قوانین و مقررات آموزش الکترونیکی
 -1مندرجات فرم هاي ثبت نام بايستی دقیق و صادقانه تکمیل شود.

 -2مسئولیت صحت كلیه مندرجات تکمیل شده فرمهاي ثبت نام به عهده شخص داوطلب می باشد.

 -3داوطلب موظف است برنامه هاي كاري خود را براساس برنامه آموزشی اين سامانه و زمان بندي آزمون آنالين
تنظیم نمايد.

 -4داوطلب موظف است مشخصات الزم جهت ثبت نام در پرتال سازمان فنی و حرفه اي را ارسال نمايد.
 -5غیبت غیر موجه بیش از  15در صد كالسهاي عملی (در صورت وجود كالس عملی دوره هاي تلفیقی) باعث
محرومیت داوطلب از ادامه دوره آموزشی مربوطه ،شركت در آزمون و عدم پذيرش در دوره هاي آتی خواهد

شد.

 -6داوطلبی كه طی دوره آموزشی نسبت به ترك دوره اقدام نمايد(مطابق با گزارش گیري  ،LMSاجازه شركت
در آزمون پايانی را ندارد.
 -7داوطلب موظف است كلیه ضوابط و مقررات آئین نامه هاي آموزشی و انضباطی سازمان آموزش فنی و حرفه
اي كشور ،قانون جرايم رايانه اي مصوب سال  1388و ضوابط سايت هاي اينترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی را رعايت نمايد .در غیر اينصورت داوطلب خاطی مطابق مقررات مذكور مورد پیگرد قانونی قرار
خواهد گرفت.

 -8آموزشگاه هیچگونه تعهدي در قبال ايجاد اشتغال براي افراد آموزش ديده ندارد.

شرايط كارآموز مجازی
 توانايی كار با ويندوز و اينترنت يا تلفن همراه
 توانايی خودآموزي
 توانايی كار با سامانه آموزشی مجازي (با استفاده ازآموزش آنالين)
 امکان حضور در كارگاههاي عملی و آزمون آنالين ژو عملی آموزشگاه (در صورت تلفیقی بودن دوره)
شرايط اختصاصی:
شرايط اختصاصی هر دوره آموزشی در جدول ثبت نام نام درس در قسمت جزيیات بیان شده است ،لذا كلیه كارآموزان بايد به اين موارد توجه كامل
داشته باشند زيرا در صورت عدم تطابق مدارك شخص با اطالعات وارد شده در سايت ( مانند سطح تحصیالت ،جنسیت و غیره ) كارآموز مجاز به

شركت در آزمون پايانی نبوده و هیچ مدركی به ايشان ارائه نمی شود.

حداقل تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت استفاده از محتواهاي الکترونیکی:
 كامپیوتر/تلفن همراه
 پهناي باند اينترنت با حداقل  128كیلو بايت
 نرم افزارهاي مورد نیاز

adobe flashplyer 10 درصورت استفاده از كامپیوتر
 قابلیت نصب اپلیکیشن در صورت استفاده ازتلفن همراه
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