قوانين و مقررات حضور در دورههاي آموزشي مجازي
 رعايت ضوابط و قو انين جاري كشور در زمينه حضور در فضاي علمي و مجازي
 در صورت عدم رعايت مورد فوق ،از ادامه حضور دانشپذير دردوره(بدون استرداد شهريه) ممانعت خواهد گشت.
 تمامي دوره هاي اين واحد صرفا آموزشي ،تخصصي و حرفه اي مربوط به مشاغل و يا آموزش دانش و مهارت هاي مديريتي بوده
كه معادل و يا همسطح دروس يا دوره هاي دانشگاهي و مشابه آن نميباشد.
 اطالع رساني دوره:


دانشپذير مي بايست شماره تلفن همراهي اعالم نمايد كه امكان دريافت پيامك را داشته باشد ،در غير اينصورت سازمان مديريت
صنعتي هيچگونه مسئوليتي در قبال عدم دريافت پيامك توسط دانشپذير در اطالعرسانيها را ندارد.



مسئوليت انتخاب نهايي دوره آموزشي و شركت در آن بعهده متقاضي دوره بوده و كارشناسان سازمان صرفا اطالعات مربوط به
دوره ها را تخت عنوان مشاوره در اختيار متقاضي شركت در دوره ،مي گذارند.

 حضور در جلسات


شركت كننده مي بايد كليه آموزش های مربوط به سيستم آموزش مجازی را مطالعه و الزامات نرم افزاری و سخت افزاری الزم
را جهت استفاده از سيستم فراهم آورد.



رعايت حضور شركت كننده در حداقل  75درصد از كل ساعات دوره



مدرس ميتواند دير كرد در حضور به موقع كالس و يا عدم امكان اتصال به سيستم را غيبت تلقي نمايد.



برگزاری كالس جبراني برای افرادی كه در جلسات دوره ثبت نامي خود حضور نداشتهاند جزء وظايف سازمان نميباشد .صرفا در
مواردی با صالحديد استاد دوره محتوای آموزشي مربوطه تا پايان دوره مي تواند در اختيار دانشجويان قرار گيرد.

 گواهينامه پايان دوره


كسب نمره حداقل  12توسط دانشپذير در خصوص دوره هايي كه دارای امتحان يا پروژه پايان دوره ميباشند.



كسب امتياز حداقل خوب توسط دانشپذير در خصوص دوره هايي كه بصورت كيفي ارزيابي ميشوند.



چنانچه دانشپذير در تمامي جلسات حضور داشته ولي در جسه امتح ان شركت ننموده و يا پروژه/تكليف محوله را ارائه ننمايد،
مشمول دريافت گواهينامه نمي شود و سازمان نيز تعهدی برای جبران ندارد.



در صورتيكه دانش پذير از طرف شركت يا سازمان معرفي گردد ،در انتهای دوره گواه ينامه ضمن رعايت موارد فوق ،فقط به نماينده
آن شركت/سازمان ،همراه با ارائه معرفينامه معتبر اعطاء مي گردد.

 استرداد شهريه و يا جابجايي در دوره:

رديف
1

اعالم انصراف كتبي تا  5روز مانده به تاريخ شروع قطعي دوره

درصد استرداد /نسبت
استرداد شهريه
درصد كل
100به

شرايط

2

اعالم انصراف كتبي قبل از شروع دوره و كمتر از 5روز به شروع دوره

 90درصد استراداد
در دوره هايي كه كالس به صورت آنالين برگزار

3

مي گردد 75 ،درصد استرداد
* اعالم انصراف كتبي بعد از جلسه اول و قبل از جلسه دوم

در دوره هايي كه كالس به صورت خود آموز برگزار
مي گردد ،هيچ وجهي مسترد نخواهد شد

*در خصوص دورههای كمتر از  4جلسه پس از شروع دوره هيچي وجهي مسترد نخواهد شد.

