
 

 ساختار جدید آموزشی در طالب حوزه های علمیهتحصیل  ادامه نحوه
     مین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخهشتمصوب بیست و 

91/3/9311 
 

اول متوسطه  ( که با مدرک قبولی پایان دوره راهنمایی تحصیلی یا پایان دوره  های علمیه )خواهران و برادرانبه طالب حوزه

مدیریت  /صییال) ) جامعه الرهرا) ) ( مراجع ذیسییوی نامه از معرفی تأیید و ارائهبا  ،اندهای علمیه تحصیییک کردهدرحوزه

 به شر) زیر ادامه تحصیک دهند. ،شود در ساختار جدید آموزشیاجازه داده می(،  های علمیه مراکر استانهاحوزه

از توانند در پایه دوازدهم یکیدر حوزه علمیه با موفقیت گذرانده باشیییند، میرا طالبی که حداقک سیییه پایه تحصییییلی  -1

نامه آموزشییی دوره دوم متوسییطه شیییوه نیمسییالی یینادبیات و علوم انسییانی یا علوم و معارا اسییالمی مطاب  آهای رشییته

صیک دهند. درو   ثبت حدیوا ضربدری )قبول بدون    پایهنام کنند و ادامه تح صورت  های دهم و یازدهم این قبیک افراد به 

 شود.نمره( پذیرفته می

در یکی  ،تطبی  درو  از توانند پسطالبی که سنوات تحصیک آنها در حوزه علمیه کمتر از سه پایه تحصیلی باشد می       -2

شیوه نیمسالی واحدی      نامه های تحصیلی شاخه متوسطه نظری یا کاردانش برابر آیین    از رشته  آموزشی دوره دوم متوسطه 

 د.شوادامه تحصیک دهند. نمرات درو  پذیرفته شده در سواب  و مدارک تحصیلی متقاضیان ثبت می نام کنند وثبت

 است. الرامی ،شاخه کاردانشمهارتی های در رشتههای فنی و غیرفنی شایستگیدرو  گذراندن  - 1تبصره

ص  شاخه     وزارت آموزش و پرورش  -2رهتب سطه  ست جدول تطبی  درو  حوزوی با درو  دوره متو نظری و های موظف ا

 کند.ابالغ کاردانش را حداکثر ظرا مدت یک ماه تهیه و 

 شود.ابالغ می با امضای وزیر آموزش و پرورشنامه اجرایی این مصوبه شیوه -3تبصره

جلسه کمیسیون  (22)وهشتمینبیست در ،در ساختار جدید آموزشی یههای علمنحوه ادامه تحصیک طالب حوزه :موضوع

 .به تصویب رسید 11/3/1311عالی آموزش و پرورش تاریخ معین شورای
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 ، مورد تأیید است.آموزشی در ساختار جدید های علمیهطالب حوزهنحوه ادامه تحصیک 
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