شیوهنامه پرداخت شهریه فراگیران
 -1دورههایی که شیوه پرداخت شهریه آنها به صورت پرداخت یکجا می باشد:
-1-1دوره هایی که بازه زمانی برگزاری آنها کمتر از  2هفته است.
-2-1دوره هایی که مبلغ شهریه آنها کمتر از  055هزار تومان است.
تبصره :فراگیرانی که مشمول بندهای  1-1تا  1-2هستند ،تخفیف پرداخت یکجا به آنها تعلق نمیگیرد.
 -2سایر پرداختها به شیوه اقساطی مطابق با جدول زیر خواهد بود:
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 -1-2پیش پرداخت می بایست هنگام ثبت نام پرداخت گردد.
-2-2ضمانت نامه حداقل یک روز قبل از شروع کالس به همراه کپی کارت ملی از فراگیر دریافت خواهد شد.
تبصره :جهت رفاه حال فراگیرانی که محل سکونت آن ها خارج از تهران می باشد ،ضمانت و مدارک مربوطه در جلسه اول کالس
دریافت خواهد شد.
-3-2فراگیرانی که در جلسه اول بدون هماهنگی قبلی با کارشناس دپارتمان مربوطه سند ضمانتی یا چک های شهریه را تحویل ندهند،
از حضور ایشان در جلسات بعدی دوره ممانعت به عمل خواهد آمد.
 -4-2شرایط ضمانت باید همانند پیوست باشد.
 -0-2ضمانت می بایست مطابق پیوست تحویل گردد.
 -6-2هرگونه تغییر در شرایط پرداخت اقساطی باید با هماهنگی مسئول مالی مرکز صورت پذیرد.
 -7-2در صورتی که چکهای شهریه به هر دلیل در موعد مقرر پاس نشود بعد ازیک اخطار از طرف مرکز ،از حضور فراگیر در کالس
ممانعت به عمل خواهد آمد.
 -8-2فراگیرانی که از طرف س ازمان خصوصی یا دولتی برای حضور در دوره آموزشی معرفی میگردند ،مشمول بندهای این شیوه نامه
نمی شوند.

 -3تسویه حساب و انصراف
 -1-3صدور گواهینامه آموزشی منوط به تسویه حساب مالی دوره است.
 -2-3در صورت انصراف فراگیر مطابق با قوانین این حوزه عمل خواهد شد.
 -3-3چک های ضمانت و سفته بعد از پرداخت تمام اقساط و تسویه حساب کامل عودت داده خواهد شد.

 مانند نمونه تکمیل شود.-1-4سفته در حضور امور مالی پر شود.
 -2-4به همراه سفته یک قبض آب یا برق مربوط به آدرس ذکر شده ضمیمه گردد.

