
 بسمه تعالی

 )ع(باقرالعلوم  فرهنگسراي

 (پویا موسسه هرمس با همکاری  ) زبان انگلیسی و حضوري آنالین كالسهاي نام ثبت فرم
 

              به شماره شناسنامه :                                تاریخ تولد :                                 اي/ خانم                    آق زبان آموز:

 نام شركت )در صورت شركتی بودن( :                                  مدرك تحصیلی :                 

 نشانی و تلفن :                                 نسبت با شاغل :                    

 اشم . می ب                                   متقاضی شركت در كالس :    

 امضاء متقاضی                                                                                            تاریخ تكمیل فرم :      

 
 

 اداري شركت تابعهائیدیه امور ت
 

 

 ماره پرسييييينلی:                              شيييييياغل در  بشيييييي                     بدینوسيييييیله  يييييواهی مييييييی شيييييود: آقاي/خيييييانم                                  

 از طرف این شركت تعهد می  ردد .                      یا مبلغ             % هزینه این فرم 80از كاركنان این مجتمع بوده و پرداخت                   واحد              
 

 

 

  مهر و امضاء اموراداري                                                                                                                                    

 

 :اقدامات 
 

 

  موسسهپرداخت شهریه به صورت نقدي هنگام تحویل فرم ثبت نام  به دفتر آموزش  -1

  یل كالسنگهداري رسید پرداخت وجه و تحویل به مربی در جلسه اول تشك -2
 

 :مقررات 
 

 آموزان می باشد . زبان شرط تشكیل هركالس به حدنصاب رسیدن تعداد  -

 رعایت حجاب و شئونات اسالمی الزامی می باشد . -

 حضور دانش آموزان رأس ساعت تعیین شده در كالس. -

 جلسه غیبت غیرموجه باعث اخراج دانش آموز از كالس می  ردد .3داشتن  -

 در صورت انصراف شهریه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود . -
 

 آموزشیشهریه كالسهاي 

ف
ردی

 

 شهریه ریال نام دوره
زبان  سهم

 %20 آموز

سهم شركت 

80% 
مدت 

 ساعت

ف
ردی

 

 شهریه ریال نام دوره
سهم زبان 

 %20آموز 

سهم شركت 

80% 

مدت 

 ساعت

1 
 زبان خردساالن

 )تمام سطوح(
000/000/2 000/400 000/600/1 12 11 Speaking 

(Topic-based) 
000/000/3 000/600 000/400/2 10 

2 
 كار اه آموزشی

 زبان خردساالن
000/000/2 000/400 000/600/1 10 12 

 زبان بزرگساالن

Free discussion 

 
000/250/4 000/850 000/400/3 10 

3 
 پكیج آموزشی كامل زبان كودكان

(Languahe school ) 
000/500/5 000/100/1 000/400/4 25 13 

زبان بزر ساالن 

(FCE) 
000/250/4 000/850 000/400/3 20 

 10 000/200/2 000/550 000/750/2 البراتوار 14 20 000/320/2 000/580 000/900/2 زبان مقدماتی 4

 IELTS (I) 000/500/5 000/100/1 000/400/4 20 15 20 000/480/2 000/620 000/100/3 زبان متوسطه 5

 IELTS (A) 000/200/6 000/240/1 000/960/4 20 16 20 000/680/2 000/670 000/350/3 زبان پیشرفته 6

7 Speaking (Topic - based) 000/500/1 000/300 000/200/1 5 17 20 000/400/3 000/850 000/250/4 زبان فرانسه 

8 Speaking -1 000/800 000/160 000/640 6 18 20 000/400/3 000/850 000/250/4 لمانیزبان آ 

9 Speaking - 2 000/150/1 000/230 000/920 8 19  12 000/920/3 000/980 000/900/4 استانبولی -تركی 

10 Speaking - 3 000/750/1 000/350 000/400/1 12  
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