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 آیین نامه آموزشی دوره های آموزش زبانهای خارجی

 

 ًفش  55حذ اوثش ًظاب تشىیل ّش والس  .1

 دلیمِ  09هذت صهاى ّش خلسِ  .5

 سپشدى تؼْذ ًسثت تِ ششوت دس ول والسْای دٍسُ .3

ّای دسسی اػن  التضام ًسثت تِ حضَس تِ هَلغ ٍ هطاتك تمَین آهَصشی اػالم شذُ دس تواهی تشًاهِ .4

 ّای آهَصشی دٍسُ  اص ًظشی ٍ واسگاّی، ٍ دیگش فؼالیت

 خلسِ  3حذاوثش غیثت هداص )هَخِ یا غیش هَخِ( دس ّش تشم   .5

شذُ ٍ اًدام تىالیف هشتَطِ  تثظشُ: دس طَست غیثت ، صتاى آهَص هلضم تِ استواع واهل خلسِ تشگضاس

 هی تاشذ

 غیثت تیش اص حذ هداص ،هَخة هحشٍهیت اص آصهَى ٍ حزف ٍی اص دٍسُ خَاّذ شذ. .6

 دلیمِ دس ّش والس، تِ هٌضلِ غیثت خَاّذ تَد. 5تاخیش تیش اص  .7

 ارزیابی تحصیلی 

صتاى آهَص  اسصیاتی تحظیلی دس ّش دسس تَسط استاد آى دسس ٍ  تش اساس : هیضاى حضَس ٍ فؼالیت   .1

 گیشد. دٍسُ ٍی طَست هی دٍسُ ٍ پایاى دس والس، اًدام تىالیف دسسی، ًتایح اهتحاًات هیاى

 گیشد. هؼیاس اسصیاتی ًوشُ است ٍ ًتیدِ اسصیاتی صتاى آهَص دس فاطلِ طفش تا طذ لشاس هی  .5

دس اختیاس دس طَل دٍسُ تحظیلی ٍ پایاى آى ، تا تشخیض استاد هشتَطِ، آصهَى گشفتِ شذُ ٍ ًوشات  .3

 شَد.   هذیشیت آهَصشی دٍسُ لشاس دادُ هی

ٍ دس  69هی تاشذ ٍ حذالل ًوشُ لثَلی دس اهتحاًات ًْایی ّش دٍسُ  199هثٌای هحاسثِ ًوشات اص  .4

 تاشذ.  هی  79دٍسُ   آصهًَْای هیاى

خایی وِ ول هحتَای آهَصشی دٍسُ شاهل لسوتْای هختلف: ًظشی ، واسگاّی ، پژٍّشی ٍ..  اص آى .5

تاشذ هیاًگیي ًوشُ ولیِ لسوتْا هالن اسصیاتی است ؛ تٌاتشایي چٌاًچِ صتاى آهَص  تِ ّش دلیل دس  هی
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یه لسوت دسس ، ًوشُ لثَلی ًذاشتِ تاشذ ًوشُ  وسة شذُ دس لسوتْای دیگش تاثیش گزاس خَاّذ 

 تَد.

 :  مسایای شرکت در دوره
 آشٌایی واستشدی تا صتاًْای خاسخی .1

تثلیغ چْشُ تِ   ایداد تَاًایی خْت حضَس فؼال دس ػشطِ ّای : تذسیس ، پژٍّش، تثلیغ هداصی، .5

 ّای سساًِ ای ٍ ...  چْشُ، فؼالیت

 اػطاء گَاّی ششوت دس دٍسُ  .3

 اسائِ گَاّی هدَص تذسیس تِ ػٌَاى هشتی تشای تشتشیٌْای دٍسُ .4

 شتثطٍ هشاوض ه ت دس دٍسُ، خْت ّوىاسی تا ًْادّاًاهِ ششو هؼشفی .5

 حوایت خْت تثلیغ دس فضای هداصی .6

 ثثت دس پشًٍذُ فشٌّگی تشتیتی .7

 نکات مهم و ضروری
صتاى آهَصاى هحتشم الصم است سیستوْای خَد سا لثل اص ششٍع دٍسُ تِ ٍب ون ٍ هیىشٍفَى هخظَص  .1

 هدْض ًوایٌذ. سیستن )تذٍى ّذفَى(

تْیٌِ اص والس ٍ تدْیضات فَق  ششوت دس خلسِ آصهایشی ) تِ طَست آًالیي (وِ تِ هٌظَس استفادُ .5

اسی دٍسُ تا ّش صتاى آهَص ّواٌّگ خَاّذ ضساػت ٍ صهاى آى لثل اص تشگ –تشگضاس هی گشدد الضاهی است 

 .-شذ 

 حذ الل دٍ هگاتیت تشثاًیِ پش سشػت دستشسی تِ سیستن هٌاسة ٍ ایٌتشًت  .3

دس گضیٌش افشاد ّیچگًَِ اٍلَیتی تِ دسس تخظظی )صتاى هشتَطِ( دادُ ًوی شَد ٍ تٌا تش ایي گزاشتِ  .4

 هی شَد وِ صتاى آهَص ّیچگًَِ شٌاخت ٍ آشٌایی لثلی تا آى دسس ًذاسد 

تشای اًتخاب افشاد ٍ ششٍع دٍسُ ّیچ پیش ًیاصی الصم ًیست ٍ فمط خْت گضیٌش افشاد هستؼذ اص تیي  .5

 اٍلَیتْای ریل لحاظ هی گشددداٍطلثاى ، 

 اتوام سطح چْاس یا سِ؛ -الف
 تاالتشیي هؼذل دس سطح دٍ یا سِ؛ -ب  
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 ؛اشتغال تِ تحظیل دس تاالتشیي تشم آهَصشی -ج 
 تِ تؼذ؛ 1365هتَلذیي سال  -د 
 ؛حافظیي لشآى ٍ ًْح الثالغِ -ُ  

 سال ساتمِ تثلیغی هَفك 5حذالل  -ٍ 

 


