انجمن تولید کنندگان فوالد ایران -آکادمی ملی فوالد ایران

آیین نامه دوره های آموزشی آنالین

ضمن عرض خوشامد گویی به شما شرکت کننده عزیز در دوره آموزشی آنالین آکادمی ملی فوالد ایران ،لطفا موارد
زیر را به دقت مطالعه و مارا در برگزاری هر چه بهتر دوره های آموزشی یاری فرمایید:

-1کالسهای آنالین در دو روز و از ساعت  03:8صبح تا  1:3:8بعد از ظهر برگزار می گردد .لطفا قبل از شروع دوره
از طریق لینک مربوطه در نرم افزار  Adobe Connectبا نام  http://elm6.ir/ispaمتصل شده و ارتباط خود را
تست نمایید .فیلترشکن های سیستم شما بایستی خاموش باشد .یوزر و پس ورد ،هر دو شماره موبایل شما بدون
صفر ابتدای آن می باشد.
-2در هر یک از روزهای دوره دو نوبت  11دقیقه ای استراحت با هماهنگی مدرس دوره در نظر گرفته شده است.
 -:حداکثر میزان غیبت مجاز در این دوره آموزشی  1ساعت بوده و غیبت بیشتر از این مقدار باعث حذف فرد از دوره
و عدم صدور گواهینامه شده و شهریه پرداخت شده نیز قابل استرداد نمی باشد.
-4در تمام ساعات دوره  2روزه فوق ،حضور و غیاب توسط استاد دوره انجام می شود .با توجه به فشردگی محتوای
دوره آموزشی ،خواهشمند است با حضور به موقع در جلسات کالس و رعایت زمان های استراحت ذکر شده فوق ،ما را
در اجرای هرچه بهتر این دوره یاری فرمایید.
-1جهت سهولت و کارایی بیشتر دوره ،جهت اتصال به کالس آنالین ترجیحا از لپ تاپ و یا سیستم کامپیوتری
استفاده نمایید و با توجه به حضور و غیاب در مدت زمان دوره ،لطفا در طول دوره وب کم سیستم خود را روشن نگاه
دارید .میکروفون خود را فقط در هنگام طرح سوال روشن کنید و مابقی اوقات خاموش باشد.
 -6پس از پایان دوره ،گواهینامه حضور در دوره با هولوگرام انجمن تولید کنندگان فوالد ایران صادر و برای سازمان
ارسال می گردد.
 -7صحبت با تلفن همراه و یا استفاده از شبکه های اجتماعی و  ...در ساعات برگزاری کالس ممنوع است.
 -0در صورت هر گونه سوال یا مشکل در قبل ،در حین برگزاری و یا بعد از دوره از طریق گروه واتس آپ که برای
همین دوره ایجاد شده است مشکل را مطرح فرمایید تا در اسرع وقت پیگیری و رفع گردد.
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مدیر آکادمی فوالد ایران – سید محمد رضا دانشگر

