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 لجامعة المصطفی التعلیمیةالقوانین و المقررات 

 

 

 

 

 

 المقدمة 
نظراً الى ضرورة تدوين القوانين أليّ مجموعة تعليمية، ومن أجل 

التعامالت الصحيحة مع الطالب واألنظمة المركزية، واالبتعاد عن أي 

اإلجرائية في مجال تذوق في اإلجراءات وتنظيم هذه النشاطات 

األهداف العليا للتعليم، دوّن منهج الدورة التعليمية اللغة الفارسية 

المنهج التعليمي  مالحظة. 66مادة و 75فصل و 12والتمهيدية في 

لدورة اللغة الفارسية والتمهيدية هي مجموعة مدوّنة من الضوابط 

 طفىالمصوبة والحاكمة على األقسام التعليمية المص  التعليمية

 العالمية التي دوّنت من أجل:

 ايجاد االنتظام في اجراء البرامج التعليمية،  -1

 توحيد النهج في جميع األقسام التعليمية، -2

 ارتقاء نفسية االنضباط التعليمي،  -3

 استخدام المثيل من مواهب الطالب،  -4
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وتنبيههم بالمقررات وتهيئة أرضية اإلشراف والتقييم اإليجابي على  -5

 تعليمهم.

للحصول على هذه األهداف، المهم هو طريقة اجراء الضوابط 

واستخدامها الدقيق على ما هو المقرر في هذا المنهج، وهذا ال 

يتحقق اال بتنسيق المسؤولين اإلجرائيين في األقسام التعليمية 

 التربوية، األساتذة والطالب.-ومشاركة مجموعة العلمية

اإلمام العصر )عج( نأمل  وباالستعانة على ا... تعالى وبتوجهات

 تحقق هذه المشاركة مع ذكر بعض النقاط:

اصدار القرار في موارد التي يكون المنهج عنها ساكتاً أو  .1

 .مبهماً يكون على عاتق المعاونية التعليمية المصطفى

يجب على األقسام التعليمية اجراء البرامج التعليمية  .2

، «العناوين»التغيير في المصوبة بشكل دقيق وكامل، وال يجوز ايجاد 

وحدات »وايضاً التغيير في « محتوى الدروس»و« عدد الوحدات»

فمسؤولية اجرائها يكون على عاتق الرئيس   ،«الدروس التكميلية

 األعلى للقسم التعليمي.

المسؤولون اإلجرائيون واألساتذة المشرفون والمدرسون  .3

على خالفه والطالب كلهم ملزمون برعاية هذا المنهج، وكل عمل 

 غير معتبر.
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مسؤولية تنبيه مفاد المنهج للطلبة على عاتق األقسام  .4

التعليمية، وذلك باخبار الطالب عن أهم موارده في حين تسجيلهم 

وفي أول كورس دراسي وايضاً اخبارهم ذلك في بداية كل سنة 

 دراسية.

تأمل في هذا المنهج أن تساهم  ان معاونية التعليمية المصطفى

لتعليم في ل يكيفيالرتقاء في االؤثر في النشاطات التعليمية بشكل م

رفع المشاكل المرتبطة  على مساهمته فياألقسام التعليمية، اضافة 

عادة النظر في االالمقررات التعليمية. فعلى كل حال، يمكن ب

المستقبل باقتراحات المسؤولين اإلجرائيين ومن لهم سعي في 

 ج الحاصلة من اجراء هذا المنهج.األمور التعليمية حول النتائ

جامعة »في هذه المجموعة المدونة يعبر باختصار عن عنوان 

 «.المصطفى»بـ« العالمية المصطفى

 

 المعاونية التعليمية

 القسم العام للدعم التعليمي
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 الفصل األول: أمول عامة
 التعاريف (1المادة 

حوزوية، ولها هي مجموعة  العالمیة: جامعة المصطفى .1

الى استقاللها المالي واإلداري   شخصية حقوقية مستقلة اضافة

والتوظيفي، وجميع نشاطاتها تحت اشراف سماحة قائد الثورة 

اإلسالمية )دام ظله العالي(. هذه المجموعة مع استقاللها في البرمجة 

والجذب والقبول تكون هدفها تعليم طالب غير اإليرانيين وتربيتهم 

 طوح التعليمية العالية.في الس

هي المراكز التعليمية المتعلقة بجامعة  القسم التعلیمی: .2

العالمية التي تسمى باختصار في هذه المجموعة  المصطفى

 «.القسم التعليمي»بـ
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هي مجموعة متكونة من مدير  التربوية:-المجموعة العلمیة .3

ية منصوب من قبل رئيس الجامعة ومن جمعٍ من اعضاء الهيئة العلم

واألساتذة التي تكون نشاطاتهم في اتجاه خاص أو اتجاهات عديدة 

التربوية في جامعة -متجانسة في اطار قوانين المجموعات العلمية

 التربوية في اللغة الفارسية و...-، كمجموعة العلميةالمصطفى

هي أحد التقاسيم الفرعية في التصنيف  الفرع الدراسی: .4

العلوم اإلنسانية و...( وتكون   سالمية،العلمي )كالعلوم والمعارف اإل

ومميزة   واضحة بلحاظ الموضوع، ومشخصة بلحاظ النتيجة والفعلية،

 عن سائر الموضوعات.

مجموعة متشكلة من الدروس اللغة  البرنامج الدراسی: .5

 الفارسية والحوزوية مصوبة في لجنة التعليمية العالية المصطفى

 لتعليمية.وفيها مجموعة معينة من الدروس ا

هي الدورس التي ال يمكن للطالب أن  الدروس اإلجبارية: .6

يتخرج من الدراسة اال وان يدرسها، وهذه الدروس ليست فيها 

قابلية التبديل أو التعويض بسائر الدروس، ويقابلها الدروس 

 االختيارية.
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هي الدروس التي يمكن للطالب أن  الدروس غیر الحضورية: .7

دون حضوره في الصف، ويكون الطالب مكلفاً يختارها ويدرسها من 

أن يقرأ هذه الدروس في الفرص المطالعة ويمتحنها في نهاية 

 الكورس الدراسي. هذه الدروس تحسب من الوحدات الدراسية.

الدروس التي تكون دراستها غير مرتبطة  الدروس المستقلة: .8

ي وغير متعلقة بالدورس األخرى، ويمكن للطالب أن يمتحنها في أ

زمن وفي أي كورس دراسي بصورة مستقلة من دون اختياره 

 للدروس األخر.

الدروس التي تكون دراستها متقدمة على  الدروس التكمیلیة: .9

بعض المواد الدراسية، ويمكن للطالب أن يدرسها بعنوان الدروس 

التكميلية. هذه الدروس مقررة في برامج جميع الدروات الدراسية 

 الدراسي. ويكون في ضمن الجدول

هي دروس اضافة على الوحدات  الدروس التعويضیة: .11

الدراسية المقررة في دورة البكالوريوس ودراستها على الطالب 

بعنوان دروس التعويضية ضرورية. والطالب موظف أن يدرسها على 

 أساس الجدول المصوب اضافة على الوحدات الدراسية المقررة.
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لتي بحاجة الى الفن تطلق على الدروس ا الدروس العملیة: .11

والمهارة عمالً وبحاجة الى حضور األستاذ ايضاً، وساعتها ضعفين 

 الساعات الدروس النظرية.

االمتحانات االرتقائية يقابلها  االمتحانات االرتقائیة: .11

ويطلق على االمتحانات التي يمكن للطالب أن   االمتحانات العادية،

في الصف ومن دون  يمتحنها بعد احراز الشرائط من دون حضوره

 اختياره لوحدتها في بداية السنة الدراسية.

تطلق على الدورة التي جميع وحداته  الدورة التعلیمیة: .11

الدراسية تبرمج في مدة زمنية معينة مع مراعاة ساعات التدريس في 

 ذلك الدرس.

يطلق على المنهج الذي يقيم قيمة كل  النظام الكورسات: .11

وقبول أو عدم قبول   داته الدراسية،درس فيها على أساس عدد وح

 الطالب في ذلك الدرس محدوداً بذلك الدرس فقط.

المراد منها هو ميزان الدرسي التي يعبر  الوحدة الدراسیة: .15

والطالب ملزم أن يدرس تلك الوحدة « الوحدة»عنه بعنوان 

 الدراسية ويمتحنها.



11  

 

 
 

 )المعارف اإلسالمية( لدورة اللغة الفارسية والتمهيدية المنهج التطبيقي

تطلق على المدة الزمنية المعينة التي  الكورس الدراسی: .16

 تبرمج من خالل ساعات تدريس كل درس في طيلة شهر واحد.

هي أدنى دورة دراسية في التعليم  دورة الدبلم العالی: .17

التي تنتهي الى اعطاء مدرك  العالي عند جامعة المصطفى

للطالب، وهو أعلى من الدبلم وأدنى من البكالوريوس، وعدد 

 .72وحداتها الدراسية 

راغبين في طلب العلوم تطلق على األفراد ال الطلبة: .18

وسجلوا  والمعارف اإلسالمية، الذي تم قبولهم في المصطفى

أسمائهم على طبق المقررات الموجودة ومشغولون بالدراسة 

 .حضورياً في أحد األقسام التعليمية المصطفى

اذا كان معدل درجات الطالب في  الطالب المشروط: .19

 60الفارسية أقل من  كورس دراسي واحد في الدورة التعليمية اللغة

 «.طالب المشروط»، يطلق عليه انه 12وفي التمهيدية أقل من 

المراد منه تسجيل الطالب المشروط   التسجیل المشروط: .11

 من أجل االستمرار في دراسته.
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لو أعلن الطالب رسماً عدم تمايله  االنصراف من الدراسة: .11

 الدراسة.في استمراره بالدراسة، يسمى اقدامه هذا انصراف من 

ترك الطالب دراسته بغير توجيه ومن دون  ترك الدراسة: .11

 «.ترك الدراسة»اجازة سابقة من القسم التعليمي؛ يسمى حينئذ بـ

هي المرجع في اتخاذ القرار بالنسبة الى قبول  لجنة التقییم: .11

الطالب على نحو قطعي في نهاية دورته التعليمية في اللغة الفارسية 

ل دخوله الى دورة أعلى على طبق الموارد أو التمهيدية من أج

 المقررة في منهج اللجنة التقييم.

هو تغيير محل دراسة الطالب على أساس الضوابط  االنتقال: .11

 .التعليمية في جامعة المصطفى

هو الطالب الذي على أساس الضوابط  طالب الضیف: .15

قسم المقررة غيّر محل دراسته )مدرسته المبدأ( واستمر بدراسته في 

فيدرس اما كل الوقت واما درساً  تعليمي آخر )مدرسة المقصد(، 

 واحداً في مدة التي تكون معينة في المنهج التعليمي.
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اعزام الطالب داخل البلد أو خارجها من أجل التبليغ  البعثة: .16

أو التدريس على طبق الضوابط المقررة في مدة معينة )طويل األجل 

 «.ثةالبع»أو قصير األجل( تسمى بـ

احراز »لو كانت اإلجازة مشروطة بـ االجازة الطارئة: .17

فيكون الرئيس األعلى للقسم التعليمي هو المرجع في « الضرورة

 «.اإلجازة الطارئة»تشخيص هذه الضرورة، وتسمى حينئذ بـ

لو ان الطالب درس بعض الوحدات  معادلة الدروس: .18

 المصطفىالدراسية في أحد المراكز التعليمية المؤيدة من قبل 

)في داخل البلد أو الخارج(، هذه الوحدات تعادل وتطبّق مع وحداته 

على أساس فرعه المختار،  الدراسية الفعلية في جامعة المصطفى

التربوية التي تسمى -ويتم التطبيق على تشخيص المجموعة العلمية

 «.المعادلة»بـ

تقييم التطور الدراسي عند الطالب في أي  تقییم الدراسی: .19

رس من دروسه يكون على أساس حضوره ونشاطه في الصف، د

وفعل التكاليف الدراسية ونتائجه في االمتحانات التحريرية والشفهية 

في نصف الدورة ونهايتها. وتقييم التطور الدراسي في دورته التعليمية 
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يكون على أساس معدل درجات الدروس ووحداته الدراسية في 

 تلك الدورة.

المراد منها هو التحقيق الذي يقدمه الطالب  اطروحة الدورة: .11

 في نهاية الدورة التعليمية على أساس ضوابط ومقررات خاصة.

لو أتمم الطالب بنجاح جميع وحدات  التخرج من الدراسة: .11

الدورة اللغة الفارسية والتمهيدية على طبق البرمجة المصوبة، يطلق 

 عليه انه خريجاً.
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 شرائط القبول والتعريف – الثانيالفصل 
 

 شرائط القبول . أ

يتم قبول الطالب بعد احراز جميع الشرائط اعم من كون ( 1المادة 

تلك الشروط عاماً )الشروط غير التعليمية( أو خاصاً )الشروط 

 التعليمية(.

قبول جميع الطالب يكون على نحو المشروط )أي بشكل ( 1المادة 

واحراز الشرائط يكون قبولهم على نحو المتعلم(، وبعد اتمام الدورة 

 القطع.

لجنة التقييم هي المرجع في اتخاذ الرأي حول قبول  -المالحظة

 الطلبة في هذه الدورة أو عدم قبولها.

 الشرائط العامة:

يتم الدخول الى دورة اللغة الفارسية والتمهيدية على طبق ( 1المادة 

ومع لحاظ المؤشرات الشرائط العامة المندرجة في منهج القبول 

 السلوكية والتربوية.
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 لجامعة المصطفی التعلیمیةالقوانین و المقررات 

 الشرائط االختصاصیة:

الشرائط االختصاصية للدخول الى هذه الدورة على قرار ( 5المادة 

 األمور التالية:ب. 

 التمتع بالقدرات واالستعدادات الفكرية والدراسية.أ( 

 التملك على أقل مدرك معتبر وهو الدبلم.ب( 

متلكون الدبلم، لو أرادوا الرجوع الى الطالب الذين ال ي -المالحظة

 .بالدهم تعطى لهم الشهادة الداخلية المصطفى

 التعهد على استمراره بالدراسة الى نهاية الدورة التعليمية.ج( 

 شرائط التعريف

بعد اتمام مراحل القبول يجب على المعاونية التعليمية أن ( 6المادة 

 تعرّف الطالب الى األقسام التعليمية.

الطالب بعد ما عُرّف من قبل المعاونية التعليمية يجب عليه ( 7ادة الم

من تاريخ التعريف الى حداألكثر أسبوع أن يحضر في القسم 

 التعليمي المرتبط بدراسته.

التصميم بالنسبة الى تأخير الطالب اسبوعين في حضوره  -المالحظة

جع بالمدرسة يكون على عاتق القسم التعليمي، وبعد أسبوعين ير

 ملفه الى المعاونية التعليمية.
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-الحضور في الدرس يكون بعد تقييم المجموعة العلمية( 8المادة 

 التربوية.

-األقسام التعليمية الالتي يفقدون المجموعة العلمية -المالحظة

التربوية يكون تقييمهم الدراسي للطال على عاتق المعاونية التعليمية 

 لذلك القسم التعليمي.

ال يحق للطالب الذي يدرس في هذه الدورة أن يسجّل ( 9المادة 

 ويدرس في سائر المراكز والمؤسسات التعليمية.

يستثنى من هذه المادة طالب الممتازين )أصحاب  -المالحظة

 المواهب المشرقة( على أساس التعليمات المختصة بهم.
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 المنهج التعليمي والدراسي –الثالث  الفصل
التعليمي لدورة التعليمية اللغة الفارسية والتمهيدية المنهج ( 11المادة 

تبتني على منهج الواحدي الدوري، وقبول أو عدم  في المصطفى

 الوحدة الدراسية المختصة بذلك الدرس.  قبول الطالب يقتصر على

تعويض الدروس المعوقة على عاتق الطالب، والمعاونية  -المالحظة

ة الصفوف المساعدية، ففي هذه التعليمية لها أن تساعده في اقام

 الحالة تكون مشاركة الطالب في هذه الصفوف الزامية.

ساعة، وكل وحدة دراسية  16كل وحدة دراسية نظرية ( 11المادة 

 ساعة. 32عملية 

ساعة  16يمكن أن تكون كل وحدة دراسية أقل من  -المالحظة

ساعة( وذلك في الموارد االستثنائية  13)الحد األدنى هو 

التربوية وموافقة المعاونية - الضرورية وبتشخيص مجموعة العلميةو

 التعليمية أو الرئيس القسم التعليمي.

القسم التعليمي موظف على أن يقدّم الوحدات الدراسية ( 11المادة 

التعليمية   على طبق الجدول المصوب المعلن من قبل المعاونية

 .المصطفى
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 5وط بأن ال تقل النفرات من تشكيل الصف الدراسي من( 11المادة 

 .12وال تكثر عن 

في الموارد الخاصة يمكن تغيير هذا العدد بتشخيص  -المالحظة

 المعاونية التعليمية للقسم التعليمي وبتأييد الرئيس القسم التعليمي.

 حضور جميع الطالب في الصفوف الدراسية الزامي.( 11المادة 

المعاونية التعليمية للقسم بتشخيص المجموعة وتأييد  -1مالحظة 

التعليمي يمكن للقسم التعليمي أن يأذن للطالب في موارد خاصة 

 بأن يختار وحدة دراسية من دون أن يحضر في الدرس المرتبط بها.

الحد األقصى المعين في أخذ وحدات غير حضورية في  -1مالحظة 

طيلة دورة اللغة الفارسية والتمهيدية هي خُمس جميع الوحدات 

 الدورة.
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 طول الدورة وعدد وحداتها – الرابعالفصل 
حجم الوحدات الدراسية الالزمة لكل دورة يكون على ( 15المادة 

أساس الفصول والبرامج المعلنة من قبل المعاونية التعليمية 

 .المصطفى

حداألكثر المدة المجازة للدراسة في هذه الدورة سنة ( 16المادة 

 واحدة.

أشهر  14دورة الدبلم العالي والمعارف اإلسالمية  مدة -1مالحظة 

 على أساس اإلبالغية المصوبة.

يمكن للقسم التعليمي أن يزود ثالثة أشهر الى طول  -1مالحظة 

الدورة للطالب الذي يكون بين لغته واللغة الفارسية فجوة كبيرة 

 ويحسب من األقوام الخاصة.

ويد اكثر من ثالثة بتشخيص اللجنة التقييم يجوز تز -1مالحظة 

 أشهر بالنسبة الى قسم األخوات المتأهلين من األقوام الخاصة.
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لو نجح الطالب في قسم اللغة الفارسية في تقييم ـ 1مالحظة 

التربوية فيكون الحد األقصى الزمني المجاز  -مجموعة العلمية

 للطالب للدراسة أقل بنفس الميزان.

التقييم يحرم الطالب من على طبق رأي اللجنة  -5مالحظة 

وحدة من  24االستمرار  بالدراسة في حالة لو لم يقدر على أن يتم 

أشهر، أو لم يقدر على أن يوفق في اتمام  4وحدات الدورة في طيلة 

جميع وحدات الدورة بحسب المورد في حدأكثر المدة الزمنية 

 المجازة له للدراسة.

اة الفصل الثاني ورأي في موارد خاصة وعلى طبق مراع -6مالحظة 

وحدات  10التربوية يجوز للطالب أن يختار  -مجموعة العلمية

 دراسية فوق البرنامج الدراسي المقرر له.

بتأييد رئيس القسم التعليمي يجوز اضافة شهر واحد ـ 7مالحظة 

)الحداألقصى هو شهرين( الى الحد األقصى الزمني المجاز لدراسة 

 ة.الطالب في الموارد المذكور

عدد الوحدات المنتخبة من قبل الطالب في الشرائط ( 17المادة 

وحدات  7وحدات دراسية وال تكثر من  5الطبيعية ال تقل من 

 دراسية في شهر واحد.
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في حاالت التي عذر الطالب موجه يجوز للمدرسة أن  -المالحظة

وحدات دراسية على األقل ويحسب ذلك الكورس له  4توافق على 

 ور الدراسية.من ضمن الشه

التربوية في األقسام التعليمية -لو أن مجموعات العلمية( 18المادة 

من بعد تقييمهم الطالب علمياً شخصوا بأنه في طيلة دراسته بحاجة 

الى أن يدرس بعض الوحدات الدراسية تحت عنوان المساعدة، 

فبتأييد المعاونية التعليمية للقسم التعليمي يكون الطالب موظفاً أن 

 درس تلك الوحدات فوق البرنامج الدراسي.ي

وحدات  8الحد األقصى في الوحدات المساعدية هي  -المالحظة

دراسية، وأكثر من ذلك بحاجة الى موافقة المعاونية التعليمية 

هذه المدة تحسب له من حد األقصى الزمني   ، وايضاًالمصطفى

 ز للدورة.المجاز للدراسة وال تضاف الى حد األقصى الزمني المجا
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 نقل الدرس أو اضافته – الخامسالفصل 
الطالب الذي يدرس في القسم التمهيدي )المعارف ( 19المادة 

اإلسالمية( ولم يمضي عليه أسبوعين من شروع الدراسة، يجوز له 

ان يختار درسين أو يبدل درسين من دروسه بدرسين آخرين، وهذا 

 المنتخبة من الحد المقرر.مشروط على أن ال تتجاوز وحداته 

حذف الدروس أو اضافته في الدورات التمهيدية يجوز  -1مالحظة 

 في حد تغيير الصف الدراسي وتبديله.

 ال يمكن حذف الدروس في الدورة التمهيدية. -1مالحظة 
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 الحضور والغياب – السادسالفصل 
اطات مشاركة الطالب في جميع البرامج الدراسية والنش( 11المادة 

 التعليمية والتحقيقية الزامي.

الحضور والغياب يكون قبل شروع الدرس ويلزم على ( 11المادة 

 الطالب أن يحضر الى نهاية الدرس.

 ترك الصف وعدم الرجوع اليه يحسب من الغيابات. -1مالحظة 

 دقائق يحسب من الغيابات. 5التأخير أكثر من  -1مالحظة 

دقيقة، ولو رأت المدرسة المصلحة  50كل حصة دراسية ( 11المادة 

 90يجوز لها أن تجمع بين حصتين في قالب حصة واحدة في مدة 

 دقيقة.

الطالب في كل   لو وصلت مجموع غيابات غير موجهة( 11المادة 

ساعات دراسية يوجه  16من2وحدة دراسية من ذلك الدرس الى 

كتبي يؤخذ منه التعهد ال 16من3له التذكر الشفهي، ولو وصل الى 

يحذف ذلك  16من4ويدرج في ملفه، ولو وصل غياباته الى 

 الدرس.
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دقيقة، يحسب للطالب  90الغياب في حصة التي تكون  -المالحظة

 حصتين من الغياب.

أو  16من4اذا وصل غيابات الطالب في كل درس الى ( 11المادة 

أكثر وتكون جميعها غير موجه فيستوجب ذلك حذف الدرس بدرج 

، واذا كان موجه أو ملفق من الموجه وغير الموجه الصفر  درجة

 يستوجب حذف الدرس ولكن من دون درج درجة الصفر.

الحذف من دون »أو « الحذف مع درجة الصفر»عبارة  -1مالحظة 

 تقيّد في شهادة الطالب.« درجة الصفر

على أساس الضوابط والمقررات للطالب أن يشارك في  -1مالحظة 

لو كان حذف درسه من أجل الغياب الموجه، االمتحان االرتقائي 

ولو كان غير موجه فبرأي المدرسة يجاز له أن يشارك في االمتحان 

 التعويضي بشرط كسر حدأكثر درجة واحدة من االنضباط.

المعاونية التعليمية للقسم التعليمي هي المرجع في  -1مالحظة 

 تشخيص الغيابات الموجهة وغير الموجهة.

الحضور في حصة الدرس بأي دليل كان منوطة  عدم( 15المادة 

 بأخذ اجازة سابقة من المسؤولين المربوطين بها.
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لو أن أخذ إجازة سابقة غير ممكن للطالب، فالطالب  -المالحظة

موظف أن يقدم طلباً كتبياً الى المعاونية التعليمية للقسم التعليمي علة 

 غيابه مع ضم المدارك المرتبطة بها.

الغياب في أي امتحان درسي بشكل غير موجه يكون ( 16المادة 

بمنزلة كسب درجة الصفر في ذلك االمتحان، ولو كان على شكل 

 موجه فيستوجب حذف ذلك الدرس.

درجة المعيد تضاف في الوحدات الكل وتؤثر في معدل  -المالحظة

 الكل مع محاسبة نفس وحدات الدراسية.
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 اإلجازة والبعثة – السابعالفصل 
 اإلجازة: -1

الحداألكثر لإلجازة في هذه الدورة شهران وتكون في ( 17المادة 

 الموارد التالية فقط:

 مرضه أو مرض أقربائه الواقعين في المرتبة األولى. .1

 األمور االدارية. .2

 وفاة األقارب الواقعين في المرتبة األولى. .3

 الزواج. .4

دورة تضاف الى اإلجازة شهراً لو كانت الدورة هي  -1مالحظة 

 الدبلم العالي.

تكون اإلجازة في سائر الموارد بتشخيص الرئيس  -1مالحظة 

 األعلى للقسم التعليمي.

المرجع في احراز الضرورة هو الرئيس األعلى للقسم  -1مالحظة 

 التعليمي.
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مقدار اإلجازة لألخوات بالنسبة الى شرائطهم الخاصة  -1مالحظة 

 رة.يمكن أن تزاد الى ضعفين المدة المقر

لو كانت مدة اإلجازة أكثر من الحد المصوب فيكون  -5مالحظة 

 .هذا األمر على عاتق المعاونية التعليمية المصطفى

لو كان تأخير الطالب أقل من شهرين وكان عذره موجه ( 18المادة 

يحسب هذا التأخير من حداألقصى الزمني الممكن للسنوات 

لمرجع في اتخاذ التصميم الدراسية، أما لو كان عذره غير موجه فا

 هي اللجنة االنضباطية في القسم التعليمي.

لو كان تأخير الطالب أكثر من شهرين، يعلّق ملفه و ( 19المادة 

 يرسل الى المعاونية التعليمية التخاذ الرأي حوله.

 البعثة: -1

يجوز للطالب أن يقدم على البعثة التبليغية في صورة ( 11المادة 

 تملكه على الشرائط المرتبطة به.احراز الضرورة و

البد ان تكون البعثة التبليغية من قبل المراجع المعتبرة ( 11المادة 

وبتأييد رئيس األعلى  لالعزام بتنسيق القسم المرتبط بالمصطفى

 للقسم التعليمي.

 يوماً. 40الحد األقصى الزمني للبعثة ( 11المادة 
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للبعثة التبليغية مرة واحدة يمكن للطالب أن يقدم طلبه  -المالحظة

 فقط في طيلة الدورة.

مدة البعثة ال تحسب من الحد األقصى الزمني المجاز ( 11المادة 

 لدراسة الطالب.

ال يوافق مع البعثة التي تكون في آخر شهر دراسي أو ( 11المادة 

 مقارنة لأليام االمتحانات.

البعثة عين قوانين المرتبطة بتأخيره عند الرجوع من ( 15المادة 

 قوانين الرجوع من اإلجازة.

التأريخ المؤيد من قبل القسم التعليمي هو المالك في ( 16المادة 

والطالب الى قبل   البعثة عند الطالب، الشروع واالنتهاء في المدة 

خروجه تابع للضوابط التعليمية لقسمه التعليمي وال يحق له أن يعطل 

 برامجه التعليمية.

التي يتأخر خروج الطالب الى أكثر من شهر  صورة في  (17المادة 

بأي علة كانت، يحتاج الطالب الى مجوز جديد وهذا بحاجة الى 

 استعالم جديد من القسم التعليمي الى المرجع اإلعزام.

 الشرائط العامة للبعثة التبليغية تكون على قرار التالي:( 18المادة 

 ة بها.تقديم طلب البعثة الى المراجع المرتبطأ( 
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تملكه على سوابق مطلوبة في األمور التعليمية واالنضباطية ب( 

 والتربوية.

 توافق األقسام التعليمية.ج( 

يوافق ببعثة الطالب لو وافق عليها الرئيس األعلى للقسم  -المالحظة

التعليمي في الموارد الخاصة التي يفقد الطالب بعض الشرائط 

 والضوابط.
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 االنصراف وترك الدراسة – الثامنالفصل 
 يقبل انصراف الطالب من الدراسة على ظل الشرائط التالية:( 19المادة 

 الطلب الكتبي مع ذكر األدلة. .1

 موافقة الرئيس األعلى للقسم التعليمي. .2

 .تأييد المعاونية التعليمية المصطفى .3

حد األقصى الزمني إلعالم القسم التعليمي بعد تقديم  -المالحظة

طلبه هي عشرة أيام، واعالم رأي المعاونية التعليمية  الطالب

بحاجة الى حداألكثرعشرة أيام أيضاً، وعدم اعالم  المصطفى

 الرأي يدل على تأييد االنصراف.

بعد حصول القطع في انصراف الطالب وسد ملفه، فرجوع ( 11المادة 

الطالب الى الدراسة بحاجة الى اكمال مراحل القبول من أجل قبوله 

 المجدد.

لو ترك الطالب دراسته )من دون أخذ اإلذن والتنسيق مع ( 11المادة 

القسم التعليمي( الى أكثر من شهر واحد، يعلن هذا األمر الى 

 حتى يتخذ في قباله التصميم الالزم. المعاونية التعليمية المصطفى
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 التقييم الدراسي – التاسعالفصل 
 أ( االمتحان:

هذه الدورة في القسم اللغة الفارسية تكون  امتحانات( 11المادة 

على شكل الخيارات ويومياً، وكتبياً في النصف النهائي، وكتبياً 

وفي القسم التمهيدي يتم بنحوي  وشفهياً في االمتحان النهائي؛ 

 النصف النهائي والنهائي.

اجراء ومشاركة الطالب في جميع االمتحانات اليومية، ( 11المادة 

والنهائية الزامي. ويكون عدم حضور الطالب من دون  نصف النهائية

عذر موجه أو عدم تقديم األوراق االمتحانية بمنزلة اكتساب درجة 

الصفر، ولو كان عذره موجه يحذف ذلك الدرس من دون درج 

 درجة الصفر.

أي عذر في عدم حضوره في االمتحانات البد وان يعلن  -المالحظة

وفي   التعليمية في القسم التعليمي،على نحو رسمي الى المعاونية 

حالة عدم االمكان في التنسيق وأخذ المجوز، الطالب البد وان 

يراجع الى المعاونية التعليمية في أول فرصة التي أتيحت له ويوجه 

 غيابه.
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اذا كان عدد الدروس التي تقام في مادة دراسية أقل من ( 11المادة 

 الدرس امتحاناً.ساعات دراسية، ال يجرى لهذا  16من13

يكون تقييم الدرجة النهائية في القسم اللغة الفارسية في ( 15المادة 

أي درس كان هو ما بين الصفر والمئة، وفي القسم التمهيدية هو ما 

بين الصفر و العشرين، ومن أجل االرسال الى المعاونية التعليمية 

 تعادل الدرجات ما بين الصفر والعشرين. المصطفى

حضور الدرس والنشاطات الصفية كالتحقيق، التكاليف، ( 16المادة 

المشاركة الفعالة في مباحث الصف الزامي في جميع الدروس 

 وتحسب درجتها في الدرجة النهائية.

من مجموع مئة درجة من االمتحان التحريري في كل ( 17المادة 

درجة تتعلق  15،  مادة دراسية نظرية في قسم اللغة الفارسية

درجة  60درجة باالمتحان النصف النهائي و 25ات الصفية وبالدرج

 باالمتحان النهائي، ودرجة االمتحان الشفهي تحسب من المئة.

درجة من درجات االمتحان التحريري  20من مجموع ( 18المادة 

  في كل مادة دراسية نظرية في القسم التمهيدي )المعارف اإلسالمية(،

درجات باالمتحان النصف  5ة ودرجات تتعلق بالنشاطات الصفي 3

درجة باالمتحان النهائي، ودرجة االمتحان الشفهي  12النهائي و

 تحسب من عشرين.
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الدرجة النهائية تحسب من معدل درجتي التحريري  -1مالحظة 

 والشفهي للدروس التي شاملة على امتحاني التحريري والشفهي.

غير  لو الطالب يأخذ الدرس ويمتحنه على شكل -1مالحظة 

حضوري أو على شكل ارتقائي، تحسب درجته النهائية في القسم 

اللغة الفارسية على أساس التقييم من المئة، وفي القسم التمهيدي 

 على أساس التقييم من العشرين.

الوحدات الدراسية التي تكون على نحوي النظري ( 19المادة 

لتحقيق( تتعلق الدرجة الشفهية الى النشاط العملي )كا  والعملي،

والدروس التي تكون على نحو العملي فقط يكون امتحانها على نحو 

 الشفهي فقط.

تجري امتحانات الدروس اللغة الفارسية، الصرف، النحو، ( 51المادة 

االحكام، العقايد والتجويد على نحوي التحريري والشفهي، وسائر 

 الدروس على نحو الكتبي فقط.

ة القبول في أي مادة دراسية في الحد األدنى في درج( 51المادة 

 70الى  60، والدرجة التي ما بين 70القسم الفارسي هي األعلى من 

 يحسب راسباً. 60يحسب معيداً، وأقل من 

الحد األدنى في درجة القبول في القسم التمهيدي ( 51المادة 

، ودرجة ما 12)المعارف اإلسالمية( في أي مادة دراسية هي درجة 
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يحسب راسباً. وعلى  10معيداً، وأقل من درجة  12الى  10بين 

التربوية الطالب ملزم على تكرار -أساس رأي المجموعة العلمية

 الدرس أو موظف بأن يمتحن كتبياً أو شفهياً بحسب المورد.

الدروس التي اضافة على االمتحان التحريري فيها ( 51المادة 

أي واحد  امتحان شفهي يكون الحد األدنى في درجة القبول في

 .12وفي القسم التمهيدي )المعارف اإلسالمية( هي  70منهما هي 

في حالة عدم أخذ درجة القبول في أحد االمتحانات  -المالحظة

الشفهية أو الكتبية، يحسب الطالب راسباً في ذلك الدرس وعلى 

التربوية المرتبط به الطالب ملزم عى -العلمية أساس رأي المجموعة

أو موظف بأن يمتحنه كتبياً أو شفهياً بحسب  تكرار ذلك الدرس

 المورد.

في أي واحد من القسمين اللغة الفارسية والتمهيدية ( 51المادة 

)المعارف اإلسالمية( بعد اجراء آخر امتحان في الكورس األخيرفي 

يجب على القسم التعليمي أن  أي واحد من القسمين المذكورين، 

يوماً  20والى   يوماً، 15لبة في مدة الدراسية لكل الط  يصدر الشهادة

بعد االمتحان األخير يرسلون نسخة أخرى الى المعاونية التعليمية 

 .المصطفى
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اعم من الدروس –تسجل درجات جميع الدروس  -1مالحظة 

في شهادة الدراسية الطالب وتحسب في  -المقبولة وغير المقبولة

 معدله.

  وس االرتقائية اضافةعدد وعنوان الوحدات في الدر -1مالحظة 

في مالحظات الشهادة ايضاً  الى درج درجته في سطره الخاص، 

 تكرر درج عنوان االرتقائي.

تسجل درجات الدروس التي فوق البرنامج الدراسي  -1مالحظة 

في الشهادة، لكن ال يحسب في ضمن المعدل، وفي صورة احتياج 

ت الدروس الطالب الى استمرار دراسته تكون درجاته مع وحدا

 الفوق البرنامج وتدرج في الشهادة الرسمية.

 الدرجة بعد تثبيته في الشهادة وقائمة الدرجات( 55المادة 

)الكارتكس(، غير قابلة للتغيير وفي صورة احراز الخطأ يمكن 

تصحيحها بتأييد الرئيس األعلى للقسم التعليمي وتأييد المعاونية 

 )مع ذكر قيد االصالح في قسم المالحظات(. التعليمية المصطفى

اعم –في نهاية أي كورس دراسي تثبت معدل الدرجات ( 56المادة 

في شهادة الطالب وتثبت أيضاً  -من الدروس المقبولة وغير المقبولة

معدل الكورسات في أي واحد من القسمين اللغة الفارسية 

 ت)الكارتكس(.والتمهيدية )المعارف اإلسالمية( في قائمة الدرجا
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المعدل النهائي لهذه الدورة هي الدرجات النهائية في  -1مالحظة 

 أي من القسمين اللغة الفارسية والتمهيدية )المعارف اإلسالمية(.

الحد األدنى في درجة النهائية في دورة الدبلم العالي  -1مالحظة 

 .60للغة والمعارف اإلسالمية هي الـ

ومحاسبة معدل  الشهادة الدراسية تنظيم وصدور  -1مالحظة 

الدرجات على أساس التعليمات المعلنة من قبل المعاونية التعليمية 

 .المصطفى

 

 ب( االمتحانات االرتقائیة:

على رأي القسم التعليمي تجوز المشاركة للطالب الذيل ( 57المادة 

 في االمتحانات االرتقائية:

م الشهرية في الطالب المستعدون الذين تكون حدأقل درجته .1

وفي التمهيدي )المعارف  85أي مادة دراسية في اللغة الفارسية هي 

في اللغة  75، وال يمتلكون مسبقاً درجة أقل من 15هي   اإلسالمية(

في التمهيدية )المعارف اإلسالمية( في الموضوع الذي  15الفارسية و

 يريدون فيه االمتحان االرتقائي.

روس مسبقاً ومستعدون الطالب الذين قارئين بعض الد .2

 لالمتحان.
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-الطالب الذين بعد تقييمهم العلمي من قبل المجموعة العلمية .3

التربوية ال يشخص ضرورياً استمرارهم في دراسة الوحدات 

 المأخوذة.

بالنسبة الى الطالب الذين لهم وضع خاص، يكون أمرهم  -المالحظة

بهم وتأييد التربوية المرتبطة -العلمية  على أساس رأي مجموعة

 القسم التعليمي.

الطالب يمكن له المشاركة في االمتحان االرتقائي مرة ( 58المادة 

 واحدة في كل درس.

االمتحانات االرتقائية كاالمتحانات العادية في القسم ( 59المادة 

التعليمي )من حيث كونه كتبياً أو شفهياً( ويحسب درجة األوراق 

درجة وفي القسم  100مجموع  االمتحانية في القسم الفارسي من

 درجة. 20التمهيدي )المعارف اإلسالمية( من مجموع 

في الموارد الخاصة يجوز للقسم التعليمي أن يجري  -المالحظة

 االمتحانات االرتقائية في غير الوقت المذكور سابقاً.

 ج( تقییم التطوير الدراسی:

يكون  تقييم تطور الدراسي عند الطالب في كل درس( 61المادة 

على أساس حضوره ونشاطه في الصف، وفعل التكاليف الدراسية 

ونتائجه في االمتحانات الكتبية والشفهية اليومية والنصف النهائي 
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والنهائي. وتقييم تطور الدراسي في كورسه الدراسي يكون على 

 أساس معدل درجات الدروس ووحداته الدراسية في ذلك الشهر.

درجات الطالب في كل شهر في القسم  البد وان يكون( 61المادة 

  ،12وفي القسم التمهيدي اليقل من  70اللغة الفارسية اليقل من 

 واال يكون تسجيل الطالب في شهره الالحق مشروطاً.

القسم التعليمي موظف على أن يعلن للطالب مشروطيته  -المالحظة

 كتباً ويجعل نسخة منها في ملفه التعليمي.

للطالب المشروط في القسم التمهيدي )المعارف ال يحق ( 61المادة 

اإلسالمية( أن يختار أكثر من الحد األدنى المعين للوحدات الدراسية 

في ذلك الشهر، فالطالب البد وان يختار الوحدات المتبقية من الشهر 

السابق وذلك مشروط بأن اختيار الوحدات المتبقية من وحدات 

ر الجديد بالمجموع ال يتجاوز عن األشهر الجديدة والمتبقية في الشه

 حد األقصى المعين للوحدات الدراسية.

في الموارد الخاصة التي تكون المشروطية غير ناشئة من  -المالحظة

الضعف الدراسي، يجوز للمعاونية التعليمية في القسم التعليمي أن 

 تجيز له أن يختار أكثر من الحد األدنى المجاز للوحدات الدراسية.
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اذا الطالب في دورة اللغة الفارسية والتمهيدية )المعارف ( 61 المادة

اإلسالمية( يصير مشروطاً في مرحلتين، يرجع ملفه الى اللجنة 

 التقييم حتى يتخذ الرأي في حقه.

في الموارد الخاصة للمدرسة أن تعطي للمشروط فرصة  -المالحظة

 ته.أخرى اضافة للمرحلتين السابقتين وهي فرصة استمرار دراس
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 االنتقال – العاشرالفصل 
  التعليمية اللغة الفارسية  األصل هو عدم االنتقال في دورة  (61المادة 

لكن في موارد خاصة يوافق بانتقال الطالب على أساس   ، والتمهيدية

 الشرائط التالية:

 أن يكمل ثالثة أشهر دراسية في القسم التعليمي المبدأ. .1

معدل الكل بالنسبة الى الوحدات في  70أن يمتلك درجة  .2

 الدراسية المأخوذة في اللغة الفارسية.

 موافقة القسم التعليمي المبدأ والمقصد باالنتقال. .3

 .المصطفى  تأييد المعاونية التعليمية .4

يجوز للطالب في أي دورة من الدورات الدراسية أن ( 65المادة 

 يطلب االنتقال مرة واحدة فقط.

حل االنتقال يلزم على الطالب أن يعرّف نفسه الى بعد مرا( 66المادة 

القسم التعليمي المقصد، ولو لم يعرف نفسه يحسب متخلفاً ويتعامل 

 معه على أساس الضوابط الموجودة.
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بعد حصول القطع في انتقال الطالب، يجب على القسم  -المالحظة

التعليمي المبدأ أن يرسل مدارك الطالب كلها الى القسم التعليمي 

 المقصد.

 مراحل االنتقال تكون على النحو التالي:( 67المادة 

 أن يطلب الطالب كتبياً من القسم التعليمي المبدأ. .1

 موافقة القسم التعليمي المبدأ. .2

القسم التعليمي المبدأ في حالة موافقته باالنتقال، ترسل  -المالحظة

موافقته مع طلب الطالب وسوابقه الى القسم التعليمي المقصد، 

 وحداألكثر الى مدة أسبوع من تأريخ أخذ الطلب.

 . موافقة القسم التعليمي المقصد.3

القسم التعليمي المقصد مكلف أن يعلن رأيه بالنسبة الى  -المالحظة

قبول الطالب أو عدم قبوله الى مدة أسبوع من تأريخ وصول 

 المدارك.

 .. تأييد المعاونية التعليمية المصطفى4

النهائية الى الطالب   المعاونية التعليمية تعلن النتيجة -1مالحظة 

 وقسمي التعليمي المبدأ والمقصد حداألكثر الى مدة أسبوع.
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في خصوص االنتقال من مدينة الى مدينة أخرى،  -1مالحظة 

يكون ذلك بتأييد القسم التعليمي المبدأ وموافقة المعاونية التعليمية 

 الى القسم التعليمي المقصد.، فحينئذ يعرّف الطالب المصطفى

في خصوص االنتقال من مدينة الى مدينة أخرى،  -1مالحظة 

تنسق االمور مع مركز األمور  التعليمية المصطفى  المعاونية

 الطالب واألسرة.
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 طالب الضيف – الحادي عشرالفصل 
في الموارد التي يكون الطالب مجبوراً على تغيير محل ( 68المادة 

نحو موقت، يجوز له ذلك في المدة المعينة بعنوان الضيف دراسته ب

 بموافقة قسمي التعليمي المبدأ والمقصد.

 يكون على نحوين: ضيفية الطلبة في المصطفى( 69المادة 

تضيفه من قسم تعليمي الى قسم تعليمي آخر في مجموعة  -أ

 .المصطفى

 .تضيفه من المراكز التعليمية أخرى الى المصطفى -ب

القسم التعليمي المقصد موظف بأن يرسل تقرير درجات ( 71المادة 

الطالب والموارد الضرورية األخرى الى القسم التعليمي المبدأ من 

أجل تثبت درجاته الدراسية في ملفه التعليمي وشهادته الدراسية، 

 وتحسب الدرجات المرتبطة به في محاسبة معدل كل الدرجات.

  



45  

 

 
 

 )المعارف اإلسالمية( لدورة اللغة الفارسية والتمهيدية المنهج التطبيقي

 

 

 

 معادلة الدروس –الثاني عشر الفصل 
معادلة الوحدات الدراسية التي نجح الطالب فيها في أحد ( 71 المادة

في داخل أو خارج البلد  المراكز التعليمية المقبولة عند المصطفى

 مشروطة بالشرائط التالية:

في محتوى عناوين  ٪70وجود االشتراك في حداألقل  .1

بتشخيص  الدروس التي نجح الطالب فيها مع دروس المصطفى

التربوية المرتبطة بالقسم التعليمي المقصد، والبد -العلمية  المجموعة

 أن ال يقل من حيث عدد الوحدات.

في  60درجات الدروس التي نجح فيها الطالب اليقل من  .2

في قسمه التمهيدي )المعارف  12قسمه التعليمي، وال يقل من 

 اإلسالمية(.

يم علمية الطالب القبول في الدروس المعادلة مشروط بتقي .3

 التربوية المرتبطة به.-بواسطة المجموعة العلمية
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في الموارد التي ال يوجد عند الطالب درجة في درس  -المالحظة

ولكل دروسه يجعل درجة وفي   ما، يقيّم الطالب من قبل المجموعة

 النهاية يذكر في مدركه بأن درجاته مقيمة.

يقل شهراً واحداً من وحدات دراسية معادلة،  7لكل ( 71المادة 

 المدة المجازة للدراسة على أساس حدأكثر الوحدات الدراسية.

الدروس التي يقبل من الطالب، تثبت له في شهادته ( 71المادة 

 وتالحظ في معدله الكل في نهاية دراسته.
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 التخرج من الدراسة –الثالث عشر الفصل 
وحداته الدراسية في الطالب الذي يوفق أن يكمل كل ( 71المادة 

يعتبر   هذه الدورة على طبق البرامج المصوبة والمنهج المربوط بها،

 خريج هذه الدورة.

تقديم مدرك الدورة اللغة الفارسية منوطة بتكميل  -المالحظة

 الملزمة النهائية المتعلقة بدورة اللغة الفارسية.

اخر تاريخ تخرجه من الدراسة يكون من حين اعالم ( 75المادة 

نتائجه في درجات دروس الدورة، والقسم التعليمي موظف بأن يعلن 

 تخرج الطالب من دراسته الى  المعاونية التعليمية في مدة اسبوع.

المعاونية التعليمية موظفة بأن تصدر شهادة الدورة اللغة ( 76المادة 

 حداألكثر الى مدة شهر واحد.

ورة الدبلم العالي في الطالب الذين يعرّفونهم الى الد -1مالحظة 

اللغة الفارسية والمعارف اإلسالمية، بعد اتمامهم للدورة وعلى أساس 

 المنهج المرتبط بذلك يعطى لهم مدرك الدورة.
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، يعطى 60الى  50الطالب الذين يكون معدلهم ما بين  -1مالحظة 

لهم مدرك اتمام الدورة؛ ولو كان معدل الدرجات أقل من الموارد 

المجازة   يوجد للطالب مانع من حيث المدة الزمنية المذكورة وال

للدراسة فبرأي األقسام التعليمية له أن يختار الدروس التي ضعيفاً 

فيها ويمتحنها لمدة شهر واحد )الحد األقصى في اختيار الوحدات 

وحدات دراسية(، ففي حالة تعويض تلك الدروس يعطى له  7هي 

 المدرك المذكور.

اعطاءَ  عت اللجنةُ االنضباطية المصطفىاذا من -1مالحظة 

، فحينئذ ال يتعلق -على أساس الضوابط–المدرك الى الطالب 

 للطالب أي مدرك.

اذا امتحن الطالب مرة أخرى لتعويض الحد النصاب في  -1مالحظة 

معدله، درجاته السابقة والتعويضية تثبت في شهادته الكل وثم 

 يحسب له المعدل.

الذين يكملون الدورة اللغة الفارسية والتمهيدية  الطالب( 77المادة 

)المعارف اإلسالمية( لو يقصدون الرجوع الى بالدهم ويريدوا أن 

الدروس   يأخذوا المدرك، فيقدرون أن يستلموا المدرك بعد معادلة

وتكميل نواقص دروس الدورة على أساس جدول المبرمج لدورة 

 عارف اإلسالمية.الديبلم العالي في اللغة الفارسية والم
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 )المعارف اإلسالمية( لدورة اللغة الفارسية والتمهيدية المنهج التطبيقي

البت ورفع اإلبهام عن الموارد المسكوت عن ذكرها  (78المادة 

والمبهمة ـ حسب الظاهر ـ في هذا النظام من مسؤولية معاونية 

 .التعليم التابعة للمصطفى

مالحظة، ودقق التدقيق النهائي بتاريخ  64 مادة و 78هذا النظام في 

التعليمية الملحقة بالمجلس في لجنة تدوين النُّظم  89/ 6/ 30

وبعد تصديق الرئيس المحترم ، التعليمي التابع للمصطفى

 يكون حتمي التنفيذ. 2/12/1389بتاريخ   للمصطفى


