ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ و اداري آﻣﻮزﺷﮕﺎه زﺑﺎن ﺑﻬﺎر داﻧﺶ
)ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﻈﺒﺎﻃﯽ(
 (1ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎز ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺒﺖ در دورهﻫﺎي ﺗﺮﻣﯿﮏ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (2در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت ﻏﯿﺒﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ،زﺑﺎنآﻣﻮز ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺗﺮم آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 (3زﺑﺎنآﻣﻮز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  5دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﻼس ،در ﻣﺤﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 (4ﺑﺮاي زﺑﺎنآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﺎد وارد ﮐﻼس ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ،ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻏﯿﺒﺖ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
 (5درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ،زﺑﺎنآﻣﻮزي را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﻢ ﮐﻼس ﻧﭙﺬﯾﺮد ،زﺑﺎنآﻣﻮز ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺮك ﮐﻼس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 (6آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل زﺑﺎنآﻣﻮز ،ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 (7زﺑﺎنآﻣﻮز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در روز و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ،ﻋﺪم
ﺣﻀﻮر در آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
 (8زﺑﺎنآﻣﻮز ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آﻣﻮزش ،ﺟﻬﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮي ،ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (9ﺧﻮردن ،آﺷﺎﻣﯿﺪن و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻼس و در زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (10ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻬﻤﺎن در ﮐﻼس ،ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (11اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﮐﯿﺪا ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (12در راﺳﺘﺎء رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ﺳﺪ ﻣﻌﺒﺮ ،آﻣﻮزﺷﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﯿﺎط ورودي ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﭘﺎرك ﺧﻮدرو
ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽداﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،زﺑﺎنآﻣﻮز ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺎرك ﺧﻮدرو ﺧﻮد ﯾﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﺟﻠﻮي
درب ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏزا اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و از ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯽﺟﻬﺖ در ﺟﻠﻮ درب ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (13زﺑﺎنآﻣﻮز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺗﺮم ،ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﮐﻼس ،در ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺪرس ،ﻣﺸﺎور آﻣﻮزش و
ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ،ادب و اﺣﺘﺮام را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم آﺳﯿﺐرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﻮال آﻣﻮزﺷﮕﺎه ،ﺟﺰو ﺗﻌﻬﺪات زﺑﺎنآﻣﻮز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (14زﺑﺎنآﻣﻮز ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﮕﺎه در ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﺶ ﻟﺒﺎسﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽداﻧﺪ.
 (15ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺧﺼﻮص ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎرج از ﺿﻮاﺑﻂ درﺳﯽ زﺑﺎنآﻣﻮز ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﺎن و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺎرج از ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎنآﻣﻮزان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺨﺺ زﺑﺎنآﻣﻮز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (16واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن در آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﮐﻼس و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وي ،ﻟﻄﻔﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده و از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ درب ﮐﻼس
ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي دﻗﯿﻖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮوج زﺑﺎنآﻣﻮز از ﻣﻮﺳﺴﻪ ،ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼﺳﯽ اﻫﺘﻤﺎم ورزﻧﺪ.

 (17واﻟﺪﯾﻦ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺒﺖ و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻣﻮﺳﺴﻪ ،اﻋﻼم ﮔﺰارش
ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب وي را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

