بسمه تعالی

آموزشگاه زبان انگلیسی آرسـس

قرارداد آهَزش خصَصی زببى اًگلیسی
مدرس :آقب  /خبًن :
زبان آموز :آقبی /خبًن  ............................................ :فرزًد ...................بِ ضوبرُ ضٌبسٌبهِ  ............هتَلد13 / / :
آدرس ٍ تلفي................................................................................................................................................................................................................ :
دوره آموزشی................................... :تعداد زببى آهَزاى  ............طی  ..........جلسِ ،تعداد جلسبت در ّر ّفتِ بِ صَرت تَافقی بب حداقل 3
جلسِ ٍ حداکثر  6جلسِ درّفتِ هیببضد ٍ ّر جلسِ  00دقیقِ آهَزضی هی ببضد .
هزینهّ :سیٌِ دٍرُ برای ّر جلسِ  .................................تَهبى هیببضد کِ آهَزاى هیتَاًد تب سقف ً 2فر کالس را تطکیل دادُ ٍ توبهی ضرایط
پرداخت ضْریِ تب سقف ً 2فر برای زببى آهَزاى یکسبى است ٍ در صَرتی کِ تعداد افراد بیص از ً 2فر گردید ،بِ ازای ّر ًفر هبزاد هبلغ 10000
تَهبى بِ هبلغ ضْریِ ی ّر جلسِ اضبفِ هی گردد ٍ از زببى آهَز دریبفت خَاّد ضد.
وظایف مدرس :هدرس هَظف است کِ در سبعبت تعییي ضدُ جلسبت آهَزش زببى را برای زببى آهَزاى تطکیل دادُ ٍ در صَرتی کِ هدرس
بٌب بِ دالیلی هَفق بِ حضَر در سبعت ٍ رٍز هقرر ًوی ضَد ،زببى آهَز را هطلع سبزد.
وظایف زبان آموز :زببى آهَز هَظف است هبلغ ضْریِ  10جلسِ اٍل را ٌّگبم عقد قرارداد ٍ ،هببلغ 10جلسبت آتی را بِ ّویي هٌَال پرداخت
ًوبید .در صَرتی کِ زببى آهَز بٌب بدالیلی هَفق بِ حضَر در کالس ًطَد 24 ،سبعت قبل ببید هدرس را هطلع سبزد ٍ در صَرت عدم ّوکبری
هبلغ ضْریِ ی آى جلسِ هحبسبِ هی گردد .زببى آهَز هَظف بِ اًجبم تکبلیف ٍدستَرالعول ّبی دادُ ضدُ از طرف هدرس بَدُ ٍ در صَرت
عدم اًجبم آى تکبلیف هدرس ّیچ گًَِ هسئَلیتی در قببل عدم یبدگیری زببى آهَز ًدارد .زببى آهَز حداقل هی ببیستی سِ برابر سبعبت آهَزضی
رٍزاًِ خَد در هٌسل درٍس خَد را هطبلعِ ًوَدُ ٍ توریٌبت ٍ هطبلعبت جبًبی را کِ هدرس از ایطبى هی خَاّد آهبدُ ًوبید .در صَرت غیبت غیر
هَجِ زببى آهَز در ّرجلسِ ،هدرس هَظف بِ برگساری کالسْبی جبراًی برای زببى آهَز ًوی ببضد.

اهضبی زببى آهَز یب ًوبیٌدُ زببى آهَزاى
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اهضبی هدرس آهَزضگبُ
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