مقررات و ضوابط توافقی
واحد مکاتبهای برنامه سازی و برنامه ریزی دیبازر
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زمان ارسال برنامه و راهکار اجرای برنامه از هفتهی اول شهریورماه به صورت هفتگی  ،روز سهشنبه و از طریق ایمیل میباشد  ،لذا
دانش پذیر باید دسترسی به اینترنت پرسرعت داشته باشد و حتماً یک ایمیل فعال را به مرکز اعالم کند.
زمان برگزاری آزمون آنالین از هفتهی اول مهرماه به صورت هفتگی از روز چهارشنبه ساعت  10صبح تا ساعت  24روز جمعه از
طریق سایت مجموعه میباشد  ،لذا دانشپذیر باید دسترسی به اینترنت پرسرعت داشته باشد و موظف به شرکت در این آزمونها به
صورت منظم میباشد.
تماس رابطین واحد مکاتبه ای با داوطلب به صورت یک هفته درمیان میباشد  ،لذا دانش پذیر موظف است در زمان تماس رابطین
پاسخگو باشد.
تماس رابطین واحد مکاتبه ای با اولیا داوطلب (پیگیر آموزشی) به صورت یک بار در ماه می باشد  ،لذا از اولیا خواهشمندیم با رابطین
واحد مکاتبه ای همکاری الزم را داشته باشند.
بعد از برگزاری اولین آزمون مجموعه (پایش) گزارش عملکرد دانش آموز و راهکارهایی که دانش آموز موظف به اجرای آن می باشد از
طریق ایمیل برای داوطلب و اولیا ارسال می گردد  ،لذا از اولیا تقاضا داریم حتماً نمرات و نظرات مجموعه را بررسی و نظر خود را در
تماس تلفنی به رابطین انتقال دهند.
غیبت بیش از دو مرتبه در آزمون های آنالین باعث محرومیت از ادامهی دریافت برنامه و شرکت در آزمون میشود.
دانش پذیر عزیز باید مقید و موظف به رعایت حسن رفتار با همکاران مجموعه و رابطین واحد مکاتبه ای و موازین اسالمی  ،اخالقی و
اجتماعی باشد.
ثبت نام در واحد مکاتبهای برنامهسازی و برنامه ریزی شامل" انتخاب رشتهی دانشگاهها" و یا "کارگاههای مطالعه" نخواهد بود و
سایر خدمات به صورت جداگانه ثبت نام میشود.
پذیر در نظم و ترتیب مجموعه خللی ایجاد نماید مدیریت مرکز حق ابطال ثبت نام را خواهد داشت.
چنانکه دانش 
تاریخ آزمون های خارج از مرکز (سنجش  +قلم چی) به شما اعالم گردیده است  ،لذا دانشپذیر موظف به ثبت نام کلیهی آزمونهای
اعالم شده میباشد.غیبت در این آزمونها مورد پذیرش نیست و در صورت غیبت پیگیر درسی دانشپذیر موظف به پاسخگویی به
مجموعه میباشد.
در صورتی که دانشپذیر پس از پذیرش و ثبت نام در واحد مکاتبهای برنامهسازی و برنامهریزی ،نسبت به انصراف اقدام نماید ،استرداد
شهریه طبق یکی از موارد زیر محاسبه خواهد شد :
 )1در صورتی که انصراف دانشپذیر قبل از اولین ارسال برنامه باشد %5 ،شهریه کسر و  %95به وی مسترد خواهد شد.
 )2در صورتی که انصراف ،بعد از اولین ارسال برنامه باشد %50 ،از شهریه به عنوان خسارت ،کسر و  %50شهریه به وی مسترد
می گردد.
 )3در صورتی که دانشپذیر پس از دومین ارسال انصراف دهد  ،شهریه مسترد نخواهد شد و متقاضی موظف به انجام کلیهی
تعهدات مالی خود نسبت به مجموعه میباشد.

