همراه گرامی سالم،
به خانواده بزرگ موسسه طبیعت خوش آمدید.
قرار است مدتی را در کنار هم سپری کنیم ،پس بیایید با رعایتت متوارد زیتر ،ضتم استفااده از مباحت

علمتی ،ایت متد

را به ساعاتی خوش ،هدفمند و خاطره انگیز برای یکدیگر تبدیل نماییم:

الف :امور آموزشی
 .1کیایت آموزشی ،نظم اداری و رضایت فراگیران در سرلوحه فعالیتهای کادر آموزشی ای موسسه قرار دارد.
.2قوانی و عرف حاکم بر جامعته را رعایتت کترده و بته اصتو حضتور در فضتاهای آموزشتی ( اعتم از حضتوری – مجتازی
شامل  :پوشش ظاهری مناست

و مطتاب بتا قتوانی و عترف جامعته ،رعایتت حتریم دیگتران و اصتو ارتباطتا اجفمتاعی

پایدار احفرام بگذارید.
 .3رعایت احفرام مفقابل در برخورد با سایر فراگیران ،مدرسی و کارکنان موسسه الزامی است.
 .4تکمیتتل متتدار

ثبتتت نتتام و نیتتز مستتوولیت صت ت متتدار

ارائتته شتتده درخواستتفی دففتتر مطالعتتا و آمتتوزش وزار

میراث فرهنگی ،گردشگری و صتنای دستفی بتر عهتده فراگیتر بتوده و موسسته هتی گونته مستوولیفی در ایت خصتو
نمی پذیرد.
توجه  :داشف حداقل مدر

کارشناستی جهتت دریافتت کتار دوره راهنمایتان طبیعتت گتردی بترای تمتامی فراگیتران و

همچنی کار پایان خدمت نظام وظیاه برای آقایان الزامی می باشد.
 .5کالس ها رأس ساعت اعالم شده آغاز می شتود ،لطاتاً بته جهتت احفترام بته ختود ،هتم دوره ای هتا و استاتید 10 ،دقیقته
قبل از شروع کالس آماده حضور در کالس باشید و امکانا خود را چک بارمایید.
نکات مهم :


حضور در کالس برای بسیاری از اساتید به عنوان بخشی از نمره داخلی به حساب می آید .همچنی با توجه به برگزاری
کالسهای دوره در پنل آموزشی هماهنگ کشوری ،معرفی شده از طرف دففر مطالعا

و آموزش گردشگری ،حضور و

غیاب کالسها توسط کارشناسان سازمان کامال کنفر می شود .لذا به جهت جلوگیری از بروز هر گونه مشکل جهت
دریافت مجوز حضور در آزمون جام و  ،...برنامه ریزی دقیقی برای شرکت در کالسها داشفه باشید.


شما تنها مجاز به غیبت موجه در حداکثر یک سوم زمان هر درس و در نفیجه یک سوم زمان کل دوره می باشید و لذا
غیبت بیشفر منجر به تجدید درس یا دوره و پرداخت هزینه های مربوطه خواهد شد.

 .6از شوخی های نامفعارف و حفی سواال ناصت ی و بتی متورد ،ستهواً و یتا عمتداً ،کته موجت

ایجتاد تتنش و اختفال در

برگزاری کالس آموزشی می گردد ،جداً خودداری فرمایید.
 .7تعدادی از دروس دوره به صور تئوری و تعدادی نیز به صور تئوری و عملی (سار می باشد.
توجه  :هدف از اجرای ستارها و بازدیتدها ،آمتوزش فراگیتران بتوده و پتر واضت استت کته ستارهای آموزشتی بته قصتد
تاری و تارج اجرا نمیشوند.


حضور در سارهای اصلی دوره بته عنتوان بختش عملتی آمتوزش الزامتی بتوده و در نمتره آزمتون داخلتی فراگیتر
مؤثر است.



شرکت در سار و یا بازدید مربوط به یتک درس منتوط بته شترکت در کتالس تئتوری آن درس توستط فراگیتر متی
باشد.



سارها معموالً آخر هافه ها یا در تعطیال و با صالحدید اسفاد و مؤسسه برگزار خواهند شد.



به منظور آشنایی با فرآیند اجرای سار ،انجام برنامه ستار بتر عهتده فراگیتران و بتا نظتار موسسته بتوده کته در
هر سار دو نار مسئولیت آن سار را بر عهده خواهند داشت.



با توجه به شرایط فتورس متارور فعلتی و شتیوع کوویتد  ،19برنامته ریتزی ستارها بتر طبت شترایط ختا

و بتا

رعایت پروتکل های بهداشفی توسط موسسه انجام می شود.


نوع پوشش در سارها بر طب اصو جهتانی اکوتوریستم بتا اعفقتاد بته اصتل احفترام بته عترف و قتوانی جامعته
م لی و مطاب شرایط جامعه و قوانی حاکم بتر کشتور متی باشتد ،لتذا موسسته طبیعتت از حضتور دوستفانی کته
نسبت به رعایت ای مهم به هر دلیلی بی توجه باشند قطعا ممانعت به عمل خواهد آورد.



در هر سار نماینده ای از طرف مؤسسه حضور خواهد داشت که بر اجرای ص ی برنامه نظار می کند.



پس از پایان هر سار ،مسئو سار با همکتاری فراگیتران بایتد گتزارش ستار ،فتیلم و عکتس هتای مربوطته را بته
واحد آموزش موسسه ارائه دهد.



بر طب بخشنامه دففتر مطالعتا و آمتوزش گردشتگری وزار میتراث فرهنگتی ،شتهریه دوره مربتوط بته کتالس
های تئوری آن می باشد و فراگیران می بایست بترای حضتور در ستار هتا هزینته هتر برنامته را جداگانته پرداختت
نمایند .ای هزینه برای هر سار با توجه به مواردی نظیتر حت الفتدریس آمتوزش عملتی بته متدرس ،مقصتد ستار،
حمل و نقل ،مجوز ،اقامت ،بیمه و  ،...مفااو خواهد بود.



هزینه انجام سارها از طرف موسسه م اسبه و بته نماینتده دوره اعتالم خواهتد شتد و فراگیتر متی بایستت جهتت
حضور در سار نسبت به پرداخت آن در موعد مقرر اقدام نماید.



فراگیران در کلیه سارها ت ت پوشش کامل بیمه مسئولیت مدنی قرار دارند.

 .8درس های ارائه شده در دوره دارای آزمون داخلی هستفند و زمتان برگتزاری آزمتون حتداقل  2هافته زودتتر بته فراگیتر
اعالم می شود .لذا در صور عتدم شترکت فراگیتردر آزمتون هتای داخلتی ،در انفهتای دوره و بتا اعتالم موسسته ،آزمتون
ویژه غایبی در یک روز و ساعت مشخص ،مجدداً برگتزار خواهتد شتد کته شترکت در آن هتا بتا پرداختت جریمته (غیبتت

موجه بصور رایگان و غیبت غیر موجته شتامل مبلت  500،000ریتا بترای هتر آزمتون بترای هتر درس امکانپتذیر استت.
در غیر ای صور و پس از پایان دوره ،چنانچه فراگیتر موفت بته شترکت در آزمتون غتایبی اعالمتی موسسته هتم نشتده
باشد ،باید با پرداخت  50درصد شهریه دوره در آزمون مجدد شرکت نماید.
توجه :


داوطل

تنها متی توانتد حتداکثر در 3آزمتون داخلتی در کتل دوره (اعتم از موجته و غیتر موجته غیبتت داشتفه

باشد.


نمره آزمون داخلی هر درس با آزمون جام جمت شتده و معتد آن در گواهینامته پایتانی بته عنتوان نمتره نهتایی
ذکر می شود( .نمره نهایی فراگیر نباید کمفر از  12باشد



چنانچه نمره داوطلبی در امف انا داخلی کمفتر از  12شتود ایت داوطلت

از طترف موسسته بترای آزمتون جتام

معرفی نخواهد شد.
 .9اطالعا مربوط به مناب آموزشی اعم از کفاب هتا و جتزوا و  ...از طترف مستئو آمتوزش موسسته بته صتور دقیت و
کامل و در ابفدای دوره و در جلسه افففاحیه دوره اطالع رسانی خواهد شد.
 .10کلیه اطالعا آموزشی نظیر زمتان برگتزاری درس هتای دوره ،زمتان آزمتون هتای داخلتی ،ستارهای آموزشتی ،آزمتون
مصاحبه زبان ،آزمون جتام و  ...در ستایت موسسته بته آدرس  www.tabiat.irاطتالع رستانی شتده و مستئولیت اطتالع
از ای برنامه ها بر عهده فراگیر است و ایشان می بایست بته صتور روزانته نستبت بته چتک کتردن ستایت اقتدام نمایتد و
مسئولی موسسه در ای خصو

هیچگونه مسئولیفی بر عهده نخواهند داشت.

 .11در صورتی که بنا به هتر دلیتل متوجهی فرصتت شترکت در یتک کتالس را همتراه بتا دوره ختود از دستت دادیتد ،ایت
امکان برای شما وجود دارد که آن کالس مشخص را همراه با یکی دیگر از دورههای جاری موسسه بگذرانید.
 .12پتس از پایتان هتر درس ،از فراگیتران نظرستنجی صتور متی گیترد ،لطاتاً پیشتنهادا ستازنده ختود را از متا دریت
نارمایید.
 .13اسفعما دخانیا در م یط آموزشی و در سارها در ساعا آموزشی اکیداً ممنوع است.

ب  :ثبت نام
 .1فراگیران از امکان پرداخت شهریه دوره بصور قسطی برخوردار هسفند.
 .2شرایط انصراف از دوره  :درخواستت انصتراف از دوره بایتد بصتور حضتوری و توستط شتخص بصتور مکفتوب در فترم
درخواست انصراف انجام شود.

جریمه انصراف از دوره مطاب جدو زیر در نظر گرففه می شود.
زمان انصراف

درصد جریمه از کل مبلغ برای دوره

از ثبت نام تا  30روز قبل از شروع دوره

20%

از  29تا  15روز قبل از شروع دوره

30%

از  14تا  7روز قبل از شروع دوره

70%

از  6تا  1روز قبل از شروع دوره

90%

پس از شروع دوره

100%

توجه:


پس از سررسید تاریخ های ذکر شده در ماده قبلی و شتروع کتالس هتا انصتراف بته هتی عنتوان پذیرففته نیستت
و امکان اسفرداد وجوه دریاففی وجود ندارد.



غیبت و عدم حضور در کالس ها هی حقتی را جهتت عتود شتهریه ایجتاد نمتی نمایتد و مستوولیت آن بته هتر
دلیلی برعهده فراگیر خواهد بود.

عش به ایران ،تاریخ ،فرهنتگ و طبیعتت بتی نظیتر آن دستفمایه حضتور شتما در ایت دوره استت ،بنتابرای بته
بایدها و نبایدهای طبیعت و مؤسسه احفرام بگذارید.

از همراهی مسئوالنه شما سپاسگزاریم.
دپارتمان آموزش موسسه طبیعت

اینجان

خانم /آقای  ...........................................................داوطل

شرکت در دوره های آموزشی  .........................................................قوانی گافه شده

را دقیقاً هنگام ثبت نام مطالعه نموده و ضم قبو آن با آگاهی کامل از تمامی شرایط و ضوابط برگزاری ای دوره ها و پذیرش آیی نامه های آموزشی
و انضباطی موسسه طبیعت ،مفعهد و ملفزم به رعایت مااد آن می باشم و همچنی با اطالع دقی از قواعد و شرایط انصراف از ت صیل و عواق
از عدم حضور در کالس های درسی و جلسا

امف انی ،مفقاضی ثبت نام با تعهد رعایت کامل ضوابط حاکم بر مرکز آموزش بوده ،که در صور

هرگونه رففار و گافار مغایر با آن ،و یا عدم رعایت موارد فوق الذکر از طرف اینجان  ،موسسه می تواند در هر مرحله از ت صیل طب
انضباطی و آموزشی موسسه با اینجان

تاریخ تکمیل فرم:

برخورد نماید.

نام و نام خانوادگی فراگیر:
امضاء و اثر انگشت فراگیر:

ناشی
بروز

آیی نامه

