
  

  

 آیین نامه ثبت نام در دوره های آنالین مرکز معماری ایران                                   

 ویژه جمعه سیاه

 (.ستینامه الزام نییمتن آ رفتنیمطالعه و پذ) 

 :هیپرداخت شهر طیشرا. 1
 

کل شهریه را بر اساس جدول قیمت اعالم دانشجو موظف است مبلغ الف(    
 در روز جمعه سیاه پرداخت نماید.، شده

 
در صورت پرداخت اینترنتی شهریه دقت فرمایید حتما عبارت خرید    (ب 

موفقیت آمیز برایتان نمایان شود. در صورت عدم تکمیل عملیات پرداخت نام 
 شما در دوره ثبت نخواهد شد.

  
 
 ثبت نام: یکل طیشرا. 2
 

در صورت عدم حضور فعال دانشجو در کالس، به تشخیص استاد، الف(   
 دسترسی دانشجو به کالس مسدود خواهد شد.

 
ا عدم ارائه ویدئو دوره آنالین، به عهده تصمیم گیری در مورد ارائه یب(   

موسسه مرکز معماری ایران است و دانشجو حق هیچ گونه اعتراضی 
)تنها دوره های دپارتمان نرم افزار و دپارتمان تحصیالت تکمیلی مشمول ندارد.

 ارائه ویدئو خواهند بود(
 

در صورت ارائه فیلم دوره، موسسه موظف است فیلم هر جلسه دوره را پ(   
روز بعد از برگزاری جلسه مذکور در اختیار دانشجو قرار دهد.  7نهایتا تا 

ان دوره مذکور در دسترس دانشجو قرار ویدئوهای هر دوره حداکثر تا پای
 خواهد داشت.

 
 )به صالحدید استاد( است قهیدق 50الی  45 یهر ساعت آموزشت(   

 



  

به مدت دوماه زمان شروع کالس  طیموسسه مجاز است با توجه به شراث(   
 یگونه اعتراض چیو دانشجو حق ه دیاعالم شده جا به جا نما خیها را از تار

 ندارد.
 

به علت عدم  یجبران ایفوق العاده و  یکالس ها لیبه تشک ازیدر صورت نج(   
مترقبه، موسسه در  ریحوادث غ ایو  یرسم التیبه علت تعط ایکالس  لیتشک

استاد درس مربوطه کامال مختار  ط،یروز و ساعات آنها بر اساس شرا نییتع
 خواهد بود.

 
ماه پس از اتمام دوره  2حداقل مرکز معماری ایران دوره انیمدارک پاچ(   

جهت  انیگردد. در صورت عدم حضور دانشجو یم انیدانشجو لیصادر و تحو
ماه پس از اتمام دوره موظف به ارائه  6تا  رانیا یمدرک، مرکز معمار  افتیدر

ماه از  6که پس از  یانیباشد و در قبال ارائه مدرک به دانشجو یم نامهیگواه
 نخواهد داشت. یتیمسئول چگونهیه ند،ینما یاتمام دوره مراجعه م

 
وسایل مورد نیاز از  آنالیندر دوره های  دانشجو ملزم است برای شرکتح(   

 قبیل لپ تاپ، کامپیوتر، موبایل یا تبلت هوشمند و ... را فراهم کند.
 

تهیه سرویس اینترنت مناسب برای شرکت در کالس های آنالین بر عهده خ(   
تعهدی در قبال قطع شدن یا سرعت پایین  دانشجو است و موسسه هیچ

 سرویس اینترنت دانشجو ندارد.
  

دانشجو پیش از شروع دوره باید از کافی بودن حجم مصرفی سرویس د(   
اینترنت اطمینان حاصل کند. موسسه هیچ تعهدی در قبال حجم مصرفی 

 اینترنت دانشجو ندارد.
 

ی از سرور اصلی بستر کالس موسسه در قبال خطاها یا وقفه های احتمالذ(   
  هیچ مسئولیتی ندارد.   ی آنالینها
 
 

دانشجو موظف است در صورت صالحدید استاد برای به اشتراک گذاشتن ر(   
 صدا یا تصویر مشکالت احتمالی را برطرف کند.

 



  

به هیچ عنوان مجاز نیست و در ارسال فیلم دوره های آنالین ضبط یا ز(   
سسه حق پیگیری قانونی از طریق مراجع ذی صالح را صورت نقض این بند مو

 خواهد داشت.
 

دانشجو موظف است برای شرکت در کالس های آنالینی که نیاز به نرم ژ(   
 افزار دارند، پیش از شروع جلسه اول از نصب نرم افزار اطمینان حاصل کند.

 
است و حتمًا به هنگام  یحدود تیاعالم شروع دوره ها در سا خیتارس(   

از طریق پیام رسان های جمعی و یا تماس تلفنی  دوره همکاران یشروع قطع
)دانشجو موظف است شماره موبایلی را در اختیار .شما را آگاه خواهند کرد

 دپارتمان قرار دهد که واتساپ داشته باشد.(
 

استاد مختار است در صورت تشخیص رعایت نشدن قوانین کالس ش(   
 انشجو را از ارسال نظر یا شرکت در کالس منع کند.د
 

دانشجو موظف است پیش از شروع دوره فیلم راهنمای نحوه حضور در ص(   
 بستر کالس های آنالین را با دقت مشاهده کند.

 
در صورت بروز مشکل از دیتا سنتر امکان تاخیر شروع کالس وجود ض(   

سوم زمان کالس منتظر رفع  خواهد داشت. دانشجو موظف است به مدت یک
مشکل بماند. طبیعتا بعد از رفع مشکل کالس از سر گرفته خواهد شد. اگر 
مشکل فنی بیش از یک سوم زمان کالس طول کشید، کالس لغو به زمانی دیگر 
موکول خواهد شد. زمان برگزاری جلسه جبرانی از سمت مسئول مربوطه اعالم 

 خواهد شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 انصراف دانشجو: طیشرا. 3
 

اعالم شده  خیاز دو ماه از تار شیشروع دوره ب ریتاخ کهیدر صورت      الف(
بدون کسر  هیباشد، در صورت انصراف دانشجو قبل از شروع دوره، مبلغ شهر

 گردد. یوجه مسترد م
 

 ستین ریعنوان امکانپذ چیانصراف دانشجو پس از شروع دوره به ه       ب(  
و در صورت  دیمبالغ متعهد شده را پرداخت نما هیو دانشجو موظف است کل

 یاز دوره ها چکدامی، حق ثبت نام در ه هیشهر یو عدم پرداخت مابق بتیغ
 را نخواهد داشت . یمرکز معمار 

 
انصراف قبل از شروع دوره های ثبت نام شده در روز جمعه سیاه به پ(         

  ی باشد.هیچ عنوان امکان پذیر نم
  
 
 انتقال دانشجو: طیشرا. 4
 

بطور  رانیا یدر مرکز معمار  گریدوره به دوره د کیانتقال دانشجو از       الف(
 قبول است. رقابلیممنوع و غ یکل
 

نام دوره و ...  ،یدوره، روز برگزار  البسی: لطفًا به هنگام ثبت نام به سهیتوص
عنوان امکان  چیبه ه یپس از پرداخت و ثبت نام قطع رایز دییدقت فرما

 .ستیانصراف از دوره مقدور ن ایانتقال 
 
 
 
 



  

 

  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 
  

   

 


