
 بسمه تعالی

 باقرالعلوم )ع( فرهنگسراي

 (موسسه هرمس اسپیناس ایرانیانبا همکاري  ) زبان انگلیسی كالسهاي نام ثبت فرم
 

                   آقاي/ خانم                                                  به شماره شناسنامه :                                تاريخ تولد :   زبان آموز:

 مدرك تحصيلي :                                                          نام شركت )در صورت شركتي بودن( :

 نسبت با شاغل :                                                         نشاني و تلفن :

 مي باشم .             متقاضي شركت در كالس :                                

 امضاء متقاضيتاريخ تكميل فرم :                                                                                                  

 

 اداري شركت تابعهائيديه امور ت
 

 

 بشييييييييماره  رسيييييييينلي:                              شيييييييياغل در   بدينوسيييييييييله  ييييييييواخي مييييييييي شييييييييود: آقاي/خييييييييانم                                       

 % خزينه اين فرم از طرف اين شركت تعهد مي  ردد .80واحد                            از كاركنان اين مجتمع بوده و  رداخت 
 

 

 مهر و امضاء اموراداري                                                                                                                                     

 :اقدامات 
 

 

  موسسه رداخت شهريه به صورت نقدي خنگام تحويل فرم ثبت نام  به دفتر آموزش  -1

  نگهداري رسيد  رداخت وجه و تحويل به مربي در جلسه اول تشكيل كالس -2

 

 :مقررات 
 

 اب رسيدن تعداد دانش آموزان مي باشد .شرط تشكيل خركالس به حدنص -

 رعايت حجاب و شئونات اسالمي الزامي مي باشد . -

 حضور دانش آموزان رأس ساعت تعيين شده در كالس. -

 جلسه غيبت غيرموجه باعث اخراج دانش آموز از كالس مي  ردد .2داشتن  -

 در صورت انصراف شهريه  رداختي به خيچ وجه مسترد نمي شود . -

 
 

 

 آموزشیكالسهاي شهريه 

ف
ردی

زبان  سهم شهریه ریال نام دوره 

 %20 آموز

سهم 

 %80شرکت 

مدت 

 ساعت

ف
ردی

زبان  سهم شهریه ریال نام دوره 

 %20 آموز

سهم شرکت 

80% 

مدت 

 ساعت

 000/700/3 000/740 000/960/2 30 (CAEزبان بزرگساالن ) 9 20 000/400/1 000/350 1/750/000 زبان خردساالن )تمام سطوح( 1

 000/700/3 000/740 000/960/2 30 (FCEزبان بزرگساالن ) 10 6 000/400/1 000/350 1/750/000 کارگاه آموزشی زبان خردساالن 2

 12 000/920/1 000/480 000/400/2 البراتوار 11 30 2/000/000 500/000 2/500/000 مقدماتیزبان  3

 IELTS (I) 4/800/000 960/000 3/840/000 30 12 30 2/160/000 540/000 2/700/000 متوسطهزبان  4

 IELTS (A) 5/400/000 1/080/000 4/320/000 30 13 30 2/320/000 580/000 2/900/000 پیشرفتهزبان  5

6 Speaking 700/000 140/000 560/000 7 14  آمادگی آزمونPHD 000/300/4 000/860 000/440/3 30 

7 Speaking 000/000/1 000/200 000/800 10 15  30 000/960/2 000/740 000/700/3 زبان فرانسه 

8 Speaking 1/500/000 300/000 1/200/000 15 16 30 000/960/2 000/740 000/700/3 زبان آلمانی 
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POSC-FO-537-02 
 


