مقررات برگزاري دوره هاي مجازي مرکز آموزش هاي آزاد
با سالم و عرض خیرمقدم حضور فراگیران ارجمند
ر سالت خطیر جامعه دان شگاهی ،تولید علم و پرورش متخ ص صان و فرهیختگان و برقراری جو امنیت و سر شار از آرامش و اعتماد در دان شگاه
می باشد؛ لذا حفظ آرامش این محیط و تأمین حقوق فراگیران ،مدرسین و کارکنان و حفظ کرامت ایشان ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از این رو مقررات انضباطی شرکت در دوره های مرکز آموزش های آزاد پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران به قرار زیر تعیین می گردد:
 استفاده از گوشی هوشمند ،لپ تاپ یا تبلت و هندزفری یا هدفون ،مورد نیاز فراگیر برای شرکت در دوره می باشد.
 جهت ثبت نام در دوره های مجازي داشتن اینترنت پرسرعت الزامی می باشد.
 فراگیر موظف است که در جلسات توجیهی که از طرف مرکز یا مدرس برگزار می شود شرکت کند،در غیر اینصورت مرکز یا
مدرس مسئولیتی در قبال برگزاری آموزش مجدد نخواهد داشت.
 مدرسین کالس ها در هر ترم آموزشی حتی االمكان تغییر کرده و مرکز هیچ تعهدی در قبال مدرسین خاص ندارد.
 جابه جایی کالس به درخواست کتبی و فقط و در صورت وجود ظرفیت در کالس مورد نظر امكان پذیر می باشد .بدیهی است
اگر با جا به جایی حدنصاب ظرفیت کالس فعلی مختل شود ،جا به جایی امكان پذیر نخواهد بود.
 نحوه انصراف از شرکت درکالس ها به شرح زیر است :
 )1انصراف تا یک روز قبل از تشكیل کالس :
.I

در صورت بر هم خوردن حد نصاب کالس :کسر  %50از کل شهریه و استرداد مابقی

. II

در صورت بر هم نخوردن حد نصاب کالس :کسر  %15از کل شهریه و استرداد مابقی

 )2انصراف در همان روز تشكیل کالس و یا بعد از شروع کالس تا پایان جلسه سوم :
.I
. II

در صورت بر هم خوردن حد نصاب کالس :عدم استرداد کل شهریه
در صورت بر هم نخوردن حد نصاب کالس :کسر  %50شهریه و استرداد مابقی

 ) 3انتقال شهریه به ترم بعدتا قبل از جلسه سوم امكان پذیر است.
 غیبت بیش از  5جلسه باعث حذف درس می شود ( .تبصره  :در صورتی  5جلسه غیبت پذیرفته می شود که نمره فراگیر باالی  80باشد).

 چنانچه نمره نهایی فراگیر در دو ترم متوالی بین  75تا  79باشد؛ در ترم دوم افتاده محسوب شده ،ملزم به تكرار ترم می باشد.
 فراگیر موظف استتتت پیگیری های الزم در طول دوره را از طریق مستتتئول واحد انجام دهد .می تواند پیام خود را از طریق دایرکت
اینستاگرام به آدرس  KISHTC_UTیا تماس با مرکز آموزش های آزاد به شماره  076-44434884انجام دهد.
 در صورتی که پس ازپایان مهلت ثبت نام کالس حدنصاب دو سوم ظرفیت را داشته باشد ،کالس به صورت نیمه خصوصی با مدت
زمان دو سوم مدت کل دوره تشكیل خواهد شد.
 فراگیر موظف به رعایت شئونات اجتماعی و اخالقی ،همچنین رعایت کامل آئین نامه های آموزشی و انظباطی مرکز و حفظ احترام
مدرسین مجموعه می باشد .در صورت مشاهده مورد نقض موارد فوق از فراگیر با تشخیص مسئول واحد ،از ادامه حضور فراگیر
خاطی در مرکز (بدون استرداد شهریه) جلوگیری به عمل می آید.
 اینجانب  ----------------------مقررات حضور در کالس های آزاد دانشگاه را مطالعه کرده  ،آن را می پذیرم.
امضاء فراگیر

