
مقررات و آیین نامه انضباطی

کلیه متقاضیان موظف به رعایت قوانین انضباطی و شئون اسالمی و اخالقی در داخل موسسه هستند.
انصراف از دوره، قبل از شروع آن و با نوشتن درخواست کتبی و تاییده هئیت مـدیره با کسر ۲۰ % از هزينه ثبت نام( نه مبلغ پرداخت شده) قابل قبول خواهد بود.

پس از شروع دوره شهريه به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.         
موسسه مختار است بدون استـرداد شهريه نسبت به اخـراج متقاضیانی که شرایط انضباطی و شئون اسالمی را رعایت نکرده اند، اقدام نماید.   

در صورت غیبت متقاضی حتی یک جلسه به هر علت، موسسه مسئولیتی در قبال ارائه  مباحث درسی مطرح شده در کالس، برنامه جلسات جبرانی، تغییر زمان و مکان کالس و 
مواردی از این قبیل را بر عهده نخواهد گرفت. 

موسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادث ناگهانی و بروز مصدومیت دانش پذیر که بر اثر بی احتیاطی وی رخ    می دهد، نخواهد داشت.    
دوره های برگزار شده به هیچ نوع مدرک دانشگاهی و یا معادل آن منجر نمیشود و فقط منتهی به صدور گواهینامه معتبر از وزارت علوم،تحیقات و وفناوری می گردد.

حضور در این دوره ها موجب معافیت از نظام وظیفه نمیشود.

با صحت و سالمت کامل کلیه مقررات فوق را خوانده  و خود را ملزم به رعایت آن می نمایم.   / در تاريخ     /   اینجانب            

نام و نام خانوادگی دانش پذیر :                                 نام و نام خانوادگی مسئول ثبت نام:                                               کارشناس حسابداری:  

امضا و اثرانگشت                           امضا                  امضا

متقاضی ثبت نام در دوره آموزشی  

وضعیت پرداخت

شهريه پرداختی دوره:                                   نحوه پرداخت:نقد            اقساط           اخذ وام    

مبلغ پیش پرداخت:                                            تاريخ پرداخت:                                            شماره فیش واريزی: 

مدارک الزم جهت ثبت نام

۱.عکس جدید ۴ × ۳ (۲ قطعه)                                                 ۳.تکمیل فرم ثبت نام 
۲. کپی ( شناسنامه، کارت ملی، آخرين مدرک تحصیلی)                       ۴.تعیین وضعیت پرداخت

شرایط عمومی پذیرش

۲.دارا بودن حداقل مدرک دیپلم   ۱. حداقل سه سال سابقه کار  

عنوان دوره

توضیحاتشماره چکتاريخمبلغ

حضوری / آنالین ردیف

۱

ردیف

۲

۳

۴

۵

شهريه ( ثابت) دورهمجموع ساعت دورهزمان شروع دوره

نام پدر:    نام خانوادگی:      نام:       

شماره شناسنامه:            جنسیت: زن             مرد       کد ملی:                      

معرف:   تلفن ثابت:                     تلفن همراه:                 

ایمیل:     رشته تحصیلی:      آخرين مدرک تحصیلی:    

کدپستی:      تاريخ ثبت نام:       شغل:      

آدرس:

مشخصات فردی

کارنامه مالی


