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 بسمه تعالی
 ژئوماتیک آنالین (حضوریغیر) آنالین کالس های متقاضیانص ثبت نام فرم مخصو

 

 برای آمادگیغیرحضوری( در حوزه کالس های آنالین ) دورکار پرداز توانا )ژئوماتیک آنالین( با ایده برگزاری موسسه 

شروع به فعالیت  دادگستری کارشناس رسمی و کارشناس رسمی قوه قضاییه، (۳)ورود به پایه  نظام مهندسی هایآزمون

رائه ا نماید که خدمات و محصوالت خود را با کیفیتی فراتر از انتظارات متقاضیان خود ژئوماتیک آنالین تالش مینمود. 

این موسسه استفاده پورتال آموزشی از خدمات  توانندمتقاضیان میهای آنالین، ه طور مثال در زمان برگزاری کالسبدهد. 

 در حین کالس ئوهای کالسی، حضور و غیاب آنالین توسط مدرسمجهز به تکرار نمایش ویدنمایند. این پورتال آموزشی 

، آموزش کالس آنالیننین این موسسه بعد از برگزاری هر همچ ان برگزاری آزمون های آزمایشی آنالین می باشد.کامو 

 های آموزشی ویدئویی همراه با جزوه، سرفصل، بسته)در قالب  DVD صورتشرط رضایت مدرس خود، به  های خود را به

این حوزه بتوانند از امکانات مذکور  به عالقمندان که است امید. دهد می قرار عالقمندان اختیار در( …نمونه تست و 

 .خواسته های خود دست یابند ت بیشتر بهاستفاده نموده و با سهول
 

 :(غیرحضوری)ویژگی های کالس های آنالین معرفی 

 در کالس های آنالین از مزایای زیر برخوردار خواهید شد: با شرکتگرامی متقاضی 
 

 عدم نیاز به حضور فیزیکی .1

 از لپ تاپ، تبلت و گوشی تلفنبا استفاده  عزیز در سراسر کشور به صورت اینترنتی متقاضیانامکان حضور 

 هوشمند
 

 عدم نیاز به رفت و آمد .2

 فه جویی در هزینه )رفت و آمد و اسکان( جهت شرکت در کالس حضوریصر
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 آسایش متقاضی .3

 (...د )منزل، محل کار و بخواه متقاضیامکان شرکت در کالس در کمال آرامش و از هر جایی که 

 

 (در صورت هماهنگی و موافقت مدرسجلسات )امکان مشاهدۀ بازپخش  .4

و بررسی اشکاالت در هر  از طریق پورتال آموزشی موسسه مجدد( کالس ها هامکان مشاهدۀ بازپخش )مشاهد

  امکان پذیر خواهد بود. متقاضیانبرای  زمان دلخواه
 

 امکان پرسش و پاسخ حین و بعد از اتمام کالس .5

دن امکان برقراری چت و پرسی قادر به صحبت کردن با مدرس و همچنین متقاضی آنالین، در حین کالس

 متقاضیان در طول هفته مانی بین جلساتدر فاصلۀ زهمچنین . د بوداین دو طریق خواهایشان از های خود از سوال

 ،(گرامتلدر گروه کالسی با مدرس و دیگر افراد رکت و پرسش و پاسخ مشا) تلگرام رسانپیام از طریق توانندمی

 فراهم خواهد بود. متقاضیبرای رفع اشکال و پرسش و پاسخ امکان 
 

  / کتب مربوط به اساتیدهر جلسه پیش از شروع دراختیار داشتن جزوات .6

به دو صورت زیر بنا بر خواست انجام می شود  ها که تدریس براساس آن مدرستالیف شده توسط کتب یا جزوات 

 به متقاضیان عزیز ارائه خواهد شد: مدرس

قابلیت دانلود مستقیم جزوات از پورتال ) جزوات قبل از شروع کالس به صورت کامال رایگان ارسال فایل -1

 (آموزشی

 .خواهد شد ارائهیژه به متقاضیان که همراه با تخفیف و مدرسهای تالیف شده توسط کتاب خرید  -2

 عدم نیاز به تکنولوژی پیشرفته .7

هر ا بآنالین امکان شرکت در کالس نصب و  متقاضینرم افزار ورود به کالس آنالین به راحتی بر روی دستگاه 

آموزش یادآوری می شود  د داشت.خواه برای متقاضی امکان (گوشی تلفن همراه ، تبلتتاپ پلوسیله ممکن )

 با نماینده ژئوماتیک آنالین خواهد بود. کالس آنالین ورود بهنحوه نصب و 
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 عدم نیاز به حجم زیاد اینترنت .8

گرامی  متقاضیانبه البته  و بدون نیاز به اینترنت پرسرعت.  با سرعت نرمالامکان شرکت در کالس با اینترنت 

ر فحتما از بسته های اینترنتی استفاده کنند که احتمال قطعی آنها در طول کالس آنالین صه می شود توصی

 باشد. 
 

 :در کالس های آنالین ثبت نام و تهعدات متقاضیانژئوماتیک آنالین عمومی  قوانین

 دارای تضمین کیفیت بوده و در صورت عدم رضایت از کیفیت در روز اول ژئوماتیک آنالین آنالین  کالس های

 شود.زاری کالس، کل مبلغ عودت داده میبرگ

 ژئوماتیک نماینده از جانب آموزشیآنالین  کالسبرقراری جلسات  افزارنحوه کار با نرم و ارائه راهنمای آموزشی 

این ی نحوه برگزاربا  آنان با هدف آشنا کردن  آنالینکالس قبل از شروع  هفته یک، حداکثر متقاضیانبه  آنالین

 .باشدالزامی می ،کالس آنالین

 ز قبل ا هفته یکحداکثر  ژئوماتیک نماینده از جانب پورتال آموزشی موسسهاز استفاده  ارائه راهنمای آموزشی

 کالس آنالین الزامی می باشد. شروع

 ری با کیفیت برگزا متقاضیان آشناییجهت  در سایت ژئوماتیک آنالین، آموزشی و ویدئوهای دمو ئه سرفصلارا

از  آنالین کالس هفته قبل از شروع 1حداکثر  ،مربوطه نحوه تدریس مدرسهمچنین آشنایی با و  کالس آنالین

  می باشد.الزامی  متقاضیانبه  ژئوماتیک آنالین نماینده جانب

  وجود دارداز طریق مدرس با پیام رسان تلگرام تا روز آزمون امکان رفع اشکال آنالین و لحظه ای. 

  ایها رایانهگردد و اهم آموزشمی برگزاررنت و به صورت مجازی در بستر اینت آنالینکالس باتوجه به اینکه 

 و لپ تاپ سالم، مناسبهمچون اینترنت  ،شرکت در کالسموظف است ملزومات کافی جهت  متقاضیباشند، می

 به همراه داشته باشد. الس آنالینکزمان با کیفیت را در کل  الزم جهت ارائه سایر ابزارهای

  اطالعات شخصی خود از جمله تمامی  (در همین فایلمراجعه به بخش آخر )ثبت نام فرم پر کردن لطفا در زمان

پر کردن اطالعات مسئولیت عواقب  .ل را به درستی وارد کنیدآدرس ایمیل و شماره موبای نام و نام خانوادگی،

 .خواهد بود متقاضیبا شخص اشتباه در فرم ثبت نام 
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  نام کاربری و رمز عبور جهت استفاده از  متقاضیبه  آنالین، از طریق پشتیبان در کالس آنالینبعد از ثبت نام

ان کام ،حضور و غیاب ستیلنمایش ئوهای کالسی، تکرار نمایش ویدخدمات پورتال آموزشی ژئوماتیک آنالین )

کاربری و رمز نام  محرمانه نگه داشتنمسئول  متقاضیارائه خواهد شد.  (آزمون های آزمایشی آنالین شرکت در

 خواهد بود.ورود خود 

 دهد، و یا به کسی  قرار که نام کاربری و رمز ورود خود را در اختیار شخص دیگری هد بودنخوامجاز  متقاضی

  دسترسی پیدا کند. می باشد ی کالسیویدئوهابانک  که شامل خودد که به حساب کاربری اجازه ده

  اتیک پورتال آموزشی ژئوم گونه سو استفاده ازهرمسئول  متقاضیو بوده مجاز ن ی کالسیویدئوها انتشار و تکثیر

. به همین منظور خواهد بود ایشان صورت گرفتهورود ی و رمز کاربر نامبا در ارتباط به هر دلیل که آنالین 

شخصیت حقوقی از عامالن سو استفاده شکایت کرده و تمام مراحل قضایی را برای  یک ژئوماتیک آنالین به عنوان

 ت رفته خود طی خواهد نمود.پس گرفتن حقوق مادی و معنوی از دس

 لیه دالکه ب متقاضیانیگذاشتن  اریصرفا به منظور در اخت خدمات ارائه شده در پورتال آموزشی ژئوماتیک آنالین 

در کالس  متقاضیو در صورت غیبت جلسه( را نداشته وجود داشته  ۳مختلف امکان حضور در کالس )تا سقف 

 آنالین حذف خواهد شد. کالسلیست جلسه اکانت وی مسدود و اسم ایشان از  ۳آنالین بیش از 

 موظف است پس از مطالعه کامل و امضای آن یک نسخه در نزد خود نگهداری و نسخه دیگری برای  متقاضی

یا در پیام رسان تلگرام  (malekzadeh@gmail.com.Ardalanاز طریق ایمیل ) ژئوماتیک آنالیننماینده 

(ekzadeh2Ardalan_Mal@)  رسال نماید.ا 

 قابل پرداخت خواهد بود:به شکل زیر  یبه صورت نقدی و اقساط کالس شهریه 

  (به صورت رایگانجامع موسسه آزمایشی  های آزمون شرکت دربا امتیاز پرداخت نقدی ) -1

 (گرددبیمه باید  توسط متقاضی از قبلارائه شده  چک) ماهه 2درصد چک  50درصد نقد،  50 -2

 تقاضیانم نباشد باید کل وجه ثبت نام مربوط به کالس قادر به تشکیلبه هر دلیل  ژئوماتیک آنالین در صورتی که 

 .را مستردد نماید خود

 از جمله سیل، زلزله، آتش سوزی، وفات هریک از طرفین و ... کلیه بندهای  درصورت بروز هرگونه بالیای طبیعی

اختیار  در صفحه word 5فایل یک  قالب دراین قرارداد یک نسخه از  این متن منفک و قرارداد فسخ خواهد شد.

موظف است پس از مطالعه کامل و امضای آن یک نسخه در نزد خود  متقاضیقرارخواهد گرفت و  متقاضی

 ارسال نماید. ژئوماتیک آنالیننگهداری و نسخه دیگری برای نماینده 
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 موسسه ژئوماتیک آنالین: (غیرحضوری) آنالین های در کالسمتقاضی فرم ثبت نام 

  نام:

  نام خانوادگی:

پورتال ورود به مخصوص نام کاربری )

 (آموزشی

 در این فرم مجاز نیست.رمز عبور ذکر * 

 

  نام پدر:

  ایمیل:

  شماره ملی:

  شماره تلفن همراه:

  شماره تلفن ثابت:

 آدرس دقیق محل سکونت:

 

 

 

  شماره ثابت محل سکونت:

 آدرس دقیق محل کار:

 

 

 

  شماره تلفن ثابت محل کار:

 :یمتقاضط ستو تکمیلیتوضیحات ذکر 
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