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 7008موسسه غیرتجاری آرکا پیشرو داتام به شماره ثبت 

که در این قرار به مدیریت عاملی آقای مرتضی حبیبی نسامی  7008ما بین موسسه غیرتجاری آرکا پیشرو داتام به شماره ثبت  فی تعهدنامه و قرارداد این

نامیده می شود. زآمو نکه در این قرار داد زبادانشجوی محترم و  نامیدهداد مدرس   

زبان آموز موظف است در تمامی جلسات حضور یابد و غیبت بیش از سه جلسه به معنی مردود شدن در ترم خواهد  -1

 بود.

 متعهد باشد.زبان آموز موظف است تکالیف محول شده را عینا طبق دستورالعمل مدرس انجام داده و به آنها  -2

شهریه مابقی به دانشجو بازپرداخت میگردد و در صورت انصراف  %20درصورت اعالم انصراف قبل از شروع ترم با کسر  -3

 پس از شرکت در جلسه اول ترم شهریه مسترد نمی گردد.

و شهریه ضبط کردن صدا و یا تصویر کالس ممنوع می باشد و در صورت تخلف زبان آموز از ادامه کالس محروم شده  -4

 ترم مسترد نمی گردد.

جزوات کالسی که در اختیار دانشجو قرار میگیرد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به ثبت رسیده و شماره ثبت همه  -5

 صفحات جزوات درج شده است.لذا هرگونه کپی برداری و تهیه تصویر از جزوات ممنوع و پیگرد قانونی دارد.

موزان قرار میگیرد توسط دکتر مرتضی حبیبی به نگارش درآمده و صرفا برای جزوات خاصی که در اختیار زبان آ -6

استفاده دانشجویان در کالس ایشان میباشد.هرگونه استفاده بدون کسب اجازه از مولف برای تدریس در آموزشگاه 

 های دیگر ممنوع و پیگرد قانونی دارد.

تفاده زبان آموز از حضور وی در کالس ممانعت به عمل می استفاده از تلفن همراه در کالس ممنوع است و در صورت اس -7

 آید.

 در صورت عدم حضور استاد به دالیل اورژانسی،جلسه موردنظر توسط ترینرها اداره میشود.  -8

 در صورت به هم زدن نظم کالس توسط زبان آموز از حضور وی در کالس و تمام دوره ها ممانعت به عمل می آید. -9

صاب نرسیدن با کد دیگری ادغام می شود و در ترم های بعدی امکان عوض شدن ساعت و کالس در صورت به حدنپ -10

 روز کالس می باشد.

 در زمان کالس های آنالین ، امکان دارد از زبان آموز خواسته شود تصویر و صدا را باز کند . -11

در ماشین ، محل کار و محیط های  در زمان کالس های آنالین ، زبان آموزان باید در مکانی آرام باشند و به هیچ عنوان -12

 شلوغ در کالس شرکت نکند.

و ارزیابی صرفا مختص زمان امتحان نمی باشد و ارزیابی در طی ترم صرفا گرفتن نمره قبولی به منزله پاس شدن نیست  -13

به صورت مداوم ادامه دارد و ممکن است دانشجو براساس عملکرد و سطح پیشرفت شخصی به ترم مناسب معرفی 

 د.شو

از حضور وی در کالس ممانعت به در صورت تقلب در هرکدام از تکالیف ، زبان آموز اخطار گرفته و یا در مراحل بعدی  -14

  عمل می آید.


