
 

 دانشجوي محترم 
 

مجتمع فني، آموزشي گوهر پارسيان با هدف آموزش غير حضوري براي عالقه مندان به فراگيري علم گوهرشناسي اقدام به 

 بخش نموده است.  اين راه اندازي

،پس از چاپ و امضاء مجتمع، لطفًا فرم زير را با دقت پر نموده يغيرحضورضمن تشکر از شرکت در دوره هاي آموزش 

 ارسال نماييد. elearning@gigparsian.comو همراه با مدارک مورد نياز به آدرس م، آن را اسکن فر
 

 مدارک مورد نياز:
 

 کارت ملي فتوکپي -1

  3×4ک قطعه عکس  ي -2

، باناک پاساارگاد شاعسه سايد      222-588-325223-1شماره حساا    بهز يوارپرداخت شهريه به طور کامل از طريق  -3

 2822231821853324ز کارت به کارت به شماره کارت يا به صورت واري فرزاد نيرومند زندي يخندان، به نام آقا

 يا به صورت حضوري  به همين نام پاسارگادبانک 

 تکميل فرم ثست نام -4

مراحل تئوري آن به شرح ي مي باشد که دوره آموزشي گوهر شناسي از راه دور شامل دو مرحله به صورت تئوري و عمل

 که تاريخ شروع دوره از زمان ثست نام و پرداخت هزينه دوره مربوطه مي باشد. استرزي

 ماه 4به مدت  يرنگ يسنگ ها ييشناسادوره  (1

  ماه 3به مدت  الماسکيفيت سنگ  يابيارزدوره  (2

 شد:دوره عملي آموزشي گوهر شناسي شامل موارد زير مي با

 ساعت( چهار)هر جلسه  جلسه 4دوره رنگي  (1

 ساعت( چهار)هر جلسه  جلسه 3 دوره الماس (2

ملزم  و دانشجون شده ييتعتوسط مجتمع  يعمل يکالس هاخ و ساعت آزمون ها و يالزم به ذکر است که تار

 باشد. يم به اجرا و حضور در کالس ها

mailto:elearning@gigparsian.com


 

 گوهر پارسيان
 آموزشي گوهر شناسي و طراحي جواهرات در ايرانمع فني،مجتمعتبرترين و ومجهزترين 

 

 فارم ثست نام

 )آموزش از راه دور( دوره گوهر شناسي

                 

 

........... نام به التين ......................................................... نام خانوادگي ........................................................نام ......

 نام خانوادگي به التين ..................................................................................................... ................................................. 

         شناسايي و تعيين هويت سنگ هاي رنگي                 ثست نام در دروه : شناسايي و درجه بندي الماس 

 

                            

 : سکونتآدرس محل 

 

 

                              :يکد پست

 
 

 

 :تلفن همراه            تلفن محل كار:                 تلفن منزل:

 

 
:         Email      

 

 جهت مواردی که دانشجو در دسترس نمی باشد. يضرورتلفن جهت مواقع 

 

 شماره تلفن نسست ينام و نام خانوادگ  شماره تلفن نسست ينام و نام خانوادگ 

1    2    

 

 تاريخ تولد: شماره شناسنامه: نام پدر:

 كد ملي :  ميزان تحصيالت: صادره:

رابطه شغلي با 

 گوهرشناسي:

 تاريخ:



 

 گـوهر پـارسيـان يآموزش،يفن مجتمعقـوانين 

 

 

 قابل توجه دانشجويان:

 تئوري مي باشد.ملزم به تجديد دوره  تئوري بار مردود شدن در امتحانات 3ر دانشجو در طول دوره در صورت ه -

 مجدد عملي بدهد. امتحانتواند بار مي  1هر دانشجو در طول دوره عملي در صورت مردودي در امتحانات عملي تا  -

 شهريه هر دوره به طور يک جا دريافت مي شود. -

 دانشجو تنها در مدت زمان هاي اعالم شده مي تواند دوره تئوري و عملي را بگذارند.  -

 ارائه مي شود. يداخل مدرک ان،يگوهرپارس يگوهرشناس از طرف مجتمع قسولي در آنها،و  در پايان هر کدام از دوره ها -

 ت نخواهد شد.ه باز پرداخي، شهرافت جزوات و شروع کالس هايپس از دردر صورت انصراف  -

 است. % 111از  % 57 يو عمل يدر امتحانات تئور يحداقل نمره قسول - 

 باشد. يمو يا تماس تلفني با آموزشگاه ( Email) يکيق پست الکترونين مجتمع و دانشجو از طريمکاتسه ب - 

هنگ نکردن ايشان با سودن دانشجو پس از مدت زمان مشخص شده از سوي آموزشگاه جهت آزمون تئوري و هماآماده ن -

 و شهريه باز پرداخت نخواهد شد. مجتمع مسئوليت ديگري نخواهد داشتآموزشگاه به منزله انصراف از دوره بوده و 

دانشجو ملزم به اجراي تاريخ آزمون هاي تئوري و عملي و زمان برگزاري کالس هاي عملي از سوي مجتمع تعيين شده و  -

 بود.و عدم اطالع به منزله انصراف از دوره خواهد  يو تنافيآن مي باشد. در صورت حضور ن

جزوات تنها به صورت حضوري و يا از طريق پست تحويل داده مي شود. در صورت ارسال از طريق پيک يا روش هاي  -

 ديگر، هزينه آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

را مطالعه نموده و تمامي موارد فرم ثست  يغير حضورانين مربوط به آموزش اينجانب ...........................................  تمامي قو

            نام را قسول دارم.

ينام و نام خانوادگ  

 امضاء


