
 

  الدميالد آموزشگاه خصوصي قوانين و مقرارت حضور در دوره آموزشي

 

  بسمه تعالي
  

  كد ملي:                                           نام  و نام خانوادگي : 
  

 باشد (مگر  با هماهنگي قبلي با مي قابل تغييرغير در هر دوره ثبت نامي،  دوره آموزشي روز و ساعت تعيين شده

  آموزشگاه و در صورت وجود روز و ساعت خالي)

  پذيردهيچ تعهدي در اين خصوص نمي آموز بوده و آموزشگاهجلسات آموزشي به عهده زبانضبط . 

 :شرايط كنسل كردن كالس 

اي جلسه ٢٤هاي و در دوره  حداكثر دو غيبت موجهاي، زبان آموز مجاز به داشتن جلسه ١٠هاي در دوره

، حتي در صورت اطالع دادنباشد. تعداد غيبت بيش از موارد ذكر شده مي  يبت موجهحداكثر چهار غ

  شود.غيبت غير موجه محسوب شده و شهريه جلسه مذكور سوخت مي

ساعت قبل از شروع جلسه آموزشي، آموزشگاه و  ٢٤آموز حداقل تعريف غيبت موجه: درصورتيكه زبان

 قرار دهد.مدرس را در جريان عدم حضورش در كالس 

  الع داده مي شود، لذا در صورت تغيير طاز طريق شماره تلفن همراه زبان آموز به وي اها و تمامي تماس دورهشروع

اره تماس مسئوليتي بر باه بودن شمشت(در صورت عدم پاسخگويي يا ا.فرماييدببا موسسه تماس  ،شماره تلفن همراه

 باشد)نمي  عهده موسسه

 باشد و آموزشگاه مسئوليتي در خصوص آموز ملزم به داشتن اينترنت پر سرعت و هدفون ميزبان هاي آنالين،در دوره

 آموز ندارد.زبان اينترنتسرويس  كيفيت و سرعت پايين

 ت يآموز مكلف به رعايت نظم و انضباط كالس و رعاهاي حضوري، زبانهاي آنالين همانند دورهدر كالس

تواند پس از تذكر و و در صورت صورت عدم رعايت موارد فوق، مدرس ميباشد و در موازين در پوشش مي

 عدم اصالح، وي را از ادامه جلسه آموزشي مذكور محروم نمايد

 

 ٦الي  ١ از عيد نوروز آموزشگاه براي تعطيالت( دوره ها برگزار نخواهد شد. ،در روزهاي تعطيالت رسمي ايران 

ها دوره، و با هماهنگي موسسه آموزدر صورت توافق مدرس و زبان آنالين هايبراي دوره فروردين تعطيل مي باشد)

 برگزار خواهد شد.  هاي تعطيل رسمي نيزدر روز

 

 



 

  آموزشگاه در مورد زبان آموزان مقيم خارج از كشور، با توجه به تعداد باالي كشورهاي محل سكونت زبان آموزان

 آموزاني زباني آموزشي با همهكردن برنامه هاي دوره، اطالع از تعطيالت رسمي اين كشور و منطبق الدانستيتو ميالد

ور در كالس در حين تعطيالت رسمي ضقدور نبوده، بنابراين هر زبان آموز موظف است در صورت عدم تمايل به حم

التش را به موسسه طيپايان تعزمان شروع و  ،قبل از شروع كالس ساعت ٤٨حداكثر كشور محل سكونت خود 

 .اعالم نمايد

 
 ثبت نام دوره جديد اقدام و شهريه را واريز تمديد پس از پايان جلسه ما قبل پاياني دوره، براي بايست زبان آموز مي

 .ندارد آموزو روز ساعت انتخابي زبان مه دوره با مدرس فعليدانمايد، در غير اين صورت، موسسه تضميني جهت ا

 

 كالس را ترك كرده و آن جلسه  ،انتظار دقيقه ٣٠آموز در كالس، مدرس پس از در صورت عدم حضور به موقع زبان

 منظور خواهد شد. غير موجهبه عنوان غيبت 

 

  :قوانين استرداد شهريه 

دريافتي، پس از كسر هاي خصوصي، هر زماني كه زبان آموز انصراف خود از ادامه دوره را اعالم نمايد، شهريه در دوره

ساعت به حساب اعالمي  ٤٨ها(در صورت وجود) و غيره... حداكثر تا شهريه جلسات برگزار شده، محاسبه غيبت

  گردد.آموز مسترد ميزبان

  

اي، به يك جلسه ١٠هاي آموز از ادامه دوره ثبت نامي، تعداد غيبت موجه در دورهدر صورت انصراف زبان :١ نكته

هاي غيرموجه انجام اي به دو غيبت كاهش يافته و استرداد شهريه با محاسبه غيبتجلسه ٢٤هاي رهغيبت و در دو

  پذيرد.مي

 
آموز زودتراز پايان دوره (حتي در صورت باقي اي، اگر زبانجلسه ٢٤هاي با توجه به اعمال تخفيف در دوره :٢نكته 

  باشد.سبه شهريه، مبلغ بدون تخفيف ميماندن يك جلسه) درخواست انصراف ارائه دهد، مبناي محا

  

  

آموز، دريافت فايل هاي آنالين و با توجه به برقراري ارتباط تلفني و اينترنتي بين آموزشگاه و زباندر دوره تذكر مهم:

آموز ذري از زبانعهاي خصوصي آموزشگاه ميالدالد، به معناي پذيرش شرايط فوق بوده و هيج قوانين حضور در دوره

آموز مكلف است با درج جمله زير، موافقت جهت عدم مطالعه شرايط مندرج در اين فايل پذيرفته نيست. ضمننا زباندر 

 خود را با اين شرايط اعالم نمايد.

  

اد آن اعالم خود را با مف تنامه، موافقاينجانب ............................................... پس از مطالعه شرايط مندرج در اين آيين "

  "دارم.مي

مضاء زبان آموز               ا                                                                                      مهر و امضاء آموزشگاه  


