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مقدمه:
با توجه به تأسیس و توسعه مدارس ،مؤسسات و مراکز حوزههای علمیه تحتپوشش و مستقل در
سراسر کشور و به تبع آن نظامهای گوناگون آموزشی بین آنها و همچنین درخواست روز افزون
متقاضیان جهت انتقال بین این مدارس و نظامهای مختلف ،شرایط و ضوابط انتقاالت حوزههای
علمیه به صورت دستورالعملی ،جهت بهرهبرداری در  8بند تنظیم گردید.

 .8شرایط عمومی انتقاالت :

 .1دارا بودن کد تحصیلی رسمی.
 .2فعال بودن پرونده تحصیلی.
 .3نداشتن مشکل آموزشی.
 .4نداشتن مشکل نظام وظیفه.
 .5نداشتن مشکل صیانتی.
 .6حضور حداقل یکسال تحصیلی در مدرسه مبدأ.
 .7موافقت مدارس و مدیریتهای استانی مبدأ و مقصد.
 .8برخورداری از سالمت اخالقی ،روحی و جسمی.
 .9داشتن قصد ادامه تحصیل رسمی و حضور مستمر در کالسهای درس.
 .11وجود دوره ،مقطع و پایه تحصیلی مورد نیاز طلبه به صورت رسمی در مدرسه مقصد.
 .11عدم اشتغال غیرحوزوی در سطح یک.
 .12حضور حداقل یک سال تحصیلی بعد از انتقال در مدرسه مقصد.
 .2شرایط اختصاصی انتقال به عنوان میهمان :

 .1طلبه در صورت اضطرار می تواند با موافقت مدیر مدرسه و مدیریت استان مبدأ و مقصد در برخی از دروس یا تمام
دروس حداکثر در دو نیمسال میهمان شود.
 .2انتقال طالب به صورت میهمان که اشتغال به تحصیل در نظام آموزشی جاری و یا برنامه آموزشی جدید دارند فقط به مدارس
دارای همان برنامه آموزشی مشابه امکانپذیر است.
 .3میهمان شدن طلبه در یک مدرسه مشروط به این است که حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در مدرسه مبدأ گذرانده باشد.
تبصره  :انتقال میهمان از پایه دوم به بعد امکانپذیر است.
 .4طلبه میهمان موظف به تحصیل حضوری و طبق ضوابط در تمام دروس انتخابی میباشد.
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تبصره :ثبت انتقال میهمان در هر دو نیمسال الزامی میباشد.
 .5مجموع ساعات انتخاب درس طلبه میهمان (در مدرسه مبدأ و مقصد) نباید از سقف مجاز تجاوز کند.
 .6مدرسه مقصد موظف به ثبت اطالعات آموزشی طلبه اعم از انتخاب درس ،حضور و غیاب ،فعالیت کالسی و نمرات نهایی دروس،
در سامانه میباشد.
 .7اوراق امتحانی و سایر اسناد مربوطه در مدرسه مقصد بایگانی و ضبط خواهد شد.

(ارسال تصویر اسناد به مدرسه مبدأ بالمانع است)

 .8طلبه میهمان موظف به رعایت تمام قوانین مدرسه مقصد میباشد.
 .9انتقال به صورت مهمان در نظام آموزشی سفیران هدایت و نظام آموزشی جدید از طریق اتوماسیون اداری و مابین مدارس و با
موافقت مدیریت های استانی مربوطه انجام می پذیرد.
تذکر:انتخاب واحد و همچنین ثبت نمرات طالب مهمان سفیران و نظام جدید توسط مدرسه مبداء انجام می پذیرد و مدرسه مقصد پس
از برگزاری آزمون ،نم رات را جهت ثبت در سامانه به مدرسه مبداء ارسال می نمایند و اوراق امتحانی در مدرسه مقصد بایگانی و
ضبط خواهد

شد( .ارسال تصویر اسناد به مدرسه مبدأ بالمانع است)

 .9شرایط اختصاصی انتقال سفیران به سفیران:
ماده  :1انتقال دائم طالب از حوزه علمیه سفیران به هر حوزه سفیران ،غیر از سفیران قم در صورت ضرورت ،و یا عذر موجه متعلم
مجاز میباشد.
تبصره :1تشخیص ضرورت یا موجه بودن عذر متعلم با مدیر حوزه علمیه سفیران هدایت مبدأ میباشد.
تبصره  :2مرجع رسیدگی به اختالف بین متعلم و مدیر حوزه علمیه مبدأ در مسئله انتقال ،شورای گزینش حوزه های علمیه سفیران
هدایت میباشد.
ماده : 2انتقال موقت طالب به عنوان مهمان از حوزه سفیران هدایت به حوزه دیگر سفیران هدایت با موافقت مبدأ و مق صد و ثبت
در مرکز برای یک و یا دو نیمسال تحصیلی بالمانع است.
تبصره :1انتخاب واحد ،شهریه و سایر مزایا از طریق مدرسه مبدأ انجام میگیرد.
تب صره  :2کلیه امور آموز شی(بهجز انتخاب واحد) در مدر سه مق صد انجامگرفته و گزارش آن به همراه نمرات ک سب شده و اوراق
امتحانی به مدرسه مبدأ جهت ثبت در نجاح و پرونده آموزشی وی ارسال میگردد.
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ماده:3

طالب حوزههای علمیه سفیران شهرستانها در موارد ذیل میتوانند برای ادامه تحصیل به قم منتقل شوند:

 -1گذراندن  151واحد درسی؛
 -2حفظ حداقل ده جزء قرآن کریم با ارائه گواهی از یکنهاد معتبر وتایید دارالقرآن حوزه های علمیه سفیران هدایت و ت صمیم
بر تکمیل حفظ قرآن؛
 -3ارائه گواهی اشتغال به تحصیل همسر در جامعه الزهراء؛ یا نهادهای آموزشی دیگر با موافقت گزینش مرکز.
 -4سکونت خانواده (پدر و مادر) در قم یا محل سکونت آنها به حوزه قم نزدیکتر از حوزه محل تحصیل باشد؛
تب صره :درصورتیکه طالب یک دوره از شهرستانی به قم منتقل شوند ولی چند نفر آنها کمتر از  151واحد گذرانده با شند (و به
حدنصاب نرسد) شورای گزینش مرکز میتواند با انتقال آنها موافقت نماید.
 .4شرایط اختصاصی انتقال بین دورههای سفیران و بلندمدت :
شرایط انتقال میان دوره از سفیران به بلندمدت و از بلندمدت به سفیران

 .1گذراندن حداقل  2نیمسال (یک سال) موفقیت آمیز از دوره مبدأ.
تبصره :درانتقال میان دوره سفیران به بلندمدت طلبه میبایست حداقل  31واحد گذرانده باشد.
 .2گذراندن حداکثر  6نیمسال ( 3سال) از دوره مبدأ.
 .3کسب حداقل معدل  15از کل دروس قبول شده.
 .4داشتن شرایط برنامه مقصد(موافقت مقصد).
 .5عدم انتقال قبلی بین دو دوره.
 .6در انتقال بلندمدت به سفیران دارا بودن مدرک دیپلم برای متقاضی الزامی می باشد.
شرایط انتقال پایان دوره (فقط جهت ادامه تحصیل فارغالتحصیالن سطح  2سفیران در سطح  2بلندمدت و یا گرایشی) :

 .1اتمام دوره تحصیلی سطح دو( )2سفیرانهدایت(.فارغ التحصیل سفیران هدایت قبل از سال  1392دارای 191واحد به
همراه تحقیق پایانی و بعد از سال  1392دارای  212واحد درسی به همراه تحقیق پایانی)
 .2کسب معدل حداقل  15از کل دوره تحصیلی (تحصیلی و تبلیغی).
 .3قبولی در آزمون جامع شفاهی (فقه ،اصول و ادبیات).
 .4داشتن شرایط برنامه مقصد(موافقت مقصد).
تذکر :
 .1در صورت کسب معدل  18از دوره سفیران ،میتواند تعهد تبلیغی را تا پس از اتمام سطح( 2پایه  )9بلندمدت به تأخیر اندازد.
 .2در صورت کسب معدل  18از دوره سفیران و کسب معدل  16از سطح 2بلندمدت ،میتواند تعهد تبلیغی را تا پس از اتمام سطح 3بلندمدت به
تأخیر اندازد.
 .3در صورت کسب معدل  15و عدم تکمیل تعهد تبلیغی ،ضمن انجام تعهد تبلیغی ،فقط میتواند در دوره غیرحضوری سطح2و 3بلندمدت با رعایت
شرایط غیرحضوری ،ادامه تحصیل دهد.

5

 .4فارغ التحصیالن سطح دو سفیران هدایت با گذراندن  2سال تعهد تبلیغی و اشتغال به سطح  3نمی توانند به صورت حضوری در بلند مدت ادامه
تحصیل دهند.

 .5شرایط اختصاصی انتقال طالب از نظام جدید به نظام جدید:
ماده :1درخواست انتقال در سطح یک ،برای یک مرتبه بالمانع میباشد و در صورت ضرورت ،مرجع تصمیمگیری شورای آموزش استان
مبدأ میباشد.
ماده :2انتقال طالب تحت پوشش برنامه جدید آموزشی به مدارس مجری برنامه جاری آموزشی و بالعکس تنها بر اساس جدول تطبیق دروس
امکانپذیر میباشد.
ماده  :3انتقال طالب دارای مدرک سیکل تنها به مدارس مجری برنامه آموزشی جدید که دارای مقطع ورودی سیکل هستند و همچنین
انتقال طالب دارای مدرک دیپلم تنها به مدارس مجری برنامه آموزشی جدید که دارای مقطع ورودی دیپلم و یا دانشگاهی هستند ،مجاز
میباشد.
تبصره  :1در صورت ضرورت انتقال افراد مذکور ،به مدارس با مدرک تحصیلی نامتناسب ،مرجع تصمیمگیری شورای آموزش استان
میباشد.
تبصره :2محدودیت انتقال برای طالب مذکور تنها در سه سال اول تحصیلی میباشد.
 .6شرایط اختصاصی انتقال به اردوی تابستانه :

 .1تعهد حضور مستمر در همه برنامهها و کالسهای درسی دوره.
 .2دارا بودن شرایط مطابق آییننامه آموزشی.
 .7شرایط انتقال به سطوح عالی قم: 8
الف) شرایط انتقال طالب سطوح عالی پایههای  7تا  81مدارس علمیه مدیریتهای استانی تحت پوشش به حوزه علمیه قم:

 -1موافقت مدرسه محل تحصیل و مدیریت حوزه علمیه استان (مبدأ) مبنی بر انتقال به حوزه علمیه قم.
 -2اتمام دروس سطح ( 1کتبی و شفاهی) برای طالب معیل.
 -3اتمام دروس سطح  1و کتبی پایههای  7تا  11برای طالب مجرد.
 -4عدم اشتغال رسمی تماموقت در ادارات ،نهادها و . ...
* با لحاظ راهاندازی آموزش غیرحضوری در مدارس علمیه و یا مراکز استانهای (مبدأ) و فراهم شدن ادامه تحصیل و
شرکت در امتحانات برای طالب شاغل ،انتقال طالب شاغل تمام وقت به قم ممنوع می باشد.
* قابلذکر است که انتقال طالب مدارس علمیه استانهای تحت پوشش ،فقط از طریق نرمافزار مربوطه در سامانه نجاح
انجام خواهد گرفت.
ب) تذکرات:
 - 1برای سال تحصیلی  98-99معاونت آموزش قم ،با توجه به شرایط و محدودیتهای حمایتی اسکان و غیره طی نامه شماره  2832/5114مورخ  98/12/14شرایط پذیرش انتقالی
از شهرستان به قم را اعالم نمودند.
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 -1نتیجه انتقال از طریق صفحه شخصی طالب متقاضی قابل رؤیت است و نیاز به مراجعه حضوری نخواهد بود.
 -2طالب متقاضی انتقال از شهرستان به قم جهت تحصیل در رشتههای تخصصی در قم ،الزم است از کلیهی شرایط
مذکور در بند  -5الف برخوردار باشند.
 -3نهایی شدن انتقال طالب مجرد ( پس از تکمیل مراحل در سامانه انتقاالت) با توجه به محدود بودن ظرفیت اسکان برای
طالب مجرد سطوح عالی متقاضی انتقال به حوزه علمیه قم ،از طریق بهگزینی (باالترین معدل با حداکثر ظرفیت
اسکان) در پایان زمان انتقاالت ،اعالم میگردد.
 -4استفاده از مزایا در حوزه علمیه قم  ،منوط به انجام کلیه مراحل انتقال و حضور مستمر و فعال طالب در دروس
میباشد ،لذا الزم است تا قبل از تغییر کد محل تحصیل به حوزه علمیه قم ،طلبه از کلیه مزایا در مدرسه علمیه و
استان مبدأ برخوردار باشد.
 .1مالحظات :

 .1ثبت درخواست طلبه و نیز مراحل تأیید مدارس و مدیریتهای استانی به نحوی انجام شود که تا تاریخ مقرر کلیه مراحل انتقال
به اتمام رسیده باشد.
 .2الزم است کلیه مراحل انتقال طالب ،در هر نوع از انتقال ،از درخواست طلبه تا آخرین مرحله مطابق با ضوابط و شرایط از طریق
سامانه انتقاالت صورت پذیرد و از انتقال طالب به صورت دستی و حضوری خودداری گردد.
 .3طالبی که دارای مشکل آموزشی از قبیل عدم رشد تحصیلی مناسب و یا انفصال از تحصیل هستند ،قبل از اقدام برای انتقال ،نسبت
به رفع مشکل آموزشی ایشان مطابق دستورالعمل اجرایی شوراهای آموزش تدبیر الزم اتخاذ گردد.
 .4دقت کافی نسبت به شرایط و ضوابط انتقال و همچنین زمان قانونی آن و ثبت اطالعات در سامانه و اطالعرسانی کافی به طالب
محترم صورت پذیرفته تا مراحل انتقال بدون مشکل تا مرحله پایانی ادامه یابد.
 .5تا قبل از تغییر کد محل تحصیل و نهایی شدن مراحل انتقال ،طلبه موظف به شرکت در کالس درس در مدرسه مبدأ بوده و از کلیه
مزایای مدرسه مبدأ مطابق ضوابط برخوردار میباشد.
 .6انتقال طالب از مراکز مدیریت مستقل (خراسان و اصفهان) و مدرسه عالی شهید مطهری و مدرسه علمیه حضرت ولیعصر (عجاهللتعالیفرهجالشریف) شهرستان
خوانسار به مدارس علمیه تحتپوشش مرکز مدیریت حوزههای علمیه و یا بالعکس فقط از طریق ستاد (سامانه انتقاالت) انجام میشود.
تذکر:در مورد انتقال از خراسان و اصفهان از طریق سامانه انتقاالت ،از مدرسه عالی شهید مطهری از طریق مرکز مدیریت تهران و در مورد
شهرستان خوانسار نیز در یک نوبت و توسط نماینده آن مدرسه اقدام می گردد.
 .7انتقال از مدارس تحتپوشش به مدارس متفرقه و خارج از برنامه مرکز مدیریت خالف ضابطه بوده و به منزله انصراف از حوزه میباشد.
 .8کلیه مراحل انتقاالت با مدیریت استان مبداء و مقصد می باشد و از ارجاع طالب به ستاد جداً خودداری گردد.
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