مرکز مدیریت حوزه های علمیه
معاونت آموزش

دستور العمل نحوه پذیرش طالب فاقد تحصیالت تحت برنامه

تهیه و تنظیم:مدیریت امور تحصیلی

دی ماه1931
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مقدمه:
به منظور ساماندهی پذیرش و گزینش طالبی که دروس حوزوی را به صورت آزاد در مدارسی غیر از مدارس تحت برنامه مرکز مدیریت
حوزه های علمیه گذرانده اند و از سابقه تحصیلی رسمی و مطابق با ضابطه برخوردار نیستند ،دستورالعمل نحوه پذیرش طالب فاقد
تحصیالت تحت برنامه مرکز مدیریت حوزههای علمیه ،تدوین گردید.
تذکر  :در این دستور العمل به اختصار مرکز مدیریت حوزه های علمیه «مرکز مدیریت» و معاونت آموزش حوزه های علمی «معاونت
آموزش» و مدیریت های حوزه های علمیه استان «مدیریت استان» نامیده می شود.
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اهداف ،تعاریف و واژه ها

ماده:1تعاریف واه ها:
 تحصیل آزاد :به تحصیالتی که در غیر از مدارس تحت برنامه مرکز مدیریت حوزه های علمیه انجام شود اطالق می شود.
 مدارس غیر تحت برنامه :به مدارسی که دارای کد رسمی و یا تحت پوشش یکی از مدارس رسمی نبوده و از برنامه آموزشی
مرکز مدیریت حوزه های علمیه پیروی نمی کند.
 سطح :به هر دوره تحصیلی حوزوی با اهداف مشخص که منجر به ارائه گواهی پایان دوره می گردد سطح گفته می شود.
 ارزشیابی شفاهی :سنجشِ علمی است که در آن توانمندی طالب در جلسه حضوری و به صورت پرسش و پاسخ از
منابع و محدوده درسی معین ،انجام می شود.
 استاد معرف :به استادی که دارای کد رسمی تدریس از مرکز مدیریت بوده و یا مورد تایید معاوت آموزش مدیریت های استانی
بوده و داوطلب نزد ایشان مشغول تحصیل بوده است گفته می شود.
 استاد ارزشیاب :به استادی که دارای حکم رسمی تدریس از مرکز مدیریت بوده و از طرف مدیریت استان به عنوان استاد
ارزشیاب تعیین می گردد گفته می شود.
ماده :2اهداف :اهداف مهم تدوین این دستورالعمل بدین شرح است:
 ساماندهی طالب فاقد تحصیالت تحت برنامه مرکز مدیریت حو زه های علمیه؛
 ایجاد وحدت رویه اجرا در مدیریت های استانی کل کشور؛
 ارائه خدمات حوزوی به داوطلبین پس از قبولی و دریافت کد رسمی.
ماده :3دایره شمول :این دستورالعمل طالب انصرافی و اخراج آموزشی و انفصال تحصیلی بیش از  ....سال را در صورت کسب مجوز از
کمیسون آموزش را نیز شامل می شود.
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شرایط ثبت نام و تشکیل پرونده

ماده : 4افرادی که دروس مقدمات و سطح یک را به صورت آزاد و خارج از برنامه مرکز مدیریت حوزه های علمیه گذرانده اند ،می توانند با
شرایط مندرج در این دستور العمل ،حسب مورد در امتحانات مربوطه شرکت کرده و در صورت قبولی مطابق ضوابط ،در حوزه علمیه
پذیرش و کد تحصیلی دریافت نمایند.
تبصره :افرادی که دروس حوزوی را تا مقطع باالتر از سطح یک گذرانده اند ،می توانند مطابق ماده  22همین دستور العمل اقدام نمایند.
ماده :2شرایط ثبت نام و تشکیل پرونده عبارت اند از:
 گذراندن دروس مصوب مقدمات و یا سطح یک ؛
 داشتن تأییدیه مبنی بر سالمت جسمی و روحی از مرکز مشاوره حوزه های علمیه؛
 داشتن شرایط عمومی پذیرش؛
 احراز صالحیت گزینشی توسط مرکز امور صیانتی؛
 داشتن حداکثر  44سال سن؛
 عدم اشتغال رسمی ،پیمانی و قراردادی؛
 عدم سابقه اخراج از حوزه های علمیه از طرف مراکز امور صیانتی؛
ماده :6مدارک الزم جهت ثبت نام و پذیرش عبارتند از:
 مدارک شناسایی (کپی شناسنامه ،کارت ملی و عکس)؛
 حداقل مدرک تحصیلی سیکل؛
 ارائه گواهی عدم مشمولیت (کارت معافیت یا پایان خدمت)؛
 ارائه گواهی معتبر از دو تن از اساتید یا مدرسه مبنی بر گذراندن دروس مقدمات و یا سطح یک؛
 تعهد مبنی بر عدم اشتغال تمام وقت رسمی حین پذیرش نهایی؛
 تکمیل فرم های مربوطه.
ماده :7ثبت درخواست طالب متقاضی و بررسی نهایی پرونده آنها در مدیریت استان انجام می گیرد.
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مصاحبه و ارزشیابی علمی شفاهی

علمی شفاهی ،حسب مورد در حد مقدمات یا سطح یک و در موضوعات مندرج در
ماده :8پس از ارائه مدارک ،مصاحبه و ارزشیابی
ِ
جدول ذیل ،از متقاضی اخذ می شود.

علمی شفاهی متقاضی مقطع مقدمات:
الف) :موضوعات مصاحبه و ارزشیابی
ِ
ردیف

موضوع ارزشیابی

1

تفسیر قرآن

نام کتاب

امتیاز

51

2

تجوید و روخوانی

آموزش قرائت2

51

3

احکام

آموزش احکام

51

4

صرف و نحو

صرف ساده -شرح ابن عقیل -مغنی االدیب

01

5

بالغت

جواهر الالغه

51

6

منطق

منطق تعلیمی

01
111

جمع امتیازات:
ب) موضوعات مصاحبه و ارزشیابی علمی شفاهی متقاضی سطح یک:
ردیف

موضوع ارزشیابی

1

تفسیر قرآن

نام کتاب و محدوده

امتیاز

1

2

تجوید و روخوانی

آموزش قرائت2

51

3

احکام

آموزش احکام

51

4

صرف و نحو

صرف ساده -شرح ابن عقیل -مغنی االدیب

51

5

بالغت

جواهر البالغه

51

6

منطق

منطق تعلیمی

51

7

فقه

شرح لمعه

01

8

اصول

اصول مظفر جلد2

01
111

جمع امتیازات:

علمی شفاهی فوق الذکر ،بر اساس صالحدید خود و با توجه به شرایط داوطلب ،نسبت به
تبصره :مدیریت استان باید اضافه بر ارزشیابی
ِ
انجام مصاحبه به منظور آشنایی با وضعیت و سوابق تحصیلی متقاضی اقدام نماید.

ماده :9حداقل امتیاز قبولی برای متقضایان ،اخذ  74از 144در جمع امتیازات می باشد.
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ً
علمی شفاهی ،داوطلب می تواند تنها برای یکبار دیگر و پس از دو سال مجددا در ارزشیابی
ماده :14در صورت مردودی در ارزشیابی
ِ
شرکت نماید.
علمی شفاهی آنها در ارزشیابی دوم ،بین  24تا  74باشد ،فقط برای یک مرتبه دیگر و پس از گذشت
تبصره :1افرادی که امتیاز ارزشیابی
ِ
ً
حداقل سه ماه ،می توانند مجددا در ارزشیابی علمی شرکت نمایند.
تبصره : 2درخواست تجدید نظر نسبت به امتیاز علمی فقط برای یک مرتبه پذیرفته خواهد شد و پس از بازبینی فایل صوتی جلسه
ارزیابی ،توسط استاد دوم ،میانگین نمره اخذ شده توسط دو استاد مالک عمل خواهد بود.
ماده :11ایثار گران و خانواده های آنان مطابق«قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و همچنین حافظان حداقل نصف قرآن کریم یا
نهج البالغه و یا صحیفة سجادیه علیه السالم در صورت عدم کسب نمره قبولی در ارزشیابیعلمی شفاهی اول و دوم ،فقط برای یک بار دیگر و
پس از یک سال ،میتوانند در ارزشیابیعلمی شفاهی با ارائه گواهی معتبر شرکت نمایند.
امتحانات کتبی

ماده :12در صورت اخذ امتیاز الزم در ارزشیابیعلمی شفاهی ،داوطلب موظف به شرکت در امتحان کتبی مقطع ادبیات میباشد.
ماده :13آزمون کتبی مقطع ادبیات در موضوعات «صرف ،نحو ،بالغت ،منطق ،عقائد و احکام» برگزار شده و عناوین ،متون و
محدودیت های آزمون نیز به صورت ساالنه مانند جدول ذیل توسط معاونت آموزش حوزه های علمیه اعالم و به صورت متمرکز برگزار
می گردد:
ردیف

نام کتاب و محدوده

موضوع امتحان کتبی

تعداد سوال هرکتاب

01

1

صرف

صرف ساده تمام کتاب

2

نحو

شرح ابن عقیل -مغنی االدیب

3

بالغت

جواهر البالغه تمام کتاب

01

4

منطق

منطق تعلیمی تمام کتاب

01

5

عقاید

آموزش عقاید

01

6

احکام

آموزش احکام

01

01=51+51

جمع امتیازات:
ماده :14امتحانات جامع کتبی به صورت یکجا و دوبار در هر سال برگزار می شود.
تبصره :امتحان جامع توسط ستاد طرح سوال در مدیریت های استانی و در زمانبندی های که توسط معاونت آموزش اعالم می شود برگزار
خواهد شد.
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ماده :12ارزشیابی هر کدام از امتحانات جامع کتبی از  24نمره محاسبه شده و کسب حداقل نمره 12در هر درس و اخذ معدل  14در
تمامی دروس الزامی می باشد.
تبصره : 1در صورت درخواست طلبه نسبت به تجدید نظر در نمرات آزمون جامع ادبیات ،نمرات بین  14تا  12فقط برای یک بار مطابق
ضوابط اقدام خواهد شد.
تبصره :2در صورت قبولی در سه درس از دروس آزمون جامع کتبی و اخذ معدل  14در آنها ،متقاضی می تواند یکبار دیگر در امتحان
درسی که نمره قبولی کسب نکرده است ،شرکت نماید.
ماده :16متقاضیان مقطع ادبیات در صورت قبولی در آزمون جامع کتبی پس از اخذ کد طلبه گی جهت ادامه تحصیل از پایه  4به یکی از
مدارس استان محل سکونت خود معرفی می شوند.
ماده  :17متقاضیان سطح یک در صورت موفقیت در آزمون جامع کتبی امتحانات کلیه دروس پایه های  4الی  6مطابق جدول پیوستی
شماره ،1از آنها اخذ می گردد.
ماده :18متقاضیان سطح یک باید کلیه دروس پایه های  4تا  6را مطابق جدول ماده 17و حداکثر طی دو سال تحصیلی انجام دهند.
تبصره :1متقاضی می تواند مجموع دروس پایه های مذکور در ماد 17را در یک نوبت امتحانی و یا به تدریج و طی دو سال انتخاب کرده و
آزمون دهد.
تبصره :2امتحانات کتبی پایه های 4تا 6در دو نوبت خرداد ماه و مرداد ماه طبق برنامه امتحانی ارسالی از سوی معاونت آموزش ستاد در
مدیریت های استانی برگزار خواهد شد؛
تبصره :3طرح سوال امتحانات کتبی این دروس توسط ستاد طرح و در ایام امتحانات همزمان به کل کشور ارسال خواهد شد.
ماده :19نمره قبولی در امتحانات کتبی فقه و اصول  14و در دیگر مواد امتحانی  12می باشد.
تبصره :در صورت قبولی در  3درس و اخذ معدل  14درآنها ،متقاضی می تواند یکبار دیگر در امتحان درسی که نمره قبولی کسب نکرده
است ،شرکت نماید.
ماده :24اخذم معدل  14در مجموع امتحانات کتبی (پایه های 4و 2و )6در مقطع سطح یک الزامی می باشد.
ماده :21بعد از قبولی در آزمونهای کتبی ،متقاضی باید در امتحان شفاهی پایان سطح یک ،مطابق ضوابط و شرایط امتحانات شفاهی،
شرکت و نمره قبولی را کسب نماید.
ماده :22پذیرش و صدور کد تحصیلی داوطلب به صورت رسمی ،پس از قبولی در تمام مراحل و آزمونهای مذکور در این دستور العمل و
پس از احراز تم امی صالحیت های گزینشی خواهد بود و پس از آن طلبه می تواند از خدمات حوزه های علمیه ،مطابق ضوابط استفاده
نماید.
ماده :23جواز تلبس و مدرک رسمی سطوح تحصیلی طالبی که تمامی مراحل سابق الذکر را با موفقیت به پایان رسانده باشند ،دو سال
پس از تاریخ اخذ کد تحصیلی رسمی ،صادر و تحویل خواهد شد.
تبصره : 1در صورتی که طلبه دوره تحصیلی خود را قبل از دریافت کد رسمی در مدارس علمیه غیر تحت پوشش مرکز مدیریت حوزه های
علمیه گذرانده باشد ،مشروط به ارائه مستندات الزم ،صدور مجوز تلبس و مدارک علمی سطوح ،پس از اخذ کد رسمی بالمانع می باشد.
تبصره : 2ارائه گواهی های الزم برای طلبه در طول دو سال مذکور مطابق با ضوابط ابالغی بالمانع می باشد.
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ماده :24در صورت عدم موفقیت متقاضی مطابق بندهای این دستور العمل ،یا انصراف وی درخواست متقاضی منتفی شده و ثبت نام و
پذیرش مجدد وی امکان پذیر نخواهد بود.
تبصره :در صورت عدم موفقیت و پذیرش به عنوان طلبه رسمی در حوزه علمیه ،نمرات اخذ شده در امتحانات مذکور در این دستور
العمل ،غیر قابل تایید و گواهی می باشد.
ماده :22متقاضیان شرکت در آزمون های سطوح دو و سه پس از اخذ قبولی و پذیرش ،در پایان سطح یک ،باید دروس سطح دو و سه خود
را به یکی از طرق ذیل بگذرانند:
 .1مطابق آیین نامه آموزشی حضوری (پایه به پایه و با حضور در کالس مطابق ضوابط مربوطه)؛
 .2شرکت در امتحانات هر دو پایه حداکثر در یک سال تحصیلی بدون نیاز به شرکت در کالس با شرط نمره قبولی .14
تبصره :شرکت در امتحانات به روش دوم ،پس از احراز مستندات مربوط به گذراندن دروس مربوطه به صورت حضوری یا اخذ ارزیابی
علمی شفاهی و با مجوز شورای آموزش امکان پذیر است.
ِ

تبصره :2امتحانات سطح  2و  3طبق بند 2همین ماده با طرح سوال از طرف معاونت آموزش ستاد و برگزاری در مدیریت استان براساس
جدول درسی پیوستی شماره  2برگزار خواهد شد.
ماده :26موارد خاص در کمیسیون خاص حوزه های علمیه (موضوع مصوبة  )822رسیدگی شده و در صورت تأیید می توانند تشکیل
پرونده دهند.
ماده :27از تاریخ ابالغ این دستور العمل ،ماده  14و  18مصوبه  44شورای عالی آموزش حوزه های علمیه در این خصوص به همراه کلیه
آیین نامه ها و دستور العمل های مرتبط ،ملغی می گردد.
ماده :28این دستور العمل 28ماده و .....تبصره در تاریخ.........در معاونت آموزش حوزه های علمیه به تصویب رسید.
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دروس و محدوده امتحانات کتبی سطح ( – 1جدول پیوستی شماره )1

2

اصول بخش2

3

فقه  1بخش1

4

فقه 1بخش2

5

فقه 2بخش1

6

فقه 2بخش2

7

عقاید  4بخش1

8

عقاید 4بخش2

9

نهج البالغه 1

11

تاریخ 4

11

قرآن 4

1

اصول  2بخش1

1

3

فقه 3بخش1

4

فقه 3بخش2

5

فقه 4بخش1

6

فقه 4بخش2

7

عقاید 5بخش1

8

عقاید 5بخش2

9

نهج البالغه 2

11

تاریخ 5

11

قرآن 5

1

اصول 3بخش1

3

فقه 5بخش1

4

فقه 5بخش2

5

فقه 6بخش1

6

فقه 6بخش2

7

نهج البالغه 3

8

علوم قرآن

9

آئین نگارش

از اول مستحباة الصلوة تا اول کتاب الصوم

شرح لمعه

از اول کتاب الصوم تا فصل ششم (کفارات احرام)
از اول کفارات احرام تا اول کتاب المتاجر
از اول کتاب تا اول عقيدتنا في صفاته تعالي

بدایه المعارف االلهیه جلد 1

از عقيدتنا في صفاته تعالي تا اول الفصل الثانی فی النبوة
نامه  13نهج البالغه (وصيت نامه)
از زندگی امام باقر(ع) تا امام هادی(ع)
سوره های مریم،طه،انبياء،مومنون،لقمان
از اول کتاب تا اول الباب السابع(المجملوالمبين)
از الباب السابع تا اول اجتماع امر و نهی

اصول الفقه جلد 1

از اول کتاب المتاجر تا انتهای کتاب متاجر
از اول کتاب الدین تا اول کتاب االجارۀ

شرح لمعه

از ابتدای کتاب االجارة تا اول کتاب النکاح
از اول کتاب النکاح تا انتهای کتاب النکاح
از عقيدتنا فی النبوۀ تا اول عقيدتنا فی طاعۀ االئمۀ

بدایه المعارف االلهیه جلد 2

از عقيدتنا فی طاعۀ االئمه تا پاین کتاب

نهج البالغه ترجمه استاد دشتی
سیره پیشوایان استاد پیشوایی
گزیده تفسیر نمونه

خطبه همام
از زندگی امام هادی(ع) تا پایان کتاب
سوره های یس،صافات،ص،زمر،حجرات
از اجتماع امر و نهی تا اول الشهرۀ

اصول الفقه جلد  1و 2

از اول الشهرۀ تا پایان کتاب
از کتاب الطالق تا اول کتاب الغصب
از کتاب الغصب تا اول کتاب الميراث

شرح لمعه
شــشــم

2

اصول 3بخش2

از المقصدالسادس تا پایان کتاب
از اول کتاب الطهارة تا اول مستحباة الصلوة

نهج البالغه ترجمه استاد دشتی
سیره پیشوایان استاد پیشوایی
گزیده تفسیر نمونه

پـــنـــجـــم

2

اصول  2بخش2

عنوان کتاب

اصول الموجز

چــهــارم

ردیف

عنوان درس
اصول بخش1

پایه

محدوده
از اول کتاب تا المقصد السادس (فی الحجج و االمارات)

از کتاب الميراث تا الفصل الرابع فی الشرب
از اول الفصل الرابع فی الشرب تا انتهای کتاب

نهج البالغه ترجمه استاد دشتی
آشنایی با علوم قرآنی
بر بال قلم

تمام کتاب

11

آشنائی با فلسفه

آشنائی با علوم اسالمی شهید مطهری

تمام کتاب (بخش فلسفه)

11

تاریخ 6

12

علوم حدیث

13

حکومت اسالمی

دادگستر جهان
آشنائی با علوم حدیث
حکومت اسالمی

تمام کتاب

عهدنامه مالک اشتر
تمام کتاب

تمام کتاب
تمام کتاب

3

دروس و محدوده امتحانات کتبی سطح 2و( 9جدول پیوستی شماره )2
ردیف

عنوان درس
اصول بخش1

2

اصول بخش2

3

فقه 1بخش1
فقه 1بخش2

5

فقه 2بخش1
فقه 2بخش2

7

فلسفه بخش1
فلسفه بخش2

بدایة الحکمة

9

11

تفسیر
عقاید

جوامع الجامع جلد2
محاضرات في اإللهیات

1

اصول 1بخش1

2

اصول 1بخش2

3

اصول 2بخش1
اصول 2بخش2

5

فقه 3بخش1
فقه 3بخش2

7

عقاید
رجال

9

تفسیر

1
2

اصول بخش1
اصول بخش2

3

فقه 4بخش1
فقه 4بخش2

5

فقه 5بخش1
فقه 5بخش2

7

فلسفه بخش1
فلسفه بخش2

نهایة الحکمة

9

تفسیر
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سوره مبارکه إسراء

کلیات علم رجال

از اول مشایخ الثقات تا پایان کتاب

کفایة االصول

از النواهي تا المقصد الخامس (المطلق و المقید)
از المقصد الخامس (المطلق و المقید) تا المقصد السابع أصول

1

6

8

6

8

6

8
11

رجال

1
2

اصول 1بخش1
اصول 1بخش2

3
4
6

7

8
9

11

فلسفه بخش1
فلسفه بخش2
تفسیر
درایه

از ابتدای بحث استصحاب تا ابتدای تعارض االستصحاب

مکاسب

از شروط المتعاقدین تا ابتدای امّا القول في المجیز
از امّا القول في المجیز تا القول في شرایط العوضین

محاضرات في اإللهیات
کلیات علم رجال

از اول نبوت تا پایان کتاب
از اول تا اول مشایخ الثقات

مکاسب

سورههای رعد و یوسف
از اول کتاب تا اول في ما یتعلّق بصیغة االمر
از اول في ما یتعلّق بصیغة األمر تا اول بحث النواهي
از شرائط العوضین تا مسألة اشتراط العلم بقدر المثمن
از مسأله اشتراط العلم بقدر المثمن تا اول خیارات
از اول خیارات تا اول مسقطات خیار الغبن
از اول مسقطات خیار الغبن تا اول القول في ماهیة العیب
از ابتدا تا پایان المرحلة الخامسة (في الماهیّة و احکامها)
از المرحله السادسة تا پایان المرحله السابعة (في الواحد و الکثیر)

العملیةتا اول تنبیهات االستصحاب
از المقصد السابع اصول العملیة

اصول 2بخش2
فقه 6بخش2

از ابتدای المقصد الثالث في الشک تا ابتدای المقام الثاني في
الشبهة الغیرالمحصورة
از الشبهة الغیر المحصورة تا ابتدای بحث استصحاب

از ابتدای تعارض االستصحاب تا پایان کتاب

کفایة االصول

دهــم

5

از اول النوع الخامس تا اول األمر الثاني (انّ المتیقّن من
التکسّفيب به)
یحرم
شروط المتعاقدین
الکالم
از األمر الثاني(متامّااول
مورد المعاطاة)
از اول کتاب تا اول مرحله هشتم
از اول مرحله هشتم تا پایان کتاب
سوره مبارکه توبه
از اول کتاب تا اول نبوت

جوامع الجوامع جلد 2

اصول 2بخش1
فقه 6بخش1

از اول مکاسب محرمه تا اول المسألة التاسعة
از اول المسالة التاسعة تا اول النوع الخامس

مکاسب

رسائل

نــهــم

4

مکاسب

هــشــتــم

4

عنوان کتاب
رسائل

از اول اجماع منقول تا اول دلیل انسداد

هــفــتــم

4

پایه

محدوده
از اول رسائل تا اول اجماع منقول

تنبیهات االستصحاب تا پایان کتاب

مکاسب
نهایۀ الحکمۀ

از القول في ماهیه العیب تا اول الکالم في أحکام الخیار
از الکالم في احکام الخیار تا پایان کتاب
از العلّة و المعلول تا في العقل و العاقل و المعقول
از ابتدای المرحلة الحادی عشر تا پایان کتاب
سوره مباره کهف

جلد  31المیزان

درایه

اصول الحدیث و احکامه
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مرکز مدیریت حوزه های علمیه
معاونت آموزش
مدیریت امور تحصیلی

فرم شماره 1

فرم ثبت نام متقاضیان مصوبه 1188

محل الصاق
عکس

مقطع مقدمات و سطح یک

مشخصات فردی:
نام  ....................نام خانوادگی  ...............................نام پدر..................تاریخ ......................
تولد ............کد ملی ......................صادره  ..............تأهل .............وضعیت نظام وظیفه ..............
وضعیت شغلی....................رسمی پیمانی قراردادی ساعتی محل خدمت ...........................
مدرک تحصیلی  ....................رشته  ...................سال اخذ مدرک ...........نام دانشگاه ...................
استان  .........................شهر  .................تلفن منزل .......................تلفن همراه ......................
آدرس محل سکونت…………………………………………………………………………………………………………
وضعیت حفظ:
حافظ قرآن  ......... جزء

نهج البالغه ............... 

صحیفه سجادیه ................. 

وضعیت ایثارگری:
فرزند شهید 

جانباز 

رزمنده

آزاده 

نام ایثارگر  ..............................کد ایثار گری ..............................
نوع تحصیل دروس حوزوی:
به صورت آزاد همراه با اساتید  استفاده از نرم افزار های درسیتحصیل در مدارس علمیه بصورت مستمع آزاد 
تحصیل در مدارس غیر رسمی  نام مدرسه  .................................استان .................................
شهر ...................................
سابقه پذیرشی در حوزه های علمیه  :دارم 

شماره پروند........................... :

ندارم 

سال تحصیلی ................استان  ...........................شهر  ......................مدرسه .....................
تاریخ ترک تحصیل ................تاریخ انصراف از تحصیل .....................تاریخ اخراج ...........................
اینجانب  ..........................................مسئولیت صحت موارد فوق را می پذیرم.

امضاء متقاضی
تاریخ
11

مرکز مدیریت حوزه های علمیه
معاونت آموزش

فرم شماره 2

فرم تایید اساتید متقاضیان مصوبه 1188

مدیریت امور تحصیلی

مقطع مقدمات و سطح یک

نام … ……………..نام خانوادگی ………………………… ..فرزند………… …………..کد ملی…… ………………..
تصحیالت حوزوی:
مدرسه محل تحصیل .............. ...............از سال ..........تا سال  .............استان  ........................شهرستان .........................

تکميل پایه های تحصيلی :پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم پایه پنجم پایه ششم
این قسمت توسط استاد تکمیل شود.
تایید سابقه تحصیلی حوزوی توسط استاد
ً
ً
 .1اینجانب  ............................................استاد حوزه علمیه با شماره حکم تدریس ..................اخالقا و شرعا گواهی می نمایم که جناب
آقای  .........................................................طی سالهای  .....................................کل مباحث صرف را به صورت حضوری
نزد اینجانب به اتمام رسانده است.

امضاء استاد

ً
ً
 .2اینجانب  ..........................................استاد حوزه علمیه با شماره حکم تدریس ..................اخالقا و شرعا گواهی می نمایم که جناب
آقای  .........................................................طی سالهای  .....................................کل مباحث نحو را به صورت حضوری
نزد اینجانب به اتمام رسانده است.

امضاء استاد

ً
ً
 .9اینجانب  ............................................استاد حوزه علمیه با شماره حکم تدریس ..................اخالقا و شرعا گواهی می نمایم که جناب
آقای  ......................................................طی سالهای  .....................................کل مباحث بالغت را به صورت حضوری
نزد اینجانب به اتمام رسانده است.

امضاء استاد

ً
ً
 .4اینجانب  ............................................استاد حوزه علمیه با شماره حکم تدریس ..................اخالقا و شرعا گواهی می نمایم که جناب
آقای  .........................................................طی سالهای  .....................................کل مباحث فقه لمعتین را به صورت
حضوری نزد اینجانب به اتمام رسانده است.

ً
ً
 .5اینجانب  ............................................استاد حوزه علمیه با شماره حکم تدریس ..................اخالقا و شرعا گواهی می نمایم که جناب
آقای  .....................................................طی سالهای  ..................................کل مباحث اصول مظفر .....................
را به صورت حضوری نزد اینجانب به اتمام رسانده است.

امضاء استاد

نظریه مسئول محترم امور اساتید نسبت به تایید امضا و تدریس استاد در آن سال

این قسمت توسط طلبه تکمیل نشود.

 .1استاد صرف .......................................................................................................................................
 .2استاد نحو ..........................................................................................................................................
 .3استاد بالغت .......................................................................................................................................
 .4استاد فقه (لمعتین) ......................................................... ...................................... ..................................
 .5استاد اصول مظفر...................................................................................................................................
امضاء
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