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  : گراميدانش پژوه
 و سپس ه را مطالع2 صفحه دوره آموزشي، خواهشمند است جهت اطالع از مقررات و ضوابط مقدم و آرزوي موفقيت براي شما خير عرض ضمن    
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  :چك ليست مدارك
                                         عكسفيش واريزي                                

  مدارك مرتبط با تخفيف                                                        صدور كارت شناسايي
  ثبت كامپيوتري

  .اطالعات مندرج در فرم مورد تاييد مي باشد
  :نام و امضاء مسئول ثبت نام

 :تاريخ
  

  . فيش واريزي-4 تكميل فرم ثبت نام -3 يك قطعه عكس ، -2فتوكپي كارت ملي،  -1:  دورهمدارك اصلي ثبت نام
 
 



 

 
  فرم ثبت نام

  

  
  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

  دانشكده مهندسي مكانيك
  يمركز انتگراسيون انرژ

 
  :دوره هاي آموزشيمجموعه مقررات و ضوابط 

بـه  ) بانـك كـشاورزي   (485503400سپرده متمركز ي دوره به حساب  شي بايد به نام شخص متقاض  زهاي آمو شهريه ثبت نام دوره      -1
 پرداخت نقدي به هر عنوان غيـر قـانوني و غيـر         . گردد )نيرومند يا ولوي  خانم  ( مسئول ثبت نام   تحويل    واريز و اصل فيش     نام محمدعلي مرادي  

  .قابل پيگيري مي باشد
 . خواهد بوددانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيمحل برگزاري دوره هاي آموزشي  -2
 .ران در محيط برگزاري دوره هاي آموزشي الزامي استرعايت پوشش اسالمي و اخالقي براي كليه فراگي -3
 . در تمامي جلسات الزامي استشناساييهمراه داشتن كارت  -4
 .در كالس قبل از حضور استاد الزامي است دانش پژوه حضور  -5
 .استفاده از تلفن همراه و استعمال دخانيات در محيط آموزشي ممنوع مي باشد -6
 .همراه داشتن لپ تاپ براي دانش پژوهان در كالس هاي دوره ضروري است -7
 .روز و ساعت كالس آموزشي بعد از شروع دوره به هيچ عنوان قابل تغيير نمي باشد -8
غيبت فراگير در يكي از موارد ذيـل موجـب          . در كالس ها طبق برنامه تعيين شده از سوي مركز آموزش مي باشد            فراگير موظف به حضور مرتب       -9

 : خواهد شددريافت گواهينامه پايان دورهمحروم شدن وي از 
  . كل ساعات دورهپنجم غيبت غير موجه بيش از يك -الف
  .ات دوره كل ساع سوم افزايش مجموع غيبت هاي موجه و غير موجه از يك-ب

  .غير موجه و موجه بودن غيبت فراگير به عهده مركز آموزش مي باشدتشخيص : تبصره
 .اعطاء گواهي پايان دوره منوط به تسويه حساب كامل، تحويل كارت عضويت و كسب امتيازات الزم مي باشد -10
  اشد مي ب100 از 60 يا 20 از 12حداقل نمره قبولي براي صدور گواهي پايان دوره  -11

كليه مدارك و مستندات مربوطه پـس از مـدت مـذكور معـدوم              .صدور هر گونه گواهي، حداكثر تا يكسال پس از اتمام دوره امكانپذير مي باشد              -12 
 .خواهد شد

در غير اين صورت كل شهريه به داوطلب مسترد خواهـد           . كالس در صورت به حد نصاب رسيدن دوره برگزار مي گردد          -13
 .شد
 : نحوه بازپرداخت شهريه به علت انصراف از دوره آموزشيشرايط و -15
  .دريافت و تكميل نمايد وب سايت  متقاضي انصراف از دوره الزم است فرم انصراف از دوره را از -الف
   : ميزان استرداد شهريه مطابق جدول ذيل خواهد بود-ب

  ميزان استرداد شهريه  زمان انصراف
  %90  ساعت قبل از تشكيل كالس24

  %60  همزمان با تشكيل كالس و عدم شركت فراگير در جلسه اي از كالس
  %40  پس از تشكيل يك جلسه و عدم شركت فراگير در جلسه اي در كالس
  .به هيچ وجه مسترد نمي گردد  پس از تشكيل جلسه دوم و عدم شركت فراگير در جلسه اي در كالس

  .تحويل نامبرده خواهد شد  و در قبال رسيدبرگزاري دوره دوره صادر و در محل  چك بازپرداخت شهريه منحصراً در وجه متقاضي-ج 
  .به همراه تصوير آن الزامي مي باشد) شناسنامه، گواهينامه، گذرنامه، كارت ملي( جهت دريافت چك استرداد شهريه ارائه كارت شناسايي معتبر -د

بـدون  (  از طرف شركت انرژي پاسـارگاد      -الف:  قابل ارايه است   بنا بر انتخاب دانش پژوه به سه طريق        دوره    گواهينامه -16
به صورت مشترك از طرف دانـشگاه و          - ج ،  ) هزار ريال هزينه مازاد بر شهريه دوره       400(، از طرف دانشگاه     )هزينه اضافي 

   .) هزار ريال مازاد بر شهريه دوره400(شركت 
  

  . را مي نمايمدوره آموزشيبا آگاهي كامل از مقررات و ضوابط مندرج در اين برگه، درخواست ثبت نام در ....... .........................................اينجانب 
  :دانش پژوهامضاء                                                                                                                          

 :تاريخ                                                                                                                                     


