به نام خداوند جان و خرد
آيين نامه قوانين و مقررات آموزشی و انضباطی
مدرسه ی رباتيک اميرکبير

هدف از تدوین این آییننامه ،تنظیم امور آموزش مدرسه رباتیک امیرکبیر ،برای تربیت نیروی انسانی متخصص متناسب با نیازهای جامعه و
ایجاد هماهنگی در فعالیتهای آموزشی میباشد؛ لذا خواهشمند است با مطالعه این آییننامه مدرسه رباتیک امیرکبیر را در ارتقای سطح فعالیتهای
علمی یاری نمایید.
تعریف:
دانشپژوه :به فردی اطالق میشود که تمایل به شرکت در دوره آموزشی داشته و تشکیل پرونده دادهاست.
آیین نامه آموزشی

مادهی  :1طول یک دوره  11هفته (مجموعا  30ساعت آموزش) با احتساب آزمون پایانی میباشد.
مادهی  :2پس از اتمام دوره ،آزمون پایانی (کتبی و عملی) براساس مفاد هر دوره ،توسط مرکز آموزش مدرسه رباتیک امیرکبیر برگزار میگردد.
تبصرهی  :1باتوجه به استاندارد بودن سوالهای آزمون پایانی ،درخواست تجدید نظر مورد قبول واقع نخواهدشد.
تبصرهی  :2نمرات قبولی دوره در هر واحد با استفاده از میانگین و توزیع نرمال مشخص میشود.
تبصرهی  :3گواهی اتمام دوره هر دانشپژوه ،جلسه اول ترم بعد تحویل دادهخواهدشد.
مادهی  :3قبل از شروع هر ترم تقویم آموزشی هر دوره در وبسایت رسمی مدرسه رباتیک امیرکبیر قرار دادهخواهدشد و کالسها مطابق با آن برگزار
میشود.
تبصرهی  :1تاریخ آزمون پایانی داخل تقویم آموزشی هر دوره درج شدهاست؛ لذا در صورت غیبت در آزمون ،مسئولیت آن بر عهده دانشپژوه
میباشد و امکان برگزاری آزمون جبرانی نخواهدبود.
تبصرهی  :2دانشپژوه میبایست مطابق تقویم آموزشی در تاریخها و ساعات مقرر در مرکز حضور یابد؛ عدم حضور دانشپژوه راس ساعت
تعیین شده در کالسها به منزله یک جلسه غیبت در نظر گرفتهمیشود.
تبصرهی  :3با توجه به وجود تعطیالت رسمی در طول ترم ،حضور در کالس جبرانی مربوطه ،که داخل تقویم آموزشی درج شدهاست ،الزامی
است.
مادهی  :4عدم حضور دانشپژوه به علل موجه و غیرموجه فقط تا دو جلسه غیرمتوالی قابل قبول است و محرومیت از شرکت در آزمون پایانی را به
همراه خواهدداشت.
تبصرهی  :1در صورت غیبت دانشپژوه امکان برگزاری کالس جبرانی یا خصوصی وجود ندارد.

مادهی  :5شرکت در کالسهای معارفه ،توجیهی ،رفع اشکال و  ...برای دانشپژوه الزامی میباشد.
مادهی  :6پس از ثبتنام و واریز شهریه ،استرداد شهریه تحت هیچ عنوان امکانپذیر نمیباشد.
مادهی  :7دانشپژوه میبایست در گروه ثبتنام شده ،شرکت نماید؛ الزم به ذکر است انتقال کالس تا هفتهی اول هر ترم امکانپذیر میباشد.
مادهی  :8در صورت ثبتنام در گروه سنی نامناسب ،از حضور آن دانشپژوه در کالس ممانعت به عمل آمده و مسئولیت این امر به عهده فرد میباشد.
مادهی  :9تمامی قطعات مورد نیاز ،تحت عنوان بستهی آموزشی ،جلسه اول در اختیار دانشپژوه قرار دادهمیشود.
تبصرهی  :1در صورت نیاز مجدد به قطعات داده شده ،میبایست دوباره آن را از فروشگاه مستقر در مدرسه خریداری نماید.
تبصرهی  :2مدرسه رباتیک هیچ مسئولیتی در قبال گمشدن قطعات دانشپژوه ندارد.
مادهی  :10دانشپژوه میتواند بدون درنظرگرفتن آزمون تعیین سطح مجدد تا نهایتا دو ترم متوالی مرخصی بگیرد.
تبصرهی  :1در صورت افزایش تعداد ترمهای مرخصی دانشپژوه به بیش از دو ترم ،نیاز به شرکت در آزمون تعیین سطح میباشد.
مادهی  :11تمامی اخبار و اطالعات مربوطه از طریق مرکز آموزش ،کانالهای رسمی مدرسه رباتیک در فضای مجازی و پرتال آموزشی مستقل ،که
برای هر فرد به صورت مجزا تعریف شده ،به اطالع دانشپژوه خواهدرسید.
تبصرهی  :1با توجه به اینکه ارتباط تلفنی یکی از راههای اطالعرسانی مدرسه رباتیک امیرکبیر میباشد ،لذا هرگاه شماره همراه ثبت شده به هر
دلیلی نیاز به تغییر پیدا کرد ،در اسرع وقت نسبت به اطالعرسانی اقدامشود.
مادهی  :12دانشپژوه میتواند پیشنهادها ،انتقادها ،دیدگاهها و درخواستهای خود را به طور کتبی به دفتر آموزش مدرسه تحویل داده تا پس از
رسیدگی ،اقدام مقتضی انجامشود.
مادهی  :13در صورت عدم رعایت موارد فوق در هر مقطع از دوره آموزش ،بالفاصله از ادامهی تحصیل دانشپژوه خاطی جلوگیری به عمل آمده و
مرکز آموزش طبق قوانین ،مقررات و ضوابط اقدام مینماید.

آیین نامه انضباطی
مادهی  :1رعایت قوانین شرعی ،اخالقی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران الزامی است.
مادهی  :2رعایت شئونات اسالمی الزامی است.
مادهی  :3رعایت احترام و ادب در فضای آموزشی از مهمترین مسائل بهشمار میرود؛ لذا بهکاربردن هرگونه الفاظ زشت و بیاحترامی به سایرین
ممنوع میباشد .در صورت بروز این قبیل مسائل ،دانشپژوه خاطی از ادامهی شرکت در آن جلسه محروم شده و اجازه شرکت در جلسات بعدی منوط
به تصمیمگیری مدیریت مدرسه رباتیک امیرکبیر میباشد.
دانشپژوهانی که تمایل به ثبتنام در مدرسه رباتیک را دارند ،ملزم به رعایت موارد ذکر شدههستند.

آدرس  :تهران – خیابان حافظ – خیابان رشت – مدرسه رباتیک امیرکبیر
وبسایت roboschool.aut.ac.ir :
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