بنام خدا
ضوابط و مقررات شرکت در دوره ها و آزمون های
آموزش مجازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
بخش اول :ابزارها و امکانات ضروری


دسترسی به لوازم ارتباطی مناسب نظیر کامپیوتر ،تبلت و گوشی تلفن همراه هوشمند مجهز به دوربین ارتباط
تصویری (وب کم)



دسترسی به اینترنت مطمئن و پایدار



عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

بخش دوم  :مقررات شرکت در دوره های آموزشی



در سیستم های آموزش آنلاین به هر شرکت کننده ،یک حساب کاربری بر مبنای کد ملی تعریف می شود .با توجه به
اینکه دوره ها بصورت آنلاین و با حضور همزمان مدرس دوره و شرکت کنندگان تشکیل می شود ،لذا حضور بموقع و
اتصال به سیستم آموزشی در زمان برگزاری دوره الزامی است.



شرکت کنندگان باید الزاما با حساب کاربری خود در دوره ها شرکت نمایند.



حداقل مدت برگزاری هر دوره  %58مدت کل دوره است در غیر اینصورت دوره برگزار شده قابل پذیرش نبوده و امکان
صدور گواهینامه نخواهد بود.



با توجه به ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی ،حداکثر غیبت مجاز در دوره ها به میزان  58درصد مدت دوره می باشد .لذا
مدت حضور شرکت کنندگان در دوره (مدت آنلاین بودن) توسط سیستم دقیقا محاسبه می شود و درصورت غیبت بیش
از  58درصد زمان دوره ،نام شرکت کننده بصورت خودکار از لیست نهایی دوره حذف می گردد.

بخش سوم  :مقررات شرکت در آزمون های پایان دوره



داشتن ابزار ارتباطی مناسب و مجهز به دوربین ارتباط تصویری و همچنین اطمینان از دسترسی به اینترنت مطمئن و
پایدار از الزامات شرکت در آزمون ها می باشد.



حضور بموقع ده دقیقه قبل از شروع ازمون الزامی است .پیش از شروع آزمون ارتباط شما توسط مدیر سیستم بررسی
می شود و در صورت وجود اشکال یا اختلال موضوع توسط ایشان بررسی و رفع اشکال خواهد شد.



با توجه به لزوم احراز هویت شرکت کنند گان و اطمینان از سلامت آزمون های پایان دوره ،لازم است شرکت کنندگان
تصویر خود را در طول مدت زمان برگزاری آزمون منتشر نمایند و این ارتباط بصورت مستمر تا پایان آزمون برقرار باشد..



استفاده از هرگونه وسایل ارتباطی و یا صحبت با سایر اشخاص بجز مدیر سیستم جزو مصادیق تخلف و تقلب محسوب
شده و نمره آزمون مربوطه غیر قابل قبول خواهد بود.



شرکت کنندگانی که به هر دلیل موفق به قبولی در آزمون دوره ها نشوند (عدم احراز هویت ،نمره پایین تر از حد نصاب
یا غیبت در آزمون) میتوانند با هماهنگی مجری آموزشی و تایید سازمان و مدرس ،در آزمون دوره بعدی همان عنوان
دوره شرکت نمایند.



شرکت کنندگانی که مشکل اینترنت و امکانات دارند میتوانند با هماهنگی قبلی نسبت به شرکت در دوره و آزمون بصورت
الکترونیکی و در محل دانشگاه اقدام نمایند.

