ج

تبصره 1: وظایف کمیته هاى علمی به پیشنهاد معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه هاى 

علمیه توسط شوراى مدارک علمی تعیین می گردد.

تبصره 2: برای افراد دارای مدرک سطح چهار، سوابق مندرج در بند »الف« و »ج«، سه سال 

و تعداد تألیف مندرج در بند »ب«، یک تألیف می باشد. 

طالب، پایان نامه ها و رساله هاى خود را باید با نظارت یک استاد راهنما و حداقل : د23ماده

یک استاد مشاور تدوین کنند. مسئولیت علمی پایان نامه و رساله به عهده استاد 

راهنما می باشد.

اساتید راهنما و مشاور و داور عالوه بر صالحیت های عمومی باید حداقل یکی : 240ماده

از شرایط زیر را دارا باشند:

الف( حداقل پنج سال سابقه تدریس در سطح سه متناسب با رشته مربوط؛

ب( حداقل پنج سال سابقه حتقیق در رشته مربوط؛

ج( داراى حداقل سه تألیف در رشته مربوط؛
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یا  حوزوى  مراکز  در  پایان نامه  مشاوره  یا  راهنمایی  مرتبه  سه  سابقه  داراى  د( 

دانشگاهی در رشته مربوط.

تبصره 1: احراز شرایط فوق به عهده کمیته  علمی مربوط می باشد.

تبصره 2: برای افراد دارای مدرک سطح چهار، سوابق مندرج در بند »الف« و »ب«، سه 

سال و تعداد تألیف مندرج در بند »ج«، یک تألیف می باشد.

پژوهش : 241ماده و  آموزش  معاونت های  توسط  رساله  و  پایان نامه  تدوین  دستورالعمل 

علمی  مدارک  شوراى  تأیید  به  و  شده  تدوین  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 

خواهد رسید. پایان نامه و رساله باید بر اساس دستورالعمل مذکور تهیه و پس از 

تأیید استاد راهنما جهت دفاع پذیرفته شود. 

زمان تدوین پایان نامه و رساله سطح سه و سطح چهار، پس از ابالغ موضوع، به : 242ماده

ترتیب حداقل د ماه و د ماه و حداکثر د1 ماه و 3 سال خواهد بود. 

تبصره 1: در موارد خاص حداکثر زمان تدوین پایان نامه و رساله، با پیشنهاد استاد راهنما 

و تصویب کمیته مربوط، تا یک سال قابل تمدید خواهد بود.

در  مجددًا  موضوع  مقرر،  فرصت  در  رساله  یا  پایان نامه  ارائه  عدم  صورت  در   :2 تبصره 

کمیته مربوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به : 243ماده بنا  که  صورتی  در  نموده اند،  دریافت  معادل  مدرک  قبًال  که  طالبی  به 

و  پایان نامه  علمی،  مدارک  شوراى  تأیید  و  مربوط  صصی  حتن کمیته  تشخیص  

رساله آن ها داراى شرایط مقرر در این آینین نامه باشد، مدرک علمی مربوط اعطا 

می شود.

از  پس  باشد،  داشته  تکمیل  به  نیاز  متقاضی  رساله  و  پایان نامه  که  صورتی  در  تبصره: 

تکمیل و تأیید، مدرک مربوط به وى اعطا می شود.

داوران : 244ماده هیئت  توسط  دفاعیه  جلسه  در  رساله ها  و  پایان نامه ها  نهایی  بررسی 

متشکل از اعضاى زیر صورت می گیرد:

الف( استاد راهنما؛
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ب( استاد مشاور؛

ج( اساتید داور.

تبصره 1: برای پایان نامه سطح سه حداقل یک داور و برای رساله سطح چهار حداقل دو 

داور، داوری خواهند کرد.

تبصره 2: مدیر جلسه، استاد راهنما می باشد و نماینده معاونت آموزش به عنوان دبیر 

و بدون حق رأی در جلسه دفاعیه حضور خواهد داشت.

تبصره 3: در موارد ضروری و با تشخیص مدیریت مدارک علمی، جلسه دفاعیه می تواند 

بدون حضور استاد مشاور برگزار شود. 

قبل از برگزاری جلسه دفاعیه رساله سطح چهار، تشکیل حداقل یک جلسه : د24ماده

پیش دفاع الزم است. در صورت امکان یک سمینار نیز در موضوع رساله، برگزار 

خواهد شد.

ارزشیابی پایان نامه ها و رساله ها، توسط هیئت  داوران در چهار درجه صورت : د24ماده

می گیرد:

: عالی؛ الف( نمره د1 و باالتر

ب( نمره د1 تا د1: خوب؛

ج( نمره 14 تا د1: قبول؛

د( کمتر از 14: غیر قابل قبول.

میانگنین : د24ماده رساله،  و  پایان نامه  قبول  یا  رد  خصوص  در  تصمیم گیری  ک  مال

نمرات هیأت داوران است. 

ام : د24ماده اجنج به  مشروط  را  رساله  یا  پایان نامه  قبول  داوران،  هیئت  که  صورتی  در 

اصالحات بدانند، داوطلب موظف است اصالحات مورد نظر را اعمال کرده و 

به تأیید هیئت داوران برساند. 

به حداکثر  یا رساله، حداکثر شش ماه است که  پایان نامه  1: مدت زمان اصالح  تبصره 

زمان تدوین آن ها اضافه می شود. 
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باشد،  یا رساله غیر قابل قبول  پایان نامه  بار اصالح، نمره  از یک  تبصره 2: چنانچه پس 

موضوع اخذ شده کأن لم یکن تلقی شده و داوطلب باید پس از حداقل شش ماه نسبت 

به اخذ موضوع جدید اقدام نماید.

حوزه های : د24ماده آموزش  معاون  و  علمیه  حوزه های  مدیر  امضای  با  علمی  مدارک 

علمیه صادر می گردد. 

تأیید : 0د2ماده و  بررسی  وز  م�ج اخذ  به  موفق  که  حوزوی  واحدهای  یا  و  مراکز 

آن  در  ضوابط،  اساس  بر  مربوطه  امور  کلیه  شده اند،  حوزویان  پایان نامه های 

ام می شود. واحد حوزوی اجنج
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پیوست 1: شورای تخصصی آموزش استان
مقدمه

اد  اجیج آموزش،  حوزه  در  صصی  حتن و  کارشناسی  ظرفیت های  از  استفاده  منظور  به 

هماهنگی و انسجام مدیریتی، تسریع در بررسی و رفع مسائل آموزشی در سطح 

آموزش استان  آینین نامه شورای  آینین نامه ها،  و  مدیریت استان و تصویب طرح ها 

که به اختصار »شورا« نامیده می شود، به شرح ذیل تدوین شده است. 

تشکیل : 1ماده علمیه  حوزه های  شورای عالی  13د  21مصوبه  بند  استناد  به  شورا  این 

می گردد.

اهداف: 2ماده

1( ارتقای سطح نظام کارشناسی و تصمیم گیری در امور آموزشی استان؛

و  استان  مدیریت  در  آموزشی  ش های  خبن میان  هماهنگی  و  انسجام  اد  اجیج  )2

واحدهای آموزشی استان در امور آموزشی.
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وظایف شورا: 3ماده

و  مدت  میان  مدت،  بلند  راهبردی  برنامه های  و  طرح ها  سیاست ها،  پیشنهاد   )1

ساالنه در سطح استان؛

آموزشی یا کالن در سطح  آموزشی خاص واحد  2( بررسی طرح ها و برنامه های 

استان و توسعه آن ها؛

3( برنامه ریزی اجرایی برای اجرایی کردن شاخص ها و معیارها و استانداردهای 

صصی آموزشی و ارزیابی مستمر آن ها؛ ابالغی در عرصه های حتن

4( تصویب دستورالعمل های اجرایی در سطح استان؛

د( بررسی درخواست های مربوط به تأسیس، توسعه و اجنالل واحدهای آموزشی 

استان)))؛ 

تصمیم  اذ  احتن و  آموزشی  حوزه  در  ارزیابی  و  نظارتی  گزارش های  بررسی  د( 

مناسب؛

معاونت  به  آن  پیشنهاد  و  آموزشی  ضوابط  و  آینین نامه ها  تصویب  و  بررسی  د( 

آموزش حوزه های علمیه؛

در  حتصیل  داوطلبان  پذیرش  سهمیه  و  سقف  تصویب  و  سیاست ها  تعینین  د( 

واحد های آموزشی استان؛

ارائه  و  طالب  و  اساتید  آموزشی،  واحد  آموزشی  مشکالت  و  مسائل  بررسی  د( 

راهکارهای مناسب.

ترکیب شورا))): 4ماده

1 - مصوبات مربوط به این بند باید به تصویب مراجع قانونی باالتر مانند شورای گسترش و ... برسد. 
2-اعضای شورای  واحد آموزشی حوزه علمیه قم عبارتند از: 

ســطح یــک: مدیــر دفتــر هماهنگــی امــور واحد هــای آموزشــی حوزه علمیه قــم )به عنوان رئیــس(، نماینــدگان معاونت های 
ســتادی آمــوزش، پژوهــش، تهذیــب و تبلیــغ، نماینــده مرکــز امــور صیانتــی ســتاد، ســه نفــر از مدیــران واحدهــای آموزشــی قــم 

بــه تفکیــک مقاطــع و بــه انتخــاب رئیــس شــورا، دو نفــر از اســاتید ســطح یــک بــه انتخــاب رئیــس شــورا.
ســطوح عالــی: مســئول امــور ســطوح عالــی حــوزه علمیــه قــم )به عنــوان رئیــس(، نماینــدگان معاونت های ســتادی آمــوزش، 
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1( مدیر حوزه علمیه استان )رئیس(؛

2( معاون آموزش مدیریت استانی )دبیر و نائب رئیس(؛

3( معاون پژوهش مدیریت استانی؛

پیشنهاد  به  تلف،  م�ن مقاطع  در  استان  آموزشی  واحدهای  مدیران  از  نفر  سه   )4

معاون آموزش و تأیید مدیر حوزه علمیه استان به مدت دو سال؛

تأیید مدیر  و  آموزش  به پیشنهاد معاون  از اساتید سطوح عالی استان  نفر  د( دو 

حوزه علمیه استان به مدت دو سال؛

د( دو نفر از اساتید سطح یک استان به پیشنهاد معاون آموزش و تأیید مدیر حوزه 

علمیه استان به مدت دو سال.

بالمانع  رأی  حق  با  استانی  مدیریت  معاونین  شورای  اعضای  سایر  شرکت   :1 تبصره 

می باشد.

تبصره 2: دعوت از کارشناسان و صاحب نظران بدون حق رأی با تشخیص رئیس یا دبیر 

شورا بالمانع است.

ارسال  اعضا  تمام  برای  استان  آموزشی  شورای  مصوبات  و  دستورجلسات   :3 تبصره 

می گردد.

وظایف و اختیارات رئیس شورا: دماده

1(  ریاست و اداره جلسات؛

2( تأیید دستور جلسات؛

3( تأیید اعضای حقیقی شورا؛

4( تأیید نهایی مصوبات شورا.

وظایف و اختیارات دبیر شورا: دماده

1( پیشنهاد دستور جلسات به رئیس شورا؛

پژوهــش، تهذیــب و تبلیــغ، نماینــده مرکــز امــور صیانتــی ســتاد، معاون آموزش امور ســطوح عالی، چهار نفر از اســاتید ســطوح 
عالــی قــم به انتخــاب رئیس شــورا.
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2( پیشنهاد تقویم جلسات ساالنه به شورا؛

3( دعوت از اعضای شورا؛

4( تنظیم تصمیمات و مصوبات شورا؛

د( ارسال مصوبات شورا به واحدهای ذی ربط جهت اجرا پس از تأیید و ابالغ مدیر 

حوزه علمیه استان؛

د( پیگیری اجرای مصوبات شورا و ارائه گزارش فصلی و ساالنه به رئیس شورا؛

د( پیشنهاد اعضای حقیقی شورا به رئیس شورا.

برگزاری جلسات شورا: دماده

تصمیمات  و  می یابد  رسمّیت  اعضاء  از  نیمی  حداقل  حضور  با  شورا  جلسات   )1

با رأی اکثریت حاضرین در جلسه، مصوب م�سوب شده و در صورت تساوی 

آراء، پیشنهاد موافق با نظر رئیس شورا مصوب م�سوب می شود.

به  ضرورت  صورت  در  و  می گردد  برگزار  ماهانه  صورت  به  شورا  جلسات   )2

تشخیص رئیس یا دبیر شورا، جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.

علمیه  حوزه  مدیر  ابالغ  و  استان  مدیریت  وظایف  حوزه  در  شورا  مصوبات   )3

استان الزم االجرا خواهند بود و در مواردی که نیاز به تأیید مراجع باالتر می باشد، 

مصوبات و تصمیمات به آن مرجع ارسال خواهد شد.

معاوننین  شورای  اعضای  به  شورا  مصوبات  و  جلسات  تشکیل  دعوت نامه   )4

مدیریت استان ارسال می گردد.
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پیوست 2: تقویم تحصیلی
مقدمه

و  حتصیلی  تقویم  اصالح  لزوم  خصوص  در  علمیه  حوزه های  عالی  شورای  مصوبه  پیرو 

صصی آموزش، معاونت آموزش حوزه های علمیه پس از مشورت  تأکید شورای حتن

با کارشناسان، »تقویم حتصیلی حوزه های علمیه« را مورد بازبینی قرار داد. 

آموزشی،  برنامه ریزی  در  عمومی  شاخص های  تقویت  و  حفظ  بر  عالوه  طرح  این  در 

مالحظات و سیاست های ذیل مد نظر قرار گرفته است:

توجه به جایگاه م�وری منتن در فرآیند حتصیلی؛ در حوزه های علمیه همواره، متون ( 1

و  م�توا  حتلیل  آموزی،  علم  کنار  در  آموزشی  فرآیند  در  و  بوده اند  آموزش  م�وِر 

ش مهمی از دروس  آن ها بر منتن یک اصل بوده است. هم اکنون نیز در خبن تطبیق 

، تطبیق و حتلیل آن از سوی استاد و اهتمام طلبه  این سنت حفظ شده و تدریس منتن

آموزشی الزم شمرده می شود. از همنین رو توجه به این  آن ها در فرآیند  به فراگیری 

نکته در برنامه ریزی و طراحی تقویم حتصیلی و فراهم آوردن قابلیت تطبیق و حتلیل 

متنی با در اختیار قرارگرفنتن زمان مناسب الزم می نماید.

اختصاص یافنتن ساعات درسی به اندازه مورد نیاز؛ در کنار نکته فوق، توجه به . 2

مسائلی مانند شرایط یادگیری، روش های تدریس، ویژگی های خاص منطقه ای، 

واحدهای آموزشی و... انعطاف پذیری حجم ساعات درسی را طلب می کند. برای 

مثال درسی که ارزش ساعاتی آن 0د ساعت است ممکن است با توجه به شرایط 

ایام حتصیلی یا شرایط یادگیری طالب و یا ویژگی های استاد، نیاز به اختصاص 

مقدار ساعات کمتر و یا بیشتری در طول سال حتصیلی داشته باشد، هر چند التزام 

ک م�اسبه رشد حتصیلی و ارزیابی وضعّیت  به یک ارزش ساعتی ثابت به عنوان مال

علمی الزم است. از همنین رو در طراحی تقویم حتصیلی امکان انعطاف در ساعات 
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مورد نیاز برای تدریس و یادگیری دروس با قابلّیت کاسنتن یا افزایش ساعات مورد 

نیاز تدریس، مورد توجه بوده است.

و مناسبت های خاص . 3 با رسالت های حوزوی  و درسی  حتصیلی  اّیام  تناسب  قابلیت 

مورد اهتمام حوزویان؛ از جمله مهم ترین رسالت های حوزویان، توجه به تبلیغ معارف 

دین، خصوصًا در اّیام خاص تبلیغی می باشد. همچننین پاسداشت مقام و منزلت ائمه 

اطهار علیهمالسالم و برخی از مناسب های مّلی، از جمله موارد مورد تأکید در حوزه های 

علمیه می باشد. 

متناسب سازی ایام حتصیلی با این مسئله از یک سو و توجه به توسعه نیافنتن تعطیالت به 

منظور عدم اختالل در برنامه های آموزشی از سویی دیگر ضروری است. 

انطباق ایام حتصیلی با شرایط بومی جغرافیایی، اجتماعی و ... واحدهای آموزشی . 4

در هر منطقه؛ توجه به وضعیت آب و هوایی، کیفّیت و کمّیت امکانات واحدهای 

این  از  نکاتی  و  آن ها  سکونت  م�ل  از  دوری  و  طالب  زندگی  مناطق  آموزشی، 

دست در طراحی »تقویم حتصیلی« اجتناب ناپذیر است. 

به عنوان نمونه در برخی از مناطق کشور در کلّیه ایام سال، امکان برگزاری 

برگزاری  امکان  مناطق  از  برخی  در  ولی  دارد  وجود  درسی  کالس های 

سختی  به  یا  و  ندارد  وجود  یا  نیز  متداول  شکل  به  حتی  درسی  کالس های 

امکان پذیر می باشد.

حلاظ این شرایط در طراحی تقویم حتصیلی و دستورالعمل های مربوطه، مدنظر 

قرار گرفته است.

قابلّیت انعطاف پذیری بر اساس شیوه ها و روش های آموزشی؛ طراحی تقویم حتصیلی . د

بدون در نظر گرفنتن روش های آموزشی و شیوه های تدریس امری ناممکن است. 

آموزشی، جنوه بکارگیری  ابزارهای  از  تدریس، میزان استفاده  تنوع در روش های 

طالب در فرآیند یادگیری و آموزش دهی و ... می تواند در تعینین زمان، طراحی ایام 

درسی و... تأثیر بسزایی داشته باشد. چه بسا استفاده از برخی از شیوه های آموزشی 
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منجر به توسعه و یا تقلیل در زمان آموزش و ساعات اختصاص یافته به دروس شود 

که این تقویم، قابلیت این بهره گیری را فراهم می آورد.

مواد . د و  مفاد  از  برخی  آموزشی؛  آینین نامه های  واقعی  کردن  اجرایی  به  اهتمام 

به  و  مانده  مغفول  بعضًا  اجرا،  زمان  در  آموزشی،  دستورالعمل های  و  آینین نامه ها 

تدریج فراموش شده است و برخی نیز به شکل مناسبی اجرا نمی شود. برای مثال 

در مصوبه د20 شورای عالی در خصوص برگزاری دروس سطح حوزه علمیه قم در 

روزهای پنجشنبه تأکید شده است ولی به صورت کامل به اجرا در نمیآید.

آینین نامه های  واقعی  کردن  اجرایی  اهمّیت  به  می توان  نکته  این  به  توجه  با  بنابراین 

آموزشی و تأثیر آن در ارزیابی و برنامه ریزی پی برد.

آموزشی تمام اّیام سال؛ تأکید و سّنت حوزه های علمیه بر . د استفاده از ظرفّیت های 

آن فراهم باشد؛ هرچند  آموزش در  بهره گیری از تمام روزهایی است که امکان 

ضرورت،  یا  و  نیازها  اساس  بر  یا  مأمورّیت ها  سایر  راستای  در  طالب  از  برخی  که 

امکان حتصیل و تدریس در همه اّیام را نداشته باشند. از همنین رو در طراحی تقویم 

حتصیلی به این نکته توجه شده که طالب دارای شرایط بتوانند به صورت رسمی 

تبلیغی و مانند اینها به فعالّیت های علمی و  تابستان، اّیام  در مناسبت هایی همچون 

آموزشی خود ادامه دهند.

لذا با توجه به نکات فوق، معاونت آموزش حوزه های علمیه، به منظور تسهیل در اجرایی 

ک  کردن طرح مذکور، دستورالعمل »تقویم حتصیلی حوزه های علمیه« را با مال

و م�ور قرار دادن مصوبات د20 و ددد شورای عالی، تنظیم و پس از تصویب در 

صصی آموزش، به شرح ذیل ابالغ می نماید. شورای حتن

آیین نامه تقویم آموزشیآیین نامه تقویم آموزشی

ش اصلی : 1ماده ایام حتصیلی و درسی حوزه های علمیه در هر سال حتصیلی در دو خبن

و  آن شامل دو نیم سال بوده  ش اصلی  برنامه ریزی است که خبن و اختیاری قابل 
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نیز  آن  ش اختیاری  تیر ماه سال بعد و خبن پانزدهم  تا  از اول شهریور ماه هر سال 

که با عنوان دوره آموزشی تابستانی می باشد، از د1 تیر ماه تا 31 مرداد ماه قابل 

برنامه ریزی می باشد. 

سال : 2ماده شروع  مانند  مواردی  در  حتصیلی  تقویم  جزئیات  تدوین  و  برنامه ریزی 

عهدۀ  بر  ابالغی،  رعایت ضوابط  با  نیم سال،  پایان هر  امت�انی،  اّیام  حتصیلی، 

واحدهای آموزشی می باشد.

تصویب : 3ماده به  باید  آموزشی،  واحد  مدیرّیت  توسط  تنظیم  از  پس  حتصیلی  تقویم 

آموزشی برسد و پس از تأیید مدیریت حوزه علمیه استان الزم االجرا  شورای واحد 

می باشد.

تبصره 1: عدم پاسخگویی مدیریت حوزه علمیه استان در مدت حداکثر دو هفته، به منزله 

تأیید تقویم پیشنهادی واحد آموزشی می باشد.

به  از شروع سال تحصیلی، موظف  تا دو هفته قبل  تبصره 2: واحدهای آموزشی حداکثر 

اعالم تقویم آموزشی نیم سال اول و دوم سال تحصیلی خود به مدیریت استان هستند))).

مرکز مدیریت حوزه های علمیه و مدیرّیت های استانی می توانند در آغاز هر سال : 4ماده

انتخاب  حتصیلی  سال  آغاز  برای  نمادین  صورت  به  را  معنّین  روز  یک  حتصیلی، 

نموده و نسبت به برگزاری مراسم افتتاحّیه و آغاز سال حتصیلی در آن روز اقدام 

نمایند که تطابق آغاز دروس واحدهای آموزشی با این روز الزامی نمی باشد.

الف( ایام تعطیلی در سال تحصیلی؛الف( ایام تعطیلی در سال تحصیلی؛

دروس رسمی در مناسبت های ذکر شده در ماده های د، د، د، 10 و 11 تعطیل : دماده

می باشد. 

کثــر تــا دو هفتــه بعــد از شــروع ســال تحصیلی نیز مجاز به ارســال  1 -در ســال تحصیلــی 1402-1401 واحدهــای آموزشــی حدا
تقویــم تحصیلــی بــه مدیرّیــت حوزه علمیه اســتان جهت تصویب خواهی هســتند.
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تبصره 1: برگزاری مراسم های مذهبی و فرهنگی در مناسبت های مذکور توسط واحدهای 

آموزشی در این اّیام بالمانع می باشد. 

ضمن  مّلی،  یا  و  مذهبی  مناسبت های  سایر  در  می توانند  آموزشی  واحدهای   :2 تبصره 

روز  آن  با  متناسب  بزرگداشتی  مراسم  برگزاری  به  را  روز  از  ساعتی  دروس،  برگزاری 

اختصاص دهند.

علمیه : دماده حوزه های  دروس  تعطیلی  ایام  عنوان  به  ذیل  جدول  در  شده  تعینین  اّیام 

می باشد:
تعداد روز مناسبت روز ردیف

1 9 محرم تاسوعای حسینی  1

1 عاشورای حسینی  10 محرم 2

1 اربعین حسینی  20 صفر 3

1 و شهادت امام حسن مجتبیرحلت حضرت رسول 28 صفر 4

1 شهادت امام رضا آخرین روز صفر 5

1  شهادت امام حسن عسگری 8 ربیع االول 6

1 و امام جعفر صادقمیالد حضرت رسول 17 ربیع االول 7

1 شهادت حضرت زهرا 3 جمادی الثانی 8

1 13 رجب میالد امیرالمومنین 9

1 مبعث پیامبر اعظم 27 رجب 10

1  میالد امام عصر 15 شعبان 11

1 شهادت امام علی 21 رمضان 12

2 عید فطر 1 و 2 شوال 13

1 شهادت امام صادق 25 شوال 14

1 عید قربان 10 ذی الحجه 15

1 عید غدیر 18 ذی الحجه 16

4 ایام نوروز 1 تا 4 فروردین 17

1 روز جمهوری اسالمی  12 فروردین 18

1  رحلت حضرت امام خمینی 14 خرداد 19
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تعداد روز مناسبت روز ردیف

1 15 خرداد سالروز قیام 15 خرداد 20

1 روز پیروزی انقالب اسالمی 22 بهمن 21

25 جمع 

دروس سطوح عالی و خارج عالوه بر اّیام ذکر شده در ماده د، در مناسبت های : دماده

ذیل نیز برگزار نمی گردد:
تعداد روز مناسبت روز ردیف

1 شهادت امام جواد آخر ذی القعده 1

1 شهادت امام باقر 7 ذی الحجه 2

1 شهادت امام سجاد 25 محرم 3

1 شهادت امام حسن مجتبی 7 صفر 4

1 شهادت حضرت زهرا 13 جمادی االول 5

1 شهادت امام هادی 3 رجب 6

1 شهادت امام کاظم 25 رجب 7

1 میالد امام حسین 3 شعبان 8

8 جمع 

دروس سطوح عالی و خارج حوزه های علمیه در اّیام تبلیغی برای طالب و اساتید : دماده

طبق جدول ذیل، تعطیل می باشد. 
تعداد روز زمان موضوع ردیف

15 از 28 ذی الحجة تا 13 محرم اّیام تبلیغی ماه محرم 1

16 از 16 صفر تا دوم ربیع االول اّیام تبلیغی ماه صفر 2

3 13 تا 15 جمادی االول اّیام تبلیغی فاطمّیه اول))) 3

3 اول تا سوم جمادی الثانی اّیام تبلیغی فاطمّیه دوم 4

34 از 28 شعبان تا دوم شوال اّیام تبلیغی ماه رمضان 5

71 جمع 

1 - بــا نظــر شــورای آمــوزش اســتان، در صــورت اعــزام طــاب ســطوح عالــی و ســفیران هدایــت بــرای تبلیــغ، غیبــت آن هــا 
در دروس، امتحانــات و ... در روزهــای دوازدهــم جمــادی االول و چهــارم جمادی الثانــی، مجــاز بــوده و تأثیــری در محاســبه 

غیبت هــا نخواهــد داشــت. 
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تبصره 1: برگزاری دروس در اّیام تبلیغی برای طالب متقاضی بالمانع می باشد.

تبصره 2: تعطیلی دروس سطح یک در اّیام تبلیغی، مجاز نمی باشد.

ز طالب سال اول حتصیلی( در : دماده دروس برنامه آموزشی مدارس سفیران هدایت )خبج

ایام تبلیغی م�رم و ایام فاطمیه اول و دوم برگزار نمی گردد و در این ایام طالب 

شاغل به حتصیل در این برنامه می توانند جهت اعزام به تبلیغ، اقدام نمایند.

بجز  هدایت  سفیران  مدارس  آموزشی  برنامه  تحصیلی  تقویم  طراحی  آیین نامه  تبصره: 

مورد فوق، تابع آیین نامه سطح یک می باشد.

تعطیالت تابستانی دروس حوزه های علمیه از د1 تیر ماه تا 31 مرداد ماه هر سال : 10ماده

دوره  اجرای  به  می توانند  استانی  مدیرّیت های  و  مدارس  اّیام  این  در  و  می باشد 

آموزشی تابستانی اقدام نمایند.

از نمی باشد.: 11ماده هرگونه تغییر در جداول مذکور، م�ج

ب( روزهای مجاز به برگزاری دروس رسمی در سال تحصیلی؛ب( روزهای مجاز به برگزاری دروس رسمی در سال تحصیلی؛
همچننین : 12ماده و  آموزشی  تلف  م�ن مقاطع  و  سطوح  در  درسی  اّیام  تعداد  حداقل 

آموزشی و ضوابط ابالغی، بر  آینین نامه های  تلف، مطابق  آموزشی م�ن برنامه های 

اساس جدول ذیل می باشد:

جمع
نیم سال دوم نیم سال اول

مقطع تحصیلی ردیف
اّیام درسی اّیام امتحانی اّیام درسی اّیام امتحانی

184 روز 85 7 85 7 سطح یک 1

150 روز 70 5 70 5 سطوح عالی 2

130 تا 150 روز دروس خارج 3

تبصره: الزم است در جانمایی اّیام برگزاری دروس، به گونه ای عمل شود که اّیام درسی از 

حداقل ذکر شده در جدول فوق، کمتر نشود.

اّیام درسی با رعایت مقدار حداقلی ذکر شده در ماده 12، توسط مدارس علمیه : 13ماده
و در بازۀ زمانی از اول شهریور ماه تا پانزدهم تیرماه سال بعد، مشخص می گردد 

که پس از تأیید مدیریت حوزه علمیه استان، رعایت آن الزامی است.
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آموزشی، ساعات برگزاری دروس، جدول برنامه ریزی : 14ماده ضوابط مربوط به نظام 
آموزشی  آینین نامه  مطابق   ... و  درسی  ساعات  کاهش  یا  و  افزایش  دروس، 

می باشد.
برگزاری دروس در روزهای پنجشنبه برای همه سطوح و مقاطع حوزه های علمیه : د1ماده

الزامی می باشد.
تبصره 1: در صورتی که واحد های آموزشی ساعات الزامی هر درس را در سایر روزها به حد 

نصاب الزم برسانند، ارائه دروسی مانند حدیث خوانی، اخالق و ... در روزهای پنج شنبه 

بالمانع می باشد. 

و  نبوده  ضروری  پنجشنبه  روزهای  در  رسمی  دروس  برگزاری  خارج،  مقطع  در   :2 تبصره 

اختصاص آن روز به برگزاری دروسی همچون اخالق و یا حدیث خوانی بالمانع است. 

ج( روزهای امتحانی و جانمایی آن در سال تحصیلی؛ج( روزهای امتحانی و جانمایی آن در سال تحصیلی؛
در تدوین تقویم حتصیلی، تعینین روزهای امت�انی هر درس الزامی بوده و همراه : د1ماده

تقویم ساالنه ارائه می گردد. 
رعایت : د1ماده با  و  درسی  م�دودۀ  پایان  از  بعد  درس،  هر  امت�ان  برگزاری  زمان 

آن  آن می باشد و در غیر این صورت برگزاری امت�ان  ساعات تعینین شده برای 
از نبوده و در صورت برگزاری امت�ان، نمرات آن رسمّیت ندارد. درس م�ج

را داشته باشند،  تبصره: طالبی که حد نصاب الزم در خصوص حضور در کالس های درسی 

مجاز به شرکت در امتحانات آن درس هستند. 

آموزش ستاد : د1ماده زمان برگزاری امت�انات به جز امت�اناتی که بر عهده معاونت 
می باشد، توسط مدارس علمیه تعینین می گردد.

مطابق آینین نامه آموزشی، برنامه ریزی، برگزاری، طرح سؤال))) و تص�یح اوراق : د1ماده
امت�انی بر عهده مدارس علمیه می باشد.

آموزش : 20ماده معاونت  سوی  از  متمرکز  صورت  به  که  دروسی  امت�انات  برگزاری 
ستاد طراحی می شود، در چهار نوبت در سال حتصیلی و در ایامی که کمترین 

اختالل را در برگزاری دروس داشته باشد، برنامه ریزی می گردد.

1 - به جز برخی از دروس خاص که بر عهده معاونت آموزش ستاد می باشد.
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اعالم  ستاد  آموزش  معاونت  توسط  ساله  هر  مذکور  دروس  امتحانات  زمان  تبصره: 

می گردد.

صصی و فقهی همانند مدارس علمیه و : 21ماده فرآیند تدوین تقویم حتصیلی مراکز حتن
دیگر واحدهای آموزشی حوزه های علمیه می باشد و پس از تأیید توسط شورای 

آموزش استان، الزم اإلجرا خواهد بود.

د( اّیام برگزاری دورۀ تابستانی و جانمایی آن در سال تحصیلی؛د( اّیام برگزاری دورۀ تابستانی و جانمایی آن در سال تحصیلی؛
آموزشی تابستانی، بعد از تعینین زمان شروع و پایان : 22ماده تعینین زمان برگزاری دورۀ 

سال حتصیلی و با حلاظ نیم سال ها و زمان برگزاری امت�انات هر دو نیم سال، 
می باشد.

زمان برگزاری دوره آموزشی تابستانی از د1 تیرماه تا 31 مردادماه است.: 23ماده
تبصره: ضوابط و شرایط برگزاری دوره آموزشی تابستانی، مطابق آیین نامه های آموزشی 

ابالغی است.

به : 24ماده توجه  تابستانی،  آموزشی  دوره های  م�تواهای  و  گونه ها  تنوع  به  توجه  با 
دورۀ  زمان بندی  و  حتصیلی  تقویم  تعینین  در  مربوطه  دستورالعمل های  و  ضوابط 

تابستانی ضروری می باشد.

...( در  ...( در هـ( روزهای قابل استفاده برای برنامه های تکمیلی )تبلیغی، پژوهشی، تهذیبی و هـ( روزهای قابل استفاده برای برنامه های تکمیلی )تبلیغی، پژوهشی، تهذیبی و
اّیام غیر درسی در سال تحصیلی؛اّیام غیر درسی در سال تحصیلی؛

از مقدار حداقلِی : د2ماده ایام فعالّیت حتصیلی می تواند بیش  تعداد  با توجه به اینکه 
الزامِی مشخص شده در جدول مندرج در ماده 12 باشد، مدارس می توانند برخی 
از دروس نیم سال بعد یا سایر برنامه های آموزشی)))، پژوهشی، فرهنگی و تهذیبی 
از  حتصیلی  روزهای  افزایش  با  اینکه  یا  و  کنند  برنامه ریزی  اّیام  این  در  را  خود 

حجم دروس روزانه کاسته و به این نوع از برنامه ها اختصاص دهند. 
و  برنامه ها  یا  و  آموزشی  تکمیلِی  برنامه های  در  طالب  شرکت  کردن  الزامی  تبصره: 

بالمانع  آموزشی  واحد  شورای  تصویب  با   ... و  پژوهشی  تبلیغی،  مهارتی،  دوره های 

می باشد. 

1 - مثل تعمیق بخشی در مباحث ارائه شده در طول نیم سال.
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و : د2ماده نمی باشد  از  م�ج درسی،  ساعات  و  اّیام  در  غیردرسی  برنامه  هرگونه  ارائه 
برنامه ریزی و برگزاری هرگونه برنامه، غیر از برنامه دروس رسمی، باید در اّیام و 

ساعاتی غیر از ساعات اختصاصی دروس رسمی  باشد.
جداول کلی تعداد اّیام درسی و تعطیلی در سال حتصیلی جدید:: د2ماده
ذیل : د2ماده شرح  به  جدید  حتصیلی  سال  در  علمیه  حوزه های  تعطیلی  و  درسی  اّیام 

به  آینین نامه،  در  شده  ذکر  نکات  حلاظ  با  است  الزم  مدارس  که  می باشد 

حلاظ جانمایی اّیام حتصیلی، درسی و تعطیلی بپردازند.

: 184184 روز روز : الف( سطح یک؛ مقدار اّیام تحصیلی الزامی مورد نیاز الف( سطح یک؛ مقدار اّیام تحصیلی الزامی مورد نیاز

تعداد روزهای مازاد بر اّیام تحصیلی 

الزامی

وضعیت
سال تحصیلی

تعداد روزهای تعطیلی تعداد روزهای درسی

68 )روز مازاد( 82 252 1401-1402

: 150150 روز  روز  : ب( سطوح عالی؛ مقدار اّیام تحصیلی الزامی مورد نیاز ب( سطوح عالی؛ مقدار اّیام تحصیلی الزامی مورد نیاز

تعداد روزهای مازاد بر اّیام تحصیلی 

الزامی

وضعیت
سال تحصیلی

تعداد روزهای تعطیلی تعداد روزهای درسی

65 )روز مازاد( 119 215 1401-1402

بر  روز )گزارش ذیل  بر   روز )گزارش ذیل  تا  تا 150150   130130 : الزامی مورد نیاز اّیام تحصیلی  : ج( دروس خارج؛ مقدار  الزامی مورد نیاز اّیام تحصیلی  ج( دروس خارج؛ مقدار 

مبنای عدد مبنای عدد 150150 روز درسی انجام شده است( روز درسی انجام شده است(

تعداد روزهای مازاد بر اّیام تحصیلی 

الزامی

وضعیت
سال تحصیلی

تعداد روزهای تعطیلی تعداد روزهای درسی

36 )روز مازاد( 148 186 1401-1402
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پیوست 3: دستورالعمل نحوه پذیرش طالب فاقد تحصیالت 
تحت  برنامه مرکز مدیریت حوزه های        علمیه

مقدمه:

آزاد  صورت  به  را  حوزوی  دروس  که  طالبی  گزینش  و  پذیرش  ساماندهی  منظور  به 

علمیه)))  حوزه های  مدیریت  مرکز  برنامه  حتت  مدارس  از  غیر  مدارسی  در  یا 

نیستند،  برخوردار  ضابطه  با  مطابق  و  رسمی  حتصیلی  سابقه  از  و  گذرانده اند 

مدیریت  مرکز  برنامه  حتت  حتصیالت  فاقد  طالب  پذیرش  جنوه  دستورالعمل 

حوزه های علمیه، مستند به مصوبه دد10 شورای عالی تدوین گردید.

برنامه : 1ماده از  خارج  و  آزاد  صورت  به  را  یک  سطح  یا  و  مقدمات  دروس  که  افرادی 

مرکز مدیریت حوزه های علمیه گذرانده اند، می توانند با شرایط مندرج در این 

دستورالعمل، حسب مورد در امت�انات مربوطه شرکت کرده و در صورت قبولی 

مطابق ضوابط، در حوزه علمیه پذیرش و کد حتصیلی دریافت نمایند.

شرایط ثبت نام، مدارک الزم و نحوه ثبت نامشرایط ثبت نام، مدارک الزم و نحوه ثبت نام

شرایط ثبت نام عبارت است از: : 2ماده

1( گذراندن دروس مصوب مقدمات و یا سطح یک؛

2( داشنتن سالمت جسمی و روحی؛

3( داشنتن شرایط عمومی پذیرش)))؛

4( احراز صالحیت گزینشی توسط مرکز امور صیانتی؛

د( داشنتن حداکثر 40 سال سن؛ 

د( عدم سابقه اخراج و انصراف از حوزه های علمیه.

مدارک الزم جهت تشکیل پرونده عبارت است از:: 3ماده

 1- طاب حوزه های علمیه اصفهان و خراسان مشمول این مصوبه نمی شوند.
2 -الــف. برخــورداری از صاحّیت هــای اعتقــادی، اخاقــی و اجتماعــی. ب. اعتقــاد و التــزام عملــی بــه والیــت فقیــه و نظام 

مقــدس جمهــوری اســامی ایــران. ج. داشــتن تابعیت جمهــوری اســامی ایران.
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1( مدارک شناسایی )کپی شناسنامه، کارت ملی و عکس 4×3 جدید(؛

2( حداقل مدرک حتصیلی سیکل؛

3( ارائه سالمت جسمی و روحی از مرکز مشاوره حوزه های علمیه؛

4( ارائه گواهی عدم مشمولیت )کارت معافیت یا پایان خدمت(؛

د( ارائه گواهی معتبر از اساتید یا واحد آموزشی؛

د( تعهد مبنی بر عدم اشتغال تمام وقت رسمی حنین پذیرش نهایی؛

د( تکمیل فرم ثبت نام.

  روش ثبت نام:  روش ثبت نام:
خود : 4ماده سکونت  م�ل  استان  مدیریت  به  پرونده  تشکیل  و  ثبت نام  جهت  طالب 

مراجعه نمایند.

تبصره: مدیرّیت های استانی قبل از تشکیل پرونده جهت آشنایی با وضعیت و سوابق 

تحصیلی متقاضی و صالحیت عمومی، مصاحبه حضوری از داوطلب اخذ نمایند. 

وز به : دماده پس از بررسی شرایط و نهایی شدن ثبت نام متقاضی، پرونده جهت اخذ م�ج

معاونت آموزش ستاد ارسال می گردد.

ارزشیابی علمی 
ارزشیابی علمی مشتمل بر امت�ان شفاهی و کتبی می باشد.: دماده

1. ارزشیابی علمی شفاهی

الف: موضوعات مصاحبه و ارزشیابی علمی شفاهی متقاضیان مقطع مقدماتم
امتیاز نام کتاب موضوع ارزشیابی ردیف

15 تفسیر نمونه سوره مبارکه مائده تفسیر قرآن 1

15 روان خوانی و تجوید آقایان حبیبی و شهیدی تجوید و روخوانی 2

10 آموزش احکام استاد فالح زاده احکام 3

30 صرف ساده- شرح ابن عقیل- مغنی االدیب صرف و نحو 4

10 جواهر البالغه بالغت 5

20 المنطق مرحوم مظفر منطق 6

100 جمع امتیازات:
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ب: موضوعات مصاحبه و ارزشیابی علمی شفاهی متقاضیان مقطع سطح یک:

امتیاز نام کتاب و محدوده موضوع ارزشیابی ردیف

5 تفسیر نمونه سوره مبارکه مائده تفسیر قرآن 1

10 روانخوانی و تجوید آقایان حبیبی و شهیدی تجوید و روخوانی 2

10 آموزش احکام استاد فالح زاده احکام 3

15 صرف ساده- شرح ابن عقیل- مغنی االدیب صرف و نحو 4

10 جواهر البالغه بالغت 5

10 المنطق مرحوم مظفر منطق 6

20 شرح لمعه فقه 7

20 اصول الفقه مرحوم مظفر اصول 8

100 جمع امتیازات:

امتیازات : دماده جمع  در  امتیاز   100 از  0د  اخذ  متقاضیان،  برای  قبولی  امتیاز  حداقل 

می باشد.

در صورت مردودی در ارزشیابی علمِی شفاهی، داوطلب می تو اند تنها برای یکبار : دماده

ددًا در ارزشیابی شرکت نماید. دیگر و پس از دو سال م�ج

تبصره 1: افرادی که امتیاز ارزشیابی علمِی شفاهی آن ها در ارزشیابی دوم، بین 50 تا 70 

در  از گذشت حداقل سه ماه، می تو انند مجددًا  دیگر و پس  برای یک مرتبه  باشد، فقط 

ارزشیابی علمی شرکت نمایند.

تبصره 2: درخواست تجدید نظر نسبت به امتیاز علمی فقط برای یک مرتبه پذیرفته خواهد 

شد و پس از بازبینی فایل صوتی جلسه ارزیابی، توسط استاد دوم، میانگین نمره اخذ شده 

توسط دو استاد مالک عمل خواهد بود.

ایثارگران و خانواده های آنان مطابق»قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران« : دماده

و همچننین حافظان حداقل نصف قرآن کریم یا نهج البالغه و یا ص�یفة سجادیه 

در صورت عدم کسب نمره قبولی در ارزشیابی علمی شفاهی اول و دوم، فقط 
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برای یک بار دیگر و پس از یک سال، می توانند در ارزشیابی علمی شفاهی با ارائه 

گواهی معتبر شرکت نمایند.

2. ارزشیابی علمی کتبی
در صورت اخذ امتیاز الزم در ارزشیابی علمی شفاهی، داوطلب موظف به شرکت : 10ماده

در آزمون جامع کتبی مقطع ادبیات می باشد.

آزمون کتبی مقطع ادبیات درموضوعات »صرف، جنو، بالغت، منطق، عقائد : 11ماده

و احکام« به صورت مستقل برگزار شده و عناوین، متون و م�دوده های آزمون 

طبق جدول ذیل به صورت متمرکز برگزار می گردد:

تعداد سوال هرکتاب نام کتاب و محدوده موضوع امتحان کتبی ردیف

20 صرف ساده تمام کتاب صرف 1

20 شرح ابن عقیل- مغنی االدیب باب اول و رابع نحو 2

20 جواهر البالغه تمام کتاب بالغت 3
20 المنطق مرحوم مظفر تمام کتاب منطق 4
20 شیعه در اسالم عقاید 5

20 آموزش احکام آقای فالح زاده احکام 6

امت�انات جامع کتبی به صورت یکجا و دوبار در هر سال برگزار می شود.: 12ماده

تبصره: امتحان جامع توسط ستاد طرح سوال و در مدیریت های استانی و در زمان بندی های 
که توسط معاونت آموزش اعالم می شود برگزار خواهد شد.)))

ارزشیابی هر کدام از امت�انات جامع کتبی از 20 نمره م�اسبه شده و کسب : 13ماده

حداقل نمرۀ 12 در هر درس و اخذ معدل 14 در تمامی دروس الزامی می باشد.

آزمون جامع کتبی  نمرات  در  نظر  تجدید  به  1: در صورت درخواست طلبه نسبت  تبصره 

ادبیات، نمرات بین 10 تا 14 فقط برای یک بار مطابق ضوابط اقدام خواهد شد.

تبصره 2: در صورت قبولی در سه درس از دروس آزمون جامع کتبی و اخذ معدل 14 در 

کتبــی و شــفاهی( در معاونــت آمــوزش ســتاد برگــزار  1 -بــا توجــه بــه جدیــد بــودن مصوبــه تــا اطــاع ثانــوی کلیــه امتحانــات )
گــذار خواهــد شــد. می گــردد و پــس از بررســی حســب مــورد بــه مدیرّیت هــای اســتانی وا
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آن ها، متقاضی می تو اند یکبار دیگر در امتحان درسی که نمره قبولی کسب نکرده است، 

شرکت نماید.

اخذ : 14ماده از  پس  کتبی  جامع  آزمون  در  قبولی  صورت  در  ادبیات  مقطع  متقاضیان 

م�ل  استان  مدارس  از  یکی  به   4 پایه  از  حتصیل  ادامه  جهت  حتصیلی  کد 

سکونت خود معرفی می شوند.

متقاضیان مقطع سطح یک در صورت موفقیت در آزمون جامع کتبی امت�انات : د1ماده

سال  هر  آموزشی  آینین نامه  دروس  جدول  مطابق  4،د،د  پایه های  دروس  کلیه 

حتصیلی از آن ها اخذ می گردد.

متقاضیان باید کلّیه دروس پایه های 4 تا د را حداکثر طی دو سال حتصیلی : د1ماده

امت�ان دهند.

تبصره 1: متقاضی می تو اند مجموع دروس پایه های مذکور را در یک نوبت امتحانی و یا به 

تدریج و طی دو سال انتخاب کرده و آزمون دهد؛

تبصره 2: امتحانات کتبی پایه های 4 تا 6 در دو نوبت نیم سال اول )دی ماه( و نیم سال 

دوم ) خردادماه( برگزار خواهد شد؛

ایام  در  و  شده  طرح  ستاد  توسط  دروس  این  کتبی  امتحانات  سوال  طرح   :3 تبصره 

امتحانات همزمان به کل کشور ارسال خواهد شد.

12 : د1ماده امت�انی  مواد  در دیگر  و  و اصول 14  امت�انات کتبی فقه  در  قبولی  نمرۀ 
می باشد.)))

تبصره: در صورت قبولی در 3 درس و اخذ معدل 14 در آن ها، متقاضی می تواند یکبار دیگر 

در امتحان درسی که نمره قبولی کسب نکرده است، شرکت نماید.

موع امت�انات کتبی )پایه های 4و دود( الزامی می باشد.: د1ماده اخذ معدل 14 در م�ج

بعد از قبولی در آزمون های کتبی، متقاضی باید در امت�ان شفاهی پایان سطح : د1ماده

یک، مطابق ضوابط و شرایط امت�انات شفاهی، شرکت و نمره قبولی را کسب 

نماید.

 1- امتحانات مذکور مشمول قانون تک ماده نمی شود.
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در : 20ماده قبولی  از  پس  رسمی،  صورت  به  داوطلب  حتصیلی  کد  صدور  و  پذیرش 

تمامی  احراز  از  پس  و  دستورالعمل  این  در  مذکور  آزمون های  و  مراحل  تمام 

خدمات  از  می تو اند  طلبه  آن  از  پس  و  بود  خواهد  گزینشی  صالحّیت های 

حوزه های علمیه، مطابق ضوابط استفاده نماید. 

سابق : 21ماده مراحل  تمامی  که  طالبی  حتصیلی  سطوح  رسمی  مدرک  و  تلّبس  جواز 

کد  اخذ  تاریخ  از  پس  سال  دو  باشند،  رسانده  پایان  به  موفقّیت  با  را  الذکر 

حتصیلی رسمی، صادر و حتویل خواهد شد. 

در مدارس  دریافت کد رسمی  از  را قبل  1: در صورتی که طلبۀ دورۀ تحصیلی خود  تبصره 

علمیه غیر تحت پوشش مرکز مدیریت حوزه های علمیه گذرانده باشد، مشروط به ارائه 

مستندات الزم، صدور مجوز تلبس و مدارک علمی سطوح، پس از اخذ کد رسمی بالمانع 

می باشد؛

تبصره 2: ارائه گواهی های الزم برای طلبه در طول دو سال مذکور مطابق با ضوابط ابالغی 

بالمانع می باشد. 

در صورت عدم موفقّیت متقاضی مطابق بندهای این دستورالعمل، یا انصراف : 22ماده

امکان پذیر  ّدد وی  پذیرش م�ج و  ثبت نام  و  منتفی شده  متقاضی  وی درخواست 

واهد بود. جنن

در صورت عدم موفقیت و پذیرش به عنوان طلبه رسمی در حوزه علمیه، نمرات : 23ماده

تأیید و گواهی  قابل  غیر  این دستورالعمل،  در  امت�انات مذکور  در  اخذ شده 

می باشد. 

آزمون های سطوح دو و سه پس از قبولی و پذیرش، در  1( متقاضیان شرکت در 

پایان سطح یک، باید دروس سطح دو و سه خود را به یکی از طرق ذیل بگذرانند: 

مطابق  کالس  در  حضور  با  و  پایه  به  )پایه  حضوری  آموزشی  آینین نامه  مطابق 

ضوابط مربوطه(؛

2( شرکت در امت�انات هر دو پایه حداکثر در یک سال حتصیلی بدون نیاز به 

شرکت در کالس با شرط نمره قبولی 14 در کلیه دروس.

تبصره 1: شرکت در امتحانات به روش دوم، پس از احراز مستندات مربوط به گذراندن 
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کمیسیون  مجوز  با  و  شفاهی  علمِی  ارزیابی  اخذ  یا  حضوری  صورت  به  مربوطه  دروس 

آموزش امکان پذیراست؛

تبصره 2: تأیید مستندات گذراندن سطح دو و سه و ارزشیابی علمی آن به عهده معاونت 

آموزش ستاد می باشد.

تبصره 3: امتحانات سطح 2 و 3 طبق بند 2 همین ماده با طرح سوال از طرف معاونت 

ابالغی  و  مصوب  درسی  جدول  براساس  استان  مدیریت  در  برگزاری  و  ستاد  آموزش 

معاونت آموزش ستاد برگزار خواهد شد.

موارد خاص در کمیسیون آموزش حوزه های علمیه رسیدگی شده و در صورت : 24ماده

تأیید می توانند تشکیل پرونده دهند.

با توجه به این دستورالعمل، مفاد ماده های 10 و د1 مصوبه 44 شورای عالی آموزش : د2ماده

آینین نامه ها و دستورالعمل های  حوزه های علمیه در این خصوص، به همراه کلّیه 

مرتبط، ملغی می گردد.
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پیوست 4: آیین نامه گروه علمی - تربیتی )واحدهای آموزشی حوزه های  )واحدهای آموزشی حوزه های 
علمیه، سطوح عالی و دروس خارج(علمیه، سطوح عالی و دروس خارج(

مقدمه: در راستای تقویت و ارتقاء سطح علمی و تربیتی حوزه های علمیه و سیاست های 

شورای عالی و اجرای ماده 20 و بند الف ماده د1 مصوبه 44د شورای عالی و به 

بصورت  علمیه  حوزه های  اساتید  توانایی های  از  بیشتر  چه  هر  بهره مندی  منظور 

سازمانی، آینین نامه تشکیل گروه های علمی - تربیتی تدوین گردیده است.

 خبش اول- کلیات
: تعاریف: 1ماده

خارج(  و  عالی  )سطوح  چهار  تا  دو  و  یک  سطح  علمیه  مدارس  آموزشی:  واحدهای   )1

صصی  دوره های بلندمدت و سطح دو و سه دوره های کوتاه مدت و مراکز حتن

از شورای گسترش  فعالیت،  ّوز رسمی  دارای م�ج عالی که  آموزش  و مؤسسات 

هستند.

در  که  قم  علمیه  حوزه  خارج  و  عالی  سطوح  دروس  خارج:  و  عالی  سطوح  دروس   )2

مدرس های رسمی مورد تأیید مرکز مدیریت حوزه های علمیه، تدریس می شود.

تهذیب،  معاونان   ، مدیر از  متشکل  آموزشی  واحدهای  در  تربیتی   - علمی  گروه   )3

آموزش، پژوهش و تعدادی از اساتید واجد شرائط واحد آموزشی است و در سطوح 

عالی و خارج حوزه علمیه قم، متشکل از جمعی از اساتید سطوح عالی و خارج 

آینین نامه  حسب مورد است که برابر مقررات و شرح وظایف تعینین شده در این 

فعالیت می نماید.

این  در  شده  تعینین  وظایف  شرح  برابر  که  گروه  اعضای  از  نفر  یک  گروه:  مدیر   )4

آینین نامه، مسئولّیت گروه را بر عهده دارد.

این  در  شده  تعینین  وظایف  شرح  برابر  که  گروه  اعضای  از  نفر  یک  گروه:  دبیر  د( 
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بر  را  گروه  مصّوبات  حتقق  پیگیری  مسئولّیت  و  نموده  وظیفه  ام  اجنج آینین نامه 

عهده دارد.

د( استاد:))) استاد حوزه علمیه که براساس مصوبه 44د شورای عالی حوزه های علمیه، 

حتت  آموزشی  واحدهای  در  و  است  پذیرفته  ام  اجنج او  گزینش  و  جذب  مراحل 

یا در مدرس های رسمی حوزه علمیه قم  برنامه مرکز مدیرّیت حوزه های علمیه 

اشتغال به تدریس دارد.

صصی مشورتی: متشکل از تعدادی از اعضای گروه و کارشناسان و  د( کمیته حتن

صاحب نظران حوزوی یا غیر حوزوی بوده که با صالحدید گروه، تشکیل شده 

و عهده دار امور کارشناسی و حتقیقات مورد نظر گروه، است.

د( در این آینین نامه گروه علمی - تربیتی به اختصار گروه نامیده می شود.

اهداف: 2ماده

؛ 1- ارتقاء و تقوّیت علوم حوزوی، خصوصًا در فقه معاصر

2- تقوّیت و تثبیت طرح ساماندهی دروس خارج و هدایت حتصیلی طالب؛

3- تقوّیت و ارتقای سطح علمی )آموزشی، پژوهشی( و تربیتی طالب؛

4- تقوّیت کارشناسی امر تدوین برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت 

ارتقای سطح علمی، مهارتی و دانشی اساتید وطالب؛

د- ارتقای کیفی فعالیت اساتید؛

د- تقوّیت جایگاه اساتید در تولید علم و نظریه پردازی؛

: اصول و ارزش های اساسی در فعالیت گروه های علمی - تربیتی: 3ماده
1- حاکمیت معارف قرآن و اهلبیت علیهمالسالم

2- جامع نگری و داشنتن برنامه های کالن در راستای سیاست های شورای عالی 

و مرکز مدیریت حوزه های علمیه؛

1 -ماده2مصوبــه944 شــورای عالــی: اســتاد حــوزه علمیــه روحانــی فاضلــی اســت کــه برخــوردار از توانایــی الزم جهــت تعلیم 
و تربیــت طــاب علــوم دینــی در یکــی از علــوم مــورد نیــاز حوزه هــای علمیــه می باشــد.
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3- تأکید بر فعالّیت های گروهی؛

صص گرایی در فعالّیت های آموزشی، تربیتی و پژوهشی؛ 4- حتن
د- توجه ویژه به پژوهش های بنیادی))) و راهبردی.)))

خبش دوم- اقسام گروه های واحدهای آموزشی)قم و شهرستان ها(، اعضاء، 
شرایط و وظایف آنان:

آموزشی، : 4ماده آموزشی متناسب با تعداد طالب، مواد درسی و اساتید واحد  واحدهای 

موظف به تشکیل یک تا د گروه به شرح ذیل می باشند:

1( فقه و اصول؛

2( علوم قرآن و حدیث؛

3( کالم و علوم عقلی؛

4( ادبیات عرب؛

صصی و مهارتی )دروسی که حتت 4 عنوان فوق قرار نمی گیرند(؛ د( دروس حتن

با سطح علمی، مواد درسی و تعداد اساتید واجد  1: واحدهای آموزشی متناسب  تبصره 

شرایط خود، اقدام به تشکیل گروه های فوق الذکر می نمایند و چنانچه فاقد حد نصاب 

اساتید تعیین شده باشند، متناسب با سطح علمی، مواد درسی و اساتید واجد شرایط، 

برای چند عنوان فوق، یک گروه تشکیل می دهند.

تبصره 2: در مراکز تخصصی، متناسب با هر رشته، گروه علمی - تربیتی تشکیل می شود.

 اعضای گروه های علمی - تربیتی واحدهای آموزشی: دماده

1- مدیر واحد آموزشی؛

2- معاون تهذیب، آموزش و پژوهش؛

تبصره 1: واحدهای آموزشی که برابر ضوابط مربوطه دارای یک معاون می باشند، معاون 

مربوطه عضو گروه علمی - تربیتی است.

1 - پژوهش پایه.
2 -پژوهش کاربردی.
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تبصره 2: عضویت رسمی و ثابت معاونان، منوط به داشتن حکم تدریس است و چنانچه 

فاقد حکم تدریس باشند حسب موضوع، در جلسه گروه، دعوت می شوند.

3- تعداد 3 الی د استاد از اساتید واحدهای آموزشی برابر جدول ذیل:

از 151 تا200طلبه از 61 تا 150 طلبه کمتر از 60 طلبه تعداد طالب 

5 تا 7 استاد 4 تا 5 استاد 3 تا 4 استاد تعداد اساتید عضو

تبصره: واحدهای آموزشی که بیش از 200 نفر طلبه دارند در مقابل هر 100 طلبه، با صالحدید 

گروه، یک استاد به اساتید عضو گروه اضافه می شود.

 اساتید عضو گروه، از بنین اساتید واجد شرایط مندرج در مصوبه 44د شورای : دماده

پیشنهاد  با  برخوردارند،  الزم  ربی  حتج و  علمی  سوابق  از  اساتید  بنین  در  که  عالی 

آموزشی انتخاب شده و در استان ها به  مدیر و تأیید گروه علمی - تربیتی واحد 

مدیریت استان و در حوزه علمیه قم به معاونت آموزش ستاد پیشنهاد می شوند.

 مدیر گروه از بنین اعضای گروه که از سطح علمی و مدیریتی الزم برخوردار : دماده

گروه،  ثابت  عضو  معاونان  بنین  از  ترجی�ًا  اعضاء،  بنین  از  گروه  دبیر  و  است 

توسط اعضاء انتخاب و از طریق مدیر واحد آموزشی در شهرستان ها به مدیریت 

استان و در قم به معاونت آموزش ستاد، پیشنهاد می شوند.

 جنوه صدور احکام مدیران، دبیران و سایر اعضای گروه های علمی - تربیتی : دماده

در مرحله اول تشکیل گروه ها، به شرح ذیل است:

پس از بررسی و تأیید مدیریت استان در شهرستان ها و بررسی و تأیید مدیران واحدهای 

آموزش ستاد اعالم می شود و پس  آموزشی در حوزه علمیه قم، مراتب به معاونت 

از بررسی و تأیید نهایی معاونت آموزش، احکام برای مدت دو سال به شرح ذیل 

صادر می شود:

در  تربیتی   - علمی  گروه های  اعضای  سایر  و  دبیران  مدیران،  احکام  الف: 
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توسط  ستاد،  آموزش  معاونت  تأیید  از  پس  شهرستان ها،  آموزشی  واحدهای 

مدیران حوزه های علمیه استانی صادر می شود؛

در  تربیتی   - علمی  گروه های  اعضای  سایر  و  دبیران  مدیران،  احکام  ب: 

واحدهای آموزشی حوزه علمیه قم، توسط معاون آموزش ستاد صادر می شود.

 در مراحل بعدی )پایان مرحله اول »دو سال«( احکام مدیران در شهرستان ها : دماده

توسط مدیر حوزه علمیه استان پس از تأیید معاونت آموزش ستاد و در حوزه علمیه 

آموزش ستاد، تمدید و صادر می شود و احکام سایر اعضاء و  قم توسط معاون 

دبیران و اعضای جدید، در شهرستان ها، پس از تأیید مدیریت استان، و در حوزه 

آموزشی  آموزش ستاد، توسط مدیر رسمی واحد  علمیه قم، پس از تأیید معاونت 

تمدید و صادر می شود.

در  اعضاء  سایر  و  دبیران  احکام  باشد،  رسمی  مدیر  فاقد  آموزشی  واحد  چنانچه  تبصره: 

استان ها توسط مدیر استان و در حوزه علمیه قم توسط معاون آموزش ستاد تمدید و 

صادر می شود.

 عزل و پذیرش استعفای مدیر و دبیر گروه پس از صدور رأی گروه، الزم است : 10ماده

به تأیید مدیر واحد آموزشی برسد.

صصی : 11ماده  هر یک از اساتید عضو گروه، حداکثر می توانند عضو دو کمیته حتن

باشند لکن با تأیید گروه، شرکت در بیش از دو کمیته بالمانع است.

 شرائط اعضاء:: 12ماده

12/1- مدیر و معاونان واحدآموزشی که عضو گروه های علمی - تربیتی واحد 

صصی  حتن آینین نامه مدیریت مدارس، مراکز  برابر  الزم است  آموزشی می شوند 

و  جذب  مراحل  عالی«،  شورای  24د  و  د3د  »مصوبه  عالی  آموزش  مؤسسات  و 

ام گرفته باشد؛ گزینش آن ها اجنج

می شوند  تربیتی   - علمی  گروه های  عضو  که  آموزشی  واحد  اساتید   -12/2

الزم است برابر مصوبه 44د شورای عالی )آینین نامه جذب، پذیرش و ساماندهی 
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و  باشد  گرفته  ام  اجنج آن ها  گزینش  و  جذب  مراحل  علمیه(  اساتیدحوزه های 

ّوز تدریس حداقل یک درس از دروس مرتبط با عنوان گروه، باشند؛ دارای م�ج

تبصره 1: اولویت با اساتیدی است که دارای شرایط ذیل هستند:

؛ الف: برخوردار از سابقه تدریس و فعالیت پژوهشی و تربیتی باالتر

ب: تألیف کتاب یا مقاله علمی مورد تأیید مراکز مربوطه؛

ج: شرکت در کارگاه های دانش افزایی و مهارت های تدریس؛

د: اشتغال تمام وقت در واحد آموزشی.

عضو  می توانند  هستند،  مجّوز  دارای  که  تربیتی  مشاورین  و  اخالق  اساتید   :2 تبصره 

گروه های علمی، تربیتی باشند.

آموزشی، پژوهشی و : 13ماده  هر گروه در صورت نیاز به کار کارشناسی در مباحث 

صصی مشورتی تشکیل دهد. تربیتی، می تواند یک یا چند کمیته حتن

صصی که عضو گروه نمی باشند با پیشنهاد مدیر گروه : 14ماده  اعضای کمیته حتن

و تأیید گروه از بنین اساتید واحد آموزشی و سایر مدارس و کارشناسان حوزوی 

یا غیرحوزوی انتخاب می شوند.

خبش سوم- وظایف گروه های واحدهای آموزشی
ش به شرح : د1ماده آموزشی در چهار خبن تربیتی واحدهای   وظایف گروه های علمی - 

ذیل است:

یزی، متون و محتوای درسی یزی، متون و محتوای درسیالف: برنامه ر الف: برنامه ر

1- پیشنهاد برنامه ها و طرح های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی تبلیغی، بر 

اساس سیاست ها و خط مشی های مصّوب در راستای ارتقاء سطح علمی، تربیتی 

و پژوهشی طالب؛

2- همکاری در تهّیه و پیشنهاد برنامه بلندمدت )پنج ساله( میان مدت )دو ساله( 
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واحد  تبلیغی  فرهنگی  و  پژوهشی  تربیتی،  آموزشی،  ساله(  )یک  کوتاه مدت  و 

آموزشی؛

آموزشی،  دستورالعمل های  و  ضوابط  پیرامون  اصالحی  پیشنهادهای  ارائه   -3

پژوهشی، تربیتی و فرهنگی تبلیغی؛

و  اصالحی  پیشنهادهای  ارائه  و  سرفصل ها  و  درسی  م�توای  و  متون  بررسی   -4

تکمیلی؛

د- بررسی و پیشنهاد دروس اقتضایی متناسب با نیاز منطقه و سطح علمی واحد 

آموزشی.

ب: واحد آموزشیب: واحد آموزشی

صصی و گرایش های مورد نیاز، متناسب با سطح علمی و  د- پیشنهاد رشته حتن

امکانات واحد آموزشی؛

تبلیغی واحد  تربیتی، پژوهشی و فرهنگی  آموزشی،  ارزشیابی روند  ارزیابی و  د- 

آموزشی و شناسایی آسیب ها، مشکالت، کمبودها و ارائه راهکارهای الزم؛

د- بررسی و پیشنهاد توسعه کمی واحد آموزشی )پذیرش طلبه، انتقالی، میهمان(

ج: اعضای گروه های علمی - تربیتی و اساتیدج: اعضای گروه های علمی - تربیتی و اساتید

فرصت های  و  دانش افزایی  کارگاه های  و  دوره ها  برگزاری  پیشنهاد  د- 

مطالعاتی برای اساتید؛

تربیتی و پژوهشی  توانمندی علمی،  10- بررسی و ارائه راهکارهای ارتقای سطح 

اعضای گروه و سایر اساتید؛

11- بررسی و معرفی منابع علمی - تربیتی مورد نیاز اعضای گروه و سایر اساتید؛

12- مشاوره های الزم به اساتیدی که جدیدًا بکار گرفته می شوند؛

صصی؛ 13- پیشنهاد برگزاری همایش ها و نشست های حتن
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صصی گروه، پس از تصویب  14- برنامه ریزی جهت راه اندازی و اداره نشرّیه حتن

مراجع ذی ربط؛

د1- مشارکت در طرح و ارزیابی سئواالت امت�انی، تص�یح اوراق و کّم و کیف 

تلف؛ امت�ان شفاهی و آزمون های م�ن

برابر  اساتید  بنین  دروس  تقسیم  در  آموزش  معاون  به  الزم  مشاوره های  ارائه  د1- 

ام گرفته؛ ضوابط و توانایی های اساتید و ارزیابی های اجنج

د: طالب:د: طالب:

راهنما،  اساتید  تأیید  و  پایان نامه ها  طرح نامه  و  موضوع  تصویب  و  بررسی  د1- 

آینین نامه های مربوطه و اختیارات واگذار شده به  مشاور و داور، برابر ضوابط و 

واحدهای آموزشی؛

و  مشاوره  ارائه  و  طالب  پایانی  و  کالسی  حتقیقات  تصویب  و  بررسی  د1- 

ام نظارت و ارزیابی های مربوطه؛ راهنمایی های الزم و اجنج

د1- برنامه ریزی جهت ارائه مشاوره علمی، تربیتی به طالب؛

ارائه  و  طالب  صصی  حتن علمی  من های  اجنج تشکیل  جهت  همکاری   -20

مشورت های الزم به آنان؛

تربیتی، پژوهشی  21- پیشنهاد برگزاری مسابقات، املپیادها و اردوهای علمی - 

آنان و  و فرهنگی تبلیغی برای طالب و کالس ها و برنامه های فوق العاده برای 

هماهنگ سازی فعالّیت های تربیتی، آموزشی، پژوهشی؛

22- تدوین برنامه ها و فعالّیت های ساالنه گروه و ارزیابی عملکرد ساالنه آن؛

صصی مشورتی: د1ماده  وظایف کمیته های حتن

گروه،  صالحدید  حسب  خود،  وظایف  حتقق  راستای  در  تربیتی   - علمی  گروه های 

کمیته  تشکیل  به  اقدام  گروه،  از  خارج  صاحب نظران  و  اساتید  از  دعوت  با 

صصی)متشکل از تعدادی از اعضای گروه و صاحب نظران خارج از گروه(  حتن
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صصی نسبت به طرح ها و برنامه های مربوطه، کارشناسی  نموده تا بصورت حتن

ام پذیرد و نتایج جهت تصمیم گیری به گروه ارائه شود. الزم اجنج

خبش چهارم - گروه های علمی - تربیتی سطوح عالی و دروس خارج حوزه 
علمیه قم 

الف: تعداد گروه ها، اعضا و شرایط آنان

 اقسام گروه های سطوح عالی و دروس خارج حوزه علمیه قم عبارت است از:: د1ماده

1( فقه و اصول؛

2( علوم قرآن و حدیث؛

3( کالم و علوم عقلی؛

صصی )دروسی که حتت 3 عنوان فوق الذکر قرار نمی گیرند( 4( دروس حتن

 اساتید عضو گروه های علمی - تربیتی سطوح عالی و دروس خارج، الزم است : د1ماده

ام گرفته باشد  برابر مصوبه 44د شورای عالی مراحل جذب و گزینش آن ها اجنج

ّوز تدریس حداقل یک درس از دروس مرتبط با عنوان گروه باشند و  و دارای م�ج

در مدرس های رسمی حوزه علمیه قم اشتغال به تدریس داشته و یا در مراکز مورد 

تأیید مرکز مدیریت حوزه های علمیه، اشتغال به پژوهش داشته باشند.

تبصره 1: اولوّیت با اساتیدی است که دارای شرایط ذیل هستند.

؛ الف: برخوردار از سابقه تدریس و فعالیت پژوهشی و تربیتی باالتر

ب: تألیف کتاب یا مقاله علمی مورد تأیید مراکز مربوطه؛

ج: شرکت در کارگاه های دانش افزایی و مهارت های تدریس؛

د: اشتغال تمام وقت.

تبصره2: اساتید اخالق و مشاورین تربیتی که دارای مجّوز هستند، می توانند حسب مورد 

عضو گروه های علمی - تربیتی باشند.

از حداقل د و حداکثر د : د1ماده و دروس خارج، متشکل  عالی   گروه های سطوح 

برابر  قم  علمیه  حوزه  خارج  و  عالی  سطوح  مدیرّیت  توسط  که  می باشد  استاد 
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آموزش ستاد، پیشنهاد  آینین نامه گروه های علمی - تربیتی انتخاب و به معاونت 

آموزش ستاد، گروه ها در اولنین  می شوند و پس از تأیید اعضاء، توسط معاونت 

جلسه، از بنین اعضاء، 1 نفر را به عنوان مدیر و 1 نفر را به عنوان دبیر انتخاب نموده 

آموزش ستاد، به مدیرّیت سطوح عالی و خارج حوزه  و جهت معرفی به معاونت 

علمیه قم پیشنهاد می نمایند.

 جنوه صدور احکام مدیران، دبیران و سایر اعضای گروه های علمی - تربیتی : 20ماده

در مرحله اول تشکیل گروه ها، به شرح ذیل است:

به  مراتب  قم،  علمیه  حوزه  خارج  و  عالی  سطوح  مدیریت  تأیید  و  بررسی  از  پس 

معاونت آموزش ستاد اعالم می شود و معاونت آموزش پس از بررسی و تأیید نهایی، 

و  دبیران  احکام  و  علمیه  حوزه های  م�ترم  مدیر  امضای  با  را  مدیران  احکام 

سایر اعضاء را، با امضای معاون آموزش ستاد، برای مدت دو سال صادر و ابالغ 

می نماید و در مراحل بعدی )پایان مرحله اول »دو سال«( احکام مدیران توسط 

و  دبیران  و  و احکام سایر اعضاء  و صادر می شود  تمدید  آموزش ستاد،  معاون 

و  عالی  توسط مدیر سطوح  آموزش ستاد،  تأیید معاونت  از  اعضای جدید، پس 

خارج حوزه علمیه قم تمدید و صادر می شود.

تبصره: عزل یا پذیرش استعفای مدیر و دبیر گروه پس از صدور رأی گروه، الزم است به 

تأیید مدیریت سطوح عالی قم برسد.

الزم، : 21ماده نظارت های  اعمال  جهت  قم  علمیه  حوزه  خارج  و  عالی  سطوح  مدیریت   

یک نفر از اساتید عضو گروه را به عنوان نماینده خود تعینین و به گروه معرفی 

می نماید.

طرح : 22ماده گستره  با  متناسب  علمیه،  حوزه های  مدیریت  مرکز  معاوننین  شورای   

معاونت های  نیاز  مورد  تربیتی  و  علمی  مباحث  و  پژوهش ها  و  حتصیلی  هدایت 

تعداد   ، معاصر فقه  در  خصوصًا  خارج  دروس  ساماندهی  با  متناسب  و  ذی ربط 

پس  را  قم  علمیه  حوزه  خارج  دروس  و  عالی  سطوح  تربیتی   - علمی  گروه های 
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و  می نماید  تعینین  آموزش،  معاونت  تأیید  و  قم  عالی  سطوح  مدیریت  پیشنهاد  از 

را  گروه ها  قم،  علمیه  حوزه  خارج  دروس  و  عالی  سطوح  مدیریت  آن  براساس 

تشکیل می دهد.

 مسئولّیت نظارت بر فعالیت و تشکیل جلسات گروه ها و رسیدگی به امور : 23ماده

اداری و مالی گروه ها، به عهده مدیرّیت سطوح عالی و دروس خارج حوزه علمیه 

مورد  حسب  گروه ها،  کیفی  فعالیت  بر  عالی  نظارت  و  هدایت  و  می باشد  قم 

به عهده معاونت های آموزش، تهذیب و پژوهش مرکز مدیرّیت حوزه های علمیه 

است.

تبصره: اداره ای تحت عنوان اداره گروه های علمی - تربیتی سطوح عالی و دروس خارج 

وظایف  عهده دار  که  می شود  تشکیل  قم  عالی  سطوح  مدیرّیت  در  قم  علمیه  حوزه 

مربوطه می باشد.

ب: وظایف

 وظایف گروه های علمی - تربیتی سطوح عالی و دروس خارج حوزه علمیه قم : 24ماده

پژوهشی،  آموزشی،  سطح  ارتقای  به  مربوط  طرح های  و  برنامه ها  پیشنهاد   -1

تربیتی و فرهنگی تبلیغی طالب، براساس سیاست ها و خط مشی های مصّوب؛ 

ام پژوهش های مورد نیاز؛ 2- تدریس براساس موضوعات تعینین شده و اجنج

ارزیابی  و  پایان نامه ها  موضوع  تأیید  در  ذی ربط  مراکز  با  همکاری   -3

راهنما، مشاور و  عنوان استاد  به  انتخاب  آمادگی جهت  و  پایان نامه های طالب 

داور؛

4- پیشنهاد برگزاری دوره ها و کارگاه های دانش افزایی برای اساتید؛

صصی؛ د- پیشنهاد برگزاری همایش ها و نشست های حتن

و  تبلیغی  فرهنگی  و  پژوهشی  تربیتی،  آموزشی،  روند  ارزشیابی  و  ارزیابی  د- 

شناسایی آسیب ها، مشکالت، کمبودها و ارائه راهکارهای الزم؛
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د- مشارکت در ارزیابی سئواالت امت�انی، تص�یح اوراق و کّم و کیف امت�ان 

تلف؛ شفاهی و آزمون های م�ن

ارائه  و  طالب  صصی  حتن علمی  من های  اجنج تشکیل  جهت  همکاری  د- 

مشورت های الزم به آنان؛

تکمیلی،  و  اصالحی  پیشنهادهای  ارائه  و  سرفصل ها  و  درسی  متون  بررسی  د- 

حسب درخواست مسئوالن ذی ربط؛

10- تدوین برنامه ها و فعالّیت های ساالنه گروه و ارزیابی عملکرد ساالنه آن.

خبش پنجم - وظایف مدیران و دبیران گروه های واحدهای آموزشی و سطوح 
عالی و دروس خارج و اساتید عضو

 وظایف مدیران گروه های علمی - تربیتی واحدهای آموزشی و سطوح عالی و : د2ماده

دروس خارج:

1- اجرای سیاست ها و راهبردهای ابالغی از سوی مرکز مدیرّیت حوزه های علمیه؛

و  گروه  اعضای  وظایف  و  برنامه ها  ابالغ  و  گروه  فعالّیت های  بر  نظارت   -2

تقسیم کار بنین اعضاء؛

3- برآورد و پیشنهاد بودجه ساالنه گروه؛

راهکارهای  ارائه  و  گروه  فعالیت  م�دودّیت های  و  مشکالت  شناسایی   -4

اصالحی؛

د- اداره جلسات و تأیید و ابالغ دستور جلسات گروه؛

و  آموزشی  واحد  مدیریت  به  نتیجه  اعالم  و  گروه  اعضای  عملکرد  ارزیابی  د- 

مدیرّیت سطوح عالی و دروس خارج حوزه علمیه قم حسب مورد؛

گروه  نیاز  مورد  امکانات  و  منابع  کردن  روز  به  و  تهّیه  جهت  در  تالش  د- 

از طریق مدیرّیت  رایانه ای(  الکترونیکی، امکانات  منابع  )کتاب، نشرّیات، 

واحدهای آموزشی و مدیرّیت سطوح عالی و دروس خارج حوزه علمیه قم حسب 

مورد؛
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ام کلّیه مکاتبات رسمی گروه با واحد آموزشی یا مدیرّیت سطوح عالی  د- اجنج

و خارج حوزه علمیه قم حسب مورد؛ 

آموزشی و مدیرّیت  آن به مدیر واحد  د- تهّیه گزارش فعالّیت های گروه و ارائه 

سطوح عالی و خارج حسب مورد؛

10- تشکیل منظم جلسات گروه؛

شی از وظایف و اختیارات خود را به دبیران گروه  11- مدیران گروه می توانند خبن

تفویض نمایند.

آموزشی و سطوح عالی و : د2ماده  وظایف دبیران گروه های علمی - تربیتی واحدهای 

دروس خارج قم:

شنامه های  خبن و  مصّوبات  ارسال  و  گروه  اعضای  به  اطالع رسانی  و  دعوت   -1

مربوطه و پیگیری مصّوبات؛

2- تهّیه دستور جلسه گروه با هماهنگی مدیر گروه و تنظیم صورت جلسات 

گروه و ارسال آن برای اعضای گروه؛

3- تهّیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز گروه، از طریق مراجع ذی ربط؛

4- شناسایی و معرفی استادان و کارشناسان واجد شرایط به گروه به منظور 

صصی؛ عضوّیت آن ها در کمیته های حتن

د- شناسایی نیازها و مشکالت مربوط به گروه و گزارش آن به مدیر گروه؛

د- تهیه پیش نویس طرح ها و برنامه های مربوطه با هماهنگی معاونت های واحد 

آموزشی و مدیرّیت سطوح عالی و دروس خارج، حسب مورد و ارائه به مدیر گروه؛

د- تنظیم برنامه ها و جلسات گروه؛

من های  صصی و اجنج ام هماهنگی های الزم بنین گروه و کمیته های حتن د- اجنج

مرتبط، با هماهنگی معاونت مربوطه در واحد آموزشی و مدیرّیت سطوح عالی و 

دروس خارج حسب مورد.

تبصره: امور اجرایی از قبیل تایپ و ارسال مکاتبات و تنظیم و نشر نشرّیات تخصصی و ... 
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از طریق نیروهای اجرایی معاونت مربوطه در واحدهای آموزشی و مدیرّیت سطوح عالی 

و خارج حوزه علمیه قم، حسب مورد انجام می پذیرد.

سطوح : د2ماده و  آموزشی  واحدهای  تربیتی   - علمی  گروه های  عضو  اساتید  وظایف 

عالی و دروس خارج:

عالی  در ماده د1 مصّوبه 44د شورای  و سایر وظایف مندرج  تدریس موظفی  1ـ   
حوزه های علمیه؛)))

ام پژوهش و اموری که برابر مصّوبات گروه تعینین می گردد؛ 2ـ اجنج

و  طالب  پایانی  و  کالسی  حتقیقات  کتب،  مقاالت،  طرح ها،  ارزیابی  3ـ 

پایان نامه ها؛

4ـ مشاوره آموزشی، تربیتی، پژوهشی فرهنگی تبلیغی به طالب؛

ام وظایف م�ّوله از جانب گروه. صصی و اجنج دـ همکاری با کمیته های حتن

 وظایف اختصاصی اساتید عضو گروه های سطوح عالی و دروس خارج؛: د2ماده

1ـ انجام فعالّیت های مرتبط با برنامه هدایت حتصیلی؛

؛ 2ـ تدریس براساس موضوعات تعینین شده خصوصًا در فقه معاصر

ام فعالّیت های پژوهشی متناسب با نیاز حوزه و طرح حتّول. 3ـ اجنج

خارج : د2ماده دروس  و  عالی  سطوح  و  آموزشی  واحدهای  تربیتی   - علمی  گروه های   

الزم است حداقل در هر ماه یک جلسه برگزار نمایند و جلسات با حضور حداقل 

دوسوم اعضای گروه، رسمّیت دارد و مصّوبات گروه با نصف به عالوه یک از 

کل اعضای گروه، به تصویب می رسد.

خارج : 30ماده دروس  و  عالی  سطوح  و  آموزشی  واحدهای  تربیتی   - علمی  گروه های   

1 - مــاده 15 مصوبــه 944 شــورای عالــی: وظایــف اســاتید عبــارت اســت از: 1. انجــام وظایــف محّولــه و تدریــس بــر اســاس 
ب؛ 3. اعــام نظــر در خصــوص متــون 

ّ
متــون درســی و ســرفصل های مصــّوب؛ 2. ارشــاد و تربیــت اخاقــی و معنــوی طــا

ــزوم؛ 6.  ــح اوراق؛ 5. اخــذ امتحــان از طــاب در صــورت ل درســی و ســرفصل های مصــّوب؛ 4. طراحــی ســؤاالت و تصحی
گــروه آموزشــی؛ 8. ارائــۀ مشــاورة  شــرکت در دوره هــای آموزشــی اســاتید در صــورت لــزوم؛ 7. مشــارکت و حضــور فّعــال در 

ب.
ّ

ب؛ 9. راهنمایــی و ارزیابــی تحقیقــات درســی طــا
ّ

علمــی بــه طــا
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صصی خاص، اساتید و صاحب نظران خارج از گروه را،  می توانند در مباحث حتن

جهت شرکت در جلسات گروه دعوت نمایند.

خبش ششم - تأمین حقّ الزّمحه
پرداخت حّق الّزحمه اعضای گروه های علمی - تربیتی واحدهای آموزشی:: 31ماده

و  تمام وقت  دروس  اساتید  ماهیانه،  مساعدت  پرداخت  آینین نامه  برابر  الف: 

و  ساعت  یک  روزانه  موظفی،  تدریس  بر  عالوه  موظفند  یک،  سطح  نیمه وقت 

نیمه وقت سطح دو و سه،  و  تمام وقت دروس سطح دو و سه، دو ساعت  اساتید 

ام امور آموزشی، پژوهشی و تربیتی در واحد آموزشی اشتغال  یک ساعت جهت اجنج

که  ساعاتی  و  گروه  جلسات  در  اساتید  شرکت  ساعات  لذا  باشند،  داشته 

حسب مصوبات گروه، به امور آموزشی پژوهشی و تربیتی واحد آموزشی اشتغال 

دارند، جزء ساعات مصوب حضور آنان در واحد آموزشی م�سوب می شود.

آن ها  ب: اساتید ساعتی، در صورت حضور فّعال در گروه، ساعات همکاری 

اضافه  تدریسشان  ساعات  به  ماه  در  ساعت   20 مدت  به  حداکثر  گروه،  با 

می شود. 
توسط مسئول واحد  آموزشی،  از واحد  ج: حّق الّزحمه کارشناسان مدعو خارج 

آموزشی تأمنین می شود.

و : 32ماده خارج  دروس  و  عالی  سطوح  تربیتی   - علمی  گروه های  اساتید  حّق الّزحمه 

صصی و مؤسسات آموزش عالی:  مراکز حتن

حّق الّزحمه گروه های علمی - تربیتی سطوح عالی و دروس خارج حوزه علمیه قم 

توسط  آینین نامه ای که  آموزش عالی براساس  صصی و مؤسسات  و مراکز حتن

معاونت آموزش حوزه های علمیه تدوین و به تأیید مدیر حوزه های علمیه می رسد 

پرداخت می شود.
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خبش هفتم - برگزاری گردمهایی های گروه های علمی - تربیتی 
الف: واحدهای آموزشی؛

تربیتی : 33ماده  - علمی  گروه های  اعضای  از  متشکل  گروه ها  گردهمایی های 

واحدهای آموزشی، کارشناسان و صاحب نظران به شرح ذیل برگزار می شود.

الف: گردهمایی اعضای گروه های علمی - تربیتی واحدهای آموزشی هر استان 

حداقل در هر سال یک مرتبه؛

آموزشی هر استان  ب: گردهمایی مدیران گروه های علمی - تربیتی واحدهای 

حداقل یک یا دو مرتبه در سال؛

صصی تعدادی از مدیران گروه های علمی - تربیتی کلّیه  ج: نشست مشترک حتن

استان ها در سال؛

ب: سطوح عالی و دروس خارج؛

برگزار می شود  در سال  بار  دو  تربیتی   - علمی  گردهمایی مدیران گروه های 

و گردهمایی کلیه اعضای گروه های علمی و تربیتی یک بار در سال برگزار 

می شود.

، : 34ماده فوق الذکر گردهمایی های  اهداف  و  برگزاری  جنوه  اجرایی  آینین نامه 

حوزه های  م�ترم  مدیر  است�ضار  به  و  می شود  تدوین  آموزش  معاونت  توسط 

علمیه می رسد. 

تربیتی، : د3ماده  - علمی  فعالیت گروه های  ارتقای سطح کیفی  و  تقویت  راستای  در 

دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد گروه های علمی - تربیتی، توسط معاونت 

توسط  مورد  حسب  تربیتی   - علمی  گروه های  ساالنه  و  می شود  تدوین  آموزش 

مدیریت های استانی و مدیریت سطوح عالی و خارج، مورد نظارت و ارزیابی الزم 

قرار می گیرند.
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پیوست 5: ضوابط مربوط به دوره های نیمه حضوری و 
غیرحضوری

مشارة مصوبه: 306، تاریخ مصوبه:79/3/27

ى در سطوح دو و سه ى در سطوح دو و سهمقررات دوره هاى آموزش غیرحضور مقررات دوره هاى آموزش غیرحضور

ماده1: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم می تواند با توجه به اهداف ذیل نسبت به راه اندازی 

ى در سطوح دو و سه اقدام نماید. دوره هاى آموزش غیر حضور

الف( فراهم نمودن امکان تداوم حتصیل براى داوطلبانی که به دالیل موجه نمی توانند 

ى ادامه حتصیل بدهند؛ به طور حضور

ب( ارتقاى سطح علمی روحانیون شاغل؛

اد امکان آموزش هاى تکمیلی و مستمر براى طالب مستعد مستقر در مناطقی  ج( اجیج

که فاقد آموزش هاى حوزوى سطوح عالیه می باشد؛

ى گسترده و مؤثر از امکانات علمی و آموزشی حوزه علمیه قم با  اد زمینه بهره ور د( اجیج

استفاده از نوار تدریس اساتید ممتاز؛

ه( پشتیبانی علمی از حوزه ها و مدارس علمیه شهرستان ها؛

. اد ارتباط مستمر علمی - فرهنگی بنین حوزه و روحانیون شاغل و مستقر و( اجیج

مذکور  طرح  طریق  از  حتصیل  ادامه  به  نسبت  می توانند  ذیل  شرایط  حائزین  ماده2: 

اقدام نمایند.

یا اشتغال به  تمام وقت در دستگاه هاى دولتی و نهادهاى انقالب اسالمی و  1- اشتغال 

وظایف روحانیت به طور تمام وقت.

2- اتمام حداقل سطح  یک )پایه ششم( براى حتصیل  در سطح  دو و اتمام سطح دو براى 

حتصیل در سطح سه.

مدارس  در  طلبه  عنوان  به  و  رسمی  طور  به  یک  سطح  دوره  حتصیالت  گذراندن   -3

حوزوى.
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تبصره: کسانی که به طور آزاد و خارج از برنامه حوزه تحصیل نموده اند نمی توانند از این 

طرح استفاده  نمایند.

آموزش هاى مکاتبه اى،  از طریق  حتصیل طالب مشمول طرح  ادامه  بر  عالوه  ماده3: 

ى بر گزار  شی از آموزش ها در موارد ذیل به صورت حضور ى؛ خبن صوتی و تصویر

و  طرح  ریان  م�ج توسط  آن  دقیق  رعایت  بر  بایستی  مدیریت  مرکز  و  می گردد 

مشمولنین آن نظارت نماید.

تلف در طول دوره  ى کالس هاى آموزشی اخالق بطور متمرکز در مناطق م�ن 1- برگزار

و با فواصل معنین بنا به مقتضیات و امکانات موجود توسط علماى برجسته هر 

منطقه.

ى اردوهاى کوتاه مدت تربیتی و اخالقی در قم. 2- برگزار

شورای  مصوب  درسی  نظام  همان  ى،  غیرحضور آموزشی  دوره  آموزشی  نظام  ماده4: 

عالی حوزه در سطوح دو و سه می باشد.

جنبه  که  دروس  بعضی  گنجاندن  به  نسبت  می تواند  حوزه  مدیریت  مرکز  مادهد: 

ى جهت رفع نیازهاى تبلیغی و فرهنگی مورد نیاز جامعه دارد در  کاربردى بیشتر

برنامه درسی اقدام نماید.

تبصره: دروس پیشنهادى الزم است در شورای عالی حوزه به تصویب برسد.

ى و به صورت متمرکز در قم برگزار می گردد. مادهد: امت�انات دوره به صورت حضور

مادهد: حداکثر و حداقل مدت حتصیل براى سطح دو به ترتیب چهار و هفت سال و 

ى سطح سه، دو و چهار سال و براى رساله مطابق آینین نامه مدارج  براى دروس نظر

علمی می باشد. طالب مشمول طرح بایستی حداقل یک و حداکثر سه درس را 

در شبانه روز استفاده نمایند.

اشتغال مشمولنین  و سازمان هاى م�ل  از طریق دستگاه ها  اجراى طرح  مادهد: هزینه 

تأمنین  آن  کنندگان  استفاده  توسط  هزینه ها  از  شی  خبن پرداخت  و  طرح 

می گردد.
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که  مدیریت  مرکز  در  واحدى  پاسخگویی،  و  نظارت  و  طرح  اجراى  جهت  مادهد: 

تشکیالت  و شرح وظایف آن به تصویب مدیر حوزه می رسد تأسیس خواهد شد.

آزمایشی و بتدریج و باسقف  ماده10:  مرکز مدیریت موظف است این طرح را به طور 

معینی با توجه به امکانات موجود اجرا نماید و از اجراى گسترده آن در بدو امر 

ى نماید. خوددار

ماده11: مرکز مدیریت موظف است به طور مرتب )حد اقل هر سه ماه یکبار( گزارشی 

از روند اجراى این طرح به شورای عالی ارسال نماید.

ماده12:  آینین نامه اجرایی این طرح توسط معاونت آموزشی مرکز مدیریت تهیه و پس از 

تصویب مدیر حوزه قابل اجرا می باشد.
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پیوست6: محدوده های مطالعاتی از کتاب المکاسب
کتاب  شده  چاپ  نسخه  درسی،  م�دوده های  تعینین  در  بررسی  مورد  نسخه  یادآوری: 

مع الفکراالسالمی )د جلدی( می باشد. مذکور توسط انتشارات م�ج

تعداد صفحاتانتهای محدودهابتدای محدودهجلدردیف

10صفحه 14 )تا انتهای صفحه(صفحه 5 )فی المکاسب(جلد 11

4صفحه 50 )تا انتهای صفحه(صفحه 47 )واما المستثنی من االعیان(جلد 21

43صفحه 107 )تا انتهای صفحه(صفحه 65 )المساله الرابعه(جلد 31

18صفحه 182 )تا انتهای صفحه(صفحه 165 )المساله االولی(جلد 41

23صفحه 232 )تا انتهای صفحه(صفحه 209 )الرابع(جلد 51

صفحه 271 )و فی روایة علی بن محمد(جلد 61
صفحه ص273 )تا ثم الظاهر ان 

التسخیرات(
3

صفحه 280 )ثم إن فی جامع المقاصد(جلد 71
صفحه 282 )تا ابتدای هذا ثم انه قد 

یستدل(
3

6صفحه 370 )تا انتهای صفحه(صفحه 365 )خاتمه(جلد 81

(جلد 91 1صفحه 385 )تا انتهای صفحه(صفحه 385 )المسألة السادسة عشر

(جلد 102 4صفحه 10 )تا انتهای صفحه(صفحه 7 )المساله السابعه عشر

(جلد 112 7صفحه 39 )تا انتهای صفحه(صفحه 33 )المساله التاسعه عشر

8صفحه 68 )تا انتهای صفحه(صفحه 61 )المسألة الثالثه و العشرون(جلد 122

22صفحه  122 )تا انتهای صفحه(صفحه  101 )خاتمه(جلد 132

(جلد 142 42صفحه  252 )تا انتهای صفحه(صفحه 211 )و ینبغی التنبیه علی امور

(جلد 153 14صفحه  79 )تا انتهای صفحه(صفحه  66 )و ینبغی التنبیه علی امور

19صفحه  114 )تا انتهای صفحه(صفحه  96 )االمر السادس(جلد 163

22صفحه  139 )تا انتهای صفحه(صفحه  118 )ثم الکالم فی الخصوصیات(جلد 173

12صفحه  306 )تا انتهای صفحه(صفحه  295 )مساله(جلد 183

20صفحه 344 )تا انتهای صفحه(صفحه 325 )بقی الکالم فیما وعدنا(جلد 193
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تعداد صفحاتانتهای محدودهابتدای محدودهجلدردیف

6صفحه 363 )تا انتهای صفحه(صفحه 358 )هذا ثم انه ربما یؤید(جلد 203

1صفحه 372 )تا انتهای صفحه(صفحه 372 )و قد یستدل(جلد 213

8صفحه 397 )تا انتهای صفحه(صفحه 390 )بقی هنا امران(جلد 223

16صفحه 430 )تا انتهای صفحه(صفحه 415 )لکن ما ذکره البعض(جلد 233

جلد 243
صفحه 432 )ثم اعلم ان العالمه فی 

القواعد(

صفحه  434 )تا ابتدای الثالث: ال 

یشترط(
3

صفحه 437 )ما عدا امور لّفقها بعض(جلد 253
صفحه  458 )تا ابتدای المساله 

الثالثه(
22

9صفحه  466 )تا انتهای صفحه(صفحه 458 )المسأله الثالثة(جلد 263

جلد 273
صفحه 471 )ثم ان هنا اشکاًال فی شمول 

الحکم(
6صفحه  476 )تا انتهای صفحه(

38صفحه  520 )تا انتهای صفحه(صفحه 483 )مسألة(جلد 283

22صفحه  602 )تا انتهای صفحه(صفحه 581 )مساله(جلد 293

17صفحه 28 )تا انتهای صفحه(صفحه 12 )أقسام األرضین و أحکامها(جلد 304

2صفحه  37 )تا انتهای صفحه(صفحه 36 )اال انه ذکر بعض(جلد 314

صفحه 43 )وکیف کان فالمناسب(جلد 324
صفحه 53 )تا ابتدای اذا عرفت ما 

ذکرنا(
11

3صفحه 76 )تا ابتدای الصورة الثالثة(صفحه 74 )ثم ذکر أنه(جلد 334

4صفحه 101 )تا ابتدای ویبقی الکالم(صفحه 98 )قال االول فی بعض حواشیه(جلد 344

46صفحه 152 )تا انتهای صفحه(صفحه 107 )و فی حکم البیع(جلد 354

6صفحه 160 )تا ابتدای ثم ان الکالم(صفحه 155 )لکن الظاهر من التذکرة(جلد 364

8صفحه 174 )تا انتهای صفحه(صفحه 167 )مسألة إذا جنی العبد(جلد 374

11صفحه 205 )تا انتهای صفحه(صفحه 195 )مسألة ال یجوز بیع اآلبق(جلد 384

4صفحه 236 )و بالجمله فاالولی جعل(صفحه 233 )و لعل المقدس األردبیلی(جلد 394
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تعداد صفحاتانتهای محدودهابتدای محدودهجلدردیف

2صفحه 239 )تا انتهای صفحه(صفحه 238 )وفی شرح القواعد(جلد 404

3صفحه 244 )تا انتهای صفحه(صفحه 242 )ثم إنه قد عبر فی القواعد(جلد 414

46صفحه 306 )تا انتهای صفحه(صفحه 261 )هذا کله مما ال اشکال(جلد 424

8صفحه 320 )تا انتهای صفحه(صفحه 313 )بقی الکالم فی توضیح(جلد 434

20صفحه 356 )تا انتهای صفحه(صفحه 337 )المعروف بی األصحاب(جلد 444

4صفحه 378 )تا انتهای صفحه(صفحه 375 )خاتمة و من أهم آداب(جلد 454

8صفحه 45 )تا انتهای صفحه(صفحه 38 )ابتدا صفحه(جلد 465

1صفحه 60 )تا انتهای صفحه(صفحه 60 )فرع: ذکر العالمة(جلد 475

3صفحه 65 )تا انتهای صفحه(صفحه 63 )مسألة لو قال أحدهما(جلد 485

1صفحه 91 )تا انتهای صفحه(صفحه 91 )ابتدا صفحه(جلد 495

4صفحه 175 )تا انتهای صفحه(صفحه 172 )إشکال: ذکر فی الروضة(جلد 505

7صفحه 216 )تا انتهای صفحه(صفحه 210 )و اما ما ذکره(جلد 515

4صفحه 270 )تا انتهای صفحه(صفحه 267 )مسألة لو اختلفا(جلد 525

صفحه 282 )ثم انه إذا(جلد 535
صفحه 285 )تا ابتدای وقد ظهر من 

جمیع ذلک(
4

11صفحه 300 )تا انتهای صفحه(صفحه 290 )فرع ال خالف نصا(جلد 545

2صفحه 342 )تا ابتدای فرٌع(صفحه 341 )و فی التذکرة(جلد 555

26صفحه 390 )تا انتهای صفحه(صفحه 365 )الکالم فی بعض أفراد العیب(جلد 565

4صفحه 402 )تا انتهای صفحه(صفحه 399 )هذا اال ان العالمة(جلد 575

صفحه 32 )ثم ان بعض مشایخنا(جلد 586
صفحه 33 )تا ابتدای فالتحقیق ما 

ذکرنا(
2

صفحه 37 )و ربما یتخیل(جلد 596
صفحه 41 )تا ابتدای وکیف کان 

) فالظاهر
5

3صفحه 44 )تا ابتدای الشرط الخامس(صفحه 42 )از ابتدا صفحه(جلد 606
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تعداد صفحاتانتهای محدودهابتدای محدودهجلدردیف

صفحه 67 )و قال فی التذکرة(جلد 616
صفحه 70 )تا ابتدای وکیف کان 

فاالقوی(
4

2صفحه 80 )تا انتهای صفحه(صفحه 79 )السادسة(جلد 626

7صفحه 108 )تا انتهای صفحه(صفحه 102 )الثانی(جلد 636

8صفحه 128 )تا انتهای صفحه(صفحه 121 )لکن یبقی االشکال(جلد 646

26صفحه 159 )تا انتهای صفحه(صفحه 134 )مسألة(جلد 656

4صفحه 164 )تا ابتدای و کیف کان(صفحه  161 )فإّن فی هذا الکالم(جلد 666

3صفحه 174 )تا انتهای صفحه(صفحه 172 )ثم إّن مقتضی االطالق(جلد 676

جلد 686
صفحه 177 )قال فی الدروس فی احکام 

القبض(
18صفحه  194 )تا انتهای صفحه(

4صفحه 215 )تا انتهای صفحه(صفحه 212 )مسألة(جلد 696

10صفحه 238 )تا انتهای صفحه(صفحه 229 )و حکی عن الشیخ انه(جلد 706

17صفحه  269 )تا انتهای صفحه(صفحه 253 )فروع(جلد 716

8صفحه 285 )تا انتهای صفحه(صفحه 278 )مسألة(جلد 726

جلد 736
صفحه 303 )لکن تعرض فی بعض 

تحقیقاته(
12صفحه 314 )تا انتهای صفحه(

815جمع کل
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پیوست 7: محدوده های مطالعاتی از کتاب فرائد االصول
کتاب  شده  چاپ  نسخه  درسی،  م�دوده های  تعینین  در  بررسی  مورد  نسخه  یادآوری: 

مع الفکراالسالمی )3 جلدی( می باشد. مذکور توسط انتشارات م�ج

انتهای محدوده ابتدای محدوده جلد ردیف

صفحه 50 )انتهای صفحه(
صفحه 49 )ما افاده الشهید حول بعض االقسام 

المذکورة(
جلد 1  1

صفحه 102 )انتهای صفحه( ) صفحه 87 )دلیل الجواز بوجه أخصر جلد 1  2

صفحه 134 )انتهای صفحه( ) صفحه 127 )تقریر االصل فی المقام بوجوه أخر جلد 1  3

صفحه 159 )انتهای صفحه( صفحه 154 )ثم انک قد عرفت مما ذکرنا( جلد 1  4

صفحه 172 )انتهای صفحه(
صفحه 168 )احتمال التفصیل المتقدم فی کالم 

صاحب المعالم(
جلد 1  5

صفحه 190 )انتهای صفحه( صفحه 188 )و اما اتفاق من عدا االمام( جلد 1  6

صفحه 197 )تا ابتدای الثالث من طرق 

انکشاف(
صفحه 193 )فدعوی مشارکته للسید( جلد 1  7

صفحه 202 )تا ابتدای و کیف کان( صفحه 200 )کالم السید الکاظمی فی شرح الوافیه( جلد 1  8

صفحه 212 )تا ابتدای و حاصل الکالم فی 

المسأله(
) صفحه 204 )ذکر موارد تدل علی الوجه االخیر جلد 1  9

صفحه 226 )تا انتهای صفحه( صفحه 218 )قالقدسسره فی کشف القناع( جلد 1  10

صفحه 276 )تا انتهای صفحه( صفحه 264 )شمول اآلیه لخبر السید المرتضی( جلد 1  11

صفحه 295 )تا انتهای صفحه( صفحه 286 )و ذکر شیخنا البهایی( جلد 1  12

صفحه 350 )تا انتهای صفحه( صفحه 311 )الثالث االجماع( جلد 1  13

صفحه 366 )تا انتهای صفحه( صفحه 363 )الثالث( جلد 1  14

صفحه 373 )تا ابتدای فاألولی أن یجاب عن 

هذا  الدلیل(
صفحه 368 )و اجیب عنه بوجوه( جلد 1  15

صفحه 552 )تا انتهای صفحه( صفحه 380 )الوجه الثانی فی حجیة مطلق الظن( جلد 1  16
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انتهای محدوده ابتدای محدوده جلد ردیف

صفحه 584 )تا انتهای صفحه( صفحه 561 )هذا کله حال وجوب المعرفة( جلد 1  17

صفحه 40 )تا انتهای صفحه( صفحه 36 )بقی فی المقام شیء( جلد 2 18

صفحه 50 )تا ابتدای هذه جملة ما استدل به 

) من االخبار
) : فساد ما انتصر صفحه 48 )و منه یظهر جلد 2 19

صفحه 54 )تا ابتدای الثانی: االجماعات(
صفحه 51 )کالم ثقة االسالم کلینی: فمنهم: ثقة 

االسالم کلینی(
جلد 2 20

صفحه 61 )تا انتهای صفحه( صفحه 59 )و قد یستدل علی البراءة بوجوه( جلد 2 21

صفحه 76 )تا ابتدای و التحقیق فی الجواب 

ما ذکرنا(
صفحه 73 )و قد یجاب عن اخبار التوقف( جلد 2 22

صفحه 108 )تا انتهای صفحه( صفحه 105 )الرابع( جلد 2 23

صفحه 136 )تا انتهای صفحه( صفحه 130 )الثانی( جلد 2 24

) صفحه 148 )تا ابتدای و کیف کان فیظهر صفحه 142 )قال المحدث الحر العاملی( جلد 2 25

صفحه 161 )تا ابتدای ثم إن الکالم فی الشک( صفحه 160 )و ربما یتخیل من هذا القبیل( جلد 2 26

صفحه 163 )تا انتهای صفحه( صفحه 162 )لکن تقدم من المعارج( جلد 2 27

صفحه 176 )تا انتهای صفحه( صفحه 171 )قال فی التذکره: لو فاتته( جلد 2 28

) صفحه 189 )تا ابتدای ثم لو قلنا بالتخییر صفحه 183 )ما ذکروه فی مسأله اختالف االمه( جلد 2 29

صفحه 223 )تا انتهای صفحه(
صفحه 219 )خصوصًا مع اعتضاد القاعدة 

بوجهین(
جلد 2 30

) صفحه 226 )تا ابتدای نعم، هنا شیء آخر صفحه 225 )قال مجیبًا عن ذلک( جلد 2 31

صفحه 232 )تا انتهای صفحه( صفحه 231 )فان قلت: قد ذکر العدلیة( جلد 2 32

صفحه 238 )تا انتهای صفحه( صفحه 236 )اال أن االنصاف: أن التشخیص( جلد 2 33

صفحه 224 )انتهای صفحه( صفحه 242 )فان قلت: وجوب االجتناب( جلد 2 34

صفحه 247 )تا انتهای صفحه( صفحه 246 )و مما ذکرنا تبین( جلد 2 35

صفحه 256 )تا انتهای صفحه( صفحه 250 )و لیس هنا مورد التمسک( جلد 2 36
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صفحه 260 )تا ابتدای هذا کله مع ان یلزم( صفحه 258 )و اما ما ورد من دوران االحکام( جلد 2 37

صفحه 271 )تا ابتدای و یمکن ان یقال( صفحه 268 )و ربما قید المحقق الثانی( جلد 2 38

صفحه 294 )تا انتهای صفحه( صفحه 284 )و اعلم: ان المحقق القمی( جلد 2 39

صفحه 314 )تا انتهای صفحه( صفحه 299 )و قد خالف فی ذلک الفاضل القمی( جلد 2 40

صفحه 328 )تا ابتدای و اما الدلیل النقلی( صفحه 319 )نعم قد یأمر المولی بمرکب( جلد 2 41

) صفحه 332 )تا ابتدای و مما ذکرنا یظهر صفحه 330 )و قد توهم بعض المعاصرین( جلد 2 42

صفحه 336 )تا ابتدای و اعلم: إن هنا اصوًال( صفحه 332 )و اضعف من ذلک( جلد 2 43

صفحه 338 )تا انتهای صفحه( صفحه 337 )ثم انه اذا شک فی الجزئیه بالمعنی( جلد 2 44

صفحه 347 )تا انتهای صفحه( صفحه 339 )و ربما یتخیل( جلد 2 45

صفحه 357 )تا ابتدایی و مما ذکرنا یظهر 

الکالم(
صفحه 354 )و قد یفرق بینهما( جلد 2 46

صفحه 369 )تا انتهای صفحه( صفحه 365 )و قد یتوهم ان فی المقام امرا عقلیا( جلد 2 47

ثبات( صفحه 376 )تا ابتدای و قد یتمسک ال صفحه 373 )فان قلت: فعلی ما ذکرت فال یعرض( جلد 2 48

صفحه 383 )تا انتهای صفحه( صفحه 380 )و اضعف منه: استصحاب وجوب( جلد 2 49

صفحه 386 )تا انتهای صفحه( صفحه 384 )نعم لو دل دلیل علی قدح( جلد 2 50

صفحه 397 )تا ابتدای و یمکن ان یستدل(
صفحه 396 )و مما ذکرنا یظهر ما فی کالم صاحب 

الریاض(
جلد 2 51

صفحه 398 )تا انتهای صفحه( صفحه 398 )فرعان( جلد 2 52

صفحه 409 )تا ابتدای و اما الثانی و هو ما 

یتوقف(

صفحه 407 )نعم لو شک فی اعتبارها و لم یقم 

دلیل(
جلد 2 53

صفحه 411 )تا ابتدای و اما البراءة( صفحه 409 )و ببالی: ان صاحب الحدائق( جلد 2 54

صفحه 422 )تا ابتدای و اما الکالم فی الحکم 

الوضعی(
صفحه 418 )و قد یستدل ایضا باالجماع( جلد 2 55
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صفحه 428 )تا ابتدای و محل ما ذکرنا(
صفحه 423 )و ال اشکال فیما ذکرنا بعد مالحظه 

ادله سببیة(
جلد 2 56

صفحه 440 )تا انتهای صفحه( صفحه 437 )و قد استثنی االصحاب من ذلک( جلد 2 57

صفحه 445 )تا ابتدای ثم الذی یمکن ان یقال 

فی وجوب(

صفحه 442 )ان وجوب التثبت فیها متعلق بنفس 

الوصف(
جلد 2 58

صفحه 446 )تا انتهای صفحه( صفحه 446 )و اما ما استند الیه المحقق المتقدم( جلد 2 59

صفحه 456 )تا انتهای صفحه( صفحه 449 )تذنیب( جلد 2 60

صفحه 20 )تا ابتدای هذا کله فی االستصحاب( صفحه 18 )نعم یشکل کون االستصحاب( جلد3 61

صفحه 32 )تا ابتدای الوجه الثانی( صفحه 31 )نعم ربما یظهر من بعضهم( جلد3 62

صفحه 40 )تا انتهای صفحه( صفحه 38 )و ال فرق فیما ذکرنا( جلد3 63

صفحه 42 )تا انتهای صفحه( صفحه 41 )و تخیل بعضهم( جلد3 64

صفحه 45 )تا ابتدای الثانی( صفحه 43 )و یظهر من کالم المحدث( جلد3 65

صفحه 77 )تا انتهای صفحه( صفحه 68 )و منها ما عن الخصال بسنده( جلد3 66

صفحه 94 )تا ابتدای الوجه الرابع بنا العقالء 

علی ذلک(
صفحه 86 )و منها ان الثابت فی الزمان( جلد3 67

صفحه 121 )تا ابتدای حجة القول السابع( صفحه 100 )و منها انه لو کان حجة لزم التناقض( جلد3 68

صفحه 158 )تا انتهای صفحه(
صفحه 130 )قوله و علی االول یکون وجوب ذلک 

الشیء(
جلد3 69

صفحه 190 )تا انتهای صفحه( ) صفحه 165 )حجة القول العاشر جلد3 70

صفحه 195 )تا ابتدای و اما الثالث(
صفحه 193 )و یظهر من المحقق القمی فی 

القوانین(
جلد3 71

صفحه 202 )تا انتهای صفحه( صفحه 197 )ثم ان للفاضل التونی کالمًا( جلد3 72

صفحه 213 )تا انتهای صفحه(
صفحه 208 )و مما ذکرنا یظهر فساد ما وقع لبعض 

المعاصرین(
جلد3 73
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صفحه 220 )تا انتهای صفحه(
صفحه 218 )و مما ذکرنا من عدم جریان 

االستصحاب فی الحکم العقلی(
جلد3 74

صفحه 232 )تا انتهای صفحه( صفحه 229 )ثم ان الجماعة رتبوا علی ابقاء الشرع( جلد3 75

صفحه 243 )تا انتهای صفحه( صفحه 236 )و قد استدل بعض( جلد3 76

) صفحه 253 )تا ابتدای فالحاصل ان المعتبر صفحه 250 )ثم انه یظهر من االصحاب هنا قوالن( جلد3 77

صفحه 258 )تا انتهای صفحه( صفحه 255 )االمر الثامن( جلد3 78

صفحه 272 )تا انتهای صفحه( صفحه 260 )فعلم مما ذکرنا ان ما یحکی( جلد3 79

صفحه 278 )تا انتهای صفحه( صفحه 275 )و قد صدر خالف ما ذکرنا( جلد3 80

صفحه 288 )تا انتهای صفحه( صفحه 280 )و هنا توجیه ثالث و هو: استصحاب( جلد3 81

صفحه 300 )تا ابتدای فالتحقیق ان مراتب تغییر 

الصورة(
صفحه 296 )و بهذا الوجه یصح للفاضلین( جلد3 82

صفحه 313 )تا ابتدای االمر الثالث( صفحه 306 )فان قلت ان معنی المضی( جلد3 83

صفحه 318 )تا ابتدای ثم المراد بالدلیل 

االجتهادی(

صفحه 316 )و کیف کان فجعل بعضهم عدم 

الدلیل(
جلد3 84

صفحه 344 )تا انتهای صفحه( صفحه 328 )ان الکالم یقع فی مواضع( جلد3 85

صفحه 350 )تا ابتدای الثالث: االجماع القولی( صفحه 348 )و مما یؤید ما ذکرنا جمع االمام( جلد3 86

صفحه 376 )تا انتهای صفحه( ) صفحه 353 )و ینبغی التنبیه علی امور جلد3 87

صفحه 384 )تا انتهای صفحه( صفحه 381 )بقی الکالم فی اصاله الصحة( جلد3 88

صفحه 406 )تا ابتدای و اما القسم الثانی( صفحه 401 )ثم انه یظهر الخالف فی المسأله( جلد3 89

صفحه 413 )تا ابتدای و اما الصورة الثالثة(
صفحه 410 )و ربما یتوهم ان عموم دلیل 

االستصحاب(
جلد3 90

صفحه 433 )تا ابتدای و التحقیق الذی علیه 

اهله(
) صفحه 427 )قال الشیخ ابن ابی الجمهور جلد3 91

صفحه 439 )تا ابتدای فظهر مما ذکرنا(
صفحه 437 )بقی فی المقام ان شیخنا الشهید 

الثانی(
جلد3 92
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صفحه 452 )تا ابتدای ثم ان الحکم التعادل فی 

االمارات(
صفحه 449 )ثم المحکی عن جماعة( جلد3 93

صفحه 461 )تا ابتدای و قد یستدل علی 

وجوب(
صفحه 458 )و اما ادراج المسأله فی مسأله( جلد3 94

) صفحه 464 )تا ابتدای ثم لو سلمنا دوران االمر
صفحه 462 )و اضعف من ذلک ما حکی عن 

النهایة(
جلد3 95

صفحه 497 )تا ابتدای و قد تلخص مما ذکرنا(
صفحه 490 )نعم قد یظهر من عباره الشیخ فی 

) االستبصار
جلد3 96

صفحه 500 )تا انتهای صفحه(
صفحه 498 )و قد یظهر خالف ما ذکرنا فی حکم 

النص(
جلد3 97

صفحه 520 )تا انتهای صفحه( صفحه 510 )بیان انقالب النسبة( جلد3 98

صفحه 525 )تا ابتدای المرجحات المتنیة( صفحه 524 )و الغرض من اطالة الکالم( جلد3 99

صفحه 535 )تا ابتدای فتلخص مما ذکرنا(
صفحه 532 )و یمکن دفع االشکال فی الوجه 

الثانی(
جلد3 100

صفحه 553 )تا انتهای صفحه( صفحه 551 )بقی فی المقام امران( جلد3 101

صفحه 559 )تا ابتدای و اما القسم الثانی( صفحه 558 )اذا عرفت ما ذکرنا علمت توجه( جلد3 102

صفحه 565 )تا ابتدای و من جمله هذه 

المرجحات(
صفحه 563 )فالمتجه ما ذکره الشیخ( جلد3 103
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پیوست 8: درختواره حوزه های  دانشی

نکات و مالحظات کلی
با  درختواره  این  در  که  گرایش هایی  و  رشته ها  در  دروس  م�توای  و  جهت گیری   .1

عناوینی همچون: »تطبیقی« یا »مقایسه ای« ذکر شده است، »نقد« دیدگاه ها 

و آراء در آن موضوع خواهد بود.

2. در مواردی که رشته یا گرایش، در قالب رویکرد شکل می گیرد م�توای رشته و 

حجم ساعتی به اندازه یک گرایش از همان مقطع تنظیم می شود که عناوین 

مدارک  در  رویکرد  عنوان  چند  هر  شود  تائید  آموزش  معاونت  وز  م�ج با  رویکرد 

صادره درج نمی شود.

الزم، م�قق و عملیاتی  با مالحظات  تدریج و  3. رشته های مصوب در این درختواره به 

می شود.

4. اهتمام حداکثری به تهیه و تدوین متون مناسب و مورد نیاز برای رشته های مصوب 

حتی االمکان قبل از اجرای آنها مد نظر قرار می گیرد.

فضای  اساتید،  قبیل  از  الزم  تمهیدات  وجود  رشته ها،  اجرای  برای  وز  م�ج صدور  در  د. 

آموزشی مناسب و... مد نظر قرار می گیرد.

وز برای اجرای رشته ها، توجه کافی به اولویت ها  د. در تهیه سرفصل ها، منابع و صدور م�ج

صورت می گیرد و به تدریج اجرا می گردد.
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حوزه دانشی »قرآن«

نام گرایشنام رشته
اولویت

دوماول

علوم اسالمی
*تفسیر و علوم قرآن)))

*فنون قرائت و حفظ

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*تفسیر موضوعیتفسیر
*تفسیر ترتیبی

*-منطق تفسیر)))
*-علوم قرآن

*-علوم و فنون قرائات

*قرآن و علوم انسانیقرآن و علوم
*قرآن و علوم طبیعی

*-قرآن و مستشرقان
*-ادبیات قرآنی

1-در محتوای این گرایش رویکرد اصلی و غالب، روش شناسی تفسیر است.
2-مباحث اصلی این رشته مبانی و مسائل مربوط به فلسفه و روش تفسیر است.

سطح دوسطح دو
تفسیر و علوم قرآنتفسیر و علوم قرآن

فنون قرائت و حفظفنون قرائت و حفظ
علوم اسالمیعلوم اسالمی

تفسیر موضوعی تفسیر موضوعی 

قرآن و علوم انسانیقرآن و علوم انسانی

تفسیر ترتیبیتفسیر ترتیبی

قرآن و علوم طبیعیقرآن و علوم طبیعی

منطق تفسیرمنطق تفسیر

علوم قرآنعلوم قرآن

علوم و فنون قرائاتعلوم و فنون قرائات

قرآن و علومقرآن و علوم

قرآن و مستشرقانقرآن و مستشرقان

ادبیات قرآنیادبیات قرآنی

تفسیرتفسیر

سطح سهسطح سه
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کالمی )وحی، اعجاز، تنزیل(کالمی )وحی، اعجاز، تنزیل(

ی یتارجین تارجین
علوم قرآن علوم قرآن 

قرآن و طبیعتقرآن و طبیعت

قرآن و هیئتقرآن و هیئت
قرآن و علوم طبیعیقرآن و علوم طبیعی

اخالقاخالق

اعتقادیاعتقادی

فقه القرآنفقه القرآن

تفسیر موضوعیتفسیر موضوعی

اعجاز ادبی قرآناعجاز ادبی قرآن

نقد شبهات ادبی قرآننقد شبهات ادبی قرآن

زبان شناسی قرآنزبان شناسی قرآن

ادبیات قرآنیادبیات قرآنی

معارف قرآنمعارف قرآن

علوم قرآن علوم قرآن 

اصول و مبانی شیعهاصول و مبانی شیعه

قرآن و مستشرقانقرآن و مستشرقان

تلف تلفدر موضوعات م�ن در موضوعات م�ن تفسیر موضوعی تطبیقیتفسیر موضوعی تطبیقی

قرائت شناسی تطبیقیقرائت شناسی تطبیقی علوم، فنون و قرائاتعلوم، فنون و قرائات

تطبیقیتطبیقی

رواییروایی

تنزیلیتنزیلی

عقلیعقلی

اجتهادیاجتهادی

تفسیر ترتیبیتفسیر ترتیبی

فلسفه و روش شناسیفلسفه و روش شناسی

زبان شناسیزبان شناسی

معناشناسیمعناشناسی

هرمنوتیکهرمنوتیک

منطق ترجمهمنطق ترجمه

منطق تفسیرمنطق تفسیر

قرآن و مدیریتقرآن و مدیریت
قرآن و اقتصادقرآن و اقتصاد

قرآن و سیاستقرآن و سیاست

قرآن و تعلیم و تربیتقرآن و تعلیم و تربیت

قرآن و روانشناسیقرآن و روانشناسی

قرآن و جامعه شناسیقرآن و جامعه شناسی

قرآن و حقوققرآن و حقوق

قرآن و تاریخقرآن و تاریخ

قرآن و علوم انسانیقرآن و علوم انسانی

سطح چهارسطح چهار
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اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

تفسیر موضوعی
*اخالق

*اعتقادی
*فقه القرآن

*در موضوعات مختلف)))تفسیر موضوعی تطبیقی

تفسیر ترتیبی

*تطبیقی
*روایی
*تنزیلی
*عقلی

*اجتهادی

، تنزیل(علوم قرآن *کالمی )وحی، اعجاز
*تاریخی

قرآن و علوم انسانی

*قرآن و اقتصاد
*قرآن و مدیریت
*قرآن و سیاست

*قرآن و تعلیم و تربیت
*قرآن و روان شناسی

*قرآن و جامعه شناسی
*قرآن و حقوق
*قرآن و تاریخ

*قرآن و طبیعتقرآن و علوم طبیعی
*قرآن و هیئت

قرآن و مستشرقان
*معارف قرآن
*علوم قرآن

*اصول و مبانی شیعه

منطق تفسیر

*فلسفه و روش شناسی
*زبان شناسی
*معناشناسی

*هرمنوتیک
*منطق ترجمه

*قرائت شناسی تطبیقیعلوم، فنون و قرائات

ادبیات قرآنی
*اعجاز ادبی قرآن

*نقد شبهات ادبی قرآن
*زبان شناسی قرآن

1- تعیین گرایش های این رشته با پیشنهاد گروه علمی و تأیید معاونت آموزش، است.
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حوزه دانشی »حدیث«

نام گرایشنام رشته
اولویت

دوماول

*حدیثعلوم اسالمی

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

معارف حدیث
*اخالقی و تربیتی

*اعتقادی

*-علوم حدیث

مطالعات حدیثی)))و)))
*}رویکرد{ ادعیه و زیارت

*}رویکرد{ منابع متقدم

*-نهج البالغه

1 -در رشــته مطالعــات حدیثــی، شــناخت و اعتبارســنجی نــوع یــا گروهــی خــاص از منابــع حدیثــی و بررســی و فهــم متــون آن 
مــورد توجــه اســت.

2 - افزایش رویکردهای این رشته با پیشنهاد گروه علمی و تأیید معاونت آموزش بالمانع است.

حدیثحدیثسطح دوسطح دو علوم اسالمیعلوم اسالمی

علوم حدیثعلوم حدیث
ادعیه و زیارتادعیه و زیارت

منابع متقدممنابع متقدم
مطالعات حدیثیمطالعات حدیثی

نهج البالغهنهج البالغه

اخالقی و تربیتیاخالقی و تربیتی

اعتقادیاعتقادی
معارف حدیثمعارف حدیث

سطح سهسطح سه
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اخالقاخالق

عقاید و کالمعقاید و کالم
نهج البالغهنهج البالغه

فقه احلدیثفقه احلدیث

رجال احلدیثرجال احلدیث

تطبیقی بنین علومتطبیقی بنین علوم حدیث و هیئت حدیث و هیئت

تطبیقی بنین املذاهب )مقارن(تطبیقی بنین املذاهب )مقارن(

روش شناسیروش شناسی

ترجمه حدیثترجمه حدیث

نسخه پژوهی و احیای متوننسخه پژوهی و احیای متون

تطبیقی بنین علومتطبیقی بنین علوم حدیث و مدیریت حدیث و مدیریت

تطبیقی بنین علومتطبیقی بنین علوم حدیث و اقتصاد حدیث و اقتصاد

منابع حدیث منابع حدیث ) با رویکردهای کتب اربعه و...() با رویکردهای کتب اربعه و...(

تطبیقی بنین علومتطبیقی بنین علوم حدیث و سیاست حدیث و سیاست

تطبیقی بنین علومتطبیقی بنین علوم حدیث و تعلیم و تربیت حدیث و تعلیم و تربیت

تطبیقی بنین علومتطبیقی بنین علوم حدیث و روانشناسی حدیث و روانشناسی

تطبیقی بنین علومتطبیقی بنین علوم حدیث و جامعه شناسی حدیث و جامعه شناسی

تطبیقی بنین علومتطبیقی بنین علوم حدیث و حقوق حدیث و حقوق

تطبیقی بنین علومتطبیقی بنین علوم حدیث و تاریخ حدیث و تاریخ

تطبیقی بنین علومتطبیقی بنین علوم حدیث و پزشکی و طب حدیث و پزشکی و طب

تطبیقی بنین علومتطبیقی بنین علوم حدیث و م�یط زیست حدیث و م�یط زیست

مطالعات حدیثیمطالعات حدیثی

سطح چهارسطح چهار
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اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*-فقه الحدیث

*-رجال الحدیث

نهج البالغه
*اخالق

*عقائد و کالم)))

مطالعات حدیثی

*منابع حدیث ) با رویکردهای کتب اربعه و ...)))(

*)تطبیقی بین علوم( حدیث و اقتصاد

*)تطبیقی بین علوم( حدیث و مدیریت

*)تطبیقی بین علوم( حدیث و سیاست

*)تطبیقی بین علوم(  حدیث و تعلیم و تربیت

*)تطبیقی بین علوم( حدیث و روان شناسی

*)تطبیقی بین علوم( حدیث و جامعه شناسی

*)تطبیقی بین علوم( حدیث و حقوق

*)تطبیقی بین علوم( حدیث و تاریخ

*)تطبیقی بین علوم( حدیث و پزشکی و طب

*)تطبیقی بین علوم( حدیث و محیط زیست

*)تطبیقی بین علوم( حدیث و هیئت

*تطبیقی بین المذاهب )مقارن()))

*روش شناسی

*ترجمه حدیث

*نسخه پژوهی و احیای متون

1- افــزودن گرایش هــای دیگــر ماننــد: تعلیــم و تربیــت، سیاســت و حکومــت در صــورت نیــاز  و  وجود گفتمــان علمی کافی 

بــا  پیشــنهاد گــروه علمــی و تأییــد معاونــت آمــوزش حوزه هــای علمیــه، بالمانع اســت.
2 -افــزودن رویکردهایــی بــرای ســایر منابــع حدیثــی مانند: وســائل الشــیعه، صحیفه ســجادیه و بحاراالنــوار، در صــورت نیاز، 

بــا پیشــنهاد گــروه علمــی و تأییــد معاونــت آمــوزش حوزه هــای علمیــه، بالمانع اســت.
3 - برگــزاری ایــن گرایــش در قالــب رویکردهایــی ماننــد: تطبیــق حدیــث امامیــه بــا حدیث اهــل ســنت و... در صــورت نیاز، 

بــا پیشــنهاد گــروه علمــی و تأییــد معاونــت آمــوزش حوزه هــای علمیــه، بالمانع اســت.
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حوزه دانشی »فقه و اصول«

اولویتنام گرایشنام رشته

دوماول
*-فقه و اصول

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

فقه و اصول

(((-*
*}رویکرد{ فقه عبادات)))

*}رویکرد{ فقه معامالت

*}رویکرد{ فقه مکاسب محرمه

*}رویکرد{ فقه اقتصاد

*فقه و هیئت

*-مدرسی فقه و اصول

1- ایــن رویکــرد، همــان فقــه و اصــول و رشــته  جــاری حوزه هــای علمیــه اســت کــه در دروس عمومــی حــوزه بــه صــورت 
آزاد در حــال اجراســت.

ــاب از  ــا ب ــد موضــوع ی ــا چن ــک ی ــن مقطــع، ی ــه اقتصــاد در ای ــالت و فق ــه معام ــادات، فق ــه عب ــای فق 2- در رویکرد ه
موضوعــات یــا ابــواب مرتبــط بــا آن گرایــش بــه انــدازۀ حجــم ســاعتی مصــوب ارائــه خواهنــد شــد و عنــوان منــدرج در 

ــوان کلــی »فقــه و اصــول« اســت. مــدرک تحصیلــی، عن

فقه و اصولفقه و اصولسطح دوسطح دو

مدرسی فقه و اصولمدرسی فقه و اصول

--

رویکرد فقه  عباداترویکرد فقه  عبادات

رویکرد فقه  معامالترویکرد فقه  معامالت

رویکرد فقه مکاسب م�رمهرویکرد فقه مکاسب م�رمه

رویکرد  فقه اقتصادرویکرد  فقه اقتصاد

فقه و هیئتفقه و هیئت

فقه و اصولفقه و اصول

سطح سهسطح سه
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اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

فقه و اصول

(((-*

*فقه عبادات)))

*فقه معامالت

*فقه مکاسب محرمه

*فقه اخالق)))

*فقه االقتصاد

*فقه حکومت)))

*فقه تربیتی

*فقه خانواده

*فقه و اصول مقارن

1 - ایــن گرایــش همــان فقــه و اصــول و رشــتۀ  جــاری حوزه هــای علمیــه اســت کــه در دروس عمومــی حــوزه بــه صــورت 

آزاد در حــال اجراســت.
2 - در گرایش هــای فقــه عبــادات، فقــه معامــالت و فقــه االقتصــاد در ایــن مقطــع، یــک یــا چنــد موضــوع یــا بــاب از 

موضوعــات یــا ابــواب مرتبــط بــا آن گرایــش بــه انــدازۀ حجــم ســاعتی مصــوب ارائــه خواهنــد شــد و عنــوان منــدرج در 
مــدرک تحصیلــی، عنــوان کلــی گرایــش »فقــه عبــادات«، »فقــه معامــالت« و »فقــه  االقتصــاد« اســت.

3 - در رشتۀ فقه اخالق، تأکید بر توجه به مباحث اخالق فردی و هم چنین اخالق  روابط اجتماعی است.

4 - در این گرایش با نگاهی جامع، مجموعه مباحث مورد نیاز آن گرایش ارائه می شود.

فقه معامالتفقه معامالت
فقه  عباداتفقه  عبادات

--

فقه مکاسب م�رمهفقه مکاسب م�رمه

فقه اخالقفقه اخالق

فقه االقتصادفقه االقتصاد

فقه حکومتفقه حکومت

فقه تربیتیفقه تربیتی

فقه خانوادهفقه خانواده

فقه و اصول مقارنفقه و اصول مقارن

فقه و اصولفقه و اصول سطح چهارسطح چهار
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اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*-فقه

فقه عبادات)))

*فقه طهارة و صاله

*فقه عبادات مالی

*فقه حج

فقه االقتصاد

*فقه اقتصاد دولت

*فقه بازارهای سرمایه

*فقه تجارت اسالمی

*فقه پول و بانک

*فقه تبّرعات
*-فقه قضاء)))

*-فقه جزاء)))

*-فقه خانواده

*-فقه پزشکی

1-در این رشته، تمام محتوای رشته و گرایش، به موضوع گرایش اختصاص می یابد.
2 -ادامه تحصیل در این رشته ، برای فارغ  التحصیان سطح چهار حوزه دانشی »فقه، حقوق و قضای اسامی« مجاز است.

3- ادامه تحصیل در این رشته ، برای فارغ  التحصیالن سطح چهار حوزه دانشی »فقه، حقوق و قضای اسالمی« مجاز است

فقه طهارت و صالةفقه طهارت و صالة

فقه عبادات مالیفقه عبادات مالی

فقه حجفقه حج

فقه عباداتفقه عبادات

فقه قضاءفقه قضاء

فقه فقه 

فقه جزاءفقه جزاء

فقه خانوادهفقه خانواده

فقه پزشکیفقه پزشکی

فقه اقتصاد دولتفقه اقتصاد دولت

فقه بازارهای سرمایهفقه بازارهای سرمایه

ارت اسالمی  ارت اسالمی فقه حتج فقه حتج

فقه پول و بانکفقه پول و بانک

فقه تبّرعاتفقه تبّرعات

فقه االقتصادفقه االقتصاد سطح پنجسطح پنج
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حوزه دانشی »فقه، حقوق و قضای اسالمی«

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*-فقه و حقوق)))

*-حقوق و قضای اسالمی)))

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

فقه و حقوق عمومی
-*

*فقه و حقوق ثبت

*-فقه و حقوق خصوصی

1- ایــن عنــوان هــر چنــد در ســطح دو دیــده شــده  امــا رشــته بــوده و دروس فقــه و اصــول متــداول و عمومــی حــوزه در 

ــه می گــردد. ــرای طــالب آن  ارائ ایــن ســطح ب
2 - ایــن عنــوان هــر چنــد در ســطح دو دیــده شــده  امــا رشــته بــوده و دروس فقــه و اصــول متــداول و عمومــی حــوزه در 

ایــن ســطح بــرای طــالب آن  ارائــه می گــردد.

سطح دوسطح دو
فقه و حقوقفقه و حقوق

حقوق و قضای اسالمیحقوق و قضای اسالمی

--

فقه و حقوق ثبتفقه و حقوق ثبت

فقه و حقوق خصوصیفقه و حقوق خصوصی

فقه و حقوق جزا و جرم شناسیفقه و حقوق جزا و جرم شناسی

فقه و حقوق بنین املللفقه و حقوق بنین امللل

فقه و حقوق قضائیفقه و حقوق قضائی

ارت ارتفقه و حقوق حتج فقه و حقوق حتج

فقه و حقوق بشرفقه و حقوق بشر

فقه و حقوق عمومیفقه و حقوق عمومی

سطح سهسطح سه

فقه و حقوق مالکیت معنویفقه و حقوق مالکیت معنوی

فقه و حقوق وقففقه و حقوق وقف

فقه و حقوق خانوادهفقه و حقوق خانواده
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اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*-فقه و حقوق جزا و جرم شناسی

*-فقه و حقوق بین الملل

*-فقه و حقوق قضایی

*-فقه و حقوق خانواده

*-فقه و حقوق تجارت

*-فقه و حقوق بشر

*-فقه و حقوق مالکیت معنوی

*-فقه و حقوق وقف

نام گرایشنام رشته
اولویت

دوماول

-فقه و حقوق عمومی
*

فقه و حقوق زن و خانوادهفقه و حقوق زن و خانواده

فقه و حقوق کودک و خانوادهفقه و حقوق کودک و خانواده
فقه و حقوق خانواده فقه و حقوق خانواده 

فقه و حقوق عمومیفقه و حقوق عمومی

فقه و حقوق خصوصیفقه و حقوق خصوصی

فقه و حقوق جزای عمومیفقه و حقوق جزای عمومی

فقه و حقوق جزای اختصاصیفقه و حقوق جزای اختصاصی

فقه و حقوق کیفر شناسیفقه و حقوق کیفر شناسی

فقه و حقوق جزایی اطفال و نوجوانانفقه و حقوق جزایی اطفال و نوجوانان

فقه و حقوق جزا و جرم شناسیفقه و حقوق جزا و جرم شناسی

سطح چهارسطح چهار
--

ارت الکترونیک ارت الکترونیکفقه و حقوق حتج فقه و حقوق حتج
ارت ارتفقه و حقوق حتج فقه و حقوق حتج

فقه و حقوق بنین املللفقه و حقوق بنین امللل

فقه و حقوق بشرفقه و حقوق بشر

فقه و حقوق وقففقه و حقوق وقف

فقه و حقوق قضائیفقه و حقوق قضائی

فقه و حقوق مالکیت معنویفقه و حقوق مالکیت معنوی

فقه و حقوق ثبتفقه و حقوق ثبت

فلسفه حقوقفلسفه حقوق
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نام گرایشنام رشته
اولویت

دوماول

-فقه و حقوق خصوصی
*

فقه و حقوق جزا و جرم شناسی

فقه و حقوق جزای عمومی
*

فقه و حقوق جزای اختصاصی
*

فقه و حقوق کیفر شناسی
*

فقه و حقوق جزایی اطفال و نوجوانان
*

-فقه و حقوق بین الملل
*

-فقه و حقوق قضایی
*

فقه و حقوق خانواده
فقه و حقوق زن و خانواده

*

فقه و حقوق کودک و خانواده
*

فقه و حقوق تجارت
-

*

فقه و حقوق تجارت الکترونیک
*

-فقه و حقوق بشر
*

-فقه و حقوق مالکیت معنوی
*

-فقه و حقوق وقف
*

-فقه و حقوق ثبت
*

-فلسفه حقوق
*
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  رویکردرویکرد فقه و حقوق اساسی فقه و حقوق اساسی

رویکرد رویکرد فقه و حقوق کارفقه و حقوق کار

رویکرد رویکرد فقه و حقوق مالیهفقه و حقوق مالیه

رویکرد رویکرد فقه و حقوق اداری - استخدامیفقه و حقوق اداری - استخدامی

رویکرد رویکرد فقه و حقوق م�یط زیستفقه و حقوق م�یط زیست

رویکرد رویکرد فقه و حقوق ارتباطات و رسانهفقه و حقوق ارتباطات و رسانه

فقه و حقوق عمومیفقه و حقوق عمومی

رویکرد رویکرد فقه و حقوق مسئولیت مدنیفقه و حقوق مسئولیت مدنی

رویکرد رویکرد فقه و حقوق فناوریفقه و حقوق فناوری

رویکرد رویکرد فقه و حقوق پزشکیفقه و حقوق پزشکی

رویکرد رویکرد فقه و حقوق قراردادهافقه و حقوق قراردادها

فقه و حقوق خصوصیفقه و حقوق خصوصی

رویکرد رویکرد فقه و حقوق بنین امللل عمومیفقه و حقوق بنین امللل عمومی

رویکرد رویکرد فقه و حقوق بنین امللل صلح و امنیتفقه و حقوق بنین امللل صلح و امنیت

رویکرد رویکرد فقه و حقوق دریاهافقه و حقوق دریاها

رویکرد رویکرد فقه و حقوق بنین امللل هوا- فضافقه و حقوق بنین امللل هوا- فضا

فقه و حقوق بنین املللفقه و حقوق بنین امللل

رویکرد رویکرد فقه و آینین دادرسیفقه و آینین دادرسی

رویکرد رویکرد فقه و حقوق دادرسی و مدیریت قضاییفقه و حقوق دادرسی و مدیریت قضایی

رویکرد رویکرد فقه و مدیریت نظارت و بازرسیفقه و مدیریت نظارت و بازرسی
فقه و حقوق قضائیفقه و حقوق قضائی

رویکرد رویکرد تاریخ حقوقتاریخ حقوق

رویکرد رویکرد نظام حقوقی اسالمنظام حقوقی اسالم

رویکرد رویکرد مطالعه تطبیقی فلسفه حقوق اسالم و غربمطالعه تطبیقی فلسفه حقوق اسالم و غرب
فلسفه حقوقفلسفه حقوق

رویکرد رویکرد فقه و حقوق جرم شناسی و سیاست جنائیفقه و حقوق جرم شناسی و سیاست جنائی

رویکرد رویکرد فقه و آینین دادرسی کیفریفقه و آینین دادرسی کیفری
فقه و حقوق جزا و جرم شناسیفقه و حقوق جزا و جرم شناسی

ارت بنین امللل ارت بنین املللفقه و حقوق حتج رویکرد رویکرد فقه و حقوق حتج

رویکرد رویکرد فقه و حقوق داخلیفقه و حقوق داخلی

رویکرد رویکرد فقه و حقوق بورسفقه و حقوق بورس

رویکرد رویکرد فقه و حقوق بانکیفقه و حقوق بانکی

اری اریفقه و حقوق حمل و نقل حتج رویکرد رویکرد فقه و حقوق حمل و نقل حتج

رویکرد رویکرد حقوق انرژیحقوق انرژی

رویکرد رویکرد فقه و حقوق اقتصادی بنین املللیفقه و حقوق اقتصادی بنین املللی

رویکرد رویکرد فقه و حقوق سرمایه گذاریفقه و حقوق سرمایه گذاری

ارت ارتفقه و حقوق حتج فقه و حقوق حتج

جدول پیوستی جدول پیوستی 
سطح چهارسطح چهار
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جدول پیوستی رشته ها و گرایش های سطح چهارجدول پیوستی رشته ها و گرایش های سطح چهار)))
نام گرایشنام رشته

فقه و حقوق عمومی

}رویکرد{ فقه و حقوق اساسی

}رویکرد{ فقه و حقوق کار

}رویکرد{ فقه و حقوق مالیه

}رویکرد{ فقه و حقوق اداری - استخدامی

}رویکرد{ فقه و حقوق محیط زیست

}رویکرد{ فقه و حقوق ارتباطات و رسانه

فقه و حقوق خصوصی

}رویکرد{ فقه و حقوق مسئولیت مدنی

}رویکرد{ فقه و حقوق فناوری

}رویکرد{ فقه و حقوق پزشکی

}رویکرد{ فقه و حقوق قراردادها

فقه و حقوق جزا و جرم شناسی
}رویکرد{ فقه و حقوق جرم شناسی و سیاست جنائی

}رویکرد{ فقه و آیین دادرسی کیفری

فقه و حقوق بین  الملل

}رویکرد{ فقه و حقوق بین الملل عمومی

}رویکرد{ فقه و حقوق بین الملل صلح و امنیت

}رویکرد{ فقه و حقوق دریاها

}رویکرد{ فقه و حقوق بین الملل هوا- فضا

1 - تدویــن و برگــزاری ایــن گرایش هــا بــه صــورت رویکــرد و بــا مجــوز معاونــت آمــوزش مجــاز اســت، عنــوان رویکــرد 

ــای  ــکاری نهاده ــا هم ــدور ب ــی المق ــن رشــته ها حت ــرای ای ــن، طراحــی و اج ــدارک صــادره درج نمی شــود. همچنی در م
پیراحــوزوی اســت. 
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نام گرایشنام رشته

فقه و حقوق قضایی

}رویکرد{ فقه و آیین دادرسی

}رویکرد{ فقه و حقوق دادرسی و مدیریت قضایی

}رویکرد{ فقه و مدیریت نظارت و بازرسی

فقه و حقوق تجارت

}رویکرد{ فقه و حقوق داخلی

}رویکرد{ فقه و حقوق تجارت بین الملل

}رویکرد{ فقه و حقوق بورس

}رویکرد{ فقه و حقوق بانکی

}رویکرد{ فقه و حقوق حمل و نقل تجاری

}رویکرد{ حقوق انرژی

}رویکرد{ فقه و حقوق اقتصادی بین المللی

}رویکرد{ فقه و حقوق سرمایه گذاری

فلسفه حقوق

}رویکرد{ تاریخ حقوق

}رویکرد{  نظام حقوقی اسالم

}رویکرد{ مطالعه تطبیقی فلسفه حقوق اسالم و غرب
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حوزه دانشی »کالم، ادیان، فرق و مذاهب«

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*کالم اسالمیعلوم اسالمی

کالم اسالمیکالم اسالمیسطح دوسطح دو علوم اسالمیعلوم اسالمی

--

مهدوّیتمهدوّیت
امامت امامت 

کالم امامیهکالم امامیه

کالم تطبیقی بنین االدیانکالم تطبیقی بنین االدیان

کالم تطبیقی بنین املذاهبکالم تطبیقی بنین املذاهب

مسائل جدید کالمی مسائل جدید کالمی 

کالم اسالمیکالم اسالمی

نقد مسی�یتنقد مسی�یت

نقد یهودیتنقد یهودیت

نقد زرتشتی گرینقد زرتشتی گری

نقد هندوئیسم و بودیسمنقد هندوئیسم و بودیسم

ادیان ادیان 

نقد وهابّیتنقد وهابّیت

نقد بهائّیتنقد بهائّیت

نقد تصّوفنقد تصّوف

نقد عرفان های نوظهورنقد عرفان های نوظهور

کالم و فرق اجنرافیکالم و فرق اجنرافی

سطح سهسطح سه

مذاهب اسالمی مذاهب اسالمی 

شیعه شناسی شیعه شناسی 
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اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

کالم اسالمی

کالم امامیه
*

کالم تطبیقی بین االدیان)))
*

کالم تطبیقی بین المذاهب)))
*

مسائل جدید کالمی
*

کالم و فرق انحرافی)))

نقد وهابّیت
*

نقد بهائّیت
*

نقد تصّوف
*

نقد عرفان های نوظهور
*

امامت
-

*

مهدوّیت
*

-مذاهب اسالمی)))
*

-شیعه شناسی)))
*

ادیان

نقد مسیحیت
*

نقد یهودیت
*

نقد زرتشتی گری
*

نقد هندوئیسم و بودیسم
*

1 -ایــن عنــوان می توانــد گرایش هــای مختلفــی ماننــد: کام تطبیقــی بیــن اســام و مســیحیت، کام تطبیقــی بیــن اســام و 
یهودیــت طراحــی و اجــرا شــود.

2 - ایــن عنــوان می توانــد در گرایش هــای مختلفــی ماننــد: کام تطبیقــی امامیــه بــا ســلفیه، کام تطبیقــی امامیــه بــا اشــاعره، 
ماتریدیــه و معتزلــه نیــز طراحــی و اجــرا شــود.

3- افزایش گرایش های این رشته با پیشنهاد گروه علمی و تأیید معاونت آموزش بالمانع است.

4 - در محتوای این رشته مباحث کالمی، فقهی و تاریخی مورد توجه است.

5- در محتوای این رشته مباحث کالمی، فقهی و تاریخی مورد توجه است.
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مبدأ و معادمبدأ و معاد

تاریخ و مکاتب کالم امامیهتاریخ و مکاتب کالم امامیه
کالم امامیهکالم امامیه

نقد وهابّیتنقد وهابّیت

نقد بهائّیتنقد بهائّیت

نقد تصّوفنقد تصّوف

کالم و فرق اجنرافیکالم و فرق اجنرافی

کالم تطبیقی امامّیه با معتزله، اشاعره و ماتریدّیهکالم تطبیقی امامّیه با معتزله، اشاعره و ماتریدّیه

مقایسه اسالم و یهودّیتمقایسه اسالم و یهودّیت

مقایسه اسالم و مسی�ّیتمقایسه اسالم و مسی�ّیت

مقایسه اسالم و زرتشتمقایسه اسالم و زرتشت

مقایسه اسالم و ادیان شرقیمقایسه اسالم و ادیان شرقی

کالم تطبیقی بنین االدیانکالم تطبیقی بنین االدیان

سطح چهارسطح چهار

امام شناسیامام شناسی

تطبیقی بنین املذاهبتطبیقی بنین املذاهب
امامت امامت 

قرآن و حدیث قرآن و حدیث 

کالم کالم 

سیاسی - اجتماعی سیاسی - اجتماعی 

منجی در ادیان منجی در ادیان 

مهدوّیت مهدوّیت 

مطالعات معرفت شناختیمطالعات معرفت شناختی

مطالعات فقهی و حقوقیمطالعات فقهی و حقوقی

مطالعات دینمطالعات دین

مسائل جدید کالمیمسائل جدید کالمی

کالم تطبیقی امامّیه با اهل حدیث و سلفیهکالم تطبیقی امامّیه با اهل حدیث و سلفیه

تاریخ حتلیلی کالمتاریخ حتلیلی کالم

کالم تطبیقی امامّیه با زیدیه و اسماعیلیهکالم تطبیقی امامّیه با زیدیه و اسماعیلیه

مبانی کالمی علوم اسالمیمبانی کالمی علوم اسالمی

مطالعات مقایسه ای اسالم و مسی�ّیتمطالعات مقایسه ای اسالم و مسی�ّیت

مطالعات مقایسه ای اسالم و یهودّیتمطالعات مقایسه ای اسالم و یهودّیت

مطالعات مقایسه ای اسالم و زرتشت مطالعات مقایسه ای اسالم و زرتشت 

مطالعات مقایسه ای اسالم و ادیان شرقیمطالعات مقایسه ای اسالم و ادیان شرقی

شیعه شناسیشیعه شناسی



171

14
02

-14
01 

لی
صی

تح
ل 

سا
ی 

عال
ح 

طو
 س

مه
ن نا

یی
آ

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

کالم امامیه

*مبدا و معاد

*تاریخ و مکاتب کالم امامیه

کالم تطبیقی بین االدیان)))

*مقایسه اسالم و یهودّیت

*مقایسه اسالم و مسیحّیت 

*مقایسه اسالم و زرتشت

*مقایسه اسالم و ادیان شرقی)))

کالم تطبیقی امامّیه با معتزله، اشاعره و 

ماتریدّیه
-*

کالم تطبیقی امامّیه با اهل حدیث و 
سلفّیه)))

-*

کالم تطبیقی امامّیه با زیدّیه و 
اسماعیلّیه

-*

کالم و فرق انحرافی

*نقد وهابّیت

*نقد بهائّیت

*نقد تصّوف

1 - در ایــن رشــته و  گرایش   هــای آن تمرکــز بــر مباحــث کالمــی بــوده و ارزیابــی و نقــد دیدگاه هــای ادیــان دیگــر مــورد 

ــت. توجه اس
2 - مباحــث مربــوط بــه ادیــان هندوئیســم و بودیســم در ایــن گرایــش مــورد تأکیــد اســت و در صــورت نیــاز در نظــر گرفتن 

چنــد رویکــرد بــرای ایــن گرایــش بــا پیشــنهاد گــروه علمــی و تأییــد معاونــت آمــوزش، بالمانع اســت.
3 - در این رشته مباحث مرتبط با انواع سلفیه از جمله سلفیه تکفیری، نوسلفی و ...مورد توجه است. 
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اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

مسائل جدید کالمی

مطالعات معرفت شناختی)))
*

مطالعات فقهی و حقوقی
*

مطالعات دین
*

*-تاریخ تحلیلی کالم 

مهدوّیت

*}رویکرد{ قرآن و حدیث

*}رویکرد{ کالم

*}رویکرد{ سیاسی- اجتماعی

*}رویکرد{ منجی در ادیان

امامت
*امام شناسی

*تطبیقی بین المذاهب

*-مبانی کالمی علوم اسالمی

*-مطالعات مقایسه ای اسالم و مسیحّیت 

*-مطالعات مقایسه ای اسالم و یهودّیت

*مطالعات مقایسه ای اسالم و زرتشت

مطالعات مقایسه ای اسالم و ادیان 

شرقی
 -*

*-شیعه شناسی)))

1 - توجــه بــه مباحــث زبــان شــناختی و نقــش آنهــا در پدیــد آمــدن معرفــت و رویکــرد علمــی و دیدگاه هــای کالمــی در 

ایــن گرایــش لحــاظ شــود.
2 - بــا پیشــنهاد گــروه  علمــی و تأییــد معاونــت آمــوزش حوزه هــای علمیــه، در نظــر گرفتــن چنــد رویکــرد بــرای این رشــته 

در ایــن مقطــع، بالمانع اســت.
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حوزه دانشی »منطق، فلسفه و عرفان«

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*فلسفه اسالمیعلوم اسالمی

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*-مدّرسی علوم عقلی

*-روش شناسی و منطق

*-فلسفه اسالمی

*-معرفت شناسی اسالمی

فلسفه اسالمیفلسفه اسالمیسطح دوسطح دو علوم اسالمیعلوم اسالمی

روش شناسی و منطقروش شناسی و منطق

فلسفه اسالمیفلسفه اسالمی

مدّرسی علوم عقلیمدّرسی علوم عقلی

سطح سهسطح سه

معرفت شناسی اسالمیمعرفت شناسی اسالمی
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االهّیات باملعنی االخصاالهّیات باملعنی االخص

علم النفسعلم النفس

سطح چهارسطح چهار

هستی شناسیهستی شناسی

فلسفه مشاءفلسفه مشاء

فلسفه اشراقفلسفه اشراق

حکمت متعالیهحکمت متعالیه

معرفت شناسی تطبیقیمعرفت شناسی تطبیقی

فلسفه علوم انسانیفلسفه علوم انسانی

فلسفه علمفلسفه علم

فلسفه دینفلسفه دین

ازی ازیفلسفه فضای م�ج فلسفه فضای م�ج

نقد فلسفه جدیدنقد فلسفه جدید

منطق جدیدمنطق جدید

منطق قدیممنطق قدیم
منطق منطق 

عرفان نظری عرفان نظری 

نقد عرفان های کاذبنقد عرفان های کاذب
عرفان اسالمی عرفان اسالمی 
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اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

منطق
*منطق جدید

*منطق قدیم

*-علم النفس

*-االهّیات بالمعنی االخص

*-هستی شناسی

*-فلسفه مشاء

*-فلسفه اشراق

*-حکمت متعالیه

*-معرفت شناسی تطبیقی

*-فلسفه علوم انسانی)))

*-فلسفه علم)))

*-فلسفه دین

*-فلسفه فضای مجازی

*-نقد فلسفه جدید

عرفان اسالمی
*عرفان نظری

*نقد عرفان  های کاذب)))

1 - در مقــام اجــرا، پذیــرش ایــن رشــته محــدود بــه دانش آموختــگان رشــته های علــوم انســانی از رشــته های حــوزوی و یــا 

ســایر نهادهــای علمــی می باشــد. همچنیــن، اختصــاص محتــوا بــا حجــم ســاعتی معــادل یــک گرایــش بــا عنــوان رویکرد 
بــه هــر یــک از شــاخه های علــوم انســانی نیــز بالمانــع اســت.

ــد.  ــی می باش ــی و تجرب ــوم طبیع ــته های عل ــگان رش ــه دانش آموخت ــدود ب ــته مح ــن رش ــرش ای ــرا، پذی ــام اج 2- در مق

همچنیــن، اختصــاص محتــوا بــا حجــم ســاعتی معــادل یــک گرایــش بــا عنــوان رویکــرد بــه هــر یــک از شــاخه های علوم 
مذکــور نیــز بالمانــع اســت.

3 - بررسی مسائل عرفان های نوظهور نیز در این رشته مد نظر است.
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حوزه دانشی »زبان و ادبیات عربی«

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

علوم اسالمی
*ادبیات عربی)))
*زبان عربی)))

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*-ادبیات عربی)))

*-مترجمی زبان عربی)))

*-زبان عربی معاصر)))

-مدّرسی ادبیات عرب 
*

1- توجه و تمرکز این گرایش بر مباحث قواعد ادبیات عرب است.
2 - توجه و تمرکز این گرایش بر مباحث مکالمۀ عربی است.

کید  3 - در تدویــن عناویــن دروس و ســرفصل های ایــن رشــته، پرداختــن بــه مباحــث صــرف، لغــت، نحــو و باغــت مــورد تأ
می باشــد.

4 - در طراحی و تدوین این رشته، ترجمه از عربی به فارسی و از زبان فارسی به زبان عربی مورد توجه است.
5-  در محتوای این رشته، مسئلۀ انشاء و خواندن و فهم عربی معاصر مورد توجه است.

ادبیات عربیادبیات عربیسطح دوسطح دو
علوم اسالمیعلوم اسالمی

زبان عربیزبان عربی

مترجمی زبان عربیمترجمی زبان عربی

زبان عربی معاصرزبان عربی معاصر

ادبیات عربیادبیات عربی

سطح سهسطح سه

مدّرسی ادبیات عربمدّرسی ادبیات عرب
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اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

ادبیات عربی

*صرف

*فقه اللغه

*نحو

*بالغت و نقد ادبی 

*ادبیات تطبیقی)))

ترجمه نصوص دینی
*قرآن

*حدیث)))

*-مطالعات ترجمه

کاربــرد ادبیــات در فقــه، فلســفه،  1 - در تدویــن محتــوای ایــن رشــته مباحثــی ماننــد: رابطــۀ زبــان عربــی و زبان هــای دیگــر، 
اصــول و... نقــش ادبیــات در فهــم علــوم دینــی، تأثیــر متقابــل ادبیــات عربــی و علــوم دینــی مــورد توجــه اســت.

کید است. 2 -در طراحی محتوای این گرایش توجه خاص به متن نهج  الباغه، مورد تأ

مطالعات ترجمهمطالعات ترجمه

صرفصرف

فقه اللغةفقه اللغة

جنوجنو

بالغت و نقد ادبیبالغت و نقد ادبی

ادبیات تطبیقیادبیات تطبیقی

ادبیات عربیادبیات عربی

سطح چهارسطح چهار

قرآن قرآن 

حدیثحدیث

ترجمه نصوص دینیترجمه نصوص دینی
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حوزه دانشی »اخالق، تربیت و مشاوره«

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*اخالق اسالمیعلوم اسالمی
*تعلیم و تربیت

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

اخالق اسالمی)))

*فلسفه اخالق

*اخالق کاربردی

*تربیت اخالقی

*اخالق عرفانی

تعلیم و تربیت اسالمی

*}رویکرد{ فلسفه تعلیم و تربیت

*}رویکرد{ تربیت دینی

*}رویکرد{ برنامه ریزی آموزشی و درسی

*}رویکرد{ مدیریت آموزشی

*-مشاوره اسالمی

1 - در مباحــث مشــترک رشــتۀ اخــالق اســالمی در تمــام گرایش هــا، مبانــی، اصــول، اهــداف، روش هــا و مراحــل اخالقــی 

ــورد توجه اســت. م

اخالق اسالمیاخالق اسالمیسطح دوسطح دو
علوم اسالمیعلوم اسالمی

تعلیم و تربیت تعلیم و تربیت 

فلسفه اخالقفلسفه اخالق

اخالق کاربردیاخالق کاربردی

تربیت اخالقیتربیت اخالقی

اخالق عرفانیاخالق عرفانی

اخالق اسالمی اخالق اسالمی 

سطح سهسطح سه

مشاوره اسالمی مشاوره اسالمی 

فلسفه تعلیم و تربیتفلسفه تعلیم و تربیت

تربیت دینیتربیت دینی

برنامه ریزی آموزشی و درسیبرنامه ریزی آموزشی و درسی

مدیریت آموزشیمدیریت آموزشی

تعلیم و تربیت اسالمی تعلیم و تربیت اسالمی 
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تربیت عبادی )یا مناسکی یا رفتاری(تربیت عبادی )یا مناسکی یا رفتاری(

تربیت اخالقیتربیت اخالقی

تربیت اعتقادی )یا ایمانی(تربیت اعتقادی )یا ایمانی(

تربیت دینی تربیت دینی 

فلسفه اخالق اسالمیفلسفه اخالق اسالمی

تربیت اخالقیتربیت اخالقی

اخالق کاربردیاخالق کاربردی

اخالق عرفانی اخالق عرفانی 

تاریخ و مکاتب اخالقیتاریخ و مکاتب اخالقی

اخالق و علوم انسانی اخالق و علوم انسانی 

ازی ازیاخالق فضای م�ج اخالق فضای م�ج سطح چهارسطح چهار

برنامه ریزی آموزشی و درسیبرنامه ریزی آموزشی و درسی

مدیریت آموزشیمدیریت آموزشی
تعلیم و تربیت اسالمی تعلیم و تربیت اسالمی 

مشاوره اعتقادیمشاوره اعتقادی

مشاوره اخالقی مشاوره اخالقی 

مشاوره کودک و نوجوانمشاوره کودک و نوجوان

مشاوره ازدواج و خانوادهمشاوره ازدواج و خانواده

مشاوره حتصیلیمشاوره حتصیلی

مشاوره اسالمی مشاوره اسالمی 

فلسفه تعلیم و تربیتفلسفه تعلیم و تربیت
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اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*-فلسفه اخالق اسالمی

*-تربیت اخالقی

*-اخالق کاربردی

*-اخالق عرفانی)))

*-تاریخ و مکاتب اخالقی 

*-اخالق و علوم انسانی

*-اخالق فضای مجازی

تربیت دینی

تربیت عبادی )یا مناسکی یا رفتاری(
*

تربیت اخالقی
*

تربیت اعتقادی )یا ایمانی(
*

تعلیم و تربیت اسالمی

}رویکرد{ برنامه ریزی آموزشی و درسی
*

}رویکرد{ مدیریت آموزشی
*

*-فلسفه تعلیم و تربیت

مشاوره اسالمی 

مشاوره اخالقی
*

مشاوره اعتقادی
*

مشاوره کودک و نوجوان
*

مشاوره ازدواج و خانواده
*

مشاوره تحصیلی
*

1 - در ایــن رشــته، تــراث اخــالق عملــی و مباحــث ســلوک و عرفــان عملــی بــر اســاس منابــع دینــی )قــرآن و حدیــث( و 

ســیرۀ عالمــان شــیعی بررســی می شــود.
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حوزه دانشی »تاریخ و سیره«

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*تاریخ اسالمعلوم اسالمی

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*-تاریخ پیامبر صلیاهللعلیهوآله و اهل بیت علیهمالسالم

تاریخ تشیع
-*

*حوزه و روحانیت

*-تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
*-تاریخ معاصر جهان اسالم

*-تاریخ ایران اسالمی)))

*-تاریخ انقالب اسالمی)))

*-تاریخ جهان معاصر و اسالم)))

*-تاریخ انبیاء و ادیان الهی

تاریخ اسالم
-*

*َنَسب شناسی

1 - در این رشته توجه به تاریخ معاصر ایران مورد تأکید است.
2 -توجه به تاریخ دفاع مقدس در این رشته مورد تأکید است.

3 - در ایــن رشــته آشــنایی بــا تاریــخ کشــورها بــا هــدف آمادگــی بــرای تبلیــغ و زمینه یابــی گســترش اســالم مــورد تأکیــد 
اســت. همچنیــن، بــه مهم تریــن موضوعــات مناطــق، کشــورها و حکومت هــای مختلــف توجــه شــود.

تاریخ اسالمتاریخ اسالمسطح دوسطح دو علوم اسالمیعلوم اسالمی

--

حوزه و روحانّیتحوزه و روحانّیت
تاریخ تشّیعتاریخ تشّیع

--

نسب شناسینسب شناسی
تاریخ اسالمتاریخ اسالم

سطح سهسطح سه

تاریخ پیامبر و اهل بیتتاریخ پیامبر و اهل بیت علیهم السالم علیهم السالم

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
تاریخ معاصر جهان اسالمتاریخ معاصر جهان اسالم

تاریخ ایران اسالمیتاریخ ایران اسالمی
تاریخ انقالب اسالمیتاریخ انقالب اسالمی

تاریخ جهان معاصر و اسالمتاریخ جهان معاصر و اسالم
تاریخ انبیاء و ادیان اهلیتاریخ انبیاء و ادیان اهلی
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امام علی امام علی علیه السالمعلیه السالم تا امام سجاد تا امام سجادعلیه السالمعلیه السالم
امام باقرامام باقرعلیه السالمعلیه السالم تا امام رضا تا امام رضاعلیه السالمعلیه السالم

ابناء الرضاابناء الرضاعلیه السالمعلیه السالم تا غیبت صغری تا غیبت صغری

تاریخ و سیره ائمهتاریخ و سیره ائمه علیهم السالم علیهم السالم

سطح چهارسطح چهار

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

نقش شیعه در تمدن اسالمینقش شیعه در تمدن اسالمی
تاریخ تمدن اسالمیتاریخ تمدن اسالمی

نقش حوزه و مرجعیتنقش حوزه و مرجعیت

شیعه و انقالب اسالمیشیعه و انقالب اسالمی
تاریخ انقالب اسالمیتاریخ انقالب اسالمی

مطالعات نظری تاریخمطالعات نظری تاریخ

تاریخ جهان معاصر و اسالمتاریخ جهان معاصر و اسالم

تاریخ و سیره پیامبرتاریخ و سیره پیامبر صلی اهلل علیه و آله صلی اهلل علیه و آله  

تاریخ تشّیع امامی تاریخ تشّیع امامی 

تاریخ معاصر شیعهتاریخ معاصر شیعه
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اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

تاریخ و سیره پیامبر اعظم
صلیاهللعلیهوآله

-
*

تاریخ و سیره ائمه علیهم السالم )))

}رویکرد{ امام علیعلیهالسالم تا امام 

سجادعلیهالسالم

*

}رویکرد{ امام باقرعلیهالسالمتا امام 

رضاعلیهالسالم

*

}رویکرد{ ابناء الرضا علیهالسالمتا پایان غیبت 

صغری 

*

-تاریخ تشیع امامی)))
*

-تاریخ معاصر شیعه
*

تاریخ تمدن اسالمی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
*

نقش شیعه در تمدن اسالمی
*

-مطالعات نظری تاریخ
*

تاریخ انقالب اسالمی))) 

}رویکرد{ نقش حوزه و مرجعیت 
*

}رویکرد{ شیعه و انقالب اسالمی
*

-تاریخ جهان معاصر و اسالم
*

1 - تمــام محتــوای ایــن رشــته بــه مســائل مربــوط بــه ائمــه علیهــم الســالم اختصــاص یافتــه و طراحــی آن پــس از تأییــد 

معاونــت آمــوزش بــر اســاس رویکردهــای اختصاصــی و یــا مطابــق آنچــه کــه در ایــن رشــته آمــده اســت، بــوده، عنــوان 
منــدرج در مــدرک، تنهــا عنــوان رشــته »تاریــخ و ســیره ائمــه علیهــم الســالم« خواهــد بــود.

2 - در این رشته مباحث تاریخی مرتبط با عصر غیبت صغری مورد توجه است.

3 - در این رشته توجه به مباحث تاریخ دفاع مقدس از منظر تاریخی مورد تأکید است.
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حوزه دانشی »تبلیغ و ارتباطات«

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*تبلیغعلوم اسالمی

تبلیغتبلیغسطح دوسطح دو علوم اسالمیعلوم اسالمی

سطح سهسطح سه

فرهنگ جهاد و شهادتفرهنگ جهاد و شهادت

معارف انقالب اسالمیمعارف انقالب اسالمی

کودک و نوجوانکودک و نوجوان

خانوادهخانواده

تبلیغ در مراکز علمی و فرهنگیتبلیغ در مراکز علمی و فرهنگی
تبلیغتبلیغ

حج و زیارتحج و زیارت

معارف نمازمعارف نماز

تبلیغ و ارتباطاتتبلیغ و ارتباطات

مدیریت تبلیغی- فرهنگیمدیریت تبلیغی- فرهنگی

مدیریت مسجدمدیریت مسجد

تبلیغ و ادیانتبلیغ و ادیان

تبلیغ و فرقتبلیغ و فرق

امامت جمعه و جماعتامامت جمعه و جماعت

خطابه و سخنوریخطابه و سخنوری

رسانه های نوشتاریرسانه های نوشتاری

ازی ازیرسانه های م�ج رسانه های م�ج

رسانه های شنیداری - دیداریرسانه های شنیداری - دیداری

ادبیات نمایشیادبیات نمایشی

تبلیغ و رسانهتبلیغ و رسانه

--

معارف فاطمیمعارف فاطمی
معارف اهل بیت علیهم السالممعارف اهل بیت علیهم السالم
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اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

تبلیغ

*فرهنگ جهاد و شهادت

*معارف انقالب اسالمی

*کودک و نوجوان

*خانواده 

*تبلیغ در مراکز علمی و فرهنگی)))

*مدیریت تبلیغی- فرهنگی

*مدیریت مسجد

*تبلیغ و ادیان))) 

*تبلیغ و فرق))) 

امامت جمعه و جماعت 
)با دو رویکرد »امامت جمعه« و »امامت جماعت«(

*

*خطابه و سخنوری))) 

*-حج و زیارت

تبلیغ و رسانه

*رسانه های نوشتاری

*رسانه های مجازی

*رسانه های شنیداری – دیداری 

*ادبیات نمایشی

*-معارف نماز

معارف اهل بیت 

علیهم السالم

(((-*

}رویکرد{ معارف فاطمی

*-تبلیغ و ارتباطات

*-تبلیغ خارج از کشور)))

کــن تفریحــی یــا تجــاری، تبلیــغ در  گرایــش در رویکردهایــی ماننــد: دانش آمــوزی، دانشــجویی، اما 1 - طراحــی و اجــرای ایــن 
گــروه علمــی و تأییــد معاونــت آمــوزش حوزه هــای علمیــه، بامانــع اســت. میــان آســیب دیدگان بــا پیشــنهاد 

گــروه علمــی و  2 - طراحــی و اجــرای ایــن گرایــش در رویکردهایــی ماننــد نقــد: مســیحیت، یهودیــت و زرتشــت بــا پیشــنهاد 
تأییــد معاونــت آمــوزش حوزه هــای علمیــه، بامانــع اســت.

3 - طراحــی و اجــرای ایــن گرایــش در رویکردهایــی ماننــد نقــد: وهابیــت، بهائیــت و تصــوف با پیشــنهاد گــروه علمی و تأیید 
معاونــت آمــوزش حوزه هــای علمیــه، بامانع اســت.

4 -محتوای این گرایش با هدف تربیت خطیب تدوین شود و از پرداختن صرف به مباحث نظری خودداری شود.
5 - اضافه کردن رویکرد برای این رشته با پیشنهاد گروه علمی و تأیید معاونت آموزش بالمانع است.

6 - بــا پیشــنهاد مراکــز تخصصــی مجــری و گروه هــای علمــی آنهــا و تأییــد معاونــت آمــوزش حوزه هــای علمیــه، طراحــی 
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هوش مصنوعیهوش مصنوعی
سیاستگذاری و مدیریتسیاستگذاری و مدیریت

بازی های رایانه ایبازی های رایانه ای

شبکه های اجتماعیشبکه های اجتماعی

تبلیغ دینیتبلیغ دینی

ازی ازیرسانه م�ج رسانه م�ج

سامانه های نرم افزاریسامانه های نرم افزاری

اطالع رسانی و علم سنجیاطالع رسانی و علم سنجی

ازی ازیمطالعات دین و فضای م�ج مطالعات دین و فضای م�ج

دبیری عربیدبیری عربی
آموزگاری ابتداییآموزگاری ابتدایی

دبیری اهلیاتدبیری اهلیات

مربی امور تربیتیمربی امور تربیتی

دبیری علوم اجتماعیدبیری علوم اجتماعی

دبیری تاریخدبیری تاریخ

دبیری زبان و ادبیات فارسیدبیری زبان و ادبیات فارسی

دبیری فلسفهدبیری فلسفه

تربیت مبلغ معلمتربیت مبلغ معلم

سطح سهسطح سه

تبلیغ خارج از کشورتبلیغ خارج از کشور
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اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

مطالعات دین و فضای 

مجازی

*}رویکرد{ سیاستگذاری و مدیریت

*}رویکرد{ هوش مصنوعی

*}رویکرد{ بازی های رایانه ای

*}رویکرد{ شبکه های اجتماعی

*}رویکرد{ تبلیغ دینی

*}رویکرد{ رسانه مجازی

*}رویکرد{ سامانه های نرم افزاری

*}رویکرد{ اطالع رسانی و علم سنجی

تربیت مبلغ معلم

*آموزگاری ابتدایی

دبیری عربی
*

دبیری الهیات
*

مربی امور تربیتی
*

دبیری علوم اجتماعی
*

*دبیری تاریخ

دبیری زبان و ادبیات فارسی
*

*دبیری فلسفه

ــا رویکردهــای  ــراه ب ــف و هم ــه زبان هــای مختل ــه ب ــل ارائ ــه صــورت قاب ــار حــوزه ب ــن رشــته در ســطوح ســه و چه ای
مختــص بــه زبان هــا و فرهنگ هــای مختلــف بالمانــع می باشــد کــه البتــه در عنــوان مــدرک درج نخواهــد شــد. همچنیــن، 
در صــورت ارائــۀ محتــوای رشــته بــه زبان هــای مختلــف، اســتفاده از عنــوان مطالعــات اســالمی بــه همــراه عنــوان زبــان در 

مــدرک، بالمانــع اســت.
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مطالعات نظری تبلیغمطالعات نظری تبلیغ

خطابه و سخنوریخطابه و سخنوری

معارف انقالب اسالمیمعارف انقالب اسالمی

تبلیغتبلیغ

سطح چهارسطح چهار

تعلیم و تربیت اسالمیتعلیم و تربیت اسالمی مدیریت آموزشیمدیریت آموزشی

مدیریت تبلیغی - فرهنگیمدیریت تبلیغی - فرهنگی

تبلیغ و »ادیان و فرق«تبلیغ و »ادیان و فرق«

فقه و ارتباطات و رسانهفقه و ارتباطات و رسانه

ازی ازیفقه و فضای م�ج فقه و فضای م�ج

حج و زیارتحج و زیارت

تبلیغ ورسانهتبلیغ ورسانه

تبلیغ و  ارتباطاتتبلیغ و  ارتباطات

تبلیغ خارج از کشورتبلیغ خارج از کشور
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اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

تبلیغ

*مطالعات نظری تبلیغ

*خطابه و سخنوری

*معارف انقالب اسالمی

-حج و زیارت
*

-تبلیغ و رسانه)))
*

-تبلیغ و ارتباطات
*

-تبلیغ خارج از کشور
*

-مدیریت تبلیغی- فرهنگی
*

*-تبلیغ و »ادیان و فرق«)))

-فقه و ارتباطات و رسانه
*

*-فقه و فضای مجازی

*}رویکرد{ تعلیم و تربیت اسالمیمدیریت آموزشی

1 - در طراحی محتوای این رشته، روش تحلیل و نقد رسانه مورد توجه قرار گیرد.
گــروه  2- طراحــی و اجــرای ایــن رشــته در رویکردهایــی ماننــد نقــد: مســیحیت، یهودیــت، وهابیــت و بهائیــت بــا پیشــنهاد 

علمــی و تأییــد معاونــت آمــوزش حوزه هــای علمیــه، بامانــع خواهــد بــود.
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 حوزه دانشی »فرهنگ، هنر و متدن اسالمی«

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*فرهنگ، هنر و تمدن اسالمیعلوم اسالمی

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*-حکمت هنر

*-هنر اسالمی

*-فرهنگ و تمدن اسالمی

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*-فقه و هنر

*-هنر در قرآن و سنت

مطالعات فرهنگ و تمدن اسالمی
*فرهنگ و تمدن سازی اسالمی

*فرهنگ و جامعه دینی

فرهنگ، هنر  و تمدن اسالمیفرهنگ، هنر  و تمدن اسالمیسطح دوسطح دو علوم اسالمیعلوم اسالمی

سطح سهسطح سه
حکمت هنرحکمت هنر
هنر اسالمیهنر اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمیفرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن سازی اسالمیفرهنگ و تمدن سازی اسالمی

فرهنگ و جامعه دینیفرهنگ و جامعه دینی
مطالعات فرهنگ و تمدن اسالمیمطالعات فرهنگ و تمدن اسالمی

سطح چهارسطح چهار
فقه و هنرفقه و هنر

هنر در قرآن و سّنتهنر در قرآن و سّنت
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 حوزه دانشی »اقتصاد اسالمی«

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*حکمت عملی و علوم انسانی)))علوم اسالمی

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*-اقتصاد اسالمی

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

اقتصاد اسالمی

*اقتصاد پول و بانکداری اسالمی
*اقتصاد بازار سرمایه اسالمی

*اقتصاد دولت اسالمی )بخش عمومی(
*الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت اقتصادی

*فلسفه اقتصاد اسالمی
اقتصاد اجتماعی اسالمی 

*)داوطلبانه بخش سوم بدون سود(

*اقتصاد کار و نیروی انسانی

*تجارت و بازار اسالمی

1 - مباحــث ایــن گرایــش در قالب هــای زیــر ارائــه می شــوند: الــف( حــدود 192 ســاعت درســی )معــادل 12 واحــد درســی( بــرای مباحــث 
و موضوعاتــی همچــون: حکمــت عملــی، روش شناســی حکمــت عملــی، فلســفه و روش شناســی و چیســتی علــوم انســانی مــدرن؛ ب( 
گــون علــوم انســانی  حــدود 192 ســاعت درســی )معــادل 12 واحــد درســی( بــرای بررســی و آشــنایی بــا کلّیاتــی از مباحــث حوزه هــای گونا
ماننــد علــوم تربیتــی، علــوم اقتصــادی، علــوم سیاســی و...؛ ج( حــدود 256 ســاعت درســی )معــادل 16 واحــد درســی( بــرای دروس 

اختصاصــی در یکــی از گرایش هــای علــوم انســانی.
بــر ایــن اســاس، ســاعات مذکــور در مــوارد »الــف« و »ب« بــه عنــوان دروس مشــترک و دیگــر ســاعات )مذکــور در »ج«(، اختصــاص بــه 
کلــی )حکمــت عملــی و  گرایــش بــه صــورت جامــع  حــوزه ای خــاص از علــوم انســانی خواهــد داشــت و در مــدرک تحصیلــی نیــز عنــوان 

علــوم انســانی( درج می گــردد.

حکمت عملی و علوم انسانیحکمت عملی و علوم انسانیسطح دوسطح دو علوم اسالمیعلوم اسالمی

اقتصاد  اسالمیاقتصاد  اسالمیسطح سهسطح سه

اقتصاد بازار سرمایه اسالمیاقتصاد بازار سرمایه اسالمی
اقتصاد پول و بانکداری اسالمیاقتصاد پول و بانکداری اسالمی

ش عمومی( ش عمومی(اقتصاد دولت اسالمی )خبن اقتصاد دولت اسالمی )خبن

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت اقتصادیالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت اقتصادی

فلسفه اقتصاد اسالمیفلسفه اقتصاد اسالمی

اقتصاد اجتماعی اسالمیاقتصاد اجتماعی اسالمی

اقتصاد کار و نیروی انسانیاقتصاد کار و نیروی انسانی

ارت و بازار اسالمی ارت و بازار اسالمیحتج حتج

اقتصاد اسالمی اقتصاد اسالمی  سطح چهارسطح چهار
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حوزه دانشی »علوم اجتماعی«

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*حکمت عملی و علوم انسانی)))علوم اسالمی

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

اسالم و مطالعات اجتماعی

-*

*مطالعات انقالب اسالمی

*مطالعات خانواده

-مطالعات سبک زندگی اسالمی
*

-سبک زندگی و علوم اسالمی
*

1- مباحث این گرایش در قالب های زیر ارائه می شوند:

الــف( حــدود 192 ســاعت درســی )معــادل 12 واحــد درســی( بــرای مباحــث و موضوعاتــی همچــون: حکمــت عملــی، 
روش شناســی حکمــت عملــی، فلســفه و روش شناســی و چیســتی علــوم انســانی مــدرن؛

گون  ب( حــدود 192 ســاعت درســی )معــادل 12 واحــد درســی( بــرای بررســی و آشــنایی بــا کلّیاتی از مباحــث حوزه های گونا
علوم انســانی مانند علوم تربیتی، علوم اقتصادی، علوم سیاســی و...؛

ج( حدود 256 ساعت درسی )معادل 16 واحد درسی( برای دروس اختصاصی در یکی از گرایش های علوم انسانی.
بــر ایــن اســاس، ســاعات مذکــور در مــوارد »الــف« و »ب« بــه عنــوان دروس مشــترک و دیگــر ســاعات )مذکــور در »ج«(، 
اختصــاص بــه حــوزه ای خــاص از علــوم انســانی خواهــد داشــت و در مــدرک تحصیلــی نیــز عنــوان گرایــش به صــورت جامع 

کلــی )حکمــت عملــی و علــوم انســانی( درج می گــردد.

حکمت عملی و علوم انسانیحکمت عملی و علوم انسانیسطح دوسطح دو علوم اسالمیعلوم اسالمی

--

مطالعات انقالب اسالمی مطالعات انقالب اسالمی 

مطالعات خانواده مطالعات خانواده 

اسالم و مطالعات اجتماعیاسالم و مطالعات اجتماعی

سطح سهسطح سه

سبک زندگی و علوم اسالمیسبک زندگی و علوم اسالمی

مطالعات سبک زندگی اسالمی مطالعات سبک زندگی اسالمی 
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اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

اسالم و مطالعات اجتماعی

*علوم اجتماعی 

*نظریه های انقالب اسالمی )))

*نظریه های))) خانواده

*-فلسفه علوم اجتماعی))) 
مطالعات تطبیقی سبک 

زندگی 
-

*

سبک زندگی و فقه و مبانی 

حقوقی
-

*

*-سبک زندگی و سیره

1 - از آنجــا کــه تســلط بــه زبــان انگلیســی از پیش نیازهــای ایــن رشــته اســت، از شــرایط تحصیل در ایــن رشــته، توانمندی 

داوطلــب در زبــان انگلیســی اســت کــه در پذیــرش بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، ضمنــاً جهــت گیــری کلــی ایــن گرایــش، 
نقــد نظریه هــا اســت.

2 - در طراحی و تدوین این رشته، نظریه های روان شناختی و جامعه شناختی و نقد آن ها مورد توجه است.

3 - در طراحی و تدوین این رشته، نقد و بررسی نظریه های گوناگون با توجه به مبانی اسالمی مورد توجه است.

علوم اجتماعیعلوم اجتماعی

نظریه های انقالب اسالمی نظریه های انقالب اسالمی 

نظریه های خانواده نظریه های خانواده 

اسالم و مطالعات اجتماعیاسالم و مطالعات اجتماعی

سطح چهارسطح چهار
مطالعات تطبیقی سبک زندگیمطالعات تطبیقی سبک زندگی

سبک زندگی و فقه و مبانی حقوقسبک زندگی و فقه و مبانی حقوق

سبک زندگی و سیرهسبک زندگی و سیره

فلسفه علوم اجتماعیفلسفه علوم اجتماعی
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حوزه دانشی »علوم سیاسی«

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*حکمت عملی و علوم انسانی)))علوم اسالمی

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*-مطالعات انقالب اسالمی و ایران معاصر
*-مطالعات جهان اسالم

*-مطالعات سیاسی قرآن و سنت
*-سیره سیاسی اهل بیت علیهمالسالم

*-سیاست و اخالق)))
*-سیاست و کالم

*-فقه سیاسی
*-فلسفه سیاسی

1 - مباحث این گرایش در قالب های زیر ارائه می شوند:
الــف( حــدود 192 ســاعت درســی )معــادل 12 واحــد درســی( بــرای مباحــث و موضوعاتــی همچــون: حکمــت عملــی، 

روش شناســی حکمــت عملــی، فلســفه و روش شناســی و چیســتی علــوم انســانی مــدرن؛
گون  ب( حــدود 192 ســاعت درســی )معــادل 12 واحــد درســی( بــرای بررســی و آشــنایی بــا کلّیاتی از مباحــث حوزه های گونا

علوم انســانی مانند علوم تربیتی، علوم اقتصادی، علوم سیاســی و...؛
ج( حدود 256 ساعت درسی )معادل 16 واحد درسی( برای دروس اختصاصی در یکی از گرایش های علوم انسانی.

بــر ایــن اســاس، ســاعات مذکــور در مــوارد »الــف« و »ب« بــه عنــوان دروس مشــترک و دیگــر ســاعات )مذکــور در »ج«(، 
اختصــاص بــه حــوزه ای خــاص از علــوم انســانی خواهــد داشــت و در مــدرک تحصیلــی نیــز عنــوان گرایــش به صــورت جامع 

کلــی )حکمــت عملــی و علــوم انســانی( درج می گــردد.
2 - در طراحی و تدوین این رشته، مسائل عرفان مرتبط با حوزه سیاست )عرفان سیاسی( مورد توجه است.

حکمت عملی و علوم انسانیحکمت عملی و علوم انسانیسطح دوسطح دو علوم اسالمیعلوم اسالمی

سطح سهسطح سه

مطالعات انقالب اسالمی و ایران معاصرمطالعات انقالب اسالمی و ایران معاصر

سیاست و اخالقسیاست و اخالق

مطالعات جهان اسالممطالعات جهان اسالم

سیاست و کالمسیاست و کالم

مطالعات سیاسی قرآن و سنتمطالعات سیاسی قرآن و سنت

فقه سیاسیفقه سیاسی

سیره سیاسی اهل بیت علیهم السالمسیره سیاسی اهل بیت علیهم السالم

فلسفه سیاسیفلسفه سیاسی
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اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

مطالعات سیاسی - اسالمی
*فلسفه علوم سیاسی

*تحوالت سیاسی جهان اسالم
*دانش های سیاسی - اسالمی

*-فقه و روابط بین الملل

فلسفه علوم سیاسیفلسفه علوم سیاسی

حتوالت سیاسی جهان اسالمحتوالت سیاسی جهان اسالم

دانش های سیاسی - اسالمیدانش های سیاسی - اسالمی

مطالعات سیاسی - اسالمیمطالعات سیاسی - اسالمی

سطح چهارسطح چهار

فقه و روابط بنین املللفقه و روابط بنین امللل
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حوزه دانشی »روان شناسی«

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*حکمت عملی و علوم انسانی)))علوم اسالمی

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

روان شناسی اسالمی

*روان شناسی اخالق
*روان شناسی اجتماعی

*روان شناسی تربیتی
*روان شناسی خانواده

*روان شناسی تبلیغ
*روان شناسی شخصیت

1- مباحث این گرایش در قالب های زیر ارائه می شوند:
الــف( حــدود 192 ســاعت درســی )معــادل 12 واحــد درســی( بــرای مباحــث و موضوعاتــی همچــون: حکمــت عملــی، 

روش شناســی حکمــت عملــی، فلســفه و روش شناســی و چیســتی علــوم انســانی مــدرن؛
گون  ب( حــدود 192 ســاعت درســی )معــادل 12 واحــد درســی( بــرای بررســی و آشــنایی بــا کلّیاتی از مباحــث حوزه های گونا

علوم انســانی مانند علوم تربیتی، علوم اقتصادی، علوم سیاســی و...؛
ج( حدود 256 ساعت درسی )معادل 16 واحد درسی( برای دروس اختصاصی در یکی از گرایش های علوم انسانی.

بــر ایــن اســاس، ســاعات مذکــور در مــوارد »الــف« و »ب« بــه عنــوان دروس مشــترک و دیگــر ســاعات )مذکــور در »ج«(، 
اختصــاص بــه حــوزه ای خــاص از علــوم انســانی خواهــد داشــت و در مــدرک تحصیلــی نیــز عنــوان گرایــش به صــورت جامع 

کلــی )حکمــت عملــی و علــوم انســانی( درج می گــردد.

حکمت عملی و علوم انسانیحکمت عملی و علوم انسانیسطح دوسطح دو علوم اسالمیعلوم اسالمی

روان شناسی اخالقروان شناسی اخالق

روان شناسی اجتماعیروان شناسی اجتماعی

روان شناسی تربیتیروان شناسی تربیتی

روان شناسی خانوادهروان شناسی خانواده

روان شناسی تبلیغروان شناسی تبلیغ

روان شناسی شخصیتروان شناسی شخصیت

روان شناسی اسالمیروان شناسی اسالمی سطح سهسطح سه
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اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

روان شناسی اسالمی

*روان شناسی بالینی

*روان شناسی دینی

*سالمت معنوی

*فقه و روان شناسی

روان شناسی بالینیروان شناسی بالینی

روان شناسی دینیروان شناسی دینی

سالمت معنویسالمت معنوی

فقه و روان شناسیفقه و روان شناسی

روان شناسی اسالمیروان شناسی اسالمی سطح چهارسطح چهار
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حوزه دانشی »مدیریت«

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

*حکمت عملی و علوم انسانی)))علوم اسالمی

اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

مدیریت اسالمی

(((-*

*مدیریت آموزشی - پژوهشی

*مدیریت تبلیغی- فرهنگی

1- مباحث این گرایش در قالب های زیر ارائه می شوند:

الــف( حــدود 192 ســاعت درســی )معــادل 12 واحــد درســی( بــرای مباحــث و موضوعاتــی همچــون: حکمــت عملــی، 
روش شناســی حکمــت عملــی، فلســفه و روش شناســی و چیســتی علــوم انســانی مــدرن؛

گون  ب( حــدود 192 ســاعت درســی )معــادل 12 واحــد درســی( بــرای بررســی و آشــنایی بــا کلّیاتی از مباحــث حوزه های گونا
علوم انســانی مانند علوم تربیتی، علوم اقتصادی، علوم سیاســی و...؛

ج( حدود 256 ساعت درسی )معادل 16 واحد درسی( برای دروس اختصاصی در یکی از گرایش های علوم انسانی.
بــر ایــن اســاس، ســاعات مذکــور در مــوارد »الــف« و »ب« بــه عنــوان دروس مشــترک و دیگــر ســاعات )مذکــور در »ج«(، 
اختصــاص بــه حــوزه ای خــاص از علــوم انســانی خواهــد داشــت و در مــدرک تحصیلــی نیــز عنــوان گرایــش به صــورت جامع 

کلــی )حکمــت عملــی و علــوم انســانی( درج می گــردد.
2 -مدیریــت اســالمی )محــض( رشــته ای اســت کــه بــه مبانــی، اصــول و مهم تریــن مســائل دانــش مدیریــت بــر اســاس 

متــون و نصــوص دیــن اســالم می پــردازد.

حکمت عملی و علوم انسانیحکمت عملی و علوم انسانیسطح دوسطح دو علوم اسالمیعلوم اسالمی

--
مدیریت آموزشی - پژوهشیمدیریت آموزشی - پژوهشی

مدیریت تبلیغی - فرهنگیمدیریت تبلیغی - فرهنگی

مدیریت اسالمیمدیریت اسالمی سطح سهسطح سه
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اولویتنام گرایشنام رشته
دوماول

مدیریت اسالمی

*الگوی مدیریت معصومینعلیهمالسالم

*فلسفه مدیریت

*مطالعات آینده پژوهی

*سیاست گذاری فرهنگی))) 

1- در طراحی و تدوین این گرایش، مباحث »مطالعات راهبردی« مورد توجه است.

الگوی مدیریت معصومنین الگوی مدیریت معصومنین علیهم السالمعلیهم السالم

فلسفه مدیریتفلسفه مدیریت
مطالعات آینده پژوهیمطالعات آینده پژوهی

سیاست گذاری فرهنگیسیاست گذاری فرهنگی

مدیریت اسالمیمدیریت اسالمی سطح چهارسطح چهار


