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مقدمه:
جامعةالمصطفی

العالمیه نهادی علمی با هویت حوزوی است که از طریق کارکردهاای آموزشایت تربیتایت

پژوهشی و فرهنگیت در عرصهی بینالملل فعالیت مینماید و بر این اساس معاونات آموزشای المصاطفی

در

راستای ایجاد هماهنگی فعالیتهای آموزشی واحدهات ارتقای کیفیت آموزش و رفع مشکالت مربوط به مقررات
آموزشیت اقدام به بازنگری و تدوین آیین نامه های آموزشی نموده است.
نظر به وجود دستاوردهای کسب شده در اجرای آیین نامه دوره تمهیدیهت تغییر اوضاع و احوال و شرایط جدید
طالب و واحدهای آموزشیت بهینه سازی مقررات و ضوابط آموزشیت پاسخگویی مناساب باه نیازهاای متناوع
آموزشی طالب ممتاز واجد شرایط و اساتفاده حاداکيری از فرفیتهاا و امکاناات آموزشای داوال و واار
المصطفی

ت ضرورت بازنگری آیین نامه دوره تمهیدیه ایجاب گردید.

برای دستیابی به این مقصود و به منظور ساماندهی و فراهم کاردن شارایط بارای اساتفاده از فرصاتهای
تحصیلی "،آییننامه آموزشی دوره تمهیدیه " مورد بازنگری قرار گرفت.
بیگمان دیدگاهها و نظرات مجریان و متصدیان امور آموزشی دربارهی نتایج حاصل از اجرای ایان آیینناماه
میتواند در تجدید نظرهای بعدی در کانون استفاده و استناد قرار گیرد.
در این آییننامهت از جامعهالمصطفی

العالمیه با عنوان اوتصاری المصطفی

یاد میشود.

معاونت آموزشی
جامعهالمصطفی
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العالمیه

فصل اول :کلیات
ماده )1تعاریف
واحد آموزشی تربیتی :شامل واحدهای آموزشی تربیتی المصطفی

میباشد که در این آییننامه به اوتصاار

«واحد آموزشی» نامیده میشود.
گروه علمی تربیتی :گروهی متشکل از مدیر منصوب از سوی رییس المصطفی

و جمعی از اعضای هیئات

علمی و اساتید که در گرایش واصی یا چندین گرایش متجانس در چارچوب آیین نامه گروههای علمی تربیتای
در المصطفی

فعالیت دارند؛ مانند :گروه علمی تربیتی زبان فارسی و ....

برنامه درسی :مجموعهای متشکل از دروس آموزش زبان فارسی و معارف اسالمی مصوب شاورای آموزشای
المصطفی

است.

دروس غیر حضوری :دروسی است که با عدم حضور طالب در کالس نیا میتاوان آن را باه عناوان واحاد
درسی انتخاب کرد .در دروس غیر حضوری طالب مکلفند در فرصت مطالعاتیت آن را وواناده و در آوار دوره
تحصیلی امتحان دهند .این دروس به عنوان واحدهای درسی آنها محسوب میشود.
دروس پیشنیاز :دروسی است که گذراندن آن مقدم بر بروی از مواد درسی دیگر است و طلبه باید به عنوان
پیش نیاز ابتدا آن دروس را بگذراند .این دروس مقرر و مصوب در برنامه های درسی هر دوره است و در جدول
برنامه درسی ارائه میشود.
دروس جبرانی :دروسی که عالوه بر ساعات درسای مصاوب در دوره تمهیدیاه گذرانادن آن دروس جهات
جبران عقب افتادن از دروس مصوب برای طلبه طبق نظر گروه علمیت تربیتی الزم است.
دروس تقویتی :دروسی که عالوه بر ساعات درسی مصوب در دوره تمهیدیه گذراندن آن برای طلبه ضروری
تشخیص داده میشود .طلبه مکلف است آن دروس را براساس برنامه مصوبت عالوه بر واحادهای درسای دوره
بگذراند.
دروس عملی :به دروسی اطالق میشود که نیازمند کسب مهارت و کارورزی به صاورت عملای باا حضاور
استاد است و می ان آن دو برابر ساعات نظری است.
امتحانات ارتقایی :امتحانات ارتقایی در مقابل امتحانات عادی قرار دارد و به امتحاناتی گفته میشود که طلباه
با داشتن شرائط ارتقاء میتواند بدون حضور در کالس آن را امتحان دهد.
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دوره تمهیدیه :دوره متشکل از دو بخش آموزش زبان فارسی و معارف اسالمی با تعداد واحد معین است کاه
منجر به صدور گواهی برای فارغالتحصیالن آن دوره بصورت مج ا میگردد و در این آئین ناماه بطاور اوتصاار
«دوره تمهیدیه» نامیده میشود.
نظام واحدی :به نظامی اطالق میشود که ارزش هر درس با تعاداد واحادهای آن درس سانجیده میشاود و
قبولی یا مردودی طلبه در یك درس به همان درس محدود است.
واحد درسی :منظور از آن  16ساعت درسی است که تحت عنوان واحدت ارائه میشود و طلبه ملا م اسات آن
واحد را بخواند و امتحان دهد.
دوره زبان فارسی :به دوره ای گفته می شود که تعداد  34واحد آموزش زبان فارسی طی مدت هفت ماه اجرا
میگردد.
دوره معارف اسالمی :دوره ای است که در آن تعداد  25واحد درسی با احتساب  4واحاد فاوق برناماه طای
مدت پنج ماه اجرا میگردد.
طلبه :باه فراگیرانای اطاالق میشاود کاه المصاطفی
المصطفی

آنهاا را پذیرفتاه و در یکای از واحادهای آموزشای

به تحصیل اشتغال دارند.

انصراف از تحصیل :در صورتی که طلبه به صورت کتبی عدم تمایل وود را به ادامه تحصیل اعالم کندت ایان
اقدام او انصراف از تحصیل نامیده میشود.
کمیته ارزیابی :مرجعی استت که مطابق موارد مقرر در آییننامه کمیسایون پاذیرشت در پایاان دوره آموزشای
زبان فارسی یا معارف اسالمی نسبت به تحصیل در مقطع باالتر تصمیمگیری میکند.
انتقال :انتقال به معنای تغییر محل تحصیل طلبه بر اساس ضوابط ومقررات آموزشی المصطفی

میباشد.

طلبه مهمان :طلبهای است که طبق ضوابط مقرر به طور تك درست یا تمام وقت به میا ان و مادت مشاخص
شده در آییننامهت واحد آموزشی محل تحصیل (مدرسه مبدأ) وود را تغییار داده و در واحاد آموزشای دیگاری
(مدرسه مقصد) به تحصیل ادامه میدهد.
مرخصی :مدت زمانی است که طلباه طباق ضاوابط و مقاررات بصاورت موقات در درس شارکت نکارده و
مسافرت مینماید.
معادل سازی :دروسی که طلبه در یکی از مراک آموزشی غیر المصطفی
تایید توسط گروه علمی تربیتی تطبیق داده میشودت معادل سازی میگویند.
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گذرانده اسات پاس از ارزیاابی و

ارزیابی تحصیلی :ارزیابی پیشرفت تحصیلی طلبه در هر درس براساس می ان حضور و فعالیت او در کاالست
انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات کتبی و شفاهی میانی و پایان دوره صورت میگیارد و ارزیاابی پیشارفت
تحصیلی در دورهی آموزشی مربوطه براساس میانگین نمرات دروس و واحدهای درسی آن دوره میباشد.
پایان نویسه :نوشته ای است که طلبه بنا بر ضوابط و مقررات واصی در پایان دوره آموزشی موفف اسات آن
را ارائه دهد.
فراغت از تحصیل :طلبهای که کلیه واحدهای دوره آموزش زبان فارسی و معارف اسالمی را با موفقیت طبق
برنامه مصوب بگذراند فارغالتحصیل دوره تمهیدیه محسوب میشود.
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فصل دوم :شرایط پذیرش و معرفی
الف -شرایط پذیرش
ماده  )2پذیرش طالب پس از احراز کلیه شرایطت اعم از عمومی (شروط غیر آموزشی) و اوتصاصی (شروط
آموزشی) پس از تایید معاونت آموزشی المصطفی

صورت میگیرد.

تبصره :اعالمت تشخیص و بررسی کلیه شرایط پذیرشی اعم از عمومی و اوتصاصی بر عهده معاونت آموزشی
المصطفی

میباشد.

شرایط عمومی
ماده  )3ورود به دوره تمهیدیهت طبق شرایط عمومی مندر در آییننامه پذیرشی پس از تاییاد صاالحیتهای
رفتاری و تربیتی از سوی اداره کل نظارت و بررسی انجام میگیرد.
شرایط اختصاصی
ماده  )4شرایط اوتصاصی ورود به دوره تمهیدیه:
 .1بروورداری از توانایی و استعداد تحصیلی.
 .2داشتن حداقل مدرک دیپلم معتبر و مورد تایید.
 .3تعهد اشتغال به تحصیل تا پایان دوره آموزشی.
ب) شرایط معرفی
ماده  )5طلبه پس از معرفی توسط معاونت آموزشیت مل م به حضور در واحد آموزشی محال تحصایل واود
است.
تبصره :تصمیمگیری در مورد تأویر طلبه تا 15روز از حضور در مدرسه بر عهده واحد آموزشی است و بعد از
آن پرونده وی به معاونت آموزشی المصطفی

جهت تصمیمگیری ارجاع داده میشود.

ماده  )6حضور در کالس پس از ارزیابی تحصیلی گروه علمی تربیتی صورت میگیرد.
ماده  )7طلبه هم مان با تحصیل در این دورهت حق نامنویسی و تحصیل در مراک و مؤسسات آموزشی دیگر را
ندارد.
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فصل سوم :نظام آموزشی و درسی
ماده  )8نظام آموزشی دوره تمهیدیه در المصطفی

مبتنی بر نظام واحدی است و قبولی و مردودی طلبه باه

همان واحد درسی محدود میشود.
ماده  )9هر واحد درس نظری در  16ساعت و هر واحد درس عملی در  32ساعت ارائه میشود.
ماده  )10واحد آموزشی موفف است دروس را بر طباق جادول زمانبنادی مصاوب کاه از ساوی معاونات
آموزش المصطفی

ابالغ شده استت ارائه نماید.

ماده  )11کالس درس با حداقل  5نفر و حداکير  12نفر تشکیل میشود.
تبصره :در موارد واص به پیشنهاد معاون آموزشی واحد آموزشی و تأیید رییس واحد آموزشی این می ان قابل
تغییر است.
ماده  )12حضور تمام طالب در کالس درس ال امی است.
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فصل چهارم :تعداد واحدها و طول دوره
ماده  )13می ان واحدهای الزم برای دورهت طبق سرفصلها و برنامههای ابالغ شده از سوی معاونت آموزشای
المصطفی

است.

ماده  )14حداکير مدت مجاز تحصیل در این دوره یك سال است.
تبصره :1واحد آموزشی میتواند به طول دوره طلبههای که فاصله زبانی زیاادی باا زباان فارسای دارناد و از
ملیتهای واص محسوب میگردندت سه ماه تحصیلی بیف اید.
تبصره :2در موارد واص و وواهران متأهلت اف ودن بیشتر از سه ماه را کمیته ارزیابی مشخص میکند.
تبصره :3حداکير مدت مجاز تحصیل برای طلباههایی کاه در بخاش زباان فارسایت براسااس ارزیاابی گاروه
علمیتربیتیت موفق ارزیابی شوندت به همان می ان کمتر وواهد بود.
ماده  )15در صورتی که گروههای علمی ا تربیتی واحد آموزشای پاس از ارزیاابی علمایت گذرانادن بروای
دروس را تحت عنوان "تقویتی" برای طلبه پیشنهاد دهندت با تأیید معاونت آموزشی واحد آموزشیت طلبه موفف
است آن دروس را به صورت «فوق برنامه» بگذراند.
تبصره :حداکير واحدهای تقویتی  8واحد درسی است و بیش از آن به موافقت معاونت آموزشی المصطفی
نیاز دارد و این مدت ج و حداکير مدت مجاز تحصیل طلبه به حساب آمدهت به حداکير مدت مجاز دوره افا وده
نخواهد شد.
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فصل پنجم :حضور و غیاب
ماده  )16حضور طلبه در تمامی برنامههای آموزشی ال امی است.
ماده  )17حضور و غیاب توسط استاد قبل از شروع درس صورت میگیرد و طلبه مل م است تاا پایاان درس
در کالس حاضر باشد.
تبصره  :1ترک کالس درس و عدم مراجعهت غیبت محسوب میشود.
تبصره  :2تأویر بیش از  5دقیقه غیبت محسوب میشود.
تبصره  :3هر  5تاویر کمتر از  5دقیقه یك جلسه غیبت محسوب میشود.
ماده  )18مدت زمان هر جلسه درس  50دقیقه است و واحد آموزشای میتواناد در صاورت صاالحدیدت دو
جلسه درسی را در قالب یك جلسه  90دقیقهای اجراء کند.
ماده  )19در صورتی که مجموع غیبتهای غیر موجه طلبهت در هر واحد درسای باه

2

16

درس برسدت توسط معاونت آموزشی احضار و تذکر شفاهی داده میشود و در صورتی که به
تعهد کتبی گرفته شده در پروندة نامبرده در میشود و در صورتی کاه غیبات باه

4

16

سااعات درسای آن
3
16

برسادت از وی

رساید آن درس حاذف

میگردد.
تبصره :غیبت در یك جلسه  90دقیقهایت دو جلسه غیبت محسوب میشود.
ماده  )20اگر غیبت های طلبه به بیش از

3
16

در هر درس برسد موجب پرداوت ه ینه بارای امتحاان مجادد

وواهد شد.
تبصره  :1با تشخیص مدیر واحد آموزشی از پرداوت ه ینه معاف میشود.
تبصره  :2طلبه میتواند درسی را که به واطر غیبت موجه حذف شده است براساس ضاوابط و مقارراتت در
امتحانات ارتقاییت امتحان دهد و در صورت غیرموجه بودن غیبت با صالحدید واحد آموزشی و پرداوت ه ینهت
در امتحان جبرانی فقط برای یكبار شرکت کند.
تبصره  :3مرجع تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبتهات معاونت آموزشی واحد آموزشی است.
ماده  )21هر گونه عدم حضور در کالس درس مشروط به اوذ اجازه قبلی از معاونت آموزشی است.
تبصره :هرگاه اوذ اجازه قبلی برای طلبه امکان پذیر نباشدت وی موفف است در اولین فرصات ممکان علات
غیبت را کتباً با ضمیمه مدارک مربوطت به معاونت آموزشی واحد آموزشی ارائه دهد.
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فصل ششم :مرخصی
ماده  )22مروصی در این دوره امکان پذیر نمیباشد.
تبصره :1رییس واحد آموزشی میتواند در موارد زیرت حداکير به مدت یكماه در هر یك از دورههای آموزش
زبان فارسی و معارف اسالمی با دروواست مروصی اضطراری طلبه موافقت نماید:
 -1بیماری وود یا بستگان درجه یك.
 -2انجام امور اداری.
 -3فوت بستگان درجه یك.
 - 4ازدوا .
 -5مروصی به تبع همسر.
تبصره  :1رییس واحد آموزشی میتواند در موارد واص با اف ایش مروصی حداکير تا سه ماه موافقت نمایادت
مروصی بیش از سه ماهت حداکير تا پنج ماه در کمیته ارزیابی قابل بررسی میباشد.
تبصره  :2دروواست مروصی بیش از پنج ماهت منجر به مسدودی پرونده میشود و بازگشت طلبه به تحصایل
منوط به سیر فرایند پذیرش مجدد است.
تبصره :3مروصی بیش از سقف مصوب به دلیل بارداری و زایمان با تشخیص رییس واحاد آموزشای امکاان
پذیر است.
ماده  )23طالبی که کمتر از یك ماه تأویر در مراجعت داشته باشند و عذرشان نی موجاه باشادت تاأویر آنهاا
ج ء حداکير سنوات تحصیلی محسوب میشود و در صورتی که عذرشان غیرموجه باشدت مرجع تصمیم گیرناده
کمیته ارزیابی واحد آموزشی است.
ماده  )24طالبی که بیشتر از یك ماه تأویر داشته باشندت پرونده آنها مسدود شاده و باه معاونات آموزشای
المصطفی

ارسال میشود.
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فصل هفتم:انصراف و ترک تحصیل
ماده  )25انصراف طلبه از تحصیل با شرایط ذیل پذیرفته میشود:
 .1دروواست کتبی.
 .2موافقت رییس واحد آموزشی و اطالع رسانی به معاونت آموزشی ستاد.
ماده  )26پس از قطعیت انصراف و انسداد پروندهت ادامه تحصیل طلبه منوط به طای مراحال پاذیرش مجادد
میباشد.
ماده  )27ترک تحصیل طلبه (بدون کسب اجازه و هماهنگی با واحد آموزشی) باه مادت بایش از یاك مااهت
انصراف از تحصیل محسوب و موجب انسداد پرونده توسط واحد آموزشی میگردد.
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فصل هشتم :امتحانات و ارزشیابی تحصیلی
الف -امتحان
ماده  )28امتحانات این دوره در بخش زبان فارسی به صورت تستی(روزانه)ت کتبی میان ترم(دو هفته) و پایانی
برگ ار میشود و دربخش معارف اسالمی به صورت میان دوره و پایانی برگ ار میگردد .و امتحاناات در هار دو
بخش به دو صورت کتبی و شفاهی وواهد بود.
ماده  )29عدم حضور موجه طلبه در امتحان منجر به تجدیدی در آن درس میشود و واحد آموزشی میتواند
یك نوبت دیگر از طلبه امتحان بگیرد و چنا نچه طلبه دروواست شرکت در امتحان مرحله سوم را داشاته باشادت
مل م به پرداوت ه ینه است.
تبصره :1هرگونه عذر جهت عدم شرکت در امتحاناتت قبالً باید به صورت کتبی به معاونات آموزشای واحاد
آموزشی اعالم شود و در صورت عدم امکان هماهنگی و اوذ مجوزت طلبه باید در اولین فرصتت باا مراجعاه باه
معاونت آموزشی نسبت به موجه نمودن غیبت وود اقدام کند.
تبصره :2عدم حضور غیر موجه طلبه در امتحان منجر به پرداوت ه ینه میگردد.
ماده  )30اگر تعداد کالسهای برگ ار شده یك ماده درسی کمتر از
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ساعات درسی باشدت امتحان آن درس

برگ ار نخواهد شد.
ماده  )31نمره نهایی طلبه در بخش زبان فارسی و معارف اسالمی در هر درس به صورت عددی بین صفر تاا
بیست ارزشگذاری میشود و در برنامه جامع آموزشی المصطفی

ثبت میگردد.

ماده  )32برگ اری و انجام فعالیتهای کالسی مانند تحقیقت تکالیفت شرکت فعال در مباحا

کالسای بارای

کلیه دروس ال امی بوده و نمره آن در نمره نهایی پایانی محاسبه میشود.
ماده  )33از مجموع بیست نمره امتحان کتبی در هر ماده درسی نظری در بخش زبان فارسی و معارف اسالمی
 3نمره به فعالیت کالسیت  5نمره به امتحان میانی و  12نمره به امتحان پایانی اوتصاص مییابد و نماره امتحاان
شفاهی از بیست محاسبه میشود.
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تبصره :نمره پایانی در دروسی که عالوه بر امتحان کتبیت امتحان شفاهی نی دارندت از میانگین دو نمره کتبی و
شفاهی به دست میآید.
ماده  )34حداقل نمره قبولی در هر ماده درسی در بخش زبان فارسی  14است و نمره بین  12تا  14تجدیاد و نماره
پایینتر از  12مردود محسوب میشود؛ در صورت مردودیت طلبه مل م به تکرار آن درس و پرداوت ه ینه است.

ماده  )35حداقل نمره قبولی در بخش معارف اسالمی درهر ماده درسی  12است و نمره بین  10تا  12تجدید
و نمره پایینتر از  10مردود است و براساس نظر گروه علمی ا تربیتی طلبه مل م به شرکت در کالس آن درس و
پرداوت ه ینه و یا موفف به امتحان کتبی و شفاهی حسب مورد است.
ماده  )36واحد آموزشی باید در پایان هر یك از دو بخش زبان فارسی و معارف اساالمیت پاس از برگا اری
آورین امتحان ترم آور از هر یك از دو بخش مذکورت حداکير تا  15روز بارای کلیاه طلباههات در برناماه جاامع
آموزشی نمرات را ثبت نماید.
ب  -امتحانات ارتقایی
ماده  )37طالب مستعدی که نمره ماهانه مربوط به هر ماده درسی آنان حداقل  17در زباان فارسای و  15در
معارف اسالمی باشد و قبالً نی در موضوعی که متقاضی امتحان ارتقائی هساتندت نمارهی کمتار از  15در زباان
فارسی و معارف اسالمی نداشته باشند .و طالب فقط برای یك باار در هار درس میتوانناد در امتحاان ارتقاایی
شرکت کنند.
تبصره :برگ اری امتحانات ارتقایی محدود به زمان واصی نیست.
ج  -ارزیابی پیشرفت تحصیلی
ماده  )38ارزشیابی پیشرفت تحصیلی طلبه در هر درس براساس می ان حضور و فعالیت او در کاالست انجاام
تکالیف درسی و نتایج امتحانات صورت میگیارد و ارزشایابی پیشارفت تحصایلی در دوره تحصایلی براسااس
میانگین نمرات دروس و واحدهای درسی آن ماه است.
ماده  )39در دوره زبان فارسی و معارف اسالمی اگر طلبه طی دو مرحله ماردود شاودت پروناده او باه کمیتاه
ارزیابی جهت تصمیم گیری ارجاع داده میشود.
تبصره :کمیته ارزیابی میتواند در موارد واص یك مرحله دیگر به فردی که مردود شده است فرصات اداماه
تحصیل بدهد.
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فصل نهم  :انتقال
ماده  ) 40در دوره آموزشی زبان فارسی و معارف اسالمی اصل بر عدم انتقال اسات امااا در ماوارد وااص باا
موافقت واحد آموزشی مبدا و مقصد و معاونت آموزشی المصطفی

و برای یكباار باا انتقاال طلباه موافقات

میشود.
تبصره :در وصوص وواهران به تبعیت همسرت امکان انتقال بیش از یكبار وجود دارد.
ماده  )41مراحل انتقال
 -1دروواست کتبی طلبه از واحد آموزشی مبدأ.
 -2موافقت واحد آموزشی مبدأ.
تبصره :واحد آموزشی مبدأ در صورت موافقت با انتقالت حداکير فرف  3روز از تاریخ وصول تقاضا موافقات
وود را همراه تقاضای طلبه و سوابق آموزشی و تربیتی او به واحد آموزشی مقصد ارسال میکند.
 -3موافقت واحد آموزشی مقصد.
تبصره :واحد آموزشی مقصد مکلف است حداکير فرف  3روز از تاریخ دریافت مدارکت نظر وود را نسابت
به پذیرش یا عدم پذیرش اعالم کند.
 -4تأیید معاونت آموزشی المصطفی
تبصره :معاونت آموزشی المصطفی

.
حداکير فرف مدت  3روزت نتیجهی نهایی را به طلبهت واحاد آموزشای

مبدأ و مقصد اعالم کند.
ماده )42الزم است طلبه بعد از طی مراحل انتقالت وود را به واحد آموزشی مقصد معرفای کنادت در صاورت
عدم معرفیت متخلف محسوب شده و دروواست انتقال کان لم یکن میگردد و طلبه تاا پایاان دوره حاق انتقاال
ندارد.
ماده )43انتقال طلبه از واحدهای آموزشی وار کشور به داولت مناوط باه موافقات کمیتاه انتقاال معاونات
آموزشی المصطفی

میباشد.
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فصل دهم :طلبه مهمان
ماده  )44در مواردی که طلبه به طور موقت ناگ یر به تغییر محل تحصیل واود باشادت میتواناد باا موافقات
واحد آموزشی مبدأ و واحد آموزشی مقصد به عنوان طلبه مهمان محل تحصیل وود را به مادت حاداکير  2مااه
تغییر دهد.
ماده  )45واحد آموزشی مقصد موفف است گ ارش نمرات درسی طلبه و موارد ضروری دیگر را جهت ثبت
در پرونده آموزشی و کارنامه تحصیلی به واحد آموزشی مبدأ ارسال کند و نمرات مربوط در محاسبات میاانگین
کل نمرات وی منظور میشود.

فصل یازدهم :معادل سازی
ماده  )46معادل سازی واحدهای درسی گذراناده پذیرفتاه شادگانی کاه قابالً دروسای را در یکای از مراکا
آموزشی مورد تأیید المصطفی(ص) در داول یا وار از کشور گذراندهاندت مشروط به شرایط ذیل است:
 .1سرفصلهای دروس گذرانده شده طلبه با دروس برنامهی المصطفی(ص) به تشخیص گروه علمی ا تربیتای
مربوط در واحد آموزشی مقصد حداقل  %75اشتراک محتوایی داشته باشد.
 .2نمرات دروس گذرانده شده طلبه در بخش زبان فارسی کمتر از  14نباشد و در بخش معارف اسالمی کمتر
از  12نباشد.
ماده  )47به ازای هر  7واحد درسی معادل سازی شدهت براساس حداکير واحدهای درسیت یك مااه از مادت
مجاز تحصیل کسر میشود.
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فصل دوازدهم :فراغت از تحصیل
ماده  )48ارائه گواهینامه دوره زبان فارسی منوط به تکمیل پایان نویسه دوره زبان فارسی است.
ماده  )49واحد آموزشی موفف است حداکير تا یك ماه نسبت به دروواست صدور گواهینامه زباان فارسای
اقدام نماید.
تبصره : 1به افرادی که معدل آنها بین  12تا  14باشدت گواهی ری نمرات اعطا میگردد.
تبصره  :2اگر کمیته انضباطی المصطفی(ص) طبق آییننامه مربوط از اعطای گواهینامه به طلبهت مناع کناد باه او
گواهینامه تعلق نمیگیرد.
ماده  )50طالبی که دوره تمهیدیه را طی نمایند در صورتی که قصاد مراجعات باه کشاور واود را داشاته و
متمایل به اوذ مدرک باشند میتوانند پس از معادلسازی و تکمیل نواقص دروس دوره براساس جادول برناماه
دوره کاردانی زبان فارسی و معارف اسالمیت مدرک مربوط را دریافت کنند.
ماده  )51تصمیمگیری و رفع ابهام در مواردی که آییننامه از ذکر آن ساکت بوده با مبهم به نظر میرسادت بار
عهده معاونت آموزشی المصطفی

است.

این آییننامه مشتمل بر  51ماده و  30تبصاره میباشاد کاه در تااریخ 1394/11/24در کمیسایون تادوین و
بازنگری آیین نامه های آموزشی بازنگری گردیده و در تاریخ 1395/2/7توسط ریاست محترم المصطفی
یك سال تایید و ابالغ گردید.
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برای

