
  در زمان حوادث غیر مترقبه و پیش بینی نشده و بروز اشکالتی که ادامه و انجام کار را به هر دلیلی 
غیر ممکن می سازد تعهدات طرفین "کان لم یکن" تلقی و هیچ ادعایی نسبت به یکدیگر نخواهند 

داشت. 
موارد عمومی 

هر جلسه آموزشی 90 دقیقه می باشد. 1.

فراگیر موظف است در صورت بروز هرگونه مشکل سریعا مسئولین دپارتمان را در جریان قرار 2.
داده و در غیر این صورت، دپارتمان هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکالت بعدي ندارد. 

هزینه لباس، توپ، جزوات و سایر وسایل کمک آموزشی به عهده فراگیر می باشد. 3.

فراگیر موظف به حضور درکالس بدون تاخیر و در ساعت مقرر می باشد. 4.

برنامه ریزي و نظارت آموزشی به عهده ي دپارتمان می باشد. 5.

فراگیر تابع مقررات و قوانین دپارتمان می باشد و هرگونه خسارت ناشی از تخلفات اخالقی و 6.
شرعی متوجه فراگیر می باشد. 

قابل توجه کلیه فراگیر ها نکاتی از آیین نامه انضباطی 
رعایت موازین اسالمی 1.

حفظ حرمت محیط آموزشی 2.

همکاري کامل با مسئولین دپارتمان و رعایت احترام متقابل 3.

عدم مراوده خارج از عرف بین فراگیران 4.

عدم تجمع فراگیران در مقابل دربهاي ورودي و سلب آسایش همسایگان 5.

عدم استفاده از تلفن همراه در کالس 6.

عدم حضور همراه به عنوان مهمان بدون هماهنگی با مسئولین دپارتمان 7.

مسئولیت رفت و آمد فراگیر در ساعت مقرر (از پیش تایین شده) با والدین است و دپارتمان 8.
هیچ مسئولیتی را پذیرا نمی باشد 

حــوادث قهـریـه(فـورس مــاژور)

 اینجانب………………………. پدر/مادر فراگیر………………………… با مطالعه موارد مندرج در فرم ثبت نام، به ویژه
 آگاهی آئین نامه انضباطی و مقررات و نحوه استرداد شهریه ، متقاضی ثبت نام در کالس هاي اندیشه پارسیان می باشم و متعهد می

 شوم کلیه موارد فوق را رعایت نمایم.

تاریخ مراجعه فراگیر                         امضاء و تایید دپارتمان

امضاء فراگیر



 

 فرم ثبت نام فراگیر

خواهشمند است موارد ذیل را به دقت مطالعه نموده و بعد در مورد ثبت نام خود   
تصمیم گیري نمایید چرا که در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه دپارتمان نخواهد بود: 

انصراف یک هفته قبل از شروع کالس؛ استرداد ٧٠٪ شهریه از سوي دپارتمان •

در صورت انصراف فراگیر بعد از شروع کالس (حتی براي یک جلسه) قرارداد فسخ نمی گردد و •
هیچ وجهی مسترد نخواهد شد. 

در صورت انصراف فراگیر یا عدم تشکیل کالس، شهریه به صورت چک یا نقدي برابر ضوابط •
دپارتمان و حداقل یک هفته بعد از تاریخ انصراف قابل پرداخت می باشد. 

در صورت غیبت بیش از 3جلسه در هر ترم از ورود فراگیر به کالس جلوگیري می شود. •

 دپـارتـمان فـرهـنگی - ورزشــی انـدیـشه پـارسـیان

 این قرارداد بین دپارتمان ورزشی اندیشه پارسیان و آقاي/ خانم …………….…..فرزند……….………….
                      به شماره شناسنامه…………………… تاریخ تولد……………….. شهر..…………….

                 میزان تحصیالت…………………… گروه خونی……….. قد…………… وزن…………..
 تلفن همراه……………………. آدرس ایمیل……………………………………………………
  آدرس منزل…………………………………………………… تلفن منزل…………………….

 نحوه آشنایی با مجموعه…………………………..منعقد می گردد.

 مشخصات پدر یا مادر:
 نام :…………..… نام خانوادگی:………….. تلفن همراه :…………….… تلفن ثابت :……….….…

آدرس محل سکونت :………………………………………………………………………….




