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 گروه آموزشي نويدقوانين كلي  فصل اول :

 : و نام نويسي يشرايط ورود .1

 . دارك مورد نياز به هنگام ثبت نامتحويل م -1-1

و ساير موارد مندرج در آيين حفظ ضوابط و حرمت محيط آموزشي  آموزشي،محيط پوشش مناسب با شان  ،سپردن تعهد الزم مبني بر رعايت شئونات اسالمي -1-2 
 . با امضا قرارداد ثبت نام موسسهنامه 

 : )ثبت نام قطعي( ثبت نام و مراحل مقررات .2
 اقدام نمايد.  ) به صورت حضوري يا اينترنتي ( نسبت به ثبت نامهاي مقرر  اساس برنامه هاي اعالم شده در مهلت داوطلب موظف است بر -2-1

 ثبت نام نمايد .(  ها) به شرط رعايت پيش نياز دوره آموزشيمي تواند همزمان در چند  پژوه دانش -2-2

)از .سرفصل دوره اطالع حاصل فرمائيداز  دپارتمان مربوطه با هماهنگي با مسئول  خواستي اطالع كافي نداشتيداز رئوس مطالب دوره در در موقع ثبت نام چنانچه -2-3
 ، نيز كليه مشخصات دوره هاي موسسه قابل مشاهده مي باشد.("سامانه خدمات الکترونيکي ويژه دانش پژوهان"طريق 

 به طور كامل ثبت نام را روندق اوراق مرسوم تعهد نموده باشد و زماني است كه داوطلب شهريه را كامالً پرداخت كرده باشد يا پرداخت آنرا از طري ثبت نام قطعي -4-2
 .نموده و رسيد ثبت نام را دريافت نموده باشدطي 

 مراحل ثبت نام )حضوری( -2-5

 .تکميل و تائيد فرم مشخصات و ارائه مدارك الزم )ارائه كارت ملي و كپي آن( .1

 فرم مشخصات نمي باشد. در صورتي كه نام دانش پژوه قبال در سيستم نرم افزاري موسسه ثبت شده باشد، نيازي به تکميل مجدديادآوري: 
 تکميل و تائيد قرارداد ثبت نام  .2
 .( به همراه قرارداد ثبت نام به پرسنل واحد خدمات آموزش موسسهنسخه صاحب حسابپرداخت شهريه و ارائه اصل فيش بانکي و يا رسيد پرداخت ) .3
 دريافت رسيد ثبت نام از پرسنل واحد خدمات آموزش .4
.)لطفا در صورت عدم صحت موارد مندرج در رسيد مراتب به اطالع پرسنل واحد خدمات آموزش ندرج در رسيد ثبت نامبررسي و اطمينان از صحت موارد م .5

 موسسه رسانده شود و مجددا رسيد حاوي اطالعات صحيح را دريافت فرمائيد.(

 مراحل ثبت نام )اینترنتی( -2-6

 .مشخصات ضميمه گردد(تکميل و تائيد فرم مشخصات )تصوير كارت ملي الزم است به فرم  .1

 در صورتي كه نام دانش پژوه قبال در سيستم نرم افزاري موسسه ثبت شده باشد، نيازي به تکميل مجدد فرم مشخصات نمي باشد.يادآوري: 

 .با وارد نمودن كد ملي به عنوان نام كاربري و همچنين رمز ورود"  سامانه خدمات الکترونيکي ويژه دانش پژوهان"  ورود به .2

 تخاب دوره مد نظر و تائيد موارد مندرج در قرارداد)نسخه الکترونيکي كه سامانه در اختيار داوطلب قرار مي دهد.(ان .3

 پرداخت الکترونيکي شهريه .4

 و دريافت كد رهگيري از سامانه موسسه تکميل فرآيند ثبت نام .5
دوره ، رعایت پیشنیاز و اطالع از قوانین بر عهده داوطلب می باشد رعایت قوانین موسسه در ثبت نام اعم از شرائط شرکت کنندگان در : 1تبصره 

، موسسه پس از اطالع بر ا در صورت عدم رعایت موارد مذکورو فرض موسسه بر رعایت قوانین توسط ثبت نام کننده می باشد لذ
 .تراضی نخواهد داشتعاساس قوانین اقدام خواهد نمود و ثبت نام کننده با توجه به تائید قرارداد حق هیچگونه ا

 .مي گردد ن كالس، كل شهريه مستردتشکيل هر كالس منوط به حد نصاب رسيدن آن مي باشد و در صورت تشکيل نشد : 2تبصره 

در ارتباط با دانش پذيران فقط از طريق اطالعات موجود در فرم مشخصات مي باشد كه دانش پذير تکميل مي نمايد. در ضمن دانش پذير موظف است  : 3تبصره 

درخواست "ن در قسمت كتبا يا از طريق ايميل و يا از طريق سامانه خدمات الکترونيک ويژه دانش پژوهاصورت هرگونه تغيير در اطالعات سريعا واحد خدمات آموزش را 

 عواقب آن بر عهده دانش پذير مي باشد.در جريان بگذارد در غير اينصورت  "ويرايش مشخصات

 :تخلفاتي كه منجر به محروم شدن از كالسها مي گردد  .3

 موسسه محروم خواهد شد . حضور در كالسهاياز  پژوه دانشدر موارد زير 
 . به موسسهعدم رعايت آئين نامه و مقررات مربوط  -3-1
 . موارد انضباطيمحيط آموزشي و  عدم رعايت حرمت استاد، -3-2

 . پوشش مناسب با شان آموزشينداشتن رعايت شئونات اسالمي و  عدم -3-3

 .وجهي مسترد نخواهد شدهيچگونه از روز جلسه دوم به بعد، فوق در صورت محروميت دانش پژوه از حضور در كالس هاي درسي به دالئل 

 :تعيين سطح دوره هاي زبان هاي خارجي مقررات .4

اد شركت ثبت نام در دوره هاي زبان هاي خارجي منوط به شركت در آزمون تعيين سطح مي باشد و دانش پژوه موظف مي باشد در سطح تعيين شده توسط است  -4-1
 حذف خواهد شد و دانش پژوه هيچ ادعايي نمي تواند داشته باشد.ان ايش ثبت نام ،آزمون تعيين سطح شركت در بدوندانش پژوه  نمايد. در صورت ثبت نام 

 شركت نمايد.در كالس يک سطح پائين تر از سطح خود  در صورت تمايل دانش پژوه مي تواند : 4تبصره 
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 داشته باشد، نياز به شركت در آزمون تعيين سطح ندارد. از ابتدادر صورتي كه دانش پژوه تمايل به شركت در دوره هاي مکالمه زبان فرانسه را  : 5تبصره 

آموزش  خدمات به واحد خدمات آموزش اعالم و واحد موضوع رادر صورتي كه دانش پژوه بعد از پايان ترم به اين نتيجه برسد كه هم سطح كالس نمي باشد،   -4-2
علي رغم توصيه استاد در  موضوع را با استاد دوره مطرح مي نمايد. در صورت تائيد، استاد موظف است مراتب را از طريق پيام به مديريت اعالم، تا تصميم گيري شود.

نتايج قبلي ارجعيت دارد و دانش پژوه حق هيچگونه  صورتي كه دانش پژوه از نتيجه راضي نبود، توسط استاد ديگري تعيين سطح خواهد شد كه نتيجه اين تعيين سطح به
 اعتراضي ندارد.

مات در صورتي كه دانش پژوه در طول ترم و قبل از جلسه ** به اين نتيجه برسد كه هم سطح كالس نمي باشد، پس از مطرح كردن موضوع با واحد خد -4-3
نظر اساتيد مي باشد و حق هيچگونه اعتراضي نخواهد  پذيرفتنو دانش پژوه موظف به  اشد شركتمي بدو استاد در جلسه مشترك ارزيابي كه متشکل از حداقل آموزش، 
در صورتي كه نظر اساتيد مشابه باشد  برابر هزينه تعيين سطح معمول مي باشد. 2/2در صورت تمايل به شركت در اين جلسه دانش پژوه موظف به پرداخت داشت. 

داد نمي باشد و در صورتي كه نظر اساتيد بيش از سه ترم با هم تفاوت داشته باشد كل شهريه كالس و تعيين سطح برگشت داده شهريه كالس و تعيين سطح قابل استر
 مي شود.

 حضور و غياب :مقررات  .5

 .الزامي است  طبق قوانين بند حضور و غياب در جلسات مربوط به هر درس پژوه حضور دانش  -5-1
 جموع ساعات آن درس تجاوز نمايد.م 4/1 ازغيبت موجه  يا و 6/1 درس نبايد ازدر هر  پژوه غيبت غير موجه دانش  -5-2

 .ت با شوراي آموزشي موسسه مي باشدتشخيص موجه بودن غيب :6تبصره 

در آزمون پاياني و كسب نمره  حتي در صورت شركت، غيبت داشته باشند )خواه مجاز يا غير مجاز(، 2-4مندرج در بند دانش پژوهاني كه بيش از حد مجاز  : 7تبصره 

شده و وضعيت اين دانش پژوهان عمال به معناي عدم گذراندن  "حذف آموزشي"و بر اساس مقررات موسسه  قبولي، امکان دريافت گواهينامه نهايي را نخواهند داشت
 آن دوره تلقي خواهد گرديد.

 ت محسوب مي شود .هر سه جلسه تاخير در ورود و يا تعجيل در خروج يک جلسه غيب -5-3

 دقيقه يک جلسه غيبت محسوب مي گردد . 20تاخير در ورود يا تعجيل در خروج بيش از جلسه هر  -5-4
ساعات  اعالم گردد بالمانع و در غير اينصورتبه واحد آموزش از هر جلسه حداقل دو روز كاري قبل  ي كهدر صورتغيبت در اين كالسها  : كالسهاي خصوصي- 5-5 

 لحاظ خواهد گرديد.آن جلسه 
آن سازمان  ي، ضوابط و آئين نامه هاسازمان هاساير و يا  مقررات حاكم بر دوره هاي ارتقاء پايه و ...، ويژه اعضاء سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس -5-6

 خواهد بود.

 : نهايينحوه تعيين نمره  .6

 تواند شامل يک يا تمامي موارد زير باشد: حسب شرايط تعيين شده براي هر دوره، تعيين نمره نهايي مي
 . كالسيفعاليت  همچنين حضور ووضعيت  -6-1
 .)شفاهي و كتبي( امتحانات ميان دوره -6-2

 .( تعريفانجام تکاليف درسي و تحويل به موقع پروژه پاياني ) در صورت  -6-3

 (نخواهد يافت صاختصادانش پژوه  به)در صورت عدم حضور در آزمون نهايي نمره اي  .آزمون پايان دورهه نمر -6-4
 برگه هاي امتحاني توسط دانش پژوهان وجود ندارد. رويتبا توجه به نظام حاكم بر آزمونهاي موسسه، امکان دريافت و يا  -6-5

 : پايان دوره و صدور گواهينامه ارائه گواهي موقت  .7

و از نسبت به ثبت درخواست خود اقدام  "الکترونيکي ويژه دانش پژوهان سامانه خدمات"، متقاضيان الزم است از طريقصدورگواهينامه پايان دورهدرخواست جهت 
صدور گواهينامه روزكاري پس از تاريخ درخواست نسبت به  7د . موسسه با توجه به بندهاي ذيل حداكثر طي ننمايطريق همان سامانه از وضعيت صدور اطالع حاصل 

 روز كاري به طول انجامد. 10موسسه اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه در شرائط خاص اين زمان تا حداكثر  پايان دوره اقدام خواهد نمود.
 

 باشد .مي  و تسويه حساب مالي با موسسه 6و 5 صدور گواهينامه منوط به رعايت كليه بندهاي ماده ارائه گواهي موقت و يا -7-1
 .(مطابق شرايط خاص هر درس)نمره قبولي  حد نصاب كسب -7-2

  ارائه گردد.هنگام مراجعه جهت دريافت گواهينامه يک قطعه عکس  ،الزم است،الصاق عکس به گواهينامهدانش پذير به تمايل  در صورت -7-3

يت و تائيد متقاضي مي رسد و پس از تائيد متقاضي، هنگام درخواست گواهي به رومبناي صدور گواهينامه اطالعات موجود در فرم مشخصات مي باشد كه در  -7-4
 .خواهد بود پذيره بعهده خود دانش در گواهينام مسئوليت هرگونه اشتباه

كاري، مطابق مقررات  متقاضيان دريافت هرگونه گواهي موقت، الزم است به صورت حضوري نسبت به ارائه كتبي درخواست خود اقدام و موسسه ظرف دو روز -7-5
 نسبت به صدور گواهي اقدام خواهد نمود.

هيچ يک از عادل م گواهينامه هااين  ،مي گرددبه دانش پژوه اعطا  وصادر  گروه آموزشي نويدبه مجوزهاي قانوني با توجه  گواهينامه دوره هاي آموزشي :8تبصره 

 نمي باشد. مدارك دانشگاهي )كارداني، كارشناسي و ...(

اعطا و در صورت كسب نمره قبولي در كليه دروس كليه دروس پس از گذراندن كه به صورت يک گواهينامه صادر مي گردد هاي بلند مدت  گواهينامه دوره :9تبصره 

 مي گردد.
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 :  مي گردد پايان دوره گواهينامهصدور و يا  ارائهموارد زير مانع  .8

 . عدم شركت در آزمون پايان دوره -8-1
 . حد نصاب قبوليكسب نمره  عدم -8-2
 دوره . عدم رعايت پيش نياز -8-3
 .تي با كسب باالترين نمره كالسي (غيبت بيش از حد مجاز ) ح -8-4

 :  در دوره آموزشي مجدد و شركت با تاخير آزمونشرايط  .9

. نمي آيدمجدد از ايشان به عمل ون شركت ننموده اند نمره صفر در نظر گرفته مي شود و آزم پايان دوره اني كه به دليل غير موجه در آزمونهجهت دانش پژو
 . صورت مي گيرد ذيل طبق ضوابط شوراي آموزشي در صورت تاييد با تاخيرشركت در آزمون 

و پس از پرداخت  با ارائه درخواست كتبي همان آزمونحداكثر تا سه ماه پس از تاريخ  ،ننموده انددوره شركت در امتحانات هر دليل  به هراني كه هدانش پژو -9-1
به هيچ عنوان حق شركت الكن نمره قبولي اخذ ننموده اند  ،كه در آزمون شركت نمودهدانش پژوهاني  نمايند. تشهريه مربوطه مي توانند در آزمون مجدد شرك

 در آزمون مجدد را ندارند.
 زماني سه ماهه فوق جهت درخواست و همچنين شركت در آزمون مي باشد.تذكر: فرصت 

 درخواست اگر ودوره  جديد شهريه%  10 اعالم نمايدتاريخ آزمون پس از روز  10حداكثر تا اگر دانش پژوه درخواست آزمون مجدد خود را شهريه آزمون مجدد :  -2-9
 را بايد پرداخت نمايد و پس از اين مدت آزمون مجدد گرفته نخواهد شد .دوره جديد % شهريه  25 نمايداعالم دوره آزمون پس از  روز 90تا  11از  را خود 

توافق طرفين در فرم مربوطه ثبت مي گردد، در صورت عدم حضور دانش پژوه  بادر هنگام ارائه درخواست آزمون مجدد توسط دانش پژوه، تاريخ آزمون تعيين و  -9-3
 ، خواهد بود.1-8با توجه به رعايت بند  دوباره مون مجدد منوط به پرداختاخذ آز در آن تاريخ،

ابل استرداد يا % وجوه پرداختي بابت آزمون مجدد تا يک هفته قبل از تاريخ تعيين شده جهت آزمون قابل استرداد بوده و پس از آن به هيچ عنوان و دليل ق 80 -9-4
 تغيير زمان آزمون نمي باشد.

آن  ،شهريه جديدتخفيف %  25با   مي تواندچنانچه دانش پژوه حائز شرايط آزمون مجدد نباشد يا تمايل به حضور مجدد در آن دوره/ درس را داشته باشد،  -9-5
 دوره/درس را بگذارند.

 :استرداد شهريه شرايط  .10

و يا ثبت درخواست استرداد از طريق سامانه خدمات  و با دريافت رسيد ثبت استرداد الزاما به صورت كتبي ) استرداد شهريه و در صورتيکه درخواست انصراف -10-1
از سه روز قبل از شروع كالس تا يک روز قبل  روز از تاريخ شروع كالس باشد، كل شهريه مسترد خواهد گرديد، چنانچه اين درخواست 3قبل از  ( الکترونيکي

سامانه به صورت حضوري اين امر از طريق  درخواست استرداد)در صورت عدم امکان  مسترد مي گردد . بقي آنماكسر و دوره شهريه %  15 باشد از جلسه اول
  .(امکان پذير مي باشد خدمات الکترونيکي و به صورت غيرحضوري هم

 مسترد مي گردد .مابقي آن كسر و شهريه دوره %  30از روز جلسه اول تا يک روز قبل از جلسه دوم  -10-2
 (( موضوعيت خواهد داشت.1-9)بديهي است در صورت تشکيل جلسات كالس در يک روز، تنها بند ) به بعد هيچ وجهي مسترد نمي گردد .جلسه دوم  روز از -10-3

 وضعيت برگزاري كالس مي باشد و حضور و يا عدم حضور دانش پذير در آن تاثير نخواهد داشت.  ،استرداد شهريهمعيار قوانين  :10 تبصره

يا انصراف خود را داشته باشد ، شهريه دريافتي بدون هيچگونه  درسكالس توسط موسسه تشکيل نگردد و دانش پژوه تقاضاي تغيير  يچنانچه به داليل خاص -10-4
  مسترد مي گردد . پژوه يا به دانشو منظور  درس ديگركسر به حساب 

غير  در .دمطالب از مسئول مربوطه كمک بگير و در صورت عدم اطالع از سرفصل دوره و رئوس كندرا رعايت  خواستيدوره در ي بايست پيش نيازم پژوه دانش -10-5 
هيچ  هرگونه ادعاي دانش پژوه در خصوص عدم اطالع از مطالب و سرفصل دوره و پيش نياز قابل قبول نخواهد بود و در صورت انصراف از ادامه دورهصورت اين

 .شدگونه وجهي مسترد نخواهد 
  هرگونه تغيير يا جابجايي در دوره هاي ثبت نام شده مشمول شرايط استرداد مي گردد. -10-6

 از قوانين خاص استرداد شهريه برخوردارند كه در )فصل دوم( بيان شده است. دوره هاي آموزشي جامع : 11تبصره 

 نحوه استرداد وجه: -10-7
قابل استرداد به صورت نقد و حضوري، الزم است هفت روز كاري پس از تاريخ اخذ كد رهگيري و با به در صورت تمايل متقاضي به دريافت وجه  -10-7-1 

به امور  13الي  8همراه داشتن فرم درخواست استرداد شهريه )تنها براي متقاضياني كه حضورا درخواست استرداد را دادند( و كارت شناسايي معتبر، بين ساعت 
 مالي موسسه واقع در ساختمان ديباگران مراجعه فرمايند.

واريز به حساب دارند، با انتخاب اين گزينه هنگام ثبت استرداد، الزم است شماره متقاضياني كه درخواست دريافت وجوه قابل استرداد را به صورت  -10-7-2 
مشخص شده در فرم )چه كاغذي و چه اينترنتي( درج نمايند، اين وجه حداكثر طي سه روز كاري پس شباي حسابي متعلق به نام شخص متقاضي را در قسمت 

 از درخواست متقاضي) در صورت صحت شماره حساب درج شده( به حساب ايشان واريز خواهد گرديد.
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  قابل توجه دانش پژوهان :نكات  .11
 تشکيل كالس در محل موسسه حضور داشته باشند.  دقيقه قبل از 5از دانش پژوهان انتظار مي رود حداقل  -11-1

داده و كد تحويل مسئول مربوطه فرماييد و با ذكر تاريخ و امضاء ) استرداد ، انتقال ، آزمون مجدد و ... ( به صورت مکتوب ارائه  هرگونه درخواست خود را -11-2
 درخواست هاي شفاهي را ندارد.رهگيري مربوطه را اخذ نمائيد، موسسه امکان پي گيري و اقدام روي 

 به منظور حفظ هر چه بيشتر نظم در كالس ها، تلفنهاي همراه خود را در جلسات درس و امتحان خاموش فرماييد . -11-3

 خودداري فرماييد . اكيدا از آوردن ميهمان و همراه در جلسات كالس يا سمينار -11-4

 .خودداري فرمائيد از كشيدن سيگار جداًورودي(  حتي جلو درسسه )ساختمان، حياط و لطفاً در محوطه مو -5-11

 در نظر گرفته شده است. کامپیوتردو نفر یك طبق استاندارد آموزشي به ازاء هر  تشکيل مي شود در كارگاه هاي كامپيوترجهت كالسهايي كه  -11-6

 .عهده دانش پژوه مي باشدتراحت به مسئوليت حفاظت از لوازم شخصي در كارگاه ها و در مواقع اس -11-7

 .دقيقه استراحت مي باشد 10دريس و دقيقه ت 50يک ساعت آموزشي متشکل از  -11-8
يري چنانچه از طرف يک ارگان يا يک شركت به موسسه معرفي مي شويد موارد و يا مشکالت آموزشي را از طريق مركز آموزش ارگان يا شركت خود پيگ -11-9 

 فرماييد .

 از بردن نوشيدني و مواد خوراكي به داخل كالسها خودداري فرماييد.لطفا  -11-10

در محل كالس انجام خواهد شد. سنجي ، نظرطي دوره خدمات ارائه شده از جانب موسسهو در جهت ارتقاء كيفيت آموزشيدانش پژوهان به منظور آگاهي از نظرات  -11-11
عالوه بر راه هاي ارتباطي كه در وب سايت موسسه اعالم در ساير مواقع ). فرم مربوطه را تکميل فرماييد ه وسئواالت را به دقت خواند نظرسنجيلطفا به هنگام 

 .(و انتقادات شما عزيزان مي باشند مسئولين آموزش در دفتر خدمات آموزشي موسسه پذيراي نظرات، پيشنهاداتگرديده، 

 ساير تخفيف شهريه، جهت ثبت نام در) تا سقف مبلغي كه ساالنه توسط موسسه تعيين مي گردد( %  10 هر دوره( Top Studentممتاز ) انپژوه به دانش -11-12
 اين امتياز حداكثر تا سه ماه پس از تاريخ صدور فرم قابل استفاده مي باشد و پس از آن ارزشي نخواهد داشت..تعلق خواهد گرفت هاي همان موسسهدوره 

 اكثر يک نفردر هر كالسحد -3          بيشترين نمره كالس -2      90نمره باالي  -Top Student :  1  تعريف -11-13
 . (صورت مي گيرد درشرايط برابر انتخاب نهايي توسط مدرس دوره)            

 برساند.روز، ساعت و محل تشکيل كالس را تغيير داده و موارد را به اطالع دانش پژوه موسسه مجاز است در صورت ضرورت  -11-14
 تحصيل در گروه آموزشي نويد، به هيچ عنوان به منزله امکان اخذ معافيت تحصيلي نمي باشد. -11-15
 د.چنانچه به هر دليل )قطعي برق و ...( كالسها تعطيل شود، موسسه صرفا متعهد به برگزاري كالس جبراني بر اساس امکانات مقدور خود مي باش -11-16

 د خاص كه در آيين نامه درج نگرديده است، تصميم گيري با شوراي آموزشي موسسه مي باشد.در ساير موار : 12تبصره 

 )پودمان هاي مهارتي(جامعفصل دوم : مقررات اختصاصي دوره هاي   

 دت به دوره هايي اطالق مي شود كه:دوره هاي آموزشي بلند م :مدت  دوره هاي بلند عريفت -1

 دوره از چند درس تشکيل شده باشد. -1 ساعت باشد  100طول مدت دوره بيش از   -2
 :  ذيلباستثناء موارد  نيز صدق مي كند ورد دوره هاي بلند مدت در م كلي موسسهمقررات تمامي 

بر اساس اعالم كتبي متقاضي پس از طرح و  داشتن دليل موجهتنها در صورت از سه روز قبل از شروع دوره به بعد استرداد در دوره هاي بلند مدت  استرداد شهريه : -2

 :مي باشد استرداد شهريه بدين صورتدر صورت تاييد شوراي آموزشي  .، امکان پذير مي باشدشورا تاييد اين در شوراي آموزشي موسسه و
شهريه آن درس كسر و %  30 از روز جلسه اول تا يک روز قبل از جلسه دوم در خصوص ساير دروس در حال برگزاريو  شدهشهريه درسهاي گذرانده شده بصورت كامل كسر 

خواهد شهريه مي گردد و نهايتا مابقي  % كسر 15 نيز مابقي دروس تشکيل نشدهشهريه وجهي مسترد نمي شود ( از هيچ گونه جلسه دوم  روز از) مابقي مسترد خواهد گرديد
 مالك محاسبات مذكور شهريه تکدرس و تخفيف شهريه ثبت نام دوره به صورت جامع، حذف خواهد گرديد%  10. بديهي است هنگام استرداد شهريه دوره هاي جامع گرديد

 .خواهد بود

 پيش نيازها :رعايت  -3

در صورت عدم قبولي در پيش نياز به  .صاب نمره قبولي در آنها مي باشدس پيش نياز و كسب حد نوگذراندن دربه  هاي بلند مدت مشروطگذراندن دروس بعدي دوره  -3-1
ورت روز درخواست خود را جهت گذراندن پيش نياز به ص 10مي بايست ظرف مدت دانش پژوه هر دليلي ) غيبت هاي بيش از حد مجاز، عدم كسب نمره قبولي و ... ( 

و يا شركت در درس مربوطه در  با تاخيرپيگيري از جانب دانش پژوه جهت شركت در آزمون  نتيجه از طرف آموزش و اعالم پس از تاييدكتبي به آموزش اعالم نمايند و 
 .الزامي استگروه بعدي 

صورت   -3-2 سب نمره قبولي در دروس  در  شنياز عدم ك شخيص مدير علمي     ،پي صورت ت صورت هم نياز   دمي تواندانش پژوه  ،مربوطهدپارتمان در  مجددا آن درس را به 
 .نمره قبولي در اين درس را مطابق شرايط آيين نامه اخذ نمايدو يا تا پايان كل دوره به صورت مشروط بگذراند 

 طرف امور مالي مي باشد. ازتسويه حساب و قبولي ، كسب نمره منوط به گذراندن كليه دروس ،اخذ پروژه نهايي : نهاييروژه پ -4

بعد كتباً تقاضاي  درسقصد عدم شركت در درس بعدي را داشته باشد موظف است قبل از شروع به هر دليلي  چنانچه دانش پژوه :)انتقال( خصي تحصيليرم -5

دانش پژوه مي تواند با پرداخت  (مرخصي موجه تشخيص داده شودچنانچه دالئل ) شورا صورت تاييد در پس از طرح تقاضا در شوراي آموزشي و نمايد.اعالم  خود را مرخصي
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شركت نمايد در اين صورت مسئوليت تشکيل  در صورت داشتن ظرفيتبعدي  گروهدر  درس شهريه %15و چنانچه غير موجه تشخيص داده شود با پرداخت درس  شهريه  10%
شهريه %  85ت عدم تشکيل دوره بعد، مشروط به رعايت مقررات همين بند در خصوص زمان اعالم، تنها يا عدم تشکيل دوره هاي بعدي متوجه موسسه نخواهد بود و در صور

 و چنانچه متقاضي بعدا درخواست استرداد شهريه را مطرح نمايد بر اساس تاريخ درخواست انتقال، قوانين استرداد عمل خواهد شد. همان درس مسترد خواهد گرديد

 .مي بايست پرداخت نمايد را نيز، هبا شهريه گروهي كه آن درس را طبق برنامه مي گذارندجديد درس،به تفاوت شهريه شهريه درس دانش پژوه مارت تغيير در صو :13تبصره 

 فوق موضوعيت نداشته و مطابق زير اقدام خواهد گرديد. 5و  4، 3در دوره هاي فشرده مکالمه زبان انگليسي بندهاي  :14تبصره 

، به دو 70مشروط به اخذ نمره حداقل  ،كنندگان در دوره هاي فشرده مکالمه زبان انگليسي در درس اول هر دوره به هر دليل شرايط قبولي را اخذ ننمايندچنانچه شركت  -6

 ، اقدام خواهد شد.1-6باشد، تنها مطابق بند  70چنانچه نمره درس اول زير  صورت زير مي توانند اقدام نمايند.
 ، از شركت در درس دوم آن دوره، انصراف دهند.2فصل  2بند  مطابق مفاد -6-1 
، به منزله قبولي در هر دو درس آن دوره خواهد بود و اجازه ي گرديدبه صورت مشروط در درس دوم آن دوره شركت نمايند، چنانچه در اين درس شرايط قبولي اخذ  -6-2 

ركت در آزمون تعيين سطح، سطح شمي توانند به انتخاب خود يا با  ،سطح بعدي را دارند، الكن چنانچه در درس دوم اين دوره هم شرايط قبولي را اخذ ننموده اند ادامه در
 نهايي را براي ادامه حضور در دوره هاي زبان انگليسي موسسه، تعيين نمايند يا مجددا در درس اول آن دوره شركت نمايند.

الكن در درس دوم شرايط قبولي را اخذ ننمايد، مي بايست مجددا در درس دوم شركت نمايند و مفاد  بديهي است چنانچه دانش پذيري در درس اول يک دوره فشرده قبول -7
 براي اين گروه، موضوعيتي ندارد. 6 بند

 

 نيآنال يكالسها يمقررات برگزارفصل سوم: 

 ورود به حرفه ويژه مهندسين عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس()دوره هاي ويژه ارتقا پايه و 

 
ت راه و شهرسازي مبني بر برگزاري با توجه به سياست هاي ستاد ملي مبارزه با كرونا در ارتباط با فاصله گذاري اجتماعي و ابالغيه دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان وزار

 ه حرفه بصورت الکترونيکي، مقررات و ضوابط اين دوره ها به استحضار مي رسد : دوره هاي ارتقاء پايه و ورود ب
 
  مي باشد. توجه به شرائط حاكم، اصول و قواعد، امکانات و توانايي هاي الزم براي شركت در كالس هاي آنالين از ضرورت هاي انتخاب اين نوع كالس ها .1

 معني اطالع كامل از اين شرائط و ضوابط مي باشد.ثبت نام در دوره هاي برخط همزمان)آنالين( به  .2

 دوره ها ي غيرحضوري به صورت برخط همزمان)آنالين( و با نرم افزار ادوبي كانکت برگزار خواهد گرديد. .3

هاي مذكور مهيا مي باشد، هرچند نظير )گوگل كروم( امکان استفاده از كالس  Browserجهت ورود به كالسهاي آنالين و استفاده از كالسهاي مذكور تنها با نصب يک  .4

مي باشد. لينک دانلود  Adobe connectتوصيه اين موسسه جهت بهره مندي بيشتر از كالس حضور در كالس با استفاده از رايانه شخص يا لپ تاپ و نصب اپليکيشن 

در وب سايت گروه آموزشي نويد موجود  https://navidedu.ir/softwaresو راهنماهاي نصب و استفاده اين نرم افزار براي سيستم عامل هاي مختلف در صفحه 

 مي باشد. 

افزار نرم  Appنيازي به نصب چنانچه به هر دليل الزام به حضور در كالس با استفاده از موبايل يا تبلت را داريد، بهتر است از طريق مرورگر كروم وارد كالس شويد و  .5

 نيست.

 تامين امکانات و شرائط مورد نياز حضور در اين دوره بر عهده و تعهد شركت كنندگان در دوره ها مي باشد.  .6

 ي فرمائيد.حضور در كالس هاي آنالين از استفاده همزمان از آن خط اينترنت براي بررسي شبکه هاي مجازي) اينستا و ...(، دانلود فيلم و ... خودداردر هنگام  .7

س كيفيت خط اللطفا بالفاصله پس از ورود به ك راي شركت در دوره، لينک ورود به كالس دوره شما، در گروه واتساپ يا ساير مدياها به استحضار شما خواهد رسيد،ب .8

ه به هر دليل در ورود به كالس دچار ارتباطي اينترنت و همچنين تست ميکروفن و بلنگوي سيستم خود را به كمک راهنماي موجود در وب سايت بررسي نمائيد. چنانچ

دقيقه قبل از شروع كالس تا پايان زمان جلسه كالس  30مشکل شديد به پشتيبان كالس كه شماره ايشان در همين گروه اعالم مي گردد از طريق واتس آپ پيام دهيد. )از 

 درخواست هاي شما رسيدگي خواهد گرديد.(

 ام كاربري و رمز عبور را وارد نماييد:  جهت ورود به كالس مورد نظر مي بايست ن .9

 نام كاربري: كد ملي 

 1234پسورد)رمز عبور( :      

 د )الگين( و خروج )الگ اوت( از كالس هاي آنالين مي باشد.وورهاي ،  زمان مالك اوليه حضور در دوره .10

دفتر مقررات ملي، در هر جلسه از كالس امتحان مختصر)كوييز( گرفته مي شود و عدم  26/02/1399مورخ  420/16839بخشنامه شماره  13و  5به منظور اجراي بند  .11

 شركت در كوييز به منزله غيبت در آن جلسه مي باشد. 

مدت زمان دوره(  %25ت ملي، غيبت بيش از حد مجاز دانشپذير در دوره هاي الکترونيکي ) دفتر مقررا 26/02/1399مورخ  420/16839بخشنامه شماره  8با استناد بند  .12

 نمره لغو گرديده است. %80موجب محروميت از دوره خواهد بود و شرط قبولي با اخذ 
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ات كالسي را پيدا ننمودند و يا تمايل به بازبيني چنانچه به هر دليل اعم از قطعي اينترنت، برق و مشکالتي از اين قبيل شركت كنندگان محترم امکان حضور در جلس .13

در  سه روز بعد از هر جلسه) اين لينک به مدت در اختيار ثبت نام كنندگان در آن دوره، قرار خواهد گرفت.  جلسه هر انتهاي در كالس بازپخش كالس را داشتند، لينک

 (.دسترس خواهد بود

 مي است و ديدن بازپخش تاثيري در حضور و غياب ندارد .توجه : بديهي است حضور مهندسان در كالس الزا .14

 بروزر طريق از و كم وب به مجهز كامپيوتر يا و تاپ لپ با آنالين هاي آزمون در شركت كه باشيد داشته آزمون پايان دوره به صورت مجازي برگزار مي گردد. توجه .15

 ظاهري ماهيت به توجه با سواالت از برخي به گويي پاسخ امکان است ممکن اينصورت غير در.بود خواهد پذير امکان ديگري افزار نرم هرگونه نصب به نياز بدون و كروم

اعالم مي گردد از طريق واتس آپ مربوطه چنانچه به هر دليل در ورود به آزمون دچار مشکل شديد به پشتيبان آزمون كه شماره ايشان در گروه  .باشيد نداشته را سواالت

 پيام دهيد. 

 د. انچه برگزاري تمام يا بخشي از هر جلسه از سمت استاد يا مجري با مشکل مواجه گرديد، جلسه جبراني مربوطه برنامه ريزي و برگزار مي گردچن .16

خلف در اينگونه و تعيين كننده مصاديق ترگزاري ب كمال،   (دعب تاحفص رد) ب كميته آموزش و ترويج سازمان نظام مهندسينامه آزمون هاي الکترونيکي مصوآئين  .17

  از ثبت نام به دقت مطالعه گرد.( )لطفا قبلآزمون ها مي باشد.

هستند، لذا چنانچه  سجريان آموزشي موظف به اجراي آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ابالغي سازمان نظام مهندسي ساختمان و اداره كل راه و شهرسازي استان فارم .18

 مواردي خارج از اين آيين نامه آموزشي به مجريان ابالغ گردد، الزم االجرا خواهد بود.
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