پارسیان دانش
فرم ثبت نام مجموعه آموزشی پذیرش دستیار تخصصی  /سال 1395

تاریخ:

/

1395 /

شماره:

نام و نام خانوادگی:

شماره شناسنامه:

محل تولد:

تاریخ تولد:

رتبه و نمره داوطلب در آزمونهای قبلی:

رشته های مورد عالقه به ترتیب اولویت........................... )5...........................)4...................................)3................................... )2......................... )1 :
حضوری

نوع آموزش داوطلب:

مکاتبه ای

آدرس داوطلب:
کد پستی:
تلفن ثابت:

ایمیل:

تلفن همراه:

داوطلب گرامی حتما مطالعه شود

توضیحات:

 )1نحوه برگزاری طبق برنامه زمانبندی شده ای است که از سوی موسسه تنظیم می شود (شروع برنامه از اواخر اردیبهشت ماه یا اوایل خرداد ماه خواهد بود).
)2مدت برگزاری حدود  30هفته طبق جدول آموزشی موسسه می باشد که به رویت داوطلب رسیده است.
)3در صورت انصراف داوطلب قبل از شروع برنامه مبلغ قرارداد با کسر  %20مسترد می شود.
)4در صورت انصراف داوطلب تا حداکثر یک ماه پس از شروع برنامه مبلغ قرارداد با کسر  % 35مسترد می شود.
 )5در صورت انصراف داوطلب از شرکت در آزمون ها یا انصراف وی بعد از گذشت یک ماه از شروع آزمون ها مبلغ قرارداد تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.
)6مبلغ فوق بابت ارائه راهنمای مطالعه دروس ،کتب (جزوات) ،آزمونها و برخورداری از آموزش حضوری یا مکاتبه ای (بسته به نوع ثبت نام داوطلب) می باشد.
)7تبدیل شیوه حضوری به مکاتبه ای حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ شروع کالس ها امکانپذیر می باشد و بعد از یک ماه قابل تبدیل نیست.

هر گونه دریافت و پرداخت وجوه نقدی و چک بدون دریافت نسخه دوم این برگه فاقد اعتبار می باشد.
این قرار داد در هفت ماده و دو نسخه تنظیم شده و هر دو نسخه از اعتبار یکسان برخوردار است.
توجه :مسئولیت هر گونه اطالعات نادرست وارد شده در برگه ثبت نام به عهده داوطلب می باشد .لذا با دقت فرم را تکمیل نمایید.
مهر و امضاء مؤسسه
								
امضاء داوطلب

موارد ثبت نام:

مبلغ دریافتی:
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موارد تحویل داده شده:
موارد باقیمانده:
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