مصًب جلسه

مًرخ 2831/22/22

دستورالعمل امور دانش آموخت گان مدا رس علوم ديني اهل سنت

دستورالعمل امور دانشآموختگان مدارس علوم دینی اهل سنت
مقذمه:
زا٘صآٔٛذت ٝفطزی است و ٝت ٝوسة ػّٓ  ٚزا٘ص زض ٔست ظٔاٖ ٔؼیٗ  ٚتا ٌصضا٘سٖ
تؼساز ٚاحس ٔطرع زضسی ٔٛفك ت ٝاتٕاْ ٔمغغ تحػیّی ذاظ ٔیٌطزز ٔ ٚسضن
ٔطتٛع ٝتٚ ٝی تؼّك ٔیٌیطز.
ماده  :1پط٘ٚس ٜوّی ٝزا٘صآٔٛذتٍاٖ تٙٔ ٝظٛض ضفغ ٘ٛالع آٔٛظضی یا وٕثٛز ٔساضن
تٛسظ واضضٙاساٖ ٔؼا٘ٚت آٔٛظش  ٚپژٞٚص ٔٛضز تطضسی لطاض ٔیٌیطز  ٚزض غٛضت
٘مع ٔساضن ،زاٚعّة ٔتماضی تؼییٗ سغح ٘سثت ت ٝضفغ ٘مع ٔساضن الساْ ٔیٕ٘ایس.
ماده  :2واضضٙاساٖ آٔٛظش زض زفاتط استا٘ی غحت ٕ٘طات ٔٙسضج زض واض٘أٝ
تحػیّی ضا تطضسی  ٚتأییس ٔیوٙس.
ماده  :3زضیافت ٔسضن تحػیّی تٛسظ ٔتماضی زض سغٛح ٛٙٔ 3 ٚ 2 ،1ط ت ٝوسة حسالُ
ٔیاٍ٘یٗ وّی ٕ٘طات ٔ 14یتاضس.
تبصره  :1چٙا٘چٔ ٝیاٍ٘یٗ ٕ٘طات ٔتماضی وٕتط اظ  14تاضس  ٚازأ ٝتحػیُ ٚی ٔا٘ؼی
٘ساضت ٝتاضسٔ ،تماضی ٔیتٛا٘س تطای جثطاٖ ٔؼسَ وُ زض یه ساَ تحػیّی تا ٚ 20احس
زضسی ضا وٕ٘ ٝط ٜوٕتط اظ  14وسة ٕ٘ٛزٔ ٜجسزاً ا٘تراب  ٚآٖ زضٚس ضا تىطاض وٙس.
ٕ٘طات زضٚس تىطاضی ػال ٜٚتط ٕ٘طات لثّی زض واض٘أٚ ٝی ثثت  ٚزض ٔحاسثٝ
ٔیاٍ٘یٗ وُ ٕ٘طات أ ٚحسٛب ٔیضٛز.
تبصره ٔ :2تماضیاٖ تؼییٗ سغح تطاتط ٔػٛتات ضٛضای تط٘أٝضیعی ٔطٕ َٛتثػطٜ
یه ٕ٘یتاضٙس.
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ماده  :4تاضید فطاغت اظ تحػیُ ضٚظی است و ٝآذطیٗ ٕ٘ط ٜزضس تٛسظ استاز تٝ
آٔٛظشتحٛیُٔیضٛز.
ماده ٔ :5ؼا٘ٚت آٔٛظضی  ٚپژٞٚطی تا تٛج ٝت ٝتطضسیٞای ا٘جاْ ضس ٚ ٜتطاساس
تأییسیٛٔ ٝاضز لثّی تطضسی ٟ٘ایی ضا ا٘جاْ زاز ٚ ٜتا تؼییٗ ٔیاٍ٘یٗ وُ  ٚتاضید
فطاغت اظ تحػیُ ٘سثت ت ٝغسٚض ٌٛاٞی٘أٛٔ ٝلت الساْ ٔیٕ٘ایس.
ماده  :6زض پایاٖ ٞط سغح ٔسضن اتٕاْ زٚض ٜتٔ ٝتماضی تؼییٗ سغح اػغاء ذٛاٞس ضس
 ٚاٌط زض سغح یه اذطاج  ٚیا ا٘ػطاف اظ تحػیُ زٞس ٞیچ ٔسضوی تٚ ٝی تؼّك
ٕ٘یٌیطز.
صذور گواهینامه موقت پایان تحصیالت و دانشنامه
ماده ٌٛ :7اٞی٘أٛٔ ٝلت پایاٖ تحػیالت تطای وّی ٝزا٘صآٔٛذتٍاٖ تٛسظ
زتیطذا٘ ٝضٛضا غازض  ٚغسٚض ٔجسز  ٚتٕسیس اػتثاض آٖ أىاٖپصیط ٘رٛاٞس تٛز.
تبصره :پس اظ غسٚض ٌٛاٞی٘أٛٔ ٝلت ٞیچٌٌٛ ٝ٘ٛاٞی ا٘طایی غازض ٕ٘یٌطزز.
ماده ٌٛ :8اٞی٘أٛٔ ٝلت پایاٖ تحػیالت تا تٛج ٝتِ ٝع ْٚتؼٟس ذسٔت ٔتماضی زض
ٔساضس ػّ ْٛزیٙی  ٚیا فؼاِیتٞای زیٙی ،فطٍٙٞی ،اجتٕاػی تا تؼییٗ تاضید اػتثاض
ٔٛلت ت ٝضطح ظیط غازض  ٚپس اظ ا٘مضای ٔست ٔصوٛض  ٚاضائٌٛ ٝاٞی ٔٛضز ٘ظط تٝ
ٔؼا٘ٚت آٔٛظضی  ٚپژٞٚطی زتیطذا٘ ،ٝزا٘طٙأٔ ٝتماضی غازض ٔیضٛز:
اِف) ٔست تؼٟس ذسٔت ٔتماضیاٖ سغح یه  2ساَ
ب) ٔست تؼٟس ذسٔت ٔتماضیاٖ سغح ز 4 ٚساَ
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ماده  :9تحٛیُ ٌٛاٞی٘أٛٔ ٝلت پایاٖ تحػیالت ت ٝزا٘صآٔٛذتٍاٖ ٔطَٕٛ
٘ظاْٚظیف ٝتطاساس ترطٙأٞٝای ٔؼا٘ٚت ٚظیف ٝػٕٔٛی ٘اجا  ٚتا اضائٔ ٝسضن ظیط
أىاٖپصیط ٔیتاضس:
اِف) زاض٘سٌاٖ واضت پایاٖ ذسٔت زٚض ٜضطٚضت.
ب) زاض٘سٌاٖ واضت ٔؼافیت زائٓ.
ج) ٌٛاٞی غازض ٜاظ ٘یطٞٚای ٘ظأی  ٚا٘تظأی ٔثٙی تط استرساْ زض ٘یطٞٚای ٔصوٛض.
ز) ٌٛاٞی غازض ٜاظ ٘یطٞٚای ٘ظأی  ٚا٘تظأی ٔثٙی تط اضتغاَ ت ٝذسٔت زٚضٜ
ضطٚضت تس ٖٚغیثت اِٚی.ٝ
ٌٛ )ٜاٞی اضتغاَ ت ٝتحػیُ تطاساس ٔؼافیت تحػیّی غازض ٜاظ ٚظیف ٝػٕٔٛی.
 )ٚتطٌ ٝاػعاْ ت ٝذسٔت زٚض ٜضطٚضت تسٟٔ ٖٚط غیثت زض ٔست اػتثاض آٖ.
ماده  :11زض غٛضتیىٌٛ ٝاٞی٘أٛٔ ٝلت پایاٖ تحػیالت  ٚیا زا٘طٙأ ٝضرع ٔفمٛز ضٛز
تططیفات ظیط ا٘جاْ ٔیپصیطز:
الف) گواهینامه موقت:
 .1تٟی ٝیه تطي استطٟاز ٔحّی و ٝت ٝأضای حسالُ س٘ ٝفط ضسیس ٜتاضس.
 .2تأییس یىی اظ أضاٞا تٚ ٝسیّ ٝیىی اظ ٔطاجغ ضسٕی (ٔحاضط ثثت اسٙاز ،وال٘تطی
ٔحُ یا یىی اظ ازاضات زِٚتی)  ٚاضائ ٝآٖ تٔ ٝؼا٘ٚت آٔٛظضی  ٚپژٞٚطی زتیطذا٘.ٝ
 .3زاضا تٛزٖ یه تطي تؼٟس٘أ ٝت ٝأٛض آٔٛظضی.
 .4غسٚض ٌٛاٞی٘أ ٝاظ عطف ٔؼا٘ٚت آٔٛظضی  ٚپژٞٚطی زتیطذا٘.ٝ
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ب) دانشنامه یا گواهینامه دائم:
 .1تٟی ٝاستطٟاز ٔحّی.
 .2تأییس آٖ تٚ ٝسیّ ٝیىی اظ ٔطاجغ ضسٕی (تٝضطح شوط ضس ٜزض تاال) تٙس  ٚ 2اضائٝ
تٔ ٝؼا٘ٚت آٔٛظضی  ٚپژٞٚطی زتیطذا٘.ٝ
 .3تٟی ٝآٌٟی فمساٖ ٔسضن تحػیّی  ٚاضساَ آٖ ت ٝازاضٔ ٜغثٛػات ٚظاضت فطًٙٞ
 ٚاضضاز اسالٔی تٛسظ ٔؼا٘ٚت آٔٛظضی  ٚپژٞٚطی زتیطذا٘.ٝ
٘ .4طط آٌٟی زض یىی اظ جطایس وثیطاال٘تطاض زض سٛ٘ ٝتت (ٞط زٔ ٚا ٜیهتاض تٝ
ٞعی ٝٙضرع ٔتماضی).
 .5تسّیٓ اِٚیٗ ضٚظ٘أٙٔ ٝتططٔ ٜتضٕٗ آٌٟی شوط ضس ٜتٔ ٝؼا٘ٚت آٔٛظضی  ٚپژٞٚطی زتیطذا٘.ٝ
 .6غسٚض إِثٙی زا٘طٙأ ٝتٛسظ ٔؼا٘ٚت آٔٛظضی  ٚپژٞٚطی زتیطذا٘.ٝ
ج) زض غٛضتیى ٝضیع ٕ٘طات زا٘صآٔٛذت ٝیا زا٘طجٔ ٛفمٛز ضٛز ٔؼا٘ٚت آٔٛظضی
ٔیتٛا٘س تا ٌطفتٗ یه تطي تؼٟس (عثك تطي شوط ضس ٜتاال) فمظ یه تاض ٘سثت تٝ
تٟی ٚ ٝغسٚض ضیع ٕ٘طات ٔجسزاً الساْ ٕ٘ایس.
ماااده  :11جٟتتت اذتتص زا٘طتتٙأ ٝیتتا ٌتتٛاٞی٘أتت ٝزائتتٓ اضائتت ٚ ٝتحٛیتتُ اغتتُ
ٌٛاٞی٘أٛٔ ٝلت جٟت زضج زض پط٘ٚس ٜآٔٛظضی اِعأی است.
ماده ٔ :12ساضن زا٘صآٔٛذتٍی(ٌٛاٞی٘أٛٔ ٝلت  ٚزائٓ) غطفاً ت ٝضرع زا٘صآٔٛذتٝ
 ٚتا اضائٔ ٝؼطفی٘أ ٝزفاتط  ٚواضت ضٙاسایی ٔؼتثط  ٚزض ٔٛاضز ذاظ تا اضائٚ ٝواِت
ٔحضطی تٚ ٝویُ لا٘٘ٛی أىاٖپصیط ذٛاٞس تٛز.
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شرایط تغییر مشخصات شناسنامهای دانشآموخته
ماده  :13زض غٛضتیىٔ ٝطرػات ضٙاسٙأٝای زا٘صآٔٛذت ٝت ٝاستٙاز سٙس ضسٕی ازاضٜ
ثثت احٛاَ تغییط ٕ٘ایس اغالح ٔسضن تطای زا٘صآٔٛذت ٝتٝضطح شیُ ذٛاٞس تٛز:
اِف) زض غٛضتیى ٝزا٘طٙأ ٝتطای زا٘صآٔٛذت ٝغازض ٘طس ٜتاضس ٔؼا٘ٚت آٔٛظضی  ٚپژٞٚطی
ٔیتٛاٖ پس اظ احطاظ اعٕیٙاٖ اظ تغییط ٔطرػات ضٙاسٙأٝای زا٘صآٔٛذت ٝزا٘طٙأ ٝضا تا
ٔطرػات جسیس غازض ٕ٘ایس.
ب) زضغٛضتیى ٝتغییطات ضٙاسٙأٝای تؼس اظ غسٚض زا٘طٙأ ٝا٘جاْ ضس ٜتاضس زا٘صآٔٛذتٝ
ٔیتایست ٔساضن الظْ ضأُ :زا٘طٙأ ٚ ٝیا ٌٛاٞی٘أ ٝغازض ٜلثّی ،تػٛیط تطاتط اغُ ضسٜ
سٙس ثثت احٛاَ  ٚتٕأی غفحات ضٙاسٙأ ٝضا جٟت اتغاَ ٔسضن لثّی  ٚتأییس ٔسضن
جسیس ت ٝترص زا٘صآٔٛذتٍاٖ تحٛیُ ٕ٘ایس تا پس اظ تأییس ٟ٘ایی ٔؼا ٖٚآٔٛظضی ٚ
پژٞٚطی الساْ الظْ غٛضت پصیطز.
مسایای مذرک دارای ارزش علمی
ماده  :14عالتی و ٝتطاساس ٔسضن زاضای اضظش ػّٕی غازض ضس ٜاظ زتیطذا٘ ٝضٛضای
تط٘أٝضیعی ٔساضس ػّ ْٛزیٙی ا ُٞسٙت ،زٚض« ٜسغح یه» ضا عثك تط٘أٌ ٝصضا٘سٜا٘س،
اظ وّیٔ ٝعایای ػّٕی  ٚاسترسأی فاضؽاِتحػیالٖ زٚض« ٜواضزا٘ی» زا٘طٍاٜٞا تطذٛضزاض
ذٛاٙٞس تٛز.
ماده  :15عالتی و ٝتطاساس ٔسضن زاضای اضظش ػّٕی غازض ٜضس ٜاظ زتیطذا٘ ٝضٛضای
تط٘أٝضیعی ٔساضس ػّ ْٛزیٙی ا ُٞسٙت ،زٚض« ٜسغح ز »ٚضا عثك تط٘أٌ ٝصضا٘سٜا٘س،
اظ وّیٔ ٝعایای ػّٕی  ٚاسترسأی فاضؽاِتحػیالٖ زٚض« ٜواضضٙاسی» زا٘طٍاٜٞا
تطذٛضزاض ذٛاٙٞس تٛز.
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ماده  : 16عالتی و ٝت ط اساس ٔسضن زاضای اضظش ػّٕی غازض ضس ٜاظ زتیطذا٘ٝ
ضٛضای تط٘أ ٝضیعی ٔساضس ػّ ْٛزی ٙی ا ُٞسٙت  ،زٚض « ٜسغح  » 3ضا عثك
تط٘أٌ ٝصضا٘س ٜا٘س ،اظ وّیٔ ٝعایای ػّٕی  ٚاسترسأی فاضؽ اِتحػیالٖ زٚضٜ
« واضضٙاسی اضضس » زا٘طٍاٞ ٜا تطذٛضزاض ذٛاٙٞس تٛز.
ماده  :17ایٗ زستٛضاِؼُٕ زض ٔ 17از 2 ٚ ٜتثػط 8 ٚ ٜتٙس زض ٕٟ٘یٗ جّس ٝضٛضای
تط٘أٝضیعی ٔساضس ػّ ْٛزیٙی ا ُٞسٙت ٔٛضخ  89/12/22تػٛیة ضس.
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نمونه گواهینامه موقت و
دانشنامه یا گواهینامه دائم

تسٕ ٝتؼاِی
(اعّثٛا اِؼّٓ ٔٗ إِٟس اِی اِّحس)
گواهینامه موقت پایان تحصیالت
تاضید:
ضٕاض:ٜ
گواهی میشود:
(غاحة ػىس فٛق) فطظ٘س

آلای  /ذا٘ٓ

غازض ٜاظ

وسّٔی
زاضای ضٙاسٙأ ٝضٕاضٜ
ساَ زض ٔمغغ
ٔاٜ
ضٚظ
ٔتِٛس
تا ٔؼسَ وُ (ت ٝػسز)
ضضتٝ
زا٘صآٔٛذتٌٝطزیس ٜاست.
(ت ٝحطٚف)
ضٟطستاٖ
یازآٚض ٔیضٛز ٘أثطز ٜتحػیالت ذٛز ضا زض ٔسضس ٝػّ ْٛزیٙی
تٝ
ضطٚع  ٚزض تاضید
اظ ساَ تحػیّی
استاٖ
ساَ تؼٟس ذسٔت زض ایطاٖ زاضز.
اتٕاْ ضسا٘یس ٜاست  ٚتاتت زٚضٔ ٜصوٛض ٔست
ایٗ ٌٛاٞی غطفاً تطای تٟطٙٔ ٜسی اظ ٔعایای آٖ زض ایطاٖ غازض ضس ٚ ٜاضظش تطجٕت٘ ٝتساضز.
اغُ ٔسضن تحػیّی پس اظ ا٘جاْ تؼٟس ذسٔت تحٛیُ ذٛاٞس ضس.
ستتتاَ تؼٟتتتس ذتتتسٔت
٘یع زاضای
لاتُ شوط است ٘أثطز ٜزض ٔمغغ
آٔٛظش ضایٍاٖ ٔیتاضس.
اػتثاض ذٛاٞس زاضت.
تسیٟی است ایٗ ٌٛاٞی تا تاضید
م ر و ام ا

م ر و ام ا
م اونت آموزش و پ وهش
د یرخانه شورای رنامهریسی مذار
دینی اه سنت

علو
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د یر شورای رنامهریسی مذار
علو دینی اه سنت

