باسمه تعالی

مدارک مورد نیاز موافقت اصولی
 .1تکمیل تقاضای تاسیس
 .2کپی تمام صفحات شناسنامه
 .3دو قطعه عکس  3*4جدید (معمم)
 .4کپی آخرین مدرک تحصیلی حوزوی یا برگه ارزیابی تحصیلی (جهت دریافت موافقت اصولی
مدارس علمیه سفیران هدایت ،داشتن مدرک رسمی سطح  3حوزوی نیاز میباشد .در صورتی
که متقاضی تاسیس ،فاقد مدرک رسمی سطح  3باشد ،جهت معادل سازی مدرک ،ضمن مطالعه
دستورالعمل ذیل مواردی که جهت معادل سازی مدرک سطح 3نیاز میباشد ،ارائه نماید.

دستورالعمل تأیید صالحیت علمی مصوبه شورای گسترش حوزه های علمیه
برای متقاضیان تاسیس واحدهای آموزشی (مدارس علمیه – مراکز تخصصی)
مقدمه:
این دستورالعمل جهت تعیین ضوابط تایید صالحیت علمی متقاضیان تاسیس و مدیریت واحدهای
آموزشی ،که مدرک رسمی مورد نیاز را ندارند ،تدوین گردید و ضوابط این دستورالعمل ،تنها جهت
تاسیس و مدیریت واحدهای آموزشی اعتبار دارد.

 .1در صورتی که متقاضی تأسیس واحد آموزشی ،مدیران و معاونان مدارس علمیه  ،رئیس و معاونان موسسات آموزش
عالی حوزوی و مراکز تخصصی واجد یکی از موارد زیر باشند ،صالحیت علمی ایشان در حد سطح سه تأیید میشود:
 .1عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 .2گواهی شش سال حضور فعال در درس خارج
 .3واگذاری مسئولیت هایی از جانب شورای عالی حوزه های علمیه که بر اساس مصوبات مستلزم دارا بودن
مدرک سطح سه است.
 .2اگر متقاضی تاسیس واحد آموزشی ،معاونان مدارس علمیه و معاونان موسسات آموزش عالی حوزوی و مراکز
تخصصی مدرک رسمی سطح دو داشته باشند و واجد یکی از موارد زیر باشند و همچنین اگر مدیران مدارس علمیه و
روسای موسسات آموزش عالی حوزوی و مراکز تخصصی مدرک رسمی سطح دو داشته باشند و واجد دو مورد از موارد
زیر باشند ،صالحیت علمی ایشان در حد سطح سه تایید می شود:

 .1تألیف یک کتاب معتبر علمی
 .2انتشار یا در نوبت انتشار بودن یک مقاله علمی در نشریات یا سایت های معتبر علمی
 .3ترجمه یک اثر علمی مرتبط با علوم حوزوی
 .4آثار علمی برگزیده یا شایسته تقدیر در جشنواره ها یا همایش های علمی معتبر
 .5اشتهار به فضل در حوزه های علمیه در حد سطح سه و برخورداری از شخصیت اجتماعی و معنوی تأثیر گذار
با تأیید مدیریت استانی حوزه علمیه برادران یا خواهران به حسب مورد
 .6تأییدیّه صالحیت علمی از مراجع یا علمای طراز اول
 .7تدریس موفق دروس اصلی حوزه حداقل به مدت دو سال
 .8مدرک رسمی فوق لیسانس در رشته های مرتبط با علوم حوزوی
 .9تدریس رسمی دروس مرتبط با علوم حوزوی در مقطع لیسانس و باالتر در دانشگاه
 .11حد اقل دو سال سابقه موفق تبلیغ در مراکز علمی و آموزش عالی
 .11گواهی دو سال حضور فعال در درس خارج
 .12ارائه و تصویب موضوع پایان نامه سطح سه
 .13قبولی در امتحانات کتبی پایه دهم حوزه
 .3اگر متقاضی تأسیس واحد آموزشی ،معاونان مدارس علمیّه و معاونان موسسات آموزشی عالی حوزوی و مراکز
تخصصی مدرک رسمی سطح دو نداشته باشند و واجد دو مورد از موارد زیر باشند و همچنین اگر مدیران مدارس علمیه
و روسای موسسات آموزش عالی حوزوی و مراکز تخصصی مدرک رسمی سطح دو نداشته باشند و واجد سه مورد از
موارد زیر باشند صالحیت علمی ایشان در حد سطح سه تأیید می شود:
 .1تألیف یک کتاب معتبر علمی
 .2انتشار یا در نوبت انتشار بودن یک مقاله علمی در نشریات یا سایت های معتبر علمی
 .3ترجمه یک اثر علمی مرتبط با علوم حوزوی
 .4آثار علمی برگزیده یا شایسته تقدیر در جشنواره ها یا همایش های علمی معتبر
 .5اشتهار به فضل در حوزه های علمیه در حد سطح سه و برخورداری از شخصیت اجتماعی و معنوی تأثیر گذار
با تأیید مدیریت استانی حوزه علمیه برادران یا خواهران به حسب مورد
 .6تأییدیّه صالحیت علمی از مراجع یا علمای طراز اول
 .7تدریس موفق دروس اصلی حوزه حداقل به مدت دو سال
 .8مدرک رسمی فوق لیسانس در رشته های مرتبط با علوم حوزوی
 .9تدریس رسمی دروس مرتبط با علوم حوزوی در مقطع لیسانس و باالتر در دانشگاه
 .11حد اقل دو سال سابقه موفق تبلیغ در مراکز علمی و آموزش عالی
 .11گواهی دو سال حضور فعال در درس خارج
 .12قبولی در امتحانات کتبی پایه دهم حوزه

ضوابط تأیید صالحیت علمی در حد سطح چهار
 .1در صورتی که متقاضی تأسیس واحد آموزشی ،مدیران مدارس علمیه و رؤسا و معاونان مؤسسات آموزش عالی
حوزوی و مراکز تخصصی واجد یکی از موارد زیر باشند صالحیت علمی ایشان در حد سطح چهار تأیید می شود:
 .1اجازه اجتهاد از مراجع یا علمای طراز اول حوزه
 .2واگذاری مسئولیت هایی از سوی مقام معظم رهبری یا مراجع عظام که مستلزم داردا بودن درجه اجتهاد یا
سطح چهار است.
 .3تأییدیه شرکت در انتخابات خبرگان از شورای نگهبان
 .4واگذاری مسئولیت هایی از جانب شورای عالی حوزه های علمیه که بر اساس مصوبات مستلزم دارا بودن درجه
اجتهاد یا سطح چهار است.
 .5گواهی ده سال حضور فعال در درس خارج
 .2اگر متقاضی تاسیس واحد آموزشی و معاونان موسسات آموزش عالی حوزوی و مراکز تخصصی ،مدرک رسمی
سطح سه داشته باشند و واجد یکی از موارد زیر باشند و همچنین اگر مدیران مدارس علمیه و روسای موسسات
آموزش عالی حوزوی و مراکز تخصصی ،مدرک رسمی سطح سه داشته باشند و واجد دو مورد از موارد زیر باشند
صالحیت علمی ایشان در حد سطح چهار تایید می شود:
 .1تألیف دو کتاب معتبر علمی
 .2انتشار یا در نوبت انتشار بودن دو مقاله علمی در نشریات یا سایت های معتبر علمی
 .3ترجمه دو اثر علمی مرتبط با علوم حوزوی
 .4برگزیده یا شایسته تقدیرشدن دو اثر علمی در جشنواره ها یا همایش های علمی معتبر
 .5اشتهار به فضل در حوزه های علمیه در حد سطح چهار و برخورداری از شخصیت اجتماعی و معنوی تأثیر گذار
با تأیید مدیریت استانی حوزه علمیه برادران یا خواهران به حسب مورد
 .6تأییدیّه صالحیت علمی از مراجع یا علمای طراز اول
 .7تدریس موفق دروس عالی حوزه ،حداقل به مدت سه سال
 .8تدریس موفق درس خارج ،حداقل به مدت دوسال
 .9تدریس رسمی دروس مرتبط با علوم حوزوی در مقطع فوق لیسانس و باالتر در دانشگاه
 .11گواهی هشت سال حضور فعال در درس خارج
 .11حداقل سه سال سابقه موفق تبلیغ در مراکز علمی و آموزش عالی
 .12اخذ نمره قبولی در چهار مصاحبه درس خارج
 .13حکم امامت جمعه مرکز استان
 .14مدرک رسمی دکترا در رشته های مرتبط با علوم حوزوی
 .15عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 .16ارائه و تصویب موضوع پایان نامه سطح چهار
 .3اگر متقاضی تاسیس واحد آموزشی و معاونان مؤسسات آموزش عالی حوزوی و مراکز تخصصی ،مدرک رسمی
سطح سه نداشته باشند و واجد دو مورد از موارد زیر باشند و همچنین اگر مدیران مدارس علمیه و روسای موسسات
آموزش عالی حوزوی و مراکز تخصصی مدرک رسمی سطح سه نداشته باشند و واجد سه مورد از موارد زیر باشند
صالحیت علمی ایشان در حد سطح چهار تایید می شود:
 .1تألیف دو کتاب معتبر علمی
 .2انتشار یا در نوبت انتشار بودن دو مقاله علمی در نشریات یا سایت های معتبر علمی
 .3ترجمه دو اثر علمی مرتبط با علوم حوزوی
 .4برگزیده یا شایسته تقدیرشدن دو اثر علمی در جشنواره ها یا همایش های علمی معتبر
 .5اشتهار به فضل در حوزه های علمیه در حد سطح چهار و برخورداری از شخصیت اجتماعی و معنوی تأثیر گذار
با تأیید مدیریت استانی حوزه علمیه برادران یا خواهران به حسب مورد
 .6تأییدیّه صالحیت علمی از مراجع یا علمای طراز اول
 .7تدریس موفق دروس عالی حوزه حداقل به مدت سه سال
 .8تدریس موفق درس خارج حداقل به مدت دوسال
 .9تدریس رسمی دروس مرتبط با علوم حوزوی در مقطع لیسانس و باالتر در دانشگاه
 .11گواهی هشت سال حضور فعال در درس خارج
 .11حد اقل سه سال سابقه موفق تبلیغ در مراکز علمی و آموزش عالی
 .12اخذ نمره قبولی در چهار مصاحبه درس خارج
 .13حکم امامت جمعه مرکز استان
 .14مدرک رسمی دکترا در رشته های مرتبط با علوم حوزوی
 .15عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 .4مرجع تایید و احراز شاخصهای آموزشی معاونت آموزش و شاخصهای پژوهشی معاونت پژوهش و شاخصهای
تبلیغی معاونت تبلیغ و شاخصهای دیگر ،معاونت امور حوزههای علمیه است.
تبصره:1مدارک رسمی که ثابت کننده یک ضابطه است نیاز به استعالم از معاونت مربوط ندارد.
تبصره:2در صورتی که تایید و احراز شرایط ،منوط به بررسی سوابق باشد از معاونت ذیربط در مرکز مربوط استعالم
میشود.

