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 گارانتی قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

)که در  طراحی و نظارت از بابت تضمین بسته طالئی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی گارانتیاین 

به آدرس  مهندسین نیوزریال که در سایت                  اینجا بسته طالئی خوانده می شود( به قیمت 

mohandesinNEWS.ir   که در اینجا سایت نامیده می شود( مابین محمدکریمی به شماره ملی(

)که در این تعهدنامه مدرس نامیده می شود( و آقا/خانم ......... به شماره ملی ........ و شماره  0073454532

عودت وجه پرداختی در صورت شناسنامه ........ )که در این تعهدنامه داوطلب خوانده می شود( به منظور 

عدم قبولی در اولین آزمون نظام مهندسی طراحی و یا نظارت تاسیسات برقی )در اینجا آزمون گفته می 

شود، تنظیم شده است. این تعهدنامه صرفا در صورت ارسال برگزار می خرید بسته طالئیشد( که بعد از 

این تعهدنامه  توسط مدرس، معتبر است.و امضای آن  info@mohandesinNEWS.irایمیل از آدرس 

 بند تدوین شده است. 16 و صفحه 2در 

 ( محتوای محصول آموزشیالف

حاوی پنج جلد کتاب، یک فیلم آموزشی، چهار دوره آزمون آزمایشی و رفع اشکال آنالین بسته طالئی بسته 

 است. جزئیات این بسته عبارت است از:

 .بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیطبقههای درسنامه و پرسشکتاب  1-1

 واژگان کلیدی تاسیسات برقی. 1-2

 .کتاب تاسیسات برق پالس 1-3

 .برقی های آزمون نظام مهندسی تاسیساتریح پرسشکتاب تش 1-4

 .کتاب میکرو تاسیسات برقی 1-5

 .فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی 1-5

 چهار دوره آزمون آزمایشی که طبق جدول زمان بندی قبل از آزمون از طریق سایت انجام می شود.   1-6

 رفع اشکال و پاسخگوئی به سواالت در زمینه آزمون به صورت آنالین با اپلیکیشن پیام رسان 1-7

 ( تعهدات مدرسب

درصد 70برای کسب حداقل مدرس تضمین می کند که بسته طالئی قادر به آماده سازی داوطلب  2-1

 درصد( است.50نمره کل الزم برای قبولی در آزمون و کسب نمره قبولی )
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ده درصد تضمین ش70در صورت عدم قبولی در آزمون، مدرس موظف است معادل درصد اختالف بین  2-2

ید )به عنوان و نمره کسب شده را عینا به شماره کارت بانکی مندرج شده توسط داوطلب در سایت واریز نما

کسب کرد،  30 گر نمرهو باالتر را کسب نمود، مبلغی عودت داده نمی شود اما ا 50مثال، اگر داوطلب نمره 

 باید برگشت داده شود(. مدرس به داوطلبدرصد مبلغ پرداختی از سوی 40

مبلغ  روز کاری بعد از تایید درخواست برگشت وجه از سوی داوطلب، 10مدرس موظف است حداکثر  2-3

 محاسبه شده در بند قبل را عینا به کارت بانکی داوطلب واریز نماید.

 معتبر خواهد برای اولین آزمونی که بعد از خرید این محصوالت آموزشی برگزار شده،تعهدنامه، صرفا  2-4

 بود.

 ( تعهدات داوطلبج

( inbr.ir داوطلب موظف است بعد از اعالم نتایج آزمون توسط دفتر مقررات ملی ساختمان )به آدرس 1-3

درس مسایت وارد کند.  (، درخواست بازگشت وجه را در50و در صورت عدم قبولی )عدم اکتساب نمره 

 مجاز به مشاهده کارنامه داوطلب برای بررسی صحت ادعای ایشان است.

ند، در صورتیکه داوطلب در هر دو آزمون طراحی و نظارت نظام مهندسی تاسیسات برقی شرکت ک 2-3

 مبنای محاسبه آزمونی است که باالترین نمره کسب شده است. 

استفاده تبلیغاتی  امه آزمون نظام مهندسی خود را به سایت برای بازنشر وداوطلب اجازه استفاده از کارن 3-3

 می دهد.

 ( موراد لغو تعهدنامهد

ریافت مبلغ دعدم حضور یا عدم ثبت نام در اولین آزمون بعد از خرید، به منزله انصراف داوطلب از  4-1

 تضمین است.

ن، پرداخت سط دوم را قبل از برگزاری آزمودرصورتی که داوطلب خرید را به صورت اقساطی داده و ق 4-2

 نکند، این تعهدنامه لغو می شود.

 

 امضا

 محمدکریمی      

 


