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 بسمه تعالی

 های تخصصیرشته ه آموزشی سطح دونامآیین

  
 

 مقدمه
صول اجرایی واحدهای آموزشی های آموزشی و وحدت رویه در ا ایجاد نظم بیشتر در اجرای برنامهبه منظور 

های  اظ مصوبات شورای محترم عالی حوزههای تخصصی با لح نامه آموزشی سطح دو رشته، آیینتخصصی

جرا ابالغ ا یبرا بازنگری و تدوین مجدد قرار گرفت و جهت تسهیل و تسریع در امور آموزشی مورد، علمیه

 .گرددمی

 

 تعاریف

 :یلیتحص مقطع الف(

رشته یا گرایش  یک، هماهنگ و به هم وابسته در از دروس منسجم یا ه در آن مجموعهک ینیمدت زمان مع

و سطح چهار منجر سطح دو، سطح سه  یحوزو کاز مدار یکیافت یرشود تا سرانجام به د یارائه م یلیتحص

 شود. 

 :یتخصص رشته ب( 
هراى   اى از برنامره  گذرانردن مجموعره   اى از علوم و معارف اسالمى که طالب شررکت کننرده در آن  رز از    مرحله یعنی

 .کنند مى استداللى به مسایل مربوط را  یدا گویى یتى و  ژوهشى، توانایى  اسخآموزشى، ترب

 :یتخصص شیگرا ج(
 است. یلیرشته تحص یکدر  یتخصص یریگ جهت

 :یز تخصصکمر( د

 های مربوطه ارائه نماید. های تخصصی مورد نیاز را با گرایش یکی از رشتهه کاست  حوزوی یآموزشواحد 

 : یمؤسسه آموزش عال ـ(ه

 های مربوطه ارائه نماید. شته تخصصی مورد نیاز را با گرایشر ه دو یا چندکحوزوی است  ید آموزشواح

 دانش پژوه: (و

 .کند تخصصی تحصیل میهای  ای است که در یکی از رشته طلبه

 ز/مؤسسه(:کمر ی)شورایواحد آموزش یشورا( ز

 ی، دو نفر از اعضایآموزش یها ران گروهیز، معاونان، مدیرئ والن واحد آموزشی شاملئای از مس مجموعه

ت یال به عضوز به مدت دو سیم رئک، با حآن یقیحق یاعضاکه  یز واحد آموزشی، به انتخاب رئیئت علمیه
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ز آن، معاون آموزش یرئ  است و نائب یز واحد آموزشیاست شورا، بر عهده رئیر شوند. یم شورا، منصوب

 خواهد بود.

 :یآموزش واحد آموزش شورای (ح

است یه رک  )به حسب مورد( یرگروه آموزشیل از معاون آموزش، معاون  ژوهش، و مدکمتشاست  یا مجموعه

 . عهده معاون آموزش خواهد بوده ن شورا بیا

 :گروه آموزشی (ط
 مربوطه است. یها شیا گراین رشته یا مدرسی یئت علمیه یل از حداقل سه نفر از اعضاکمتش 

 ساعت درس: (ی

 ساعت می باشد. 61باشد که حداقل  اختصاص یافته به یک درس میزمان مقدار 

 پذیری:باز (ک

انصراف داده و مجدداً قصد ادامه  یاز دروس واحد آموزش یه  ز از گذراندن تعدادک ی ژوه ذیرش مجدد دانش

 .ل داردیتحص

  

 نظام آموزشی :اولفصل 

است و ارزش هر نیم سالی  -درسی –بر نظام ساعتی  یسطح دو مبتن یدر دوره تخصص ینظام آموزش .1 ماده

درس به  یک ژوه در  دانش یا عدم قبولی یشود و قبول یده میآن درس سنج های برگزاری ساعتدرس با تعداد 

 همان درس محدود است.

ساعت و  61 حداقل یآن به صورت نظر  یه مفاد و محتواک  است  یزان درسیا میمقدار  یهر عنوان درس .2ماده

 شود. یمحاسبه م یلیسال تحص مین یکساعت در طول  23 حداقل یا مطالعاتی یبه صورت عمل

و  ،م سالین 1اقل حد یانیق  ایاحتساب تحقبا  3های تخصصی در سطح  طول مدت تحصیل در رشته .3ماده

 باشد. می سال نیم 8حداکثر 

و  یهفته آموزش 61 و حداکثر 61اقل حد سال شاملمیو هر ن بودهسال میب از دو نکمر یلیهر سال تحص .4ماده

 گردد. تنظیم می یز تخصصکت مرایریمد ساالنه بر اساس تقویم آموزشیکه امتحانات است  یدو هفته برا

نرسد  جلسه(61)حداقل  حد نصاب  برگزار شده به تعداد جلسات  یدرس عنوان یکه در ک یصورتدر :1تبصره

صه را با ین نقیآموزش موظّف است ا به صورت کامل انجام نپذیرد یدرس یه ارائه محتواکباشد  یا گونهیا به 

سال منوط به اتمام ساعات  ایان نیمزاری امتحان آن درس در برگ د.یم نمایترم یبرگزار نمودن جلسات جبران

 باشد. ی مورد نیاز میسدر

متر از کاستاد،  عدم حضوربه علت  یدرس عنوان یکشده در  ه تعداد جلسات برگزارک یدر صورت :2تبصره

د در یدرس انتخاب و دعوت نما ادامه یرا برا یگرینصف حد نصاب الزم باشد آموزش موظف است استاد د

 سال بعدی ادامه یابد. باید در نیمو  نا تمام تلقی شده یماده درسن صورت آن یا ریغ
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 یک  یلیتوانند در هر سال تحص یواحدهای آموزشی تخصصی به تشخیص شورای واحد آموزشی، م. 5ماده

  .برگزار نمایند 1ماده  یکت تبصره یبا رعا یهفته آموزش 1 در مدت یتابستان سال مین

 اختیاری است.تابستانی  سال می ژوهان در نشرکت دانش تبصره:

 

 درسانتخاب نویسی و نام: ومدفصل 

حدهای آموزشی تخصصی های تخصصی با شرایط زیر در وا رشته 3شدگان تحصیل درسطح   رفتهی ذ. 6ماده

 شوند: نویسی مینام

 ؛یمصاحبه علمو  کتبی ورودی قبولی در آزمون الف( 

 ؛ب( احراز صالحیت اخالقی

 ؛6اتمام سطحج(ارائه گواهی 

  .ین شده توسط واحد تخصصییمراجعه در مدت زمان تع د(

توانند در واحد آموزشی تخصصی  ه تحصیل در یک استان در صورتی می ذیرفته شدگان مشغول ب تبصره:

د به استان مقصد و ارائه نویسی، نسبت به انتقال  رونده تحصیلی خودیگر شرکت نمایند که قبل از نام استان

 باشند.  ز مدیریت استان مقصد اقدام نمودهیید انتقال به مرکتأگواهی 

عدم اقدام بدون اطالع و عذر  .اقدام نماید درسسال برای انتخاب در هر نیم استموظف   ژوهدانش .7 ماده

 .خواهد بود لیاز تحص کتربه منزله ، سالموجه در یک نیم

مقرر با عذر موجه، حداکثر تا دو هفته  ز از شروع  ژوه در زمان در صورت عدم مراجعه دانش: 1تبصره

گردد و  ز از  های این مدت برای وی منظور می ولی غیبت حق انتخاب درس خواهد داشت ،سال تحصیلی نیم

ن مرخصی تحصیلی برای وی سال به عنواسال را ندارد و آن نیمانتخاب و ادامه تحصیل در آن نیم این مدت حق

 شود. محسوب می

 شود. جزء مدت مجاز تحصیل محسوب می ین مرخصیامدت زمان  :2تبصره

در هفته از دروس ارائه شده  ساعت 63ثر کو حدا 8 ، حداقلیلیسال تحصمیتواند در هر ن یم  ژوه دانش. 8ماده

 د.نمایرا انتخاب 

سال بعد حداکثر تواند در نیم می باشد68 ژوه حداقل سال قبل دانشه میانگین نمرات نیمک یدر صورت :1تبصره

 انتخاب نماید. در هفته را ساعت از دروس ارائه شده 61

تواند در  ی ژوه مساعت باشد دانش 6381ش از یب یواحد آموزش یک یه مواد آموزشک یدرصورت :2تبصره 

  .دیساعت از دروس ارائه شده در هفته را انتخاب نما 61ثر کحدا و 63حداقل  یلیسال تحصمین یک

و حداکثر مجاز انتخاب درس به شرط   ژوه از رعایت شرط حداقلسال تحصیلی، دانشآخرین نیمدر  :3تبصره

 معاف است.تجاوز نکند در هفته ساعت  61که از سقف  آن
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  ژوهدانش ،باشد  مانده یباق از دروس ساعت 11حداکثر ل، یفراغت از تحص یه براک یدر صورت: 4تبصره

 میامتحان آن درس را در طول ن ،با استاد مربوطه  یو هماهنگواحد آموزشی آموزش شورای با موافقت  تواند یم

 به استاد بگذراند. یمعرّف به صورتسال 

سال تحصیلی  کند جز در آخرین نیم می اخذ درس( 61 )معدل زیر  ژوهی که به صورت مشروطدانش :5تبصره

 ندارد.سال  در آن نیمدرس در هفته را  ساعت 8، حق انتخاب بیش از خود

 ساعت خواهد بود. 61 تابستانی مقدار ساعت درس در مجموع سال میندر  .9ماده

ثر ک، حدایلیسال تحصمی، تا دو هفته  ز از شروع نیلیصتح  سالمیتواند در آغاز هر ن یژوه م  دانش .11ماده

 مجازثر و حداقل کاز حدا یو یانتخاب یه تعداد واحدهاکد مشروط بر آن یا حذف نمایدو درس را اضافه 

 .تجاوز نکند

خود را  یها از درس یکی، یلیسال تحص میان نیهفته به  ا 5تواند تا  ی ژوه م اضطرار، دانش  صورت در .11 ماده

از حداقل  یمانده ویباق یه تعداد واحدهاکد، مشروط بر آن یحذف نما یآموزش آموزش واحد ید شوراییبا تأ

 متر نباشد.ک مجاز

 

 ــابیحضــور و غ :سومفصل 

، الزامی های آموزشی و  ژوهشی دوره های درسی و دیگر فعالیت برنامه ی ژوه در تمام حضور دانش .12ماده

 .است

 ساعات غیبت دانش  ژوه در هر درس نباید از :1تبصره
6
5
 درس فراتر رود.  تمامی ساعات برگزارشده آن 

ش از ی ژوه در هر درس ب بت دانشیه غک یدر صورت :2تبصره
6
5

ص داده شود، یموجرره تشخ یبت ویگردد و غ 

موظف است  ژوه نیست و دانش یقل ساعات درس الزامت حدایرعا یتین وضعیشود، در چن یآن درس حذف م

 دیت نماکالس و امتحان آن درس شرک، در ن درسی ز از اخذ مجدد ا

-و دانش نمره صفر در آن درس است، منجر به ثبت غیبت غیرموجه بیش از حد مجاز در هر درس: 3تبصره 

 د. یت نماکالس و امتحان آن شرکن درس، در ی ژوه موظف است  ز از اخذ مجدد ا

 .گردد یبت محسوب میغمعادل یک ساعت ، درس ساعت هرقه در یدق 61تا ر یتأخسه  .13ماده

 ژوه موظف دانشت نمره صفر در آن درس شده و موجب ثب ر موجه در امتحان هر درسیغیبت غ .14ماده

 .دیت نماکامتحان آن شر با استاد در یو هماهنگ ،است با انتخاب مجدد درس

ن ید در اولی ژوه باو دانشگردد  یبت موجه در امتحان، آن درس گزارش نشده اعالم میدر صورت غ. 15ماده

  .دیت نماکدر امتحان آن شر ،فرصت ارائه آن درس

گروه واحد  ریا مدی ژوه بر عهده معاون آموزش واحد آموزشی دانشتشخیص موجه بودن غیبت  .16 ماده 

 .می باشد یآموزش
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 : مرخصی تحصیلیچهارمفصل 

سال از حداکثر دو نیم تواند آموزش میمعاون یید در طول دوره تحصیلی خود، با تأ  ژوههر دانش .17ماده

 خواهد شد.جزو حداکثر مجاز تحصیل وی محسوب مرخصی تحصیلی استفاده کند و مدت مذکور 

باشد مگر در موارد ضروری، به تشخیص  سال اول دوره، مجاز نمی استفاده از مرخصی تحصیلی در نیم :تبصره

 موزشی.آواحد آموزش شورای

سال زمان حذف و اضافه آن نیمان ی اانتخاب درس تا  . زمان درخواست مرخصی از یک ماه قبل از18ماده

 .است

 

 یلیشرفت تحصیو پ یابی: ارزشمپنجفصل 
الس، کدر علمی ت یزان حضور و فعالیاساس م  ژوه در هر درس بر دانش یلیشرفت تحصی  یابیش. ارز19ماده

 .ردیگ یسال صورت ممیان نیجه امتحان  ایو نت یق درسیتحق، ارجاعات علمی

 است. یالزام نظری  درس هر یبرا  سالمیان نی ا  امتحان  یبرگزارتبصره: 

ت عددی بین صفر تا به صوریابی  یشرفت تحصیلی نمره درس است و نمرات هر درس شمعیار ارز. 21ماده

  ژوه در آن درس است.دانش یابیستاد هر درس، مرجع ارزگردد و ا بیست تعیین می

قبولی نشود  ژوه موفق به کسب نمره  ه دانشک یاست. در صورت 63در هر درس  ی. حداقل نمره قبول21 ماده

 باشد.  شرکت در کالس و امتحان آن درس می، ملزم به اخذ مجدد درس

امتحان  گر دریبار د یکبا اخذ مجدد درس تنها  63تا  61سب نمره کتواند در صورت  ی ژوه مدانش تبصره:

 .دیانمت کآن درس شر

درس   آن امتحان   یاز برگزار  روز  ز 61 ثرکرا حدا  هر درس  یینمره نها گزارش  است  . استاد موظف 22ماده

 د.یم نمااعالز کمر  آموزش  معاونت به

 .دید نظر نمایسب نموده درخواست تجدکه ک یا تواند نسبت به نمره ی ژوه مدانش .23 ماده

 .باشد یامتحان م جیروز  ز از اعالم نتا 61 ژوه دانش ید نظر برایتجدثر زمان درخواست کحدا :1تبصره

  .روز است 61ثر کاز حدیتوسط استاد ن یجه نهایین اعالم نتیهمچن

 رییتغ  غیر قابل  ،د نظریو تجد از اتمام زمان رسیدگی به اعتراضات ،  ز ژوهدانشاخذ شده نمرات  :2تبصره

 است.

سال نیم میانگین نمراتمحاسبه ( در کارنامه ثبت و در یودردمو  یتمامی نمرات دروس )اعم از قبول .24 ماده

 شود. منظور می و کل

 61جا که حداقل ارزش ساعتی هر درس  سال و  ایان دوره، از آنبرای محاسبه میانگین نمرات هر نیم: 1تبصره

ها )در تمامی شود و مجموع حاصل ضرب باشد، نمره هر درس در ضریب ارزش ساعتی آن ضرب می ساعت می

 شود. تعداد کل ضرایب تقسیم می است( بر  گرفتهها نمره قبولی یا مردودی برای آن دروسی که دانش  ژوه
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-در محاسبه میانگین کل نمرات دانشگذراند تنها   ژوه در دوره تابستانی مینمره دروسی که دانش: 2تبصره

 شود.  ژوه محاسبه می

 شود. ها منظور نمی اما در احتساب میانگینشود  نمره دروس  یش نیاز تنها در کارنامه و سوابق ثبت می: 3تبصره

کسی که دو بار در کالس درس شرکت نماید اما موفق به کسب نمره قبولی نشود مجاز است بدون . 25ماده

 این درس شرکت نماید تا نمره قبولی کسب نماید. در امتحان ،یک نوبت دیگرتنها  حضور در کالس

-می ژوه تصمل دانشیآموزش در خصوص ادامه تحص یشورا ن امتحانیت در ایدر صورت عدم موفق: تبصره

 رد.کخواهد  یریگ

، تکالیف درسی و شرکت فعال در ضمن درس ژوهشی مانند تحقیق  - های آموزشی انجام فعالیت .26ماده

 ن بر اساس جدول توزیع نمرات زیر،می بوده و نمره آسال الزا س تخصصی در هر نیمو، در درمباحث کالسی

 گردد:در نمره نهایی آن درس محاسبه می

 ؛نمره 31نمره از  2الف( فعالیت کالسی: 

 ؛نمره 31نمره از  5: سال مین نیب درس یا امتحانب( تحقیق ضمن 

 .نمره 31نمره از  63: سال میامتحان  ایان نج( 

 .شود یدر نظر گرفته م یدرس تخصص یک یسال تنها برا میق ضمن درس هر نی: تحق1تبصره 

ارائه  ن شده توسط استاد آن درسییتع یظرف زمان ق ضمن درس را دری ژوه موظف است تحقدانش: 2تبصره

 یابیق  ز از زمان مقرر و موافقت استاد جهت ارزیدر صورت ارائه تحق د وینما
6
5

نمره اعالم شده از طرف  

 گردد. یسر مکاستاد 

 

 از تحصیل کترو  منع ،، انصرافمشروط :ششمفصل 
 شود. باشد، مشروط می 61سال او کمتر از  که معدل نیم  ژوهیدانش .27ماده 

در طول هفته را ارائه شده  ساعت از دروس 8 ش ازیتواند ب یسال بعد نم می ژوه مشروط، در ن دانش :تبصره

 او باشد. یلیسال آخر سال تحصمیه نک نید مگر ایانتخاب نما

 شود:   ژوه از ادامه تحصیل منع می در موارد ذیل دانش .28ماده 

 .سال غیر متوالی مشروط شودسال متوالی یا سه نیم. در دو نیم6

 ل موفق به گذراندن دروس نشود.یحص. در حداکثر مدت زمان طول ت3

 . بدون درخواست مرخصى، در انتخاب درس شرکت نکند.2

 صالح . یص مراجع ذیتشخ، به یرآموزشیل مسائل غی. منع به دل1

ساعت  8 ر از بند چهارم، اگر برای اتمام دوره تحصیلی خود، حداکثریل به غیافراد منع شده از تحصتبصره: 

توانند در  یم یآموزش واحد آموزش یص شورایدرسی در هفته باقی داشته باشند، با داشتن عذر موجه به تشخ

  .ندیل نمایمکل خود را تیرا اخذ نموده و  رونده تحص سال بعد از منع تحصیلشان، آن دروس اولین نیم
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به  توبک، باید درخواست خود را به صورت مانصراف دهد ژوهی که بخواهد از تحصیل  دانش .29ماده

از تاریخ  روز 65 حداکثر تواند در فاصله  ژوه می تسلیم نماید. این دانش آموزشی واحدآموزش معاونت 

درخواست، تقاضای انصراف خود را  ز بگیرد.  ز از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر 

 شود. می

 .شود یل محسوب میاز تحص کسال بدون عذر موجه ترمین یکدروس  یردن در تمامکت نکشر. 31ماده

 

 : بازپذیریتمفهفصل 
دروس واحدهای آموزشی شود که  ز از گذراندن تعدادی از   ژوهی می باز ذیری شامل دانش .31ماده

ل از زمان ش از دو سایه بک نید مشروط به اانصراف داده و مجدداً قصد ادامه تحصیل داراز تحصیل  تخصصی

 .انصراف او نگذشته باشد

در  رونده تحصیلی خود ندارد،  را سال نیمقبولی یک سابقه  ژوهی که  ز از  ذیرش نهایی،  دانش: 1تبصره

 د.شو شامل این قانون نمی

است، شامل   مانده یباق آن  تحقیق  ایانیتنها و  خود را گذرانده های درسکه تمامی  ژوهی  دانش: 2تبصره

جهت دریافت مدرک از حداکثر مجاز نگذشته باشد  یوو چنانچه سنوات تحصیلی ، دشو نمی قوانین باز ذیری

 د.قدام به نگارش تحقیق  ایانی نمای، باید اواحد آموزشی آموزشالتحصیلی  ز از هماهنگی با معاونت  فارغ

های دوره تحصیلی تخصصی خود را   ذیری، چنانچه کمتر از نصف درس ژوه متقاضی بازدانش :32ماده 

را  یشتر دروس تخصصیا بیه نصف ک یاست باید در آزمون ورودی شرکت نماید و در صورت  گذرانده

 یریآزمون باز ذد دری، بایآموزش واحد آموزش یورال  ز از موافقت شیادامه تحص یگذرانده باشد برا

  .دیت نماکشر یداخل

  تعیرین  و منرابع آن توسرط شرورای آمروزش واحرد آموزشری       یداخلر  یری رذ : نحوه برگزاری آزمون بازتبصره

 گردد. می

در کارنامه  ،یابق تحصیل ژوه در دوره سدانش یقبولتمام نمرات .  ز از قبولی در آزمون باز ذیری، 33ماده 

 .گردد تحصیلی جدید ثبت می

ات اصل مساله  ذیرش مجدد و نمر ،باز ذیری شده  ژوهگواهی نمرات دانش تحصیلی ودر کارنامه  تبصره:

 گردد.  ذیرفته شده جداگانه متذکر می

 

 همان و انتقالیم :مهشتفصل 

تواند با موافقت   ژوه به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می . در مواردی که دانش34ماده 

سال، محل تحصیل خود را تغییر ، حداکثر در دو نیممیهمان ژوه  مبدأ و مقصد به عنوان دانشواحدهای آموزشی 

 دهد.
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واحد خود را در  موفق سال تحصیلیمشروط به این است که حداقل یک نیم ، ژوه همان شدن دانشیم :1تبصره

 باشد.  مبدأ گذرانده یآموزش

مبدأ و مقصد، بالمانع  واحدهای آموزشیهمان شدن برای گذراندن یک یا چند درس با موافقت یم: 2تبصره

 است.

 شود. مقصد انجام میواحد آموزشی همان مطابق مقررات آموزشی ی ژوه م . تحصیل دانش35ماده 

، گزارش نمرات سال نیمهر  ایان  در برگزاری امتحاناتمقصد موظف است  ز از  واحد آموزشی .36ماده

د ضروری دیگر را حسب نیاز، جهت ثبت در  رونده و کارنامه تحصیلی به رو موا همانیم  ژوه درسی دانش

 مبدأ ارسال نماید.واحد آموزشی 

دیگر در واحد آموزشی به واحد آموزشی  ژوه از یک  . انتقال به معنی تغییر دائم محل تحصیل دانش37ماده 

مبدأ و مقصد با شرایط و مراکز مدیریت استانی واحدهای آموزشی با موافقت  هک همان رشته و همان مقطع است

 زیر امکان  ذیر است:

مبدأ از نظر مقررات آموزشی بالمانع استانی ریت و مرکز مدیواحد آموزشی  ژوه در  . ادامه تحصیل دانش6

 باشد.

مبدأ گذرانده باشد و نمره قبولی واحد آموزشی سال از دوره آموزشی خود را در  . متقاضی حداقل یک نیم3

 کسب کرده باشد.

مقصد در سال آزمون  یآموزشواحد ن نفریو مصاحبه( از نمره آخر یتبک) یاو درآزمون ورود ی. نمره قبول2

 .متر نباشدک یورود

  ژوه کمتر از های باقی مانده دانش درس .1
6
2
 ساعات دروس نباشد. 

 میهمان ژوه دانشباشد، باید از قانون  ورکزان مذیمهای باقیمانده کمتر از  درصورتی که تعداد درس تبصره:

 استفاده نماید.

 .باشد 61انتقالی، حداقل میانگین کل نمرات دروس گذرانده شده هنگام . 5

و حداقل شش  انتقال خود را با ذکر دلیل، به صورت کتبی ژوه متقاضی انتقال باید درخواست دانش .38ماده

و مرکز واحد آموزشی مبدأ تسلیم نماید.  واحد آموزشی آموزشمعاونت سال تحصیلی به  هفته قبل از شروع نیم

مبدأ در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط، موظف است حداکثر ظرف مدت یک مدیریت استانی 

 مقصد ارسال کند.واحد آموزشی و مرکز مدیریت استانی  ژوه به  هفته، موافقت خود را به همراه تقاضانامه دانش

نویسی نظر وع نامواحد آموزشی و مرکز مدیریت استانی مقصد الزم است حداقل دو هفته قبل از شر .39ماده 

 خود را به واحد آموزشی و مرکز مدیریت استانی مبدأ اعالم دارد.

 ژوه از واحد آموزشی مبدأ به واحد آموزشی  در صورت موافقت با انتقال،  رونده تحصیلی دانش .41ماده

 شود. مبدأ قطع می ژوه با واحد آموزشی  مقصد ارسال و ارتباط دانش

 شود.ی توسط واحد آموزشی مقصد صادر میانتقال   ژوه  گواهی فراغت از تحصیل دانش تبصره:
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 تحصیل فقط برای یک بار مجاز است.  ژوه در طول مدت انتقال دانش. 41ماده 

 

 دروسرش یپذ تطبیق و م:نه فصل

  گذرانده واحد آموزشی دیگری( را در  یش نیاز –که دروس غیر تخصصی )عمومی  ی ژوهدانش. 42ماده

 شود: باشد، نمرات آن دروس با شرایط زیر  ذیرفته می

 مقصد باشد. یواحد آموزش یمبدأ، مورد تأیید شوراواحد آموزشی . 6

ی داشته باشد و از نظر تعداد ساعت نیز کمتر یخوانی محتوا% با درس اصلی هم81د حداقل ین بایگزی. درس جا3

 نباشد.

 باشد. می یا گروه علمیبا شورای آموزش  تشخیص اشتراک محتوایی: 1تبصره

 نباشد. 61متر از کنمره دروس گذرانده شده . 2

باشد، باید  ز از انتخاب درس فقط در امتحان آن  61تا  63در صورتی که نمره درس جایگزین، :  2تبصره

 درس شرکت نماید.

 باشد.بیش از چهار سال از زمان دریافت نمره دروس گذرانده شده نگذشته  .1

 سازی نیست.نامه قابل معادلهای فشرده و  ایان . دروس دوره5

نباشد تنها جهت عدم شرکت در کالس  61متر از که ک ی ذیرش نمره دروس تخصصی، در صورت .43ماده

 است و باید در امتحان آن درس شرکت کند.

  .است یز ضرورین 13ور در ماده کمذ 6،3،1،5 یهات بندیرعا: تبصره

 گردد. ی، با عناوین دروس واحد آموزشی مقصد ثبت مدروس  ذیرفته شده. 44ماده 

د یآ یهفته به حساب نم ثر ساعات مجاز درکحدا جزء حداقل وشود  یرفته میه نمرات آن  ذک یدروس .45ماده

 ژوه  سال از مدت مجاز تحصیل دانشهفته که نمره آن ثبت شده، یک نیمساعت درس در  63به ازای هر و 

 گردد. میکسر 

ردد و در محاسبه میانگین گ نمرات دروس  ذیرفته شده در کارنامه تحصیلی در جدول نمرات ثبت می. 46ماده

  ژوه، منظور خواهد شد.کل دانش
 

 یانیق پایتحق دهم:فصل 

کارگیری ه ژوه در ب سازی دانش مندمنظور توانبه  عملیساعت  11با ارزشی معادل تحقیق  ایانی  .47ماده

های خالقیت و نوآوری علمی و  برداری از منابع رشته تخصصی و ایجاد زمینه های علمی تحقیق، بهره روش

ونت  ژوه موظف است تحقیق  ایانی را طبق دستورالعملی که از طرف معاگردد. دانشارائه می  ژوهشی

-می 3امه سطح دریافت دانشنتدوین تحقیق  ایانی شرط  گردد تدوین نماید.  ژوهشی واحد آموزشی اعالم می

 باشد.
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 ژوه موظف است  ز از گذراندن حداقل دانش .48ماده
6
های درسی و حداکثر  از ساعت 3

3
2

ق یتحق، موضوع  

 و طرح تفصیلی خود را  یشنهاد نماید. یانی ا

 ژوه  ز از اتمام دانش انتخاب درس تبصره:
3
2

 یانیق  ایتحقب طرح تفصیلی یساعات دروس منوط به تصو 

 باشد. باشد و در غیر این صورت، ادامه تحصیل وی نیازمند اجازه شورای آموزش واحد آموزشی می می

 برگزار خواهد شد.  واحد آموزشی معاونت  ژوهش در یانیق  ایمراحل تحق یتمام .49ماده

 است. 61حداقل نمره قبولی تحقیق  ایانی  .51ماده
 

 فراغت از تحصیل: زدهمایفصل 

آموزشی عمومی و تخصصی را طبق برنامه مصوب با موفقیت گذرانده و  دروس ژوهی که کلیه دانش. 51ماده

 شود. التحصیل آن دوره محسوب میفارغباشد   ارائه کرده با موفقیت تحقیق  ایانی خود را

در مدت بر اساس ضوابط مصوب و شود که دوره تحصیلی را   ژوهانی اعطا میبه دانش علمی. مدرک 52ماده 

 .باشد 61مجاز گذرانده باشند و میانگین کل نمرات آنان حداقل 

هایی که  تواند از درس باشد، در مدت مجاز تحصیل می 61 ژوه کمتر از . در صورتی که معدل دانش53ماده

انتخاب سال  در یک نیممجدداً  ،سال اکثر سقف مجاز ساعات درسی یک نیمحد با رعایتدارد  61نمره کمتر از 

تا میانگین کل نمرات خود را جبران نماید. در این صورت نمرات د یت نماکدر امتحان آن شر ودرس نموده 

 شود. شود و در میانگین کل نمرات او محاسبه می  ژوه می، جایگزین نمرات قبلی، در کارنامه دانشجدید

استفاده کند یا علیرغم استفاده از آن   ژوهی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این مادهبه دانش تبصره:

گیرد و تنها گواهی گذراندن واحدهای  ینتواند کمبود نمرات خود را جبران نماید، مدرک این دوره تعلق نم

 شود. به وی داده می و ریز نمرات همراه با تصریح به نقص در معدل نهایی درسی

 باشد.می ن نمرهیثبت آخردو تاریخ  در مقطع سطح  . زمان فراغت از تحصیل54ماده 

معاون یید به تأ 15/11/6261در تاریخ  تبصره 11 ماده و 55ازده فصل، ی مقدمه،یک  نامه بااین آیین. 55ماده 

 گیرد.جایگزین آیین نامه سابق قرار می حوزه های علمیه رسید و از این تاریخ مورد عمل و اجراء و آموزش

 

 

 
 

 نژادمهدی رستم
 حوزه های علمیه معاون آموزش  

 


