درس الفائق فی االصول
مصوبات جلسه هشتم شورای هماهنگی فقه معاصر حوزههای علمیه مورخ 1399/3/1

 .1طالب پایه  9و  10که در درس الفائق  1و  2شرکت کرده و در امتحانات کتبی آن قبول شوند از امتحان شفاهی
پایه  10کفایه معاف گشته و نمره الفائق ایشان (معدل نمره دو امتحان الفائق) برای آن امتحان شفاهی منظور
می گردد.
تبصره :طالب موضوع بند  1در صورتی که تا قبل از نتیجه امتحانات الفائق  1و  2در امتحان شفاهی پایه 10
کفایه قبول شده باشند ،مشمول امتیاز بند  2خواهند شد.
 .2طالب درس خارج که در درس الفائق شرکت کرده و در دو امتحان کتبی آن قبول شوند از یک مصاحبه درس
خارج اصول معاف گشته و نمره الفائق ایشان (معدل نمره دو امتحان الفائق) برای آن مصاحبه منظور می
گردد .و شرکت کامل در درس الفائق (یک سال تحصیلی) برای ایشان معادل یکسال شرکت در درس خارج
اصول می باشد.
تبصره :منظور از محاسبه یک سال درس خارج اصول در ازای تحصیل در درس الفائق و جایگزینی نمره الفائق
به جای نمره امتحان شفاهی خارج اصول ،هر کدام از چهارسال درس خارجی است که شخص تا اعالم نتیجه
امتحانات الفائق هنوز امتحان آن را نداده است.
 .3طالب پایه  9و  10و درس خارج که در درس الفائق شرکت کرده و در دو امتحان کتبی آن قبول شوند از امتیاز
ویژه در شهرک مهدیه و سایر خدمات ارائه شده در مدیریت امور طالب حوزه های علمیه برخوردار می
گردند .دستور العمل اجرایی این بند و میزان امتیاز ،توسط مدیریت محترم امور طالب و دفتر فقه معاصر
مصوب و اجرایی می گردد.
 .4کلیه طالبی که در درس الفائق شرکت کرده اند از مزایای معیشتی طالب طرح هدایت علمی تربیتی برخوردار
می گردند .آیین نامه و نحوه انجام این امر توسط مدیریت محترم سطوح عالی و دفتر فقه معاصر تهیه و بعد
از تایید معاونت محترم آموزش اجرایی می گردد.
 .5اساتید الفائق به عنوان استاد پایه دهم ثبت گشته و از تمام مزایای آن اساتید من جمله سنوات تدریسی
بهره مند می شوند.
 .6تمامی امتیازات الفائق فقط مختص به طالبی است که درس الفائق  1و  2را گذرانده و در امتحان آن حداقل
نمره  12را کسب نموده اند و لذا شرکت و قبولی در فقط یک بخش الفائق مشمول امتیازات نمی شود.
 .7امتحانات الفائق در دو بخش کتبی همراه با سایر امتحانات حوزه برگزار می شود.

 .8طالب پایه نهم که ناقصی پایه  8دارند مشمول امتیازات الفائق نمی شوند به جز اشخاصی که فقط امتحان
شفاهی پایه  8را ناقص دارند .ایشان در صورتی که تا پایان سال تحصیلی  1399 – 1400امتحان شفاهی خود
را داده و قبول شوند؛ در صورت دارا بودن سایر شرایط مشمول امتیازات الفائق می گردند.
 .9ارزیابی میزان حضور الزامی در دروس الفائق بر اساس آیین نامه حضور و غیاب سایر دروس سطح عالی می باشد.
 .10درس الفائق  1و  2مترتب بر هم نیست و به عنوان مثال طالب محترم می توانند در یکسال تحصیلی الفائق
 2و سال بعد الفائق  1را بخوانند.
 .11درس الفائق از سال تحصیلی  1399 – 1400در کل کشور امکان برگزاری رسمی را خواهد داشت و کلیه
اساتیدی که در قم یا شهرستان ها از نظر بخش های ستادی و صفی آموزش حوزه های علمیه امکان تدریس
رسمی کفایتین را دارا می باشند ،می توانند این درس را برگزار نمایند .و همه شرایط تحصیل و امتیازات آن
در سراسر کشور یکسان خواهد بود.

محدوده درس الفائق  1و  2به شرح زیر است:
الفائق  :1از ابتدای کتاب تا پایان الباب االول(السیرالعقالئیة)
الفائق  :2از ابتدای الباب الثانی(السیرالمتشرعیة) تا پایان کتاب(خاتمة فی دور أسباب التعدیة و التضییق فی التعارض)

