
  
  

  
  
  

  بهار دانشآموزشگاه زبان  مقررات آموزشی و اداري
  )ثبت نامو  سطح نییتع نینقوا(

  : سطح نییتع) الف
 گردد، یبرگزار م کارشناس آموزشگاهسطح که توسط  نییدر آزمون تع ،اولیهاز ثبت نام  بایستی پیش آموزان زبان کلیه )1

  .استکارشناس توسط و ارائه مشاوره آموزشی  متقاضیزبانی  دانشمیزان هدف از تعیین سطح، برآورد . ندیشرکت نما
  .خواهد بود یک ترمبرابر  ،سطح نییتعمدت زمان اعتبار آزمون . باشد می دقیقه 12-15 ،مدت زمان آزمون تعیین سطح )2

 .باشد یشده نم نییاز سطح تع نترییپا ایباالتر  سطوحمجاز به نشستن در آموز  زبان )3

 نیا ،سطح شده نییاز شرکت در کالس تع پس ،سطح نییتعآموز نسبت به نتیجه آزمون  زبانصورت اعتراض در  )4
توسط آموز مجددا  زبان، وي دییو در صورت تا گرفتهقرار  یمورد بررس یاعتراض توسط استاد بعد از سه جلسه آموزش

 . گردد یسطح م نییتع مربوطکارشناس 

 

  : ثبت نام) ب
 .باشد میوبسایت /از قوانین از طریق تابلو اعالناتملزم به مطالعه مقررات آموزشی و اداري آموزشگاه و آگاهی آموز  زبان )1

 .را تحویل نماید نام ثبتاولیه و مدارك  تکمیلرا  فرم اولیه ثبت نام ،ثبت نام جهتآموز موظف است  زبان )2

 .باشد میتعیین سطح  نتیجه آزمون رسیدو کپی کارت ملی ،  3*4قطعه عکس  یک ، شاملثبت ناممدارك اولیه جهت  )3

 .، نسبت به تسویه حساب کامل اقدام نمایدسومحداکثر تا پایان جلسه آموز موظف است  زبان )4

  .نماید نگهداري ترم پایان تا را نام ثبت رسید است موظفآموز  زبان )5
 .باشد می 100از   07نمره  کسب حداقل در هر ترم، به سطح باالتر ءشرط ارتقا )6

 . اقدام نماید آموزشگاهدر تاریخ مشخص شده از طرف  ،موظف است جهت ثبت نام در ترم آینده آموز زبان )7

 .پذیرد هیچگونه مسئولیتی نمی آموزشگاه ،درصورت مراجعه پس از اتمام تاریخ ثبت نام و تکمیل ظرفیت کالس )8

 .دنخواهد بوپذیر  تغییر روز و ساعت کالس امکان آموز، زبان از ثبت نام قطعی پس )9

 ،ترم یک از شیب درصورت عدم ثبت نام در و نمایداستفاده  یلیتحص یمرخص تواند از یم ترم یکمیزان به آموز  زبان )10
 .سطح گردد نییمجددا تع ستییبا

 را سطح آن قبل، دوره هزینه% 50 پرداخت با ،بعدي سطح به ارتقاء جهت نمره کسب عدم صورت در تواند میآموز  زبان  )11

 .مجددا بگذراند

 ،ي کالسراند، محل برگزا نرسیدهالزم هایی که به حد نصاب  لغو کالس مختلف، سطوح و ها ساعت در استاد انتخاب )12
مجاز به  موزانآ زبانبوده و  آموزشگاهپایان هر ترم بر عهده و  آغازاز کالسی به کالس دیگر و زمان  آموزان زبانانتقال 

 .باشند نمیموسسه  آموزشیدخالت در امور 

 


