پیش از ثبت نام کالسها حتما قوانین موجود مطالعه شود :
تعهدنامه ثبت نام کالسهای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری
داوطلب عزیز ضمن عرض خیرمقدم ،خواهشمند است مطالب مندرج در این تعهدنامه را به دقت مطالعه نموده ،سپس اقدام به ثبت
نام نمایید :

 .1رعایت کلیه شئونات اسالمی ،مقررات عمومی انضباط دانشگاه ها ،نظم و حضور به موقع در کالسها الزامی است .
 .2تاریخ شروع هر دوره در موارد خاص ممکن است تا دوهفته به تعویق افتد و در صورت وقوع این مساله اطالع رسانی
الز م به داوطلب خواهد شد.
 .3در صورت تاخیر داوطبان در کالس ها ،موسسه مسئولیتی در قبال عدم اجازه حضور در این کالس توسط اساتید
نخواهد داشت .
 .4پرداخت شهریه ( چه نقدا و چه به صورت چک) می بایست قبل از شروع دوره باشد.
 .5موارد انصراف و استرداد شهریه کالسها ( :مهم)


داوطلبان می توانند حداکثر تا  44ساعت پس از ثبت نام اعالم انصراف و یا تغییر کد دهند.



شهریه داوطلبانی که مشمول بیش از  25درصد تخفیف و یا تخفیفات ویژه در پرداخت شهریه کالسها شده اند به هیچ



عنوان مسترد نخواهد شد.
در صورت عدم تشکیل یک کالس ( به علت به حد نصاب نرسیدن و دالیل دیگر ) شهریه آن کالس مسترد خواهد شد.



تا  7روز مانده به شروع دوره  ،استرداد شهریه پس از کسر  22درصد از کل شهریه دروس انتخابی امکان پذیر میباشد.



از  7روز مانده به شروع دوره تا  2روز مانده به شروع دوره  52 ،درصد از کل شهریه کسر و مابقی مسترد خواهد شد.



از  2روز مانده به شروع دوره  ،شهریه به هیچ عنوان (از قبیل ماموریت اداری ،انتقالی ،مشمولیت نظام وظیفه ،مسافرت
به خارج از کشور ،بیماری ،تداخل با برنامه دانشگاه ،قبولی در دانشگاه ،هرگ ونه نارضایتی از استاد ،مشکالت خانوادگی،
فوت نزدیکان و سایر موارد پیش بینی نشده دیگر) مسترد نخواهد شد.



در صورت انصراف از یک کالس عالوه بر موارد کسر باال ،تخفیفات پک های مرتبط با حذف آن کالس نیز کسر خواهد



شد.
پرداخت بخشی از مبلغ ثبت نام ( بابت رزرو ،ثبت نام و یا امثالهم) نیز مشمول بند انصراف و شرایط آن خواهد بود.

تبصره  :ثبت نام حین برگزاری کالسها نیز شامل بندهای ماده  5خواهد بود.
تبصره  :عدم شرکت در کالس ها پس از ثبت نام و شروع دوره ،هیچ گونه حقی را جهت انصراف و دریافت وجه داوطلبان ایجاد
نخواهد کرد.

 . 6محل برگزاری کالس با توجه به در نظر گرفتن شرایط و مصالح مختلف از سمت موسسه قبل از شروع کالس تعیین
خواهد شد؛ که ممکن است در محل موسسه یا محل دیگری باشد.
 .7حق اعالم نام و مشخصات داوطلبان پذیرفته شده در آزمون ورودی دانشگاه ها برای موسسه محفوظ خواهد بود.
 .4تعداد شرکت کنندگان در هر کد کالسی بنا به عرف سال های قبل موسسه و بر اساس موارد مختلف توسط موسسه
تعیین می گردد.
 .9مالک اطالع رسانی موسسه ،اعال نات رسمی در سایت های موسسه و اوراق سربرگ دار موسسه می باشد و هرگونه
استناد به نقل قول های شفاهی از پرسنل مجموعه ،اساتید و یا سایر داوطلبین پذیرفته نخواهد بود .
 .12در صورت نیاز به جلسات فوق العاده یا جبرانی ،استاد مربوطه مختار به تعیین و ساعت کالس مورد نظر خواهد بود .
 .11در صورت عدم تسویه کامل یا وصول چکهای صادره دانشجو ،موسسه مختار است وی را تا هنگام وصول مطالبات از
ادامه شرکت در تمامی خدمات موسسه باز دارد.
 .12در برخی شرایط خاص ممکن است مدرس درس ثبت نامی بنابه نظر موسسه تغییر یابد ،در این صورت دوره مربوطه
روال عادی خود را خواهد داشت.
 .13هزینه کلیه موارد کمک آموزشی (مانند جزوه ،نمونه سوال ،کتاب و  )...که به تشخیص مدرس دوره مورد نیاز باشد
بر عهده دانشجو می باشد و هزینه ثبت نام این موارد را پوشش نمیدهد .
 .14تغییر کد انتخابی هر درس تنها با درخواست کتبی و تاییدیه موسسه ممکن می باشد.
 .15کلیه اطالعیه های شروع دوره و تغییر زمانی کالسها در سایت  Pazhuhesh.orgو یا سایت دپارتمان مربوطه
(مهندسی برق  ) Game-bartar.com :اعالم می گردد .مسئولیت پیگیری با داوطلب می باشد .
 .16ثبت نام غیرحضوری در حکم تایید کامل این تعهدنامه است که در سایت نیز موجود می باشد.

