اطالعیه شماره۴
پیرو تماس برخی از دانشجویان گرامی به اطالع می رساند که

-۱برای کلیه دانشجویانی که در آزمون آنالین شرکت نموده و نمره قبولی اخذ کرده باشند کالس حضوری جلسات
باقی مانده ترم زمستان با اعالم قبلی و در زمان عادی شدن شرایط برگزار خواهد شد .فارغ از اینکه دانشجو در
ترم بهار ثبت نام نموده باشد یا خیر .
-۲زمان شروع کالس های ترم بهار  ۹۹بر اساس استعالم از مراجع مربوطه اواخر فروردین تعیین شده است که
حتی در صورت عادی شدن شرایط قبل از این تاریخ  ،کالس ها به هیچ عنوان زودتر از تاریخ مندرج در سایت ،
شروع نخواهد شد ولی در صورتی که به تشخیص وزارت علوم  ،شروع کالس ها به تاریخ دیرتری موکول شود،
موسسه نسبت به تشکیل کالس ها بر اساس تاریخ اعالمی وزارت علوم اقدام خواهد نمود .
 -۳درصورتی که وزارت علوم تشکیل کالس در ترم بهار را منتفی اعالم نماید .شهریه دانشجویان ثبت نام شده یا
عیناً مسترد یا در صورت تمایل دانشجو به ترم بعد منتقل خواهد شد .
 -۴کالس های ترم بهار به هیچ عنوان به صورت مجازی یا غیر حضوری برگزار نخواهد شد .
-۵علی رغم شرایط ایجاد شده ،موسسه الزم دانسته تا طبق روال گذشته با پیش بینی های الزم از جمله
هماهنگی با مدرسین محترم و رزرو وقت ایشان برنامه ریزی های الزم را به عمل آورده  ،تا به محض عادی شدن
شرایط ،بدون هیچ گونه اخالل و بی نظمی  ،برنامه آموزشی ادامه یافته و خللی در برنامه آموزشی دانشجویان
گرامی ایجاد نشود.
-۶الزم به توضیح نیست که موسسه فاخر مفتخر است که تنها مرکز آموزشی است که در شرایط بحرانی ایجاد
شده با همکاری و حضور شبانه روزی مدرسین و پرسنل محترم  ،عالوه بر پاسخگویی تمام وقت دانشجویان
گرامی  ،با توجه به وقت محدود ،اقدام به برگزاری بیش از  ۲۰مصاحبه تلفنی حداقل با  ۳۵۰نفر از دانشجویان
نموده و ازطریق تهیه ویدیو ،مشاوره تلفنی و برگزاری کارگاه و آزمون آنالین فاینال در کمترین زمان ممکن  ،در
حد توان خود برای کاهش تاثیر منفی شرایط ایجاد شده بر روند آموزشی دانشجویان گرامی تالش نموده است.
امید آنکه با تدبیر  ،تالش و برنامه ریزی عالوه بر شکست این بیماری  ،در حد توان خود قادر به کاهش اثرات
منفی آن بر امور جاری و آموزشی نیز باشیم

