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مقدمه

این آیین نامه ،مجموعه مقررات و ضوابط حاکم بر مدارس علمیه مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در سطح چهار را شامل
می شود .هدف از آن ،ایجاد هماهنگی در فعالیتهای آموزشی پژوهشی و ارتقاء کیفیت این فعالیتها و در نهایت فراهم شدن
زمینه نظارت و ارزیابی آموزشی است.
ذکر چند نکتهی ضروری:
 .1مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی حوزوی ،ملزم به اجرای دقیق و کامل برنامههای آموزشی و مقررات و ضوابط
مصوب اند و هیچ تغییری در آنها مجاز نیست.
 .2مسئولیت آشنا کردن طالب و اساتید با مفاد این آییننامه بر عهده مراکز تخصصی و موسسات است.

ماده :1

در این آییننامه ،اصطالحات با تعاریف مشروح ذیل مورد استفاده است:

 1-1مرکز مدیررردح زه هدی لمیهدخ اهرهرر

مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران ،تحت نظارت شوووورای

سویاستگذاری حوزههای علمیه خواهران ،امر سازماندهی ،هدایت ،نظارت و پشتیبانی مدارس علمیه خواهران سراسر
کشور را بر عهده دارد که به اختصار مرکز نامیده میشود.
 2-1مؤسد ددخ شمه

لیلی زه و

واحد آموزشووی اسووت که دو یا چند رشووته تخصووصووی مورد نیاز را با گرای های

مربوطه ،ارائه میکند که در این آییننامه به اختصار «مؤسسه» گفته میشود.
 3-1مرکز تخصددصددی واحد آموزشووی اسووت که یکی از رشووتههای تخصووصووی مورد نیاز را با گرای های مربوطه ،ارائه
میکند.
 4-1سدد چ اری به سوووومین مرحله از نظام تعلیم و تربیت حوزههای علمیه خواهران اطالق میشوووود که در رشوووتهها و
گرای های مختلف با رویکرد پایهی تخصصی ،طراحی و اجرا میگردد .به فارغ التحصیالن این مقطع ،دانشنامه سطح
چهار اعطاء میشود.
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 5-1درنشنیمخ س چ اری به گواهینامه رسمی اطالق میشود که بر فارغالتحصیلی طلبه در مقطع تخصصی داللت دارد و
دارنده آن از کلیهی مزایای علمی و اسووتخدامی فارغ التحصوویالن دورههای دکتری دانشووگاهها و مراکز آموزشعالی
برخوردار است.
 6-1گرو شمه شی تعدادی از اساتید رشته و گرای
 7-1د وس رصمی دو
 8-1د وس پهشنهی دو

مربوط است که براساس آییننامه خاص انتخاب میشوند.

دروسی که مربوط به دوره سطح  4است و کلیه طالب موظف به گذراندن آنها هستند.
دروسوی اسوت که طلبه در مقطع قبل نگذراندهاست ،وگذراندن آن قبل از اخذ دروس اصلی

دوره الزامی است .
 9-1د وس جبررنی دروسووی اضووافه بر واحدهای مقرر سووطح چهار اسووت که گذراندن آنها به عنوان درس جبرانی برای
طلبه الزامی است.
 11-1شدهخ یکی از شعب علوم و معارف اسالمی یا دان های مورد نیاز حوزه است که از نظر موضوع وکارآمد کامالً
مشخص و از دیگر موضوعات متمایز است.
 11-1گرررش جهتگیری تخصصی در یک رشته تحصیلی است.
 11-1ش مه

بی تخصدصدی آزمونی شامل مهارت خواندن ،درک مطلب و نگارش در یک زبان غیر از زبان فارسی

است.این آزمون در زمان پذیرش طلبه ،انجام میشود.

ماده :2سوطح چهار ،دورهی آموزشوی وووو پژوهشی است که به صورت نیمسالی واحدی و منحصراً به شکل حضوری اجرا میشود.
ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده شده و قبولی یا عدم قبولی در یک درس ،به همان درس محدود میشود.

ماده :3طول دوره با احتساب پایان نامه و بدون محاسبه مرخصی ،حداقل  8و حداکثر  12نیمسال است.
تبصر  1مدت زمانی که به دلیل عدم ارائهی درس توسط مرکز تخصصی یا مؤسسه ،امکان تحصیل برای طلبه فراهم نباشد؛
جزو سنوات تحصیلی وی محسوب نمیشود.
تبصر  1به ازای هر  11واحد از دروس پی نیاز و جبرانی ،یک نیم سال به حداکثر طول دوره اضافه میشود.
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در صوورتی که طلبه نتواند واحدهای درسوی تعیین شوده را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند ،از ادامه

تحصیل محروم میشود و تحصیل مجدد وی ،منوط به طی مجدد مراحل پذیرش است.
تبصر در موارد خاص ،در صوورتی که طلبه کلیهی واحدهای درسی را گذرانده ولی به دالیل موجه ،در زمان مقرر،موفق
به دفاع از رساله علمی نشود؛ موضوع در کمیسیون خاص آموزش مرکز ،بررسی میگردد.
ماده :5هر سال تحصیلی ،متشکل از دو نیمسال و هر نیمسال تحصیلی ،مشتمل بر  11هفته درسی و  2هفته امتحانی است.
تبصر مراکز تخصصی و مؤسسات ،موظفند امتحانات مجدد را در زمانهای ابالغی برگزار نمایند.
ماده :6معاونت آموزش در پایان نیمسال دوم هر سال تحصیلی ،تقویم تحصیلی سال بعد را ،به مراکز و مؤسسات ،ابالغ میکند.
ماده :7مراکز تخصصی و مؤسسات موظف به اجرای برنامه درسی ابالغی از سوی مرکز هستند.
ماده:8

تحصویل همزمان در حوزه و دانشگاه یا چند واحد حوزوی ممنوع است .در صورت تخلف ،طلبه از ادامهی تحصیل در

حوزه محروم میشود.
ماده :9به منظور ایجاد فرصت تبلیغی ،دهه اول محرم و نیمه دوم ماه مبارک رمضان ،دروس تعطیل است.
ماده :11حداقل نصاب تشکیل کالس  5نفر و حداکثر  11نفر است.

ماده :11طلبه موظف است در مهلتهای تعیین شده در تقویم تحصیلی نسبت به انتخاب واحد اقدام کند.
تبصر در صوورت تخخیر در این امر ،مشروط بر آنکه سه هفته از شروع نیمسال نگذشته باشد؛ انتخاب واحد طلبه با تخیید
گروه آموزشی ،امکانپذیر است.
ماده :12طلبه میتواند بر اساس طول مدت تحصیل ،در هر نیمسال بین  1تا  11واحد انتخاب کند.
تبصدر  1طلبهای که در یک نیمسال ،معدل  18به باال کسب نماید ،با موافقت گروه آموزشی ،میتواند در نیمسال بعد،
حداکثر تا  12واحد درسی انتخاب کند.
تبصدر  1در صوورتی که معدل طلبه در یک نیمسوال کمتر از 14شوود؛ در نیمسال بعد ،حق انتخاب بی

از  8واحد را

ندارد.
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تبصر  3در صورتی که طلبه برای فراغت از تحصیل ووو بدون احتساب رساله علمی ووو صرفاً  14واحد درسی داشته باشد؛
منوط به دارا بودن حداقل معدل 14در نیمسال قبل ،مجاز به أخذ کلیّهی واحدها در آخرین نیمسال ،خواهد بود.
تبصددر  4در صووورتی که طلبه در یک نیمسووال ،عالوه بر دروس اصوولی دوره ،دروس پی نیاز یا جبرانی را نیز انتخاب
کند؛ تعداد واحدهای انتخابی ،به  8تا  12واحد افزای

مییابد.

تبصر  5در صورتی که طلبه برای فراغت از تحصیل ،کمتر از  1واحد داشته باشد و یا به دالیل موجه و به تشخیص گروه
آموزشی و نتواند حداقل واحد را انتخاب کند؛ اخذ کمتر از حداقل مجاز ،بالمانع بوده و آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی
طلبه محاسبه میگردد؛ لکن معدل آن تخثیری در مشروط و یا ممتاز شدن وی ندارد.
ماده :13طلبه میتواند در زمان حذف و اضافه وو بر اساس تقویم تحصیلی و و با مراعات حداقل و حداکثر واحد ،یک درس از
دروس انتخابی خود را حذف یا اضافه کند.
ماده:14

در صوورت ضورورت ،طلبه میتواند در زمان حذف اضطراری وووو بر اساس تقویم تحصیلی وووو یک یا چند درس از

دروس انتخابی خود را با نظر موافق گروه آموزشوووی ،حذف کند؛ مشوووروط به آنکه غیبتهای وی از سوووه شوووانزدهم مجموع
ساعات آن درس بیشتر نباشد و تعداد واحدهای باقیمانده وی از حداقل واحد ،کمتر نشود.
ماده:15

حذف کلّیهی واحدهای انتخابی در یک نیمسوال ،تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص گروه آموزشی ،طلبه

قادر به ادامهی تحصیل در آن نیمسال نباشد .در این صورت نیمسال مزبور ،جزو مرخصی وی محسوب گردیده و در صورت
اتمام مرخصیهای مجاز ،آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی طلبه محاسبه میشود.

ماده:16

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی طلبه تا اتمام واحدهای آموزشی ،باید زیر نظر استاد مشاور علمی انجام شود.

ماده:17

گروه آموزشی موظف است حداکثر تا اتمام نیمسال اول ،برای طلبه استاد مشاور علمی انتخاب کند.

ماده:18

استاد مشاور علمی موظف است در پایان هر نیمسال تحصیلی ،گزارش مکتوب پیشرفت تحصیلی طلبه را به گروه

آموزشی تحویل دهد.
ماده:19

استاد مشاور علمی میتواند و بر اساس آییننامه تدوین رساله و راهنمایی یا مشاوره ی رساله طلبه را نیز بر عهده بگیرد.
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ماده:21

استاد مشاور علمی ،باید دارای شرایط تدریس سطح چهار و سابقه موفق پژوهشی باشد.

ماده:21

فعالیتهای علمی طالب ورودی هر گرای  ،باید زیر نظر یک استاد مشاور علمی انجام شود.

ماده  :22حداقل ساعت موظفی استاد مشاور علمی در هفته برای هر ورودی  4ساعت است.

ماده:23

شرکت فعّال طلبه در تمامی برنامههای درسی و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ابالغ شده ،الزامی است.

ماده:24

مدت زمان هر جلسه درس برابر با  51دقیقه و دو جلسه با هم  01دقیقه است.

ماده :25

عدم حضور یا ترک کالس درس ،از پنج تا ده دقیقه ،تخخیر و بیشتر از آن غیبت محسوب می شود و هر سه بار تخخیر،

حکم یک جلسه غیبت را دارد.
ماده:26

حداکثر غیبت مجاز برای هر واحد درسی ،اعم از نظری و عملی ،سه شانزدهم ساعات آن درس است.

تبصر  1در صورت افزای

غیبت به بی

از این مقدار ،غیبت غیرموجه برای آن درس منظور میشود و در حکم نمره صفر است.

تبصر  1در موارد خاص ،اگر غیبت تماماً یا تلفیقاً موجه باشد؛ درس بدون ثبت نمره ،حذف میشود.
تبصر  3تشخیص موجه بودن غیبت ،به عهده گروه آموزشی است.
مااده :27طلبه میتواند برای مواردی مثل ازدواج ،بیماری حاد خود ،همسووور ،فرزند یا والدین یا فوت بسوووتگان درجه یک و
همچنین برای فعالیتهای تبلیغی از حداکثر ده روز مرخصی ،عالوه بر حداکثر غیبت مجاز استفاده کند.
تبصدر  1اسوتفاده از مرخصی برای انجام امور تبلیغی با موافقت مرکز تخصصی یا مؤسسه و برای سایر موارد با اطالع آن ،امکان
پذیر است.

تبصر  1اسوتفاده از ده روز مرخصی در موارد مربوط به بیماری حاد ،با ارایه گواهی از پزشک معتمد مرکز تخصصی یا
مؤسسه ،مبنی بر لزوم استفاده از مرخصی مستمر ،امکانپذیر است.
تبصدر  3در صورت استفاده طلبه از غیبتهای مندرج در مواد  21و  ،22سقف غیبتهای وی در طول نیمسال ،نباید از
پنج شانزدهم بیشتر شود.
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ماده :28معیار ارزشویابی تحصویلی در هر درس ،نمره نهایی درس اسوت که بر اسواس نتایج حاصوله از امتحانات پایان نیمسال،
میاننیمسووال ،فعالیتهای علمی ،انجام پژوه ها و امتحانات شووفاهی ،محاسووبه شووده و به صووورت عددی بین صووفر تا بیسووت،
منظور میگردد.
تبصر دستورالعمل ارزشیابی دروس ،توسط معاونت آموزش مرکز ،ابالغ میگردد.
ماده :29برگزاری امتحانات دروس ارائه شووده در هر نیمسووال و همچنین امتحانات مجدد ،بر اسوواس دسووتورالعملهای ابالغی،
الزامی است.
ماده:31ارائه دو مقاله علمی پژوهشی در طول دوره و براساس دستورالعمل ابالغی و الزامی است؛
ماده :31

اگر تعداد سواعات برگزار شوده یک درس ،در هر شورائطی ،کمتر از سیزده شانزدهم باشد ،امتحان آن درس برگزار

نمیشود و به صورت درس ناتمام اعالم میگردد.
ماده :32نمرهی قبولی در دروس پیشنیاز و جبرانی ،12 ،دروس دوره 14 ،و رساله علمی  11است.
تبصر  1در صوورتی که طلبه در درسی ،نمره قبولی کسب نکند ولی نمره وی  11و باالتر باشد؛ یا در امتحان آن درس،
غیبت موجه داشوته باشود؛ میتواند تا پایان شهریور همان سال در امتحان مجدد شرکت کند و چنانچه موفق به کسب نمره
قبولی نشود ،باید مجدداً در کالس آن درس شرکت کند.
تبصر  1طلبهای که نمره نهایی وی در یک درس ،کمتر از  11باشد ،یا در امتحان آن درس غیبت غیر موجه داشته باشد؛
باید دوباره در کالس آن درس شرکت کند.
ماده :33در پایان هر نیمسال ،کلیه نمرات و اعم از قبولی و ردی و در کارنامه طلبه ثبت میشود.
ماده :34نمره پس از ثبت در کارنامه ،غیرقابل تغییر بوده و تنها در صوورت احراز اشوتباه با تخیید مرکز تخصوصوی یا موسسه و
موافقت معاونت آموزش مرکز ،تغییر نمره ممکن خواهد بود.
ماده :35برای محاسوبه معدل نیمسوال ،نمره نهایی هر درس وووو اعم از قبولی و ردی وووو در تعداد واحدهای آن درس ضرب و
مجموع حاصل ضرب ،بر تعدادکل واحدهای اخذ شده و اعم از قبولی و ردی و تقسیم میشود.
تبصر معدل امتحانات مجدد ،در مشروطی یا ممتازی طلبه مؤثر نیست و صرفاً در معدل کل محاسبه میشود.
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مااده:36

معاونت آموزش حوزههاي علميه خواهران

برای محاسوووبه معدل کل دوره ،تمامی نمرات قبولی و اولین نمره ردی دروس موثر ،در تعداد واحدهای آن درس

ضرب شده و مجموع حاصل ضرب ،بر مجموع واحدها ،تقسیم میشود.
تبصر نمرات دروس پی نیاز و جبرانی ،در معدل نیمسال و معدل کل دوره محاسبه نمیشود.
ماده :37طلبهای که معدل نیمسال او کمتر از  14باشد؛ مشروط است.
ماده:38

در صوورتی که طلبه دو نیمسوال متناوب یا متوالی مشوروط شوود؛ از ادامه تحصیل محروم میگردد و تحصیل مجدّد

وی ،منوط به طی مراحل پذیرش ،بر اساس دستورالعملهای ابالغی خواهد بود.
ماده :39غیبت غیرموجه در امتحان پایان نیمسال یا عدم تحویل اوراق امتحانی ،در حکم نمره صفر است و طلبه ملزم به شرکت
مجدد در کالس آن درس خواهد بود .در صورت موجه بودن عذر غیبت ،نمره صفر برای وی منظور نمیشود و طلبه میتواند
حداکثر تا پایان شهریور همان سال ،در امتحان نوبت بعد شرکت کند.
تبصدر  1هر گونه عذر جهت شورکت در امتحانات پایان نیمسوال ،باید قبالً به صوورت رسمی به معاونت آموزش مرکز
تخصوصوی یا مؤسسه اعالم شود و در صورت عدم امکان هماهنگی و اخذ مجوز ،طلبه باید در اولین فرصت ،با مراجعه به
معاونت آموزش مرکز تخصصی یا مؤسسه  ،غیبت خود را موجّه کند.
تبصر  1غیبت در امتحانات مجدد در هر حال ،موجب حذف آن درس میشود.
ماده :41غیبت غیرموجه در امتحان میان نیمسووال در حکم نمره صووفر اسووت و در صووورت موجه بودن غیبت ،فقط نمره پایان
نیمسال ،برای آن درس ثبت و محاسبه میشود.
ماده :41تشخیص موّجه بودن غیبت در امتحان ،به عهده گروه آموزشی است.
ماده :42کلیه اوراق امتحانی تا اتمام دوره تحصیل و صدور دانشنامه تحصیلی طلبه ،باید در مرکز تخصصی یا مؤسسه ،بایگانی
شود .امحای اوراق امتحانی ،سه ماه پس از اعطای دانشنامه به فارغالتحصیل ،مجاز است.

تبصر امحاء اوراق امتحانی طلبه منفصل از تحصیل ،منوط به ارائه ریز نمرات و اخذ تخییدیه از وی است.
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ماده :43

معاونت آموزش حوزههاي علميه خواهران

مدارس علمیه میتوانند دوره تابستانی برگزار نمایند.

تبصر شرکت طالب در دوره تابستانی ،الزامی نیست.
ماده :44

ضوابط آموزشی در دوره تابستانی ،از قبیل :تعدادساعات برگزاری درس ،ارزشیابی دروس،حضور و غیاب کالسی و

امتحانی ،مانند نیمسال است.
تبصر معدل دوره تابستانی مؤثر در مشروطی یا ممتازی طلبه نیست و صرفاً در معدل کل محاسبه میشود.
ماده  :45طلبه میتواند با هماهنگی مرکز تخصصی یا مؤسسه  ،در دوره تابستانی ،حداکثر  4واحد درسی انتخاب کند.

ماده :46طالبی که دروسی را در یکی از مراکز تخصصی و مؤسسات تابعه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران،
جامعهالزهراء«سالم اهلل علیها» قم ،یا دانشگاههای حوزوی گذرانده یا دارای نمره در امتحانات مدارج علمی نظام قدیم حوزه باشند؛
میتوانند واحدهای درسی خود را مشروط به کسب شرایط ذیل ،معادل سازی کنند:
 1-46انطباق حداقل  25درصدی سرفصلهای دروس گذرانده شده ،با سرفصل دروس برنامه رشته و گرای

جدید به

تشخیص گروه آموزشی مقصد؛
 1-46انطباق تعداد واحد دروس گذرانده شده ،با واحد دروس برنامه رشته و گرای

جدید ؛

 3-46داشتن حداقل نمره  11در دروس گذرانده شده؛
تبصر  1دروسی که نمره آنها بین  14تا  11است ،در صورت دارابودن سایر شرایط ،مشروط به موفقیت طلبه در ارزیابی
علمی گروه آموزشی ،تطبیق داده میشود.
تبصر  1اسامی دانشگاههای حوزوی توسط معاونت آموزش مرکز ابالغ میشود.
ماده :47

به ازای هر 11واحد درسی معادل سازی شده ،یک نیمسال از مدت مجاز تحصیل کسر میشود.

ماده  :48نمرات دروس پذیرفته شده ،در کارنامۀ طلبه ،ثبت شده و صرفاً در معدل کل دوره محاسبه میگردد.
ماده  :49طلبه ،موظف است؛ حداکثر تا پایان اولین نیمسال تحصیلی ،ریز نمرات تخیید شده خود را به موسسه یا مرکز تخصصی
مربوطه  ،برای معادلسازی نمرات ،ارائه دهد.
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ماده :51تغییر رشته در سطح چهار امکان پذیر نیست.
ماده :51تغییر گرای

فقط برای یک بار و در صورت وجود شرایط زیر ،با هماهنگی گروه آموزشی گرای های مبدأ و

مقصد و تخیید معاونت آموزش مرکز تخصصی یا مؤسسه امکان پذیر است.
الف :گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی با حداقل واحد مصوب در گرای
ب :مجاز بودن ادامه تحصیل متقاضی در گرای
پ :باقی ماندن بی

تحصیلی مبدأ

تحصیلی مبدأ از نظر مقررات آموزشی؛

از  51درصد واحدهای درسی گرای

مبدأ؛ مگر در موارد تعطیلی یا انحالل گرای

تحصیلی در

آن مرکز تخصصی یا مؤسسه؛
ت :وجود ظرفیت پذیرش در گرای

مقصد؛

ث :دارا بودن شرایط اختصاصی پذیرش گرای

مقصد؛

ج :امکان گذراندن واحدهای مصوب درسی گرای
چ :موفقیت در مصاحبه علمی تغییر گرای

مقصد ،در مدت مجاز تحصیل؛

؛

تبصر  1در صورتی که تغییر گرای  ،موجب تغییر محل تحصیل طلبه شود؛ متقاضی ،عالوه بر داشتن شرایط تغییر
گرای  ،باید واجد شرایط انتقال نیز باشد.
تبصر  1مصاحبه علمی تغییر گرای  ،باید حداقل  2هفته قبل از شروع نیمسال بعدی انجام شود.
ماده :52متقاضی باید درخواست تغییر گرای

خود را به صورت کتبی ،حداقل یک ماه قبل از شروع نیمسال ،به مرکز تخصصی

یا مؤسسه تحویل دهد .و مرکز تخصصی یا مؤسسه موظف است حداکثر ظرف دو هفته به تقاضای او پاسخ دهد.
ماده :53پس از موافقت با تغییر گرای  ،متقاضوی موظف است در موعد مقرر ،امور ثبتنام و سایر مراحل پیگیری کند و در
غیر این صورت ،حق تغییر گرای

تا پایان دوره از وی سلب میگردد.

ماده :54پس از تغییر گرای  ،نمرات دروس گرای

سووابق طلبه براسوواس ضوووابط مندرج در بند  1و 2ماده  41معادلسووازی

میشود.
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معاونت آموزش حوزههاي علميه خواهران

ماده :55طلبه میتواند با موافقت مرکز تخصوصوی یا مؤسوسه ،حداکثر دو نیمسال ،از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات
استفاده کند.
تبصر استفاده از مرخصی در اولین نیمسال تحصیلی ،صرفاً در صورت ضرورت و با تشخیص گروه آموزشی مرکز تخصصی
یا مؤسسه ،مجاز است.

ماده :56طلبه میتواند؛ عالوه بر مرخصووی مندرج در ماده  ،55به ازای هر نوبت فرزند آوری ،از دو نیمسووال مرخصووی بدون
امتحان و بدون احتساب در سنوات و استفاده کند.
تبصر  1طلبه میتواند یک نیمسال از این مرخصی را قبل از تولد فرزند استفاده کند.
تبصدر  1در صوورت تشوخیص و دسوتور پزشوک معالج ،مبنی بر اسوتراحت مطلق در طول دوره بارداری ،یک نیمسال
مرخصی و بدون احتساب در سنوات و به منظور استفاده در دوران بارداری و به مرخصی مندرج در این ماده اضافه میشود.
تبصر  3در موارد سقط جنین ،میزان مرخصی با تجویز پزشک معالج ،تعیین میگردد.
ماده :57طلبه باید تقاضووای مرخصووی خود را به صووورت کتبی تا دو هفته قبل از شووروع هر نیمسووال به معاونت آموزش مرکز
تخصوصوی یا مؤسوسوه تسولیم کند و مرکز تخصوصوی یا مؤسسه مربوط نیز ،موظف است حد اکثر تا یک هفته بعد از دریافت
تقاضوا ،موافقت یا عدم موافقت خود را اعالم کند .عدم پاسخگویی مرکز تخصصی یا مؤسسه در زمان مقرّر ،به منزله موافقت
با مرخصی طلبه ،است.
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ماده :58انتقال به معنای تغییر محل تحصویل طلبه از یک مرکز تخصوصوی یا مؤسوسوه تحت پوش
تحت پوش

به مرکز تخصصی یا مؤسسه

دیگر است.

تبصر انتقالی در صورتی انجام میشود که امکان ادامه تحصیل طلبه از طریق مهمان شدن ،فراهم نباشد.
ماده :59انتقال طلبه دارای شورایط ادامه تحصیل ،از مرکز تخصصی یا مؤسسه به مرکز تخصصی یا مؤسسه دیگر در همان شهر
با موافقت مرکز تخصصی یا مؤسسه مبدأ و مقصد ،انجام میشود مشروط به اینکه امتیاز پذیرش او از امتیاز آخرین فرد پذیرفته
شده در واحد آموزشی مقصد ،در سال ورودی مربوط کمتر نباشد.
تبصدر

در کالنشوهرها مدیران مراکز یا مؤسوسوات مبدأ و مقصد با لحاظ فاصله محل سکونت طلبه با محل تحصیل،

میتوانند بدون در نظر گرفتن امتیاز پذیرش ،با درخواست طلبه موافقت نمایند.
ماده :61انتقال طلبه واجد شوورایط ادامه تحصوویل از شووهری به شووهر دیگر ،در صووورت انتقال خانواده متقاضووی و بدون در نظر
گرفتن امتیاز پذیرش ،انجام میشود.
ماده:61

متقاضی انتقال باید درخواست خود را با ذکر دلیل به صورت کتبی و به همراه رضایتنامه پدر یا همسر -حسب مورد-

حداقل سه هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی ،به مرکز تخصصی یا مؤسسه مبدأ تسلیم کند.
ماده :62مرکز تخصوصی یا مؤسسه مبدأ ،موظف است حداکثر ظرف یک هفته ،تقاضای انتقال طلبه را بررسی و موافقت خود
را به مرکز تخصوصوی یا مؤسوسه مقصد اعالن کند .مرکز تخصصی یا مؤسسه مقصد ،مکلف است یک هفته پس از آن ،پاسخ
خود را به مرکز تخصصی یا مؤسسه مبدأ ارسال کند.
ماده :63در صورت موافقت با انتقال طلبه ،کلیه مدارک تحصیلی وی ،به همراه تعیین وضعیت رفتاری  -به صورت محرمانه -
و با حفظ سوابق تحصیلی در مرکز تخصصی یا مؤسسه مبدأ ،به مرکز تخصصی یا مؤسسه مقصد ارسال میگردد.
ماده  :64پذیرش درخواسووت انتقال طالب تحت پوشوو
تخصصی یا مؤسسات تحت پوش

«سووالم اهلل علیها»

جامعهالزهرا

قم و مرکز مدیریت خراسووان ،در مراکز

مرکز و بالعکس ،با هماهنگی و موافقت مرکز مجاز است.
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ماده :65مهمان شوودن ،به معنای تغییر موقت محل تحصوویل طلبه از یک مرکز تخصووصووی یا مؤسووسووه تحت پوش و

به مرکز

تخصصی یا مؤسسه دیگر است.
ماده :66در صوورت ضورورت ،طلبه میتواند با موافقت مراکز تخصصی یا مؤسسات مبدأ و مقصد ،حداکثر دو نیمسال مهمان
شود.
ماده:67

مهمان شدن طلبه برای گذراندن یک یا چند درس از مجموع درسهای انتخابی در یک نیمسال تحصیلی ،با موافقت

مراکز تخصصی یا مؤسسات مبدأ و مقصد بالمانع است.
ماده :68مهمانی طلبه از یک شهر به شهر دیگر ،در صورت انتقال خانواده ،امکانپذیر است.
ماده:69

تعداد واحدهایی که طلبه به صوورت مهمان چه به صوورت تک درس و چه به صورت نیمسال کامل در یک یا چند

مرکز تخصصی یا موسسه گذرانده است ،نباید از  21واحد تجاوز کند.
ماده :71طلبه باید درخواسووت مهمان شوودن خود را با ذکر دلیل به صووورت کتبی ،حداقل سووه هفته قبل از شووروع نیمسووال
تحصیلی ،به مرکز تخصصی یا مؤسسه مبدأ تسلیم کند.
ماده:71

مرکز تخصصی یا مؤسسه مبدأ موظف است حداکثر ظرف یک هفته ،تقاضای مهمانی طلبه را بررسی و موافقت خود

را به مرکز تخصوصوی یا مؤسوسوه مقصود اعالن کند .مرکز تخصصی یا مؤسسه مقصد ،مکلف است یک هفته پس از دریافت
درخواست پاسخ خود را به مرکز تخصصی یا مؤسسه مبدأ ارسال کند.
ماده :72در صورت ضرورت وو و با موافقت مراکز یا مؤسسات مبدأ و مقصد وو و طلبه میتواند در یک یا چند امتحان ،در مرکز
تخصصی یا مؤسسه مقصد ،مهمان شود.
ماده:73

مرکز تخصوصی یا مؤسسه مقصد موظف است گزارش وضعیت آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی طلبه مهمان را جهت

ثبت در پرونده تحصیلی وی ،در پایان هر نیمسال ،به مرکز تخصصی یا مؤسسه مبدأ ارسال کند.
ماده :74پذیرش درخواسووت مهمانی طالب تحت پوش و
تخصصی یا مؤسسات تحت پوش

جامعهالزهرا«سوالم اهلل علیها» قم و مرکز مدیریت خراسووان ،در مراکز

مرکز و بالعکس ،با هماهنگی و موافقت مرکز مجاز است.
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ماده :75آزمون جامع به منظور ارزشیابی توانمندیهای آموزشی پژوهشی طلبه ،برگزار میشود.
ماده : 76طلبه واجد شرایط ذیل ،الزم است در آزمون جامع شرکت کند:
 1-76کلیه واحدهای درسی غیر از رساله علمی را با موفقیت به پایان رسانده باشد؛
 1-76میانگین کل نمرات وی حداقل  11باشد؛
 3-76دارای نمره قبولی در آزمون زبان تخصصی باشد؛
تبصددر طلبهای که معدل کل دروس وی کمتر از  11باشوود ،میتواند در طول سوونوات مجاز تحصوویل برای جبران کسوور
معدل ،در هر نیمسال ،حداکثر  11واحد درسی را با نظر گروه آموزشی انتخاب کرده ،در امتحان مجدّد آن دروس شرکت
کند .در این صورت ،نمرات جدیدی که بیشتر از نمره قبلی باشد؛ در کارنامه ثبت و جایگزین میشود.
ماده:77

آزمون جامع به صورت کتبی و مصاحبه علمی ،توسط هیختی مرکب از  3نفر به شرح ذیل برگزار میشود:

 1-22دو نفر از اساتید به پیشنهاد گروه آموزشی مرکز تخصصی یا مؤسسه؛
 2-22یک نفر از اساتید به عنوان نماینده مدیریت استان؛
ماده:78

آزمون کتبی به صورت متمرکز و از  3تا  5موضوع از محتوای دروس رشتۀ مرتبط ،برگزار میشود.

تبصر منابع و محدوده آزمون با توجه به سرفصلهای دوره ،توسط معاونت آموزش مرکز ،تعیین و ابالغ میشود.
ماده:79

برگزاری مصاحبه علمی ،منوط به کسب حداقل معدل  11در آزمون کتبی است.

ماده:81

مصاحبه علمی پیرامون موضوعات آزمون کتبی انجام میشود.

ماده:81

نسبت نمره آزمون کتبی به مصاحبه علمی  11به  41درصد است و معدل کل در آزمون جامع ،نباید از  11کمتر باشد.

ماده :82طلبه در صورت عدم موفقیت در هر یک از دو مرحلهی آزمون کتبی و مصاحبه علمی ،میتواند جهت کسب معدل
الزم ،حداکثر دو بار در آزمون مجدد دروسی که نمره آنها کمتر از  11باشد ،شرکت کند و در صورتی که موفق نشود امتیاز
الزم را از این مراحل به دست آورد ،از ادامه تحصیل محروم میشود.
ماده :83آزمون جامع ،دوبار در سال بر اساس زمانبندی ابالغی معاونت آموزش برگزار میشود.
ماده  :84دفاع از رساله علمی ،منوط به قبولی در آزمون جامع است.
ماده : 85نمره آزمون جامع بدون تاثیر در معدل ،در کارنامه نیمسالی طلبه ثبت میشود.

14

آیين نامه آموزشی سطح چهار

معاونت آموزش حوزههاي علميه خواهران

ماده :86انصراف از تحصیل ،با ارایه درخواست کتبی طلبه و موافقت گروه آموزشی مرکز تخصصی یا مؤسسه انجام میشود.
تبصر حضور مدیر مرکز تخصصی یا موسسه ووو با حق رای ووو در جلسات تصمیم گیری در خصوص قبول انصراف یا
برگشت طلبه ،الزم است.
ماده:87

طلبهای که بدون اطالع مرکز تخصوصی یا مؤسسه  ،بی

از یک ماه ،در فعالیتهای آموزشی شرکت نکند؛ منصرف

از تحصیل شناخته میشود.
ماده:88

چنانچه طلبه تا قبل از آغاز نیمسوال تحصویلی بعد ،تقاضوای انصراف خود را پس بگیرد ،گروه آموزشی درباره قبول

درخواست تصمیمگیری میکند.
تبصدر

در صوورت موافقت گروه آموزشوی  ،با برگشوت طلبه انصورافی ،مدت عدم حضور طلبه جزو غیبتهای وی

محاسوبه میگردد .چنانچه عدم حضور طلبه ،بیشتر از حد مجاز غیبت باشد ،آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی ،محاسبه
شده و در صورت نداشتن مرخصی ،آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی طلبه محاسبه میشود.
ماده:89

در صووورت قطعی شوودن انصووراف ،تحصوویل مجدد طلبه ،با طی مراحل پذیرش و بر اسوواس دسووتورالعملهای ابالغی

ممکن است.
ماده:91

در صورتی که طلبه از تحصیل انصراف دهد ،موظف است تمامی هزینههای دوره را پرداخت کند.

ماده :91طلبه در سووطح چهار ،ملزم به ارائه رسوواله علمی ،به ارزش  21واحد ،در موضوووع رشووته وگرای

مرتبط و براسوواس

ضوابط و آییننامههای ابالغی است.
ماده:92

نمره قبولی رساله علمی  11و در معدل کل موثر است.
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طلبهای که کلّیهی واحدهای درسی و رساله علمی را طبق برنامه و بر اساس این آییننامه با موفقیت گذرانده باشد و

واجد صالحیتهای اخالقی رفتاری و فکری باشد؛ فارغ التحصیل شناخته شده و به وی ،دانشنامه سطح چهار تعلق میگیرد.
تبصر به افرادی که کمیتۀ انضباطی مرکز ،آنان را طبق آییننامه مرتبط ،فاقد صالحیتهای الزم اعالم کند ،دانشنامه تعلق
نمیگیرد.
ماده :94تاریخ فراغت از تحصیل طلبه ،تاریخ دفاع از رساله علمی است.

ماده :95تصمیمگیری در خصوص موارد خاص و پی

بینی نشده ،به عهدهی کمیسیون امور خاص آموزش مرکز است.

تبصر ضوابط و مقررات مربوط به کمیسیون امور خاص آموزش در آییننامه جداگانهای ابالغ میشود.
ماده :96تصمیمگیری در موارد ابهام یا اموری که این آییننامه نسبت به آن ساکت است ،به عهده شورای آموزش مرکز است.
ماده  :97این آیین نامه مصوبهی شماره 21شورای آموزش مرکز است که در  02ماده و  42تبصره ،در جلسات  32مورخ:
 38 ،1304/12/12مورخ 30 ،1304/12/24 :مورخ 1305/1/23 :و  41مورخ1305/2/1 :به تصویب رسیده است.
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