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«آآيیيیننامه تأسيیس وو توسعه متوااززنن مدااررسس علميیة خوااهراانن»

 

ـمنظهـب ـ ـتعيیيیوررـ ـ ـ ااـبييـیاـهصـخاـشنـ ووــسيیأـترـمراايي ـسعوـتس ـبطدااررسسـمهـ ـمسهـکوررييـ ااززــيیلاـ ـقبيیي ـ ـنيیلـ ـمنطقاززـ ـ ـ ــجمعيیه،ـ ـ ااـ ـمکت، اننـ
ددااووـج ـحفي،ـفاـکبــطلذبب ـنسبوااززننـتظـ ـ ددررـ ـسيیأـتي ووـمسـ ـتفکيیدااررسس ـ ـ ددـ ـقيیک ـبيیقـ ـسيیأـتطيـیرااـشنـ ـسطسـ ــمختلوححـ ـ ددررـحفـ رراا وززهه
«ـهاـبردد،ــگيیرـب ــبخشيیاننـماـسدفف ـ ااـبدننـ ووــسيیأـترـمه ـسعوـتس «ـ ـيیکسه»، ـ ررووـساننـ ـمجدووررـصدـناززيي ووــسيیأـتوززـ ااــهيیرـپس اازز ـعمز اللـ

ق يی ـسل ـ ـ طعاييـههـ ـمق ـ ـ «ـ ووـجوـتي»، نهـبژههيـیه ـم ـمحقـطاـ ااـ تصروومم ـق ـ ووـ گرـفادديي ـهن ـ ووـ مرففـطرـبي ـن يیوددننـ ـن ناززـ ـم آآـهدييـ ووـنايي انن»
ـسخگاـپ« ـ ــصحيیييـیوـ ــمنطقح،ـ ووــ «آآــسيیأـتاننــضيیاـــمتقهـبدههـــکننعـناـقي ووــسيیأـتةـماـننــيیيیس»، ـسعوـتس ــعلميیدااررسسـموااززننــمتةـ راانن»ـهوااـخهــ

به شرحح ذذيیل تدوويین گردديیدهه ااست. 

 

) اايیجادد وو توسعة مدااررسس علميیة خوااهراانن ددرر ددوو سطح علمي:1ماددةة 

             ـ ددووررةة عمومي

)3             ـ ددووررةة عالي(سطح 

       با مرااعاتت سيیاستها وو ضواابطي که ددرر ذذيیل آآووررددهه شدهه، صوررتت ميگيیردد؛

 

االف ـ مدااررسس ددووررةة عمومي:

 نفر جمعيیت باشند، اامکاننپذيیر ااست؛000/50)  تأسيیس مدااررسس علميیه خوااهراانن ددرر شهرستاننهايیي که دداارراايي حدااقل 2ماددةة 

ـتبص ددررــ ـشهرهه: ـنصدـقاـفهـکرييـ الززممـ ـــجمعيیتابب ـ ااـ ووـسي ااــمتوـــکيیل30هــصلاـفاـتت آآننـطر ــعلميیهـسدررـمراافف ووـهوااـخهــ دااررددـنوددـجراانن
لکن به اانضمامم يیک يیا چند شهر همجواارر آآنن اازز نصابب جمعيیتي الززمم برخورردداارر ميگردددد، تأسيیس مدررسه بالمانع ااست.



ااززااءـبدـنوااـتيـمزـکرـم)3اددةةـم ـنف000/150رـهه ــجمعيیرـ ـ ددررـ ـشهرـهت ـشهايـیرـ ــنسبانن،ــسترـ ـمجدووررـصهـبتـ اببـبکيـیســسيیأـتوززـ
مدررسه علميیه ددرر آآنجا ااقداامم نمايید؛

ـتبص ـ ـسقاتتـعرااـم:1رةةـ ااـبوققـففـ ـيیجراايي ددرريـیـدجدااررسسـماددـ ـشهد ددااررااييـهرـ ـعلميیـهسدررـمايي ـ ددررــ ددااووـکيـتوررـصه، ـطلبيیه ـ آآــ ـنهن اـ
حدااقل سه براابر ظرفيیت مورردد نيیازز براايي مدااررسس موجودد وو يیک کالسس جديید باشد، االزاامي نيیست.

ـتبص ـ ـسيیأـت:2رةةـ ددررـمسـ ـمحدااررسس ووـهلـ اازز1ژهه[يـیايي ـمق]، ـمستثنوققـفرررااتتـ ـ ـ ـ ددررـبيـ وو ااززـپوررددـمرـهوددهه ووـطس ددررـسرررـبرحح ي
کاررگرووهه تأسيیس، متناسب با مصالح مربوطه وو حسب مورردد، ااتخاذذ تصميیم ميگردددد.

 

ددررـمتــفيیرـظ)4اددةةـم الززمميـیرااـشريـیاـسوددننـبمـهرااـفوررتتـصدااررسس ااــميیهـبهـجوـتاـبط ــستقبزاانن ددااووــ ددررــــطلبيیالل هـطوـبرـمرووههـگاررـکن
 نفر تجاووزز نمايید؛35 نفر کمتر وو اازز 12تعيیيین ميگردددد لکن ظرفيیت هر کالسس نبايید اازز 

اا5اددةةـم ـيیج) ـبگوااـخاددـ ووــميیأـتايـیاههـ ـمحيــسترـپرـسن ـسکلـ ــمقيیرــغيیالببـطرااييـبتـنوـ ددررـ ـشهم ددااررااييـهرـ ــعلميیهـسدررـمايي هـبوططــمنه،ــ
کسب مجوزز پذيیرشش خواابگاهي ضرووررتت دداارردد؛

) پيیشبيیني محل خواابگاهه ددرر بنايي مدررسه علميیه شهرستاننهايیي که دداارراايي يیک مدررسه علميیه هستند، ضروورريي ااست؛6ماددةة 

ددرر7اددةةـم ـشه) ووـباييـهرـ ااـکرااـمزررگگ ـستز ددااررااييـکاننـ ـچنه ـعلميیـهسدررـمدـ ـ ـهستنهــ ـ ـ ـپيید،ـ ـبيینشـ ـ ـبگوااـخيـ ددررـ ااززـخرـباهه دااررسسـمي
ذذييصالحح موجودد يیا جديید، براايي ااستفاددهه طالبب ررووستاها وو بخشهايي تابعه آآنن شهرستانن، ضروورريي ااست؛

)3بب ـ مدااررسس ددووررةة عالي(سطح

ـمجدووررـص)8اددةةـم ـسيیسأـتوززـ ـ (ـلاـعدووررةةـ ـسطي ــعلميیاييـهوززههـح)3حـ ددررـهوااـخهــ ـشهراانن ااززـقدااـحهـکييـیاـهاننــسترـ ـچهل رـبرااـباررـ
ظرفيیت مورردد نيیازز براايي تشکيیل يیک کالسس بهرههمند باشند، ممکن ميباشد.

 نفر ميباشد.8: حدااقل ظرفيیت تشکيیل کالسس ددرر اايین ددووررهه، 1تبصرةة 

) ددرر هر ااستانن ضروورريیست.3: ررااههااندااززيي حدااقل يیک ددووررةة عالي (سطح 2تبصرةة 

اا9اددههـم آآيـی) ووـم9اـبهـماـننــيیيین ـتبص5اددهه ددررــ ـتصهـب30/1/88وو11/12/87وو19/8،13/11،4/12اييـهخيـیاررـترهه وررااييـشبيـیوـ
اادداارريي مرکز مديیريیت حوززهههايي علميیه خوااهراانن ررسيید.



 

 

ـمنظ]1[ ااززــ ـمحورر ووـهلـ ـشهژهه،يـیايي اايـیاـهرـ ااززـکتـسي ـــجمعيیتبــکيیرـته ـ ـشيیعيــهبذـميـ ااــچنايـیکيـیاـبهــ ددــهبذـمتـــقليید ـيیگي وررددااررـخرـبرـ
ااست.


