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آدرس

تلفن همراه
تلفن همراهسمتنماينده مدرسه

3 - دوره آموزشي رياضيات آسان در هر هفته 1 جلسه 2 ساعته است . 
4 - هزينه هر دوره آموزشي ، 900.000 ريال بوده و هزينه بسته آموزشي دوره اول شامل 2 جلد كتاب، كيف و خودكار 250.000 ريال و 2 جلد كتاب در دوره

هاي دوم و سوم هر كدام 170.000 ريال مي باشد كه به همراه داشتن كتاب هاي آموزشي در كالس الزامي است .

جدول سفارش دوره آموزشي

آيين نامه اجرايي
1 - دوره آموزشي سيستم رياضيات آسان شامل 3 دوره و مناسب رده سني 11 سال به باال مي باشد .

2 - هر دوره شامل 8 جلسه است و طي دو ماه برگزار مي گردد

مشخصات مديريت و نماينده مدرسه
نام و نام خانوادگي مدير

     شماره : فرم سفارش مدرسه ايي
تاريخ : ........./........../...................رياضيات آسان

شناسنامه مدرسه

قابل پرداخت (ريال)

حالت پرداخت
حالت اول

نام و نام خانوادگينام و نام خانوادگي

تاريختاريخ

حالت سوم
پرداخت 40 درصد شهريه به صورت نقدي به هنگام تنظيم فرم سفارش

پرداخت 30 درصد مبلغ فرم سفارش در يك فقره چك يك ماهه

پرداخت 30 درصد الباقي مبلغ فرم سفارش در يك فقره چك دو ماهه

محل مهر و امضا نماينده رياضي آسانمحل مهر و امضا مدرسه

پرداخت كل شهريه بصورت نقدي به هنگام تنظيم فرم سفارش

حالت دوم
پرداخت 50 درصد شهريه به صورت نقدي به هنگام تنظيم فرم سفارش

پرداخت 50 درصد الباقي مبلغ فرم سفارش در يك فقره چك يك ماهه

درصد عوامل اجرايي بابت دوره (تخفيف)

جدول تعهدات پرداخت و درصد تخفيف دوره آموزشي
سهم عوامل اجرايي (تخفيف)نوع پرداخت

ترم 3ترم 2ترم 170.0001 ريالهزينه كتب دوره هاي دوم و سوم (هر كدام)
900.000 ريالهزينه هر دوره به ازاي هر دانش آموز

تعداد دانش آموزان
دوره هاي آموزشي

250.000 ريالهزينه پكيج دوره اول (بدون تخفيف)

مهر و امضامهر و امضا



تعهدات موسسه رياضيات آسان
آ ا گ ا 1

به منظور اطالع رساني دوره هاي آموزشي به اوليا ، موسسه آمادگي دارد تا با هماهنگي قبلي همايش معرفي آموزش رياضيات آسان را در محل - 3
مدرسه به صورت رايگان برگزار نمايد

تامين مدرسين متخصص برگزاي دوره آموزشي - 1
تحويل بسته هاي آموزشي دانش آموزان مدرسه - 2

برگزاري امتحانات پايان هر دوره توسط مدرسين - 4
3 دوره آموزشي به دانش آموزان Easy هندوستان پس از اتمام Maths اهداي گواهينامه بين المللي توسط - 5

، از اين سيستم آموزشي استفاده نمايد و اين مدت هيچگونه (طبق مدت تفاهم نامه) مدرسه متعهد مي شود كه فقط در مدت يك سال آموزشي - 1
حقي اعم از مادي و معنوي براي مدرسه ايجاد نخواهد كرد

2 - مدرسه موظف است در آغاز هر سطح آموزشي ، اسامي دانش آموزان خود را جهت صدور كارت آموزشي و ارسال كتب آموزشي به موسسه معرفي
ا ق ا ا ط ا ا ا E l ل فا ك ا آ ا ا ف گ ا ك ظ ا ا ا ا

تعهدات مدرسه

وضعيت تامين مربي

(Excel) استاندارد، توسط موسسه در اختيار مدرسه قرار براي ايجاد نظم و يكپارچگي ، فرم خام دانش آموزان ، به صورت يك فايل متني . نمايد
خواهد گرفت و مدرسه آن را پس از تكميل به موسسه ارائه مي دهد

3 - هر گونه كپي برداري و تشكيل كالس يا ثبت نام دانش آموز ، بدون هماهنگي با موسسه، ممنوع بوده و خيانت در امانت محسوب مي شود و مطابق
قانون با خاطي برخورد مي گردد

آقاخانم  جنسيت مربي مورد نياز :تعداد مربيان مورد نياز

ي
مربي از سوي مدرسه معرفي مي گرددمربي از سوي موسسه تامين ميگردد

روز هاي برگزاري كالس در مدرسه
تاريخ شروع كالس هاي مدرسه

1 تاريخ شروع ترم
2 تاريخ شروع ترم
3 تاريخ شروع ترم

16 الي 1418 الي 1216 الي 1014 الي 812 الي 10روز هفته
شنبه
يكشنبه
دو شنبه
سه شنبه

ش ا

رم روع خ ر

چهار شنبه
پنجشنبه
جمعه


