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بندی ای، با درجهیک برنامه جامع درسی  وزه 
اا بندی وسییاش هیید  ان نا  در وزه و طبقه

 ...   جایش خال  است
اه جنله چیزاای  که وزه  اوتیاج دارد یک 

اا نظام تعلیم و تربیت اسیییت تا در و  و ت
ادر نرود، امروه دیگر روهی نیسیییت که ما 
اجاه  بدایم یک روه یا یک سییا ت اه  نر 
جزان  متدین و وماد  برای تالش و مجاادت 

ی ادر رود. ی یعن  یک طلبه  )وزه  و در را  دین 
 (22 ص ،2رووانیت، ج 

اا، اما در مزرد دروس تحصیل و تحقیق وزه 
داد این قه سیینت  و اجت به ف قد  نب معت جا

یز  جا ت لز اه و  را  جزااری اسیییتم و 
دانم... مجتدد باید به مسییا ل هما  خزد نن 

 اواطه داهته باهد...
یاه وزه  ید نبض تفکر و ن با یت  وان اا و رو

هته  ست خزد دا شه در د ویند  جامعه را انی
باهییند و انزار  چند  دم جلزتر اه وزاد ، 

هند... مدیای  کس سب با شزر العنل منا )من
  رووانیت(
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی ▪ ییییییییییییییییییییییییییییییی
 تعاریف 

 ییییییییییییییییییییییییییییییی ▪ ییییییییییییییییییییییییییییییی
نام ننزد  و در وال گذراند  اای  لنیه ثبتجدت تحصیل در وزه فردی است که  داوطلب:

 .باهدمراول پذیرش م 

نام، وهمز ، مصاوبه و مشاور  را با مزفقیت سپری برای داوطلبان  که مراول ثبت کد موقت:
ا تبار این هنار  پروند  وداکثر یک سال  مز ت صادر خزااد هد.  تحصیل  پروند  ننایند هنار 

اای ومزهه  و استفاد  اه برخ  خدمات ومزهه  و صرفًا جدت امکا  ثبت اطال ات در سامانه
 باهد.استفاد  اه انه خدمات وزهوی نن  مجّزهباهد و به معنای پذیرش  طع  و م 

گیرد یز تنام  مراول پذیرش به داوطلب تعلق م ومکدی که بعد اه ط  کرد  مزفقیت کد دائم:
اه  مطابق ضزابطبه  نزا  طلبه رسن  وزه   لنیه هناخته هد  و ، کداین دریافت و داوطلب با 

 برخزردار خزااد هد.کلیه خدمات رفاا  و ومزهه  
زد  بدر مرکز مدیریت فعال دارای  کد تحصیل  تنام  مراول پذیرش را گذراند  و فردی که  طلبه:

 اهتغال به تحصیل دارد.تحت برنامه به صزرت رسن  و 
 تیریمد مرکز گسترش یهزرا اه  ومزهه فّعالّیت مجّزه با که  ومزهه واود :هیعلم مدرسه

 اختصار به و کند م فّعالّیت  ابالغ یاادستزرالعنل و اانامهنییو با مطابق و هی لن یاا وزه
 .هزد م د ینام مدرسه

لز و اای م تهزد که تزسط مجنز هاای  گفته م فّعالّیت به سلسله مراول و پذیرش:یند فرآ
نام و امتیاهات متقاض ، اه بدو ثبت طیهران و مش ص، جدت اوراه اساس ضزابط  معیّ  مرتبط بر

 .هزد م د ینام فرایند اختصار به و گیرد  داوطلب صزرت م یتا پذیرش ندا
بندی داوطلبین و متقاضیا  ورود به وزه  با تزجه به مقطع تحصیل  به تقسیم گروه آموزشی:

 باهد:هزد که دارای سه گرو  ومزهه  و به هرح ذیل م گفته م  ااو کالسیک  
 نظام متزسطه دوم دور  دام هیپا متزسطه، اول دور  ندم و اشتم هیپا :اول گروه 

 دارای سابقه تحصیل در سالدانش ومزها   و ان نین پرورش و ومزهش دیجد
 پرورش؛ و ومزهش می د نظام رستا یدب دوم و اول ،ی رااننا سزم



 21 کلّیاتبخش اول:

 متزسییطه دوم دور  دواهدام و اهدامی هیپاهاغلین به تحصیل در  :دوم گروه 
و ان نین دانش ومزها  دارای سابقه تحصیل در  پرورش و ومزهش دیجد نظام

 و ومزهش می د نظام  دانشییگااشیپ و یا (پلمید) رسییتا یدب سییزمسال 
 واود؛ 23ی دارای وداکثر شجزندایا  و پرورش

 مدرک یدارادرس  و یا  واود 23 ی دارای بیش اهدانشجز: سوم گروه 
  .دکترا و ارهد  کارهناس ، کارهناس ، کاردان

 لزم  طالش تربیت و تعلیم جدت الهم تزانای  اه برخزردار که است فاضل  رووان  :1استاد
اای بزد  و طبق ضزابط، اهتغال به تدریس در وزه   لنیه وزه  نیاه مزرد  لزم اه یک  در دین 

  لنیه دارد.

صیلی: سالنیم ست که نین   تح هد  و در و  مدت هما  ومزهه  ا هامل  صیل  را  سال تح اه 
 گردد.سزی مدارس تحت پزهش ارا ه م  اه  رسندروس وزهوی به صزرت 

مدت هما  مجاه برای اتنام یک دور  تحصیییل  را سیینزات  دوره(: سنننوات تحصننیلی طول
 نامند.تحصیل  یا طزل دور  م 

به ار دور  تحصیییل  وزهوی با اادام مشیی ص که منجر به ارا ه گزاا  پایا  دور  به  سنن: :
 2د.گزینگردد، سطح تحصیل  م ش م طال

سهمد واحد آموزشی: ص   ،سفیرا  ادایت ،بلندمدت  لنیه ر ص س یامرکز ت  س  ومزهشه مؤ

 د.باهم ، اه هزرای گسترش فّعالّیترسن   مجّزه ال  وزهوی که دارای 
جنع  متشکل اه اساتید مدرسه  لنیه که بر اساس هرح وظایز مصزش  تربیتی: -گروه علمی

  کنند.م  فّعالّیت
  

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
اای  لنیه، مراول هزرای  ال  وزه  499است که براساس مصزبه . به  بارت دیگر: استاد وزه   لنیه رووان  فاضل  1

یت وزه  مدیر مه مرکز  حت برنا اای ومزههیی  ت ود ته اسیییت و در وا پذیرف جام  یا در جذش و گزینش او ان یه  اای  لن
 اای رسن  وزه   لنیه  م اهتغال به تدریس دارد.مدرس

 گردد. اجرا م  وهد  مصزش  2و  2سفیرا  ادایت در وال واضر در سطح  . 2
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی

 1آموزشی سفیران هدایت برنامه
 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی

  نزا  .1 هماد
 ومزهه  سفیرا  ادایت است. ه نزا  برنامه، برنام

 تعریز .2 هماد
این دور  اولین مقطع وزهوی سفیرا  ادایت است که طالش، با مبان  ا تقادی، ادبیات  رش، 

 هیافتد نیاه و مناطق کنتر تزسعه فقه، اصزل و اخالق اسالم ، به منظزر تبلیغ در مناطق مزر منطق،
ق طباای  لن  و مدارت ، اای اخال   و تزانای هزند و پس اه اوراه صالویتفرانگ ، وهنا م 

 «تبلیغ و معارم اسالم  )سفیرا  ادایت(»اای  لنیه با  نزا  سطح دو وزه  هضزابط، دانشنام
 کنند. دریافت م 

 اادام .3 هماد
بیت و االصل  الله  لیه ووله محبت و والیت پیامبر اکرم  همعرفت و اینا  اسالم  و رووی یارتقا (1

 ؛ لیدم السالم
یّ  (2  ش به اخالق و وداش اسالم  و هّی طلبگ ؛ق و تأدّ ت و ت لّ ت وزه  و رووانیّ وهنای  با از
 ؛ااو اصزل فقه و مدارت بکارگیری  هناخت صرم و نحز، تجزید، منطق، فقه و (3
 ؛ لیدم السالمو تاریخ اسالم و اال بیت  رم و  قا د، اخالق اسالم ، اوکامهناخت معا (4
وهنای  با  لزم  رون ،  لم لغت،  لزم ودیث، بالغت، وکنت اسالم ، تفسیر و تاریخ  (5

 انقالش اسالم ؛
 و نظام اسالم ؛  لیدم السالم ایجاد تزا  تبلیغ و دفاع  لن  اه اسالم، مکتب اال بیت  (6
 اای فرانگ ؛ایجاد ومادگ  جدت مدیریت مساجد و کانز  (7
اای اای  نزم  تبلیغ، تدریس، پژواش و پاس گزی  به پرسشایجاد و تقزیت مدارت (8

 اای نزین.گیری اه فناوریدین  با بدر 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 باهد.اای  لنیه م هزرای  ال  وزه  1221مطالب این  سنت، متن مصزبه هنار  . 1
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 ااسیاست. 4 هماد
 ااتنام به رهد ا تقادی و اخال   طالش؛ (1
ریزی جامع و اناانگ در ابعاد هناخت ، مدارت  و نگره ، با محزریت برنامهااتنام به  (2

 ؛ لیدم السالم و اال بیت  لیه و وله الله صل   رو  و سنت پیامبر اکرم
 اای تربیت ؛کرد  ومزهش و ومزه ااتنام به کاربردی (3
 وزهوی در تعلیم، تدذیب، تحقیق و تبلیغ؛ هاای وسنااتنام به سنت (4
ه معرف   النا  ربان ، به  نزا  الگز در ویات  لن  و معنزی و ارتباط مؤثر با ااتنام ب (5

 بزرگا  و فضال؛
 تزجه به نیاه جامعه و نظام اسالم ؛ (6
کید بر بدر  (7  اا و ابزاراای کارومد ومزهه  و تبلیغ ؛اا، روشگیری اه مدارتتأ
کید بر هناسای  طالش مستعد و ادایت و ونایت اه  (8  ؛ااو تأ
کید (9  ال؛ق و فّع م، خاّل ش، منّظ ن، مدّذ مندی اه اساتید، مدیرا  و کارکنا  متدیّ بر بدر  تأ

 تزجه به سالمت جسن  و نشاط و هاداب  طالش. (11
 1نظام ومزهه  .5 هماد

و وضزری است و طزل دور  بدو  اوتساش   2سال ، درس نظام ومزهه  این دور  نیم
 سال است.نیم 12و وداکثر  4مرخص  تحصیل ، ودا ل 

 هرایط پذیرش .6 هماد
 اای مصزش؛نامهاای  نزم  و اخال   بر اساس وییناوراه صالویت (1
 داهتن مدرک دیپلم؛ (2
 سال سن؛ 22داهتن وداکثر  (3

سربازی به حداکثر سن افزوده تعداد سنوات تحصیالت باالتر از دیپلم و خدمت  :تبصره
 شود.می

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 باهند.سا ت درس  م  2413. در طزل دور ، طالش مزظز به گذراند  1
ستقل ارهیاب  م 2 صزرت م یگر دهزد و  بزل  یا رد در یک درس، تأثیری در  بزل  یا رد دروس . در این نظام ار درس به 

 ندارد.
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و ت، تا اتنام دور  و  دم اهتغال به تحصیل انزما  در سایر مراکز تحصیل تنام تعّدد (4
 ومزهه ؛

سال در مناطق  5مبن  بر اهتغال به تبلیغ با لباس مقدس رووانیت به مدت  تعّددسپرد   (5
 سفیرا ؛ 2فرانگ ، پس اه فراغت اه سطح  هیافتو مناطق کنتر تزسعه 1مزرد نیاه

دتقلیل سنوات  تبصره: سال با تشخیص  3تبلیغی در برخی از مناطق کشور تا حداقل  تعهّ
 2.دباشهای علمیه بالمانع میمدیر حوزه تأیید های علمیه و معاونت تبلیغ حوزه

  بزل  در وهمز  ورودی و مصاوبه. (6
 2:مش صات تفصیل  دروس .7 هماد

 
 دانشی قرآن حوزه 

 عنوان درس ردیف
ساعت 

 درس

 نوع درس

 هدف

ی
ظر

ن
 

ی
عمل

 

ی 
ظر

ن
- 

ی
عمل

 

1  
 را ت و 

 تجزید  رو 
11+22    

ید  رو  هییناخت  زا د مربزط به روا  خزان  و تجز
 کارگیری و کریم و کسب مدارت تش یص و به

2  
تفسیر 

تا  1ترتیب  
15 

293    
با محتزا و مفاایم  نای  و انس  جزء اول  رو   15وهیی

 کریم به صزرت ترتیب 

    22  لزم  رون   2
وهنای  با اصطالوات و مسا ل اساس  مربزط به  رو  

ری ناپذیکریم مانند نسییخ، محکم و متشییابه، تحریز
 انرا  با پاسخ به هبدات

 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 .231الحا   مصزبه هزرای گسترش در جلسه . 1
 .231الحا   مصزبه هزرای گسترش در جلسه . 2
 .231مصزبه هزرای گسترش در جلسه  اصالو . 2
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 حوزه دانشی حدیث 

 عنوان درس ردیف
ساعت 

 درس

 نوع درس

 هدف

ی
ظر

ن
 

ی
عمل

 

ی 
ظر

ن
- 

ی
عمل

 

1  
و  د ا

 هیارات
11+8     

و مشدزر و بررس  معارم   وهنای  با اد یه و هیارات مأثزر
 ، ضنن اهار  به سندااو مزجزد در 

    22  لزم ودیث  2
وهنای  با اصطالوات و مسا ل اساس  مربزط به وجیت، 

 رینتمو منابع ودیث  هیییعه و مد جزامع ،تاریخ ودیث
 منابع ودیث  اال تسنن

2  
درایه رجال و 

 کاربردی
22    

یه و درا بهوهنای  با اصطالوات و مسا ل اساس  مربزط 
  بر بررسیی تأکیدرجال الحدیث به ویژ  منابع رجال  با 

 اا و مصادیق اه اوادیث و کتب اربعه ودیث  هیعهننزنه
معارم   9

 2و1  ودیث
19    

ضنن  هیع   ضامین اوادیث  هنای  و انس با محتزا و م و
  ااو  مزضز   بندیطبقه

 

 حوزه دانشی اخالق، تربیت و مشاوره اسالمی 
ف

دی
ر

 

عنوان 

 درس

ساعت 

 درس

 نوع درس

 هدف

ی
ظر

ن
 

ی
عمل

 

ی 
ظر

ن
- 

ی
عمل

 

1  
اخالق 
اسالم  

 9تا1
19    

وهیینای  با اصییطالوات و مفاایم اصییل  و فر   اخالق 
اای ارتباط خزد با خدا و ارتباط خزد با اسییالم  در وزه 

 و تطبیق مفاایم و  زا د بر مزارد یومزه لممردم و 

2  
اخالق 
اسالم  

 1و5
22    

  اخال  تیترب یااروشاادام، اصزل و  ، با مبان ی وهنا
 السالم دمی ل تیبر  رو  و سنت و مکتب اال ب تأکیدبا 
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ف
دی

ر
 

عنوان 

 درس

ساعت 

 درس

 نوع درس

 هدف

ی
ظر

ن
 

ی
عمل

 

ی 
ظر

ن
- 

ی
عمل

 

2  
اصزل کل  
مشاور  و 

 نای نراا
11+8     

و فرویند مشییاور  و  ااروشوهیینای  با اصییزل، فنز ، انزاع، 
 )به صزرت کارگاا (رااننای ، با تأکید بر دیدگا  اسالم  

روانشناس    9
 تبلیغو 

22    
اای وهیینای  با خصییزصیییات روان  م اطبا  و هیییز 

ن، ی تبلیغ دیااروشهییناسیی  در اای روا بکارگیری یافته
 جذش م اطب و ایجاد ارتباط و تأثیرگذاری

روانشناس    5
  نزم 

22    

انزاع و ا سییام و ،  ، هییناسییروا   کل میبا مفاا ی وهیینا
  کل یاابحث ،جا یو ا زشیا صییاش، انگ یزلزژیزیف

 کلّیاتو  تیهیی صیی ،یریادگی ، اجتنا   هییناسییروا 
  هناسروش

 
 حوزه دانشی تاریخ و سیره 

ف
دی

ر
 

 عنوان درس
ساعت 

 درس

 نوع درس

 هدف

ی
ظر

ن
 

ی
عمل

 

ی 
ظر

ن
- 

ی
عمل

 

1  
تاریخ انقالش 

 اسالم 
22    

هنا س  با تحزالت فرانگ ی و سیو  ط با مدم و مرتب  ا
سالم سال اخ را یا  انقالش ا بر  دیبا تأک ر،یدر پنجا  

 روه  اسیس اناتیجر

    11 1تاریخ اسالم   2
یه و صل  الله  ل صر پیامبر  هناخت و تحلیل وزاد  مدم

 وله 

2  
و  2تاریخ اسالم 

2 
19    

مدم جدا  اسییالم به ویژ  هییناخت و تحلیل وزاد  
کرم ا و ایع مرتبط با امر امامت پس اه رولت پیامبر

 تا پایا  غیبت صغریصل  الله  لیه و وله 
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ف
دی

ر
 

 عنوان درس
ساعت 

 درس

 نوع درس

 هدف

ی
ظر

ن
 

ی
عمل

 

ی 
ظر

ن
- 

ی
عمل

 

9  
هناس  جریا 

سیاس  دورا  
 انقالش اسالم 

22    
س  مدم و مرتبط با  سیا هنای  با تحزالت فرانگ  و  و
نات  یا ید بر جر تأک با  دورا  انقالش اسییالم  ایرا  

 اجتنا   روه -سیاس 

م  لیدمعصزمین  سیر   5

 السالم
98    

سیر  اخال   و رفتاری پیامبر اکرم  هنای  با    الله  لیه ووله صل و
سالممعصیزمین  و ابعاد  بر تأکیدگزناگز  با  ابعاد در   لیدم ال

 فردی و اجتنا  
 
 حوزه دانشی زبان و ادبیات عربی 

ف
دی

ر
 

 عنوان درس
ساعت 
 درس

 نوع درس

 هدف

ی
ظر

ن
 

ی
عمل

 

ی 
ظر

ن
- 

ی
عمل

 

وهنای  با اصطالوات، مفاایم و  زا د اساس   لم صرم     11 1صرم   1
  ااو و تزانای  باهگزی  و کاربرد 

هییناخت و فدم د یق مفاایم و  زا د اسییاسیی  و پرکاربرد     113 2و  2صرم   2
  ااو صرم و کسب مدارت باهگزی  و کاربرد 

صرم   2
سب مدارت تطبیق     22 کاربردی صرم بر تزانای  و ک ساهی  زا د  لم 

 بر ویات و روایات تأکیدمتز   رب  با 
وهنای  با اصطالوات، مفاایم و  زا د اساس   لم نحز و     19 1نحز   9

  ااو تزانای  باهگزی  و کاربرد 
هناخت و فدم د یق مفاایم و  زا د اساس  و پرکاربرد نحز     223 5تا  2نحز   5

  ااو و کسب مدارت باهگزی  و کاربرد 
  ساهی  زا د  لم نحز بر متزتزانای  و کسب مدارت تطبیق     19 نحز کاربردی  1

 بر ویات و روایات تأکید رب  با 
س   لم     85 بالغت  1 سا صطالوات، مفاایم و  زا د ا هناخت و فدم ا

   اا وبالغت )معان ، بدیع و بیا ( و تزانای  باهگزی  و کاربرد 
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 حوزه دانشی فقه و اصول 

 ردیف
عنوان 

 درس

ساعت 

 درس

 نوع درس

 هدف

ی
ظر

ن
 

ی
عمل

 

ی 
ظر

ن
- 

ی
عمل

 

1  
 اصزل فقه 

 2و  1
153    

 اساس  مربزط بهوهنای  با اصطالوات، مفاایم و  زا د 
 استنباط وکم هر   اه منابع

2  
 اصزل فقه

 5تا  2 
255    

هناخت  زا د و  زانین مربزط به استنباط وکم هر   اه 
 کارگیری و منابع و کسب مدارت تش یص و به

    128 2تا  1اوکام   2
بر  یدتأکوهیینای  تفصیییل  با یک دور  اوکام هییر  ، با 

 جامعه مبتالبهاوکام مستحدثه و 

9  
روش 

است راج 
 فتزا

22+22     
ی است راج فتاوا اه منابع  مانند: ااروشوهنای  با  زا د و 

و کسییب  ةالزثق  و تحریرالزسیییل ة نلیه،  رو هرسییال
 اای و  )به صزرت کارگاا (مدارت

    513 1تا  1فقه   5
 با مسا ل مدم فقد  بر اساس متز   استداللنینه وهنای  

 معتبر فقد 
    29  زا د فقدیه  1

وهیینای  با  زا د فقد  مدم و پرکاربرد در اسییتنباط وکم 
 هر   اه منابع

 

  و فرق انیاد ی،کالم اسالمحوزه دانشی 

 عنوان درس ردیف
ساعت 

 درس

 نوع درس

 هدف

ی
ظر

ن
 

ی
عمل

 

ی 
ظر

ن
- 

ی
عمل

 

1  
وهنای  با 

 فرق اسالم 
22    

اای مدم و کتب اصییل  فر ه ااروشاا، وهیینای  با ومزه 
تشیییع و تسیینن، مانند امامیه، اسیینا یلیه، هیدیه، معتزله، 

 اها ر  و اباضیه با اهار  به واابیت

2  
معارم و 

 1 دی قا
98    

مسا ل و مباوث خداهناس   نیترمدمهناخت مفاایم و 
)اثبات ذات، رابطه صییفات و ذات و تبیین تزوید،  لم، 

  درت، ویات و...( و پاسخ به هبدات مدم
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 عنوان درس ردیف
ساعت 

 درس

 نوع درس

 هدف

ی
ظر

ن
 

ی
عمل

 

ی 
ظر

ن
- 

ی
عمل

 

2  
معارم و 

 2 دی قا
98    

ین و تبیمسییا ل و مباوث نبزت  نیترمدمهییناخت مفاایم و 
اا، وظایز و اختیارات و را  هییناخت انبیاء و اثبات ویژگ 

سالم  ه صل  الله  لیه و ولهنبزت و خاتنیت پیامبر ا سخ به  بدات و پا
 مدم

معارم و   9
 2 دی قا

19    
سا ل و مباوث امامت  نیترمدمهناخت مفاایم و   بیا م

یدم  لاا، وظایز و اختیارات امام و اثبات امامت ا نه ویژگ 

 و پاسخ به هبدات مدم السالم

معارم و   5
 9 دی قا

22    
مسییا ل و مباوث  قل  و  نیترمدمهییناخت مفاایم و 

عاد مت و نقل  م یا قت مرگ و  الم برهخ،   )وقی
 و پاسخ به هبدات مدم اای و (ویژگ 

معارم و   1
 5 دی قا

22    
مسییا ل و مباوث جدید  نیترمدمهییناخت مفاایم و 

ند منشیییأ دین، کالم   مان تکثرگرای ،  لم و دین و )
 و پاسخ به هبدات مدم دین، ارمنزتیک(  لنرو

    22 والیت فقیه  1
تبیین نظام سیاس  هیعه در  صر غیبت و هناخت رابر 
و واکم اجتنا  ، هییرایط، وظایز و اختیارات او، با 

 رویکرد پاسخ به هبدات

 -ا تقادی   8
 1ا تضای 

22    
اای مدم و کتب اصییل  فر ه ااروشاا، وهیینای  با ومزه 

هبدات و منطقه سخ به  ه با ی مقابلااروشای با رویکرد پا
  ااو 

 

  

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
ای و  لن  . درسیی  اسییت که با تزجه به اادام برنامه ومزههیی   لزم اسییالم  با رویکرد تربیت مبلغ و نیاهاای منطقه 1

 هزد.اای مربزط، تعیین و الزام  م سا ت، طبق دستزرالعنل 22اای کالم  و ادیا  و فرق، تا سقز طاّلش در وزه 
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 حوزه دانشی منطق و حکمت اسالمی 

 عنوان درس ردیف
ساعت 

 درس

 نوع درس

 هدف

ی
ظر

ن
 

ی
عمل

 

ی 
ظر

ن
- 

ی
عمل

 

1  
وکنت 
 اسالم 

83    
سا ل مدم  ساختار و م صطالوات،  هنای  با مفاایم، ا و

 فلسفه اسالم  بر اساس وکنت متعالیه 
 آشنایی با اصطالحات، مفاهیم و قواعد اساسی علم منطق     22 1منطق   2

    128 2و  2منطق   2
هناخت و فدم د یق مفاایم و  زا د اساس  و پرکاربرد  لم 

  ااو منطق و کسب مدارت باهگزی  و کاربرد 
 
  انسانی –حوزه دانشی علوم اسالمی 

 عنوان درس ردیف
ساعت 

 درس

 نوع درس

 هدف

ی
ظر

ن
 

ی
عمل

 

ی 
ظر

ن
- 

ی
عمل

 

1  
  هناسجامعه

 و تبلیغ
22    

هنای  با ویژگ  سان   و اصزلاا و مدم واکم بر جزامع ان
و نحز  تأثیر متقابل فرد و جامعه، در راستای انجام رسالت 

 تبلیغ

    11  انز  اساس   2

هناخت ساختار نظام جندزری اسالم ، ماایت، وظایز، 
اای اجرای ،  انز  داد اای ن کارکرد یارات و  گذاری، اخت

 ضییای  و نظارت  با تزجه به متن  انز  اسییاسیی  جندزری 
 اسالم  ایرا 

2  
تعلیم و 
تربیت 
 اسالم 

22    
 ااروش نیترمدموهنای  با اصطالوات، مبان ، اصزل و 

 و مراول تعلیم و تربیت اسالم 

مدیریت   9
 اسالم 

22    
ریزی و ی مدم برنامهااروشوهیینای  با اصییزل،  زا د و 

 فرانگ ، با محزریت مدیریت مسجد  -مدیریت تبلیغ 
 



 11 کلّیاتبخش اول:

  ادبیات فارسیحوزه دانشی 

 ردیف
عنوان 

 درس
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 درس
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ظر
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ی  
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1  
ویین 

 نگارش
22+11     

ی نگارش و کسییب مدارت ااروشوهیینای  با  زا د و 
 نگارش متن فارس 

 

  به همراه تحقیق پایانی( هامهارتحوزه دانشی( 

 عنوان درس ردیف
ساعت 
 درس

 نوع درس

 هدف
ی

ظر
ن

 

ی
عمل

 

ی 
ظر

ن
- 

ی
عمل

 

روش ومزهش   1
     8+11 اوکام

با  زا د، فنز  و  نای   ی ومزهش اوکام ااروشوهیی
 اای و  )به صزرت کارگاا (هر   و کسب مدارت

2  
روش 

داری کالس
و  ا کزدک

 ا نزجزان

11+8     
داری ی کالسااروشوهیینای  با  زا د، فنز ، وداش و 

نا  و  یاب  ومزهش کزدکا  و نزجزا کسییب و ارههیی
 اای و  )به صزرت کارگاا (مدارت

روش ومزهش   2
     8+11 کریم  رو 

نا نز  و  ی وهییی ف مزهش  یااروشبا  زا د،  و
فاا دیتجز ، خزانروا  ، خزانحیصییح  رو   میو م

 ( و  )به صزرت کارگاا یااو کسب مدارت میکر

روش تحلیل   9
     8+11 مسا ل سیاس 

با  زا د، وداش و  نای   ووری ی جنعااروشوهیی
س اطال ات،  سیا س  و ایع  سب تحلیل و برر  و ک

 اای و  )به صزرت کارگاا (مدارت
     8+29 روش تدریس   5

 یدارکالس یااروشبا اصزل، فنز ، وداش و  ی وهنا
 و  یااو کسب مدارت  درس  ابیو ارهه

روش تبلیغ در   1
     8+29 فضای مجاهی

ی تبلیغ در فضییای ااروشوهیینای  با  زا د، فنز  و 
اای و  )به صزرت کارگاا ( مجاهی و کسب مدارت

 اای اجتنا  بر تبلیغ در هبکه تأکیدبا 
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 عنوان درس ردیف
ساعت 
 درس

 نوع درس

 هدف

ی
ظر

ن
 

ی
عمل

 

ی 
ظر

ن
- 

ی
عمل

 

روش س نران    1
    11+22 دین 

هنا مدم  یااروشبا  زا د، وداش، فنز ، مراول و  ی و
 و  یااخطابه، منبر و کسب مدارت

روش ذکر   8
     8+11 مصیبت

نا نابع، وداش، فنز  و  ی وهیی   یااروشبا  زا د م
ص ی سراحهیمد سب مدارت بتیو ذکر م و   یااو ک

 ( )به صزرت کارگاا

کارورهی   4
     142 1تا  1 ااروش

 سییاهی  زا د، وداش،تزانای  و کسییب مدارت تطبیق
به صییزرت غتبلی یاااا و مدارتمراول و روش   

با  ااو ل  و ندادینه کرد  ناای  کارگاا  و تنرین
 داریبر مدارت س نران  و کالس تأکید

اای مدارت  13
     8+29 پژواش  

هنای  با مدارت س  پژواش، مانند: روش و سا اای ا
ه هناس ، تبدیل مشکل ببرداری، مسألهمطالعه، فیش

)به اای و  مسییأله و فرویند پژواش و کسییب مدارت
 صزرت کارگاا (

     19 تحقیق پایان   11
باوث ارا ه هیید  در دور  ارا ه پژواش در یک  اه  م

در  غبر یک  اه مسا ل متناسب با تبلی تأکیدومزهه  با 
 بندی ا زالووری و جنعود تتبع، جنع

 

 یادآوری:  

های های داخلی در حوزه وظایف مدیریتو دسووتوراللم نامه تدوین و تصووویب یی ن .3

ها و ضووواب  نامهاسووتانی و یا مدارس علم ه، به طوورم عدا تداخ  و متایر  با یی ن 

 باطد.های علم ه بالمانع میابالغی از سوی ملاونت یموزش حوزه
نامه، در محدوده های اسووتانی در این یی نکل ه ارجاعا  و وظایف محوله به مدیریت .5

 د. باطقم می واحدهای یموزطیامور  مرکزمدارس قم، بر عهده 
صور  عدا ت  .3 شک     ترب تی در مدارس علم ه -شک   گروه علمی در  و تا پ ش از ت

 ین کل ه ارجاعا  و وظایف مربوطه بر عهده طورای مدرسه خواهد بود.
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی

 2 نامه آموزشیآیین کلیّات
 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی

 و پذیرش نامثبت
ه ب ،اای  لنیه پس اه  بزل  در فرویند سنجش  لن  و گزینشداوطلبا  ورود به وزه  :1ماده

  نزا  طلبه پذیرفته خزااند هد.
 شود.پذیرش داوطلبان تحصیل در برنامه آموزشی سفیران هدایت از مقطع دیپلم و باالتر انجام می تبصره:

 نظام آموزشی
  سالنیموضزری، در مقطع سطح دو برنامه ومزهه  سفیرا  ادایت نظام ومزهه  در  :2ماده

 سا ت  است. –و درس 
اه درس  ارو  بزل  یا  دم  بزل  در  هد  لیتشکمستقل  سالنیمار سال تحصیل  اه دو  :3ماده

  هزد.، به انا  درس محدود م سالنیمار 
 باهد.تحصیل ، برگزاری دور  تابستان  نیز مجاه م  سالنیمدر ارسال تحصیل ،  الو  بر دو  :4ماده

آموزشی تابستانی در برنامه آموزشی سفیران هدایت به شرط دوره  برگزاری :1 تبصره
 باشد.های تبلیغی، بالمانع میفّعالّیتفراهم آمدن انجام 

شود ب درسی اجرا میاین دوره به صورت حضوری و با رعایت سقف ساعات مصّو  :2 تبصره
 باشند.ال تحصیلی هستند، مجاز به شرکت در آن میو طالبی که دارای پرونده فّع 

استا  ومزهش  هزرایاه  مجّزهی تابستان  را پس اه اخذ اادور تزانند م ،  لنیهمدارس  :5ماده
 برگزار کنند.  معاونت ومزهش ستاد طبق ضزابط و هرایط ابالغ و 

 سالنیم 19و وداکثر تا  سالنیم 13معنزل به طزر  در سطح دو سفیرا  ادایت لیتحص مدتطزل  :6ماده
 است. تحصیل 

کاهش سنوات تحصیل برای طالب واجد شرایط بر اساس ضوابط مربوطه از طریق تبصره: 
یا استفاده حداکثری از تقویم آموزشی و همچنین افزایش  3اخذ درس مازادیا  2تابستانیهای دوره

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
اصل  و کل  ومزهه  به صزرت اجنال  بیا  هد  است و در فصزل  اصزل و ضزابط نامه ومزهه ،ویین کلّیات. در ب ش 1

 .اا و ضزابط تفصیل  تبیین هد  استبعد دستزرالعنل
 فصل اول ومد  است. ،تابستان  در ب ش دوماای . دستزرالعنل برگزاری دور 2
 فصل اول ومد  است. ، ( در ب ش دومی. دستزرالعنل نحز  اخذ درس ماهاد )تحصیل ارتقا2
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 .باشدمیسنوات تحصیل با رعایت حداقل و حداکثر ساعات مجاز برای انتخاب درس بالمانع 
تحصیل  )هامل ایام درس ، ایام امتحان  و دور  سال  ارمدارس در  تحصیل تقزیم  :7ماده

و تأیید مدیریت وزه   لنیه استا  طبق هزرای مدرسه  تابستان ( پس اه تصزیب در
 باهد.ضزابط ابالغ  معاونت ومزهش ستاد الهم االجرا م 

ت تنام و ت و وضزری ربه صز سطح دو سفیرا  ادایتاست در هما  تحصیل در  تعّددطلبه م :8ماده
 اای درس  و غیر درس  مدرسه هرکت ننزد  و در اختیار مدرسه باهد.تنام برنامهدر 

در مقطع مذکزر، تا پیش اه تکنیل  سطح دو سفیرا  ادایت تحصیل انزما  طالش :9ماده
 .باهدمجاه نن مراکز غیروزهوی 

صره:  سطح تب صیل همزمان پس از تکمیل  سفیران هدایتهرگونه تح ساس صرفاً ب دو  ر ا
 شد.باامکان پذیر می های تبلیغی،فّعالّیتو به شرط عدم تنافی با  نامه مربوطهضوابط و آیین

و   1ااو ارا ه دروس مصزش برنامه ومزهه  سفیرا  ادایت و ر ایت منابع ومزهه   :11ماده
 باهد. ضروری م  ااو ریزی دروس بر اساس ان نین برنامه

آن درس در صورتی که مدرسه برای تکمیل محدوده درس، نیاز به اضافه کردن ساعات : تبصره
در این شورای مدرسه  تصویب با پیشنهاد معاون آموزش مدرسه و تواندداشته باشد می را

ساعات درسی به شرط تکمیل محدوده و عدم اختالل  کم کردنخصوص اقدام نماید. همچنین 
، با پیشنهاد معاون آموزش درصد ساعات تعیین شده برای هر درس 22در یادگیری طالب تا سقف 

 بالمانع است. شورای مدرسهتصویب  مدرسه و
سا ت درس  در ودا ل  1533ی  لنیه، گذراند  اامدت هما  مجاه تحصیل در وزه  :11ماده

بزد  و محاسبه رهد تحصیل   طبق ضزابط سال تحصیل  سهوداکثر در یک سال و 
 باهد.طالش بر اساس مقدار سا ت مذکزر م 

 در صورت عدم گذراندن دروس در مدت مذکور، در خصوص وضعّیت تحصیلی طلبه :تبصره
 تحصیلی طالب اقدام خواهد شد. رسیدگی به امورق دستورالعمل مطاب

 
 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 نامه ومد  است.یید در فصل دوم اه ب ش دوم انین ویینأجداول درس  و منابع ومزهه  مزرد ت .1
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 درسیی یزر برنامه
تحصیل ، مزظز به انت اش درس مطابق ضزابط  سالنیمار طالش  بل اه هروع  :12ماده

 باهند.م 
 باهد. سا ت درس م  925و وداکثر  213ودا ل  سالنیممقدار انت اش درس در ار  :13ماده

تقاضای انتخاب درس کمتر از حد معمول، در صورت تأیید اضطرار از سوی شورای  تبصره:
 است. مجازساعت  172، تا حداقل مدرسه

 لسانیمی گذهته، انت اش درس جدید در ااسالنیماه  نیاهپیشدر صزرت وجزد درس  :14ماده
 باهد.مجاه م  مذکزرس وبعد، تندا پس اه انت اش در

س انت اش در ادامه تحصیل اه طریق تزانند نسبت بهم در صزرت داهتن هرایط، طالش  :15ماده
 .ا دام ننایند )به صزرت وضزری( دورۀ تابستان هرکت در با و یا  سالنیمدر طزل ماهاد 

تابستان  و انت اش درس در و  برای انه طالش، با  تبلیغ  - هرکت در دور  ومزهه  :16ماده
 و ضزابط مربزطه بالمانع است.ر ایت هرایط 

 باهد. مطابق ضزابط ضروری م ، سالنیمتشکیل کالس در ابتدای ار الهم برای ود نصاش ر ایت  :17ماده
 یابد.ت م با معرف  و وضزر استاد دارای وکم تدریس رسنیّ  کالس درس :18ماده
مطابق جدول  محدود  درس  منبع واستاد، مزظز به وضزر مستنر و تدریس کامل  :19ماده

 .تحصیل  است سالنیمدرس  ار 
اه مدرسه خزد، مجاه به هرکت در کالس  مجّزهطالش پس اه اخذ در برخ  اه دروس،  :21ماده

 باهند.درس استادی غیر اه مدرسه محل تحصیل خزد م 
 حضور و غیاب

 است.وضزر طلبه در انه جلسات درس  و امتحان  الزام   :21ماده
ار درس، مزجب وذم و  درس  سا ات تعیین هد  ود مجاهغیبت طلبه در بیش اه  :22ماده

 در این صزرت، طلبه باید و  درس را دوبار  به صزرت وضزری بگذراند. و هزدم 
 امتحانات

 . باهدم درس،  و مصزش و ابالغ   ۀبر اساس محدود دروساخذ امتحا  کتب  اه  :23ماده
اای و  درس )با ر ایت سایر هرایط برگزاری امتحا  ار درس بالفاصله بعد اه اتنام کالس :24ماده

 مانند اتنام محدود  و برگزاری سا ات درس  مصزش(، بالمانع است. 
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وید و تنام طالش مزظز به هرکت در وزه  به  نل م تندا اه طالش رسن    اامتح :25ماده
 تحصیل استند.امتحا  دروس انت اب  خزد در مدرسه محل 

بر  دد   )اصل ، تجدیدی و...( اای امتحان در تنام مزسم اای امتحان طرح سؤال :26ماده
معاونت  ارا ه هد  اه سزیو بر اساس ضزابط و هرایط  درسانا  مدرسه در استاد 

 باهد.ومزهش ستاد م 
 ،تربیتی -گروه علمی  بیآن در مدرسرره با تصررو دیدرس و اسررات کیدر صررورت تعدد  تبصررره:

 ارائه سؤال مشترک مجاز خواهد بود.

اای مربزطه، امتحا  هفاا  نیز به نامهبر اساس ویین در ارههیاب  برخ  اه دروس، :27ماده
اای کتب  و هفاا  و  درس  نل خزااد ومد که ننر  ندای  و  درس معدل وهمز 

 خزااد بزد.
اای کالس  ا م اه فّعالّیتب ش  اه ننر  ندای  ار درس به تحصیل   سالنیمدر ار  :28ماده

  یابد.م  اختصاصپژواش درس   و درس  فّعالّیت
دا  در تنام دروس و ان نین محاسبه ندای  ننرات بر  دد  استاد اای ننر تعیین مالک :29ماده

 باهد.و بر اساس ضزابط و هرایط ابالغ  معاونت ومزهش ستاد م انا  درس 
  باهد.م  12 بزل  در ار درس  ۀننر :31ماده
پس اه وضییزر مسییتنر در کالس، مزفق به کسییب ننر   بزل   طالشکه  صییزرت در  :31ماده

و  درس هرکت  الهم است مطابق هرایط و ضزابط مجددًا در امتحا  یا کالس ،نشزند
 کرد  و ننر   بزل  را کسب ننایند.

دروس، ا م اه  بزل  و  دم  بزل ، جزو سزابق تحصیل  طلبه ثبت و در  انهننرات  :32ماده
هد  ول  در معدل ندای  سطح و مقطع تحصیل  محاسبه و سال  سالنیممعدل و  

 گردد.تحصیل  فقط ننرات دروس  بزل هد  محاسبه م 
 خدمات آموزشی

تزانند اه مرخص  تحصیل  استفاد  طالش مطابق ضزابط و در مزا ع ضروری م  :33ماده
 ننایند.

 گردد.مدت زمان مرخصی جزء حداکثر سنوات مجاز تحصیل محسوب میتبصره: 
)انتقال بین  به مدرسه دیگرای طلبه دارای وضعیت فعال ومزهه  اه مدرسهانتقال  :34ماده
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 ، بالمانع است.مدارس سفیرا  ادایت(
انتقال و تغییر کد محل تحصیل، اه طالش مدرسه مبدأ  هد  ی نداطلبه تا پیش اه  :35ماده

و اه کلیه مزایای ومزهه  و طبق ضزابط باید وضزر مستنر در درس داهته  هد محسزش 
   در مدرسه مبدأ برخزردار است.و خدمات

ثر ، وداکتزانند در وین تحصیلطالش هاغل به تحصیل در سطح دو سفیرا  ادایت م  :36ماده
ک سطح یبرنامه ومزهه  جاری و یا جدید ، نسبت به انتقال به هشم سالنیمتا پایا  

 اای  لنیه بر اساس جدول تطبیق ا دام ننایند.وزه 
 سالنیم چداروداکثر در  ااو یا انه  اااخذ درس به صزرت میدنا ، در برخ  اه درس :37ماده

 باهد.م و براساس ضزابط بالمانع تحصیل  
پذیرد و ارگزنه تقاضای انصرام اه تحصیل فقط به درخزاست خزد طلبه صزرت م انصرام اه تحصیل  :38ماده

 تأیید، انصرام  طع  خزااد هد.باید به صزرت کتب  به هزرای مدرسه ارا ه هزد و پس اه 
تواند نسبت به اجبار طلبه به انصراف از تحصیل اقدام هیچ واحد آموزشی و یا مدیریتی نمی تبصره:

 نماید.
طلبه اه ادامه تحصیل منع هد  و ادامه زرت بروه برخ  اه مشکالت ومزهه ،در ص :39ماده

مربزطه  کنیسیز تحصیل ایشا  منزط به بررس  وضعیت ومزهه  او در هزرا و 
 باهد. م 

 تبلیغی تعّهدو  یلیالتحصفارغ
سطح  :41ماده صزش  صزرت گذراند  انه دروس م سب ودا ل معدل  و دوطلبه در  در و   19ک

تزاند برای دریافت مدرک تحصیل  مربزطه ا دام التحصیل محسزش هد  و م سطح، فارغ
 کند.

طالش سییفیرا  ادایت مزظز به انجام تبلیغ در مناطق کنتر تزسییعه یافته فرانگ  یا مزرد  :41ماده
 ضزابط مربزطه استند. به مدت سه تا پنج سال و بر اساسنیاه 
دانجام  شرایط تبصره:  .باشدهای علمیه میتبلیغی تابع ضوابط معاونت تبلیغ حوزه تعهّ
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ــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــ

 یند کلی سنجش و پذیرشفرآ
ــــــــــــــــــــــ ▪ ــــــــــــــــــــ

برای تحصیییل در مقاطع م تلز به هییرح ذیل اای  لنیه سیینجش و پذیرش وزه  :1ماده
 باهد:م 

 های علمیه؛الف: پذیرش داوطلب ورود به حوزه
های علمیه جهت التحصیییا از حقا ا سییک  یز حوزهب: پذیرش طالب فارغ

ادامه تحصیییا در ی ا از مرا ت تصصییصییا حوزوی و یا مآسییشییال  موزش عالا   

  1.حوزوی

 گیرد: لمیه طا مراحا ذیا انجام ماهای عوزه پذیرش داوطلبان ورود به  :2ماده

 نام؛ثبت .1

  زمون  تبا؛ .2

 مصاحبه و مشاوره؛ .3

 )در دو بصش تربیتا و  موزشا(؛ میثاق طلبگا .4

 تحقیقال محلا؛ .5

 سنجش سالمت. .6

شرکت در هر یک از مراحل اول تا چهارم  منوط به گذراندن و اخذ امتیاز الزم : 1تبصره 
  باشد.می در مرحله قبل و ثبت نتایج آن در سامانه

نام و تشکیل پرونده و تأیید آن، موفق به کسب برای داوطلبانی که پس از ثبت :2تبصره 
امتیاز الزم در مراحل دوم و سوم شده باشند،  کد موقت صادر شده و مجاز به شرکت در 

 باشند.مراحل مربوط به پذیرش نهایی می
مصاحبه »های علمیه، پس از قبولی داوطلبان در مرحله مرکز مدیریت حوزه :3تبصره 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
سنجش و پذیرش طالش برای نامه برای داوطلبا  ورود به وزه . با تزجه به اینکه این ویین 1 ست،  هد  ا اای  لنیه تدوین 

  زااد بزد.اای مربزطه خمراکز ت صص  و مؤسسات ومزهش  ال  مطابق دستزرالعنل
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نامه، از همین آیین 13جهت احراز برخی از شرایط عمومی مندرج در ماده « و مشاوره
  1نماید.طریق تحقیقات محلی، اقدام می

های جهت احراز سالمتی جسمی و روحی داوطلبان، مرکز مدیریت حوزه :4تبصره 
ربط و رسمی کشور، اقدام به سنجش وضعیت جسمی و ز طریق مراجع ذیعلمیه ا

  2نماید.روحی داوطلبان می
برای داوطلبان  که مزفق به کسییب امتیاه الهم در کلیه مراول سیینجش و پذیرش هیید   :3ماده

هد  و به  نزا   صادر  سن (  هند کد دا م )ر صیل در وزه « طلبه»با اای مجاه به تح
ند بزد و اه ک یه خزاا طه برخزردار  لن با ضییزابط مربز طابق  یای وزهوی م یه مزا ل

 گردند.م 

اای  لنیه تزسییط معاونت تقزیم سییالیانه جدت مراول سیینجش و پذیرش در وزه  :4ماده
 گردد.اای  لنیه تعیین و ابالغ م ومزهش وزه 

بندی و اعالم تقویم استانی با توانند نسبت به تنظیم زمانهای استانی می: مدیریتتبصره
های علمیه، حسب شرایط استان خود رعایت تقویم اعالمی از سوی معاونت آموزش حوزه

  اقدام نمایند.

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 ومد  است.  شبانین  54و  در ماد  . دستزرالعنل و نحز  انجام تحقیقات محل  و فرایند 1
 ومد  است.  شبانین  11. دستزرالعنل و نحز  انجام سنجش سالمت و فرایند و  در ماد  2
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 ــــــــــــــــــــــ ▪ ــــــــــــــــــــ
 فصل اول: مدارس متقاضی پذیرش 

 ــــــــــــــــــــــ ▪ ــــــــــــــــــــ
 مدارس مجاز به پذیرش

 باهد: دارا بزد  هرایط ذیل برای پذیرش مدارس  لنیه ضروری م  :5ماده

ومزهه  در سطح یک بلندمدت و یا سطح دو سفیرا  ادایت اه  فّعالّیت مجّزهداهتن    .1
 اای  لنیه؛هزرای گسترش وزه 

سه و تأیید و  .2 ش ص بزد  کادر  لن  و اجرای  مدر سزی مدیریت تکنیل و م اای اه 
 استان ؛

 فضای الهم و مناسب برای امزر ومزهه  و خزابگاا ؛ داهتن ظرفیت و .3

اای اجرای ، ومزهه ، پژواش  کسب امتیاه الهم در ارهیاب   نلکرد مدرسه در وزه  .4
 اای ابالغ ؛و تدذیب  براساس هاخص

 صالودید و مزافقت کنیسیز  پذیرش استا . .5

نام و ن شروع ثبتآموزشی از سوی شورای گسترش تا زما فّعالّیت مجّوزارائه  :1تبصره 
، پذیرش مدرسه در آن نوبت منتفی مجّوزپذیرش ضروری بوده و در صورت عدم ارائه 

 خواهد شد.

تأیید مناسب بودن  مکان و فضای مدرسه قبل از ارائه اطالعات به کمیسیون  :2تبصره 
 باشد.های استانی میپذیرش ستاد برعهده مدیریت امور اداری ر مالی مدیریت

تزاند وداکثر تا پنجا  درصد بیشتر اه پذیرش ندای  سال  بل خزد را به  نزا  مدرسه م  :6ماده
 ظرفیت پذیرش جدید ا الم نناید.  

در صورت ضرورت و نیاز، تغییر و افزایش ظرفیت پذیرش مدرسه بر اساس تبصره: 
 باشد.نظر کمیسیون پذیرش استان بالمانع می
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سه تندا مجاه به پذیرش در یک گرو   :7ماده سال ار مدر ه   سب با گرو  پذیر ه  و متنا ومزه
 1 بل است.
صره: ست پذیرش داوطلبان در دو گروه آموزشی پیوسته توسط مدرسه پس  تب درخوا

و به شرط تفکیک فضای آموزشی و خوابگاهی و موافقت نهایی  فّعالّیت مجّوزاز بررسی 
 باشد. کمیسیون پذیرش استان، بالمانع می

اای م تلز براسییاس هییرایط و ضییزابط رسییه در ب شبررسیی  و ارهیاب   نلکرد مد   :8ماده
ابالغ  معاونت ومزهش بزد  و در ندایت باید به تأیید مدیریت استا  و معاونت ومزهش 

 ستاد رسید  باهد. 

  اای ومزههریزی برای پذیرش ندای  در انه گرو اای استان  نسبت به برنامهمدیریت :9ماده
نحزی که پذیرش اه ار سه گرو  ومزهه  در سطح مدارس تحت پزهش ا دام ننایند به 

 پذیر باهد.اای ومزهه  جاری و جدید و ان نین سفیرا  ادایت امکا در برنامه

در صورت نرسیدن حدنصاب متقاضیان  یک گروه در استان برای تشکیل کالس  تبصره:
 درس،  تشکیل یک کالس از دو گروه آموزشی  پیوسته در یک مدرسه بالمانع است.

ت ا نال هرایط اختصاص  برای پذیرش در استا  و یا مدرسه در صزرت  دم درخزاس :11ماده
اای  لنیه، پس اه تصزیب اا و ضزابط ابالغ  مرکز مدیریت وزه نامهمغایرت با ویین

   ستاد، بالمانع است. کنیسیز  پذیرش استا  و تأیید ندایدر 

مدارس واجد ، گرو  ومزهه ، نزع برنامه ومزهه  یتظرف   بایداستان یااتیریمد :11ماده
 ،استا  شریپذ ز یسیدر کن بیو تصز  را پس اه بررس ااو   اختصاص طیط و هرایهرا

 .ندینناستاد ا الم  رشیپذ تیریبه مد  ا الم میمطابق با تقز

پذیرش مدارس منزط به ر ایت ودا ل نصاش پس اه پذیرش ندای   مجّزهتأیید ندای   :12ماده
 گیری در خصزصباهد و در غیر این صزرت تصنیمطلبا  برای تشکیل کالس م داو

  هزرای ومزهش استا  خزااد انتقال طالش جدیدالزرود به مدارس دیگر و ... بر  دد
 بزد.

 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 مدارس در ب ش مربزط به تعاریز ومد  است. یبندگرو . 1
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل دوم: پذیرش مقدماتی داوطلبان ورود به 
 های علمیهحوزه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ناممرحله اول: ثبت

 الف( شرایط داوطلبان:

  شرایط عمومی 

 باشق:های علمیه ضروری ماذیا برای داوطلبان ورود به حوزه هرایطدارا بودن  :13ماده

 ایرا ؛ اسالم  جندزری کشزر تابعیت داهتن .1
  شری؛اثن هیعه ا تقاد و التزام به دین مبین اسالم و مذاب  .2

 ایرا ؛ اسالم  جندزری مقدس نظام و مطلقه فقیه والیت به  نل  التزام ا تقاد و .3

 ، روو  ی روان  و اخال  ؛1جسن  برخزرداری اه سالمت .4

 داهتن انگیز  و استعداد مناسب برای تحصیل  لزم دین ؛  .5

 ؛19مطابق جدول مندرج در ماد    داهتن هرط سن  .6

 ؛1وظیفه  نزم  مطابق با پیزست هنار   مشکل نظام نداهتن .7

 ؛11مطابق جدول مندرج در ماد   داهتن هرط معدل تحصیل  .8

تحصیالت ودا ل پایه اشتم )متزسطه اول( برای پذیرش در مدارس  لنیه بلند  داهتن .9
 در مدارس  لنیه سفیرا  ادایت؛ مدت و ودا ل سال دواهدام )متزسطه دوم( برای پذیرش

اکز مر( اه انضییباط  یا تحصیییل )سییابقه اخراج  نداهییتن سییابقه تحصیییل رسیین  یا .11
 کشزر؛وزهوی 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
سرطا ، . بیناری1 ضاء، دیابت نزع اای  ام چز   صرع، پیزند ا  سن   2و  1اپاتیت، ایده،  شم، تاال هدید چ ضعز 

ضز( یا بیناری سن  )نقص یا  طع   هدید اه جنله بیناریماژور، انزفیل  و ارگزنه بیناری ج اای اای روو  و روان  
 باهند.خاص  استند که مانع مطلق برای پذیرش م 



 های علمیهبرنامه آموزشی سطح دو سفیران هدایت حوزه   16

سیییال( جدت تحصیییل در  15رضیییایت ول  )برای داوطلبا  دارای سیین کنتر اه  .11
 اای  لنیه؛وزه 

 کسب امتیاه الهم در ار مروله و امتیاه ندای  اه تنام مراول پذیرش. .12

   ایط اختصاصی داوطلبان:شر 

سن برا   :14ماده صیل  و بزد  سال  18اول  اه گرو  داوطلبا پذیرش  یوداکثر  در سنزات تح
مدت خدمت سییرباهی برای داوطلبا  دارای معافیت دا م،  نیچنامو باالتر  اایگرو 

 .وداکثر سن اضافه خزااد هدبه مطابق جدول ذیل 

 الف( گروه اول:

 گروه اول

داشتن معافیت 

تحصیلی

داشتن معافیت 

دائم

داشتن پایان 

 خدمت

 حداکثر سن حداکثر سن حداکثر سن

 02 81 81 ییراهنماپایه هشتم، و سوم 

 08 81 81 نهم و اول دبیرستانپایه 

 00 02 81 دوم دبیرستانپایه دهم و 

 

 ب( گروه دوم:

 دومگروه 

داشتن معافیت 

تحصیلی

داشتن معافیت 

دائم

داشتن پایان 

 خدمت

 حداکثر سن حداکثر سن حداکثر سن

 03 08 81 پایه یازدهم 

 03 08 02 دیپلم –سوم دبیرستان 

 02 00 02 یدانشگاهشیپو پایه دوازدهم 

 02 03 02 قبولی واحد 32دانشجوی زیر 
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 ج( گروه سوم:

 سومگروه 

داشتن معافیت 

تحصیلی

داشتن معافیت 

دائم

داشتن پایان 

 خدمت

 حداکثر سن حداکثر سن حداکثر سن

 02 02 08  32دانشجوی باالی 

 02 02 00 کاردانی دارای مدرک 

 01 02 02 کارشناسیدارای مدرک 

 32 01 01 کارشناسی ارشددارای مدرک 

 30 32 32 دکتریدارای مدرک 

 
مالک محاسبه وضعیت نظام وظیفه، شرط سنی  داوطلب و مدرک تحصیلی،  :1تبصره 

 های علمیه است.شروع سال تحصیلی حوزه
سال اضافه سن باشند، مشروط به  3درخواست متقاضیانی که دارای حداکثر  :2تبصره 

دارا بودن پایان خدمت و یا معافیت دائم از نظام وظیفه، در کمیسیون پذیرش بررسی 
 گردد.می

داوطلبا  گرو  اول فقط مجاه به تحصیل در مدارس  لنیه استا  محل سکزنت خزد  :15ماده
 باهند.م 

سال سن داشته باشند، فقط مجاز به انتخاب  17داوطلبان گروه اول که بیش از  تبصره:
 1پذیرش گروه دوم از استان محل سکونت خود هستند. مجّوزمدارس دارای 

سییال وخر تحصیییل  مطابق با جدول ذیل برای دارا بزد  ودا ل میانگین معدل سییه  :16ماده
 داوطلبا  الزام  است:

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 نامه ذکر هد  است.نمدارس در  سنت تعاریز ویی یبند. گرو 1
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مقطع
عنوان شاخه و 

رشته تحصیلی

استان محل 

سکونت

مناطق 

 محروم
)بومی و 

غیربومی(

سایر 

 مناطق
)غیربومی(

 استان قم
)غیربومی(

82 هاکلیه رشتهاول
)فقط  82

 بومی(
--

دوم

های غیر از رشته

ریاضی و تجربی
82838181

های ریاضی و رشته

تجربی
82808281

سوم
82808282های عمومیرشته

883808383های علوم پایهرشته

نمره کمتر از جدول فوق هسررتند،  2درخواسررت داوطلبانی که دارای حداکثر  تبصررره:
کمتر نباشررد، در کمیسرریون پذیرش اسررتان بررسرری  12از  هاآنمشررروط به این که معدل 

 گردد.می
داوطلبان  که دارای یک یا چند ویژگ  اه مزارد مندرج در جدول ذیل باهییند، وداکثر  :17ماده

 2امتیاه به مجنزع امتیاهات داوطلب اضافه خزااد هد. 23

 امتیازعنوان ویژگی یا شاخصه ردیف

 82 (جزء 32تا 02حافظ کل قران )  8

 1 جزء 02تا  02 حفظ  0

 2 جزء 81تا  82حفظ   3

 2 جزء 82تا  82حفظ   2

 0جزء 1تا  2حافظ  2

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 .منطق و فلسفه، هین ، فیزیک، تجرب ، پزهک ، ریاض اای . رهته1
 ومد  است.  شبانین  22داوطلب در ماد  . نحز  محاسبه امتیاهات 2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
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 امتیازعنوان ویژگی یا شاخصه ردیف

 82 البالغهنهجحافظ کل   2

 2 البالغهنهجحافظ حداقل یک ششم   1

 82 حافظ کل صحیفه سجادیه  1

 82 های برتر مسابقات علمی کشوریدارندگان رتبه  1

 82 رقمی درکنکور سراسری3دارندگان رتبه   82

 82 های برتر در المپیادهای علمی کشوردارندگان رتبه  88

 82 های برتر در جشنواره خوارزمیدارندگان رتبه  80

 1 دارندگان رتبه برتر در مدارس تیزهوشان متوسطه اول و دوم  83

 2 فرزند اساتید حوزه  82

 2 دارای مقام کشوری قرآنقاری   82

 2 علمیر معتبمورد تأیید مراکز یا ترجمه علمی دارای کتاب تألیفی   82

 1 مفقودفرزند شهید و  81

 2فرزند آزاده 81

 2 درصد 22فرزند جانباز حداقل   81

 0 برادر شهید 02

 0ساکن در مناطق محروم 08

 0 بومی 00

 0 فرزند روحانی 03
 

یژگیتبصره:  های خاص دیگری در داوطلب که در در صورت احراز توانمندی یا و
به امتیازات پذیرش  ،کمیسیون پذیرش می تواند حداکثر دو امتیازجدول ذکر نشده است، 
 داوطلب اضافه نماید.
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 ات داوطلبان:تعهّد 

 تزسط داوطلب در خصزص مزارد هیر الزام  است:  تعّددسپرد   :18ماده

 هئز  اخال  ، رفتاری، سیاس  و اجتنا  ؛ ر ایت .1

 وضزر مستنر و رهد تحصیل  مناسب و مطابق با ضزابط ومزهه ؛ .2

 اای  لنیه و مدرسه محل تحصیل؛نامه و مقررات مرکز مدیریت وزه نر ایت ویی .3

 اای محزله اه طرم مرکز مدیریت پس اه اتنام ار سطح؛  بزل مأمزریت .4

انجام دور  تبلیغ  برای متقاضیا  تحصیل در برنامه ومزهه  سفیرا  ادایت مطابق با  .5
 ضزابط مربزطه؛

، (و ت، تحصیل  یا غیرتحصیل و ت، پار غال تنام دم اهتغال غیروزهوی )ا م اه اهت .6
ودا ل تا پایا  سطح یک در برنامه ومزهه  بلند مدت و سطح دو، در برنامه ومزهه  سفیرا  

 ادایت؛

 اای  لنیه؛هما  تا پایا  سطح دو وزه  دم تحصیل ام .7

 اای خاص در مراول پذیرش. دم کتنا  بیناری .8
زله انصراف از حوزه تلقی شده و داوطلب  از کلیه به من 6عدم رعایت بند  :1تبصره 

 گردد.مزایای تحصیلی محروم می

ددر صورت عدم رعایت  :2تبصره  گیری در خصوص طلبه و یا ات مذکور، تصمیمتعهّ
   های علمیه خواهد بود.داوطلب بر عهده مرکز مدیریت حوزه

 نام و تشکیل پروندهیند ثبتب( فرآ

 گیرد:اای  لنیه ط  دو مروله انجام م در وزه  نام داوطلبا  پذیرشثبت :19ماده
 ( ثبت نام و تشکیل پرونده:1

نام و تشکیل پروند ، طبق جدول همانبندی مراول پذیرش و تندا اه طریق سامانه ثبت :21ماده
 پذیرد.اای مربزطه صزرت م اای  لنیه مطابق با دستزرالعنلپذیرش وزه 

اا و بارگذاری مدارک مربزطه و انت اش نام نسبت به تکنیل فرمداوطلب در انگام ثبت :21ماده
 وداکثر پنج مدرسه ا دام نناید. 
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 در انتخاب مدارس توسط داوطلب هیچ اولویتی لحاظ نخواهد شد.  :1تبصره 

نام و منتفی مغایرت یا نقص در مدارک و اطالعات درخواستی، موجب ابطال ثبت :2تبصره 
 گردد.شدن پذیرش داوطلب می

 ( تأیید مدرسه:2

ار یک اه مدارس  لنیه نسبت به انت اش داوطلب در سامانه  نامثبتبرای ندای  هد   :22ماده
 رسان  گردد.اظدار نظر )تأیید و یا رد( ننزد  و به داوطلب نیز اطالع

 : اظهار نظر، در زمانبندی اعالم شده و مطابق دستورالعمل مربوطه خواهد بود.بصرهت

تزانند برای ارهیاب  و هناخت تکنیل  مدارس  لنیه انت اش هد ،  بل اه اظدار نظرم  :23ماده
 1داوطلب، جلسه وضزری و یا غیر وضزری )مذاکر  تلفن ( با داوطلب داهته باهند.

ه مدارس انت اب ، داوطلب  اش داوطلب در ار یک اپس اه تأیید مدرسه نسبت به انت :24ماده
 نام، یک  اه مدارس مذکزر را به دل زا  خزد مجددًا تأیید نناید.هد  ثبت جدت ندای 

تفاد  نام اسی ثبتساه  ینداو داوطلب اه فرصت تعیین هد  برای  درصزرت  که مدرسه :25ماده
 دارای ظرفیت خال  تقسیمنکنند، با صالودید مدیریت استا ، داوطلبا  بین مدارس 

 هزند.م 
د  ثبت   هیاای انت اب  تا  بل اه نداتغییر نظر مدارس یا داوطلبا  نسبت به اولزیت :26ماده

نام )تأیید مدرسه و داوطلب( و تعیین تکلیز نسبت به مدرسه محل تحصیل، اه طریق 
 سامانه و در همانبندی مش ص بالمانع است.

امکان تغییر مدرسه درون استانی فقط از طریق  نامی شدن ثبتی: پس از نها1تبصره 
پذیر خواهد امکانقم  کیمعاونت امور مدارس سطح مدیریت استان و در قم از طریق 

 بود.
تغییر مدرسه داوطلب )درون استانی و یا برون استانی(، پس از پذیرش و  : 2تبصره  

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 . این جلسه  ابلیت جایگزین  با مصاوبه تعریز هد  در فرایند پذیرش را ندارد.1
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 .باشدمدرسه مبدأ و مقصد بالمانع می موافقتهای درسی، به شرط قبل از شروع کالس
اای مرتبط ا م اه ستادی و استان  و ان نین مدارس  لنیه، نسبت ضرورت دارد ب ش :27ماده

رسان  جدت اصالح به بررس  اطال ات و مدارک داوطلب در سامانه پذیرش و اطالع
 ،  بل اه انجام مصاوبه، ا دام ننایند.ااو و یا تکنیل 

 مرحله دوم: آزمون کتبی
ا  در   داوطلبمنظزر ارهیاب   لن  و سنجش تزانایوهمز  کتب  ورود به وزه   لنیه، به  :28ماده

 هزد. لزم وزهوی برگزار م  اهینشیپ لزم پایه و 

 هزد.، تزسط ستاد انجام م تعیین مزاد وهمز ، طرح سؤال و ضزابط مربزطه :29ماده

 ذیرد. پاای استان  انجام م برگزاری وهمز  در کشزر به صزرت متنرکز تزسط مدیریت :31ماده

بررس  وهمز  کتب ، تصحیح اوراق، ا الم نتایج و رسیدگ  به نتایج و  بر  دد  مدیریت  :31ماده
 باهد.پذیرش ستاد م 

هرکت ننزد  و امتیاه    لنیه باید در وهمز  کتب اایکلیه داوطلبا  تحصیل در وزه  :32ماده
 کسب ننایند.را هزد  پذیرش تصزیب م کنیسیز هم که ساالنه در ال

های برتر در البالغه یا صحیفه سجادیه، دارندگان رتبهحافظین کل قرآن یا نهجتبصره: 
جشنواره خوارزمی یا مسابقات و المپیادهای علمی کشوری و دارندگان رتبه سه رقمی 

 ی معاف خواهند بود. یا کمتر از آن در کنکور سراسری، از آزمون کتب
درصد و معدل سه سال وخر  23ثیرگذاری وهمز  در محاسبه ننر  ندای  مروله اول أت :33ماده

 درصد خزااد بزد.  83تحصیل  

 

  1مرحله سوم: مصاحبه و مشاوره
بعد اه ا الم امتیاهات اولیه و نتایج وهمز  ورودی، اه داوطلبان  که مزفق به کسب امتیاه  :34ماده

روو ، روان ،  ابعاد ی هناسا منظزر اند بهمقدمات  هد الهم اه مراول پذیرش 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 باهد. م  2و 2و مشاور  پذیرش در پیزست هنار  . هرایط و ضزابط کامل انجام مصاوبه  1
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اور  مصاوبه و مش مربزطه، دستزرالعنل مطابق ،ااو  تربیت  و انگیزه  ه صیت ،
 .خزااد ومد به  نل وضزری

 اای استان  و  بر اساس هرایط و ضزابط ابالغ  انجامتزسط مدیریت مصاوبه و مشاور  :35ماده
 .هزدم 

در  استان مدیریت نظارت و هماهنگی را با مصاحبه و مشاوره توانندمدارس می تبصره:
 .دهند انجام 3و  2های شماره مدارس و بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در پیوست

 .بندی ابالغ  اه طرم ستاد انجام گیردباید طبق جدول هما  مصاوبه و مشاور  انجام :36ماده

در جلسات مصاوبه داوطلبا   مجّزه یداراگر و یک نفر مشاور یک نفر مصاوبهوضزر  :37ماده
 .است  الزام اای  لنیه،ورود به وزه 

در جلسات مصاحبه داوطلبان ورود به مدارس سفیران هدایت، حضور مدیر  تبصره:
 باشد. مدرسه مربوطه و یا نماینده ایشان در جلسه، ضروری می

ط ، تزسکنند  بر  دد  مرکز امزر صیانت  و معرف  مشاورمعرف  کارهناسا  مصاوبه :38ماده
 هزد.اای  لنیه انجام م معاونت تدذیب وزه 

اای و  و ان نین نحز  محاسبه نتایج، و هاخص محزراااای مصاوبه به انرا  فرم :39ماده
 1.اای مربزطه خزااد بزدبراساس دستزرالعنل

ها و مصاحبه داوطلبان متقاضی تحصیل در مدارس سفیران هدایت، بر اساس فرم تبصره:
 2خواهد بود.های اختصاصی شاخص

ا زام ناظر کنندگا ،  نلکرد مصاوبهفرویند مصاوبه و   در صزرت لزوم جدت ارهیاب :41ماده
 باهد.اه سزی ستاد بالمانع م 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 مراجعه ننایید.  2و  2. در این خصزص به پیزست هنار   1
 فرمایید.  مراجعه 23پیزست هنار   ادایت به مصاوبه سفیرا   . برای فرم 2
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 تزانند منسبت به نتیجه ار یک اه مراول پذیرش ا تراض داهته باهند که   داوطلبان :41ماده
طه معاونت مربز ا الم نتایج، بهوداکثر تا دو افته پس اه تقاضای تجدید نظر خزد را 

 ارا ه ننایند.

و صرفاً از ( )مطابق فرم مربوطهی صورت کتببایست بهیاعالم اعتراض م :1تبصره 
شده است ر  در مهلت مقرر  یصورت مکتوب معّرفر که به یو ندهینما ایداوطلب  یسو

 .انجام گیرد
 ی، قطعاعالمینتایج اعتراض خارج از مهلت مقّرر،  ایدر صورت عدم اعتراض  :2 تبصره

 .شودیم یتلقّ 
، داوطلب مجدد  در صزرت ا تراض بعد اه ا الم نتیجه ا تراض تزسط معاونت مربزطه،  :42ماده

 .هزد ارجاع داد  مکنیسیز  پذیرش استا  به  ی ندا دنظریجدت تجد یو پروند 
 ای اعتراض رقابلیبوده و غ یقطع ،کمیسیون پذیرشصادره توّسط  رأی :تبصره

 .باشدمی دنظریتجد
 صدور کد موقت

نام، وهمز ، مصاوبه و مشاور  را با مزفقیت سپری ننایند برای داوطلبان  که مراول ثبت :43ماده
 مز ت صادر خزااد هد. تحصیل  پروند  هنار 

اای ومزهه  و صدور هنار  پروند  مز ت صرفًا جدت امکا  ثبت اطال ات در سامانه :44ماده
استفاد  اه انه خدمات  مجّزهاستفاد  اه برخ  خدمات بزد  و به معنای پذیرش  طع  و 

 باهد.وزهوی نن 
 سال تحصیلی خواهد بود.مدت زمان اعتبار این شماره پرونده تا پایان اولین تبصره: 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

سوم: پذیرش نهایی داوطلبان ورود به  فصل
 های علمیهحوزه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 میثاق طلبگی 

وهمز  »مراول در کسب امتیاه اای  لنیه، پس اه داوطلبا  ورود به وزه هرکت  :45ماده
 ضروری خزااد بزد.« میثاق طلبگ »، در دور  «و مشاور  مصاوبه»و « ورودی

میثاق »و  «میثاق تربیت »در دو ب ش  تربیت  و ومزهه  با  نزا  « میثاق طلبگ »دور    :46ماده
 گردد.بر اساس ضزابط و هرایط مربزطه برگزار م « ومزهه 

 «تربیتیمیثاق »الف: 

و  یند تربیت روف اصزل و طلبگ ،اای اادام و مأمزریتبه منظزر وهنای  داوطلبا  با  :47ماده
بر اساس « تربیت میثاق » اای  لنیه، دور در وزه اای ومزهه  اا و برنامهنیز دور 

1گردد.هرایط و ضزابط مربزطه، برگزار م 
 

ت اخالق و تهذیب در موضوعاتی همچون مباحث ارائه شده در این دوره با محوریّ  تبصره:
های حوزه و طلبه، معرفی جایگاه حوزه و ارکان مدیریتی آن، آشنایی طلبگی، رسالت زّی 

 باشد.های علمیه میحوزه ...های آموزشی، تربیتی وبا برنامه
 اادام برگزاری دور  میثاق تربیت   بارتند اه: :48ماده

 هناخت و ارهیاب  د یق داوطلبا  جدت ورود به وزه ؛ .1

 تصنیم درست در انت اش طلبگ ؛کنک به داوطلبا  برای رسید  به  .2

 وهناساهی داوطلبا  با نظام تعلیم و تربیت وزه ؛ .3

 اا، وظایز و هّی طلبگ ؛تبیین اجنال  اادام، رسالت .4

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
مراجعه  5اا و وظایز برگزارکنندگا  و  به پیزست هنار  العنل. برای وهنای  با فرایند برگزاری دور  میثاق تربیت ، دستزر 1

 فرمایید.
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 اا در مسیر طلبگ ؛اا و چالشوهناساهی داوطلبا  با فرصت .5

 تصحیح و تقزیت انگیزۀ داوطلبا  در ورود به وزه ؛ .6

 انت اش اساتید و مربیا  اخال  . اای صحیحوهنای  با معیاراا و روش .7

ارت بندی ابالغ  اه طرم ستاد، با نظدور  میثاق تربیت  بر اساس هرایط، ضزابط و هما  :49ماده
اای استان  و تزسط معاونت تدذیب و تربیت استان ، در ط  سه تا افت روه مدیریت

 .گرددبرگزار م 

بر اساس  مدیریت استان نظارت و هماهنگی توانند این دوره را بامدارس می تبصره:
 شرایط و ضوابط ابالغی  در مدرسه برگزار نمایند.

 «میثاق آموزشی»ب: 

د باهاای  لنیه م یند پذیرش داوطلبا  ورود به وزه وای اه فرمروله« میثاق ومزهه » :51ماده
که به منظزر بررس  و سنجش میزا  استعداد داوطلبا  نسبت به فراگیری  لزم وزهوی 

 د.گردبرگزار م 

، وضعیت ومزهه  و «میثاق ومزهه »مالک سنجش و ارهیاب  داوطلبا  در مروله  :51ماده
سال اول تحصیل ، ا م اه مشارکت در مباوث ومزهه  و تحصیل  داوطلبا  در نیم

 درس ،  بزل  در دروس و... خزااد بزد.

مدیرّیت استا  و تزسط مدرسه انجام نظارت ، با دور  میثاق ومزهه کلیه امزر اجرای   :52ماده
 گیرد.م 

ور  کسب امتیاه الهم اه د بهکه مزفق  استند میثاق ومزهه داوطلبان  مجاه به هرکت در  :53ماده
 هد  باهند. « تربیت میثاق »

 مجّوزبا  تنها ،تربیتیدوره میثاق  حضور در دوره میثاق آموزشی بدون گذراندنتبصره: 
 .استبالمانع شی، مبنی بر گذراندن آن بعد از دوره میثاق آموزمعاونت تهذیب استان، 
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ر د دور و  با مزافقت هزرای ومزهش استا  مجاه به برگزاری این  نیاه صزرتمدارس در  :54ماده

و  بل اه هروع سال تحصیل    1کزتا  مدت ومزهه  به صزرت مستقل  الب دور 
 باهند.م 

ه ب دماه : مدارس باید درخواست برگزاری  مستقل این دوره را تا پیش از پایان مرداتبصره
 شورای آموزش استان ارسال نمایند.

 بزل  )ا م اه  بزل  در امتحا  اصل  و اخذ ننر  ، دور الهم اه این  امتیاه کسبمالک  :55ماده
 اای مربزطهنامهمطابق ویینسال اول تحصیل  دروس ارا ه هد  در نیم اهیا تجدیدی( 

 .باهدم 
و  درس به صزرت  دیاتاس یاه سز ،یدیو تجد  ا م اه اصل  امتحان یااسؤال هیکل :56ماده

 .گردد طرح م  کتب
 .باهد م 12دروس  انهدر   ننر   بزل :57ماده

را کسب نکند، دو افته فرصت دارد تا در امتحا  مجدد انا    درس   بزلکه ننر    کس :58ماده
 او رشیرا اخذ نکند، پذ  ننر   بزل زیو چنان ه در امتحا  مجدد ن دیدرس هرکت ننا

 خزااد هد.   منتف

 تحقیقات محلی

  میدان داوطلب در مزضز ات اجتنا   و رفتاری، تحقیقات صالویتبه منظزر اوراه  :59ماده
 .هزدم  مانجا استا  در صیانت  امزر مرکز ریزی مدیریت استا  و تزسط ننایند با برنامه

 روداکث و مشاور  و مصاوبه نتیجه هد  مش ص اه بعد میدان  تحقیقات انجام هما  :61ماده
 .بزد وذرما  خزااد پایا  تا

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 اای مربزطه مراجعه ننایید. نامه. در خصزص نحز  برگزاری دور  به صزرت مستقل به ویین 1
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 سنجش سالمت

وهمایشات پزهک  مزرد نیاه، تزسط مرکز  جسن  داوطلب، سالمت اوراه منظزر به :61ماده
و با اناانگ  مرکز امزر طالش و دانش ومزختگا  در  ااآ اای  لنیه استخدمات وزه 

 گیرد.  ابتدای دور  میثاق تربیت  اه داوطلب انجام م 

 باشند.مربوطه می کلیه داوطلبان ملزم به شرکت در آزمایشات:1تبصره 

داوطلبانی که موفق به شرکت در این آزمایشات نشوند، به یکی از مراکز  :2تبصره 
آزمایشگاهی تعیین شده توسط مرکز خدمات استان مراجعه و اقدام به انجام  آزمایشات و 

 ارائه جواب آن نمایند. 

اهته کنیل  دنتایج وهمایشات، داوطلبان  که نیاه به وهمایشات ت هد پس اه مش ص  :62ماده
باهند با معرف  نامه مرکز خدمات به مراکز درمان  تعیین هد  مراجعه و نسبت به انجام 

 ننایند.این وهمایشات و ارا ه پاسخ و  ا دام م 

 ردد.گاای  لنیه بررس  و در سامانه ثبت م مرکز خدمات وزه  تزسطنتایج وهمایشات  :63ماده

پذیرش و کسب امتیاه الهم در ار مروله تنام مراول مربزط به  گذراند داوطلب پس اه  :64ماده
یا مجنزع مراول، به  نزا  طلبه رسن  هناخته هد  و هنار  پروند  تحصیل  رسن  

 گردد.نناید و مطابق ضزابط اه کلیه خدمات و مزایای وزهوی برخزردار م دریافت م 

در صزرت  دم هرکت در ار یک اه مراول پذیرش و یا  دم  داوطلبپذیرش ندای   :65ماده
 کسب امتیاه الهم اه مجنزع مراول منتف  خزااد هد.

 صدور کد تحصیلی رسمی:

در ار مروله و نیز امتیاه امتیاه الهم ودا ل  دریافت کد تحصیل  رسن ، پس اه اخذ  :66ماده
  گیرد.صزرت م  اای مربزطهنامهالهم اه مجنزع مراول پذیرش مطابق ویین
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها فصل چهارم: نحوه رسیدگی به درخواست
  در کمیسیون پذیرش استان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ر سطح دسطح کن  و کیف  پذیرش  کنیسیز  پذیرش استا  با ااداف  ان ز  ارتقای :67ماده
مسا ل و مشکالت مربزط به پذیرش مدارس  لنیه، متقاضیا  بررس  استا  و به منظزر 

پذیرش و طالش استا  و ... با وضزر جنع  اه مدیرا  و کارهناسا ، در استا  تشکیل 
 .1گرددم 

یسیون مکدر  یدگیرس جهت انیمتقاضمراحل ارائه درخواست و شرایط 

 استانپذیرش 

اای  لنیه تزسط مدیریت استا  بررس  و ورود به وزه  متقاضیا بررس  درخزاست  :68ماده
 گیری به کنیسیز  پذیرش استا  ارجاع داد  خزااد هد. در ندایت جدت تصنیم

 اای ذیل در کنیسیز  پذیرش بررس  خزااد هد:درخزاست  :69ماده
به صزرت  ادی را  امنثبت امکا  هد  زیتعر  2طیهرابرخ   نداهتن لیدل به که یافراد .1

 .ندارند
 ننایند.نام ا دام م بندی تعریز هد  برای ثبتافرادی که خارج اه هما  .2
 افرادی که برخ  اه امتیاهات اولیه را  دارا نباهند. .2
 افرادی که نسبت به نتایج  ار یک اه مراول پذیرش ا تراض دارند. .9

 : باهد م لیذ هرح به یند بررس و فرو درخزاست ارا ه مراول  :71ماده

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 ومد  است. 5تشکیل کنیسیز  پذیرش به انرا  اادام، هرح وظایز و ا ضای و  در پیزست هنار   نامهنیی. و1
 سن  و معدل کالسیک. طیهرا  .2
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اای  لنیه و تکنیل اطال ات و بارگذاری اسناد و مدارک ثبت نام در سامانه پذیرش وزه  .1
 مربزطه؛

  ؛رشیپذ کارهناس تزسط ضزابط مطابق هیاول طیهرا  کارهناس و  ، کنترلبررس .2
 و ثبت نتیجه در سامانه. وکم صدور ،رشیپذ ز یسیکن در  بررس و طرح .2

 .است استا  رشیپذ ز یسیکن  دد  به اادرخزاست  بررس یبندهما  تیریمد :71ماده

 جینتا یلیتحص السمینقبل از شروع هر  که شود میتنظ یاگونه به هایبندزمان است الزم :تبصره
 .باشد شده ثبت سامانه در ومراحل مختلف پذیرش مشخص  جینتا و ونیسیکم یهایبررس
 طیهرا داوطلب هزد مش ص ،و  ا یپا ای و رشیپذ مراول اه کی ار در که صزرت  در :72ماده

و  داوطلب، ضرورت دارد مدیریت  رشیپذضنن منتف  هد   ،برای پذیرش را ندارد الهم
 صالح ا دام نناید.  به داوطلب و مراجع ذیرساناطالعاستان ، نسبت به 

 أیر صدور و یدگیرس مراحل

 ااو  هب  دگیرس که یمزارد نی ننا و دستزرالعنل نیا در نشد   نبیپیش مزارد هیکل :73ماده
اه درخزاست داوطلب به انرا  اسناد  پسباهد، در هرح وظایز کنیسیز  استان  نن 

 اونتمع به یریگمیتصن جدت تزسط کنیسیز  استا ، گزارش ارا هو مدارک مربزطه و 
 .هزد م ارجاع هی لن یااوزه  ومزهش

 ا الم مربزطه یواوداا و  متقاض به صدور، اه پس روه دو تا وداکثر صادر  اوکام :74ماده
 جهینت و ، افتیدر اه پس افته کی ظرم استند مزظز مربزطه یواوداا و گردد م

 . ندیننا ا الم را خزد ا دامات
 جرااال الهم تابعه افراد و اامجنز ه  تنام یبرا رشیپذ ز یسیکن تزسطصادر   اوکام :75ماده

 .است
 .هزد ینگددار و  گانیبا مقررات، تیر ا با هد  ارا ه مدارک  تنام است الهم :76ماده
 .باهد ستاد  ابالغ مصزبات و ضزابط اه خارج دینبا صادر  اوکام :77ماده
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 جدت ،صادر  یرأ به نسبت  متقاض ا تراض ز ،یسیکن ریدب مزافقت صزرت در  :78ماده
 .گردد م ارا ه ز یسیکن به مجدد  بررس

ن دستزرالعنل به  دد  یدر مزضز ات مربزط به ا  نلکردنظارت بر وسن اجرا و  :79ماده
 باهد. ه می لن یااومزهش وزه معاونت 
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی

 ریزی دروس و کالس درسفصل اول: برنامه

 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی
 الف( انتخاب درس

 انتخاب درس به صورت عادی، حذف و یا اضافه کردن درس 
  که به سا ت بزد 2413کل سا ات درس  طالش سفیرا  ادایت با اوتساش تحقیق پایان ،  :81ماده

 گردد.ارا ه م  سالنیم 13طزر متزسط در طزل 
هروع  :81ماده صیل  انجام م  سالنیم ارانت اش درس  بل اه  ضافه  هزد وتح وذم و یا ا

هروع  کرد  درس به تعداد وداکثر دو  نزا ، ضزابطسالنیمتا دو افته پس اه   ، طبق 
 هزد.در سامانه انجام م 

 در دوره تابستانی، سامانه از ابتدای دوره جهت انتخاب درس فعال خواهد بود. تبصره:
 باهد. سا ت درس م  925و وداکثر  213ودا ل  سالنیممقدار انت اش درس در ار  :82ماده

ساعت درس  222سال آخر تحصیلی در صورتی که دروس سطح طلبه با حداکثر در نیمتبصره: 
 باشد.رعایت سقف مذکور ضروری نمی مازاد، تکمیل شده و به پایان برسد،

و امکا  استنرار ایام تحصیل  بر اساس  سالنیمدر صزرت اتنام دروس انت اش هد  در  :83ماده
سا ت  293تقزیم ومزهه ، مدارس در ار سال تحصیل  مجاه به انت اش وداکثر 

 1باهند.بعد برای طالش خزد م  سالنیمدرس اه دروس 
 باشد.می وص بر عهده شورای مدرسهگیری در این خصتصمیم :1تبصره 
مقدار سرراعت انتخابی برای تمام سررال تحصرریلی بوده و تقسرریم آن در طول دو  :2تبصررره 

 باشد.می با نظر شورای مدرسه سالنیم
تأیید نهایی این انتخاب درس با شررورای آموزش اسررتان بوده و مدرسرره پس از  :3تبصررره 

 .تأیید، مجاز به برگزاری کالس خواهد بود

به مناطق تبلیغ  طلبه ا زام و  سییا ت درسیی  233در صییزرت با   ماند  وداکثر  :84ماده

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
ساس مزاد 1 هد  بر ا ضزابط دروس ارا ه  هرایط و  ساس این ماد ، غیر اه  هرایط ارا ه دروس بر ا انین  42و   41  ، 43. 

  باهد.فصل م 
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طلبه مزظز اسییت دروس  ،تبلیغ  )به صییزرت رووان  مسییتقر( تعّددجدت انجام 
 1.درسان زرت غیروضزری، به اتنامرا وداکثر در سال تحصیل  بعد به ص با یناند 

سزی  :85ماده ضطرار اه  صزرت تأیید ا ضای انت اش درس کنتر اه ود معنزل، در    یهزراتقا
 سا ت جایز است. 113مدرسه، تا ودا ل 

 مجاز است.  سالنیمدو  حداکثر درانتخاب ساعت درس به مقدار اضطرار،  تبصره:
بعد، مطابق ضییزابط  سییالنیمباهیید، در  19کنتر اه  ااو  سییالنیممعدل کسییان  که  :86ماده

سییا ت درس انت اش  213وداکثر سییا ت و  255تزانند ودا ل م انت اش درس، 
 . دنکن

که   در صییزرت اهینشیپ یانت اش درس دارا :87ماده و   اهینشیپدرس کالس مجاه اسیییت 
 گذراند  هد  باهد.

 باشد.نمینیاز در سال آخر تحصیلی الزامی رعایت پیش تبصره:
ضافه دروس با ر ا ایوذم  :88ماده س تیا سا ات در  نیان 2مطابق ماد    ودا ل و وداکثر 

 .باهد مجاه م  لیتحص سالنیمافته دوم ار  ا یفصل، تا پا
تا پنج افته ماند  به پایا  انین فصل  2ماد  اا، با ر ایت وذم اضطراری یک  اه درس :89ماده

 باهد.تحصیل  پس اه تأیید مدیر مدرسه بالمانع م  سالنیم
 

 2انتخاب درس مازاد به صورت حضوری 
سا ت  113تزانند نسبت به انت اش درس تا وداکثر طالش در صزرت داهتن هرایط ذیل، م  :91ماده

به صزرت وضزری در  -انین فصل 2ماهاد بر وداکثر سا ات تعیین هد  در ماد   -درس 
 اول و دوم ار سال تحصیل  ا دام ننایند: سالنیم

 انضباط ؛نداهتن مشکل ومزهه  و  .1
  بل؛ سالنیمسا ت درس در  213ر ایت انت اش ودا ل  .2

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 ننایید.  مراجعه 55ب ش پنج، ماد   . برای تزضیحات بیشتر در این خصزص به فصل چدارم  1
 باهد. . مراد انت اش درس به صزرت ارتقای  وضزری م  2
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  بل؛ سالنیم بزل  ندای  در انه دروس انت اب   .2
  بل؛ سالنیمدر دروس  11کسب معدل  .9
 اای درس  مطابق ضزابط؛به هرکت در تنام  کالس تعّدد .5
 .لیمدرسه محل تحص یهزرا دییو تأ دیصالود .1

 باشد.متصل قبل می سالنیم عملکرد درسی طلبه دراسبه معدل، مالک مح: 1تبصره 
 باشد.پذیر میانتخاب درس مازاد، از سال دوم تحصیلی امکان: 2تبصره 

مقدار ساعات درسی مازاد برای طالب با مقطع ورودی مدرک دانشگاهی،  :3تبصره
 باشد.ساعت می 222حداکثر 
همه امتحان، نسبت به حذف  یتواند تا پنج هفته قبل از برگزارمدرسه می یشورا :4ه تبصر

 .دیاخذ شده توسط طالب اقدام نما مازاددروس یا تعدادی از 

 

 در تابستان 1انتخاب درس به صورت غیر حضوری 
بت به نس تزانند م  لیاه تابستا  سال اول تحص ل،یذ طیطالش در صزرت داهتن هرا :91ماده

نسبت به امتحا  و   ،سا ت، بدو  وضزر در کالس 113انت اش درس تا وداکثر 
 :ندیدروس ا دام ننا

جاه در ار نیم (1 ودا ل سیییا ت درس م یت انت اش  جاری ر ا سیییال در سیییال 
سال دوم  سال بزل  در انه دروس انت اب  نیمتحصییل ؛ صل  نیم  اول و امتحانات نزبت ا

 سال تحصیل  جاری؛

سب  (2 صل  نیم سالدر دروس انت اب  نیم 11معدل ک سال اول و امتحانات نزبت ا
 دوم سال تحصیل  جاری؛

 صالودید و تأیید هزرای مدرسه محل تحصیل. (2

صره و ضروابط مربوط به  یجداول درسر تیدروس با رعا نیحضرور در امتحانات ا :1تب
 .باشدیو ... مجاز م ازینشیانتخاب درس مانند پ

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
باشد.. مراد انتخاب درس به صورت ارتقائی غیرحضوری در تابستان می1
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در تابستان، در دروس  یرحضوریبه صورت غ یدروس انتخاب یابیدر ارزش :2تبصره
 الزامی است. ارائه پژوهش ،یپژوهش درس یدارا

    باشد.غیرحضوری مجاز نمی ارتقایی  ارائه دروس مهارتی  به صورت :3تبصره
 .باهدم  11، دروس انت اش هد  به صزرت غیروضزری در تابستا ننر   بزل   :92ماده

 

  تابستان ـ تبلیغی حضوری در دوره آموزشیانتخاب درس 
تابستان  و انت اش درس در و  برای انه طالش، با  تبلیغ  -هرکت در دور  ومزهه  :93ماده

 باهد:ر ایت هرایط ذیل بالمانع م 
 مطابق ضزابط؛ اای تبلیغ فّعالّیتبه هرکت در  تعّدد .1
 اای درس  مطابق ضزابط؛به هرکت در تنام  کالس تعّدد .2
 برای ار درس طبق جداول درس  مصزش؛ کالسبرگزاری  .2
 صالودید و تأیید مدیر مدرسه محل تحصیل. .9

تابستان فقط جهت حضور در جلسه  آموزشی رررر تبلیغی  انتخاب درس عادی در دوره تبصره:
اخذ  1امتحان )بدون شرکت در کالس( در دروس تجدیدی و دروسی که جهت کسری معدل

 باشد.می شده است، بالمانع
در مجنزع سا ات درس  یک طلبه در طزل یک سال تحصیل ، ا م اه انت اش درس  :94ماده

 سا ت باهد. 1533نباید بیش اه تابستان  تبلیغ   –ومزهه  و دور   ااسالنیمطزل 
ساعات درسی برای طالب با مقطع ورودی مدرک دانشگاهی در طول یک مجموع تبصره : 

 باشد.ساعت می 2122 سال تحصیلی، حداکثر 

 
 

  

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 در فصل پنجم اه ب ش سزم، ومد  است.کسری معدل نامه نحز  وضزر طالش در امتحانات جدت جبرا  . ویین1
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 های درسیریزی کالسب( برنامه
شکیل کالس در ابتدای ار  :95ماده صاش ت هدر  م ودا ل سالنیمود ن نفر و  13، در مدارس 

 1.استنفر  1ودا ل  در سطح دو سفیرا  ادایت، ااآ در مدارس هدرست
 نفر است. 22حداکثر افراد در هر کالس درس  :1تبصره 

در موارد خاص، تشکیل کالس در کمتر یا بیشتر از حدنصاب مذکور، با  :2تبصره 
 .باشدپذیر میپیشنهاد مدرسه و تأیید مدیریت استان امکان

 یابد.ت م کالس درس، با معرف  و وضزر استاد دارای وکم تدریس رسنیّ  :96ماده
ستنر و تدریس کامل  :97ماده ضزر م ستاد، مزظز به و س  مطابق جدول  ۀمحدودمنبع و ا در

 تحصیل  است. سالنیمدرس  ار 
به پایا  نرسد، مدرسه و استاد مزظز به  سالنیمی درس  در طزل اادر صزرت  که محدود  :98ماده

 باهند.برگزاری جلسات جبران  برای و  درس م 

ته داه  به اضافه کرد  سا ات درس اهیمحدود  درس ن لیتکن یکه مدرسه برا  در صزرت :99ماده
 خصزص نیمدرسه، در ا یهزرا بیمعاو  ومزهش مدرسه و تصز شندادیبا پ تزاند باهد م

س نی. ان ندیا دام ننا سا ات در هرط تکن  کم کرد   اختالل در   دممحدود  و  لیبه 
سقز  یریادگی سا ات تع 23طالش تا  صد  معاو   شندادیار درس با پ یهد  برا نییدر

 مدرسه بالمانع است. یهزرا بیومزهش مدرسه و تصز
ساس محدود  :111ماده هد  و یا  دم ارا ه درس بر ا ه  تأیید  ستفاد  اه منبع ومزه اای ابالغ  دم ا

 هزد.هد ، مزجب وذم درس و ننر  و  م 
 د یقه است. 53مدت هما  ار جلسه درس،  :111ماده
مزظز است تا پیش اه هروع  نباهد،چنان ه استادی  ادر به وضزر در کالس درس  :112ماده

رسییان  به طالش یا جایگزین  لع سییاهد تا جدت اطالعمدرسییه را مّط کالس، مدیریت 
 استاد، تدبیر الهم اندیشید  هزد.

  تحصیل ، تا سقز سالنیمدر طزل ار  ،تزانند با صالودید هزرای مدرسهاساتید م  :113ماده
 .برگزار کنندپرسش و پاسخ و جلسه مشاور   ،افزو  بر سا ات ار درس رادرصد  25

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
ست و پرداخت وق1 ه  ا ستم ومزه سی شید  به درس و ثبت و  در  سنّیت ب  صرفًا برای ر صاش مذکزر  الزونه . ود ن

 هزد.اساتید تابع  زانین ابالغ  م صزص به خزد است و مشنزل این بند نن 
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 کالسیهای فعّالیّتج( 
 مقدمه

ش به ارهیاب   نلکرد طال سفیرا  ادایتننر  ندای  دروس ب ش  اه   با تزجه به اختصاص
و به منظزر ساماندا  و استفاد  مناسب اه  سالنیمدر طزل  و ... اای  لن  و پژواش فّعالّیتدر 

 به هرح ذیل تدوین گردید:« اای کالس فّعالّیت»این فرصت، دستزرالعنل اجرای  

به ارهیاب   سییفیرا  ادایتننر  اه ننر  ندای  دروس  5تحصیییل   سیییالنیمدر ار  :114ماده
ش  در طزل فّعالّیت نلکرد طالش در  صاص یافته سالنیماای  لن  و پژوا و ، اخت

 تعلق دارد.ندای  درس به امتحا  کتب   ۀبقیه ننر
 باشد.درس می همان استاد برای هر درس، های کالسیفّعالّیتمرجع ارزشیابی : 1 تبصره
پژوهشی، امتحان  فّعالّیتهای درسی، فّعالّیتنحوه اختصاصی نمرات اعم از : 2 تبصره

 همین بخش آمده است. 146تا  142کتبی، امتحان شفاهی و ... در مواد 
  بارتند اه: دو گرو  تقسیم هد  است که  بهاای کالس  فّعالّیت :115ماده

 ( پژواش درس .2           درس ؛ فّعالّیت( 1

اای فّعالّیتدر برخ  اه دروس انجام پژواش درسیی ، ضییروری بزد  و اختصییاص  :116ماده
 باهد.سایر دروس نیز بر اساس هرایط و ضزابط اختصاص  ار درس م به درس  

  باشد.های کالسی قبل از شروع درس ضروری میفّعالّیترسانی تعیین و اطالع ه:رتبص
 درسی: فعّالیّت( 1

 اه:  است  بارت درس اای فّعالّیتمصادیق  :117ماده

 وضزر فّعال و منظم در مباوثه؛ (1
 طلبه تزسط استاد(؛   لن  ابی)اره  کالس یااپاسخ به پرسش (2
 (؛ لیسال تحص می)ودا ل دو امتحا  در ار ن  در امتحانات افتگ تیّ مزفق (2

 سال؛امتحا  میا  نیم (9

 خالصه نزیس  )اختصاص  برای دروس تفسیر(؛ (5

 تدیه محتزا و ... )اختصاص  برای دروس کارورهی(؛اای مربزط به انجام فّعالّیت (1
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 مباحثه

صرم، نحز، بالغت،  و در دروس است درس اای فّعالّیت مصداقترین مباوثه مدم :118ماده
کید بزد  و مناسییب اسییت مدارس مزرد  فقه، اصییزل فقه، منطق و وکنت اسییالم  تأ

هتهریزی ومزههی  و برنامه درسی ، نسیبت به و  اات لنیه در فرویند برنامه  نام ویژ  دا
باهند و ان نین ضروری است نسبت به ترغیب و انگیزش طالش جدت انجام مباوثه 

 در دروس خزد، خصزصًا دروس مذکزر، ااتنام داهته باهند.

درس  و یا ودا ل اای فّعالّیتننر   5الزام  کرد  مباوثه در دروس و اختصاص تنام  :119ماده
 اهد.بتربیت ، بالمانع م  -با پیشنداد استاد درس و تأیید گرو   لن   ننر  اه و ، 2

س ، تبیین و نقد مباوث و مطالب  که در محدود   :111ماده سه مباوثه، به باهخزان ، برر در جل
 هزد.درس  مصزش و تزسط استاد ارا ه هد  است، پرداخته م 

شزرت و ت اایگرو  :111ماده سط خزد طالش و با نظارت، م ستأمباوثه تز اد انا  درس و یید ا
 . هزدوداکثر تا دو افته اول هروع و  درس تشکیل م 

شکیل، جدت ثبت به معاونت ومزهش مدرسه  اایگرو ضرورت دارد  :112ماده مباوثه بعد اه ت
 هزد. داد اطالع 

تزاند در ار گرو  مباوثه، یک نفر را به  نزا  دبیر گرو  معاونت ومزهش مدرسیییه م  :113ماده
 انت اش نناید. 

 وظایز دبیر گرو  مباوثه  بارت است اه:  :114ماده

 رسان  و تعیین هما  و مکا  جلسات؛اطالع (9

 مدیریت جلسات و تنظیم هما  برای ارا ه و یا نقد مباوث تزسط ا ضاء؛ (5

 انجام وضزر و غیاش جلسات و ارا ه و  به استاد؛ (1

 اناانگ کنند  و رابط میا  گرو  و استاد و یا مدیریت مدرسه. (1

 باهد.هما  مباوثه بر  دد  طالش م تعیین مکا  و  :115ماده

، جلسررره مباحثه را در زمان و مکان خاصررری، که مدیریت مدرسررره صرررورتیدر : تبصرررره
 مباحثه ضروری خواهد بود.  هایگروهضروری اعالم نماید، تبعیت از آن برای 

 باهد. ای م د یقه 95هما  مباوثه به اهاء ار دو جلسه درس، ودا ل یک جلسه مباوثه  :116ماده
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درصیید  83جدت اختصیییاص یافتن ننر  مباوثه به طلبه، وضییزر طلبه در ودا ل  :117ماده
 باهد. جلسات مباوثه ضروری م 

ساس مالکننر  :118ماده ستاد انا  درس و بر ا سط ا ضزر دا  در مباوثه تز اای  ان ز  و
 هزد.منظم و ومادگ   لن  در جلسات انجام م 

 
 ( پژوهش درسی: 2

انجام پژواش در یک  اه مزضز ات و  مربزطه،نامه وسب ویین، در تعدادی اه دروس :119ماده
ش  اه ننر  ندای  و  درس به این  ضروری بزد  و ب  ش   سا ل مربزط به و  وزه  دان م

 اختصاص دارد. فّعالّیت
یند انت اش دروس مذکزر انانند سایر دروس و مطابق هرایط و ضزابط مندرج در فرو :121ماده

 اای مربزطه خزااد بزد.نامهویین
 باهد:دارای پژواش، در برنامه ومزهه  سفیرا  ادایت به هرح ذیل م  اای دانش وزه  :121ماده

 ادبیات  رش 
  دی قامعارم و 
  فقه 
 اصزل 
  رو  

ضییروری مذکزر دانشیی   اایمزضییز ات و مسییا ل وزه  در پژواشتندا یک انجام  :122ماده
پژواشیی  و  نامهطرح تدوین» زا با  ن فّعالّیتار پژواش دارای دو مروله  و اسییت

 خزااد بزد.« گزارش تحقیق ارا ه و تدوین»و « انجام تحقیق
صره حوزه  دروس هماناز  1های مذکور، به یک درس معّینفّعالّیتنمره هر یک از : 1 تب

 یابد.دانشی اختصاص می

نمره از نمره نهایی  2هر یک از دروس معّین شده دارای نمره مستقلی بوده و : 2 تبصره
 پژوهشی دارد. فّعالّیتآن درس اختصاص به 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 .جدول دروس دارای پژواشمذکزر در . دروس 1
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 باهد:به هرح ذیل م  ااو پژواش   فّعالّیتدروس دارای پژواش به انرا  مراول  :123ماده

 مرحله فعالیت پژوهشی عنوان درس حوزه دانشی نیمسال

 پنجم
 ادبیات عرب

 تدوین طرحنامه پژوهش و انجام تحقیق 5 نحو
 تدوین و ارائه گزارش تحقیق کاربردینحو  ششم

 هفتم

  3عقائد  عقایدمعارف و 

 تدوین طرحنامه پژوهش و انجام تحقیق
  2فقه  فقه

 4اصول  اصول فقه
 9تفسیر  قرآن

 هشتم

  4عقائد  معارف و عقاید

 تدوین و ارائه گزارش تحقیق
 3فقه  فقه

 5اصول  اصول فقه
 01 تفسیر قرآن

 
حوزه دانشی جهت پژوهش ارائه شده ها، چند سالدول مذکور، در برخی از نیمجدر  :1 تبصره

های یکی از حوزه است که با پیشنهاد اساتید مربوطه و تأیید گروهی علمی ر تربیتی، انتخاب تنها
 است.ضروری  سال مذکور در هر دوره تحصیلیدر نیم جهت انجام پژوهش دانشی
همان حوزه دانشی   انتخابسال اول، دانشی  در نیم هایحوزهیکی از در صورت انتخاب  :2 تبصره

  .سال دوم الزامی استدر نیم برای درس مربوطه
، به صییزرت ارتقا   غیروضییزری و یا ارا ه و  در دور  )وضییزری( فزقاخذ دروس  :124ماده

 باهد.تابستان  مجاه نن 
در صررورت ضرررورت و درخواسررت طلبه و پس از تأیید شررورای مدرسرره ارائه  تبصررره:

 لیت پژوهشی بالمانع است. دروس مذکور به شرط انجام فعا
( هیر نظر یک نفر اه اسییاتید واجد هییرایط مدرسییه به فّعالّیتار پژواش )در ار دو  :125ماده

 هزد. نزا  استاد رااننا انجام م 
و انت اش استاد رااننا اه میا  سایر  1استاد رااننا در صزرت داهتن هرایط، استاد انا  درس بزد  :126ماده

 باهد.تربیت  بالمانع م  -اساتید مدرسه با لحاظ کلیه هرایط و ضزابط با تأیید گرو   لن 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 .جدول دروس دارای پژواشر . دروس مذکزر د1
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 مسئزلیت و وظایز استاد رااننا  بارت است اه: :127ماده
ادایت و رااننای   لن  و روه  طالش در انجام پژواش درس  در تنام  مراول  (1

 پژواش؛
 درس  و ا الم ننر  مربزطه در ار نیم سال تحصیل ؛ اایارهیاب  پژواش (2
 .اای درس افزای  اساتید رااننای پژواشاای تزجید  و دانشهرکت در برنامه (2

 هرایط استاد رااننای پژواش: :128ماده
اای ودا ل مدرک سطح سه  لن  وزهوی یا کارهناس  ارهد در یک  اه رهتهدارا بزد   .3

 ؛مرتبط با انا  وزه  دانش 
 ؛افزای  پژواش اای دانشهرکت در دور  و یا اای پژواش سابقه فعالیتداهتن  .5
 .وکم تدریسدارا بزد   .3

در خصرروص اسرراتیدی که فاقد مدرک حوزوی سررطح سرره هسررتند، به شرررط : 1تبصررره 
و دیگر شرایط  بلند مدت و یا سطح دو سفیران هدایت سطح یک حداقل تدریس مجّوزداشتن 

 باشد.جهت راهنمایی پژوهش درسی طالب، بالمانع می هاآنمندی از فوق، بهره
در صورت برخورداری اساتید دروس مربوطه از شرایط الزم پژوهشی، اولویت : 2تبصره 
درسی طالب با ایشان بوده و در غیر این صورت، انتخاب استاد راهنما از  یهاپژوهشدر راهنمایی 

 د.باشتربیتی مدرسه می -و با تأیید گروه علمی میان سایر اساتید مدرسه با لحاظ شرایط مورد نظر

به صزرت گروا   اای پژواش  طالش به صزرت فردی بزد  و انجام و فّعالّیتانجام  :129ماده
تربیت  مدرسیییه و با ر ایت هییرایط و ضییزابط ابالغ  معاونت  –با تأیید گرو   لن  
 باهد. پژواش بالمانع م 

ضزابط تدوین، رااننای  و ارهیاب  ار یک اه مراول  :131ماده ش ، فّعالّیتهرایط و  اای پژوا
 باهد. اای  لنیه م مطابق دستزرالعنل ابالغ  معاونت پژواش وزه 

و برای طالش مجاه نبزد   و پژواش  دروس و یا معافیت اه انجام  اایوذم فعالیت :131ماده
ش  در طزل ضروری  ارا ه ودا ل دو پژواش در دو وزه  دان سطح یک  صیل   دور  تح

 باهد.م 
و د باه بل اه برگزاری امتحا  کتب  و  درس ضروری م ت پژواش  ار درس، الیّ ارا ه فّع  :132ماده

 باهد.تربیت  مدرسه م  -گیری در خصزص تندید هما  و  بر  دد  گرو   لن تصنیم
 باهد. ننر  اه ننر  ندای  و  درس م  5پژواش  دارای  فّعالّیتار  :133ماده
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سییا ت  13و وداکثر  5ودا ل پژواشیی  ار مزرد  یبرا ی رااننا  اختصییاصیی هما  :134ماده
 . باهد م

حداکثر شیافزا :تبصرررره مان  مایی پژوهش  یز تأبرای راهن یبا   یتیترب -ی گروه علم دی
 .باشدیمدرسه، بالمانع م

ستزرالعنل پرداخت  پرداخت وق :135ماده ساس د ساتید رااننا بر ا  - لن  اایگرو الزونه ا
 خزااد بزد. 1تربیت 

تحصیل  و  سالنیمانت اش دو درس دارای پژواش درس  به صزرت انزما  در یک  :136ماده
ش   فّعالّیتچنین انت اش دروس دارای ام ل اه  ب« تحقیق گزارش ارا ه و تدوین»پژوا

تدروس دارای  یّ ّعال مهطرح تدوین»پژواشیی   ف جام و پژواش نا جاه « تحقیق ان م
  باهد.نن 

تربیتی انجام دو  -خاص و ضروری، پس از تقاضای طلبه و تأیید گروه علمیدر موارد  :تبصره
 سال بالمانع است.فعالیت پژوهشی در یک نیم

 سییالنیمات اذ تندیدات الهم در خصییزص نحز  و هما  ارا ه دروس پژواشیی  در ار  :137ماده
سب دروس و  صیل ، ر ایت تنا صیل  با وزه  سالنیمتح هد  و تح ش  تعریز  اای دان

اا با و ت اسییتاد و طلبه، بر  دد  معاو  ومزهش مدرسییه چنین تناسییب تعداد پژواشام
   است.

یه مراول اجرای دسییتزر :138ماده نلکل عاو  الع با نظارت م به پژواش درسیی   اای مربزط 
 باهد. پژواش مدرسه و تحت اهرام مدیر مدرسه م 

 تأمیناشیی  به طالش و اسیییاتید در صییزرت لزوم، پیگیری ارا ه مشیییاور   لن  و پژو :139ماده
افزاری مزرد نیاه و اجرای برنامه مناسیییب ومزهش افزاری و سیی تاای نرمهیرسیییاخت

اای پژواشیی  به طالش و سییایر وظایز محزل بر اسییاس دسییتزرالعنل ابالغ  مدارت
مدیر  اای  لنیه، بر  دد  معاو  پژواش مدرسییه و تحت اهییراممعاونت پژواش وزه 

 مدرسه است.
 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 .12/4/1241مزرخ  1982/12. ابالغیه هنار  1
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 های کالسی و محاسبه نمره آنفعّالیّتارزیابی  شیوه

اای کالس  به جز ننر  پژواش درس   بل اه وغاه امتحا  ار فّعالّیتا نال و ثبت ننرات  :141ماده
 باهد. درس ضروری م 

سب ننر  ودا ل  :141ماده س  و فّعالّیتاه مجنزع ننرات  12هرط  بزل  در ار درس، ک اای کال
 امتحا  کتب  خزااد بزد. 

اای کالسیی ، در امتحا  مروله تجدیدی و اسییتادیاری ام فّعالّیتننرات اخذ هیید  اه  :142ماده
 گردد.لزومًا لحاظ م 

تربیت  مدرسییه، اختصییاص انه و یا  -با درخزاسییت اسییتاد و تصییزیب گرو   لن  :143ماده
 باهد.ع م بالمان سالنیم کالس  به وهمز  میا  فّعالّیتب ش  اه ننر  

ها بوده و بعد از گذشت حداقل ، همانند سایر آزمونسالنیم برگزاری آزمون میان :1 تبصره
 گردد.درصد ساعات مصوب هر درس و از محدوده گذرانده شده، برگزار می 22

صره  شده توسط طلبه  سالنیم آزمون میان :2تب تجدید، مردودی و ... ندارد و نمره کسب 
 در محاسبه نمره نهایی مالحظه خواهد شد. 

ه :144ماده سه نزع نظر تیادا را یسف  دروس برنامه ومزه بزد  و نزع    نل – ینظر،   نل ،یبه 
ه سبه ننرات در ار و ...   ابیاره س،یتدر ز یدرس در  هیز  محا ار درس تأثیرگذار بزد  و 

 باهد:هرح ذیل متفاوت م نزع به 
 وهمز بر اسییاس  (2تا  1، دروس اوکام 1تا  1)مانند دروس: اخالق  یدروس نظر  ابیاره (1

 ننر ( خزااد بزد. 5)  کالس فّعالّیتننر ( و  15)  کتب
تا  1اا )مانند دروس: صییرم کاربردی، نحز کاربردی، کارورهی روش  دروس  نل  ابیاره (2

 ننر ( خزااد بزد. 8)  کالس فّعالّیتننر ( و  12)   نل وهمز بر اساس  (1
 یدر فضییا غیروش تبل، روش ومزهش اوکام)مانند دروس:    نل -یدروس نظر  ابیاره (2

 وهمز ننر ( و  13)  کتب وهمز بر اسییاس  ، روش تدریس، روش ذکر مصیییبت(یمجاه
 ننر ( خزااد بزد. 2)  کالس فّعالّیتننر ( و  1)   نل

نویسی اختصاص به خالصه 12الی  1نمره از نمره نهایی دروس تفسیر ترتیبی  8 :1  تبصره
 سال اختصاص دارد.نمره نهایی این دروس نیز به آزمون کتبی پایان نیم 12تفسیر و 

آزمون عملی دروس دارای این نوع از آزمون و همچنین موضوعات  نحوه اخذ  :2  تبصره
 تربیتی خواهد بود. –ربوطه و تأیید گروه علمی ها با پیشنهاد استاد مو محورهای آن
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خوانی نماز در آزمون عملی دروس تجوید قرآن و صررحیح قرائتبررسرری   :3  تبصررره
 باشد.ضروری می
به تکالیف ، «هاکارورزی روش»بخشررری از نمرات فّعالّیت درسررری دروس   :4  تبصرررره
 ی نیز تعلق خواهد گرفت.سینوشیفمربوطه مانند 

 گردد:بر اساس جدول ذیل محاسبه م  «1هاکارورزی روش»ننرات ندای  دروس  :145ماده

شامل مواردی از قبیل  هاروشکارورزی دروس  هایگروهکالسی در های فّعالّیت: تبصره
 نما تعییند و توسط مسئول گروه و استاد راهباشعلمی )تمرینات( می هایفّعالّیتو  یسینوشیف

 گردد.می و محاسبه
باهیید، ننر  امتحا  هییفاا  و  درس با مجنزع درسیی  که دارای امتحا  هییفاا  م  :146ماده

ننر  امتحا  کتب  و فعالیت کالسیی  جنع و سییپس اه مجنزع ننرات به هییرح ذیل 
 :2گیری خزااد هدمعدل

 

 = ننر  ندای  درس
 (کالس  فّعالّیتننر  امتحا  هفاا + ) ...+ننر  امتحا  کتب +ننر  

2 
 
 

برنامه آموزشی سفیران هدایت و نحوه تقسیم نمرات و ارزشیابی  لیست دروسیادآوری:      
  آمده است. 27پیوست شماره در  هاآن

 

  

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 باهد.م  4اای در پیزست هنار  روش برگزاری دروس کارورهی . نحز  1
 . نحز  محاسبه ننرات، دستزرالعنل اخذ امتحا  و ... در ویین نامه اای مربزطه ومد  است.2

 کار  نل  پایان  و ارهیاب  منبر کالسی فّعالّیت رگذاریتأثموارد 
 12 8 مقدار ننر 
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 تبلیغی تابستانی -ریزی و اجرای دوره آموزشید( برنامه
 مقدمه

یل در طزل سیییال وورد فراام به منظزر  کا  اسییتنرار تحصیی  ،کم کرد  تعطیالت ،ام
مه نا غت طالشبر فت تحصیییل  ،ریزی  لن  در او ات فرا کا  پیشییر جاد ام و ان نین  ای

 تبلیغ  - ومزههیی متقاضیی ، دور  برای طالش  اای تبلیغ فّعالّیتبسییترسییاهی جدت انجام 
 گردد.تابستان  برگزار م 

 باهد.تابستان ، اختیاری م  تبلیغ  - در دور  ومزهه وضزر طالش  :147ماده
صره صورت  :1 تب ستر الزم برای انجام مدرسه علمیه در  تبلیغی  فّعالّیتفراهم نمودن ب

 ند.نمای دوره تابستانی را الزامی تواندمیتوسط طالب و تأیید آن از سوی معاونت تبلیغ استان، 
صره صورتی که مدرسه :2 تب ضور در  ستانی الزامی نماید، ای ح طالب را در دوره تاب

 باشد.حضور طالب در آن دوره الزامی می
در محدود  طالش یک یا چند مدرسییه  تابسییتان  تبلیغ  - اای ومزههیی دور برگزاری  :148ماده

 باهد.اه هزرای ومزهش استا  بالمانع م  مجّزه لنیه، پس اه اخذ 
اای فّعالّیتداهتن هرایط انجام  ناننداای استان  که دارای هرایط  امدارس و یا مدیریت :149ماده

داهییتن فضییای ومزههیی  مناسییب، امکانات اسییکا  و رفا   تبلیغ  در محل برگزاری دور ،
ابستان  ت تبلیغ  - تزانند نسبت به برگزاری دور  ومزهه باهند، م طالش، اساتید و ... م 

تان  و یا سییایر مدرسییه دیگر در محدود  مدیریت اسییچندین  برای طالش خزد و یا طالش
 اای استان ، ا دام ننایند.مدیریت

های تبلیغی بر اسرراس شرررایط و ضرروابط ابالغی معاونت تبلیغ و فراهم فّعالّیتانجام  :1 تبصررره
 باشد.ها، برای برگزاری دوره ضروری میفّعالّیتآوردن بستر انجام این 

تبا توجه به ضررررورت انجام  :2 تبصرررره یّ شررری دوره های آموزتبلیغی در کنار برنامه فّعال
 استان ضروری است.  معاونت تبلیغ تبلیغی  دوره، از سوی هایتابستانی، تأیید برنامه

اا، ثبت ننرات و ... تزسییط نام طالش، برگزاری کالسکلیه امزر اجرای  دور  ا م اه ثبت :151ماده
 هزد. مدرسه مجری و با نظارت معاونت ومزهش مدیریت استان  انجام م 
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  امور اجرایی و آموزشی دوره
ر باه  دمطابق تقزیم تحصیییل    تابسییتانتبلیغ   -  ومزههیی یاادور  یهما  برگزار :151ماده

 .باهد ممرداد  21تیر تا  11 همان 

بندی مذکور با تصرررویب شرررورای آموزش اسرررتان و لحاظ کلیه تغییر در زمان تبصرررره:
 باشد. شرایط و ضوابط بالمانع می

 باهد. در دور  تابستان  مجاه نن  1ارا ه دروس دارای فعالیت پژواش  :152ماده

مدرسرره ارائه  یشررورا دأییدر صررورت ضرررورت و درخواسررت طلبه و پس از ت :تبصررره
  بالمانع است. یپژوهش تیدروس مذکور به شرط انجام فعال

 نام در دور  استند. سا ات درس ، مجاه به ثبت 83طالش با هرط انت اش ودا ل  :153ماده
 باهد:ذیل م  اایگرو تابستان  برای  تبلیغ  - اای ومزهه ارا ه دروس در دور  :154ماده

 متقاضیا  ادامه تحصیل به صزرت وضزری؛  (1

 متقاضیا  تکنیل نزا ص  دروس گذهته. (2

آن درس  اند، شرکت در امتحانسال دوم، درسی را تجدید شده افرادی که در نیمتبصره: 
 باشد.های دوره اختیاری میدوره تابستانی الزامی و در کالس در

وداکثر تا  بل اه پایا  نیم سییال دوم جدت الهم اسییت دور ، متقاضیی  اجرای مدرسییه  :155ماده
 اجرای دور  تابستان ،ا دام نناید. مجّزهگیری و اخذ تصنیم

تابستانی مدارس قم، بر  تبلیغ  - ومزهه های گیری در خصوص دورهتصمیمتبصره: 
 باشد.میقم  کیمعاونت امور مدارس سطح عهده 

گیری در نکات ذیل در ارا ه درخزاسییت برای برگزاری دور  و ان نین تصیینیم ر ایت :156ماده
 باهد:ضروری م  تبلیغ  - ومزهه اای خصزص دور 

 اای استان ؛ تأسیس مدارس و مدیریت مجّزهارا ه دروس مطابق  مجّزهداهتن  (8

 ؛بلیغابالغ  معاونت ت مطابق ضزابط طالشاای تبلیغ  فّعالّیتفراام وورد  بستراای الهم برای  (4

 وجزد امکانات اجرای دور  ا م اه امکانات رفاا ،  لن  و ومزهه  در محل برگزاری دور ؛  (13

 تدریس در مزاد درس  ارا ه هد ؛ مجّزهمعرف  اساتید رسن  یا دارای  (11

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
همین بخش. 121. ر.ک: ماده  1
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العاد  فرانگ  و تربیت  و ... به اای فزقارا ه جداول درس ، تقزیم ومزهه ، نحز  ارا ه برنامه (12
 صزرت تفصیل  در هما  ارا ه پیشنداد و بررس  درخزاست؛

 اای مربزطه.نامهاای درس  مطابق جداول درس  و سایر ویینبرگزاری کالس (12

 ، مزجب  دم تأیید دروس، ننرات و ... خزااد هد.مجّزهو  اخذ برگزاری دور ، بد :157ماده

 باهد:به هرح ذیل م   تابستانتبلیغ   – دور  ومزهه نام در هرایط ثبت :158ماده
 داهتن پروند  فّعال ومزهه ؛  (1

 س  دور ؛اای دراا و کالسوضزر مستنر در برنامهبه  تعّدد (2

 .مجری دور اه مدرسه مبدأ به مدیر مدرسه اخال    یهو تأییدنامه ارا ه معرف  (2
ضزابطر ایت  :159ماده س  کلیه  ه  و در ر ب، امتحان ،  بزل ، تجدیدی، ثبت ننر  و ... ومزه

 باهد.اای ابالغ ، ضروری م اا و دستزرالعنلنامهویین اساس
درصیید اه سییا ات ار درس مطابق جداول درسیی  و به صییزرت  83برگزاری ودا ل  :161ماده

 باهد.وضزری، الزام  م 

 باهد.م  12کنند  در دور  تابستا ، در انه دروس، برای طالش هرکت  بزل  ۀننر :161ماده
نمرات دروس در سررامانه به صررورت مسررتقل و مطابق هر عنوان درسرری ثبت : 1 تبصررره

 گردد.می
پژوهش  یدر دروس دارا یدر دوره تابسررتان یدروس انتخاب یابی: در ارزشرر2تبصررره 

 است. یارائه پژوهش الزام ،یدرس
سب ننر   بزل  در امتحا  :162ماده صزرت  دم ک صنیم اایدرس در  گیری در مزرد دور ، ت

ضزر مجدد طلبه در امتحا  انا  درس در انا  دور  و یا  سبت به و ضعیت طلبه )ن و
ضزر مجدد در کالس سالنیم صیل ( بر  ددۀ بعد و یا و سال تح س  در طزل  اای در

 باهد.م محل تحصیل هزرای مدرسه 
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی

 فصل دوم: جداول درسی و منابع آموزشی 

 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی
سفیرا  ادایت، اجرا و ارا ه دروس  :163ماده س   صزرت گرفته در برنامه در باتزجه به تغییرات 

به نامه و اه هما  ابالغ این ویین دالزرودیجدجدید، مربزط به طالش  براسیییاس مصییز
 .و برنامه درس  سایر طالش بر اساس برنامه سابق  خزااد بزد خزااد بزد

  هاآنهای مختلف و ساعات سالنیمجداول درسی  الف( 

 ارائه شده: پیشنهادینکاتی در مورد نحوه ارائه دروس و جداول 
صزش برنامه در ار  .1 ساس دروس م س  بر ا هد  و جنبه  سالنیمجداول در صیل ، طراو   تح

 دارد.پیشندادی 
یند یادگیری، اای طالش در مقاطع م تلز، فرویژگ در تدوین جداول درسیی  پیشییندادی، و .2

و... مزرد لحاظ  رار گرفته  سالنیمنیاهاای دانش و دروس، انسا  ساهی جنع سا ات ار پیش
 است.

 یااتاسیساادام سالیانه و  نیاهاا وتزانند با تزجه به نکات فزق، ر ایت پیشمدارس  لنیه م  .3
 .جداول درس  پیشندادی را باه طراو  ننایند...  کال  سفیرا  ادایت و

اإلجرا الهم اسییتا جداول درسیی  باهطراو  هیید  تزسییط مدارس،پس اه تأیید هییزرای ومزهش  .4
 باهد.م 
س   :164ماده سفیرا  ادایت برنامهجداول در ه   سطح دو،به تفکیک  1ومزه اای سالنیمدر 

 باهد: م تلز به هرح ذیل م 
  

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 هزند.تقسیم م « ل ن  -نظری»و «  نل »، «نظری». دروس برنامه ومزهه  سفیرا  ادایت، به سه نزع  1



 های علمیهبرنامه آموزشی سطح دو سفیران هدایت حوزه   72
اول سالنیم  

 عنوان درس کد درس
 ساعت

 نیازدرس پیش
 جمع عملی نظری

  11 0 11  1 صرف 
 1صرف  58 0 58 2صرف  011
  85 0 85 1احکام  010
  28 5 11 1قرآن قرائت و تجوید 018
 1قرائت و تجوید 28 5 11 2و تجوید قرآن  قرائت 000
  11 0 11 1تاریخ اسالم  018
  18 0 18 1نحو  012
  02 0 02 2احکام  020
  11 0 11 1اخالق اسالمی  028

 - 923 61 903 جمع ساعات
 

 دوم سالنیم

 

  

کد 
 عنوان درس درس

 ساعت
 جمع عملی نظری نیازپیشدرس 

 2صرف  58 0 58 0صرف  021
 1نحو  50 0 50 2نحو   

   11 0 11 1تفسیر ترتیبی  028
 1قرائت و تجوید قرآن  28 5 11 کریم روش آموزش قرآن 021
020 

روش کالسداری کودکان و 
   28 5 11 نوجوانان

   28 5 11 و زیارات دعا 005

   85 0 85 1احکام   
   02 0 02 2تاریخ اسالم  001

   85 11 02 آیین نگارش 
   11 0 11 2اخالق اسالمی  081

 - 933 00 933 جمع ساعات
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سوم سالنیم  

 جمع عملی نظری نیازدرس پیش ساعت عنوان درس کد درس
   02 0 02 1منطق  0010
   11 0 11 2ترتیبی  تفسیر 000
   11 0 11 0تفسیر ترتیبی  008

   02 0 02 علوم قرآنی 0011
 1نحو  50 0 50 0نحو  022
   02 5 28 پژوهشی یهامهارت 025
   02 0 02 0تاریخ اسالم  810
   02 0 02 تاریخ انقالب اسالمی 011
 -  02 0 02 علوم حدیث 010

  02 5 28 روش تدریس 012
 1احکام  28 5 11 روش آموزش احکام  010
 -  11 0 11 0اخالق اسالمی  018

 0صرف  02 02 0 صرف کاربردی  
 - 004 31 932 جمع ساعات

 

چهارم سالنیم  

 عنوان درس کد درس
 ساعت

 نیازدرس پیش
 جمع عملی نظری

 1و منطق 0نحو  08 0 08 1اصول فقه  081
 0نحو  58 0 58 بالغت 082
 1منطق  18 0 18 2منطق  080
 -  11 0 11 8اخالق اسالمی  005
 0نحو  50 0 50 8نحو  001
  85 11 02 روش سخنرانی دینی 080
 روش تدریس 02 02 0 1هاروشکارورزی  811

 - 000 04 932 جمع ساعات
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 پنجم  سالنیم

 عنوان درس کد درس
 ساعت

 نیازدرس پیش
 جمع عملی نظری

 1اصول فقه  08 0 08 2اصول فقه  081
 0نحو  50 0 50 8نحو  082
 1منطق  85 0 85 1 دیعقامعارف و  080
   02 0 02 1معارف حدیثی  020

   28 0 28 قواعد فقهیه 008
 2منطق  18 0 18 0منطق  082

   11 0 11 8تفسیر ترتیبی  088
  11 0 11 8تفسیر ترتیبی  088
 روش سخنرانی 02 02 0 2هاروشکارورزی  811

 - 943 92 933 جمع ساعات

 

 ششم  سالنیم
 عنوان درس کد درس

 ساعت
 نیازدرس پیش

 جمع عملی نظری
 و قواعد فقهیه 1اصول فقه  58 0 58 1فقه  011
 2اصول فقه  58 0 58 0اصول فقه  012

 0نحو  18 18 0 نحو کاربردی  
 1 دیعقامعارف و  85 0 85 2 دیعقامعارف و  010
   02 0 02 2معارف حدیثی  810
 2هاروشکارورزی 02 02 0 0ها کارورزی روش 110
   28 5 11 روش ذکر مصیبت 000
   11 0 11 1تفسیر ترتیبی  081
   11 0 11 0تفسیر ترتیبی  080
   11 0 11 8اخالق اسالمی  050

 - 064 600 960 جمع ساعات
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هفتم سالنیم  

 عنوان درس کد درس
 ساعت

 نیازدرس پیش
 جمع عملی نظری

 1فقه  58 0 58 2فقه  001
 2اصول فقه  58 0 58 8اصول فقه  002
 0منطق  50 0 50 حکمت اسالمی  
 2 دیعقامعارف و  18 0 18 0 دیعقامعارف و  008
   11 0 11 5تفسیر ترتیبی  011
   11 0 11 0تفسیر ترتیبی  008
   11 0 11 قانون اساسی 000
 0هاروشکارورزی  02 02 0 8 هاروشکارورزی  010
 8اخالق اسالمی   11 0 11 1اسالمی اخالق  108

 - 060 92 934 جمع ساعات

 
 هشتم سالنیم

 عنوان درس کد درس
 ساعت

 نیازدرس پیش
 جمع عملی نظری

 1فقه  58 0 58 0فقه  051
 8اصول فقه  58 0 58 8اصول فقه  002
 -  11 0 11 10تفسیر ترتیبی  058
  - 11 0 11 11تفسیر ترتیبی  051
 0 دیعقامعارف و  02 0 02 8 دیعقامعارف و  058
 -  02 0 02 عمومی یشناسروان 001

  
جریان شناسی سیاسی دوران 

 انقالب اسالمی
02 0 02 

تاریخ انقالب 
  اسالمی

 -  28 5 11 نماییاصول کلی مشاوره و راه  100

 -  02 0 02 رجال و درایه کاربردی  

 -  02 0 02 تعلیم و تربیت اسالمی 510
 8ها کارورزی روش 02 02 0 8 هاروشکارورزی  510

 - 064 00 934 جمع ساعات
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 نهم  سالنیم

 عنوان درس کد درس
 ساعت

 جمع عملی نظری نیازدرس پیش
 1فقه  58 0 58 8فقه  001
 0احکام  18 02 02 روش استخراج فتوا 002
 -  11 0 11 12تفسیر ترتیبی  008
 -  11 0 11 10تفسیر ترتیبی  008
 -  02 0 02 و تبلیغ یشناسروان 005
 تاریخ انقالب اسالمی 28 5 11 روش تحلیل مسائل سیاسی 000
 -  02 0 02 مدیریت اسالمی 000
 0دیعقامعارف و  02 0 02 والیت فقیه 010
  8ها روشکارورزی 02 02 0 1 هاروشکارورزی  011

 8دیعقامعارف و  02 0 02 8 دیعقامعارف و   
 0دیعقامعارف و  02 0 02 آشنایی با فرق اسالمی  

 - 933 32 923 جمع ساعات

 

 دهم  سالنیم

 عنوان درس کد درس
 ساعت

 نیازدرس پیش
 جمع عملی نظری

 1فقه  58 0 58 8فقه  101
 2فقه  58 0 58 1فقه  102
 - 11 0 11 18تفسیر ترتیبی  100
 - 11 0 11 18تفسیر ترتیبی  108
 - 02 0 02 تبلیغ ی وشناسجامعه 105
 - 85  85 السالمعلیهم نیمعصومسیره  

 - 18 18 0 تحقیق پایانی 110
 آشنایی با فرق اسالمی 02 0 02 فرق و مذاهب -اقتضائی دروس   

 -  02 5 28 روش تبلیغ در فضای مجازی  
 - 060 32 994 جمع ساعات
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  هاآنهای ( منابع درسی و محدودهب

 1ومزهش اا و نسیی ه معرف  هیید  تزسییط معاونتکتاشبر اسییاس تدریس دروس تندا  :165ماده
 باهد.مجاه م 

دیگر، تندا پس اه تأیید معاونت ومزهش سییتاد  پیشییندادیاسییتفاد  اه منابع ومزههیی   :166ماده
 مجاه است. 

درصرردی با  82توانند منابع پیشررنهادی خود را به شرررط تطبیق حداقل مدارس علمیه می تبصررره:
تربیتی مدرسه و شورای  -های منبع اصلی، پس از بررسی در گروه علمیمحدوده و سرفصل

 آموزش استان، به معاونت آموزش ستاد معرفی نمایند.
ایت، به هییرح ذیل اد در برنامه ومزههیی  سییفیرا  اسییتفاد منابع درسیی  مصییزش برای  :167ماده

 باهد: م 
 فهرست منابع:

 حوزه دانشی قرآن 

 
 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 .ب شانین  111. مش ص هد  در ماد  1

 عنوان درس ردیف
عنوان منبع 

 آموزشی
 محدوده انتشارات سال نشر مؤلف

1  
 رائت و 

 1تجویق 

 موزش  رائت 

 1  ر ن  ریم

 -شهیقی 

  اسما

به  1397

 بعق
  ا  تاب مر ت مقیریت

2  
 رائت و 

 2تجویق 

 موزش  رائت 

 2 ر ن  ریم 

 -شهیقی 

  اسما

به  1397

 بعق
  ا  تاب مر ت مقیریت

3  
با تفشیر ترتی

 15تا  1
 تفشیر نمونه

 اهللتی 

م ارم 

 شیرازی

- - 
 ا محقوده مرتبط با هر 

 جتء از تفشیر نمونه

 علوم  ر نا  4
درسنامه علوم 

  ر نا

جوان 

  راسته

به  1397

 بعق

بوستان  تاب 

مر ت و 

 تیریمق

  ا  تاب



 های علمیهبرنامه آموزشی سطح دو سفیران هدایت حوزه   76

 حوزه دانشی حدیث 

 
 حوزه دانشی اخالق، تربیت و مشاوره اسالمی 

 عنوان درس ردیف
عنوان منبع 

 آموزشی
 محدوده انتشارات سال نشر لفؤم

 مر ت مقیریت 1اخالق اسالما  1اخالق اسالما   1
به  1397

 بعق
  ا متن  تاب مر ت مقیریت

 مر ت مقیریت 2اخالق اسالما  2اخالق اسالما   2
به  1397

 بعق
  ا متن  تاب مر ت مقیریت

 مر ت مقیریت 3اخالق اسالما  3اخالق اسالما   3
به  1397

 بعق
  ا متن  تاب مر ت مقیریت

 مر ت مقیریت 4اخالق اسالما  4اخالق اسالما   4
به  1397

 بعق
  ا متن  تاب مر ت مقیریت

 مر ت مقیریت 5اخالق اسالما  5اخالق اسالما   5
به  1397

 بعق
  ا متن  تاب مر ت مقیریت

 مر ت مقیریت 6اخالق اسالما  6اخالق اسالما   6
به  1397

 بعق
  ا متن  تاب مر ت مقیریت

7  
اصول  لا مشاوره 

 مایانو راه

اصول  لا 

مشاوره و 

 مایانراه

سیق احمق 

 رهنمایا
- 

سشه امام مآ

 رحمه اهللخمینا 
  ا متن  تاب

 13مکابق پیوست شماره   عموما روانشناسا  8

 14 مکابق پیوست شماره  غو تبلی روانشناسا  9

 عنوان درس ردیف
عنوان منبع 

 آموزشی
 محدوده انتشارات سال نشر لفؤم

 11مکابق پیوست شماره   و زیارال دعا  1

 علوم حقیث  2
در مقی بر 

 علوم حقیث
  ا  تاب مر ت مقیریت 1398 نصیری

3  
رجال و درایه 

  اربردی
 سنق شناسا

مهقی 

 غالمعلا

به  1396

 بعق
  ا  تاب دارالحقیث

 11مکابق پیوست شماره   1 امعارف حقیث  4

 12مکابق پیوست شماره   2 امعارف حقیث  5
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 حوزه دانشی تاریخ و سیره 
 محدوده انتشارات سال نشر لفؤم عنوان منبع آموزشی عنوان درس ردیف

1  
تاریخ انقالب 

 اسالما

انقالب اسالما و 

 های  نریشه

اهلل  یت

مصباح 

 یتدی

1392 
مآسشه امام 

 خمینا

 15پیوست شماره به 

 مراجعه شود

      1تاریخ اسالم   2

      2تاریخ اسالم   3

      3تاریخ اسالم   4

5  
شناسا جریان

سیاسا دوران 

 انقالب اسالما

 16مکابق پیوست شماره 

6  
 سیره

 م الشالعلیهم معصومین
 17 شماره مکابق پیوست

 

 حوزه دانشی زبان و ادبیات عربی 

 درسعنوان  ردیف
عنوان منبع 

 آموزشی
 محدوده انتشارات سال نشر لفؤم

 1صرف   1
در مقی بر علم 

 صرف
 علیتاده

به  1397

 بعق
  ا  تاب مر ت مقیریت

 جتائری دانش صرف  2صرف   2
به  1397

 بعق
 نصای 

ا ت تاب  یابتقااز 

 ااول ابواب ثالث

 قیمت

 جتائری دانش صرف 3صرف   3
به  1397

 بعق
 نصای 

اول ابواب از 

تا  قیمت اثالث

 انتهای  تاب

4  
صرف 

  اربردی
 فائتی نشب صرف  اربردی

به  1397

 بعق
  ا  تاب مر ت مقیریت

 چانقشه سر غاز نحو 1نحو   5
1397 

 به بعق
  ا  تاب انقیشهفانوس
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 درسعنوان  ردیف
عنوان منبع 

 آموزشی
 محدوده انتشارات سال نشر لفؤم

 2نحو   6

 هالمرضی هالبهج

 فا اسلوبها الجقیق

سیوطا )تصحی : 

  فیا و خا شار(

به  1397

 بعق
 مر ت مقیریت

 تاب تا  یابتقا

اشتغال العاما عن 

 شرح ابن عقیا المعمول

]تصحی [  

اسماعیا 

منش، احمقی

 ی رادمحمقجواد

 مر ت مقیریت 1398

 3نحو   7

 هالمرضی هالبهج

 فا اسلوبها الجقیق

سیوطا )تصحی : 

  فیا و خا شار(

به  1397

 بعق
 مر ت مقیریت

اشتغال العاما از 

عن المعمول تا 

 عقیاشرح ابن   خر  تاب

]تصحی [  

اسماعیا 

منش، احمقی

 ی رادمحمقجواد

 مر ت مقیریت 1398

 مغنا االریب 4نحو   8

ابن هشام 

)تصحی :  فیا و 

 خا شار(

به  1397

 بعق
 مر ت مقیریت

از حرف )الف( تا 

 ابتقای حرف )ال(

 مغنا االریب 5نحو   9

ابن هشام 

)تصحی :  فیا و 

 خا شار(

به  1397

 بعق
 مر ت مقیریت

ابتقای حرف از 

 )ال( تا  خر  تاب

 18پیوست شماره مکابق  نحو  اربردی  11

 بالغت  11
دروس فا علم 

 هالبالغ
  معین د یق

مر ت جهانا 

 علوم اسالما
 ام  تابتم

 

  فقه و اصولدانشی حوزه 

ف
ردی

 

 عنوان درس
عنوان منبع 

 آموزشی
 لفؤم

سال 

 نشر
 محدوده انتشارات

 زادهفالح درسنامه فقه 1اح ام مبتلا به   1
1397 

 به بعق
 مر ت مقیریت

از ابتقای  تاب تا فصا 

 سوم)روزه و اعت اف(

https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&select-publisher=publisher-exact
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ف
ردی

 

 عنوان درس
عنوان منبع 

 آموزشی
 لفؤم

سال 

 نشر
 محدوده انتشارات

 زادهفالح درسنامه فقه 2اح ام مبتلا به   2
1397 
 به بعق

 مر ت مقیریت

از ابتقای فصا)روزه و 

اعت اف( تا فصا 

 هفتم)معامالل(

 زادهفالح درسنامه فقه 3اح ام مبتلا به   3
1397 

 به بعق
 مر ت مقیریت

از فصا هفتم)معامالل( تا 

 ابتقای جقول تفاول فتاوا

 1 اصول فقه  4

االساس فا اصول 

 1الفقه
 عبقی

1397 
 به بعق

 مر ت مقیریت

 الباب از ابتقای  تاب تا

الثالث )مباحث االدله 

 الظنیه(

الموجت فا اصول 

 الفقه

 اهلل یت

 سبحانا
- 

سشه امام آم

صادق علیه 

 الشالم

از ابتقای  تاب تا اول 

المقصق الشادس )فا 

 الحجج و االمارال(

 2اصول فقه   5

االساس فا اصول 

 الفقه
 مر ت مقیریت 1398 عبقی

از الباب الثالث )مباحث 

 الظنیه( تا  خر  تاباالدله 

الموجت فا اصول 

 الفقه

 اهللتی 

 سبحانا
- 

سشه امام آم

صادق علیه 

 الشالم

از اول المقصق الشادس 

)فا الحجج و االمارال( تا 

 پایان  تاب

 3اصول فقه   6
الوسیط فا اصول 

 الفقه

 اهللتی 

 سبحانا
- 

سشه امام آم

صادق علیه 

 الشالم

ی ابتقا از ابتقای  تاب تا

 لعام و الصاصا

 4اصول فقه   7
الوسیط فا اصول 

 الفقه

 اهلل یت

 سبحانا
- 

سشه امام آم

صادق علیه 

 الشالم

از ابتقای العام و الصاص تا 

 هاالصول العملیه: اصال

 التصییر

 5اصول فقه   8
الوسیط فا اصول 

 الفقه

 اهلل یت

 سبحانا
- 

سشه امام آم

صادق علیه 

 الشالم

از ابتقای االصول العملیه: 

التصییر تا انتهای  هاصال

  تاب

9  
روش استصراج 

 فتوا

استصراج نظرال 

 معاصر یفقها

محمق 

 اترسل
 19مکابق پیوست شماره  - -

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 پذیر خزااد بزد.یید معاونت ومزهش ستاد و وضزر استاد در دور  ومزهه  مربزطه، امکا أ. استفاد  اه این کتاش با ت1
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ف
ردی

 

 عنوان درس
عنوان منبع 

 آموزشی
 لفؤم

سال 

 نشر
 محدوده انتشارات

 1فقه   11

دروس تمهیقیه 

فا الفقه 

 1االستقاللا 

 1384 ایروانا
دارالفقه للکباعه 

 و النشر

از ابتقای  تاب تا  تاب 

ابتقای مبحث  – هالصال

 اح ام الش وک

 2فقه   1

دروس تمهیقیه 

فا الفقه 

 1االستقاللا 

 1384 ایروانا
دارالفقه للکباعه 

 و النشر

ابتقای  – ه تاب الصال

 مبحث اح ام الش وک تا

ابتقای مبحث  – تاب حج 

 المبیت بمنا و النفر

 3فقه   2

دروس تمهیقیه 

فا الفقه 

 2و  1االستقاللا 

 1384 ایروانا
دارالفقه للکباعه 

 و النشر

 – تاب حج  از ابتقای

ابتقای مبحث المبیت بمنا 

و النفر تا انتهای جلق اول + 

از ابتقای جلق دوم تا 

 ابتقای  تاب الصل 

 4فقه   3

دروس تمهیقیه 

فا الفقه 

 2االستقاللا 

 1384 ایروانا
دارالفقه للکباعه 

 و النشر

از ابتقای  تاب الصل  تا 

 ابتقای  تاب اللعان

 5فقه   4

دروس تمهیقیه 

فا الفقه 

 3و  2االستقاللا 

 1384 ایروانا
دارالفقه للکباعه 

 و النشر

از ابتقای  تاب اللعان تا 

انتهای جلق دوم + از 

ابتقای جلق سوم تا ابتقای 

  تاب الصیق و الذباحه

 6فقه   5

دروس تمهیقیه 

فا الفقه 

 3االستقاللا 

 1384 ایروانا
دارالفقه للکباعه 

 و النشر

از ابتقای  تاب الصیق و 

 الذباحه تا انتهای جلق سوم

  واعق فقهیه  6
 اف هیمهقتدروس 

  هیالقواعقالفقه
 - - اروانیا

مباوث: اانیت بحث 
 زا د، فرق  ا د  فقدیه و 
اصزلیه،  ا د  طدارت، 

 ا د  سزق مسلم،  ا د  
اصالة الصحة،  ا د  

التعاد،  ا د  فراغ و تجاوه، 
 ا د   ل  الید،  ا د  
 الضرر،  ا د  الورج،

  ا د  ید،  ا د  سلطنت
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  و فرق انیاد ی،کالم اسالمحوزه دانشی 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
ای و  لن  . درسیی  اسییت که با تزجه به اادام برنامه ومزههیی   لزم اسییالم  با رویکرد تربیت مبلغ و نیاهاای منطقه 1

این  هزد.اای مربزط، تعیین و الزام  م سا ت، طبق دستزرالعنل 22اای کالم  و ادیا  و فرق، تا سقز طاّلش در وزه 
 هد.پردادرس به مباوث فرق و ادیا  درار منطقه م 

 

ف
ردی

 

 عنوان درس
عنوان منبع 

 آموزشی
 لفؤم

سال 

 نشر
 محدوده انتشارات

1 
 شنایا با فرق 

 اسالما

 شنایا با فرق 

 اسالما
 برنج ار

1397 

 به بعق
 تمام  تاب طه ی هاجر

  - سعیقی مهر 1 الم اسالما ج 1معارف و عقائق 2
ابتقای  تاب تا ابتقای از 

 مبحث صفال الها

  - سعیقی مهر 1 الم اسالما ج 2معارف و عقائق 3

از ابتقای مبحث صفال 

الها تا پایان جلق اول 

  تاب

  - سعیقی مهر 2 الم اسالما ج 3معارف و عقائق 4
از ابتقای  تاب تا ابتقای 

عج اهلل تعالا فرجه مبحث امام مهقی 

 الشریف

  - سعیقی مهر 2 الم اسالما ج 4معارف و عقائق 5
از ابتقای مبحث امام مهقی 

 تا پایان جلق دوم عج اهلل تعالا فرجه الشریف

 21مکابق پیوست شماره  5عقائق معارف و 6

 والیت فقیه 7
درسنامه والیت 

 فقیه

 محمقجواد

 مهری
  ا  تاب بوستان  تاب 1394

8 
 -اعتقادی 

 1ا تضایا
- - - - 

این درس بر اسیییاس  

  -گروه علما تصییمیم

تربیتا مقرسه در ی ا   

از موضییوعال مربو   

بییه فرق انحرافا در       

منکقییه، اجرا خواهییق    

 شق.
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 حوزه دانشی منطق و حکمت اسالمی 

 ردیف
عنوان 

 درس

عنوان منبع 

 آموزشی
 محدوده انتشارات سال نشر لفمؤ

1  
ح مت 

 اسالما

 الح مه اف قیالتمه

 هیاالله
  ا  تاب - - اروانیش

 1منکق   2
  در مقی بر منکق

التحصیالن )ویژه فارغ

 دبیرستان(

منتظری 

 مققم
  ا  تاب مر ت مقیریت 1397

 دانش منکق  2منکق   3
منتظری 

 مققم
 مر تمقیریت 1397

ای ابتق تاب تا  یاز ابتقا

 29درس 

 دانش منکق 3منکق   4
منتظری 

 مققم
 مر تمقیریت 1397

تا پایان  29درس  یاز ابتقا

  تاب

 

  انسانی -علوم اسالمی حوزه دانشی 
 محدوده انتشارات سال نشر لفؤم عنوان منبع آموزشی عنوان درس ردیف

1  
 اشناسجامعه

 تبلیغ
 یغدر تبل اشناسجامعه اربرد 

شمس اهلل 

 مریجا
- 

دانشگاه 

 با رالعلوم)ع(
  ا  تاب

  انون اساسا  2

 یجمهور ا انون اساس

)با اصالحال  رانیا ااسالم

1368) 

- - - 
مکابق پیوست 

 21شماره 

3  

تعلیم و 

تربیت 

 اسالما

 22مکابق پیوست شماره 

4  
مقیریت 

 اسالما
 مقیریت اسالما

محمقحشن 

 نبوی
  ا  تاب بوستان  تاب -

 
 حوزه دانشی ادبیات فارسی 
 محدوده انتشارات سال نشر لفؤم عنوان منبع آموزشی عنوان درس ردیف

  ا  تاب هاجر - حشینا )ژرفا( شیوه شیوایا نگارش نیی   1
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  به همراه تحقیق پایانی( هامهارتحوزه دانشی( 
 محدوده انتشارات سال نشر لفمؤ عنوان منبع آموزشی عنوان درس ردیف

1  
روش  موزش 

 اح ام
 - فالح زاده درسنامه روش بیان اح ام

 هجامع

 التهرا
  ا  تاب

2  
داری روش  الس

  ودک و نوجوان
 23شماره مکابق پیوست 

3  
  موزش  ر نروش 

  ریم

درسنامه روش  موزش و 

 یدار الس یهامهارل

 می ر ن  ر

رحمت 

 عابقی
1392 

جامعه 

 المصکفا

مکابق 

پیوست 

 24شماره 

4  
روش تحلیا 

 مشائا سیاسا
 روش تحلیا مشائا سیاسا

گروه 

 نویشنقگان
  ا  تاب ذ ری -

 روش تقریس   5
درسنامه روش تقریس و 

  السقاری

گروه 

 نویشنقگان
  ا  تاب ذ ری -

6  
روش تبلیغ در 

 فضای مجازی
 25شماره مکابق پیوست 

7  
روش سصنرانا 

 دینا
  ا  تاب ذ ری - مالنوری روش سصنرانا دینا

 درسنامه فن رثاء روش ذ ر مصیبت  8
گروه 

 نویشنقگان
  ا  تاب ذ ری -

9  
 هاروش ارورزی 

 6تا  1
 - - - - 9مکابق پیوست شماره 

11  
های مهارل

 پژوهشا 
 26شماره مکابق پیوست 

 مکابق دستورالعما منقرج در فصا دوم از بصش چهارم همین  یین نامه تحقیق پایانا  11
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی

 فصل سوم: حضور و غیاب

 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی
مجاه  ااو و غیبت در بزد  درسیی  و امتحان  الزام   جلسییاتوضییزر طلبه در انه  :168ماده

 باهد.نن 
 ثبت وضزر و غیاش در کالس باید به تأیید استاد برسد. :169ماده
طلبه مزظز اسییت رأس سییا ت در کالس درس وضییزر یابد و تأخیر در وضییزر و  :171ماده

سییه جلسییه، یک د یقه در ار  13د یقه، غیبت و کنتر اه  13تسییریع در خروج بیش اه 
 وید.غیبت در و  درس به هنار م 

 شود.ترک کالس و عدم بازگشت غیبت محسوب می تبصره:
، مزجب وذم و  1سییا ات تعیین هیید  ار درس اشییتم یکغیبت طلبه در بیش اه  :171ماده

هییزد. در این صییزرت، طلبه باید و  درس را دوبار  به صییزرت وضییزری درس م 
 بگذراند.

 2آید.هر غیبت غیرموجه دو غیبت موجه به شمار می :1  تبصره
 مدرسه است. معاون آموزشتشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت برعهده  :2  تبصره
ساعات هر درس،  :3  تبصره در صورت افزایش غیبت طلبه از یک هشتم تا کمتر از دو هشتم 

گیری حذف یا عدم حذف درس مشروط به اینکه امکان حضور در درس را نداشته است، مرجع تصمیم
گیری در خصوص بیش از دو هشتم باشد، مرجع تصمیم هامدیر مدرسه است و در صورتی که غیبت

 باشد.مدرسه می حذف غیبت و ... شورای
  

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
، سییا ات دروس با تصیینیم مدرسییه تغییر کند، مالک محاسییبه ود «کلّیات»در  مندرج 13صییزرت  که مطابق ماد  . در 1

 باهد.نصاش وضزر و غیاش، سا ات تعیین هد  تزسط مدرسه م 
 باهد.. تأثیر ار غیبت غیرمزجه در وذم درس دوبرابر غیبت مزجه م  2
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی

 امتحانات: چهارمفصل 

 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی
 گردد:مزارد ذیل تعیین و ثبت م  اساسننر  ندای  دروس بر  :172ماده

 آزمون کتبی نهایی؛ (1
کالس   فّعالّیتبه  درسندای   ۀننرب ش  اه در برخ  اه دروس،  1ی؛کالس فّعالّیت (2

مطابق ضزابط « پژواش درس »و « درس  فّعالّیت»اختصاص دارد که در دو گرو  
و این ننر  به انرا  ننر  وهمز  کتب ، ننر  ندای   گرددریزی و ارا ه م مربزطه برنامه

 داند.دروس را تشکیل م 

نیز به  2امتحا  هفاا  نامه مربزطه،تعدادی اه دروس وسب وییندر  امتحان شفاهی؛ (2
)ا م اه وهمز   کتب   نل خزااد ومد که ننر  ندای  و  دروس واصل جنع و معدل وهمز 

 2هفاا  و  درس خزااد بزد. وهمز و  (و ... کالس  فّعالّیتو  سالپایا  نیمکتب  
 امتحانات کتبی(الف

نه  :173ماده نا  درس دروساه ا حدود  مصییزش و ابالغ  ا خذ 9بر اسیییاس م حا  کتب  ا ، امت
 گردد. م 

ها، صرف کاربردی و نحو کاربردی به زی روشردروس کارو سالآزمون پایان نیم :تبصره
  آزمون کتبی ندارند. دروس  نیو اصورت عملی بوده 

یط هرا ر ایت سایر)با ی و  درس اابالفاصله بعد اه اتنام کالس درسبرگزاری امتحا  ار   :174ماده
 بالمانع است.  (مانند اتنام محدود  و برگزاری سا ات درس  مصزش

  .باهدتعیین هما  برگزاری امتحانات بر  دد  مدارس م  :175ماده
سن   طالشتندا اه   ااآ امتح :176ماده هرکت وزه  به  نل م ر وید و تنام طالش مزظز به 

 در امتحا  دروس انت اب  خزد در مدرسه محل تحصیل استند.

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 در فصل اول اه ب ش سزم، ومد  است. اای کالس . دستزر العنل فّعالّیت1
 انین فصل ومد  است.در نامه امتحا  هفاا  . ویین2
 ب ش ومد  است. نیان 191تا  193اا در مزاد نحز  محاسبه و  نیننرات و ان ن  نحز  اختصاص.  2
 زم فصل دوم ومد  است.ساای درس  در ب ش . جداول مربزط به محدود 9
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، داهته باهدبرخ  اه دروس را اد ای گذراند   ،در صزرت  که داوطلب ورود به وزه  :177ماده
سهپس اه  هرایط ذیل در امتحان  که  بارکیتزاند فقط م  پذیرش در مدر سه مدطبق  ر

کند، هرکت نناید و در صزرت وداکثر دو افته بعد اه هروع سال تحصیل  برگزار م 
 :هزدثبت م ، ننر  و  درس در امتحا  مزفقیت

 ؛اهینشیپزط نبزد  و  درس به درس من .1
 ؛1سا ت درس  1533وداکثر تا سقز  .2
اای گذراند  هد  با محتزا و درساای سرفصلدرصدی  83مطابقت داهتن ودا ل  .2

 مدرسه؛مربزطه در گرو   لن  ی تربیت  سا ات دروس با تش یص 
یا گزاا  رسیین  مراکز  اا نزد اسییتاد معتبر وزهویارا ه گزاا  گذراند  مزفق درس .9

 ومزهش  ال ؛
 مدرسه. تربیت  -  لن گرو  صالودید و مزافقت  .5

 .باشدمی 16نمره قبولی امتحان مذکور  :تبصره
ستان در دور   هرکت :178ماده سه امتحا  فقط  تاب ضزر در جل هرکت در کالس( جدت و )بدو  

 باهد. اخذ هد  است، بالمانع م  2 و دروس  که جدت کسری معدل 2در دروس تجدیدی
سم  امتحاناای سؤالطرح  :179ماده صل ، تجدیدی و در تنام مز ستان اای امتحان )ا  (، برتاب

 دد  استاد مدرسه در انا  درس و بر اساس اصزل و ضزابط ارا ه هد  اه سزی معاونت 
 باهد. م ستاد ومزهش 

 –ی رسرررمی در هر مدرسررره بر عهده گروه علمی هاناالت امتحاتأیید نهایی تمام سرررؤ: 1 تبصرررره
 باشد.تربیتی مربوطه می

صره سات کی: در صرورت تعدد 2 تب صو دیدرس و ا ارائه ، مدرسره یشورا بیآن در مدرسه با ت
 سؤال مشترک مجاز خواهد بود.

دارای وکم یا اای امتحان  بر  دد  استاد اای تنام دروس در انه مزسمبرگختصحیح پاس :181ماده

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 تزاند سقز مجاه دروس برای امتحا  ارتقای  ورودی را به دروس سال اول تحصیل  محدود نناید. م  مدرسههزرای  .1
را  سال دوم انا  سال تحصیل باهد که دروس نیم. هرکت در امتحانات تجدیدی در دور  تابستان  مربزط به طالب  م 2

 .اندتجدید هد 
 برا  کسری معدل در فصل پنجم اه ب ش سزم، ومد  است.نامه نحز  وضزر طالش در امتحانات جدت ج. ویین2
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هید  اه سیزی معاونت ومزهش سیتاد و  مدرسیه، طبق اصیزل و ضیزابط ارا ه  تدریس مجّزه
 باهد.م 

سؤاالت استان  و ستاد در ار مزسم امتحان  تعدادی اه  اایمدیریتمعاونت ومزهش  :181ماده
مزرد بررسیی  و  ، به صییزرت تصییادف ،در مدارس را اوراق تصییحیح هیید و  امتحان 

 ااد داد.(  رار خز نیباهب ای ی ارهیاب  )ابتدا
با اصزل و ضزابط ابالغ   ااو تصحیح و  امتحان اای الؤس قتمطابصزرت  دم در  :182ماده

و یا معاونت  ای ومزهش اسییتا سییتاد و یا اوراه ت لز، مراتب وسییب مزرد در هییزر
ال یا ؤمدرسه یا استاد در طرح س مجّزهاستنرار  ،و ومزهش ستاد بررس  هد  و پس اه 

ستاد خزااد  ،تصحیح اوراق ستا  یا معاونت ومزهش  هزرای ومزهش ا منزط به تصنیم 
 بزد.
صره  ستاد می :1تب ستان یا معاونت آموزش  اند برای مدارس مذکور، احکامی توشورای آموزش ا

های آموزشی برای مدرسه و ابطال از قبیل تذکر کتبی، لغو حکم تدریس استاد، اعمال محدودیت
 نمرات را در نظر بگیرند.

های صورت گرفته، شرایط و اند برای مدارسی که در ارزیابیتومعاونت آموزش می :2تبصره 
هایی در اند، مشوقاالت امتحانی را با کیفیت مناسب رعایت نمودهؤضوابط طراحی و تصحیح س

 نظر بگیرد.
 ،ااا اسییتاد برای طرح یا تصییحیح وهمز یک مدرسیییه ی نبزد مدت هما  مجاه در  :183ماده

تزسط استاد رسن  دیگر  ،ال یا تصحیح اوراق مربزطهؤمدیریت استا  در مزرد طرح س
 نناید.زهش دیگر تدبیر الهم را ات اذ م یا مدرسه تحت پ

  باهد.م  12 درسننر   بزل  در ار  :184ماده
اا بر  دد  اا و ان نین محاسییبه ندای  ننر دا  در تنام درسننر  ندای اای تعیین مالک :185ماده

 باهد.م  مدرسه و بر اساس ضزابط ابالغ  تربیت  –گرو   لن   درس یااستاد انا  
 12در ار سییال تحصیییل  در صییزرت  که تندا در یک ماد  درسیی  ننر  ندای  کنتر اه  :186ماده

کنتر نباهد، به هرط اینکه طلبه در انا  سال تحصیل  دروس مزظف   13بزد  ول  اه 
و  درس  ،درخزاست طلبه بابرسد،  12خزد را گذراند  باهد و معدل و  سال تحصیل  به 

 وید.  بزل به وساش م 
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پس اه وضزر مستنر در کالس، مزفق به کسب ننر   بزل  نشزند یا  طالشه ک صزرت در  :187ماده
تندا برای یک مرتبه وق هییرکت در مزسییم  ،ه داهییته باهیینددر جلسییه امتحا ، غیبت مزّج 

؛ در غیر این صزرت طبق نظر هزرای مدرسه به یک  را دارند 1 )تجدیدی( بعدی امتحانات
 هزد:اه دو صزرت ذیل ا دام م 

تحصیل  بعدی با استادیار و هرکت در  سالنیمانت اش درس به صزرت وضزری در  (1
در مدرسه دیگر  مدنا  هد در صزرت صالودید و اجاه  هزرای مدرسه یا  ،امتحا  و 

 برای انا  درس مطابق ضزابط؛ 

گذهته،  در صزرت  دم مزفقّیت در مروله انت اش درس و وضزر مستنر در کالس، (2
بعدی ارا ه درس به صییزرت  سییالنیممحاسییبه سییا ات درس در اولّین  طبق ضییزابط، با

 رسن .
 است. معاون آموزش مدرسهتشخیص موجه بودن غیبت برعهده : 1 تبصره
 گردد.ساعات درس خوانده شده با استاد یار، جزو سقف ساعات انتخاب درس محاسبه نمی: 2تبصره 
مدرسه، پس از تأیید معاون آموزش توسط استادیار  به صورت  و اخذ امتحان آن  س در ارائه: 3تبصره 

و ... در دروس  استان بالمانع خواهد بود. همچنین نظارت بر ساعات ارائه، کیفیت محتوای ارائه شده
  .استبر عهده معاون آموزش استان  استادیاری

ستادیاری اه ودا ل  سا اتتعداد  :188ماده صزش درس  نباید تقلیل  درصد 53درس ا سا ات م
 .یابد

شورای مدرسه و حسب مورد  بر عهده یاریاستادی درس هاتشخیص و تعیین مقدار ساعتتبصره: 
 است.

سط طلبه در  :189ماده هد  تز س  و فّعالّیتننرۀ اخذ  س  )ا م اه پژواش در  فّعالّیتاای کال
گردد و امتحا  درسیی (، در امتحا  مروله تجدیدی و اسییتادیاری ام لزومًا لحاظ م 

 ننر  محاسبه خزااد هد. 15درس استادیاری یا تجدیدی اه 
 .خزااد بزدجلسه امتحا  یا غیبت به منزله ننر  صفر  اهانصرام  :191ماده

به از امتحان مجدد تشررررخیص در صررررورت تبصرررره: بت، طل )تجدیدی و  غیرموجه بودن غی

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
ته پس اه امتحا  اصییل  و  درس برگزار م . امتحا  1 وداکثر دو اف گردد و تعیین هما  و  بر  دد  تجدیدی ار درس 

 باهد.مدرسه م 
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آن انتخاب  و در اولین موسررررم ارائه آن درس ملزم به گردددر آن درس محروم می اسررررتادیاری(
  .باشدشرکت در کالس و امتحانات آن درس می و درس

  و امتحا تزانند مجددًا در اند، نن یک درس  بزل هیید  امتحا ضییزابط در  طبق کهکسییان   :191ماده
 درس هرکت ننایند.

 .باشدیمعدل مطابق ضوابط مربوطه بالمانع م یامتحانات جبران کسرحضور در تبصره: 

جلسییه امتحا  دارند مزظز  اهدرس، غیبت غیرمزجه یا انصییرام  وذمافرادی که  :192ماده
ستند در اولین  ستنر در کالس،  سالنیما ضزر م ضنن و صیل  بعدی ارا ه درس،  تح

 در امتحا  و  درس هرکت کنند.
 باهد.مجاه م ، روه 13تا و  درس  امتحا اه روه  درسار  ننر ورود  :193ماده
ست  :194ماده سامانه تجدیدنظردرخزا ضزابط و اه طریق  ، وداکثر تا یک افته پس اه ا الم نتایج، طبق 

 هزد.م  پذیرفته
و در صورت نیاز به بازشدن  باشدمجاز نمیورود و ویرایش نمرات نمرات،  شدن یینهاپس از  تبصره:

 .باشدمدیریت استان میگیری بر عهده دسترسی، تصمیم
 هزد.پذیرفته م  19تا  8در مزرد ننرات بین  تجدیدنظرتقاضای  :195ماده

 است. شورای مدرسه بر عهدهپذیرش درخواست تجدیدنظر در غیر موارد فوق،  تبصره:
سزابق تدروسننرات انه  :196ماده صیل  طلبه ثبت و در ، ا م اه  بزل  و  دم  بزل ، جزو  ح

هد  و معدل ندای  سطح تحصیل  تندا اه محاسبه  سال تحصیل  و سالنیممعدل و  
 گردد.دروس  بزل  طلبه، محاسبه م 

 گیرد.ی عدم قبولی، در معدل کل سطح تحصیلی مورد محاسبه قرار نمیهانمره تبصره:
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 امتحانات شفاهی (ب

 مقدمه 

به منظزر ارتقاء تزاننندی و سیینجش  لن ، ارتقاء سییطح  لن  و ومزههیی  و ان نین 
ضدارهیاب   درت بیا  و تجزیه و تحلیل مطالب،  هرایط و  ساس  ط  زابر برخ  اه دروس بر ا

  گردد:که در ادامه ومد  است،  الو  بر امتحا  کتب  امتحا  هفاا  نیز اخذ م 
  رسانیریزی و اطالعالف( برنامه

امتحا   نامه مربزطه،وسب ویین برنامه ومزهه  سفیرا  ادایت،در  ،در تعدادی اه دروس :197ماده
اای کتب  و هفاا  و  معدل وهمز  ،ننر  ندای  و  دروس وبه  نل خزااد ومد  هفاا 

 درس خزااد بزد.
ننرات و نتایج امتحا  هفاا ، جایگزین امتحا  جامع هفاا  که در پایا  دور  اخذ  :198ماده

 نیز خزااد هد.گردد، م 
اه  مربزطه مجّزهمدیریت مدرسییه و تزسییط اسییاتید دارای  بر  دد برگزاری امتحا  هییفاا   :199ماده

 باهد. ، م اای  لنیهمعاونت ومزهش وزه 
برگزاری امتحا  هییفاا ، بر  دد   مجّزهبرگزاری امتحا  هییفاا  در مدارس فا د  :211ماده

 باهد. م  م  کیمعاونت امزر مدارس سطح مدیریت استان  و در هدر  م بر  دد  
امتحان شفاهی برای استاد و برگزار  مجّوزشرایط، ارزیابی و صدور  و ابالغ : تعیینتبصره

 باشد.می معاونت آموزش ستاد بر عهدهکننده، 
  اهد.بکنند  امتحا  هفاا  م و ... بر  دد  برگزار، تعیین مکا  امتحا   رساناطالع :211ماده
 هرایط طالش برای هرکت در امتحا  هفاا :  :212ماده

 ؛235   بزل  در وهمز  کتب  دروس مذکزر در ماد (1
 امکا  انت اش درس دارای امتحا  هفاا  مطابق هرایط و ضزابط مربزط به انت اش درس. (2

 باهد.نام، تعیین هما  وهمز  و ... بر  دد  برگزار کنند  وهمز  م نحز  ثبت :213ماده
  برگزار کنند  امتحانام کنندگا  در وهمز  بر  دد  بررسیی  هییرایط متقاضیییا  و ثبت :214ماده

 باهد.م هفاا  
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 باهد:دروس دارای امتحا  هفاا  به هرح ذیل م  :215ماده

 محدوده آزمون عنوان درس موضوع

 2و  1  رو  دی را ت و تجز کل محدود  درس 2  رو  دی را ت و تجز  رو 

 محدود  درسکل  5نحز  ادبیات  رب 

 کل محدود  درس 5اصزل فقه  اصزل

 کل محدود  درس 2فقه  فقه  بادات

 کل محدود  درس 1فقه  فقه معامالت

محدوده در همان درس  نییتع ایمحدوده آزمون به کل دروس آن موضوع  و  رییتغ :1 تبصره 
 .باشدیهده استاد ممتحن معبر

سال، )اعم از کتبی پایان نیم نمره امتحان کتبی آن درسنمره امتحان شفاهی هر درس با  :2تبصره 
 شود.جمع شده و معدل آن، نمره آن درس محسوب می کالسی و ...( فّعالّیت

 ( برگزاری آزمون و اعالم نتایجب

 باهد:ضروری م امتحا  هفاا  ر ایت نکات ذیل در خصزص جلسه وهمز    :216ماده
هما  مزرد نیاه برای مرور مباوث به مش ص کرد  محدود  وهمز  تزسط استاد و ارا ه  (1

 طالش؛
  دم استفاد  اه کتاش و جزوات دارای هرح، ترجنه و ...؛ (2
 ر ایت نکات مرسزم جلسات وهمز ؛ (2
 ضبط جلسات؛ (9
 ؛امتحا مد نظر  رار داد  کل محدود  مصزش در انگام  (5
مطلب،  خزان ، فدممعیاراا ) بارتثبت ننر  و امتیاه مسییتقل به اهای ار یک اه  (1

 . لن ( االتؤتطبیق و س
 باهد.وضزر دو منتحن در جلسه امتحا  هفاا  الزام  م  :217ماده
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ضروری بزد  و  :218ماده ستاد برای ار طلبه  سط ار ا ستقل تز صزرت م تکنیل فرم ارهیاب  به 
 هزد.انجام م برگزار کنند  امتحا  بندی امتیاهات ندای  و ثبت در سامانه تزسط جنع

 باهد:جدول ذیل م معیار محاسبه ننر  هفاا  بر اساس  :219ماده
 معیار محاسبه نمره

 جمع کل
 ال علمیؤس تطبیق با متن فهم و توضیح مطلب 6عبارت خوانی عناوین درس

 23 5 - - 15 2تجزید
 23 2 5 5 1 5 نحز

 23 2 1 1 2 5فقه  اصزل
 23 2 1 1 2 1و  2 فقه

 باهد. م  12ودا ل ننر  برای  بزل  در امتحا  هفاا ، کسب ننر   :211ماده
ا الم نتایج ندای  و رسیییدگ  به ا تراضییات بر  دد  برگزار کنند  امتحا   یبندهما  :211ماده

 باهد.هفاا  م 
با داهییتن هییرایط ذیل م بررسیی  مج طالش متقاضیی  :212ماده تایج امتحا   ند، دد ن تزان

 درخزاست مکتزش خزد را به برگزارکنند  امتحا  ارا ه ننایند:
 ؛ 19تا  8کسب ننر   (1
 هما  ا الم نتایج. اکثر سه روه اهگذهتن ود (2

 هزد.ا تراض تزسط یک استاد منتحن هفاا  غیر اه اساتید منتحن برگزاری جلسه بررس  م  :213ماده
پس اه اتنام هما  ثبت  خزااد بزد ومالک  نل سییزم نظر اسییتاد  بررسیی  مجدددر  :214ماده

 .منکن ن زااد بزدا تراض انصرام اه و  
یک نزبت  تزسط طلبه،بدو   ذر مزجه  در صزرت  دم وضزر یا ترک جلسه امتحا  :215ماده

  هییفاا  محروم و در صییزرت امتحا نامثبتامتحان  محاسییبه و به مدت سییه ما  اه 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 باهد: . مراد اه ار یک اه  لنرواای امتحا  هفاا  به صزرت ذیل م 1

گاا  اه  زا د ادب  و .الز(  بارت خزان : هامل صح  یح خزاند  متن  رب  درس با ر ایت نکات ادب  به انرا  و
  ش( فدم و تزضیح مطلب: درک صحیح و د یق مطالب ارا ه هد  در متن، انرا  با تزانای  بیا  و .

 ج( تطبیق با متن: ترجنه و مقابله تزضیحات ارا ه هد ، بر ب ش مربزطه، اه متن  لن  مزرد امتحا . 
 د( سؤاالت  لن : سؤاالت  لن  تعیین هد  مربزط به محدود  درس . 

 ننر  به تصحیح  را ت نناه اختصاص داد  هزد. 5خزان ، ننر  اختصاص یافته به  بارت 15اه مجنزع . 2
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 1یابد. دم وضزر یا ترک جلسه( مدت محرومیت به یک سال افزایش م تکرار )
 است. معاون آموزش مدرسه بر عهدهتشخیص موجه بودن غیبت : 1تبصره      

در صورت منع یا انصراف از تحصیل، اخذ امتحان شفاهی منوط به بررسی وضعیت  :2تبصره 
 باشد.آموزشی در شورای مدرسه می

 تقاضای تعویق یا انصراف از امتحان شفاهی تا ده روز قبل از برگزاری، بالمانع است. :3تبصره  
ذیل  نل  ترتیب مراولبه  2 بزل  و یا غیبت در جلسییه امتحا  ۀ دم کسییب ننر صییزرتدر  :216ماده

 هزد:م 
  ؛حداکثر تا دو هفته 3مجددشفاهی حضور در جلسه امتحان  مرحله اول:
صورت عدم موفقیت در مرحله4مرحله دوم صورت حضوری  : در  قبل، انتخاب درس به 

تحصیلی بعدی با استادیار، مشروط به صالحدید و اجازه شورای مدرسه و پس از  سالنیمدر 
 5.مجددشفاهی آن حضور در امتحان 

سزم: ستنر در کالس مروله  ضزر م سا ات  انت اش درس و و سبه  ضزابط با محا طبق 
 بعدی ارا ه درس به صزرت رسن . سالنیمدرس در اولین 

 گردد.جزو سقف ساعات انتخاب درس محاسبه نمی ،حله دومساعات درسی الزامی طلبه در مر: 1تبصره 
)با رعایت این نکته که تعداد  یاریاستادی درس هاتشخیص و تعیین مقدار ساعت: 2تبصره 

 بر عهدهدرصد ساعات مصّوب درسی نباید تقلیل یابد( حسب مورد و  22ساعات درس از حداقل 
 مدرسه است.گروه علمی ر تربیتی 

 موارد ریساباشد ولی اخذ تحقیق کالسی، برای طالب مذکور، الزامی نمی :3تبصره 
 .است همانند دیگر طالب، الزامی یهای کالسفّعالّیت

ننرات وهمز  هییفاا  دروس این برنامه ومزههیی ، برای امتحا  جامع هییفاا  که در  :217ماده
 گردد، لحاظ خزااد هد.پایا  دور  برگزار م 

  ۀمدیریت اسییتان  و در  م بر  دد ۀنظارت بر وسیین اجرای امتحا  هییفاا  بر  دد :218ماده
 باهد.م  م  کیمعاونت امزر مدارس سطح 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
هته 1 سه امتحا  را ندا هرکت در جل هزد فرد امکا   سن  یا اخال   مزجب  شامداای  که اه لحاظ روو ، ج . به کلیه پی

 هزد.باهد  ذر مزجه اطالق م 
 اند. اند و  بزل نشد هزند که ودا ل یک بار در وهمز  هرکت کرد جزو کسان  محسزش م  ،هرایط واجد. طالش 2
 باهد.نام اه متقاضیا  وضزر در امتحانات تجدید هفاا  مانند دیگر طالش، م . مراول و ضزابط ثبت2
 باهد.زهه  برای طالش مذکزر م . مراول دوم و سزم در وکم کارگا  وم9
 باهد.اای  لنیه، بر  دد  مدیر مدرسه م . تعیین استادیار بر اساس ضزابط ابالغ  معاونت ومزهش وزه 5
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییییییییییییییییییییییییییییییی ـــــ

 فصل پنجم: ارزیابی پیشرفت تحصیلی

 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییییییییییییییییییییییییییییییی 
 باهد:اه دروس در این برنامه ومزهه  به صزرت هیر م  یریگمعدلهیز   :219ماده

، مردودیو  ، تجدیدی، ا م اه  بزل ااننرات انه درسو سال تحصیل ، اه  سالنیمالز( معدل 
 1؛هزدمحاسبه م 

 هزد.محاسبه م  ،اای و  سطحانه درس بزل  ننرات ش( معدل ار سطح تحصیل ، اه 
 هیز  محاسبه معدل، به روش ذیل است:  :221ماده

 
 

 
زانند مطابق تم  ،باهیید 19الب  که میانگین ننرات ایشییا  در پایا  سییطح ودا ل ط :221ماده

 کنند.جدت اخذ مدرک ا دام  ،ضزابط
تزاند اه باهد، در مدت مجاه تحصیل م  19طلبه کنتر اه معدل سطح در صزرت  که  :222ماده

و فقط در امتحا  و  درس هرکت  کنددارد انت اش درس  19ای  که ننر  کنتر اه ادرس
 کند تا میانگین کل ننرات خزد را جبرا  نناید.

و مالک محاسبه  نمره نهایی به عنوان های اخذ شدهمیان نمرهباالترین نمره از  تبصره:
 خواهد بود. معدل سطحدر 

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

 مجموع ساعات درسی



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدمات آموزشی :چهارمبخش 
 ــــــــــــــــــــــ ▪▪▪ ــــــــــــــــــــــــ

  



 های علمیهبرنامه آموزشی سطح دو سفیران هدایت حوزه   96

 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی

 مرخصی تحصیلی: فصل اول

 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی
ضییزابط  که در ادامه ومد  اسیییت، اه ند مطابق ناتزم  یدر مزا ع ضییرور طالش :223ماده

 مرخص  تحصیل  استفاد  ننایند.
ستفاد  :224ماده ص  اه ا صیل  سالنیم ار در روه 13 تا وداکثر مرخ   و ضروری مزارد در تح

 .باهدم  مجاه مدرسه، مدیر اه مجّزه اخذ اه پس
 و درس چند یا یک برای تحصیل ( سالنیمروه )تا کنتر اه یک  13 اه بیش مرخص  :225ماده

  ل تحصی مدت طزل در (غیرمتزال  یا متزال ) سالنیم دو وداکثر ان نین مرخص  تا
 است. پذیرامکا  هزرای مدرسه مجّزهضرورت و با  صزرت در
به درخواست مرخصی و تأیید آن، طلبه موظف به شرکت در کلیه  رسیدگیتا قبل از  :1تبصره 
 د.باشمیی آموزشی مدرسه به صورت منظم هابرنامه

 ، مرخصی تحصیلی مجاز نیست.تحصیلیدر سال اول  :2تبصره 
 مرجع تشخیص ضرورت، شورای مدرسه است. :3تبصره 

سه  :226ماده صزص  اندتزم هزرای مدر ضزر در وذم درس یا  دم و  به دلیل در خ  دم و
 گیری نناید.نیز تصنیم کالس درس در مدت مرخص 

 و در خصزص درخزاست مرخص  بیشتر اه مزارد مذکزر، تندید یریگمیتصنمرجع  :227ماده
 .دباهم  استا  هزرای ومزهش دیگر( یک سال یا اضافه کرد  مرخص  )تا وداکثر

 د.گردم  محسزش 1تحصیل مجاه سنزات وداکثر جزء مرخص  هما  مدت :228ماده
ص   :229ماده ستفاد  اه مرخ صزرت ا ضزر در امتحانات وجزد  سالنیمدر  ساالنه، امکا  و و 

 ندارد.
تحصرریلی طالب، شرررکت در  سررالنیمشررورای رسرریدگی کننده به مرخصرری  مجّوزبا تبصررره: 

 باشد.بالمانع می )مطالعاتی( حجمکمامتحانات دروس 
 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
  «کلّیات»در  سنت « نامه ومزهه ویین» 5. مذکزر در ماد   1
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 باهد:به هرح ذیل م  سالنیماستفاد  اه مرخص  هرایط  :231ماده
 ؛ال بزد  پروند  تحصیل فّع  (1

 ؛رسن  پذیرش اه بعد زیومتیمزفق تحصیل  سال گذهتن ودا ل یک (2

 ؛سطح  دم استفاد  اه مرخص  تحصیل  به مقدار مجاه در سنزات گذهته در و  (3

 ؛1نداهتن مزارد منع اه تحصیل (4
ه مرخصی  سیاله، اسیتفاد  ااای وفظ یکجدت وفظ  رو  کریم و وضیزر در طرح :231ماده

ص   ه ، با  سالنیمماهاد بر مرخ  هزرای ومزهش تأیید، انرا  با کلیه مزایای غیرومزه
 باهد. مدرسه، بالمانع م 

صره  شرفتارائه گزارش : 1تب صی،  پی ستفاده کنندگان از این نوع مرخ سه ماهه برای ا
  باشد.ضروری می

 شود.تحصیل محسوب نمی دورهاین مرخصی جزء حداکثر : 2تبصره 
تبلیغ  در صییزرت داهییت هییرایط و ر ایت ضییزابط مربزطه، بالمانع  فّعالّیتانجام  :232ماده

 باهد.م 
 
 

  

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 چدارم اه ب ش فصل چدارم در 298. مطابق ماد  1
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی
 : انتقاالتدومفصل 

 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی

 هدایت الف( انتقال طالب بین مدارس سفیران

 ای به مدرسه دیگر، با هرایط ذیل امکا  پذیر است:انتقال طلبه اه مدرسه :233ماده
 الز( فعال بزد  پروند  تحصیل ؛

 ش( اهتغال به تحصیل، ودا ل به مدت یک سال تحصیل  در مدرسه مبدأ؛
 1مبدأ و مقصد.مزافقت مدیر مدرسه مبدأ و مقصد و تأیید مدیریت استا  ج( 

سطح :234ماده ست انتقال در  سفیرا  درخزا صزرت بالمانع م  مرتبه یک برای ،دو  هد و در  با
 باهد.م  أمبد گیری هزرای ومزهش استا ضرورت، مرجع تصنیم

 دوم و تا پیش اه هروع سال تحصیل  جدید است. سالنیمهما  انتقاالت، اه پایا  امتحانات  :235ماده
انتقال و تغییر کد محل تحصیییل، اه طالش مدرسییه مبدأ  هیید  ی نداطلبه تا پیش اه  :236ماده

سزش م  هته مح ستنر در درس دا ضزر م ضزابط باید و و اه کلیه مزایای هزد و طبق 
 ومزهه  و خدمات  در مدرسه مبدأ برخزردار است.

 سو بالعک بلندمدتب( انتقال از سفیران هدایت به 

اهتن و بالعکس، با د بلندمدت  به دور تیادا را یسف  اه دور ل،یانتقال طالش هاغل به تحص :237ماده
 قیومزهش استا  و بر اساس جدول تطب یدرخزاست تزسط هزرا دییپس اه تأ ریه طیهرا

 .باهد م ریپذامکا  2دروس

 فعال بزد  پروند  تحصیل ؛ (1

  به باال اه دروس گذراند  هد ؛ 15کسب معدل  (2
ند  مزفق (2 وداکثر هییش سیییالکی)سیییالنیمودا ل دو  زیومتیگذرا ( و 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 پذیرد.انجام م  مانه به صزرت اا اه طریق سا. ا الم مزافقت1
 .28. مطابق پیزست هنار  2
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 مبدأ؛  )سه سال( اه دورسالنیم
 مبدأ و مقصد. همزافقت مدرس (9

صره صد را که در دور هدروس دور یموظفند تمام یطالب انتقال :تب اند، مبدأ نخوانده همق
 بگذرانند. ق،یمقصد، بر اساس جدول تطب هطبق ضوابط دور

سطح دو سفیرا  ادایت، به منظزر ادامه تحصیل در سطزح دو و سه  نزم   ال یالتحصفارغ :238ماده
ه انتقال نسبت بتزانند م ت صص  و یا سطح سه سفیرا  ادایت،  یاارهتهوزه  و یا سطح دو 

ا دام  هط، بر اساس هرایط و ضزابط مربزروند  تحصیل  خزد به و  دور  و یا مقطع ومزهه پ
 ننایند.

و  نراتو ن بزد انتقال به مدارس متفر ه و خارج اه برنامه مرکز مدیریت به منزله ترک تحصیییل  :239ماده
تزلید هیید  در این مدارس در مدت مذکزر کا  لم یکن تلق  هیید  و در  سییایر سییزابق ومزهش

 ادامه تحصیل، طلبه مزظز به هرکت مجدد در امتحانات، مطابق ضزابط مجّزهصزرت صدور 
 باهد.م  مربزطه

یت وزه  :241ماده مدیر به اه مرکز  قال طل یت وزه ااانت مدیر به مراکز  یه  ی  لنیه اای  لن
 پذیرد.خراسا  و اصفدا  و بالعکس فقط اه طریق معاونت ومزهش ستاد صزرت م 

به جدت مزارد منع اه تحصیل در هزرای مربزطه مزرد رسیدگ   رار  ااو طالب  که پروند   :241ماده
تحصیل، ودا ل به مدت یک سال مجاه به انتقال به خارج اه  ادامه مجّزهگیرد پس اه اخذ م 

 باهند.استا  نن 
و مقصد، انتقال طالب مذکور بالمانع  مبدأدر صورت درخواست طلبه و موافقت مدیریت استانی تبصره: 

 .باشدمی
رند ، گیانتقال اجباری طالش مجاه نبزد  و در صزرت لزوم و پس اه بررس  در هزرای تصنیم :242ماده

 باهد.هزرا مزظز به یافتن مدرسه جدید برای طلبه مذکزر م  انا 
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی

 فصل سوم: میهمان
 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی

سه و مدیریت  :243ماده ضطرار و با مزافقت مدیر مدر صزرت ا صزرت میدنا ، در  اخذ درس به 
صد، در برخ  اه درس ستا  مبدأ و مق بالمانع  سالنیم چداروداکثر در   ااو یا انه  ااا

 1باهد.م 
تحصیلی  سالنیممیهمان شدن طلبه در یک مدرسه، مشروط به گذراندن حداقل یک  :1 تبصره

 .باشدمیدر مدرسه مبدأ 
صر طلبه میهمان، موظف به تحصریل حضروری و طبق ضروابط در تمام دروس انتخابی  :2 هتب

 .باشدمیو مقصد  مبدأمدرسه 
مبدأ و مقصد( نباید از سقف  مدارس)در  مجموع ساعات انتخاب درس طلبه میهمان :3 تبصره

 مجاز تجاوز کند.
صورت  :4 تبصره سایر برنامه آموزشی حوزه مانند برنامه آموزشی اخذ درس به  میهمان در 

 سازی دروس، بالمانع است.جاری و جدید مطابق جداول تطبیق
طلبه مزظز به انت اش درس و وضییزر در کالس و هییرکت در امتحانات مدرسییه  :244ماده

 نامه ومزهه  است.مقصد مطابق ویین
مانه، تزسط مدرسه مقصد ثبت و نگدداری انه اسناد و اطال ات ومزهه  طلبه در سا :245ماده

 هزد.انجام م 
 باهد. طلبه میدنا  مزظز به ر ایت انه  زانین مدرسه مقصد م  :246ماده
 یابد.استنرار م  أمندی طلبه میدنا  اه مزایا و خدمات وزهوی در انا  مدرسه مبدبدر  :247ماده

  

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 هزد.انجام م  ای و استان  مبدأ و مقصد اه طریق سامانه به صزرت اای مدرسهمزافقت .1
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی

 از تحصیل منع و انصراف: چهارمفصل 

 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی
 الف( منع از تحصیل

 هزد:در مزارد ومزهه  ذیل طلبه اه ادامه تحصیل منع م  :248ماده
 ؛به دلیل غیبت سالنیموذم کلیه دروس یک  (1

 ؛سال غیبت در کلیه امتحانات دروس انت اب  یک نیم (2

 ؛زال غیرمت سالنیم سه یا متزال  سالنیم دم  بزل  در ایچ یک اه دروس انت اب  در دو  (3

 ؛(السنین 1سا ت در طزل  1533 دم رهد تحصیل  مناسب ) دم  بزل  ودا ل به مقدار  (4
 .مزجه  ذر بدو  و  بل  اطالع بدو  سالنیم دم وضزر و ترک تحصیل بیش اه یک  (5

ای از تحصرریل، ادامه تحصرریل وی منوط به بررسرری وضررعیت در صررورت منع طلبه :1 تبصررره
 باشد:مندرج در جدول ذیل میمطابق ضوابط در شورای مربوطه و آموزشی او 
 توضیحات و علت  موضوع 

مرجع 

 یریگمیتصم

عنوان حکم 

 صادره
 مالحظات

تحقق هر یز از 

 4تا  1موارد 

تحقق هر یک از موارد 

  4تا  1

شورای 

 مقرسه

حشب مورد 

با توجه به و 

 شرایط طلبه

توانق نشییبت به صییقور   شییورا ما

صیا »ح م مبنا بر  یا  و« منع از تح

صیا به    تعهّقاخذ » مبنا بر ادامه تح

شق تحصیلا تا       شر  جبران عقم ر

ا قام   « سیییال دیگرحقا ثر دو نیم 

نمایق و در صییورل ادامه وضییعیت  

منع از  »، ح م «عقم رشق تحصیلا  »

 ود.شبرای طلبه صادر ما« تحصیا

بعق از اخذ  4تحقق مورد 

 تبا و گذشت دو  تعهّق

 نیم سال دیگر

 ی
منع از 

 تحصیا

 

 5تحقق مورد 
عقم عذر موجه برای 

 ترک تحصیا
- 

 منع از 

 تحصیا

 

اند حسب مورد طلبه را تا تومیدر صورت تحقق هر یک از موارد مذکور مدیر مدرسه  :2 تبصره
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ادامه تحصرریل به  مجّوزی تحصرریلی نماید و در صررورت صرردور هافّعالّیتقبل از تعیین تکلیف ملزم به 
 خواهد شد. ی درسی وی ترتیب اثر دادههافّعالّیت

مدرسییه  مدیر (،298ماد  در )مذکزر  در صییزرت تحقق ار یک اه مزارد منع مز ت :249ماده
 .دباهم مزظز به تنظیم و ارا ه گزارش به هزرای مدرسه 

س»در مزاردی که  نزا  وکم  بارت  :251ماده هرایط طلبهو هد   «ب مزرد و با تزجه به  ذکر 
جزاه ادامه »نسییبت به صییدور وکم مبن  بر  اندتزم رسیییدگ  کنند  اسییت، مرجع 

 .ننایدا دام  «تحصیل منع اهتحصیل مشروط یا غیرمشروط و یا وکم 
در صورت صدور حکم منع از تحصیل توسط شورای مدرسه، الزم است حکم صادره به تبصره: 

 تأیید معاونت آموزش استان برسد.

 ب( انصراف از تحصیل
صیل  :251ماده صرام اه تح ست ان صزرت م فقط به درخزا ضای خزد طلبه  پذیرد و ارگزنه تقا

هزد و پس اه تأیید،  سه ارا ه  هزرای مدر صزرت کتب  به  صیل باید به  صرام اه تح ان
 انصرام  طع  خزااد هد.

ر دمقطع مذکزر، تا پیش اه تکنیل  تحصیل انزما  طالش سطح دو سفیرا  ادایت :252ماده
 .هزدم و انصرام اه تحصیل تلق   باهدمجاه نن مراکز غیروزهوی 

ر اساس ضوابط و صرفاً ب دو سفیران هدایتتحصیل همزمان پس از تکمیل سطح : 1تبصره 
با  نامه مربوطهآیین تو به شرررررط عدم تنافی  یّ عدم انتقال به سررررایر  یاو های تبلیغیفّعال

های رشررته و های آموزشرری حوزه )اعم از سررطح سرره سررفیران، سررطوه عالی حوزهبرنامه
 باشد.امکان پذیر می ،تخصصی(

صره  سفیران به: 2تب سطح دو  صورت انتقال از  سطح یک بلند مدت و یا ادامه تحصیل  در 
الن سررفیران در  سررطح سرره سررفیران هدایت و یا سررایر برنامه های آموزشرری یفارغ التحصرر

تحصرریل همزمان در مراکز حوزوی و حوزه اعم از سررطوه عالی و یا مراکز تخصررصرری، 
 1.های مربوطه استنامهآیین دانشگاهی، تابع

ا دام  لیتزاند نسبت به اجبار طلبه به انصرام اه تحص نن  تیریمد ایو   واود ومزهه چیا :253ماده

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 .24. ر.ک: پیزست هنار  1
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 .دیننا
گیری تقاضای انصرام اه تحصیل وداکثر تا یک ما  پس اه تاریخ درخزاست، باه پس  :254ماده

 بالمانع است.
صره ست بازگشت به تحصیل قبل از رسیدن غیبت :1 تب صورت درخوا سقف مجاز، در  ها به 

صمیممدیر مدرسه می سبت به ادامه تحصیل ت صورت تجاوز مدت مذکور تواند ن گیری نماید و در 
 د.شومی)بازگشت به تحصیل( در همین فصل اقدام « ج» بنداز حد مجاز، مطابق شرایط مذکور در 

 باشد.به اعالم انصراف طلبه به مدیریت استان میمدرسه موظف : 2 تبصره
 ( بازگشت به تحصیلج

صیل  :255ماده شت به تح ضای باهگ صیل  تقا ه هرایط ر ایت بادر میا  مقطع تح زرای ذیل در 
 گیرد:مزرد بررس   رار م  مربزطه

 ؛ بل اه انفصال زیومتیمزفق تحصیل    دارا بزد  ودا ل یک سال   (1
سب (2 صیل  منا هد تح صیل برخزرداری اه ر سنزات تح صال  در  هتن  بل اه انف   )ندا

 ؛(اه مزارد منع اه تحصیل کیچیا

 ؛وجزد انگیز  کاف  برای باهگشت (3

 ؛وجزد  ذر مزجه برای انفصال (4

 ؛نداهتن مشکل صیانت  (5

 .نداهتن مشکل نظام وظیفه (6
صال تا وداکثر  :256ماده صیل پس اه انف شت به تح ضای باهگ صیل سالنیمچدار تقا   در  تح

  .دهزم  یریگمیتصنوسب هرایط طلبه  و مطرح مدرسه هزرای
اه  بزل  طلبه در وهمز   پس، 255ماد  طالش دارای هییرایط مذکزر در ی ندای  أر  :257ماده

  لن  صادر خزااد هد.
شفاهی و توسط معاونت آموزش مدیریت« ارزیابی علمی»تبصره: ستانی مطابق به صورت  های ا

 گردد.ضوابط ابالغی برگزار می
صال  :258ماده صیل پس اه انف شت به تح ضای باهگ صیل  به باال با سالنیم پنجتقا هرایط  تح

در هزرای ومزهش استا  بررس   صزرت نداهتن هرایط ذیلذیل در هزرای مدرسه و در 
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 د:هزم  یریگمیتصنو وسب هرایط طلبه 
 ؛و ت تنام تبلیغ به اهتغال (1
 ؛ در مراکز وزهوی تدریس (2
 . اول( درجه بیناری بستگا  یا )بیناری خزد تحصیل اه مانع بیناری (3

به اسییتناد مدارک معتبر و رسیین  و ان نین پزهییش داند  تنام هما  اوکام باید  :259ماده
  .صادر هزدانفصال 

در صزرت وکم باهگشت به تحصیل در اثناء سال تحصیل ، در صزرت  که مدت  دم  :261ماده
جزاه وضزر وضزر بیش اه مجنزع سقز مجاه غیبت و مرخص  باهد، مرجع تعیین 

 .دباهم هزرای رسیدگ  کنند   ،طلبه در ادامه جلسات درس و یا امتحا 
صدور  :261ماده صزرت  صیل و تحقق  مجّزهدر  شت به تح مزارد مذکزر در ماد  اه  ار یکباهگ

ارجاع  هییزرای ومزهش اسییتا ، پروند  جدت رسیییدگ  به مربزطه مجّزهاه  بعد 298
 .دهزم 

طلبه مزظز به وضزر منظم در کالس و  نل ، ادامه تحصیل مجّزهدر صزرت صدور  :262ماده
مطابق با وکم هزرا بزد  و پس اه گذهت یک سال در صزرت رهد تحصیل  مناسب 

ه  خزد تعّددو  نل به  ست ضزابط مطابق اندتزم ات ومزه ستان  به انتقال درخزا   ا
 . باهد داهته دیگر

ی الزم با هادر صرررورت صررردور حکم به انتقال و تغییر محل تحصررریل، انتقال پس از هماهنگی تبصرررره:
صورت ضوابط انتقال  صادر کننده حکم و با رعایت  شورای  صد توسط  ستان مق  مدرسه و مرکز مدیریت ا

 پذیرد.می
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی

 طالب تحصیلی امور: رسیدگی به پنجمفصل 

 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی
 مقدمه:

 گیری در خصزص وضعیت تحصیل  طالشی ومزهه ، بررس  و تصنیماانامهوییندر مزاردی اه 
صدور وکم منع اه تحصیل، بررس  درخزاست شت به اای مربزط به مرخص ، انصرام و )مانند  باهگ

صیل طالش( ص  دارد. اه انین رو در ذیل  تح ص شزرت  و ت  سات م شکیل جل ای انامهوییننیاه به ت
رود مدیرا  مدارس  لنیه و لذا انتظار م  کر هد  است.اای طالش ذمربزط، نحز  رسیدگ  به درخزاست

صًا برخ  اه مدیریت صز صیل  طالش، خ سیدگ  به امزر تح سریع در ر سدیل و ت ستان ، جدت ت اای ا
برخ  اه مزارد مشییترک در انه ی مربزطه، ا دام ننایند. در این فصییل اانامهویینمزارد خاص، مطابق 

بر رسیییدگ  به مز ع و د یق نسییبت به وضییعیت  تأکید  اسییت تا ضیینن ، ارا ه هییداای تحصیییل نامهویین
 حصیل  طالش، مزاردی که نیاه به تزضیح بیشتر داهته است، ذکر گردید  است.ت

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

اای تحصیییل  و ومزههیی  طالش باید در هییزرای مدرسییه و یا برخ  اه درخزاسییت :263ماده
هزد اه انین رو سات  هزرای ومزهش مدرسه بررس   شکیل جل و « هزرای مدرسه»ت

  باهد.م  ضروری ،اای ابالغ نامهمطابق ضزابط و ویین «استا  هزرای ومزهش»
  معاونتبه در خصزص امزر تحصیل  طالش، در هزرای مدرسه، تنام اوکام صادر   :264ماده

 .هزدارسال م استا  ومزهش 
نت ومزهش وزه  :265ماده عاو به امزر تحصیییل  طالش در م یدگ   دت رسیی یه، ج اای  لن

باکنیسیییزن )به  نزا  ر یس(، مدیر امزر اای  لنیه وزه ومزهش  وضییزر معاو    
ید معاو  نفر اه کارهییناسییا  ومزههیی  با تأی 2، سیینجش و پذیرش، مدیر تحصیییل 

 . گرددتشکیل م  ومزهش،
ر  ال کنع  یسأاید سایس نمیبرری ور  د و ح  أحضرر س یررکا  نکسارر کیررکور حبررت   س   ک ت   تبصرر :  

  کاد.   ی
 .باهد دد  مدیریت استا  م  بر طالشمزضز ات تحصیل  انه نظارت بر وسن اجرا و  نلکرد در  :266ماده
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 در شورای مدرسه و شورای آموزش استان حکم صدور و رسیدگی مراحل: 

صنمراجع  :267ماده صیل  طالش،در  یریگمیت صزص امزر تح سه،  خ هزرای مدر به ترتیب 
 بزد.خزااند ستاد ومزهش  ز یسیکنهزرای ومزهش استا  و 

ص :   اد:   ف ات  از نلیه   اس  تب ا سای  دسیه       ا ح  ظکاف ذن   ر پس از اخذ گزاسش از 

 .ر   سیی خ اهد ادیتک  ا سای آ  زش ایتکور  س نمیبی و آ  زش
هزرا :268ماده صدور وکم در  سیدگ  به یک پروند  و  سیز  مدت هما  گردش کار ر اا و کنی

ستاد، ضزعنباید به گزنه ومزهش  صل مز هد که ا شعاع خزد  رار پروند  را تحت ای با ال
 .باهد، در غیر این صزرت مرجع تصنیم، مدیر استا  م داد

اای ابالغ  باهیید در غیر این صییزرت نامهو ویین ضییزابط باید مطابقاوکام صییادر   :269ماده
هزرای مذکزر،  هزرای مربزطه باطل و رسیدگ  به اوکام ارجا   به  صادر  در  اوکام 

 گردد.در مرجع باالتر بررس  م 
سیدگ  کنند  به   :271ماده هزرای ر سط  صدور، تز صادر  وداکثر تا یک افته پس اه  اوکام 

گردد و واود مربزطه مزظز اسیییت ظرم یک ما  م طلبه و واوداای مربزطه ابالغ 
 پس اه دریافت و ، نتیجه ا دامات خزد را به هزرای صادر کنند  ا الم نناید.

 اایا هزرااا برای هزرااا، مجنز ه وکم صادر  تزسط ار یک اه کنیسیز  ومزهش و :271ماده
 است. االجراالهمو افراد تابعه 

روه اه تاریخ دریافت وکم هییزرا، ا تراض خزد  5اند وداکثر ظرم مدت تزم طلبه  :272ماده
 تسلیم کند. جدت رسیدگ  در هزرا را انرا  مستندات به دبیر هزرا

مربزطه استعالم اند جدت تکنیل پروند  اه واوداای در صزرت لزوم، هزرااا مزظز :273ماده
 الهم را انجام داند.

جزء اسناد محسزش هد  و الهم است با  به امزر تحصیل  طالش، کلیه مدارک مربزط :274ماده
 ر ایت مقررات، بایگان  و نگدداری هزد.

به مسیییا ل   :275ماده باید مطابق مصییز نامه ی  لنیه )ویینااهییزرای  ال  وزه  448که 
 هزد.هزد، صرفًا اه طریق مفاد مصزبه مذکزر ا دام م  یریگیپ ( انضباط



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: تکمیل سطح و پنجمبخش 
 التحصیلی فارغ

 ــــــــــــــــــــــــــ ▪▪▪ ـــــــــــــــــــــــــ
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییییییییییییییییییییییییییییییی 

 : تحقیق پایانیاولفصل 
 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییییییییییییییییییییییییییییییی 

یف  تعر
سییا ت اسییت که طالش بر  22، درسیی   نل  و با ارهش سییا ت  «تحقیق پایان » :276ماده

اسییاس مباوث ارا ه هیید  در دور  ومزههیی  و در یک  اه مسییا ل متناسییب با محتزای 
 ننایند.دروس و کارکرداای دور  و بر اساس مراول ذیل، نسبت به تدوین و  ا دام م 

 1«تحقیق پایانی»مرحله اول: انتخاب درس 
تحقیق »مزضزع جدت نگارش طالش با هرایط ذیل مجاه به انت اش این درس و اخذ  :277ماده

 استند:« پایان 
 سا ت اه دروس دور ؛ 2333ودا ل  زیومتیمزفقگذراند   .1
 اای پژواش ؛درس مدارت زیومتیمزفقگذراند   .2
 ال بزد  پروند  تحصیل .فّع  .2

ضزع  :278ماده ضزع به « تحقیق پایان »ار مز صاص دارد و انجام یک مز تندا به یک طلبه اخت
 باهد.صزرت مشترک مجاه نن 

شر  لن  مقاله 2 لن  و یا ودا ل  ای دارای کتاشطلبه صزرت  که در :279ماده هد، منت در  هد  با
تربیت  مدرسییه، پذیرفته و جدت تعیین ننر ، مزرد ارهیاب   رار  –صییزرت تأیید گرو   لن  

 خزااد گرفت.
 ثبت انت اش درس تحقیق پایان  در سامانه پس اه تصزیب مزضزع و استاد رااننا خزااد بزد. :281ماده
صزیب و یا تدوین در  :281ماده سه در وین ت ادامه  ،«تحقیق پایان »صزرت انتقال طلبه اه مدر

 مراول تحقیق پایان  در مدرسه مقصد دنبال خزااد هد.
، برای طالبی که دارای شرررایط فوق هسررتند، «تحقیق پایانی» وضررعیتارائه گزارش  :1تبصررره 

 باشد.در هنگام انتقالی ضروری می دأتوسط مدرسه مب
 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

صزص درس1 ستزرالعنل در خ ضزابط ابالغ «تحقیق پایان ». تدوین ارگزنه د صزرت  که با  سه، در  سط مدر تاد س ، تز
 باهد.تداخل و یا تعارض نداهته باهد، بالمانع م 
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تواند با ، طلبه میأدسترسی به استاد راهنمای مدرسه مبد عدمدرصورت انتقال طلبه و : 2تبصره 
ستاد راهنما )با  -همکاری و تصویب نهایی گروه علمی  سبت به تغییر ا تربیتی مدرسه مقصد ن

 اقدام نماید. مربوطه( استاد و مبدأ مدرسه به رسانیهماهنگی و اطالع
 وع، استاد راهنما و تدوین طرحمرحله دوم: انتخاب موض

 گام اول: تعیین و تصویب موضوع تحقیق و استاد راهنما

طبق دسییتزرالعنل  تزانندم  ،«پایان  تحقیق» درس انت اش هییرایط واجد طالش :282ماده
به معاو   و انت اش و اسییتاد رااننای مربزطه را اجرای  معاونت پژواش، مزضییزع

 تربیت  پیشنداد ننایند. - لن پژواش مدرسه خزد، جدت ارا ه به گرو  
 د.باهتربیت  مدرسه م  –گرو   لن   بر  دد ، «تحقیق پایان »تصزیب مزضزع  :283ماده
 باهد.تحقیق پایان  سفیرا  ادایت، در یک  اه مزضز ات مرتبط با وزه  دانش  تبلیغ م  :284ماده
سط گرو   لن   :285ماده هد  تز ضز ات ارا ه  صزرت  دم تأیید مز ز زظتربیت ، طلبه م –در 

 دو افته نسبت به پیشنداد مزضزع جدید ا دام ننایند.ظرم اکثر وداست 
الزام به موضوع تحقیق پایانی  در صورت عدم عالقه طلبه به موضوع انتخابی، تغییر یا :1تبصره 
 تربیتی خواهد بود. –گروه علمی  بر عهده
  گروه گردد، احراز موضوع ارائه در طلبه توانمندی عدم دلیل، هر به که صورتی در :2تبصره 

 .نماید اقدام موضوع تعیین به نسبت خود تواندمی تربیتی – علمی
بررسیی  و تأیید اولیه مزضییزع و هییرایط اسییتاد رااننای پیشییندادی بر  دد  معاونت  :286ماده

 باهد.پژواش مدرسه م 
 تزانند استاد رااننای تحقیق پایان  باهند:اساتید برخزردار اه هرایط ذیل م  :287ماده

 اای مرتبط با  لزم وزهوی؛لن  وزهوی یا کارهناس  ارهد در رهتهودا ل مدرک سطح سه   (1
 1اای پژواش ؛فّعالّیتسابقه  (2
 وکم تدریس. (2

صره: شتن  تب شرط دا سه هستند، به  سطح  ساتیدی که فاقد مدرک حوزوی   مجّوزدر خصوص ا
 هاآنمندی از و دیگر شرررایط فوق، بهرهو یا سررطح دو سررفیران هدایت سررطح یک حداقل تدریس 

 باشد.جهت راهنمای تحقیقات پایانی سطح یک و سفیران هدایت بالمانع می
 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .. فرم مربزط به سابقه پژواش  و هرایط مربزط به و  در دستزرالعنل اجرای  تحقیق پایان  معاونت پژواش ذکر هد  است1
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 ، مشاور  و رااننای  طلبه در مزارد ذیل را بر  دد  دارد:استاد رااننا :288ماده
 تحقیق؛ طرح نزهتن برای رااننای  (1
 تحقیق؛ مزضزع با مناسب منابع معرف  (2
 تحقیق؛ نگارش در  لن  مشزرت ارا ه (2
 تحقیق ؛ کار پیشرفت بر نظارت (9
 .پایان  تحقیق گزارش تدیه و تدوین برای کنک (5
 .8هرکت در جلسه دفا یه (1

تحقیق پایان   13هما  مجاه به رااننای  وداکثر ار اسییتاد رااننا به صییزرت ام :289ماده
 باهد که نظارت بر و  بر  دد  معاونت پژواش مدرسه است.م 

تربیت  مدرسیه بر  دد   –اخذ مزافقت اولیه اسیتاد رااننا جدت معرف  به گرو   لن   :291ماده
 باهد.طلبه م 

سزی طلبه :291ماده شندادی اه  ساتید پی س  و تأیید معاونت پژواش  ،تأیید ندای  ا پس اه برر
 تربیت  است. –مدرسه، بر  دد  گرو   لن  

صره: یید خود را جهت تسرهیل و أای از اسراتید مورد تتواند لیسرت اولیهتربیتی می –گروه علمی  تب
ین تسریع در فرآیند   با پیشنهاد معاونت پژوهش مدرسه اعالم نماید.« تحقیق پایانی»تدو

، طلبه تربیت  –گرو   لن   تزسطدر صزرت  دم تأیید استاد رااننای پیشندادی طلبه  :292ماده
مزظز اسییت وداکثر ظرم مدت دو افته نسییبت به معرف  اسییتاد رااننای جدید به 

 نناید.تربیت  مدرسه ا دام  –گرو   لن  
تربیتی با همکاری معاونت  –صورت عدم تصویب درخواست مجدد طلبه، گروه علمی  در تبصره:

 نماید.می اقدام« تحقیق پایانی»پژوهش مدرسه نسبت به تعیین و تصویب استاد راهنما برای 
 گام دوم: تدوین و تصویب طرح تحقیق

طابق مپس اه تصزیب مزضزع و تأیید استاد رااننا، طلبه نسبت به تدوین طرح تحقیق  :293ماده

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 باهد.. ضزابط و هرایط جلسه دفا یه طبق دستزرالعنل اجرای  تحقیق پایان  معاونت پژواش م 1
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 نناید.دستزرالعنل ابالغ  معاونت پژواش ا دام م 
طرح تحقیق، باید با مشییزرت و تأیید اسییتاد رااننا، تدوین و پس اه تأیید معاونت  :294ماده

 تربیت  مدرسه برسد. –پژواش مدرسه، به تأیید ندای  گرو   لن  
راهنمای در صررورت نیاز به اصرراله طره تحقیق، طلبه موظف اسررت با همکاری اسررتاد  تبصررره:

 خود، ظرف مدت یک هفته نسبت به اصاله و ارائه مجدد طره اقدام نماید.
یب طرح تحقیق، تزسییط معاو  «تحقیق پایان »تدوین  مجّزه :295ماده ، پس اه تأیید و تصییز

 گردد.پژواش مدرسه صادر م 
 «تحقیق پایانی»مرحله سوم: تدوین 

، مطابق طرح تحقیق و با رااننای  و «تحقیق پایان »تدوین  مجّزهطلبه پس اه صدور  :296ماده
ستزرالعنل ضزابط و د هرایط،  ساس  ستاد رااننای خزد و بر ا شزرت ا اای ابالغ ، م

 کند.، ا دام م «تحقیق پایان »نسبت به تدوین 
هاخصر ایت مالک :297ماده ستزرالعنل ابالغ  اا و  ساس د اای تدوین تحقیق پایان  بر ا

 باهد.اای  لنیه، ضروری م ه معاونت پژواش وز
دریافت تحقیق پایان  به صییزرت فایل یا جزو  و ... بر اسییاس نظر معاونت پژواش  :298ماده

 باهد.مدرسه م 
 مجّزهاه هما  صیییدور وکم و « تحقیق پایان »اای پیشییرفت تدوین ارا ه گزارش :299ماده

 باهد.تدوین، به صزرت ار دوما  یک بار ضروری م 
ت ، به معاون«تحقیق پایان »ه تأیید اسییتاد رااننای اای پیشییرفت کار پس اگزارش :311ماده

 هزد.پژواش تحزیل داد  م 
در خصیزص  یریگمیتصیناای مقرر ارا ه نگردد، در صیزرت  که گزارهیات در مز د :311ماده

ننر ( بر  2ارا ه مدلت بیشیتر، تعیین و ا نال جرا ن  مانند کسیر ننر  و ... )تا وداکثر 
 باهد. دد  معاو  پژواش مدرسه م 
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 «تحقیق پایانی»مرحله چهارم: ارائه 
و تأیید اسییتاد رااننا، طلبه مزظز اسییت درخزاسییت « تحقیق پایان »پس اه تدوین  :312ماده

أییدیه و ت« تحقیق پایان »را به انرا  نسیی ه ندای  « تحقیق پایان »بررسیی  و ارهیاب  
 استاد رااننا، به معاونت پژواش مدرسه ارا ه داد.

سه، پس  :313ماده س ه ندای  معاونت پژواش مدر س  ن صزرت « تحقیق پایان »اه برر و در 
 نناید.تأیید مطابقت و  با طرح تحقیق، نسبت به ارهیاب  و  مطابق ضزابط، ا دام م 

در  گیریدر مدت هما  تدوین، بررس  و تصنیم« تحقیق پایان »در صزرت  دم ارا ه  :314ماده
 تربیت  است. –خصزص تندید هما  بر  دد  گرو   لن  

صزرت  دم :315ماده سط « تحقیق پایان »ارا ه  در  در مدت هما  تدوین و پس اه تندید و  تز
ضزع و فرو -رو   لن  گ ضنن درج «تحقیق پایان »یند تربیت ، کل مز هد  و  ، ملغ  

صفر برای طلبه  ست کل فروننر   را اه  «تحقیق پایان »یند در این درس، طلبه مزظز ا
 .ابتدا در انا  مزضزع و یا مزضز   دیگر ط  نناید

صزرت ت :316ماده سه در  سه م أیمعاونت پژواش مدر هزرای مدر سبت به برگزاری ید  تزاند ن
اای اجرای  معاونت اای پایان  بر اسییاس دسییتزرالعنلجلسییه دفا یه برای تحقیق

  پژواش وزه  در این خصزص ا دام نناید.
 «تحقیق پایانی»الف( ارکان ارزیابی و نحوه ارزشیابی 

پایان » :317ماده اای ارهیاب  تحقیق، تزسییط اسییتاد ضییزابط و مالکبر اسیییاس « تحقیق 
 گیرد.مزرد ارهیاب   رار م )غیر از استاد راهنما( ارهیاش
 د.باشتربیتی می –)غیر از استاد راهنما( بر عهده گروه علمی  تعیین استاد ارزیاب :1تبصره 
 .باشدمیشرایط استاد ارزیاب همانند شرایط استاد راهنمای تحقیق پایانی  :2تبصره 

امتیاهات تزسییط معاو  پژواش مدرسییه در فرم مندرج در دسییتزرالعنل تحقیق پایان   :318ماده
 کند.معاونت پژواش وارد و جدت ثبت در سامانه به معاونت ومزهش مدرسه ارسال م 

به نحز  ننر   :319ماده یان »دا   پا نل ابالغ  « تحقیق  ندرج در دسییتزرالع جدول م طابق  م
 باهد.معاونت پژواش م 
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 ثبت نمراتب( نحوه 

 باهد.م  19« تحقیق پایان »برای درس ودا ل ننر   بزل   :311ماده
صزرت  دم  بزل  در  :311ماده ضزع «تحقیق پایان »در  صالح و یا الزام به انت اش مز ، لزوم ا

 دیگر، وداکثر یک ما  فرصت داد  خزااد هد. بارکیجدید، فقط برای 
صزرت  که تحقیق پایان  در مروله دوم نیز مردود ا الم  :312ماده صنیمدر    گیری ندایهزد، ت

 در خصزص وضعیت طلبه، بر  دد  هزرای مدرسه خزااد بزد.
ننرات ندای  تزسط معاونت پژواش مدرسه جدت درج در سامانه به معاونت ومزهش  :313ماده

 گردد.مدرسه ارسال م 
ما  فرو :314ماده ند کل ه یان »ی پا با «تحقیق  طابق  جاه دور  تحصیییل  م ما  م ، اه مجنزع ه

 د بیشتر هزد.نامه ومزهه  نبایویین
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی

 ادامه تحصیلفارغ التحصیلی و : دومفصل 

 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی
و کسب  طالش سطح دو سفیرا  ادایت در صزرت گذراند  کلیه دروس مصزش خزد :315ماده

پس اه ارا ه گزاا   التحصیییل محسییزش هیید  ودر و  سییطح، فارغ 19ودا ل معدل 
تزانند نسییبت به دریافت مدرک م اای  لنیه، صییدور مدرک اه معاونت تبلیغ وزه 

 ا دام ننایند.خزد تحصیل  
صفارغبه  :316ماده سطح دو وزه  ال یالتح سفیرا  ادایت، مدرک  لن   اای  لنیه سطح دو 

 گردد.ا طاء م  «یغ و معارم اسالم تبل» با  نزا 
تزانند نسییبت به ادامه تحصیییل در التحصیییال  سییطح دو سییفیرا  ادایت، م فارغ :317ماده

 اای  لنیه ا دام ننایند.وزه 
ارتقاء سطح  لن  و  )به منظزرالتحصیال  سطح دو سفیرا  ادایت فارغادامه تحصیل  :318ماده

راول سنجش و پذیرش بالمانع در سطح سه سفیرا  ادایت منزط به  بزل  در م (مدارت 
 باهد.م 

و سطح دتزانند در ط هیر م یبا داهتن هرا ،سفیرا  ادایت دو سطح التحصیال فارغ :319ماده
امه ناای  لنیه ادامه تحصیل داند و دانشوزه  و سپس سطزح باالتریا ت صص   نزم  

 )مدرک( مربزطه را دریافت ننایند: 
 ؛ اه دور  سفیرا  ادایت به باال 15داهتن معدل کل  (1
 ؛ مقصد هط برنامیداهتن هرا (2
 سفیرا  ادایت جدت ادامه تحصیل؛  مدرسهمزافقت  (2
  بزل  در امتحا  جامع هفاا ؛  (9
 تعیین وضعیت تبلیغ  خزد و تأیید و  اه سزی معاونت تبلیغ؛ (5

طالبی که سررطح سرره سررفیران هدایت را به پایان رسررانده باشررند برای ادامه تحصرریل در  تبصررره:
   باشند.معاف می شرایط 4سطوه عالی از بند 

خزد را به صزرت  لیتزانند ادامه تحص م تیادا را یسطح دو سف ال یالتحصفارغ :321ماده
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 به هرط  دم منافات با ، غیتبل تعّددگذراند   نیدر و ،اا()در  م یا هدرستا  یوضزر
به صزرت  ااو  لیادامه تحص ، انجام داند و در صزرت تناف  غیتبل اایفّعالّیت

 .خزااد بزد یروضزریغ
های تبلیغی طالب، بر عهده فّعالّیتتحصررریل حضررروری با  بررسررری تنافی و یا عدم تنافی تبصرررره:

 باشد.معاونت تبلیغ می
 تعّددتزانند مدت اه دور  سفیرا  ادایت، م  باال به 18التحصیال   دارای معدل کل فارغ :321ماده

اای ت صص ( انجام داند و  نزم  یا گرایش  )رهته 2را پس اه اتنام سطح خزد   تبلیغ
و یا در سطح سه به باال کسب کنند،  11 نزم  یا گرایش ، معدل  2کسان  که در سطح 

طح را وداکثر پس اه اتنام س  تبلیغ تعّددتزانند دور  م  نزم  و یا ت صص   بزل هزند، 
 انجام داند.  2

د، انجام سفیران هدایتدر صورت اشتغال طلبه به تحصیل در سطح سه  تبصره:  تبلیغی به پس تعهّ
 شود.از پایان تحصیل در  این سطح موکول می

مشغزل به تحصیل اای ت صص  و یا یک  اه رهته چدار  نزم  در سطحکسان  که  :322ماده
ی اادر وزه مزرد نیاه و  معاونت  اایبا نظارت معاونت تبلیغ در همینه تزانند م، هزند م

 کارگیری هزند.ه ب تبلیغ  تعّددگذراند  به منظزر تبلیغ  
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی

 تبلیغی تعهّد: سومفصل 

 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی
سییال تبلیغ در مناطق مزرد نیاه و کنتر  5به گذراند   تعّددطالش سییفیرا  ادایت، م :323ماده

 باهند.تزسعه یافته م 
ای همعاونت تبلیغ حوزه نظرتقلیل سررنوات تبلیغی در برخی از مناطق کشررور، مطابق :  تبصررره

 باشد.علمیه، تا سه سال، بالمانع می
تعیین وضعیت تبلیغ  )ا م اه ارا ه گزاا  اهتغال به تبلیغ، درخزاست برای تأخیر در  :324ماده

تبلیغ  در صییزرت داهییتن هییرایط الهم و ...( برای طالش سییفیرا  ادایت  تعّددانجام 
 باهد.بالفاصله پس اه اتنام دروس ومزهه  خزد، ضروری م 

سییا ت درسیی ،  233ر در صییزرت تأیید مزضییزع تحقیق پایان  و با   ماند  وداکث :325ماده
تبلیغ  )به صییزرت رووان  مسییتقر(  تعّددبه مناطق تبلیغ  جدت انجام طلبه ا زام 

 باهد.بالمانع م 
طلبه موظف اسرررت، دروس باقیمانده را حداکثر در سرررال تحصررریلی بعد به : 1تبصرررره  

 صورت غیرحضوری، به اتمام برساند.
ئه  :2تبصرررره  دارا از سرررروی طلبه و درج در گواهی اعزام، برای طالب مذکور،  تعهّ
 ضروری است.

ّعالّیتو نظارت در خصییزص  ریزیبرنامه :326ماده به ف و ان نین تبلیغ   تعّدداای مربزط 
 بر  دد  معاونت تبلیغ است. تعیین وضعیت تبلیغ  طالش سفیرا  ادایت 

سبه  :327ماده ص  اای تبلیغ  طالش در ایام تعطیلفّعالّیتمحا صیل و مرخ لیه در ک وین تح
 باهد.با نظر معاونت تبلیغ بالمانع م ، مقاطع تحصیل 
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی

های فعّالیّتدستورالعمل نحوه انجام : چهارمفصل 
 2تبلیغی

 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی
 تشکیل پرونده تبلیغی

سا ت  533طالش سفیرا  ادایت پس اه اتنام سال اول تحصیل  و گذراند  ودا ل  :328ماده
 تزانند نسبت به تشکیل پروند  تبلیغ  ا دام ننایند.درس  م 

 هزد:راول ذیل جدت تشکیل پروند  تبلیغ  انجام م م :329ماده
 اای مربزطه؛ارا ه مدارک و تشکیل فرم (1
 تبلیغ . بزل  در مصاوبه  (2

که در مصییاوبه تبلیغ  اوراه  ااو اای سییفیرا  ادایت بر اسییاس تزاننندی طالش :331ماده
 هزند: بندی م گردد، مطابق جدول ذیل رتبهم 

 عنوان سطح ردیف
عنوان 

 رتبه

 سوابق تحصیلی

 مورد نیاز
 فعّالیّتگستره 

1  

 سطح مقدمات 

 مرب  یار
سا ت  533ودا ل 

 درس 
روخزان  و تصحیح  را ت نناه و ومزهش 

 روا  خزان   رو  کریم

 مرب   2
 1333ودا ل 

 سا ت درس 
اای فزق و تجزید  رو  و بیا  فّعالّیت

 اوکام اولیه نناه

 غ یارمبلّ   2
 1533ودا ل 

 سا ت درس 

اای فزق، بیا  اوادیث اخال   و فّعالّیت
اای کزتا ، بیا  اوکام، برگزاری س نران 

اای فّعالّیتجلسات اد یه و انجام 
اای سرود و فرانگ ، تشکیل گرو 

 اای مذاب تزاهیح، انکاری با تشکل

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
اای  لنیه و در راسییتای وظایز محزله در خصییزص امزر دسییتزرالعنل تزسییط معاونت تبلیغ و امزر فرانگ  وزه  . این1

مزرخ:   11/98332 :اای  لنیه )ط  نامه هیینار سییفیرا  ادایت به و  معاونت تدوین و پس اه تأیید مدیر محترم وزه 
نامه جدت تسریع در دسترس  طالش سفیرا  ادایت ویین ( ابالغ گردید  است و ذکر این دستزرالعنل در این1248/11/21

 اا بزد  است.اا و دستزرالعنلنامهبه ویین
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9  

 سطح  نزم 

غ مبلّ 
سطح 

 یک

 2333ودا ل 
 سا ت درس 

اای فزق و س نران   نزم  و  فّعالّیت
ادار  کالس اای  رو  و اوکام،  قاید در 

 مساجد و کانز  اای فرانگ 

5  
غ مبلّ 

 سطح دو
فارغ التحصیل  اه 

 ادایتسفیرا  

اای فزق و ادار  جلسات پرسش  فّعالّیت
و پاسخ، مدیریت فرانگ  و جذش 

 ی مشاور جزانا ، ارا ه

س به لباس مقدس روحانیت، جهت اخذ رتبه تبلیغی در یکی از سطوه عمومی تبلیغ، تلبّ  :1تبصره  
 باشد.ضروری می

یند و ضوابط مربوطه( مجاز )بر اساس فرآ مجّوزانیت، پس از اخذ س به لباس مقدس روحتلبّ  :2تبصره  
 خواهد بود. 

در صزرت داهتن پروند  تبلیغ  و تقاضای ارتقاء رتبه، انجام مصاوبه مجدد بر اساس  :331ماده
 رتبه تقاضا هد ، ضروری خزااد بزد.

شکیل پروند  تبلیغ  و برنامه :332ماده صاوبهت سط معاو  تبلیغ م ،ریزی برای انجام م سه تز در
 هزد.انجام م 

ه و اای  لنیمصییاوبه تبلیغ  تزسییط اسییاتید مزرد تأیید معاونت تبلیغ وزه انجام  :333ماده
 براساس دستزرالعنل و  معاونت خزااد بزد.

 
 تبلیغی فّعالّیتانجام 

 1تزانند مطابق هییرح وظایزطالش سییفیرا  ادایت پس اه تشییکیل پروند  تبلیغ  م  :334ماده
 یند.تبلیغ  ا دام ننا فّعالّیتمرتبط با ار رتبه نسبت به انجام 

در « ب مر»و  یا « مرب  یار»تبلیغ  در وین تحصیییل برای طالش دارای رتبه  فّعالّیت :335ماده
سه  صیل، به اهای ار افت جل ستا  محل تح هدر تبلیغ  )ا م اه  فّعالّیتهدر  م و یا 

سابقات فرانگ  سات  رون ، م سایر رتبه-برگزاری جل اا به تبلیغ (، یک روه، و برای 
 گردد.، محاسبه م اهای ار پنج جلسه یک روه

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
اای معاونت متفاوت بزد  و مطابق دسییتزرالعنل ااو اای م تلز تبلیغ  و انزع وظایز مبلغا  بر اسییاس طرح . هییرح1

 تبلیغ خزااد بزد.
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ا امه نناه جنا ت در مدارس، مسییاجد و ... در وین تحصیییل برای طالش در انه  :336ماده
هدرستا  محل تحصیل، به اهای ار افت و د  نناه، رتبه هدر  م و یا  اای تبلیغ  در 

 گردد.یک روه، محاسبه م 
داه  ه،ینفاطرمضا ، محرم، صفر، اا و ایام تبلیغ  )مانند: تبلیغ  در مناسبت فّعالّیت :337ماده

مرب  »( و ا زام به مناطق تبلیغ ، برای طالش دارای رتبه تبلیغ  نزروه، تابستا فجر، 
به اهای ار س  روه سابقه تبلیغ ، بیست روه محاسبه و برای  برای « مرب »و  یا « یار

 گردد.و باالتر، به صزرت کامل محاسبه م « غ سطح یکمبلّ »طالش دارای رتبه تبلیغ  
هاخص الّیتفّع انجام  :338ماده ساس  ضای مجاهی بر ا اای معاونت تبلیغ بزد  و تبلیغ  در ف

 سال خزااد بزد. کی یمجاه یدر فضا  غیتبل تعّددوداکثر گذراند  
دسقف ،الن مجتمع تبلیغ می تواند در موارد خاصیشورای امور فارغ التحصتبصره :  ر تبلیغی فرد د تعهّ

 فضای مجازی را افزایش دهد.
واوداای ومزههیی  وزهوی به اهای ار چدار سییا ت تدریس، یک روه تدریس در  :339ماده

 سابقه تبلیغ  محاسبه خزااد هد.
 تبلیغ  در مناطق محروم بر اساس جدول ذیل محاسبه خزااد هد: فّعالّیت :341ماده

 تبلیغی تعهّد عنوان ردیف
 سال 2 4مناطق محروم با ضریب   1
 سال و هش ما  2 8مناطق محروم با ضریب   2
 سال 9 1محروم با ضریب مناطق   2
 هش ما  سال و 9 1مناطق محروم با ضریب   9

درصد،  22ای  )مشترک( با حداقل جمعیت تبلیغی در مناطق دارای جمعیت  فرقه فّعالّیتانجام  :1 تبصره
 به ازای هر دو ماه تبلیغ، سه ماه محاسبه خواهد شد.

خیز فرهنگی  یا اجتماعی، با تشخیص معاونت تبلیغ، به تبلیغی در مناطق آسیب فّعالّیتانجام  :2 تبصره
 ازای هر دو ماه تبلیغ، سه ماه محاسبه خواهد شد. 

 باشد.حداقل زمان تبلیغ برای فارغ التحصیالن سفیران هدایت، سه سال می :3 تبصره
توسط معاونت با توجه به متغیر بودن مناطق فرقه ای و یا محروم، فهرست مناطق در هر سال  :4 تبصره

 گردد.تبلیغ ابالغ می
 کسر سنوات تبلیغی در سایر موارد، با تشخیص معاونت تبلیغ بالمانع خواهد بود. :2 تبصره
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ی ا زام کنند  اا ادر صییزرت ا زام به مناطق تبلیغ  اه طرم یک  اه نداداا و سییاهم :341ماده
ضزر در دور مبلّ  ه  مدارت  و ... )ا م اه بدو غ، مدت و ضنن اای ومزه خدمت و یا 

گردد، جزء سییزابق تبلیغ  محاسییبه خدمت( که اه طرم نداد ا زام کنند  برگزار م 
 خزااد هد.

 باهد.م  1تبلیغ  صرفًا براساس هرایط و ضزابط مربزطه تعّددخیر در انجام تأ :342ماده
ددر موارد خاص  تاخیر و یا انفصال در انجام  تبصره: لمیه های عزهتبلیغی با تأیید معاونت تبلیغ حو تعهّ

 بالمانع خواهد بود.
ومزختگا  سییفیرا  ادایت که در وال تحصیییل در سییطح چدار تبلیغ  دانش تعّدد :343ماده

اای  لنیه اسییتند )ا م اه ت صییصیی  و یا  نزم ( در یک  اه مزضییز ات وزه 
ومزههیی ، پژواشیی ، مدیریت  و یا تبلیغ  و به تشیی یص معاونت تبلیغ و بر اسییاس 

 ضرورت، انجام خزااد هد.تزاننندی، نیاه و 
 2ومزختگا  سفیرا  ادایت بر اساس هرایط و ضزابط مربزطهنحز  ادامه تحصیل دانش :344ماده

 باهد.م 
 های تبلیغیفّعالّیتنظارت بر 

صزش و فارغ :345ماده سفیرا  ادایت، پس اه پایا  دروس م ضرورت دارد طالش  صیل ،  التح
 ه ا دام ننایند.نسبت به تعیین وضعیت تبلیغ  خزد مطابق ضزابط مربزط

 تعیین وضعیت تبلیغی بر عهده معاونت تبلیغ خواهد بود. تبصره:
صیل و بعد اه فارغفّعالّیتنظارت بر  :346ماده صیل  بر  دد  ااای تبلیغ  در وین تح مزر التح

 التحصیال  مجتنع تبلیغ خزااد بزد.فارغ
ستا  و تبلیغ هدر اای مربزطه و تأیید معاو تبلیغ  پس اه درج در فرم فّعالّیتگزارش  :347ماده

التحصیییال  مجتنع تبلیغ بررسیی ، محاسییبه و ثبت اسییتا  مربزطه، تزسییط امزر فارغ
 خزااد هد.

 های تبلیغی از طریق سامانه سماوات خواهد بود.فّعالّیتثبت  تبصره:

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 انین ب ش اه ویین نامه. ، فصل  دوم221مندرج در ماد  . 1
  مندرج در فصل سزم انین ب ش اه ویین نامه.. 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاپیوست :ششمبخش 
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی ▪ ییییییییییییییییییییییییییییییی

 : شرایط نظام وظیفه2پیوست 

 ییییییییییییییییییییییییییییییی ▪ ییییییییییییییییییییییییییییییی
 نکات  ابل تزجه در خصزص هرایط نظام وظیفه:

التحصیل دانشگاا  فارغسالگ ( در مقطع یاهدام یا پیش18افرادی که  بل اه سن مشنزلیت ) .1
 باهند.نام در وزه  م ما  اه هما  ورود به سن مشنزلیت مجاه به ثبت 1اند، ظرم مدت هد 

انانند  را  دورومزها  مدارس هبانه و یا ومزهش اه وظیفه دانش محاسبه وضعیت سن  نظام .2
 گردد.ومزها  روهانه محاسبه م دانش

هما  در وزه   و دانشگا ، مغایر با  زانین ساهما  وظیفه  نزم  که تحصیل امبا تزجه به این .2
پس اه ط  مراول پذیرش و  باهد لذا فرد مزظز است در صزرت پذیرش در وزه   لنیهم 

رت صزالتحصیل  و یا انصرام رسن  خزد را ارا ه نناید. در غیر اینگزینش، اصل مدرک فارغ
 پذیرش ونا  ملغ  خزااد هد.

که  صد انصرام اه دانشگا  را دارند، در صزرت  مجاه به پذیرش التحصیال  و یا کسان کلیه فارغ .9
 یا انصرام ونا  بیش اه یک سال نگذهته باهد. باهند که اه تاریخ فارغ التحصیل م 

تر، به التحصیل مقطع دیپلم و باالمطابق با  انز  نظام وظیفه ترخیص سرباها  وین خدمت، فارغ .5
اای  لنیه هرط نداهتن غیبت اولیه و ان نین ر ایت هرط سن  برای تحصیل در وزه 

 باهد.پذیر م امکا 
ع بعد اه  هرو ااو که تاریخ ا زام « بدو  غیبت و اضافه خدمت»افراد دارای برگه وماد  به خدمت   .1

 باهند.نام م سال تحصیل  باهد، مجاه به ثبت
 اند و مجدداً افرادی که در دورا  تحصیل در مقطع دیپلم یا دانشگا ، اه تحصیل انصرام  داد   .1

ه م داند، نیاهمند ارا اند، اگر برای ورود به وزه  مجددًا اه تحصیل انصرامشغزل به تحصیل هد 
 پایا  خدمت و یا معافیت دا م استند.

اند برای ورود به وزه  نیاه به ارا ه افرادی که به دالیل  مانند مشروط هد ، اه دانشگا  اخراج هد  .8
 پایا  خدمت و یا معافیت دا م دارند.

ه پایا  یاه به ارا اند نافرادی که اه وداکثری سنزات تحصیل خزد )سنزات ارفا  ( استفاد  کرد  .4
 .خدمت و یا معافیت دا م دارند
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی ▪ ییییییییییییییییییییییییییییییی

 مشاورهدستورالعمل اجرایی : 1پیوست 

 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪  ییییییییییییییییییییییییییییییی
 مقدمه

اای مدم و  ابل تزجه در دستیاب  به اطال ات است. اه در وال واضر یک  اه روش مشاور 
اطال ات منحصر به فرد ت صص  و مطالب جالب مستندی را که به  تزا مشاور  م طریق 

 ووری کرد.ویند جنعراوت  به دست نن 
  هناختروا اای  لن ، اخال   و با تزجه به اانیت جذش نیرواای هایسته اه نظر تزانای 

با دستزرالعنل و فرایند مش ص اه افراد پذیرش هد   مشاور در وزه   لنیه، وهمز  روان  و 
 پذیرد.در وهمز  کتب  ورودی انجام م 

 یشناختروان یهاآزمونمرحله اول مشاوره :  
اای )جدت سنجش ه صیت، سالمت روا ، ازش و تزاننندی  هناختروا  یااوهمز 

 فردی(:
سال( تست نئز)فرم کزتا ( و برای  11اه  ترنییپااای سیکل )ب ش برای ورودی در این
 هزد.اای دیپلم و باالتر تست کتل یا تست ه صیت بزم  وزه  اخذ م ورودی

 یشناختروانمرحله دوم مشاوره : مصاحبه 
فردی بررس   یاایتزانننددر این مروله خصزصیات ه صیت ، سالمت روا ، ازش و 

 هزد.م 
  بارتند اه:  هناختروا مزضز ات کلیدی در مصاوبه  نیترمدم

سالمت روا  که هامل: اضطراش، افسردگ ، وسزاس، خشم و پرخاهگری، دو  طب ،  .1
 فزق برای پذیرش یاامؤلفهار کدام اه  یرگذاریتأثاختالل ه صیت و سایکزه)میزا  

 (باهد م گرمصاوبهبه تش یص 
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یّ  .2  ت و دینداریمعنز
 ادفنندی انگیز  و .2
 هناخت   یاای تزانا .9
 پایداری ایجان /  اطفه  .5
 وظیفه هناس   .1
 درونگرای  / برونگرای  .1
 ازش و وافظه  .8
 انسجام فکری .4

 پشتکار / تالش .13
 انرژی روان  / سرهندگ  .11
 یریپذانعطام .12
 ت خال یّ   .12
 ازش اجتنا   .19
  زت نفس/ ا تناد به نفس  .15

)هامل کلیه ورکات و سکنات فرد ا م اه نزع صحبت، نزع  مشاور ان نین طره رفتار فرد در 
، طره بیا ، تن صدا، نزع لباس و رنگ مشاور نشستن، نزع نگا  کرد ، ورود و خروج فرد به اتاق 

 و  و ...( دارای اانیت است و باید مزرد بررس   رار گیرد. 
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  نتیجه:
 :گردد منظر استاد مشاور در فرم ذیل درج  

 

 :گردد مگزینه درج  2نظر ندای  استاد مشاور در  الب یک  اه این  بنابراین
  (11-133 بزل) .1
   الز: بررس  بیشتر در مرکز مشاور  وزه    (11-13مشروط) .2

 ش: بررس  بیشتر در طرح میثاق
 (3-13 دم  بزل ) .3
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 ی:شناختروانشرایط اساتید مشاور شرکت کننده در مصاحبه 

 یاادور یا مشاور  و یا مرتبط و یا گذراند    هناسروا ودا ل مدرک کارهناس  ارهد  -
 مقدمات ، تکنیل  و ت صص  معاونت تدذیب وزه .

 سال سابقه مشاور  داهته باهد. 2ودا ل  -
 .مصاوبه یااز یهورودی وزه  و  یااتستتسلط بر تفسیر  -
 داهته باهد. گرمصاوبهاساتید   افزا دانش یاادور هرکت منظم در  -

 معاونت تهذیب است. به عهدهاحراز این شرایط  تبصره:
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی ▪ ییییییییییییییییییییییییییییییی

 مصاحبهدستورالعمل اجرایی : 3پیوست 

 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪  ییییییییییییییییییییییییییییییی
 مصاحبه فیر( تع6

با داوطلبا   هیید یزیرمند و برنامهنظام یوضییزر یمصییاوبه  بارت اسییت اه گفتگز :1ماده
در ابعاد  تیو  نلکرد ونا  با ادم اوراه صالو تیو هناخت ه ص  منظزر بررسبه

  ه .زیو انگ  تیه ص ، خانزادگ ، اخال  ، اجتنا  ، اسیس ،یا تقاد
هرح وظا :2ماده ساس  صاوبه بر ا س زیم سط کن ، معاونت ومار و برر شترک و ب ز یسیتز ا م

 .هزد مانجام   معاونت ومار و بررس یریدب
 پروند  و کامل بزد  مدارک لیتشک طیفقط در صزرت دارا بزد  هرا ستیبا مصاوبه م :3ماده

 .و  انجام هزد
 گرمصاحبه یهایژگیو و طیشرا (2

کرد  و   را ط نشیدر مزضییزع گز  ت صییصیی یاااسییت که ومزهش یگر فردمصییاوبه :4ماده
 .الهم داوطلبا  را دارد یااتیصالو صیدر تش   مدارت و تجربه کاف

  :اند اهگرا   بارتمصاوبه یاا ژگیو و طیهرا :5ماده
 .اال تقزا و راهدار باهد .1
  هد.دارای ه صیت  متعادل و منطق  با .2
 .ه باهد انرو، باادش و صبزر باهد و دارای رفتار مؤدبانه و گفتار صادبرخزرد، گشاد خزش .2
 .اندالنه و صنین  تزاننند باهد یرابطهدر ایجاد  .9
 .ارای سالمت جسن  و روان  بزد  و ظاار مناسب  داهته باهدد .5
اای ناخزهیییایند مسییلط باهییید تا بتزانند اه وفظ متانت و ورامش خزد در مز عیت در .1

 .اای تند و غیرمنطق  پرایز کندواکنش
  که اایویژ  در مز عیتات خزد را بهیاا و نظرباالی  باهیید تا دیدگا نفس دارای ا تنادبه .1
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راوت  بیا  نناید و در مقابل انتقادات و اوتنال فشار روان  و م الفت با نظریاتش وجزد دارد، به
 .ری تگ  ه صیت نشزداا دچار وهفتگ  روان ،  صبانیت و درامم الفت

بزد ، خشیییک و غیرمنعطز بزد ، سییزءظن و اه هودباوری، دیرباوری، اوسیییاسیییات   .8
 .بین  مبرا باهدخزدبزرگ

حهاه پیش .4 کل داوری، مسیییام به  ندروی و تعنیم داد  مسیییا ل برخ  افراد  کاری، ت
 .، مبرا باهدااهزند مصاوبه

 .اهدب ااو ومد  و تحلیل دستسنج و دارای مدارت در ارتباط داد  اطال ات بهتیزبین، نکته .31
 .هناس باهدطرح سؤاالت مز ع در .11
 .العنل خاص  نداهته باهدنادرست و غیرمعنزل  کس یااپاسخ. در مقابل 12
بر فنز  مصییاوبه مانند: مدارت گزش داد  و مدارت سییکزت بجا و هییکسییتن سییکزت  .12

 .نابجا مسلط باهد
 .اای گزینش وهنای  کاف  داهته باهد زانین، مقررات و دستزرالعنل به .19
گری در جلسییه ، اصییزل ادایت  لن  ابی الو  بر تسییلط بر فنز  مصییاوبه و ارههیی .15

 .گز را بداندمصاوبه اه  بیل راابرداای مزاجده با افراد پرگز، کم گز و پراکند 
 .رسزم و فرانگ منطقه وهنای  کاف  داهته باهد و با وداش .11
 .ته باهدکاف  داه ی با کارکرداای وزه  و هئز  رووانیت وهنا .11
 .سال سن داهته باهند 23وزه  و ودا ل  2ودا ل مدرک تحصیل  سطح  .18

بایست از بین اساتید و روحانیون واجد شرایط کمیسیون مشترک استانی می :1 تبصره
 .گر را تعیین کنداستان، اساتید مصاحبه

 .گر انجام شودبایست با حضور حداقل دو مصاحبهمصاحبه می :2 تبصره
 یخاص یآموزش یهاگران، دورهالزم است جهت حسن انجام وظایف مصاحبه :3 تبصره

 :در نظر گرفته شود هاآن یهمچون موارد ذیل، برا
 ؛ارتباط  مؤثر یاامدارتهناخت  و ومزهش مباوث روا  .1
 ؛اا و فنز  تش یص و تحلیل خصزصیات و ه صیت افرادوهنای  با روش .2
 ؛مصاوبهاا و فنز  وهنای  با روش .2
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 .وهنای  با معایب، خطااا و اهکاالت  که منکن است در فرویند مصاوبه و ارهیاب  پیش وید .9
 های مصاحبهاصول و ویژگی ( 9

 د:ذیل باه یاا ژگیوبایست دارای هرایط و مصاوبه م  :6ماده
 .هد  اه انجام مصاوبه را تأمین کنداادام تعیین .1
 .رااننای  کند شیاایتزاننندهزند  باهد و او را به استعداداا و مزجب تکریم مصاوبه .2
 .با فضای  ورام، صنین  و تزأم با وس ا تناد انجام هزد .2
والت باهجزی  نداهته باهد؛ البته باید تزجه داهت که جلسه مصاوبه جلسه رااننای  و  .9

 .مشاور  ام نیست
 .کنند  نباهدوال خشک و کسله باهد و در یننظم و سیر منطق  داهت .5
انجام   اای  لن اطف  و اندالنه باهد و مطابق مقیاس یرابطهبر اساس دانش، د ت و  .1
 .هزد

گر مانند: خسییتگ ، کسییالت و اوتنال  مبرا باهیید و اه متغیراای مداخله یاابیوسییاه  .1
 .اضطراش به دور باهد

 .ا تناد باهد و نه ودس و گنا اا و  راین  ابلتش یص و  ضاوت در مصاوبه مبتن  بر نشانه .8
 .ویژگ  ار دور  سن  و مسا ل فرانگ ، اجتنا   و ا لین  مزردتزجه باهد .4

 .بندی و مدیریت هزندگر و متقاض  هما س نا  مصاوبه .13
 .بین افراد نباهد گزنه تبعیض گرا  ایچدر گفتار و رفتار مصاوبه .11
به .12 به  ول مصیییاو بهگزنهمرا مت افراد  که کرا مل وفظ گردد؛ اهاینای ط  هییزد  کا رو طزر 

 .ر هزداایش تحقیهزند  با الفاظ سبک خطاش هزد و یا به جدت نزع پاسخ نزا  نباید مصاوبهایچبه
صاوبه م  .12 ست دارای جامعیت و انهم هد و تکجانبه نگری و پرایز اه نگا  بای بعدی با

 .اای مؤثر در گزینش افراد مالوظه هزدتنام  جزانب و مؤلفه
، هد  ارهیاب ووریاای داوطلب با تزجه به سایر اطال ات جنعدر فرویند مصاوبه گفته .19

 .تحلیل و تفسیر هزند
 :اند اهبایست در انجام مصاوبه مرا ات هزد  بارتترین نکات  که م مدم :7ماده
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 .روی  وغاه هزداخال   و خزشبایست با خزشم  هروع مصاوبه .1
به. 2 باط صیینین  و گشیییاد مصیییاو جاد ارت با ای تدا  ند در اب با گرا  تالش کن رو بزد  

هییزند  هییزند  مزجب انراا  بیشییتر وی هییزند و والت  را ایجاد کنند که مصییاوبهمصییاوبه
 صیت خزااد بزد و به ه ب شومیز و رضایتاوساس کند که گفتگز با اساتید مصاوبه مزفقیت

 .هزداایش کاسته نن هزد و چیزی اه ارهشای وارد نن او لطنه
فضیای مصیاوبه نباید بسییار صینین  یا خیل  خشیک و جّدی باهید و اه ایجاد والت . 2

رد و گیری فباهجزی ، طرح مسا ل چالش  پروند  در ابتدای مصاوبه که با ث مقاومت و مزضع
 .اجتناش گردد هزد ممنف  و اضطراش در ابتدای مصاوبه یا مزجب اثرات روان  

گر نباهییید و اه الفاظ، اینا ات، اهیییارات و نیز گیری در گفتار و چدر  مصیییاوبهجدت .9
کنند  یا تحقیرکنند  پرایز کند و اه تددید، تحقیر، تنس ر و سرهنش داوطلب به رفتاراای مأیزس

 .کنداا و کنبزداایش اجتناش خاطر خطااا، هکست
اای داوطلب اجتناش کند و نسییبت به اظدار گر اه اظدار تعجب نسییبت به گفتهمصییاوبه .5

 . قاید و افکارش اوترام بگذارد
ای باهیید که داوطلب وی را هیی ص بسیییار مدم و بانفزذی گزنهگر نباید بهرفتار مصییاوبه .1

 .  کندتلّق 
 یاارمفو  اانامهپرسش ،ه، پروند گر با هناخت وارد گفتگز هزد و  بل اه مصاوباوبهمص .1

 .د ت مطالعه کندمربزطه را به
 .اا و سؤاالت صریح و مستقیم کنتر استفاد  هزداه پرسش .8
ضز ات  که داوطلب مقاومت م  .4 سا ل یا مز سخ ندارد، نباید در مزرد م کند یا تنایل به پا

 .تقیم وضعیت فرد را روهن کرداا و سؤاالت غیرمساصرار ننزد؛ بلکه باید سع  هزد با هیز 
د، انگیزنباید به این اصییل تزجه داهییت که غالبًا مزضییز ات  که مقاومت را در فرد برم  .13

اانیت باالی  دارند و گاا  خزد این مزضز ات، محزر برخ  مشکالت ه ص  برای داوطلب 
صاوبه ستند. بنابراین م سا ل، با ذکر مزارگر م ا ست در طرح این نزع م زبیخ د مثبت،  دم تبای

شکل بهفرد به خاطر خطااایش، خزش گزش داد  به دفا یّ  ستقیم، ات او و طرح م صزرت غیرم
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 .ا تناد او را جلب ننزد  و سپس به مزضز ات  اه این  بیل اهار  کند
داد و به تفصیییل جزاش م اا با هییزق و بهباید د ت کرد که داوطلب به کدام سییؤال .11

 .یاب  هزدطزر غیرمستقیم  لتگزید، سپس سع  کرد به  و کزتا  پاسخ م میلیک با ب کدام
بیا  کند و اه به کار برد   ،طزر صییریح و روهییناای خزد را بهگر باید سییؤالمصییاوبه .12

کلنات کل ، مبدم، چندپدلز، نامأنزس و اصییطالوات خاص بپرایزد و مطنئن هییزد داوطلب 
 .درست  فدنید  استکاماًل منظزرش را درک کرد  و سؤال را به

هما  طزر امدر ار بار پرسش، فقط یک سؤال مطرح هزد؛ هیرا طرح دو یا چند سؤال به .12
گزی  د یق را با مانع مزاجه گردد و یا پاسییخکرد  و با ث اضییطراش وی م  داوطلب را متحیر

 .خزااد ساخت
صاوبه .19 سع  کنند کاماًل اناانگ با یکدیگر  نل ننایند، ب شم  اای مربزطگرا  باید 

اای اندیگر را تکرار نکنند و درهمینٔه مزضز ات مزرد سؤال با یکدیگر به به خزد را بدانند، سؤال
 .جدل نپرداهندوبحث

سؤاالت و تزضیح ابدامات م  .15 سخ به  صاوبهجدت پا ست به م   فانداه  کاهزند ، بهبای
اای داوطلب که ودا ل دوسییزم اه هما  مصییاوبه، به صییحبتنحزیفرصییت داد  هییزد، به

 .اختصاص داد  هزد
صاوبه م  .11 صاوبهدر انتدای م ست م ضنن گر کمبای ضزع بحث را  زض کند و  کم مز

 .ا  کندیدارد ب  ا مطلبی  تشکر اه داوطلب اجاه  داد  هزد که اگر سؤال
 یاخاطر هرایط  فراام هزد که داوطلب در صزرت رد یا  بزل هد  در گزینش ندای ،   .11

 .نیه در ذان داهته باهدخزش اه مصاوبه، ه صیت اساتید و وزه     ل
در وخر بدر ه کرد  و اوترام گذاهتن به داوطلب انگام خروج اه اتاق مصاوبه نیز بسیار  .18

 .مدم است
 :اهدبمجنز ه ا دامات  که  بل اه برگزاری جلسه مصاوبه باید انجام هزد، به هرح هیر م 

سؤال .1 صاوبه د یق، باید  صاوبه اه  بل برای انجام یک م صاوبهاای م هد تا م گر وماد  با
 .بتزاند در جلسه، بیشتر به طره بیا ، رفتار، ورکات و واالت م تلز داوطلب تزجه کند
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گرفته  در نظر ااو هزندگا  منتظر نزبت باهند، محل مناسب  برای اگر  رار است مصاوبه .2
 .فراام گردد ااو هزد و تا ود امکا  وسایل راوت  

رند یا ونا  گیهزندگا  تناس م متصدیان  که  بل اه تشکیل جلسه مصاوبه، با مصاوبه .2
 .کنند، باید رفتاری محترمانه و تزأم با نزاکت داهته باهندرا در سالن رااننای  م 

گر پروند  و اطال ات دریافت هد  اه داوطلب، پیش اه تشکیل جلسه در اختیار مصاوبه .9
کاف  برای مطالعه پروند  را داهییته باهیید. البته بدتر اسییت انگام مصییاوبه  رار گیرد تا فرصییت 

 .گر نباهداای مربزط به داوطلب روی میز مصاوبهبرگه  تنام
بدتر اسییت در و ت مناسییب  اه داوطلب پذیرای  هییزد و در برنامه پذیرای ، تبعیضیی  بین  .5

 .گرا  و متقاض  در میا  نباهدمصاوبه
 صاحبهزمان و مکان م ( 0

صاوبه :8ماده ستزرالعنل اجرای  معاونت ومار و بررس  اا م هما  م ست ارساله مطابق د بای
 .انا  سال برگزار هزد

داوطلب و در ودی باهد که  یاا ژگیواا متناسب با ه صیت و هما  مصاوبهمدت :9ماده
 .قه استید  95  ال 23هما  مصاوبه معنزاًل اادام مصاوبه را تأمین کند؛ مدت

هیید  برای مصییاوبه طزری با سییؤاالت تنظیم گردد که بشییزد تنام مشیی صهما  مدت :11ماده
 .که کل و ت به پاس گزی  یک یا دو سؤال صرم هزدسؤاالت را در و ت پرسید، نه این

ه اای سیریع و اولیگر نباید در هما  کزتاا  با تکیه بر فراسیت خزد برداهیتمصیاوبه :11ماده
صاوبه را تنام کند؛ بل صله م هد و بالفا هته با صاوبه را در و ت معنزلش یکه بادا د م

 .ادامه داد  و اه تصنیم  جزالنه و سریع پرایز نناید
تزا  اا در مز د مقرر انجام هییزد؛ در مزاردی که به  لل  نن الهم اسییت مصییاوبه :12ماده

ع  هزندگا  اطالبایست به مصاوبههد  تشکیل داد، م جلسه مصاوبه را در هما  ا الم
 .داد  هزد

 :بایست مزارد ذیل مزردتزجه  رار گیردصاوبه م دربار  مکا  م :13ماده
شاط .1 صاوبه باید ن هد تا تنام مکا  م ساد  و مرتب با سته،  لب تزجه داوطب ش، تنیز، ورا
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 د.معطزم به مصاوبه باه
چیز نباید مصییاوبه را  طع کند؛ محیط مصییاوبه باید ورام و بدو  مزاونت باهیید و ایچ .2

صاوبه نبابنابراین به جدت جلزگیری اه وزاس صاوبه، محل م هد  روند م د مزرد یپرت  و  طع 
 .النقدور در اتاق مصاوبه تلفن نباهداد باهد و وت یوومد هاهرام و رفت

 .زدیهزند  به ام نرگر و مصاوبهل باهد تا تنرکز مصاوبهش اتاق متعادیش و گرمایسرما .2
 ینحز گر نباهییید و ك به مصیییاوبهینزد  لیدور یا خ  لیانگام مصیییاوبه، داوطلب خ .9

سطح به صله و اختالم  صاوبه به لحاظ فا ستن دو طرم م ش هد که در ایجاد تفاام و گزنهن ای با
 .ارتباط صحیح اثر مثبت داهته باهد

صاوبه .5 صندل   تیریز مدید میر نباگم هد و میز و  هته با صاوبه بهدا ای زنهگاای اتاق م
 .چید  هزند که ارتباط افراد به سدزلت انجام گیرد

 های سؤاالت در مصاحبهویژگی (3
  د:هزد بایست  دارای هرایط ذیل باهنسؤاالت  که در مصاوبه مطرح م  :14ماده

 .ادفنند، روهن و بدو  ابدام باهند .1
 .وارد وریم خصزص  افراد نشزند .2
 .صزرت یکنزاخت و ثابت نباهند و متنزع و دارای نشاط باهندافراد به یانهبرای  .2
 .متناسب با هرایط سن ، خانزادگ ، تحصیل ، فرانگ  و ا لین  افراد باهند .9
 .صزرت کامل پاسخ داد  هزدمطرح هد به یاهبدهبا ث القاء هبده نشزند و اگر  .5
 .ای طرح نشزند که پاسخ خاص  را به داوطلب القا ننایندگزنهدار نباهند و بهجدت .1
 .پیزسته، مرتبط و دارای سیر منطق  و مناسب باهند .1
 .صزرت بسته نباهندتحلیل بزد  و به ابل .8
 .جامع مسا ل ا تقادی، اخال  ، سیاس  و اجتنا   باهند .4

 .غیرمستقیم باهندصزرت االمکا  به. وت 13
 .اای  که در گزینش داوطلب اثر چندان  ندارد نباهنداه سؤال .11
 .د  تنظیم هزندی ی، اه غیر وساس به وساس و اه ساد  به پ به جز   اه کل .12
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های گزینش و ایجاد منظور هماهنگی هستهمحورها و سؤاالت مصاحبه به :1تبصره 
یه واحد در فرآیند مصاحبه، توسط م  .شوددیریت گزینش معاونت آمار و بررسی تعیین میرو

گر در صورت باشد؛ بنابراین مصاحبهگر میسؤاالت جهت راهنمایی مصاحبه :2تبصره
 د.وه بر سؤال های مزبور سؤال نمایدر هر محور عال تواندیمضرورت و به تشخیص خود 

ین و محورهای مص :3تبصره  خوبی احبه بهالزم است قبل از برگزاری مصاحبه عناو
 .مطالعه شوند تا بیشتر وقت صرف بررسی و ارزیابی داوطلب شود

صاوبه :15ماده ضعزاگر م سا  نبزد   هد، با تزجه به یک ضعف  اه داوطلب   اایگر متزجه 
 :به دست وید ااو ای طرح هزد که نتایج هیر اه گزنهافراد، سؤاالت باید به

به دلیل ضییعز فرانگ ، غفلت، کم .1 یا ویا  نل وی  گاا  بزد  اسیییت  تزجد  و  دم و
گااانه رخبه  داد  است؟صزرت و

ای منتسییب باهیید، نقش فرد و میزا  مشییارکت او در که  نل ذکرهیید  به  د درصییزرت  .2
 گیری  نل مذکزر چگزنه بزد  است؟هکل
  ا تکرار هد  است؟ نل مزردنظر را در چه همان  انجام داد  و وی .2
 انگیز  و  زامل مؤثر در ارتکاش  نل مذکزر چه امزری بزد  است؟ .9
ویا در رفتار و گفتار وی وثاری اه ندامت و پشییینان  مالوظه هیید  اسییت و همینه ارهییاد  .5
 دارد؟

 مصاحبهاطالعات ثبت  (1
صاوبه :16ماده ست خالصهکنندگا  م م سخ یبای صاوبه سؤاالت و پا اا و امتیاهات را در فرم م

ضروری و جنع امتیاهات را ثبت ننزد  و در  سنت مالوظات نیز مزارد  ثبت ننایند؛ در  
 . سنت تزضیحات، نکات الهم و نقاط  زت و ضعز داوطلب را نزهته و امضا کنند

م مصیییاوبه ترین مراول مصیییاوبه، ثبت اظدارات داوطلب در فرنظر به اینکه اه مدم :17ماده
است، جدت جلزگیری اه  تضییع وق داوطلب یا نظام وزه ، برای ثبت نتایج مصاوبه، 

 :گرا  ضروری استر ایت چند نکته تزسط مصاوبه
صاوبه .1 ه ص م سط  صاوبه، باید تندا تز سرع و ت و بهفرم م طزر کامل و د یق گر در ا

 .تکنیل هزد
ت کل  ننزد  و ثبت نناید؛ ان نین اه گر نباید اه یک مسییئله جز  ، برداهییمصییاوبه .2
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 .اای ه ص  خزد را وارد فرم نکندبین  یا بدبین  پرایزکرد  و برداهتخزش
 .نتیجه مصاوبه باید مستدل و منطق  باهد .2
صاوبه .9 صدا ت در ابعاد م تلز:  ستیبا مگر م صاوبه، میزا  و مزارد  در ثبت نتیجه م

 .و ه صیت  را د یقًا تبیین ننایدا تقادی، اخال  ، سیاس ، اجتنا   
گیری، انه جزانب هیی صیییت  و  نلکردی داوطلب ا م اه مثبت و منف  ذکر در نتیجه .5
 .هزد

صحیح، بدو  خط .1 شزر و با نگارش  سن  ک صاوبه باید به هبا  ر  خزردگ ، خزانا وفرم م
 .بدو  غلط نزهته هزد

ست در وین  .1 صاوبه منتقل گردد، ول  بدتر ا ست که تنام مطالب، به فرم م صل بر این ا ا
 .مصاوبه فقط خالصه نکات مدم یادداهت هزد و پس اه انجام مصاوبه، تکنیل گردد

صاوبه  گاا .8 هتدو م سبت به داوطلب دارند؛ اگر بعد اه گر نظرات و بردا اای متفاوت  ن
صاوبه به نظر واودی ر سه م هت م یسیدند انا  جل صزرت هزد، وگرنه نظر ارکدام بهاددا

رد، یگ رار ب یگریر دیکدام تحت تأثد ایچیگردد. البته نباادداهیییت م یل یجداگانه و با ذکر دل
 .مصاوبه مجدد د زت هزد یهزد تا داوطلب بران تفاوت نظرات با ث م یا  چز  گاا

مسئزلین   تزا  با اناانگحرمانه است، م وید که مبه دست م   گاا  اطال ات و نکات .4
 .صزرت کد درج ننزدن مزارد  را بهیگزینش ا

  



 های علمیهبرنامه آموزشی سطح دو سفیران هدایت حوزه   216

 ییییییییییییییییییییییییییییییی ▪ ییییییییییییییییییییییییییییییی

 استان : کمیسیون پذیرش0پیوست 

 ییییییییییییییییییییییییییییییی ▪ ییییییییییییییییییییییییییییییی
 مقدمه:

مسا ل در فرویند تحصیل  نیترمدماای  لنیه اه دیرباه یک  اه جذش و پذیرش طالش در وزه 
این مسئله به ساختاراا و  زانین جاری کشزری مانند  سزکیاای  لنیه بزد  است. اه در وزه 

هزد و اه سزی  دیگر گزینش افراد واجد هرایط و ومزهش و پرورش، نظام وظیفه و... مربزط م 
 اای  لنیه مزرد تأکید بزد  است.اای وزه د در امزر طلبگ  و رسالتمستع

اای ت صص  مرکز نامه جامع هزرااا و کنیسیز اه انین رو و به استناد ماد  یک ویین
اای  لنیه و مصزبه هزرای ت صص  ومزهش، کنیسیز  پذیرش استا  به  نزا  مدیریت وزه 

استا  تشکیل گردید  و مصزبات و  در صزرت  اای هزرای ت صص  ومزهشیک  اه کنیسیز 
 باهد.االجرا م  لنیه استا  الهم اای ستادی با تأیید مدیر وزه  دم مغایرت با ابالغیه

 اادام: :1ماده
 ارتقای سطح کن  و کیف  پذیرش در سطح استا ؛ .1
 کارهناس  و خرد جنع  در استا ؛ یااتیظرفمندی اه ایجاد بستر مناسب جدت بدر  .2
 در خصزص مسا ل کل  و راابردی مربزط به پذیرش در استا ؛ یریگمیتصن .2
به .9 دت  کاراای  ج به راا یاب   بهدسییت قاطع گزین  در مقطع  نزم  و ن  گزین  در م

 ت صص  مدارس  لنیه استا ؛
 اای م تلز ومزهه  استا .اای متناسب با دور ب ش  و ساماندا  به پذیرشتنزع .5

 وظایز کنیسیز : :2ماده
به پذیرش مدت و کزتا اای بلندمدت، میا برنامه اا وپیشیینداد طرح .1 مدت مربزط 

 مقاطع  نزم  و ت صص  استا  به هزرای ومزهش استا ؛
 اای اجرای  پذیرش در سطح استا ؛اا و دستزرالعنلنامهبررس  ویین .2
 ؛ااو  یریکارگبهاای اای نزین در فرویند جذش داوطلبا  استان  و روشدستیاب  به هیز  .2
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 اای نظارت  و ارهیاب  مدارس  لنیه استا  و ارا ه پیشنداد مناسب؛گزارش بررس  .9
بررس  مسا ل و مشکالت مربزط به پذیرش مدارس  لنیه، متقاضیا  پذیرش و طالش  .5

 استا ؛
 اا و پیشییندادات ارجا   اه سییزی مدیر وزه بررسیی  و اظدارنظر نسییبت به کلّیه طرح .1

 ی استان .گیر لنیه استا  و دیگر مراجع تصنیم
 ترکیب ا ضاء: :3ماده

 مدیر وزهۀ  لنیه استا  )ر یس(؛ .1
 معاو  ومزهش )دبیر و نا ب ر یس(؛ .2
 معاو  تدذیب و تربیت مدیریت استان ؛ .2
 مدیر امزر طالش و دانش ومزختگا  استا ؛ .9
 ننایند  امزر صیانت ؛ .5
سییه نفر اه مدیرا  و مشییاورا  مدارس اسییتا  در مقاطع م تلز، به پیشیینداد معاو   .1

 و تأیید مدیر وزه   لنیه استا  به مدت دو سال؛ ومزهش
دو نفر اه اساتید استا  به پیشنداد معاو  ومزهش و تأیید مدیر وزه   لنیه استا  به مدت  .1

 دو سال.
 توانند با حق رأی در جلسه شرکت نمایند.می استانی سایر اعضای شورای معاونان :1تبصره 
دیگر بدون حق رأی در  نظرانصاحباز کارشناسان و  ،با تشخیص دبیر: 2تبصره 

 آید.جلسات دعوت به عمل می
 ز و اختیارات ر یس کنیسیز :یوظا :4ماده

 ادار  جلسات؛ .1
 صدور اوکام ا ضای وقیق  کنیسیز ؛ .2
 ارسال و ابالغ مصزبات کنیسیز ، به مدارس  لنیه استا  جدت اجرا. .2

 ز و اختیارات دبیر کنیسیز :یوظا :5ماده
 االنه جلسات؛پیشنداد تقزیم س .1
 تعیین و ا الم دستزر جلسات و بررس   دم مغایرت مصزبات با ضزابط ابالغ  ستاد؛ .2
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 د زت اه ا ضای کنیسیز ؛ .2
 جلسات و ارسال و  برای ر یس؛تنظیم صزرت .9
 صالح تا وصزل نتیجه؛پیگیری مصزبات کنیسیز  اه مراجع ذی .5
 پیگیری ابالغ مصزبات کنیسیز  به مدارس  لنیه جدت اجرا؛ .1
 پیگیری اجرای مصزبات کنیسیز  و ارا ه گزارش فصل  و ساالنه به ر یس کنیسیز . .1

 برگزاری جلسات کنیسیز : :6ماده
ا یابد و تصنینات و  بجلسات کنیسیز  با وضزر بیش اه نین  اه ا ضاء رسنّیت م  .1

سزش م  صزش مح سه، م ضرین در جل ساوی وراء، رأی اکثریت وا صزرت ت هزد و در 
 ک  نل  رار خزااد گرفت.نظر ر یس کنیسیز  مال

 گردد و در صزرت ضرورت به تش یصبار برگزار م جلسات کنیسیز  به صزرت دو افته یک .2
 العاد  تشکیل خزااد هد.ر یس یا دبیر، جلسات فزق

زد االجرا خزااند ب لنیه استا  ابالغ و الهم مصزبات کنیسیز  پس اه تأیید مدیر وزه  .2
د مراجع دیگر باهیید، مصییزبات و تصیینینات به و  مرجع و در مزاردی که نیاه به تأیی
 گردد.االجرا م ارسال و پس اه تأیید الهم
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی ▪ ییییییییییییییییییییییییییییییی
 تربیتی برگزاری دوره میثاق دستورالعمل: 5پیوست 

 ییییییییییییییییییییییییییییییی ▪ ییییییییییییییییییییییییییییییی
 مقدمه

ت و صالویّ »در  رو  کریم، معیاراای متعددی برای گزینش ومد  است و معیار اساس  گزینش یعن  
وا »فرماید: یاد هد  است؛ خداوند متعال م « تاالیّ »با  نزا  « هایستگ  ا  َّ الّلَه َیْأُمُرُکْم َاْ  ُتؤدُّ

َل   َداااَلَماَنات  ا  ن، بنابرای.« ها را به صاحبانش بازگردانیدکند که امانتهمانا خداوند شما را امر می؛ 1َاْال 
 افراد برای واگذاری امزر خاص به ونا  الهم است. « اوراه هرایط و هایستگ »ر ایت اصل 

  افراد متقاض  وزه  جدت وضزر تنام  ت فضااا و امکانات ومزههیّ با تزجه به محدود
دند. به نش گریشتر گزیت و تزا  بیّ صالو ید افراد دارایه، به ناچار بای لن یاادر وزه ل یتحص

معارم  غین، تبلیه در دد  به اادام مزرد نظر وزه  که تفّق یافراد در تحقق ب ش   الو  و  که تنام
 یااهینه کرد  سرمایستند و ازیست تزاننند و مستعد نااو و ارهاد افراد جامعه اه جنله   الد
د  است. اه این رو، گزینش صحیح داوطلبا  یفاا کمید  و یفا ت ونا  بیدر ترب یو معنز یماد

اای اخال   و ه صیت  ونا  اه اانیت باالی  ورود به وزه  و تش یص و ارهیاب  ویژگ 
 برخزردار است.

دم   نیز ماه سزی دیگر، انت اش ادم صحیح و مسیر رسید  به و  برای داوطلبا  ورود به وزه
یز اای رووانیت، ناست و برای این منظزر وهنای  ونا  با نظام ومزهه  و تربیت  وزه  و رسالت

گاا  اای الهم را کسب کنند تا پس اه ورود به ضروری است و الهم است داوطلبا  اطال ات و و
گااانه نشزند.اا و وسیبوزه ، دچار چالش  اای انت اش ناو

ا وزه  ب ااو اای  لنیه و وهنای  بیشتر ارهیاب  داوطلبا  ورود به وزه لذا با ادم هناسای  و 
 اای  لنیهاه سزی معاونت تدذیب و تربیت وزه  تربیت ای تحت  نزا  میثاق  لنیه، دور 

گاا  و ومادگ  کامل، به طراو  گردید تا افراد واجد صالویّ   لنیه وارد هد  و  یااوزه ت، با و
 ا الم دارند.  لیدم السالمیاء و ا نه طاارین  دد و میثاق خزد را جدت ادامه را  انب

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 .58نساء، ویه  .1
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 تعریف دوره
ین اای  لنیه در اای اخال   ی تربیت  است که داوطلبا  ورود به وزه ، دور تربیت دور  میثاق 

د در وزه ، هّی ای مزجزااا و ظرفیتاای وزه  و رووانیت، ب شدور  با اادام و رسالت
ای اانجام هد  در این دور ، افراد واجد صالویت یاا ابیارههزند و پس اه م  طلبگ  و ....وهنا

اخال   و تربیت  جدت ادامه فرایند پذیرش معرف  هد  و افراد فا د هرایط اه ادامه مسیر پذیرش 
 هزند.کنار گذاهته م 

 اهداف
 جدت ورود به وزه ؛ هناخت و ارهیاب  د یق داوطلبا  .1
 کنک به داوطلبا  برای رسید  به تصنیم درست در انت اش طلبگ ؛ .2
 وهناساهی داوطلبا  با نظام تعلیم و تربیت وزه ؛ .3
 اا، وظایز و هّی طلبگ ؛تبیین اجنال  اادام، رسالت .4
 اا در مسیر طلبگ ؛اا و چالشوهناساهی داوطلبا  با فرصت .5
 در ورود به وزه ؛تصحیح و تقزیت انگیزۀ داوطلبا   .6
 اای صحیح انت اش اساتید و مربیا  اخال  .وهنای  با معیاراا و روش .7

 زمان برگزاری دوره
این دور  در تابستا  پس اه ا الم نتایج وهمز  کتب  تزسط معاونت ومزهش و انجام مصاوبه تزسط 

 هزد. م  سال اول در مدت هما  افت روه برگزارمرکز امزر صیانت  و  بل اه وغاه نیم
ین دور  سال دوم اهزند باید  بل اه وغاه نیمسال اول پذیرش م طالب  که پس اه هروع نیم نکته:

 را بگذرانند.
 اای  لنیهتنام  داوطلبا  ورود به وزه  م اطبین:

 1اای  لنیه استان مدیریت وزه  مجری:

  

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 د.باهناای  لنیه استان  و مدیر اجرای  و ، معاونا  تدذیب و تربیت استان  م . مسئزل برگزاری دور  مدیرا  وزه 1
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 شیوه اجرا
برگزاری این دور ، مجنز ه  نلیات اجرای  و  در سه اا در فّعالّیتع ا دامات و با تزجه به تنّز 

 ب ش   بل، وین و بعد اه اجرا تنظیم هد  است:
 الف. اقدامات قبل از برگزاری دوره:

 دریافت لیست ندای  داوطلبا   بزل هد  در مصاوبه اه مرکز امزر صیانت  و د زت اه ایشا  .1
 انرا  داهته باهند(؛ 92 طعه  کس )یادووری هزد که هما  وضزر در دور ، کارت مل  و یک 

 )در صزرت امکا  به تفکیک سیکل، دیپلم و باالتر اه دیپلم(؛ تعیین هما  مناسب جدت برگزاری دور  .2
)اولزیت با انت اش مدارس  لنیه  تعیین مکا  مناسب جدت برگزاری دور  به صزرت متنرکز .2

 باهد(؛دارای امکانات مناسب دور  م 
)تغذیه و پذیرای ، مکا ، تدیه کتب  اای دور پیگیری جدت تأمین ازینهبروورد ازینه و  .9

 اساتید، مشاورا  و کادر اجرای ، ایاش و ذااش و...(؛ الزونهوقورهه ،  لیوساومزهه  دور ، 
اای ونایت  مرکز اای تدذیب  استان ، ردیزاای برنامهکه اه ردیز اای دور :تأمین ازینه .5

اای ستادی معاونت تدذیب و تربیت تأمین خزااد هد. تگا  و ردیزومزخامزر طالش و دانش
، اافّعالّیتاای ستادی به تناسب تعداد نفرات و اای ونایت  مرکز امزر طالش و ردیزردیز

 .اای استان  ابالغ خزااد گرفتتسدیم و به مدیریت
 تدیه لزاهم مزرد نیاه در دور :  .1
 باهد(؛بنر منشزر اخال   )پیزست م  -
 بنر و پزستر با محتزای اخال   و تربیت  جدت فضاساهی؛  -
 اای اخال   و تربیت  مناسب با محتزای دور ؛ کلیپ و فیلم -
 اا )ت ته وایت برد، ماژیک، وید ز پروژکتزر و...(؛وسایل مزرد نیاه برای کالس -
 وسایل پذیرای ؛ -
 وسایل و تجدیزات ورهه ؛ -
 ... . برداری و ضبط صزت ودوربین  کاس ، فیلم -
 اا به)ازینه کتاش اای  لنیهاای ومزهه  دور  اه انتشارات مرکز مدیریت وزه تدیه کتاش .1

 باهد( دد  داوطلبا  م 
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 هاد  نزری.دفتر اول(؛ تألیز محند  الم -کتاش رسم طلبگ  )میثاق طلبگ  -
 محندی.دفتر دوم(؛ تألیز کاظم  ل  -کتاش اخالق و وداش طلبگ  )میثاق طلبگ  -
لیز دفتر سزم(؛ تأ -اای  لنیه )میثاق طلبگ وهنای  با نظام تعلیم و تربیت وزه کتاش  -

 اصغر انتیا . ل 
 اا:تعیین اساتید اخالق، اساتید کتب ومزهه  دور ، مشاور ارهد، مشاورا  و مسئزال  گرو  .8

  اساتید اخالق: .1
 د.هزستاد انجام م تعیین اساتید اخالق با پیشنداد مدیریت وزه   لنیه استا  و تأیید 

 . اساتید کتب آموزشی دوره:2
 هرایط اساتید:   -

 اای اخال   و تربیت ؛برخزردار اه صالویت .1
 داری کتب ومزهه  دور ؛تزاننند در تدریس و کالس .2
 اای ارتباط مؤثر و مشاور  تحصیل ؛وهنای  با مدارت .2
 .ومزهه  ابالغ  اه سزی ستاد -گذراند  دور  تزجید  .9

 . مشاور ارشد: 3
 هزد.مشاور ارهد تزسط ستاد تعیین و به استا  معرف  م 

 هرح وظایز:  -
 وضزر تنام و ت در دور ؛ .1
 مصاوبه افراد و بررس  تست؛ .2
 ؛در فرم مصاوبه )مشاور ( )ب ش تربیت ( تکنیل ب ش مربزط به دور  میثاق طلبگ  .2
 وضزر در تیم ارهیاب  ندای ؛ .9
 برگزاری کارگا  سبک هندگ ؛ .5
 اا؛ارا ه مشاور  به افراد ارجاع هد  اه سزی مسئزل دور ، اساتید، مشاورا  و مسئزال  گرو  .1
باهد به مرکز مشاور  استا  یا مرکز مشروط به درما  م  ااو ارجاع داوطلبان  که پذیرش  .1

 اای  لنیه جدت درما  و ارسال لیست این افراد به ستاد.مشاور  وزه 
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 . مشاوران:4
کنندگا  دور  تعدادی اه مشاورا  استا  جدت ارا ه مشاور  فردی و تعداد هرکت متناسب با .1

 هزند.انیاری مشاور ارهد به دور  د زت م 
گردد، وظایز مسئزل گرو  نیز اا استفاد  م در صزرت  که اه مشاورا  به  نزا  مسئزال  گرو  .2

 هزد.تزسط ایشا  انجام م 
 االمکا  اه بین مشاورا  استا  انت اشاا وت تربیت (: مسئزال  گرو اا )ولقات . مسئزال  گرو  ای

 هزند.
 ها: شرایط مسئوالن گروه -
 وزه ؛ 2اتنام سطح  .1
 ل؛متأّا  .2
 س؛ملبّ  .3
 وضزر تنام و ت در دور ؛ .4
 تزاننند در مدیریت و ارهیاب  افراد گرو ؛ .5
 دیپلم(؛  م اطبین )سیکل، دیپلم و باالتر اه وهنا با ا تضا ات مقاطع سنّ  .6
 گزی  و یا ارجاع به مز ع به مشاور ارهد؛تزاننند در پاسخ .7
مدار و مت ّلق، خزش برخزرد، بانشاط، خزش فکر، دارای وراستگ  ظااری، منظم،  انز  .8

 دارای روویه تربیت  و اجتنا  .
، استفاده از طالب با دودر صورت عدم امکان استفاده از طالب با مدرک سطح  تبصره:
 باشد.با تأیید مدیر حوزه استان بال مانع می کی مدرک سطح

 )در هما  مصاوبه پذیرش( اخذ تست ه صیت اه داوطلبا  .4
پس اه فراام هد  مقدمات برگزاری دور  و ندای  هد  اساتید  ا الم برگزاری دور  به ستاد: .13

اای  لنیه )ستاد( به معاونت تدذیب و تربیت وزه  1و...، نامه ا الم برگزاری، انرا  با فرم هنار  
 هزد.ارسال م 

اای دور  و در اا و دیگر برنامهجدول همانبندی کالس :اابرنامهتنظیم جدول همانبندی  .11
گردد. ان نین جدول م ی مناسب نصب ااآ داخل  دور  را تنظیم و در مک نامهصزرت نیاه ویین
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مشاور  داوطلبا ( تزسط  هناختروا همانبندی مصاوبه داوطلبا  )بررس  وضعیت ه صیت  و 
 هزد. اای دور  تنظیمارهد در  رض دیگر برنامه

اای ه ص  و داوطلبا  با تزجه به مقطع سن ، محل تزلد، گرایش بندی داوطلبا :گرو  .12
 هزند.نفر  جدت ولقات تربیت  تقسیم م  15ال   13اای ه صیت  و... در گرو 

 و تربیت اا با وزه   لنیه و دور  میثاق با ادم وهنای  خانزاد  اا:جلسه تزجید  خانزاد  .12
اا در محزراای اخال  ، تربیت  و تحصیل ، جلسه ساهی خانزاد و انرا تقزیت نقش ونایت  
اای داوطلبا ،  بل یا وین دور  و در صزرت  دم امکا ، بعد اه دور  تزجید  برای خانزاد 

 هزد. م برگزار 
 ب. اقدامات حین برگزاری دوره:

 پذیرش داوطلبا : .1
هکل منکن استقبال هد  و مسئزلین دور  با در این مروله مناسب است اه داوطلبا  در بدترین 

 روی  و  بزر داد  داوطلبا  اه هیر  رو ، فضای  معنزی و صنین  را به ننایش بگذارند.خزش
که مسئزلیت وضزر ای دال بر ایننامهالهم است در هما  پذیرش، اه تنام  داوطلبا  رضایت   

 باهد، اخذ هزد.در این دور  به  دد  خزد فرد م 
 برگزاری جلسه افتتاویه: .2

 هزد:اا در مراسم افتتاویه پیشنداد م اجرای این برنامه
 تالوت  رو ؛ -
 بیا  خیرمقدم، اانیت، ضرورت و اادام دور  تزسط مدیر وزه  استا ؛ -
 اا و ااّم مقررات دور ؛اا و ارا ه برنامهمعرف  مدیر،  زامل اجرای ، مسئزال  گرو  -
 شنداد خزد افراد.با پی تعیین افراد ار وجر  -

 اای معنزی )نناه جنا ت، تدّجد، جلسات  رو ، محافل د ا و مناجات و...(:اجرای برنامه .2
جدت برگزاری نناه جنا ت اول و ت، پ ش مناجات در سحر، تدجد و برگزاری مراسم د ا در 

 .هزد مریزی مناسب انجام مدت هما  دور  برنامه
 برگزاری دروس اخالق: .9
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د یقه، به ارا ه مطالب و مباوث اخال   اختصاص  23زرت روهانه به مدت الهم است به ص -
 داد  هزد.

 تعیین هزد. اای منطقهمزضز ات دروس اخالق متناسب با نیاهاا، ا تضا ات و وسیب -
 یک جلسه اه دروس اخالق، به تبیین منشزر اخال   پرداخته هزد. -
 دور  وضزر داهته باهد.در صزرت امکا  استاد اخالق، به صزرت تنام و ت در  -

 اا:برگزاری کالس .5
 هزد:سه متن هیر تزسط اساتید تدریس م  بندی،بر اساس جدول هما 

  سا ت  15رسم طلبگ  )دفتر اول(: مدت هما  پیشندادی برای ارا ه مطالب این کتاش
 باهد.م 

  13کتاش اخالق و وداش طلبگ  )دفتر دوم(: مدت هما  پیشندادی برای ارا ه مطالب این 
 باهد.سا ت م 

  اای  لنیه )دفترسزم(: مدت هما  پیشندادی برای ارا ه وهنای  با نظام تعلیم و تربیت وزه
 باهد. سا ت م  5مطالب این کتاش 

اناانگ  بین اساتید جدت تعیین میزا  ورود به محزراا و  تذکر: در صزرت امکا  جلسه
ی را اای بدتررای ارا ه مطالب خزد مرهبندیهزد تا بمزضز ات تعیین هد  در کتب تشکیل 

 داهته باهند و اه ارا ه مطالب تکراری پرایز ننایند.
این کارگا  در مزضز ات مدیریت هما ، تنظیم خزاش،  برگزاری کارگا  سبک هندگ  اسالم : .1

 43جلسه  2هزد. هما  مزرد نیاه برای این برنامه تحرک و ورهش تزسط مشاور ارهد برگزار م 
 باهد.ای م  یقهد
 (ااگرو )بر اساس هرح وظایز مسئزال  اای تربیت  برگزاری جلسات ولقه .1
 داوطلبا :   هناختروا بررس  وضعیت ه صیت  و  .8

طبق جدول  -مشاور ارهد جدت تنام  داوطلبا  به صزرت فرد فرد در مدت هما  دور  تزسط 
 .هزد مانجام  - همانبندی که در  رض دیگر برنامه اای دور  تنظیم هد 

 اای ورهه  و گروا : انجام برنامه .4
  گروا  و ورهه یاافّعالّیتو  اابرنامهات فردی، هرکت در یک  اه بستراای بروه و ظدزر خلقیّ 
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انیت، ات ) صباست. در این برنامه  الو  بر ایجاد تنزع در دور ، رفتاراای فردی و هیز  ابراه خلقیّ 
 فرویند هناسای  و ارهیاب  داوطلبا  را تسریع نناید.تزاند بد هبان  و ...( م 

 ارهیاب  اخالق و وداش داوطلبا :  .13
ما  اا در مدت هاا )ولقات تربیت ( و بر اساس هرح وظایز مسئزال  گرو تزسط مسئزال  گرو 

 گردد.ثبت م  2هزد و نتیجه و  در فرم هنار  برگزاری دور  انجام م 
 لبا :ارا ه مشاور  فردی به داوط .11

اا جدت رااننای  داوطلبا  در انت اش مسیر صحیح، وضزر داهته باهند مشاوران  در این دور 
 و مزارد خاص را به مشاور ارهد ارجاع داند.

  )در صزرت امکا (: هادگا ،  لنا و هدداهیارت  بزر امام .12
تأثیر خزد  رار داد، وضزر تزاند روح کل  و واکم بر دور  را تحت اای مفید که م یک  اه برنامه

هادگا  و مزار  لنا و هدداست. این برنامه در تقزیت روویه معنزی اای امامجنع  داوطلبا  در ورمدسته
 باهد.و انگیز  افراد مؤثر م 

 هناس :تحلیل مسا ل روه با رویکرد دهنن .12
داوطلبا  با د یقه جدت وهنای   43در مدت هما  برگزاری دور ، یک جلسه به مدت وداکثر 

. الهم است جدت د زت اه اساتید هزد ماوضاع جدا  اسالم و کشزر و تحلیل مسا ل روه برگزار 
  لنیه اناانگ  الهم صزرت پذیرد.  یااوزه این جلسات با دفتر سیاس  و اجتنا   

 )در صزرت امکا (:برگزاری اردوی یک روه    .19
تزا  اه این ظرفیت جدت ستا  وجزد دارد م در صزرت  که هرایط برگزاری اردوی یک روه  در ا

هناخت و ارهیاب  بدتر داوطلبا ، با انراا  تنام مسئزلین دور  بدر  برد تا در ضنن رصد ندای  بعض  
 ایجاد هزد. ااو اه هوایای پندا  ه صیت داوطلبا ، خاطر  خزه  اه انتدای دور  در ذا قه 

و ارا ه به ستاد جدت اا و ...( اا، کارگا اا )دروس اخالق، کالسضبط تنام  برنامه .15
 ارهیاب .

 هزد.اا تکنیل م که تزسط مسئزال  گرو  2ووری فرم هنار  جنع .11
 .هزد مدر دور  تکنیل  کنندگا هرکتکه تزسط  2ووری فرم هنار  جنع .11
 جنع .ه به صزرت دستهنامبرگزاری مراسم اختتامیه دور  و  را ت میثاق .18
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 )بخش تربیتی( نامه طلبگیمتن میثاق

 الرحیم الرحمن اهللبسم

ه ط مبارک حوزیته، به محیو انگ او همراه با عشق و  گاه ا ران الهاا نون  ه در پرتو الکاف ب

 عصراو سربازی  حضرل ول الشالم( )علیه صادق امام م تب یگذارم و به شاگرده  قم مایعلم

 بنقم:شگاه پروردگار متعال عهق مایراسخ در پ امیتصم خالص و اتیشوم، با نمفتصر مافقاه(  ارواحنا)

 اعمالم و اف ار را ناظر بر جا خقاونق سمیع و بصیرحال و در همهشه، همهیهم توان، حق تا -

 و در دام غفلت و دوری از یاد خقاونق گرفتار نگردم. بقانم

  ن باشم. یهامیها و حراین م تب نورانا را بشناسم و پاسقار حرمت یهاها و منشارزش -

ناپذیر باشم و در ترویج در فراگیری علوم و معارف الها و اخالق و معنویت، منظم و خشتگا -

 و تبلیغ خالصانه  ن ب وشم.

الم( الشعلیهم) معصومین مققس ساحت به همواره در عبادل و بنقگا، تهجق و سحرخیتی، توسا -

 و خقمت خالصانه به مردم  وشا باشم. )عجا اهلل تعالا فرجه الشریف(خصوصاً امام عصر 

 دفاع نمایم. شهقا یهاآن رمانقالب و  یهاارزشجهادی و انقالبا از  یاهیروحبا  -
 

 ج. اقدامات بعد از برگزاری دوره:
 داوطلبا  )فرم ارهیاب  وداش و اخالق( در امزر صیانت  استا ؛ 2هنار   یاافرمبایگان   -1
( و ارسال نتایج و  به معاونت کنندگا هرکت)فرم نظرسنج   2هنار   یاافرم یبندجنع -2

  لنیه )ستاد(؛ یااوزه تدذیب و تربیت 
د و داوطلبا  تزسط معاو  تدذیب استا  با انفکری مشاور اره 9هنار   یاافرمتکنیل  -3

ان   لنیه )ستاد( و بایگ یااوزه و ارسال تصزیر و  به معاونت تدذیب و تربیت  ااگرو مسئزال  
 اصل و  در پروند  افراد در امزر صیانت  استا ؛ 

 افراد واجد صالویت ورود به وزه   لنیه، در سامانه پیش زا  وزه ؛ تربیت تأیید میثاق  -4
 یاا ژگیوور ارهد با مدیر مدرسه جدت ارا ه برگزاری جلسه )وضزری یا غیروضزری( مشا -5

جدت مزفقیت  یزیربرنامهافراد معرف  هد  به مدرسه در راستای  یاایتزانننده صیت  و 
 بیشتر؛

  لنیه )ستاد(. یااوزه اه دور  و ارسال و  به معاونت تدذیب و تربیت  تدیه گزارش کامل -6
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 بشمهتعالا

 )بخش تربیتی(فرم مشخصات دوره میثاق طلبگی 
 ........................................................................... مدیریت حوزه علمیه استان:...................................  سال تحصیلی:

 تلفن انرا : نام مدیر اجرای  دور : تاریخ برگزاری:
 برگزاری:ودرس مکا  

 تعداد کل داوطلبا :
تعداد داوطلبا  

 سیکل:
 تعداد داوطلبا  دیپلم:

تعداد داوطلبا  باالتر اه 
 دیپلم:

 مش صات اساتید اخالق و اساتید کتب ومزهه  دور 

 اخالق
 تلفن انرا : ت.ت: هنار  پروند : تحصیالت: نام و نام خانزادگ :
 سزابق و اهتغاالت:

اساتید 
 کتب

 تلفن انرا : ت.ت: هنار  پروند : تحصیالت: نام خانزادگ :نام و 
 سزابق و اهتغاالت:
 تلفن انرا : ت.ت: هنار  پروند : تحصیالت: نام و نام خانزادگ :
 سزابق و اهتغاالت:
 تلفن انرا : ت.ت: هنار  پروند : تحصیالت: نام و نام خانزادگ :
 سزابق و اهتغاالت:

 اا )ولقات تربیت (گرو مش صات مسئزال  
 تلفن انرا : ت.ت: هنار  پروند : تحصیالت: نام و نام خانزادگ :
 سزابق و اهتغاالت:
 تلفن انرا : ت.ت: هنار  پروند : تحصیالت: نام و نام خانزادگ :
 سزابق و اهتغاالت:
 تلفن انرا : ت.ت: هنار  پروند : تحصیالت: نام و نام خانزادگ :

 اهتغاالت:سزابق و 
 تلفن انرا : ت.ت: هنار  پروند : تحصیالت: نام و نام خانزادگ :
 سزابق و اهتغاالت:
 تلفن انرا : ت.ت: هنار  پروند : تحصیالت: نام و نام خانزادگ :
 سزابق و اهتغاالت:

 1فرم شماره 
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 مش صات مشاورا  دور 
 تلفن انرا : ت.ت: هنار  پروند : تحصیالت: نام و نام خانزادگ :
 سزابق و اهتغاالت:
 تلفن انرا : ت.ت: هنار  پروند : تحصیالت: نام و نام خانزادگ :
 سزابق و اهتغاالت:
 تلفن انرا : ت.ت: هنار  پروند : تحصیالت: نام و نام خانزادگ :
 سزابق و اهتغاالت:
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 بشمه تعالا

  )بخش تربیتی( میثاق طلبگیکنندگان در دوره فرم ارزیابی آداب و  اخالق شرکت

 ........................................................................... مدیریت حوزه علمیه استان:...................................  سال تحصیلی:

 مش صات
 تاریخ تزلد: نام پدر: نام و نام خانزادگ : 

 کد داوطلب: کدمل : صادر :

  سفیرا  ادایت  بلند مدت 
باالتر اه     دیپلم    مقطع تحصیل :    سیکل

 دیپلم
 

محزراای کل  
 ارهیاب 

ل  مزارد ارهیاب 
 ا

زش 
خ

سط 
متز

ز 
ضعی

 

س  
برر

 به 
یاه

ن
شتر

بی
 

 انگیز  و
 مندی ال ه

 
  ال  
 خزش 
 متزسط 
 ضعیز 

نیاه به بررس  
 بیشتر 

ریزی جدت نیل به برنامهادفنندی، ویند  نگری و 
 و *

     

اای گروا  )ورهه  و  فّعالّیتمشارکت در 
 فرانگ  و... (  

     

      وضزر فعال و پزیا در مجالس د ا و نیایش  نزم 
تصزر صحیح اه طلبگ  و انگیز  تحصیل در وزه  

  لنیه
     

      تزجه، تنرکز و د ت در امزر
      در طزل دور  ااهیتزصتزجه به  زانین و 

      نشاط، سرهندگ ، هاداب  و ورامش
      روویه  لن  و  ال نندی به مطالعه

 هناس وظیفه
 

  ال  
 خزش 
 متزسط 
 ضعیز 

نیاه به بررس  

در امزر و تزجه به انضباط فردی و  یریپذنظم
 ااتنام به و *

     

      رای  ) دم خزد محزری(گمشزرت

      *یریپذتیمسئزلو   هناسفهیوظات فردی، تعّدد

     ، غذا خزرد ومزهی، ر ایت وداش فردی ) لم

 2فرم شماره 
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 نظافت، تفریح، خزابید  و ...( بیشتر 
 ساهگاری

 
  ال  
 خزش 
 متزسط 
 ضعیز 

نیاه به بررس  
 بیشتر 

 

      نقدپذیری
      پذیری در تعامل با افراد*مدارا، ساهش و انعطام

      کنترل خشم*
      تزاضع و اوترام به دیگرا 

      دلسزهی و ااتنام نسبت به امزر دیگرا 
      وسن ظن

      میزا  و هیز  انتقاد کرد 

 مزارد کل 

      ااتنام به نناه اول و ت و جنا ت*
میزا  درک و فدم، تزانای  تجزیه و تحلیل و 

 تیزبین *
     

      در گفتار و رفتار* ویا و نجابت
      ااصبر و تحنل در برابر کنبزداا و کاست 

و ا تدال در بر راری ارتباط ) دم وابستگ  
 افراط (* یاا دوست

     
 

 یادآوری: 
مزارد ارهیاب  در ردیز "مزارد کل " بنا بر برداهت مسئزل گرو ، در سه محزر "انگیز  و  -1

 و "ساهگاری"، مزرد استفاد   رار گیرد.هناس " مندی"، "وظیفه ال ه
 د ت و تزجه بیشتری هزد.»*« دار در اوراه مزارد ستار  -2

 ارهیاب  تزصیف :
نقاط  زت: 

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................
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.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

............................................................ 
نقاط ضعز: 

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

............................................................................................................. 
 و پیشنداداا: ااهیتزص

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
............................................................................................................ 

 
 مسئول گروه خانوادگی نام و نام 

 امضا /تاریخ
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی
به « میثاق آموزشی»نحوه برگزاری دوره  :6 وستیپ

 صورت مستقل
ییییییییییییییییییییییییییییییی ▪ ییییییییییییییییییییییییییییییی  

 مقدمه: 
 میثاق»هزرای ومزهش استا ، درخزاست برگزاری دور   مجّزهمدارس  که بر اساس ضرورت و 

 تزانند دور  مذکزر را مطابق این دستزرالعنل اجرا ننایند:را به صزرت مستقل دارند، م « ومزهه 
 ارکا  اجرای  دور  :1ماده

 مدیرّیت استا ؛ .1
 مدرسه؛مدیرّیت  .2
 استاد. .2

صره:  ستان و با محوریّ  ،کلیه امور اجرایی دورهتب سط ت مدیریت حوزه علمیه هر ا تو
 گیرد.انجام می مدرسه

ه تدذیب  پس اه  بزل  افراد در مصاوب -با محتزای ومزهه « میثاق طلبگ »هما  برگزاری دورۀ  :2ماده
 و پیش اه وغاه سال تحصیل  است.

با تزجه به هرایط خاص ار  باهد وروه م  95و وداکثر  23ودا ل « میثاق ومزهه »دورۀ طزل  :3ماده
 .هزدریزی و اجرا م منطقه با اناانگ  مدیریت استا  تزسط مدرسه برنامه

ا اند، برا نگذرانده «میثاق تربیتی»حضور در این مرحله، برای کسانی که دوره ه: تبصر
 باشد.معاونت تهذیب استان، بالمانع می مجّوز

به صزرت مستقل، وغاه سال تحصیل  برای « میثاق ومزهه »برگزاری دور  در صزرت  :4ماده
 باهد.تنام طالش جدیدالزرود اه اول مدرما  م 

اول سال تحصیلی را  سالنیمتوانند با هماهنگی مدیریت استان دروس مدارس میتبصره: 
و پیش از اول مهر آغاز کنند که دسررررتور العمل « میثاق آموزشرررری»بالفاصررررله پس از دور  

 اجرایی آن در ابتدای همین آیین نامه آمده است.
 )استان  یا مجنز ه چند مدرسه( به صزرت متنرکز این دور  را تزاندم  استا  مدیریت :5ماده
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 ای برگزار نناید.درسهمیا 

 ناوین درس  ذیل و  اه بزل  کسب ننر   ،دور و اخذ امتیاه الهم اه این مالک  بزل   :6ماده
 . اول خزااد بزد سالنیماه کلیه دروس  19کسب ودا ل معدل 

ین درسرری  :تبصررره  –اول به جداول ذیل، با تأیید گروه علمی  سررالنیمافزایش سررایر عناو
 باشد.تربیتی مدرسه بالمانع می

 باهد: به هرح ذیل م « ومزهه میثاق »دورۀ جدول درس   :7ماده

 عنوان درس کد درس
 ساعت

 نیازدرس پیش
 جمع عملی نظری

 - 85 0 85 1احکام  010

 - 28 11 5 1قرائت و تجوید 018

 - 11 0 11  1صرف 
 - 44 61 32 جمع ساعات

س انا  ا م اه اصل  و تجدیدی، اه سزی اساتید مدّر اای امتحان  این دور  کلیه سؤال :8ماده
 گردد.دور  به صزرت کتب  طرح م 

صره:  صّحت قرائت نمره از درس تجوید، به ارزیابی عملی روان دهتب خوانی تجوید و 
 گیرد.نماز تعلق می

 .باهدم  12اای دور  درس نهننر   بزل  ا  :9ماده
درس  را کسب نکند، دو افته فرصت ننر   بزل  « میثاق ومزهه »دورۀ کس  که در  :11ماده

دارد تا در امتحا  مجدد انا  درس هرکت نناید و چنان ه در امتحا  مجدد نیز ننر  
  بزل  را اخذ نکند، پذیرش او منتف  خزااد هد.

دریافت کد تحصیل  رسن  و تثبیت پذیرش داوطلب، پس اه اخذ امتیاهات الهم اه   :11ماده
نظر مسا د مرکز امزر صیانت ، مطابق  اای تدذیب  ی ومزهه  و ا المهاخصه

  گیرد.اای مربزطه صزرت م نامهویین
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی

 : شورای تخصصی آموزش استان7پیوست 
 ییییییییییییییییییییییییییییییی▪ ییی یییییییییییییییییییییییییییی

 مقدمه
اای کارهناس  و ت صص  در وزه  ومزهش، ایجاد اناانگ  و به منظزر استفاد  اه ظرفیت

انسجام مدیریت ، تسریع در بررس  و رفع مسا ل ومزهه  در سطح مدیریت استا  و تصزیب 
رح هزد، به هنامید  م « هزرا»نامه هزرای ومزهش استا  که به اختصار اا، وییننامهاا و ویینطرح

 ین هد  است. ذیل تدو
 گردد.اای  لنیه تشکیل م هزرای  ال  وزه  812مصزبه 21این هزرا به استناد بند 

 اادام :1ماده
 در امزر ومزهه  استا ؛ یریگمیتصنارتقای سطح نظام کارهناس  و  -1
اای ومزهه  در مدیریت استا  و مدارس استا  ایجاد انسجام و اناانگ  میا  ب ش -2

 در امزر ومزهه .
 وظایز هزرا :2ماده
مدت و ساالنه در سطح اای راابردی بلندمدت، میا اا و برنامهاا، طرحیشنداد سیاستپ (1

 استا ؛
 ااو اای ومزهه  خاص مدارس یا کال  در سطح استا  و تزسعه اا و برنامهبررس  طرح (2

 ؛
اا و معیاراا و استاندارداای ابالغ  در ریزی اجرای  برای اجرای  کرد  هاخصبرنامه (2

 ؛ ااو اای ت صص  ومزهه  و ارهیاب  مستنر  رصه
 اای اجرای  در سطح استا ؛تصزیب دستزرالعنل (9
 ؛1اای مربزط به تأسیس، تزسعه و انحالل واوداای ومزهه  استا بررس  درخزاست (5
 ارهیاب  در وزه  ومزهه  و ات اذ تصنیم مناسب؛ اای نظارت  وبررس  گزارش (1

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 نند هزرای گسترش و ... برسد. . مصزبات مربزط به این بند باید به تصزیب مراجع  انزن  باالتر ما1
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اای اا و ضزابط ومزهه  و پیشنداد و  به معاونت ومزهش وزه نامهبررس  و تصزیب ویین (1
  لنیه؛

 اایاا و تصزیب سقز و سدنیه پذیرش داوطلبا  تحصیل در واودتعیین سیاست (8
 ومزهه  استا ؛

 و طالش و ارا ه رااکاراای مناسب.بررس  مسا ل و مشکالت ومزهه  مدارس، اساتید  (4
 1ترکیب هزرا :3ماده
  لنیه استا  )ر یس(؛ مدیر وزه  -1
 معاو  ومزهش مدیریت استان  )دبیر و نا ب ر یس(؛ -2
 معاو  پژواش مدیریت استان ؛ -3
استا  در مقاطع م تلز، به پیشنداد معاو  ومزهش و تأیید  مدارس مدیرا  اه نفر سه -4

 سال؛مدیر وزه   لنیه استا  به مدت دو 
استا  به پیشنداد معاو  ومزهش و تأیید مدیر وزه   لنیه   ال  سطزح اساتید اه نفر دو -5

 استا  به مدت دو سال؛
دو نفر اه اساتید سطح یک استا  به پیشنداد معاو  ومزهش و تأیید مدیر وزه   لنیه  -6

 استا  به مدت دو سال.
 باشد.با حق رأی بالمانع می شرکت سایر اعضای شورای معاونین مدیریت استانی :1 تبصره
نظران بدون حق رأی با تشخیص رئیس یا دبیر شورا دعوت از کارشناسان و صاحب :2 تبصره

 بالمانع است. 
 گردد.یمدستورجلسات و مصوبات شورای آموزشی استان برای تمام اعضا ارسال  :3تبصره

 
 وظایز و اختیارات ر یس هزرا :4ماده

 ریاست و ادار  جلسات؛ .1

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 . ا ضای هزرای مدارس وزه   لنیه  م  بارتند اه: 1

اای سییتادی ومزهش، پژواش، سییطح یک: مدیر دفتر اناانگ  امزر مدارس وزه   لنیه  م )به  نزا  ر یس(، ننایندگا  معاونت
م به تفکیک مقاطع و به انت اش ر یس هییزرا، دو نفر اه تدذیب و تبلیغ، ننایند  مرکز امزر صیییانت  سییتاد، سییه نفر اه مدیرا  مدارس  

 اساتید سطح یک به انت اش ر یس هزرا.
سطزح  ال  وزه   لنیه  م )به  نزا  ر یس(، ننایندگا  معاونت سئزل امزر  ستادی ومزهش، پژواش، تدذیب و سطزح  ال : م اای 

  ال ، چدار نفر اه اساتید سطزح  ال   م به انت اش ر یس هزرا. تبلیغ، ننایند  مرکز امزر صیانت  ستاد، معاو  ومزهش امزر سطزح
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 دستزر جلسات؛تأیید  .2
 تأیید ا ضای وقیق  هزرا؛ .2
 تأیید ندای  مصزبات هزرا. .9

 وظایز و اختیارات دبیر هزرا :5ماده
 پیشنداد دستزر جلسات به ر یس هزرا؛ .1
 پیشنداد تقزیم جلسات ساالنه به هزرا؛ .2
 د زت اه ا ضای هزرا؛ .2
 تنظیم تصنینات و مصزبات هزرا؛ .9
اه تأیید و ابالغ مدیر وزه   لنیه ربط جدت اجرا پس ارسال مصزبات هزرا به واوداای ذی .5

 استا ؛
 پیگیری اجرای مصزبات هزرا و ارا ه گزارش فصل  و ساالنه به ر یس هزرا؛ .1
 پیشنداد ا ضای وقیق  هزرا به ر یس هزرا. .1

 برگزاری جلسات هزرا :6ماده
یابد و تصنینات با رأی اکثریت واضرین جلسات هزرا با وضزر ودا ل نین  اه ا ضاء رسنیت م  -1

جلسه، مصزش محسزش هد  و در صزرت تساوی وراء، پیشنداد مزافق با نظر ر یس هزرا مصزش در 
 هزد.محسزش م 

س ر یو در صزرت ضرورت به تش یص  گرددبه صزرت مااانه برگزار م جلسات هزرا  -2
 العاد  تشکیل خزااد هد.یا دبیر هزرا، جلسات فزق

االجرا خزااند غ مدیر وزه   لنیه استا  الهممصزبات هزرا در وزه  وظایز مدیریت استا  و ابال -3
باهد، مصزبات و تصنینات به و  مرجع ارسال بزد و در مزاردی که نیاه به تأیید مراجع باالتر م 

 خزااد هد.
د زتنامه تشکیل جلسات و مصزبات هزرا به ا ضای هزرای معاونین مدیریت استا  ارسال  -4

 گردد.م 
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 ییییییییییییییییییییییییییییییی ▪ ییییییییییییییییییییییییییییییی
 تقویم تحصیلی: 8پیوست 

 ییییییییییییییییییییییییییییییی ▪ ییییییییییییییییییییییییییییییی
 مقدمه

هزرای  ال  وزه  صزبه  صیل  و پیرو م صالح تقزیم تح صزص لزوم ا اای  لنیه در خ
کید هزرای ت صص  ومزهش، معاونت ومزهش اای  لنیه پس اه مشزرت با کارهناسا ، وزه  تأ

 را مزرد باهبین   رار داد. « اای  لنیهتقزیم تحصیل  وزه »
یت هیییاخصدر این طرح  مه الو  بر وفظ و تقز   ،ریزی ومزههیی اای  نزم  در برنا

 اای ذیل مد نظر  رار گرفته است:مالوظات و سیاست
اای  لنیه انزار ، متز  در وزه  ؛توجه به جایگاه محوری متن در فرآیند تحصننیلی .1

ومزهی، تحلیل محتزا و تطبیق اند و در فرویند ومزههیی  در کنار  لممحزر  ومزهش بزد 
اکنز  نیز در ب ش مدن  اه دروس این سیینت اا بر متن یک اصییل بزد  اسییت. امو 

ستاد و ااتنام طلبه به فراگی سزی ا هد  و تدریس متن، تطبیق و تحلیل و  اه  ی روفظ 
ند ومزههیی  الهم هیینرد  م و  ته در اا در فروی به این نک هییزد. اه انین رو تزجه 

صیل  و فراام وورد   ابلیت تطبیق و تحلیل متن  با در برنامه ریزی و طراو  تقزیم تح
 نناید.اختیار  رارگرفتن هما  مناسب الهم م 

فزق، تزجه به در کنار نکته  اختصننای یافتن سنناعات درسننی به اندازه مورد نیاز؛ .2
ای، مدارس اای خاص منطقهاای تدریس، ویژگ مسا ل  مانند هرایط یادگیری، روش

س  را طلب م و ... انعطام سا ات در س  که ارهش پذیری وجم  کند. برای مثال در
هرایط  83سا ات  و   صیل  یا  هرایط ایام تح ست با تزجه به  ست منکن ا سا ت ا

سییتاد، نیاه به اختصییاص مقدار سییا ات کنتر و یا اای ایادگیری طالش و یا ویژگ 
بیشتری در طزل سال تحصیل  داهته باهد، ار چند التزام به یک ارهش سا ت  ثابت به 
 نزا  مالک محاسبه رهد تحصیل  و ارهیاب  وضعّیت  لن  الهم است. اه انین رو 

-و یادگ در طراو  تقزیم تحصیل  امکا  انعطام در سا ات مزرد نیاه برای تدریس 
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 ری دروس با  ابلّیت کاستن یا افزایش سا ات مزرد نیاه تدریس، مزرد تزجه بزد  است.

 هایهای حوزوی و مناسننبتقابلیت تناسننب اّیام تحصننیلی و درسننی با رسننالت .2
یا ، تزجه به اه جنله مدنترین رسیییالت خای مورد اهتمام حوزویان؛ اای وزهو

باهد. ان نین پاسداهت مقام و تبلیغ  م تبلیغ معارم دین، خصزصًا در اّیام خاص 
کید در و برخ  اه مناسییب السییالم لیدممنزلت ا نه اطدار اای مّل ، اه جنله مزارد مزرد تأ

 باهد. اای  لنیه م وزه 

سب سز و تزجه به تزسعه نیافتن تعطیالت به متنا ساهی ایام تحصیل  با این مسئله اه یک 
 ومزهه  اه سزی  دیگر ضروری است.  اایمنظزر  دم اختالل در برنامه

شرایط بومی جغرافیایی، اجتماعی و ... مدارس علمیه در  .9 صیلی با  ان:باق ایام تح
تزجه به وضییعیت وش و ازای ، کیفّیت و کنّیت امکانات مدارس  لنیه،  هر من:قه؛

اا و نکات  اه این دسییت در طراو  مناطق هندگ  طالش و دوری اه محل سییکزنت و 
 اجتناش ناپذیر است. « تحصیل تقزیم »

اای به  نزا  ننزنه در برخ  اه مناطق کشییزر در کلّیه ایام سیییال، امکا  برگزاری کالس
اای درس  وت  به هکل متداول درس  وجزد دارد ول  در برخ  اه مناطق امکا  برگزاری کالس

 باهد.پذیر م نیز یا وجزد ندارد و یا به س ت  امکا 
اای مربزطه، مدنظر  رار گرفته در طراو  تقزیم تحصیییل  و دسییتزرالعنللحاظ این هییرایط 

 است.

طراو  تقزیم  های آموزشننی؛ها و روشپذیری بر اسنناس شننیوهقابلّیت انع:اف .5
اای تدریس امری نامنکن اای ومزههیی  و هیییز تحصیییل  بدو  در نظر گرفتن روش

ست. تنزع در روش ه ، نحز  بکارگیری ا ستفاد  اه ابزاراای ومزه اای تدریس، میزا  ا
یادگیری و ومزهش ند  یام دا  و ... م طالش در فروی ما ، طراو  ا ند در تعیین ه تزا

سزای س  و ... تأثیر ب هیز در ستفاد  اه برخ  اه  سا ا هد. چه ب هته با ه  اای ومز  دا ه
هزد که  سا ات اختصاص یافته به دروس  منجر به تزسعه و یا تقلیل در هما  ومزهش و 

 وورد.گیری را فراام م این تقزیم،  ابلیت این بدر 

شی؛نامهکردن واقعی آییناهتمام به اجرایی .1 اا نامهبرخ  اه مفاد و مزاد ویین های آموز
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اای ومزههیی ، در هما  اجرا، بعضییًا مغفزل ماند  و به تدریج فرامزش و دسییتزرالعنل
 238هییزد. برای مثال در مصییزبه هیید  اسییت و برخ  نیز به هییکل مناسییب  اجرا نن 

سطح وزه   لنیه  م در روهاای پنج صزص برگزاری دروس  هنبه هزرای  ال  در خ
کید هد  است ول  به صزرت کامل به   وید.اجرا در نن تأ

ه  و وم ااینامهویین وا ع  کرد تزا  به اانّیت اجرای بنابراین با تزجه به این نکته م  زه
 ریزی پ  برد.تأثیر و  در ارهیاب  و برنامه

کید و سییّنت وزه  های آموزشنی تمام اّیام سنال؛اسنتفاده از ررفّیت .1 اای  لنیه بر تأ
امکا  ومزهش در و  فراام باهد؛ ارچند که برخ  گیری اه تنام روهاای  است که بدر 

اا یا بر اساس نیاهاا و یا ضرورت، امکا  تحصیل اه طالش در راستای سایر مأمزرّیت
صیل  به این  هند. اه انین رو در طراو  تقزیم تح هته با و تدریس در انه اّیام را ندا

 اای مناسییبت نکته تزجه هیید  که طالش دارای هییرایط بتزانند به صییزرت رسیین  در
اای  لن  و ومزههیی  خزد ادامه ان ز  تابسییتا ، اّیام تبلیغ  و مانند ایندا به فعالّیت

 داند.
نت ومزهش وزه  عاو کات فزق، م به ن جه  با تز یل در لذا  به منظزر تسیید یه،  اای  لن

ستزرالعنل اجرای  صیل  وزه »کرد  طرح مذکزر، د را با مالک و محزر « اای  لنیهتقزیم تح
صزبات  ر ص   841و  238ار داد  م ص هزرای ت  صزیب در  هزرای  ال ، تنظیم و پس اه ت

 نناید.ومزهش، به هرح ذیل ابالغ م 
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 نامه تقویم آموزشیآیین
اای  لنیه در ار سییال تحصیییل  در دو ب ش اصییل  و ایام تحصیییل  و درسیی  وزه  :1ماده

ال بزد  و اه اول سییریزی اسییت که ب ش اصییل  و  هییامل دو نیماختیاری  ابل برنامه
سال بعد و ب ش اختیاری و  نیز که با  نزا  دور   سال تا پانزدام تیرما   هدریزرما  ار 

 باهد. ریزی م مردادما   ابل برنامه 21تیرما  تا  11باهد، اه ومزهه  تابستان  م 

 ریزی و تدوین جز یات تقزیم تحصیییل  در مزاردی مانند هییروع سییال تحصیییل ، اّیامبرنامه :2ماده
 باهد.سال، با ر ایت ضزابط ابالغ ، بر  ددۀ مدارس  لنیه م امتحان ، پایا  ار نیم

صیل  تقزیم :3ماده سط تنظیم اه پس تح سه، مدیرّیت تز صزیب به باید مدر   مدرسه هزرای ت
 باهد.االجرا م مدیریت وزه   لنیه استا  الهم اه تأیید پس و برسد

در مدت حداکثر دو هفته، به اسرررتان  هیحوزه علم تیریمدعدم پاسرررخگویی  :1تبصرررره 
 باشد.منزله تأیید تقویم پیشنهادی مدرسه می

مدارس علمیه حداکثر تا دو هفته قبل از شرررروع سرررال تحصررریلی، موظف به  :2تبصررره 
 .1سال اول و دوم سال تحصیلی خود به مدیریت استان هستنداعالم تقویم آموزشی نیم

یت وزه  :4ماده مدیر یمرکز  مدیر تان  م تاای  لنیه و  غاه ار سیییال اای اسیی ند در و تزان
تحصیل ، یک روه معّین را به صزرت ننادین برای وغاه سال تحصیل  انت اش ننزد  و 
نسبت به برگزاری مراسم افتتاوّیه و وغاه سال تحصیل  در و  روه ا دام ننایند که تطابق 

 باهد.وغاه دروس مدارس با این روه الزام  نن 

 در سال تحصیلی؛الف( ایام تع:یلی 
 باهد. تعطیل م  11و  13، 8، 1، 1اای اای ذکر هد  در ماد دروس رسن  در مناسبت :5ماده

های مذکور توسط مدارس های مذهبی و فرهنگی در مناسبتبرگزاری مراسم :1تبصره 
 باشد. ام بالمانع میعلمیه در این ایّ 

ی، هاتوانند در سایر مناسبتمدارس علمیه می :2تبصره  ضمن برگزاری ی مذهبی و یا ملّ
داشررتی متناسررب با آن روز اختصرراص گدروس، سرراعتی از روز را به برگزاری مراسررم بزر

 دهند.

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
مدارس حداکثر تا دو هفته بعد از شروع سال تحصیلی نیز مجاز به ارسال تقویم تحصیلی   1801-1802. در سال تحصیلی 1

 خواهی هستند. به مدیریّت حوزه علمیه استان جهت تصویب
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 باهد:هد  در جدول ذیل به  نزا  ایام تعطیل  دروس سطح یک م اّیام تعیین :6ماده

 تعداد روز مناسبت روز ردیف

 1 تاسز ای وسین    محرم 4  1

 1  اهزرای وسین   محرم 13  2

 1 اربعین وسین   صفر 23  3

  1و هدادت امام وسن مجتب رولت وضرت رسزل صفر 28  4

  1هدادت امام رضا وخرین روه صفر  5

  1هدادت امام وسن  سگری  االولعیرب 8  6

  1و امام جعفر صادقمیالد وضرت رسزل ربیع االول 11  7

  1هدادت وضرت هارا جنادی الثان  2  8

  1میالد امیرالنزمنین  رجب 12  9

  1مبعث پیامبر ا ظم رجب 21  11

  1میالد امام  صر  هعبا  15  11

  1هدادت امام  ل  رمضا  21  12

 2  ید فطر هزال 2و  1  13

  1هدادت امام صادق هزال 25  14

 1  ید  ربا  الحجهذی 13  15

 1  ید غدیر الحجهذی 18  16

 9 ایام نزروه فروردین 9تا  1  17

 1 روه جندزری اسالم   فروردین 12  18

  1رولت وضرت امام خنین   خرداد 19  19

 1 خرداد 15سالروه  یام   خرداد 15  21

 1 انقالش اسالم  یروه پیروه بدنن 22  21
 25 جمع
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هد  در ماد   :7ماده سطزح  ال  و خارج  الو  بر اّیام ذکر سبت1دروس  اای ذیل نیز ، در منا
 گردد:نن برگزار 

 تعداد روز مناسبت روز ردیف
  1هدادت امام جزاد القعد وخر ذی  1

  1هدادت امام با ر الحجهذی 1  2

  1هدادت امام سجاد محرم 25  2

  1هدادت امام وسن مجتب  صفر 1  9

  1هدادت وضرت هارا جنادی االول 12  5

  1هدادت امام اادی رجب 2  1

  1هدادت امام کاظم رجب 25  1

  1میالد امام وسین هعبا  2  8
 8 جنع

سطزح  ال  و خارج وزه  :8ماده ساتید طبق دروس  اای  لنیه در اّیام تبلیغ  برای طالش و ا
 باهد. جدول ذیل، تعطیل م 

 تعداد روز زمان موضوع ردیف
 15 محرم 12الحجة تا ذی 28اه  اّیام تبلیغ  ما  محرم  1
 11 االولصفر تا دوم ربیع 11اه  اّیام تبلیغ  ما  صفر  2
 2 االولجنادی 15تا  12 1ه اولاّیام تبلیغ  فاطنیّ   2
 2 الثان جنادی سزماول تا  ه دوماّیام تبلیغ  فاطنیّ   9
 29 هعبا  تا دوم هزال 28اه  اّیام تبلیغ  ما  رمضا   5

 17 جمع

ام تبلیغی برای :1تبصره   باشد.طالب متقاضی بالمانع میبرگزاری دروس در ایّ
 باشد.ام تبلیغی، مجاز نمیتعطیلی دروس سطح یک در ایّ  :2تبصره 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
صورت      .1 ستان، در  شورای آموزش ا سفیران هدایت برای تبلیغ، غیبت آن  با نظر  سطوح عالی و  ها در دروس، اعزام طالب 

ها نخواهد ثیری در محاسبببه غیبتنی، مجاز بوده و تأالثااالول و چهارم جمادیهای دوازدهم جمادیدر روز امتحانات و ...
 داشت.   
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صیل ( در ایام  :9ماده سال اول تح سفیرا  ادایت )بجز طالش  دروس برنامه ومزهه  مدارس 
گردد و در این ایام طالش هیییاغل به تبلیغ  محرم و ایام فاطنیه اول و دوم برگزار نن 

 تزانند جدت ا زام به تبلیغ، ا دام ننایند.برنامه م تحصیل در این 

نامه طراحی تقویم تحصرریلی برنامه آموزشرری مدارس سررفیران هدایت بجز آیینتبصررره: 
 باشد.نامه سطح یک میمورد فوق، تابع آیین

باهد و در مردادما  ار سال م  21تیرما  تا  11اای  لنیه اه تعطیالت تابستان  دروس وزه  :11ماده
 تزانند به اجرای دور  ومزهه  تابستان  ا دام ننایند.اای استان  م ام مدارس و مدیرّیتاین ایّ 

 باهد.ارگزنه تغییر در جداول مذکزر، مجاه نن  :11ماده
 ب( روزهای مجاز به برگزاری دروس رسمی در سال تحصیلی؛

ومزهه  اای ودا ل تعداد اّیام درس  در سطزح و مقاطع م تلز ومزهه  و ان نین برنامه :12ماده
 باهد:اای ومزهه  و ضزابط ابالغ ، بر اساس جدول ذیل م نامهم تلز، مطابق ویین

 ردیف
مق:ع 

 تحصیلی
 سال دومنیم سال اولنیم

 جمع
 اّیام امتحانی اّیام درسی اّیام امتحانی اّیام درسی

 روز 184 7 85 7 85 س:  یک  1
 روز 151 5 71 5 71 س:وح عالی  2
 روز 151تا  131 دروس خارج  3

ام ای عمل شررررود که ایّ ام برگزاری دروس، به گونهالزم اسررررت در جانمایی ایّ تبصرررره: 
 درسی از حداقل ذکرشده در جدول فوق، کمتر نشود.

 ، تزسط مدارس  لنیه و در باه 12  اّیام درس  با ر ایت مقدار ودا ل  ذکرهد  در ماد :13ماده
ش ص م  سال بعد، م هدریزرما  تا پانزدام تیرما   گردد که پس اه تأیید همان  اه اول 

 استا ، ر ایت و  الزام  است. مدیریت وزه   لنیه

سا ات برگزاری دروس، جدول برنامه :14ماده ه ،  ریزی دروس، ضزابط مربزط به نظام ومزه
 باهد.نامه ومزهه  م افزایش و یا کااش سا ات درس  و ... مطابق ویین

اای  لنیه الزام  هنبه برای انه سطزح و مقاطع وزه برگزاری دروس در روهاای پنج :15ماده
 باهد.م 

های آموزشی ساعات الزامی هر درس را در سایر روزها در صورتی که واحد :1تبصره 
خوانی، اخالق و ... در روزهای به حد نصرررراب الزم برسررررانند، ارائه دروسرررری مانند حدیث
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 باشد. نع میبالما شنبهپنج
صره  ضروری نبوده و در مقطع خارج، برگزاری دروس رسمی در روزهای پنج :2تب شنبه 

 .  خوانی بالمانع استاخالق و یا حدیث همچوناختصاص آن روز به برگزاری دروسی 
 ج( روزهای امتحانی و جانمایی آن در سال تحصیلی؛

در تدوین تقزیم تحصیل ، تعیین روهاای امتحان  ار درس الزام  بزد  و انرا  تقزیم  :16ماده
 گردد. ساالنه ارا ه م 

با ر ایت سیییا ات  :17ماده هما  برگزاری امتحا  ار درس، بعد اه پایا  محدودۀ درسیی  و 
باهد و در غیر این صزرت برگزاری امتحا  و  درس مجاه نبزد  و هد  برای و  م تعیین

 برگزاری امتحا ، ننرات و  رسنّیت ندارد. در صزرت

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

 باهیید،به جز امتحانات  که بر  دد  معاونت ومزهش سییتاد م هما  برگزاری امتحانات  :18ماده
 گردد.تزسط مدارس  لنیه تعیین م 

ه ، برنامهمطابق ویین :19ماده صحیح اوراق امتحان   1سؤالریزی، برگزاری، طرح نامه ومزه و ت
 باهد.بر  دد  مدارس  لنیه م 

برگزاری امتحانات دروس  که به صزرت متنرکز اه سزی معاونت ومزهش ستاد طراو   :21ماده
  که کنترین اختالل را در برگزاری هزد، در چدار نزبت در سال تحصیل  و در ایامم 

 گردد.ریزی م دروس داهته باهد، برنامه

زمان امتحانات دروس مذکور هر سررراله توسرررط معاونت آموزش سرررتاد اعالم  : تبصرررره
 گردد.می

تدوین تقزیم تحصیییل  مراکز ت صییصیی  و فقد  انانند مدارس  لنیه و دیگر فرایند  :21ماده
و پس اه تأیید تزسییط هییزرای ومزهش باهیید اای  لنیه م واوداای ومزههیی  وزه 

 .استا ، الهم اإلجرا خزااد بزد
 د( اّیام برگزاری دورۀ تابستانی و جانمایی آن در سال تحصیلی؛

تعیین هما  برگزاری دورۀ ومزههیی  تابسییتان ، بعد اه تعیین هما  هییروع و پایا  سییال  :22ماده

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 باهد.. به جز برخ  اه دروس خاص که بر  دد  معاونت ومزهش ستاد م 1
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 باهد.، م سالنیمدو اا و هما  برگزاری امتحانات ار سالنیمتحصیل  و با لحاظ 

 مردادما  است. 21تیرما  تا  11هما  برگزاری دور  ومزهه  تابستان  اه  :23ماده

 هایآیین نامهمطابق ضررروابط و شررررایط برگزاری دوره آموزشررری تابسرررتانی، تبصرررره: 
 ابالغی است.آموزشی 

اای ومزههیی  تابسییتان ، تزجه به اا و محتزااای دور با تزجه به تنزع گزنه :24ماده
یم تحصیییل  و هما دسییتزرالعنلضییزابط و   بندیاای مربزطه در تعیین تقز

 باهد.دورۀ تابستان  ضروری م 

 
ن( روزهای قابل استفاده برای برنامه های تکمیلی  تبلیغی، پژوهشی، تهذیبی و...( ه

 در اّیام غیردرسی در سال تحصیلی؛
ا ل   ودبیش اه مقدار تزاند تحصیییل  مدارس م  فّعالّیت با تزجه به اینکه تعداد ایام :25ماده

ش ص الزام    هد، مدارس م  12در جدول مندرج در ماد   هد م یا برخ  اه  تزانندبا
ه سایر برنامهبعد یا  سالنیمدروس  ش ، فرانگ 1اای ومزه تدذیب  خزد را  و ، پژوا

یّ  با افزایش روهاای تحصیییل  اه وجم دروس  ریزی کنندام برنامهدر این ا یا اینکه  و 
  اا اختصاص داند.روهانه کاسته و به این نزع اه برنامه

ها و های تکمیلِی آموزشررری و یا برنامهشررررکت طالب در برنامه کردن یالزامتبصرررره: 
 . باشدهای مهارتی، تبلیغی، پژوهشی و ... با تصویب شورای مدرسه بالمانع میدوره

س ، مجاه نن  :26ماده سا ات در س  در اّیام و  هد و برنامهارا ه ارگزنه برنامه غیردر ریزی و با
ّیام و سیییا ات  غیر اه  باید در ا برگزاری ارگزنه برنامه، غیر اه برنامه دروس رسیین ، 

 باهد.سا ات اختصاص  دروس رسن  

 جدید:جداول کلی تعداد اّیام درسی و تع:یلی در سال تحصیلی 
 باهد که مدارسبه هرح ذیل م  جدیداای  لنیه در سال تحصیل  و تعطیل  وزه  اّیام درس  :27ماده

نامه، به لحاظ جاننای  اّیام تحصیییل ، درسیی  و الهم اسییت با لحاظ نکات ذکرهیید  در ویین
 تعطیل  بپرداهند.

 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 سال.ب ش  به مباوث ارا ه هد  در طزل نیممثال تعنیق. 1
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 روز 184 :مورد نیاز الزامی ام تحصیلیمقدار ایّ  ؛الف( س:  یک
ف

ردی
 

 سال تحصیلی
روزهای مازاد بر ایّام تعداد  وضعیت

 تعداد روزهای تعطیلی تعداد روزهای درسی تحصیلی الزامی

  روز مازاد( 68 82 252 1412-1411  1

 روز  151 :مورد نیاز الزامی ام تحصیلیمقدار ایّ  وح عالی؛( س:ب

ف
ردی

 

 سال تحصیلی
تعداد روزهای مازاد بر ایّام  وضعیت

 تعداد روزهای تعطیلی درسیتعداد روزهای  تحصیلی الزامی

  روز مازاد( 65 119 215 1412-1411  1

 گزارش روز  151تا  131 :مورد نیاز الزامی ام تحصننیلیمقدار ایّ  دروس خارج؛( ج
 روز درسی انجام شده است( 151ذیل بر مبنای عدد 

 سال تحصیلی ردیف
تعداد روزهای مازاد بر  وضعیت

 تعداد روزهای تعطیلی روزهای درسیتعداد  ایّام تحصیلی الزامی

  روز مازاد( 36 148 186 1412-1411  1
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 2هاروش یدروس کارورز یبرگزار : نحوه9پیوست 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمه:
بال  لم و  نل اه سییزی  و مدارت در انتقال معارم دین  به  به دو  الهمه تبلیغ، مجدز بزد  

 دار دد سفیرا  ادایت  مدارسو  اای گزناگز  اه سزی دیگر استم اطبین م تلز در مز عیت
 باهد.و باال برد  تزا  تبلیغ  مبلغا  دین  م  تجدیز متعلنین محترم به این دو بال

ساماندا   اای الهم برای کسب اای پژواش  دروس، همینهفّعالّیتب ش پژواش  الو  بر 
دارت دد  دارد، این ب ش م با  را بر   به م اط عارم دین   جذاش م یاه برای ارا ه  اای مزرد ن

اای مدارت  و تنرین اایگرو بین  هد  در اای پیش زیز در سایه برنامه طالشکند تا تالش م 
اطال ات مزرد نیاه، به مدارت الهم در جدت بیا   یوورجنعانرا  با تالش و کزهییش و مداوم، 

 معارم دین  برای ا شار م تلز اجتنا   را کسب کند.

 هدف کلی:
اای جذاش اای مناسب و هیز تربیت خطبا و مبلغین  که بتزانند مطالب دین  را در  الب :1ماده

 ند.با تزجه به نیاهاای م اطبا  م تلز، ارا ه کن
ذیل ادم خاص  دنبال  یاانیتنردر راستای تحقق ادم کل ، با  سالنیمدر ار  :2ماده

 هزد:م 
 هدف خای عنوان درس سالنیم

 تزاننند هد  در تدریس و کالسداری 1 ااروشکارورهی  9
 و ایجاد انگیز  در ابتدای س نران   خزانخطبهیاب ، تزاننند هد  در مسئله 2 ااروشکارورهی  5
 تزاننند هد  در تحریک اوساس 2 ااروشکارورهی  1
 تزاننند هد  در ا ناع اندیشه 9 ااروشکارورهی  1
 و گریز  خزانهیمرثتزاننند هد  در  5 ااروشکارورهی  8
 تزاننند هد  در منبر کامل 1 ااروشکارورهی  4

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
نکرد   یرییو در وال واضر تغ  ابالغ هد 1245و در سال  نیتدو غیدستزر العنل، سابقًا تزسط معاونت محترم تبل نیا.  1

 است.



 269   هاپیوست: ششمبخش 

 راههای دستیابی به هدف:
 هزد:م برای رسید  به ادم کل ، مراول ذیل اجرا  :3ماده

 تنرین  و مدارت  اه متعلنین. اایگرو الز( تشکیل 
 اای کالسداری تبلیغ .ش( تنرین هیز 

 ج( تنرین خطابه و س نزری بر اساس برنامه و سرفصل ابالغ .
د( مطالعه کتب مربزط به مزضز ات مش ص هد   رون ، روا  ، خطبه، اد یه، اوکام، 

 تاریخ، سیر ، داستا ، هعر، نثر ادب ، طنز، مثال،، نقل  زل بزرگا ، زیوموکنتس نا  
 ، ومار و ...النثلضرش

 ای( بررس  روش س نزری س نرانا  مزفق.
 اای ذکر مصیبت.و( اجرای  نل  هیز 

  نل  افراد تزسط گرو  و اساتید. یاافّعالّیته( ارهیاب  

 :هاروشمسئول کارورزی 
 باهد.م ، معاو  پژواش وزه  ااروشمسئزل کارورهی  :4ماده
ئزل و ...، بر  دد  مس دیو اساتبه مسئزلین  ااگرو انتقال پیشندادات و انتقادات دبیرا   :5ماده

 باهد.م  ااروشکارورهی 
 جلسات توجیهی:

و اانیت و  تزسط  ااروشدر پایا  کالس روش تدریس و کالسداری برنامه کارورهی  :6ماده
 .هزد ماستاد این درس تزضیح داد  

هزد، ط  یک جلسه تزجید  در برگزار م  ااروشکه کارورهی دا   سالنیمدر انه  :7ماده
 هزد.تزسط استاد رااننا تزضیح داد  م  سالنیماای گرو  در و  ، برنامهسالنیمابتدای 

 تشکیل گروه:
هرکت  ااروشچدارم تحصیل  در کارورهی  سالنیمار متعلم مزظز است اه ابتدای  :8ماده

 ننزد  و جدت کسب مدارت الهم تالش کند.
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باشند مگر در موارد استثنائی که با موافقت  دورههمالزم است اعضاء یک گروه  :1تبصره 
 گیرد.صورت می هاروشمسئول کارورزی 

 باشد:به شره ذیل می هاروشنیاز کارورزی پیش :2تبصره 
نوجوانان و یا روش تدریس روش آموزش کودکان و   :1ی هاروشکارورزی 
 )وکالسداری(؛
 (.1ی )هاروش( و کارورزی 1فن خطابه ) : 2ی هاروشکارورزی 
 (.1فن خطابه ) : 3ی هاروشکارورزی 
 (.2فن خطابه ) : 4ی هاروشکارورزی 
 روش ذکر مصیبت. : 2ی هاروشکارورزی 
 (.4ی )هاروشکارورزی  : 6ی هاروشکارورزی 

 باهد.نفر م  12 وداکثرنفر و  1ا ضاء یک گرو   ودا ل :9ماده
 نفر نباشند. 12به دلیل لزوم تمرین در گروه بهتر است اعضای گروه بیش از  :تبصره

نظری  نل  در  درسهرکت در جلسات، برای انه ا ضاء الزام  است و به منزله یک  :11ماده
 خزااد بزد. سالنیمار 

 دبیرگروه:
 یک ا اه بین متعلنین انت اش و برایتزسط استاد رااننابتدای تشکیل گرو ، دبیر گرو    :11ماده

 هزد. معرف  م  ااروشبه مسئزل کارورهی  سالنیم
ر باهد تزسط اای بعد فردی اه ا ضای گرو  که اه تزاننندی الهم برخزرداسالنیمدر  :12ماده

 ردد.گدبیر گرو  منصزش م   نزا به ااروشیید مسئزل کارورهی ا ضاء انت اش و با تأ
 (122–)برگه ک 

در صزرت اوراه ضعز دبیر گرو ، پیشنداد وذم او تزسط استاد رااننا به مسئزل کارورهی  :13ماده
 ردد.گتزافق ایشا ، دبیر جدید تزسط ا ضاء، انت اش و جایگزین م  و باهزد داد  م  ااروش
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 ها:وظایف دبیران گروه
 اا:وظایز دبیرا  گرو  :14ماده

 به  نزا  جانشین اول و دوم.  ااروشبه مسئزل کارورهی  معرف  دو نفر – 1
 (129 –ادایت گرو  بر اساس برنامه مصزش و ارا ه گزارش کار. )برگه ک  – 2
 اا.هرکت فعال در جلسات افتگ  دبیرا  گرو  – 2
 ماایانه.  صزرتبه ااروشبه مسئزل کارورهی  معرف  افراد  زی و ضعیز در گرو  – 9
   تشخیص افراد قوی عبارت است از: یهامالک تبصره: 

     الف( نظم و انضباط.
 ب( مقدار فعال بودن در گروه.

     ج( روحیه کار جمعی. 
 ها.د( ارائه تمرین 

 .132 -حضور و غیاب براساس برگه ک  – 2
و تحویل آن به استاد  132 -در برگه ک  یگذارعالمتی افراد، هافیش یآورجمع – 6

 .هافیش بازگرداندنو راهنما 
 افراد در صورت لزوم. ییجابجاها و پیشنهاد معرفی افراد متقاضی جابجایی در گروه – 7
 .هاروشکارورزی  نظارت بر شروع و اتمام برنامه اجرائی – 8
 (136 –نمره. )برگه ک  2تا  سالنیمدادن نمره انضباط افراد گروه در پایان هر  - 9

 ها:جلسات دبیران گروه
این جلسات ار افته با وضزر یک  اه اساتید رااننا برای ار دور ، در روه برگزاری گرو   :15ماده

 هزد.انجام م 
 یأربزد  و یک نفر اه ا ضاء با  ااروشمسئزلیت این جلسات به  دد  مسئزل کارورهی  :16ماده

 هزد.اکثریت به  نزا  دبیر جلسات انت اش م 
 2اا بیش اه یا معاو  وی در جلسات دبیرا  گرو  گرو  ریدب دم وضزر بدو   ذر  :17ماده

 جلسه، مزجب جایگزین هد  دبیر جدید خزااد هد.
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 ها:جلسات گروه
سا ته بر اساس جدول برنامه اجرای   2جلسه  11 سالنیماا الهم است در ار گرو  :18ماده

 مربزطه داهته باهند. سالنیم

 ها:انتقال از گروه
، و ذکر  لل و  ااروشکتب  به مسئزل کارورهی  خزاستدرانتقال اه یک گرو ، با ارا ه  :19ماده

 ایشا  و استاد رااننا امکا  پذیر است. دییتأپس اه 
تزانند یک  اه ا ضای گرو  باهند، م  ی جابجاچنان ه دو سزم ا ضاء گرو  خزااا   :21ماده

ارا ه ننایند . در صزرت مزافقت  ااروشپیشنداد خزد را با ذکر دلیل به مسئزل کارورهی 
 گیرد.و استاد رااننا، انتقال انجام م  وی

 نظارت:
 اا هرکت خزااد کرد.مدیر مدرسه، جدت نظارت به صزرت متناوش در جلسات گرو  :21ماده

 حضور و غیاب:
 دروسبر  دد  ومزهش بزد  و انانند وضزر و غیاش  ااروشوضزر و غیاش کارورهی  :22ماده

سه هانزدام جلسات را غایب باهند، درس  نظری خزااد بزد و کسان  که بیش اه
 ی ایشا  وذم خزااد هد. ااروشکارورهی 

 تمرین:
در کلیه جلسات، کار تنرین س نران ، ذکر مصیبت، کالسداری و... طبق جداول برنامه  :23ماده

 هزد.با جّدیت دنبال م  سالنیمدر ار  ااروشاجرا   کارورهی 

 نمره: 
)روش س نران ،  سالنیمرا ه کار  نل  مزرد نظر در ننر  به ا 13 سالنیمدر ارهیاب  ار  :24ماده

ننر  به  2( و  سینزشیفننر  به مطالعه و پژواش) 8ذکر مصیبت، کالسداری( و 
 انضباط و تالش گروا  اختصاص خزااد یافت.

( 128و 121 –گیری اه ننرات اجرا   )برگه ک اا، با معدلروشننر  امتحا  کارورهی  :25ماده
که تزسط استاد  سالنیم( در طزل انا  124 -ز )برگه ک و ننرات پژواش و تکالی
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 پذیرد.رااننا به ار متعلم داد  هد  انجام م 
 5و  به دبیر گرو  کزتاا  ننایند و ودا ل  مز عبهافرادی که در انجام تکالیز و ارا ه  :26ماده

وذم خزااد  ااو ی ااروشافته تکالیز را تحزیل نداد  باهند، و  درس کارورهی 
 هد.

ار چند اه نظر فیزیک  در جلسه در گرو  وضزر جّدی نداهته ) 5 ودا لافرادی که   :27ماده
جلسه واضر باهند( و یا اینکه تزسط دبیر گرو  ضعیز یا متزسط تش یص داد  هزند 

 وذم خزااد هد. ااو ی ااروشو  درس کارورهی 
باهد  12هیر  ااو باهد . کسان  که ننر  م  23اه  12 ااروشننر   بزل  در کارورهی  :28ماده

 در گرو  هرکت کنند . هزند و باید مجّدداً مردود ا الم م 

 اساتید راهنما:
باید وکم تدریس یک  اه دروس مدارت  و روه  را داهته  االمکا  وتاساتید رااننا  :29ماده

 باهند.
 باهد.م  ااروشد زت اه اساتید رااننا به  دد  مسئزل کارورهی  :31ماده
  :ااروشنحز  وضزر استاد رااننا در جلسات کارورهی  :31ماده

     : انه سا ات.5و  1 ااروشکارورهی 
 سا ت. 1سا ت 2اه ار  : 1و  9، 2، 2 ااروشکارورهی 

 وظایف اساتید راهنما: :32ماده
 .سالنیماا در ار ر ایت د یق ویین نامه و برنامه گرو  – 1
 .سالنیم در ارجدت داد  گرو  به سزی اادام مطلزش  – 2
 .سالنیموضزر در ار گرو  طبق برنامه و   – 2
 .122 -اول بر اساس برگه ک  سالنیمدر  گرو  ریدبمعرف  یک نفر به  نزا   – 9
 و  نلکرد ایشا . گرو  ریدبکنترل نحز  مدیریت  – 5
 کنترل کار تنرین گرو  و نحز  نقد ا ضاء. – 1
 .128و  121 -ک اه ا ضاء گرو  بر اساس برگه ک ثبت ننر  برای کلیه اجرا و تنرین ار ی – 1

 گردد(.ننر  امتحا  مدارت  ثبت م  13 تا سقز سالنیممعدل ننرات طزل  سالنیم)در پایا  ار 
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 . 124 -و تکالیز ا ضاء گرو  و ثبت ننرات تکالیز در برگه ک  اافیشتصحیح  – 8
 هزد(.ننر  امتحا  پژواش  محسزش م  8تا سقز  سالنیمننرات طزل  معدل سالنیم)در پایا  ار 

 هرکت در جلسات اناانگ  و تنرین  اساتید رااننا. - 4
 .ااروشمعرف  افراد  زی و ضعیز ار گرو  به مسئزل کارورهی  – 13

 :یسینوشیف
)که به ضنینه  ااروشکارورهی کار پژواش  افراد بر اساس جدول برنامه اجرا    :33ماده

تزانند باهد( انجام خزااد هد. در صزرت  که انه ا ضاء گرو  مزافق باهند، م م 
 اای پژواش  دیگری تنظیم و اجرا کنند. الو  بر برنامه پژواش  ارا ه هد ، برنامه

ت که جد ی ااشیفتزانند اه در مزاردی که ارا ه فیش تبلیغ الهم است، متعلنین م  :34ماده
درس فن خطابه(در صزرت  که در راستای کار  جزبهاند )یگر نزهتهتحقیقات دروس د

 است. بالمانع اافیشپژواش  گرو  باهد استفاد  کنند و ارا ه و  
انا  افته تحزیل  هنبهپنجباید تا روه  ااروشمربزط به ار افته اه کارورهی  یااپژواش :35ماده

 داد  هزد و تکالیز جا ماند  به ایچ  نزا  در روهاای بعد تحزیل گرفته ن زااد هد.
تزاند با اگر کس   ذر مزجه داهته باهد و مزرد  بزل استاد رااننا باهد، دبیر گرو  م  تبصره:

 ی او را تحزیل بگیرد . اافیشاناانگ  استاد، 

 ارزیابی:
 (193 –هزند )برگه ک اساتید رااننا تزسط متعلنین ار گرو  ارهیاب  م  سالنیمدر پایا  ار  :36ماده
جام ان ااروشارهیاب  کل  اه  نلکرد کارورهی  دوم ار سال تحصیل ، سالنیمدر پایا   :37ماده

 گیرد. م 

 :یرحضوریغ سالنیم
خزد  یاادرسبا   ماند  و بقیه  ااو ی ااروشاه کارورهی  سالنیمکسان  که یک  :38ماده

،  ذر داهته باهند ااروشرا گذراند  باهند، در صزرت  که جدت وضزر در کارورهی 
بگذرانند. تش یص  ذر به  دد  هزرای ومزهش  یروضزریغرا  سالنیمتزانند و  م 

هزد. و کسان  که خزااد بزد که پس اه درخزاست متعلم و بررس  در هزرا انجام م 
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با   ماند  باهد، باید در جلسات  ااو ی ااوشراه کارورهی  سالنیمبیش اه یک 
 هرکت کنند. ااروشکارورهی 

الیز را انجام داد  و تک سالنیم، متعلم باید تکالیز نزهتاری و  یروضزریغ سالنیمدر  :39ماده
 ارا ه کند. ااروشاجرا   را با نزار صزت  یا تصزیری به مسئزل کارورهی 

یا یک  اه اساتید رااننا  ااروشرورهی تکالیز نزهتاری و اجرا   تزسط مسئزل کا :41ماده
 گردد. ارهیاب  م 

اه چند  یریگمعدلننر ،  1ننر  به تکالیز نزهتاری،  8، یروضزریغ سالنیمننر   :41ماده
ننر  ام گرفتن امتحا  مدارت  تزسط یک  اه اساتید  1اجرای ضبط هد  در نزار یا ... و 

 گیرد.رااننا، اختصاص م 

 تشویق:
ی ااروشنفر اه متعلنین که معدل ننرات کارورهی  2در ار سال تحصیل  اه ار دور ،  :42ماده

هزد و  سال باالتر اه افراد دیگر دور  باهد به  نزا  منتاه به ومزهش معرف  م  سالنیم 2
 گیرد.و مزرد تشزیق  رار م 

  ننزنه گرو  بعنزا 1اای م تلز، ی دور ااروشدر ار سال تحصیل  اه بین کارورهی  :43ماده
 گیرند.انت اش و انه ا ضای و  مزرد تشزیق  رار م 

 تعیین گروه نمونه: یهامالک :44ماده
   انه ا ضاء در اجرای تنرینات جدی باهند. –الز 

 انه ا ضاء در ارا ه تحقیقات جدی باهند. -ش 
   رضایت کامل استاد رااننا اه تنام  ا ضاء گرو . –ج 
 .باال بزد  ننرات انه ا ضای گرو  –د 

  ثیرگذار.أجالب و ت برنامه فزقداهتن  –ای 
 دارا بزد  اخالق نیک و روویه انقالب . –و 

 (:6الی  7ی )هاروشوظایف معاون پژوهش در خصوص کارورزی  :45ماده
 .ااروشکارورهی  نامهنییومطالعه د یق  – 1
 .ااروشتزجیه متعلنین در ابتدای ورود به کارورهی  - 2
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 ونا  در مزا ع الهم . ی جابجاافراد و  یبندگرو  – 2
و تحزیل  ااروشبرای هرکت در کارورهی  اافیشد زت اه اساتید رااننا و مصححین  – 9

 اای مزرد نیاه )ورد، پاورپزینت و ...( به ونا .و فایل اافرمجزوات مرتبط، 
 .ااروشتزجیه د یق اساتید رااننا  بل اه هروع برنامه کارورهی  – 5
رااننا  بر استاددر وین برگزاری. )نظارت  ااروشسرکش  مداوم به کارورهی نظارت و  – 1

 و متعلنین(
 .ااروشیادووری به مدیر مدرسه جدت سرکش  و نظارت به کار تنرین  کارورهی  – 1
 و تکالیز. اافیشنظارت بر  نلکرد مصححین  – 8

 فیش باهد.(یا معاو  پژواش مصحح  ااروش)بدتر است که خزد مسئزل کارورهی 
و تحزیل  ااروشاا جدت ومادگ  بیشتر برای وضزر در کارورهی تزجیه دبیرا  گرو  – 4

 اای مزرد نیاه )ورد، پاورپزینت و ...( به ونا .و فایل اافرمجزوات مرتبط، 
 ننرات و ارا ه و  به ومزهش و امتحانات. یبندجنع – 13
 .ااروشرسیدگ  به ا تراضات و مشکالت متعلنین کارورهی  – 11
 اافیشو سا ات تصحیح  ااروشا ال  سا ات وضزر اساتید رااننا در کارورهی  - 12

. ) ار دو سا ت تصحیح و بررس  الزونهوقتزسط مصححین به امزر مال  جدت پرداخت 
 هزد.(، یک سا ت تدریس محاسبه م اافیش

اای  لنیه سفیرا  ادایت )اه به معاونت پژواش وزه  سالنیمکار ار  ارا ه گزارش – 12
 -( و ارا ه رونزهت و  به معاونت پژواش استا .)برگه ک chmail.ir119nazari@طریق چاپار 

191.) 
  

mailto:nazari114@chmail.ir
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 (122)ک  ااروشمعرف  دبیر گرو  کارورهی 

 (122)ک  1-2ی ااروشکارورهی گزارش انت ابات دبیر 
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 (129)ک  ااروشگرو  کارورهی  گزارش کار دبیر

 
 (125)ک  ااروشغیاش کارورهی  ثبت تکالیز تحزیل  و وضزر و
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 (121)ک  ااروشننرات انضباط کارورهی 
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  (121)ک  5-1ی ااروشننرات تنرین و اجرای کارورهی 
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 (128)ک  1ی ااشننرات تنرین و اجرای کارورهی رو
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 (124)ک  ااروشو تکالیز کارورهی  اافیشننرات 

 (193)ک  ارهیاب  استاد رااننا
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 (191)ک  ااروشارهیاب   نلکرد سالیانه کارورهی 
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ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ  

 : 24پیوست شماره 
 «و زیارات دعا»سرفصل و نحوه تدریس و ارائه درس 

 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ
 و زیارات دعا عنوان درس:

 عملی-نظری 8+16 ساعت و نوع:

 ، ضمن اشاره به سندهاآنآشنایی با ادعیه و زیارات مأثور و مشهور و بررسی معارف موجود در  هدف:

 نداردنیاز: پیش

 

 ها:سرفصل
 

 مفهوم شناسی دعا و زیارت .1.1
 دعا و زیارت قواعد .1.2
 آشنایی با اهم منابع ادعیه و زیارات .1.3

 

 دعای کمیل .2.1
 دعای ندبه .2.2
 دعای مکارم االخالق .2.3
 دعای سحر .2.4
 دعای عرفه .2.5
 مناجات شعبانیه .2.6
 مناجات خمس عشره .2.7

 

 زیارت حضرت رسول .3.1
 زیارت حضرت امیر .3.2
 زیارت جامعه .3.3
 اهللنیامزیارت  .3.4
 زیارت عاشورا .3.5
 علیه السالم  صلوات خاصه امام رضا .3.6
 زیارت آل یس .3.7
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 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ

 «اراتیو ز دعا»و ارائه درس  سینحوه تدر

 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ

 تزانند بر اساس نکات ذیل نبست به تدریس این درس ا دام کنند:اساتید گرام  م 
بررسیی  مبان  و »سییا ت اه سییا ات ومزههیی  این درس برای مبحث  2وداکثر  -

 گذاهته هزد.« د ا کلّیات
معرف  صییحیفه »سییا ت اه سییا ات ومزههیی  این درس برای مبحث  2وداکثر  -

 گذاهته هزد.« اای و سجادیه و ویژگ 
ه  این درس برای مبحث  8ودا ل  - سا ات ومزه صحیفه »سا ت اه  س  متن  برر

 گذاهته هزد.« 28و 25، 29انند: د ااای سجادیه م
معرف  و هییرح و »سییا ت اه سییا ات ومزههیی  این درس برای مبحث  13وداکثر  -

شر و  شدزر مانند: کنیل، ندبه، تزسل،  رفه، خنس   صری اه اد یه م بررس  م ت
 گذاهته هزد....« 

بررسیی  مبان  و »سییا ت اه سییا ات ومزههیی  این درس برای مبحث  2وداکثر  -
فه تزانند اه کتاش فلسگذاهته هزد. در این مبحث اساتید گرام  م « هیارت کلّیات

 جزادی ومل  وفظه الله( استفاد  کنند. اللهتیووضرت  تألیزهیارت و ویین و  )
معرف  و هییرح و »سییا ت اه سییا ات ومزههیی  این درس برای مبحث  8ودا ل  -

سالم مانند: ه شدزر  ا نه  لیدم ال صر هیارات م س  م ت هزرا، هیارت برر یارت  ا
 گذاهته هزد....« ، هیارت جامعه کبیر ، و اللهنیام
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ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ  

 : 22پیوست شماره 
 «2معارف حدیثی »نحوه تدریس و ارائه درس 

 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ

ثقه االسییالم کلین  رونه الله( و الز( محتزای درس بر اسییاس کتاش هییریز الکاف  )مروزم 
  باهد:هیر م  ثیاوادهامل 

 کتاب االیمان و الکفر: 

o ْ15و  14 ،1،4؛ ح ایبَابُ حُبِّ الدُّن. 

o 3و  2؛ حبَابُ الطَّمَع . 

o ِ2و  1؛ ح بَابُ الْخُرْق . 

o 6و1،2؛ ح بَابُ سُوءِ الْخُلُق  

o 2؛ ح بَابُ السَّفَه. 

o َ13و  8،11 ،5، 1؛ ح ابُ الْبَذَاءِب. 

o  ْ2؛ ح تَّقَى شَرُّهیبَابُ مَن. 

o ْ1؛ ح یبَابُ الْبَغ. 

o  ِ3؛ حبَابُ الْفَخْر . 

o 1؛ ح بَابُ الْقَسْوَة  

o 16و  11و  9و  8و  5و  21به ضمیمه  3و  1؛ ح بَابُ الظُّلْم . 

o َ4و  3و  2؛ حابُ اتِّبَاعِ الْهَوَىب. 

o َ3؛ ح عَةیابُ الْمَکْرِ وَ الْغَدْرِ وَ الْخَدِب. 

o َ18و  16و  8و  3و  9به ضمیمه  2؛ حابُ الْکَذِبب.  

o ِ2؛ ح نیاللِّسَانَ یبَابُ ذ. 

o 7و  6و  5؛ ح بَابُ الْهِجْرَة. 

o ِ7و  4و  2؛ ح عَةِ الرَّحِمیبَابُ قَط. 

o 7؛ ح بَابُ الْعُقُوق. 
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o ِ5و  1؛ ح نَ وَ احْتَقَرَهُمیبَابُ مَنْ آذَى الْمُسْلِم. 

o  َ2و  1؛ ح نَ وَ عَوْرَاتِهِمیعَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِبَابُ مَنْ طَلَب. 

o ْ2؛ ح رییبَابُ التَّع. 

o ِ7و  6و  4و  1؛ ح بَةِ یبَابُ الْغ. 

o َ1؛ ح ةِ عَلَى الْمُؤْمِنیابُ الرِّوَاب. 

o َ8و  6و  2؛ ح ابُ السِّبَابب. 

o  ِ3و  1؛ حبَابُ التُّهَمَة. 

o  ْ5و  3؛ ح نَاصِحْ یبَابُ مَنْ لَم. 

o  ُ1؛ ح خُلْفِ الْوَعْدبَاب. 

o  َ4؛ حدبث بَابُ مَنْ حَجَب. 

o َ4و  2؛ ح ابُ مَنِ اسْتَعَانَ بِهِ أَخُوهُ ب. 

o  ً4؛ ح بَابُ مَنْ مَنَعَ مُؤْمِنا. 

o 1؛ ح بَابُ مَنْ أَخَافَ مُؤْمِنا. 

o ِ1؛ ح مَةیبَابُ النَّم. 

o 9و  6و  5؛ ح بَابُ الْإِذَاعَة. 

o  َ3و  2ح بَابُ مَنْ أَطَاعَ الْمَخْلُوق. 

o ِ2و  1ح  یعُقُوبَاتِ الْمَعَاصِ یبَابٌ ف. 

o ِ12و  7و  3و  2و  1؛ حیبَابُ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْمَعَاص. 

o 21و  15و  9؛ ح بَابُ الْکُفْر. 

o  ِ6و  3ح بَابُ صِفَةِ النِّفَاق. 

o 8و  5؛ ح بَابُ الشِّرْك. 

o 9و  8و  5؛ ح بَابُ الشَّک . 

o ِ1؛ ح الِ الْقَلْبتَنَقُّلِ أَحْوَ یبَابٌ ف. 

o َ5و  2؛ ح ابُ الْوَسْوَسَةِ ب. 

o  ِ7و  2و  1ح بَابُ الِاعْتِرَافِ بِالذُّنُوب 

o 1ث ی؛ حد بَابُ سَتْرِ الذُّنُوب 

o َ4؛ ح هُمُّ بِالْحَسَنَةِ یابُ مَنْ ب. 
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o  ِ1؛ ح  بَابُ الِاسْتِغْفَار. 

o َ2؛ ح ضاًیبَابٌ نَادِرٌ أ. 

o ِ18،20محاسبه العمل ح  .1؛ حئَةِ یبَابُ أَنَّ تَرْكَ الْخَط ِ  

 ُ؛ فَضْلِ الْقُرْآن کِتَاب 

o  ِ(. 9و  2؛ )ححَامِلِ الْقُرْآنفَضْل 

o ُ(. 3؛ )ح هَا الْقُرْآنُیقْرَأُ فِی یوتِ الَّتِیالْب 

o ِ(. 3و  1؛ )ح الْمُصْحَفِ یقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ف 

o ِ(. 1؛ )ح لِ الْقُرْآنِ بِالصَّوْتِ الْحَسَنِیتَرْت 

o َ(.1؛ )ح رْفَعُ کَمَا أُنْزِلَی أَنَّ الْقُرْآن 

 ِکِتَابُ الْعِشْرَة  

o َ3؛ ح جِبُ مِنَ الْمُعَاشَرَةیابُ مَا ب 

o .1؛ ح بَابُ حُسْنِ الْمُعَاشَرَة. 

o َ6و  2؛ ح جِبُ یابُ مَنْ ب. 

o  ْ11و  7 ؛ حتُکْرَهُ مُجَالَسَتُهُ بَابُ مَن. 

o  ِ7و  4؛ ح بَابُ التَّحَبُّبِ إِلَى النَّاس. 

o َ2ح ابُ إِخْبَارِ الرَّجُلِ ب. 

o 2؛ ح بَابٌ نَادِر. 

o ِ4و  1؛ ح بَةِ یالشَّ یبَابُ وُجُوبِ إِجْلَالِ ذ. 

o ِ1؛ ح  میبَابُ إِکْرَامِ الْکَر. 

o َ1؛ ح ابُ حَقِّ الدَّاخِلب. 

o 3؛ ح  بَابُ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَة. 

o َ1؛ ح  الْمُنَاجَاة یابٌ فِب. 

o  ِ14، 13و  11و  5و  3؛ ح بَابُ الدُّعَابَة. 

o َ1؛ حابُ التَّکَاتُبب. 

o َ7و  3؛ حابُ النَّوَادِرب . 

 باهد.ضروری م  ،و هرح برخ  اه نکات مدمه گزیا  را ت ودیث و ترجن ش(
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 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ
 : 21پیوست شماره 

 «1معارف حدیثی »نحوه تدریس و ارائه درس 
 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ

 
سالم علیه)نامه به امام حسن مجتبی   31 نامهدرسمحتوای این الف(  )نامه  البالغهنهج 53( و ال

 باشد.می( رحمه اهلل علیهبه مالک اشتر 
 

 باشد:ب( توجه به نکات ذیل در تدریس این درس ضروری می
 ؛هانامهن قرائت کامل مت 
  ؛هانامهاز متن ارائه ترجمه دقیق و سلیس 
 شرح برخی از نکات مهم و کلیدی؛ 

 توجه به اعراب صحیح کلمات. 
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ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ  

 : 23پیوست شماره 
 «عمومیشناسی روان» های درسسرفصل

 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ
 سرفصل مباحث این درس عبارت است از: 

 یف روانشناسی(روانشناس تیماه  ی گستره روانشناسی، تعر
 یستی، رشد شناختی( رشد یروانشناس   رشد ز
 ی(رونیو ب یحواس درون هیاول یهاتیررف احساس و ادراک  
 احساس و ادراک(  یهاتفاوت ادراک شناختی، احساس و ادراک 
 ی، اهمیت یادگیری، انواع یادگیری( ر یادگی یمفهوم شناسی ر یادگی 
 سیستم عصبی، مراحل حافظه(، ی حافظهحافظه و فراموش 
  هازهیانگ یهایبندمیتقس مفهوم شناسی انگیزش، جانیو ه زشیانگ ) 
 ی( و فرع یاصل یهاآنجیه قیمصاد، جانیه یمفهوم شناس جانیو ه زشیانگ 
 یو دوران کودک تیشخص یر یگشکل، تیشخص یمفهوم شناس تیشخص ،
 ی( تیشخص یهاپیت
  ی( روانشناس دگاهیاز د یمار یسالمت و ب فیتعر  و مشاوره یدرمانگر 
  )یف روانشناسی اجتماعی  روانشناسی اجتماعی تعر
  یابی در مفاهیم دینی  ( یسنجروانسنجش و  یمفهوم شناسسنجش و ارز
 هوش و انواع آن یمفهوم شناس هوش ) 
 چرائی روانشناسی اسالمی، پیشینه و پیشرفت  روانشناسی اسالمی ضرورت و

 روانشناسی اسالمی(.
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ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ  

 : 20پیوست شماره 
 «شناسی و تبلیغروان» های درسسرفصل

 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ
 درس عبارت است از: این حث مبا الف( سرفصل

 به لحاظ محتوا و ساختار غیانواع تبل ،ینید غیتبل گاهیو جا تیاهم کلّیات) 
  یگرشو ن یشناخت دار،یپا نسبتا  و  یتیمبّلغ شخص یشناختروان یهایژگیو، 

  ی(ر یادگیانواع ی، و رفتار  یاجتماع
 ین، تعلق پذیریکاربرد یشناختروان یهاکیتکن یج ،ی تکرار و تمر ، غرقه تدر

  ...(ییگو فهیل:، ییگو قصهسازی... 
 ی، فایده مخاطب شناسی، کودکی، رشد یهاجنبه  یمخاطب شناس

 ( بزرگسالی، کهنسالی
 ی، هوش عاطفی، سلسله مراتب ثابت و عموم یهاجنبه  یمخاطب شناس

 ( هازهیانگ
 واقع مؤثر یرسانامیپکه در  ی...اسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ یهانهیزم 

افکار  تیو حاکم تیاهم، یزیر برنامهبدون ی اجتماع یهایر یادگی شوندمی
  ی(عموم
 یف عملیات روانی(در دهکده جهان یروان اتیعمل   ی تعر
 ی حکم فقهی عملیات روانی(اسالم یهاآموزهدر  یروان اتیعمل 
 قرآن دگاهیاز د غاتیاصول تبل امیپ یروانشناس)  
  یانواع تبلیغات دینی سنت  مسجد و محراب و منبر...یسنت غیتبل یهایژگیو) 
 اجتماعی( یهاشبکه، ماهواره، ونیز یتلو  تبلیغ در رادیو و مدرن یهاروش 
  نقاط قوت و ضعف تبلیغات مدرن(مدرن یهاروش هب ینید غیتبل یهایژگیو   
 ی(دین غاتیتبل شناسیآسیب یستیچی نید غاتیتبل شناسیآسیب 
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توانند از منابع ذیل جهت تدریس مباحث مذکور می اساتید محترم( ب

  :کننداستفاده 
 دکتر کاویانی /روانشناسی و تبلیغات .1

 محمدی ری شهری /تبلیغ در قرآن و حدیث .2

 یحمزة گنج /یعموم یروانشناس .3

 و همکاران یبراهن ترجمة /نسون و همکارانیاتک /ینة روانشناسیزم .4

 محمد حسن زروق /غیتبل یمبان .5

 ینین حسیحس /علیه السالمن ی، دانشگاه امام حسیغات جنگ روانیتبل .6

 دکتر محمد پارسا /یتیترب یروانشناس .7
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 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ 

 : 25پیوست شماره 
 «تاریخ انقالب اسالمی» نکاتی در خصوص درس

 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ
 تألیز« و  اایریشیییهو   انقالش اسییالم»منبع درس تاریخ انقالش اسییالم ، کتاش  الف(

 در نظر گرفته هد  است.  وفظه اللهمصباح یزدی  اللهویتوضرت 
ن و مباوث ذیل اه ای ااسرفصل با تزجه به گستردگ  مباوث مطرح هد  در کتاش مذکزر، (ب

 کتاش مش ص هد  است:
  تحلیل نظری انقالش اسالم:   

o  هناخت مفاایم 
o تعریز انقالش 
o اجتنا   اایورکتقایسه با دیگر انقالش در م 
o انقالش اایتئزری 
o  بررس   زامل پیدایش انقالش اه منظر دین 

  ّانقالش اسالم  اایویژگ ت و ماای 
 ارکا  انقالش اسالم ؛ رابری، مکتب و مردم 
  دستاورداای انقالش اسالم 
 انقالش اسالم  هناس وسیب 
  وفظ و تداوم انقالش اسالم  کاراایرا 
  ی انقالش اسالم  نقاط  طز تاریخ ایرا  اه مشروطه تا پیروه 

o دورا  ندضت مشروطه 
o   دورا  دیکتاتزری رضاخان 
o   هاا  محندرضادورا  سیا 
o  وغاه مزج  تاه  در انقالش 1251سال 
o   منحرم فکری انقالش اسالم  اایگرو جریا  هناس 
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 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ

 : 26پیوست شماره 
 «دوران انقالب اسالمیشناسی جریان»نکاتی در خصوص درس 
 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ

با  مهم و مرتبط یاسیو س یبا تحوالت فرهنگ ییآشنامحتوای درس مذکور با هدف  الف(
ک رانیا یدوران انقالب اسالم  خواهد بود. روز یاجتماع-یاسیس اناتیبر جر  دیبا تأ

  های این درس به شرح ذیل خواهد بود:سرفصل (ب

 )مفاایم، ضرورت، اانیت و منابع(: کلّیات
 ب ش اول: ندضت امام خنین 

 سیاس  فعال یااآ جریفصل اول: 
 ت انقالب رووانیّ  .1
 مذاب  اایگرو  .2
 گرااامل  .2
 التقاط  اایگرو  .9
 گرواای چپ  و مارکسیست  .5

 فصل دوم: وغاه ندضت امام خنین 
 1نظریه سیاس  امام خنین  .1
 رفتار سیاس  امام خنین  .2

 اای ایالت  و والیت در انجنن 
 انقالش سفید 
 یام پانزد  خرداد  
  کاپیتزالسیز 
 تبعید امام 
 رخداداای طلیعه انقالش 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 در خصزص ابعاد سیاس  اسالم و والیت فقیه اهار  هزد. در این مبحث به دیدگا  امام خنین  -1 
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 1فصل سزم:  ناصر پیروهی انقالش اسالم  ایرا 
 مکتب .1
 رابری .2
 مردم .2

 ب ش دوم: مسا ل و رخداداای انقالش اسالم 

 (13)اه اول انقالش تا سال فصل اول : داه اول
 انقالشهزرای  .1
 2دولت مز ت .2
 جندزری اسالم  پرس انه .2
 نداداای انقالب  گیریهکل .9
 2گرای  زمیتو  طلب تجزیه یااآ جری .5
 تدوین  انز  اساس  .1
 تس یر النه جاسزس  .1
 ریاست جندزری دور  اول .8
 انقالش فرانگ  .4
 جنگ تحنیل  و دفاع مقدس .13
 منافقین و درگیری مسلحانه .11
 هدادت یارا  امام .12
 فاجعه وّج خزنین .12
 548 نامه طعپذیرش  .19
 9منتظری اللهویت زل  .15
 باهنگری  انز  اساس  .11

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
چاپ 1281اا و پیامداا، منزچدر محندی،  م، دفتر نشییر معارم، با  نایت به مباوث کتاش انقالش اسییالم ، همینه -1 

 سزم؛
 اهار  هزد؛ ااو اای بر جسته در این مبحث به جریا  لیبرال و ه صیت -2 

ه این غا له اا هیی صیییت مانند غا له کردسییتا ، غا له خلق  رش، خلق ترک، خلق گنبد و تذکر این نکته که در ان -2
 رووان  فریب خزرد  ای نقش اساس  داهته است.

 خاطرات سیاس  محند محندی ری هدری و کتاش سنجه انصام اه انین مزلز؛ -9 
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 1نامه امام به گزرباچز .11
 منشزر رووانیت .18
 الله تعال ()وفظهایالله خامنهرابری ویت و وغاه رولت امام خنین  .14

 (83تا  13فصل دوم : داه دوم)اه سال 
 دور  ساهندگ  .1
 هبی ز  فرانگ  .2
 جریان دوا خرداد .3

 (05تا  05سوا)از سال فص  سوا : دهه 
 گرای اصزلجریا   .1
  لن  اایپیشرفت .2
 دی 4و یزم الله  88فتنه  .2
 بیداری اسالم  .9
 و تحریم اقتصاد ایهسته مسأله .5

ارائه  رالذکفوقمنابع ذیل جهت استفاده استاد به منظور تتبع بیشتر، در مباحث  (ج
 گردد:می

 ایو نگارش  اسم هبا  ن نیتدو یزدیمصباح  اللهویتو  /  اایریشهو   انقالش اسالم .1
 وشنت هاد  محندبا ررا ، یدر ا  ل و هناخت انقالش اسالمیتحل یبرا  چدارچزب .2
  د هنجانیو ،  ن اایریشهو   د  انقالش اسالمیگز .2
 ،ید مطدری، هد رامز  انقالش اسالمیپ .9
  ،ید مطدریهد را ،یا  اسالم یجندزر رامز یپ .5
  ارات محندجزادو   زضی  محندرویم را ،یا  بر انقالش اسالم یدرومد .1
 یمحسن نصر –فردا  ،روهیامروه، د را ،یا .1

  

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 به منظزر د زت وی به اسالم. -1 
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 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ

 : 27پیوست شماره 
  «سیره معصومین» های درسسرفصل

 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ
  سیر  معصزمینعنوان درس: 

 سا ت  98مقدار ساعت: 

 ینظرنوع درس: 
سیر  اخال   و رفتاری پیامبر اکرم هدف:  هنای  با  صزمین  و صل  الله  لیه وولهو سالممع   در  لیدم ال

کیدگزناگز  با  ابعاد  بر ابعاد فردی و اجتنا   تأ
 ها: سرفصل

 ؛پیشینه و اهمیت ،ضرورت، مفاهیم: کلّیات .1
 منابع سیره: .2

  رو ؛ .2.1
 منابع ودیث ؛ .2.2
 منابع تاری  . .2.2

 استنباط سیره:ی هاروشمبانی و  .3
مبان  )انطباق با  رو ،  قل، سنت  طع  و بدیدیات  لن ،  دم تعارض سیر  معصزما  با یکدیگر  .2.1

 و ... (؛
 ) تجنیع روایات، بررس  سندی و منبع ، بررس  محتزای ، استنباط اصزل کل (. ااروش .2.2

 السالمعلیهم الف( بررسی ابعاد مختلف سیره فردی، معنوی و عبادی معصومین
 یره فردی:س .1

 تغذیه؛ .1.1
 استراوت؛ .1.2
 بدداهت؛ .1.2
 لباس و هینت؛ .1.9
 ، تزلید و مصرم(.تأمینمعیشت ) .1.5

 سیره معنوی: .2
 ؛خداترس تزوید و  .2.1
 اخالص؛ .2.2
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 تزکل؛ .2.2
 رضا و تسلیم؛ .2.9
 هکر؛ .2.5
 صبر؛  .2.1
 گنا  گریزی؛ .2.1
 دنیاگریزی؛ هاد و .2.8
 .ی گراوخرتیاد مرگ و  .2.4

 سیره عبادی: .3
 ااتنام به  بادت؛ .2.1
 اای  بادت؛گزنه .2.2
  بادت؛کثرت و ا تدال در  .2.2
 هما  و مکا   بادت؛ .2.9
 وال تزجه و وضزر در  بادت؛ .2.5
 ادبیات  بادت و مناجات. .2.1

 السالمعلیهم معصومین خانوادگی( بررسی ابعاد مختلف سیره ب
 جایگاه و اهمیت خانواده در اسالم. .1
 وضعیت خانواده در عصر جاهلیت و اسالم: .2

 تشکیل خانزاد  و اهدواج: .2.1
 اانیت اهدواج و ااتنام به و ؛ .2.1.1
 اادام اهدواج؛  .2.1.2
 اای انسر برتر؛مالک انت اش انسر و ویژگ  .2.1.2
 وداش انت اش؛ .2.1.9
 وداش اهدواج. .2.1.5

 رابطه با انسر: .2.2
 اای مادی، معنزی، روو  و روان ؛نیاه تأمین .2.2.1
 معیشت، رفا  و بدداهت؛ .2.2.2
 و صنینیت؛  خزدورا هینت،  .2.2.2
 انراا ، گذهت و ساهگاری؛ .2.2.9
 ر ایت وقزق انسری؛ .2.2.5
 وفظ اسرار؛ .2.2.1
 ؛ پزهبی  .2.2.1
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 بزد ؛انرا   .2.2.8

 رابطه با فرهندا : .2.2
مادی و روان  فرهندا   .2.2.1 یاهاای  به ن یت وقزق فرهند )تزجه  به فرهند ووری و ر ا نام  اات

ضای ورام  هت، تفریح و باهی، انس و الفت، ف شت، رفا ، بددا  به ادبیات و تزجهان ز : معی
 گفتاری( ؛

 –اوکام ومزهی  –ومزهی ،  رو  یومزه لمااتنام به ومزهش دین  و تربیت  معنزی فرهند )  .2.2.2
 اای هندگ  (؛ زانین و مقررات و وقزق مردم، مدارت –اخالق ومزهی  قا د ومزهی 

 رابطه با بستگا  )َنَسب  و سبب (؛ .2.9
اای مادی، ارتباط مسییتنر و تزجه به نیاهاای مادی و روان  بسییتگا  )تالش برای رفع نیاه .2.9.1

نا  وصییله اروام، پرایز اه تعصییبات با و یات  انس و الفت  به ادب  زم  و خانزادگ ، تزجه 
 گفتاری، خیرخزاا ، دلسزهی (؛ 

ااتنام به ومزهش دین  و تربیت معنزی بسییتگا  )تعلیم، ادایت و ارهییاد، نظارت: امر به  .2.9.2
 معروم و ند  اه منکر(.

 السالمعلیهم معصومین فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی( بررسی ابعاد مختلف سیره ج
 :تبلیغیسیره علمی، فرهنگی و  .1

کید .1.1  ؛یاندوهدانشو مقام  الم و  ومزهی لمبر  تأ
 ومزهش و تربیت هاگرد؛ .1.2
 تزلید محتزا با صدور ودیث و وراست اه و ؛ .1.2
 تزجه به تبلیغ و ارهاد مردم؛ .1.9
 تزجه به متنایز کرد  هیعه اه دیگرا ؛ .1.5
 مباره   لن  با م الفا . .1.1

یتی .2  :سیره سیاسی و مدیر
 مشرو یت سیاس  امامت الد ؛ .2.1
 و وظایز امام جامعه اسالم ؛هؤو   .2.2
 وکزمت؛ یتصد در یدارروش وکزمت .2.2
 اا.ا تقابل با وکزمتی تعامل ایام یه و  یتق .2.9

 :سیره اجتماعی .2
 (؛...م تلز)هیعیا ، م الفا ،  ا دین و  اایگرو تعامل با  .2.1
 وداش معاهرت و ارتباطات اجتنا  ؛ .2.2
کید .2.2  بر سبک هندگ  اسالم ؛ تأ
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 :سیره اقتصادی .4

 منابع مال ؛ .9.1
 تزلید، تزهیع و روش و الگزی مصرم؛ .9.2
کید .9.2  بر کار و کزهش. تأ

 
 منابع  جهت م:العه استاد(:

 م.1411اضزاء  ل  السنه النحندیه او دفاع  ن الحدیث/ محنزد ابز ریه/  اار /  (1
 .1212االستغاثه ف  بدع الثالثة/ ابزالقاسم  ل  بن اوند کزف / مزسسه اال لن /  (2
الرضا/  المه سید جعفر مرتض   امل / مؤسسه النشر االسالم / الحیا  السیاسیه لالمام  (2

 ق.1932
 ق.1939النص و االجتداد/ سید  بد الحسین هرم الدین مزسزی/ سید الشدداء/  (9
اوضاع سیاس / اجتنا   و فرانگ  هیعه در غیبت صغری/ وسن وسین هاد  هانه چ /  (5

 .1288پژواشگا   لزم و فرانگ اسالم / 
معنزی در سیر  نظام  معصزما /  ل  امین رستن / مزسسه ومزهه  و پژواش  امام اای ومزه  (1

 .1241خنین / 
طبس / ترجنه  باس  محندجزادبا خزرهید سامرا/ تحلیل  اه هندگان  امام وسن  سکری/  (1

 1281جالل / بزستا  کتاش/ 
 ق.1912تاریخ الغیبه الصغری/ سید محند صدر/ دار التعارم للنطبز ات/  (8
 .1241اریخ  یام و مقتل جامع سید الشدداء/ مددی پیشزای  و انکارا / مزسسه امام خنین / ت (4

 ق.1912وسین / دفترتبلیغات اسالم /  محندرضاتدوین السنه الشریفة/  (13
جامعه مدینه در  صر نبزی/  بدالله  بدالعزیز بن ادریس/ ترجنه هدال ب تیاری/ پژواشگا   (11

 .1281وزه  و دانشگا  و سنت/ 
 .1211وسین  جالل / دار الحدیث/  محندرضاجداد االمام السجاد/  (12
 .1214ویات فکری و سیاس  اماما  هیعه  لیه السالم/ رسزل جعفریا / انصاریا /  (12
 1284دانشنامه امام  ل / هیر نظر  ل  اکبر رهاد/ پژواشگا  فرانگ و اندیشه اسالم / چ پنجم/  (19

  (.)جلد دام: مقاله سیر  امام  ل
 .1242دانشنامه فاطن / هیر نظر  ل  اکبر رهاد/ پژواشگا  فرانگ و ارهاد اسالم /  (15
 .1284بیت؛ وسین  بدالنحندی/ النصطف / درومدی بر سیر  اال (11
 .1282جباری/ مزسسه امام خنین /  محندرضاساهما  وکالت و نقش و  در  صر ا نه/  (11
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لم با انسرانش/ فرهانه وکیم هاد / جامعه الزارا/ سه و سبک هندگ  رسزل خدا صل  الله  لیه و ول (18

1242. 
 .1243سیر تند  اسالم/ هکرالله خاکرند/ بزستا  کتاش/  (14
 .1241سیر  اخال   پیامبر ا ظم/ محندرضا جباری/ نشر معارم/  (23
 .1242سیر  اخال   و سبک هندگ  وضرت هارا؛ محندرضا جباری/ نشر معارم/  (21
 .1242محندی خراسان / انتشارات امام وسن/  سیر  پیشزایا  معصزم/  ل  (22
 1284سیر  تربیت  پیامبر و اال بیت  لیدم السالم/ محند داودی و  ل  وسین  هاد / سنت/ . (22
بیت  لیدم السالم در خانه و الله  لیه و وله و سلم و اال  صل امبریپسیر  تربیت  و اخال    (29

 .1284/ اسدالله طزس / مزسسه ومزهه  و پژواش  امام خنین / خانزاد 
 .1214سیر   بادی امام  ل /  باس  زیزی/ صلزة/ (25
 )جلد اول: سیر  فردی(. 1282سیر  نبزی )منطق  نل (/ مصطف  دلشاد تدران / دریا/  (21
 .1288ن/ محند صادق نجن / دفتر انتشارات اسالم / سیری در صحیحی (21
 .1285 بد هکزر؛ نگاا  به سیر   بادی پیامبر ا ظم/ سنبله/  (28
مجنز ه مقاالت انایش سیر  و همانه امام جزاد  لیه السالم/ پژواشگا   لزم و فرانگ اسالم /  (24

 ؛1241
مرکز مدیریت وزه   لنیه  م/ مجنز ه مقاالت انایش سیر  و همانه امام کاظم  لیه السالم/  (23

1242. 
 ق.1911معالم الندرستین/  المه سید مرتض   سکری/ النجنع العلن  االسالم /  (21
 ق.1924اادی یزسف  غروی/ مجنع الفکر االسالم  مزسز ه التاریخ االسالم / محند  (22
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 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ

 : 28پیوست شماره 
 «نحو کاربردی»درس  نکاتی در خصوصها و سرفصل

 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ
 های درسسرفصل

 مقدمات .1
 تعریز تجزیه و ترکیب .1.1
کیدبا  بیو ترکفزاید تجزیه  .1.2  و  در فدم بدتر معان  کالم و بیا  سطزح ریتأثبر  تأ
 1روش تجزیه .1.2
 2روش ترکیب .1.9

یم؛ .2  تجزیه و ترکیب قرآن کر
  1ما د  ویه  سزر  .2.1
 2یزسز سزر  .2.2
 88ازد ویه  .2.2
 22اوزاش ویه  .2.9
 کل سزر  ناس  .2.5
 1و 5سزر  هرح  .2.6

 129/  116/  81/  73/  64/  55/  11/  8/  5/  2؛ البالغهکلمات قصار نهج .3
  

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
یق بر مزرد سؤال تطب ترین مسا ل صرم را به یاد وورد  و و  را. در این مبحث الهم است بیا  هزد که در تجزیه باید مناسب1

نناییم. یعن : نزع کلنه )اسم، فعل، ورم(/ ابنیه کلنه )ثالث ، ربا  ، خناس (/ مجرد و مزید/ میزا  صرف / نزع باش و معنای 
و / نزع فعل )ماض ، مضارع، امر(/ نام صیغه/ الهم و متعدی/ معلزم و مجدزل/ جامد و متصرم/ نزع مصدر/ مذکر و مؤنث/ 

 جنع/ نزع مشتق/ نکر  و معرفه و نزع و / منسزش و مصغر/ منقزص و مقصزر و مندود/ نزع معتل/ نزع ا الل. مفرد و مثن  و
/ انزاع نزاسخ/ انزاع فا ل و تطابق و  با ااو .  ال م اسم و فعل و ورم/ انزاع ا راش/ انزاع بناء/ انزاع مبتدا/ انزاع خبر و رابط 2

ییز/ استثناء/ جار و مجرور و تعلق و / معان  وروم جر/ انزاع اضافه/ اسناء هبه فعل/ فعل/ انزاع مفا یل/ ظروم/ وال و تن
 تزابع/ انزاع جنالت.

 ویات منت ب تزسط استاد و یا گرو   لن  مدرسه .2
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 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ

 : 29پیوست شماره 
 «روش استخراج فتوا»نکاتی در خصوص درس 

 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ
 نل   –سییا ت و به صییزرت نظری  19به ارهش سییا ت   روش اسییت راج فتزادرس  الف(

هی ارا ه رباهیید. اه انین رو ب شیی  اه مباوث درس به صییزرت  نل  و در  الب کاروم 
 خزااد هد.

رح استاد ترسل  به ه تألیز« معاصر یاست راج نظرات فقدا»این درس بر اساس کتاش  یااسرفصل (ب
 باهد:ذیل م 

 شود:مباحث ذیل توسط استاد ارائه می 
 تزضیح اصطالوات فقد   :مقدمات  مباوث 
  ؛ 13 ،91 ،28، 11،11 ،8، 1کتاش اجتداد و تقلید: م 
  ...22 ،22، 11 ،15 ،1، 1 م فصل ف  الحیض  
  1، 1فصل ف  تجاوه الدم  ن العشر  : م  
 1االستحاضه .... م  فصل ف  اوکام ویض: السابع  
  1فصل ف  النفاس... م  
 استنباط وکم هر    ننزدار روش غالب برای 

  شود:انجام می یمباحث ذیل توسط طالب و به صورت کارورز 
  18 ،51،98 ،21، 4، 2د: مسا ل: یکتاش اجتداد و تقل  
 :25، 21 ،19، 13، 4 ،8 ،2 ،1م  فصل ف  الحیض  
  11م ،1 :فصل ف  تجاوه الدم  ن العشر  
 21م   شر یالحاد 25العاهر م ، اوداا تا السادس ضیاوکام و  
 21 ،23 ،18،15 ،12 ،12 ،9 ،2مسا ل ،االستحاضه  فصل ف  
 :13،1 ،9،2 فصل ف  النفاس.  
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 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ

 : 14پیوست شماره 
 «5معارف و عقائد »نکاتی در خصوص درس 

 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ
 باهد.محتزای درس مذکزر در خصزص مسا ل کالم جدید م  الف(

 اای این درس به هرح ذیل خزااد بزد:سرفصل (ب
 ؛فلسفه وفرینش جدا  و انسا  -1
 ؛اسالم و مقتضیات هما  -2
کید) با  نیو درابطه  لم  -2 بر نظریه تکامل داروین، نسبت و  با متز  دین  و رابطه و  با  تأ

 ؛خداهناس (
 ؛دین  )نقد نظریه پلزرالیسم دین ، امتیاهات اسالم بر سایر ادیا ( ی تکثرگرا -9
 ؛تجربه دین  )نقد نظریه تجربه دین ( -5
 ؛سکزالریسم و نقد و  -1
 کالم  وکزمت اسالم  و والیت فقیه؛مبان   -1
 .، امر به معروم و ند  اه منکر(یداربرد ویژ  ارتداد، ه ه ، ودود و  صاص بفلسفه اوکام )وقزق  -8

 گردد: ارا ه م الذکرفزقمنابع ذیل جدت استفاد  استاد به منظزر تتبع بیشتر، در مباوث  (ج
 کتر وسن یزسفیا  /مزسسه امام خنینیر  کالم جدید / د .1
 دکتر اادی صاد   کالم جدید / .2
 معاصر/  المه طباطبای  و انسا اسالم  .2
 دانشجزی   یااپاسخو  ااپرسش .9
 /انتشارات جنکرا  و پاسخ به هبدات / ل  اصغر رضزان   هناساسالم .5
 مؤلفا جستاراای  در کالم جدید/ جنع  اه  .1
  سبحان اللهویت/  ااپاسخو  ااپرسش .1
 مصباح اللهویت / ااپاسخو  ااپرسش .8
 یراهیمکارم ه اللهویت / ااپاسخو  ااپرسش  .4

 ی ومل  جزاد اللهویت/  ااپاسخو  ااپرسش .13
 سکزالریسم / ونید کرین  .11
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 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ
 : 12پیوست شماره 

 «یقانون اساس»نکاتی در خصوص درس 
 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ

 ز،یوظا ت،یماا ، اسالم یجندزرهناخت ساختار نظام محتزای درس مذکزر با ادم  الف(
با تزجه به متن  انز    و نظارت ی  ضا ،یگذار انز  ،ی اجرا ینداداا یو کارکرداا اراتیاخت

 خزااد بزد. را یا  اسالم یجندزر  اساس
 اای این درس به هرح ذیل خزااد بزد:سرفصل (ب

 ؛)مقدمه(زیو تعار کلّیات .1
    انز  اساس ؛اصزل کل .2
 ؛وقزق ملت .2
  ؛ا تصاد و امزر مال .9
 ؛و  یملت و  زا تیوق واکن .5
 ؛و  تیو صالو اراتی ز  مقننه و اخت .1
 ؛هزرااا .1
 ی و هرح وظایز و ... و ؛ رابر یهزرا ای یرابر .8
 و هرح وظایز و ؛  هی ز  مجر .4

 ؛رتش و سپا  پاسدارا ا .13
  ؛خارج استیس .11
 و هرح وظایز و ؛ هی ز   ضا  .12
 و هرح وظایز و ؛ نایصدا و س .12
   و هرح وظایز و ؛مل تیامن   ال یهزرا .19
   و نحز  و هرایط و ؛اساس  انز در  یباهنگر .15
 .را یا  اسالم یجندزر  پاسخ به هبدات  انز  اساس  .11

 گردد:الذکر ارا ه م منابع ذیل جدت استفاد  استاد به منظزر تتبع بیشتر، در مباوث فزق (ج
 (1218)با اصالوات را یا  اسالم یجندزر   انز  اساس .1
  مدن نیجالل الد – را یا  اسالم یجندزر  وقزق اساس .2
 را یا  اسالم یبا نظام جندزر ی وهنا .2
 ( پناا عتی)هر ابزالفضل  اض دیس – را یا  اسالم یجندزر  وقزق اساس .9
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 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــ

 : 11پیوست شماره 
 «تعلیم و تربیت اسالمی»نکاتی در خصوص درس 

 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ
و  ااروش نیترمدماصزل و  ، با اصطالوات، مبان ی وهنامحتزای درس مذکزر با ادم  الف(

 خزااد بزد.  اسالم تیو ترب میمراول تعل
 اای این درس به هرح ذیل خزااد بزد:سرفصل (ب

 مفاایم، ضرورت و اانیت؛  :کلّیات 

  : مباوث مقدمات 
 ادم تربیت ؛ 
  ؛ ...(مرتبط)تعلیم،تربیت، فلسفه اخالق، روانشناس  و یاادانشتربیت و 
 ؛ لنرو تربیت 
 منابع ( نیترمدمو نقد  تحلیل )معرف  -خذهناس  تزصیف أم. 

 ت:یو اصزل ترب  مبان 

 )...الز: مبان  تربیت ) تزوید، فطرت و  

  ش: اصزل تربیت 
  کرامت ذات  انسا 
   اینا 
 نل صالح  
    اختیار انسا 

 ت: یترب اایروش 
  ،روش تکریم ه صیت 
  ، روش الگزی 
  ،روش مز ظه 
  ،روش تصافح 
  ،روش محبت 
  ،روش انذار و تبشیر 
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  ،...روش تشزیق و تنبیه و 

  :مراول تربیت 
  ،نظری 
  اطف  
 .رفتاری  

  مرب : دانای ، اخالص، مدربان ،  نل به گفتار و....،  اایویژگ 

 منظر اسالم (.  انسا  اه ریذپتیتربابعاد  )معرف   هناخت مترب 

  در تربیت اه منظر اسالم:  مؤثر زامل 
 و...(  محیط )تاریخ، وکزمت و رابرا ، ا تصاد، غذا فرانگ 
 وراثت 
  زامل ماوراء طبیعت  
 .خزد، اراد  و اختیار  

  و مزانع تربیت: اابیوسوفات و 
  پیروی ازای نفس 
   پیروی اه هیطا 
  ااتیه صپیروی کزرکزرانه اه پدرا  و 
 غرور 
 تیظرفکم   
  طغیانگری در انگام نعنت 
  ناسپاس 
   صیا ، گنا  

ارا ه  رالذکفزقمنابع ذیل جدت استفاد  استاد به منظزر تتبع بیشتر، در مباوث  (ج
 گردد:م 

  یزدی المه مصباح   /اسالم تیو ترب میفلسفه تعل .1
   یرضا محند /  اسالم تیو ترب میاه تعل ی اادرسکتاش  .2
 یخسرو با ر یو ا / ت اسالمیدوبار  به ترب  نگاا .2
   نیم امیابراا …ت ایو /تین تربییو .9
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ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ  

 : 13پیوست شماره 
 «کودک و نوجوان یدارروش کالس»نکاتی در خصوص درس 
 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ

داری و ی کالسااروشوهنای  با  زا د، فنز ، وداش و محتزای درس مذکزر با ادم  الف(
 خزااد بزد. کارگاا به صزرت  واای و  ارههیاب  ومزهش کزدکا  و نزجزانا  و کسب مدارت

 اای این درس به هرح ذیل خزااد بزد:سرفصل (ب
 ؛یو کالسدار سیتدر زیتعر 
 ؛و نزجزا  با کزدک ی وهنا 
 ؛کزدک و نزجزا  یکالسدار دیضرورت و فزا 
 ؛ارتباط با کزدک و نزجزا  یهروع و بر رار یااروش 
 وداب ، گروا ، ، انزا و پاسخکزدکا  و نزجزانا  )پرسش  یکالسدار یاا الب  ،

 ؛(یاسهیمقاو  یانس ه ،یانکته ، دیتشب ،نینناد ، جزانب ،ی دد
 ؛تنزع و رفع خستگ جادیا یااز یه  
  دا زیتکل یااروشو  زیتکل . 

 گردد:الذکر ارا ه م منابع ذیل جدت استفاد  استاد به منظزر تتبع بیشتر، در مباوث فزق (ج
 استاد اسنا یل  مبارکه  / کزدکا  و نزجزانا   نید یااکالس یجذاش ساه 
 استاد اسنا یل  مبارکه  / غیتبل یو کالسدار سیروش تدر 
 استاد اسنا یل  مبارکه  / جزانا  جذش هیزۀ 
 استاد اسنا یل  مبارکه  / نیوفریهاد یاامدارت 

 
 هاروشزی ر ضننمنا  در خصننوی مباحث کارورزی این درس نیز جزوه مربوط به کارو

  شماره یک( محور قرار گیرد.
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 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ

 : 10پیوست شماره 
 «میروش آموزش قرآن کر»نکاتی در خصوص درس 

 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ
 ، خزانحیومزهش صح یااروشبا  زا د، فنز  و  ی وهنا محتزای درس مذکزر با ادم الف(
خزااد  کارگاا به صزرت و و   یااو کسب مدارت می رو  کر میو مفاا دیتجز ، خزانروا 
 بزد.

 اای این درس به هرح ذیل خزااد بزد:سرفصل (ب
 مفاایم، ضرورت و اانیت؛کلّیات : 
 تعریز  لزم و فنز   را ت؛ 
 ؛ رو  سیانت اش روش تدر یاراایمع 
 ؛یکالسدار طیو هرا اامدارت 
 ؛استاد  رو  یاا ژگیو 
 ؛خزانروا و   انت اش مباوث روخزان لیدال  
 در مزضز ات م تلز تجزید  رو  کریم: سیتدر یااروش 

  ؛ورکات کزتا روش تدریس 
  ؛د یورکات کشروش تدریس 
  ؛ الماتروش تدریس 
  اهباع ااء  ،نی، رفع التقاء ساکنیوروم مّد  ،اخزاناوروم نروش تدریس

  ؛و  یاا المت، و ز و ریضن
  ؛دیتجزدر  وروم زیتناروش تدریس 
 و  سیتدر زیتعر   رون یو نحز  استفاد  اه هعاراا سؤالطرح   چگزنگ

 ی؛کالسدار
 رو   یدارکالس یاامدارتدرسیینامه روش ومزهش و »متن درسیی  برای این درس کتاش  (ج

  باهد.)نشر جامعه النصطف ( م  یرونت  ابدتألیز « میکر
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 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ

 : 15پیوست شماره 
 «یمجاز یدر فضا غیروش تبل»نکاتی در خصوص درس 

 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ
 یدر فضا غیتبل یهاروشبا قواعد، فنون و  ییآشنامحتوای درس مذکور با هدف الف( 
کید( با یآن  به صورت کارگاه یهاو کسب مهارت یمجاز   یهادر شبکه غیبر تبل تأ

 گردد.می ی ارائهاجتماع
 باشد:مباحث ذیل جهت ارائه این درس مد نظر می( ب

 :فصل اول: تعاریز و اصطالوات
  نلیات روان  
  جنگ هناخت 
  هناسهما  
  هناس مزضزع 

 یساههبکهفصل دوم: 
 یساههبکهاای ظرفیت 
  یساههبکهلزاهم 
 یساههبکهی ااروش 

 فصل سزم: ترندساهی
 اای متن محزرسرویس 
 اای تصزیرمحزرسرویس 
 اای فیلم محزرسرویس 

 ساهی اشتکفصل چدارم: 
 اصزل و  زا د 
 کانزاع اشت 

 فصل پنجم: کنپین ساهی
 اصزل و  زا د 
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 روش کنپین ساهی 
 یاهاناای جریا  ساهی رسهشم: مدارتفصل 
 اای م تلزاستفاد  اه  الب 
  در نظر گرفتن م اطبا  گزناگز 
 اای م تلزاستفاد  اه ظرفیت 

o  محیط فیزیک 
o محیط مجاهی 

  یاانهرستداوم و استنرار کار 
  نلکرد پاهل  
 برندساهی 

o صدا ت 
o  اتقا 
o ا تنادساهی 

  با کسب و کاری اانهرسساهی گر  نزد  جریا 
 دهننی اانهرسفصل افتم: مدارت ت ریب جریا  ساهی 

o تزجه به ریشه مسا ل 
o  نقد  لن 
o بیا  انری 
o تغییر اولزیت 
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 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ

 : 16پیوست شماره 
 «یپژوهش یهامهارت»نکاتی در خصوص درس 

 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ
 مش ص هد  است: جدت این درسو مباوث ذیل  ااسرفصل (الف

 ، ضرورت و اانیت؛م: مفاایکلّیات.1
 ؛قیتحق دیوکنت و فزا .2
 ؛و محقق قیتحق یاا ژگیو .2
 ؛مطلزش قیمزانع تحق .9
 ؛قیانزاع تحق .5
 ؛انزاع مطالعه .1
 ؛روش مطالعه.1
 ؛ سیخالصه نز.8
 ؛د یچک.4

 ؛یبرداهت بردار.13
  ؛سینزشیفروش .11
 ؛(غیتبل شیاستفاد  اه ف ز ی)هیافزارنرم یبردارشیف .12
 ؛ گانیو با یبنددستهو  میتنظ .12
 ؛قیتحق زیتعر.19
 .قیتحق ندیفرو.15

 ؛ مسأله هناس .15.1
 ؛منابع مطالعه نییتع .15.2
 ؛اطال ات یبندثبت و طبقه ،یوورمطالعه، جنع .15.2
 ؛ ابیو اره لیتحل .15.9
 .قیگزارش تحق نیتدو .15.5
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 گردد: الذکر ارا ه مفزقع بیشتر، در مباوث منابع ذیل جدت استفاد  استاد به منظزر تتبّ  (ب
  طر  دیمج /قیروش تحق درسنامه .1
   ملکاود  را / نیمطالعات د  هناسروش .2
 نکزنام  ی/اهناکتاب ق یتحق روش .2
  اصفدان یمحند ناصر / قیتحق   لن روش .9
 رینز  کیزی،  بدالحسین نیك گزار/ تحقیق در  لزم اجتنا   روش .5
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 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ

 : 17پیوست شماره 
نمرات و  مینحوه تقسلیست دروس سفیران هدایت و 

 هاآن یابیارزش
 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ

 عنوان درس ردیف

ت
اع

س
 

 نوع درس
ال

 س
یم

ن ن
ایا

ی پ
تب

 ک
ن

مو
آز

 

ت
الیّ

فعّ
 

ی
رس

د
 

ش
وه

پژ
ی 

مل
 ع

ن
مو

آز
 

...
 و 

ی
تب

 ک
ن

مو
آز

ت 
را

نم
ع 

جم
 

ی
اه

شف
ل 

ع ک
جم

 

1  

اصول کلی 

و مشاوره 

 راهنمایی

22 
 -نظری 

 عملی
11 1  7 21 1 21 

2  
اخالق اسالمی 

1 
 21 1 21   1 11 نظری 11

3  
اخالق اسالمی 

2 
 21 1 21   1 11 نظری 11

4  
اخالق اسالمی 

1 
 21 1 21   1 11 نظری 11

5  
اخالق اسالمی 

2 
 21 1 21   1 11 نظری 11

6  
اخالق اسالمی 

1 
 21 1 21   1 11 نظری 11

7  
 اخالق اسالمی

1 
 21 1 21   1 11 نظری 11

8  
 یشناسروان

 عمومی
 21 1 21   1 11 نظری 12
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 عنوان درس ردیف

ت
اع

س
 

 نوع درس

ال
 س

یم
ن ن

ایا
ی پ

تب
 ک

ن
مو

آز
 

ت
الیّ

فعّ
 

ی
رس

د
 

ش
وه

پژ
ی 

مل
 ع

ن
مو

آز
 

...
و 

ی 
تب

 ک
ن

مو
آز

ت 
را

نم
ع 

جم
 

ی
اه

شف
ل 

ع ک
جم

 

9  
و  یشناسروان

 تبلیغ
 21 1 21   1 11 نظری 12

 21 1 21   1 11 نظری 51 بالغت  11

 21 1 21   1 11 نظری 11 1صرف   11

 21 1 21   1 11 نظری 51 2صرف   12

 21 1 21   1 11 نظری 51 1صرف   13

 21 1 21 12  5  عملی 12 صرف کاربردی  14

 21 1 21   1 11 نظری 12 1نحو   15

 21 1 21   1 11 نظری 51 2نحو   16

 21 1 21   1 11 نظری 51 1نحو   17

 21 1 21   1 11 نظری 51 2نحو   18

 21 21 21  1 1 11 نظری 51 1نحو   19

 21 1 21 12 1 1  عملی 12 نحو کاربردی  21

 21 1 21   1 11 نظری 11 1تاریخ اسالم   21

 21 1 21   1 11 نظری 12 2تاریخ اسالم   22

 21 1 21   1 11 نظری 12 1تاریخ اسالم   23

24  
تاریخ انقالب 

 اسالمی
 21 1 21   1 11 نظری 12

25  

جریان شناسی 

سیاسی دوران 

 انقالب اسالمی

 21 1 21   1 11 نظری 12

 21 1 21   1 11 نظری 25 سیره معصومین  26

 22 دعا و زیارات  27
 -نظری 

 عملی
11 1  7 21 1 21 
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28  
رجال و درایه 

 کاربردی
 21 1 21   1 11 نظری 12

 21 1 21   1 11 نظری 12 علوم حدیث  29

31  
معارف حدیثی 

1 
 21 1 21   1 11 نظری 12

31  
معارف حدیثی 

2 
 21 1 21   1 11 نظری 12

32  
تعلیم و تربیت 

 اسالمی
 21 1 21   1 11 نظری 12

33  
و  یشناسجامعه

 تبلیغ
 21 1 21   1 11 نظری 12

 21 1 21   1 11 نظری 11 قانون اساسی  34

 21 1 21   1 11 نظری 12 مدیریت اسالمی  35

 25 آیین نگارش  36
 -نظری 

 عملی
11 1  7 21 1 21 

 21 1 21   1 11 نظری 25 1احکام   37

 21 1 21   1 11 نظری 12 2احکام   38

 21 1 21   1 11 نظری 25 1احکام   39

 21 1 21   1 11 نظری 71 1اصول فقه   41

 21 1 21   1 11 نظری 71 2اصول فقه   41

 21 1 21   1 11 نظری 51 1اصول فقه   42

 21 1 21  1 1 11 نظری 51 2اصول فقه   43

 21 21 21  1 1 11 نظری 51 1اصول فقه   44
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45  
روش استخراج 

 فتوا
12 

 -نظری 

 عملی
11 1  7 21 1 21 

 21 1 21   1 11 نظری 51 1فقه   46

 21 21 21  1 1 11 نظری 51 2فقه   47

 21 1 21  1 1 11 نظری 51 1فقه   48

 21 1 21   1 11 نظری 51 2فقه   49

 21 1 21   1 11 نظری 51 1فقه   51

 21 21 21   1 11 نظری 51 1فقه   51

 21 1 21   1 11 نظری 22 قواعد فقهیه  52

 21 1 21   5 12 نظری 11 1تفسیر ترتیبی   53

 21 1 21   5 12 نظری 11 2تفسیر ترتیبی   54

 21 1 21   5 12 نظری 11 1تفسیر ترتیبی   55

 21 1 21   5 12 نظری 11 2تفسیر ترتیبی   56

 21 1 21   5 12 نظری 11 1تفسیر ترتیبی   57

 21 1 21   5 12 نظری 11 1تفسیر ترتیبی   58

 21 1 21   5 12 نظری 11 7تفسیر ترتیبی   59

 21 1 21   5 12 نظری 11 5تفسیر ترتیبی   61

 21 1 21  1 1 12 نظری 11 9تفسیر ترتیبی   61

 21 1 21  1 1 12 نظری 11 11تفسیر ترتیبی  62

 21 1 21   5 12 نظری 11 11تفسیر ترتیبی  63

 21 1 21   5 12 نظری 11 12تفسیر ترتیبی  64

 21 1 21   5 12 نظری 11 11تفسیر ترتیبی  65

 21 1 21   5 12 نظری 11 12تفسیر ترتیبی  66

 21 1 21   5 12 نظری 11 11تفسیر ترتیبی  67
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 21 1 21   1 11 نظری 12 علوم قرآنی  68

69  
قرائت و تجوید 

 2قرآن
22 

 -نظری 

 عملی
11 1  7 21 21 21 

71  
قرائت و تجوید 

 1قرآن
22 

 -نظری 

 عملی
11 1  7 21 1 21 

71  
آشنایی با فرق 

 اسالمی
 21 1 21   1 11 نظری 12

72  
دروس اقتضائی 

 فرق و مذاهب -
 21 1 21   1 11 نظری 12

 21 1 21   1 11 نظری 25 1معارف و عقائد  73

 21 1 21   1 11 نظری 25 2معارف و عقائد  74

 21 1 21  1 1 11 نظری 12 1معارف و عقائد  75

 21 1 21  1 1 11 نظری 12 2معارف و عقائد  76

 21 1 21   1 11 نظری 12 1معارف و عقائد  77

 21 1 21   1 11 نظری 12 والیت فقیه  78

 21 1 21   1 11 نظری 51 حکمت اسالمی  79

 21 1 21   1 11 نظری 12 1منطق   81

 21 1 21   1 11 نظری 12 2منطق   81

 21 1 21   1 11 نظری 12 1منطق   82

 21 1 21 21 1 1 1 عملی 12 تحقیق پایانی  83

84  
روش آموزش 

 احکام
22 

 -نظری 

 عملی
11 1  7 21 1 21 

85  
روش آموزش 

 قرآن کریم
22 

 -نظری 

 عملی
11 1  7 21 1 21 
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86  
روش تبلیغ در 

 فضای مجازی
12 

 -نظری 

 عملی
11 1  7 21 1 21 

87  
روش تحلیل 

 مسائل سیاسی
22 

 -نظری 

 عملی
11 1  7 21 1 21 

 12 روش تدریس  88
 -نظری 

 عملی
11 1  7 21 1 21 

89  
روش ذکر 

 مصیبت
22 

 -نظری 

 عملی
11 1  7 21 1 21 

91  
روش سخنرانی 

 دینی
 21 1 21   1 11 نظری 25

91  

کالسداری روش 

کودکان و 

 نوجوانان

22 
 -نظری 

 عملی
11 1  7 21 1 21 

92  
کارورزی 

 1 هاروش
 21 1 21 12  5  عملی 12

93  
کارورزی 

 2 هاروش
 21 1 21 12  5  عملی 12

94  
کارورزی 

 1 هاروش
 21 1 21 12  5  عملی 12

95  
کارورزی 

 2 هاروش
 21 1 21 12  5  عملی 12

96  
کارورزی 

 1 هاروش
 21 1 21 12  5  عملی 12
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97  
کارورزی 

 1 هاروش
 21 1 21 12  5  عملی 12

98  
 یهامهارت

 پژوهشی
12 

 -نظری 

 عملی
11 1  7 21 1 21 
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 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ

 : 18پیوست شماره 
های سازی دروس سفیران هدایت با برنامهجدول تطبیق

 جاری و جدید
 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ

 
 

 حوزه دانشی اخالق 
 عنوان دروس برنامه جدید عنوان دروس برنامه جاری عنوان دروس سفیران هدایت

 * * اصول  لا مشاوره و راهنمایا

 1اخالق اسالما 
 1اخالق 

 1اخالق اسالما 

 2اخالق اسالما  2اخالق اسالما 

 3اخالق اسالما 
 2اخالق 

 3اخالق اسالما 

 اخالق اسالما 4 4اسالما اخالق 

 اخالق اسالما 5  3اخالق  5اخالق اسالما 

 اخالق اسالما 6 * 6اخالق اسالما 

 * * عموما اشناسروان

 * * و تبلیغ اشناسروان
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 حوزه دانشی ادبیات عربی 
 عنوان دروس برنامه جدید عنوان دروس برنامه جاری عنوان دروس سفیران هدایت

 بالغت 2 و 3 بالغت  1 و 2 بالغت

 1صرف  1صرف  1صرف 

 2صرف  2صرف  2صرف 

 3صرف  3صرف  3صرف 

 صرف 4 و تجتیه و تر یب1 * صرف  اربردی

 نحو 1، 2و 3 نحو 1و 2 1نحو 

 نحو 4 نحو 3 و 4 2نحو 

 نحو 5 نحو 5 و 6 3نحو 

 نحو 6 نحو 7 و 8 4نحو 

 نحو 7 نحو 9 و 11 5نحو 

 تجتیه و تر یب2 تجتیه و تر یب نحو  اربردی

 
 
 یخ و سیره  حوزه دانشی تار

 عنوان دروس برنامه جاری عنوان دروس سفیران هدایت
عنوان دروس برنامه 

 جدید

 تاریخ اسالم 1 تاریخ 1 و 2 1تاریخ اسالم 

  2تاریخ اسالم  3تاریخ  2تاریخ اسالم 

 2تاریخ اسالم  * 3تاریخ اسالم 

 انقالب اسالما تاریخ * تاریخ انقالب اسالما

  شناسا سیاسا دورانجریان

  انقالب اسالما
* * 

 تاریخ اسالم 2 تاریخ 4 و 5 و  6سیره معصومین
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 حوزه دانشی حدیث 
 عنوان دروس برنامه جدید عنوان دروس برنامه جاری عنوان دروس سفیران هدایت

 ادعیه و زیارال * دعا و زیارال

 * * رجال و درایه  اربردی

 علوم حقیث علوم حقیث حقیث علوم

 البالغهنهج 2و  1البالغه نهج 1معارف حقیثا 

  افا نهجالبالغه 3 2معارف حقیثا 

 
 حوزه دانشی علوم انسانی 

 عنوان دروس برنامه جدید عنوان دروس برنامه جاری عنوان دروس سفیران هدایت

 * * تعلیم و تربیت اسالما

 * * و تبلیغ اشناسجامعه

 * *  انون اساسا

 * * مقیریت اسالما

 
 حوزه ادبیات فارسی 

 عنوان دروس برنامه جدید عنوان دروس برنامه جاری عنوان دروس سفیران هدایت

 زبان و ادبیال فارسا  یین نگارش  یین نگارش
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 حوزه دانشی فقه و اصول 
 برنامه جدیدعنوان دروس  عنوان دروس برنامه جاری عنوان دروس سفیران هدایت

 اح ام 1 اح ام 1 1اح ام 

 2اح ام  2اح ام  2اح ام 

 3اح ام  2اح ام  3اح ام 

 (1)ب  1اصول فقه  1اصول  1اصول فقه 

 اصول فقه 1 )ب 2( اصول 2 2اصول فقه 

 اصول فقه 2 اصول 3 3اصول فقه 

 اصول فقه 3 اصول 4 4اصول فقه 

 اصول فقه 4 اصول 5 و 6 5اصول فقه 

 فقه 1 و 2 * روش استصراج فتوا

 فقه 3 )ب 1( فقه 1 و 2 1فقه 

 فقه 3 )ب 2( فقه 3 و 4 2فقه 

 فقه 4 و 5 فقه 5 و 6 3فقه 

 فقه 6 و 7 فقه 7 و 8 4فقه 

 فقه 8 و 9 فقه 9 و 11 5فقه 

 فقه 11 فقه 11 و 12 6فقه 

  واعق فقهیه *  واعق فقهیه
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 حوزه دانشی قرآن 
 عنوان دروس برنامه جدید عنوان دروس برنامه جاری سفیران هدایتعنوان دروس 

  شنایا محتوایا با  ر ن1  ر ن 1 1تفشیر ترتیبا 

  شنایا محتوایا با  ر ن2  ر ن 2 2تفشیر ترتیبا 

  شنایا محتوایا با  ر ن3  ر ن 3 3تفشیر ترتیبا 

  شنایا محتوایا با  ر ن4  ر ن 4 4تفشیر ترتیبا 

  شنایا محتوایا با  ر ن5  ر ن 5 5ترتیبا تفشیر 

  شنایا محتوایا با  ر ن6 * 6تفشیر ترتیبا 

 * * 7تفشیر ترتیبا 

 * * 8تفشیر ترتیبا 

 * * 9تفشیر ترتیبا 

 * * 11تفشیر ترتیبا 

 * * 11تفشیر ترتیبا 

 * * 12تفشیر ترتیبا 

 * * 13تفشیر ترتیبا 

 * * 14تفشیر ترتیبا 

 * * 15ترتیبا تفشیر 

 علوم  ر نا علوم  ر ن علوم  ر نا

 * تجویق 1 1 رائت و تجویق  ر ن 

 تجویق 2 تجویق 2 2 رائت و تجویق  ر ن 
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  وزه  دانش  کالم 
 عنوان دروس برنامه جدید عنوان دروس برنامه جاری عنوان دروس سفیران هدایت

 * *  شنایا با فرق اسالما

 * * مذاهب فرق و -دروس ا تضائا 

 1معارف و عقایق   1عقائق  1معارف و عقائق 

 2معارف و عقایق  2عقایق  2معارف و عقائق 

 معارف و عقایق 3 عقایق 3 3معارف و عقائق 

 معارف و عقایق 4 عقایق 4 4معارف و عقائق 

 معارف و عقایق 5 )ج 1( عقایق 5 5معارف و عقائق 

 معارف و عقایق 5 )ج 2( ح ومت اسالما والیت فقیه

 
 وزه  دانش  منطق و فلسفه 

 عنوان دروس برنامه جدید عنوان دروس برنامه جاری عنوان دروس سفیران هدایت

 ح مت اسالما  شنایا با فلشفه ح مت اسالما

 1منکق  1منکق  1منکق 

  2منکق  3و  2منکق 2منکق 

 3منکق  4منکق  3منکق 
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 ااوزه  دانش  مدارت 
 عنوان دروس برنامه جدید عنوان دروس برنامه جاری سفیران هدایتعنوان دروس 

 تحقیق پایانا * تحقیق پایانا

 * * روش  موزش اح ام 

 * * روش  موزش  ر ن  ریم

 * * روش تبلیغ در فضای مجازی

 * * روش تحلیا مشائا سیاسا

 روش تبلیغ و تقریس * روش تقریس

 * * روش ذ ر مصیبت

 * * دیناروش سصنرانا 

 * * روش  السقاری  ود ان و نوجوانان

 * * 1 هاروش ارورزی 

 * * 2 هاروش ارورزی 

 * * 3 هاروش ارورزی 

 * * 4 هاروش ارورزی 

 * * 5 هاروش ارورزی 

 * * 6 هاروش ارورزی 

های پژوهشامهارل * پژوهشا یهامهارل  
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 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ

 : 19پیوست شماره 
 طالب در مراکز حوزوی و غیرحوزوی نامه تحصیل همزمانآیین

ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ  

هما  در دانشگا  در وین با  نایت به روی وورد  تعدادی اه وزهویا  به تحصیل ام :1ماده
منظزر  ال ، به هزرای محترم 2922و  2421تحصیالت وزهوی و با تزجه به مصزبات 

اای ااتنام به مسا ل ومزهه  و رسالت، طلبگ  نظارت بر وفظ اصالت وزهوی، هّی 
فراام ساختن امکا  وضزر رووانیز  ، تحقیق  و پژواش  این دسته اه طالش

ای متناسب با نیاهاای  لن  جامعه و برای ایجاد اای م تلز  لن  و بینارهته رصه در
هما  نامه و دستزرالعنل ضزابط تحصیل امناای م تلز، وییه در ب شوودت رویّ 

 گردید  است.   که در ادامه ومد ، طالش در وزه  و دانشگا  به هرو
 باهد:اای ذیل مد نظر م هما  وزهویا  در مراکز دانشگاا  سیاستدر تحصیل ام :2ماده

 ؛ااو هما  و ونایت اه  ااتنام به نظارت نداداای مسئزل وزهوی بر طالش هاغل به تحصیل ام (1

کید بر ر ایت هئز  رووانیت و ضزابط وزه  در مدت تحصیل در دانشگا  (2  ؛2تأ

 اای  لنیه؛ااتنام به تناسب رهته انت اب  در دانشگا  با رسالت و اادام وزه  (2

کید بر پایبندی به  (9  ات و ر ایت هئزنات اخال  ، سیاس ، ا تقادی؛تعّددتأ

ای جدید  لزم بشری و کاربست و  در گسترش و تبلیغ اگیری اه یافتهاا و بدر تعامل با دانشگا  (5
 دین اسالم.

 :هما هرایط متقاضیا  تحصیل ام :3ماده
 ؛2اتنام ودا ل سطح  الز(

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 به تصزیب رسید  است. 22/11/18. این مصزبه در خصزص مقررات تحصیل طالش در دانشگا  است که در تاریخ 1
صزبه در2 صزبه  . این م صزص ویین نامه اجرای  م ست و در تاریخ  242خ هد  ا سید   38/39/83تنظیم  صزیب ر به ت

 است.
صیل ام2 صد تح سط مرکز مدیریت وزه . ر شگا  و وزه  تز هد  اه طالش  تعّدداای  لنیه با تزجه به هما  در دان اخذ 

 باهد.اای  لنیه م هش وزه  ال نند انجام خزااد هد و نظارت بر نحز  تحصیل طالش تزسط معاونت ومز
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 اا؛اا و ضرورتبزد  رهته مزرد نظر در دانشگا  با نیاه مناسب ش(
 ومزهه  وزهوی طلبه متقاض ؛ پروند  بزد فعال  ج(

اای تحصیل  در دانشگا  و  دم تأثیرپذیری اه افکار و اندیشه یمثبت اه ارتقا انگیز  داهتن د(
 عارض با اسالم ناش محندیتم

هما  در وزه  و مراکز دانشگاا  بر اساس رهد تحصیل  متناسب با متقاض  برای تحصیل ام تزانای  ای(
 ضزابط وزهوی؛

 اه وسن سابقه و سالمت اخال   و رفتاری؛ برخزرداری و(
 لبگ  در مدت تحصیالت وزهوی؛ط هّی  ر ایت ه(

 هما  اه معاونت ومزهش.تحصیل ام مجّزهاخذ ح( 
 صادره را لغو نماید. مجّوزتواند در صورت فقدان هر یک از شرایط مذکور، کمیسیون میتبصره: 

 کمیسیون احراز صالحیت تحصیل همزمان

 :ا ضای کنیسیز  :4ماده
 یس کنیسیز (؛ اای  لنیه )رمعاو  ومزهش وزه  (1
 اای  لنیه )یا ننایند  ایشا (؛تدذیب و تربیت وزه معاو   (2

 مسئزل مرکز امزر صیانت  )یا ننایند  ایشا (؛ (2
 مدیر امزر تحصیل  معاونت ومزهش )دبیر کنیسیز (؛ (9

 معاو  ومزهش مدیریت سطزح  ال . (5

به تشخیص دبیر کمیسیون، دعوت از کارشناسان یا افراد متقاضی، به تناسب موضوعات :  1 تبصره
 باشد.دون حق رأی در جلسات، بالمانع میو ب

لسه با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت و مصوبات جلسه با تأیید اکثریت ج:  2 تبصره
 گردد.نهایی تلقی خواهد شد و با امضای رئیس کمیسیون ابالغ می ،حاضرین

 باشد.دبیرخانه این کمیسیون در معاونت آموزش می:  3 تبصره
 :وظایز کنیسیز  :5ماده

 ؛1ااو بررس  پروند  متقاضیا  جدت اوراه صالویت  (1

 تحصیل انزما  برای متقاضیا ؛  مجّزهصدور  (2

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 51تزجه به هرایط مندرج در ماد  . با 1
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 اای خاص؛تعیین صالویت تحصیل در رهته (2

 ّزهمجاای معرف  هد  اه طرم معاونت ومزهش که طالش بدو  نیاه به اخذ بررس  و تأیید رهته (9
 را انت اش ننایند. ااو بتزانند 

اای معرف  هد  اه طرم معاونت ومزهش که طالش بدو  نیاه به اخذ دانشگا بررس  و تأیید  (5
 مشغزل به تحصیل هزند. ااو بتزانند در  مجّزه

هما  طالش و ا الم نظر دربار  ادامه بررس  گزارهات مزردی مربزط به وضعیت تحصیل ام (1
 ؛ااو تحصیل 

 مزایای وزهوی؛مندی متقاضیا  اه تعیین و پیشنداد تکلیز در خصزص بدر  (1

 دریافت شهریه در مدت تحصیل، به نظر مراجع عظام بستگی دارد. تبصره:

 اای کارهناس ؛تعیین معیاراا و مالک (8

 هما .اای اجرای  و نظارت  در خصزص تحصیل امتصزیب دستزرالعنل (4

 باهد.دبیرخانه کنیسیز  در معاونت ومزهش مستقر م  :6ماده

 اه: است هما   بارتتحصیل ام مجّزهوظایز معاونت ومزهش در خصزص بررس   :7ماده

هما  مطابق هرایط و ضزابط مصزش )در ثبت نام و تشکیل پروند  برای متقاضیا  تحصیل ام (1
 مدیریت امزر تحصیل  معاونت(؛

های علمیه اصفهان و خراسان داشته و در حال تحصیل طالبی که سابقه تحصیل در حوزه تبصره :
با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و سابقه وضعیت  ؛علمیه هستندهای رسمی در مرکز مدیریت حوزه

 آموزشی خود در مراکز مدیریت اصفهان و خراسان اقدام به ثبت نام نمایند.
 اای ذیربط؛انجام استعالمات الهم در خصزص مسا ل ومزهه  و رفتاری اه مراجع و ب ش (2

 اا؛تکنیل و ارسال پروند  متقاض  به کنیسیز  اوراه صالویت   (2

 ندارند. مجّوزاند نیاز به اخذ شده ح چهارطالبی که موفق به اخذ مدرک سط تبصره:

 اای الهم برای متقاضیا  پیرو استعالم دانشگا  مربزطه، پس اه تأیید کنیسیز ؛صدور گزاا   (9

 ؛مجّزهبررس  ساالنه وضعیت تحصیل  طالش دارای   (5

پاس گزی  به استعالمات مراکز دانشگاا  و وزهوی در خصزص وضعیت طالش در وال   (1
 هما  و یا متقاض ؛تحصیل ام

پیگیری و انجام ا دامات الهم در خصزص تشکیل جلسات، مصزبات و تصنینات کنیسیز   (1
 اوراه صالویت؛
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ربط ر مراجع ذیاای مزردی و سالیانه اه وضعیت تحصیل  طالش به کنیسیز  و سایارا ه گزارش (8
 با تأیید ر یس کنیسیز ؛

کل   مجّزهاا، جدت اخذ اا و مراکز دانشگاا  به کنیسیز  اوراه صالویتمعرف  رهته (4
 .1ااو انت اش و تحصیل در 

 کنترل، ارزیابی و نظارت

اا، فقط پیش اه وغاه تحصیل در هما  اه کنیسیز  اوراه صالویتتحصیل ام مجّزهاخذ  :8ماده
 باهد.پذیر و الهم م دانشگا  امکا 

طالبی که به دلیل عدم اطالع از این ماده، شاغل به تحصیل در دانشگاه هستند ملزم به  :تبصره
 هستند. مجّوزاقدام عاجل برای تشکیل پرونده و اخذ 

اه مرکز  مجّزهاهتغال به تحصیل در مراکز دانشگاا  به صزرت انزما  بدو  اخذ  :9ماده
ش دارای پروند  رسن  پذیرش، به منزله انصرام اه اای  لنیه برای طالمدیریت وزه 

 هزد.اای  لنیه تلق  م تحصیل در وزه 
های علمیه برای ادامه تحصیل در مرکز مدیریت حوزه مجّوزپذیرش مجدد یا صدور  تبصره:

 منوط به موافقت کمیسیون آموزش خواهد بود.
اه مزایای ومزهه ،  مندیهما ، جدت استنرار بدر تحصیل ام مجّزهطالش دارای  :11ماده

نیاهمند تأیید وضعیت ومزهه  خزد در ار سال تحصیل  استند و الهم است گزارش 
هما  وضعیت تحصیل  خزد را ابتدای ار سال تحصیل  به واود متصدی تحصیل ام

 در معاونت ومزهش ارا ه ننایند.
دعدم پایبندی طلبه به  تبصره: ی مناسب ات در خصوص رعایت شؤونات و رشد تحصیلتعهّ
گویی به استعالمات های صادره در این خصوص شده و عدم پاسخمجّوزتواند منجر به لغو حوزوی، می

 را در پی داشته باشد.
هما  طالش سفیرا  ادایت پس اه اتنام دور  ومزهه ، در صزرت  دم تحصیل ام :11ماده

 معاونت تبلیغ بالمانع است. مجّزهتبلیغ ، با  تعّدد ۀتکنیل دور
شود و صادر می ،برای این دسته از طالب تنها گواهی فارغ التحصیلی و اتمام دروس تبصره:

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
هته1 شگا . ر هرایط الهم در این وییناا و دان ه اص دارای   ، ا دام بهمجّزهبدو  نیاه به اخذ  ااو نامه بتزانند در اای  که ا

 هما  ننایند.تحصیل ام
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دمدرک تحصیلی نهایی پس از تکمیل   تبلیغی صادر خواهد شد. تعهّ

اای  لنیه و یا اخراج، وضعیت کل  در صزرت انصرام طلبه اه ادامه تحصیل در وزه  :12ماده
 گزارش ،هما  در و  داد  هد  استتحصیل ام مجّزهدانشگاا  که مرکز به  طلبهپروند  

 هزد.م 
های مرکز دانشگاهی مزبور، در صورت به وجود آمدن وضعیت فوق، پاسخ به استعالم تبصره:

 پذیر خواهد بود.فقط در موضوعات مربوط به قبل از انصراف و یا اخراج از حوزه امکان
کیل پروند  و طالش دارای انصرام اه تحصیل و یا سایر مشکالت ومزهه ، جدت تش :13ماده

پاسخ به استعالمات، ابتدا الهم است وضعیت تحصیل  خزد را اه طریق مدرسه و 
 مدیریت استا  مش ص و ارا ه ننایند.

اای اای غیروضزری و مجاهی مانند دانشگا ه ضزابط تحصیل در دانشگا کلیّ  :14ماده
 وضزری است.

 زمانتحصیل هم مور تحصیلی معاونت آموزش در خصوصدستورالعمل مربوط به اداره ا

ادار  خدمات ومزهه  مدیریت امزر تحصیل  معاونت ومزهش، مجری امزر مربزط به  :15ماده
هما  طالش در وزه  و دانشگا  خزااد بزد که وظایز و  به هرح نامه تحصیل امویین

 باهد:هیر م 

 درخزاست متقاض ؛ باتشکیل پروند   (1

 کتب  اه طالش متقاض ؛ تعّدداخذ  (2
 اخال  ، سیاس ، ا تقادی و... متقاض  اه مرکز امزر صیانت ؛استعالم وضعیت  (2
 ارسال پروند  به کنیسیز  بعد اه ا الم نظر مسا د مرکز امزر صیانت ؛ (9

 ؛مجّزهپاس گزی  به استعالم نداداای دانشگاا  و مرتبط پس اه صدور  (5
در ات و ر ایت هئزنات اخال  ، سیاس ، ا تقادی وین تحصیل تعّددنظارت بر  نل به  (1

 دانشگا ؛

 استعالم ساالنه اه واود ارهیاب  تحصیل  دربار  طالش معرف  هد  به مراکز دانشگاا ؛ (1
ارجاع مجدد پروند  به کنیسیز  تجدید نظر، در صزرت تغییر هرایط یا  دم پایبندی متقاض   (8

 ات؛تعّددبه 
رادی ل، برای افابالغ وکم کنیسیز  مبن  بر  طع مزایا و انصرام وزهوی و یا جزاه ادامه تحصی (4



 111   هاپیوست: ششمبخش 

نامه ت لز کنند و یا افرادی که بدو  اناانگ  با مرکز مدیریت در مراکز تعّددکه اه مفاد 
 ؛دانشگاا  به تحصیل مشغزل هزند

و ارسال و  به  ،مجّزه دم نیاه به  اای متقاض   اا و دانشگا تشکیل پروند  در خصزص رهته (13
 .هزرای گسترش)یا هزرای  ال (

 صادره به مراکز دانشگاهی، از طرف دفتر معاونت آموزش خواهد بود.های : نامهتبصره

 :مدارک الهم جدت تشکیل و تکنیل پروند  :16ماده
 اای  نزم  یا گرایش ؛برگه ارهیاب  رسن  مبن  بر اتنام ودا ل سطح دو در یک  اه رهته (1

سه  و ارا ه گزاا  مبن  بر مجاه بزد  تحصیل در دانشگا  برای طالش فارغ التحصیل سطزح دو (2
 اای  لنیه؛سفیرا  ادایت اه معاونت تبلیغ وزه 

کتب  مبن  بر ر ایت هئز   تعّددهما  و تحصیل ام مجّزهتکنیل فرم درخزاست صدور  (2
اای وزهوی در مدت تحصیل در دانشگا  فّعالّیترووانیت و مقررات وزهوی انرا  با ادامه 

 ؛و بعد اه فراغت یا انصرام اه تحصیل

 اای  نزم  و اخال  .مزر صیانت  در خصزص صالویتتأییدیه مرکز ا (9
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 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ

 : 34پیوست شماره 
 فرم مصاحبه سفیران هدایت

 ـــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــ
 بسنه تعال 

 هنار  پروند  مصاوبه: ................ 
 ................ تاریخ:  

سه  لنیه ................... ستا  ................................ مدر هدر ستا  ...........................    ..........ا

 کد مدرسه ............................. کد داوطلب .....................
خانزادگ.......................... : نام .  پدر...................................... :  نام    ........................:نام 

  .........../............./.......خ تزلد یتار ...................:محل صدور............ .........................: کدمل

   دروال تحصیل    فارغ التحصیل وضعیت تحصیل :

صیل ................................... تعداد  سال تح صیل  .................................................  هته تح ر

تاریخ اخذ  ..........وخرین مدرک.................. معدل کل...................... گذراند  ...............واوداای 

 تلفن انرا .............................. وخرین مدرک......................

 ........................................ودرس...........................................................................

 1ش به حوزه:  معنوی نه مادی...(یانگیزه گرا -1

.......................................................... 

 ازیامت 11 حداکثر
 یعال خوب متوسط فیضع
 13ات 8تا 1تا  2تا 

.............     

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
گرفته باشننند نباید جذب شننوند گرچه در  امتیاز متوسننط یا ضننعیفباشنند لذا کسننانی که شنناخه های کلیدی می 7تا 1ردیف  تذکر :.  1

 های دیگر امتیاز عالی داشته باشند.بخش
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عالقه مندی به لباس مقدس روحانیت و انجام  -2
 ................................خدمت تبلیغی: .....

 ازیامت 11 حداکثر
 یعال خوب متوسط فیضع
 13ات 8تا 1تا  2تا 

.............     

 صالحیت اخالقی و اجتماعی: - 2
......................................................... 

 ازیامت 11 حداکثر
 یعال خوب متوسط فیضع
 13ات 8تا 1تا  2تا 

.............     

 صالحیت سیاسی و التزام عملی به والیت فقیه: -9
.......................................................... 

......................................................... 

 ازیامت 11 حداکثر
 یعال خوب متوسط فیضع
 13ات 8تا 1تا  2تا 

.............     
 و اصالت خانوادگی: یدات مذهبیتق -5

.............................................................. 

.............................................................. 

 ازیامت 11 حداکثر
 یعال خوب متوسط فیضع
 13ات 8تا 1 تا 2 تا

.............     
 :سالمت جسمی و روحی روانی -1

مام   مانعی برای ا لب  که داوط مت جسننمی و روانی آن اسنننت   مراد از سننال

صیل و تبلیغ شته  جماعت، تح سب و ... ندا ضو، راهری نامنا اعم از نقه ع

 ............................. باشد(

 اهیامت 13وداکثر 
   ال خزش متزسط زیضع
 13ات 8تا 1 تا 2 تا

     

 توان فکری: -7
.............................................................. 
.............................................................. 

 اهیامت 13وداکثر 
   ال خزش متزسط زیضع
 13ات 8تا 1 تا 2 تا

     
گاهی به احکام مورد ابتالء و ضروری   تسلط  -8 آ

 به قرائت قرآن و حمد و سوره(:
..................................................... ......... 

 اهیامت 1وداکثر 
   ال خزش متزسط زیضع
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 1 تا 5 تا 2 تا  5/1 تا
     

فرهنگی و  ،یاسی، سیمذهب یهافّعالّیت -4
 :یاجتماع

.............................................................. 

.............................................................. 

 اهیامت 1وداکثر 
   ال خزش متزسط زیضع

 1 تا 5 تا 2 تا  5/1 تا
     

  :قدرت جذب، حسن راهر ،قدرت بیان -11
.............................................................. 
.............................................................. 

 اهیامت 1وداکثر 
   ال خزش متزسط زیضع

 1 تا 5 تا 2 تا  5/1 تا
     

 :پذیرداوطلبین مناطق محروم و آسیب -11
.............................................................. 
.............................................................. 

 

 اهیامت 1وداکثر 
   ال خزش متزسط زیضع

 1 تا 5 تا 2 تا  5/1 تا
    
     

 وفظ  رو  ار جزء یک امتیاه، : هاامتیاز اولویت -12
امتیاه، تحصیالت فزق دیپلم  1ارننر   15معدل باالتر اه 

  امتیاه( 9و  2ترتیب و لیسانس به 
.............................................................. 

 اهیامت 1وداکثر 
   ال خزش متزسط زیضع

 1 تا 5 تا 2 تا  5/1 تا
     

ر دامتیاه خانزاد  هییددا، جانیاها ، وهادگا  و وافظین بیش اه یک هییشییم  رو  کریم و و ندج البالغه  بال  تذکر:
 است. وهمز  ورودی ا نال هد 

 یلیخ
 فیضع

متوسط به  متوسط  فیضع
 خوب

 یلیخ خوب
  خوب

 یعال

 41 تا ازیامت 25 تا
 ازیامت

 51 تا
 ازیامت

 75 تا ازیامت 61 تا
 ازیامت

 85 تا
 ازیامت

 111 تا
 ازیامت
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  :ازاتیجمع بندی امت

. 
 تمایل می توانند فرم مصاحبه را مجزا تکمیل نمایند.قابل توجه مصاحبه کنندگان محترم در صورت 

ین نقاط قّوت و ضعف داوطلب مرقوم فرمایید. یابی نهایی خود را از شا خه تر  ل:فا ارز
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
.................. 
 
 امضاء تاریخ ................................................................( 1نام و نام خانزادگ  مصاوبه کنند  ) 
  
 امضا تاریخ ...............................................................( 2نام خانزادگ  مصاوبه کنند  )نام و  

 
 


