
 
 

                                                                                                  

                                                                                  

                                                                                            
 سطح چهار سطح سوم  سطح دوم  سطح اولACI   بين المللي بتن امريكا هاي تخصصي موسسه دوره آموزشي كالسهايم و شركت درمتقاضي ثبت نامشخصات   

 

....................................  :نام  .........     

                                      

 .............................. :نام خانوادگي

 

     .................... مليت : ......سال تولد : .......  محل تولد : ..................... صدور : ...................... محل  ..شماره شناسنامه : ......................................................  ..... نام پدر:

......................... : كد ملي .......................: وضعيت نظام وظيفه / مؤنث  / جنسيت: مذكرأهلمت   هل :مجردوضعيت تأ ................. ...........         حقوقي   حقيقينوع ثبت نام:  ...................دين :     ..

 : در مدارك رسمي درج مي شود مرقوم فرماييد نگونه كهاانگليسي ، هم صورتب به طور دقيق ، حرف به حرف ، وخود را  "و نام خانوادگي نام "در قسمت ذيل 

                           

  First  Name 

                             Last  Name 
 .فرماييد مشخصبه طور دقيق ،  خود را "نام رشته و گرايش تحصيلي "در قسمت ذيل       

              
ي    
صيل
ح
ق ت
سواب

 
 

 مقطع تحصيلي

 

 نوع مدرك تحصيلي سال اخذ مدرك محل اخذ مدرك گرايش نام رشته تحصيلي

 معادل                  رسمي      ديپلم

 معادل                  رسمي      كارداني

 معادل                  رسمي      كارشناسي 

 معادل                  رسمي      كارشناسي ارشد

 معادل                  رسمي      دكتري

 وضعيت اشتغال /
 ............................................. استخدام : شماره پرسنلي يا ........  ................... .....................             تاريخ شروع فعاليت :..سابقه كار :  ... ................ نام دستگاه اجرايي محل خدمت : .............................

..... .      عنوان پست سازماني : ....................................... حوزه فعاليت :   ساير             هيات علمي          قراردادي        پيماني         رسمي   وضعيت استخدامي :        ...........     .......................

  توليد كننده محصوالت بتني    خدمات آموزشي     خدمات آزمايشگاهي      ژوهشي  خدمات پ   خدمات پيمانكاري      خدمات مشاوره اي   : دستگاه اجرايي محل خدمت موضوع فعاليت

....   توليد كننده ماشين آالت و تجهيزات    توليد كننده مواد افزودني       توليد كننده بتن آماده ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ......ساير موارد : .................................................... ....... ....... ....  

....... ....... .....نشاني محل كار :    ................................... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ........ ....... ....... ....... ............ ....... ......... ...........................................كار :  شماره تماس محل .. ......... 
........نشاني محل سكونت:    ............. ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ................................... ................... ....... ....... ...................... .......  ....................................................پستي محل سكونت : .كد ......

..................................... تلفن همراه: شماره .....................................................ماس محل سكونت:  شماره ت ....... ....... .........  .....   ...................................................  شماره فكس محل سكونت يا محل كار :...

 خير        بلي      هستيد ؟ "تكنولوژي بتن  "آيا مشترك مجله علمي پژوهشي بين الملل           محل كار          محل سكونت مكاتبات مركز با كدام نشاني انجام گيرد ؟   يد ترجيح مي ده

 ..............................شماره پروانه: .     خير     بلي شتغال به كار مهندسي هستيد؟اوانه ..  آيا داراي پر....................شماره عضويت : ........     خير     بلي ازمان نظام مهندسي هستيد ؟آيا عضو س
 ..........  نوع عضويت : .........................................تاريخ عضويت : ....  .................شماره عضويت : ..................   خير     هستيد ؟  بلي« شاخه ايران -  ACIريكاموسسه بين المللي بتن ام »آيا عضو  

....داخ تحقيقاتيو مراكز  تخصصي ، يانجمن ها ويت خود را در مجامع علمي ،سوابق عض ....... ....... ........ ....... ....... ....... .......لي يا خارجي مرقوم فرماييد : .................................................. ....... .................. . 

... ....... ....... ....... ....... ........ ....... ....... ....... ...................................... ....... ....... ....... ....... ....... ........ ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ............. ....... ........ ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ...... 

              

      سطح يك   :    "  "ACI  Concrete f ield testing technician grade 1  /........ : كد گروه آموزشي : ............  / روز و ساعت تشكيل كالس.................................................................................................................... 

      سطح دو  :Aggregate f ield testing technician and mix design" "    /.............. : كد گروه آموزشي : ...........  / روز و ساعت تشكيل كالس............................................................................................................... 

      سطح سه  :Ready –Mixed concrete inspector    "        ACI      "    /..... : كد گروه آموزشي : ............  / روز و ساعت تشكيل كالس.........................................................................................................................  

      ارهچ سطح : Concrete f latwork and f inisher technician"  ACI"    /...... : كد گروه آموزشي : ............  / روز و ساعت تشكيل كالس...................................................................................................................... 

    سه قطعه   )  مدارك الزماسناد و آن به همراه ساير  تحويلو  ، فرم ثبت نام و برگه تعهد نامهو تكميل تهيه  ، اين دوره ها يتحصيلدر هر يك از سطوح نويسي جهت نام   -2  مبتني بر محتواي آن خواهد بود.مدت زمان برگزاري هر سطح   -1  :تذكر *

 3*4عكس          

شناسنامه كپي - 


 كارت ملي پيك  –   


اشتغال به تحصيل يا  گواهي  كپي آخرين مدرك تحصيلي   – 


چك يا رسيد واريزي مربوط به پرداخت شهريه تحصيلي  - 


                                     ( به واحد آموزش الزامي خواهد بود. 

 ان تعلق نخواهد گرفت .دانش پذيردر هيچ يك از سطوح تحصيلي دوره هاي آموزشي مذكور معافيت تحصيلي به ضوابط برابر  -4ب نگهداري گردد.  نزد داوطل يزي مربوط به پرداخت شهريه ،كپي چك يا رسيد وار -3         

......          ...................تاريخ تكميل فرم : ...........                                        خارج از مركز       داخل مركز   محل برگزاري دوره : * ....... .......  ..........نام و امضاي داوطلب : ...................................

                  

                  

 فرماييد مرقومخود را به طور دقيق ،  "سوابق كاري و تجربي "در قسمت ذيل    

ي
ق اجراي

سواب
 

 

 وضعيت استخدامي سازمانيعنوان پست  زمان فعاليت مدت همكاري نوع فعاليت بوعتسازمان م

      

      

      

                        (Email)  آدرس پست الكترونيكي

                        آدرس سايت اينترنتي  شركت

 محل

 الصـاق

 عكس

 « ACI   دوره هاي تخصصي موسسه بين المللي بتن امريكاآموزشي  دركالسهايفرم ثبت نام » 



 
 

 

 

 ( AASHTO حمل و نقل و بزرگراه هاي ايالتي امريكاانجمن  ( و )  ASTM امؤسسه آزمايشات استاندارد مواد و مصالح امريك) و بر اساس استانداردهاي بين المللي  ، سطح چهاردر  ، ACI هاي تخصصي موسسه بين المللي بتن امريكا دوره * 

 همه جانبه  با حمايت و پشتيباني ، و«  ACI  موسسه بين المللي بتن امريكا» از  اخذ مجوزبا  ،كشور  محققان و مهندسان  ، دانشجويان تعريف و طراحي گرديده كه با توجه به كارآيي و اثر بخشي آن در جهت كمك به ارتقاي سطح علمي و مهارتي  

بحث و آزمايش ، از طريق  مهندسيمد نمودن مفاهيم آمزيت عمده اين دوره كاربردي و روز .برگزار مي گردد.  ناميده مي شود («  مركز » ) كه از اين پس ،   «متب» مركز تحقيقات بتن توسط  ،«   Vand  Chemieوند شيمي ساختمان» شركت 

   .راهكارهاي عملي مناسب مي باشد  گفتگو و ارائه

 اري فرمايند.مسلم نمي باشد از ثبت نام در اين دوره ها جداً خودد ودر طول مدت يك ترم آموزشي براي ايشان محرز  «شركت و ادامه تحصيل »در پذيرش دانش پذيران هر ترم ، خواهشمند است افرادي كه قطعيت« هاي اجرايي ها و هزينه سهميه» با توجه به محدوديت 

ام و شوركت در كالسوهاي آموزشوي هريوك از سوطوح تحصويلي دوره هواي        ودرخصوو  ثبوت نو    .  نمايود  تحصويل هاي آموزشي موورد نظور    دورهتنها مي تواند در يكي از سطوح تحصيلي  ،  در هر ترم ، هر داوطلب واجد شرايط *

   .الزامي است  "رعايت ترتيب در اخذ دروس مربوطه   "و     "نيازها  مراعات پيش "،   "تحصيلي فته به سطوح اختصا  يا هاي رتبه «تقدم و تأخر»توجه به " مورد نظر ، تخصصي 

    اقودام نماينود.  تحويول كليوه اسوناد و مودارك الزموه       ودر موعد مقرر، نسبت به انجام امور مربوط بوه فرآينود ثبوت نوام      ،«تقويم آموزشي و جدول زمانبندي اعالم شده از طرف واحد آموزش»هر يك از داوطلبين موظفند تا براساس  *

                                                                           نمايدمبذول  ،در موعد مقرر  ،الزمه نام و تحويل كليه اسناد و مدارك اقدامات مقتضي را در خصوص انجام امور مربوط به فرآيند ثبتي اعالم شده از طرف واحد آموزش،و جدول زمانبند براساس تقويم آموزشيكه است  : داوطلبي/ كارآموزدانش پذير*

 .هد گرديدشناخته خوا داوطلب منصرف از تحصيلفرد بعنوان  ،، در موعد مقرر« مدارك الزم جهت ثبت نام اسناد و  »تسليم  فرم ثبت نام و برگه تعهد نامه ، و يا عدم «تكميل و تحويل» در صورت عدم*

و ، هواي مربووط بوه اقسواط شوهريه تحصويلي خوويش اقودامات الزم را اعموال نمووده            چوك  تحويول نسبت به پرداخت كل مبلغ شهريه و يوا    ها بايست نهايتا ًتا يك هفته قبل از زمان شروع كالس ثبت نام مي* كليه متقاضيان  

 پذير خواهد بود .( تشخيص و موافقت مدير مركز امكان ) تمديد مدت زمان ياد شده فقط به طلب در كالسهاي درس ممانعت بعمل خواهد آمد.در غير اينصورت از حضور داو ،ه حساب كامل كرده باشندوتسوي

پرداخت مبلوغ   –كليه مدارك الزم  و تحويل ارائه  –ل فرم ثبت نام و برگه تعهدنامه تكميل و تحويتهية، –مورد نظردوره هاي آموزشي  چگونگي برگزاري ) انجام مشاوره و كسب اطالعات الزم در خصو كليه مراحل ثبت نام پايان پس از  *

و يوا عودم    ،نوام كننودگان   بتبه هيچ عنوان امكان استرداد مدارك مربوط به ثبت نام و عودت كل وجوه دريافتي وجود ندارد و صرفاً در صورت به حد نصاب نرسيدن تعداد ث (يا تحويل چكهاي مربوط به اقساط شهريه و شهريه تحصيلي

مودارك الزم اقودام نماينود.    اسوناد و  ثبوت نوام و ارائوه     انجوام  نسوبت بوه   ،انجام مشاوره و اخوذ تصوميم نهوايي    ،وجوه دريافتي عيناً مسترد خواهد شد  . لذا مقتضي  است داوطلبين محترم پس از كسب اطالعات الزم  ،تشكيل كالس

 مي نمايد به هيچ عنوان بدون موافقت مدير مركز قابل عودت نخواهد بود. تحويل السهاي مذكور به واحد آموزشو شركت در كمداركي را كه داوطلب جهت نام نويسي 

  شرايطرا كتمان نموده و يا واجد يكي از مربوطه حقايق دانش پذير  شخص گردد كهچنانچه در هر زمان م، لذا مي باشد دانش پذير  كليه مستندات و مدارك مربوط به فرآيند ثبت نام بر عهده شخصصحت ، سالمت و درستي  مسئوليت با توجه به اينكه*

 خواهد بود.ريه تحصيلي و تسويه حساب كامل ملزم به پرداخت كل مبلغ شه،ضمن محروميت از ادامه تحصيل ، نبوده باشدها  و ضوابط ورود به اين دوره

 تعلق نخواهد گرفت. دانش پذيربه  "  هزينه اياب و ذهاب و ........،سلف سرويس  ،خوابگاه  ، بيمه ،بن كتاب  ،نه تحصيلي كمك هزي" هيچگونه مزايا و امكانات رفاهي از قبيل  *

 نخواهد داشت. «  منابع آموزشي و ساير تسهيالت كمك آموزشي كتب و» و تأمين  مركز آموزش هيچگونه مسئوليتي در خصو  تهيه *

    .......خاطي بوا محروميوت از  دانوش پوذير  ي باشود. در غيور اينصوورت    مبواقوانين و مقوررات جواري كشوور     مطابق «پوشش كامل اسالمي»وحفظ  ،«قي ، و قوانين و مقررات مركز موازين اسالمي و اخال »لموظف به رعايت كام دانش پذير *

  خواهد بود. مركزحسب اعالم بر دادامه تحصيل مواجه گرديده و ملزم به تسويه حساب كامل و پرداخت كل مبلغ شهريه تحصيلي خو

 .....ياآموزشا  ان محتارم اقادامات مقتضاي را در خصاوص حسان جرياان برگازاري دوره هااي        داناش پاذير  هار ياك از    با توجه به اينكه مدير مركز و كارشناس آموزشي هر دوره مسئول مستقيم برگزاري دوره هاي آموزشي مربوطه مي باشند لذا انتظاار ماي رود كاه    *

 دوره و يا مدير مركز در ميان بگذارند. آموزشي نظر و همكاري با مسئولين مربوطه مبذول فرموده و در صورت بروز هر گونه مشكل ، آنرا با كارشناسمورد 

 موزش اكيداً ممنوع مي باشد .محل آاستعمال دخانيات در كالسها و محيط هاي سر بسته  *

 خود در سر جلسه كالس درس مي باشند. ن دستگاه تلفن همراهخاموش نگه داشتان موظف به دانش پذيرتمامي  *

 معذور است.)حضور همراه به هر عنوان در محيط آموزشي ممنوع مي باشد(. درساز پذيرفتن همراه در كالس  مركز آموزشواحد *

 الزامي مي باشد. بسته محل آموزش و راهروهاي منتهي به كالس هاي درس(احترام به حقوق ساير افراد، رعايت سكوت ، و حفظ نظم  و آرامش در محيط آموزشي )خصوصاً فضاي سر *

   ..مي باشد اندانش پذيراز از جمله وظايف هر يك  ، حضور در محل آموزش مدتدر طول   -ان ، اساتيد و كاركنان دانش پذير همكاري ، مرافقت و حسن برخوردبا ساير  –اجتناب از شوخي و مزاح و حركات نا متعارف  -ر و اخالقرعايت حسن رفتا *

 را جبران نمايد.  متعهد مي گردد در حفظ و نگهداري وسايل آموزشي و كمك آموزشي محل آموزش كوشا بوده و در صورت بروز خسارت از جانب وي ، زيانهاي وارده  دانش پذير  *

ان پذيردانش تجهيزات شخصي ساير ي موجب بروز خسارت به لوازم و دانش پذيران نخواهد داشت.بديهي است چنانچه دانش پذيرهيچ يك از  خصوصي ايلشخصي و وس و تجهيزات هيچگونه مسئوليتي در خصوص محافظت و مراقبت از لوازم مركز*

 مسئوليت جبران خسارات وارده را بر عهده خواهد داشت ..گردد 

 .آموزشي بر عهده شخص اهمال كننده مي باشد محيطاصول ايمني در  ان خواهد بود . مسئوليت كليه عواقب ناشي از عدم رعايتدانش پذير ي از جمله وظايف هر يك از توجه به رعايت اصول بهداشتي و مسائل حفاظتي و نكات ايمني در محيط آموزش *

 الزامي است . دارمعتبر عكسبه همراه داشتن يك فقره كارت شناسايي  ، به هنگام حضور در محل آموزش و به منظور شركت در جلسات كالس درس *

شاركت ماوثر و   »  ) مربوطاه حضاور يابناد.    در محال آماوزش دروس   ، دقيقاه قبال از زماان شاروع كاالس       11 حاداقل ان محتارم  داناش پاذير  هار ياك از   كه است  و بايسته جلسات آموزشي هر درس رأس ساعت تعيين شده برگزار خواهد گرديد . لذا شايسته *

 (ان خواهد بود.دانش پذير هر يك از از جمله وظايف و تعهدات ،«  ، بر اساس برنامه زماني و مكاني اعالم شده السها و كارگاه هاي آموزشي مربوطهحضور به موقع و بدون تأخير در ك

 مي باشد. مركز، در محدوده استطاعت «  امكانات رفاهي و آموزشي محل آموزش » متعهد به پذيرش دانش پذير   *

 قبالً در ساير موسسات و يا مراكز آموزش عالي ديگر سپري نموده است نخواهد بود . دانش پذير ها و دروسي كه  دوره معادل سازي و يا پذيرش طبيق ، ت واحد آموزش مجاز به *

ماي بايسات نهايتااً تاا ياك هفتاه قبال         ،را داشاته باشد.)درخواسات كتباي انتقاال باه تارم آيناده        «شركت در امتحانات ترم آينده» تقاضاي  صرفاًو يا  «انتقال به ترم آينده» ،و در حين برگزاري كالسهاي مربوطه،تقاضاي  نمي تواند پس از شروع ترم دانش پذير *

 تسليم گردد. انتقال به ترم آينده منوط به موافقت مدير مركز مي باشد(. به واحد آموزش  ،از شروع ترم

 به موسسات ديگر وجود ندارد. انتقالي و يا مهمان شدنمكان در هيچ يك از سطوح تحصيلي دوره آموزشي مورد نظر ، ا  *

آموزشاي باه حاد نصااب      تعاداد افاراد ناام نويساي شاده در هار ياك از كاد گاروه هااي           ،در آن كدگروه خواهد بود ، لذا چنانچه در مواردي خااص  نفر 12ثبت نام حداقل هاي آموزشي معرفي شده منوط به  باتوجه به اينكه شروع كالس هاي هر يك از كد گروه  * 

هااي هار ياك از     شاايان ذكار اسات كاه در صاورت عادم تشاكيل كاالس         .خير يكماهاه آاااز نماياد   أتا  اكثرد نصاب تعداد افراد الزم ، باا حاد  واحد آموزش مي تواند كالسهاي درسي و كارگاههاي عملي كد گروه هاي آموزشي مورد نظر را تا احراز ح ،مورد نظر نرسد

 توانند با موافقت واحد آموزش به يكي از طرق ذيل عمل نمايند:       مي ان ثبت نام شده در آن كد گروهدانش پذير الزم ،  تعداد افراد به جهت عدم احراز حد نصاب ،  ي معرفي شدهكد گروه هاي آموزش

 كليه وجوه دريافتي مربوط به شهريه تحصيلي داوطلب عيناً  مسترد خواهد شد. ( ) كه در اينصورتج( انصراف از تحصيل           در كالس هاي ترم بعد   ب( شركت          به ساير كد گروه هاي آموزشي     دانش پذير الف( انتقال   

 



 
 

 

 

درساي و   كاد گاروه هااي   در جابجاايي  و ياا   ،خاود  برناماه درساي   در تغييار  ايجااد  نسابت باه   ،ررات مربوطاه با هماهنگي و موافقت واحد آموزش و رعايت ساير قاوانين و مقا   ،نهايتاً تا يك هفته قبل از شروع ترم ،تمايل يا ضرورتمي تواند در صورت  دانش پذير  *

 از جاناب   ،هااي درساي و آموزشاي از قبال تعياين شاده      كاد گروه  اقادام باه جابجاايي در    و ياا تغييار در برناماه درساي،   ،اعمال هر گونه تغيير در ساعات و روزهاي تشاكيل كالس وع ترم و در حين برگزاري دوره،پس از شر)شده اقدام نمايد. آموزشي از قبل تعيين

 (پذير مي باشد. امكان ممنوع بوده و فقط در حالت ضرورت و در صورت موافقت واحد آموزش  دانش پذير

 «كتبوي  »بوه صوورت   بايود   دانوش پوذير   خواست انصراف در.  از تحصيل در دوره هاي مذكور انصراف دهد ، پيش بيني نشده و يا ساير عوامل موارد و يا به هر دليل ديگري اعم از  ،مي تواند در صورت تمايل يا ضرورت دانش پذير *

 . عمل نمايند قوانين و مقررات مصوبه مركزمطابق با  ،ان منصرف از تحصيل موظف مي باشند تا به كليه تعهدات سپرده شدهدانش پذير  . .گردد تحويل توسط شخص وي به واحد آموزش و

 خواهد بود. مركز حسب اعالمبر درصد كل مبلغ شهريه تحصيلي خود  02ملزم به پرداخت   دانش پذير  ،انصراف قبل از شروع كالس هادر صورت  -          

 .اشدمي ب مركز حسب اعالمبر ملزم به پرداخت كليه وجوه شهريه تحصيلي خود  دانش پذير  ،  انصراف  پس از شروع كالسهادر صورت  -          

 ، انصراف از تحصيل تلقي خواهد گرديد .  دانش پذير  ترك تحصيل، و يا  حذف پزشكي،  حذف ترم *

 دقيقه مي باشد كه اين زمان بنا به تشخيص واحد آموزش قابل تغيير خواهد بود. 44مدت زمان هر ساعت آموزشي  *

 اني براي برخي از دروس مربوطه برگزار مي گردد.   كالس هاي فوق العاده و جبر،در صورت لزوم و صالحديد واحد آموزش  *

 مي باشد.نمودن اير موجه هر يك از جلسات كالس درس و يا كارگاههاي آموزشي مربوطه بدون هماهنگي و موافقت واحد آموزش ممنوع  منحل *

محتارم مركاز موظاف باه تادريس      لاذا هار ياك از مدرساين      ،طراحاي ماي گاردد   تهياه و  (   ACI )  موسسه بين المللي بتن آمريكا توسط ،سطح ده براي هر مطابق با عناوين و سر فصل هاي معرفي ش ،هر سطح  از آنجايي كه سئواالت امتحانات پايان ترم *

 مي باشند.(   ACIموسسه بين المللي بتن آمريكا  ) منابع درسي مربوطه بر اساس عناوين و سر فصل هاي اعالم شده از طرف 

سوطح تجواوز نمايود . لوذا چنانچوه ميوزان سواعات غيبوت          مجمووع سواعات آن   ومس يكدر هر سطح نبايد از  دانش پذير مربوط به هرسطح الزامي بوده و ساعات غيبت  درسي ان در تمامي جلساتدانش پذير حضور هر يك از  *

) در اينصوورت  را موجوب خواهود گرديود     « پايواني آزموون  » محروميوت وي از حضوور در جلسوه   ،رج  در پرونده تحصيلي ي و دوار كتبوضمن صدور اخط ،باشد مجموع ساعات آن سطح ومسبيش از  يك در هر سطح  دانش پذير

مووع سواعات آن سوطح و كمتور از يوك      جم چهوارم بويش از يوك    »در هور سوطح   دانش پذيرو اما چنانچه ميزان ساعات غيبت  بود( . خواهد مركزخود برحسب اعالم به پرداخت كليه وجوه شهريه تحصيلي  وملتزم ملزم دانش پذير

تاابع قاوانين    ،نموافقات مادير مركاز باوده و شاركت در آ     توضيح اينكه برگزاري آزمون مجادد مناوط باه    )نخواهد بود . «  آزمون مجدد» مجاز به شركت در ،  «عدم قبولي در امتحانات پايان ترم »در صورت باشد ، «وم كل ساعات آن سطحس

   (آزمون مجدد با مدير واحد آموزش مي باشد. برگزاري دقيق و مكان تعيين زمان خواهد بود. « تقبل  هزينه آزمون مجدد و . . .   -عدم ايبت بيش از حد مجاز در كالسهاي درسي  -له : عدم قبولي در آزمون مرحله اول از جم»   خاصي مقرراتو 

   .صورت خواهد پذيرفتآنان و با كنترل ساعات ورود و خروج يا اساتيد مربوطه ، واحد آموزش وان توسط كارشناس دانش پذير حضور و اياب هر يك از *

 ، مراتب بايد به اطالع واحد آموزش رسانيده شود . دانش پذيردر صورت وقوع حوادث پيش بيني نشده و يا بروز كسالت و بيماري براي  *

 شي نخواهد بود .مجاز به شركت در كالسهاي درسي ساير كد گروههاي آموز دانش پذير *

برگازاري كالساها و ياا اداماه روناد آموزشاي دوره هااي مربوطاه نباوده و ياا در اجاراي دوره ماورد نظار وقفاه اي طاوالني                شاروع و   قادر باه  مركز ،به هر دليل ديگري بروز حوادث اير مترقبه ، ويا به دليل و يا ،چنانچه بنا به داليلي اير قابل كنترل و فورس ماژور *

 و بنا به تشخيص مدير مركز ، ترجيحاً به يكي از طرق ذيل عمل خواهد شد:،رسيده ان مربوطه دانش پذير كالً منتفي گردد مراتب به اطالع ديگري موكول گرديده و يا مكان يا زمانز يك ماه (پديد آمده و يا اينكه موضوع برگزاري دوره ها به )بيش ا

 ها در يك مقطع زماني ديگر. ( برگزاري دورهد          ها در فضاي آموزشي ساير مؤسسات و مراكز طرف قرارداد.  ( برگزاري دورهج         ب(استرداد تمام و يا قسمتي از شهريه دريافتي.            آينده. به ترم  دانش پذير الف(انتقال            

بنا باه تشاخيص مادير مركاز ،تماام و ياا تعادادي از جلساات كارگااهي و ياا كالساهاي آموزشاي ايان مجموعاه، در فضااي آموزشاي                  ، اندانش پذير تعداد  آموزشي و متناسب با ادمه و احساس نياز به فضاي ، هاي درسي مركز كالس در صورت تكميل ظرفيت *

 ساير موسسات و مراكز طرف قرارداد برگزار خواهد گرديد.

موافقات مادير مركاز ،    و  و اباراز تمايال دساتگاه متقاضاي    بناا باه مقتضاا    ،  « آن ساازمان  محتارم  و كارشناساان محققان  ،، مهندسانمديرانبه منظور آموزش صرفاً »  و « سازماني»  شكل، به  آموزشي مورد نظر دوره هاي درسي * در خصوص برگزاري كالسهاي

 برگزار خواهد گرديد .تمام و يا تعدادي از جلسات كارگاهي و يا كالسهاي آموزشي مربوطه ، در فضاي آموزشي دستگاه متقاضي 

سوي و امتحانوات تئووري و عملوي پايوان تورم و ارزيوابي        ان در هر ترم بر مبناي ميزان حضور و فعاليت مستمر آنان در كالس ، انجام تكاليف و پروژه هاي علمي و تحقيقاتي ،  نتايج آزمونهواي كال دانش پذير ارزيابي پيشرفت تحصيلي  *

 ان همان نمره نهايي امتحانات پايان ترم آنان مي باشد .دانش پذيري هاي كسب شده توسط ايشان صورت مي گيرد . ليكن مالك و معيار اصلي ارزيابي و سنجش پيشرفت تحصيلي هر يك از مدرسين مربوطه از ميزان تواناي

 الزامي است.   سطح پايان ترم براي هر  امتحاناتبرگزاري   *

 :در دو مرحله و به صورت ذيل برگزار مي گردد  ACIدوره هاي تخصصي موسسه بين المللي بتن امريكا   صيليتحپايان ترم هر يك از سطوح  امتحانات *

 برگزار نخواهد گرديد . (  Open Book) تذكر : اين آزمون به هيچ عنوان بصورت كه اغلب به صورت تستي و سئواالت چهارگزينه اي ارائه مي گردد.  "تئوريبي و تك "الف ( آزمون

  رد.يگمي صورت   «تحقيقاتي پروژه هاي  انجام  -اجراي آزمايشات علمي  –مصاحبه تخصصي»   شكلبه  ، و به  دانش پذيران« دانش و مهارت » با هدف سنجش ميزان انتقال كه " عملي و  شفاهي "( آزمون ب

 حداكثر يك ساعت خواهد بود . (كتبي ، مدت زمان برگزاري آزمون  االب ، )  واهد گرديد.، در يك روز برگزار خهر سطحو عملي پايان ترم  امتحانات تئوري * در اكثر موارد ،

 تهيه و طراحي مي شوند .  AASHTOو    ASTMاالت امتحانات پايان ترم هر سطح ، بر مبناي استاندارد هاي بين المللي  ؤتمامي س *

، پيشنهاديانتخاب گزينه نادرست از ميان گزينه هاي  -2 موجب بطالن امتياز سوال مربوطه خواهد گرديد. انتخاب بيش از يك گزينه از ميان گزينه هاي پيشنهادي ، -1 : پايان ترم  تئوري*در خصو  پاسخگويي به سواالت آزمون كتبي و 

 نخواهد شد .  «  "كسب امتياز منفي "و يا   "كسر امتياز" » موجب 

 ، ( طعمق –عملي ( ، زمان اجرا ) مستمر –شفاهي  –ساختار و شكل سئواالت آزمون ، نحوه اجراي آن ) كتبي  " اعمال هر گونه تغيير در ،  ر يك از سطوح تحصيلي دوره آموزشي مورد نظردر خصو  برگزاري امتحانات پايان ترم هتذكر: 

بارم بندي سئواالت ، چگونگي و شرايط برگزاري  بودن ه گذاري و رتبه بندي سئواالت ، نسبي يا يكنواختنمرالط ( ، تعداد سئواالت ،   صحيح / – كامل كردني و ذهني –كوتاه پاسخ  – ييانشا  –جور كردني  و عيني  – ) چند گزينه اينوع سئواالت  

 د بود .ناز ابالغ ، الزم االجرا خواهره پس صاد هاي جائز ، و كليه دستور العمل ACI موسسه بين المللي بتن امريكا  جانباز  "  و . . .  ، آن اجراي طول مدت زمانو  آزمون

 پايان ترم هر سطح داراي بارم يكسان مي باشد .([ تئوري)در اكثر موارد ،تمامي سواالت آزمون كتبي و . شدخواهد تعيين   ACIموسسه بين المللي بتن امريكا دستورالعمل  بر اساساز امتحانات تئوري و عملي پايان ترم هر سطح ، وزن هر يك ]

پايان ترم بر عهده شخص  امتحاناتان و نحوه برگزاري وان ، مكوان مربوطه خواهد بود. مسئوليت پيگيري جهت اطالع از زمذيرودانش پ ان ترم به وپايامتحانات ان دقيق برگزاري وان و مكوموظف به اعالم زم"  واحد آموزش "*

در  دانش پذيربروز اشتباه از جانب  " در خصو بديهي است كه هيچ عذري   .  ايان ترم هيچگونه تعهد و مسئوليتي را براي واحد آموزش ايجاد نخواهد نمودپ امتحانات در جلسات  دانش پذير. عدم شركت  مي باشد دانش پذير

 . پذيرفته نخواهد شد ، از طرف واحد آموزش"آزمون و عدم حضور وي در جلسات امتحاناتدرج تاريخ و يا ساعت برگزاري 



 
 

 

 

 .ند بر گزار مي گرددمشخص و معرفي مي شو واحد آموزش مركز كه توسط  ، و يا حوزه هاي امتحانيمركز  آموزش ات پايان ترم در محلامتحان*  

زم ورا مل مورد نظر دانش پذير و  ،تلقي گرديده ره صفر در آن آزموننزله احراز نمبه م امتحانات پايان ترم  جلسات امتحانات پايان ترم الزامي بوده و غيبت در هر يك از در تمامي جلسات ان دانش پذير  هر يك از حضور *

  . خواهد نمودوه شهريه تحصيلي خوديه وجبه پرداخت كل

 :  عبارتند از«  پايان ترم امتحاناتقبولي در   »سه شرط الزم جهت * 

 درصد از نمره آزمون كتبي و تئوري  00كسب حداقل  -2     آزمون كتبي و تئوري ازبخش  هر درصد از نمره 60كسب حداقل  -1

 انجام مصاحبه تخصصي و دفاع از پروژه تحقيقاتي پايان ترم (  – تمامي آزمايشات مربوط به آن سطح صحيح و دقيق ) اجرايآزمون عملي  قبولي دركسب نمره  -3

پذيرفته شده گواهينامه اي رسمي صادر خواهود گرديود. )تنهوا بوراي آن دسوته از افورادي كوه هوم در آزموون           شخصبه سطح باالتر، براي  اء ، ضمن ارتق« و احراز شرايط الزم ، قبولي در امتحانات پايان ترم اخذ نمره  »در صورت *

 .(ديدگرپايان ترم صادر خواهد  قبولي و موفقيت در امتحانات تئوري و هم در آزمون عملي خود حد نصاب نمره الزم تعيين شده را اخذ نموده باشند گواهينامه

 .خواهد بود«  امتحانات پايان ترم قبولي شش ماه پس از تاريخ اعالم نمرات»  ، «  دريافت گواهينامه قبولي امتحانات پايان ترم» حداكثر زمان ممكن جهت  *                          

 ميتواناد  ،" ايان ساطح   اخاذ نماره قباولي در امتحاناات پاياان تارم        ارايه گواهينامه قباولي ساطح قبال و    " تنها با دانش پذير) .نخواهد بود ح باالتروسطثبت نام و شركت در  جهتعدم احراز نمره قبولي در امتحانات پايان ترم يك سطح، مانعي  *

 (.گرددايل ن "گواهينامه قبولي اين سطح" به دريافت

   . آزمون پايان ترم خواهد بودمجاز به شركت در جلسه  "فقط براي يك بار ديگر"  دانش پذير، « متئوري و عملي پايان ترهر دو آزمون » در صورت عدم قبولي در   -1 :   تذكر مهم*

 فقط در دانش پذير،  الزم به ذكر است كه در اين حالت خواهد بود.آزمون پايان ترم مجاز به شركت در جلسه  " حداكثر براي دو بار ديگر"   دانش پذير،  «  تئوري يا عملي پايان ترميكي از دو آزمون   » در صورت عدم قبولي در  -2                   

 شركت خواهد نمود.« كه موفق به اخذ نمره قبولي در آن نگرديده است  تئورييا  عملي آزمون مجدد مرحله هجلس »                   

 خواهد بود. «آزمون پرداخت هزينه »موظف به دانش پذير، شركت در جلسه آزمون مجدد  صورت تمايل بهدر   *  .دمركز تعيين مي نماي احد آموزشورا « آزمون مجدد برگزاري و چگونگي مكان ، زمان »*  : تبصره                    

 است .   «  ورهبرگزاري د پايانپس از تاريخ  شش ماه»  ، « جدد و اخذ نمره قبوليشركت در آزمون م» حداكثر زمان ممكن جهت  *                             

در   دانوش پوذير   گواهيناموه و يوا  توأ ييوده اي دال بور حضوور       ،نشووند  ليكن موفق به اخذ نمره قبولي در امتحانات پايوان تورم آن   شركت نمايند، ها  آموزشي اين دورهعلمي و  هاي كه در كالس انيدانش پذير براي آن دسته از  *

 گرديد.كالسهاي آموزشي دوره هاي مذكور صادر نخواهد 

، ضومن صودور اخطوار كتبوي و درج در پرونوده تحصويلي ، بوراي وي در آزموون مربوطوه          يا شخص ديگري را جايگزين خود در جلسه آزموون نمايود   ي مرتكب تقلب  و يا تخلف گردد و دانش پذيرپايان ترم ،  در جلسه آزمونچنانچه  *

 مركوز حسوب اعوالم   بر، مكلف به تسويه حساب كامل و پرداخت كول مبلوغ شوهريه تحصويلي خوود      دوره هاي آموزشي مذكورمتخلف ضمن محروميت دايم از مزاياي  ذيردانش پصورت  . بديهي است در اينخواهد گرديد نمره صفر لحاظ

  خواهد بود .

الل در نظوم و يوا وقفوه و مزاحموت در اجوراي برناموه هواي        تكوه موجوب اخو   هر گونوه عملوي   »ا مشاهده و ي، اندانش پذير توسط هر يك از   «قوانين و مقررات و آيين نامه هاي آموزشي و انضباطي مركز »در صورت عدم رعايت *

 برخورد و مطابق با قوانين و مقررات مصوبه رفتار خواهد شد. ،«آموزش گردد واحدآموزشي 

 اتموام و يوا پوس از    طوول تورم  آمووزش ، چوه در    واحود يا تعبير و تفسير مفاد اين تعهدنامه و آئين نامه هاي آموزشي و انضوباطي   پيش بيني نشده و يا بروز  اختالفاتي كه ممكن است در رابطه با اجرا و مسائل* در صورت برخورد با 

و  مودير مركوز  ، مودير    " متشوكل از   مشوترك  در جلسوه اي  ،  و در صورت عودم حصوول سوازش    ، پيش آيد ، ابتدا از طريق مذاكره نسبت به ايجاد مصالحه و احقاق حقوق طرفين اقدام گرديده آموزش و  واحد دانش پذير ، بين  آن

 .مورد بررسي قرار خواهد گرفت موضوع مطرح و" و داور مرضي الطرفين  دانش پذيرواحد آموزش ، كارشناس 

 صادره پس از ابالغ الزم االجرا خواهند بود.  ءد نمود، لذا احكام و آرارسيدگي خواه " مركزكميته انضباطي "  ، ان هر دورهدانش پذيرشي و انضباطي * به تخلفات آموز

تكميل و امضواي فورم ثبوت نوام و برگوه      ،تهيوه بوديهي اسوت كوه    از شرايط و ضوابط برگزاري دوره هاي مذكور ، مانعي بر اجراي قوانين و مقررات حاكم بر آن نخواهد گرديود .   دانش پذير اظهار بي اطالعي  و  هرگونه  عدم آگاهي *

 . شددآموزش، به منزله آگاهي كامل از تمامي شرايط و ضوابط دوره هاي مذكور و پذيرش كليه مفاد آئين نامه هاي آموزشي و انضباطي مركز مي باتعهدنامه واح

موذكور   مطالبكليه  ، «  ACI   دوره هاي تخصصي مربوط به آموزشي در كالسهاي  ثبت نام و شركت» ........... داوطلب .................................................اينجانب خانم / آقاي ............... *     

آموزشي و انضوباطي   ، و پذيرش آئين نامه هايهادوره برگزاري اين  تعهد نامه را دقيقاً مطالعه نموده و ضمن قبول آن، با آگاهي كامل از تمامي شرايط وضوابط برگه ثبت نام و در فرم

،  «درسي و جلسات امتحاني و شرايط انصراف از تحصيل و عواقب ناشي از عدم حضور در كالسهاي قواعد »دقيق از همچنين با اطالعرعايت مفاد آن مي باشم وبه  متعهد و ملتزم،مركز

 زومركو انب، ويا عدم رعايت موارد فوق الذكر از طرف اينج در صورت بروز هرگونه رفتار و گفتار مغاير با آن، و بوده ، و« مركز » متقاضي ثبت نام با تعهد رعايت كامل ضوابط حاكم بر 

 د.، از ادامه تحصيل اينجانب جلوگيري به عمل آور تحصيليمي تواند در هر مرحله از تحصيل، به صورت يكطرفه و بدون عودت مبلغ شهريه 

                         

 يخ تكميل فرم :                                                                                    نام وامضاي داوطلب :         تار                                                         
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