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 و آیین نامه انضباطی مقررات

 

 ون اسالمی و اخالقی در داخل موسسه هستند.کلیه متقاضیان موظف به رعایت قوانین انضباطی و شئ 

 نه ثبت نام) نه مبلغ پرداخت شده( قابل قبول خواهد بود.یهز% از  20و با کسر  قبل از شروع آن ،ورهانصراف از د 

 ا نوشتن درخواست کتبی و تاییده هئیت مدیره قابل آن ب شرکت نکردن در دوره به منزله انصراف نخواهد بود. انصراف از دوره قبل از شروع

 قبول است.

 نخواهد شد. به هیچ عنوان مسترد شهریه پس از شروع دوره 

 شهریه  %20 قابل قبول نبوده و قبل از شروع دوره صرفا با کسر دوره شروع لی برای ثبت نام کنندگان و پس از یانصراف از دوره به هر دل

 ذیر خواهد بود.دوره امکان پ

 شهریه نسبت به اخراج متقاضیانی که شرایط هیچگونه توضیحی همچنین بدون استرداد است به صورت یک طرفه و بدون  موسسه مختار

 انضباطی و شئون اسالمی را رعایت نکرده اند، اقدام نماید.

 دیائه خدمات آموزشی اطالع رسانی جلسات بعولیتی در قبال ارئهر علت، موسسه مسبت متقاضی حتی یک جلسه به در صورت غی ،

 جبرانی، تغییر زمان و مکان کالس و مواردی از این قبیل را بر عهده نخواهد گرفت.برنامه جلسات ، مباحث درسی مطرح شده در کالس

 پذیر مجاز به حضور در کالس نمی باشد. همراه داشتن کارت دانش پذیری در تمامی جلسات الزامی است. در غیر این صورت دانش 

 .موسسه هیچ مسئولیتی در مورد مسائل خارج از محیط آموزشی بر عهده نخواهد داشت 

 .متقاضی باید راس ساعت مقرر در موسسه حضور داشته باشد 

 بر اثر بی احتیاطی وی رخ می دهد، نخواهد داشت. پذیر کهولیتی در قبال حوادث ناگهانی و بروز مصدومیت دانش ئه مسموسسه هیچگون 

  هر جلسه از دانش پذیر دریافت می شود. از برگزاری قبلهزینه دوره های خصوصی با توافق طرفین و 

 کنسل شدن کالس بایستی مراتب یک روز قبل جهت هماهنگی با استاد به دفتر موسسه  در صورت بروز مشکل برای متقاضی و نیاز به

 اطالع رسانی شود.

  فقره چک پرداخت می گردد. 3مبلغ شهریه دوره به صورت نقدی و مابقی در  %30دوره دانش پذیر جهت ثبت نام 

 پذیر معرفی از طرف موسسه داده دارند، جهت اخذ وام به دانش  ال کارت( )کا دانش پذیرانی که تمایل به اخذ تسهیالت بانک مهر ایران

 شود.می

 خود را کامل کلیه مقررات فوق را خوانده و ........................................................... در تاریخ............/............./.............. با صحت و سالمت  اینجانب

 ملزم به رعایت ان می نمایم.

 


