فرم الف – ثبت نام و تعهدنامه دوره آموزش های آزاد
مرکز آموزش های عالی تخصصی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
Form A – Enrollment Application
Center of Advanced Training Programs, College of Eng., Univ. of Tehran
متقاضی محترم شرکت در دوره های آموزشی آزاد پردیس دانشکده های فنی ،لطفا قبل از تکمیل فرم زیر موارد زیر را
به دقت مطالعه بفرمایید ) 1( .مشخصات شما در این فرم به منزله مرجع تهیه گواهی نامه پایان دوره تلقی می شود .از
این رو از دقت در تکمیل فرم با خط خوانا اطمینان حاصل فرمایید )2( .اطالعات تماس شما در این فرم راه ارتباطی
بین این مرکز و شما قبل ،حین و بعد از دوره آموزشی می باشد .از صحت و دقت آن مطمئن باشید )3( .امضا فرم به
منزله مطالعه دقیق آن و پذیرفتن کلیه شرایط مندرج در آن می باشد.
)Dear applicant, before filling out this form please carefully read the instructions: (1
Your submitted personal information will be used for preparing certificates. Make sure
you have answered to all questions carefully with clear and readable writing. (2) We will
use your provided contact information to send you notifications, before, through and
after your course. Make sure you have provided precise and reachable contact
information. (3) Signing this form means you have carefully studied and have accepted
all the mentioned terms and conditions.

نام و نام خانوادگی

این قسمت تنها توسط مسئول ثبت نام تکمیل می شود

کد دانشپذیر

تاریخ ثبت نام

مسئول ثبت نام

مدارک ضمیمه شده
□ فتوکپی شناسنامه

□ فتوکپی کارت ملی

□ دو قطعه عکس 3x4

□ مستندات سابقه کار

□ کپی آخرین مدرک
تحصیلی

□ کپی کارت
دانشجویی

□ اصل فیش بانکی

□ اصل چک (ها)

□ سایر ...................

(به فارسی)

((in English) )complete name

کد ملی

شماره شناسنامه

)(national ID

)(certificate number

1

)(date of birth

مشخصات متقاضی

نام پدر

تلفن همراه

Applicant
information

()fathers name

()cellphone

تاریخ تولد

آدرس محل سکونت
()Residential address
ایمیل
()email
وضعیت فارغ التحصیلی
)(graduation status

2

............

..............

13...........

شهر ،..................................................................................استان ........................................................................
................................................................................................@...............................................................................................................

فارغ التحصیل □
دانشجو □ )(student

)(graduate

نام دانشگاه
()University

()year of entry
سال فراغت از تحصیل
)(year of graduation

معدل
()GPA

& Occupational
Educational
Information

سابقه شغلی
()work experience

3
Course information

13...........
13...........

()occupation
 ..............................سال ()years

شرکت  /سازمان
()company/organization

نام دوره آموزشی
)(course name

)(course code

(course start
)date

(دانشجویان مقطع تحصیلی فعلی و فارغ التحصیالن آخرین مقطع
تحصیلی را ذکر فرمایند)

شغل

کد دوره آموزشی

تاریخ شروع دوره

مشخصات دوره
آموزشی

مقطع تحصیلی
()level of studies
سال ورود

رشته تحصیلی
()major

اطالعات شغلی و
تحصیلی

تلفن ثابت
()Telephone

............

..............

13...........

تعداد ساعات دوره
)(course hours
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شهریه (ریال)
))(tuition (Rials

□ نقد
()cash

مبلغ پرداخت
)(amount

4
پرداخت شهریه
tuition payment

5
نحوه آشنایی با دوره
آموزشی
How did you learn
?about this course

شماره فیش یا کد رهگیری
()transaction #

□ اقساط
()instalments

مبلغ پرداخت

نام بانک

شماره چک

تاریخ پرداخت

)(amount

()bank name

()Check number

)(date of payment

1

............

..............

13...........

2

............

..............

13...........

3

............

..............

13...........

4

............

..............

13...........

□ شبکه های اجتماعی ()social media
□ وب سایت ها و موتورهای جستجوی اینترنتی ()websites and search engines
□ ایمیل و پیام های کوتاه تبلیغاتی مرکز()emails and short messages
□ معرفی دوستان ()friend referral

□ سایر موارد )other ………………………….….( ...................................................................

متقاضی محترم شرکت در دوره های آموزشی آزاد پردیس دانشکده های فنی ،قبل از امضا این فرم موارد زیر را مطالعه بفرمایید:

توافق فی مابین

6
امضا و تایید
Signature and
confirmation

اطالع رسانی
نگهداری از وسایل
شخصی و عمومی
رعایت شئونات و
ضوابط انضباطی

محتوی آموزشی

مدرسین دوره
آموزشی

قوانین آموزشی تدوین شده برای جلوگیری از مشکالت احتمالی و رفاه حال دانش پژوهان و شرکت کنندگان در دورههای آموزشی
می باشد ،قوانین زیر در حکم یک توافق فی مابین تلقی خواهند شد و در صورت ثبت نام در مرکز آموزش های عالی تخصصی
دانشکده فنی دانشگاه تهران دانش پذیر موافقت خود را با این قوانین اعالم نموده است.
کلیه دانشپذیران موظف هستند جهت ثبت نام فرمهای ارائه شده را تکمیل نمایند و درصورت عدم تکمیل این فرم ها مسئولیت عدم
صدور گواهینامه بر عهده خود دانش پذیر می باشد
آگاهی از اطالعیههای دوره با شماره تلفنی که جهت تماس مشخص مینمایید صورت میپذیرد لذا در ثبت آن دقت الزم را مبذول
فرمایید همچنین سایت و کانالهای موجود در شبکه های اجتماعی از دیگر روشهای اطالع رسانی خواهند بود.
در صورت حضور در محل کالسها دانش پذیران مسئول حفظ و نگهداری وسایل شخصی خود و تجهیزات کالس و دیگر وسایل
محیط آموزشی می باشند و در صورت بروز هرگونه خسارت از سوی ایشان ،ملزم و متعهد به جبران آن خواهند بود.
در صورت حضور در محل کالسها رعایت شئونات اسالمی و ضوابط انضباطی مطابق با قوانین دانشگاه تهران الزامی بوده و این
مرکز در صورت بروز هرگونه مشکلی در این مقوله پاسخگو نخواهد بود.
ایجاد هرگونه اغتشاش یا مزاحمت در فضای آموزشی ممنوع بوده و متخلف شخصا مسئول عواقب چنین مسائلی است.
کلیه شرکت کنندگان با آگاهی قبلی از مدت زمان دوره و مباحث مورد بحث و متناسب بودن دوره با نیاز ایشان در دوره ثبت نام
نموده اند که این موارد در پایگاه اطالع رسانی مرکز موجود است و تغییر هیچکدام از موارد بدون تایید و هماهنگی با مراجع ذیربط
امکان پذیر نخواهد بود .با توجه به روند دوره آموزشی و سطح و نیاز مخاطبان کمیته علمی دوره امکان بهینه سازی مباحث دوره را
خواهد داشت.
در ثبت نامه دوره های  DBAتا یک ماه پس از شروع دوره امکان انتخاب گرایش مورد نظر وجود دارد .درصورت به ظرفیت
نرسیدن گرایش مورد نظر ثبت نام شده ،دانش پذیر میبایست دروس تخصصی گرایش عمومی ،یا یکی دیگر از گرایشهای موجود
را سپری نماید.
اساتید هریک از دروس بر اساس بررسی رزومه و سوابق آموزشی انتخاب شده و تغییر اساتید بدون تصویب در کمیته آموزشی مرکز
آموزشهای عالی تخصصی امکان پذیر نمیباشد .در هر دوره آموزشی به تناسب زمان بندی از اساتید مورد نظر دعوت به عمل
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خواهد آمد و درصورت عدم امکان حضور ،استاد جایگزین برای آن درس منطبق با معیارها و ضوابط آموزشی مرکز انتخاب خواهد
شد.
کلیه داوطلبان موظف هستند شهریه هر دوره را حداکثر یک هفته قبل از اولین جلسه کالس ها به صورت نقد یا پرداخت چک
پرداخت شهریه تسویه نمایند .همچنین فیش واریزی به همراه چک های اقساط و سایر مدارک الزم می بایست به متصدی ثبت نام تسلیم شود .در
غیر این صورت مراحل ثبت نام تکمیل نشده و صدور گواهی پایان دوره امکان پذیر نخواهد بود.
این دوره یک دوره آموزش کوتاه مدت آزاد است و ختم به صدور مدرک یا مقطع تحصیلی دانشگاهی نمی شود.
گواهینامه موفقیت پایان دوره در صورت اخذ نمره قبولی و عدم غیبت بیش از حد مجاز صادر می شود.
حداکثر زمان مجاز غیبت غیر موجه برای دورههای حضوری سه جلسه غیر متوالی و دو جلسه متوالی می باشد و غیبت بیش از این
موارد با هماهنگی مسئولین امکان پذیر خواهد بود.
حداقل نمره قبولی در مجموع آزمونها  60درصد نمره کل می باشد و در صورت عدم کسب نمره حداقل در هر درس ،امکان صدور
گواهینامه
گواهی پایان دوره فرآهم نمیباشد.
فرمت و ساختار گواهی اعطایی متناسب با ساختار مصوب دانشگاه تهران می باشد و غیر قابل تغییر خواهد بود .همچنین مدت زمان
صدور گواهینامه پس از اتمام دوره مطابق با زمان فرآیند صدور گواهی در دانشگاه تهران به انجام خواهد رسید.
نام هر دوره متناسب با عناوین مصوب شده دانشگاه تهران ،در گواهینامه ثبت خواهد شد و بکاربردن صفات  ،پسوندها و پیشوندهایی
(مانند :عالی ،خوب ،کامل و  )...که مطابق با عرف آموزشی و دانشکده نباشد در گواهینامه ثبت نمیگردد.
به دلیل محدودیت ظرفیت اعمال شده و قوانین اداری مالی دفتر آموزشهای عالی تخصصی ،شهریه دوره پس از ثبت نام به هیچ
عنوان ( از قبیل :ماموریت اداری ،انتقالی ،مشمولیت نظام وظیفه ،مسافرت به خارج ،بیماری ،تداخل برنامه کالس ها با برنامه
دانشگاه  ،عدم درک موضوع دوره ،مشکالت خانوادگی ،فوت نزدیکان و سایر موارد پیش بینی نشده و  )...مسترد نخواهد شد .عدم
شرکت در کالس ها بعد از ثبت نام و شروع دوره ،هیچگونه حقی را جهت انصراف داوطلب ایجاد نخواهد کرد.
انصراف
درصورتیکه دانش پذیر به هر دلیلی (از جمله بر اساس مقررات و ضوابط آموزشی و انضباطی دانشکده ،ترک تحصیل و یا  )...از
حضور در دوره محروم شود ،شهریه ترم های تحصیلی استرداد نخواهد شد .دانشکده نیز موظف خواهد بود که معادل تعداد ساعات
آموزشی گذرانده شده ،گواهی دوره های کوتاه مدت از طرف مرکز آموزش های کاربردی به وی ارائه نماید.
کلیه کالس ها مطابق برنامه زمانبندی اعالم شده برگزار خواهد شد و در صورت هرگونه تغییر احتمالی در برنامه کالسی مراتب به
اطالع داوطلبان خواهد رسید .تاریخ شروع هر دوره آموزشی در بعضی شرایط ممکن است تا حداقل یک هفته تاخیر داشته باشد.
با توجه به شیوع ویروس کرونا و خطرات انتقال بیماری در صورتی که بر اساس ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا یا ضوابط درون
دانشگاه امکان حضور دانشپذیر در دانشگاه فرآهم نباشد ،دانش پذیر با آگاهی قبلی با استفاده از زیرساخت آنالین ،دوره آموزشی
خود را سپری خواهد نمود و هیچ گونه اعتراضی نسبت به این مورد پذیرفته نخواهد بود.
برگزاری
کالس ها
در کالس های آنالین دانش پذیر می بایست دسترسی به اینترنت جهت حضور در کالس ها را فرآهم نماید .آرشیو کالس های
آنالین برگزار شده حداکثر  2روز کاری پس از برگزاری هر کالس در اختیار دانش پذیران قرار خواهد گرفت و تا  14روز پس از آن
نیز فعال و قابل بازبینی می باشد.
محتوای ضبط شده هر کالس صرفا قابل مشاهده می باشد و امکان دانلود آن فرآهم نخواهد بود .همچنین مالکیت معنوی دروس
ضبط شده در اختیار مرکز بوده و در صورت کپی برداری غیرمجاز و انتشار آن ،حق پیگیری برای مرکز محفوظ می باشد.
خدمات رفاهی نظیر خوابگاه ،پارکینگ ،پذیرایی ،وعده غذایی ،تکثیر کاغذی جزوات و  ....در تعهدات مرکز آموزش های عالی
خدمات غیر
تخصصی نمی باشد (کلیه کتب و جزوات به صورت فایل الکترونیکی در دسترس دانش پذیران قرار خواهد گرفت).
آموزشی
در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و پیش بینی نشده ) مانند  :سیل  ,زلزله و  ) ....و بروز اشکاالتی که ادامه کار را ممکن نسازد تا
حوادث غیر مترقبه
عادی شدن شرایط تعهدات طرفین (کان لم یکن) تلقی و هیچ ادعائی به یکدیگر نخواهند داشت.
تاریخ تکمیل فرم /

)(Filling date

............

..............

13...........

اینجانب با اطالع کامل از ضوابط و شرایط مندرج در این فرم اقدام به ثبت نام می نمایم

امضا دانشجو)student Signature( /
امضا مسئول ثبت نام /

)(registration representative
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