
 

 

 

 

 

 

 :گرامی دانشپذیر
ها مقررات خاص این دوره مجتمع فنی تهران به اطالع میرساند ضمن خوش آمدگویی به شما برای حضورتان در دوره های فشرده نوروزی  

مالک  دوره های نوروزیبه لحاظ خاص بودن شرایط اجرای  ضمن آنکهعالوه بر مقررات قید شده در پرینت ثبت نام به شرح زیر می باشد. 

 عمل در خصوص امور مالی و انصراف مقررات قید شده در این فرم می باشد. 

 

 راهنمایی و توضیح مقررات آموزشی مجتمع فنی تهران

ها ثبت خواهد شد. لذذا خواهشذمند ها در كالسداوطلبان باید توجه داشته باشند كه دقیقاً براساس اطالعات وارده در فرم ثبت نام اسامی آن -1

 سبت به تکمیل فرم نهایت دقت را مبذول فرمایند.است كه ن

در صورت وقوع بحران و اعمال تعطیلی در چارچوب تصمیمات ابالغی نهادهای رسمی كشور، كلیه كالس های حضوری مجتمع فنذی تهذران  -2

 .كه قابلیت برگزاری به صورت كالس های آنالین را دارد در بستر پلتفرم الکترونیکی، برگزار خواهد شد

سازد، تعهذدات طذرفین زمان بروز حوادث غیرمترقبه و پیش بینی نشده و بروز اشکاالتی كه ادامه و انجام كار را به هر دلیلی غیرممکن میدر  -3

 تلقی و هیچ ادعایی به یکدیگر نخواهند داشت.« كان لم یکن»

ها دقت الزم را مبذول دارنذد، در غیذر و ساعات كالسشود كه هنگام ثبت نام، در تعیین درس )دروس( مورد نظر به داوطلبان عزیز تأكید می -4

 این صورت مجتمع از تغییر درس یا تعویض ساعات كالس جداً معذور است.

در زمان ثبت نام ضروری از سوی داوطلب ، ارائه شماره همراه معتبر می باشد سال پیامكاز آنجا كه مواردی از اطالع رسانی به صورت ار -5

 باشد.می

 باشد.ر هر رشته یا دوره منوط به احراز حد نصاب الزم مید تشکیل كالس -6

گیرد و در صورت ایجذاد پذیران مسئول حفظ و نگهداری تجهیزاتی هستند كه در كالس و یا دیگر اماكن مجتمع در اختیارشان قرار میدانش -7

 باشند.هرگونه خسارت ملزم و متعهد به جبران آن می

هذا حضذور یابذد و ریزی دپارتمان مربوطه در كالسپذیر موظف است در طول مدت آموزشی طبق برنامهبه دلیل تنوع ساعات و دروس، دانش -8

 تعداد ساعت درس می باشد. %20سقف غیبت در دوره های كمپ نوروزی حداكثر ضمنا  عدم حضور وی مانع تشکیل كالس نخواهد شد.

سویه حساب مالی می توانند گواهینامه قابل اسذتعالم خذود را در دو فرمذت كلیه دانشپذیران پس از اتمام دوره به شرط كسب نمره قبولی و ت -9

واهینامه چاپی می توانند درخواست خود را بذه دپارتمذان و جهت گشخصی به صورت الکترونیکی دریافت كنند فارسی و انگلیسی از پروفایل 

زینه می باشد. ضمنن گواهینامذه چذاش شذده از تذاری  پرداخت ه ارائه دهند كه در اینصورت گواهینامه اول رایگان و گواهینامه دوم منوط به

 صدور حداكثر به مدت دو سال نگهداری می شود.

 استاندارد آموزشی برگزاری كالس براساس هر دونفر یك سیستم می باشد. -10

 

 موارد مالی:

ولیت هرگونذه محاسبه و واریز نمایند، بدیهی است مسئداوطلبان باید با توجه به موارد ارائه شده در فرم اطالعیه، شهریه خود را به طور دقیق  -1

 پذیر خواهد بود.اشتباه به عهده دانش

 تخفیف پلکانی كمپ نوروزی : -2

   نقدیتسویه  -هزار تومان 006تا سقف  درصد تخفیف 30 – 25/10/1401الی  11/10/1401ثبت نام از تاری 

   نقدیتسویه  -هزار تومان 006تا سقف  درصد تخفیف 20 – 25/11/1401الی  26/10/1401ثبت نام از تاری 

   نقدیتسویه  -هزار تومان  006تا سقف  درصد تخفیف 10 – 15/12/1401الی  26/11/1401ثبت نام از تاری 

 تخفیف كمپ نوروزی با هیچ نوع تخفیف دیگری تجمیع نمی گردد.یادآوری: 

 

 1402نوروز  های فشردهنام دورهآیین نامه ثبت

 



 شهریه از سوی مجتمع فنی تهران %80ترداد : اس اسفندماه 15حداكثر یك روز پیش از تا انصراف  -3

 : عدم استرداد شهریه اسفندماه 15انصراف پس از  -4

در صورت انصراف دانشپذیر یا عدم تشکیل كالس، مبالغ متعلقه به صورت چك یا نقدی براساس ضوابط مجتمع فنی تهران و حداقل  -5

 یك هفته بعد از تاری  انصراف قابل پرداخت می باشد.

 از یك دپارتمان به دپارتمان دیگر مشمول آیین نامه انصراف است.تغییر كالس  -6

 محل ثبت نام میسر است. آكادمیانصراف و تغییر كالس فقط در همان  -7

 

 با آرزوی موفقیت                                                                                 

 

 1401دی ماه  – اداره آموزش و پژوهش
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