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تقویم تحصیلی
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه
پیرو م صوبه شورای عالی حوزههای علمیه در خ صوص لزوم ا صالح تقویم تح صیلی و تأکید شورای تخ ص صی آموزش ،معاونت آموزش
حوزههای علمیه پس از مشورت با کارشناسان« ،تقویم تحصیلی حوزههای علمیه» را مورد بازبینی قرار داد.
در این طرح عالوه بر حفظ و تقویت شاخصهای عمومی در برنامهریزی آموزشی ،مالحظات و سیاستهای ذیل مد نظر قرار گرفته است:
محور آموزش بودهاند و در فرآیند آموز شی در کنار
 .1توجه به جایگاه محوری متن در فرآیند تح صیلی؛ در حوزههای علمیه همواره ،متون
ِ

علمآموزی ،تحلیل محتوا و تطبیق آن ها بر متن یک اصــل بوده اســت .هماکنون نیز در بخش مهمی از دروس این ســنت حفظ شــده و
تدریس متن ،تطبیق و تحلیل آن از سوی ا ستاد و اهتمام طلبه به فراگیری آنها در فرآیند آموزشی الزم شمرده می شود .از همین رو توجه
به این نکته در برنامهریزی و طراحی تقویم تحصیلی و فراهم آوردن قابلیت تطبیق و تحلیل متنی با در اختیار قرارگرفتن زمان مناسب الزم

مینماید.
 .2اختصااای یافتن عاااداس درعاای به امداده مورد میاد؛ در کنار نکته فوق ،توجه به مســایلی مانند ش ـراید یادگیری ،روشهای تدریس،
ویژگیهای خاص منطقهای ،مدارس و  ...انعطافپذیری حجم ساعات در سی را طلب میکند .برای مثال در سی که ارزش ساعاتی آن
 08ساعت ا ست ممکن ا ست با توجه به شراید ایام تحصیلی یا شراید یادگیری طالب و یا ویژگیهای ا ستاد ،نیاز به اختصاص مقدار
ساعات کمتر و یا بی شتری در طول سال تح صیلی دا شته با شد ،هر چند التزام به یک ارزش ساعتی ثابت به عنوان مالک محا سبه ر شد
ّ
وضعیت علمی الزم است .از همین رو در طراحی تقویم تحصیلی امکان انعطاف در ساعات مورد نیاز برای تدریس
تحصیلی و ارزیابی

و یادگی-ری دروس با ّ
قابلیت کاستن یا افزایش ساعات مورد نیاز تدریس ،مورد توجه بوده است.
 .3قابلیت تنا عب ّایام تح صیلی و در عی با ر عالتهای حودوی و منا عبتهای خای مورد اهتمام حودویان؛ از جمله مهمترین
رســالتهای حوزویان ،توجه به تبلیغ معارف دین ،خصــوصــا در ّایام خاص تبلییی میباشــد .همینین پاســداشــت مقام و منزلت ایمه
ّ
اطهارعلیهمالسالم و برخی از مناسبهای ملی ،از جمله موارد مورد تأکید در حوزههای علمیه میباشد.

متنا سب سازی ایام تح صیلی با این م سئله از یک سو و توجه به تو سعه نیافتن تعطیالت به منظور عدم اختالل در برنامههای آموز شی از
سویی دیگر ضروری است.

 .4امطباق ایام تحصیلی با شرایط بومی جغرافیایی ،اجتمادی و  ...مدارس دلمیه در هر منطقه؛ توجه به وضعیت آب و هوایی ،کیف ّیت
و ّ
کمیت امکانات مدارس علمیه ،مناطق زندگی طالب و دوری از محل ســکونت آن ها و نکاتی از این دســـت در طراحی «تقویم
تحصیلی» اجتناب ناپذیر است.

به عنوان نمونه در برخی از مناطق کشــور در ّ
کلیه ایام ســال ،امکان برگزاری کالسهای درســی وجود دارد ولی در برخی از مناطق امکان
برگزاری کالسهای درسی حتی به شکل متداول نیز یا وجود ندارد و یا به سختی امکانپذیر میباشد.
لحاظ این شراید در طراحی تقویم تحصیلی و دستورالعملهای مربوطه ،مدنظر قرار گرفته است.
ّ .5
قابلیت امعطافپذیری بر ا عاس شیوهها و روشهای آمود شی؛ طراحی تقویم تحصــیلی بدون در نظر گرفتن روشهای آموزشــی و

شیوههای تدریس امری ناممکن ا ست .تنوع در روشهای تدریس ،میزان ا ستفاده از ابزارهای آموز شی ،نحوه بکارگیری طالب در فرآیند
یادگیری و آموزشدهی و  ...میتواند در تعیین زمان ،طراحی ایام درســی و ...تأثیر بس ـزایی داشــته باشــد .چه بســا اســتفاده از برخی از
شــیوه های آموزشــی منجر به توســعه و یا تقلیل در زمان آموزش و ســاعات اختصــاص یافته به دروس شــود که این تقویم ،قابلیت این
بهرهگیری را فراهم میآورد.
 .6اهتمام به اجراییکردن واقعی آیینمامههای آمودشی؛ برخی از مفاد و مواد آییننامهها و دستورالعملهای آموزشی ،در زمان اجرا ،بعضا
میفول مانده و به تدریج فراموش شده ا ست و برخی نیز به شکل منا سبی اجرا نمی شود .برای مثال در م صوبه  280شورای عالی در
خصوص برگزاری دروس سطح حوزه علمیه قم در روزهای پنج شنبه تأکید شده است ولی به صورت کامل به اجرا در نمیآید.
بنابراین با توجه به این نکته میتوان به ّ
اهمیت اجراییکردن واقعی آییننامههای آموزشی و تأثیر آن در ارزیابی و برنامهریزی پی برد.
ظرفیتهای آمودشی تمام ّایام عال؛ تأکید و ّ
 .7اعتفاده اد ّ
سنت حوزههای علمیه بر بهرهگیری از تمام روزهایی است که امکان آموزش در

ّ
مأموریتها یا بر ا ساس نیازها و یا ضرورت ،امکان تح صیل و تدریس در
آن فراهم با شد؛ هرچند که برخی از طالب در را ستای سایر
همه ّایام را نداشته باشند .از همین رو در طراحی تقویم تحصیلی به این نکته توجه شده که طالب دارای شراید بتوانند به صورت رسمی
در مناسبتهایی همیون تابستانّ ،ایام تبلییی و مانند اینها به ّ
فعالیتهای علمی و آموزشی خود ادامه دهند.

لذا با توجه به نکات فوق ،معاونت آموزش حوزههای علمیه ،به منظور ت سهیل در اجراییکردن طرح مذکور ،د ستورالعمل «تقویم تح صیلی
حوزههای علمیه» را با مالک و محور قرار دادن م صوبات  280و  096شورای عالی ،تنظیم و پس از ت صویب در شورای تخ ص صی آموزش ،به
شرح ذیل ابالغ مینماید.

آیینمامه تقویم آمودشی
ماده :1ایام تح صیلی و در سی حوزههای علمیه در هر سال تح صیلی در دو بخش ا صلی و اختیاری قابل برنامهریزی ا ست که بخش ا صلی آن
شامل دو نیم سال بوده و از اول شهریورم اه هر سال تا پانزدهم تیرماه سال بعد و بخش اختیاری آن نیز که با عنوان دوره آموزشی تابستانی
میباشد ،از  16تیرماه تا  31مردادماه قابل برنامهریزی میباشد.

ماده :2برنامهریزی و تدوین جزییات تقویم تحصیلی در مواردی مانند شروع سال تحصیلیّ ،ایام امتحانی ،پایان هر نیم سال ،با رعایت ضوابد ابالغی ،بر
عهدۀ مدارس علمیه میباشد.

ّ
مدیریت مدرسه ،باید به ت صویب شورای مدرسه برسد و پس از تأیید مدیریت حوزه علمیه ا ستان
ماده :3تقویم تح صیلی پس از تنظیم توسد
الزماالجرا میباشد.
تبصره  :1عدم پاسخگویی مدیر یت حوزه علمیه استان در مدت حداکثر دو هفته ،به منزله تأیید تقویم پیشنهادی مدرسه میباشد.
تبصره  :2مدارس علمیه حداکثر تا دو هفته قبل از شروع سال تح صیلی ،موظف به اعالم تقویم آموز شی نیم سال اول و دوم سال تح صیلی
خود به مدیریت استان هستند.1
ماده :4مرکز مدیریت حوزههای علمیه و مدیریتهای ا ستانی میتوانند در آغاز هر سال تح صیلی ،یک روز ّ
معین را به صورت نمادین برای آغاز

ّ
افتتاحیه و آغاز ســال تحصــیلی در آن روز اقدام نمایند که تطابق آغاز دروس
ســال تحصــیلی انتخاب نموده و نســبت به برگزاری مراســم
مدارس با این روز الزامی نمیباشد.

الف) ایام تعطیلی در عال تحصیلی؛
ماده :5دروس رسمی در مناسبتهای ذکر شده در مادههای  18 ،0 ،7 ،6و  11تعطیل میباشد.
تبصره  :1برگزاری مراسمهای مذهبی و فرهنگی در مناسبتهای مذکور توسط مدارس علمیه در این ایام بالمانع میباشد.
تبصررره  :2مدارس علمیه میتوانند در سررایر مناسرربتهای مذهبی و یا ملی ،ضررمن برگزاری دروس ،سرراعتی از روز را به برگزاری مراسررم
بزرگداشتی متناسب با آن روز اختصاص دهند.
مادهّ :6ایام تعیینشده در جدول ذیل به عنوان ایام تعطیلی دروس سطح یک میباشد:
ردیف

رود

مناعبت

تعداد رود

1

 9محرم

تاسوعای حسینی

1

2

 18محرم

عاشورای حسینی

1

3

 28صفر

اربعین حسینی

1

4

 20صفر

رحلت حضرت رسولو شهادت امام حسن مجتبی

1

5

آخرین روز صفر

شهادت امام رضا

1

6

 0ربیعاالول

شهادت امام حسن عسگری 

1

7

 17ربیع االول

میالد حضرت رسولو امام جعفر صادق

1

8

 3جمادی الثانی

شهادت حضرت زهرا

1

9

 13رجب

میالد امیرالمومنین

1

11

 27رجب

مبعث پیامبر اعظم

1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در سال تحصیلی  9911-044مدارس حداکثر تا دو هفته بعد از شروع سال تحصیلی نیز مجاز به ارسال تقویم تحصیلی به مدیریّت حوزه علمیه استان جهت تصویب خواهی هستند.

ردیف

رود

مناعبت

تعداد رود

11

 15شعبان

میالد امام عصر 

1

12

 21رمضان

شهادت امام علی

1

13

 1و  2شوال

عید فطر

2

14

 25شوال

شهادت امام صادق

1

15

 18ذیالحجه

عید قربان

1

16

 10ذیالحجه

عید غدیر

1

17

 1تا  4فروردین

ایام نوروز

4

18

 12فروردین

روز جمهوری اسالمی

1

19

 14خرداد

رحلت حضرت امام خمینی 

1

21

 15خرداد

سالروز قیام  15خرداد

1

21

 22بهمن

روز پیروزی انقالب اسالمی

1
25

جمع

ماده :7دروس سطوح عالی و خارج عالوه بر ّایام ذکرشده در ماده  ،6در مناسبتهای ذیل نیز برگزار نمیگردد:
ردیف

رود

مناعبت

تعداد رود

1

آخر ذیالقعده

شهادت امام جواد

1

2

 7ذیالحجه

شهادت امام باقر

1

3

 25محرم

شهادت امام سجاد

1

4

 7صفر

شهادت امام حسن مجتبی

1

5

 13جمادی االول

شهادت حضرت زهرا

1

6

 3رجب

شهادت امام هادی

1

7

 25رجب

شهادت امام کاظم

1

0

 3شعبان

میالد امام حسین

1
0

جمع

ماده :8دروس سطوح عالی و خارج حوزههای علمیه در ّایام تبلییی برای طالب و اساتید طبق جدول ذیل ،تعطیل میباشد.
ردیف
1
2
3
4

موضوع

ّایام تبلییی ماه محرم
ّایام تبلییی ماه صفر

ّایام تبلییی فاط ّ
میه اول2
ّ
فاطمیه دوم
ّایام تبلییی

دمان

تعداد رود

از  20ذیالحجة تا  13محرم

15

از  16صفر تا دوم ربیعاالول

16

 13تا  15جمادیاالول

3

اول تا سوم جمادیالثانی

3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2با نظر شوورا مموز اسوتان ،در صوور اعزا الب سوحوع عالی و سوفیران هدایت برا تللی ،،ییلت منها در دروس ،امتحانا و  ...در روزها دوازدهم جماد االول و چهار
جماد الثانی ،مجاز بوده و تأثیر در محاسله ییلتها نخواهد داشت.

موضوع

ردیف

ّایام تبلییی ماه رمضان

5

دمان

تعداد رود

از  20شعبان تا دوم شوال

34
17

جمع

تبصره :1برگزاری دروس در ایام تبلیغی برای طالب متقاضی بالمانع میباشد.
تبصره  :2تعطیلی دروس سطح یک در ایام تبلیغی ،مجاز نمیباشد.
ماده :9دروس برنامه آموزشــی مدارس ســفیران هدایت بجز طالب ســال اول تحصــیلیم در ایام تبلییی محرم و ایام فاطمیه اول و دوم برگزار

نمیگردد و در این ایام طالب شاغل به تحصیل در این برنامه میتوانند جهت اعزام به تبلیغ ،اقدام نمایند.
تبصره :آییننامه طراحی تقویم تحصیلی برنامه آموزشی مدارس سفیران هدایت بجز مورد فوق ،تابع آییننامه سطح یک میباشد.
ماده :11تعطیالت تاب ستانی دروس حوزههای علمیه از  16تیرماه تا  31مردادماه هر سال میبا شد و در این ّایام مدارس و ّ
مدیریتهای ا ستانی میتوانند

به اجرای دوره آموزشی تابستانی اقدام نمایند.
ماده :11هرگونه تیییر در جداول مذکور ،مجاز نمیباشد.
ب) رودهای مجاد به برگزاری دروس رعمی در عال تحصیلی؛
ماده :12حداقل تعداد ّایام در سی در سطوح و مقاطع مختلف آموز شی و همینین برنامههای آموز شی مختلف ،مطابق آییننامههای آموز شی و
ضوابد ابالغی ،بر اساس جدول ذیل میباشد:
ردیف مقطع تحصیلی

میمعال دوم
میمعال اول
ّایام امتحامی ّایام درعی ّایام امتحامی
ّایام درعی

جمع

1

عطح یک

85

7

85

7

 184رود

2

عطوح دالی

81

5

81

5

 171رود

3

دروس خارج

 131تا  151رود

تبصره :الزم است در جانمایی ایام برگزاری دروس ،به گونهای عمل شود که ایام درسی از حداقل ذکرشده در جدول فوق ،کمتر نشود.
مادهّ :13ایام در سی با رعایت مقدار حداقلی ذکر شده در ماده  ، 12تو سد مدارس علمیه و در بازۀ زمانی از اول شهریورماه تا پانزدهم تیرماه سال

بعد ،مشخص میگردد که پس از تأیید مدیریت حوزه علمیه استان ،رعایت آن الزامی است.
ماده :14ضــوابد مربوب به نظام آموزشــی ،ســاعات برگزاری دروس ،جدول برنامهریزی دروس ،افزایش و یا کاهش ســاعات درســی و  ...مطابق
آییننامه آموزشی میباشد.
ماده :15برگزاری دروس در روزهای پنجشنبه برای همه سطوح و مقاطع حوزههای علمیه الزامی میباشد.
تب صره  :1در صورتی که واحد های آموز شی ساعات الزامی هر درس را در سایر روزها به حد ن صاب الزم بر سانند ،ارائه درو سی مانند
حدیثخوانی ،اخالق و  ...در روزهای پنج شنبه بالمانع میباشد.
تبصررره  :2در مقطع خارج ،برگزاری دروس رسررمی در روزهای پنجشررنبه ضررروری نبوده و اختصرراص آن روز به برگزاری دروسرری
همچون اخالق و یا حدیثخوانی بالمانع است.

ج) رودهای امتحامی و جاممایی آن در عال تحصیلی؛
ماده :16در تدوین تقویم تحصیلی ،تعیین روزهای امتحانی هر درس الزامی بوده و همراه تقویم ساالنه ارایه میگردد.

ماده :17زمان برگزاری امتحان هر درس ،بعد از پایان محدودۀ درســی و با رعایت ســاعات تعیینشــده برای آن میباشــد و در غیر این صــورت
برگزاری امتحان آن درس مجاز نبوده و در صورت برگزاری امتحان ،نمرات آن ّ
رسمیت ندارد.
تبصره :طالبی که حد نصاب الزم در خصوص حضور در کالسهای درسی را داشته باشند ،مجاز به شرکت در امتحانات آن درس هستند.

ماده :18زمان برگزاری امتحانات به جز امتحاناتی که بر عهده معاونت آموزش ستاد میباشد ،توسد مدارس علمیه تعیین میگردد.
ماده :19مطابق آییننامه آموزشی ،برنامهریزی ،برگزاری ،طرح سؤال 3و تصحیح اوراق امتحانی بر عهده مدارس علمیه میباشد.

ماده :21برگزاری امتحانات دروسی که به صورت متمرکز از سوی معاونت آموزش ستاد طراحی می شود ،در چهار نوبت در سال تحصیلی و در
ایامی که کمترین اختالل را در برگزاری دروس داشته باشد ،برنامهریزی میگردد.
تبصره  :زمان امتحانات دروس مذکور هر ساله توسط معاونت آموزش ستاد اعالم میگردد.
ماده :21فرایند تدوین تقویم تحصیلی مراکز تخصصی و فقهی همانند مدارس علمیه و دیگر واحدهای آموزشی حوزههای علمیه میباشد و پس

از تأیید توسد شورای آموزش استان ،الزم اإلجرا خواهد بود.
د) ّایام برگزاری دورۀ تابستامی و جاممایی آن در عال تحصیلی؛
ماده :22تعیین زمان برگزاری دورۀ آموزشــی تابســتانی ،بعد از تعیین زمان شــروع و پایان ســال تحصــیلی و با لحاظ نیمســالها و زمان برگزاری
امتحانات هر دو نیمسال ،میباشد.
ماده :23زمان برگزاری دوره آموزشی تابستانی از  16تیرماه تا  31مردادماه است.
تبصره :ضوابط و شرایط برگزاری دوره آموزشی تابستانی ،مطابق آیین نامههای آموزشی ابالغی است.
ماده  : 24با توجه به تنوع گونه ها و محتواهای دوره های آموز شی تاب ستانی ،توجه به ضوابد و د ستورالعمل های مربوطه در تعیین

تقو یم تحصیلی و زمان بندی دورۀ تابستانی ضروری می باشد.
ها) رودهای قابل اعتفاده برای برمامههای تکمیلی (تبلیغی ،پژوهشی ،تهذیبی و  )...در ّایام غیردرعی در عال تحصیلی؛
ماده :25با توجه به اینکه تعداد ایام ّ
امی مشــخصشــده در جدول مندرج در ماده  12باشــد،
فعالیت تحصــیلی میتواند بیش از مقدار
حداقلی الز ِ
ِ
مدارس میتوانند برخی از دروس نیم سال بعد یا سایر برنامههای آموزشی ،4پژوه شی ،فرهنگی و تهذیبی خود را در این ّایام برنامهریزی
کنند و یا اینکه با افزایش روزهای تحصیلی از حجم دروس روزانه کاسته و به این نوع از برنامهها اختصاص دهند.
تبصررره :الزامیکردن شرررکت طالب در برنامههای تکمیلی آموزشرری و یا برنامهها و دورههای مهارتی ،تبلیغی ،پژوهشرری و  ...با تصررویب
ِ
شورای مدرسه بالمانع میباشد.
ّ
ماده :26ارایه هرگونه برنامه غیردرسی در ایام و ساعات درسی ،مجاز نمیباشد و برنامهریزی و برگزاری هرگونه برنامه ،غیر از برنامه دروس رسمی،
باید در ّایام و ساعاتی غیر از ساعات اختصاصی دروس رسمی باشد.

جداول کلی تعداد ّایام درعی و تعطیلی در چهار عال تحصیلی آینده:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3به جز برخی از دروس خاص که بر عهده معاونت مموز
 .4مثل تعمیقبخشی در ملاحث ارائه شده در الول نیمسال.

ستاد میباشد.

ا ّیام درسی و تعطیلی حوزههای علمیه در سه سال تحصیلی آینده به شرح ذیل میباشد که مدارس الزم است با لحاظ نکات ذکرشده در آییننامه ،به لحاظ
جانمایی ّایام تحصیلی ،درسی و تعطیلی بپردازند.
ردیف

الف) عطح یک؛ مقدار ّایام تحصیلی الزامی مورد میاد 184 :رود
سال تحصیلی

وضعیت
تعداد روزهای درسی

تعداد روزهای تعطیلی

1
79
255
1411-1411
2
82
252
1411-1412
3
ب) عطوح دالی؛ مقدار ّایام تحصیلی الزامی مورد میاد 171 :رود
ردیف

1399-1411

1
2
3

سال تحصیلی

81

255

وضعیت

تعداد روزهای مازاد بر ایّام تحصیلی الزامی
( 61رود ماداد)
( 61رود ماداد)
( 58رود ماداد)

تعداد روزهای مازاد بر ایّام تحصیلی الزامی

تعداد روزهای درسی

تعداد روزهای تعطیلی

1399-1411

214

131

( 34رود ماداد)

1411-1411

215

119

( 45رود ماداد)

1411-1412

215

119

( 45رود ماداد)

ردیف

ج) دروس خارج؛ مقدار ّایام تحصیلی الزامی مورد میاد 131 :تا  151رود (گزارش ذیل بر مبنای ددد  151رود درعی امجام شده اعت)

1
2
3

سال تحصیلی

وضعیت

تعداد روزهای مازاد بر ایّام تحصیلی الزامی

تعداد روزهای درسی

تعداد روزهای تعطیلی

1399-1411

177

158

( 27رود ماداد)

1411-1411

188

146

( 38رود ماداد)

1411-1412

186

148

( 36رود ماداد)

