
 

 

 آئین نامه دانشجویی موسسه آموزش عالی آزاد ارژنگ

 : هدف و محتوای آئین نامه ۱ماده 

عالی  موسسه آموزش ییان شرکت کننده در دوره هامقررات ناظر بر تحصيل دانشجو اجرایي، ارائه نامهينیآ نیا نیهدف از تدو

 .اندتوضيح داده شده 7تا  ۱های  آموزشي تحت عنوان ماده یدهایو در آن ضوابط قانوني و بایدها و نبا بوده آزاد ارژنگ

 

 : تعریف ها 2ماده 

اقدام به شرکت در دوره  موسسهدر  زیکييبه صورت تمام وقت و با حضور ف در آن از آموزش که دانشجو یاوهيشدوره حضوری: 

 کند.ميهای آموزشي 

مانند  ق نرم افزارهای آموزش از راه دورشيوه ای از آموزش که دانشجو در آن به صورت غير حضوری و از طریدوره آنالین )الیو(: 

Adobe Connect .و .... اقدام به شرکت در دوره های آموزشي مي کند 

 

 ثبت نام و شرایط : قوانین3ماده

در ، از سوی موسسهدوره های اعالم شده پيش نياز ضمن توجه بهدر دوره  ثبت نام از موظفند پيشثبت نام کنندگان کليه : ۱بند 

 موضوع را با کارشناسان ثبت نام ارژنگ در ميان بگذارند. ،و رفع ابهامه با هر گونه پرسش هصورت مواج

اطمينان  مربوطه در فرم خودثبت نام کنندگان مي بایست به هنگام تکميل فرم ثبت نام از صحت شماره تماس و ایميل : 2بند

در این لحظه ثبت نام به بعد بر مبنای اطالعات ارائه شده  از (تماس تلفني، پيامک و ایميل) موسسه ند. کليه ارتباطاتیحاصل نما

 اطالع موسسه رسانده شود.سریعا به  بوده و الزم است هرگونه تغييری فرم

هر  م قطعي نبوده و برگزاری دوره ها منوط به حد نصاب رسيدن دوره مي باشد.تاریخ برگزاری اعالم شده به هنگام ثبت نا :3بند

 خواهد رسيد. کنندگانایميل به اطالع ثبت نام  یا گونه تغيير در تاریخ برگزاری دوره از طریق کارشناسان، پيامک و

 

 امور و مسائل مالی: 4ماده

. در روش پرداخت دیخود اقدام نما يآموزش یدوره ها نهینسبت به پرداخت هز يو اقساط ینقد وهيدو شبه  دانشجو مي تواند-۱بند

 :پرداخت گردد ریز یاز روش ها يکی قیتا قبل از شروع دوره و از طر ستیبا يدوره م نهیهز يتمام ینقد

 نیآنال 

 دستگاه کارت خوان( یحضور( 

 آزاد ارژنگ يزش عالبه نام موسسه آمو 32/486777۱2به شماره  ؛يوجه به حساب بانک زیوار 

 آزاد ارژنگ يبه نام موسسه آموزش عال 6۱04-3379-5304-۱389کارت به کارت  قیانتقال وجه از طر 



 

 

از شروع دوره به  شيدوره خود را تا پ نهیسوم از هز کی حداقل ستیبا يم انیباشد دانشجو يم ياقساط وهيدر روش دوم که ش اما

به موسسه  در روز شروع دوره دوره مذکور است خیتار انیتا پا تایآن نها خیرا در قالب چک که تار ينموده و الباق زیوار یصورت نقد

 .ندینما تحویل

 

 جابجایی یا انصراف: 5ماده 

ثبت نام شده خود با دوره دیگر و یا نسبت به جابجایي کالس  ارژنگ در صورت تائيد کارشناس ثبت نام دانشجو مي تواند: ۱بند 

رایط و ضوابط مربوطه توسط کارشناس موسسه امکان تنها پس از در نظر گرفتن شخود اقدام نماید. این تغيير شيوه حضور در دوره 

 بوده و تنها با تائيد وی این جابجایي امکان پذیر است.

حداکثر تا این امکان را خواهند داشت نموده اند  کامل پرداخت صورتشهریه خود را به به هنگام ثبت نام یاني که دانشجو :2 بند

شهریه خود را به صورت و  برسانندموسسه  اطالع بهانصراف خود از دوره را  در پرتال، تيکت ثبت طریقو از  پيش از شروع جلسه دوم

 مطابق دستور العمل ذیل خواهد بود:دیگر دانشجویان  عودت وجهد. نباز پس بگيرکامل 

  روز  سه و در صورت انصراف تا % 09معادل  شده قطعی دورهشروع تاریخ هفته قبل از  کیدر صورت اعالم انصراف تا

 اعالم شده نييکه پس از مدت تع یيشود. به انصراف ها يعودت داده م از مبلغ پرداخت شده % 75قبل از شروع دوره 

 اثر داده نخواهد شد. بيگردد، ترت

از شرایط و قوانين  ها کليه ضوابط و قوانين این ماده تنها به دوره های عمومي تعلق داشته و کمپ های آموزشي و یا جشنواره :3بند 

 مختص خود پيروی مي کنند.

 

 شرایط و مراحل دریافت مدرک: 6ماده 

نسخه  دانلود -۱: شيوه 2خود را به مدرک حضوری/آنالین )الیو(، دانشجو مي تواند  دوره انیپا و در ذیل طیدرصورت احراز شرا :۱بند 

PDF  از طریق سيستم تيکتينگ پرتال دریافت نمایدرک چاپي ثبت درخواست مد -2پرتال مدرک از: 

 تسویه مالي 

 )شرکت در نظرسنجي دوره )به صورت آنالین یا حضوری 

  به  از مجموع تعداد جلسات %30 ) نهایتافارغ از حضوری یا آنالین )الیو( بودن دوره دوره در طول  تحد مجاز غيبرعایت

 (غير از کمپ ها

  برخورداری دوره از آزمون(قبولي در آزمون دوره )در صورت 

 شامل: شرکت در بحث، انجام کارهای عملي و ...( يد استادتای( 

آموزش حضوری و آنالین)الیو( یکسان است. کليه مدارک صادر شده توسط  شيوه* الزم به ذکر است مدارک صادر شده برای هر دو 

 د.نمي باش یو فناور قاتیوزارت علوم، تحقنظر زیر  موسسه آموزش عالي آزاد ارژنگ از اعتبار باالیي برخوردار بوده و



 

 

خواهد بود. هرگونه  رایگاناعالم صدور از سوی موسسه برای دانشجو  از روز پس 30( تا ۱دریافت نسخه چاپي مدرک )مرتبه  :2 بند

 .شددرخواست چاپ مدرک خارج از این بازه زماني مشمول هزینه خواهد 

ا به بخش د تنهنمدارک دانشجویان و یا کارمنداني که از طرف شرکت یا سازمان خود در دوره های این موسسه شرکت مي کن :3 بند

 تحویل مي گردد.شرکت مربوطه  آموزش

 

 (وی)ال نیآنال یدوره ها ویژه و ضوابط طیشرا: 7ماده 

 از امکانات زیر برخوردار باشند: های آنالین)الیو( مي بایست دوره جهت شرکت در کليه دانشجویان :۱بند 

  گيگاهرتز۱.4بهره مندی از یک کامپيوتر با توان پردازش حداقل 

 ت بر ثانيهمگابي۱ امکان اتصال به اینترنت با سرعت حداقل 

 برخورداری از ميکروفن و ( دوربينWEBCAM)  بر رویPC یا لپ تاپ 

)جهت اطمينان از دارا بودن مجوز ضبط با کارشناس خود تماس حاصل  ضبط مجوز یدارا یدوره ها جلسات مشاهدهلينک : 2بند

حداکثر مدت زمان خواهد شد.  دوره قرار دادهمختص آن  "پرونده آموزشي"پس از پایان هر جلسه در در وب سایت ارژنگ  فرمائيد(

الزم به ذکر است بروزرساني آرشيو ویدئو دوره از طریق پيامک و ایميل  خواهد بود. ماه  2ها  لينکبرای دسترسي به این ز شما مجا

 به اطالع شما خواهد رسيد.

د ناین مجوز را نخواه یانمجوز صادر شده از سوی موسسه ارژنگ برای مشاهده ویدئوهای جلسات تنها شخصي بوده و دانشجو :3بند

 د.نیا هرگونه فيلم برداری از جلسات را به فرد یا سازماني دیگر منتقل کن که این ویدئوها و داشت

این موسسه به هر نحوی غير مجاز و غير قانوني مي باشد و  فروش و یا پخش جلسات ضبط شده کالس های آنالین )الیو(: 3بند

موضوع را از طریق مراجع  ین موارديمي دارد تا در صورت مشاهده چن وظموسسه آموزش عالي آزاد ارژنگ این حق را برای خود محف

 ذیصالح پيگيری نماید.

مطالب مطرح شده در طول جلسه کالس بوده و  ویدئو جلسات ضبط شده شامل پرسش و پاسخ، مکالمات، عکس ها و کليه :4 بند

دانشجو با شرکت در این دوره به موسسه آموزش عالي آزاد ارژنگ این مجوز را خواهد داد که از این فایل های ویدئویي برای مقاصد 

 تبليغاتي یا آموزشي خود استفاده کند.

 دانشجویان از طرف موسسه به دانشجویان اعالم مي گردد. ساعات دسترسي به البراتورهای موسسه جهت انجام کارهای عملي :5بند 

موسسه آموزش عالي آزاد ارژنگ تالش مي کند تا این دوره ها را به بهترین شکل ممکن برگزار کند. اما مطابق با طبيعت : 6بند 

 ارژنگتيم پشتيباني  حال با اینبروز اتفاقاتي غير قابل پيش بيني وجود خواهد داشت. احتمال رگزاری دوره های آنالین )الیو(، ب

 .گرددد بود تا مشکالت شما در کوتاه ترین زمان ممکن رفع ندر کنار شما خواهواره مه

 موسسه آموزش عالی آزاد ارژنگ


