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  بسمه تعالی

     هاي آموزشی و تخصصیفرم ثبت نام دوره

  برزاستان ال عمران و معماري سازمان بسیج مهندسین 

  معاونت آموزش
 الف -01کد فرم  

  شماره:

 تاریخ:

  :یداوطلب گرام

  با سالم و احترام؛

ل نموده و یشما، خواهشمند است فرم ثبت نام را به دقت تکم يت برایموفق يضمن آرزو

  د.ینسبت به آگاهی از مقررات و ضوابط آموزشی اقدام فرمائ

  

  محل الصاق عکس

  

                                شناسه بسیجی:

    زن    ردجنسیت:       م    کادر    فعال     عادي     با عضویت: 
  معاونت نیروي انسانی، الزامی است.) ازو اخذ شناسه بسیجی  در سازمان بسیج مهندسین استان البرز (توجه: تکمیل ثبت نام و تشکیل پرونده عضویت

  

                              نام: 

                              نام خانوادگی: 

  محل تولد:    تاریخ تولد:  نام پدر: 

  شماره شناسنامه:                       :یشناسه مل

   رشته تحصیلی:   مدرك تحصیلی:

  تلفن ثابت:   تلفن همراه: 

  ابان اصلی:یخ  منطقه/محله:  شهر:  استان:

  واحد:  طبقه:  پالك:  ساختمان:  کوچه:  خیابان فرعی:

  ایمیل:   شغل: 

  

  ساعت برگزاري  يروز برگزار  گروه / سطح  عنوان دوره

Etabs 17 – 15  هاپنجشنبه  مقدماتی  

  شهریه:      رایگان                                                                      درصد تخفیف:

  

  نام و نام خانوادگی متقاضی

  ءامضا

  معاون آموزشامضاء                

  

  



  :یمقررات و ضوابط آموزش از بخشی

 تعـداد  ج،یت بسـ ی، شناسنامه، کارت عضویکارت مل یفتوکپیک سري آموزشی شامل:  يهاورهمدارك الزم جهت ثبت نام د -1

  باشد.یو تکمیل فرم ثبت نام م 43قطعه عکس  سه

سـازمان   يدوره بـه حسـاب جـار    ید به نام شخص متقاضیبا هاي رایگان)(به جز دوره یشزآمو يهاه ثبت نام کالسیشهر -2

ر قابل یو غ یر قانونیبه هر عنوان غ يپرداخت نقد .آموزش گردد معاونتل یش تحویز و اصل فیوار بسیج مهندسین استان البرز

  باشد.یم يریگیپ

 است. یالزام یط آموزشیران در محیه فراگیکل يبرا یاخالق رفتار و یت پوشش اسالمیرعا -3

 است. یجلسات الزام یتمامدر  یا کارت شناسایی معتبر تیهمراه داشتن کارت عضو -4

 است. یران در کالس قبل از حضور استاد الزامیور فراگحض -5

 حضور همراه در کالس ممنوع است. -6

 باشد.یممنوع م یط آموزشیاستفاده از تلفن همراه در مح -7

ر یـ بـت فراگ یباشد. غیآموزش م معاونت ين شده از سوییها طبق برنامه تعدر کالس و منظم ر موظف به حضور مرتبیفراگ -8

 خواهد شد: پایان دوره از امتحان يل موجب محروم شدن ویاز موارد ذ یکیدر 

  ک هشتم کل ساعات دوره.یش از یر موجه بیبت غیغ -الف

  ک چهارم کل ساعات دوره.یر موجه از یموجه و غ يبت هایش مجموع غیافزا -ب

  باشد.یآموزش م معاونتر به عهده یبت فراگیر موجه و موجه بودن غیغص یتبصره: تشخ

 باشد.یازات الزم میو کسب امت دروه تیل کارت عضویه حساب کامل، تحویان دوره منوط به تسویپا یگواه ياعطا -9

  باشد.یم 100از  60ا ی 20از  12ان دوره یپا یصدور گواه يبرا یحداقل نمره قبول -10

 ه دوره ها است.ینه و شهریه کامل هزین تسوین و مقررات آموزشی و همچنیت قوانیمنوط به رعا، یصدور هر گونه گواه -11

ـ ر با تایبت فراگیدر امتحان مجدد در صورت موجه بودن غشرکت  -12 ه، ی% شـهر 20آمـوزش و پـس از پرداخـت     معاونـت د یی

 باشد. یبالمانع م

 ه بـه داوطلـب مسـترد خواهـد    ین صورت کل شهریر ایگردد. در غیدن دوره برگزار میدر صورت به حد نصاب رس هاکالس-13

  شد.

 .تکمیل پرونده عضویت در سازمان بسیج مهندسین استان البرز و اخذ شناسه بسیجی الزامی است -14

متعهد به رعایـت و اجـراي    ن برگه،یکامل از مقررات و ضوابط مندرج در ا ی.............. با آگاه........................................نجانب یا

  م.ینمایرا م ن استان البرزیآموزشی سازمان بسیج مهندس يهادورهو  هاکالسم در درخواست ثبت نا آنها بوده و

  

  :تاریخ

 :امضاء داوطلب


