آیین نامه آموزشی دوره سطح چهار
جامعه المصطفی

تابستان 1390

1

العالمیه

شناسه آیین نامه:
عنوان :آیین نامه آموزشی دوره سطح چهار جامعه المصطفی

العالمیة

تاریخ تصویب در كارگروه بازنگري و اصالح مقررات آموزشی وابسته به شوراي آموزش المصطفی

تاریخ ابالغ توسط ریاست محترم جامعه المصطفی

العالمیه1390/4/14:

مدت ابالغ :ندارد
شماره نامه ابالغ:
تنظیم و تدوین نهایی :اداره تحصیالت تکمیلی اداره کل امور تحصیلی

2

1390/2/24:

ا سالم واقعی ،ا سالم متکی بر دانش و بینش فقهای ا سالم ا ست
اسالم دین «علم» و «پایبندی به ارزش های معنوی» است.

3

فهرست

مقدمه 5 ..................................................................................................................................
فصل اول :كلیات6 ..................................................................................................................
فصل دوم :شرایط پذیرش و معرفی 11 .....................................................................................
فصل سوم :نظام آموزشی و طول دوره12 ...................................................................................
فصل چهارم :استاد راهنماي آموزشی و پژوهشی14 ...................................................................
فصل پنجم :حضور و غیاب15 ...................................................................................................
فصل ششم :مرخصی و مأموریت 15 ...........................................................................................
فصل هفتم :انصراف و ترك تحصیل18 ......................................................................................
فصل هشتم :ارزشیابی تحصیلی19 .............................................................................................
فصل نهم :انتخاب و تغییر رشته و گرایش22 ...............................................................................
فصل دهم :انتقال23 .................................................................................... ..............................
فصل یازدهم :طلبه مهمان24 .....................................................................................................
فصل دوازدهم :معادلسازي 25 ..................................................................................................
فصل سیزدهم:امتحان جامع25 .................................................................................................. .
فصل چهاردهم :فراغت از تحصیل 27 ........................................................................................

4

مقدمه:
این آییننامه ،مجموعهي ضوابط و مقررات آموزشی مصوب حاکم بر واحدهاي آموزشیتربیتی جامعة المصطفی
العالمیة در دورهي سطح چهار است که به منظور نیل به اهداف ذیل تدوین شده است:
 ایجاد نظم در اجراي برنامههاي آموزشی.
 اجراء شیوهي یکسان در همهي واحدهاي آموزشیتربیتی.
 تقویت روحیهي انضباط آموزشی.
 استفادهي بهینه از استعدادهاي طالب.
 آگاهی طالب و اساتید از مقررات.
 فراهمشدن زمینهي نظارت و ارزشیابی مثبت آموزشی.
براي دستیابی به این اهداف ،نحوهي اجرا و به کارگیري دقیق ضوابط و مقرراتی که در این آییننامه پیشبینی شده
است اهمیت زیادي دارد .این مقصود ،فقط با هماهنگی مسئوالن اجرایی واحدهاي آموزشی تربیتی ،همکاري گروههاي
علمیتربیتی ،استادان و طالب امکانپذیر است.
با استعانت از خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولیعصر

و با امید به تحقق این همکاي و هماهنگی چند

نکته یادآوري میشود:
 -1تصمیم گیري دربارهي موضوعاتی که آیین نامه از آن ساکت است و نیز موارد مبهم بر عهدهي «معاونت آموزشی
المصطفی

» است.

 -2واحدهاي آموزشی تربیتی ،ملزم به اجراي دقیق و کامل برنامههاي آموزشی مصوباند و هیچ تغییري در «عنوانها«،
«تعداد واحدها» و «محتواي دروس» و نیز «تغییر در واحدهاي پیشنیاز» ،مجاز نیست و مسئولیت اجراي این برنامه بر
عهدهي رییس ارشد واحد آموزشی تربیتی است.
 -3مسئوالن اجرایی ،استادان راهنماي آموزشی و پژوهشی ،مدرسان و طالب ملزم به رعایت و اجراي این آییننامه
هستند .هر عملی که بر خالف این آییننامه صورت گیرد از درجه اعتبار ساقط است.
 -4مسئولیت آشنا نمودن طالب با مفاد این آئیننامه بر عهدهي واحدهاي آموزشی تربیتی است و این واحدها به هنگام نام
نویسی ،در نخستین نیم سال تحصیلی و نیز ابتداي هر سال تحصیلی باید اهم موارد آن را در اختیار طالب قرار دهند.
معاونت آموزشی المصطفی

امیدوار است این آییننامه در ایجاد هماهنگی فعالیتهاي آموزشی واحدها ،ارتقاي

کیفیت آموزش و رفع مشکالت مربوط به مقررات آن سهم تعیین کننده داشته باشد .بیگمان دیدگاهها و نظرات مجریان
و متصدیان امور آموزشی دربارهي نتایج حاصل از اجراي این آییننامه میتواند در تجدید نظرهاي بعدي در کانون استفاده
و استناد قرار گیرد.
در این آییننامه ،از عنوان «جامعة المصطفی

العالمیه» به اختصار به «المصطفی

» و از «واحدهاي آموزشیتربیتی»

به «واحد آموزشی» تعبیر میشود.

معاونت آموزشی
جامعهالمصطفی
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العالمیه

فصل اول :كلیات
ماده  )1تعاریف
جامعة المصطفی

العالمیه :نهادي است حوزوي ،داراي شخصیت حقوقی مستقل و استقالل مالی ،اداري

و استخدامی که تحت نظارت عالی رهبر معظّم انقالب اسالمی

مشغول به فعالیت است .این نهاد در سطح

آموزش عالی براي تعلیم و تربیت طالب غیرایرانی با استقالل در برنامهریزي و جذب و پذیرش طالب ،اقدام
میکند.
واحد آموزشی تربیتی :شامل واحدهاي آموزشیتربیتی المصطفی

است که در این آییننامه به طور اختصار

«واحد آموزشی» نامیده میشود.
گروه علمیتربیتی :گروهی متشکل از مدیر منصوب از سوي رییس المصطفی

و جمعی از اعضاي هیأت

علمی و اساتید است که در گرایش خاصی یا چندین گرایش متجانس در چارچوب آییننامهي گروههاي
علمی تربیتی در المصطفی

فعالیت دارند .مانند :گروه علمی تربیتی علوم قرآن و حدیث ،گروه علمی تربیتی

فقه و اصول و . ...
رشته :رشته یکی از شاخههاي فرعی در طبقهبندي علمی (علوم و معارف اسالمی ،علوم انسانی ،علوم پایه
و )...است که از لحاظ موضوع و کارآمد کامالً مشخص و از دیگر موضوعات متمایز است.
برنامه درسی :مجموعهاي است متشکل از دروس حوزوي ،تخصصی و رساله مربوط به هر رشته یا گرایش
مصوب شوراي آموزشی المصطفی

که در برگیرندهي حد معینی از واحدهاي درسی است.

دروس الزامی :دروسی است که طالب بدون گذراندن واحدهاي آن ،نمیتوانند فارغالتحصیل شوند .این
دروس قابل جابهجایی و تعویض با سایر دروس نیز نیستند و در برابر دروس اختیاري قرار دارند.
دروس اختیاري :دروسی است که طالب بدون گذراندن واحدهاي آن میتوانند فارغالتحصیل شوند .انتخاب
این دروس مشروط به این امر است که تعداد واحدهاي انتخابی طالب از سقف مجاز در هر رشته یا گرایش
تجاوز نکند.
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دروس غیر حضوري :دروسی است که طالب با عدم حضور در کالس نیز میتوانند آن را به عنوان واحد
درسی انتخاب کنند .و آنها مکلفند در فرصت مطالعاتی ،آن را خوانده و در آخر نیمسال تحصیلی ارزشیابی
دهد .این دروس به عنوان واحدهاي درسی آنها به حساب میآید.
دروس عمومی :به منظور افزایش اطالعات و معلومات مورد نیاز طالب ،فراتر از دروس تخصصی آنان در
حوزهي کلیات فرهنگ و معارف اسالمی ،دروسی در برنامهي درسی ،تحت عناوین دروس حوزوي ،عمومی
و مشترك (پایه) ارائه میشود که به دروس عمومی معروف است.
دروس مستقل :دروسی که گذراندن آنها وابسته به گذراندن دروس دیگر نیست و هر زمان و در هر نیمسال
تحصیلی میتوان آنها را به تنهایی و بدون توجه به انتخاب سایر دروس انتخاب نمود.
دروس پیشنیاز :دروسی است که گذراندن آن مقدم بر برخی از مواد درسی دیگر است و طلبه باید به عنوان
پیشنیاز ابتدا آن را بگذراند .این دروس مقرر و مصوب در برنامههاي درسی هر دوره است و در جدول برنامه
درسی ارائه میشود.
دروس جبرانی :دروسی اضافه بر واحدهاي درسی مقرر در سطح چهار است که گذراندن آن به عنوان جبرانی،
براي طلبه ضروري تشخیص داده میشود .وي مکلف است آن دروس را بر اساس برنامهي مصوب ،اضافه بر
واحدهاي درسی مقرر در دوره بگذراند.
دروس عملی :به دروسی اطالق میشود که نیازمند کسب مهارت و کارورزي به صورت عملی با حضور
استاد است و میزان آن ،دو برابر ساعات دروس نظري است.
تحقیقات ضمن آموزش :منظور از تحقیقات ضمن آموزش ،فعالیتهاي پژوهشی است که طلبه در طول
تحصیل بنابر ضوابط و مقررات خاصی انجام میدهد.
ارزشیابی ارتقایی :ارزشیابی ارتقایی در مقابل ارزشیابی عادي قرار دارد و به ارزشیابی گفته میشود که طلبه با داشتن
شرایطی میتواند بدون حضور در کالس و انتخاب واحد در ابتداي نیمسال ،مورد ارزشیابی قرار گیرد.

نظام واحدي :به نظامی گفته میشود که ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجیده میشود و قبولی
یا مردودي طلبه در یك درس به همان درس محدود است .سال تحصیلی در نظام سالی ـ واحدي به صورت
دو نیمسال پیوسته و تعداد هفتهها و ساعات برگزاري واحدهاي نظري و عملی آن دو برابر نظام نیمسالی
واحدي است.
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واحد درسی :منظور از آن میزان درسی است که تحت عنوان واحد ،ارائه میشود و طلبه ملزم است آن واحد
را بخواند و مورد ارزشیابی قرار گیرد.
نیمسال تحصیلی :به مدت زمان چهار ماه و نیم آموزش که طی  16هفته انجام میپذیرد ،یك نیمسال تحصیلی
گفته میشود.
سال تحصیلی :هر سال تحصیلی از دو نیمسال تحصیلی پیوسته یا ناپیوسته و در صورت ضرورت یك دوره
تابستانی تشکیل میشود.
دورهي تابستانی :این دوره شامل  6هفته آموزشی است و تعداد واحدهاي انتخابی در آن حداکثر  8واحد
درسی است.
طلبه :به آن دسته از افراد عالقهمند به تعلیم علوم و معارف اسالمی اطالق میشود که المصطفی

آنها را

پذیرفته و طبق مقررات ثبت نام کردهاند و به صورت حضوري در یکی از واحدهاي آموزشی المصطفی
به تحصیل اشتغال دارند.
استاد راهنماي آموزشی و پژوهشی :استادي است که کلیه فعالیتهاي آموزشی ـ پژوهشی طالب از ابتداء تا
پایان دوره زیر نظر او انجام میشود که بر فعالیت طالب نظارت دارد.
طلبه مشروط :هرگاه میانگین نمرههاي یك نیمسال تحصیلی طلبه در دورهي کارشناسی کمتر از  14باشد،
طلبهي مشروط نامیده میشود.
نامنویسی مشروط :منظور از آن ،ثبت نام از طلبهي مشروط ،به منظور ادامه تحصیل است.
انصراف از تحصیل :در صورتی که طلبه رسماً عدم تمایل خود را به ادامهي تحصیل اعالم کند ،این اقدام او
انصراف از تحصیل است.
ترك تحصیل :منفك شدن غیرموجه و بدون اجازهي قبلی از واحد آموزشی را ترك تحصیل میگویند.
كمیته انضباطی :مرجعی است که مطابق موارد مقرر در آییننامهي کمیتهي انضباطی ،به تخلف گزارش شده
در مورد طلبه ،رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی را اخذ میکند.
حذف و اضافه :طلبه میتواند پس از شروع نیمسال تحصیلی با رعایت مقررات آموزشی در مهلت تعیین شده
براي تعیین یا حذف برخی از واحدهاي درسی اخذ شده و یا اضافه کردن برخی دیگر از واحدهاي درسی
اقدام کند.
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انتقال :انتقال به معناي تغییر محل تحصیل طلبه بر اساس ضوابط و مقررات آموزشی المصطفی

است.

طلبه مهمان :طلبهاي است که طبق ضوابط مقرر به طور تك درس ،یا تمام وقت به میزان و مدت مشخص
شده در آییننامه ،واحد آموزشی محل تحصیل (مدرسهي مبدأ) خود را تغییر داده و در واحد آموزشی دیگري
(مدرسهي مقصد) به تحصیل ادامه میدهد.
مأموریت :اعزام طلبه به داخل یا خارج از کشور به منظور تبلیغ یا تدریس ،طبق ضوابط و مقررات ،در مدت
زمان موقت (بلندمدت یا کوتاهمدت) مأموریت نامیده میشود.
مرخصی اضطراري :مرخصیاي است که مشروط به شرط «احراز ضرورت» است ،که مرجع تشخیص
ضرورت رییس ارشد واحد آموزشی است و آن دو گونه است:
 مرخصی ترمی (یك بار در طول دوره تحصیلی براي برادران و دو بار براي خواهران).
 مرخصی یك ماهه (در هر نیمسال).
معادلسازي :طالبی که قبال دروسی را در یکی از واحدهاي آموزشی المصطفی

یا یکی از مراکز آموزشی

مورد تایید المصطفی

ـ در داخل یا خارج کشور ـ گذرانده باشند میتوانند آن واحدها را با واحدهاي

درسی فعلی المصطفی

در رشته مورد نظر تطبیق داده و معادل سازي نمایند تشخیص این امر بر عهده گروه

علمی تربیتی است.
ارزشیابی تحصیلی :ارزشیابی پیشرفت تحصیلی طلبه در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیتهاي علمی
و پژوهشی و نتایج ارزشیابی کتبی و شفاهی بین نیمسال و پایان نیمسال صورت میگیرد و ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی در نیمسال تحصیلی بر اساس میانگین نمرات دروس و واحدهاي درسی آن نیمسال است.
آزمون جامع :آزمون جامع ،به منظور ارزیابی سطح علمی و پژوهشی طلبه ،بنابر ضوابط و مقررات خاصی
پس از اتمام واحدهاي آموزشی و پیش از ابالغ تدوین رساله برگزار میشود.
رساله :منظور از رساله ،تحقیق و نوشتهاي است که طلبه بنابر ضوابط و مقررات خاصی در پایان دوره دکتري
موظف است آن را در موضوعی خاص ارائه دهد .این تحقیق زیر نظر استاد راهنما و مشاور انجام میشود و
قواعد و قوانین خاص به خود را دارد و به عنوان هجده واحد درسی محاسبه میشود.
فراغت از تحصیل :طلبهاي که کلیه واحدهاي دوره سطح چهار را با موفقیت طبق برنامه مصوب بگذراند
فارغالتحصیل محسوب میشود.
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فصل دوم :شرایط پذیرش و معرفی
ماده  )2پذیرش طلبه در دوره سطح چهار پس از احراز شرایط اعم از عمومی (شروط غیر آموزشی) و
اختصاصی (شروط آموزشی) صورت می پذیرد.
تبصره :احراز شرایط اختصاصی و عمومی (مندرج در آیین نامه پذیرشی) بر عهده معاونت آموزشی است.
ماده  )3شرایط اختصاصی ورود به دوره سطح چهار به شرح زیر است:
الف) طلبه بودن متقاضی.
ب) سنوات تحصیلی طلبه بیشتر از مدت مجاز تحصیل نباشد.
ج) داشتن مدرك کارشناسی ارشد معتبر.
د) گذراندن مراحل ارزیابی و سنجش براي ورود به دوره.
هـ) تسلط به دو زبان آموزشی فارسی و عربی.
تبصره :1در صورتی که طلبه در یکی از مراکز آموزشی داخل المصطفی

تحصیل نکرده و تنها به یکی از

دو زبان مذکور تسلط داشته باشد ،پس از قبولی و ورود به دوره ،ملزم به فراگیري زبان دوم است.
تبصره :2کسانی که مراحل پایانی تدوین پایان نامهي ارشد خود را طی می کنند ،در صورت تأیید مرکز
آموزشی ،میتوانند در آزمون دوره سطح چهار شرکت نمایند ولی شرط پذیرش و معرفی آنان ،دفاع از پایان نامه
و فارغ التحصیلی از دوره کارشناسیارشد تا قبل از شروع دوره است.
تبصره :3در صورتی که طلبه داراي ویژگی خاص باشد و یا بعضی از شرائط فوق را نداشته باشد ،پذیرش
وي به پیشنهاد رییس ارشد واحد آموزشی در کمیسیون مربوط بررسی خواهد شد.
و) تعهد به خدمت در المصطفی به میزان مدت تحصیل ،پس از فراغت از تحصیل در مکانی که المصطفی
تعیین می کند.
ماده  )4شرکت در دورههاي آموزشی دیگر ،هم زمان با تحصیل در دوره سطح چهار ،بر اساس آیین نامه
تحصیل همزمان امکان پذیر خواهد بود.

10

فصل سوم :نظام آموزشی و طول دوره
ماده  )5دوره سطح چهار دورهي آموزشی ـ پژوهشی است که دروس آن به دو صورت ،سالی ـ واحدي و
نیمسالی ـ واحدي اجرا می شود.
تبصره :1طالبی که سطح علمی آنان در حد کافی محرز باشد با تأیید گروه علمی تربیتی مربوط میتوانند به
جاي دروس فقه و اصول ،در دروس خارج حوزه و یا دروس آزاد شرکت نمایند.
تبصره :2نسبت به دروس «فقه و اصول» که طالب در خارج از واحدهاي آموزشی میگذرانند ،ارزشیابی در
پایان سال برگزار میگردد و دروس مذکور در پایان نیمسال اول به صورت ناتمام اعالم خواهد شد و در نیمسال
دوم پس از تکمیل آن ،کارنامه صادر میشود.
تبصره :3نسبت به سایر دروس که در خارج از واحد آموزشی برگزار میشود و طالب متقاضی شرکت در آن
هستند ،بر اساس تأیید گروه علمی تربیتی مربوط و تصویب شوراي آموزشی واحد آموزشی عمل خواهد شد.
ماده  )6مجموع واحدهاي دوره سطح چهار متشکل از دروس حوزوي ،تخصصی و رساله است که بر اساس
برنامههاي مصوب اجرا میشود.
ماده  )7هر نیمسال تحصیلی شامل  16هفته و هر دورهي تابستانی شامل  6هفتهي آموزشی ،مطابق با تقویم
آموزشی اعالمی از سوي معاونت آموزشی المصطفی

است.

تبصره :1مدت ارزشیابی پایان هر نیمسال و دورهي تابستانی جزو مدت آموزشی محسوب نمیشود.
تبصره :2در شرایط خاص واحد آموزشی می تواند دورهي تابستانی را براي همه یا بخشی از طالب الزامی
نماید.
ماده  )8طلبه در مرحلهي آموزشی ،موظف است در هر نیمسال تحصیلی بین  10تا  14واحد درسی از دروس
مرحلهي آموزشی را انتخاب نماید.
ماده  )9هر واحد درس نظري طی  16ساعت و هر واحد درسی عملی  32ساعت ارایه می گردد.
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تبصره :در موارد استثنائی و ضروري به تشخیص گروه علمی تربیتی و موافقت واحد آموزشی می توان یك
واحد درسی را به مدت کوتاهتر از  16هفته ارایه نمود .مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از حد
مقرّر خود کمتر نشود.
ماده  )10کالس درس با حداقل  6نفر و حداکثر  10نفر تشکیل می گردد.
تبصره :در موارد خاص به تشخیص گروه علمی تربیتی و تایید رییس واحد آموزشی این میزان قابل تغییر
است.
ماده  )11حداکثر طول دورهي سطح چهار بر اساس هر  12واحد آموزشی ،یك نیمسال محاسبه میشود و
یكسال براي تدوین رساله به آن افزوده میشود.
ماده  )12حداکثر واحد براي دوره تابستانی  4واحد درسی است.
ماده  )13در صورتی که به تشخیص استاد و تایید گروه علمی تربیتی مربوط ،تکمیل درسی در شرایط استثنایی
و اضطراري در طول یك نیمسال میسر نباشد ،آن درس نا تمام تلقی گشته و نمرهي ناتمام آن درس باید حداکثر
تا پایان نیمسال بعد به نمرهي قطعی تبدیل و در کارنامه قبلی ثبت گردد.
ماده  )14در صورتی که گروه علمی تربیتی واحد آموزشی پس از ارزیابی علمی ،گذراندن تعدادي از واحدهاي
درسی (حداکثر  6واحد) را تحت عنوان (جبرانی ،تقویتی و پیش نیاز) براي طلبهاي ضروري تشخیص دهد ،طلبه
موظف است آن دروس را به صورت فوق برنامه بگذراند.
تبصره :در صورتی که گروه علمی تربیتی واحد آموزشی ،گذراندن بیش از  6واحد درسی را براي برخی از
طالب ضروري تشخیص دهد ،بایستی موارد به تصویب شوراي آموزشی واحد آموزشی برسد.
ماده  )15تدوین رسالهي سطح چهار به میزان  18واحد بر اساس آیین نامه رسالهي سطح چهار انجام خواهد
شد.
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فصل چهارم :استاد راهنماي آموزشی و پژوهشی
ماده  )16تمامی فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی طلبه از ابتدا تا پایان دوره ،بایستی در گروههاي  5تا  8نفره
زیر نظر استاد راهنماي آموزشی و پژوهشی انجام شود.
تبصره :استاد راهنماي آموزشی و پژوهشی تا اتمام واحدهاي نظري و تصویب موضوع رساله ،تمامی
فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی طلبه را بر عهده خواهد داشت.
ماده  )17طلبه موظف است از ابتداي دوره ،با هماهنگی واحد آموزشی در یکی از گروههاي آموزشی و
پژوهشی ثبت نام نماید.
ماده  )18استاد راهنماي آموزشی و پژوهشی موظف است ،در پایان هر نیمسال تحصیلی ،گزارشی از پیشرفت
تحصیلی طلبه را به گروه علمی تربیتی مربوط در واحد آموزشی ارایه نماید.
ماده  )19طلبه حق تغییر گروه را براي یك مرتبه با هماهنگی استاد و گروه علمی تربیتی خواهد داشت.
ماده  )20استاد راهنماي آموزشی و پژوهشی میتواند بر اساس آییننامهي تدوین رساله سطح چهار ،راهنمایی
یا مشاورهي رساله طلبه را نیز بر عهده بگیرد.
تبصره :در این باره اعضاي هیئت علمی و اساتید همکار المصطفی

در اولویت هستند.

ماده  )21استاد راهنماي آموزشی و پژوهشی ،باید از میان اعضاى هیئت علمى المصطفی

یا سایر مؤسسات

آموزشى پژوهشى ،فضال و محققان حوزههاى علمیه که داراى مدرك دکترى یا سطح چهار حوزه متناسب با رشته
تحصیلی طلبه و حداقل پنج سال سابقهي تدریس در مقاطع تحصیالت تکمیلی هستند ،انتخاب شود و صالحیت
وي به تأیید شوراى تحصیالت تکمیلى واحد آموزشی رسانده شود.
ماده  )22حق الزحمه اساتید راهنماي آموزشی و پژوهشی در هر نیمسال تحصیلی به میزان یك واحد درسیِ
عملی محاسبه میگردد.
ماده  )23استاد راهنماي آموزشی و پژوهشی مىتواند همزمان ،راهنمایی حداکثر دو گروه را بر عهده بگیرد.
در صورت تشخیص واحد آموزشی ،تا سه گروه نیز قابل افزایش خواهد بود.
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فصل پنجم :حضور و غیاب
ماده  )24شرکت طلبه در تمامی برنامه هاي درسی و فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی الزامی است و در
صورت غیبت ،تشخیص موجه و غیر موجه بودن آن بر عهده استاد است.
ماده  )25مدت زمان هر جلسه درس  50دقیقه است.
3
ماده  )26غیبت بیش از
16

طلبه در هر درس ،چنانچه تماماً غیر موجه باشد ،موجب درج نمره صفر براي آن

درس خواهد شد و اگر موجّه یا تلفیقی از موجّه و غیر موجه باشد ،موجب حذف آن درس بدون درج نمره صفر
میشود.
تبصره :1قید حذف با نمرهي صفر یا بدون نمرهي صفر در ستون نمرهي کارنامه طلبه درج میشود.
تبصره :2در فرض ماده فوق ،نیمسال مزبور به عنوان نیمسال کامل و جزو سنوات تحصیلی طلبه محسوب
میشود.
ماده  )27هر گونه عدم حضور در کالس درس ،منوط به اخذ اجازهي قبلی از استاد است.
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فصل ششم :مرخصی و مأموریت به خارج از كشور
الف) مرخصی
ماده  )28طلبه در فصل تابستان میتواند به مدت حداکثر  2ماه با موافقت رییس ارشد واحد آموزشی از
مرخصی استفاده نماید.
ماده  )29طلبه میتواند در طول دورهي تحصیلی ،از مرخصی اضطراري ترمی یا یك ماهه در موارد زیر
استفاده نماید:
تبصره :1مرجع احراز ضرورت استفاده از مرخصی ،رییس ارشد واحد آموزشی است.
 -1بیماري خود یا بستگان درجه یك.
 -2انجام امور اداري.
 -3فوت بستگان درجه یك.
 -4ازدواج.
 -5حج واجب.
تبصره :2استفاده از مرخصی ترمی یك بار در طول دوره و مرخصی یك ماهه در هر ترم ممکن است.
تبصره :3نسبت به خواهران متأهل ،استفاده از مرخصی ترمی ،بیش از یك بار با تشخیص رییس ارشد واحد
آموزشی امکان پذیر است.
ماده  )30نیمسال مشتمل بر مرخصی اضطراري یك ماهه ،جزو مدت مجاز تحصیل به حساب میآید.
ماده  )31طالبی که کمتر از یك نیمسال تحصیلی تأخیر داشته و عذرشان نیز موجه بوده است ،در صورتی که
قبالً از مرخصی ترمی استفاده نکرده باشند ،تأخیر ،جزو مرخصی ترمی محسوب گشته و در صورتی که تأخیر
غیرموجه باشد ،مرجع تصمیم گیرنده کمیتهي انضباطی واحد آموزشی خواهد بود.
تبصره :طالبی که کمتر از یك نیمسال تحصیلی تأخیر داشته باشند ،در صورتی که از مرخصی ترمی استفاده
کرده باشند ،کمیتهي انضباطی واحد آموزشی ،نسبت به ادامهي تحصیل یا لغو پرونده تصمیم میگیرد.
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ماده  )32طالبی که بیش از  3ماه تحصیلی تأخیر داشته باشند و از مرخصی ترمی نیز استفاده کرده باشند،
پرونده آنها توسط واحد آموزشی تعلیق و  3ماه پس از تعلیق در صورت عدم مراجعت ،پرونده توسط واحد
آموزشی مسدود میگردد .در موارد مسدودي واحد آموزشی میبایست مراتب را به معاونت آموزشی المصطفی
(ص) اطالع دهد.
تبصره :در صورت بازگشت طلبه ،تا  6ماه پس از انسداد پرونده ،واحد آموزشی پس از بررسی دالیل تاخیر،
میتواند نسبت به جاري شدن پرونده اقدام نماید.
ماده  )33مرجع رسیدگی به موجه یا غیر موجه بودن تخلفات ناشی از تأخیر در بازگشت از مسافرت ،تا یك
ماه بر عهده آموزش و بیش از آن بر عهده کمیتهي انضباطی آن واحد آموزشی است.
ب) مأموریت
ماده  )34طلبه در سطح چهار در صورت احراز ضرورت و دارا بودن کلیهي شرایط واحد آموزشی مربوط،
میتواند جهت اعزام تبلیغی و تدریسی اقدام کند.
ماده )35مأموریتهاي تبلیغی وتدریسی باید از طریق مراجع معتبر اعزام کننده و هماهنگی بخش مربوط در
المصطفی

و با موافقت رییس ارشد واحد آموزشی صورت پذیرد.

ماده  )36حداکثر مدت زمان براي مأموریت بلند مدت دو سال و براي کوتاه مدت  40روز است.
تبصره :1استفاده از دو ماموریت بلند مدت در دورهي سطح چهار ممنوع است و در صورت ضرورت و تایید
مراجع ذيصالح تا دو مرحلهي دیگر حداکثر تا دو سال قابل تمدید است.
تبصره :2استفاده از دو ماموریت کوتاه مدت ،در یك نیمسال تحصیلی ممنوع میباشد.
تبصره :3طلبه می تواند از ماموریت بلند مدت خود در قالب دو نیمسال به صورت متوالی یا متناوب استفاده
نماید.
ماده  )37با مأموریت بلند مدت در اثناي نیمسال تحصیلی و ایام ارزشیابی و نیز تقارن مأموریت کوتاه مدت
با ایام ارزشیابی و آخرین نیمسال تحصیلی موافقت نمیشود.
ماده  )38طالبی که پس از اخذ موضوع رساله ،متقاضی اعزام به ماموریت بلند مدت باشند ،موظفند در مدت
ماموریت ،رسالهي خود را تدوین نمایند.
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ماده  )39مدت زمان مأموریت بلند مدت ،جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل طلبه محسوب نمیشود؛ ولی
مدت زمان مأموریتهاي کوتاه مدت ،جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل محسوب شده و طلبه ملزم به جبران و
شرکت در امتحانات دروس تعیین شده است.
تبصره :سفر حج واجب و اعزامهاي تبلیغی حج از شمول این ماده مستثنی است و امتحانات مربوط در موعد
دیگر برگزار میشود.
ماده  )40مدت مرخصی اضطراري یك ماهه و مأموریت کوتاه مدت طالب در صورت جبران ،حکم حضور
آنها در کالس را دارد.
ماده  )41در صورت ماموریت بلند مدت ،پروندهي آموزشی طلبه در واحد آموزشی مفتوح بوده و کلیهي
خدمات بر عهدهي همان واحد آموزشی است.
ماده  )42احکام تأخیر در مراجعت از مأموریت ،همانند احکام تأخیر در مراجعت از مرخصی است.
ماده  )43مالك شروع و پایان زمان مأموریت طلبه ،تاریخ مورد موافقت واحد آموزشی بوده و تا زمان خروج،
تابع کلیهي ضوابط آموزشی واحد آموزشی و نمیبایست برنامههاي آموزشی خود را تعطیل کند.
تبصره :در صورتی که به هر علتی زمان خروج طلبه بیش از یك ماه به تعویق بیفتد ،جهت اخذ مجوز جدید،
به استعالم مجدد مراجع اعزام کننده از واحد هاي آموزشی ،احتیاج است.
ماده  )44تمدید مدت زمان ماموریت ،حتی کمتر از یكسال ،میبایست با هماهنگی قبلی و موافقت واحد
آموزشی باشد و از حداکثر زمان ماموریت تجاوز نکند.
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فصل هفتم :انصراف و ترك تحصیل
ماده  )45انصراف طلبه از تحصیل با شرایط ذیل پذیرفته میشود:
 -1درخواست کتبی با ذکر ادله.
 -2موافقت رییس ارشد واحد آموزشی.
 -3تأیید معاونت آموزشی المصطفی

.

تبصره :حداکثر زمان اعالم واحد آموزشی پس از درخواست طلبه ،ده روز واعالم نظر معاونت آموزشی
المصطفی

نیز به مدت ده روز است و عدم اعالم نظر در مدت مذکور ،به معنی تأیید انصراف خواهد بود.

ماده  )46پس از قطعیت انصراف و انسداد پرونده ،بازگشت طلبه منوط به اجراي مراحل پذیرش مجدد و
قبولی در آزمونهاي مربوط است.
ماده  )47ترك تحصیل و عدم شرکت در برنامههاي آموزشی بدون کسب اجازه قبلی ،به مدت بیش از یك
ماه ،انصراف از تحصیل محسوب شده ،موجب انسداد پرونده توسط واحد آموزشی میشود.
تبصره :در صورت حضور طلبه در مدت زمان کمتر از یك نیمسال و ارایهي دالیل موجه ،واحد آموزشی
میتواند نسبت به جاري شدن پرونده وي اقدام نماید.

18

فصل هشتم :ارزشیابی تحصیلی
الف) ارزشیابی پایانی
ماده  )48ارزشیابی واحدهاي درسی دورهي سطح چهار ،پایان هر نیمسال برگزار میشود.
ماده  )49شرکت طالب در ارزشیابیهاي آموزشی الزامی است و عدم حضور در آن به منزلهي اخذ نمرهي
صفر است و در صورت موجه بودن عذر آنها ،آن درس بدون صفر حذف میشود.
تبصره :1هر گونه عذر جهت عدم شرکت در ارزشیابی ،قبالً باید به صورت رسمی به واحد آموزشی اعالم
شود و در صورت عدم امکان هماهنگی و اخذ مجوز ،طلبه میبایست در اولین فرصت ،با مراجعه به واحد
آموزشی نسبت به توجیه غیبت خود اقدام کند.
13
تبصره :2اگر تعداد برگزاري کالسهاي یك ماده درسی کمتر از
16

ساعات درسی باشد ،ارزشیابی آن درس

انجام نخواهد شد ؛ و به صورت درس ناتمام اعالم شده ،پس از تکمیل با هماهنگی آموزش ،ارزشیابی آن انجام
میشود.
ماده  )50نمرهي نهایی طلبه در هر درس به صورت عددي بین صفر تا بیست ارزش گذاري میشود.
ماده  )51ارزیابی پیشرفت طلبه در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت علمی در کالس ،انجام پژوهشها
و نتایج ارزشیابی پایان نیم سال صورت میگیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی طلبه در آن درس است.
ماده  )52از مجموع بیست نمره ارزشیابی در هر ماده درسی نظري براي دروسی که تحقیق الزامی دارند8 ،
نمره به تحقیقات ضمن آموزش و 12نمره به ارزشیابی پایان نیمسال اختصاص مییابد ،و نسبت به سایر دروس
از  20محاسبه میگردد.
تبصره  :1در صورت تایید گروه علمی تربیتی واحد آموزشی ،استاد می تواند به جاي ارزشیابی ،نمرات فعالیت
پژوهشی طلبه را لحاظ نماید.
تبصره :2چنانچه طلبه با هماهنگی آموزش ،درسی را به صورت غیرحضوري یا به صورت ارتقایی اخذ نماید
و ارزشیابی آن انجام شود ،نمرهي پایان نیمسال وي براساس ماده  50محاسبه و دستور العمل اجرایی آن ابالغ
میشود.
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تبصره :3طالبی که دروس خارج فقه و اصول را خارج از واحدهاي آموزشی میگذرانند ،موظف به شرکت
در ارزشیابی تحصیلی سالیانه در واحد آموزشی هستند و پس از ارزیابی و تایید گروه علمی تربیتی ،نمره در
کارنامه آنها ثبت خواهد شد.
تبصره :4دروسی که داراي تحقیق الزامی است و طلبه به صورت غیر حضوري یا به صورت ارتقایی ،آن را
اخذ مینماید ،او ملزم به نوشتن تحقیق کالسی ،طبق آیین نامه تحقیقات ضمن آموزش است.
تبصره :5طلبه میتواند حداکثر  %25مجموع واحدهاي درسی را با تأیید گروه علمی تربیتی به صورت غیر
حضوري اخذ نماید.
ماده  )53قبولی در هر ماده درسی ،کسب حداقل نمرهي  12و قبولی در هر نیمسال تحصیلی کسب حداقل
معدل  14میباشد.
ماده  )54واحد آموزشی میبایست در پایان هر نیمسال پس از آخرین ارزشیابی تحصیلی ،حداکثر تا دو ماه
براي کلیه طالب کارنامه تحصیلی صادر کند.
تبصره :عنوان مادّه درسی و تعداد واحد دروس ارتقایی عالوه بر درج نمره در ستون مربوط ،در مالحظات
کارنامه نیز با عنوان ارتقایی ثبت میگردد.
ماده  )55نمره پس از ثبت در کارنامه و کارتکس مربوط ،غیر قابل تغییر بوده و تنها در صورت احراز اشتباه
و تأیید رییس ارشد واحد آموزشی با موافقت معاونت آموزشی المصطفی

 ،تغییر نمره ممکن است.

تبصره :نمرات دروس فوق برنامه نیز در کارنامه ثبت شده و رسمیت خواهد داشت ولی در معدل محاسبه
نمیگردد.
ماده  )56در پایان هر نیمسال میانگین نمرات کلیه دروس (اعم از قبولی و مردودي) در کارنامه طلبه ثبت و
در پایان دورهي سطح چهار معدل میانگین نمرات هر نیمسال در کارتکس ثبت میشود.
تبصره  :1تنظیم و صدور کارنامه تحصیلی و محاسبه میانگین نمرات براساس دستور العمل مربوط است که
از سوي معاونت آموزشی المصطفی

ابالغ میشود.

تبصره  :2دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمیشود و نمرات این دوره تنها در میانگین کل
محاسبه میشود.
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ب)ارزشیابی ارتقایی
ماده  )57اصل بر عدم ارزشیابی ارتقایی است و در موارد خاص نظر گروه علمی تربیتی مالك عمل است.
ماده  )58طالب فقط براي یك بار در هر درس میتوانند در ارزشیابی ارتقایی شرکت نمایند.
ماده  )59ارزشیابی ارتقایی (از حیث کتبی و شفاهی) همانند ارزشیابی عادي است و همزمان با ارزشیابی
عادي واحد آموزشی برگزار میشود.
تبصره :در موارد خاص ،واحد آموزشی میتواند ارزشیابی ارتقایی را در غیر از زمان فوق برگزار کند.
ماده  )60در صورتی طلبه میتواند در ارزشیابی ارتقایی شرکت کند که دروس مورد نظر جزو واحدهاي اخذ
شده نیمسال مربوط نباشد.
ماده  )61ارزشیابی ارتقایی براساس برنامه آموزشی و متون مصوب المصطفی

انجام میشود ،ولی ارزشیابی

درس غیر حضوري بر اساس منابع و متون پیشنهادي گروه علمی ـ تربیتی که قويتر از منابع درس حضوري
است ،انجام میشود.
ماده  )62مقررات مربوط به ارزشیابی عادي شامل ارزشیابی ارتقایی نیز میشود و عدم شرکت در ارشیابی
بدون عذر موجه موجب درج نمره صفر در کارنامه میشود.
ج) ارزیابی پیشرفت تحصیلی
ماده  )63ارزیابی پیشرفت تحصیلی طلبه در هر درس براساس میزان حضور ،فعالیتهاي علمی ،فعالیتهاي
پژوهشی و نتایج سایر ارزیابیها ،پایان نیمسال صورت میگیرد و ارزیابی پیشرفت تحصیلی در نیمسال تحصیلی
براساس میانگین نمرات دروس و واحدهاي درسی آن نیمسال است.
ماده  )64در دورهي سطح چهار اگر طلبه طی دو نیمسال تحصیلی مشروط شود ،در هر مرحلهاي از تحصیل
که باشد واحد آموزشی میتواند با توجه به شرایط طلبه پرونده او را مسدود نماید.
تبصره :مشروط شدن در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب ،موجب لغو پرونده توسط واحد آموزشی
میشود.
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فصل نهم :انتخاب و تغییر رشته و گرایش
ماده  )65در صورت وجود شرایط ذیل با هماهنگی گروه علمی تربیتی مربوط و با موافقت واحد آموزشی و
تایید معاونت آموزشی المصطفی

تغییر رشته و گرایش فقط براي یك بار امکان پذیر خواهد بود:

 .1ادامه تحصیل متقاضی در رشته و گرایش قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع باشد.
 .2حداقل یك نیم سال تحصیلی با حداقل تعداد واحد مصوب را گذرانده باشد.
 .3معدل کل واحد هاي گذرانده کمتر از  14نباشد.
 .4در مدت مجاز تحصیل ،امکان گذراندن واحدهاي مصوب درسی رشته و گرایش جدید ،وجود داشته
باشد.
ماد  )66طلبه باید در خواست تغییر رشته و گرایش خود را کتباً به انضمام مدارك الزم ،حداقل یك ماه پیش
از شروع نیمسال تحصیلی به واحد آموزشی محل تحصیل خود تسلیم کند و واحد آموزشی نیز موظف است
حداکثر دو هفته پس از دریافت در خواست طلبه ،پاسخ او را با توجه به نظر گروه هاي علمی تربیتی مبدأ و
مقصد و شرائط فوق ارائه دهد و معاونت آموزشی المصطفی

باید تا یك هفته نتیجه را به واحد آموزشی مبدأ

اعالم نماید.
ماده  )67پس از اعالن موافقت با تقاضاي تغییر رشته و گرایش ،طلبه موظف است در اولین نیمسال در رشته
و گرایش جدید ثبت نام نماید و در صورت تخلف و عدم پیگیري ،مشمول تخلفات آموزشی خواهد شد.
ماده  )68واحدهاي درسی گذرانده شدهي طلبه در رشته و گرایش قبلی توسط گروه علمی تربیتی مربوط به رشته و
گرایش مورد تقاضا بررسی و براساس ضوابط معادل سازي مورد پذیرش و یا عدم پذیرش قرار می گیرد.

تبصره :1طلبه موظف است در کالسی که نمره آن پذیرفته نشده شرکت نماید.
تبصره :2طلبه موظف است دروس پیش نیاز رشته و گرایش جدید را بگذراند.
تبصره :3در صورت نیاز به گذراندن دروس پیشنیاز به میزان  10واحد و بیشتر ،فقط یك نیمسال به طول
تحصیل طلبه اضافه می شود.
ماده  )69طالبی که کمتر از دو سال از زمان تحصیلشان در سطح چهار نگذشته باشد ،میتوانند در آزمون
دکتري شرکت نمایند.
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فصل دهم :انتقال
ماده  )70انتقال به معنی تغییر محل تحصیل طلبه است و بر اساس شرایط ذیل ،انجام می پذیرد:
 .1گذراندن حداقل یك نیمسال تحصیلی در واحد آموزشی مبدأ.
 .2باقی ماندن حداقل دو ترم تحصیلی از واحدهاي درسی دوره.
 .3نداشتن منعی جهت تحصیل در واحد آموزشی مبدأ.
 .4وجود رشته و گرایش تحصیلی طلبه در واحد آموزشی مقصد.
 .5موافقت واحد آموزشی مبدأ و مقصد.
ماده  )71مراحل انتقال به شرح ذیل است:
 .1ارایه در خواست کتبی از سوي طلبه به واحد آموزشی در مدت حداقل یك ماه و نیم قبل از شروع نیمسال
تحصیلی.
 .2اظهار نظر واحد آموزشی مبدأ در مورد تقاضاي طلبه ظرف مدت یك هفته .در صورت موافقت واحد
آموزشی مبدأ ،سوابق آموزشی طلبه جهت اظهار نظر به واحد آموزشی مقصد ارسال میشود.
 .3اظهار نظر واحد آموزشی مقصد حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت مدرك مبنی بر موافقت یا
مخالفت با پذیرش طلبه.
 .4اظهار نظر معاونت آموزشی المصطفی

حداکثر ظرف مدت یك هفته پس از دریافت نظر واحد آموزشی

مبدأ و مقصد.
ماده  )72انتقال طلبه از واحدهاي آموزشی المصطفی
معاونت آموزشی المصطفی

«داخل کشور» به خارج و بالعکس باید با موافقت

باشد.

ماده  )73در صورتی که انتقال مستلزم تغییر رشته و گرایش باشد ،الزم است طلبه شرایط تغییر رشته و گرایش
را هم دارا باشد.
ماده  )74در موارد ضرورت و شکایت طلبه از واحد آموزشی مبدأ ،معاونت آموزشی المصطفی
شخصاً نسبت به انتقال طلبه اقدام نماید.
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میتواند

فصل یازدهم :طلبه مهمان
ماده  )75در مواردي که طلبه به طور موقت ،ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد ،می تواند با موافقت
واحدهاي آموزشی مبدأ و مقصد ،به عنوان طلبهي مهمان ،به طور موقت ،محل تحصیل خود را تغییر دهد.
تبصره :1مهمان شدن طلبه در واحد آموزشی دیگر به صورت تك درس (براي گذراندن یك یا چند درس)
با موافقت واحد آموزشی مبدأ و مقصد بال مانع است.
تبصره :2انتخاب واحد طلبه ،چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت ،باید با هماهنگی گروه
علمی تربیتی و موافقت واحد آموزشی مبدأ و مقصد باشد.
ماده  )76مهمان شدن طلبه در یك واحد آموزشی ،مشروط بر این است که حداقل یك نیمسال تحصیلی را
در واحد آموزشی مبدأ گذرانده باشد.
ماده  )77تعداد دروسی را که طلبه به صورت مهمان ( چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس)
در یك یا چند واحد آموزشی گذرانده است ،نباید از  30درصد کل واحدهاي دوره تجاوز کند.
ماده  )78واحدهایی را که طلبه مهمان در یك واحد آموزشی می گذراند ،عیناً در کارنامه او در واحد آموزشی
مبدأ ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین معدل کل او منظور خواهد شد و واحد
آموزشی مقصد موظف است طبق برنامه ،کارنامهي طلبه را به واحد آموزشی مبدأ ارسال نماید.
ماده  )79مدرك فراغت از تحصیل طلبهي مهمان توسط واحد آموزشی مبدأ صادر می شود.
ماده  )80مهمان شدن طلبه از واحدهاي آموزشی المصطفی
باید با موافقت معاونت آموزشی المصطفی

باشد.
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«داخل کشور» به «خارج کشور» و «بالعکس»

فصل دوازدهم :معادل سازي
ماده  )81طالبی که قبال درو سی را در یکی از واحدهاي آموز شی الم صطفی
مورد تایید المصطفی

یا یکی از مراکز آموز شی

ـ در داخل یا خارج کشور ـ گذراندهاند ،میتوانند واحدهاي درسی خود را مشروط به

کسب شرایط ذیل ،معادل سازي نمایند:
 )1سرفصلهاي دروس گذرانده با دروس برنامه رشتهي جدید ـ به تشخیص گروه علمی ـ تربیتی مربوط در
واحد آموزشی مقصد ـ حداقل  %75اشتراك محتوایی داشته باشد و از نظر تعداد واحد کمتر نباشد.
 )2نمرات دروس گذرانده شده طلبه از  16کمتر نباشد.
 )3پذیرش دروس معادل سازي شده ،مشروط به ارزیابی علمی طلبه توسط گروه علمی تربیتی مربوط است.
ماده  )82به ازاي هر  10واحد درسی معادل سازي شده ،یك نیمسال تحصیلی از مدت مجاز تحصیل کسر
میشود.
ماده  )83دروس پذیرفته شده در کارنامه طلبه ثبت و نمرات آنها صرفا در محاسبهي میانگین کل نمرات در
پایان تحصیل منظور میشود.
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فصل سیزدهم:امتحان جامع
ماده  )84طلبه اي که دروس مرحله آموزشی دوره سطح چهار را با موفقیت به پایان رسانیده باشد و میانگین
کل نمرات وي کمتر از  14نباشد ،در صورتی که متقاضی دریافت مدرك سطح چهار المصطفی

باشد ،باید در

آزمون جامع که پس از اتمام دوره و به صورت کتبی و شفاهی برگزار میشود شرکت کند.
ماده  )85آزمون جامع کتبی و شفاهی زیر نظر رئیس ارشد واحد آموزشی و توسط هیئتی مرکب از  5نفر به
شرح زیر برگزار میگردد:
 مدیر گروه علمی تربیتی مربوط؛  4نفر عضو هیئت علمی داراي حداقل مرتبه استادیاري یا استادیار پژوهشی با  3سال سابقه تدریس یا تحقیق دردوره کارشناسی ارشد به تعیین شوراي تحصیالت تکمیلی مجتمع و مؤسسات آموزش عالی المصطفی

.

تبصره :طراحی سؤاالت کتبی و تصحیح اوراق توسط هیئت مذکور انجام میشود.
ماده  )86آزمون کتبی از محتواي دروس رشتهي مربوط حداقل در  4درس به صورت تشریحی و حداکثر در
 2روز متوالی انجام میشود.
تبصره :1برگزاري آزمون شفاهی منوط به کسب حداقل معدل  15در آزمون کتبی است ،مشروط بر این که
نمرات هیچ یك از دروس کمتر از  12نباشد.
تبصره :2در صورت عدم موفقیت طلبه در اولین آزمون کتبی ،آزمون مجدد براي دروسی که نمره آنها بین 12
تا  15باشد ،تنها براي یك بار و حداکثر در چهار ماه بعد برگزار میشود و در صورتی که نمرات کمتر از 12
باشد ،طلبه مجاز به شرکت در آزمون مجدد نمیباشد.
ماده  )87آزمون شفاهی بر اساس اطالعات و توانائی علمی و در مورد موضوع رساله سطح چهار و یا حوزه عامتر
رشتهي تخصصی طلبه به منظور ارزشیابی قابلیتهاي پژوهشی و آموزشی و توانائی طلبه در انجام پژوهش برگزار میشود.

ماده  )88ارزش آزمونهاي کتبی و شفاهی به ترتیب  70و 30درصد نمره نهائی است و میانگین کل نمرات
طلبه در آزمون جامع نباید از  16کمتر باشد.
ماده  )89مجتمعها و مؤسسات آموزش عالی موظفند حداکثر تا یکماه پس از برگزاري آزمون جامع ،نتایج را
به معاونت آموزشی المصطفی

ارسال نمایند.
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فصل چهاردهم :فراغت از تحصیل
ماده  )90طلبه اي که کلیهي واحدهاي مصوب دورهي سطح چهار را طبق برنامه و براساس این آییننامه با
موفقیت گذرانده باشد ،فارغالتحصیل این دوره شناخته شده ،به وي گواهی ریز نمرات اعطا میشود.
ماده  )91طالبی که متقاضی دریافت مدرك سطح چهار المصطفی

هستند ،بایستی شرایط زیر را دارا باشند:

 تمامی واحدهاي مصوب مرحلهي آموزشی سطح چهار را گذرانده باشند. از رساله خود با حداقل درجه خوب دفاع نمایند. معدل واحدها در طول دوره کمتر از  12نباشد. معدل کل کمتر از  14نباشد. در آزمون جامع شرکت نموده و معدل آن کمتر از  16نباشد.تبصره :به مواردي که کمیتهي انضباطی طبق آییننامهي مربوط از اعطاي مدرك منع کند ،مدرك تعلق نمیگیرد.
ماده  )92واحدهاي آموزشی موظفند ،حداکثر سه ماه پس از فارغالتحصیلی طلبه مراتب را به منظور صدور
مدرك به معاونت آموزشی المصطفی
المصطفی

اعالم کنند و صدور مدرك تحصیلی پس از تأیید معاونت آموزشی

و امضاي ریاست المصطفی

قطعی میگردد.

ماده  )93در صورتی که میانگین نمرات طلبه از  14کمتر باشد ،چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته
باشد میتواند حدّاکثر تا  12واحد درسی از درسهایی را که با نمره کمتر از  14قبول شده است ،در یك نیمسال
تحصیلی مجّدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید.
ماده  )94به افرادي که معّدل آنها بین  14تا  14باشد و یا به هر دلیل از ادامه تحصیل بازمانده باشند ،گواهی
ریز نمرات اعطا میشود.
ماده  )95تصمیمگیري و رفع ابهام در مواردي که آییننامه در آن ساکت است یا مبهم به نظر میرسد بر عهده
معاونت آموزشی المصطفی

میباشد.

این آییننامه در  95ماده و  50تبصره در تاریخ  1390/2/24در کارگروه بازنگري و اصالح مقررات آموزشی

وابسته به شوراي آموزشی المصطفی
المصطفی

مورد بررسی نهایی صورت گرفت و در تاریخ  1390/4/14توسط رییس

ابالغ شده است.
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