آيین نامه آموزشي

آیین نامه آموزشی دوره های کوتاه مدت:
 مجموع ساعات تدریس برای یک دوره آموزشی یک ماهه حداقل  08ساعت
و حداکثر  08ساعت آموزشی می باشد.
 ساعات شروع کالس ها صبح از ساعت  0الی  31و عصر ها ساعت  31الی
 30می باشد که معموال هر  54دقیقه تدریس  34دقیقه استراحت به فراگیران
و اساتید داده می شود.
حضور در جلسات درس:
ماده  -3حضور فراگیر در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است ومجموع
ساعات غیبت فراگیر در دوره نباید بیش از یک چهارم ساعات آموزشی باشد در غیر
این صورت موارد ذیل اعمال خواهد شد:
 -3اخطار کتبی یا شفاهی داده خواهد شد.
 -2عدم پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های اردوها که از جانب موسسه باشد.
 -1عدم پذیرش در دوره های آتی
-5گواهینامه یا کارنامه اعطاء نخواهد شد (.عدم اعطاء گواهینامه و یا کارنامه آموزشی
حضور در دوره)
ماده  -2فراگیران موظفند حداقل  4دقیقه قبل از شروع درس در کالس حضور
داشته باشند ،در صورت تاخیر ،از ده دقیقه تا نیم ساعت ،تاخیر و از نیم ساعت به بعد
،غیبت محسوب می گردد،واز هر سه تاخیر یک غیبت محاسبه می شود.

مرخصی:
ماده  -1مرخصی شامل فراگیرانی می شود که در دوره های بیشتر از یک ماه حضور
داشته که ارائه درخواست کتبی و تکمیل فرم مربوطه ونظر کارشناس آموزش و تایید
معاون آموزش امکان پذیر می باشد.
تبصره -3تعداد روزهای مرخصی بستگی به نوع درخواست فراگیر و ضرورت آن و
تشخیص معاون آموزش متغیر می باشد.
تبصره  -2در صورت درخواست مرخصی ساعتی یا روزانه باید حداقل یک ساعت
قبل از کالس آن را به اطالع کارشناس آموزش برساند( .فراگیر باید حداقل یک روز
از قبل درخواست خود را به اطالع کارشناس آموزش برساند).

صدور کارنامه:
در پایان دوره های کوتاه مدت به فراگیران شرکت کننده در دوره کارنامه ارائه می
شود.
ماده  -5کارنامه به دوره های یک ماه وبیشتر از آن تعلق میگیرد .در کارنامه هر
هشت ساعت آموزشی یک واحد محسوب می شود بنابراین در دوره امتیاز دروسی که
هشت ساعت و باالتر از آن باشد در کارنامه لحاظ میشود.
تبصره  -3در صورت غیبت یک جلسه از هر واحد درسی که  0ساعت آموزشی می
باشد باعث حذف درس از کارنامه می شود.

گواهینامه:
در پایان دوره های کوتاه مدت به فراگیران شرکت کننده در دوره گواهینامه ارائه می
شود.
ماده  -4گواهینامه پایان دوره به فراگیرانی اعطاء می گردد که مجموع غیبت آنها
در هر دوره بیش از یک چهارم ساعات آموزشی نباشد و رتبه گواهی متناسب با نوع
نمره آنها در آزمون کمی وکیفی می باشد.
امتحانات:
ماده  -3امتحانات در دوره آموزشی موسسه آموزشهای کوتاه مدت به صورت کیفی
با تشخیص استاد و تایید معاون آموزش برگزار می گردد.

امتحان کیفی:
ماده  -2بدین صورت که استاد با توجه به میزان فعالیت فراگیران در کالس
درس،روحیه پرسشگری در موضوعات مربوطه و باال بودن انگیزه فراگیر جهت کسب
اطالعات بیشتر اقدام به ارزیابی بصورت عالی – خوب – متوسط – ضعیف می نماید
.
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میزان فعالیت فراگیران در کالس
درس
روحیه پرسشگری در موضوعات
مربوطه
باال بودن انگیزه فراگیران جهت
کسب اطالعات بیشتر
منظم بودن و حضور به موقع فراگیر
در کالس درس

عالی خوب متوسط ضعیف

