
 

 

 آزمون نظام مهندسی برق  قرارداد گارانتی های کالس آنالین

 

، که از این به بعد آکادمی خوانده می شود، و ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴این قرارداد مابین محمد کریمی مدیر آکادمی کریمی شماره موبایل 

یت(، آقا/خانم ........... به شماره شناسنامه ..... سال تولد ..... شماره کارت .... بانک ... و شماره موبایل .... )شماره ثبت شده در سا

و   ماده  ۸انده می شود، به منظور تعیین شرایط گارانتی های کالس آنالین نخبگان آزمون نظام مهندسی برق در  که داوطلب خو

 می شود.   ۱۴۰۰در تاریخ .../.../ صفحه عقد  ۴

 ( موضوع قرارداد ۱ماده 

که توسط آکادمی به داوطلب به شرح  آزمون نظام مهندسی برق    موضوع قرارداد عبارت است از ارایه گارانتی های کالس آنالین

 موارد آتی، در قبال تعهد داوطلب به پرداخت .... ریال از طریق .... می باشد. 

 ( تعاریف ۲ماده 

بسته طالیی: بسته طالیی آزمون نظام مهندسی برق طراحی و نظارت، یک بسته آموزشی بوده که شامل محصوالت آموزشی 

بندی شده آزمون نظام  های طبقهدرسنامه و پرسش( کتاب  ۲( فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی،  ۱د:  زیر می باش

(  5کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی،   (۴( کتاب تاسیسات برق پالس،  ۳،  مهندسی تاسیسات برقی

 ( رفع اشکال آنالین ۸آزمون های آزمایشی و  ۴( ۷یسات برقی، ( کتاب میکرو تاس6کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی، 

آزمون نظام مهندسی برق: آزمونی که توسط دفتر مقررات ملی وزارت راه و شهرسازی از مهندسین برق گرفته می شود. در این  

 قرارداد، اولین آزمونی که بعد از کالس برگزار می شود، مدنظر می باشد. 

آدرس   به  کریمی  آکادمی  سایت  تیکت(     mohammad-karimi.comسایت:  ارسال  )برای  سایت  این  کاربری  ناحیه  و  بوده 

 می باشد. /https://mohammad-karimi.com/my-accountدارای آدرس 

 ( وظایف آکادمی۳ماده 

دقیقه استراحت )هر   ۱5یقه تدریس و  دق  ۱۰5جلسه و هر جلسه    ۲روز، هر روز    ۱۸( بستر برگزاری کالس آنالین به مدت  ۳-۱

 را فراهم آورد. جلسه  ۷۲ساعت( جمعا به مدت  ۲جلسه 



 

 

  -یتوان و بار مصرف، این سرفصل ها عبارتند از:  ( تدریس طبق سرفصل های آموزشی در موضوع قرارداد باید انجام شود۳-۲

  -  آن  زات یتابلو و تجه  -  ویتوان راکت  یجبران ساز  -  نیزم  ستمیحفاظت و س  -یمنابع انرژ  -ی  سطح مقطع و افت ولتاژ هاد

محیط های مرطوب   - رو متحرک سانسور، پلکان برقی و پیادهآ - سیستمهای جریان ضعیف -یی  روشنا ستمیس - دهایکل میتنظ

ش جامع آموز  -بررسی نحوه مطالعه منابع عمومی    -وسایل محدودکننده جریان    -جریان اتصال کوتاه    -اجرای سیستم ارتینگ  

 نکات کلیدی برای موفقیت در جلسه آزمون  -کلیدواژه 

روز قبل   ۲و    ۴،  6،  ۸به ترتیب  جامع  چهار آزمون آزمایشی  سه آزمون آزمایشی مرحله ای )کوییز( در طول برگزاری دوره و  (  ۳-۳

 از شروع برگزاری آزمون نظام مهندسی برق برگزار نماید.

 ساعت قبل از روز برگزاری آزمون نظام مهندسی برق انجام شود. ۲۴آنالین تا ( پشتیبانی و رفع اشکال ۳-۴

 نظارت( بدون دریافت هزینه بعد از ثبت نام داوطلب به ایشان ارسال شود. -آزمون نظام مهندسی برق )طراحی طالیی ( بسته۳-5

 در اختیار داوطلب قرار گیرد.  ( تمامی جلسات کالس ضبط شده و به صورت رایگان از طریق پلت فرم اسپات پلیر ۳-6

 ( وظایف داوطلب۴ماده 

حضور مستمر در کالس و تالش برای درک مفاهیم و استفاده از کالس، کتاب ها، فیلم آموزشی، آزمون آزمایشی و رفع  (  ۴-۱

 اشکال

 انجام کلیه تعهدات مالی در قبال این قرارداد.  ( ۴-۲

 ( گارانتی ها۵ماده 

بازگشت وجه5-۱ گارانتی  آغاز جلسه سوم کالس، عدم   (  از  پیش  تا  داوطلب  در صورتیکه  از کیفیت:  در صورت عدم رضایت 

رضایت خود را از کیفیت مطالب ارایه شده در کالس از طریق ناحیه کاربری سایت آکادمی، به صورت مکتوب، اعالم کند، کل  

آکادمی و امضا و ارسال فرم تسویه حساب، به    آکادمی و تحویل گرفتن آن توسطبه    هزینه کالس، بعد از عودت بسته طالیی

 به اتمام می رسد.  ایشان مسترد می شود. بدیهی است با عودت وجه، قرارداد

از بین داوطلبان ثبت نام کننده در کالس، یک نفر که باالترین نمره را در هر دو آزمون نظام  :  گارانتی دعوت به همکاری(  5-۲

مهندسی برق طراحی و آزمون نظام مهندسی برق نظارت کسب کرده به همکاری با آکادمی دعوت می شود. شرایط استخدام 

ه همکاری نداشته باشد، کل هزینه کالس به ایشان،  تمایل بطبق قانون کار بوده و در صورتیکه به هر دلیلی، داوطلب موردنظر  

به آکادمی و تحویل گرفتن آن توسط آکادمی و امضا و ارسال فرم تسویه حساب، به ایشان عودت داده   بعد از عودت بسته طالیی

 می شود.



 

 

و آزمون نظام مهندسی  در صورتیکه داوطلب موفق به قبولی در هیچکدام از د:  گارانتی بازگشت وجه در صورت عدم قبولی(  5-۳

هز نشود، کل  نظارت  برق  مهندسی  نظام  آزمون  یا  تحویل  پرداختیینه  برق طراحی  و  آکادمی  به  بسته طالیی  عودت  از  بعد   ،

 مسترد می شود.   گرفتن آن توسط آکادمی و امضا و ارسال فرم تسویه حساب، به ایشان 

با سواالت(  5-۴ با منابع  انطباق  ارایه   ۷۰قل  در صورتیکه حدا:  گارانتی  با مطالب  درصد از سواالت آزمون نظام مهندسی برق، 

به آکادمی و بسته طالیی  همراه آن منطبق نباشد، کل هزینه کالس به داوطلب، بعد از عودت  بسته طالیی  شده در کالس و  

با مطالب تدریس   امضا و ارسال فرم تسویه حساب، به ایشان عودت داده می شود. تطبیق سواالت آزمون نظام مهندسی برق

کل   برعهده آکادمی و با ارجاع دقیق به منابع آموزشی ارایه شده توسط آکادمی می باشد.بسته طالیی  شده در کالس و مفاهیم  

به آکادمی و تحویل گرفتن آن توسط آکادمی و امضا و ارسال فرم تسویه حساب، به  بسته طالیی  ینه پرداختی، بعد از عودت  هز

 مسترد می شود.   ایشان

ارتقا(  5-5 نظام    ۴تا  :  پشتیبانی  آزمون  برق طراحی و  نظام مهندسی  آزمون  داوطلب در هر دو  از اعالم قبولی قطعی  بعد  سال 

طراحی و نحوه انجام  مهندسی برق نظارت ، آکادمی موظف به ارایه خدمات پشیبانی و رفع اشکال در مورد نحوه گرفتن پروژه،  

از طریق اپلیکیشن های پیام رسان معرفی شده در سایت    و سایر مسایل مرتبط با سازمان نظام مهندسی  تاسیسات برقی  نظارت

 آکادمی است. 

روز بعد از   ۳۰در صورت عدم قبولی داوطلب در آزمون نظام مهندسی برق، آکادمی موظف است حداکثر  :  آپدیت رایگان(  5-6

پاسخ تشریحی    PDFت آپدیت را در سایت منتشر کرده و همزمان فایل  اعالم کلیدهای آزمون نظام مهندسی برق نحوه دریاف 

آزمون های نظام مهندسی برق برگزار شده به همراه کلیه مطالب جدیدی که به کتاب های ویرایش جدید )به جز کتاب واژگان  

ه نماید. بدیهی است که در  کلیدی تاسیسات برقی( اضافه می شود و ویرایش جدید فیلم )در صورت وجود(، به صورت رایگان آماد

آپدیت   درخواست  مجرد  به  داوطلب  شد.  خواهد  محروم  آپدیت  این  دریافت  از  داوطلب  فوق،  های  گارانتی  از  استفاده  صورت 

 رایگان، استحقاقی بر گارانتی های مندرج در این قرارداد نخواهد داشت. 

 ( لغو قرارداد ۶ماده 

 هیچگونه استحقاقی بر گارانتی های موضوع این قرارداد نحواهد داشت: در هر یک از فروض زیر، داوطلب  

 ( عدم شرکت آزمون های نظام مهندسی برق طراحی و نظارت )اولین آزمون برگزار شده بعد از برگزاری در کالس( 6-۱

 ( عدم شرکت داوطلب در جلسات کالس6-۲

 جلسه غیبت است.  ۳تبصره: داوطلب صرفا مجاز به 

 در زمان مقرر جامعچهار آزمون آزمایشی در سه آزمون آزمایشی مرحله ای )کوییز( و کت داوطلب ( عدم شر6-۳



 

 

 ( عدم پایبندی به تعهدات مالی نسبت به آکادمی6-۴

 توضیح اینکه،  در صورت لغو قرارداد، آپدیت رایگان توسط آکادمی انجام می شود.

 هفتگی در ناحیه کاربری سایت آکادمی طبق برنامه ( عدم ارسال دفتر برنامه ریزی به صورت 6-5

 ( اتمام قرارداد ۷ماده 

روز بعد از تاریخ اعالم قطعی نتایج مبنی بر عدم قبولی در هیچیک از دو آزمون نظام مهندسی برق طراحی یا آزمون    ۴5داوطلب  

ناحیه کاربری سایت می باشد. تعهدات نظام مهندسی برق نظارت، مجاز به مطالبه حقوق خود به موجب این قرارداد از طریق  

به   این قرارداد، منوط  با رعایت ماده فوق و سایر مقررات  این قرارداد،  بینی شده در  ارایه گارانتی های پیش  به  آکادمی نسبت 

 مطالبه کتبی داوطلب از طریق ناحیه کاربری سایت است. 

 ( شرط حل اختالف۸ماده 

( مرجع /https://ecunion.irمابین داوطلب و آکادمی، اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی )در صورت بروز هرگونه اختالف  

رسیدگی می باشد. بدیهی است در صورت هرگونه شکایت از سوی داوطلب، تا حصول نظر قطعی از سوی اتحادیه کشور کسب و 

حالت تعلیق در خواهد آمد از جمله دسترسی به    کار مجازی، کلیه خدمات و پشتیبانی های ارایه شده توسط آکادمی به داوطلب به

 کالس، فیلم های ضبط شده، رفع اشکال، دفتر برنامه ریزی و آزمون آزمایشی.

 

 امضا       امضا 

 داوطلب       آکادمی

 

 


