
 

 بسمه تعالی

 

 آئین نامه و مقررات زبان آموزان

زبان های خارجی دانشگاه آفاق در مرکز آموزش   

 

 الف(مقررات عمومی:

  با پوشش مناسب در مرکز آموزشی رعایت شئونات اسالمی، اخالقی و اجتماعی و حضور 

 عدم استفاده از تلفن همراه در کالس 

  کالسخودداری  از به همراه آوردن دوستان به 

 همکاری با مسئولین مرکز آموزش به منظور حفظ و اجرای اصول و مقررات مربوطه 

 اطالع رسانی به موقع مبنی بر عدم مراجعه مستقیم به کالس 

 

 ب(مقررات آموزشی:

 همراه داشتن کارت زبان آموزی ترم جاری در کلیه جلسات درسی 

  عدم غیت بیش از سه جلسه در طول ترم 

  جلسه، حتی غیبت موجه باعث محرومیت زبان آموز از شرکت در امتحان پایان دوره غیبت بیش از سه

 خواهد شد.

  عدم تاخیر در ورود به کالس و همچنین عدم تعجیل در خروج از کالس)در مواقع ضروری با دفتر هماهنگ

 فرمایید(

  لسه غیبت محسوب میشود.جهر سه مورد تاخیر یک 



 جبرانی الزامی است. حضور در کلیه جلسات فوق العاده و 

 .زبان آموزان مجاز به شرکت در کالس های گروه های دیگر نمی باشند 

  در صورت داشتن وقفه تحصیلی)حتی به مدت یک ترم( شرکت در آزمون تعیین سطح، جهت ادامه تحصیل

 الزامی است.

 

 ج(شرایط قبولی در هر ترم: 

  011از  70کسب حداقل نمره میانگین 

 در فعالیت کالسی 01از  01ب حداقل کس 

 د(مقررات استرداد ودیعه:

  زبان آموز می تواند بعد از یک جلسه)اولین جلسه آموزشی( انصراف خود را کتبا به دفتر اعالم داشته و

 استرداد ودیعه نماید. در غیر این صورت ودیعه قابل استرداد نمی باشد. 

  حضور اولیای زبان آموز انجام می گیرد. رسال د 01استرداد ودیعه برای زبان آموزان زیر 

 

 و(موارد خاص:

 خودداری از آوردن اشیاء گران بها و وسایل غیرمرتبط با امور تحصیلی به مرکز 

 .به همراه داشتن کارنامه هنگام ثبت نام ترم جدید الزامی است 

  برگه امتحانی برای در صورت عدم پرداخت شهریه به صورت کامل، سیستم اتوماسیون مرکز قادر به صدور

 زبان آموز نبوده و درنتیجه از امتحان محروم خواهد شد.

 .حفظ احترام به عقاید شخصی و قومیتی همکالسی و استاد از ضروریات یک محیط آموزشی است 

 عدم استعمال دخانیات در محیط آموزشی و اطراف مرکز 


