آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﻋطﺎی ﻣﺟوز ﺗﺣﺻﯾل ھﻣزﻣﺎن ﺑﮫ طﻼب ﺑﺷرح ذﯾل اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔردد
ﻣﺎدة  ١ﺷراﺋط ﻻزم ﺟﮭت ﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده:
اﻟف  -دارا ﺑودن ﻣدرک ﺳطﺢ دو ﺣوزه
ب  -اﺣراز ﺻﻼﺣﯾت ﻻزم ﺗوﺳط دﻓﺗر ﺗﺣﻘﯾق
ج  -ﺣﺳن ﺳﺎﺑﻘﮫ و رﻋﺎﯾت زی طﻠﺑﮕﯽ در ﻣدت ﺗﺣﺻﯾل
د  -ﺗﻌﮭد ﮐﺗﺑﯽ ﻣﯾﻧﯽ ﺑر رﻋﺎﯾت ﺷﺋون روﺣﺎﻧﯾت و ﻣﻘررات ﺣوزه ھﻣراه ﺑﺎ اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺣوزوی در ﻣدت ﺗﺣﺻﯾل در داﻧﺷﮕﺎه و ﺑﻌد از ﻓراﻏت از ﺗﺣﺻﯾل
ﻣﺎدة  ٢طﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﻣﻌرﻓﯽ از ﺣوزه در داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﺻورت رﻋﺎﯾت ﺗﻌﮭدات ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣوزه اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد و در
ﺻورت ﺗﺧﻠف از ﻣزاﯾﺎی ﺣوزه ﻣﺣروم و ﺑر اﺳﺎس آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺗﺄدﯾﮫ ﺧﺳﺎرات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد

ﻣﺎدة  -٣زﻣﺎن وﻧﺣوه ﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده:
-١

ﺗﺣوﯾل در ﺧواﺳت ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن وﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده ھر ﺳﺎﻟﮫ از اول ﻣﮭر ﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد) ﭘس از اراﺋﮫ ﻗﺑوﻟﯽ در ﻣرﺣﻠﮫ اول ﮐﻧﮑور(

-٢

در ﺧواﺳت ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن در ﮐﻣﺳﯾون ﻣرﺑوطﮫ ﺑررﺳﯽ و ﭘس از ﺗﺄﯾﯾد ﻣﺟوز ﮐﺗﺑﯽ ﺟﮭت اراﺋﮫ ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔردد
ﻣﺎدة  -۴ﺗﺣﺻﯾل طﻼب ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺣوزه ﻋﻠﻣﯾﮫ اﺻﻔﮭﺎن ﮐﮫ در ﺳطﺢ دو ﻗﺑول ﺷده اﻧد ﭘس از ﻧظر ﻣواﻓق ﮐﻣﺳﯾون و ﺑﺎ ﺗﻌﮭد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﻋﺎﯾت
ﺷراﺋط زﯾر در داﻧﺷﮕﺎه ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ اﺳت:
-١

رﻋﺎﯾت ﺷﺋون روﺣﺎﻧﯾت و ﻣﻘررات ﺣوزه )ﻣﻠﺑس ﺑﮫ ﻟﺑﺎس روﺣﺎﻧﯾت ،ﺣﺳن ﻣﻌﺎﺷرت ،رﻋﺎﯾت آداب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ(

-٢

ﺣﺿور در دروس ﺣوزه

-٣

اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی روﺣﺎﻧﯾت )ﺗدرﯾس ،ﺗﺑﻠﯾﻎ،ﺗﺣﻘﯾق و(...در زﻣﺎن ﺗﺣﺻﯾل در داﻧﺷﮕﺎه

-۴

ﻗﺑول ﻣﺄﻣورﯾت از طرف ﻣرﮐز ﻣدﯾرﯾت ﺣوزه ﻋﻠﻣﯾﮫ اﺻﻔﮭﺎن ﭘس از اﺗﻣﺎم از ﺗﺣﺻﯾل در داﻧﺷﮕﺎه

-۵

ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرت در ﺻورت ﺗﺧﻠف از ﺷراﺋط وﻣﻘررات

ﺗذﮐرات:
- ١طﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑدون درﯾﺎﻓت ﻣﺟوز اﻗدام ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ھﻣزﻣﺎن ﮐﻧﻧد ﺑﻌداً ﻣﺟوز ﺻﺎدر ﻧﺧواھد ﺷد و ﻣرﮐز ﻣدﯾرﯾت در ﻗﺑﺎل آﻧﺎن ﻣﺳﺋو ﻟﯾﺗﯽ
ﻧدارد.
 - ٢ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑدون داﺷﺗن ﺷراﺋط اﻗدام ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ھﻣزﻣﺎن ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ اﻧﺻراف از ﺣوزه ﺗﻠﻘﯽ ﺷده و از ھﻣﮫ ﻣزاﯾﺎی ﺣوزه ﻣﺣروم ﻣﯽ ﮔردﻧد و
ﭘذﯾرش ﻣﺟدد آﻧﮭﺎ ﻣﻧوط ﺑﮫ ﻣواﻓﻘت ﮐﻣﺳﯾون ﻣرﺑوطﮫ ﺧواھد ﺑود

ﮐﻣﺳﯾون ﺗﺣﺻﯾل ھﻣزﻣﺎن ﻣﻌﺎوﻧت آﻣوزش و ﭘژوھش ﺣوزه ﻋﻠﻣﯾﮫ اﺻﻔﮭﺎن

