
خردجوي گرامی؛ ضمن  قدردانی از انتخاب مدرسه آسترولوژي ونوس براي

قدم گذاشتن در مسیر بیداري، توجه شما را به قوانین و آیین نامه آموزشی

ذیل جلب می نماییم. 

 

 

قوانین محرمانگی

 1.قوانین نشر دیجیتال و حقوق ناشر در مدرسه آسترولوژي ونوس از خردادماه 1401 بطور جدي و بر اساس قوانین

قضایی ایران پیگیري میشود. بر این اساس هرگونه ضبط جلسات آنلاین و مسایل مربوط به قوانین نشر درسها،

بازخوردها، تکالیف و آموزشهاي ارایه شده را پیگیري کرده و با متخلفان  بر طبق قانون برخورد می گردد.  

 

2.در وبینارها بمنظور احترام به حریم شخصی خردجویان، فایل ضبط جلسه در اختیار خردجویان قرار میگیرد. 

مدرسه مجاز است چنانچه سیستم امنیتی وبینارها و مدرسه متوجه استفاده خردجو از ابزار ضبط شود، کاربري او

مسدود شده و جهت پیگیري قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شود. 

 

3.خردجو می بایست فقط با یک دستگاه ارتباطی و حداکثر یک گوشی تلفن همراه که طی تعهدنامه ابتداي ترم

 مشخصات آن را ارسال می نماید، وارد اکانت کاربري خود شود. ورود بیش از یک دستگاه به اکانت کاربري تخلف

محسوب شده و کاربر از دوره حذف می گردد. 

 

4.چنانچه در هر زمان مشخص گردد که خردجو دوره را  ثبت نام نموده اما شخص دیگري از مطالب استفاده نموده

است، مدرسه نسبت به احقاق حقوق قانونی خود اقدام خواهد نمود. 

 

5.اجازه استفاده از درسها و مطالب آموزشی فقط به شخص ثبت نام شونده با کد ملی قید شده، اعطا گردیده و

استفاده هر فرد دیگري (از جمله اعضاي خانواده، دوستان و .. ) تخلف بوده و در هر زمان که مشخص گردد قابل

پیگیري قانونی خواهد بود. 
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قوانین تحصیلی

قانون توالی:

قانون انصراف:

قانون اخراج:

قانون بورسیه 

 

 طول دوره هاي مدرسه براي دریافت مدرك، 6 ترم می باشد.  با توجه به پیوستگی و توالی دروس سه ترم اول (ترم 1 ،2

و3) خردجو امکان استفاده از مرخصی تحصیلی را در این بازه زمانی ندارد. 

 

تبصره 1: از آنجا که ورود به ترم بعد شامل آزمون و دریافت امتیاز قبولی می باشد، خردجویانی که نمره قبولی نیاورند

میتوانند دوره را بصورت خودخوان مرور کرده و در ترم دوم بعد، مجددا در آزمون شرکت کنند. 

تبصره 2: چنانچه خردجو بخواهد دوباره در کلاسهاي انلاین شرکت کند، می بایست مجددا تمام شهریه را بطور کامل

پرداخت نماید. 

تبصره 3: مدرسه این را حق خود میداند که  کلاسهایی که کمتر از 12 نفر هستند را معلق و به دوره بعد منتقل کند.

 

این قانون فقط مختص آن دسته خردجویانی است که نمی توانند با ساختار و پلتفرم آنلاین مدرسه هماهنگ شده و کار

کنند. در دوهفته اول و قبل از بازشدن درسها در هفته سوم خردجو میتواند از این قانون انصراف داده و با کسر 20٪ از

هزینه، مابقی را دریافت نماید. توجه نمایید که پس از بازشدن درسهاي هفته سوم، این قانون قابلیت اجرایی نخواهد

داشت.  

بازپرداخت مبلغ حدود 3 الی 4 هفته جهت ثبت در سیستم مالی بطول خواهد انجامید.

 

چنانچه استاد دوره تشخیص دهد که خردجو قادر به ادامه دوره نیست و یا شان محیط آموزشی را نادیده میگیرد می

تواند خردجو را از دوره حذف نماید.  در این مورد بازگشت مبلغ شهریه بطور کامل انجام میپذیرد. اگر این اخراج بدلیل

زیرپا گذاشتن قوانین چاپ و نشر باشد، فرد مورد پیگیري قانونی قرار خواهد گرفت. 

 

خردجویانی که مشمول قانون بورسیه میشوند توجه داشته باشند که فقط در همان ترم شامل این قانون گردیده اند و بر

اساي وظایف محوله باید عمل نمایند. چنانچه مدرسه متوجه گردد که فرد بورسیه قادر به انجام وظایف مورد تعهد

نیست، مدرسه اختیار آن را دارد که امتیاز بورسیه را از خردجو سلب نماید
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1. ما براي حریم خصوصی شما احترام قائل هستیم و حفظ امنیت شما براي ما یک تعهد اخلاقی و حرفه اي است. هرگونه

اطلاعات شخصی که از شما دریافت میشود شامل قانون محرمانگی مدرسه بوده و فقط براي اطلاع ساختن شما از دوره ها

و کلاسها استفاده میگردد. 

 

2. از انجا که آي پی  ایستاي شما جهت موارد امنیتی و قانونی مدرسه در سرور مدرسه ذخیره میشود، امنیت مربوط به

حفظ اطلاعات شما را کاملا رعایت کرده و از آنها فقط براي موارد حقوقی مدرسه استفاده میگردد. 

 

3. مدرسه هرگز لینکهاي تبلیغاتی را قبول نکرده و نخواهد کرد.  پلاگین هاي مورد استفاده ما در مدرسه همگی به

گونه اي طراحی شده اند که امنیت اطلاعات خصوصی و شخصی شما حفظ گردد.

 

4.  ما همواره بهبود عملکرد و امنیت سیستم را مدنظر داشته و خواهیم داشت. 

 

تعهدات مدرسه  
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در نهایت:

 

آنچه را شاهد و ناظر بر این مجموعه گرفته ایم قانونی الهی YHWH است. ما به

دلیلی اینجا هستیم.. افکار و احساسات و اعمال ما در حافظه الهی ذخیره

می شوند و ما بر اساس آنچه به دنیا می دهیم، دریافت میکنیم.

 در ا�ل �الم بود. �الم با خدا بود و �الم خود خدا بود، از ا�ل

�الم با خدا بود. همه چیز به وسیلۀ او هستی یافت و بدون او

چی�ی آف��ده نشد. زندگی از او بوجود آمد و آن زندگی نور

آدمیان بود. نور در تا��کی می درخشد و تا��کی هرگز بر آن

پ��وز نشده است.
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مدرسه آسترولوژي ونوس 

قرارداد حق چاپ و تکثیر ( کپی رایت )

 

بسیار مهم : « پس از ثبت نام در مدرسه آسترولوژي ونوس، این سند باید تکمیل و  به صورت

دیجیتال امضا و با درج تاریخ کامل    ( روز و ماه و سال ) به آدرس ایمیل زیر ارسال گردد . »

Email : info@venusschool.net
 

 

اینجانب ............................................. به شماره ملی ................................................ ، خردجوي ترم

................... مدرسه آسترولوژي ونوس، قوانین را می پذیرم و در این راستا دستگاه هاي ذیل را

جهت استفاده از پنل کاربري معرفی می نمایم.

 بدینوسیله با امضاي الکترونیک این برگه موافقت می کنم که به اخلاقیات و مرزهاي این تعهد

احترام بگذارم. 

 

نام و نام خانوادگی                                                   تاریخ و امضا 

 

 

معرفی دستگاه ها جهت ثبت: 
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