شمارة مصوبه ،5301 :تاريخ مصوبه ،69/5/03 :تاريخ ثبت ،69/5/06 :شمارة جلسه11 :
انتخاب یک نفر شخصیت علمی حوزوی در شورای گسترش حوزههای علمیه

به استناد مادة  4اساسنامة شورای گسترش حوزههای علمیه ،موضوع مصوبة  ،424حجت االسالم و المسلمین آقای سیی
هاشم حسینی بوشهری به عنوان شخصیت علمی حوزوی در شورای گسترش حوزههای علمیه انتخاب گردي .

1

شمارة مصوبه ،5311 :تاريخ مصوبه ،69/0/05 :تاريخ ثبت ،69/0/53 :شمارة جلسه99 :
آییننامة امتحانات شفاهی

مقدمه

در راستای اجرای مصوبات شورای عالی حوزههای علمیه و مرکز م يريت حوزههیای علمییه در وصیور ارزشییابی و
ارزيابی علمی طالب و به منظور ت قیق در نحوة برگزاری امتحانات شیااهی و تیییین ضیوابن آن« ،آيییننامیة امتحانیات
شااهی» به شرح ذيل ت وين گردي .
فصل اول :کلیات

مادة  .5تعاريف
 .1امتحان شفاهی :سنجشِ علمی است که در آن توانمن ی طالب ،در جلسیة حویوری و بیه تیورت رسیش و
 . 1ايشان جايگزين حجت االسالم سی محم علی م رسی يزدی که به موجب تصمیم جلسة ( 44دورة هاتم) ،مورخ  51/11/11انتخاب ش ه
بودن  ،گردي .

اسخ از مح ودة درسی معین ،مورد ارزيابی قرار میگیرد .
 .2کارگاه آموزشی :دورة آموزشی فشردهای است که جهیت دانیشافزايیی طیالب در دروت تج يی ی امتحانیات
شااهی مقطع مربوطه ،برگزار میگردد.
 .3مصاحبة علمی :امتحان شااهی از دروت وارج که در ايان هر سال شرکت در دروت وارج معتیر ،طیی ههیار
سال به عمل میآي .
مادة  .0اه اف
اه اف امتحانات شااهی عیارت است از:
 .1ارزيابی توانمن ی و سنجش علمی؛
 .2ارتقاء سطح علمی و آموزشی؛
 .3ارزيابی ق رت بیان و تجزيه و تحلیل مطالب.
فصل دوم :محدودة امتحان

مادة  .0امتحان شااهی از طالب فعال آموزشی در ايان مقیاطع تحصییلی 1از دروت مشیخ

شی ة آن مقطیع (طییق

ج ول شمارة  ،1در ذيل مادة  )1به عمل میآي .
مادة  .1مصاحیة علمی درت وارج در ههار دوره 2،س از قیولی در کلیة امتحانات کتییی و شیااهی در ايیان هیر سیال
شرکت در دروت وارج معتیر به عمل میآي .
تبصرة  :5در تورت ارائة مقالة علمی ژوهشی و فقاهتی مرتین با موضوع درت وارج ،س از ارزيیابی و تیيیی اسیاتی
معاونت آموزش ،برای طالب دورههای عمومی ،ح اکثر  1نمرة تشويقی در مصاحیة علمی ،تعلق میگیرد.

 .1در ايههای  8 ،6 ، 3و  11از برنامة آموزشی جاری.
 .2هر دورة درت وارج شامل قیولی در يک مصاحیة وارج فقه و يک مصاحیة وارج اتول میباش .

تبصرة  :0برای طالب مشغول به تحصیل در سطح ههار رشتههای تخصصی ،شرکت در دو دورة مصیاحیة فقیه و اتیول
(که در يک سال يک امتحان فقه و در سال ديگر يک امتحان اتول برگزار میگردد) کاايت میکن .
مادة  .1عناوين و مح ودههای امتحانات شااهی در برنامههای آموزشی جاری و ج ي  ،طیق ج ول ذيل میباش :
جدول شمارة 1
ردیف

مقطع

پایه

برنامه آموزشی جاری
عناوین

قرائت
1

مقدمات

3

2

یک

6

بالغت
نحو
اصول

فقه

محدوده امتحانی

روانخوانی ،تجوید و ترتیل قرآن  ،نماز،
ادعیه و زیارات
مختصر یا جواهر البالغه تمام کتاب
نحو ( 5مغنی االدیب باب اول و باب
رابع)
اصول الفقه از ابتدا اجتماع امر و نهی تا
پایان جلد2

شرح لمعه از اول کتاب الطالق تا پایان
کتاب الدیات

3

دو

8

اصول

رسائل

4

سه

11

اصول
فقه

کفایه االصول
مکاسب
موضوعات اصولی مطرح شده در
یک سال تحصیلی طبق جزوه ارائه
شده
موضوعات فقهی مطرح شده در
یک سال تحصیلی طبق جزوه ارائه
شده

اصول
5

خارج
فقه

برنامه آموزشی جدید
عناوین

تجوید ،
قرائت قران
ادبیات

اصول

فقه

محدوده امتحانی

تجوید یک و دو
نحو ( 7 ، 6 ،5طبق
کتب برنامه جدید)
اصول ( 4 ،3 ،2طبق
کتب برنامه آموزشی
جدید)
العبادات
طبق
(فقه
کتب
)3،4،5
برنامه
المعامالت
آموزشی
(فقه 6،7،6
جدید
)

*

*

*

*
*
*

*

*
*

*

*

*

*

*

تبصره :ج ول مزبور به م ت دو سال اجرا گردي ه و س از بازووردگیری ،در مورد تغیییر يیا تی اوم آن تصیمیمگییری
وواه ش .
مادة  .9نمرة امتحان شااهی هر درت با نمرة امتحان کتییی آن درت جمیع شی ه و معی ل آن ،نمیرة آن درت محسیوب

میشود.
راهکار اجرايی اين ماده با توجه به زمان انتخاب دروت سال آين ه در شهريور هر سال ،معوق بیودن امتحانیات شیااهی
بروی از طالب و تیثیر اين ماده در شهريه ،ارتقیاء تحصییلی و  ،...توسین معاونیت آمیوزش تهییه و بیه شیورای عیالی
حوزههای علمیه جهت تصويب ارائه وواه ش .
تبصره :مرکز م يريت می توان تا يکسال بر اسات روال گذشته اق ام نماي  ،لیکن س از يکسیال بايی مطیابق ايین میاده
عمل نماي .
مادة  .7شرکت در امتحان شااهی منوط به قیول ش ن در امتحانات کتیی و شااهی مقطعهای قیلی میباش  ،اما منیوط بیه
گذران ن امتحان کتیی همان مقطع نمیباش .

1

تبصره :اوذ امتحان شااهی با ح اکثر دو درت ناقصی کتیی غیر عناوين مواد امتحانی بالمانع است.
مادة  .8طالبی که در امتحان شااهی سطح سه ( ايه دهم) ،نمرة قیولی را کسب نمودهان  ،با ارائة گواهی معتییر مینیی بیر
حوور مستمر در درت از استاد مربوطه و همچنین ارائة تقريرات درت وارج ،مییتواننی در مصیاحیة سیاالنه شیرکت
نماين .
تبصرة  :5حوور در درت وارج با ح اکثر  151ساعت ناقصی از مجموع ساعات جنیی دروت قیل بالمانع است.

تبصرة  :0جزوة تقريرات (دست نويس يا تايپ ش ه) الزم است توسن شخ

طلیه و ح اقل در  41جلسیة درسیی

ت وين ش ه باش .
تبصرة  :0بررسی و تیيی تقريرات توسن واح مسئول برگزاری امتحان انجام میشود.
فصل سوم :معیار قبولی

مادة  .6نمرة قیولی در هر درت امتحان شااهی هر مقطع  12میباش .
مادة  .53نمرة قیولی برای مصاحیة درت وارج  12و مع ل سطح ههار (ههار دوره مصاحیة وارج )  14میباش .
 .1مقاطع تحصیلی مذکور در ج ول مادة .1

تبصره :اساتی ممتحن می توانن به ازاء تقريراتی که از حیث شکل و محتوا مورد تیيی آنها باش تا  4نمره به مصاحیة هیر
يک از دروت وارج مشروط به کسب ح اقل نمرة قیولی ،اضافه نماين  .ضوابن نحوة ت وين و ارائیة تقريیرات ،توسین
معاونت آموزش حوزههای علمیه ،تهیه میگردد.
مادة  .55طالبی که در امتحان شااهی نمرة قیولی را کسب ننمودهان  ،دو بار ديگر میتوانن در امتحان شرکت نماين .
تبصرة  :5کسانی که بع از دو بار امتحان شااهی ،نمرة قیولی را کسب ننماين باي در کارگاه آموزشیی شیرکت نمیوده و
س از آن مج داً از آنان امتحان شااهی به عمل وواه آم .
تبصرة  :0کارگاه آموزشی توسن م رسه برگزار ش ه و اجرای آن به تورت استادياری بالمانع میباش .
تبصرة  : 0ساعات برگزاری کارگاه آموزشی برای هر درت نیاي از  21ساعت کمتر باش .
تبصرة  : 1اوتصار تا  2نمره به فعالیت علمی (مانن والتة درت  ،تحقیق و  )...مربوط به کارگاه آموزشی که به تیيیی
استاد کارگاه رسی ه باش  ،مجاز میباش .
تبصرة  :1اگر طلیهای بع از شرکت در کارگاه مذکور موفق به اوذ نمرة قیولی نشود ،باي مج داً در درت شرکت نمايی
و س از حوور مستمر دروت ،مجاز به شرکت در امتحان شااهی میباش .
تبصرة  :9اگر کسی بع از شرکت در درت ،نمرة قیولی را کسب ننماي  ،جهت بررسیی وضیعیت تحصییلی بیه شیورای
آموزشی معرفی میگردد.
مادة  .50ح اقل فاتلة زمانی امتحان مج د برای هر درت سه ماه تعیین میگردد.
تبصره :اگر طلیه ای در مواد درسی امتحانات شااهی مقطعی در يک نوبت امتحانی قیول شود ،میتوان در اولیین فرتیت
ممکن با رعايت ضوابن اق ام به ثیت نام برای امتحان شااهی مقطع بع ی بنماي .
فصل چهارم :بررسی اعتراض

مادة  .50افراد معترض به نمره يا جلسة امتحان شااهی باي اعتراض وود را ظرف سه روز از تاريخ اعالم و ابیال نتیجیه
به آنان ،به تورت مکتوب و مست ل به مسئول برگزاری امتحانات شااهی تحويل دهن .

تبصرة  :5بررسی اعتراض علمی توسن استادی غیر از اساتی ممتحن اول انجام گرفته و نمرة استاد دوم مالک عمیل قیرار
میگیرد.
تبصرة  : 0اعتراض علمی برای هر امتحان فقن يکیار و در مورد نمرة  8به باال امکان ذير میباشد.
مادة  .51اعتراض به عملکرد اوالقی و رفتاری در جلسة امتحانات شااهی ،در م ارت استان قیم توسین شیورای علمیی
م رسه و در م يريتهای استانی توسن شورای آموزش استان بررسی و نتیجه به طلیة معترض ابال میگردد.

فصل پنجم :نحوة برگزاری امتحان شفاهی

مادة  .51هر جلسة شااهی مرکب از دو استاد میباش که مع ل نمرة دو استاد مالک عمل قرار میگیرد.
مادة  .59استاد از میان مح وده های متع دی که معاونت آموزش برای هر کتاب مشیخ

نمیوده اسیت ،يیک قسیمت را

انتخاب نموده و س از ثیت تاحه و بخشی از عیارت آن ،فرتتی را در اوتییار داوطلیب بیرای مطالعیه و آمیاده شی ن
جهت امتحان شااهی ،قرار میده .
تبصرة  :5تغییر مح ودة امتحانی در تورت تقاضای طلیه ،فقن برای يکیار بالفاتله س از تعیین ،بالمانع است.
تبصرة  :0برای مطالعة هر مادة امتحانی ح اکثر  11دقیقه فرتت داده میشود.
تبصرة  :0م ت زمان برگزاری هر جلسة امتحان برای هر درت ،بین 11تا  31دقیقه میباش .
تبصرة  :1در طول زمان مطالعة متن و مح ودة تعیین ش ه ،طلیه مجاز به وروج از اتاق و يا سالن مطالعه و يا مشورت بیا
افراد ديگر نخواه بود.
مادة  .57معاونت آموزش باي شرحهای عربی و کتاب های درسی مورد آزمون که دارای حواشی در ح معمول باشی را،
در زمان آماده ش ن برای امتحان شااهی ،در اوتیار داوطلب قرار ده و طالب نمیتوانن شروحی را به همراه بیاورن .
مادة  .58در مصاحیة درت وارج ،اساتی بخشی از تقريرات ارائه ش ه توسن طلیه را تعیین کرده و س از مطالعة وی ،از
آن بخش سؤال مینماين .

تبصره :اساتی میتوانن بخشی از يکی از کتب منیع معمول را تعیین کرده و س از مطالعة طلیه ،از بخش تعیین ش ه
سؤال نماين .
مادة  .56معیار محاسیة نمرة شااهی بر اسات ج ول ذيل 1میباش .
جدول شمارة 2
جمع
کل

معیار محاسبه نمره سطوح
ردیف

عناوین

عبارت خوانی

فهم و توضیح مطلب

تطبیق با متن

سوال علمی

1

بالغت

7

5

5

3

22

2

نحو

7

5

5

3

22

55

*

*

5

22

اصول

3

7

7

3

22

فقه

3

7

7

3

22

3
4

قرائت
قرآن

معیارمحاسبه نمره مصاحبه خارج

عناوین

تبیین مباحث
درس و بیان مطلب

تتبع اقوال و منابع
و سرعت انتقال در
فهم مطلب

تبیین قول
مشهور اثباتا و
ردا

قدرت
پاسخگویی به
اشکاالت و
سواالت علمی
متناسب با
موضوع

جمع
کل

5

فقه

5

5

5

5

22

6

اصول

5

5

5

5

22

ردیف

تبصره :نمرات هر مادة درسی ،از مجموع  21نمره در نظر گرفته ش ه است .
مادة  .03شمارک نمرات ،مطابق معیار محاسیه در فرم امتحان شااهی 2درج و نمرة نهايی بعی از تیيیی معاونیت آمیوزش

 .1مراد از هر يک از قلمروهای امتحان شااهی به تورت ذيل می باش :
الف) عیارت ووانی :شامل تحیح ووان ن متن عربی درت با رعايت نکات ادبی به همراه آگاهی از قواع ادبی آن.
ب) فهم و توضیح مطلب :درک تحیح و دقیق مطالب ارائه ش ه در متن ،همراه با توانايی بیان آن.
ج) تطییق با متن :ترجمه و مقابلة توضیحات ارائه ش ه ،بر بخش مربوطه ،از متن علمی مورد امتحان.
د) سؤاالت علمی :سؤاالت علمی تعیین ش ه مربوط به مح ودة درسی.
 .2فرم امتحان شااهی شامل عکس ،مشخصات فردی داوطلب ،نام م رسة محل تحصیل ،موضوع انتخابی هر درت ،نام کتاب مورد امتحان،
امواء اساتی  ،و نمرة کسب ش ه میباش .

م رسه در سامانه ثیت میگردد.
تبصره :اشتیاه در ثیت نمره فقن با ارائة فرم امتحانی تیيی ش ه به تورت موردی امکان ذير است.
مادة  .05هر گونه اوالل و بینظمی در جلسة امتحان ،جهت تصمیمگیری به تورت کتییی بیه شیورای م رسیه گیزارش
میشود تا حسب مورد ،در هییت انویاطی مطرح شود.
مادة  .00ضین تمام جلسات شااهی و همچنین بايگانی اسناد آن با ذکر مشخصات (مطیابق فیرم مربوطیه) طییق شیمارة
رون ه برای هر فرد متقاضی الزامی است.
تبصرة  :5طالبی که از شمارة رون ة رسمی برووردار نیستن  1،س از ثیت کامیل مشخصیات فیردی و درسیی ،بايگیانی
اسناد آنها طیق ک ملی انجام میشود.
تبصرة  :0نگه اری سوابق و فايل توتی جلسات امتحانی ،ح اقل تا سه سال س از اوذ امتحان الزامی است.
مادة  .00م يريت های استانی و م ارت استان قم در ايان هر سال تحصیلی گزارش جامعی از رون برگزاری امتحانیات
شااهی تنظیم و به معاونت آموزش ستاد ارسال نماين .
فصل ششم :غیبت ،انصراف

مادة  .01س از ثیت نام برای امتحان شااهی ،غییت در جلسه ب ون عذر موجه موجب محاسیة يک نوبت امتحیانی میی-
شود.
تبصره :تکرار متوالی غییت غیر موجه در يک عنوان درسی ،منجر به محرومیت از شرکت در امتحان شااهی به م ت يک
سال میشود.
مادة  .01در تورت غییت موجه در جلسه ،امتحان شااهی به تورت مج د برگزار میگردد.
مادة  .09تشخی

غییت موجه و غیر موجه برابر آيین نامة اجرايی ،در مورد امتحانات شااهی م ارت ،با معاونت آموزش

م رسه و در مورد امتحانات شااهی سطوح عالی ،با معاونت آموزش مرکز م يريت حوزههای علمیه ،میباش .

 .1مانن ارزيابیهای علمی مادة  11و  18مصوبة .44

مادة  .07تقاضای تعويق يا انصراف از امتحان شااهی تا ده روز قیل از برگزاری بالمانع است.
فصل هفتم :مسئولیت اجرا

مادة  .08م يريت های استانی در تورت احراز شراين من رج در اين آيیننامه ،س از اویذ مجیوز از معاونیت آمیوزش
ستاد میتوانن اق ام به برگزاری امتحان شااهی در واح آموزشی يا م يريت استان نماين .
تبصره :امتحان در واح های آموزشی استان قم توسن اساتی واج شراين همان م رسه يا مراکیز و بیا نظیارت معاونیت
آموزش ستاد برگزار میشود.
مادة  .06مصاحیه های درت وارج ،سنجش علمی اساتی  ،ارزيیابی علمیی و آزمیون شیااهی میادة  11و  18مصیوبة 44
شورای عالی و امتحان جامع سایران توسن معاونت آموزش ستاد م يريت و با همکاری م ارت و مراکز برگزار میشود.
تبصره :مرکز م يريت میتوان بروی از موارد فوق را مطابق آيیننامه ای که بیه تیيیی شیورای عیالی وواهی رسیی  ،بیه
م يريتهای استانی يا مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی واگذار نماي .
فصل هشتم :جذب و گزينش اساتید امتحان شفاهی

مادة  .03اساتی واج شراين اوذ امتحان شااهی ،جهت ارزيابی و احراز شراين ،از يکی از طرق ذيل به معاونت آموزش
معرفی میگردن :
 .1توسن م يريتهای استانی؛
 .2واح های آموزشی استان قم؛
 .3فراووان عمومی؛
 .4شناسايی معاونت آموزش.
مادة  .05شراين و ويژگیهای عمومی جذب و گزينش اساتی ممتحن شااهی به شرح ذيل میباش :
 .1اشتهار به فول و اوالق؛

 .2حکم ت ريس در سطح يا موضوع مورد آزمون با تیيی معاونت آموزش ستاد؛
 .3داشتن ح اقل  31سال سن؛
 .4تلیس دائم به لیات مق ت روحانیت؛
 .5توانمن ی جسمی ،مهارتی و رفتاری جهت اوذ امتحان شااهی؛
مادة  .00شراين و ويژگیهای اوتصاتی جذب ممتحن سطح يک به شرح ذيل میباش :
 .1اتمام دروت سطح سه (مقطعهای مذکور در مادة  )1و ارائة گواهی قیولی ح اقل دو دوره درت وارج؛
 .2ت ريس ح اقل دو سال مواد امتحانی مورد آزمون به تورت تمام وقت در سیطح يیک و اسیتمرار تی ريس در
حال حاضر؛
 .3داشتن ح اقل سه سال سابقه ت ريس در ادبیات (ترف ،نحو ،منطق ،معانی ،بیان و بالغت).
 .4مادة  .00شراين و ويژگی های اوتصاتی جذب ممتحن سطوح دو و سه به شرح ذيل میباش :
 .5اتمام دروت سطح سه و ارائة گواهی قیولی ههار دوره درت وارج؛

 .6ت ريس ح اقل نج سال مواد امتحانی مورد آزمون به تورت تماموقیت در سیطوح دو و سیه و اسیتمرار
ت ريس در حال حاضر؛
 .7داشتن ح اقل سه سال سابقة ت ريس در ادبیات (ترف ،نحو ،منطق ،معانی ،بیان و بالغت).
مادة  .01شراين و ويژگی های اوتصاتی جذب ممتحن درت وارج طیق مصوبات و ضوابن آيیننامة برگیزاری دروت
وارج لحاظ میگردد.
مادة  .01احراز شراين عمومی و اوتصاتی جذب اساتی س از تیيی اولیة م يريتهای استانی و واحی هیای آموزشیی
قم ،بر عه ة معاونت آموزش ستاد میباش .
تبصره :معاونت آموزش میتوان برای موارد وار که ممکن است دارای بروی شراين عمومی و اوتصاتیی نیاشین  ،از

طريق شورای سه ناره از اساتی میرّز اق ام نماي .
مادة  .09م يريت های استانی و واح های قم موظف هستن  ،نسیت به ارزيابی عملکرد کمی و کیای اساتی  ،هر دو سیال
يکیار ،اق ام نموده و در تورت ع م احراز مج د توانمن ی استاد در تورت ع م امکان ارتقاء يا اتالح ،تی ور حکیم
ج ي و بکارگیری ايشان ممنوع میباش .

فصل نهم :وظايف و تعهدات اساتید

مادة  .07وظايف و تعه ات اساتی امتحان شااهی به شرح زير میباش :
 .1رعايت کلیة ضوابن و معیارهای من رج در اين آيیننامه؛
 .2اعزام به م ارت تابعة معاونت آموزش و م يريت استان حسب تالح ي معاونت آموزش استان يا ستاد؛
 .3رعايت نظم و حوور به موقع در جلسة امتحان و رعايت اوالق حرفهای اساتی ؛
 .4حوور ح اقل  21ساعت و ح اکثر  81ساعت در ماه حسب نیاز م يريت استان؛
 .5شرکت در جلسات هماهنگی و مهارتافزايی.
مادة  .08در تورتیکه وقت امتحان به طالب اعالم ش ه باش و استاد امکان حوور در جلسه امتحان شیااهی را ن اشیته
باش  ،باي بیست و ههار ساعت قیل از آن ،مسئول برگزاری امتحانات شااهی و يا معاون آموزش استان را مطلیع نمايی
تا استاد جايگزين برای امتحان تعیین ش ه ،معرفی گردد.
تبصره :مسئول برگزاری امتحانات شااهی باي ترتییی اتخاذ نماي تا امتحان شااهی از طالبی که بیرای آنیان وقیت قیلیی
تعیین ش ه ،بهعمل آي تا غییت استاد مانع از برگزاری امتحانات شااهی نشود.
مادة  .06انعقاد قرارداد و رداوت حقوق و مزايای اساتی بر اسات مصوبات مرکز م يريت حیوزههیای علمییه تیورت
میگیرد.

مادة  .13از تاريخ ابال اين آيیننامه کلیة مصوبات ،دستورالعملها و آيیننامههای مغاير ،ملغی 1میگردد.
مادة  .15اين آيیننامه در  41ماده 32 ،تیصره و  5فصل در تاريخ  56/2/31به تصويب شیورای عیالی حیوزههیای علمییه
رسی و از اين تاريخ الزم االجرا وواه بود.

 .1بر اين اسات فصل ههارم مصوبة ( 44از مادة  36تا  )41و مصوبة  154ملغی میگردد.

