
              موسسه آموزش و تحقیقات جهانگردی طبیعت                                                                                         

 "آئین نامه ثبت نام  "

 سالم، همراه گرامی

 .آمدید خوش طبیعت خانواده به 

 مود  ایو  ،علموی مباحو  از اسوفااده ضوم  زیور، مووارد رعایت با بیایید پس کنیم، سپری هم کنار در را مدتی است قرار

 :نماییم تبدیل یکدیگر برایو هدفمند  خوش ساعاتی به را

 آموزشی امور: الف

 .دارد قرار موسسه ای  آموزشی کادر هایفعالیت سرلوحه در فراگیران رضایت و اداری نظمکیایت آموزشی،  .1

 مجوازی   –حضووری اعوم از )  آموزشوی فضواهای در حضوور اصوو  بوه و کورده رعایوت را جامعه بر حاکم عرف و قوانی .2

 .بگذارید احفرام پایدار اجفماعی ارتباطا  اصو  و دیگران حریم رعایت مناسب، ظاهری پوشششامل : 

 .موسسه الزامی است کارکنان و اساتید دانشجویان، سایر با برخورد در مفقابل احفرام . رعایت3

 میوورا  دففوور ملالعووا  و آموووزش وزار  درخواسووفی شووده ارائووه موودار  صوو ت مسوووولیت نیووز و موودار  تکمیوول .4

 نموی خصوو  ایو  در مسووولیفی گونوه هوی  موسسوه و بووده فراگیور عهوده ربو ، گردشگری و صونای  دسوفیفرهنگی

 .پذیرد

 راهنمایوانیوا  و جهوانگردی و ایرانگوردی راهنمایوان دوره جهوت دریافوت کوار  کارشناسوی مدر  حداقل داشف  توجه :

 برای تمامی فراگیران و همچنی  کار  پایان خدمت نظام وظیاه برای آقایان الزامی می باشد.  گردی طبیعت

 دقیقوه 10 هوم دوره ای هوا و اسواتید، خوود، بوه احفورام جهوت بوه للاواً شود، می آغاز اعالم شده ساعت رأس کالس ها .5

 .آماده حضور در کالس باشید و امکانا  خود را چک بارمایید کالس شروع از قبل

 نکات مهم : 

 همچنی  با توجه به برگزاری  .یدآ می حساب به داخلی نمره از بخشی عنوان به اساتید از بسیاری برای کالس در حضور

کالسهای دوره در پنل آموزشی هماهنگ کشوری، معرفی شده از طرف دففر ملالعا  و آموزش گردشگری، حضور و 

غیاب  کالسها توسط کارشناسان سازمان کامال کنفر  می شود. لذا به جهت جلوگیری از بروز هر گونه مشکل جهت 

 .، برنامه ریزی دقیقی برای شرکت در کالسها داشفه باشید.دریافت مجوز حضور در آزمون جام  و ..

 لذا و باشید می دوره کل زمان سوم یک نفیجه در و درس هر زمان سوم یک حداکثر در موجه غیبت به مجاز تنها شما 

 .شد خواهد مربوطه های هزینه پرداخت و دوره یا درس تجدید به منجر بیشفر غیبت

 در اخوفال  و تونش ایجواد موجوب کوه عموداً، یوا و سوهواً موورد،  بوی و ناص یح سواال  حفی و نامفعارف های شوخی از .6

 .فرمایید خودداری جداً گردد، می آموزشی کالس برگزاری



 باشد. می  سار) عملی و تئوری صور  به نیز تعدادی و تئوری صور  به دوره دروس از تعدادی. 7

 قصود بوه آموزشوی سوارهای کوه اسوت واضوح پور و بووده فراگیوران آمووزش بازدیودها، و سارها اجرای از هدف  :توجه 

 .شوندنمی اجرا تارج و تاریح

 است مؤثر داخلی آزمون نمره در و بوده الزامی دروس ای  عملی بخش عنوان به سارها در حضور. 

 باشد می درس آن تئوری کالس در شرکت به منوط درس یک به مربوط بازدید یا و سار در شرکت. 

 شد خواهند برگزار مؤسسه و اسفاد صالحدید با و تعلیال  در یا ها هافه آخر معموالً سارها. 

 و بوا  فراگیوران عهودهبور  سوار انجوام بورای الزم هوای همواهنگی کلیوه سوار، اجرای فرآیند با آشنایی منظور به

 .داشت خواهند عهده بر را سار آن مسئولیت نار دو یا یک سار هر در که بودهنظار  موسسه 

  برناموه ریوزی و برگوزاری سوارها بور طبوط شورایط خوا  19با توجه به شرایط فورس ماژور فعلی و شیوع کووید ،

 .و با رعایت پروتکل های بهداشفی انجام می شود

 بر طبط اصو  جهوانی اکوتوریسوم بوا اعفقواد بوه اصول احفورام بوه عورف و قووانی  جامعوه  سارها در پوشش نوع

لوذا موسسوه طبیعوت از حضوور دوسوفانی کوه  ،موی باشود کشوور بر حاکم قوانی  و جامعه شرایط ملابطم لی و 

 نسبت به رعایت ای  مهم به هر دلیلی بی توجه باشند ممانعت به عمل خواهد آورد. 

 کند می نظار  برنامه ص یح اجرای بر که داشت خواهد حضور مؤسسه طرف از ای نماینده سار هر در. 

 بوه را مربوطوه هوای عکوس و فویلم سوار، گوزارش بایود فراگیوران همکواری با سار مسئو  سار، هر پایان از پس 

 .دهد ارائه آموزش

  بر طبط بخشنامه دففر ملالعوا  و آمووزش گردشوگری وزار  میورا  فرهنگوی، شوهریه دوره مربووط بوه کوالس

ست برای حضوور در سوار هوا هزینوه هور برناموه را جداگانوه پرداخوت یهای تئوری آن می باشد و فراگیران می با

نمایند. ای  هزینه برای هر سار با توجوه بوه موواردی نظیور مسوافت، مجووز، اقاموت، بیموه و ...، مفاواو  خواهود 

 بود. 

 و فراگیور موی بایسوت جهوت  به نماینوده دوره اعوالم خواهود شودم اسبه و از طرف موسسه  سارها انجام هزینه

 ور در سار نسبت به پرداخت آن در موعد مقرر اقدام نماید. حض

 هوایی دوره و هوا درس  ویوهه). دارنود قورار مودنی مسوئولیت بیموه کامول پوشش ت ت سارها کلیه در فراگیران 

   دارند سار یا عملی کارگاه که

هافوه زودتور بوه فراگیور اعوالم  2و زموان برگوزاری آزموون حوداقل  هسوفند داخلی آزمون دارای شده ارائه های درس .8 

ویوهه  آزموون ،و بوا اعوالم موسسوه دوره انفهوای در داخلوی، هوای آزموون درفراگیور شورکت عدم صور در لذا  .می شود

موجوه  غیبوت) جریموه پرداخوت بوا هوا آن در شورکت کوه شود خواهد برگزار مجدداً مشخص،و ساعت   روز یک در غایبی 

در غیور  .اسوت امکانپوذیر درس هور بورای  بورای هور آزموون ریوا  500،000 مبلغشامل  موجه غیر بصور  رایگان و غیبت

چنانچه فراگیر موفوط بوه شورکت در آزموون غوایبی  اعالموی موسسوه هوم نشوده باشود، ان دوره، ای  صور  و پس از پای

 در آزمون مجدد شرکت نماید.  درصد شهریه دوره  50باید با پرداخت 

 

 

 



  توجه :

 داشوفه غیبوت  موجوه غیور و موجوه از اعوم) دوره کول درآزموون داخلوی  3درحوداکثر  توانود می تنها داوطلب 

 .باشد

 نهوایی  نموره عنووان بوه پایوانی گواهیناموه در آن معود  و شوده جم  جام  آزمون با درس هر داخلی آزمون نمره

 .شود می ذکر

 جوام  آزموون بورای موسسوه طورف از داوطلوب ایو  شوود 12 از کمفور داخلی امف انا  در داوطلبی نمره چنانچه 

 .شد نخواهد معرفی

اطالعا  مربوط به مناب  آموزشی اعم از کفاب ها و جوزوا  و ... از طورف مسوئو  آمووزش موسسوه بوه صوور  دقیوط و . 9

 کامل و در ابفدای دوره اطالع رسانی خواهد شد.

، آزموون آموزشوی سوارهایداخلوی،  هوای آزموون زموان ،کلیه اطالعا  آموزشی نظیر زمان برگوزاری درس هوای دوره. 10

 اطوالع مسوئولیت و شوده رسوانی اطوالع  www.tabiat.ir در سوایت موسسوه بوه آدرس  مصاحبه زبان، آزمون جام  و ...

چوک کوردن سوایت اقودام و ایشوان موی بایسوت بوه صوور  روزانوه نسوبت بوه  باشد، می فراگیر عهده بر ها برنامه ای  از

 .داشت نخواهند عهده بر مسئولیفی هیچگونه خصو  ای  در موسسه مسئولی  نماید و

 ایو  دادیود، دسوت از خوود دوره بوا هموراه را کوالس یوک در شورکت فرصوت مووجهی دلیول هر به بنا که صورتی در .11

 .رانیدذبگ هاهدور از دیگر یکی با همراه را مشخص کالس آن که دارد وجود شما برای امکان

 دریوغ موا از را خوود سوازنده پیشونهادا  للاواً گیورد، موی صوور  نظرسونجی فراگیوران از درس، هور پایوان از پس .12

 .نارمایید

 .است ممنوع و در سارها در ساعا  آموزشی اکیداً آموزشی م یط در دخانیا  اسفعما  .13

 

 ثبت نام : ب

 .هسفند برخوردار قسلی بصور  دوره شهریه پرداخت امکان از فراگیران .1

 فقوره 4طوی شوهریه  موابقی پرداخوت و  نوامثبت ریوا  ابفودای 12،000،000 پرداخوت: صوور  به اقساطی پرداخت شرایط.2

 ریا  می باشد.  8،000،000هر یک به مبلغ  ماه 4 مد  به چک

 ایو  غیور در.شوود انجوام کامول طوور بوه بایسوت موی نوام ثبوت هنگام در شده اعالم شرایط طبط مالی حساب تسویه .3

 .پذیرد می صور  آموزشی های برنامه در فراگیر حضور از جلوگیری جهت الزم اقداما  صور 

 : دوره از انصراف شرایط .4

 انجوام در فورم درخواسوت انصوراف مکفووب بصوور  شوخص توسوط و حضووری بصوور  باید دوره از انصراف درخواست  -

 .شود

http://www.tabiat.ir/
http://www.tabiat.ir/


 .شود می گرففه نظر در زیر جدو  ملابط دوره از انصراف جریمه  -

 ها دوره برای مبلغ کل از جریمه درصد انصراف زمان

 %10 دوره شروع از قبل روز 30 تا نام ثبت از

 %30 دوره شروع از قبل روز 15 تا 29 از

 %50 دوره شروع از قبل روز 7 تا 14 از

 %70 دوره شروع از قبل روز 1 تا 6 از

 %100 دورهپس از شروع 

 توجه:

 نیسوت پذیرففوه عنووان هوی  بوه انصوراف هوا کوالس شروع و قبلی ماده در شده ذکر های تاریخ سررسید از پس 

 .ندارد وجود دریاففی وجوه اسفرداد امکان و

 هور بوه آن مسووولیت و نمایود نموی ایجواد شوهریه عوود  جهوت را حقوی هی  ها کالس در حضور عدم و غیبت 

 .بود خواهد فراگیر برعهده دلیلی

 

 دوره ایو  در شوما حضوور دسوفمایه آن نظیور بوی طبیعوت و فرهنوگ ایوران، تواریخ، بوه عشط

 . بگذارید احفرام  مؤسسه  و طبیعت نبایدهای و بایدها به بنابرای  است،

 از همراهی مسئوالنه شما سپاسگزاریم. 

 

 

...........  قوانی  گافه شده را دقیقاً .............................................. داوطلب شرکت در دوره های آموزشی .........ینجانب خانم/ آقای ................................ا

ی و هنگام ثبت نام ملالعه نموده و ضم  قبو  آن با آگاهی کامل از تمامی شرایط و ضوابط برگزاری ای  دوره ها و پذیرش آیی  نامه های آموزش

شی نضباطی موسسه طبیعت، مفعهد و ملفزم به رعایت مااد آن می باشم و همچنی  با اطالع دقیط از قواعد و شرایط انصراف از ت صیل و عواقب ناا

وز از عدم حضور در کالس های درسی و جلسا  امف انی، مفقاضی ثبت نام  با تعهد رعایت کامل ضوابط حاکم بر مرکز آموزش بوده، که در صور  بر

نامه  هرگونه رففار و گافار مغایر با آن، و یا عدم رعایت موارد فوق الذکر از طرف اینجانب، موسسه می تواند در هر مرحله از ت صیل طبط آیی 

 انضباطی و آموزشی موسسه با اینجانب برخورد نماید.    

      

                               نام و نام خانوادگی فراگیر:                                                               تاریخ تکمیل فرم:  

 امضاء و اثر انگشت فراگیر:                                                                                                


