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�پیشگفتار

انقــاب  �پیــروزی   از  �ــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســامی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب نا�ذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــامی  ــام اس ــه در نظ ــای علمی ــل حوزه ه ــگاه بی بدی ــش و جای ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی کــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــاح،  تدویــن،  فرایندهــای  علمیــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها،  مأموریت هــا، 
خــود را به ویــژه در دورۀ مدیریــت حضــرت آیــت اهلل اعرافــی، در اولویــت 
قــرار داده اســت تــا بتوانــد ضمــن تحقــق ایــن مطالبــات و انتظــارات، زمینۀ 
حضــور بیش ازپیــش حوزه هــای علمیــه در میــدان علــم و عمــل  و ایفــای 
نقــش مثبــت در حــل مشــکات و معضــات ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.

دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تاش هــا و زحمــات چندین ســاله ای کــه بــرای تهیــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمی ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمی ــت حوزه ه مدیری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی تردی ــرده اس ــدام ک ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتید و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س �پیش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و کیف کّم
الزم بــه توضیــح اســت نســخه های چــاپ شــده در ایــن مجموعــه، 
ــری، در  ــر تغیی ــورت ه ــوده و در ص ــوب ب ــخه های مص ــن نس ــا آخری ــر ب براب

ــد. ــد ش ــه خواه ــدان عرض ــه عاقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی





شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

9 طرح سراسر ارزیابی علمی

کلیات

ــداف  ــق اه
ّ

ــزان تحق ــی می یاب ــور ارز ــه منظ ــاده1: ب م

آموزشــی در فراینــد تحصیلــی طــاب و نحــوه 

علمــی  یابــی  ارز علمیــه،  مــدارس  عملکــرد 

ــده  ــد تعیین ش ــداف و فراین ــاس اه ــری براس  سراس

بــه  منتخــب،  دانشــی  حوزه هــای  برخــی  در 

صــورت آزمــون علمــی، توســط معاونــت آمــوزش 

یت هــای  حوزه هــای علمیــه بــا همــکاری مدیر

اســتانی و مــدارس علمیــه اجــرا می گــردد.

ــارت  ــی عب ــی علم یاب ــزاری ارز ــداف برگ ــاده2: اه م

ــت از: اس

ارزیابــی میــزان تحّقــق اهــداف آموزشــی در فراینــد   .1

ــاب؛ ــی ط تحصیل

ــی و  ــای آموزش ــی واحده ــرد آموزش ــی عملک ارزیاب  .2

رتبه بنــدی آن هــا؛
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زمینه ســازی بــرای ارتقــای ســطح علمــی و تقویــت   .3

نشــاط علمــی و گســترش روحیــۀ مطالعــه و پژوهــش 

میــان طــاب؛  

ــر  ــی برت ــتعدادهای علم ــگان و اس ــایی نخب شناس  .4

ــان؛ ــت از آن ــاب و حمای ط

کمــک بــه تعمیــق علمــی – آموزشــی طــاب و   .5

علمیــه. مــدارس 
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حوزه های دانشی و منابع آزمون

ــه  ــدارس علمی ــطح م ــی در س ــی علم یاب ــاده3: ارز م

سراســر کشــور برگــزار و حضــور تمامــی طــاب در 

ــد. ــروری می باش ــی ض یاب ــن ارز ای

یابــی   مــاده4: حوزه هــای دانشــی منتخــب جهــت ارز

علمــی عبارت اســت از:

▪ قرآن کریم

▪ کام و عقاید

▪ فقه

▪ اصول فقه

▪ منطق

ــو و  ــت«، »نح ــرف و لغ ــامل »ص ــرب )ش ــات ع ▪ ادبی

ــت«( ــب« و »باغ ترکی

▪ مهارت ها

ــه  ــا« ویژه برنام ــی »مهارت ه ــوزه دانش ــره: ح تبص

آموزشــی ســفیران هدایــت می باشــد.
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ــه  ــع آزمــون علمــی ب  مــاده5: جــداول دروس و مناب

ــد: ــل می باش ــرح ذی ش

ردیف
عنوانحوزه

دانشی

دروسمشمول

برنامه

آموزشی
منابعمحدودهعنواندرس

1

2

3

م
ری

نک
قرآ

جاری
قرآن1تا3و

تجوید

کلمحدودهدروس

قرآن3وتجوید

تفسیرنمونه)جزءهایاول

تاسوم(وآموزشقرائت

قرآنکریمج1و2)شهیدی-

قاسمی(

جدید

آشنایی

محتواییبا

قرآن1تا3و

تجوید1و2

کلمحدودهدروس

مذکور

آشناییمحتواییباقرآن1تا3

وآموزشقرائتقرآنکریمج1

و2)شهیدی-قاسمی(

سفیران

تفسیرترتیبی

1تا3وتجوید

1و2

کلمحدودهدروس

مذکور

تفسیرنمونه)جزءهایاول

تاسوم(وآموزشقرائت

قرآنکریمج1و2)شهیدی-

قاسمی(

4

5

6

ید
قا

وع
م

کال

جاری
دروسعقاید

3و4

کلمحدودهدروس

مذکور
معارفوعقاید3و4

جدید
دروسعقاید

4و5

کلمحدودهدروس

مذکور
معارفوعقاید4و5

سفیران
دروسعقاید

3و4

کلمحدودهدروس

مذکور
معارفوعقاید3و4
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ردیف
عنوانحوزه

دانشی

دروسمشمول

برنامه

آموزشی
منابعمحدودهعنواندرس

7

8

9

قه
ف

جاری
دروسفقه1،

5و8

کلمحدودهدروس

فقه5،1و8

الروضةالبهیةفیشرح

اللمعةالدمشقیة

جدید

دروسفقه

5،3و8

برایسیکلو

فقههای4،3

و7برایدیپپلم

ودانشگاهی

کلمحدودهدروس

مذکور

الروضةالبهیةفیشرح

اللمعةالدمشقیة

سفیران
دروسفقه1،

3و5

کلمحدودهدرسی

کپتابالطهارة،کپتاب

الصالة،کپتابالمتاجر

وکپتابالنکاحوکپتاب

الطالق

دروستمهیدیةفیالفقه

االستداللی

10

11

12

قه
لف

صو
ا

جاری
دروساصول

فقه5،4و6

کلمحدودهدروس

مذکور)ازمبحث

مالزماتعقلیهتا

�ایانکپتاب(

اصولالفقه

جدید
دروساصول

فقه3و4

کلمحدودهدروس

اصولفقه3و4

)ازمبحثمالزمات

عقلیهتا�ایانکپتاب(

اصولالفقه

سفیران
دروساصول

فقه4و5

کلمحدودهدروس

اصولفقه4و5

)ازمبحثالمقصد

السادس:فیالحجج

واالماراتتا�ایان

کپتاب(

الوسیطفیاصولالفقه

13

14

15

ق
نط

م

جاری
دروسمنطق

2تا4

کلمحدودهدروس

منطق2تا4
دانشمنطقیاالمنطق

جدید
دروسمنطق

2و3

کلمحدودهدروس

منطق2و3
دانشمنطقیاالمنطق

سفیران
دروسمنطق

2و3

کلمحدودهدروس

منطق2و3
دانشمنطقیاالمنطق
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ردیف
عنوانحوزه

دانشی

دروسمشمول

برنامه

آموزشی
منابعمحدودهعنواندرس

16

17

18

ب
کی

تر
وو

نح
-

بی
عر

ت
بیا

اد

جاری

دروسنحو3

تا6وتجزیهو

ترکیب

کلمحدودهدروس

نحو3تا6وتجزیه

وترکیب

نحو)البهجةالمرضیة(و

تجزیهوترکیب

جدید

دروسنحو4

و5وتجزیهو

ترکیب1

کلمحدودهدروس

نحو4و5وتجزیهو

ترکیب1

نحو)البهجةالمرضیةفی

ثوبهاالجدید(وتجزیهوترکیب

سفیران

دروسنحو

2و3ونحو

کاربردی

کلمحدودهدروس

نحو2و3ونحو

کاربردی

نحو)مبادیالعربیة(ونحو

کاربردی

19

20

21

ت
لغ

و
ف

صر
-

بی
عر

ت
بیا

جاریاد
صرف)دروس

صرف2و3(

کلمحدودهدروس

صرف2و3
صرفسادهیادانشصرف

جدید
صرف)دروس

صرف2و3(

کلمحدودهدروس

صرف2و3
صرفسادهیادانشصرف

سفیران
صرف)دروس

صرف2و3(

کلمحدودهدروس

صرف2و3
صرفسادهیادانشصرف

22

23

24

ادبیات

عربی-

بالغت

جاری
دروسبالغت

1و2

کلمحدودهدروس

بالغت1و2
جواهرالبالغةیادررالبالغة

جدید
دروسبالغت

2و3

کلمحدودهدروس

بالغت2و3
جواهرالبالغةیادررالبالغة

درسبالغتسفیران
کلمحدودهدرس

بالغت

دروسفیالبالغة)معین

دقیق(

25
مهارتها

روشسخنرانی

دینی،روشتدریس،

مهارتهای�ژوهشی

کلمحدودهدروس

مذکور

برنامه منابعاعالمشدهدر

درسیسفیرانهدایت
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 نحوه ارزیابی و برگزاری آزمون

یــق آزمــون علمــی و بــه  یابــی از طر مــاده6: ارز

واحدهــای  تمامــی  بــرای  سراســری  صــورت 

ــاری  ــی ج ــه  آموزش ــک )برنام ــطح ی ــی س آموزش

و جدیــد( و ســطح دو ســفیران هدایــت برگــزار 

. د می گــرد

مــاده7: ارزشــیابی در هــر حــوزه دانشــی بــه صــورت 

یــق آزمــون علمــی اختصاصــی هــر  مســتقل و از طر

حــوزه دانشــی انجــام می شــود.

منابــع  و  دروس  از  علمــی  آزمــون  مــاده8: 

ــورت  ــه ص ــی و ب ــوزه دانش ــر ح ــده ه مشخص ش

ــاده 5  ــدرج در م ــدول من ــق ج ــور و مطاب علم مح

می گــردد. برگــزار 

مــاده9:  حضــور طــاب در آزمــون علمــی هــر 

حــوزه دانشــی پــس از گذرانــدن هــر یــک از دروس 

مشخص شــده آن حــوزه دانشــی در جــدول منــدرج 

ــت. ــروری اس ــاده 5 ض در م
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مــاده10 آزمــون علمــی در دو مرحلــه و بــه شــرح ذیــل 

ــردد: ــزار می گ برگ

شرایطحضوردرآزمونعنوانحوزهدانشیردیف

�پیشنهاددوم�پیشنهاداولعنوانحوزهدانشیردیف

قرآنکریم1

مرحله

اول

گذراندنحداقل1500

ساعتدرسوکسب

نمرهقبولیدردروس

دارایارزیابیعلمیدر

هرحوزهدانشی

سالدومتحصیلی

سالدومتحصیلیادبیاتعربی-نحووترکیب2

سالاولتحصیلیادبیاتعربی-صرفولغت3

سالسومتحصیلیادبیاتعربی-بالغت4

سالسومتحصیلیمنطق5

کالموعقاید6

مرحله

دوم

گذراندنحداقل4000

ساعتدرسدربرنامه

جاریوجدیدو3000

ساعتدرسدربرنامه

سفیرانهدایتو

کسبنمرهقبولیدر

دروسدارایارزیابی

علمیدرهرحوزه

دانشی

سالچهارمتحصیلی

سال�نجمتحصیلیفقه7

سالآخرتحصیلیاصولفقه8

  

ماده11: زمان برگزاری آزمون علمی، در خرداد هر سال 

و پس از پایان آزمون دروس نیم سال دوم بوده و تعیین 
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زمان قطعی آن بر عهده معاونت آموزش حوزه های 

علمیه می باشد.

مــاده12: ســؤاالت آزمــون از کل محــدوده منابــع 

معرفی شــده و بــه صــورت چهارگزینــه ای بــوده 

و توســط معاونــت آمــوزش حوزه هــای علمیــه 

می گــردد. طراحــی 

مــاده13: برگــزاری آزمــون علمــی بــر عهــده مــدارس 

اســتانی  یت هــای  مدیر نظــارت  بــا  و  علمیــه 

. شــد می با

یت هــای  مدیر توســط  اوراق  تصحیــح  مــاده14: 

ــام  ــی و اع ــی نهای ــت بررس ــام و جه ــتانی انج اس

ــه  ــای علمی ــوزش حوزه ه ــت آم ــه معاون ــج ب نتای

می شــود. ارســال 
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 نتایج آزمون
 مــاده15: نتایــج نهایــی آزمــون توســط معاونــت 

می گــردد. اعــام  علمیــه  حوزه هــای  آمــوزش 

 مــاده16: جــدول نتایــج آزمــون علمــی و نحــوه 

ــد: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــاب ب ــرای ط ــی آن ب یاب ارز

نمره0تا40نمره
نمره41

تا60

نمره61تا

75

نمره76

تا85
نمره96تا100نمره86تا95

سطح
خیلی

ضعیف
عالیخیلیخوبخوبمتوسطضعیف

ــی  در  ــی علم ــذاری ارزیاب ــوه تأثیرگ ــره: نح تبص

ارزیابــی عملکــرد وضعیــت آموزشــی واحدهــای 
آموزشــی ســطح یــک، براســاس ضوابــط و شــرایط 
علمیــه  حوزه هــای  آمــوزش  معاونــت  ابالغــی 

ــود. ــد ب خواه
مــاده17: طابــی کــه موفــق بــه کســب حداقــل 

نمــره 86 شــده باشــند مطابــق جــدول ذیــل مــورد 

تشــویق قــرار می گیرنــد:
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توضیحاتامتیازردیف

1
خیلیخوب)نمرات86

الی95(

1.اعطایهدیهبهنفراتبرگزیده؛

دادنتسهیالتآموزشیو�ژوهشیماننداولویتعضویتدر 2.قرار

گروه$های�ژوهشی؛

3.امکانارتقایتحصیلیدرمقاطعباالتر؛

واولویتدرتدریس؛ 4.درجامتیاز

اخذدروسارتقاییدربرنامهتحصیلی. 5.مجوز

عالی)نمرات96الی100(2

1.اعطایهدیهبهنفراتبرگزیده؛

دادنتسهیالتآموزشیو�ژوهشیماننداولویتعضویتدر 2.قرار

گروه$های�ژوهشی؛

3.امکانارتقایتحصیلیدرمقاطعباالتر؛

4.اعطایتسهیالتمادیوغیرمادی؛

تدریس؛ واولویتدر 5.درجامتیاز

اخذدروسارتقائیدربرنامهتحصیلی. 6.مجوز

تبصــره: مــوارد مربــوط بــه ارائــه تســهیالت و 

تشــویق برگزیــدگان آزمــون علمــی و نحــوه آن، 
قبــل از برگــزاری آزمــون توســط معاونــت آمــوزش 
حوزه هــای علمیــه اطالع رســانی خواهــد شــد.
ــه  ــی ک ــرای طاب ــی ب یاب ــج ارز ــال نتای ــاده18: اعم م

موفــق بــه کســب نمــره کمتــر از 61 در آزمــون 

علمــی شــده باشــند مطابــق جــدول ذیــل خواهــد 

ــود: ب
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مالحظاتامتیازردیف

شرکتدرآزمونمجددضعیف)نمره41تا60(1

خیلیضعیف)نمره0تا40(2
کالسهایتقویتی 1.شرکتدر

2.شرکتدرآزمونمجدد

ــرای دروس  ــی ب ــای تقویت ــزاری کاس ه ــاده19: برگ م

ــاعات  ــق س ــی مطاب ــوزه دانش ــر ح ــده ه معین ش

ــد: ــل می باش ــدول ذی ــدرج در ج من

مقدارساعاتکالسهایتقویتیحوزهدانشیردیف

85صرفولغت1

85نحووترکیب2

85بالغت3

85فقه4

64اصولفقه5

64کالموعقاید6

32منطق7

مــاده20: کاس هــای تقویتــی بــا اســتفاده از اســتادیار 

ــردد. ــزار می گ ــه برگ ــط مدرس و توس

مــاده21: نتایــج آزمــون اعــم از آزمــون اصلــی و 

ــده در  ــوارد ذکرش ــر م ــاوه ب ــدد، ع ــون مج ــا آزم ی
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مــواد 17، 18 و 19، در معــدل همــان نیم ســال 

تحصیلــی )ســال برگــزاری آزمــون( طــاب نیــز بــه 

ــد: ــد ش ــال خواه ــل اعم ــرح ذی ش

حوزهدانشیردیف
میزانتأثیرگذاری

معدلنیمسالتحصیل در

1
حوزههایدانشیمرتبطباادبیات

عربی
48ساعت

48ساعتفقه2

32ساعتاصولفقه3

16ساعتکالموعقاید4

16ساعتمنطق5

ــی  ــر تحصیل ــع باالت ــل در مقاط ــه تحصی مــاد22: ادام

منــوط بــه کســب حداقــل نمــره قبولــی )نمــره 61( 

از آزمــون علمــی همــه حوزه هــای دانشــی خواهــد 

بــود.

ــب  ــی، موج ــون علم ــرکت در آزم ــدم ش ــاده23: ع م

درج نمــره صفــر در کارنامــه تحصیلــی و تأثیــر آن در 

معــدل بــه میــزان ســاعات مشخص شــده بــرای هــر 

حــوزه دانشــی خواهــد بــود.

ــی در  ــون علم ــزاری آزم ــه برگ ــه ب ــا توج ــاده24: ب م
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ــاب  ــه، ط ــک مرتب ــرای ی ــی ب ــال تحصیل ــر س ه

ــه و  ــم از موج ــون )اع ــت در آزم ــورت غیب در ص

ــد در  ــی بای ــره قبول ــب نم ــدم کس ــه(، ع غیرموج

ــد. ــرکت نماین ــد ش ــی بع ــال تحصیل ــون س آزم

تبصــره: بــرای طالبــی کــه ادامــه تحصیــل آن هــا 

در مقاطــع باالتــر بــه دلیــل عــدم شــرکت یــا عــدم 
ــف  ــی، متوق ــون علم ــی در آزم ــره قبول ــب نم کس
ــه مدرســه  ــه تعهــد ب ــر ارائ شــده اســت، مشــروط ب
بعــد، می تواننــد  آزمــون  در  بــر شــرکت  مبنــی 
ــد. ــدام نماین ــود اق ــل خ ــه تحصی ــه ادام ــبت ب نس

ایــن آیین نامــه در 24 مــاده و 3 تبصــره بــه 
تأییــد شــورای آمــوزش و مدیــر محتــرم حوزه هــای 

علمیــه رســید و الزم االجــرا می باشــد.


