امور برنامه ریزی و اجرای آموزش
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فرایند ثبت نام فراگیران شرکت کننده در دوره های آموزشی:





فراگیران محترم شرکت کننده ِدوره های آموزشی ،در طول اجرای آموزش تابع مقررات واحد آموزشی مجری میباشند
فراگیران محترم  ،جهت شرکت در دوره آموزشی مُلزم به تکمیل فرم ثبت نام  ،و ارائه کپی کارت ملی میباشند
چنانچه نامه معرفی فراگیر ،از سوی شرکت ،حائز نواقص و یا هنوز معرفینامه واصل نگردیده باشد ،شایسته است جهت
اقدامات الزم ،ابتدا به "اداره هماهنگی و ارتباط با شرکت ها" (واقع در طبقه دوم ساختمان امیرکبیر) مراجعه فرماید

تعامالت پشتیبانِ آموزش:




پس از تکمیلِ فرایند ثبت نام،در خصوص موارد آموزشی به مسئول اجرای دوره آموزشی مراجعه فرمائید و درصورت بروز
اشکال و ضرورت به "مدیریت برنامه ریزی و آموزش"(واقع در طبقه دوم ساختمان امیر کبیر) منعکس ،تا رسیدگی گردد
در پایان هر دوره آموزشی در راستای بررسیِ کیفیاتِ اجرایی آموزش و پشتیبانی ،ارزیابی بعمل می آید ،لذا اهتمام در
همکاری تنظیم و عودت موارد مارا در بهبود مستمر و تعالی سازمانی بر اساس استاندارد های جهانی یاری خواهد بخشید



درخصوص اخذ گواهی شرکت در دوره آموزشی ،شرکت کننده محترم در روزِ آخر دوره آموزشی ،با مراجعه به "بخش
ت
پذیرش" ،طبق برنامه حضور در کالس ها ،نامه گواهی حضور خود در دوره را دریافت خواهد نمود .در صورت عدم عود ِ
فرم ارزیابی آموزش  ،صدور گواهی مورد اشاره مقدور نمیباشد

مقررات آموزشی و انضباطی ویژه شرکت در دوره آموزشی:



حضور مستمرِ فراگیران محترم در کالس آموزش بر اساس برنامه آموزشی الزامیست  ،در صورت عدم حضور در کالس
به هر دلیل به میزانِ بیش از پانزده درصد کل ساعات درس  ،منتج به عدم صدور گواهینامه پایان دوره خواهد شد




غیبت در آزمون پایانی بدون عذر موجه به منزله نمره صفر در آن درس خواهد بود( .موارد عذر موجه نظیر  :بستري شدن در بیمارستان
با ارائه گواهي پزشك  ،وقوع حادثه غیر مترقبه  ،احضار توسط دستگاه قضايي يا انتظامي و نیز احضار توسط واحد سازماني فراگیر در شرايط خاص و بحراني با اعال م و

تايید كتبي به امضاي باالترين مقا م شركت يا مؤسسه ذيربط) و نیاز به اجرای آزمون مجدد میباشد
در خصوص اجرای آزمون مجدد جهت شخص فراگیری که ،حائز عذر موجه در روز آزمون میباشند ،ملزم به ارائه نامه از
سوی شرکت مطبوع جهت معرفی فرد جهت امتحان مجدد میباشد،




( در صورت موافقت امور برنامه ریزی و آموزش ،امتحان اخذ خواهد شد)

چنانچه غیبت غیر موجه یا تاخیر حضور در کالس درس توسط فراگیر ،از میزان ده درصد کل ساعات دوره آموزشی فزونی
یابد ،منتج به عدم صدور گواهینامه پایان دوره خواهد شد
شرایط قبولی در هر دوره آموزشی  ،کسب معدل  12حاصله از نتیجه آزمون  ،می باشد

امور رفاهی و پشتیبانی:




فراگیران شرکت کننده در دوره های آموزشی جهت هماهنگی های رفاهی به بخش امور رفاهی و پشتیبانی ( -واقع در
طبقه اول ساختمان امیر کبیر)  ،مراجعه نمایند
در خصوص مراجعه فراگیران محترم به رستوان جهت صرف غذا  ،تکمیل فرایند ثبت نام پشی گفته  ،کفایت مینماید(
نیاز به دریافت بن و یا  ....نمیباشد) که این عزیزان میتوانند ،در بین ساعات 12:00لغایت 13:20به رستوران مرکز
آموزش های تخصصی (واقع در ،جنب ِ درب شمالی پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور)  ،مراجعه فرمایند

