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�پیشگفتار

انقــالب  پییــروزی   از  پــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــالمی  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  اصــالح،  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 مشــکالت و معضــالت ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.
دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تالش 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 پییش

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 عالقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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1. دستورالعمل ارزیابی و نظارت
 بر تدریس اساتید سطوح عالی دورس آزاد

مقدمه
بــه  منظــور رشــد هــر چــه بیشــتر تعلیــم و تربیــت طــاب، 
همسان ســازی ارزیابــی عملکــرد اســاتید و ارتقــای ســطح 
توانمنــدی آنــان، دســتورالعمل ارزیابــی و نظــارت بــر تدریــس 
اســاتید ســطوح عالــی دروس آزاد حــوزه علمیــه قــم کــه کمتــر 
از ســه ســال ســابقه تدریــس دارنــد بــه  شــرح زیــر تدویــن شــده 

اســت.
مــاده1( ابــاغ وظایــف اســاتید برابــر مصوبــه 944 شــورای 

ــه  ــی در شــروع ســال تحصیلــی ب ــی و شــاخص  های ارزیاب عال
اســاتید محتــرم از طریــق ســامانه ســطوح عالــی.

مــاده2( درج نــام اســاتید محتــرم و کتابــی کــه مجــوز 

تدریــس آن را دارنــد در ســامانه اســاتید ســطوح عالــی و 
ــرای تدریــس در محــدوده مجــوز تدریــس. نظارت هــای الزم ب
مــاده3( ارزیابــی عملکــرد اســاتیدی کــه کمتــر از ســه 
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ــان  ــد در پای ــی دارن ــطوح عال ــس دروس س ــابقه تدری ــال س س
نیم ســال اول هــر ســال تحصیلــی.

بـه  اسـاتید  بـه  طـاب  امتحانـات  نتیجـه  اعـام  مـاده4( 

تفکیـک شـرکت در امتحـان، غایبیـن، درصـد قبول شـدگان و 
میانگیـن نمـره کسب شـده، در پایـان هـر نیم سـال تحصیلـی.

ــزان  ــاب و می ــور و غی ــی حض ــزارش کان و کل ــاده5( گ م

ــه اســتاد. ــاه ب ــر شــاگردان در هــر م تأخی
ماده6( منابع ارزیابی:

الــف( تکمیــل فــرم خودارزیابــی توســط اســتاد مربوطــه، 
در پایــان نیم ســال اول؛

درس  طــاب  توســط  نظرخواهــی  فــرم  تکمیــل  ب( 
مربوطــه؛

ج( درصد قبولی طاب درس مربوطه؛
د( اســتماع حداقــل یــک  جلســه از تدریــس اســتاد توســط 

کارشناســان مربوطــه؛
ــاع  ــدون اط ــتاد ب ــس اس ــوار تدری ــت ن ــره( الزم اس تبص

ــود. ــط ش ــی ضب قبل
ــی و  ــی مدیریــت ســطوح عال هـــ( جمع بنــدی و نظــر نهای

خــارج حــوزه علمیــه قــم.
ــه  مــاده7( صــدور مجــوز ارتقــای ســطح تدریــس منــوط ب

احــراز شــرایط الزم و مثبت بــودن ارزیابــی عملکــرد اســت.
مــاده8( تمدیــد مجــوز تدریس منوط اســت بــه مثبت بودن 

ــی عملکرد. ارزیاب
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ماده9( ارائۀ نتیجه ارزیابی به اساتید در موارد الزم.

مــاده10( تقدیــر و تشــویق اســاتید محترمــی کــه موفقیــت 

بیشــتری دارنــد و آمــوزش و توجیــه اســاتید محترمــی کــه 
موفقیــت کمتــری دارنــد )جلســات توجیهــی، آموزشــی و 
ــی و...(. ــای دانش افزای ــزاری کارگاه ه ــات، برگ ــادل تجربی تب

مــاده11( بــرای بهره بــرداری همــه اســاتید ســطوح عالــی، 

ــامانه  ــاتید در س ــف اس ــق و وظای ــس موف ــاخص های تدری ش
ــه قــم قــرار داده  ــی و خــارج حــوزه علمی اســاتید ســطوح عال

به روزرســانی می شــود. شــده و همه ســاله 
ــرم  ــاتید محت ــایر اس ــت، س ــورت درخواس ــاده12( در ص م

ســطوح عالــی، کــه ســابقه تدریــس بیــش از ســه ســال دارنــد 
اطاعــات مربــوط بــه شــاگردان )مــاده 4 و 5( در اختیــار آن هــا 

قــرار داده می شــود.

ایــن دســتورالعمل در یــک مقدمــه، 12 مــاده و یــک تبصــره در تاریــخ 

27/6/1399 بــه تأیییــد مدیــر محتــرم حوزه هــای علمیــه رســید.
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2. دستـورالعمـل ارزیابـی اساتیـد
 واحـدهای آموزشـی

الف( سیاست های کلی ارزیابی
یابــی اســاتید، تقویــت و تحکیــم . 1 یــن اهــداف ارز  از مهم تر

ــل آن،  ــام مراح ــذا در انج ــت، ل ــاتید اس ــس و اس ی ــگاه تدر جای

ــت. ــروری اس ــاتید ض ــئونات اس ــت ش ــظ و رعای حف

ــق و . 2 ــد و موف ــاتید توانمن ــویق اس ــی، تش یاب ــه ارز ــره و نتیج  ثم

ــای  یت ه ــت مدیر ــروری اس ــذا ض ــت، ل ــوارد الزم اس ــت م تقوی

ــی،  یاب ــس از ارز ــه پ ــد ک ــزی نماین ی ــوی برنامه ر ــه نح ــتانی ب اس

یــت اســتان، مــورد تشــویق  اســاتید موفــق از طــرف مدرســه و مدیر

قــرار گیرنــد و نســبت بــه توجیــه و آمــوزش در مــوارد الزم، اقــدام 

گــردد.

یابــی، شــناخت ســطح علمــی . 3   از آن جــا کــه هــدف از ارز

ــای  ــدی حوزه ه ــای توانمن ــتای ارتق ــی در راس ــای آموزش واحده

علمیــه و شــناخت علــل و عوامــل رشــد و افــت تحصیلــی طالب 

ــاتید،  ــی اس یاب ــل ارز ــام مراح ــت در انج ــروری اس ــت، ض اس

ــه  ــالب، متوج ــی ط ــی و تربیت ــرفت تحصیل ــدم پیش ــه ع چنانچ

ــد  ــاتید می باش ــف اس ــرح وظای ــدوده ش ــارج از مح ــوری خ ام
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ــف  ــه، ضع ــت مدرس ی ــف مدیر ــی، ضع ــات آموزش ــود امکان )نب

ــورای  ــا، ش ــت امن ــارکت هیئ ــا مش ــالب و ...( ب ــی ط ــوان علم ت

مدرســه، مســئول و مدیــر مدرســه ، بــرای رفــع کاســتی ها، تدبیــر 

ــرد. ــام پذی الزم انج

یابــی فراینــدی اســت کــه مســئوالن براســاس شــرح . 4   ارز

ــاتید  ــار اس ــرد و رفت ــس، عملک ی ــف تدر ــه، کم وکی ــف محول وظای

ــبت  ــا نس ــد، ت ــی می نماین ــاهده و بررس ــه را مش ــج حاصل و نتای

یــس اســاتید و نقــاط قــوت و ضعــف،  بــه بازخوردهــای تدر

لــذا  باشــند،  داشــته  را  الزم  یــزی  برنامه ر و  تصمیم گیــری 

یت هــای  مدیر و  آموزشــی  واحدهــای  اداره  دســت اندرکاران 

ــود را  ــارت خ ــراف و نظ ــی، اش ــال تحصیل ــول س ــتانی، در ط اس

یابــی در پایــان  بــه صــورت مســتمر اعمــال نمــوده و اکتفــا بــه ارز

نیم ســال تحصیلــی نشــود.

ــورای . 5 ــه 650 ش ــاتید، مصوب ــی اس یاب ــل ارز ــام مراح  در انج

ــود: ــت ش ــل رعای ــرح ذی ــه ش ــی،  ب ــرم عال محت

ــام  ــه( انج ــکیالت مدرس ــت ) تش ی ــط مدیر ــی توس یاب ــف( ارز ال

ــر(  مدی
ً
ــا ــه صرف ــرد )ن پذی

ــال  ــط و اعم ی ــراط، تفر ــه اف ــه دور از هرگون ــاتید ب ــی اس یاب ب( ارز

ــود. ــام ش ــف، انج ــلیقه های مختل ــار و س ــالف انظ اخت

ــی عبــارت  ــع ارزیاب ــه بنــد الــف مــاده 5، مناب ــا توجــه ب   ب
ــت از: اس

الف( اظهارات و گزارش شخص استاد؛

ب( نظر طالب؛
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یابی سطح علمی و اخالقی طالب؛ ج( ارز

ــوارد  ــه در م ــی مدرس ــش و اجرای ــب، پژوه ــان تهذی ــر معاون د( نظ

ــه؛ مربوط

یابی معاون آموزش؛ ه ( ارز

و( بررسی مدیر مدرسه؛

ز( بررسی و تأیید شورای مدرسه؛

یت استان. ح( بررسی و تأیید نهایی مدیر

ب( ارزیابی اساتید در واحد آموزشی
 الزم اســت در طــول ســال تحصیلــی، حداقــل هرمــاه یــک بــار . 6

جلســه اســاتید در واحد آموزشــی، تشــکیل شــده و روند پیشــرفت 

ــه  ــبت ب ــرد و نس ــرار گی ــی ق یاب ــورد ارز ــالب، م ــی ط ــی تربیت علم

آنچــه مربــوط بــه اســاتید اســت، تصمیــم مقتضــی اتخــاذ شــود.

تحصیلــی، . 7 ســال  ابتــدای  در  مدرســه،  آمــوزش  معــاون 

یابــی اســاتید را بــرای اطــالع اســاتید در اختیــار  شــاخص های ارز

ــد. ــرار ده ــان ق آن

ــی، . 8 ــال تحصیل ــر نیم س ــروع ه ــه، در ش ــوزش مدرس ــاون آم  مع

ــاتید  ــار اس ــاتید( را در اختی ــرد اس ــزارش عملک ــماره 1) گ ــرم ش ف

قــرار داده و بــه آن هــا اعــالم نمایــد در پایــان نیم ســال تحصیلــی، 

ــط  ــی، توس ــاده درس ــر م ــه ه ــبت ب ــرم نس ــخوان، ف ــق پیش ی از طر

ــتاد را در  ــزارش اس ــوزش، گ ــاون آم ــردد و مع ــل گ ــتاد، تکمی اس

ــد.  ــی خــود منظــور نمای یاب ارز

طــالب محتــرم الزم اســت بــا ورود بــه پیشــخوان، نظــرات خــود . 9
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یــس اســاتید در هــر مــاده درســی،  را نســبت بــه کــم و کیــف تدر

در فــرم مربوطــه اعمــال نماینــد و معــاون آمــوزش مدرســه پــس از 

اخــذ و جمع بنــدی نظــرات طــالب، در صــورت لــزوم، محترمانــه 

و بــا حفــظ جایــگاه و شــئونات اســاتید، تذکــرات الزم را خدمــت 

اســتاد ارائــه نمایــد.

تصحیح شــده . 10 امتحانــی  اوراق  و  طرح شــده  پرســش های 

یابــی قــرار گیــرد و  اســتاد در طــول نیم ســال تحصیلــی، مــورد ارز

ــود. ــی درج ش یاب ــرم ارز ــه آن در ف نتیج

ســطح نمــرات طــالب در پایــان هــر نیم ســال تحصیلی بررســی . 11

ــا،  ــداد قبولی ه ــالب و تع ــداد ط ــه تع ــق مقایس ی ــود و از طر ش

ــی درج شــود. یاب ــرم ارز ــی طــالب مشــخص و در ف درصــد قبول

ــی، . 12 ــال تحصیل ــر نیم س ــان ه ــه در پای ــوزش مدرس ــاون آم مع

ــام  ــس از انج ــاده 6، پ ــور در م ــع مذک ــق مناب ی ــاتید را از طر اس

مراحــل یادشــده، نســبت بــه هــر مــاده درســی، برابــر شــاخص ها، 

یابــی نمــوده و نتایــج حاصلــه را پــس از بررســی و تأییــد مدیــر  ارز

ــد. ــه نمای ــه شــورای مدرســه ارائ مدرســه ب

ــطح  ــتاد، س ــزارش اس ــماره 1 گ ــرم ش ــی، ف ــه ارزیاب نتیج
ــتاد،  ــارۀ اس ــاب درب ــرات ط ــدی نظ ــاب و جمع بن ــرات ط نم

ــه شــود. ــه شــورای مدرســه ارائ ب
تبصــره1( معــاون آمــوزش، فــرم را براســاس انجــام مراحــل 

نظارت هــای  در خــال  به دســت آمده  و شــناخت  یادشــده 
ــد.  ــل نمای ــی تکمی ــال تحصیل ــول س الزم درط

ــی  ــی، پژوهش ــور تهذیب ــا ام ــط ب ــوارد مرتب ــره2( در م تبص
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و اداری، قســمت مربوطــه در فــرم ارزیابــی، بــا هماهنگــی 
ــان تهذیــب، پژوهــش و اجرایــی مدرســه تکمیــل شــود.  معاون
تبصــره3( چنانچــه یــک کتــاب درســی در دو نیم ســال 

تحصیلــی در یــک کاس تدریــس شــود، بــه تشــخیص شــورای 
ــی در طــول ســال تحصیلــی کفایــت  ــار ارزیاب مدرســه، یــک ب

می کنــد.
یابــی انجام گرفتــه یادشــده، توســط شــورای مدرســه مــورد . 13  ارز

بررســی و تأییــد قــرار گیــرد.

پــس از مراحــل فوق، شــورای مدرســه، نظــر خود را در قســمت . 14

مربوطــه )پیشــخوان( اعمــال نماید.

ج( بررسی ارزیابی اساتید توسط مدیریت استان
        مدیریت استان نسبت به امورذیل اقدام می نماید:

اســاتید . 15 جلســات  در  اســتان  آمــوزش  معــاون  حضــور   

نیم ســال  هــر  در  بــار  یــک  حداقــل  آموزشــی،  واحدهــای 

یابــی کم وکیــف فعالیــت اســاتید. تحصیلــی، بــه منظــور ارز

یابــی انجام شــده بــا نمــرات درســی و ســطح . 16 تطبیــق ارز

علمــی تربیتــی طــالب.

یابــی اســتاد که توســط مدرســه ارســال شــده . 17 تطبیــق نتیجــه ارز

ــده  ــی های انجام ش ــا و بررس ــا، بازدیده ــایر گزارش ه ــا س ــت ب اس

یــت اســتان. توســط مدیر

یــت اســتان در طــول ســال تحصیلــی بــه نحــوی . 18 نظــارت مدیر

 امــکان بررســی، تأییــد و اعمــال نظــارت 
ً
اعمــال شــود کــه عمــال
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یابــی مــدارس علمیــه فراهــم شــود. بــر ارز

ــود را در . 19 ــر خ ــتان نظ ــت اس ی ــوق، مدیر ــی های ف ــس از بررس پ

ــا 15  ــر ت ــال اول، حداکث ــخوان( در نیم س ــه )پیش ــمت مربوط قس

ــد. ــال نمایی ــر اعم ــا 15 تی ــر ت ــال دوم، حداکث ــفند و در نیم س اس

د( تشویق و اقدامات پس از ارزیابی
 اســاتیدی که در ســطح اســتان از موفقیت بیشــتری برخوردارند . 20

یــت اســتان و ســایر اســاتید موفــق، توســط واحدهای  توســط مدیر

آموزشــی، مــورد تقدیــر و تشــویق قــرار گیرند.

یابــی اســاتید، پایین تــر از رتبــه خوب . 21 در مــواردی کــه نتیجــه ارز

یــت اســتان نســبت بــه آمــوزش و توجیــه اســاتید  می باشــد، مدیر

اقــدام نمایــد )جلســات توجیهــی، آموزشــی و تبــادل تجربیــات، 

یــس،  تدر مهارت هــای  دانش افزایــی  کارگاه هــای  برگــزاری 

ــی و...(.  علم

ــت و . 22 ــده اس ــن ش ــف تعیی ــاتید ضعی ــه اس ــه رتب ــواردی ک در م

بــا آمــوزش و توجیــه، ضعــف مربوطــه برطــرف نمی گــردد، 

یــت مدرســه، موضــوع  یــت اســتان پــس از مشــورت بــا مدیر مدیر

را در شــورای آمــوزش اســتان بررســی و نظــر شــورای آموزشــی را 

بــه معاونــت آمــوزش حوزه هــای علمیــه، اعــالم دارد تــا تصمیــم 

مقتضــی اتخــاذ شــود.
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3 . شاخص های ارزیابی و راهنمای تکمیل 
فرم ارزیابی اساتید 

ــس  ی ــی: تدر ــم درس ــن مفاهی ــوع و تبیی ــر موض ــی ب ــلط علم 1. تس

عبــارت اســت از سلســله فعالیت هــای منظــم و هــدف دار از پیــش 

طراحی شــده کــه باعــث یادگیــری می شــود، لــذا الزم اســت 

یــس بــا مطالعــه و آمادگــی کامــل علمــی همــراه بــا تبییــن هــر  تدر

ــرد. ــام پذی ــی، انج ــم درس ــک از مفاهی ی

2. تبییــن نظــرات علمــی مرتبــط بــا موضــوع درس: اکتفا نکــردن بــه 

متــن کتــاب و تبییــن نظــرات علمــی مرتبــط بــا موضــوع درس، برای 

توســعه علمــی طــالب و آشــنایی آن هــا بــا نظــرات مختلــف.

3. داشــتن بیــان شــیوا و انتقــال مطالــب درســی: در تبییــن و انتقــال 

مطالــب درس، اســتخدام کلمــات و جمله هــا، رســابودن و گویایــی 

ــز  ــالب پرهی ــن ط ــده ذه ــی دورکنن ــده و از حواش ــت ش آن  رعای

ــود و از  ــن ش ــب تبیی ــای الزم، مطال ــردن مثال ه ــا به کارب ــوده و ب نم

کالم هــای آزاردهنــده و جمــالت تکــراری و اضافــی پرهیــز گــردد. 

4.نظــم و پیوســتگی منطقــی در ارائــه مطالــب: الــف( تبییــن 

ــرح  ــخص؛ ج( ط ــم نامش ــن مفاهی ــی درس؛ ب( تبیی ــوع کل موض

ــ ( جمع بنــدی، هــر  ــه ترتیــب منطقــی؛ ه ــا هــم ب مباحــث مرتبــط ب
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ــده  ــت نش ــوق رعای ــوارد ف ــاب م ــن کت ــت در مت ــن اس ــد ممک چن

ــد. باش

5. تــوان پاســخ گویی صحیــح و منطقــی بــه ســؤاالت: بــا مطالعــه 

ــخ گویی  ــکان پاس ــا ام ــود ت ــام ش ــس انج ی ــل تدر ــی کام و آمادگ

ــب   متناس
ً
ــال ــود و عم ــم ش ــالب فراه ــش های ط ــه  پرس ــی ب علم

ــم  ــالب فراه ــخ ط ــش و پاس ــرح  پرس ــال ط ــت کالس، مج ــا وق ب

ــه  ســؤاالت طــالب الزم اســت  ــح ب گــردد و در پاســخ گویی صحی

نــوع  ســؤال طلبــه را تشــخیص داد کــه از کــدام نــوع اســت: الــف( 

ســؤال بــرای فهمیــدن )پاســخ اگــر در متــن درس نیســت پاســخ داده 

شــود(؛ ب( ســؤال بــرای اظهــار فضــل )طلبــه تشــویق شــود(؛ ج( 

ســؤال بــرای آزمــودن اســتاد )چنانچــه اســتاد آمادگــی نــدارد پاســخ 

ــوع  ــارج از موض ــؤال خ ــد(؛ د( س ــول کن ــد موک ــه بع ــه جلس را ب

درس )پــس از وقــت کالس پاســخ داده شــود(.

6. معرفــی و اســتفاده از منابــع متعــدد و متناســب بــا درس و 

ــی  ــال تحصیل ــتاد در اول س ــت اس ــالب: الزم اس ــی ط ــطح علم س

چنــد منبــع مرتبــط بــا درس را بــه طــالب معرفــی نمایــد، همچنیــن 

حســب موضــوع و مطالــب درســی در طــول ســال نیــز طــالب را بــه 

منابــع الزم ارجــاع نمایــد و در تعامــل خــود بــا طــالب رصــد نمایــد 

کــه طــالب بــه منابــع مراجعــه نماینــد.

یس: یزی تدر 7. داشتن طرح درس و برنامه ر

   الف( برنامه ریزی تدریسی:
یزی برای تقسیم درس در زمان و مهلت تعیین شده؛. 1 برنامه ر

تعیین نوع تکالیف درسی و پژوهشی برای طالب؛. 2
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یابــی . 3 ارز و  بازخوردگیــری  بــرای  اســتاد  خط مشــی  تعییــن 

ــالب؛ ــی ط علم

نظارت و کنترل بر حضور و غیاب طالب؛. 4

از . 5 بــه طــالب در خــارج  تعییــن ســاعات اختصاص یافتــه 

وقــت کالس؛

ــورای . 6 ــالب در ش ــی ط ــی و تربیت ــد تحصیل ــی رون یاب ــوه ارز نح

آمــوزش و اســاتید؛

ــط و . 7 ــالب متوس ــت ط ــق و تقوی ــالب موف ــویق ط ــوه تش نح

ــف؛ ضعی

تعیین منابع مطالعاتی برای خود و طالب؛. 8

اختصاص وقت الزم در کالس به پرسش و پاسخ طالب؛. 9

تعییــن کم و کیــف طــرح  ســؤاالت امتحــان هفتگــی، میان تــرم . 10

و...؛

نحوه استفاده مطلوب از وقت کالس؛. 11

نحــوه  فعال ســازی طــالب بــرای پژوهــش و فعالیــت تحقیــق . 12

جمعــی؛

تعیین ابزار و امکانات کمک آموزشی الز؛. 13

ــای . 14 ــور در برنامه ه ــت حض ــزی جه ی ــت و برنامه ر ــن وق تعیی

ــاتید و... . ــورای اس ــرکت در ش ــی و ش ــی، پژوهش ــی، تربیت آموزش

ب(داشتن طرح درس:
ــده در . 1 ــت تعیین ش ــن و مهل ــا مت ــب ب ــرح درس متناس ــم ط تنظی

ــی؛ ــال تحصیل ــول نیم س ــی در ط ــه آموزش برنام

یس در دو مرحله انجام پذیرد: . 2 مطالعه برای تدر
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جهت آمادگی علمی و اشراف بر درس؛    

ــاد     ــب و ایج ــروع مناس ــه )ش ــرح درس روزان ــن ط ــت تدوی جه

ــم درس روز،  ــوع و مفاهی ــوا، موض ــن محت ــه، تبیی ــاط، مقدم ارتب

ــه نحــو  ــن نحــوه انتقــال مطالــب ب تبییــن ضــرورت بحــث، تعیی

مطلــوب، محســوس کردن و ملموس کــردن مطالــب، تقســیم، 

ترتیب بنــدی منطقــی مطالــب درس روز، تهیــه   دســته بندی و 

ــت  ــن مهل ــاص درس، تعیی ــی خ ــکات علم ــط و ن ــؤاالت مرتب س

تعیین شــده بــرای خــارج متــن، پرســش و پاســخ طــالب، تعییــن 

امکانــات کمــک آموزشــی، تعییــن ســطح علمــی درس و ســطح 

یــاددادن )حفظــی، فهمــی و درک کردنــی، کاربــردی و تعییــن 

ــی(. ــات درس ین تمر

یح اهــداف درس: تبییــن اهــداف درس بــه  8. توانایــی در تشــر

ــر  ــروع ه ــاص در ش ــورت خ ــه ص ــال و ب ــورت کالن در اول س ص

ــه  ــی، ب ــال تحصیل ــول س ــی در ط ــن درس ــول و عناوی ــک از فص ی

یــک روحیــه علم آمــوزی طــالب، بــا  منظــور تقویــت انگیــزه و تحر

ــوع درس. ــم و موض ــای آن عل ــد و کاربرده ــن فوای تبیی

ــی  ــدوده درس ــه مح ــیدن ب ــی و رس ــای آموزش ــرای برنامه ه 9. اج

آموزشــی  تقویــم  و  برنامــه   بــه  اســتاد  اشــراف  تعیین شــده: 

ــی  یاب تعیین شــده و اجــرای آن )برنامه هــای آموزشــی، مقــررات ارز

ــط،  ــر ضواب ــح اوراق براب ــؤال و تصحی ــرح  س ــالب، ط ــی ط علم

ارائــه تکالیــف علمــی، برقــراری درس در روزهــای درســی، رعایــت 

یــس در ســاعات تعیین شــده روز، رعایــت  تعطیــالت رســمی، تدر

تعیین شــده و...(. محــدوده 
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10. کیفیــت طــرح  ســؤاالت و تصحیــح اوراق امتحانــی: کیفیــت 

بایــد براســاس ضوابــط و  طــرح  ســؤاالت و تصحیــح اوراق 

مقــررات انجــام پذیــرد و بــا رعایــت ضوابــط مربوطــه، بــه مســائل 

ــود: ــه ش ــز توج ــل نی ذی

الــف(  ســؤاالت نمایانگــر توانایــی و اشــراف کامــل طــاب 
بــه همــه بخش هــا و مطالــب آموختــه شــده باشــد؛ 

ب(  ســؤال حافظه محــور نباشــد، بلکــه کاربــردی طراحــی 
؛  د شو

ج(  ســؤاالت دربردارنــده بخش هــای خــاص و مشــکل 
ــه  ــوی ک ــه نح ــد؛ ب ــط درس باش ــای متوس ــی و بخش ه درس
طــاب ممتــاز از عهــده  ســؤاالت فنــی و خــاص برآینــد و 
طــاب متوســط تــوان پاســخ گویی بــه بخش هــای متوســط را 
داشــته باشــند، زیــرا چنان چــه  ســؤاالت بســیار مشــکل باشــد، 
کل کاس از پاســخ آن درمانده انــد و چنان چــه آســان باشــد، 
ــود. در بخــش حفــظ،  نمایان گــر یادگیــری طــاب نخواهــد ب
کــه الزم اســت طلبــه مطالــب درســی را در حفظ داشــته باشــد، 
ــًا  ــد دقیق ــح اوراق بای ــود و در تصحی ــی ش ــات درس ارزیاب کلی
ــا محتــوای علمــی تطبیــق شــود، بــدون ارفــاق و... . پاســخ ب
11. برخــورداری از قــدرت خالقیــت و نــوآوری و اســتفاده از 

یــس: ارائــه درس بــه نحــوی کــه در  روش هــای متنــوع و بدیــع در تدر

یــن آمــوزش ارائــه گــردد. )طــرح  ســؤال از  یــن وقــت باالتر کوتاه تر

طــالب »طــرح  ســؤال چالشــی جهــت ایجــاد روحیــه کنجــکاوی 

ــالب،  ــط ط ــس توس ــه کنفران ــالب«، ارائ ــه در ط ــش اندیش و زای
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ارائــه مطالــب درســی بــه صــورت نمــودار، ارائــه درس توســط طلبــه 

و...(.

12. توانایــی اســتفاده از وســائل کمــک آموزشــی و فنــاوری هــای 

ــات  ــه مطالــب آموزشــی: اســتفاده از وســایل و امکان ــن در ارائ نوی

کمک آموزشــی نرم افــزار و ســخت افزار در راســتای: 

الف( سرعت و سهولت در آموزش و فراگیری طاب؛ 
ب( ارتقای کیفیت یادگیری؛ 

ج( جذابیت تدریس و تقویت تمرکز و انگیزه طاب.
نرم افزاری: از قبیل نمودارسازی، پاورپوینت و...؛ 

ســخت افزاری: از قبیــل تابلــو، اســاید، ماکــت، و... 
یــت گروهــی  یــت و اداره مطلــوب کالس و مدیر 13. توانایــی مدیر
یــس: اســتاد در مدیریــت کاس و تدریــس  طــالب در فرآینــد تدر

الزم اســت توجــه داشــته باشــد کــه بــا یــک فــرد و یــک 
اســتعداد مواجــه نیســت و کاس از افــراد مختلــف بــا توانایــی 
ــت و در  ــده اس ــکیل ش ــوع تش ــف و متن ــتعدادهای مختل و اس
کاس فقــط مباحــث علمــی و ســطوح مختلــف اســتعداد 
مطــرح نیســت، بلکــه احساســات و نیازهــای روحی، جســمی، 
و وضعیــت اخاقــی، انضباطــی، اعتقــادی و فکــری، در ابعــاد 
ــا روان شناســی آموزشــی  ــد ب مختلــف وجــود دارد و اســتاد بای
ــت  ــده مدیری ــا از عه ــد ت ــته باش ــنایی الزم داش ــی آش و تربیت
گروهــی مطلــوب از نظــر علمــی و رفتــاری برآیــد و بــه نحــوی 
کاس اداره شــود کــه ضمــن رعایــت حــال همــۀ طــاب، 

ــود. ــظ ش ــز حف ــازمان کاس نی ــجام و س انس
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14. »ترغیــب طــالب بــه شــرکت فعــال در فعالیت هــای کالســی« 

ــازی  ــاط   س ــا نش ــالب« »ب ــی در ط ــه درس ــزه و عالق ــاد انگی »ایج

یــس«: فرآینــد تدر

   الف( ترغیب طالب:
اســتاد زمینــه مشــارکت طــاب در درس را فراهــم نمایــد، 
ــه  ــا ک ــد و از آن ج ــده نباش ــم وح ــتاد متکل ــه اس ــوی ک ــه نح ب
اســتماع درس از نظــر علمــی، انــرژی مصــرف نمــوده، پــس از 
حــدود 20 دقیقــه جســم خســته می شــود و شــاگردان تمرکــز 
الزم را نخواهنــد داشــت، لــذا بــا طــرح  ســؤال، ایجــاد تنــوع در 
ــرح  ــال، ط ــتفاده از مث ــب، اس ــازی مطال ــب، برجسته س مطال
مطالــب بــه صــورت پرســش و...، طــاب را در کاس مشــتاق 

فراگیــری درس و پژوهشــگر تربیــت نمــود. 

ب( ایجاد انگیزه:
نظــام انگیزشــی انســان عبــارت اســت از شــناخت، نیــاز و 
عواطــف و انگیــزه موتــور محــرک و علــت رفتــار و عمــل انســان 
ــکان  ــه ام ــده ک ــم ش ــی فراه ــد امکانات ــر جدی ــت. در عص اس
تحصیــل فــرد بــدون حضــور اســتاد فراهــم شــده اســت، 
لکــن از نظــر دانشــمندان نیــاز بــه اســتاد مرتفــع نشــده، زیــرا 
مهم تــر از فراهم شــدن امکانــات آموزشــی بــرای تحصیــل، 
دانشــمندان  امــروزه  و  اســت  دانش پــژوه  بــه  انگیزه دهــی 
وظیفــه  مهم تریــن  دانش پــژوه  بــه  انگیزه دهــی  معتقدنــد 
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اســتاد اســت، لــذا اســاتید طــاب را بــا ترســیم آینــده ای 
موفــق، امیــدوار، مصمــم، جــدی، مســئول و بــا احســاس 
ــداف درس و  ــریح اه ــه آن تش ــد و الزم ــت نماین ــف، تربی تکلی
برگــزاری یــک کاس موفــق اســت از طریــق معرفــی اهــداف و 
نتایــج درس، علــت نیــاز طــاب بــه فراگیــری، ایجــاد شــوق و 

ــم.  ــه آن عل ــبت ب ــاب نس ــه در ط عاق

ج( نشاط سازی:
تمرکــز مغــز و فکــر بــه یــک فعالیــت ویــژه و خــاص، الزمــه 
ــدت  ــه و ش ــداوم توج ــه، ت ــاد توج ــذا ایج ــت، ل ــری اس یادگی
توجــه، از مهارت هــای مــورد نیــاز اســاتید اســت و در ایــن امــر 
ــه  ــتاد ب ــت. اس ــذار اس ــیار تأثیرگ ــاط در کاس بس ــاد نش ایج
نحــوی کاس را اداره کنــد کــه نشــاط الزم در تدریــس ایجــاد 
ــاط الزم  ــی و نش ــا آمادگ ــتاد ب ــود اس ــت خ ــذا الزم اس ــود، ل ش
حاضــر شــود و از بیــان هــر جملــه مال انگیــز و ناراحت کننــده 
پرهیــز نمایــد. اســتاد آراســته باشــد، مشــکات خــارج از 
ــان  ــا بی ــد و در ضمــن تدریــس ب کاس را در درس اظهــار نکن
ــا طــرح  ســؤال  ــد و ب جماتــی، در طــاب ایجــاد نشــاط نمای
ــا دادن  ــاص درس و ب ــوع خ ــه موض ــاب ب ــه دادن ط ــا توج ی
ــاب،  ــه ط ــه درس« ب ــوط ب ــؤاالت مرب ــتخراج  س ــف »اس تکلی

کاس را از یک نواختــی خــارج نمایــد.
15. تعییــن تکالیــف متناســب بــا نیــاز و درک طــالب و زمینه ســازی 

و فعال ســازی طــالب بــرای یادگیــری مســتقل و شکوفاســازی 
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اســتعدادها: فعالیت هــا و اقداماتــی کــه الزم اســت طــالب نســبت 

ــتاد  ــرد، اس ــورت پذی ــر ص ــری بهت ــا یادگی ــد ت ــام دهن ــه درس انج ب

آن هــا را تعییــن و بــه طــالب اعــالم نمایــد و بــه نحــوی از طــالب  

ــف  ی ــا تعر ــرای آن ه ــارج از کالس ب ــف خ ــد و تکالی ــؤال نمای س

ــش گر و  ــالب را پرس ــود و ط ــه زایی ش ــب اندیش ــه موج ــد ک نمای

ــد. ــرورش ده ــا را پ ــت آن ه ــد و خالقی ــت نمای ــق تربی محق

16. ایجــاد فضــای صمیمــی در کالس و رشــد شــخصیت و 

اعتمــاد بــه نفــس طــالب: برقــراری ارتبــاط صمیمــی عامــل 

ــرای  ــیوه ب ــن ش ی ــت و بهتر ــالب اس ــخصیتی ط ــی و ش ــد علم رش

برقــراری ارتبــاط صمیمــی، اکــرام طــالب اســت. البتــه بایــد ایجــاد 

ــود و الزم  ــظ ش ــتادی حف ــگاه اس ــد و جای ــادل باش ــت متع صمیمی

ــف  ــخصیت های مختل ــا و ش ــا، منش ه ــاوت فرهنگ ه ــت تف اس

یفاتی نباشــد  لحــاظ شــود. در صمیمیــت بایــد دقــت شــود کــه تشــر

و عنصــر صمیمیــت و بی تکلفــی وجــود داشــته باشــد. بایــد توجــه 

یــم طلبــه  کــرد رســیدگی بــه وضعیــت درســی و تربیتــی طلبــه، تکر

ــتاد  ــت اس ــه محبوبی ــوط ب ــس من ی ــی تدر ــد و اثربخش ــز می باش نی

اســت و بــرای رســیدن بــه محبوبیــت بایــد اســتاد مــورد قبــول قــرار 

گیــرد و چنانچــه اســتاد مــورد قبــول شــاگردان قــرار نگیــرد فراگیــری 

ــرد. ــام می پذی ــخت انج ــا س ــود ی ــام نمی ش ــا انج درس ی

17. توجـه بـه حضـور و غیـاب طـالب: انجـام حضـور و غیـاب 

طـالب هر چنـد از وظایـف اداری کادر مدرسـه می باشـد، لکن یک 

اسـتاد موفـق بایـد به حضور و غیبت طالب اشـراف داشـته باشـد و 

بـه نحـوی این امـر انجـام پذیـرد و رابطه اسـتاد و شـاگردی مطلوب 
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باشـد کـه بـه جهـت ایـن ارتبـاط، طلبـه نظـم و حضـور به موقـع در 

کالس درس را رعایـت نمایـد و الزمـه آن ایـن اسـت کـه در صورت 

تأخیـر یـا غیبت شـاگرد، اسـتاد در زمان مناسـب، جویـای علت آن 

شـود و از احـوال طـالب با خبر باشـد.

یابـی مسـتمر از یادگیـری طالب: الزم اسـت اسـتاد پیوسـته  18. ارز

نتیجـه تـالش خـود را بازخوردگیری نمایـد و این که چگونـه از فرآیند 

ذهـن طـالب در رابطه با آنچـه فرا گرفته انـد مطلع شـود، روش خود 

یابـی و آزمـون  یـق  سـؤال، ارز را مشـخص نمایـد و ایـن امـر از طر

مسـتمر از طـالب و تعییـن تکالیـف تحقیقـی و پژوهشـی، تحقـق 

می یابـد و الزم اسـت بازخوردگیـری، جامـع باشـد. 

الــف( توســط خــود اســتاد انجــام پذیــرد زیــرا اوســت کــه 
بــه توانایی هــای طــاب خــود آگاه اســت و بایــد تصمیــم الزم 

ــرد؛  ــا بگی ــع ضعف ه ــت رف را جه
ــت  ــا وق ــب ب ــر روز متناس ــد، ه ــتمر باش ــی مس ب( ارزیاب
کاس از یــک یــا دو نفــر  ســؤال نمایــد و هفتگــی و ماهیانــه بــا 
تعییــن تکلیــف و پژوهــش فــردی و گروهــی متناســب بــا درس، 

طــاب را ارزیابــی کنــد؛ 
ج( ارزیابی حافظه محور نباشد بلکه کاربردی باشد؛ 

ــاب را  ــاتید ط ــود اس ــت خ ــاب الزم اس ــی ط د( در ارزیاب
ــت  ــی مدیری ــا هماهنگ ــرار داده و ب ــوی ق ــویق معن ــورد تش م

ــد. ــویق نمای ــان را تش ــز آن ــه نی مدرس
ــم در کالس  ــور منظ ــم، حض ــت نظ ــی، رعای 19. وقت شناس

ــت کالس: ــوب از وق ــتفاده مطل درس و اس



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

مجموعه قوانین و مقررات معاونت آموزش حوزه های علمیه30

الف( وقت شناسی:
حضــور به موقــع و مرتــب در کاس درس، در واقــع تکریــم 
ــزه  ــاد انگی ــد و در ایج ــتاد می باش ــخص اس ــه و ش درس، طلب
ــت  ــه داش ــد توج ــت و بای ــر اس ــیار مؤث ــاب بس ــوق در ط و ش
جزئیــات رفتــاری و ظاهــری اســتاد، در تمرکــز، آمــوزش و 

ــت. ــذار اس ــاب تأثیرگ ــت ط تربی

ب( استفاده مطلوب از وقت کالس:
الزم اســت از مســائل حاشــیه ای در کاس درس پرهیــز 
شــود و چنانچــه مســائل و مطالبــی خــارج از درس الزم اســت 
بــا طــاب مطــرح شــود، بــا اختصــاص وقــت خــارج از کاس، 
بــه آن امــور پرداختــه شــود و ضمن حضــور اول وقــت در کاس 
و رعایــت پایــان وقــت هنــگام تدریــس، بــا تقســیم بندی وقــت 
ــاب،  ــوردی ط ــی م ــن، ارزیاب ــن، مت ــارج مت ــه، خ ــه مقدم ب

ــود. ــه نم ــتفاده بهین ــان اس ــؤاالت، از زم ــه  س ــخ گویی ب پاس
ــرکت  ــی، ش ــای آموزش ــزی و فعالیت ه ی ــارکت در برنامه ر 20. مش

ــروه  ــئولیت در گ ــول مس ــاتید و قب ــورای اس ــات ش ــال در جلس فع

فعالیت هــای  و  یزی هــا  برنامه ر در  اســاتید  اســت  الزم  علمــی: 

ــی و  ــای علم ــته و در گروه ه ــور داش ــی حض ــه آموزش ــوق برنام ف

ــند. ــال باش ــده و فع ــو ش ــی دروس، عض تخصص

معــاون آمــوزش جلســات شــورای اســاتید را مرتــب برگــزار نمایــد 

ــد آموزشــی و  ــا حضــور خــود در جلســات شــورا، رون و اســاتید ب
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ــه نظــرات  ــا مشــارکت فکــری و ارائ ــی و ب یاب تربیتــی طــالب را ارز

ــای  ــرای ارتق ــزی الزم ب ی ــوب، برنامه ر ــح و مطل ــای صحی و طرح ه

ســطح اخالقــی و علمــی طــالب انجــام پذیــرد.

ــکاران:  ــا هم ــوب ب ــاط مطل ــی و ارتب ــن آموزش ــت قوانی 21. رعای

معاونــت آمــوزش قوانیــن و مقــررات آموزشــی را در اول ســال 

کلیــه  اســت  الزم  و  رســانده  اســاتید  اطــالع  بــه  تحصیلــی 

ــد و  ــوب باش ــن مص ــط و قوانی ــق ضواب ــاتید مطاب ــای اس فعالیت ه

چنانچــه اســاتید نســبت بــه قوانیــن، نظــر و نقــدی دارنــد مطالــب را 

یــرا موجــب یــأس و دل ســردی طالب  بــا طــالب مطــرح ننماینــد، ز

ــی  ــرات کارشناس ــاتید نظ ــورای اس ــات ش ــه در جلس ــود، بلک می ش

ــد. ــان نماین ــط بی ــئوالن ذی رب ــه مس ــالم ب ــت اع ــود را جه خ

یــس: حفــظ جایــگاه  22. رعایــت آراســتگی و حفــظ جایــگاه تدر

یــس و اســتاد در حوزه هــای علمیــه بــا توجــه بــه آن کــه اســاتید  تدر

الگــوی عملــی طــالب می باشــند، بســتگی بــه نــوع رفتــار، گفتــار 

ــتاد دارد و از  ــخص اس ــوی ش ــری و معن ــادل ظاه ــتگی متع و آراس

آن جــا کــه تربیــت معنــوی طــالب از وظایــف کلیــه اســاتید، اعــم 

ــت  ــروری اس ــد، ض ــاتید دروس می باش ــالق و اس ــاتید اخ از اس

اســاتید اهتمــام بیشــتری بــه ایــن امــر داشــته باشــند.

ــای  ــالمی و ارزش ه ــن اس ی ــت و مواز ــئون روحانی ــت ش 23. رعای

ــالب  ــی ط ــوی عمل ــوزه، الگ ــتاد ح ــه اس ــا ک ــی: از آن ج اخالق

ــد  ــاز رش ــی، زمینه س ــور اخالق ــه ام ــاتید ب ــام اس ــد، اهتم می باش

علمــی و تربیتــی طــالب اســت و الزم اســت اســاتید بــه مــوارد ذیــل 

ــد: ــه آن نماین ــز متوج ــالب را نی ــد و ط ــام ورزن اهتم
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یــن کنــز     یــم و اهــل بیــت^، علــم نافع تر  در معــارف قــرآن کر

ــد. ــاب می آی ــه حس ب

ــام     ــد از مق ــت و بع ــال اس ــد متع ــم خداون ــالم، اول معل در اس

ــاء| اســت  ــان، خاتم االنبی ــا^ کــه در رأس آن ربوبــی، انبی

اهل بیت^می باشــند. ســپس  و 

ورود به حوزه های علمیه، سربازی حضرت ولی عصر #محسوب    

می شود.

رســیدن بــه مقــام اســتادی در حوزه هــای علمیــه همــواره مرهــون    

ــه  ــد و ب ــوده و می باش ــوا ب ــم و تق ــتگی در عل ــی و شایس توانای

ــم و  ــه تعلی ــراد ب ــن اف ی ــن و متقی تر ی ــی عالم تر ــورت طبیع ص

ــد. ــالب پرداخته ان ــت ط تربی

ــار     ــز انتظ ــته و هرگ ــود دانس ــف خ ــس را از وظای ی ــاتید، تدر اس

ــته اند. ــور نداش ــس را منظ ی ــق تدر ی ــی از طر ــن زندگ تأمی

ین رکــن تربیــت، آمــوزش و پژوهــش در     اســاتید، اساســی تر

حوزه هــای علمیــه می باشــند و همــواره الگــوی علمــی و 

عملــی طــالب بوده انــد.

پیوســته ایــن اســاتید و عالمــان حوزه هــای علمیــه بــوده و هســتند    

کــه دغدغــه حفــظ ارزش هــا و پاســداری از اصالت هــای 

ارزشــمند حــوزه را داشــته و دارنــد.

ــوان و وقــت خــود را     ــه همــواره تمــام ت اســاتید حوزه هــای علمی

ــی  ــی و تربیت ــد علم ــه و رش ــای علمی ــای حوزه ه ــرف ارتق ص

ــد. ــالب نموده ان ط

پیوســته     علمیــه  حوزه هــای  در  اســاتید  پرهیــزکاری  و  تقــوا 
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ــی  ــی و درس ــور اخالق ــه ام ــیدگی ب ــل در رس ــن عام ی مهم تر

طــالب بــوده و می باشــد.

یــس: همراه ســازی  24. همراه  ســازی علــم و اخــالق در فراینــد تدر

آمــوزش بــا تربیــت یکــی از وظایــف مهــم و حســاس اســاتید اســت 

ــن آن  ی ــه عمده تر ــد ک ــی باش ــس اخالق ی ــای تدر ــت فض و الزم اس

عمــل و رفتــار اســتاد در اداره کالس اســت. هــر چنــد ذکــر حدیــث 

ــت،  ــذار اس ــر درس تآثیرگ ــمی در اول ه ــورت رس ــه ص ــی ب اخالق

لکــن بهتــر آن اســت کــه در انتخــاب حدیــث، اقتضایــی عمــل کــرد 

ــاب  ــث را انتخ ــوع درس، حدی ــا موض ــب ب ــل متناس ــتاد از قب و اس

نمــوده و در زمــان مناســب اقــدام بــه طــرح آن نمایــد و در واقــع بــه 

نحــوی تدبیــر شــود کــه جلســه درس مقدمــه خوانــدن آن حدیــث 

ــر  ــی ب محســوب شــود. حفــظ فضــای اخالقــی کالس درس، مبتن

نــوع رفتــار و گفتــار اســتاد و برخــورد او بــا طــالب می باشــد و الزم 

اســت از طــرح مباحثــی کــه اختالف برانگیــز اســت، پرهیــز شــود؛ 

ــرک. ــا مح ــی ی ــای قوم  لطیفه ه
ً
ــا خصوص

25. ایجــاد گرایــش  بــه  فعالیت هــای اخالقــی و تقویــت انگیزه هــای 

معنــوی طــالب و میــزان تأثیرگــذاری تربیتــی و اخالقــی بــر طــالب: 

بــا مشــارکت معــاون تهذیــب مدرســه، میــزان تأثیرگــذاری اخالقــی 

یابــی می شــود. و معنــوی اســتاد بــر طــالب ارز

ــود را  ــاط خ ــتاد ارتب ــالب: اس ــادی ط ــور اعتق ــه ام ــام ب 26. اهتم

ــزی  ی ــوی برنامه ر ــه نح ــارج از کالس ب  در خ
ً
ــا ــالب خصوص ــا ط ب

ــا  ــادی آن ه ــری و اعتق ــطح فک ــوی، س ــق و خ ــه از خل ــد ک نمای

ــارج از  ــوص خ ــا به خص ــا آن ه ــود ب ــات خ ــد و در ارتباط گاه باش آ
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ــاوره  ــی و مش ــادی، راهنمای ــور اعتق ــت ام ــتای تقوی کالس، در راس

ــد.  ــال نمای الزم را اعم

27. مشــارکت در فعالیت هــای فرهنگــی و تربیتــی: اســاتید بــا 

ــای  ــا و فعالیت ه ــه، در برنامه ه ــوزش مدرس ــاون آم ــی مع هماهنگ

ــالب  ــرای ط ــه ب ــب مدرس ــاون تهذی ــه مع ــی ک ــی و تربیت فرهنگ

ــند. ــته باش ــال داش ــور فع ــوده  حض ــزی نم ی برنامه ر

ــت  ــی و تقوی ــای پژوهش ــزی و فعالیت ه ی ــارکت در برنامه ر 28. مش

روحیــه تحقیــق و پژوهــش در طــالب: اســاتید بــا هماهنگــی معاون 

ــه  ــی ک ــای پژوهش ــت ها و برنامه ه ــق سیاس ــه مطاب ــوزش مدرس آم

ــال  ــور فع ــوده ، حض ــزی نم ی ــدارس، برنامه ر ــش م ــت پژوه معاون

ــق سیاســت ها و اهــداف آمــوزش پژوهــش محــور،  داشــته و مطاب

توانایــی و روحیــه پژوهشــی و تحقیقــی طــالب را تقویــت نماینــد.

29. اجــرای فعالیت هــای پژوهشــی و هدایــت و راهنمایــی و 

مشــاورۀ پژوهش هــای تحصیلــی طــالب )تحقیقــات فــردی، 

ــور در  ــی حض ــاعات موظف ــاتید در س ــا(: اس ــی و پایان نامه ه گروه

یــس( نســبت بــه هدایــت، راهنمایی و مشــاوره  مدرســه )غیــر از تدر

ــی  ــای درس ــی و پایان نامه ه ــردی، گروه ــای ف ــالب در پژوهش ه ط

ــه  ــبت ب ــود را نس ــی خ ــرل و راهنمای ــارت و کنت ــند و نظ ــال باش فع

ــرای طــالب  تکالیــف تحقیقــی و پژوهشــی فــردی و گروهــی کــه ب

ــد.  ــال نماین ــد اعم ــن نموده ان تعیی

ــاون  ــط مع ــه: توس ــی و اداری مدرس ــه داخل ــت آیین نام 30. رعای

ــتحضار  ــه اس ــه ب ــی مدرس ــای داخل ــط و آیین نامه ه ــی، ضواب اجرای

اســاتید رســانده شــود و اســاتید در امــور مربوطــه، برابــر آن عمــل 
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نماینــد و چنانچــه نقــدی بــر آن دارنــد در جلســات شــورای اســاتید 

و شــورای مدرســه نظــرات اصالحــی خــود را اعــالم نماینــد.

* شــاخص های فوق الذکــر در اّول هــر ســال تحصیلــی در اختیــار 

اســاتید محتــرم قــرار داده شــود و در پایــان هــر نیم ســال تحصیلی، 

معــاون آمــوزش مدرســه اقــدام بــه ارزیابــی اســاتید  نمایــد.

نمونــه  عنــوان  بــه  شــاخص ها،  از  یــک  هــر  ذیــل  توضیحــات   *

ــواردی  ــه م ــح و هم ــف صحی ــای تعری ــه معن ــت و ب ــده اس ــه ش ارائ

منظــور  بــه  فقــط  و  نمی باشــد  می شــود،  شــامل  شــاخص  کــه 

راهنمایــی معاونــان محتــرم آمــوزش مــدارس، جهــت تکمیــل فــرم 

ارزیابــی اســاتید، توضیحــات ارائــه گردیــده اســت.





بخش دوم

جذب، پذیرش 
و ساماندهی
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1. آییین نامه جذب، پذیرش و ساماندهی 
اساتید حوزه های علمیه

مقدمه
ــوان  ــه عن ــاتید ب ــگاه اس ــت جای ــن و تثبی ــور تبیی ــه منظ  ب
شــخصیت های علمــی ـ معنــوی و تأثیرگــذار در حوزه هــای 
جــذب،  آیین نامــۀ  اســاتید،  امــور  ســاماندهی  و  علمیــه 
ــرح  ــه ش ــه، ب ــای علمی ــاتید حوزه ه ــاماندهی اس ــرش و س پذی

ــد: ــب ش ــل تصوی ذی
ماده1( هدف از ساماندهی امور اساتید عبارت است از: 

و  توانایی هــا  از  بهینــه  اســتفادۀ  بــرای  زمینه ســازی  الــف( 

فضــال؛ و  طــالب  اســتعدادهای 

ب( قانونمندکردن جایگاه استادی؛

ج( فراهم کــردن زمینــۀ نظام منــد ســنت اســتادپروری از میــان 

ــه  ــاص ب ــه خ ــرورت توج ــظ ض ــا حف ــتعد ب ــوان و مس ــالب ج ط

ــالب.  ــی ط ــی و تربیت ــۀ تحصیل ــت پای تقوی

مـاده2( اسـتاد حـوزۀ علمیـه روحانـی فاضلـی اسـت کـه 
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برخـوردار از توانایـی الزم بـرای تعلیـم و تربیـت طـاب علـوم 
دینـی در یکـی از علـوم مـورد نیاز حوزه هـای علمیه می باشـد. 

ماده3( اصول ساماندهی امور اساتید عبارت اند از:1

ــخصیت  ــوان ش ــه عن ــتاد، ب ــگاه اس ــت جای ــظ و تقوی ــف( حف ال

جامــع کمــاالت معنــوی و علمــی و تأثیرگــذار در تعلیــم و تربیــت 

ــالب؛  ط

ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــد ب ــرب و توانمن ــاتید مج ــتفاده از اس ب( اس

ــالب؛  ــی ط ــۀ تحصیل ــوان پای ــه عن ــک، ب ــطح ی س

ج( حفــظ و تقویــت ســنت اســتادپروری از میــان طــالب جــوان و 

مســتعد؛  

اکثری اساتید در مدارس؛  
ّ

د( ایجاد زمینۀ حضور و استفادۀ حد

ــر(، در   مدی
ً
ــا ــه صرف ــه )ن ــت مدرس ی ــر مدیر ــش مؤث ــای نق هـــ( ایف

ــان؛  ــر ایش ــاتید و تغیی ــی اس یاب ــری، ارز ــذب، به کارگی ج

یــط در گزینــش اســاتید و احتــرام  و( پرهیــز از هــر گونــه افــراط و تفر

ــاد و  ــرط اعتق ــه ش ــاتید، ب ــلیقه  های اس ــار و س ــالف انظ ــه اخت ب

ــی اعتقــادی و سیاســی نظــام؛   ــه اصــول و مبان ــزام ب الت

ز( متنوع و منعطف بودن نحوۀ به کارگیری اساتید در مدارس؛ 

ح( تمام وقت بودن حداکثر شصت درصد اساتید مدرسه؛

ــر  ــا تشــخیص مدی ــره( در مناطــق خــاص و محــروم ب تبص

از  بیــش  به کارگیــری  علمیــه،  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز 
شــصت درصــد اســتاد تمــام وقــت بامانــع اســت. 

1. مــادۀ 3 مأخــوذ از مصوبــۀ 650 شــورای عالــی می باشــد کــه بــه جهــت 
تجمیــع مصوبــات بــا موضــوع واحــد، در ایــن مصوبــه مذکــور شــده و بــر ایــن 

اســاس مصوبــۀ 650 ملغــی می گــردد.
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یــت حوزه هــای  یابــی عملکــرد اســاتید، توســط مرکــز مدیر ط( ارز

یــت مدرســه؛  علمیــه و بــا مشــارکت مدیر

ــی و  ــی و علم ــد تحصیل ــاس رش ــاتید، براس ــۀ اس ــای رتب ی( ارتق

ــوزه؛  ــی ح ــع تحصیل ــس در مقاط ی ــاس تدر ــه براس ــی، ن مهارت

ک( مناسب بودن حقوق اساتید با شئون حوزه؛ 

یت مدرسه در تأمین حقوق اساتید. ل( سهیم بودن مدیر

ماده4( اقسام اساتید حوزه های علمیه عبارت اند از:

ــه  ــه ب ــود ک ــه می ش ــاتیدی گفت ــه اس ــت: ب ــتاد تمام وق ــف( اس ال

صــورت قــرارداد تمام وقــت، بــه مــدت یــک تــا ســه ســال جــذب 

یــس تمــام  ــری می شــوند و دارای موظفــی حضــور و تدر و به کارگی

ــند؛ ــت می باش وق

تبصــره( اســاتید تمام وقــت پــس از یک ســال مــورد ارزیابی 

ــان  ــا پای ــان ت ــد و در صــورت تأییــد، همــکاری آن قــرار می گیرن
مــدت قــرارداد ادامــه می یابــد.

ب( اســتاد نیمه وقــت: بــه اســاتیدی گفتــه می شــود کــه بــه 

صــورت قــرارداد نیمه وقــت، بــه مــدت یــک ســال جــذب و 

یــس بــه  به کارگیــری می شــوند و دارای موظفــی حضــور و تدر

می باشــند؛ نیمه وقــت  صــورت 

ــرای  ــه ب ــود ک ــه می ش ــاتیدی گفت ــه اس ــس: ب ی ــتاد حق التدر ج( اس

ــورت  ــه ص ــی ب ــال تحصیل ــک س ــا ی ــال و ی ــک نیم س ــس ی ی تدر

ــوند.  ــه می ش ــه  کار گرفت ــده و ب ــذب ش ــس ج ی ــرارداد حق التدر ق

یــس ایــن اســاتید کمتــر از اســاتید نیمه وقــت  حضــور و تدر

ــود؛ ــد ب خواه
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ــه  ــا 4 را ب ــۀ 1 ت ــازی کــه پای ــۀ مهــذب و ممت ــن: طلب د( اســتاد معی

ــا  ــا 6 دارد و ب ــۀ 5 ی ــل در پای ــه تحصی ــتغال ب ــانده و اش ــام رس اتم

یــس بــه صــورت  احــراز شــرایط منــدرج در ایــن آیین نامــه بــرای تدر

ــری می شــود. ــل، به کارگی ــا 3 در محــل تحصی ــۀ 1 ت ســاعتی در پای

دارای  بایــد  علمیــه  حوزه هــای  اســاتید  مــاده5( 

ذیــل  باشــند: صاحیت هــای 
الــف( برخــورداری از تقــوا و صالحیــت اخالقــی الزم بــرای 

یــس؛ تدر

ب( التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسالمی؛

ج( عدم گرایش به باندها و گروه های منحرف؛

د( سالمت فکری و اعتقادی؛ 

هـ( تلبس به لباس مقدس روحانیت؛

و( قدرت تفهیم و انتقاِل مطلب؛

ز( برخورداری از صالحیت علمی؛

ح( تسلط الزم بر مادۀ درسی مورد نظر؛

یس. ط( توانایی جسمی و روحی الزم برای تدر

ــی  ــاتید دروس تخصص ــرای اس ــس ب ــرط تلب ــره 1( ش تبص

نمی باشــد.1  الزم  غیرحــوزوی 
تبصــره 2( نحــوۀ احــراز صاحیت هــای موضــوع بندهــای 

ــاس  ــی و براس ــار و بررس ــت آم ــط معاون ــا »هـــ« توس ــف« ت »ال
دســتورالعملی خواهــد بــود کــه توســط معاونــت مذکــور تهیــه 

. مانند برخی از دروس تخصصی سفیران هدایت و مراکز تخصصی.  1
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ــید. ــد رس ــه خواه ــای علمی ــر حوزه ه ــد مدی ــه تأیی شــده و ب
ماده6( شرایط اختصاصی اساتید عبارت اند از: 

الــف( اســتاد مقدمــات: قبول شــدن در پایــۀ ششــم بــا نمــرۀ ارتقایــی 

ــدت و  ــای بلندم ــوم )در دوره ه ــا س ــای اول ت ــس پایه ه ی ــرای تدر ب

کوتاه مــدت(؛

ــی  ــرۀ ارتقای ــا نم ــم ب ــۀ ده ــدن در پای ــطح 1:  قبول ش ــتاد س ب( اس

یــس پایه هــای چهــارم تــا ششــم )در دوره هــای بلندمــدت  بــرای تدر

و کوتاه مــدت(؛

تبصــره( فارغ  التحصیــان ســطح 3 دوره هــای کوتاه مدت، 

کوتاه مــدت  دوره هــای   2 ســطح  مــدارس  در  می تواننــد 
ــد. ــس کنن تدری

ج( اســتاد ســطح 2: اتمــام پایــۀ ده کتبــی و شــفاهی بــا نمــرۀ ارتقایی 

یــس  و گذرانــدن چهــار ســال درس خــارج فقــه و اصــول بــرای تدر

پایه هــای هفتــم تــا نهــم و ســطح 3 دوره هــای کوتاه مــدت؛ 

د( اســتاد ســطح 3: اتمــام پایــۀ ده کتبــی و شــفاهی بــا نمــرۀ ارتقایــی 

یــس پایــۀ دهم؛ و گذرانــدن شــش ســال درس خــارج بــرای تدر

ــال درس  ــزده س ــل پان ــدن حداق ــارج:  گذران ــتاد درس خ هـــ( اس

ــارج  ــس خ ی ــرای تدر ــطح ب ــن س ــق در ای ــات موف ــارج و تحقیق خ

ــول. ــه و اص فق

ــرای اســاتید موضــوع بندهــای  تبصــره( ســابقۀ تدریــس ب

»ب،  ج، د، هــ « براســاس دســتورالعمل اجرایــی ایــن آیین نامــه 
خواهــد بــود.

و( استاد معین باید شرایط ذیل را دارا باشد: 
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1. اتمام پایه های اول تا چهارم؛

2. کســب رتبــۀ ممتــازی براســاس آیین نامــۀ مصــوب مرکــز 

علمیــه؛ حوزه هــای  یــت  مدیر

یس؛  3. تأیید شورای واحد آموزشی محل تدر

4. قبولی در مصاحبۀ علمی معاونت آموزش و امور حوزه ها؛

5. دارابــودن صالحیت هــای عمومــی بــه اســتثنای تلبــس بــه 

ــت. ــدس روحانی ــاس مق لب

ــۀ  ــا اتمــام پای ــره1( اســتثنای یادشــده در بنــد »5«، ت تبص

می باشــد. ششــم 
تبصــره2( حداکثــر بیســت درصــد از دروس پایــۀ 1 و 2 هــر 

ــن مــاده تدریــس  واحــد آموزشــی توســط اســاتید موضــوع ای
می شــود.

تبصــرۀ3(  اســاتید موضــوع این مــاده حداکثــر دو درس از 

ــد. ــس کنن ــد تدری ــت را می توانن ــو و باغ ــرف، نح دروس ص
مــاده7( اســاتیدی کــه دارای مــدارک تحصیلــی )گواهــی 

ــی  ــند، ول ــی( نمی باش ــدرک علم ــا م ــاز ب ــورد نی ــۀ م ــام پای اتم
دارای تحصیــات الزم بــرای تدریــس در ســطوح مختلــف 
بــا  متناســب  آنــان  تدریــس  ســطح  می باشــند،  حــوزوی 
ــز  ــای مرک ــور حوزه ه ــوزش و ام ــت آم ــان در معاون تحصیاتش
مدیریــت حوزه هــای علمیــه براســاس دســتورالعمل مرکــز 

می گــردد. احــراز  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت 
ــۀ 1  ــاتید دروس پای ــی اس ــت علم ــراز صاحی ــاده8( اح م

ــه و  ــدت( و دروس فق ــدت و کوتاه م ــدارس )بلند م ــا 10 در م ت
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اصــول در مراکــز تخصصــی و مؤسســات آمــوزش عالــی توســط 
معاونــت آمــوزش و امــور حوزه هــای علمیــه بــه یکــی از طــرق 

زیــر انجــام خواهــد شــد:
الف( امتحان شفاهی؛

یس؛ یابی نوار تدر ب( ارز

ــر  ــد ب ــورد تأیی ــده و م ــاتید شناخته ش ــر از اس ــه نف ــی س ج( گواه

ــتاد؛ ــس اس ی ــت تدر صالحی

د( معرفــی مجمــع عالــی حکمــت اســالمی در خصــوص اســاتید 
ــفه.1 دروس فلس

تبصــره1( امتحــان شــفاهی هــر یک از علوم حوزوی توســط 

حداقــل دو نفــر از اســاتید مــورد تأییــد آن رشــتۀ علمــی انجــام 
خواهــد شــد.

تبصــره2( حداقــل نمــرۀ قبولــی امتحــان شــفاهی 14 

ــا معــدل نظــر ممتحنــان مشــخص می گــردد. می باشــد کــه ب
مــاده9( احــراز صاحیت هــای اســاتید دروس خــارج فقه و 

اصــول، توســط هیئتــی ســه نفــره از اســاتید و فضــای حــوزه 
کــه دارای شــرایط ذیــل هســتند، صــورت می گیــرد: 

الف( تقوا و صالحیت اخالقی؛

ب( صالحیت علمی؛

ج( مقبولیت عمومی در حوزه.

ــت  ــنهاد معاون ــا پیش ــده ب ــت یادش ــای هیئ ــره1( اعض تبص

ــت  ــه جه ــه ب ــد ک ــی می باش ــورای عال ــۀ 884 ش ــوذ از مصوب ــد »د«، مأخ . بن  1
تجمیــع مصوبــات بــا موضــوع واحــد، در ایــن مصوبــه مذکــور شــده و بــر ایــن 

ــردد. ــی می گ ــۀ 884 ملغ ــاس مصوب اس
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مرکــز  مدیــر  توســط  علمیــه  حوزه هــای  امــور  و  آمــوزش 
مدیریــت حوزه هــای علمیــه بــه شــورای عالــی حوزه هــای 
علمیــه معرفــی و پــس از تأییــد توســط مدیــر مذکــور منصــوب 

 . ند می شــو
تبصــره2( دســتورالعمل چگونگــی فعالیت هیئت یادشــده 

ــه  ــن شــده و ب ــه تدوی توســط مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمی
اطــاع شــورای عالــی خواهــد رســید. 

مــاده10( احــراز صاحیــت علمــی اســاتیدی کــه دروســی 

غیــر از فقــه و اصــول را در مراکــز تخصصــی و مؤسســات 
ــاخص هایی  ــیلۀ ش ــه وس ــد، ب ــس می کنن ــی تدری ــوزش عال آم
از قبیــل امتحــان شــفاهی، ارزیابــی نــوار تدریــس، دارابــودن 
ــا  ــته ی ــان رش ــس در هم ــطح تدری ــر از س ــطح باالت ــدرک س م
ــار و تألیفــات و ســابقۀ تدریــس  رشــته های مشــابه، بررســی آث
ــورت  ــه ص ــای علمی ــور حوزه ه ــوزش و ام ــت آم ــط معاون توس

می گیــرد.  
مــاده11( اجــرای ایــن آیین نامــه در خصوص اســاتید دروس 

آزاد )پایه هــای 7 تــا 10 و درس خــارج( حــوزۀ علمیــۀ اســتان 
قــم، منــوط بــه اجــازۀ مراجــع عظــام تقلیــد )دامــت برکاتهــم( 

اســت.
مــاده12( اســاتید حــوزه براســاس ســطح دورۀ تدریــس بــه 

ــتاد  ــطح 2، اس ــتاد س ــطح 1، اس ــتاد س ــات، اس ــتاد مقدم اس
ســطح 3 و اســتاد ســطح 4 رتبه بنــدی می شــوند.

مــاده13( ارتقــای رتبــۀ اســتاد عــاوه بر داشــتن صاحیت 
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علمــی و رعایــت جهــات معنــوی و اخاقــی پــس از ســه ســال 
ــاظ  ــا لح ــت( ب ــاتید تمام وق ــس اس ــزان تدری ــه می ــس )ب تدری

امــور ذیــل صــورت خواهــد گرفــت:
یس موفق؛ الف( تدر

ب( شاگردپروری؛

ج( ارائۀ مقاله یا کتاب علمی؛

ــوم  ــک از عل ــر ی ــۀ ه ــا هندس ــس ی ی ــو در تدر ــیوه ای ن ــداع ش د( اب

ــوت  ــاط ق ــول و نق ــظ اص ــن حف ــه ضم ــوی ک ــه نح ــالمی ب اس

ــوزه  ــوزش ح ــبرد آم ــایانی در پیش ــر ش ــوزوی، تأثی ــای ح آموزش ه

ــد. ــته باش داش

بــا وجــود دارابــودن  مــاده14( در صورتــی کــه اســتاد 

صاحیــت ارتقــای رتبــه، بــاز هــم بــه تدریــس ســطوح پایین تــر 
اشــتغال داشــته باشــد، حکــم تدریــس ســطح باالتــر بــرای او 

می شــود. صــادر 
ماده15( وظایف اساتید عبارت است از:

ــی و . 1 ــون درس ــاس مت ــس براس ی ــه و تدر ــف محول ــام وظای انج

مصــوب؛ ســرفصل های 

ارشاد و تربیت اخالقی و معنوی طالب؛. 2

ســرفصل های . 3 و  درســی  متــون  خصــوص  در  نظــر  اعــالم 

مصــوب؛

طراحی سؤاالت و تصحیح اوراق؛. 4

اخذ امتحان از طالب در صورت لزوم؛. 5

شرکت در دوره های آموزشی اساتید در صورت لزوم؛. 6
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مشارکت و حضور فعال در گروه آموزشی؛. 7

ارائۀ مشاورۀ علمی به طالب؛. 8

یابی تحقیقات درسی طالب.. 9 راهنمایی و ارز

مــاده16( بــرای ارتقــای کیفی تدریس اســاتید و ارج گذاری 

بــر زحمــات آنــان و بهــره وری طــاب از افــراد صالــح، معاونــت 
ــه  ــر را ارائ آمــوزش و امــور حوزه هــا موظــف اســت خدمــات زی

نمایــد:
ــف  ــوم مختل ــای عل ــی در زمینه ه ــای علم ــکیل گروه ه ــف( تش ال

ــر و  ــا یکدیگ ــته ب ــاتید آن رش ــتر اس ــنایی بیش ــرای آش ــالمی ب اس

ــر؛ ــات یکدیگ ــرات و تجربی ــتفاده از نظ اس

ــی  ــۀ علم ــده بنی ــاز و تقویت کنن ــورد نی ــب م ــال کت ــه و ارس ب( تهی

اســاتید؛

ــور  ــه منظ ــت ب ی ــز مدیر ــاتید در مرک ــور اداری اس ــری ام ج( پیگی

ــتاد؛ ــت اس ــالف وق ــری از ات جلوگی

ــاتید  ــه اس ــت ب ــن اس ــه ممک ــی ک ــا و مزایای ــت کمک ه د( پرداخ

ــه؛ ــررات مربوط ــر مق ــرد براب ــق گی ــرم تعل محت

یس اساتید؛ ه ( تهیه امکانات مورد نیاز برای محل تدر

ــۀ  ــرای هم ــس ب ی ــردن تدر ــت فراهم ک ــری در جه ــاذ تدابی و( اتخ

ــوزه و  ــا دروس آزاد ح ــش ی ــت پوش ــدارس تح ــح در م ــراد صال اف

ــوزه  ــت ح ی ــاص. مدیر ــراد خ ــس در اف ی ــار تدر ــتن انحص شکس

ــه  ــن قســمت اهتمــام داشــته و نتیجــۀ آن را هــر ســال ب ــه ای ــد ب بای

شــورای عالی اعــالم نمایــد.

ــی  ــی و ارزیاب ــای علم ــراز صاحیت ه ــوۀ اح ــاده17( نح م
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ــه  ــود ک ــد ب ــتورالعملی خواه ــاس دس ــاتید براس ــرد اس عملک
توســط معاونــت  آمــوزش و امــور حوزه هــای علمیــه تهیــه 

شــده و بــه تأییــد مدیــر حوزه هــای علمیــه می رســد.
مــاده18( هــر گاه فــردی بــه هــر دلیــل صاحیت هــای 

عمومــی و علمــی الزم جهــت تدریــس را از دســت دهــد، پــس 
از بررســی توســط مرجــع صادرکننــدۀ مجــوز تدریــس، موضوع  

ــردد. ــال می گ ــس وی ابط ــوز تدری ــه، مج ــن آیین نام ای
مــاده19( حق الزحمــۀ اســاتید براســاس دســتورالعملی کــه 

توســط معاونــت آمــوزش و امــور حوزه هــای علمیــه تهیــه 
ــر حوزه هــای علمیــه می رســد، خواهــد  ــه تأییــد مدی شــده و ب
بــود کــه در ســقف بودجه هــای مصــوب هــر ســاله مبلــغ 

پرداخــت می شــود. و  تعییــن  حق التدریــس 
مــاده20( دســتورالعمل اجرایــی ایــن آیین نامــه توســط 

ــه  ــه شــده و ب ــه تهی ــت آمــوزش و امــور حوزه هــای علمی معاون
تصویــب مدیــر حوزه هــای علمیــه رســانده می شــود و بــه 

ــید. ــد رس ــی خواه ــورای عال ــاع ش اط
مــاده21( ایــن آیین نامــه در 21 مــاده و 13 تبصــره در 

ــای  ــی حوزه ه ــورای عال ــب ش ــه تصوی ــخ 1393/6/14 ب تاری
علمیــه رســید و بــر ایــن اســاس مصوبــات 561، 650 و 884،  

ملغــی می گــردد.
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2. دستورالعمل اجرایی جذب و گزینش 
اساتید دروس خارج غیر فقه و اصول

مقدمه
 بــه منظــور فراهم شــدن زمینــه توســعه و رشــد علــوم 
اســامی و در راســتای ارتقــای ســطح علمــی دروس غیــر فقــه 
ــی در  ــورای عال ــه 944 ش ــی مصوب ــه اجرای ــول، آیین نام و اص
ــه و  ــر فق ــارج غی ــاتید دروس خ ــش اس ــذب و گزین ــش ج بخ

ــت؛ ــده اس ــن گردی ــل تدوی ــرح ذی ــه ش ــول1 ب اص
ماده1( تعاریف:

ســطح  عالی تریــن  اصــول:  و  فقــه  غیــر  خــارج  درس 
درســی حــوزوی اســت کــه مباحــث یکــی از علــوم اســامی بــه 
شــیوۀ اســتداللی و اســتنباطی بــا اســتناد بــه منابــع معتبــر، 

ارائــه می شــود.2
ــی فاضــل  ــر فقــه و اصــول: روحان اســتاد درس خــارج غی
و صاحب نظــری اســت کــه از توانایــی الزم بــرای اســتنباط 

1  . تفســیر قــرآن، کام اســامی، شیعه شناســی، تاریــخ اســام، هنــر اســامی 
و... .

ــه  ــدرج در آیین نام ــارج من ــتاد خ ــف درس و اس ــده از تعاری ــف گرفته ش 2  . تعاری
اجرایــی مصــوب مدیــر محتــرم حوزه هــای علمیــه بــه شــماره 3/36232 

مــورخ 94/11/3 و شــماره 13/18125 مــورخ 95/6/11 اســت.
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احــکام و معــارف اســامی از منابــع معتبــر اســامی برخــوردار 
ــامی  ــوم اس ــات عل ــی از موضوع ــوزش یک ــی آم ــوده و توانای ب
ــاب دارد و دارای  ــه ط ــتنباطی ب ــتداللی و اس ــه روش اس را ب
شــرایط منــدرج در مصوبــه944 شــورای عالــی حوزه هــای 

علمیــه اســت.
ــی  ــر فقــه و اصــول در موضوعات ــاده2( دروس خــارج غی م

در  مصــوب  دانشــی  حوزه هــای  از  کــه  می شــود  برگــزار 
ــک دوره از  ــل ی ــد و حداق ــوزوی باش ــته های ح ــواره رش درخت

رشــته در ســطح 3 آن، اجــرا شــده باشــد.
مــاده3( شــاخص های هــر یــک از دروس خــارج غیــر فقــه 

و اصــول در کارگروهــی متشــکل از اعضــای ذیــل کــه توســط 
ــردد: ــن می گ ــود تعیی ــکیل می ش ــوزش تش ــت آم معاون

الــف( دو نفــر اســتاد  صاحب نظــر در موضــوع مربوطــه بــه 

انتخــاب معاونــت آمــوزش؛

ب( دو نفــر پژوهشــگر  صاحب نظــر در موضــوع مربوطــه بــه 

انتخــاب معاونــت پژوهــش؛

ج( گروه علمی سطح 4 مرکز تخصصی مربوطه.

ماده4( شرایط اساتید دروس خارج غیر فقه و اصول:

ــه 944  ــدرج در مصوب ــی من ــرایط عموم ــورداری از ش ــف( برخ ال

ــاده5(؛ ــی )م ــورای عال ش

ــال درس  ــه و 6 س ــارج فق ــال درس خ ــل 6 س ــدن حداق ب( گذران

ــول؛ ــارج اص خ

ــه  ــل ب ــول حداق ــه و اص ــارج فق ــک از دروس خ ــر ی ــس ه ی ج( تدر
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ــا  ــم و ی ــه ق ــوزه علمی ــمی ح ــای رس ــال در مدرس ه ــدت 2س م

یــس 2ســال در حوزه هــای علمیــه شهرســتان ها بــا مجــوز  تدر

ــارج؛ ــس درس خ ی تدر

تبصــره( نســبت بــه افــرادی کــه فارغ التحصیــل ســطح 4 

ــاب  ــف کت ــا دارای تألی ــند ی ــه می باش ــی مربوط ــته تخصص رش
)حداقــل یک صــد صفحــه( قابــل قبــول )در ســطح پژوهشــی( 
یــا 4 مقالــه علمــی پژوهشــی یــا 8 مقالــه علمــی ترویجــی 
ــت. ــارج الزم نیس ــال درس خ ــس 2 س ــتند، تدری ــط هس مرتب
ــل 7  ــه حداق ــس ک ی ــابقه تدر ــال س ــل 10 س ــوردار از حداق د( برخ

ســال آن دروس مرتبــط در مراکــز تخصصــی ســطح 3 یــا 4 و مراکــز 

یــس دروس مرتبــط  آموزشــی معتبــر هم ســطح 3 و 4 حــوزه یــا تدر

یــس  ســطوح عالــی در مدرس هــای رســمی حــوزه و 3 ســال آن تدر

دروس فقــه و اصــول )پایــه 4 تــا 10( باشــد؛

تألیــف و چــاپ حداقــل هــر کتــاب )پنجــاه  تبصــره1( 

ــی  ــه علم ــاپ دو مقال ــا چ ــی ی ــطح پژوهش ــه ای( در س صفح
پژوهشــی یــا چهــار مقالــه علمــی ترویجــی در موضــوع مرتبــط، 

ــود. ــس می ش ــابقه تدری ــال س ــک س ــن ی جایگزی
ــال  ــک س ــاعت، ی ــد س ــل یک ص ــس حداق ــره2( تدری تبص

ــود. ــوب می ش ــی محس تحصیل
ه ( برخوردار از توانایی و صالحیت علمی الزم.

مــاده5( احــراز صاحیــت علمــی داوطلبــان تدریــس 

توســط هیئــت ســه نفــره ارزیــاب کــه بــه شــرح ذیــل انتخــاب 
می پذیــرد. انجــام  می شــوند، 
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هیئـت سـه نفـره از اسـاتید حـوزه علمیـه قم یـا مراکـز تخصصی  . 1

متناسـب با موضـوع مربوطه، توسـط معاونـت آموزش پیشـنهاد و 

بـه تأییـد مدیـر حوزه هـای علمیه رسـانده می شـود.

یــس دروس خــارج غیــر فقــه و . 2 الزم اســت داوطلبــان تدر

ــک  ــرای ی ــه ب ــه را ک ــب درس مربوط ــرفصل و مطال ــول، س اص

ــاب  ی ــت ارز ــه هیئ ــل ب ــد از قب ــر گرفته ان ــی در نظ ــال تحصیل س

ارائــه نمــوده و در جلســه مصاحبــه علمــی بــه صــورت حضــوری 

ــد. ــاع نماین از آن دف

ــب درس . 3 ــرفصل ها و مطال ــق س ــاس تطبی ــاب براس ی ــت ارز هیئ

ــوب  ــاخص های مص ــا ش ــوده ب ــه نم ــب ارائ ــه داوطل ــه ک مربوط

ــوابق  ــوری و س ــه حض ــده(  و مصاحب ــاده 3 یادش ــوع م )موض

ــد. ــادر می نمای ــود را ص ــر خ ــب، نظ ــس داوطل ی ــی و تدر علم

یــس بــه . 4 یــاب، مجــوز موقــت تدر در صــورت تأییــد هیئــت ارز

ــود و  ــادر می ش ــوزش ص ــت آم ــط معاون ــال توس ــک س ــدت ی م

یــس بــرای  یابــی  عملکــرد، در پایــان ســال، مجــوز تدر پــس از ارز

ــت  ــدم موفقی ــورت ع ــردد و در ص ــادر می گ ــال ص ــه س ــدت س م

یابــی، حداکثــر بــه مــدت یــک ســال دیگــر مجــوز موقــت  در ارز

ــود. ــد می ش ــس تمدی ی تدر

مــاده6( طابــی کــه پایــه 1 تــا 10 را بــه اتمــام رســانده اند 

مجازنــد در دروس خــارج غیــر فقــه و اصــول،  شــرکت نماینــد 
و در پایــان هــر ســال تحصیلــی در مصاحبــه آن درس شــرکت 
نمــوده و از مزایــا، نظیــر اخــذ موضــوع پایــان نامــه ســطح 4 و 

ــوند. ــد ش ــه بهره من ــه مربوط ــر آیین نام ــره براب غی
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مــاده7( آیین نامــه در 7 مــاده و 3 تبصــره  بــه تأییــد مدیــر 

آیین  نامــه  بــه  محتــرم حوزه هــای علمیــه رســید و ملحــق 
بــه  کــه  می شــود  عالــی  شــورای   944 مصوبــه  اجرایــی 
مدیــر  تأییــد  بــه   97/8/21 مــورخ   13/35762 شــماره 
ــت و  ــیده اس ــه( رس ــت  برکات ــه )دام ــای علمی ــرم حوزه ه محت
ــر فقــه و  ــا اســاتید دروس خــارج غی ســایر اقدامــات مرتبــط ب
ــام  ــده انج ــه یادش ــدرج در آیین نام ــط من ــر ضواب ــول، براب اص

می پذیــرد.
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3. آییین نامه مراحل پذیرش و گزینش 
کادر علمی و مدیریتی واحدهای آموزشی توسط 

مدیریت های استانی

ــرای کادر  ــده ب ــکیل پرون ــش و تش ــذب و گزین ــل ج مراح
علمــی ـ مدیریتــی واحدهای آموزشــی از تاریــخ 1390/11/1 
انجــام  ذیــل  شــرح  بــه  اســتانی  مدیریت هــای  طریــق  از 

می پذیــرد.
مراحل پذیرش به ترتیب به شرح ذیل است:

ــه معاونــت امــور واحدهــای  الــف( معرفــی فــرد توســط مدرســه ب

ــتان؛ ــت اس ی ــی مدیر آموزش

ــدارک الزم و  ــذ م ــماره1( و اخ ــرم ش ــرم پذیرش)ف ــل ف ب( تکمی

ــی  ــای آموزش ــور واحده ــت ام ــط معاون ــه توس ــرایط اولی ــراز ش اح

ــه  ــدارس علمی ــت م ی ــه مدیر ــاس آیین نام ــتان براس ــت اس ی مدیر

)مصــوب شــورای عالــی(، جــدول ســازمانی واحدهــای آموزشــی 

ــه؛ ــای علمی ــور حوزه ه ــت ام ــادره از معاون ــای ص ــش نامه  ه و بخ

ــه انجــام مراحــل  ــر اســتان و دســتور ب ــه توســط مدی ــد اولی ج( تأیی

بعــدی؛
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یابــی بــرای احــراز توانمنــدی فــرد  د( انجــام مراحــل مصاحبــه و ارز

بــه شــرح ذیــل:

- مصاحبــه داوطلبــان مدیریــت توســط مدیــر اســتان، 
معــاون امــور واحدهــای آموزشــی و یــک نفــر دیگــر از معاونــان 
ــر اســتان. )فــرم شــماره 2( ــا انتخــاب مدی مدیریــت اســتان ب

-  مصاحبــه از داوطلبــان تدریــس توســط معــاون امــور 
واحدهــای آموزشــی و معــاون آمــوزش مدیریــت اســتان. )فــرم 

ــماره3( ش
توســط  مــدارس  معاونت هــای  داوطلبــان  مصاحبــه    -
معــاون امــور واحدهــای آموزشــی و معــاون مربوطــه از مدیریــت 

ــرم شــماره4( اســتان حســب مــورد. )ف
ــی  ــی تخصص ــاتید و ارزیاب ــران و اس ــی مدی ــی علم ارزیاب

معاونیــن واحدهــای آموزشــی:
ــت  ــد صالحی ــت تأیی ــس جه ی ــت و تدر ی ــان مدیر ــف( داوطلب ال

ــور  ــت ام ــط معاون ــس توس ی ــم تدر ــه حک ــن پای ــس و تعیی ی تدر

یــت اســتان معرفــی  واحدهــای آموزشــی بــه معاونــت آمــوزش مدیر

می شــوند.

ــارات الزم در  ــه اختی ــی ک ــا زمان ــت ت ــی اس ــره1( بدیه تبص

ــده،  ــذار نش ــتانی واگ ــای اس ــه مدیریت ه ــی ب ــه علم مصاحب
معاونــت آمــوزش مدیریــت اســتان از طریــق معاونــت آمــوزش 
مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه، مراحــل ارزیابــی علمــی را 

ــد. ــام می ده انج
اســاتید دروس غیرحــوزوی دوره کوتاه مــدت  تبصــره2( 
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ســفیران، دارابــودن مــدرک کارشناســی ارشــد در گرایــش 
مربوطــه بــا حداقــل یــک ســال ســابقه تدریــس در رشــته 
مربوطــه کفایــت می نمایــد، لکــن احــراز تدریــس مطلــوب بــه 
ــا نظــارت معاونــت آمــوزش مدیریــت اســتان  عهــده مدرســه ب

می باشــد.
ب( داوطلبــان معاونت هــای مــدارس بــه معاونــت مربوطــه در 

ــوند. ــی می ش ــورد معرف ــب م ــتان حس ــت اس ی مدیر

 بدیهــی اســت معاونت هــای مربوطــه بــا هماهنگــی و 
ســتادی  معاونت هــای  ســوی  از  منعکس شــده  اختیــارات 
خــود در مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه، اقــدام الزم را 

می دهنــد. انجــام 
ــای  ــور واحده ــت ام ــرد، معاون ــدی ف ــراز توانمن ــس از اح پ
اســتان،  مدیریــت  بررســی  و  آمــار  قســمت  از  آموزشــی 

می نمایــد. اســتعام  را  فــرد  عمومــی  صاحیــت 
ــتان،  ــت اس ــی مدیری ــار و بررس ــمت آم ــت قس ــی اس بدیه
براســاس شــرح وظایــف تعیین شــده توســط معاونــت آمــار 
و بررســی مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه، اقــدام الزم را 

انجــام می دهــد.
پــس از اخــذ پاســخ کتبــی مثبــت در مــاده 4، 5 و 6 
ــل  ــه شــرح ذی ــت امــور واحدهــای آموزشــی ب یادشــده، معاون

می نمایــد. اقــدام 
یــت، نتایــج طــی فــرم شــماره5 بــه  الــف( در داوطلبــان مدیر

معاونــت امــور حوزه هــای علمیــه ارســال می گــردد و پــس از تأییــد 
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معاونــت امــور حوزه هــای علمیــه، معاونــت امــور واحدهــای 

ــر  ــای مدی ــه امض ــر را ب ــم مدی ــتان، حک ــت اس ی ــی مدیر آموزش

ــه،  ــه مربوط ــه علمی ــه مدرس ــالغ ب ــس از اب ــاند و پ ــتان می رس اس

یــت اســتان و معاونــت امــور  رونوشــت آن را بــه معاونت هــای مدیر

حوزه هــای علمیــه مرکــز ارســال می نمایــد.

ب( در معاونت هــای مــدارس بــا امضــای مدیــر اســتان، مراتــب بــه 

مدیــر مدرســه بــرای صــدور احــکام مربوطــه ابــالغ و رونوشــت آن 

یــت اســتان و بــه معاونــت مربوطــه در مرکــز  بــه معاونت هــای مدیر

یــت ارســال شــود. مدیر

تبصــره1( مراتــب، بــه  معاونت امــور حوزه هــای علمیه مرکز 

مدیریــت برابــر فــرم شــماره6 اعــام گــردد.
ــر مدرســه فاقــد  ــره2( در مــدارس علمیــه ای کــه مدی تبص

ــه در  ــت مربوط ــط معاون ــان توس ــکام معاون ــت، اح ــم اس حک
مدیریــت اســتان امضــا می شــود.

ج( در اســاتید، مراتــب بــا امضــای مدیــر اســتان جهــت اقــدام الزم 

بــه مدیــر مدرســه اعــالم و رونوشــت آن بــه معاونت هــای ذی ربــط 

ــه  ــر فــرم شــماره7 ب یــت اســتان ارســال می شــود و نتیجــه براب مدیر

ــه مرکــز اعــالم شــود. معاونــت امــور حوزه هــای علمی

 سازمان نفرات واحدهای آموزشی:
یتــی )معاونت هــا( بــا توجــه بــه  الــف( نســبت بــه کادر مدیر

ــی  ــال تحصیل ــال، س ــر س ــوب در ه ــارات مص ــت اعتب محدودی

ــه جــذب  یــت مــدارس نســبت ب 91-90 براســاس آیین نامــه مدیر

ــزرگ قبــل از جــذب همــکار  ــان اقــدام شــود و در مــدارس ب معاون
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بــرای معاونــان واحدهــای آموزشــی، الزم اســت از قبــل بــا معاونــت 

ــرد. ــام پذی ــی الزم انج ــه هماهنگ ــای علمی ــور حوزه ه ام

ب( نســبت بــه اســاتید بــرای هــر پایــه درســی یــک اســتاد تمام وقــت 

یــا دو اســتاد نیمه وقــت منظــور گــردد.

)فــرم  اشــتغال  وضعیــت  فــرم  فــرد،  پذیــرش  از  پــس 
شــماره8( تکمیــل و بــه معاونــت امــور حوزه هــای علمیــه 

مرکــز مدیریــت ارســال شــود.
تشــکیل پرونــده در معاونــت امــور واحدهــای آموزشــی 
مدیریــت اســتان انجــام می گیــرد. مــدارک مــورد نیــاز پرونــده 

ــه شــرح ذیــل اســت:  ب
تصویــر صفحــه اول شناســنامه ) درصورتی کــه شناســنامه دارای . 1

توضیحــات اســت تصویــر صفحــه توضیحــات نیــز الزم اســت(؛

تصویر کارت ملی؛. 2

سه قطعه عکس؛. 3

تکمیل فرم پذیرش )فرم شماره1(؛. 4

ــان . 5 ــرای حوزوی ــوزوی ب ــی ح ــدرک تحصیل ــن م ی ــر آخر تصوی

ــان.  ــر حوزوی ــرای غی ــگاهی ب ــدرک دانش ــن م ی ــر آخر و تصوی

)تصویــر مــدرک پــس از تطبیــق بــا اصــل و ممهورشــدن بــه مهــر 

ــود(؛ ــده درج ش ــل در پرون ــا اص ــر ب براب

یس(؛. 6 گواهی مصاحبه علمی )تعیین پایه تدر

یابــی احــراز صالحیــت و توانایی)فــرم . 7 فــرم مصاحبــه و ارز

شــماره2تا4(؛

نامه تأیید صالحیت از معاونت آمار و بررسی؛. 8
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تکمیل فرم وضعیت اشتغال )فرم شماره8(؛. 9

فرم گزارش کار )فرم شماره9(؛. 10

تصویر احکام صادره.. 11
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4. دستور العمل اجرایی ساماندهی 
اساتید دروس اخالق 

 )برنامه آموزشی مصوب سطح یک دوره بلندمدت

و سطح دو سفیران هدایت(

مقدمه
طـاب  اخاقـی  و  تربیتـی  سـطح  ارتقـای  راسـتای  در 
حوزه هـای علمیـه، دسـتورالعمل اجرایی مصوبه 944 شـورای 
عالی دربارۀ سـاماندهی اسـاتید دروس اخاق )دروس مصوب 
حوزه هـای  آمـوزش  معاونـت  توسـط  حـوزه(  آموزشـی  برنامـه 
علمیـه بـا مشـورت معاونـت تهذیـب بـه شـرح زیـر تدویـن و بـه 

تأییـد مدیـر محتـرم حوزه هـای علمیـه رسـید.
مــاده1( شــرایط اســاتید دروس رســمی اخــاق ســطح یــک 

دوره هــای بلندمــدت و ســطح دو ســفیران هدایــت:
ــذب،  ــه ج ــدرج در آیین نام ــی من ــرایط عموم ــوردار از ش  1. برخ

ــه 944  ــه »مصوب ــای علمی ــاتید حوزه ه ــاماندهی اس ــرش و س پذی
ــی«.1 ــورای عال ش

1  . مــاده5 مصوبــه 944 شــورای عالــی: اســاتید حوزه هــای علمیــه بایــد دارای 
ــند: ــل باش ــای ذی صاحیت ه

الف( برخورداری از تقوا و صاحیت اخاقی الزم برای تدریس؛
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یر: 2. برخوردار از شرایط اختصاصی ز

الف( اتمام پایه ده کتبی و شفاهی با معدل ارتقایی؛ 
ب( حسن سابقه، رفتار و اخاق عملی؛

ج( توانمنــدی الزم در ارائــه مباحــث اخاقــی و قــدرت 
ــاب؛ ــر ط ــذار ب ــوی تأثیرگ معن

د: داشتن حداقل سی سال؛
هـــ : کســب امتیــاز الزم در مصاحبــه عمومــی و مصاحبــه 

ــوان علمــی و عملــی؛ احــراز ت
و: برخودار از یکی از سوابق زیر:

یــس، حداقــل بــه     یــس موفــق دروس حــوزوی بــا مجــوز تدر تدر

مــدت دو ســال؛

یــس دروس اخــالق در مراکــز و مــدارس معتبــر، حداقــل بــه     تدر

مــدت دو ســال؛

ــارۀ     ــی درب ــه ای علم ــاه صفح ــل پنج ــاب حداق ــک کت ــف ی تألی

ــی؛ ــی و اخالق ــور تربیت ام

داشــتن دو مقالــه علمــی پژوهشــی دربــارۀ امــور تربیتــی و    

اخالقــی.

ب( التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسامی؛
ج( عدم گرایش به باندها و گروه های منحرف؛

د(سامت فکری و اعتقادی؛
هـ( تلبس به لباس مقدس روحانیت؛

و( قدرت تفهیم و انتقاِل مطلب؛
ز( برخورداری از صاحیت علمی؛

ح( تسلط الزم بر ماده درسی مورد نظر؛
ط( توانایی جسمی و روحی الزم برای تدریس؛

ی( تأهل.
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تدریــس  داوطلبــان  ارزیــاب  اســاتید  شــرایط  مــاده2( 

اخــاق: دروس 
1. اشتهار به فضل و اخالق؛

2. داشتن حداقل چهل سال؛

3. تلبس دائم به لباس مقدس روحانیت؛

4. سالمت فکری و اعتقادی؛

5. توانمندی جسمی، مهارتی و رفتاری الزم؛

6. اتمام سطح؛

7. شــرکت در درس خــارج فقــه و اصــول حداقــل بــه مــدت چهــار 

 در رشــته امــور تربیتــی 
ً
ســال یــا دارابــودن مــدرک ســطح 4 ترجیحــا

و اخالقــی از مراکــز معتبــر؛

یس درس اخالق حداقل به مدت سه سال. 8. سابقه تدر

مــاده3( برابر مصوبه 944 شــورای عالــی حوزه های علمیه 

ــرش  ــل پذی ــه، مراح ــوب مربوط ــی مص ــای اجرای و آیین نامه ه
ــت و  ــا مدیری ــاق ب ــس دروس اخ ــان تدری ــش داوطلب و گزین
ــر  ــرح زی ــه ش ــه ب ــای علمی ــوزش حوزه ه ــت آم ــارت معاون نظ

ــرد: ــام می پذی انج
ماده4( شرح اقدامات مدارس علمیه:

ــی وی  ــی و معرف ــی تربیت ــروه علم ــط گ ــتاد توس ــاب اس 1. انتخ

ــای  ــور واحده ــز ام ــا مرک ــتان ی ــت اس ی ــه مدیر ــه ب ــط مدرس توس

آموزشــی قــم، بــرای انجــام مراحــل جــذب و گزینــش. )بــا توجــه 

ــده(؛ ــط تعیین ش ــرایط و ضواب ــه ش ب

تبصره( درصورتی که مدرســه حد نصاب الزم برای تشــکیل 
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آیین نامــه  برابــر  باشــد،  نداشــته  را  تربیتــی  علمــی  گــروه 
گروه هــای علمــی تربیتــی، شــورای مدرســه عهــده دار وظایــف 

ــت. ــی اس ــی تربیت ــای علم گروه ه
2. به کارگیــری اســتاد برابــر برنامــه آموزشــی مصــوب پــس از تأییــد 

نهایــی و اختصــاص کــد اســتادی؛

یابی عملکرد، برابر ضوابط؛ 3. اعمال نظارت های الزم و ارز

4. معرفی به کارگاه های دانش افزایی برابر آیین نامه آن.

مــاده5( شــرح اقدامــات مدیریت های اســتانی و مرکز امور 

واحدهــای آموزشــی قــم :
ــاس  ــه براس ــدارس علمی ــاز م ــورد نی ــالق م ــاتید اخ ــرآورد اس 1. ب

برنامه هــای آموزشــی مصــوب؛

2. شناسایی و انجام اقدامات الزم برای جذب افراد واجد شرایط؛

یس دروس اخالق؛ 3. احراز شرایط عمومی داوطلبان تدر

4. انجــام مصاحبــه عمومــی داوطلبــان توســط معاونــان تهذیــب و 

یت هــای اســتانی و در مــدارس قــم توســط مدیــران و  آمــوزش مدیر

معاونــان تهذیــب مــدارس؛

5. برگــزاری مصاحبــه احــراز صالحیــت علمــی و عملــی داوطلبــان 

یــس درس اخــالق برابــر ضوابــط تعییــن شــده. تدر

6. استعالم از مرکز امور صیانتی؛

7. معرفــی اســتاد بــه معاونــت آمــوزش حوزه هــای علمیــه براســاس 

فــرم مربوطــه جهــت صــدور کــد اســتادی. )پــس از انجــام مراحــل 

بــاال و تأییــد مرکــز امــور صیانتــی(؛

یافت و ابالغ کد استادی به مدرسه و استاد؛ 8. در
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ــتورالعمل و  ــر دس ــاتید براب ــرد اس ــر عملک ــارت ب ــی و نظ یاب 9. ارز

شــاخص های مربوطــه؛

براسـاس  اخـالق  اسـاتید  دانش افزایـی  کارگاه هـای  برگـزاری   .10

سـرفصل های مصـوب و بـرآورد اعتبـار و بودجه سـاالنه مـورد نیاز.

تربیــت  و  تهذیــب  معاونــت  اقدامــات  شــرح  مــاده6( 

»ســتاد«
ــان  ــی داوطلب ــی و عمل ــوان علم ــاب ت ی ــاتید ارز ــنهاد اس 1. پیش

ــه  یــس دروس اخــالق ، براســاس شــرایط منــدرج در مــاده 2 ب تدر

ــه؛ ــای علمی ــوزش حوزه ه ــت آم معاون

ــور  ــز ام ــتانی و مرک ــای اس یت ه ــت از مدیر ــتیبانی و حمای 2. پش

ــرایط؛ ــد ش ــاتید واج ــایی اس ــم در شناس ــی ق ــای آموزش واحده

یــق  طر از  نیــاز  مــورد  اخــالق  اســاتید  تکمیــل  پی گیــری   .3

ــم؛ ــی ق ــای آموزش ــور واحده ــز ام ــتانی و مرک ــای اس یت ه مدیر

یابــی عملکــرد اســاتید اخــالق و همکاری  4. نظــارت  عالــی بــر ارز

ــزی  ی ــتای برنامه ر ــه در راس ــای علمی ــوزش حوزه ه ــت آم ــا معاون ب

الزم جهــت رفــع ضعف هــا و تقویــت و تشــویق اســاتید.

تبصره( رونوشــت فرم ارزیابی عملکرد اســاتید )بخش امور 

ــدارس  ــب م ــان تهذی ــط معاون ــرم( توس ــی ف ــی و تربیت اخاق
ــدارس  ــتان و در م ــت اس ــب مدیری ــت تهذی ــه معاون ــه ب علمی
ــه  علمیــه قــم از طریــق مرکــز امــور واحدهــای آموزشــی قــم ب

ــود. ــه می ش ــتاد ارائ ــب س ــت تهذی معاون
5. پیشــنهاد اســاتید کارگاه  هــای دانش افزایــی اســاتید اخــالق برابــر 

یــر بــه معاونــت آمــوزش حوزه هــای علمیــه: شــرایط ز
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ــه  ــدرج در مصوب ــی من ــرایط عموم ــوردار از ش ــف( برخ ال
944 شــورای عالــی؛

ب( برخوردار از یکی از سوابق زیر: 
1. اســتاد دروس اخــالق یــا امــور تربیتــی در مرکــز تربیــت مــدرس 

یــس  یــا مراکــز تخصصــی حــوزه بــا ســابقه حداقــل ســه ســال تدر

موفــق.

ــز  ــی در مراک ــور تربیت ــا ام ــی ی ــس دروس اخالق ی ــه دوره تدر 2. س

ــق. ــس موف ی ــبک و روش تدر ــوردار از س ــر و برخ معتب

3. دارای تألیــف حداقــل یــک کتــاب پنجــاه صفحــه ای علمــی یــا 

دو مقالــه علمــی پژوهشــی بــا متدهــای جدیــد در موضــوع اخــالق 

و مباحــث تربیتــی.

و  اخــالق  دربــارۀ  دانش افزایــی  کارگاه  دوره  ســه  برگــزاری   .4

مباحــث تربیتــی.

ماده7( شرح اقدامات معاونت آموزش:

ــس و  ی ــان تدر ــاب داوطلب ی ــاتید ارز ــی اس ــی و معرف ــد نهای 1. تأیی

یت هــای  اســاتید کارگاه هــای دانش افزایــی اســاتید اخــالق بــه مدیر

اســتانی و مرکــز امــور واحدهــای آموزشــی قــم؛

ــرای  ــرایط، ب ــراز ش ــی و اح ــس از بررس ــتادی پ ــد اس ــدور ک 2. ص

ــط  ــا توس ــش آن ه ــذب و گزین ــل ج ــه مراح ــی ک ــاتید اخالق اس

ــم  ــی ق ــای آموزش ــور واحده ــز ام ــا مرک ــتانی ی ــای اس یت ه مدیر

ــت؛ ــه اس ــام گرفت انج

ــور  ــز ام ــتانی و مرک ــای اس یت ه ــه مدیر ــتادی ب ــد اس ــالغ ک 3. اب

ــورد؛ ــب م ــب حس ــت تهذی ــم و معاون ــی ق ــای آموزش واحده
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ــورت  ــا مش ــی ب ــای دانش افزای ــرفصل های کارگاه ه ــه س 4ـ7. تهی

ــب؛ ــت تهذی معاون

یر با مشورت معاونت تهذیب:  5. تهیه شاخص های ز

الف( مصاحبه عمومی داوطلبان؛
ب( مصاحبه احراز توانایی علمی و عملی داوطلبان؛

ج( ارزیابی عملکرد اساتید اخاق؛
د: ارزیابی کارگاه های دانش افزایی؛

هـــ( ارزیابــی عملکــرد اســاتید ارزیــاب تــوان علمــی و 
تدریــس. داوطلبــان  عملــی 

کارگاه هــای  و  انجام گرفتــه  یابی هــای  ارز گــزارش  یافــت  در  .6

دانش افزایــی بــرای بررســی های الزم و درج در پرونــده اســاتید.

مدیــر  تأیییــد  بــه  تبصــره   2 و  مــاده   7 مقدمــه،  یــک  در  آییین نامــه 

رســید. )دامت برکاتــه(  علمیــه  حوزه هــای  محتــرم 
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5. دستور العمل اجرایی جذب اساتید
مقدمه 

ــوان  ــه عن ــاتید ب ــگاه اس ــت جای ــن و تثبی ــور تبیی ــه منظ ب
شــخصیت های علمــی ـ معنــوی و تأثیرگــذار در حوزه هــای 
جــذب،  آیین نامــۀ  اســاتید،  امــور  ســاماندهی  و  علمیــه 
ــرح  ــه ش ــه، ب ــای علمی ــاتید حوزه ه ــاماندهی اس ــرش و س پذی

ــد: ــب ش ــل تصوی ذی
مــاده 1( هــدف از ســاماندهی امــور اســاتید عبــارت اســت 

از: 
1. زمینه ســازی جهــت اســتفادۀ بهینــه از توانایی هــا و اســتعدادهای 

ــالب و فضال؛ ط

2. قانونمندکردن جایگاه استادی؛

از میــان  فراهم کــردن زمینــۀ نظام منــد ســنت اســتادپروری   .3

ــه  ــاص ب ــه خ ــرورت توج ــظ ض ــا حف ــتعد ب ــوان و مس ــالب ج ط

ــالب.  ــی ط ــی و تربیت ــۀ تحصیل ــت پای تقوی

مــاده 2( اســتاد حــوزۀ علمیــه روحانــی فاضلــی اســت 

ــاب  ــت ط ــم و تربی ــرای تعلی ــی الزم ب ــوردار از توانای ــه برخ ک
ــه  ــای علمی ــاز حوزه ه ــورد نی ــوم م ــی از عل ــی در یک ــوم دین عل

می باشــد. 
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ماده 3( اصول ساماندهی امور اساتید عبارت اند از:1

1. حفــظ و تقویــت جایــگاه اســتاد، بــه عنــوان شــخصیت جامــع 

کمــاالت معنــوی و علمــی و تأثیرگــذار در تعلیــم و تربیــت طــالب؛ 

2. اســتفاده از اســاتید مجــرب توانمنــد بــا توجــه بــه اهمیت ســطح 

یــک، بــه عنــوان پایــۀ تحصیلــی طالب؛ 

3. حفــظ و تقویــت ســنت اســتادپروری از میــان طــالب جــوان و 

مســتعد؛  

اکثری اساتید در مدارس؛  
ّ

4. ایجاد زمینۀ حضور و استفادۀ حد

ــر(، در   مدی
ً
ــا ــه صرف ــه )ن ــت مدرس ی ــر مدیر ــش مؤث ــای نق 5. ایف

یابــی اســاتید و تغییــر ایشــان؛  جــذب، به کارگیــری، ارز

یــط در گزینــش اســاتید و احتــرام  6. پرهیــز از هــر گونــه افــراط و تفر

ــاد و  ــرط اعتق ــه ش ــاتید، ب ــلیقه  های اس ــار و س ــالف انظ ــه اخت ب

ــی اعتقــادی و سیاســی نظــام؛   ــه اصــول و مبان ــزام ب الت

7. متنوع و منعطف بودن نحوۀ به کارگیری اساتید در مدارس؛ 

8. تمام وقت بودن حداکثر 60 درصد اساتید مدرسه؛

ــر  ــخیص مدی ــا تش ــروم ب ــاص و مح ــق خ ــره( در مناط تبص

ــش از 60  ــری بی ــه، به کارگی ــای علمی ــت حوزه ه ــز مدیری مرک
درصــد اســتاد تمــام وقــت بامانــع اســت. 

ــای  ــت حوزه ه ی ــز مدیر ــط مرک ــاتید، توس ــرد اس ــی عملک یاب 9. ارز

یــت مدرســه؛  علمیــه و بــا مشــارکت مدیر

ــی و  ــی و علم ــد تحصیل ــاس رش ــاتید، براس ــۀ اس ــای رتب 10.  ارتق

. مــادۀ 3 مأخــوذ از مصوبــۀ 650 شــورای عالــی می باشــد کــه بــه جهــت   1
تجمیــع مصوبــات بــا موضــوع واحــد، در ایــن مصوبــه مذکــور شــده و بــر ایــن 

اســاس مصوبــۀ 650 ملغــی می گــردد.
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ــوزه؛  ــی ح ــع تحصیل ــس در مقاط ی ــاس تدر ــه براس ــی، ن مهارت

11. متناسب بودن حقوق اساتید با شئون حوزه؛ 

یت مدرسه در تأمین حقوق اساتید.   12. سهیم بودن مدیر

مــاده 4( اقســام اســاتید حوزه هــای علمیــه عبارت انــد 

از:
بــه  کــه  می شــود  گفتــه  اســاتیدی  بــه  تمام وقــت:  اســتاد   .1

صــورت قــرارداد تمام وقــت، بــه مــدت یــک تــا ســه ســال جــذب 

یــس  تدر و  حضــور  موظفــی  دارای  و  می شــوند  به کارگیــری  و 

می باشــند. تمام وقــت 

مــورد  یــک ســال  از  پــس  تمام وقــت  تبصــره( اســاتید 

ــا  ــان ت ــکاری آن ــد، هم ــورت تأیی ــه و در ص ــرار گرفت ــی ق ارزیاب
پایــان مــدت قــرارداد ادامــه می یابــد.

2. اســتاد نیمه وقــت: بــه اســاتیدی گفتــه می شــود کــه بــه صــورت 

ــری  ــذب و به کارگی ــال ج ــک س ــدت ی ــه م ــت، ب ــرارداد نیمه وق ق

صــورت  بــه  یــس  تدر و  حضــور  موظفــی  دارای  و  می شــوند 

می باشــند. نیمه وقــت 

ــرای  ــه می شــود کــه ب ــه اســاتیدی گفت یــس: ب 3. اســتاد حــق التدر

ــورت  ــه ص ــی ب ــال تحصیل ــک س ــا ی ــال و ی ــک نیم س ــس ی ی تدر

ــوند.  ــه می ش ــه  کار گرفت ــده و ب ــذب ش ــس ج ی ــرارداد حق التدر ق

یــس ایــن اســاتید کمتــر از اســاتید نیمه وقــت  حضــور و تدر

ــود.   ــد ب خواه

ــا 4 را  ــۀ 1 ت ــه پای ــازی ک ــذب و ممت ــۀ مه ــن: طلب ــتاد معی 4. اس

ــا 6 دارد و  ــۀ 5 ی ــل در پای ــه تحصی ــتغال ب ــانده و اش ــام رس ــه اتم ب
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ــه  ــس ب ی ــت تدر ــه جه ــن آیین نام ــدرج در ای ــرایط من ــراز ش ــا اح ب

ــری  ــل، به کارگی ــل تحصی ــا 3 در مح ــۀ 1 ت ــاعتی در پای ــورت س ص

می شــود.

دارای  بایــد  علمیــه  حوزه هــای  اســاتید   )5 مــاده 

ذیــل  باشــند: صاحیت هــای 
یس؛ 1. برخورداری از تقوا و صالحیت اخالقی الزم برای تدر

2. التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسالمی؛

3. عدم گرایش به باندها و گروه های منحرف؛

4. سالمت فکری و اعتقادی؛ 

5. تلبس به لباس مقدس روحانیت؛

6. قدرت تفهیم و انتقاِل مطلب؛

7. برخورداری از صالحیت علمی؛

8. تسلط الزم بر مادۀ درسی مورد نظر؛

یس. 9. توانایی جسمی و روحی الزم برای تدر

ــی  ــاتید دروس تخصص ــرای اس ــس ب ــرط تلب ــره1( ش تبص

نمی باشــد.1  الزم  غیرحــوزوی 
تبصــره2( نحــوۀ احــراز صاحیت هــای موضــوع بندهــای 

ــاس  ــی و براس ــار و بررس ــت آم ــط معاون ــا »هـــ« توس ــف« ت »ال
دســتورالعملی خواهــد بــود کــه توســط معاونــت مذکــور تهیــه 

ــید. ــد رس ــه خواه ــای علمی ــر حوزه ه ــد مدی ــه تأیی ــده و ب ش
ماده6( شرایط اختصاصی اساتید عبارت اند از: 

. مانند برخی از دروس تخصصی سفیران هدایت و مراکز تخصصی.  1
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ــی  ــرۀ ارتقای ــا نم ــم ب ــۀ شش ــدن در پای ــات: قبول ش ــتاد مقدم 1. اس

ــدت و  ــای بلندم ــوم )در دوره ه ــا س ــای اول ت ــس پایه ه ی ــرای تدر ب

کوتاه مــدت(؛

2. اســتاد ســطح1:  قبول شــدن در پایــۀ دهــم بــا نمــرۀ ارتقایــی بــرای 

ــدت و  ــای بلندم ــم )در دوره ه ــا شش ــارم ت ــای چه ــس پایه ه ی تدر

کوتاه مــدت(؛

تبصــره( فارغ التحصیــان ســطح3 دوره هــای کوتاه مــدت، 

کوتاه مــدت  دوره هــای  ســطح2  مــدارس  در  می تواننــد 
تدریــس کننــد.

3. اســتاد ســطح2: اتمــام پایــۀ ده کتبــی و شــفاهی بــا نمــرۀ ارتقایــی 

یــس  و گذرانــدن چهــار ســال درس خــارج فقــه و اصــول بــرای تدر

ــا نهــم و ســطح3 دوره هــای کوتاه مــدت؛  ــم ت پایه هــای هفت

4. اســتاد ســطح 3: اتمــام پایــۀ ده کتبــی و شــفاهی بــا نمــرۀ ارتقایی 

یــس پایــۀ دهم؛ و گذرانــدن شــش ســال درس خــارج بــرای تدر

5. اســتاد درس خــارج:  گذرانــدن حداقــل پانــزده ســال درس 

ــارج  ــس خ ی ــرای تدر ــطح ب ــن س ــق در ای ــات موف ــارج و تحقیق خ

ــول. ــه و اص فق

ــرای اســاتید موضــوع بندهــای  تبصــره( ســابقۀ تدریــس ب

»ب،  ج، د، هــ « براســاس دســتورالعمل اجرایــی ایــن آیین نامــه 
خواهــد بــود.

6. استاد معین: 

الف( اتمام پایه های اول تا چهارم؛
ب( کســب رتبــۀ ممتــازی براســاس آیین نامــۀ مصــوب 
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مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه؛
ج( تأیید شورای واحد آموزشی محل تدریس؛ 

ــور  ــوزش و ام ــت آم ــی معاون ــۀ علم ــی در مصاحب د( قبول
حوزه هــا؛

اســتثنای  بــه  عمومــی  صاحیت هــای  دارابــودن  هــ ( 
تلبــس بــه لبــاس مقــدس روحانیــت.

ــۀ  ــا اتمــام پای ــره1( اســتثنای یادشــده در بنــد »5«، ت تبص

می باشــد. ششــم 
تبصــره2( حداکثــر بیســت درصــد از دروس پایــۀ 1 و 2 هــر 

ــن مــاده تدریــس  واحــد آموزشــی توســط اســاتید موضــوع ای
می شــود.

تبصــره3( اســاتید موضــوع این مــاده حداکثــر دو درس از 

ــد. ــس کنن ــد تدری ــت را می توانن ــو و باغ ــرف، نح دروس ص
مــاده7( اســاتیدی کــه دارای مــدارک تحصیلــی )گواهــی 

ــی  ــند، ول ــی( نمی باش ــدرک علم ــا م ــاز ب ــورد نی ــۀ م ــام پای اتم
دارای تحصیــات الزم بــرای تدریــس در ســطوح مختلــف 
بــا  متناســب  آنــان  تدریــس  ســطح  می باشــند،  حــوزوی 
مرکــز  حوزه هــای  آمــوزش  معاونــت  در  تحصیات شــان 
ــای  ــت حوزه ه ــز مدیری ــتورالعمل مرک ــاس دس ــت براس مدیری

علمیــه احــراز می گــردد.
ــۀ 1  ــاتید دروس پای ــی اس ــت علم ــراز صاحی ــاده8( اح م

ــه و  ــدت( و دروس فق ــدت و کوتاه م ــدارس )بلند م ــا 10 در م ت
اصــول در مراکــز تخصصــی و مؤسســات آمــوزش عالــی توســط 
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معاونــت آمــوزش و امــور حوزه هــای علمیــه بــه یکــی از طــرق 
زیــر انجــام خواهــد شــد:

1. امتحان شفاهی؛

یس؛ یابی نوار تدر 2. ارز

ــر  ــد ب ــورد تأیی ــده و م ــاتید شناخته ش ــر از اس ــه نف ــی س 3. گواه

ــتاد؛ ــس اس ی ــت تدر صالحی

4. معرفــی مجمــع عالــی حکمــت اســالمی در خصــوص اســاتید 
دروس فلســفه.1

تبصــره1( امتحــان شــفاهی هــر یک از علوم حوزوی توســط 

حداقــل دو نفــر از اســاتید مــورد تأییــد آن رشــتۀ علمــی انجــام 
خواهــد شــد.

تبصــره2( حداقــل نمــرۀ قبولــی امتحــان شــفاهی 14 

ــا معــدل نظــر ممتحنــان مشــخص می گــردد. می باشــد کــه ب
مــاده9( احــراز صاحیت هــای اســاتید دروس خــارج فقه و 

اصــول، توســط هیئتــی مرکــب از ســه نفــر از اســاتید و فضای 
حــوزه کــه دارای شــرایط ذیــل هســتند، صــورت می گیــرد: 

1. تقوا و صالحیت اخالقی؛

2. صالحیت علمی؛

3. مقبولیت عمومی در حوزه.

ــت  ــنهاد معاون ــا پیش ــور ب ــت مذک ــای هیئ ــره1( اعض تبص

مرکــز  مدیــر  توســط  علمیــه  حوزه هــای  امــور  و  آمــوزش 
ــت  ــه جه ــه ب ــد، ک ــی می باش ــورای عال ــۀ 884 ش ــوذ از مصوب ــد »د«، مأخ . بن  1
ــن  ــر ای ــده و ب ــر ش ــه ذک ــن مصوب ــد، در ای ــوع واح ــا موض ــات ب ــع مصوب تجمی

اســاس مصوبــۀ 884 ملغــی می گــردد.
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مدیریــت حوزه هــای علمیــه بــه شــورای عالــی حوزه هــای 
علمیــه معرفــی و پــس از تأییــد توســط مدیــر مذکــور منصــوب 

 . ند می شــو
تبصره2( دســتورالعمل نحوۀ فعالیت هیئت مذکور توســط 

ــه اطــاع  ــن شــده و ب ــه تدوی ــت حوزه هــای علمی مرکــز مدیری
شــورای عالــی خواهــد رســید. 

مــاده10( احــراز صاحیــت علمــی اســاتیدی کــه دروســی 

غیــر از فقــه و اصــول را در مراکــز تخصصــی و مؤسســات 
ــاخص هایی  ــیلۀ ش ــه وس ــد، ب ــس می کنن ــی تدری ــوزش عال آم
از قبیــل امتحــان شــفاهی، ارزیابــی نــوار تدریــس، دارابــودن 
ــا  ــته ی ــان رش ــس در هم ــطح تدری ــر از س ــطح باالت ــدرک س م
ــار و تألیفــات و ســابقۀ تدریــس  رشــته های مشــابه، بررســی آث
ــورت  ــه ص ــای علمی ــور حوزه ه ــوزش و ام ــت آم ــط معاون توس

می گیــرد.  
مــاده11( اجــرای ایــن آیین نامــه در خصوص اســاتید دروس 

آزاد )پایه هــای 7 تــا 10 و درس خــارج( حــوزۀ علمیــۀ اســتان 
قــم، منــوط بــه اجــازۀ مراجــع عظــام تقلیــد )دامــت برکاتهــم( 

اســت.
مــاده12( اســاتید حــوزه براســاس ســطح دورۀ تدریــس بــه 

ــتاد  ــطح 2، اس ــتاد س ــطح 1، اس ــتاد س ــات، اس ــتاد مقدم اس
ســطح 3 و اســتاد ســطح 4 رتبه بنــدی می شــوند.

مــاده13( ارتقــای رتبــۀ اســتاد عــاوه بر داشــتن صاحیت 

علمــی و رعایــت جهــات معنــوی و اخاقــی پــس از ســه ســال 
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ــاظ  ــا لح ــت( ب ــاتید تمام وق ــس اس ــزان تدری ــه می ــس )ب تدری
امــور ذیــل صــورت خواهــد گرفــت:

یس موفق؛ 1. تدر

2. شاگردپروری؛

3. ارائۀ مقاالت یا کتاب علمی؛

ــوم  ــک از عل ــر ی ــۀ ه ــا هندس ــس ی ی ــو در تدر ــیوه ای ن ــداع ش 4. اب

ــوت  ــاط ق ــول و نق ــظ اص ــن حف ــه ضم ــوی ک ــه نح ــالمی ب اس

ــوزه  ــوزش ح ــبرد آم ــایانی در پیش ــر ش ــوزوی، تأثی ــای ح آموزش ه

ــد. ــته باش داش

مــاده14( درصورتی کــه اســتاد با وجود دارابــودن صاحیت 

ارتقــای رتبــه، بــاز هــم بــه تدریــس ســطوح پایین تــر اشــتغال 
ــادر  ــرای او ص ــر ب ــطح باالت ــس س ــم تدری ــد، حک ــته باش داش

می شــود.
ماده15( وظایف اساتید عبارت است از:

ــی و . 1 ــون درس ــاس مت ــس براس ی ــه و تدر ــف محول ــام وظای انج

مصــوب؛ ســرفصل های 

ارشاد و تربیت اخالقی و معنوی طالب؛. 2

ســرفصل های . 3 و  درســی  متــون  خصــوص  در  نظــر  اعــالم 

مصــوب؛

طراحی سؤاالت و تصحیح اوراق؛. 4

اخذ امتحان از طالب در صورت لزوم؛. 5

شرکت در دوره های آموزشی اساتید در صورت لزوم؛. 6

مشارکت و حضور فعال در گروه آموزشی؛. 7
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ارائۀ مشاورۀ علمی به طالب؛. 8

یابی تحقیقات درسی طالب.. 9 راهنمایی و ارز

مــاده16( بــرای ارتقای کیفــی تدریس اســاتید و ارج گذاری 

بــر زحمــات آنــان و بهــره وری طــاب از افــراد صالــح، معاونــت 
ــه  ــر را ارائ آمــوزش و امــور حوزه هــا موظــف اســت خدمــات زی

نمایــد:
مختلــف . 1 علــوم  زمینه هــای  در  علمــی  گروه هــای  تشــکیل 

اســالمی جهــت آشــنایی بیشــتر اســاتید آن رشــته بــا یکدیگــر 

ــر؛ ــات یکدیگ ــرات و تجربی ــتفاده از نظ و اس

ــی . 2 ــۀ علم ــده بنی ــاز و تقویت کنن ــورد نی ــب م ــال کت ــه و ارس تهی

ــاتید؛ اس

ــور . 3 ــه منظ ــت ب ی ــز مدیر ــاتید در مرک ــور اداری اس ــری ام پیگی

ــتاد؛ ــت اس ــالف وق ــری از ات جلوگی

ــاتید . 4 ــه اس ــت ب ــن اس ــه ممک ــی ک ــا و مزایای ــت کمک ه پرداخ

ــه؛ ــررات مربوط ــر مق ــرد براب ــق گی ــرم تعل محت

یس اساتید؛. 5  تهیه امکانات مورد نیاز برای محل تدر

ــۀ . 6 ــرای هم ــس ب ی ــردن تدر ــت فراهم ک ــری در جه ــاذ تدابی اتخ

ــا دروس آزاد حــوزه و  افــراد صالــح در مــدارس تحــت پوشــش ی

ــوزه  ــت ح ی ــاص. مدیر ــراد خ ــس در اف ی ــار تدر ــتن انحص شکس

ــه  ــال ب ــر س ــۀ آن را ه ــام ورزد و نتیج ــمت اهتم ــن قس ــه ای ــد ب بای

ــد. ــالم نمای ــی اع ــورای  عال ش

ــی  ــی و ارزیاب ــای علم ــراز صاحیت ه ــوۀ اح ــاده17( نح م

ــه  ــود ک ــد ب ــتورالعملی خواه ــاس دس ــاتید براس ــرد اس عملک
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توســط معاونــت  آمــوزش و امــور حوزه هــای علمیــه تهیــه 
شــده و بــه تأییــد مدیــر حوزه هــای علمیــه می رســد.

مــاده18( هــرگاه فــردی بــه هــر دلیــل صاحیت هــای 

عمومــی و علمــی الزم بــرای تدریــس را از دســت دهــد، پــس از 
بررســی توســط مرجــع صادرکننــدۀ مجــوز تدریــس، موضــوع  

ایــن آیین نامــه، مجــوز تدریــس وی ابطــال می گــردد.
مــاده19( حق الزحمــۀ اســاتید براســاس دســتورالعملی کــه 

توســط معاونــت آمــوزش و امــور حوزه هــای علمیــه تهیــه 
ــر حوزه هــای علمیــه می رســد، خواهــد  ــه تأییــد مدی شــده و ب
بــود کــه در ســقف بودجه هــای مصــوب هــر ســاله مبلــغ 

پرداخــت می شــود. و  تعییــن  حق التدریــس 
مــاده20( دســتورالعمل اجرایــی ایــن آیین نامــه توســط 

ــه  ــه شــده و ب ــه تهی ــت آمــوزش و امــور حوزه هــای علمی معاون
تصویــب مدیــر حوزه هــای علمیــه رســانده می شــود و بــه 

ــید. ــد رس ــی خواه ــورای عال ــاع ش اط
مــاده21( ایــن آیین نامــه در 21 مــاده و 13 تبصــره در 

ــای  ــی حوزه ه ــورای عال ــب ش ــه تصوی ــخ 1393/6/14 ب تاری
علمیــه رســید و بــر ایــن اســاس مصوبــات 561، 650 و 884، 

ملغــی می گــردد. 



بخش سوم

اعزام اساتید
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1. دستورالعمل اجرایی تحصیل  
غیرحضوری دروس خارج فقه و اصول 

اساتید اعزامی به استان ها

مقدمه
عالــی  شــورای   1006 مصوبــه  اجــرای  راســتای  در 
علمــی  ســطح  ارتقــای  منظــور  بــه  و  علمیــه  حوزه هــای 
ــوزش  ــهیل در آم ــتان ها، تس ــه شهرس ــدارس علمی ــاتید م اس
نحــوه  اجرایــی  دســتورالعمل  ایشــان،  علمــی  پیشــرفت  و 
ــاتید  ــول اس ــه و اص ــارج فق ــوری دروس خ ــل غیرحض تحصی
اعزامــی مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه بــه اســتان ها، 
ــرح  ــه ش ــود، ب ــده می ش ــتورالعمل« خوان ــار »دس ــه به اختص ک

مــواد زیــر تدویــن می گــردد.
ماده1( تعاریف:

ــوزه را  ــس در ح ــوز تدری ــه مج ــت ک ــتادی اس ــتاد: اس اس
ــاس شــرایط منــدرج در مصوبــه 944 دارد. براس

اطــاق  آموزشــی  دوره  بــه  غیرحضــوری:  تحصیــل 



قبیــل  از  ارتباطــی  وســایل  طریــق  از  فــرد  کــه  می شــود 
ــا...  ــی ی ــای صوت ــتماع فایل ه ــت، اس ــس، اینترن ویدئوکنفران

می دهــد. ادامــه  تحصیــل  بــه 
ماده2( دامنه شمول:

و  رسـانده اند  اتمـام  بـه  را   3 سـطح  دروس  کـه  اسـاتیدی 
هم زمـان بـا اشـتغال بـه تحصیل دروس خـارج فقـه و اصول در 
حـوزه، بـا اخـذ مجـوز تدریـس از معاونـت آمـوزش، در مدارس 
تدریـس  بـه  اشـتغال  شهرسـتان ها  در  برنامـه،  تحـت  علمیـه 

دارند.
ــهد  ــان و مش ــه اصفه ــای علمی ــاتید حوزه ه ــره1( اس تبص

حکــم  دارای  انجام گرفتــه،  تفاهم نامه هــای  برابــر  چنانچــه 
تدریــس از حوزه هــای علمیــه فوق الذکــر باشــند و در مــدارس 
ــند  ــته باش ــس داش ــه تدری ــتغال ب ــز اش ــه آن دو مرک تحت برنام

ــوند. ــتورالعمل می ش ــن دس ــمول ای مش
ــم  ــا حک ــته ب ــال های گذش ــه در س ــاتیدی ک ــره2( اس تبص

تدریــس در مــدارس تحــت برنامــه، اشــتغال بــه تدریــس 
داشــته اند، چنانچــه در آن زمــان بــه صــورت غیرحضــوری 
اشــتغال بــه تحصیــل دروس خــارج فقــه و اصــول داشــته اند و 
مطابــق بــا ضوابــط ایــن دســتورالعمل بوده انــد مشــمول ایــن 

دســتورالعمل تلقــی می شــوند.
تبصره3( کادر مدیریت مدارس علمیه، در صورت داشــتن 

ــن  ــمول ای ــرایط، مش ــایر ش ــودن س ــا داراب ــس، ب ــم تدری حک
می شــوند. آیین نامــه 
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ماده 3( نحوه تحصیل غیرحضوری:

یــق . 1 طر از  درس  در  شــرکت  صوتــی،  فایل هــای  اســتماع 

مجــازی؛ فضــای  و  اینترنــت  از  اســتفاده  یــا  ویدئوکنفرانــس 

یرات درس؛. 2  نگاشتن تقر

مــاده4( اســاتید دروس خارجــی کــه می تــوان بــه صــورت 

غیرحضــوری در درس آنــان شــرکت کــرد عبارت انــد از:
مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم؛. 1

اساتید دروس خارج حوزه علمیه قم؛. 2

ــودن . 3 ــه داراب ــوط ب ــتان ها من ــم شهرس ــارج مقی ــاتید دروس خ اس

یــس از »هیئــت احــراز صالحیــت« منــدرج در مصوبــه  مجــوز تدر

944شــورای عالــی؛

ــوری در  ــل غیرحض ــن تحصی ــاک در پذیرفت ــره1( م تبص

خصــوص بنــد 2 تأییــد اســاتید از ســوی معاونــت آمــوزش 
. شــد می با

ــل  ــن تحصی ــرط پذیرفت ــد 3 ش ــوص بن ــره2( در خص تبص

غیرحضــوری در صورتــی اســت کــه محــل برگــزاری درس 
ــاتید  ــس اس ــا تدری ــت ی ــل اقام ــر از مح ــی غی ــارج در محل خ

ایــن دســتورالعمل باشــد. مشــمول 
ماده5( فرآیند برگزاری امتحان:

ــت . 1 ــاتید معاون ــور اس ــر ام ــط دفت ــس توس ی ــم تدر ــد حک تأیی

آمــوزش؛

ــه . 2 ــرای مصاحب ــفاهی ب ــات ش ــه اداره امتحان ــب ب ــی داوطل معرف

ــده؛ ــرات نگاشته ش ی ــر تقر ــی ب ــفاهی مبتن ش
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تبصــره( چگونگــی برگــزاری امتحــان بــا توجــه بــه ضوابــط 

و شــرایط خواهــد بــود.
ایــن دســتورالعمل بــا یــک مقدمــه، 5 مــاده و 6 تبصــره 
مدیــر  ابــالغ  و  تأیییــد  از  پــس  و  رســیده  تصویــب  بــه 

می باشــد. الزم االجــرا  محتــرم 
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2. آییین نامه پرداخت حق الزحمه
 اساتید در تابستان

مقدمه
ــه  ــدارس علمی ــاتید م ــب از اس ــتفاده مناس ــور اس ــه منظ ب
در ایــام تعطیلــی تابســتان در کاس هــای درس و اردوهــا و 
ــت  ــات و تثبی ــام تعطی ــاتید در ای ــاب و اس ــاط ط ــظ ارتب حف
اســاتید در انجــام کارهــای حــوزوی بــا تأمیــن حداقــل حقــوق 
و مزایــای مســتمر، »آیین نامــه اجرایــی پرداخــت حق الزحمــه 
ماهیانــه بــه اســاتید مــدارس علمیــه در تابســتان« کــه از ایــن 
ــه  پــس به اختصــار »آیین نامــه پرداخــت« خوانــده می شــود، ب

شــرح مــواد زیــر اســت:

ماده1( اهداف: 

ــویق و . 1 ــتای تش ــتان در راس ــام تابس ــاتید در ای ــی اس ــن مال تأمی

ــان؛ ــای آن ــه تالش ه ــبت ب ــذاری نس ارج گ

ــتادی . 2 ــای س ــتفاده معاونت ه ــرای اس ــه الزم ب ــردن زمین فراهم ک

یــت از اســاتید در برگــزاری کالس هــای درســی و  مرکــز مدیر
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اردوهــای تابســتانی در امــور تربیتــی، آموزشــی، پژوهشــی، تبلیغی 

ــالب؛ ــاز ط ــورد نی ــای م و مهارت ه

ــی و درســی . 3 ــاط طــالب و مــدارس در مباحــث تربیت حفــظ ارتب

در ایــام تابســتان بــا اســاتید؛

و . 4 درآمــد  کــه  پاره وقــت  و  تمام وقــت  اســاتید  از  حمایــت 

اشــتغال خــارج از حــوزه ندارنــد.

ماده 2( تعاریف:

حــق الزحمــه: وجهــی اســت کــه در قبــال کار مشــخص 
یــا تعهــد مشــخص توســط مدیریــت حــوزه علمیــه و مدرســه بــه 

ــردد. ــت می گ ــاتید پرداخ اس
اســاتید تمــام وقــت: اســتادی اســت کــه مطابــق حکــم 
تدریــس روزانــه حداقــل 4 درس در پایــه 1 تــا 6 تدریــس 
نمــوده و یــک ســاعت حضــور در مدرســه جهــت رســیدگی بــه 
ــاب  ــؤاالت ط ــه س ــخ گویی ب ــی و پاس ــی، تربیت ــور آموزش ام
ــد  ــس می کن ــا 10 تدری ــه 7 ت ــل 3 درس در پای ــا حداق دارد ی
ــاعات  ــع س ــه دارد. جم ــه در مدرس ــور روزان ــاعت حض و دو س

ــت. ــاعت اس ــاه 126 س ــت در م ــاتید تمام وق ــتغال اس اش
اســـاتید نیمـــه وقـــت: اســـتادی اســـت کـــه روزانـــه 
حداقـــل دو ســـاعت تدریـــس و یـــک ســـاعت در مدرســـه 

دارد. حضـــور 
ــاعات  ــر از س ــه کمت ــت ک ــتادی اس ــاعتی: اس ــتاد س اس

موظفــی اســاتید نیمه وقــت بــه تدریــس اشــتغال دارد.
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ماده3( ضوابط و مقررات:

ــه  محــدوده ایــام تعطیلــی تابســتان، بــه صــورت ســاالنه ب
ــردد. ــاغ می گ ــتانی اب ــران اس مدی

در  موظفنــد  علمیــه  مــدارس  و  اســتانی  مدیریت هــای 
ایــام تعطیلــی تابســتان بــا هماهنگــی معاونت هــای ســتادی، 
و  برگــزاری کاس هــای درســی  را جهــت  برنامه ریــزی الزم 
مــدارس  درســی  پایه هــای  براســاس  تابســتانی  اردوهــای 
ــاتید  ــد و اس ــتفاده نماین ــدارس اس ــاتید م ــام داده و از اس انج
موظفنــد برابــر برنامه هــای اعام شــده در مدرســه یــا اردوهــای 

ــند. ــته باش ــور داش ــتانی حض تابس
تبصــره1( مــدارس بایــد بــه نحــوی برنامه ریــزی نماینــد کــه 

ــت  ــاعت و نیمه وق ــل 42 س ــاه حداق ــت در م ــاتید تمام وق اس
24 ســاعت )یک ســوم موظفــی ســال تحصیلــی( اشــتغال بــه 

کار داشــته باشــند.
ــل دو  ــه حداق ــود ک ــزی ش ــه ای برنامه ری ــه گون ــره2( ب تبص

هفتــه پــس از پایــان امتحانــات خــرداد و دو هفتــه قبــل از 
شــروع ســال تحصیلــی جدیــد، طــاب و اســاتید از تعطیــات 

ــوند. ــوردار ش ــتانی برخ تابس
چنانچــه بــه دالیــل موجه در ایــام تابســتان امــکان برگزاری 
کاس هــای درســی و اردوهــای تابســتانی فراهــم نباشــد و این 
ــه تأییــد مدیریــت اســتان و معاونــت آمــوزش و امــور  مســئله ب
مــدارس  ســایر  در  اســاتید  به کارگیــری  و  برســد  حوزه هــا 
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اســتان امکان پذیــر نباشــد، حق الزحمــه مقــرر بــه اســاتید 
پرداخــت می گــردد.

تبصره3( پرداخت حق الزحمه در تابســتان مشروط به این 

ــت که: اس
الــف(  در صــورت نیــاز موظــف بــه انجــام تدریــس یــا ســایر 

امــور محولــه باشــد.
بـر  نظـارت  امتحانـی،  اوراق  تصحیـح  سـؤال،  طـرح  ب( 
برگـزاری امتحانات، شـرکت در جلسـات ارزیابـی و برنامه ریزی 

جـزو سـاعات موظفـی اسـاتید محسـوب می شـود.

مــاده4( نحــوه محاســبه و پرداخــت حق الزحمه اســاتید در 

تابســتان:
1 . 42 حداقــل  اشــتغال  صــورت  در  تمام وقــت  اســاتید 

ســاعت در مــاه ) یک ســوم موظفــی خــود( حق الزحمــه 

می کننــد. یافــت  در را  مــاه(  در  کامل)126ســاعت 

ــود )24 . 2 ــی خ ــوم موظف ــل یک س ــه حداق ــت ک ــاتید نیمه وق اس

یافتــی خــود در  ســاعت در مــاه( اشــتغال داشــته باشــند معــادل در

ایــام ســال تحصیلــی)50 الــی 74 ســاعت( در مــاه حق الزحمــه 

ــد. ــت می نماین یاف در

تبصــره1( مــدارس جدید التأسیســی کــه موظــف بــه تأمیــن 

تعهــد،  براســاس  می باشــند،  مدرســه  هزینه هــای  تمامــی 
ــاده  ــن م ــه در ای ــاتید ک ــه اس ــت حق الزحم ــه پرداخ ــبت ب نس

مقــرر شــده اســت، در تابســتان اقــدام نماینــد.
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تبصــره2( مدارســی کــه موظــف بــه پرداخــت بخشــی 

ــه  ــبت ب ــد نس ــد بای ــر تعه ــز براب ــند نی ــه می باش از حق الزحم
پرداخــت حق الزحمــه مقــرر در ایــن مــاده اقــدام کننــد.

تبصــره3( تمامــی مــدارس موظفنــد گــزارش حق الزحمــه 

ــم و  ــک، تنظی ــه تفکی ــتان را ب ــاتید در تابس ــه اس ــی ب پرداخت
ماهانــه بــه مدیریــت حــوزه علمیــه اســتان ارائــه نماینــد و مدیــر 
حــوزه علمیــه اســتان نیــز بایــد جمع بنــدی گــزارش عملکــرد 
را بــه معاونــت آمــوزش و امــور حوزه هــا، معاونــت اداری مالــی 

ــه کنــد. و دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت ارائ
 ایــن آییین نامــه بــا یــک مقدمــه در 4 مــاده و 6 تبصــره 
تنظیــم و پــس از تأیییــد و ابــالغ مدیــر حوزه هــای علمیــه 

ــد. ــرا می باش ــا الزم االج ــتان ه ــی اس در تمام
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3. ضوابط پرداخت مساعدت ماهیانه

ضوابط کلی
مســاعدت ماهیانــه مبلغــی اســت کــه بــه منظــور حفــظ، تکمیل . 1

یتــی مــدارس علمیــه، متناســب  و تقویــت کادر علمــی و مدیر

ــه  ــا توج ــردد و ب ــن می گ ــراد تعیی ــی و کاری اف ــوان علم ــا ت ب

ــط  ــدی از آن توس ــه درص ــدارس علمی ــی م ــت مال ــه وضعی ب

ــار  ــن اعتب ــورت تأمی ــه درص ــای علمی ــت حوزه ه ی ــز مدیر مرک

ــود. ــت می ش ــی پرداخ ــورای عال ــوب ش ــه مص ــقف بودج در س

یتــی مــدارس علمیــه ای کــه برابــر آیین نامــه . 2 اســاتید و کادر مدیر

ــه  ــت برنام ــه تح ــای مربوط ــایر آیین نامه ه ــدارس و س ــت م ی مدیر

ــه  ــقف بودج ــند در س ــه می باش ــای عملی ــت حوزه ه ی ــز مدیر مرک

مصــوب، مشــمول طــرح مســاعدت ماهیانــه قــرار می گیرنــد.

ــر . 3 ــتان براب ــت اس ی ــوزش مدیر ــت آم ــده در معاون ــکیل پرون تش

یــت مــدارس و آیین نامــه و ضوابــط مربوطــه  آیین نامــه مدیر

ــت. ــروری اس ــه ض ــاعدت ماهان ــتفاده از مس ــرای اس ب

یتــی و علمــی )از نظــر تعــداد نفــرات( . 4 مســاعدت بــه کادر مدیر

یــت مــدارس  در صــورت تأمیــن بودجــه الزم، برابــر آیین نامــه مدیر

مصــوب شــورای عالــی انجــام می پذیــرد.
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پرداخــت مســاعدت پــس از تکمیــل مراحــل جــذب و گزینــش . 5

ــرد.  ــرد انجــام می پذی ــی ف و اشــتغال عمل

 فوق العاده پایه تحصیلی : 

شــفاهی . 1 و  کتبــی  پایــه7  اتمــام  حداقــل  دارای  افرادی کــه   

جــدول  برابــر  تحصیلــی  پایــه  فوق العــاده  از  می باشــند 

می شــوند. بهره منــد  شــماره2 

پایــه . 2 یــن  آخر کامل بــودن  حــوزوی،  تحصیــالت  در  مبنــا   

می باشــد.  شــفاهی  و  کتبــی  تحصیلــی 

فاقــد ســابقه تحصیلــی رســمی  کــه  افــرادی  تبصــره( 

حــوزوی هســتند و از ســال 1391 جــذب شــده اند، الزم اســت 
مراتــب علمــی آن هــا از ســوی معاونــت آمــوزش مرکــز مدیریــت 
حوزه هــای علمیــه حداقــل معــادل بــا مــدرک تحصیلــی مــورد 

نیــاز تشــخیص داده شــود. 
 افــرادی کــه بــرای آن هــا تــا پایــان ســال 1390 در معاونــت 
امــور حوزه هــای علمیــه تشــکیل پرونــده شــده براســاس 
فوق العــاده پایــه تحصیلــی اعام شــده آن معاونــت اقــدام 
می شــود، مگــر این کــه مــدرک تحصیلــی باالتــر ارائــه نماینــد.

فوق العاده تدریس: 

 اســاتید و کادر مدیریتــی کــه صاحیــت علمــی آن هــا 
ــم  ــه حک ــا پای ــب ب ــت متناس ــده اس ــراز ش ــس اح ــرای تدری ب
تدریــس  فوق العــاده  از   3 شــماره  جــدول  برابــر  تدریــس 

می شــوند. بهره منــد 
حق مسئولیت :
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مدارس  در  مدارس  مدیریت  آیین نامه  برابر  که  افرادی   
علمیه عهده دار امور مدیریتی به صورت تمام وقت هستند برابر 

جدول شماره 4 و6 از حق مسئولیت بهره مند می شوند.
 تبصــره( افــرادی کــه واجــد شــرایط مربوطــه هســتند لکــن 

بــه عنــوان سرپرســت عهــده دار مدیریــت یــا معاونــت شــده اند 
نیــز از فوق العــاده مربوطــه برخــوردار می شــوند. 

فوق العاده سابقه کار:

 افـرادی کـه دارای سـابقه همـکاری بـا مـدارس علمیه می 
باشـند، در صورت دارابودن شـرایط مربوطه در مقابل هر سـال 
سـابقه از دو درصـد فوق العـاده سـابقه کار بهره مند می شـوند. 
 محاســبه ســنوات از زمــان اشــتغال رســمی فــرد )تشــکیل 

پرونــده و انجــام مراحــل گزینــش( لحــاظ می گــردد.
پرونــده  در  موجــود  کار  گــزارش  مبنــای  بــر  ســنوات   
محاســبه می گــردد و افــرادی کــه فاقــد گــزارش کار می باشــند 

ــد.  ــه نماین ــود را ارائ ــته خ ــزارش کار گذش ــت گ الزم اس
فوق العاده ایثارگران : 

 فوق العاده ایثارگران به شرح ذیل محاسبه می شود.
الــف( هــر 6 مــاه جبهــه تــا آخــر ســال 1367 و هــر 6 مــاه 

آزادگــی یــک درصــد پایــه مســاعدت. 
ب( هر ده درصد جانبازی یک درصد پایه مساعدت. 

ج( فرزندان شهدا پنج درصد پایه مساعدت. 
فوق العاده ایاب و ذهاب: 

اســاتیدی کــه بــه صــورت تمام وقــت یــا نیمه وقــت در 
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مــدارس تدریــس دارنــد برابــر جــدول شــماره 5 از فوق العــاده 
ایــاب و ذهــاب بهره منــد می شــوند.

فوق العاده عضویت در گروه های علمی تربیتی:

 اسـاتیدی کـه برابـر آیین نامـه گروه هـای علمـی تربیتـی، 
عضـو گـروه می باشـند و فعـال هسـتند برابـر جـدول شـماره 5 
از فوق العـاده گروه هـای علمـی تربیتـی بهره منـد می شـوند.

ضوابط پرداخت فوق العاده تمام وقت : 

آیین نامــه  برابــر  تمام وقــت  صــورت  بــه  کــه  افــرادی   
مربوطــه و مــوارد ذیــل انجــام وظیفــه مــی نماینــد و خــارج از 
مدرســه اشــتغال ندارنــد برابــر جــدول شــماره 5 از فوق العــاده 

می شــوند. بهره منــد  تمام وقــت 
 تبصــره1( افــرادی کــه از طــرح هجــرت یــا روحانی مســتقر 

اســتفاده می کننــد شــاغل محســوب می شــوند.
ــت  ــل هف ــی حداق ــه کادر مدیریت ــتغال روزان ــره2( اش تبص

ســاعت و بــرای اســاتید ســطح یــک، چهــار درس در محــدوده 
حکــم و یــک ســاعت حضــور و اســاتید پایــه 7 تــا 10 تدریــس 
ــر  ــاوه ب ــور ع ــاعت حض ــا دو س ــا 10 ب ــه 7 ت ــه درس در پای س

ــت. ــروری اس ــس ض تدری
ــال  ــصت س ــاالی ش ــه ب ــی ک ــاتید تمام وقت ــره3( اس تبص

ــورت  ــد، در ص ــکل دارن ــمی مش ــوان جس ــر ت ــا از نظ ــد  ی دارن
عــدم تــوان  تدریــس، بــا تدریــس حداقــل دو درس در ســطح 
فوق العــاده  از   ،  10 تــا   7 پایه هــای  در  درس  یــک  و  یــک 

. می شــوند  برخــوردار  تمام وقــت 
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تبصــره4( الزم اســت تعــداد شــاگردان هــر کاس حداقــل 

ده نفــر باشــد، مگــر در مــوارد ضــروری کــه هفــت نفر در ســطح 
یــک و پنــج نفــر در ســطوح عالــی بــه تشــخیص مدیریــت 

ــد. ــت می کن ــوزش کفای ــت آم ــد معاون ــتان و تأیی اس
تبصره5( کادر مدیریتی که دارای حکم تدریس می باشــند 

ــاعت  ــد دو س ــر می توانن ــتان حداکث ــت اس ــت مدیری ــا موافق ب
تدریــس داشــته باشــند و ســاعات تدریــس اضافــه بــر آن جــزو 

ســاعات موظفــی خدمــت محســوب نمی شــود . 
 اخــذ تعهــد حداقــل همــکاری دو ســال الزم اســت، مگــر 
ــک  ــتان ی ــت اس ــخیص مدیری ــه تش ــه ب ــروری ک ــوارد ض در م

ــد.  ــت می کن ــال کفای س
مرخصی نیروهای تمام وقت : 

وقــت  تمــام  مدیریتــی  کادر  ســاالنه  مرخصــی  مــدت   
ــوزه  ــت ح ــان مدیری ــی کارکن ــد مرخص ــه همانن ــدارس علمی م
اســتان می باشــد کــه الزم اســت در تابســتان و ایــام غیردرســی 

ــود. ــتفاده ش اس
 مــدت مرخصــی ســاالنه اســاتید تمــام وقــت، ســاالنه یــک 
مــاه می باشــد کــه الزم اســت در تابســتان و ایــام غیــر درســی 

اســتفاده شــود.1 
مساعدت تابستان:

برابــر  تابســتان  در  اســاتید  بــه  ماهیانــه  مســاعدت   

1.  مرخصــی اســتعاجی اســاتید ماننــد کارکنــان رســمی مرکــز، ســه روز در مــاه 
می باشــد.
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ــی  ــه کادر مدیریت ــه ب ــاعدت ماهیان ــتان و مس ــه تابس آیین نام
ــت  ــور و فعالی ــا حض ــب ب ــتان متناس ــه در تابس ــدارس علمی م

آن هــا محاســبه می شــود. روزانــه 
تعیین مساعدت : 

علمیــه  مــدارس  مدیریتــی  کادر  و  اســاتید  مســاعدت   
تدریــس  و  بــه ســاعات همــکاری  توجــه  بــا  شهرســتان ها 

می شــود. محاســبه   7 تــا   1 شــماره  جــدول  براســاس 
ــوا، دوری  ــدی آب وه ــه، ب ــت منطق ــه محرومی ــه ب ــا توج  ب
درصــد  مناطــق،  خــاص  وضعیــت  و  حساســیت  مرکــز،  از 
فوق العــاده مناطــق تعییــن و در پایــه حقــوق ضــرب می گــردد 

ــماره 7(. ــدول ش )ج
 مدیــران، معاونــان و اســاتید پایــه 4 تــا 6 و پایــه 7 بــه بــاال از 
ــد  ــماره 6 بهره من ــدول ش ــر ج ــه براب ــذب منطق ــاده ج فوق الع

می گردنــد.
 مســاعدت ماهیانــه از طریــق ضــرب روزهایــی کــه فــرد در 
ــاعات  ــاتید( و س ــس )اس ــاعات تدری ــتغال دارد در س ــاه اش م

ــود. ــبه می ش ــی( محاس ــه )کادر مدیریت ــتغال روزان اش
تبصــره( تعطیــات رســمی مورد تأییــد مرکــز مدیریت )غیر 

ــردد. ــبه می گ ــت محاس ــای تمام وق ــرای نیروه ــه( ب از جمع
ــاتید 126  ــرای اس ــاه ب ــر م ــتغال در ه ــی اش ــقف نهای  س

ســاعت و بــرای کادر مدیریتــی 178 ســاعت اســت.
تبصــره( مســاعدت اضافــه کار کادر علمــی و مدیریتــی 

تمامــًا بــه عهــده مــدارس علمیــه می باشــد. 
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ــد، . 1 ــس می کنن ی ــتر تدر ــا بیش ــه دو درس ی ــه روزان ــاتیدی ک  اس

در صــورت حضــور روزانــه یــک ســاعت )رســیدگی بــه امــور 

آموزشــی و تربیتــی طــالب( ســاعات حضــور آن هــا )حداکثــر 

ــردد. ــبه می گ ــز محاس ــاعت در روز( نی ــک س ی

 نیروهــای تمام وقــت کــه از طــرح معافیــت دائــم اســتفاده . 2

آن هــا  بــه  تعلق گرفتــه  مســاعدت  درصــد  هفتــاد  می کننــد 

می شــود. پرداخــت 

از اول هــر ســال براســاس ســقف بودجــه مصــوب، مســاعدت . 3

ــد. ــش می یاب ــده افزای ــن ش تعیی

ــه . 4 ــزارش کار ماهیان ــت گ یاف ــاس در ــاعدت براس ــت مس  پرداخ

انجــام می گیــرد.

ــه . 5 ــی از هزین ــی، بخش یت ــاتید و کادر مدیر ــزام اس ــوارد اع  در م

ســفر جلســات معارفــه و حمــل وســایل منــزل در ســقف بودجــه 

ــردد. ــت می گ ــی پرداخ ــورای عال ــوب ش مص

ــوب . 6 ــه مص ــقف بودج ــر س ــال براب ــر س ــاعدت در ه ــه مس  پای

بــه  و  تعییــن  علمیــه  حوزه هــای  آمــوزش  معاونــت  توســط 

می گــردد. ابــالغ  اســتانی  یت هــای  مدیر

ــدارس . 7 ــی م ــهم پرداخت ــد س ــق و درص ــاده مناط ــد فوق الع درص

یت هــای اســتانی،  علمیــه جدیدالتأســیس پــس از اســتعالم مدیر

بــه  و  تعییــن  علمیــه  حوزه هــای  آمــوزش  معاونــت  توســط 

یت هــای اســتانی ابــالغ می گــردد .  مدیر
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جدول شماره 1 )تعیین پایه مساعدت(

�ایهتحصیلی

حدا�پثرساعاتکار
ماهیانه

سال1399 �ایهمساعدتدر

کادر
مدیریتی

اساتیدکادرمدیریتیاساتید

61/477لایر00/000لایر126ساعت178ساعتاتمام�ایه6کپتبیوشفاهی

جدول شماره 2 )فوق العاده مدرک تحصیلی(
مدرک

تحصیلی
اتمام�ایه9اتمام�ایه8اتمام�ایه7

اتمام
�ایه10

مدرک
سطح3

مدرکسطح
4

30%25%20%15%10%5%درصد

جدول شماره 3 )فوق العاده تدریس( 
�ایهحکم

تدریس
�ایه8�ایه7�ایه4تا6�ایه3�ایه2�ایه1

�ایه9
و10

خارج

500%250%160%130%60%24%12%6%درصداساتید

1800%105%85%30%12%6%3%درصدمدیر

درصدکادر
مدیریتی

%3%6%12%30%65%80%125
0

یتــی مشــروط بــه دارابــودن  یــس مدیــر و کادر مدیر * فوق العــاده تدر

یــس می باشــد. حکــم تدر

پژوهــش و  دفتــر  معــاون، مســئول  یتــی،  مدیر کادر  از  مــراد   *

می باشــد. معاونت هــا  کارشناســان 

جدول شماره 4 )فوق العاده مسئولیت(

مسئولیت
گروهد)مدارس

کمتراز
50طلبه(

گروهج
)مدارسبیش

از50طلبه(

گروهب)مدارس
بیشاز150

طلبه(

مدارسگروهالف
)مدارسبیشاز

250طلبه(

120%110%90%70%مدیر
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65%60%55%50%معاون

مسئول
دفتر

�ژوهشو
کارشناسان

معاونتها

%40%44%47%50

معیل

تماموقت
تماموقتکادر

استاد

نیمهوقت
استاد

فوقالعاده
ایابوذهاب

فوقالعاده
عضویتدر

گروههایعلمی
تربیتی

%25%60%90%20%11%11

ــت،  ــت، نیمه وق ــای تمام وق ــاده نیروه ــماره 5 )فوق الع ــدول ش  ج

معیــل، ایــاب و ذهــاب و گروه هــای علمــی تربیتــی(

جدول جدول شماره 6 )فوق العاده جذب منطقه(

فوقالعادهمنطقه)جدولشماره7(معاونینواساتید�ایه4تا6


فوقالعادهکاملمنطقه)جدولشماره7(مدیرانواساتید�ایه7بهباال

جدول7میباشد. فوقالعادهمناطقمندرجدر فوقالعادهجذبمنطقهعالوهبر

ــاعدت  ــه مس ــا 6 در پای ــدول 2 ت ــور در ج ــای مذک * فوق العاده ه

ــوند. ــرب می ش ض
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4. دستورالعمل اجرایی مزایای استادی

ــه اجــرای تبصــره  ــا احتــرام خواهشــمند اســت نســبت ب ب
2 مــاده 8 و تبصــره 5 مــاده 9 مصوبــه 1079 شــورای محتــرم 
ــا  ــی آن ه ــده تحصیل ــه پرون ــاتیدی ک ــا اس ــه ب ــی در رابط عال
کامــل نبــوده و درخواســت اخــذ موضــوع پایان نامــه ســطح 3 
یــا 4 را دارنــد، برابــر دســتورالعمل اجرایــی ذیــل اقــدام گــردد.

اساتید مشمول تبصره های یادشده عبارت اند از:
1. اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم؛

2. اســاتید جامعة المصطفــی و مــدارس تابعــه آن )داخــل و خــارج 

کشور(؛

3. اساتید جامعة الزهرا؛

4. اساتید مدارس علمیه خواهران؛

ــر  ــه ســطح 2 و باالت 5. اســاتید مراکــز تخصصــی و مــدارس علمی

ــت  ی ــه، مرکــز مدیر یــت حوزه هــای علمی تحــت برنامــه مرکــز مدیر

ــه خراســان،  ــت حــوزه علمی ی ــه اصفهــان، مرکــز مدیر حــوزه علمی

حــوزه علمیــه نجــف؛

برابــر مصوبــه 944 شــورای  کــه  فــوق  مراکــز  اســاتید 
ــی  ــطوح عال ــس دروس س ــم تدری ــده و حک ــی دارای پرون عال
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در معاونــت آمــوزش حوزه هــای علمیــه هســتند، ســوابق 
تدریــس آن هــا بــه شــرح ذیــل پذیرفتــه می شــود.

1. اســاتید ســطوح عالــی حــوزه  علمیــه قــم چنانچــه فاقــد حکــم 

یافــت مجــوز  یــس در دروس ســطوح عالــی باشــند، پــس از در تدر

ــا  ــی آن ه ــس قبل ی ــابقه تدر ــی، س ــطوح عال ــس در دروس س ی تدر

درصورتی کــه در ســامانه اســاتید ســطوح عالــی درج و طــالب 

ــول اســت. ــل قب ــاب شــده باشــد قاب آن هــا حضــور و غی

یــس در حوزه هــای علمیــه بــرادران در شهرســتان ها،  2. ســوابق تدر

یــس قابــل قبول اســت. یافــت مجــوز تدر از زمــان در

3. اســاتید مراکــز مذکــور در مــاده 1 فــوق  )بــه جــز مــدارس علمیــه 

ــس در  ی ــوز تدر ــم و مج ــه دارای حک ــتان ها( ک ــرادران در شهرس ب

دروس ســطوح عالــی از معاونــت آمــوزش حوزه هــای علمیــه 

یــس قبلــی آن هــا در مراکــز مذکــور، چنانچــه  هســتند، ســوابق تدر

ــانده  ــه رس ــز مربوط ــام مرک ــن مق ی ــد باالتر ــه تأیی ــل ب ــرح ذی ــه ش ب

ــول اســت. ــل قب شــود قاب

الــف( اعــام نحــوه احــراز صاحیــت تدریــس در ابتــدای 
به کارگیــری.

ب( اعــام جمــع ســاعات تدریــس بــه تفکیــک درس و 
ســال تحصیلــی.

ــال  ــر س ــتاد در ه ــرد اس ــی عملک ــه ارزیاب ــام نتیج ج( اع
تحصیلــی.

ــودن ســطح علمــی کتــاب تدریس شــده  د( تأییــد معادل ب
بــا ســطح علمــی کتــب دروس ســطوح عالــی )چنانچــه کتابــی 
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غیــر از کتــب حــوزه در موضوعــات تعیین شــده، تدریــس 
شــده اســت.(

یــس، معاونــت آموزش  4. مرجــع نهایــی تأییــد حکــم و ســوابق تدر

یــت حوزه هــای علمیــه اســت. مرکــز مدیر

ســنوات تدریــس دروســی کــه بایــد تدریــس شــده باشــد، 
برابــر مــاده 8 و 9 مصوبــه 1079 بــه شــرح ذیــل اســت:

ــالمی،  ــفه اس ــول، کالم، فلس ــه، اص ــق دروس فق ــس موف ی 1. تدر

ــه مــدت حداقــل پنــج ســال در  ــی ســطح ســه حــوزه ب علــوم قرآن

یــس  مدرس هــای رســمی ســطوح عالــی حــوزه علمیــه قــم یــا تدر

در مــدارس ســطح3 مراکــز »مذکــور در مــاده1« در مقطــع ســطح3 

ــرای اخــذ موضــوع  ــر از آن، ب ــا مقطــع باالت )کارشناســی ارشــد( ی

ــطح3. ــه س پایان نام

ــالمی  ــفه اس ــول، کالم و فلس ــه، اص ــق دروس فق ــس موف ی 2. تدر

ــه مــدت حداقــل هشــت ســال در  و علــوم قــرآن ســطح2 حــوزه ب

مدرس هــای رســمی ســطوح عالــی حــوزه علمیــه قــم یــا در مقطــع 

ــا 3  ــطح 2 ی ــدارس س ــر از آن، در م ــی( و باالت ــطح2 )کارشناس س

مراکــز مذکــور در مــاده1، بــرای اخــذ موضــوع پایان نامــه ســطح3.

یــس موفــق دروس خــارج حــوزه بــه مــدت حداقــل 5 ســال  3. تدر

ــق دروس فقــه، اصــول، کالم و فلســفه اســالمی،  یــس موف ــا تدر ی

ــال در  ــت س ــل هش ــدت حداق ــه م ــوزه ب ــطح3 ح ــرآن س ــوم ق عل

مدرس هــای رســمی ســطوح عالــی حــوزه علمیــه قــم یــا در مقطــع 

ــور در  ــز مذک ــا 3 مراک ــطح 2 ی ــدارس س ــر در م ــطح3 و باالت س

ــطح4. ــدرک س ــن م ــرای گرفت ــدام ب ــده، جهــت اق ــاده1 یادش م
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4. چنانچــه در موضوعــات تعیین شــده کتبــی غیــر از کتــب ســطح2 

یــس شــده باشــد الزم اســت ســطح علمــی کتــاب  و 3 حــوزه تدر

یس شــده در کمیتــه علمــی مــورد تأییــد معاونــت آمــوزش  تدر

ــود. ــناخته ش ــوزوی، ش ــادل دروس ح ــه، مع ــای علمی حوزه ه

یــس روزانــه حداقــل دو درس از دروس تعیین شــده بــه  5. تدر

ــال  ــک س ــد روز( ی ــل یکص ــی )حداق ــال تحصیل ــک س ــدت ی م

یــس محســوب می شــود. تدر

دروس  ســاعت،  دویســت  حداقــل  مجمــوع  در  چنانچــه   .6

یــس شــده باشــد بــه عنــوان یــک  تعیین شــده طــی چنــد ســال تدر

ــود. ــه می ش ــس پذیرفت ی ــابقه تدر ــال س س



بخش چهارم

سایر قوانین
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1.  آییین نامه به کارگیری استاد معین در 
مدارس علمیه بلندمدت

الف( ضوابط مصوبه 944 شورای عالی
1. هدف: 

از  اســتادپروری  ســنت  نظام منــد  زمینــه  فراهم کــردن 
میــان طــاب جــوان و مســتعد بــا حفــظ ضــرورت توجــه 
خــاص بــه تقویــت پایــه تحصیلــی و تربیتــی طــاب )بنــد »ج« 

مــاده1 مصوبــه944(.
2. تعریف: 

اســتاد معیــن: طلبــه مهــذب و ممتــازی کــه پایــه 1 تــا 4 را 
بــه اتمــام رســانده و اشــتغال بــه تحصیــل در پایــه 5 یــا 6 دارد 
و بــا احــراز شــرایط منــدرج در ایــن آیین نامــه جهــت تدریــس 
بــه صــورت ســاعتی در پایــه 1 تــا 3 در محــل تحصیــل، 

به کارگیــری می شــود )بنــد د مــاده 4 مصوبــه 944(.
3. صالحیت های عمومی استاد:

ــل  ــی ذی ــای عموم ــد دارای صاحیت ه ــن بای ــتاد معی  اس
ــه 944(: ــد)ماده 5 مصوب باش
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الــف( برخــورداری از تقــوا و صاحیــت اخاقــی الزم بــرای 
تدریس؛

ب( التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسامی؛
ج( عدم گرایش به باندها و گروه های منحرف؛

د( سامت فکری و اعتقادی؛
و( قدرت تفهیم و انتقاِل مطلب؛

ز( برخورداری از صاحیت علمی؛
ح( تسلط الزم بر ماده درسی مورد نظر؛

ط( توانایی جسمی و روحی الزم برای تدریس؛
4. شرایط اختصاصی 

اســتاد معیــن بایــد شــرایط زیــر ردا داشــته باشــد )بنــد )و( 
مــاده 6 مصوبــه 944(:

الف( اتمام پایه های اول تا چهارم)کتبی وشفاهی(؛
ب( کســب رتبــه ممتــازی براســاس آیین نامــه مصــوب 

مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه؛1
ج( تأیید شورای واحد آموزشی محل تدریس؛

ــور  ــوزش و ام ــت آم ــی معاون ــه علم ــی در مصاحب د: قبول
حوزه هــا؛

محتــرم  مدیــر  مصوبــه  آمــوزش،  ممتــاز  طــاب  آیین نامــه  براســاس   .   1
حوزه هــای علمیــه در تاریــخ 92/4/25 طلبــه ممتــاز ســطح علمــی یــک، 

دارای شــرایط ذیــل اســت:
کســب حداقــل معــدل 19در افــراد مجــرد و معــدل18/5 در افــراد متأهــل؛ 

قبولــی در تمــام مــواد درســی هــر پایــه؛ تکمیل بــودن پایه هــای قبــل.
ــات  ــن مصوب ــد آخری ــر یاب ــاز تغیی ــاب ممت ــرایط ط ــه ش ــت چنانچ ــی اس بدیه

ــود. ــد ب ــاک خواه ــی م اباغ
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اســتثنای  بــه  عمومــی  صاحیت هــای  دارابــودن  هــ ( 
تلبــس بــه لبــاس مقــدس روحانیــت و تأهــل.

ــم  ــه شش ــام پای ــا اتم ــل ت ــس و تأه ــتثنای تلب ــره( اس تبص

. شــد می با
5. تعداد و مواد درسی استاد معین:

ــر  ــا 3 ه ــه 1 ت ــد از دروس پای ــت درص ــر بیس ــف( حداکث ال
واحــد آموزشــی توســط اســاتید معیــن تدریــس می شــود 

)تبصــره2 مــاده 6 مصوبــه944(؛
ب( اســتاد معیــن حداکثــر دو درس از دروس صــرف، نحــو 
و باغــت را می توانــد تدریــس کنــد )تبصــره3 مــاده6 مصوبــه 

.)944
ب(. دستور العمل اجرایی

1. مراحــل جــذب و گزینــش اســتاد معیــن برابــر مــوارد یادشــده از 

ــماره 34579  ــه ش ــاس آیین نام ــی براس ــورای عال ــه 944 ش مصوب

مــورخ 90/10/10 انجــام می پذیــرد و پــس از اخــذ کــد رایانــه ای 

ــوند. ــه می ش ــه  کار گرفت ــا ب ــور حوزه ه ــوزش و ام ــت آم از معاون

تــوان  بــا  متناســب  معیــن  اســتاد  وظایــف  شــرح   .2

اســاتید  وظایــف  بیــن  از  مدرســه  شــورای  توســط  فــرد، 

می گــردد. تعییــن  عالــی(  )ماده15مصوبه944شــورای 

3. شــورای مدرســه بــا بررســی وضعیــت اخالقــی و توانایــی 

جســمی و روحــی اســتاد معیــن، صالحیــت اخالقــی وی را تأییــد 

نمــوده و بــا توجــه بــه دروس اســاتید مدرســه، مــواد درســی اســتاد 

ــد. ــب می کن ــن را تصوی معی
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4. اســتاد معیــن در هــر پایــه درســی فقــط یــک درس از دروس آن را 

یــس کنــد و ســایر دروس بایــد توســط اســاتید رســمی  می توانــد تدر

یــس شــود، مگــر در مــواردی کــه )بــا توجــه بــه تعــداد طــالب(  تدر

چنــد کالس درس بــرای یــک درس تشــکیل شــود.

ــن  ــی ضم یاب ــمول ارز ــاتید مش ــایر اس ــد س ــن همانن ــتاد معی 5. اس

خدمــت و شــرکت در دوره هــای دانش افزایــی می باشــد.

ــه تحصیلــی«  ــوان »کمک هزین 6. پرداخــت حق الزحمــه تحــت عن

متناســب بــا تــوان مالــی مدرســه بــه عهــده مدرســه می باشــد.

ــر آیــات  یه اســاتید دفات ــام اســتاد معیــن در لیســت شــهر 7. درج ن

ــر  ــط دفات ــف ضواب ــه مخال ــم( درصورتی ک ــت برکاته ــام )دام عظ

ــع  ــد، بالمان یــس نمای ــن دو درس تدر ــوط نباشــد و اســتاد معی مرب

ــت. اس

ــتاد  ــوان اس ــه عن ــه ب ــه6، چنانچ ــام پای ــس ازاتم ــن پ ــتاد معی 8. اس

ــه کار  ــغول ب ــن مش ــتاد معی ــوان اس ــه عن ــد و ب ــده ده ــکیل پرون تش

یــس  یــس مثبــت باشــد، ســنوات تدر یابــی تدر باشــد و نتیجــه ارز

ــنوات در  ــاظ س ــس، لح ی ــی تدر ــدور گواه ــود )ص ــاظ می ش او لح

ــس(. ی ــه تدر ــن حق الزحم تعیی
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2. آییین نامه اجرایی دانش افزایی و 
توانمندسازی غیر حضوری اساتید

مقدمه

 در راســتای سیاســت های شــورای عالــی و جایــگاه رفیــع 
و نقــش  محــوری اســاتید در تعلیــم و تربیــت شــاگردان عالــم و 
مهــذب، حفــظ و تقویــت ســطح علمــی و معنــوی حوزه هــای 
ــه منظــور ارتقــای ســطح علمــی، مهارتــی، دانــش  علمیــه و ب
معرفتــی و بصیرتــی اســاتید حــوزه و بــا عنایــت بــه مشــکات 
ــوری  ــات حض ــش ارتباط ــت و کاه ــل خدم ــافت مح ــد مس بع
اســاتید در اســتان ها و پیشــرفت روزافــزون فــن آوری اطاعــات 
ــه آمــوزش از  ــرات گســترده ای در زمین کــه باعــث ایجــاد تغیی
راه دور شــده اســت، شــیوه نامه آموزشــی غیرحضوری اســاتید 
حوزه هــای علمیــه1 برابــر آیین نامــه دانش افزایــی اســاتید2 
کــه بــه تأییــد مدیــر محتــرم حوزه هــای علمیــه طبــق  مصوبــه 

ــت  ــفیران هدای ــدت، س ــطح1، 2 و 3 دوره بلندم ــه س ــدارس علمی ــاتید م 1  . اس
ــاتید دروس  ــی، اس ــوزش عال ــات آم ــی، مؤسس ــز تخصص ــطح 2 و 3، مراک س

ــم. ــارج آزاد ق ــی و خ ــطوح عال ــاتید س ــتان ها، اس ــارج شهرس خ
2  . مــاده 11 آیین نامــه دانش افزایــی اســاتید: معاونــت آمــوزش حوزه هــای 
علمیــه می  توانــد دوره هــای تکمیلــی دانشــی و دوره هــای پیشــرفته دانشــی را 

ــد. ــه نمای ــه  صــورت مجــازی و غیرحضــوری ارائ ب
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944 شــورای عالــی رســیده اســت بــه  شــرح زیــر تدویــن و بــه 
ــر محتــرم حوزه هــای علمیــه رســید. تأییــد مدی

ماده1( اهداف:
ــی . 1 ــی، معرفت ارتقــای مســتمر ســطح توانایی هــای علمــی، مهارت

ــات  ــری از امکان ــا بهره گی ــه ب ــی اســاتید حوزه هــای علمی و بصیرت

فضــای مجــازی و محیــط الکترونیکــی؛

یس؛. 2 برخورداری اساتید از دانش و فنون نوین تدر

ــات . 3 ــتر از امکان ــر و بیش ــه بهت ــتفاده هرچ ــرای اس ــازی ب زمینه س

یــس؛ به  روزشــده در تدر

ــطح . 4 ــای س ــد ارتق ــاتید در فراین ــی اس ــش دسترس ــهیل و افزای تس

ــاز؛ ــورد نی ــی م ــدی و علم توانمن

امــکان بهره گیــری از طیــف وســیع تری از مربیــان و اســاتید . 5

ــاز  ــورد نی ــی م ــی و علم ــای مهارت ــرب در آموزش ه ــر و مج ماه

ــاتید؛ اس

ارتقا و تعمیق سطح کیفی علمی و آموزشی طالب.. 6

ماده2( سیاست ها:
ــا . 1 ــراه ب ــاتید هم ــوت اس ــاط ق ــلف و نق ــنت های س ــظ س حف

ــس؛                     ی ــن تدر ــای نوی ــون و روش ه ــتفاده از فن اس

و . 2 ســخت افزارها  از  موجــود  امکانــات  از  بهینــه  اســتفاده 

فزارهــا؛ نرم ا

استفاده از ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری استانی.. 3



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

111 مجموعه قوانین و مقررات معاونت آموزش حوزه های علمیه

ماده3( مزایا:
مهارت هــای . 1 ارتقــای  دانش افزایــی  دوره  ســهل الوصول بودن 

ــس؛ ی تدر

اســتفاده از روش هــای جدیــد آموزشــی بــه  منظــور صرفه  جویــی . 2

در وقــت، امکانــات و منابــع مالــی بــرای شــرکت کنندگان در 

ــان آن هــا؛ دوره هــای آموزشــی اســاتید و مربی

سهولت حضور در کارگاه های آموزشی آنالین؛. 3

ــه . 4 ــت تهی ــن و قابلی ــای آفالی ــکان در کارگاه ه ــان و م آزادی زم

آموزشــی؛ بســته های 

یاد آموزش الکترونیکی؛. 5 انعطاف  پذیری ز

محدود نبودن ظرفیت پذیرش فراگیران در سیستم؛. 6

استفاده بهینه از وقت برای اساتید؛. 7

ــیو در روش . 8 ــود در آرش ــای موج ــه پیش  نیازه ــی ب ــکان دسترس ام

آفالیــن؛

امکان استفاده از استادان مجرب برای کل فراگیران دوره؛. 9

تکثرگرایی و دسترسی آسان به اساتید متعدد؛. 10

استمرار و پیوستگی آموزش های مورد نیاز اساتید.. 11

ماده4( مشکالت و معایب:
عــدم امــکان پرســش و پاســخ و تعامــل حضــوری بیــن اســتاد . 1

ــر؛ و فراگی

ازبین رفتن ارتباط چهره  به  چهره و غیرکالمی؛. 2

آشنانبودن  برخی اساتید با سیستم آنالین؛. 3
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آشــنانبودن فراگیــران بــا سیســتم و نرم  افزارهــا و عــدم دسترســی . 4

بــه ســخت  افزار تحــت وب بــرای آمــوزش آنالیــن؛

ــی و . 5 ــکاالت فن ــود اش ــاخت های الزم و وج یرس ــودن ز آماده  نب

مســتمر ســامانه نجــاح.

ماده5( راهکارها و اقدامات رفع معایب: 
ــزاری . 1 ــا برگ ــوری ب ــخ حض ــش و پاس ــکان پرس ــردن ام فراهم ک

ــن؛ ــات آنالی جلس

فراهم  کــر دن ســخت  افزارهای تحــت وب و... توســط مرکــز . 2

ــتان؛ ــت اس ی ــن آوری و مدیر ف

توجیه و آموزش اساتید برای استفاده از امکانات آموزش مجازی؛. 3

یرساخت های الزم؛. 4 تأمین بودجه و تهیه ز

یــت آمــوزش مجــازی مرکــز و . 5 بهره گیــری از ظرفیــت مدیر

یت هــای اســتانی، مرکــز  ســایر امکانــات موجــود در ســتاد، مدیر

ــز. ــات مرک ــن آوری و اطالع ف

ماده6( گروه مخاطبین:
ــی . 1 ــای آموزش ــی واحده ــه آموزش ــوب برنام ــاتید دروس مص اس

ــد؛ ــس می نماین ی ــوزش تدر ــت آم ــوز معاون ــا مج ــه ب ک

ــام . 2 ــا انج ــش آن ه ــذب و گزین ــل ج ــه مراح ــدی ک ــاتید جدی اس

ــت؛ ــده اس ــخص ش ــا مش ــس آن ه ی ــل تدر ــه مح ــه و مدرس گرفت

یابــی عملکــرد ســاالنه آن هــا نیــاز بــه کارگاه . 3 اســاتیدی کــه در ارز

دانش افزایــی و توانمندســازی قیــد شــده اســت؛



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

113 مجموعه قوانین و مقررات معاونت آموزش حوزه های علمیه

اساتید سطوح عالی و خارج آزاد حوزه علمیه قم؛. 4

اساتید دروس خارج شهرستان ها؛. 5

اعضای گروه های علمی تربیتی؛. 6

اساتید طرح هدایت علمی تربیتی.. 7

ماده7( دامنه آموزش مجازی:
وب؛. 1

رایانه؛. 2

تلفن همراه.. 3

ماده8( روش های توانمندسازی علمی مهارتی:
الــف( تهیــه نرم  افــزار، بســته های آموزشــی، فصل  نامــه 

ــه؛ ــوان مقال ــی و فراخ تخصص
ــات  ــا امکان ب( ایجــاد ســایت آموزشــی و شــبکه اســاتید ب

زیــر:
تهیــه فیلــم، اســکرم1 یــا اچ تــی ام ال،2 ســی دی، متــن اندرویــدی، . 1

ــاب و...؛ گزیده کت

ســؤال اســاتید و ارائــه پاســخ بــه آنــان توســط مشــاوران مربوطــه . 2

بــه صــورت آنالیــن و آفالیــن؛ 

ــا . 3 ــته بندی ب ــورت دس ــه  ص ــایت ب ــی در س ــاالت آموزش درج مق

ــی؛  ــت وجوی موضوع ــکان جس ام

. فایل های صوتی فشرده با قابلیت استفاده مجدد.  1
بندهــا،  فهرســت ها،  )تصاویــر،  نوشــتار  یــک  منطقــی  اجــزای  وبــگاه،   .   2

و...(. جدول هــا 
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درج تجربــه و دیــدگاه اســاتید در ســایت بــرای بهره بــرداری . 4

ــا؛  ــایر اعض س

ــر . 5 ــا ذک ــاتید ب ــرای اس ــتفاده ب ــل اس یات قاب ــر ــب و نش درج کت

ــه آن؛ ــوان و خالص عن

بخش نامه هــای . 6 و  اســاتید  بــا  مرتبــط  اطالعیه هــای  درج 

بوطــه؛ مر

ارائه کارگاه های دانش افزایی به صورت آفالین؛. 7

ــا قابلیــت . 8 ــه کارگاه هــای دانش افزایــی بــه صــورت آنالیــن ب ارائ

ارتبــاط زنــده بیــن شــاگردان و اســاتید کارگاه و برگــزاری امتحــان و 

ــون آنالین؛ آزم

ــوزوی . 9 ــا دروس ح ــب ب ــی متناس ــای تخصص ــکیل انجمن ه تش

)در ســطح1، 2، 3 و 4( و عضویــت اســاتید در هــر انجمــن 

بــرای تبــادل نظــر اعضــای انجمــن. )فقــه و اصــول، علــوم قــرآن 

ــاد  ــرب و...( و ایج ــات ع ــی، ادبی ــوم عقل ــث، کالم و عل و حدی

ــا؛ ــت اعض ــه  درخواس ــی ب ــای علم انجمن ه

ــل . 10 ــام  در ایمی ــتن پی ــراه و گذاش ــن  هم ــه تلف ــک ب ــال پیام ارس

اســاتید بــرای اطالع رســانی و فراخوان هــای مربوطــه؛

مــوارد . 11 از  یــک  هــر  در  امــکان جســت وجوی موضوعــی 

موجــود؛ اطالعــات  و  یادشــده 

ــرای . 12 ــورت آزاد ب ــه  ص ــب ب ــی از مطال ــاهده بخش ــکان مش ام

ــوم؛ عم

اجــازه امــکان اســتفاده از تمــام امکانــات ســایت فقــط بــرای . 13

یــس و دارای  نــام کاربــری و پســورد؛ اســاتید دارای حکــم تدر
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یســی اســاتید برابر . 14 تکمیــل مشــخصات و ســوابق علمــی و تدر

فــرم و محــدوده تعیین شــده توســط اســتاد و امــکان مشــاهده آن 

توســط اعضــای انجمــن علمــی مربوطــه؛

درج عناوین و خالصه مقاالت علمی اساتید؛. 15

ثبــت شناســنامه مــدارس به اختصــار در ســامانه و امــکان . 16

ــا؛ ــرای کل اعض ــاهده ب مش

ــامانه . 17 ــاتید در س ــت اس ــور و فعالی ــزان حض ــری می گزارش گی

ــی عملکــرد ســاالنه  اســاتید )در بخــش فعالیــت در  یاب ــرای ارز ب

ــازی(؛ ــای مج فض

پنــج بخــش )متــون، نظــام و . 18 ارائــه نظــرات اســاتید در 

و  کمبودهــا  آیین نامه هــا،  تشــکیالت،  و  ســاختار  برنامه  هــا، 

اســاتید(؛ انتظــارات 

ــی . 19 ــکان دسترس ــا ام ــدود ب ــت مح ــا ظرفی ــالگ ب ــاد وب ایج

اســاتید و اعضــای ســامانه؛

ــش . 20 ــودکار در بخ ــورت خ ــه ص ــر ب ــت وجو و فیلت ــکان جس ام

ــا  ــات اســاتید ب ــه دیدگاه هــا و تجربی درج مقــاالت،  ســؤال و ارائ

یــف مفاهیــم مشــخص؛ تعر

ــتاد، . 21 ــه اس ــر و درج مقال ــالم نظ ــش اع ــتاد در بخ ــی اس معرف

یــس، عکــس، شهرســتان و مدرســه محــل  )اســم، پایــه حکــم تدر

ــس(؛ ی تدر

معرفــی افــراد مســتعد پــس از بررســی ســوابق و تأییــد ســتاد، . 22

ــه   ــخ ب ــاوره و پاس ــرای مش ــال ب ــو فع ــاور و عض ــوان مش ــه  عن ب

ــاتید. ــی اس ــی و مهارت ــؤال های علم س
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ماده 9( دوره ها:
دوره  هــای  شــامل  دانشــی2  و  مهارتــی1  دوره  هــای 
ــوب  ــه مص ــاس آیین نام ــی براس ــرفته، تکمیل ــی، پیش مقدمات
مدیــر محتــرم حوزه هــای علمیــه بــه شــماره 14/33777 

اســت.  1396/9/26 مــورخ 

دوره هــای  و  کارگاه هــا  مربیــان  شــرایط  مــاده10( 
: شــی ز مو آ

ــی  ــه دانش افزای ــارده4 آیین نام ــیزده3 و چه ــواد س در در م
آموزشــی  دوره هــای  و  کارگاه هــا  مربیــان  شــرایط  اســاتید 

ــت. ــده اس ــن ش تعیی
. دوره هــای مهارتــی بــه دوره  هایــی گفتــه  می  شــود کــه در آن شــیوه های   1
ــی ،  ــطح مقدمات ــه س ــود و در س ــوزش داده می  ش ــس ، آم ــی و روش تدری علم

پیشــرفته و تکمیلــی برگــزار می  شــود. 
. دوره هــای دانشــی بــه دورهایــی گفتــه  می  شــود کــه در آن بــه ارتقــای ســطح   2
ــس  ــاب و روش تدری ــض کت ــای غام ــن بخش  ه ــوم ، تبیی ــق عل ــی ، تعمی علم
ــود.   ــزار می ش ــی برگ ــرفته و تکمیل ــی ، پیش ــطح مقدمات ــه  س ــاص در س دروس خ
. مربــی کارگاه  هــای مهارتــی الزم اســت حداقــل یکــی از شــرایط زیــر راداشــته   3

باشــد:
الف( استاد مرکز تربیت مدرس باسابقه حداقل سه سال تدریس موفق؛ 

ب( سابقه برگزاری حداقل سه دوره کارگاه موفق؛ 
ج( دارای تألیف در موضوعات مربوطه؛ 

د( دارای سه سال سابقه تدریس موفق در مراکز معتبر. 
ــه  ــر کــه ب ــی کارگاه  هــای دانشــی الزم اســت حداقــل یکــی از شــرایط زی . مرب  4

ــد: ــد را دارا باش ــیده باش ــوزه رس ــوزش ح ــت آم ــد معاون تأیی
الف( استاد مرکز تربیت مدرس با سابقه سه سال  تدریس موفق؛ 

ب( ســه دوره تدریــس مربوطــه در مراکــز معتبــر و دارای ســبک و روش تدریــس 
موفــق؛  

ج( دارای تألیف با متدهای جدید در موضوعات مربوطه.
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ماده 11( وظایف مدیریت شبکه و سامانه مجازی:
تعییــن ســطح دسترســی بــه ســامانه )ســتاد، اســتان، مــدارس، . 1

ــان و مشــاوران(؛ اســاتید، مربی

ــاالنه . 2 ــای دوره ای و س ــه گزارش ه ــه و ارائ ــامانه، تهی ــت س ی مدیر

بــه مســئوالن مربوطــه؛

پی گیری و رصد کاربران، اساتید، مربیان و مشاوران؛. 3

یابی و ارزشیابی عملکرد و گزارش  گیری.. 4 ارز

ماده12( مراحل اجرا و پییش  نیازهای اجرایی :
ــرای . 1 ــرفصل های دروس ب ــب و س ــن کت ــروه تعیی ــکیل کارگ تش

ــس؛  ی تدر

شناســایی اســاتید بــه  تفکیــک نیــاز اســتاد بــا توجــه بــه ســوابق . 2

ــس،  ی ــم تدر ــس، حک ی ــل تدر ــتاد، مح ــی اس یس ــی و تدر علم

ــس؛ ی ــال تدر دروس در ح

)اطالعــات . 3 اســاتید  اطالعــات  جمــع آوری  و  دســته بندی 

شناســنامه ای، شــماره تلفــن همــراه، شــماره پرونــده و...؛

ــات الزم . 4 ــزاری و ارتباط ــخت افزاری، نرم اف ــات س ــاد امکان ایج

ــا ؛ ــاح و نجم ــخوان، نج ــامانه های پیش در س

ــاتید . 5 ــه )اس ــده از جمل ــد و توجیه  ش ــاتید توانمن ــایی اس شناس

مجــرب  و  شناخته شــده  اســاتید  مــدرس،  تربیــت  مرکــز 

کارگاه هــای دانش افزایــی، اســتفاده از آرشــیو کالس هــای اســاتید 

و...(؛ دانش  افزایــی 
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ــج . 6 ــا، نتای ــدف )آیین نامه ه ــورد ه ــاتید م ــه اس ــانی ب اطالع  رس

یابــی، مزایــا، روش اجــرای کارگاه، ملزومــات مــورد نیــاز  ارز

و...(؛

تهیــه محتــوا، ضبــط و پیاده کــردن دروس )فیلــم، اســکرم، . 7

اچ تــی ام ال، ســی دی، متــن اندرویــدی، گزیــده کتــاب و...(؛

ــوزش . 8 ــول آم ــاس اص ــی براس ــای آموزش ــای محتواه ویژگی ه

ــوت و... . ــم، ص ــر، فیل ــن، تصوی ــل: مت ــت از قبی ــازی اس مج

ماده13( تأمین هزینه ها:
یس استاد؛. 1 حق  الزحمه تدر

هزینه ضبط و استودیو؛. 2

هزینه اینترنت؛. 3

هزینه میکس.. 4

ماده14( مزایا و امتیازات:
و  دانش افزایــی  آیین  نامــه   20 مــاده  برابــر  اســاتید 
توانمندســازی اســاتید آموزشــی و ســه  تبصــره ذیــل آن از 

می شــوند. برخــوردار  مربوطــه  مزایــای 

ایـن آییین نامـه در 15 ماده در تاریخ 99/6/17 به شـماره 13/18171 

بـه تأییید مدیـر محترم حوزه هـای علمیه )دامت برکاته( رسـید.
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3. دستور العمل اجرایی طرح 
معافیت دائم

فصل اول : مسئولیت اجرا
مجــری طــرح دایــره مشــموالن مرکــز مدیریــت حــوزه 
علمیــه قــم بــا همــکاری معاونــت امــور حوزه هــای علمیــه، بــه 

ــد: ــل می باش ــرح ذی ش
ــن  ــای الزم، تعیی ــت ه ــراز صالحی ــش، اح ــذب و گزین ــف( ج ال

ــور  ــت ام ــده معاون ــه عه ــزارش کار ب ــد گ ــت و تأیی ی ــل مأمور مح

می باشــد. علمیــه  حوزه هــای 

یت و تیـپ83 حضرت  ب( تشـکیل پرونـده، معرفی به محـل مأمور

امـام صـادق× اعـالم گـزارش کار بـه تیـپ 83 و اعـزام بـه دوره 

یت اسـت. آمـوزش نظامـی ، بـه عهـده دایـره مشـموالن مرکـز مدیر

فصل دوم : شیوه اجرا
ــاز . 1 ــورد نی ــراد م ــاله اف ــه همه س ــای علمی ــور حوزه ه ــت ام معاون

ــره  ــه دای ــوده و ب ــرآورد نم ــتان ها را ب ــه شهرس ــای علمی حوزه ه

مشــموالن اعــالم نماینــد.
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ــبت . 2 ــد نس ــاز می توانن ــب نی ــتان ها حس ــه شهرس ــدارس علمی م

بــه معرفــی واجدیــن شــرایط بــه معاونــت امــور حوزه هــای 

ــد. ــدام نماین ــه اق علمی

معاونـت امور حوزه هـای علمیه پس از بررسـی و تأیید صالحیت . 3

یت ، فـرد متقاضی  علمـی، اخالقی، سیاسـی و تعییـن محل مأمور

را بـرای تشـکیل پرونـده به دایـره مشـموالن معرفی می کنـد. بدیهی 

اسـت افـراد خـارج از مراحل مذکور شـامل این طرح نمی باشـند.

ــدام . 4 ــپ 83 اق ــه تی ــی ب ــی متقاض ــرای معرف ــموالن ب ــره مش دای

ــه  ــای علمی ــور حوزه ه ــت ام ــه معاون ــت آن را ب ــوده و رونوش نم

ــد. ــال نمای ارس

یــخ شــروع کار مشــمول و گــزارش کار . 5 ــده تار مدرســه به کارگیرن

او را هــر ســه مــاه یــک بــار بــه معاونــت امــور حوزه هــای علمیــه 

ارســال و معاونــت پــس از تأییــد، آن را بــه دایــره مشــموالن بــرای 

ــد. ــالم می نمای ــپ 83 اع ــه تی ــال ب ارس

فصل سوم: شرایط استفاده از طرح
یت؛ یس و مدیر الف( قبولی حداقل پایه دهم برای تدر

تبصــره( در مــوارد نیــاز و ضــروری حداقــل پایــه هفتــم 

ــور  ــام ام ــرای انج ــم ب ــه شش ــا 3 و پای ــه 1 ت ــس پای ــرای تدری ب
اداری کفایــت می کنــد. اولویــت اعــزام بــا کســانی اســت کــه 

ــند. ــوردار باش ــر برخ ــی باالت ــوان علم از ت
ــازمانی  ــدول س ــاس ج ــت براس ی ــز مدیر ــم از مرک ــتن حک ب( داش

ــه؛ ــدارس علمی م
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یت های  ج( برخــورداری از توانایــی جســمی الزم بــرای انجــام مأمور

؛ محوله

یت های محوله در طول دوران خدمت؛ د( تعهد به انجام مأمور

هـ ( تعهد به پرهیز از انجام اعمال خالف شئون روحانیت.

فصل چهارم: مدت خدمت و کیفیت اشتغال
مــدت خدمــت ســربازی در حــال حاضــر 18 مــاه تمــام اســت . 1

کــه بــه صــورت پیوســته یــا ناپیوســته انجــام می گیــرد.

تبصــره1( خدمــت ناپیوســته بــرای تصــدی تدریــس یــا 

ــد. ــال باش ــک س ــت در هــر مرحلــه نبایــد کمتــر از ی مدیری
تبصــره2( تغییــر محــل خدمــت از مــدارس علمیــه تحــت 

برنامــه معاونــت امــور حوزه هــای علمیــه بــه ســازمان های 
نیســت. امکان پذیــر  دیگــر 

تبصــره3( مــدت حضور در جبهه یا گذرانــدن دوره آموزش 

نظامــی مــورد تأییــد بــا ارائــه مــدرک معتبــر، طبــق مقــررات از 
ــردد. ــر می گ ــت کس دوران خدم

ــه  ــزم ب ــه مل ــف مربوط ــرح وظای ــاس ش ــران براس ــاتید و مدی 2. اس

ــند: ــل می باش ــور ذی ــام ام انج

ــه  ــه علمی ــار مدرس ــت در اختی ــام دوران خدم ــف( در تم ال
محــل مأموریــت بــوده و در ایــن مــدت اشــتغال بــه کار دیگــری 

نداشــته باشــند؛
ب( اشــتغال اســاتید بــه حداقــل چهــار درس در روز و ســه 

ســاعت حضــور در مدرســه )هفــت ســاعت(؛
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ج( حداقــل مــدت تدریــس در هــر ســال ششــصد ســاعت، 
امــور  معاونــت  طــرف  از  ارســالی  آموزشــی  برنامــه  برابــر 

علمیــه؛ حوزه هــای 
د( حضــور فعــال مدیــران از ســاعت هفــت صبــح تــا دوازده 

و دو ســاعت بعــد از ظهــر.

فصل پنجم: محل خدمت
تعییــن محــل خدمــت بــا معاونــت امــور حوزه هــای علمیــه 
اســت و بایــد خــارج از حــوزه علمیــه قــم و محــل اشــتغال بــه 
تحصیــل داوطلــب باشــد )اولویــت بــا مناطــق محــروم و مــوارد 
ضــروری می باشــد، تشــخیص مــوارد ضــرورت بــه عهــده 

ــت(. ــه اس ــای علمی ــور حوزه ه ــت ام معاون

فصل ششم: مرخصی و تعطیالت
ــتان ها . 1 ــط در تابس ــه فق ــد ک ــال می باش ــاه در س ــک م ــی ی مرخص

قابــل اســتفاده اســت؛

ــای . 2 ــور حوزه ه ــت ام ــالی معاون ــه ارس ــق برنام ــالت طب تعطی

می باشــد؛ علمیــه 

از وجــود . 3 تابســتانی  مدرســه موظــف اســت در تعطیــالت 

مشــمول در کالس هــای تابســتانی و جبرانــی اســتفاده نمایــد.

تبصــره( در صــورت نبــود درس ، مشــموالن بــا هماهنگــی 

ــزام  ــری اع ــه دیگ ــه مدرس ــه ب ــای علمی ــور حوزه ه ــت ام معاون
می شــوند.
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فصل هفتم : مزایا
حقــوق افــراد در دوران خدمــت ، طبــق درجــه اســتحقاقی . 1

ــده  ــه به کارگیرن ــده مدرس ــر عه ــت و ب ــد گرف ــق خواه ــه آن تعل ب

؛ شــد می با

یه نمی گردد؛. 2 یافت شهر استفاده از طرح، مانع از در

ــد و . 3 ــه صالحدی ــا ب ــره بن ــکن و غی ــل مس ــی از قبی ــور خدمات ام

ــود. ــد ب ــه خواه ــده آن مدرس ــه عه ــده ب ــه به کارگیرن ــوان مدرس ت

فصل هشتم: آموزش نظامی
ــپ . 1 ــدت 45 روز در تی ــه م ــمولین ب ــی مش ــی نظام دوره آموزش

83 در تابســتان هــا برگــزار می گــردد و افــرادی کــه قبــال آمــوزش 

ــچ 83  ــد تی ــورد تایی ــوزش م ــن آم ــد و ای ــی را گذرانده ان نظام

ــتند؛ ــاف هس ــدد مع ــوزش مج ــد، از آم باش

ــزاری . 2 ــق برگ ــخ دقی ی ــالع از تار ــرای اط ــمولین ب ــت مش الزم اس

ــند؛ ــاس باش ــمولین در تم ــره مش ــا دای ــوزش ب دوره آم

یــخ آمــوزش ،مشــمولین بــا معرفــی . 3 پــس از مشــخص شــدن تار

یــت، جهــت گذرانــدن دوره آمــوزش،  نامــه مدرســه محــل مامور

ــره  ــه دای ــه ب ــای علمی ــور حوزه ه ــت ام ــد معاون ــا تایی ــراه ب هم

ــد. ــه نماین ــمولین مراجع مش

فصل هفتم: مسائل انضباطی
یــت بــدون عــذر . 1 یــت یــا عــدم انجــام مأمور تــرک محــل مأمور
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ــب  ــه اول و دوم موج ــده و در مرتب ــوب ش ــف محس ــه، تخل موج

ــف  ــان تخل ــر زم ــدار دو براب ــه مق ــت ب ی ــدت مأمور ــش م افزای

می شــود و در مرحلــه ســوم موجــب محرومیــت اســتفاده از طــرح 

خواهــد شــد.

تبصــره( درصورتی که ترک محــل مأموریت دو هفته متوالی 

ــتفاده از  ــت اس ــب محرومی ــه اول موج ــان مرحل ــد در هم باش
طــرح خواهــد شــد.

ــب  ــت موج ــئون روحانی ــالف ش ــال خ ــه اعم ــکاب هرگون 2. ارت

محرومیــت اســتفاده از طــرح خواهــد شــد و مرجــع رســیدگی مرکــز 

ــد. ــم می باش ــه ق ــوزه علمی ــت ح ی مدیر

ــن  ــو احس ــه نح ــه را ب ــای محول یت ه ــه مأمور ــموالنی ک ــه مش 3. ب

ــوی  ــبی از س ــزه مناس ــوند، جای ــناخته ش ــاز ش ــام داده و ممت انج

ــود. ــا می ش ــت اعط ی مدیر
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4. ضوابط برقراری دروس فقه و اصول 

مقدمه
در راســتای ارتقــای ســطح علمــی و تربیتــی طــاب و 
برگــزاری دروس فقــه و اصــول پایــه 5 و 6 در مدرس هــای 
ــاب  ــه انتخ ــودن زمین ــم نم ــم و فراه ــه ق ــوزه علمی ــمی ح رس
اســتاد توســط طــاب، شــرایط صــدور مجــوز برقــراری دروس 
یادشــده در مدرس هــای رســمی و مــدارس علمیــه ســطح 
یــک حــوزه علمیــه قــم بــه شــرح ذیــل تدویــن گردیــده اســت.

الـف( برگـزاری دروس متعـدد فقـه و اصـول در مـدارس 
علمیـه:

مـاده1( شـرایط اسـاتید دروس فقـه و اصـول پایـه 5 و 6 در 

مـدارس علمیـه سـطح یـک حـوزه علمیه قـم عبارت اسـت از:
یــس فقــه و اصــول ســطح یــک یــا ســطوح . 1 داشــتن مجــوز تدر

عالــی برابــر مصوبــه 944 شــورای عالــی؛

برخوردار از توانایی و تجربه الزم به تشخیص مدیر مدرسه.. 2

مــاده2( بــه منظــور اهتمــام ویــژه بــه نظــام هدایــت علمــی 

ــه و  ــی فق ــی تربیت ــروه علم ــاتید در گ ــت اس ــی، عضوی تربیت
اصــول مدرســه الزامــی اســت.
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ــا  ــب ب ــی متناس ــاده درس ــر م ــاتید ه ــداد اس ــاده3( تع م

تعــداد طــاب بــه تشــخیص مدیــر بــا مشــورت شــورای مدرســه 
تعییــن می شــود.

طــاب  تعــداد  حداکثــر  و  حداقــل  تعییــن  مــاده4( 

یــا  اســاتید  از  یــک  هــر  درس  کاس  در  شــرکت کننده 
محدودنبــودن آن، در اختیــار مدیــر مدرســه اســت کــه بــا 

می شــود. تصمیم گیــری  مدرســه  شــورای  مشــورت 
مــاده5( اســاتید طــرح بــا حفــظ حــد نصــاب حداقــل ده 

طلبــه، برابــر ضوابــط مربــوط، هماننــد ســایر اســاتید، از مزایــا 
ــد. ــل برخوردارن ــه کام و حق الزحم

نفــر،  ده  نصــاب  حــد  نداشــتن  صــورت  در  تبصــره( 

ــا تعــداد طــاب، حق الزحمــه محاســبه می شــود. متناســب ب
نفــر،   6 و   4 تعــداد  بــا  کاس  دو  صــورت  در  مثــال: 
ــد و  ــل درص ــبت چه ــه نس ــل ب ــتاد کام ــک اس ــه ی حق الزحم

می شــود. تقســیم  اســتاد  دو  بیــن  درصــد  شــصت 
عــدم  یــا  برگــزاری  بــه  نســبت  تصمیم گیــری  مــاده6( 

ــار  ــده در اختی ــدد در دروس یادش ــای متع ــزاری کاس ه برگ
می باشــد. مدرســه  شــورای 

ب( برگزاری دروس فقه و اصول پایه 5 و 6 در مکان های 
رسمی آزاد حوزه علمیه قم:

مـاده7( شـرایط اسـاتید دروس فقـه و اصول پایـه 5 و 6 در 

مدرس هـای رسـمی آزاد حـوزه علمیـه قـم عبارت اسـت از:
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یــس فقــه و اصــول ســطح یــک یــا ســطوح . 1 داشــتن مجــوز تدر

عالــی برابــر مصوبــه 944 شــورای عالــی؛

ــول . 2 ــه و اص ــق فق ــس موف ی ــابقه تدر ــال س ــج س ــوردار از پن  برخ

ــی. ــا ســطوح عال ســطح یــک ی

مــاده8( اســاتید واجــد شــرایط توســط معاونــت آمــوزش به 

مدرس هــای رســمی آزاد حــوزه علمیــه قــم معرفــی می شــوند.
مــاده9( در راســتای اهتمــام بــه نظــام هدایــت علمــی 

تربیتــی، اســاتید طــرح، در قالــب گروه هــای علمــی تربیتــی 
می شــوند. ســاماندهی 

ــر  ــم براب ــه ق ــدارس علمی ــک م ــطح ی ــاب س ــاده10( ط م

ضوابــط مربوطــه و بــا اجــازه، هماهنگــی و نظــارت مدیــر 
مدرســه، مجازنــد در دروس اســاتید یادشــده شــرکت نماینــد.
مــاده11( تصمیم گیــری نســبت بــه مجازبــودن شــرکت کل 

ــوه  ــور و نح ــاتید مذک ــان در دروس اس ــی از آن ــا بعض ــاب ی ط
ــورای  ــار ش ــر در اختی ــر نظ ــاب از ه ــل ط ــر تحصی ــارت ب نظ

ــارت و...(؛ ــف نظ ــم و کی ــتاد، ک ــن اس ــت )تعیی ــه اس مدرس
مــاده12( به منظــور برخورداری از هدایــا و مزایای مربوطه، 

اســاتیدی کــه در مدرس هــای رســمی بــا معرفــی معاونــت 
آمــوزش تدریس می نماینــد، اســامی آن هــا همــراه بــا اســاتید 
ســطوح عالــی، بــه دفاتــر شــهریه معرفــی می شــوند و توســط 

ــود. ــت نمی ش ــان پرداخ ــه آن ــه ای ب ــتاد حق الزحم س
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5. شرح وظایف شورای آموزش 
مدیریت های استانی

 در بخش امور اساتید

مقدمه 
ــی  ــورای عال ــه944 ش ــوب مصوب ــرای مطل ــتای اج در راس
ــطح  ــای س ــق و ارتق ــاتید موف ــت اس ــظ و تثبی ــل، حف و تکمی
علمــی و مهارتــی اســاتید و بهره گیــری از ظرفیــت کارشناســی 
اســاتید و مدیــران واحدهــای آموزشــی، شــرح وظایــف شــورای 
آمــوزش اســتان، در بخــش امــور اســاتید، بــه شــرح ذیــل 

ــن شــده اســت: تدوی
واحدهــای . 1 اســاتید  تکمیــل  و  جــذب  بــرای  یــزی  برنامه ر

برابــر ضوابــط مربوطــه؛ آموزشــی 

یــع متــوازن اســاتید و صــدور مجــوز به کارگیــری . 2 نظــارت بــر توز

ــا  ــب ب ــی،  متناس ــای آموزش ــاتید در واحده ــال اس ــل و انتق و نق

ــم  ــی، حک ــای آموزش ــاص واحده ــت خ ــی، وضعی ــطح علم س

یــس اســاتید، تعــداد طــالب مدرســه؛ تدر

ــاتید و . 3 ــی اس ــی و مهارت ــطح علم ــای س ــرای ارتق ــزی ب ی برنامه ر
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ــاتید؛ ــاز اس ــورد نی ــی م ــای آموزش ــای دوره ه ــن اولویت ه تعیی

نظارت بر تشکیل و فعالیت گروه های علمی تربیتی؛. 4

ــاتید . 5 ــرد اس ــی عملک یاب ــرای ارز ــر اج ــارت ب ــزی و نظ ی برنامه ر

ــط؛ ــاتید متوس ــت اس ــق و تقوی ــاتید موف ــر از اس ــرای تقدی ب

ــری . 6 ــاتید و تصمیم گی ــاالنه اس ــی س یاب ــی ارز ــج کل ــی نتای بررس

ــت و  ــه تقوی ــواردی ک ــی م ــف و معرف ــاتید ضعی ــه اس ــبت ب نس

ــای  ــوزش حوزه ه ــت آم ــه معاون ــدارد، ب ــکان ن ــا ام ــای آن ه ارتق

ــی؛ ــم مقتض ــاذ تصمی ــت اتخ ــه، جه علمی

ــی . 7 ــای آموزش ــه واحده ــاتیدی ک ــه اس ــبت ب ــری نس تصمیم گی

ــذ رأی  ــس از اخ ــد پ ــا را دارن ــکاری آن ه ــع هم ــت قط درخواس

هیئــت امنــای واحــد آموزشــی و اســتماع ســخنان اســتاد مربوطــه 

ــی؛ ــد آموزش ــر واح و مدی

ــه . 8 ــک ب ــطح ی ــاتید س ــس اس ی ــه تدر ــای رتب ــر ارتق ــارت ب نظ

ــای  ــه ارتق ــرد و آیین نام ــی عملک یاب ــاس ارز ــر، براس ــطوح باالت س

ــاتید؛ ــه اس رتب

ــن، در . 9 ــتاد معی ــه اس ــرای آیین نام ــر اج ــارت ب ــزی و نظ ی برنامه ر

راســتای ســنت اســتادپروری از بیــن طــالب ممتــاز و نمونــه؛

یــزی بــرای شناســایی و جــذب اســاتید دروس خــارج، . 10 برنامه ر

ســطوح عالــی، دروس تخصصــی و مهارتــی، در راســتای ارتقــای 

ســطح علمــی واحدهــای آموزشــی؛

ــه از . 11 ــد ک ــاتید جدی ــذب اس ــدارس در ج ــت م ــن اولوی تعیی

ــطح  ــا س ــب ب ــوند، متناس ــد می ش ــز بهره من ــی مرک ــت مال حمای

علمــی مدرســه، تعــداد کمبــود اســاتید و تعــداد طــالب و 
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ــات مدرســه در ســقف بودجــه مصــوب  ــی و امکان وضعیــت مال

ــاالنه؛ س

شــرح وظایــف در یک مقدمــه و یازده مــاده به شــماره 13/57925 

در تاریــخ 97/12/14 بــه تأیییــد مدیــر محتــرم حوزه هــای علمیــه 

)دامت برکاتــه( رســید.
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6. آیییـن نامه گروه هـای علمـی تربیتـی
)واحدهای آموزشی حوزه های علمیه، سطوح عالی و 

دروس خارج(

ــی و  ــی تربیت ــای علم ــه گروه ه ــاغ آیین نام ــوع: اب موض

ــی آن. ــتورالعمل اجرای دس
   بــا احتــرام و تشــکر پیــرو نامــه شــماره 13/31483 
مــورخ 96/9/11 آیین نامــه اجرایــی مصوبــه 944 شــورای 
عالــی در بخــش گروه هــای علمــی تربیتــی کــه اصاحیه هــای 
ــد  ــا تأیی ــا ب ــران گروه ه ــکام مدی ــدور اح ــوه ص ــه نح ــوط ب مرب
ــت  ــده اس ــال ش ــه در آن اعم ــای علمی ــرم حوزه ه ــر محت مدی
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد، آیین نام ــتحضار می رس ــه اس ــت ب ــه پیوس ب
مصوبــه 944 شــورای عالــی، تدویــن و بــه تأییــد مدیــر محتــرم 
حوزه هــای علمیــه رســیده اســت. نظــر بــه تأکیــد مدیــر 
محتــرم حوزه هــای علمیــه بــر اهمیــت و نقــش گروه هــای 
علمــی تربیتــی در واحدهــای آموزشــی، مســتدعی اســت 
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ــای  ــه واحده ــل ب ــتورالعمل ذی ــه و دس ــد آیین نام ــرر فرمایی مق
تشــکیل  بــه  نســبت  آن،  برابــر  و  شــود  ابــاغ  آموزشــی، 
گروه هــای علمــی تربیتــی در مــدارس علمیــه ای کــه تاکنــون 
انجــام نگرفتــه اســت و همچنیــن نســبت بــه فعال ســازی 
و  پذیــرد  انجــام  الزم  اقدامــات  تشکیل شــده،  گروه هــای 

ــود. ــال ش ــت ارس ــن معاون ــه ای ــا ب ــرد آن ه ــزارش عملک گ

الف( صدور احکام در مرحله اّول تشکیل گروه ها:
ــی  ــای علم ــگاه گروه ه ــت جای ــه اهمی ــه ب ــا توج ــاده1( ب م

تربیتــی در واحدهــای آموزشــی، احــکام مدیــران و ســایر 
اعضــا »بــرای مــدت دو ســال تحصیلــی« بــه  شــرح ذیــل صــادر 

می شــود:
ــای . 1 ــه گروه هـ ــر آیین نامـ ــتان، برابـ ــت اسـ یـ ــارت مدیر ــا نظـ بـ

ـــاتید  ـــداد اس ـــن دروس و تع ـــا عناوی ـــب ب ـــی، متناس ـــی تربیت علم

و طـــالب، اعضـــای گروه هـــا توســـط مدیـــران واحدهـــای 

آموزشـــی بـــا هماهنگـــی شـــورای واحـــد آموزشـــی، انتخـــاب 

یـــت اســـتان  و برابـــر فـــرم پیوســـتی شـــماره 1/الـــف بـــه مدیر

پیشـــنهاد می شـــوند.

ــرایط . 2 ــا شـ ــا بـ ــتانی پـــس از تطبیـــق اعضـ ــای اسـ یت هـ مدیر

منـــدرج در آیین نامـــه، موافقـــت اولیـــه خـــود را بـــا عضویـــت 

افـــراد واجـــد شـــرایط، بـــه واحـــد آموزشـــی اعـــالم می نماینـــد.

ــی . 3 ــای علم ــتان، گروه ه ــت اس ی ــت مدیر ــالم موافق ــس از اع پ

ــا  ــن اعض ــروه را از بی ــر گ ــر و دبی ــه، مدی ــن جلس ــی در اولی تربیت
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ــر واحــد آموزشــی،  انتخــاب و پیشــنهاد می نماینــد و توســط مدی

یــت اســتان پــس از  یــت اســتان معرفــی می شــوند، مدیر ــه مدیر ب

تأییــد، مراتــب را جهــت تأییــد نهایــی مدیــر، دبیــر و ســایر اعضــا، 

برابــر فــرم پیوســتی شــماره 1/الــف، بــه معاونــت آمــوزش ســتاد 

ــد. ــالم می نمای اع

معاونـــت آمـــوزش پـــس از بررســـی های الزم موافقـــت خـــود . 4

ـــای  یت ه ـــه مدیر ـــروه، ب ـــای گ ـــایر اعض ـــر و س ـــر، دبی ـــا مدی را ب

یت هـــای اســـتانی  اســـتانی ابـــالغ می نمایـــد، ســـپس مدیر

ــای  ــران و اعضـ ــران، دبیـ ــکام مدیـ ــدور احـ ــه صـ ــبت بـ نسـ

گروه هـــا بـــا امضـــای مدیـــر اســـتان »برابـــر نمونـــه پیوســـتی« 

ــی ابـــالغ  ــای آموزشـ ــه واحدهـ ــکام را بـ ــوده و احـ ــدام نمـ اقـ

نمـــوده و تصویـــر آن را بـــه معاونـــت آمـــوزش حوزه هـــای 

علمیـــه ارســـال می نماینـــد. 

ب( تمدید احکام در مراحل بعدی:
ــای  ــت گروه ه ــاله فعالی ــام دوره دو س ــس از اتم ــاده2(  پ م

علمــی تربیتــی، تمدیــد احــکام اعضــا »بــرای مــدت دو ســال 
ــل انجــام می شــود: ــه شــرح ذی ــی« ب تحصیل

ــی  ــای آموزش ــی واحده ــی تربیت ــای علم ــران گروه ه ــکام مدی اح

یابــی عملکــرد مثبــت توســط مدیــر  شهرســتان ها، پــس از ارز

ــران و ســایر اعضــا  ــد و صــادر می شــود و احــکام دبی اســتان تمدی

یــت اســتان، توســط  یابــی عملکــرد مثبــت و تأییــد مدیر پــس از ارز

ــتند  ــت هس ی ــم مدیر ــه دارای حک ــی ک ــای آموزش ــران واحده مدی
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تمدیــد و صــادر می شــود و گــزارش آن و تصویــر احــکام صــادره، 

ــای  ــوزش حوزه ه ــت آم ــه معاون ــاتید ب ــوابق اس ــت در س ــرای ثب ب

ــود. ــال می ش ــه ارس علمی

تبصــره1( واحدهــای آموزشــی کــه فاقــد مدیــر رســمی 

اعضــای  ســایر  و  دبیــران  احــکام  می باشــند،  حکــم دار  و 
صــادر  اســتان،  مدیــر  توســط  شهرســتان ها  در  گروه هــا، 

. د می شــو
تبصــره2( مدیــران، دبیــران و ســایر اعضــای گروه هــا بــرای 

بــار اول الزم اســت بــه تأییــد معاونــت آمــوزش حوزه هــای 
علمیــه رســانده شــوند.

ج( آموزش، نظارت و ارزیابی:
ــت  ــاز فعالی ــا، در آغ ــکام اعض ــدور اح ــس از ص ــاده3( پ م

اعضــای  بــا  را  اســتانی، نشســتی  گروه هــا، مدیریت هــای 
گروه هــای علمــی تربیتــی، بــرای تبییــن شــرح وظایــف، 

می نماینــد. برگــزار 
تربیتــی،  علمــی  گروه هــای  آیین نامــه  برابــر  مــاده4( 

و  داده  تشــکیل  یــک جلســه  مــاه  هــر  گروه هــا، حداقــل 
صورت جلســه و گــزارش عملکــرد یــک مــاه خــود  را برابــر فــرم 
پیوســتی شــماره 2 /الــف، تکمیــل و بــه مدیــر واحــد آموزشــی 

ــد. ــه نماین ارائ
مدیریت هــای  و  آموزشــی  واحدهــای  مدیــران  مــاده5( 

اســتانی در طــول ســال تحصیلــی، حســب شــرح وظایــف خود 
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بــر فعالیــت گروه هــا، نظــارت نمــوده و گــزارش آن را بــه شــرح 
ــد. ــام می نماین ــل اع ذی

واحدهای آموزشی:

ــان هــر مــاه، گــزارش فعالیــت  واحدهــای آموزشــی در پای
گروه هــا را طــی فــرم شــماره 2/الــف بــه مدیریــت اســتان 

می نماینــد. ارســال 

مدیریت های استانی:

الزم،  اقــدام  و  بررســی  از  پــس  اســتانی  مدیریت هــای 
ــماره  ــرم ش ــف و ف ــماره 3/ال ــرم ش ــر ف ــزارش را براب ــه گ خاص
4/الــف در پایــان هــر ســال تحصیلــی )خردادمــاه( بــه معاونــت 

ــد. ــال می نماین ــتاد ارس ــوزش س آم
مــاده6( مدیریت هــای اســتانی بــا حضــور فعــال خــود 

ــر عملکــرد گروه هــا، از نظــر کمــی و کیفــی، نظــارت کامــل  ب
داشــته و گروه هــای فعــال و موفــق را در هــر ســال مشــخص، 
ــه ســایر گروه هــا، اقــدام  معرفــی و تشــویق نمــوده و نســبت ب
مقتضــی را معمــول داشــته و گــزارش آن را بــه معاونــت آموزش 

ســتاد ارســال نماینــد.
ــه  ــیس، چنانچ ــی جدیدالتأس ــای آموزش ــاده 7( واحده م

فاقــد حداقــل اســاتید مــورد نیــاز تشــکیل گــروه علمــی 
ــه   ــه ب ــی مدرس ــی تربیت ــروه علم ــف گ ــند، وظای ــی باش تربیت
عهــده شــورای مدرســه اســت کــه براســاس مــاده 4 و 5 مصوبــه 
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شــماره 735 شــورای عالــی )آیین نامــه مدیریــت مــدارس 
علمیــه( تشــکیل می شــود.
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7. آییین نامه تشکیل شوراى مدارک علمی 
و اعطاى مدارک

مـادۀ1( بـه منظـور برنامه ریـزی در اعطـای مـدارک علمـی 

بـه دانش آموختـگان حوزه هـای علمیه، در چارچـوب مصوبات 
و  علمـی  مـدارک  شـورای  علمیـه،  حوزه هـای  شـورای  عالـی 

اعطـای مـدارک بـا حضـور اعضـای ذیـل تشـکیل می شـود:
 الف( مدیر حوزه های علمیه )رئیس شورا(؛

یت حوزه های علمیه؛  ب( معاون آموزش مرکز مدیر

یت حوزه های علمیه؛  ج( معاون پژوهش مرکز مدیر

ــوان  ــه عن ــران، ب ــاتید و صاحب نظ ــن از اس ــار ت ــل چه  د( حداق

ــورای   ــد ش ــه و تأیی ــای علمی ــر حوزه ه ــنهاد مدی ــه پیش ــناس ب کارش

ــال؛ ــدت دو س ــه م ــی ب عال

ــه  ــای علمی ــت حوزه ه ی ــز مدیر ــی مرک ــدارک علم ــر م  هـــ( مدی

ــق رأی.  ــدون ح ب

مادۀ2(  وظایف شورای مدارک علمی عبارت است از:

 الـف( ایجـاد زمینۀ اجـرای مصوبات شـورای  عالـی و آیین نامه ها و 

برنامه هـای پیش بینی شـده در ارتبـاط با مـدارک علمی؛
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 ب( تهیــه، تدویــن و پیشــنهاد برنامه هــای جدیــد و اصــالح و تغییــر 

ــت  ــا درخواس ــی ب ــورای  عال ــه ش ــی ب ــدارک علم ــۀ م در آیین نام

ــه؛  ــای علمی ــر حوزه ه مدی

ــه در  ــن آیین نام ــه در ای ــوارد محول ــه م ــبت ب ــری نس  ج( تصمیم گی

چارچــوب ضوابــط مصــوب؛

ــر  ــط مدی ــه توس ــی ک ــدارک علم ــه م ــوط ب ــور مرب ــی ام  د( بررس

حوزه  هــای علمیــه بــه ایــن شــورا ارجــاع می شــود؛

ــای آن  ــن اعض ــی و تعیی ــای علم ــن کمیته ه ــب عناوی  هــ ( تصوی

یــت حوزه هــای علمیــه  کــه از ســوی معاونــت آمــوزش مرکــز مدیر

ــردد؛ ــنهاد می گ پیش

از  آیین نامــه  ایــن  نیــاز  و(  تصویــب دســتورالعمل های مــورد 

جملــه: دســتورالعمل و شــیوه نامۀ تدویــن پایان نامــه و رســاله.

مــادۀ3(  مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه بــه متقاضیــان 

واجــد شــرایط در ســطوح یــک، دو، ســه و چهــار پــس  از احــراز 
صاحیت هــای الزم، طبــق ضوابــط ایــن آیین نامــه مــدرک 

ــد. ــا می کن ــی اعط علم
تبصــره( تعیین مــاک احراز صاحیت ها بر عهدۀ شــورای 

مــدارک علمــی و مرجــع تأییــد صاحیت هــای عمومــی مرکــز 
امــور صیانتــی می باشــد.

ــه  ــه منــوط ب ــادۀ4( اعطــای مــدرک در ســطوح چهارگان م

موفقیــت در دروســی اســت کــه در زمــان امتحــان، جــزء برنامۀ 
درســی همــان ســطح محســوب می شــده و نســبت بــه طابــی 
ــای  ــد، برنامه ه ــور را گذرانده ان ــطوح مذک ــًا دروس س ــه قب ک
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درســی جدیــد مــاک نخواهــد بــود.
ـــت  ـــز مدیری ـــی در مرک ـــدۀ کامل ـــه پرون ـــرادی ک ـــادۀ5( اف م

نداشـــته یـــا فاقـــد پرونـــده می باشـــند، از طریـــق مـــواد 10 و 
18 مصوبـــۀ 44 شـــورای عالـــی ـ کـــه نحـــوۀ اعطـــای مـــدرک 
ــد ـ  ــن می کنـ ــی را تعییـ ــدۀ تحصیلـ ــد پرونـ ــاب فاقـ ــه طـ بـ
ــان  ــی آنـ ــطح علمـ ــه سـ ــوند و چنانچـ ــطح می شـ ــن سـ تعییـ
ـــدرک  ـــط، م ـــق ضواب ـــد، مطاب ـــا دو باش ـــک ی ـــطح ی ـــد س در ح
ــه  ــطح سـ ــد سـ ــر در حـ ــد و اگـ ــت می کننـ ــوط را دریافـ مربـ
ــن  ــرای تدویـ ــوع بـ ــن موضـ ــرای گرفتـ ــد بـ ــند، می تواننـ باشـ

ــد. ــدام نماینـ ــه اقـ پایان نامـ
مــادۀ6( متقاضیــان دریافــت مــدرک ســطح ســه و چهــار، 

عــاوه بــر قبولــی در ارزشــیابی مربــوط، بایــد در یکــی از 
موضوعــات علــوم اســامی پایان نامــه یــا رســاله تدویــن کننــد.
مــادۀ7( شــرایط اختصاصــی اعطــای مــدرک ســطح یــک و 

دو عبــارت اســت از:
الف( کسب معدل 14 در دروس سطح یک برای مدرک سطح یک؛1

ب( دارابــودن مــدرک ســطح یــک و معــدل 14 در دروس ســطح دو 

یافــت مــدرک ســطح دو. بــرای در

ــادۀ 8( شــرایط اختصاصــی اعطــای مــدرک ســطح ســه  م

عبــارت اســت از:
 الف( دارابودن مدرک سطح دو؛
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 ب( گذرانــدن دروس ســطح ســه عمومــی یــا تخصصــی و کســب 

معــدل 14 در آن هــا؛

 ج( تدوین پایان نامه طبق ضوابط و کسب حداقل نمرۀ 14؛

 د( معمم بودن مستمر.

ــود  ــتمر وج ــم مس ــکان تعم ــه ام ــواردی ک ــرۀ1( در م تبص

نــدارد، از طریــق کمیســیون مــوارد خــاص حوزه هــای علمیــه، 
ــتورالعمل  ــق دس ــی، مطاب ــورای عال ــۀ 822 ش ــوع مصوب موض
مصــوب شــورای مــدارک علمــی تصمیم گیــری خواهــد شــد.

تبصـــرۀ2( فضـــا و اســـاتیدی کـــه پرونـــدۀ کاملـــی در مرکـــز 

ــل  ــند و حداقـ ــده می باشـ ــد پرونـ ــا فاقـ ــته یـ مدیریـــت نداشـ
ـــا  ـــه ی ـــطح س ـــوزوی1 س ـــس دروس ح ـــابقۀ تدری ـــال س ـــج س پن
ــابقۀ تدریـــس دروس اصلـــی ســـطح دو در  هشـــت ســـال سـ
مراکـــز عمومـــی و رســـمی حـــوزۀ علمیـــه را بـــا تأییـــد مرکـــز 
مدیریـــت حوزه هـــای علمیـــه دارا باشـــند، از کســـب شـــرایط 
منـــدرج در بنـــد »الـــف« و »ب« ایـــن مـــاده معـــاف بـــوده و 
ــه  ــۀ ســـطح سـ ــوع پایان نامـ ــن موضـ ــرای گرفتـ ــد بـ می تواننـ

ـــد. ـــدام کنن اق
تبصــرۀ3( محققــان حــوزۀ علمیــه کــه پرونــدۀ کاملــی 

ــا  ــند، ب ــده می باش ــد پرون ــا فاق ــته ی ــت نداش ــز مدیری در مرک
داشــتن یکــی از شــرایط ذیــل بــدون لحــاظ نمــرات پایه هــای 
تحصیلــی می تواننــد بــرای گرفتــن موضــوع پایان نامــۀ ســطح 
ــر  ســه اقــدام کننــد. احــراز شــرایط منــدرج در ایــن تبصــره ب

. دروس فقه، اصول، کام و فلسفۀ اسامی، علوم قرآنی.   1
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عهــدۀ کمیتــۀ علمــی اســت کــه پــس از تأییــد شــورای مــدارک 
قطعیــت خواهــد یافــت:

الف( تألیف دو کتاب علمی در یکی از رشته های علوم اسالمی؛

ــی  ــی ـ پژوهش ــالت علم ــده در مج ــۀ منتشرش ــل دو مقال ب( حداق

ــه منتشرشــده در مجــالت علمــی ـ ترویجــی؛  ــا چهــار مقال ی

ــتقیم و  ــی مس ــی ـ پژوهش ــکاری علم ــال هم ــه س ــل س ج( حداق

ــز  ــد مرک ــورد تأیی ــی م ــز پژوهش ــی مراک ــای تحقیقات ــر در طرح ه مؤث

ــه. ــای علمی ــت حوزه ه ی مدیر

پرونـدۀ کاملـی در  تبصـرۀ4( محققـان حـوزۀ علمیـه کـه 

مرکـز مدیریت نداشـته یا فاقـد پرونده می باشـند، درصورتی که 
دو کتـابـ  کـه هـر کـدام در حـد پایان نامـۀ سـطح سـه در یکی 
باشـند،  نمـوده   تألیـف  ـ  باشـد  اسـامی  علـوم  رشـته های  از 
پـس از بررسـی کمیتـۀ علمـی و تأییـد شـورای مـدارک علمـی، 
می تواننـد بـدون ارائۀ پایان نامۀ سـطح سـه، به شـرط دارابودن 

سـایر شـرایط ایـن مـاده، مـدرک سـطح سـه دریافـت کنند.
مــادۀ 9( شــرایط اختصاصــی اعطــای مــدرک ســطح چهــار 

عبــارت اســت از:
الف( دارابودن مدرک سطح سه؛

ــار  ــه و چه ــارج فق ــی درس خ ــۀ علم ــار مصاحب ــی در چه ب( قبول

ــی  ــام دورۀ تخصص ــا اتم ــول ی ــارج اص ــی درس خ ــۀ علم مصاحب

ــه  ــارج فق ــی درس خ ــۀ علم ــی در دو مصاحب ــار و قبول ــطح چه س

و دو مصاحبــۀ علمــی درس خــارج اصــول )مطابــق آیین نامــۀ 

ــۀ 1054(؛ ــوع مصوب ــفاهی، موض ــات ش امتحان
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ج( معمم بودن مستمر؛

د( دفاع از رساله و کسب حداقل نمرۀ 14؛
ه( کسب معدل 14 در دروس دورۀ تخصصی سطح چهار.1

تبصــرۀ1( طــاب پــس از اخذ مدرک ســطح ســه و قبولی در 

ــرایط  ــایر ش ــتن س ــا داش ــد »ب«، ب ــوع بن ــای موض مصاحبه ه
ــرای اخــذ مــدرک ســطح چهــار اقــدام  ــه ب می تواننــد بافاصل

نماینــد.
تبصـــرۀ2( کســـانی کـــه مـــدرک تخصصـــی ســـطح چهـــار 

ــی  ــدرک تخصصـ ــد مـ ــه بخواهنـ ــد، چنانچـ ــت کرده انـ دریافـ
ــدد در  ــرکت مجـ ــه شـ ــازی بـ ــد، نیـ ــت نماینـ ــری دریافـ دیگـ
مصاحبـــه نبـــوده و همـــان دو مصاحبـــۀ درس خـــارج فقـــه و 
درس خـــارج اصـــول قبلـــی، کافـــی می باشـــد و می تواننـــد 
ــد  ــالۀ تخصصـــی جدیـ ــه، رسـ ــن آیین نامـ طبـــق ضوابـــط ایـ
ــدرک  ــد مـ ــه بخواهنـ ــی چنانچـ ــد، ولـ ــه نماینـ ــود را ارائـ خـ
ســـطح چهـــار فقـــه و اصـــول دریافـــت نماینـــد، بایـــد عـــاوه 
ـــه  ـــه و دو مصاحب ـــۀ فق ـــور، در دو مصاحب ـــۀ مذک ـــر دو مصاحب ب
ـــوند و  ـــی ش ـــرۀ قبول ـــب نم ـــه کس ـــق ب ـــز موف ـــر نی ـــول دیگ اص
رســـالۀ ســـطح چهـــار فقـــه و اصـــول خـــود را طبـــق ضوابـــط 

تدویـــن و ارائـــه نماینـــد.
ــود  ــتمر وج ــم مس ــکان تعم ــه ام ــواردی ک ــرۀ3( در م تبص

نــدارد، از طریــق کمیســیون مــوارد خــاص حوزه هــای علمیــه، 
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ــتورالعمل  ــق دس ــی، مطاب ــورای عال ــۀ 822 ش ــوع مصوب موض
مصــوب شــورای مــدارک علمــی تصمیم گیــری خواهــد شــد.

تبصرۀ4( فضا و محققانی که دارای ســابقۀ تألیف حداقل 

ــر علمــی ـ کــه هــر کــدام از آن هــا در حــد رســالۀ ســطح  دو اث
چهــار باشــند ـ هســتند، در صورتــی کــه آثــار آن هــا در کمیتــۀ 
ــی  ــدارک علم ــورای م ــد ش ــه تأیی ــی و ب ــوط بررس ــی مرب علم
برســد، می تواننــد بــدون رعایــت شــروط منــدرج در ایــن مــاده 

بــه  جــز بنــد »ج« مــدرک ســطح چهــار دریافــت کننــد.
تبصـرۀ5( فضـا و اسـاتیدی کـه سـابقۀ حداقل پنج سـال 

تدریـس موفـق درس خـارج حـوزوی یـا هشـت سـال تدریـس 
موفق دروس حوزوی1 سـطح سـه، در مراکز رسـمی، عمومی و 
تخصصـی حوزه  هـای علمیـه با تأییـد مرکز مدیریـت حوزه های 
علمیه را دارا باشـند، می توانند بدون داشـتن شـرایط بندهای 
»الـف« و »ب« و بـا ارائـۀ یک تألیف علمی در حد رسـالۀ سـطح 
چهـار، پـس از بررسـی تألیـف مذکـور در کمیتـۀ علمـی و تأیید 

شـورای مدارک، مدرک سـطح چهـار دریافـت نمایند.
تبصــرۀ6( فضــا و طابــی کــه دروس دورۀ ســطح و چهــار 

ســال درس خــارج را گذرانده انــد و دارای مــدرک کارشناســی 
ارشــد یــا گواهــی آن از یکــی از دانشــگاه ها یــا مؤسســات 
ــی از  ــز در یک ــا نی ــۀ آن ه ــند و پایان نام ــر می باش ــی معتب علم
ــامی  ــع اس ــتفاده از مناب ــا اس ــامی، ب ــوم اس ــته های عل رش
باشــد، پــس از تأییــد کمیتــۀ تخصصــی مربــوط، از شــرط 
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ــند.   ــاف می باش ــف( مع ــد ال ــه )بن ــطح س ــدرک س ــتن م داش
مــادۀ10(  طابــی کــه عنــوان رشــتۀ تحصیلــی در برگــۀ 

ــان »فقــه و اصــول« ثبــت شــده اســت، در صــورت  ارزیابــی آن
دارابــودن یکــی از شــرایط ذیــل می تواننــد موضــوع پایان نامــه 
ــط بــا رشــتۀ تخصصــی  یــا رســالۀ خــود را در موضــوع مرتب

ــد: ــن نماین ــتی تدوی درخواس
ــی  ــتۀ تخصص ــی در رش ــاب علم ــک کت ــل ی ــف حداق ــف( تألی ال

درخواســتی؛

یات علمی ـ پژوهشی؛ ب( نگارش دو مقالۀ منتشرشده در نشر

ــتۀ  ــی رش ــای تحقیقات ــکاری در طرح ه ــال هم ــه س ــابقۀ س ج( س

درخواســتی؛

د( دارابــودن مــدرک دانشــگاهی کارشناســی ارشــد در زمینــۀ رشــتۀ 

درخواســتی؛

ـ ( گذرانــدن درس هــای الزم در مراکــز تخصصــی یــا مراکــز  هـ

پژوهشــی کــه دارای مجــوز هدایــت پایان نامــه از شــورای گســترش 

می باشــند. علمیــه  حوزه هــای 

تبصــرۀ1( بــه طابــی کــه براســاس شــرایط فــوق، پایان نامۀ 

ــدرک  ــد، م ــن کنن ــی تدوی ــات تخصص ــه در موضوع ــطح س س
ــه«  ــوع پایان نام ــا موض ــط ب ــش مرتب ــا گرای ــامی ب ــوم اس »عل
اعطــا می گــردد. گرایش هــای مذکــور بــه تصویــب شــورای 

ــید.  ــد رس ــه خواه ــای علمی ــترش حوزه ه گس
تبصـرۀ2( طابـی که فاقد شـرایط فـوق باشـند، می توانند 

پایان نامـۀ سـطح سـه خـود را در موضوعـات تخصصـی تدویـن 
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کننـد، ولـی مدرک اعطایی به ایشـان با عنوان »علوم اسـامی 
در موضـوع مرتبـط بـا پایان نامه« خواهـد بود.1

تبصــرۀ3( چنانچــه طــاب عــاوه بــر درخواســت تدویــن 

ــدرک  ــی م ــی، متقاض ــتۀ تخصص ــاله در رش ــا رس ــه ی پایان نام
تخصصــی نیــز باشــند، عــاوه بــر دارابــودن شــرایط یادشــده 
ــرکت  ــتی ش ــتۀ درخواس ــی رش ــع علم ــان جام ــد در امتح بای
ــاب  ــه ط ــوند. ب ــی ش ــرۀ قبول ــت نم ــه دریاف ــق ب ــرده و موف ک
ــاله،  ــا رس ــه ی ــن پایان نام ــس از تدوی ــره پ ــن تبص ــوع ای موض

ــد. ــد ش ــا خواه ــی اعط ــتۀ تخصص ــدرک رش ــورد م ــب م حس
تبصرۀ4( دســتورالعمل مربوط به این ماده توســط معاونت 

ــی  ــدارک علم ــورای م ــب ش ــه تصوی ــده و ب ــه ش ــوزش تهی آم
خواهــد رســید.

مـادۀ11( بـه منظـور بررسـی صاحیت علمی اسـاتید راهنما، 

مشـاور و داور )موضوع مـادۀ 15 این آیین نامه( و تصویب موضوع 
زمینه هـای  در  آن هـا  طرح نامه هـای  و  رسـاله ها  و  پایان نامه هـا 
مختلـف علـوم و معارف اسـامی، کمیته های علمی )به تناسـب 
رشـته های مصوب شـورای گسـترش( با تصویب شـورای مدارک، 
حسـب مـورد در واحدهـای آموزشـی و مدیریـت مـدارک علمـی، 
تشـکیل می شـود. ضوابـط تشـکیل کمیتـه و نحـوۀ فعالیـت آن 
براسـاس دسـتورالعملی خواهـد بـود کـه بـا پیشـنهاد معاونـت 

آمـوزش و تصویـب شـورای مـدارک تعییـن می گـردد. 

. ایــن تبصــره در جلســه مــورد تصویــب قــرار نگرفــت، امــا در خــارج از جلســه بــا   1
تأییــد اعضــای محتــرم شــورای عالــی حاضــر در جلســه، الحــاق گردیــد. 
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مــادۀ12( واحدهــای آموزشــی بایــد اعضــای کمیتــۀ علمــی 

خــود را بــه معاونــت آمــوزش معرفــی نماینــد تــا پــس از تأییــد 
ــوط  ــور مرب ــدارک، ام ــورای م ــب ش ــوزش و تصوی ــت آم معاون
ــا  ــاتید راهنم ــاب اس ــه، انتخ ــوع، طرح نام ــب موض ــه تصوی ب
و مشــاور طــاب واحدهــای آموزشــی، توســط کمیته هــای 
مزبــور صــورت گیــرد. برگزاری جلســات دفاعیــه، برابــر مقررات 
پیش بینی شــده،  ترکیــب  بــا  و  آیین نامــه  ایــن  در  منــدرج 
توســط واحــد آموزشــی مربــوط و بــا نظــارت مدیریــت مــدارک 
علمــی انجــام خواهــد شــد و مــدارک ایشــان بــه صــورت 
ــردد.  ــادر می گ ــی ص ــدارک علم ــت م ــط مدیری ــز توس متمرک

مــادۀ13( کمیته هــای مــورد نیاز حــوزۀ آزاد توســط معاونت 

آمــوزش معرفــی شــده و پــس از تأییــد شــورای مدارک تشــکیل 
خواهــد شــد. 

تبصــره( معاونــت آمــوزش می توانــد متناســب بــا موضــوع، 

ــاله بــه  ــا رس ــه ی ــرای تدویــن پایان نام ــوزۀ آزاد را ب ــاب ح ط
ــد. ــی نمای ــی معرف ــز تخصص مراک

مــادۀ14( اعضــای کمیته هــای علمــی بایــد حداقــل دارای 

یکــی از شــرایط ذیــل باشــند: 
یس در رشته های مربوط؛ الف( پنج سال سابقۀ تدر

ب( دارای سه تألیف در رشته های مربوط؛

ج( دارای پنــج ســال ســابقۀ تحقیــق در رشــتۀ مربــوط و ارائــۀ 

مقاالتــی در مجامــع علمــی  یــا مجــالت  تخصصــی.

تبصــرۀ1( وظایــف کمیته هــای علمــی بــه پیشــنهاد معــاون 
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ــورای  ــط ش ــه توس ــای علمی ــت حوزه ه ــز مدیری ــوزش مرک آم
ــردد. ــن می گ ــی تعیی ــدارک علم م

تبصــرۀ2( بــرای افــراد دارای مــدرک ســطح چهــار، ســوابق 

منــدرج در بنــد »الــف«  و »ج«، ســه ســال و تعــداد تألیــف 
ــد.  ــف می باش ــک تألی ــد »ب«، ی ــدرج در بن من

مــادۀ15(  طــاب، پایان نامه هــا و رســاله های خــود را بایــد 

بــا نظــارت یــک اســتاد راهنمــا و حداقــل یــک اســتاد مشــاور 
تدویــن کننــد. مســئولیت علمــی پایان نامــه و رســاله بــه عهــدۀ 

ــد. ــا می باش ــتاد راهنم اس
بــر  عــاوه  داور  و  و مشــاور  راهنمــا  اســاتید  مــادۀ 16(  

صاحیت هــای عمومــی بایــد حداقــل یکــی از شــرایط زیــر را 
دارا باشــند:

یــس در ســطح ســه متناســب  الــف( حداقــل پنــج ســال ســابقۀ تدر

بــا رشــتۀ مربــوط؛

ب( حداقل پنج سال سابقۀ تحقیق در رشتۀ مربوط؛

ج( دارای حداقل سه تألیف در رشتۀ مربوط؛

ــه در  ــاورۀ پایان نام ــا مش ــی ی ــه راهنمای ــه مرتب ــابقۀ س د( دارای س

ــوط. ــتۀ مرب ــگاهی در رش ــا دانش ــوزوی ی ــز ح مراک

تبصــرۀ1( احــراز شــرایط یادشــده بــه عهــدۀ کمیتــۀ علمــی 

می باشــد. مربــوط 
تبصــرۀ2( بــرای افــراد دارای مــدرک ســطح چهــار، ســوابق 

منــدرج در بنــد »الــف« و »ب«، ســه ســال و تعــداد تألیــف 
ــد. ــف می باش ــک تألی ــد »ج«، ی ــدرج در بن من
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دسـتورالعمل تدویـن پایان نامـه و رسـاله توسـط  مـادۀ17( 

حوزه هـای  مدیریـت  مرکـز  پژوهـش  و  آمـوزش  معاونت هـای 
علمیـه تدویـن شـده و بـه تأیید شـورای مـدارک علمـی خواهد 
رسـید. پایان نامـه و رسـاله بایـد براسـاس دسـتورالعمل مذکـور 
تهیـه و پـس از تأییـد اسـتاد راهنما جهـت دفاع پذیرفته شـود. 
ــه و   ــطح س ــالۀ س ــه و رس ــن پایان نام ــان تدوی ــادۀ18( زم م

چهــار، پــس از ابــاغ موضــوع، بــه ترتیــب حداقــل 6 مــاه و 9 
مــاه و حداکثــر 18 مــاه و 3 ســال خواهــد بــود. 

تدویــن  زمــان  حداکثــر  خــاص  مــوارد  در  تبصــرۀ1( 

پایان نامــه و رســاله، بــا پیشــنهاد اســتاد راهنمــا و تصویــب 
ــود. ــد ب ــد خواه ــل تمدی ــال قاب ــک س ــا ی ــوط، ت ــۀ مرب کمیت

ــاله در  ــا رس ــه ی ــۀ پایان نام ــدم ارائ ــورت ع ــرۀ2( در ص تبص

فرصــت مقــرر، موضــوع مجــددًا در کمیتــۀ مربــوط مــورد 
بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

ــت  ــادل دریاف ــدرک مع ــًا م ــه قب ــی ک ــه طاب ــادۀ19( ب م

ــی  ــۀ تخصص ــخیص  کمیت ــه تش ــا ب ــه بن ــد، درصورتی ک کرده ان
ــالۀ  ــه و رس ــی، پایان نام ــدارک علم ــورای م ــد ش ــوط و تأیی مرب
ــدرک  ــد، م ــه باش ــن آیین نام ــرر در ای ــرایط مق ــا دارای ش آن ه

علمــی مربــوط اعطــا می شــود.
تبصــره( درصورتی کــه پایان نامــه و رســالۀ متقاضــی نیــاز به 

تکمیــل داشــته باشــد، پــس از تکمیــل و تأییــد، مــدرک مربــوط 
ــه وی اعطــا می شــود. ب

مــادۀ20(  بررســی نهایی پایان نامه ها و رســاله ها در جلســۀ 
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دفاعیــه توســط هیئــت داوران متشــکل از اعضــای زیــر صــورت 
ــرد: می گی

الف( استاد راهنما؛

ب( استاد مشاور؛

ج( اساتید داور.

تبصــرۀ1( بــرای پایان نامــۀ ســطح ســه حداقــل یــک داور و 

ــد  ــل دو داور، داوری خواهن ــار حداق ــطح چه ــالۀ س ــرای رس ب
کــرد.

تبصــرۀ2( مدیــر جلســه، اســتاد راهنما می باشــد و نمایندۀ 

معاونــت آمــوزش بــه عنــوان دبیــر و بــدون حــق رأی در جلســۀ 
دفاعیــه حضــور خواهــد داشــت.

تبصــرۀ3( در مــوارد ضــروری و بــا تشــخیص مدیریــت 

مــدارک علمــی، جلســۀ دفاعیــه می توانــد بــدون حضــور 
اســتاد مشــاور برگــزار شــود. 

ــادۀ21(  قبــل از برگــزاری جلســۀ دفاعیــۀ رســاله ســطح  م

ــت.  ــاع الزم اس ــه پیش دف ــک جلس ــل ی ــکیل حداق ــار، تش چه
در صــورت امــکان یــک ســمینار نیــز در موضــوع رســاله، برگزار 

خواهــد شــد.
توســط  رســاله ها،  و  پایان نامه هــا  ارزشــیابی  مــادۀ22(  

می گیــرد: صــورت  درجــه  چهــار  در  داوران  هیئــت  
الف( نمرۀ 18 و باالتر: عالی؛

ب( نمرۀ کمتر از 18 تا 16: خوب؛

ج( نمرۀ کمتر از 16 تا 14: قبول؛
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د( از 14 کمتر: غیر قابل قبول.

مــادۀ23(  مــاک تصمیم گیــری در خصــوص رد یــا قبــول 

پایان نامــه و رســاله، میانگیــن نمــرات هیئــت داوران اســت. 
ــه  ــول پایان نام ــت داوران قب ــه هیئ ــادۀ24(  درصورتی ک م

ــا رســاله را مشــروط بــه انجــام اصاحــات بداننــد، داوطلــب  ی
ــه  ــرده و ب ــال ک ــر را اعم ــورد نظ ــات م ــت اصاح ــف اس موظ

ــاند.  ــت داوران برس ــد هیئ تأیی
تبصــرۀ1( مدت زمــان اصــاح پایان نامــه یــا رســاله، حداکثر 

شــش مــاه اســت کــه بــه حداکثــر زمــان تدویــن آن هــا اضافــه 
می شــود. 

نمــرۀ  اصــاح،  بــار  یــک  از  پــس  چنانچــه  تبصــرۀ2( 

موضــوع  باشــد،  قبــول  قابــل  غیــر  رســاله  یــا  پایان نامــه 
اخذشــده کأن لــم یکــن تلقــی شــده و داوطلــب بایــد پــس از 
ــدام  ــد اق ــوع جدی ــذ موض ــه اخ ــبت ب ــاه نس ــش م ــل ش حداق

نمایــد.
ــای  ــا امض ــک و دو ب ــطح ی ــی س ــدارک علم ــادۀ25(  م م

ــای  ــوزش حوزه ه ــاون آم ــل و مع ــل تحصی ــتان مح ــر اس مدی
علمیــه و مــدارک علمــی ســطح ســه و چهــار بــا امضــای معــاون 
ــر حوزه هــای علمیــه صــادر  آمــوزش حوزه هــای علمیــه و مدی

می گــردد. 
تبصــره( در مــدارک علمــی، اســتان محــل تحصیــل قیــد 

 می گــردد. 
در  تبصــره   29 و  مــاده   26 در  مصوبــه  ایــن  مــادۀ26( 
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)کارگــروه   1،»1058« مصوبــۀ  موضــوع  کارگــروه  جلســۀ 
بررســی گــزارش ســفرهای اســتانی شــورای عالــی حوزه هــای 
تمامــی  و  رســیده  تصویــب  بــه   96/5/9 مــورخ  علمیــه(، 
مصوبــات قبلــی کــه مغایــر بــا ایــن مصوبــه باشــد، ملغــی 

می گــردد.

. مصوبــۀ 1058: »مقــرر شــد کارگروهــی بــا حضــور حجــج اســام و المســلمین   1
آقایــان ســیدمحمد غــروی، سیدهاشــم حسینی بوشــهری، جــواد مــروی، 
علیرضــا اعرافــی و مســئول دبیرخانــۀ شــورای عالــی حوزه هــای علمیــه، 
ــه  ــی حوزه هــای علمی جهــت بررســی گــزارش ســفرهای اســتانی شــورای عال
ــای  ــی حوزه ه ــورای عال ــۀ ش ــروه، مصوب ــن کارگ ــات ای ــردد. مصوب ــکیل گ تش

علمیــه محســوب می گــردد«.
الزم بــه ذکــر اســت در جلســۀ 74 شــورای عالــی حوزه هــای علمیــه، مــورخ 
ــی  ــدارک علم ــورای م ــکیل ش ــۀ تش ــد بررســی آیین نام ــرر ش 96/4/25، مق
و اعطــای مــدارک، در همیــن کارگــروه صــورت گیــرد و مصوبــۀ آن مصوبــۀ 

ــردد.   ــوب گ ــی محس ــورای عال ش




