آئین انمه آموزشی دوره رتبیت مربی نهج البالهغ
ماده : 1تعاریف
 1-1بنیاد  :بنیاد نهج البالغه استان اردبیل
2-1دوره  :دوره تربیت مربی نهج البالغه که مجموعه ای از دروس منسجم ؛هماهنگ و بهم وابسطه که
در نظام خاص در مدتی معین بصورت منظم به متربی ارائه می شود تا سر انجام به دریافت گواهی پایان
دوره منجر شود.
 3-1استاد  :هر مدرس که مسئولیت تدریس دروس نظری را در دوره بر عهده دارد استاد نامیده میشود.

ماده :2شرایط ورود به دوره تربیت مربی
 -1-2داشتن شرایط عمومی برابر مصوبات مربوطه.
 -2-2داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر.
 -3-2طلبه پایه چهارم و باالتر.

ماده :3مراجعه داوطلبین در مهلت های تعین شده طبق اطالعیه های مربوط به بنیاد.
ماده  : 4دوره های تربیت مربی به دو صورت حضوری  ،مجازی است  .مگر برای دوره هایی که مستثنی
شده باشند.
ماده : 5دوره ها در بنیاد بر اساس نظام ساعتی است .در نظام ساعتی ارزش هر درس با تعداد ساعات آن
درس سنجیده می شود .
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ماده  : 6مدت امتحانات پایان هر دوره جزو مدت آموزش محسوب نمیشود.
ماده  : 7یک ماده درس طی دوره  ،در  15جلسه دو ساعتی تدریس می شود.
ماده  : 8هر ماده درس  ،بخش مستقلی از برنامه آموزشی است که در یک موضوع مشخص و در
آموزش یک دوره ارائه می شود.
ماده : 9تعداد مواد درسی انتخابی متربی حضوری ،مجازی در دوره ها به شرح ذیل می باشد.
 : 1-9دوره مقدماتی

 6درس در  180ساعت

 : 2-9دوره پیشرفته

 6درس در  180ساعت

 : 3-9دوره عالی

 6درس در  180ساعت

ماده  :10حضور متربی در تمامی برنامه های درسی به استثنای دوره مجازی الزامی است.
ماده  : 11غیبت غیر موجه متربی در بیش از سه پانزدهم ساعت هر یک از دروس در طی دوره موجب
حذف آن درس یا دروس خواهد شد و برای غیبت بیش از سه درس نمره صفر در آن درس یا دروس
منظور میگردد.
ماده  :12غیبت موجه متربی در بیش از سه پانزدهم ساعات هر یک از دروس در طول دوره موجب حذف
آن درس می شود.
تبصره : 1حذف درس بر اثر غیبت موجه و غیر موجه موضوع ماده 11و 12موجب باز پرداخت شهریه پرداختی متربی
نخواهد بود.

ماده  :13میزان غیبت ها بر اساس حضور و غیاب هفتگی اساتید که قبل از شروع امتحانات دوره به
معاونت آموزش گزارش می شود محاسبه می گردد.
ماده :14غیبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نیز غیبت غیر موجه تا  3درس موجب حذف آن درس
یا دروس می شود.
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تبصره  :1غیبت موجه در جلسه امتحان بیش از  3درس به منزله نمره صفر در امتحان آن درس یا دروس خواهد بود.
تبصره : 2تعیین غیبت موجه و غیر موجه به عهده شورای آموزشی بنیاد است.

ماده  :16معیار ارزیابی نمره است و نتیجه ارزیابی متربی در فاصله صفر تا بیست قرار می گیرد.
ماده  :17حداقل نمره قبولی  14می باشد .متربی که در هر یک از دروس حداقل نمره قبولی را کسب
نکند ملزم به تکرار آن درس است.
تبصره :1کسب نمره بین  10الی  14در حداکثر دو درس به شرط احراز میانگین نمره  14از کل دوره بال مانع است.
تبصره :2معاونت آموزشی بنیاد باید مراتب را به متربی اعالم نماید.

ماده  : 18اگر متربی در طی دوره نتواند نمره قبول مطابق ماده  17و تبصره آن ماده را کسب نماید می
تواند با پیش ثبت نام در حد اکثر دو درس جهت اخذ نمره قبولی بصورت معرفی به استاد اقدام نماید.
ماده : 19نت ایج امتحانات هر درس باید حد اکثر تا یک هفته پس از تاریخ برگزاری امتحان آن درس به
آموزش اعالم گردد.
تبصره  : 1پس از اعالم نتیجه متربی میتواند حد اکثر تا یک هفته در خواست تجدید نظر در نمره امتحانات خود را به
معاونت آموزشی تسلیم و استاد مربوط باید حداکثر ظرف یک هفته اعالم نظر نمایند.
تبصره : 2نمره امتحانی پس از اعالم نهایی مطلقا" قابل تغییر نیست.

ماده  : 20در پایان هر دوره  ،میانگین نمرات متربی در آن دوره محاسبه میشود .برای محاسبه میانگین،
تعداد ساعتهای هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد کل ساعتهایی
که متربی برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است تقسیم میشود.
ماده :21متربی در صورت تمایل میتواند در خواست انصراف از دوره نماید .متربی منصرف از دوره باید
هزینه انصراف را برابر آخرین دستورالعمل مربوطه بپردازد .متربی انصرافی می تواند به فاصله یک هقته
انصراف خود را پس بگیرد .در غیر این صورت بنیاد باید حکم انصراف را صادر و به متربی ابالغ نماید.
تبصره  : 1پس از صدور حکم انصراف ،تقاضای بازگشت به دوره متربی پذیرفته نیست و رابطه چنین متربی قطع
میگردد.
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ماده  :22متربی که دوره را با توجه به مجموعه شرایط زیر گذرانده باشد  ،فارغ التحصیل شناخته شده
و می تواند گواهی پایان دوره خود را دریافت نماید.
 -1-22میانگین کل نمرات متربی در پایان دوره حد اقل  14باشد.
 -2-22کلیه مواد درسی مربوطه را برابر سر فصل مصوب و طبق برنامه معمول با موفقیت گذرانده باشد.

ماده  : 23گواهی پایان دوره ،بر اساس سوابق و مدارک مربوطه از طریق بنیاد نهج البالغه دفتر استان
صادر و به تایید دفتر مرکزی خواهد رسید.
این آئین نامه در  23ماده و  8تبصره در بهمن ماه سال  1396به تصویب شورای آموزشی بنیاد رسید و از
زمان تصویب برای کلیه متربیان دوره های تربیت مربی نهج البالغه الزم االجراست.
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