
  
  

  

  بهار دانشآموزشگاه زبان  مقررات آموزشی و اداري
  )و استرداد شهریه تخفیف قوانین(

  

 ف شهریهتخفی) الف
 اخذ) نفر 5بیش از (کالس عمومی هر ترم در را نهایی نمره  نیکه باالتر یآموزان زبان): Top Student( برتر آموز زبانتخفیف  )1

  .گردند یمبرخوردار بعد ترم  شهریه فیتخف %01 ازبوده،  باالتر ای 95 ،نمره نیا که یدر صورت ند،ینما
تخفیف % 10دیگر، شخص معرف، به ازاء هر نفر، از  آموزان زبان سوياز  جدید متقاضیاندر صورت معرفی : تخفیف معرف )2

 .گردد برخوردار می شهریه
  .برخوردار شوند شهریه فیتخف %10 خود ازتوانند با ارائه کارت دانشجویی  دانشجویان دانشگاه می: تخفیف دانشجویی )3
 آموزشگاهبه صورت همزمان در  يا خانواده کیدرجه  افرادسه نفر از  ،ترم کیدر  در صورتی که: خانواده اعضاء فیتخف )4

 .دیثبت نام همان ترم استفاده نما هیشهر فیتخف% 02تواند از  ینفر سوم م ،باشند لیمشغول به تحص
ارائه کارت  از طریقتوانند  می نیروي انتظامی و جانبازان و ایثارگرانخانواده عزیز، اعضاء محترم فرهنگیان : مشاغلتخفیف  )5

 .برخوردار شوند شهریه فیتخف %10 شناسایی، از
 لیابراز تما یآموزش يها حضور در دوره جهتکه  آموزشگاه دیاسات کیبستگان درجه  انآموز زبان: موسسه تخفیف اعضاء )6

 .شوند برخوردار ثبت نام% 02 فیتخفاز  توانند می، نمایند
توانند با ارائه مدارك الزم، از  باشند، می هاي طرف قرارداد موسسه  آموزانی که عضو ارگان زبان :ویژه پرسنل ارگانها تخفیف )7

  .تخفیف مصوب در قرارداد آموزشگاه با ارگان مربوطه استفاده نمایند
 

  >>>>  .آموزان عزیز خواهد شد تنها یکی از انواع تخفیفات موسسه شامل حال زباندر هر ثبت نام،  <<<<
 

  استرداد شهریه) ب
  .گردد ثبت نام مسترد می هزینهاز کل شهریه، مابقی  %25ر کس با، دورهساعت قبل از شروع  48 ،آموز در صورت انصراف زبان )1
 مسترددوره  نهیهز یمابق شهریه، مبلغاز   % 05کسر با  ،دیاعالم انصراف نما ساعت قبل از شروع دوره 24 ،آموز زبانچنانچه  )2

  .گردد یم
دوره کسر و  نهیاز کل هز %75، جلسه بعد از شروع کالس کیساعت تا حداکثر  24کمتر از  یدر صورت انصراف در زمان )3

 .گردد یمسترد م یمابق
 تیها با ظرف و کالس شود یسلب م گرانیاز دفرصت ثبت نام که پس از ثبت نام،  نینظر به او  موعد مقرر ءپس از انقضا )4

  . گردد شهریه ثبت نام تحت هیچ شرایطی مسترد نمی وجود نداشته وامکان انصراف  ،گردد یم لیمحدود تشک
قابل استرداد  تحت هیچ شرایطی ،ب تحویلیاآموزان، هزینه و کت ب دست دوم از سوي سایر زبانانظر به عدم پذیرش کت )5

  . نیست
 .آموز و تایید مدیریت خواهد بود زمان استرداد شهریه با توجه به قانون استرداد، یک هفته بعد از اعالم زبان )6
وجه  افتیجهت در ،ترم انیتا قبل از پا تواند یم آموز زبان ،باشد موسسه توسطلغو کالس  ناشی از آموز زبانانصراف  چنانچه )7

 .دیاقدام نماشهریه کامل 
 

  یا رزرو جابجایی *
انصراف  نیز جهت یلیامکان حضور در کالس را از دست بدهد و تما لیاز ثبت نام، به هر دل پسآموز  زبان کهدر صورتی  )1

رزرو جهت ترم  ایو  دخو یآموزش ستمیس ایساعت  ییامکان جابجا ،ساعت قبل از شروع دوره 24نداشته باشد، فقط تا 
است در صورت تفاوت  یهیبد .و رزرو وجود ندارد ییگونه جابجاچیهامکان دوره،  وعساعت مانده به شر 24را دارد و از  ندهیآ

  .آموز منظور خواهد شد زبان یبه التفاوت آن محاسبه و در حساب مال ما ،مذکور ییدر جابجا هیشهر


