
 

 

 
 

 آزاد  هاي آموزش مرکز مقررات برگزاري دوره هاي

 

 با سالم و عرض خیرمقدم حضور فراگیران ارجمند

رساات  خییر جامه  ااشگاها، ت لوتید ع و و ورورم مصصااااان و فر،یصصهان و بریرار  جو امنی  و سراار اا شراما و اعصماا ار      

فراگیرانت مدرسین و کارکنان و حفظ کرام  ایگانت اا ا،می  ویژ  ا   تذا حفظ شراما این محیط و لأمین حقوق ااشگاها  م  بااد  

 برخوراار اس .

،ا  شااا ورایس بین اتم    کیا ااشگااها  لاران ب  یرار ایر لهیین  شموام ااارک  ار اور  ،ا  مرک قررات اشضااطا   اا این رو م 

 م  گراا:

   ناسب با محیط شمواا  م  بااد.صووایدن تطاس فرم واین و مو شؤونات اسالمیفراگیر م  م ب  رعای 

 خاص شدارا مدرسینمرک  ،یچ لهاد  ار یطال ا  و االمكان لغییر کرحص  ،ا  ار ،ر لرم شمواا   درسین کالسم. 

   جاب  جای  کالس  ب  ارخواس  کصط  و فقط و ار صورت وجوا ظرفی  ار کالس مورا شظر امكان وذیر م  بااد. بدیا

 اس  اگر با جا ب  جای  حدشااب ظرفی  کالس فه   مصصل اوات جا ب  جای  امكان وذیر شصوا،د بوا. 

 کالس ،ا ب  ارح ایر اس  : ارک  اراا  فراگیر شحو  اشاراف 

 اشاراف لا یک روا یطل اا لگكیل کالس :  (1

I. اا کل ااری  و اسصرااا مابق  %05کسر : ر صورت بر ،و خوران حد شااب کالسا 

II.  :اا کل ااری  و اسصرااا مابق  %50کسر ار صورت بر ،و شصوران حد شااب کالس 

 ا اروع کالس لا وایان ج س  سوم :اشاراف ار ،مان روا لگكیل کالس و یا بهد ا (2

I.  :کل ااری  عدم استردادار صورت بر ،و خوران حد شااب کالس 

II.  :و اسصرااا مابق  شهریه %05کسر ار صورت بر ،و شصوران حد شااب کالس 

 کل ااری  عدم استرداداشاراف اا ج س  سوم ب  بهد :  (3

  بااد.( 08باال  ج س  غیط  وذیرفص  م  اوا ک  شمر  فراگیر  4) لطار  : ار صورل  باعث حذف ارس م  اوا.  ج س   4غیط  بیا اا 

  لرم اوم افصاا  محسوب اد ت م  م ب  لكرار لرم م  باادبااد  ار  57لا  57چناشچ  شمر  شاای  فراگیر ار او لرم مصوات  بین.  

  شظر گرفص  اس .فراگیر م  م ب  مرایط  اا تواام  اس  ک  ااشگها  برا  اور  ار 

 .فراگیر موظف اس  ویهیر  ،ا  الام ار  ول اور  را اا  ریق مسؤول واحد اشجام ا،د 

    خاوص شیمار صاورل  ک  وس ااوایان ما   بط  شام کالس حدشااب او سوم ظرفی  را اااص  باادت کالس ب  صورت   

 با مدت امان  او سوم مدت کل اور  لگكیل خوا،د اد.

   رعای  ائوشات اجصماع  و اخالی ت ،مچنین رعای  کامل شئین شام  ،ا  شمواا  و اشظطا   مرک  و حفظ فراگیر موظف ب

احصرام کارمندانت مدرسین مجموع  م  بااد. ار صورت مگا،د  مورا شقض موارا فوق اا فراگیر با لگصیص مسوول واحدت 

 ر  ب  عمل م  شید.اا ااام  حضور فراگیر خا   ار مرک  )بدون اسصرااا ااری ( ج وگی


