
فصل اول- شرایط ورود
 مـاده 1:  هریـک از دوره هـا بـا توجـه بـه ویژگـی هـا و سـرفصل هـای درسـی، دارای شـرایط ورودی اسـت کـه بنـا بـه مقتضیـات آن دوره تعیین شـده اسـت. متقاضی بایـد، از تطبیق 

شـرایط خـود بـا شـرایط ورود بـه دوره اطمینـان داشـته و از اهـداف دوره انتخابـی نیز اطالع کامل داشـته باشـد.
 ماده 2:  از نظر قوانین و مقررات جاري کشور مجاز به شرکت در دوره های آموزشی بوده و هیچ گونه منعی در این مورد نداشته باشد.

 ماده 3:  مقید به رعایت حجاب اسالمی در محیط آموزشی باشد.

فصل دوم- نام نویسی
 مـاده 4:  ثبـت نـام دوره هـا  بصـورت حضـوری و بـا تکمیـل بـرگ ثبـت نـام امـکان پذیر اسـت. ارسـال نامـه، فاکـس، فیش واریـز وجه و یـا هرگونه اسـناد دیگـر بمنزلـه ثبت نام 

نخواهـد بود.
 مـاده 5:  شـهریه دوره هـای کوتـاه مـدت بصـورت نقـدی و در زمـان ثبـت نـام دریافـت مـی شـود. شـهریه دوره هـای بلند مـدت مطابـق با آییـن نامه تخفیـف و نحوه وصـول وجه 

ثبـت نـام ) کـه بـه رویـت متقاضـی خواهد رسـید( در موعـد مقـرر دریافت خواهد شـد.
  تبصـره1: در صـورت پرداخـت نشـدن بموقـع شـهریه و برگشـت چـک متقاضـی، مطابق بـا آیین نامـه، مرکز مجاز اسـت بـرای دوره های کوتاه مـدت از صـدور گواهینامه و 

بـرای دوره هـای بلنـد مـدت از شـرکت در  ادامـه دوره و امتحان جلوگیـری بعمل آورد.

فصل سوم- حضور در کالس، آزمون ها و گواهینامه )برای دوره های حضوری(
 ماده 6:  حضور در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است. 

  تبصره 1:  محل برگزاری کالسهای آموزشی در داخل یا خارج از محل مرکز آموزش می باشد.
  تبصره 2:  در کالسهای کارگاهی به همراه داشتن نوت بوک الزامی است.

  تبصره 3: امکان جابجایی زمان حضور در دوره پس از شروع دوره وجود ندارد.
  تبصـره 4: در دوره هـای کوتـاه مـدت مـالک صـدور گواهینامـه سـاعات حضـور متقاضـی در دوره مـی باشـد. در صـورت غیبت بیـش از 20% از سـاعات دوره ، بـرای متقاضی، 

گواهینامـه صادر نخواهد شـد.
  تبصـره 5: در دوره هـای بلنـد مـدت، جهـت صـدور گواهینامـه سـاعات غیبـت نباید بیـش از 30% کل دوره باشـد. همچنیـن حضور در امتحـان پایانی هر درس و کسـب نمره 
قبولـی جهـت صـدور گواهینامـه الزامـی اسـت. در صـورت کسـب نکـردن نمـره قبولـی متقاضـی موظف اسـت در امتحـان مجدد کـه در دوره هـای آتی برگـزار میگردد شـرکت 

نمایـد و هزینـه مربوطـه را طبـق تعرفـه بپـردازد. )صـدور گواهینامـه دوره هـای بلنـد مدت منـوط به اتمـام کامل دوره می باشـد(
  تبصـره 6: متقاضیانـی کـه بـا هماهنگـی آمـوزش و دالیـل موجه نتوانسـته اند در کالسـهایی از دوره های بلند مدت شـرکت نمایند و یا خواسـتار شـرکت مجدد می باشـند، 

میتواننـد حداکثـر تـا 1 سـال پـس از پایان دوره بـا پرداخت 50% شـهریه آن کالس در دوره های بعدی آن شـرکت نمایند.
ماده 7:  گواهینامه دوره ها بر اساس اطالعات مندرج در برگ ثبت نام صادر خواهد شد.  متقاضی مسوولیت صحت و دقت این اطالعات را می پذیرد.

مـاده 8:  متقاضیانـی کـه از طـرف سـازمانهای خـود بـرای شـرکت در دوره هـا معرفـی شـده اند، عـالوه بر مقررات آموزشـی مرکـز، باید مقررات آموزشـی سـازمان خـود را نیز رعایت 
نماینـد. در صـورت غیبـت بیـش از 20% از سـاعات دوره، بـرای متقاضـی گواهینامـه صـادر نخواهـد شـد. مـالک صدور گواهینامه سـاعات حضـور متقاضـی در دوره می باشـد که پس از 
اتمـام کامـل دوره بـه آن سـازمان و بـه نـام متقاضـی ثبـت نـام شـده و حضـور یافتـه در کالس ارائه می شـود. در صورت جابجایی اسـامی بایـد نامه ای از طرف سـازمان بـرای مرکز 

آموزش ارسـال شود. 
مـاده 9:  متقاضیـان دوره هـای بلنـد مـدت کـه برخـی از دروس دوره انتخابـی خـود را در دوره هـای مشـابه دیگـر ایـن مرکـز گذرانـده انـد، میتوانند بـا رعایـت ضوابط زیـر از آن دروس 

معاف شـوند:
  بیش از دو سال از زمان پایان آن دوره نگذشته باشد.
  مبلغ معافیت مطابق با تعرفه مرکز پرداخت گردد.

فصل چهارم- انصراف از دوره ها و اطالع رسانی
مـاده 10:  بـا اعـالم انصـراف کتبـی و تـا سـه روز قبـل از شـروع دوره کل شـهریه بـه متقاضی مسـترد خواهد شـد. مالک تاریـخ انصراف، زمـان ثبت نامـه ی متقاضـی در دبیرخانه مرکز 

اسـت. در صـورت در یافـت درخواسـت انصـراف از سـه روز قبـل از شـروع دوره تـا زمـان شـروع دوره، 10% از مبلغ کل دوره کسـر و مابقی وجه به متقاضی مسـترد خواهد شـد.

 مـاده 11:  اطـالع رسـانی جهـت شـروع دوره هـای حضـوری،  تغییـر در جـدول زمانـی کالسـها و یـا تشـکیل نشـدن هـر یـک از دوره هـا از طریقی اسـت که به هنـگام ثبت نـام به اطالع 
متقاضی رسـیده اسـت.

 ماده 12:  شهریه دوره های غیر حضوری و نیمه حضوری به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

اینجانـب ________________________________________ بـا دقـت تمـام آییـن آمـوزش را خوانـده و بـه آن پایبنـد خواهـم بـود. بدیهـی اسـت تفسـیر اینجانـب از این آییـن نامه در 
شـرایط و تعهـدات اینجانـب تاثیـری نخواهد داشـت.

                                          تاریخ و امضاء

با شروع دوره، مبلغ دریافتی بابت شهریه کل دوره به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.




