شیوهنامه آموزشی -انضباطی فارسیآموزان دورههای حضوری مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
دانشگاه الزهرا (س)

شیوهنامه آموزشی دورههای حضوری مرکز آزفای دانشگاه الزهرا (س) با هدف اطالعرسانی در خصوص ضوابط
و مراحل انجام امور اداری و آموزشی این مرکز به فارسیآموزان و سایر مراکز مرتبط در دانشگاه و ایجاد انضباط
و شفافیت در امور مذکور به شرح زیر تدوین گردیده است .در این شیوهنامه برخی مفاهیم کلیدی به اختصار
بهکار رفتهاند که منظور از آنها در ابتدا تبیین شده است.
مرکز :مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دانشگاه الزهرا (س)
فارسی آموز حضوری :داوطلب فارسیآموزی در مرکز اعم از بورسیه و غیربورسیه
شهریه :هزینه فارسیآموزی به شرح مندرج در سایت مرکز

ضوابط ثبتنام
 .1پیش از شروع دوره ،شهریه هر ترم به طور کامل پرداخت و مدارک الزم جهت ثبتنام تکمیل و تحویل مرکز گردد.
مدارک الزم جهت ثبت نام شامل:
فرم ثبت نام (قابل دانلود از سایت مرکز) و تحویل آن به مرکز به همراه سه قطعه عکس  ،3*4کپی آخرین مدرک تحصیلی
و کپی گذرنامه
 .2با توجه به اینکه ثبت نام از طریق سامانه و توسط کارشناس دفتر انجام میگیرد و تمامی مراحل به صورت آنالین است ،در
صورت عدم پرداخت شهریه آنالین ،ثبتنام نهایی صورت نمیگیرد و فرد به صورت پیشثبتنام وارد سامانه میشود تا
زمانیکه شهریه پرداخت و ثبتنام نهایی شود (به این معنی که نام فرد وارد لیست کالس شود).
تبصره :در موارد خاص به تشخیص مرکز فرصت نهایی پرداخت شهریه تا جلسه دوم کالس خواهد بود.
 .3پس از ثبتنام و پیش از شروع دوره از فارسیآموزانی که پیشزمینهای از زبان فارسی دارند یا دورههای زبان فارسی را در
دانشگاه /موسسه دیگری گذراندهاند ،آزمون تعیین سطح به عمل میآید.
 .4هزینه آزمون تعیین سطح  560،000.ریال است که میتواند پس از آزمون پرداخت شود.
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 .6برای فارسیآموزان بورسیه که شهریه دورهها را پرداخت نمیکنند،
پرداخت هزینه کتاب ،جزوه ،شرکت در کالسهای فوق برنامه الزامی است.

ضوابط شرکت در کالس
 .1فارسیآموزان صرفاً با ویزای آموزشی اجازه حضور در دورههای فارسیآموزی را دارند و در طول مدت حضور در ایران
اجازه کار کردن را ندارند.
 .2حضور به موقع در کالس الزامی است.
 .3هر سه جلسه تأخیر ،یک جلسه غیبت محسوب میشود.
 .4فارسیآموزان مجاز هستند در طول یک ترم چهار جلسه غیبت داشته باشند.
 .6غیبت بیش از چهار جلسه منجر به محرومیت از ادامه دوره میشود و شهریه ترم نیز بازگردانده نمیشود .همچنین،
فارسیآموز باید دوره را در ترم بعد مجددا بگذراند.
 .5نمره فارسیآموزان در طول ترم  00نمره شامل  20نمره امتحان میانترم 30 ،نمره فعالیت کالسی و  30نمره امتحان پایانترم
است .در پایان ،نمره نهایی از  20محسوب میشود.
 .7نمره کالسی شامل  10نمره حضور فعال و شرکت فارسیآموز در فعالیتهای کالسی 10 ،نمره انجام تکلیفهای تعیینشده
و  10نمره میزان پیشرفت فارسیآموز و عدم غیبت غیرمجاز در طول ترم است.
 .0حضور فارسیآموز در جلسه امتحان میانترم و پایانترم الزامی است.
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 .9در صورتی که فارسیآموز با ارائه دلیل موجه و قابلقبول مطابق با قوانین مرکز نتواند در امتحان میانترم شرکت کند ،تنها
یکبار در طول دوازده ترم این امکان را دارد تا نیمی از نمره پایانترم به عنوان نمره میانترم برای وی منظور گردد .در
صورت تکرار این موضوع ،فارسیآموز نمره میانترم را از دست خواهد داد.
 .10عدم شرکت فارسیآموز در امتحان پایان ترم ،به منزله حذف وی بوده و زمان دیگری برای امتحان دادن او در نظر گرفته
نمیشود .فارسیآموز باید ترم بعد مجددا در همان دوره ثبتنام کرده و از ابتدا آن را بگذراند.
 .11در صورت ارائه دلیل قابلقبول برای عدم شرکت در آزمون پایانترم ،فارسیآموز با پرداخت هزینه تعیینشده توسط مرکز
میتواند در زمان معین دیگری امتحان بدهد.
 .12کسب نمره کمتر از  ،14به منزله عدم قبولی فارسیآموز در آن سطح بوده و فارسیآموز باید همان سطح را دوباره بگذراند.
 .13در پایان سه مقطع مقدماتی  ،4میانی  4و پیشرفته  4و پس از امتحان کتبی پایانترم ،از فارسیآموز یک مصاحبه شفاهی و
یک آزمون روخوانی بر اساس درسهای چهار ترم قبل ،توسط کارشناسان مرکز به عمل میآید .امتیاز این مصاحبهها در
گواهینامه فارسیآموزان بهصورت جداگانه قید میشود.
 .14طبق تقویم آموزشی مرکز ،پس از هر سه ترم یک هفته تعطیل است.
 .16در صورت تداخل تعطیلی رسمی با روز تشکیل کالس ،کالس جبرانی در روزهای پنجشنبه در طول همان ترم برگزار
میشود که تاریخ برگزاری آن نیز در تقویم آموزشی از پیش تعیین گردیده است .قوانین مربوط به جلسه جبرانی نیز همانند
یک جلسه عادی است و غیبت در آن نیز همانند غیبت در یک جلسه عادی منظور میگردد.
تبصره :درصورتیکه تعطیالت یک دوره بیش از یک روز باشد و روزهای پنجشنبه برای کالسهای جبرانی کافی نباشد ،کالس
جبرانی در روزهای دیگر به مدت  1ساعت بعد از کالس اصلی برگزار میشود که این روزها در تقویم آموزشی مشخص شده
است.
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ضوابط حضور در خوابگاه
 .1در حفظ و نگهداری وسایل خوابگاه کوشا باشید.
 .2پوشش اسالمی را مطابق عرف جمهوری اسالمی ایران رعایت کنید.
 .3با توجه به تنوع فرهنگی و مذهبی ،به عقاید و نظرات دیگران احترام بگذارید.
 .4در هنگام ورود به خوابگاه و خروج از آن کارت فارسیآموزی خود را به همراه داشته باشید.
 .6برای ورود به خوابگاه و خروج از آن طبق ساعتهای اعالمشده عمل کنید.
 .5از مصرف دخانیات در محیط آموزشی و خوابگاه خودداری کنید.
 .7در صورت بروز هر گونه مشکل ،مراتب را به مرکز اطالع دهید.

توجه
رعایت نظم و توجه به ضوابط در کالس ،خوابگاه و محیط آموزشی الزامی است .چنانچه
فارسیآموزان از موارد مذکور در آییننامه تخلف نمایند ،ابتدا مورد توبیخ کتبی از طرف
مرکز قرار میگیرند و در صورت تکرار تخلف ،گواهینامه پایان دوره به آنها اعطا نخواهد شد
و به سازمان امور دانشجویان ارجاع داده خواهند شد.
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