آيين نامه آموزشي
فصل اول  :قوانين كلي گروه آموزشي نويد
 .1شرايط ورودي و نام نويسي :
 -1-1تحويل مدارك مورد نياز به هنگام ثبت نام .
 -2-1سپردن تعهد الزم مبني بر رعايت شئونات اسالمي ،پوشش مناسب با شان محيط آموزشي ،حفظ ضوابط و حرمت محيط آموزشي و ساير موارد مندرج در آيين
نامه موسسه با امضا قرارداد ثبت نام .
 .2مقررات و مراحل ثبت نام (ثبت نام قطعي) :
 -1-2داوطلب موظف است بر اساس برنامه هاي اعالم شده در مهلت هاي مقرر ( به صورت حضوري يا اينترنتي ) نسبت به ثبت نام اقدام نمايد.
 -2-2دانش پژوه مي تواند همزمان در چند دوره آموزشي ( به شرط رعايت پيش نيازها ) ثبت نام نمايد .
 -3-2چنانچه در موقع ثبت نام از رئوس مطالب دوره درخواستي اطالع كافي نداشتيد با هماهنگي با مسئول دپارتمان مربوطه از سرفصل دوره اطالع حاصل فرمائيد(.از
طريق"سامانه خدمات الکترونيکي ويژه دانش پژوهان" ،نيز كليه مشخصات دوره هاي موسسه قابل مشاهده مي باشد).
 -0-2ثبت نام قطعي زماني است كه داوطلب شهريه را كامالً پرداخت كرده باشد يا پرداخت آنرا از طريق اوراق مرسوم تعهد نموده باشد و روند ثبت نام را به طور كامل
طي نموده و رسيد ثبت نام را دريافت نموده باشد.
 -5-2مراحل ثبت نام (حضوری)
 .1تکميل و تائيد فرم مشخصات و ارائه مدارك الزم (ارائه كارت ملي و كپي آن).
يادآوري :در صورتي كه نام دانش پژوه قبال در سيستم نرم افزاري موسسه ثبت شده باشد ،نيازي به تکميل مجدد فرم مشخصات نمي باشد.
 .2تکميل و تائيد قرارداد ثبت نام
 .3پرداخت شهريه و ارائه اصل فيش بانکي و يا رسيد پرداخت (نسخه صاحب حساب) به همراه قرارداد ثبت نام به پرسنل واحد خدمات آموزش موسسه.
 .0دريافت رسيد ثبت نام از پرسنل واحد خدمات آموزش
 .5بررسي و اطمينان از صحت موارد مندرج در رسيد ثبت نام(.لطفا در صورت عدم صحت موارد مندرج در رسيد مراتب به اطالع پرسنل واحد خدمات آموزش
موسسه رسانده شود و مجددا رسيد حاوي اطالعات صحيح را دريافت فرمائيد).
 -6-2مراحل ثبت نام (اینترنتی)
 .1تکميل و تائيد فرم مشخصات (تصوير كارت ملي الزم است به فرم مشخصات ضميمه گردد).
يادآوري :در صورتي كه نام دانش پژوه قبال در سيستم نرم افزاري موسسه ثبت شده باشد ،نيازي به تکميل مجدد فرم مشخصات نمي باشد.
 .2ورود به "سامانه خدمات الکترونيکي ويژه دانش پژوهان" با وارد نمودن كد ملي به عنوان نام كاربري و همچنين رمز ورود.
 .3انتخاب دوره مد نظر و تائيد موارد مندرج در قرارداد(نسخه الکترونيکي كه سامانه در اختيار داوطلب قرار مي دهد).
 .0پرداخت الکترونيکي شهريه
 .5تکميل فرآيند ثبت نام و دريافت كد رهگيري از سامانه موسسه
تبصره : 1رعایت قوانین موسسه در ثبت نام اعم از شرائط شرکت کنندگان در دوره  ،رعایت پیشنیاز و اطالع از قوانین بر عهده داوطلب می باشد
و فرض موسسه بر رعایت قوانین توسط ثبت نام کننده می باشد لذا در صورت عدم رعایت موارد مذکور ،موسسه پس از اطالع بر
اساس قوانین اقدام خواهد نمود و ثبت نام کننده با توجه به تائید قرارداد حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
تبصره  : 2تشکيل هر كالس منوط به حد نصاب رسيدن آن مي باشد و در صورت تشکيل نشدن كالس ،كل شهريه مسترد مي گردد.
تبصره  : 3ارتباط 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 در
صورت هرگونه تغيير در اطالعات سريعا واحد خدمات آموزش را كتبا يا از طريق ايميل و يا از طريق سامانه خدمات الکترونيک ويژه دانش پژوهان در قسمت "درخواست
ويرايش مشخصات" در جريان بگذارد در غير اينصورت عواقب آن بر عهده دانش پذير مي باشد.
 .3تخلفاتي كه منجر به محروم شدن از كالسها مي گردد :
در موارد زير دانش پژوه از حضور در كالسهاي موسسه محروم خواهد شد .
 -1-3عدم رعايت آئين نامه و مقررات مربوط به موسسه .
 -2-3عدم رعايت حرمت استاد ،محيط آموزشي و موارد انضباطي .
 -3-3عدم رعايت شئونات اسالمي و نداشتن پوشش مناسب با شان آموزشي .
در صورت محروميت دانش پژوه از حضور در كالس هاي درسي به دالئل فوق از روز جلسه دوم به بعد ،هيچگونه وجهي مسترد نخواهد شد.
 .4مقررات حضور و غياب :
 -1-0حضور دانش پژوه در جلسات مربوط به هر درس طبق قوانين بند حضور و غياب الزامي است .
 -2-0غيبت غير موجه دانش پژوه در هر درس نبايد از  1/6و يا غيبت موجه از  1/0مجموع ساعات آن درس تجاوز نمايد.
تبصره  :4تشخيص موجه بودن غيبت با شوراي آموزشي موسسه مي باشد.
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تبصره  : 5دانش پژوهاني كه بيش از حد مجاز مندرج در بند  ،2-0غيبت داشته باشند (خواه مجاز يا غير مجاز) ،حتي در صورت شركت در آزمون پاياني و كسب نمره
قبولي ،امکان دريافت گواهينامه نهايي را نخواهند داشت و بر اساس مقررات موسسه "حذف آموزشي" شده و وضعيت اين دانش پژوهان عمال به معناي عدم گذراندن
آن دوره تلقي خواهد گرديد.
 -3-0هر سه جلسه تاخير در ورود و يا تعجيل در خروج يک جلسه غيبت محسوب مي شود .
 -0-0هر جلسه تاخير در ورود يا تعجيل در خروج بيش از  24دقيقه يک جلسه غيبت محسوب مي گردد .
- 5-0كالسهاي خصوصي  :غيبت در اين كالسها در صورتي كه حداقل دو روز كاري قبل از هر جلسه به واحد آموزش اعالم گردد بالمانع و در غير اينصورت ساعات
آن جلسه لحاظ خواهد گرديد.
 -6-0مقررات حاكم بر دوره هاي ارتقاء پايه و  ،...ويژه اعضاء سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس و يا ساير سازمان ها ،ضوابط و آئين نامه هاي آن سازمان
خواهد بود.
 .5نحوه تعيين نمره نهايي :
حسب شرايط تعيين شده براي هر دوره ،تعيين نمره نهايي مي تواند شامل يک يا تمامي موارد زير باشد:
 -1-5وضعيت حضور و همچنين فعاليت كالسي .
 -2-5امتحانات ميان دوره (شفاهي و كتبي).
 -3-5انجام تکاليف درسي و تحويل به موقع پروژه پاياني ( در صورت تعريف ).
 -0-5نمره آزمون پايان دوره( .در صورت عدم حضور در آزمون نهايي نمره اي به دانش پژوه اختصاص نخواهد يافت)
 -5-5با توجه به نظام حاكم بر آزمونهاي موسسه ،امکان دريافت و يا رويت برگه هاي امتحاني توسط دانش پژوهان وجود ندارد.
 .6ارائه گواهي موقت و صدور گواهينامه پايان دوره :
جهت درخواست صدورگواهينامه پايان دوره ،متقاضيان الزم است از طريق"سامانه خدمات الکترونيکي ويژه دانش پژوهان" نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و از
طريق همان سامانه از وضعيت صدور اطالع حاصل نمايند  .موسسه با توجه به بندهاي ذيل حداكثر طي  9روزكاري پس از تاريخ درخواست نسبت به صدور گواهينامه
پايان دوره اقدام خواهد نمود .موسسه اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه در شرائط خاص اين زمان تا حداكثر  14روز كاري به طول انجامد.
 -1-6ارائه گواهي موقت و يا صدور گواهينامه منوط به رعايت كليه بندهاي ماده  5و 6و تسويه حساب مالي با موسسه مي باشد .
 -2-6كسب حد نصاب نمره قبولي (مطابق شرايط خاص هر درس).
 -3-6در صورت تمايل دانش پذير به الصاق عکس به گواهينامه،الزم است ،هنگام مراجعه جهت دريافت گواهينامه يک قطعه عکس ارائه گردد.
 -0-6مبناي صدور گواهينامه اطالعات موجود در فرم مشخصات مي باشد كه در هنگام درخواست گواهي به رويت و تائيد متقاضي مي رسد و پس از تائيد متقاضي،
مسئوليت هرگونه اشتباه در گواهينامه بعهده خود دانش پذير خواهد بود.
 -5-6متقاضيان دريافت هرگونه گواهي موقت ،الزم است به صورت حضوري نسبت به ارائه كتبي درخواست خود اقدام و موسسه ظرف دو روز كاري ،مطابق مقررات
نسبت به صدور گواهي اقدام خواهد نمود.
تبصره  :6گواهينامه دوره هاي آموزشي با توجه به مجوزهاي قانوني گروه آموزشي نويد صادر و به دانش پژوه اعطا مي گردد ،اين گواهينامه ها معادل هيچ يک از
مدارك دانشگاهي (كارداني ،كارشناسي و  )...نمي باشد.
تبصره  : 7گواهينامه دوره هاي بلند مدت كه به صورت يک گواهينامه صادر مي گردد پس از گذراندن كليه دروس و در صورت كسب نمره قبولي در كليه دروس اعطا
مي گردد.
 .7موارد زير مانع ارائه و يا صدور گواهينامه پايان دوره مي گردد :
 -1-9عدم شركت در آزمون پايان دوره .
 -2-9عدم كسب نمره حد نصاب قبولي .
 -3-9عدم رعايت پيش نياز دوره .
 -0-9غيبت بيش از حد مجاز ( حتي با كسب باالترين نمره كالسي ).
 .8شرايط آزمون با تاخير و شركت مجدد در دوره آموزشي :
جهت دانش پژوهاني كه به دليل غير موجه در آزمون پايان دوره شركت ننموده اند نمره صفر در نظر گرفته مي شود و آزمون مجدد از ايشان به عمل نمي آيد.
شركت در آزمون با تاخير در صورت تاييد شوراي آموزشي طبق ضوابط ذيل صورت مي گيرد .
 -1-8دانش پژوهاني كه به هر دليل در امتحانات هر دوره شركت ننموده اند ،حداكثر تا سه ماه پس از تاريخ همان آزمون با ارائه درخواست كتبي و پس از پرداخت
شهريه مربوطه مي توانند در آزمون مجدد شركت نمايند .دانش پژوهاني كه در آزمون شركت نموده ،الكن نمره قبولي اخذ ننموده اند به هيچ عنوان حق شركت
در آزمون مجدد را ندارند.
تذكر :فرصت زماني سه ماهه فوق جهت درخواست و همچنين شركت در آزمون مي باشد.
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 -2-8شهريه آزمون مجدد  :اگر دانش پژوه درخواست آزمون مجدد خود را حداكثر تا  14روز پس از تاريخ آزمون اعالم نمايد  % 14شهريه جديد دوره و اگر درخواست
خود را از  11تا  94روز پس از آزمون دوره اعالم نمايد  % 25شهريه جديد دوره را بايد پرداخت نمايد و پس از اين مدت آزمون مجدد گرفته نخواهد شد .
 -3-8در هنگام ارائه درخواست آزمون مجدد توسط دانش پژوه ،تاريخ آزمون تعيين و با توافق طرفين در فرم مربوطه ثبت مي گردد ،در صورت عدم حضور دانش پژوه
در آن تاريخ ،اخذ آزمون مجدد منوط به پرداخت دوباره با توجه به رعايت بند  ،1-8خواهد بود.
 % 84 -0-8وجوه 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 قابل استرداد يا
تغيير زمان آزمون نمي باشد.
 -5-8چنانچه دانش پژوه حائز شرايط آزمون مجدد نباشد يا تمايل به حضور مجدد در آن دوره /درس را داشته باشد ،مي تواند با  % 25تخفيف شهريه جديد ،آن
دوره/درس را بگذارند.
 .9شرايط استرداد شهريه :
 -1-9در صورتيکه درخواست انصراف و استرداد شهريه ( الزاما به صورت كتبي و با دريافت رسيد ثبت استرداد و يا ثبت درخواست استرداد از طريق سامانه خدمات
الکترونيکي ) قبل از  3روز از تاريخ شروع كالس باشد ،كل شهريه مسترد خواهد گرديد ،چنانچه اين درخواست از سه روز قبل از شروع كالس تا يک روز قبل
از جلسه اول باشد  % 15شهريه دوره كسر و مابقي آن مسترد مي گردد ( .در صورت عدم امکان درخواست استرداد به صورت حضوري اين امر از طريق سامانه
خدمات الکترونيکي و به صورت غيرحضوري هم امکان پذير مي باشد).
 -2-9از روز جلسه اول تا يک روز قبل از جلسه دوم  % 34شهريه دوره كسر و مابقي آن مسترد مي گردد .
 -3-9از روز جلسه دوم به بعد هيچ وجهي مسترد نمي گردد ( .بديهي است در صورت تشکيل جلسات كالس در يک روز ،تنها بند ( )1-9موضوعيت خواهد داشت).
تبصره  :8معيار قوانين استرداد شهريه ،وضعيت برگزاري كالس مي باشد و حضور و يا عدم حضور دانش پذير در آن تاثير نخواهد داشت.
 -0-9چنانچه به داليل خاصي كالس توسط موسسه تشکيل نگردد و دانش پژوه تقاضاي تغيير درس يا انصراف خود را داشته باشد  ،شهريه دريافتي بدون هيچگونه
كسر به حساب درس ديگر منظور و يا به دانش پژوه مسترد مي گردد .
 -5-9دانش پژوه مي بايست پيش نياز دوره درخواستي را رعايت كند و در صورت عدم اطالع از سرفصل دوره و رئوس مطالب از مسئول مربوطه كمک بگيرد .در غير
اينصورت 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 دوره هيچ
گونه وجهي مسترد نخواهد شد.
 -6-9هرگونه تغيير يا جابجايي در دوره هاي ثبت نام شده مشمول شرايط استرداد مي گردد.
تبصره  : 9دوره هاي آموزشي جامع از قوانين خاص استرداد شهريه برخوردارند كه در (فصل دوم) بيان شده است.
 -9-9نحوه استرداد وجه:
 -1-9-9در صورت تمايل متقاضي به دريافت وجه قابل استرداد به صورت نقد و حضوري ،الزم است هفت روز كاري پس از تاريخ اخذ كد رهگيري و با به
همراه داشتن فرم درخواست استرداد شهريه (تنها براي متقاضياني كه حضورا درخواست استرداد را دادند) و كارت شناسايي معتبر ،بين ساعت  8الي  13به امور
مالي موسسه واقع در ساختمان ديباگران مراجعه فرمايند.
 -2-9-9متقاضياني كه درخواست دريافت وجوه قابل استرداد را به صورت واريز به حساب دارند ،با انتخاب اين گزينه هنگام ثبت استرداد ،الزم است شماره
شباي حسابي متعلق به نام شخص متقاضي را در قسمت مشخص شده در فرم (چه كاغذي و چه اينترنتي) درج نمايند ،اين وجه حداكثر طي سه روز كاري پس
از درخواست متقاضي( در صورت صحت شماره حساب درج شده) به حساب ايشان واريز خواهد گرديد.
 .11نكات قابل توجه دانش پژوهان :
 -1-14از دانش پژوهان انتظار مي رود حداقل  5دقيقه قبل از تشکيل كالس در محل موسسه حضور داشته باشند.
 -2-14هرگونه درخواست خود را ( استرداد  ،انتقال  ،آزمون مجدد و  ) ...به صورت مکتوب ارائه فرماييد و با ذكر تاريخ و امضاء تحويل مسئول مربوطه داده و كد
رهگيري مربوطه را اخذ نمائيد ،موسسه امکان پي گيري و اقدام روي درخواست هاي شفاهي را ندارد.
 -3-14به منظور حفظ هر چه بيشتر نظم در كالس ها ،تلفنهاي همراه خود را در جلسات درس و امتحان خاموش فرماييد .
 -0-14از آوردن ميهمان و همراه در جلسات كالس يا سمينار اكيدا خودداري فرماييد .
 -5-14لطفاً در محوطه موسسه (ساختمان ،حياط و حتي جلو در ورودي) از كشيدن سيگار جداً خودداري فرمائيد.
 -6-14جهت كالسهايي كه در كارگاه هاي كامپيوتر تشکيل مي شود طبق استاندارد آموزشي به ازاء هر دو نفر یك کامپیوتر در نظر گرفته شده است.
 -9-14مسئوليت حفاظت از لوازم شخصي در كارگاه ها و در مواقع استراحت به عهده دانش پژوه مي باشد.
 -8-14يک ساعت آموزشي متشکل از  54دقيقه تدريس و  14دقيقه استراحت مي باشد.
 -9-14چنانچه 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 پيگيري
فرماييد .
 -14-14لطفا از بردن نوشيدني و مواد خوراكي به داخل كالسها خودداري فرماييد.
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 -11-14به منظور آگاهي از نظرات دانش پژوهان در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي وخدمات ارائه شده از جانب موسسه طي دوره ،نظرسنجي در محل كالس انجام خواهد شد.
لطفا به هنگام نظرسنجي سئواالت را به دقت خوانده و فرم مربوطه را تکميل فرماييد( .در ساير مواقع عالوه بر راه هاي ارتباطي كه در وب سايت موسسه اعالم
گرديده ،مسئولين آموزش در دفتر خدمات آموزشي موسسه پذيراي نظرات ،پيشنهادات و انتقادات شما عزيزان مي باشند).
 -12-14به دانش پژوهان ممتاز ( )Top Studentهر دوره  ( % 14تا سقف مبلغي كه ساالنه توسط موسسه تعيين مي گردد) تخفيف شهريه ،جهت ثبت نام در ساير
دوره هاي همان موسسه تعلق خواهد گرفت .اين امتياز حداكثر تا سه ماه پس از تاريخ صدور فرم قابل استفاده مي باشد و پس از آن ارزشي نخواهد داشت.
 -3حداكثر يک نفردر هر كالس
 -13-14تعريف  -1 : Top Studentنمره باالي  -2 94بيشترين نمره كالس
( درشرايط برابر انتخاب نهايي توسط مدرس دوره صورت مي گيرد) .
 -10-14موسسه مجاز است در صورت ضرورت روز ،ساعت و محل تشکيل كالس را تغيير داده و موارد را به اطالع دانش پژوه برساند.
 -15-14تحصيل در گروه آموزشي نويد ،به هيچ عنوان به منزله امکان اخذ معافيت تحصيلي نمي باشد.
 -16-14چنانچه به هر دليل (قطعي برق و  )...كالسها تعطيل شود ،موسسه صرفا متعهد به برگزاري كالس جبراني بر اساس امکانات مقدور خود مي باشد.
تبصره  : 11در ساير موارد خاص كه در آيين نامه درج نگرديده است ،تصميم گيري با شوراي آموزشي موسسه مي باشد.
فصل دوم  :مقررات اختصاصي دوره هاي جامع(پودمان هاي مهارتي)
 -1تعريف دوره هاي بلند مدت  :دوره هاي آموزشي بلند مدت به دوره هايي اطالق مي شود كه:
 -2طول مدت دوره بيش از  144ساعت باشد
 -1دوره از چند درس تشکيل شده باشد.
تمامي مقررات كلي موسسه در مورد دوره هاي بلند مدت نيز صدق مي كند باستثناء موارد ذيل :
 -2استرداد شهريه  :استرداد در دوره هاي بلند مدت از سه روز قبل از شروع دوره به بعد تنها در صورت داشتن دليل موجه و بر اساس اعالم كتبي متقاضي پس از طرح
در شوراي آموزشي موسسه و تاييد اين شورا ،امکان پذير مي باشد .در صورت تاييد شوراي آموزشي استرداد شهريه بدين صورت مي باشد:
شهريه درسهاي گذرانده شده بصورت كامل كسر شده و در خصوص ساير دروس در حال برگزاري از روز جلسه اول تا يک روز قبل از جلسه دوم  % 34شهريه آن درس كسر و
مابقي مسترد خواهد گرديد (از روز جلسه دوم هيچ گونه وجهي مسترد نمي شود ) از شهريه مابقي دروس تشکيل نشده نيز  % 15كسر مي گردد و نهايتا مابقي شهريه خواهد
گرديد .بديهي است هنگام استرداد شهريه دوره هاي جامع  % 14تخفيف شهريه ثبت نام دوره به صورت جامع ،حذف خواهد گرديد و مالك محاسبات مذكور شهريه تکدرس
خواهد بود.
 -3رعايت پيش نيازها :
 -1-3گذراندن دروس بعدي دوره هاي بلند مدت مشروط به گذراندن دروس پيش نياز و كسب حد نصاب نمره قبولي در آنها مي باشد .در صورت عدم قبولي در پيش نياز به
هر دليلي ( غيبت هاي بيش از حد مجاز ،عدم كسب نمره قبولي و  ) ...دانش پژوه مي بايست ظرف مدت  14روز درخواست خود را جهت گذراندن پيش نياز به صورت
كتبي به آموزش اعالم نمايند و پس از تاييد و اعالم نتيجه از طرف آموزش پيگيري از جانب دانش پژوه جهت شركت در آزمون با تاخير و يا شركت در درس مربوطه در
گروه بعدي الزامي است.
 -2-3در صوورت عدم كسوب نمره قبولي در دروس پيشونياز ،در صوورت تشوخيص مدير علمي دپارتمان مربوطه ،دانش پژوه مي تواند آن درس را به صورت هم نياز مجددا
بگذراند و يا تا پايان كل دوره به صورت مشروط نمره قبولي در اين درس را مطابق شرايط آيين نامه اخذ نمايد.
 -4پروژه نهايي  :اخذ پروژه نهايي ،منوط به گذراندن كليه دروس ،كسب نمره قبولي و تسويه حساب از طرف امور مالي مي باشد.
 -5مرخصي تحصيلي (انتقال) :چنانچه دانش پژوه به هر دليلي قصد عدم شركت در درس بعدي را داشته باشد موظف است قبل از شروع درس بعد كتباً تقاضاي
مرخصي خود را اعالم نمايد .پس از طرح تقاضا در شوراي آموزشي و در صورت تاييد شورا (چنانچه دالئل مرخصي موجه تشخيص داده شود) دانش پژوه مي تواند با پرداخت
 %14شهريه درس و چنانچه غير موجه تشخيص داده شود با پرداخت  %15شهريه درس در گروه بعدي در صورت داشتن ظرفيت شركت نمايد در اين صورت مسئوليت تشکيل
يا عدم تشکيل دوره هاي بعدي متوجه موسسه نخواهد بود و در صور ت عدم تشکيل دوره بعد ،مشروط به رعايت مقررات همين بند در خصوص زمان اعالم ،تنها  % 85شهريه
همان درس مسترد خواهد گرديد و چنانچه متقاضي بعدا درخواست استرداد شهريه را مطرح نمايد بر اساس تاريخ درخواست انتقال ،قوانين استرداد عمل خواهد شد.
تبصره  :11در صورت تغيير شهريه درس دانش پژوه مابه تفاوت شهريه جديد درس،با شهريه گروهي كه آن درس را طبق برنامه مي گذارنده ،را نيز مي بايست پرداخت نمايد.
تبصره  :12در دوره هاي فشرده مکالمه زبان انگليسي بندهاي  0 ،3و  5فوق موضوعيت نداشته و مطابق زير اقدام خواهد گرديد.
 -6چنانچه شركت كنندگان در دوره هاي فشرده مکالمه زبان انگليسي در درس اول هر دوره به هر دليل شرايط قبولي را اخذ ننمايند ،مشروط به اخذ نمره حداقل  ،94به دو
صورت زير مي توانند اقدام نمايند .چنانچه نمره درس اول زير  94باشد ،تنها مطابق بند  ،1-6اقدام خواهد شد.
 -1-6مطابق مفاد بند  2فصل  ،2از شركت در درس دوم آن دوره ،انصراف دهند.
 -2-6به صورت مشروط در درس دوم آن دوره شركت نمايند ،چنانچه در اين درس شرايط قبولي اخذ گرديد ،به منزله قبولي در هر دو درس آن دوره خواهد بود و اجازه ي
ادامه در سطح بعدي را دارند ،الكن چنانچه در درس دوم اين دوره هم شرايط قبولي را اخذ ننموده اند ،مي توانند به انتخاب خود يا با شركت در آزمون تعيين سطح ،سطح
نهايي را براي ادامه حضور در دوره هاي زبان انگليسي موسسه ،تعيين نمايند يا مجددا در درس اول آن دوره شركت نمايند.
 -9بديهي است چنانچه دانش پذيري در درس اول يک دوره فشرده قبول الكن در درس دوم شرايط قبولي را اخذ ننمايد ،مي بايست مجددا در درس دوم شركت نمايند و مفاد
بند  6براي اين گروه ،موضوعيتي ندارد.
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