
  
  
  
  

  
  بهار دانشمقررات آموزشی و اداري آموزشگاه زبان 

  )انظباطی قوانین(
  

  .باشد می جلسه 3 حداکثر هاي ترمیک، در دورهغیبت  جهتتعداد جلسات مجاز  )1

 .خواهد بودآموزشی ملزم به تکرار ترم  آموز زبان ،مجازبیش از حد  جلسات غیبت افزایش تعداددر صورت  )2

 .حضور داشته باشد محل آموزشگاهدر  ،دقیقه قبل از شروع کالس 5 حداکثرموظف است  آموز زبان )3

معادل یک جلسه غیبت  ،و هر سه جلسه تاخیر شده منظوروارد کالس شوند، تاخیر  استاداز  پسکه  آموزانی زبانبراي  )4
  .گردد محسوب می

 .ملزم به ترك کالس خواهد بود آموز زبان، ردیکالس نپذل در نظم علت اختالبه را  آموزي زبان ،که استاد یدرصورت )5

 . نخواهد داشت یپس از پایان ساعت کالسآموز،  گونه مسئولیتی در قبال زبان آموزشگاه هیچ )6

 عدم اینصورت، غیر ، درباشد داشته حضور ترم پایان آزمون براي شده مشخص ساعت و روز در است موظف آموز زبان )7
  .گردد می صفر تلقی منزله به آزمون در حضور

 پرداخت با ،تاخیري متحانجهت ا ،آموزش هماهنگی با تواند می ،باشد تایید مورد آموزشگاه براي که دالیلی آموز به زبان )8
  .نماید اقدام ،مجدد آزمون هزینه

 .باشد یممنوع م آموزشدر زمان و کالس  طیدر محو تجهیزات مشابه  همراه تلفن از و استفاده دنیآشام، خوردن )9

 .باشد می ممنوع ،کالس در میهمان عنوان بهخارج از موسسه  رادفحضور ا )10

 .باشد میممنوع  اکیداموسسه  یآموزش يدر فضا اتیاستعمال دخان )11

خود را جهت پارك خودرو  يورود اطیسد معبر، آموزشگاه استفاده از ح جادیو عدم ا گانیحقوق همسا تیرعا ءدر راستا )12
 يهمراهان در جلو ایپارك خودرو خود عدم نسبت به تا  دشو یتعهد مم آموز زباناز این رو، . داند یبالمانع م نیمراجع

  .دینما يجهت در جلو درب موسسه خوددار یزا اقدام نموده و از تجمع ب کیو اماکن تراف گانیدرب همسا
و  آموزش مشاور ،مدرس با برخورد نحوه در ،کالس در نظمم حضور رعایت ضمن ،ترم طول در است موظف آموز زبان  )13

 .باشد آموز می جزو تعهدات زبان آموزشگاه،اموال رسانی به  عدم آسیبهمچنین  .نماید حفظ را احترام و ادب ی،همکالس

 .داند د میهی متعآموزش  طیمتعارف مح يها در مورد پوشش لباس آموزشگاهمقررات  تیرعاآموز خود را نسبت به  زبان )14

 موسسه از خارج شخصی روابط هرگونه و مدرسان باآموز  زبان درسی ضوابط از خارج ارتباط هرگونه خصوص در موسسه )15
 .باشد میآموز  زبان شخص عهده رب آن عواقب و مسئولیتی ندارد آموزان زبان سایر با

در صورت نیاز به مشاوره با استاد کالس و باشد،  ترمی که فرزندشان در آموزشگاه مشغول به تحصیل میحوالدین م )16
داده و از مراجعه به درب کالس الزم را انجام هماهنگی  ،مدیریت آموزش از طریقلطفا وي،  پیشرفت میزان بررسی

 .از پایان ساعت کالسی اهتمام ورزند ، پسموسسهآموز از  خروج زباننسبت به  ،ریزي دقیق با برنامهلطفا همچنین  .خودداري نمایند

 گزارشاعالم  ،از موسسه وباشند داشته را فرزند خود توجه کافی غیبت و تاخیر  وضعیتنسبت به  بایستی والدین گرامی )17
  .درخواست نمایندوي را حضور و غیاب 


