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 نهج البالهغ  رتبیت مربی   ردستک  دوره آئین انمه آموزشی                             

 فتعاری : 1ماده

 وريفناو  تتحقیقا م،علووزارت : وزارت

 دانشگاه جامع علمی کاربردي :دانشگاه

 موسسه مطالعات فرهنگی و نشر معارف  علوي : موسسه

 دانشگاه ايحرفه صالحیت فترد دفتر:

هماهنگ و بهم وابسطه که در نظام خاص  اي از دروس منسجم؛تربیت مربی نهج البالغه که مجموعه درستک  دوره : دوره

  گواهی پایان دوره منجر شود.شود تا سرانجام به دریافت در مدتی معین بصورت منظم به متربی ارائه می

 دهبو متوسطه سطحاز  باالتر که ددمیگر قطالا مدتی هعالیکوتا زشمودوره آ بهدوره تکمیلی بین سطوح تحصیلی: 

 شغلی رتمهاو  نشدا یشافزا ر،کا وينیر وريهبهر یشافزا ء،تقاار رمنظو به عالی زشموآ تحصیلی بینمقاطعو در 

 رتصو به زشموآ کزامر یاو  هگارکا ر،کا محیط ر،کا حین یاو  وعشرروز، در  وريفنا با مطابق ايحرفه يشایستگیهاو

 شود.نامیده می "دوره تکمیلی" رختصاا بهو  نددار تجمیع قابلیت که دمیشو اجرو ا حیاطر درس تک شیزموآ يبستهها

 .شودنامیده می هر مدرس که مسئولیت تدریس را در دوره بر عهده دارد استاد : استاد

 ركمد به منجر نهمگو مشاغلاز  طیفیو  مشخص ايحرفه زهحو یک يستادر را که تکمیلی يهادوره تجمیع میع: تج

 . دمیشو تبلندمد مقاطعدرتحصیلی

 تا تقاضاو  شپذیراز هادوره  ايجرا حلامر تمامیو  هیددگر حیاطر هادوره  ايبر که ستا ايسامانه رمنظو سامانه:

  .دپذیر می منجاآن ا توسط بقاسو ضبطو  ثبت وهینامه اگوروصد

  .نماید می منا ثبتدر دوره  شرکت ايبر که ددگرمی قطالا شخصی به داوطلب:

  .باشد يپذیررتمها رهشماو داراي  هشد پذیرفتهدوره  یکدر که ددگرمی قطالا شخصی به مهارت پذیر:

 نشگاهیدا سمیر ینوعنااز  دهستفاا ونبددوره،  موفق متمااز ا پس پذیر رتمها به که کیرمد :دوره نهینامه پایااگو

 .ددگرمی عطاا معین بطاضو برابر،  هاآن دلمعا یاو...  شناسیرکا،نیرداکااز عما

 رتمها شیابیو ارز سنجشاز  پسدوره  نپایا هینامهاگودارايِ پذیر رتمها به کیکهرمد :ايحرفه هینامهصالحیتاگو

 .ددمیگر ءعطاا معین بطاضو برابر هنشگادا ايحرفه صالحیت فتردطریق از
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 دوره افهدا: 2ماده 

 مایشآ بومی، ،محیطی یطاشر ،شغلی يهازهحو تمقتضیا با متناسب تیرمها يهازشموآ ئهدر ارا يپذیرفنعطاایشافزا-

 ان؛گیرافر ديفر يهاوتتفا با متناسب و مینزسر

 فرینیرآکاو  ناییاتو ،تخصص وري،فنا رت،مها ،نشذوق، دا اد،ستعدا بر مبتنی رکاو  کسب فرهنگ زيینهسادنها وشاعها -

  اي؛حرفه قخالو ا سالمیا يهاارزش  دیکرروبا

  ؛لعمرا دامما زشموآ مینهز دنکر همافرو  وريفنا تتحوال سساابر حسطو باالترین تا شغلی يهازهحو شیزموآ زنیا تامین-

پیشرفت  جهت نسانیا يسرمایهها ينمنداتو یابیو ارز ايحرفه يشایستگیها يتقاو ار شگستر ايبر مناسب بستر دیجاا-

  ؛شغل ازحرا شایستگی کسب ايبر ايحرفه صالحیت مختلف حسطو درمستمر

  ؛مدرآکا نسانیا وينیر تربیت ندرو به نبخشید بشتاو  رکا محیط به نشدا لنتقاا به سرعتبخشی-

  زي؛موزآبا يهاو دوره دهفشر يهادوره رت،مها یشافزا يهادوره اريپایهگذ-

 ؛ديقتصاا مختلف يبخشها وريضر يهازتأمین نیا-

  ؛سمیر يهازشموآ مکمل يتوسعه ظرفیتها-

  ر؛کا زاربا يهازنیا با سمیر يبرنامهها قنطباا-

  ؛هادوره يجامعهپذیر جهتدر  زيفرهنگ سا-

 شیزموآ يهادوره  ايمحتوو  قالب زيساارستاندا-

پذیرش: 3ماده   

 متمرکز و غیرمتمرکز انجام می شود.پذیرش دانشجو به دو صورت 

 شرایط ورود به دوره :4ماده 

 قیو تطب یبررس اساس نیبر ا موسسهشرکت در دوره، توسط  یهر متقاض طیبوده و شرا ریورود به دوره به شرح ز طیشرا

 .خواهد شد

 .کشور يو مقررات جار نیشرکت در دوره از نظر قوان يبرا یعدم منع قانون -1-4

 .باشند ینام و شرکت در دوره نم مجاز به ثبت فهینظام وظ بین غاالمشمو (1تبصره

 .حوزويپایان سطح دو  یا معادل آن ویا  رشته ها  یتمام یکارشناس حداقل مدرك تحصیلیدارا بودن  -2-4

تک توانند در دوره داراي حداقل مدرك دیپلم و یا حوزوي سطح یک می باشند نیز می آندسته از متقاضیانی که (2تبصره

 .شرکت نماینددرس 

باشد، فارغ ي مذکور هانامه مربوط به دورهبا توجه به مجموعه شرایط آیینتک درس هاي موفق به گذراندن دوره متربی که 

دریافت نماید.گواهی پایان دوره، بر اساس سوابق و مدارك  تواند گواهی پایان دوره خود راالتحصیل شناخته شده و می

 خواهد رسید. بنیاد نهج البالغه دفتر استان صادر و به تایید دفتر مرکزي بنیادمربوطه از طریق 

ارائه خدمات آموزشی: 5ماده   
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 کلیه خدمات آموزشی از طریق سامانه1 انجام می شود.

  مقررات آموزشی: 6ماده 

ضوابط پذیرش-6-1  

  ،پذیرش  به طمربو حلامر کلیه منجااز ا پس. دمیپذیر منجاا سامانه طریقو از  موسسه توسط هادر دوره نطلباداوپذیرش -

 . یافت هداخو صختصاا يپذیر رتمها رهشما طلبداو به

 ؛موسسه توسطدوره  بمصو سیدر برنامهدر  رجمندورودي  ضوابط ازحرا-

 .حیصالذ جعامر راتمقرو  4ماده  تمصوبا برابر عالی زشموآ بهورود  عمومی یطشراشتن دا-

 یو به همراه مدارك درخواست لیثبت نام در سامانه را تکم يم براالزات العاط ستیبایشرکت در دوره م یهر متقاض - 

  .ندینما يبارگذار

شناخته » جومهارت«به عنوان  موسسهمدارك توسط  دییو تأ یپس از ثبت نام در مهلت مقرر و پس از بررس یمتقاض -

 .شودیم

  .دینما دییرا قبل از شروع دوره، در سامانه تأ انیمهارتجو ییموظف است فهرست نها موسسه- 

 رشیاست و پس از شروع دوره، پذ ریپذامکان یاستان تهیشده توسط کم نییتع یتنها در بازه زمان موسسهدوره توسط  ياجرا -

 .ممنوع خواهد بود دیجد انیمهارتجو

نداشته  یانیآزمون پا نیدوره و همچن يدر ساعات برگزار یدوره، مشروط به آنکه تداخل کیاز  شینام همزمان در بثبت  -

  .مانع استالباشد ب

 یمیو مفاه نیو استفاده از عناو يریبکارگ ،یدانشگاه یرسم يهادوره ها و تفاوت آن با دوره نیا تیبا توجه به ماه -

 .ستیوجه مجاز ن چیبه استاد و... به ه یمعرف ،موسسهمحل  رییدوره، حذف و اضافه، تغ رییتغ ،یلیتحص یهمچون مرخص

 مقررات برگزاري دوره -2-6
 ت.سا پذیرنمکاا هنشگادا يسواز  بالغیا مانیز زهبادر  فقط موسسه  توسطدوره اجراي -

 .ستا عممنو موسسه توسط جدید انپذیر رتمها شپذیردوره،  وعشر ازپس -

 نیست. زمجااز آن،  بخشی یا شیزموآ يهانمادپوآزاد و  يهادوره  جابجاییو  ضافهف،احذ-

 .است یالزام (محل آموزش)سها الدر ک ،موسسه يشده از سو نییجو طبق برنامه تعحضور مهارت-

 .دوره است يشده برا نییمجموع ساعات تع 4/1مجاز مهارتجو در طول دوره،  بتیحداکثر غ-

کرده و فهرست  اقدام راساً يحضور مهیو ن يحضور يدر دورهها ابینسبت به انجام حضور و غمدرس دوره موظف است -

 دهد. لیتحو موسسه یهر جلسه، به واحد آموزش انیمربوطه را پس از پا

 تعیین غیبت موجه و غیر موجه به عهده شوراي آموزشی موسسه است.-

 شهریه پرداختی متربی نخواهد بود. حذف درس بر اثر غیبت موجه و غیر موجه موجب باز پرداخت-

 

                                                 
1 sateb.uast.ac.ir: )سامانه ساتب  )سامانه آموزشهاي تکمیلی بین سطوح تحصیلی 
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 ست.ا دوره بمصو سیدر برنامه تجارمند سساابردوره  ايجرا تمدو  اريبرگز هنحو-
 

 مقررات ارزشیابی دوره-3-6
 ییهامولفه)امتحان  ، بمصو یمهارتجو توسط مدرس دوره، براساس مفاد مقرر در برنامه درس یآموزش شرفتیپ یابیرزا-

مدرس از  یابیارز ایدوره و  انیپا، امتحان  2محوله فیانجام تکال ،یسالک يتهایجو در فعالمشارکت مهارت زانیهمچون م

 .ردیگیصورت م (کسب شده يهاآموزش زانیم

 دورهها تعلق نخواهد گرفت. نیحضور مهارتجو در ا يبرا ییانمره چیه (1تبصره

 .دشو می هسنجیدآن درس  ساعت ادتعد بادرس  هر شیزموآ ارزش -

 انیجومهارت یآموزش شرفتیپ یابیارز اریاست و مع یالزام عیقابل تجم يدورهها انیجومهارت يبرا یانیامتحان پا يبرگزار

 .شودیم نییتع ( 20صفر تا  نی)ها، صرفاً براساس نمره کسب شده دوره نیا

 .است () دوازه تمام12 ع،یپودمان قابل تجماز تک (تکدرس)هر درس  يبرا ی(حداقل نمره قبول 2تبصره 

و  (100صفر تا  نیب)براساس نمره کسب شده ع،یقابل تجم ریغ يدر دورهها انیمهارتجو یآموزش شرفتیپ یابیارز اریمع-

 .شودیم نییتعذیل(مطابق جدول )همتراز با آن  يااز پنج سطح رتبه یکی
 نحوه تعیین ارزیابی سطح مهارتجویان در دورههای کوتاه مدت دانشگاه

 کوتاه مدت یهادوره یابیارز جهینت
ییرتبه نها  

 مهارتجو

 نمره همتراز با رتبه کسب شده

قابل تجمیعغیر دوره  دوره قابل تجمیع 

 نمره 20از  نمره 100از 

 ولقب

 20تا  19 100تا  95 عالی

 99/18تا  18 99/94تا  90 خیلی خوب

 99/17تا  16 99/89تا  80 خوب

 99/15تا  12 99/79تا  70 متوسط

 (<12) 12کمتر از  (<70) 70کمتر از  مردود )مردود(قابل قبول  ریغ

وارد نموده و  سامانه را در انیجوامتحان، نمرات مهارت يروز پس از برگزار 5مدرس موظف است حداکثر ظرف مدت -

 .باشد انیجومهارت یاعتراضات احتمال يروز پاسخگو 2ظرف مدت حداکثر 

 ت.اس رییقابل تغ ریغ ییم نهاالنمرات پس از اع (4تبصره

 .را ندارد گرید هايموسسه ای موسسهمجدد دوره توسط آن  يو اجرا یمجوز قطع دیتمد يبرا يتعهد چیدانشگاه ه (5تبصره

 ،باشد هندراگذ موفقیت با نامه یینآ ینا راتمقر سساابرو  بمصو برنامه مطابقدروس دوره را  کلیه که يپذیر رتبه مها-

 . ددگر می عطادوره ا نهینامهپایااگو

 نمودوره در آز ايجرا زمجا نماز تمد عایتر طشر بهدر دوره  قبولی هنمر کسب معد رتصودر  ستا زمجا پذیررتمها-

 . نماید شرکتدوره  دآنمجد

 ،نباشد يبعد نتخابیدوره ا زنیا پیشآن دوره  که تیرصودوره در  یکدرس از  چند یا یکدر  قبولی هنمر ازحرا معد-

 نمیکند. دیجاا يبعددر دوره  پذیر رتمها منا ثبت ظلحا ممانعتی به

                                                 
  مصوب یشده در برنامه درس نییتع طیمطابق شرا رهیو غ نیرائه نمونه کار، ارائه گزارش، ارائه پروژه، حل تمرا 2
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ايحرفه صالحیت فترد طریقاز  رتمها شیابیارز وسنجش -6-4  

شرکت  شودیم برگزار که توسط دانشگاه ياحرفه تیحالسنجش ص يدر آزمونها تواندیم لیجو در صورت تماهارتم-

 .دیاخذ نما ياحرفه تیحالص نامهیگواه ت،ینموده و در صورت موفق

هینامه اگو یافتدر به نسبت ح،یصالذ جعامراز  ندامیتو ه،یددگردوره  نپایا هینامهاگو یافتدر که موفق به يپذیررتمها-

 .نماید امقدا نیزصالحیت حرفه اي 

: صدور گواهینامه7ماده   

 یباشند، گواه گذرانده تیدانشگاه با موفق یکه دوره را مطابق برنامه مصوب و براساس ضوابط آموزش یانیجوبه مهارت-

  .شودیدوره اعطا م انیپا

و امضاء  دییتأ جو، نسبت بهمهارت یابیارز جهیروز پس از ثبت نت 10موظف است حداکثر ظرف مدت  موسسه (1تبصره

 .دیدوره در سامانه اقدام نما انیپا یبخش مربوطه در گواه کیالکترون

 هینما و جومهارت يکاربر هیدوره و درج آن در نما انیپا یصدور گواه ندیبودن فرآ یکیبه الکترون تیبا عنا (2 تبصره

  .نخواهد بود ریامکانپذ یصدور المثن ،موسسه

 یمدت علم کوتاه یآموزش عال يدورهها ییمفاد مندرج دستورالعمل اجرا)دوره  يدوره مطابق با نوع اجرا انیپا یگواه-

  .شودیغ شده توسط دفتر صادر مالو براساس چارچوب اب (يکاربرد

زم الساز و کار  است و دفتر موظف باشدیدوره صادره بر عهده دفتر م انیپا یگواهم صحت البه استع ییمرجع پاسخگو-

 .مدارك صادره را در اسرع وقت انجام دهد کیم الکترونالاستع يبرا

تصویب: 8ماده   

زمان تصویب رسید و از  موسسهشوراي آموزشی  تصویببه  1399ماه سال  شهریورتبصره در  9ماده و  8این آئین نامه در 

 تربیت مربی نهج البالغه الزم االجراست. درستک  راي کلیه متربیان دوره هايب

 

 

 


