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مقدمه:
جامعةالمصطفی

العالمیه نهادی علمی با هویت حوزوی است که از طریق کارکردهاای آموزشایت تربیتایت

پژوهشی و فرهنگیت در عرصهی بینالملل فعالیت مینماید و بر این اساس معاونات آموزشای المصاطفی

در

راستای ایجاد هماهنگی فعالیتهای آموزشی واحدهات ارتقای کیفیت آموزش و رفع مشکالت مربوط به مقررات
آموزشیت اقدام به بازنگری و تدوین آیین نامه های آموزشی نموده است.
نظر به وجود دستاوردهای کسب شده در اجرای آیین نامه تحصیل هم زمانت تغییر اوضاع و احاوا و شارای
جدید طالب و واحدهای آموزشیت بهینه سازی مقررات و ضواب آموزشیت پاساگگویی مناساب باه نیازهاای
متنوع آموزشی طالب ممتاز واجد شرای و استفاده حداکثری از ظرفیتها و امکانات آموزشی داخل و خاار
المصطفی

ت ضرورت بازنگری آیین نامه تحصیل هم زمان ایجاب گردید.

برای دستیابی به این مقصود و به منظور ساماندهی و فراهم کاردن شارای بارای اساتفاده از فرصاتهای
تحصیلی "،آییننامه تحصیل هم زمان " مورد بازنگری قرار گرفت.
بیگمان دیدگاهها و نظرات مجریان و متصدیان امور آموزشی دربارهی نتایج حاصل از اجرای ایان آیینناماه
میتواند در تجدید نظرهای بعدی در کانون استفاده و استناد قرار گیرد.
در این آییننامهت از جامعهالمصطفی

العالمیه با عنوان اختصاری المصطفی

یاد میشود.

معاونت آموزشی
جامعهالمصطفی
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العالمیه

فصل اول :کلیات

ماده  :1تعاریف:
واحد آموزشی تربیتی :شامل واحدهای آموزشی تربیتی المصطفی
المصطفی

و سایر مراکز آموزشی مورد تایید

می باشد.

تحصیل همزمان :آموزش در دو رشته تحصیلی به طور هم زمانت تحصیل هم زمان نامیده میشود.
و جمعای از اعااای

گروه علمیتربیتی :گروهی متشکل از مدیر منصوب از سوی رییس المصاطفی

هیأت علمی و اساتید است که در گرایش خاصی یا چندین گرایش متجانس در چارچوب آییننامهی گروههای
علمی تربیتی در المصطفی

فعالیت دارند.

رشته :رشته یکی از شاخههای فرعی در طبقهبندی علمی (علوم و معارف اسالمیت علاوم انساانیت علاوم
پایه و )...است که از لحاظ موضوع و کارآمد کامالً مشگص و از دیگر موضوعات متمایز است.
واحدهای درسی اصلی :منظور از آن میزان درسی است که تحات عناوان عنااوین دروس در سرفصال
رشته های مصوب شورای آموزش المصطفی

و وزارت علوم اعالم گردیده و طلبه ملزم است آن واحدها را

بگواند و مورد ارزشیابی قرار گیرد.
سال تحصیلی :هر سا تحصیلی از نه ماه درسی به صورت پیوسته تشکیل میشود.
طلبه :به آن دسته از فاالی عالقهمند به تحصیل اطالق میشود که المصطفی

آنها را پذیرفتاه و طباق

مقررات ثبت نام کردهاند و به صورت حاوری در یکی از واحدهای آموزشی المصطفی

به تحصیل اشتغا

دارند.
انصراف از تحصیل :در صورتی که طلبه رسماً عدم تمایل خود را به ادامهی تحصایل اعاالم کنادت ایان
اقدام او انصراف از تحصیل است.
معادل سازی :طالبی که قبال دروسی را در یکی از واحدهای آموزشی المصاطفی
آموزشی مورد تایید المصطفی
واحدهای درسی فعلی المصطفی

یاا یکای از مراکاز

ا در داخل یا خاار کشوراا گذراناده باشاند میتوانناد آن واحادها را باا
در رشته مورد نظر تطبیق داده و معاد سازی نمایند تشگیص این امر بار

عهده گروه علمی تربیتی است.
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فراغت از تحصیل :طلبهای که کلیه واحدهای دوره آموزشی را با موفقیت طبق برنامه مصاوب بگذراناد
فارغالتحصیل محسوب میشود.
ماده  :2اهداف:
 .1زمینهسازی برای شکوفا شدن استعداد طالب ممتاز واجد شرای .
 .2پاسگگویی مناسب به نیازهای متنوع آموزشی طالب ممتاز واجد شرای .
 .3فراهم کردن شرای برای استفاده از فرصتهای تحصیلی.
 .4استفاده حداکثری از ظرفیتها و امکانات آموزشی داخل و خار المصطفی
 .5ساماندهی به تحصیل همزمان بر اساس ضواب مندر در این آییننامه.

فصل دوم :شرایط و وظایف

ماده  :3طلبه موظف به اخذ مجوز از معاونت آموزشی جهت تحصایل همزماان در واحادهای آموزشای
المصطفی

یا سایر واحدهای آموزشی خار از المصطفی

میباشد.

ماده  :4در صورتی که طلبه بدون مجوز در در رشته دوم تحصایل نمایاد رشاته دوم وی کاان لام یکان
گردیده و موظف به ارائه نامه انصراف از رشته دوم به واحاد آموزشای باوده و در غیار ایان صاورت پروناده
تحصیلی طلبه مسدود میگردد.
ماده  :5طالب دورههای کارشناسی و باالتر در صورت داشتن شرای میتوانند در دورههای هم ساط و
پایینتر به تحصیل هم زمان بپردازند.
تبصره :احراز صالحیت های علمیت آموزشی و تربیتی طلبه متقاضی بار عهاده واحاد آموزشای مرباوط
است.
ماده  :6شرای متقاضیان تحصیل همزمان
 -1دارا بودن حداقل معد  19در واحادهای اصالی دوره کارشناسای و  18در دوره کارشناسای ارشاد و
باالتر.
تبصره :استمرار تحصیل همزمان طلبه در رشته دومت مشروط به حفظ معد مذکور در بند فوق و حاداکثر
تا دو نمره تنز در معد می باشد.
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 -2نداشتن طو تحصیل در دوره تحصیلی جاری و توجه به حداکثر مدت مجاز تحصایل طاالب در 15
سا
 -3گذراندن یک نیمسا بعد از تعیین رشته او در دوره کارشناسی.
 -4گذراناادن  2نیمسااا از دوره کارشناسیارشااد و باااالتر در رشااته او مشااروط بااه گذراناادن حااداقل
واحدهای درسی مصوب.
 -5اخذ تعهد عمل به مقررات و ضواب تحصیل هم زمان.
 -6موفقیت در آزمون و مصاحبه علمی در رشته دوم المصطفی

بر اساس مقررات آموزشی.

تبصره :1شرکت در آزمون و مصاحبه علمی رشته دومت منوط به تایید معاونت آموزشای ساازمان مرکازی
میباشد.
تبصره :2در صورت محدودیت در ظرفیت پذیرشی ت اولویت با متقاضیان غیر تحصیل همزمان است.
ماده  :7طلبه موظف است حداکثر پس از دو نیم سا از فراغت در رشته او از رشته دوم فارغ التحصایل
شود.
ماده  :8طلبه مشغو به تحصیل همزمانت ملزم به ارائهی کارنامه تحصیلی رشته تحصیلی دومت  -اعام از
داخل و خار المصطفی

 -به واحد آموزشی رشته او در پایان هر نیمسا است.

ماده  :9در صورت تعارض برنامه درسی و امتحانات رشته او با رشته دومت اولویت با برناماه درسای و
امتحانات مدرسه واحد آموزشی رشته او است.
ماده  :10در صورت عدم استمرار شرای تحصیل همزمانت واحد آموزشی رشته او میتواند طلبه را از
ادامه تحصیل در رشته دوم محروم نماید.
ماده  :11در صورتی که برخی از دروس در رشته او و دوم مشترک باشدت گذراندن آن دروس در رشته
او و معاد سازی در رشته دوم با تایید گروه علمی تربیتی کافی است.
ماده  :12مراکز آموزشی خار المصطفی

بایستی مورد تأیید المصطفی

باشند.

ماده  :13طلبه در هر دوره آموزشی فق برای یکبار میتواند از فرصت تحصیل هم زمان استفاده نماید.
ماده  :14تغییر رشته در رشته دوم تحصیا هم زمان مجاز نمیباشد.
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ماده  :15حداقل واحدهای مجاز به انتگاب در رشته او تابع مقاررات آیینناماه آموزشای مرباوط و در
رشته دوم در المصطفی

طلبه میتواند یک سوم از واحد مصوب در هر نیمساا را کمتار اخاذ نمایاد و در

مراکز آموزشی خار المصطفی

تابع مقررات مربوط است.

ماده  :16انصراف از تحصیل در رشته دوم پس از معرفیت به منزله یک مرحله استفاده از تحصیل همزمان
است و طلبه حق استفاده از این امتیاز را تا پایان دوره نگواهد داشت.
ماده  :17انصراف از رشته او در تحصیل همزمان ممنوع است و در صورت انصرافت پرونده تحصایلی
طلبه مسدود میگردد.
ماده  :18المصطفی

برای طلبهای که واحدهای درسی رشته دوم را در واحدهای آموزشی با موفقیات

گذرانده است مدرک داخلی صادر مینماید و صدور مدرک رسمی وزارت علوم بر اساس ضواب و قوانین آن
وزارت است و در صورتی که واحدهای درسی را در مراکز آموزشی خار از المصاطفی

گذراناده باشادت

معاونت آموزش نسبت به صدور مدرک هیچگونه تعهدی نگواهد داشت.
ماده  :19زمانی که طلبه مطابق این آییننامه در هر یک از دو رشتهت مشغو به تحصیل باشدت از خدمات
تحصیلیت رفاهیت تربیتی و فرهنگی برخوردار خواهد بود.
ماده  :20ارائه خدمات در صورتی که رشته او به اتمام رسیده باشدت اعم از اینکه رشته تحصیلی دوم در
داخل یا خار المصطفی

باشدت با رعایت ماده  7بر عهده واحد آموزشی رشته او است.

تبصره :با توافق واحد آموزشی محل تحصیل رشته او و رشته دوم طلبهت این وظیفه قابل انتقا به واحد
آموزشی رشته دوم خواهد بود.
ماده  )19نظارت بر حسن اجرای آیین نامه و تصمیمگیری و رفع ابهام در مواردی که آییننامه از ذکار
آن ساکت بوده یا مبهم به نظر میرسدت بر عهده معاونت آموزشی المصطفی

است.

ماده )20این آییننامه مشتمل بر  20مااده و  5تبصاره میباشاد کاه در تااری

1396/1/30در چهاارمین

جلسه کمیسیون تدوین و بازنگری آیین نامه های آموزشی باازنگری گردیاده و در تااری  1396/2/31توسا
ریاست محترم المصطفی

تایید و به صورت آزمایشی برای یکسا ابالغ گردید.
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