مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه (خوارهان)
آیین نامه آموزش
«سطح »2
 ( .1ماده 1آیین نامه آموزشی) آهَصش دس توا مٕ هذاسس تاتعِ هشوض  ،هثتٌٖ تش «ًظام ٍاحذٕ» است .دس اٗي
ًظام ،اسصش ّش دسس تا تعذاد ٍاحذآى دسس سٌد٘ذُ ضذُ ٍ لثَلٖ ٗا عذم لثَلٖ دس ٗه دسس ،تِ ّواى
دسس هحذٍد خَاّذ ضذ.
( .2ماده 2آٗ٘ي ًاهِ آهَصضٖ) هذت صهاى ّش خلسِ دسسٖ  ،تشاتش تا پٌداُ دل٘مِ است ٍ دٍ خلسِ تا ّنًَ ،د
دل٘مِ هٖ تاضذ.
 ( .3ماده 3آٗ٘ي ًاهِ آهَصضٖ) ّش سال تحص٘لٖ  ،هتطىل اص دٍ ً٘وسال تحص٘لٖ ٍ ّش ً٘وسال تحص٘لٖ ،
ّفت آهَصضٖ ٍ دٍ ّفتِ اهتحاًات است.
ضاهل ضاًضدُ ٓ

تبصره :هذاسس هَظف اًذ اهتحاًات طالتٖ سا وِ دس ٗىٖ اص ً٘وسالّإ تحص٘لٖ ً ،وش ٓ 12 - 10
آٍسدُاًذ ،دس ضْشَٗسهاُ تشگضاس وٌٌذ.
ّفت چْاسم ضْشَٗسهاُ ٍ پاٗاى آىّ ،فتِ اٍل ت٘شهاُ ٍ
( .4ماده 4آیین نامه آموزشی) آغاص سال تحص٘لٖ  ،اص ٓ
تا اعالم «تمَٗن تحص٘لٖ» اص طشف هشوض خَاّذ تَد.
 ( .5ماده  5آٗ٘ي ًاهِ آهَصضٖ) هذاسس هَظف اًذ تشًامٓ دٍسُ عوَهٖ سا وِ تِ صَست ً٘وسالٖ اص طشف
هشوض اتالغ ه٘طَد ،اخشا وٌٌذ.
تبصره :تغ٘٘ش دس تٌظ٘ن تشًاهْْا تا ّوآٌّگٖ هشوض تالهاًع است .
( .6ماده  6آٗ٘ي ًاهِ آهَصضٖ) هذاسس هَظف تِ اخشإ دٍسُ عوَهٖ تِ ٗىٖ اص سٍش ّإ رٗل هٖ
تاضٌذ:
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الف) اتوام دٍسٓ عوَهٖ دس پٌح سال تشإ داسًذگاى هذسن دٗپلن ٗا ّفت سال تشإ داسًذگاى هذسن س٘ىل

 :تا

ّفتْإ  30ساعت ( 19ساعت حضَس دس والس 6 ،ساعت هثاحثِ ٍ تحم٘ك ٍ  5ساعت اهَس فشٌّگٖ  -تشت٘تٖ)
ب) اتوام دٍسٓ عوَهٖ دس ضص سال تشإ داسًذگاى هذسن دٗپلن ٗا ّطت ًٍ٘ن سال تشإ داسًذگاى
هذسن س٘ىل  :تا ّفتْإ  24ساعت (  16ساعت حضَس دس والس 4 ،ساعت هثاحثِ ٍ تحم٘ك ٍ  4ساعت
اهَس فشٌّگٖ  -تشت٘تٖ)

تبصره :اخشإ صثحگاُ ٍ تشًاهٔ ًواص خواعت ظْش خاسج اص ساعات فَق است.
 ( .7ماده 7آٗ٘ي ًاهِ آهَصضٖ) حذاوثش هذت هداص تحص٘ل تا احتساب هشخصٖ ّاتشإ ٍسٍدّٕإ دٗپلن,
ّفتسال ٍ تشإ ٍسٍدّٕإ س٘ىل ًِ ,سال هٖتاضذ.

تبصره  :1دس صَستٖ وِ هذسسِ ،ضَ٘ٓ دٍم سا دس اخشإ دٍسُ اًتخاب وٌذٗ ،ه سال تِ حذاوثش تحص٘ل
اضافِ هٖ ضَد؛

تبصره :2هذت صهاًٖ وِ طلثِ تِ دل٘ل عذم اساٗٔ دسس اص سَٕ هذسسِ اص تحص٘ل هحشٍم تَدُ ،خضٍ
سٌَات تحص٘لٖ ٍٕ هحسَب ًوٖضَد.
( .8ماده 8آٗ٘ي ًاهِ آهَصضٖ) دس صَستٖ وِ طلثِ ًتَاًذ ٍاحذّإ الصم سا دس حذاوثش هذت هداص تحص٘ل
تِ اتوام تشساًذ ،اص اداهٔ تحص٘ل هحشٍم ه٘گشدد.
 ( .9ماده 9آٗ٘ي ًاهِ آهَصضٖ) طلثِ هٖتَاًذ دس ٗه ٗا چٌذ ً٘وسال تحص٘لٖ ،تا هَافمت ضَسإ هذسسِ،
حذالل  ٍ 12حذاوثش ٍ 20احذ دسسٖ سا تا تَخِ تِ حذاوثش هذت هداص تحص٘ل اًتخاب نًذ.

تبصره :2طلثِإ وِ دس ٗه ً٘وسال هعذل 18تِ تاال وسة ًواٗذ  ،تا هَافمت ضَسإ هذسسِ هٖتَاًذ
دس ً٘وسال تعذ ،حذاوثش تا ٍ 24احذ دسسٖ سا اًتخاب نًذ
تبصره :3طلثِ إ وِ دس ٗه ً٘وسال هطشٍط ضَد ،دس ً٘وسال تعذ حك اًتخاب ت٘ص اص ٍ 14احذ سا
ًذاسد؛
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تبصره :4دسآخشٗي ً٘وسال تحص٘لٖ ،اخز حذاوثش ٍ 24احذ تا هَافمت ضَسإ هذسسِ هداص هٖ
تاضذ.
ماده )32اولین نیمسال تحصیل طلبه ،دوره آزمایشی وی بوده و در صورتی که صالحیتهای علمی،
اخالقی ،رفتاری و انضباطی الزم را کسب ننماید؛ از ادامه تحصیل محروم میشود.
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