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                    توضیحات ) مهم(  :  
 

 جهت انجام سایر هماهنگی ها ،  ثبت نام ، تنها در مهلت تعیین شده  صورت می گیرد. -1

در دوره  می توانند  ،  مدت دوسال و نیم گذشته باشد    آنها  صدور پروانه  از تاریخ   که    2و مهندسان پایه   آنها مدت یکسال و نیم پروانه  از تاریخ صدور    که  3مهندسان پایه   -2

 های آموزشی شرکت نمایند.

ات نسبت به گذراندن دوره های  اعتبار گواهینامه های آموزشی ، از تاریخ برگزاری به مدت سه سال می باشد، لذا جهت تسریع در روند ارتقا پایه خود ، قبل از تکمیل سنو -3

 یید.اآموزشی اقدام نم

قبل از ثبت نام و شرکت در دوره حتما  گذشته باشد ، لذا    2سال از پایه    5می بایست    1به 2و جهت ارتقا از پایه    3سال از صدور پایه    4بایست    می   2به    3جهت ارتقا پایه از   -4

 تاریخ صدور پایه قبلی خود را کنترل نمایید. 

در صورت تغییر شیوه نامه ، دوره های آموزشی افرادی که  ا  ، لذمی باشد    97ان  و اصالحیه آب  19/10/91مورخ    64917/420/400شیوه نامه ابالغی  با توجه به    دوره های مربوطه -5

 ارتقا آنها به پس از ابالغ شیوه نامه جدید موکول گردد مطابق همان شیوه نامه جدید مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 . مراجعه نمایند   otc.pnu.ac.irسایت جهت ثبت نام به  متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی می بایست     -6

 .در هنگام ثبت نام به عنوان دوره دقت نمایید. دوره ثبت نام شده به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد  -7

 .بت نام خود را در زمان تعریف شده تکمیل نمایند برگزاری کالس بسته خواهد شد لذا الزم است مهندسین محترم ثساعت قبل از شروع    48ثبت نام دوره   -8

 در تاریخ برگزاری دوره ها ، مراتب یک هفته قبل از برگزاری هردوره اعالم می گردد. در صورت هرگونه  تغییر   -9

 ون آن درس خواهد شد . رعلت( موجب محرومیت از شرکت در جلسه آزمه  )بههر درس  ساعات    %20بیش از  رموجه  غیو غیبت  می باشد  حضور در کالس الزامی   -10

 

، مراتب را به    بالفاصله و حداکثر تا دو روز قبل از تشکیل اولین جلسه درس  ر کالس را نداشته باشد، می بایستر دلیل امکان حضور ده  داوطلبی به،    ثبت نامچنانچه بعد از   -11

و    محستتوش شتتدهغیبتتت    هبه منزلواهد ماند. بدیهی است عدم اطالع بموقع ،  نامبرده محفوظ خدوره های بعدی  ش اعالم دارد، در اینصورت  شهریه پرداختی جهت  آموز

 .شهریه پرداختی غیر قابل برگشت خواهد بود
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 مرحله تماس گرفته شود.فقط با پشتیبان همان در هر مرحله ، لطفا در صورت بروز مشکل بروز هر گونه مشکل با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید. صورتدر 

 

 09303039491 فاطمه غالمی  ر ثبت نام امو

 09151881600 مریم اصغری  و آزمونها  کالس ها یگزارپشتیبانی بر
 

 


