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 نهج البالهغ  رتبیت مربی  تک پودمان  دوره آئین انهم آموزشی                             

 فتعاری : 1ماده

 وريفناو  تتحقیقا م،علووزارت : وزارت

 دانشگاه جامع علمی کاربردي :دانشگاه

 موسسه مطالعات فرهنگی و نشر معارف  علوي : موسسه

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

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

 دهبو متوسطه سطحاز  باالتر که ددمیگر قطالا مدتی هعالیکوتا زشمودوره آ بهکمیلی بین سطوح تحصیلی: دوره ت

 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 حیاطرپودمان  تک شیزموآ يبستهها

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

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

 . دمیشو تمدبلند 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   

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

 شرایط ورود به دوره  :4ماده 

 ایط عمومی برابر مصوبات مربوطه.شرداشتن  -1-2

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

توانند در دوره داراي حداقل مدرك دیپلم و یا حوزوي سطح یک می باشند نیز می آندسته از متقاضیانی که : 1تبصره

 .شرکت نمایند مقدماتی و پیشرفته نهج البالغه تربیت مربی 

ي هانامه مربوط به دورهبا توجه به مجموعه شرایط آیین هاي تربیت مربی مقدماتی و پیشرفتهموفق به گذراندن دوره متربی که 

تواند گواهی پایان دوره خود را دریافت نماید.گواهی پایان دوره، بر اساس میباشد، فارغ التحصیل شناخته شده و مذکور 

 نهج البالغه دفتر استان صادر و به تایید دفتر مرکزي خواهد رسید. بنیادسوابق و مدارك مربوطه از طریق 

ارائه خدمات آموزشی: 5ماده   

 کلیه خدمات آموزشی از طریق سامانه1 انجام می شود.

                                                 
1 sateb.uast.ac.ir: )سامانه ساتب  )سامانه آموزشهاي تکمیلی بین سطوح تحصیلی 
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  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-

 مقررات برگزاري دوره -2-6
 ست.ا به شرح ذیل دوره بمصو سیدر برنامه تجارمند سساابردوره  ايجرا تمدو  اريبرگز هنحو-

 البالغهنهججدول ساختار دروس دوره تک پودمان تربیت مربی  

 

 

 ارائه است.ماهه قابل ازدهیدوره  کیماهه و حداکثر در  میدوره پنج و ن کیتک پودمان حداقل در  نای-

 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-

 

ف
دی

 ر

 نام درس
 ساعت

نیازپیش  
 جمع عملی نظري

عربی ) با تأکید بر نهج البالغه (دستور کاربردي زبان  1  12 20 32 ------------ 

البالغه نهج شناسی ساختار و سنجی اعتبار 2  12 20 32 ------------ 

 ------------ 40 28 12 اصول و مهارتهاي تدریس 3

 ------------ 32 32 - آشنایی با نرم افزارهاي نهج البالغه 4

هاي ترجمه(اساس اصول و قواعد و نظریهالبالغه)بر کارگاه ترجمه نهج 5  دستور کاربردي زبان عربی 32 32 - 

البالغه نهج فهم در الحدیث فقه کاربست 6  10 22 32 ------------ 

( اعتقادي )متون 1البالغه نهج متن ودرك قرائت 7  12 20 32 ------------ 

البالغه نهج بر تأکید با ارتباطی مهارتهاي 8  10 22 32 ------------ 

(البالغه نهج شناختی زیبائی و بیان علم)  1 کاربردي بالغت 9  14 26 40 ------------ 

( حقوقی - سیاسی متون)  2  البالغه نهج متن درك و قرائت 10 1  البالغه نهج متن درك و قرائت 32 20 12   

(شناسی امام رویکرد با ) البالغه نهج متنی درون شبهات بررسی و نقد 11 2و1 البالغه نهج متن درك و قرائت 32 20 12   

(البالغه نهج شناختی زیبائی و بدیع علم)    2 کاربردي بالغت 12 1 کاربردي بالغت 40 26 14   

البالغه نهج و قرآن الگوهاي تطبیقی مطالعات کارگاه 13  پس از ارائه همه دروس 32 32 - 

 ------------ 440 320 120 جمع
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 15% از نبایددرس  هردر  موجه غیبت تساعا. ستا میالزا ريحضودوره  شیزموآ تجلسا متمادر  پذیررتمها رحضو-

 . باشد نمیآن درس  نمودر آز شرکت به زمجا پذیر رتمها رتینصوا غیر. در دشو بیشترآن درس  يها ساعتعمجمو

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

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

 480/100/30ساعت درسی تساعا عمجمو سقف عایتر با ترتیب به نمادپو تکدوره  یکاز  بیشدر  نتحصیلهمزما-

 .ستا زمجاساعت 

 مقررات ارزشیابی دوره-3-6
 اريبرگز لطودر  یابیارز سساابرو  تیرمها یاو  شیزموآ تکالیف منجاا بادرس  هردر  پذیررتمها تحصیلی یابیپیشرفتارز-

 .دشو می تعیین بیست تا صفر بین ديعد رتصو بهآن،  پایانینموآز و

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

در دوره  پذیر رتیابی مهاارز لمسئو رس،مد واست  12 شیزموآ نمادپو تک به طبو مردرس  هردر  قبولی هقلنمراحد-

 . ستا

 دوره را هینامهاگو دخو تحصیلیدر دوره  تاباشد  14قلاحد باید تحصیلدوره  نپایادر  پذیر رتمها اتنمر میانگینکل-

 . یافت نمایددر

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

 . ددگر می عطادوره ا نهینامهپایااگو

در دوره  تحصیلی زمجا نماز تمددر  شیزموآ نمادپو یکدروس  کلیه نندراگذ به موفق پذیر رتمها تیکهرصودر-

 توسط باید ،پذیر رتمها هشد هندراگذدروس  رتصو ینو درا ستدوره ا نهمادر  دمجد نویسی منا موظف به ،یددنگر

  .دشوداده  مطابقت ه،نشگادا بطاضو عایتر باووسسه م

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

 . نماید شرکتدوره  دآنمجد

روز پس از  7  تمد فظر کثراحددوره و  ايجرا يمانبندز سساابردرس را  هر نهایی هنمر ارشگز ستا موظفموسسه -

 . نمایدوارد  سامانهآن درس در  پایانی نمتحاا اريبرگز

 به نسبت رس،مد توسط پذیر رتمها تضااعترا به سیدگیاز ر بعددوره  ايجرا يبند نماز سساابر ستا موظفموسسه -

 .ستا تغییر غیرقابل قطعی معالاز ا پس هنمر ؛نماید امقدآن دوره ا اتقطعینمر معالا

 .نمیباشد زمجا ،پذیر رتمها تحصیل محل تغییرو  نامی ثبتدوره  تغییر ،تحصیلی مرخصی ،هادوره  ینا ماهیت به با توجه-

 ،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
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ايحرفه صالحیت فترد طریقاز  رتمها شیابیارز وسنجش -6-4  

 ايحرفه صالحیت فترد طریقاز  مهم ینا. ستا رتمها سنجش به فمعطو تمد هعالیکوتا زشموآ يهادورهشیابی رزا-

 . دپذیر می صورت هنشگادا

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   

مهارت پذیر، گواهینامه پایان دوره براساس ضوابط و مقررات دانشگاه و مطابق شیوه نامه پس از اتمام موفق دوره توسط 

 .مربوطه صادر خواهد شد
 

 

 

 

رسید  موسسهشورای آموزشی  تصویببه  1399ماه سال  شهریورتبصره در  1ماده و  7این آئین نامه در 

 تربیت مربی نهج البالغه الزم االجراست. تک پودمان رای کلیه متربیان دوره هایبزمان تصویب و از 

 

 

 


