
 

 

 

 

 

آروین آموزشگاه مهندسی  آیین نامه دانشجویی  

 

 قوانین و ضوابط دانشجویان محترم آروین

 الزامی می باشد. آروین اخالقی در طول دوره در آموزشگاه اسالمی و  رعایت شئونات .1

قبیل تعویق کالس، اعالم دانشجویان گرامی آروین، از آنجا که تمامی هماهنگی ها بین آموزشگاه و دانشجویان محترم )از  .2

دقت  شماره تلفن همراه خودگیرد، لذا در ارائه  صورت می SMSفقط از طریق کنسلی،کالس فوق العاده، امتحانات و ...( 

 این خصوص را در اسرع وقت به مسئولین ثبت نام اعالم فرمایید. الزم را مبذول فرموده و هرگونه تغییرات در

حرمت کارکنان و اساتید آموزشگاه شود به منزله  هتککه باعث  گونه مورد مشابه دیگریاختالل، بی انظباطی ، توهین و هر  .3

 .نمایدرا پیگیری  فوق  مراحل بصورت قانونی می تواند سس آموزشگاهؤم ،از دوره بوده و در صورت تکرار این امر اخراج

اقدام نموده و سپس  (بصورت نقد و یا اقساطدانشجویان گرامی، پیش از شروع دوره میبایست نسبت به تسویه حساب دوره ) .4

 انشجو می باشد.ددر دوره حاضر شوند در غیر این صورت عواقب عدم تکمیل ثبت نام به عهده خود 

 شرایط انصراف و جابجایی : .5

 کل شهریه عودت داده خواهد شد. ،در صورت انصراف تا دو هفته قبل از شروع دوره (1

 داده نمی شود.روز مانده به شروع دوره هیچ گونه هزینه ایی عودت  3در صورت انصراف تا  (2

 روز کاری مجاز می باشد.  3در صورت درخواست جابجایی به کالس و یا ساعت دیگر، این جابجایی فقط در بازه زمانی   (3

ل تخفیف های جدید طبق شرایط یی  در بازه زمانی مذکور و با حذف تخفیف های کالس قبلی و اعمادر صورت جابجا (4

 انجام خواهد شد. مجاز بوده و  زمان جابجایی

 .وجود ندارد تا ترم جدید ن کالسآدر مجدد در صورت انصراف از یک کالس به هیج وجه امکان ثبت نام  (5

 خود داری نمایید . جدا از بردن هرگونه خوراکی و آشامیدنی به درون کالس ،جهت حفظ شأن استاد .6

 باشد. استفاده از تلفن همراه در کالس ممنوع می .7

 باشد. ممنوع می مطلقا ضبط جلسات به صورت صوتی و تصویری .8

بندی و خریداری ( از محل درآمد شهریه دانشجویان گرامی بودجه افزار افزار و نرماعم از سخت تمامی تجهیزات آموزشی ) .9

گیرد که اهتمام شما در حفظ و نگهداری های آینده مورد استفاده دانشجویان محترم قرار میهای جاری و کالسشده و در کالس

نگی اساتید محترم و هر چه بهتر این تجهیزات موجب ارتقاء کیفیت آموزش خواهد بود. لذا خواهشمند است بدون هماه

  .مهندسین فنی هیچ جابجایی و یا تغییری در استفاده از تجهیزات آموزشگاه ایجاد نفرمایید

 .، متعهد به جبران خسارت می باشندبه دارایی های آموزشگاه  دانشجویان گرامی در صورت ایجاد هرگونه لطمه و آسیب .10



 

 

همچین دوره هایی ، مدیر  حساس بودنبعلت  کنند امنیت شرکت میتست نفوذ و دانشجویانی که در دوره های مختلف  .11

 یک جلسه توجیحی در این خصوص تشکیل دهد و موارد الزم را متذکر شود. ،آموزشگاه موءظف است قبل از شروع دوره

یعی از قبیل: سیل، ماژور )قوه قاهره( از قبیل: فوت یا قطع همکاری استاد مربوطه و حوادث طبدر موارد فورس    آروینموزشگاه  آ .12

باشد، مجاز به تغییر استاد یا مکان برگزاری دوره سوزی و ... همچنین عوامل دیگری که خارج از اختیار آموزشگاه میزلزله، آتش

تواند تا یک ماه دوره آموزشی را به حالت آموزشی بوده و در صورت فقدان شرایط برگزاری به دالیل ذکر شده، آموزشگاه می

ورده و در صورت استمرار مکلف به محاسبه شهریه مستهلک شده و کسر آن از دانشجو و استرداد مابقی شهریه تعلیق درآ

 .باشدمی

 :  صدور مدرک در پایان دوره آموزشی برای دانشجویان گرامی مشروط به موارد ذیل می باشد .13

مطرح شده در کالس، حضور پیوسته و به های تأیید استاد محترم باتوجه به مواردی از قبیل: حضور فعال در بحث (1

های تحقیقاتی گروهی، به دست آوردن حد نصاب نمره در امتحان میان ترم و پایان موقع در ساعات اعالم شده، پروژه

 می باشد. ترم و انجام سناریوهای عملی در کالس

جلسات کالس )به غیر از  از کل %10میزان غیبت مجاز معادل  مجاز کهو نداشتن غیبت غیرکامل  تسویه حساب (2

 .باشدکمپها( می

توانند یک هفته پس از اتمام کالس، درخواست صدور مدرک را در دانشجویان محترم برای دریافت مدرک خود می  (3

ارسال نموده و پس  09129283401شماره   ، نام و نام خانوادگی، کدملی و نام دوره( به  200:    قالب یک پیامک )حاوی

با ارائه  حضوراً و شخصاً 17الی  9از هماهنگی تلفنی و حصول اطمینان از صدور آن، شنبه تا چهارشنبه از ساعت 

 .اصل کارت ملی، مدرک خود را دریافت نمایند

مرحله   3که تا  شده و در صورتی  Acceptبرای دریافت مدارک بین المللی سازمان ، می بایست در هر دو آزمون تئوری و عملی   (4

شوید می بایست یک سال بعد و با گذراندن مجدد دوره در آزمون شرکت نمایید و همچنین نرخ شهریه  Failedدر آزمون 

 شرکت در آزمون مجدد باید پرداخت گردد.
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