
 
 حوزه علمیه قم 

 معاونت سطوح عالي، خارج و مراكس تخصصي

  مذيريت آموزش

 حوزه علمیه قم ، خارج و مراكس تخصصيي اولین مسابقه علمي )المپیاد( معاونت سطوح عاليآئین نامه اجرائ

 الف( کلیات: 

زهیٌِ سازی ترای ارتقاء ػلوی ٍ تقَیت ًشاط ػلوی طالب ٍ فضالی حَزٍی هساتقات ػلوی  استؼذادّای ترتر ػلوی،تِ هٌظَر ارزیاتی هیساى تحقق اّذاف آهَزشی در فرآیٌذ تحصیلی طالب، شٌاسایی  -1

 ّای ػلویِ در سال جاری ترگسار خَاّذ شذ.)الوپیاد( حَزُ

 گردد؛ترگسار هی تشرح ریل ایي هساتقِ در دٍ هرحلِ استاًی ٍ کشَری -2

 ب( فرآیند مرحله استانی:

 گردد.ترگسار هیهرحلِ استاًی تِ صَرت هَضَػی در حَزُ ّای داًشی فقِ ٍ اصَل ، ػلَم ػقلی ٍ تفسیر در هقاطغ هختلف ٍ در قالة ترًاهِ ّای آهَزشی جاری  -1

 تاشذ؛ریل هی ّای داًشی هرحلِ استاًی تِ تفکیک ترًاهِ ّای آهَزشی تِ شرحػٌاٍیي حَزُ -2

 تعداد سؤال برًاهِ جاری ٍ جدید درس عٌَاى آزهَى

 2فقِ ٍ اصَل 
 30 اصَل هظفر: حجج ٍ اهارات تا پایاى اصَل اصَل

 30 ًکاح، طالق، ارث، حدٍد، قصاص فقِ

 3فقِ ٍ اصَل 
 30 کل رسائل اصَل

 30 هکاسب تا پایاى شرٍط هتعاقدیي فقِ

 4فقِ ٍ اصَل 
 30 کل کفایِ اصَل

 30 شرٍط عَضیي تا پایاى هکاسب فقِ

 60 بدایِ کاهل بدایِ الحکوِ 3علَم عقلی 

 60 از ابتدا تا پایاى هرحلِ ّفتن ًْایِ الحکوِ 4علَم عقلی 

 60 سَرُ هائدُ تفسیرالویساى تفسیر قرآى سطح عالی

 هتصل قثل، تذٍى ًاقصی در پایِ هرتَطِ( هجاز تِ حضَر در هساتقات هرحلِ استاًی خَاٌّذ تَد.)پایِ تحصیلی  ٍ تاالتر 16کلیِ طالب )ترًاهِ ّای هختلف آهَزشی( تا هؼذل  -3

 برًاهِ جاری عٌَاى آزهَى ردیف
 برًاهِ جدید

 دیپلن سیکل

 5اتوام پایِ  6اتوام پایِ 6اتوام پایِ  2فقِ ٍ اصَل   1

 8اتوام پایِ  8اتوام پایِ  8اتوام پایِ  3فقِ ٍ اصَل   2

 10اتوام پایِ  10اتوام پایِ  10اتوام پایِ  4اصَل  فقِ ٍ  3

 7اتوام پایِ  7اتوام پایِ  7اتوام پایِ  )بدایِ( 3علَم عقلی   4

 9اتوام پایِ  9اتوام پایِ  9اتوام پایِ  )ًْایِ( 4علَم عقلی   5

 10تا  7اتوام پایِ ّای  10تا  7اتوام پایِ ّای  10تا  7اتوام پایِ ّای  )سطح عالی( 2تفسیر   6

 گردًذ.% اهتیاز آزهَى را کسة کردُ تاشٌذ اًتخاب هی 75ًفرات اٍل تا سَم ّر آزهَى تِ تفکیک ترًاهِ آهَزشی از هیاى کساًی کِ حذاقل  -4

 هؼرفی خَاٌّذ شذ. کشَریقرار خَاٌّذ گرفت ٍ تِ هرحلِ ّای ٍیژُ هؼٌَی، ػلوی ٍ هادی حوایتًفرات ترتر هرحلِ استاًی هَرد  -5

 یند مرحله کشوری:آفر (ج

 ؛گرددترگسار هیریل ّای داًشی فقِ ٍ اصَل، ػلَم ػقلی ٍ تفسیر در هقاطغ هختلف هطاتق جذٍل هرحلِ کشَری در حَزُ -1

 هٌابع عٌاٍیي درسی

 ؛شرایغ االسالم )شْیذ حاًی(  تحج ارث إلی تٌَْقیحکتاب هسالک األفْام  فقه: 2 فقه و اصول گروه

یهحاضرات فی  اصول:  03 03 تعذاد سؤال ؛االصَل تخش اجتواع اهرٍ  ًْ

 ( هثاحج غٌا، قوار، هؼًَۀ الظالن؛)رُ(کتاب هکاسة هحرهِ )اهام خویٌی فقه: 3 فقه واصول گروه

 03 03 تعذاد سؤال تخش قطغ؛ 3( جلذهیرزا هحوذحسیي ًائیٌیکتاب فَائذ االصَل ) اصول:

َئی( فقه: 4 گروهصول فقه و ا ۀ )آیت اهلل خ  ؛540تا 404ار صفحِ یاحکام الخ کتاب هصثاح الفقّا

 03 03 تعذاد سؤال هشتق؛ تحج اٍل ۸44 صفحِ تا اتتذا ( از)رُ(کتاب تٌقیح األصَل )اهام خویٌی صول:ا

 3 علوم عقلی گروه

 

 ۸جلذ  )رُ( شرح هثسَط هٌظَهِ شْیذ هطْری (۸

 ( ػذل الْی2

 03 52 52 تعذاد سؤال سرًَشتٍ ( اًساى  3

 4 علوم عقلی گروه
 درآهذی تِ ًظام حکوت صذرایی )ػثذالرسَل ػثَدیت(

 03 تعذاد سؤال

 )ویژه سطوح عالی( تفسیر قرآن
 تفسیر الویساى سَرُ هائذُ؛

 03 تعذاد سؤال

 هقاطغ تحصیلی هرتَطِ حضَر دارًذ.ّای هختلف آهَزشی تِ صَرت یکساى ٍ یکپارچِ در تا تَجِ تِ ػلن هحَر تَدى هرحلِ کشَری، کلیِ طالب در حال تحصیل در ترًاهِ -2

 شًَذ.% اهتیاز آزهَى را کسة کردُ تاشٌذ اًتخاب هی 66ترگسیذگاى هرحلِ کشَری تِ تفکیک هقطغ ٍ هَضَع از هیاى افرادی کِ حذاقل  -3

 از ًفرات اٍل تا سَم ّر هقطغ تا اّذاء جَایس ٍ لَح تقذیر تِ ًحَ شایستِ تقذیر خَاّذ شذ. -4

 .ٍ لَح تقذیر اّذاء خَاّذ شذ اهتیاز را کسة کردُ تاشٌذ تِ ػٌَاى افراد شایستِ هؼرفی %66فرات اٍل تا سَم ّر هقطغ ٍ حَزُ داًشی تِ ًفرات چْارم ٍ پٌجن ّن کِ حذاقل ػالٍُ تر ً -5

 

 هرحلِ
 زهاى آزهَى

 تصحیح اٍراق طرح سؤال هکاى آزهَى
 زهاى اعالم ًتیجِ

 تاریخ رٍز ساعت تاریخ رٍز

 06/12/1401 شٌبِ هعاًٍت سطَح عالی ستاد سالي اجتواعات فیضیِ صبح 9 04/12/1401 شٌبِپٌج )استاًی( اٍل

 گردد.تاریخ قطعی ٍبرًاهِ تفصیلی هرحلِ کشَری ٍهراسن اختتاهیِ هتعاقباً اعالم هی 11/12/1401 جوعِ )کشَری( دٍم
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