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آنیی هما  دافد و و ویف ک یته ه  یع می و و وهوه  یع آزشی و
ّ
ششردع ربهما  رزیع مفد رس ملشم دینو دهل سنت

آیین نامه اهداف و وظایف کمیتههای علمی و گروههای آموزشی
شورای برنامه ریسی مدارس علوم دینی اهل سنت
تِ هٌظَس تْیِ ٍ تذٍیي تشًاهِّای آهَصضی ٍ پژٍّطی ٍ پیطٌْاد آى تِ ضَسای تشًاهِسیضی
هذاسس ػلَم دیٌی ٍ کوک تِ اهَس اجشایی ٍ فشاّن آٍسدى اهکاًات دس صهیٌِ فؼالیتّای
تههایعلمیفقهشافعیوفقهحنفی" تطکیل هیضَد.
آهَصضی ٍ پژٍّطی "کمی 
ماده :1اػضاء کویتِّا تا اًتخاب ضَسای تشًاهِسیضی اص هیاى اػضاء ضَسا ٍ یا خاسج
اص ضَسا اًتخاب هیگشدًذ.
تبصره :هؼاٍى آهَصضی ٍ پژٍّطی دتیشخاًِ ػضَ ّش دٍ کویتِ ٍ تِ ػٌَاى دتیش
کویتِّا حذاقل دس ّش سِ هاُ یکتاس جلسات کویتِّا سا تشگضاس خَاّذ ًوَد.
تههایعلمی:
ماده :2وظایفکمی 
-

تشسسی ٍ اظْاس ًظش دس خصَظ تشًاهِّای آهَصضی ٍ ًحَُ اجشای تشًاهِّای
دسسی دس چاسچَب هصَتات.

-

تشسسی کیفیت آهَصش هذاسس ػلَم دیٌی ٍ تشسسی کیفیت تذسیس اساتیذ
هذاسس ٍ اسائِ آى تِ ضَسای تشًاهِسیضی

-

تشسسی پیطٌْاد تأسیس سضتِّا ٍ دٍسُّای جذیذ آهَصضی دس هذاسس ػلَم دیٌی

-

تشسسی هتَى جضٍُّا ٍ کتابّای آهَصضی

-

تشسسی ضشایظ ٍ ضَاتظ تاییذ صالحیت ػلوی هتقاضیاى تذسیس دس هذاسس ػلَمدیٌی

-

اظْاس ًظش دس خصَظ ظشفیت پزیشش علثِ

-

تشسسی ٍ اظْاس ًظش دستاسُ هسائلی کِ ضَسای تشًاهِسیضی تِ کویتِّا اسجاع
هیدّذ ٍ یا هسائلی کِ اص سَی هؼاٍى آهَصضی ٍ پژٍّطی هغشح هیگشدد.
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قوانین و مقررات آموزشی مدارس علوم دینی اهل سنت
-

ّواٌّگ ساختي صهاى تؼلین ٍ تحقیق دس هذاسس

-

تؼییي ضَاتظ هَسد ًیاص جْت تْثَد ضشایظ ٍ سفغ هَاًغ تحقیق دس هذاسس

-

تْیِ ٍ تذٍیي آییي ًاهِّای هختلف آهَصضی ٍ پژٍّطی تشای پیطٌْاد تِ
ضَسای تشًاهِسیضی

-

تصَیة عشحّای پژٍّطی

-

تصَیة سسالِّا ٍ پایاىًاهِ

-

تشغیة ٍ تطَیق اساتیذ ٍ عالب تِ تألیف ٍ تشجوِ کتة ٍ ًَضتي هقاالت
تحقیقی ٍ اهکاًات ٍ تسْیالت الصم تشای تسشیغ دس چاج ٍ ًطش آثاس ػلوی

-

پیطٌْاد آییيًاهِ ًحَُ تذٍیي کتة ػلوی ٍ پژٍّطی تش هثٌای ضَاتظ هصَب

-

اسصیاتی هیضاى تَاًوٌذی ػلوی ٍ سٌجص قاتلیت داًص آهَختگاى هذاسس
تشای کاس دس جاهؼِ اص عشیق اجشای عشحّای تحقیقات ٍیژُ

-

پیطٌْاد اّذاف ٍ خظ هطی آهَصضی ٍ پژٍّطی هذاسس ػلَم دیٌی تهِ ضهَسای
تشًاهِسیضی

گروههایآموزشی
ماده :3
-

تِ هٌظَس ّواٌّگ ساختي فؼالیتّای آهَصضی ٍ پژٍّطی ،تٌظین تشًاهِّای
آهَصضیً ،ظاست تش ًحَُ اسائِ دسٍس ٍ تشسسی ٍ اظْاسًظش دس هَسد هتَى دسسی
ٍ هحتَای دسٍس تشای تشًاهِّا ٍ سشفصلّای هصَب ٍ اػالم ًظش تشای اصالح
سشفصلّا ٍ تجذیذًظش دس ػٌَاى دسسّا ،گشٍُّای آهَصضی ریل کویتِّای
ػلوی تطکیل هیضَد.
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آییننامه اهداف و وظایف کمیتههای علمی و گروههای آموزشی
گروههایآموزشی
ماده:4عناوین 
 -1گشٍُ آهَصضی فقِ ٍ اصَل ضافؼی
 -2گشٍُ آهَصضی فقِ ٍ اصَل حٌفی
 -3گشٍُ آهَصضی فقِ ٍ اصَل هقاسى
 -4گشٍُ آهَصضی ػلَم حذیث
 -5گشٍُ آهَصضی ػلَم قشآى
 -6گشٍُ آهَصضی دسٍس ػوَهی
تبصره :1کویتِّای ػلوی هیتَاًٌذ حسة ًیاص ًسهثت تهِ تطهکیل سهایش گهشٍُّهای
آهَصضی تا تصَیة دتیشخاًِ اقذام ًوایٌذ.
تبصره:2گشٍُّای آهَصضی هیتَاًذ دس یکی اص هٌاعق هشصی تطکیل ٍ تا ّواٌّگی
هؼاًٍت آهَصضی دتیشخاًِ ٍ دفتش استاًی فؼالیت ًوایذ.
تبصرهّ :3ش گشٍُ آهَصضی هتطکل اص حذاقل ً 5فش اص ػلواء اّل سٌت صاحة ًظش هیتاضذ کِ تا
پیطٌْاد هؼاًٍت آهَصضی ٍ پژٍّطی دتیشخاًِ ٍ تاییذ کویتِّای ػلوی اًتخاب ٍ فؼالیت هیًوایذ.
هذیش ّش گشٍُ تا اًتخاب اػضاء تؼییي ٍ اًجام ٍظیفِ هیًوایذ .ضشایظ اػضاء ّش گشٍُ
تَسظ هؼاًٍت آهَصضی ٍ پژٍّطی دتیشخاًِ تْیِ ٍ تِ تصَیة کویتِ ػلوی هشتَط
خَاّذ سسیذ.
ماده:5وظیفهگروهآموزشی
 ّواٌّگ ساختي فؼالیتّای آهَصضی ٍ پژٍّطی دس سضتِ هشتَط تٌظین تشًاهِّای آهَصضی کِ تشای تذسیس دس آى سضتِ الصم است.4

قوانین و مقررات آموزشی مدارس علوم دینی اهل سنت
 ًظاست تش ًحَٓ اسائِ دسٍس ٍ تشسسی ٍ اظْاسًظش دس هَسد هتَى دسسی ٍهحتَای دسٍس تش اساس تشًاهِّا ٍ سشفصلّای هصَب
 تشسسی ٍ اػالم ًظش تشای اصالح سشفصلّا ٍ تجذیذًظش دس ػٌَاى دسسّا ٍّوچٌیي تؼییي هحتَای دسٍس تا تَجِ تِ آخشیي پیطشفتّای ػلوی تشای
پیطٌْاد تِ کویتِ ػلوی هشتَط ٍ تصَیة دس ضَسای تشًاهِ سیضی
ماده :6ایي آییي ًاهِ دس  6هادُ ٍ  4تثصشُ دس جلسِ پٌجن ضَسای تشًاهِ
سیضی تِ تصَیة ًْایی سسیذ.
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