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/تاریخ پرداخت

 سر رسید چک

 درصد25حالت اول

محل مهر و امضا نماینده مهارت های اجتماعیمحل مهر و امضا مدرسه

نام و نام خانوادگی

مهر و امضا

نام و نام خانوادگی

مهر و امضا

تاریختاریخ

حالت سوم

 درصد شهریه به صورت نقدی به هنگام تنظیم فرم سفارش40پرداخت 

 درصد مبلغ فرم سفارش در یک فقره چک یک ماهه30پرداخت  درصد15

 درصد الباقی مبلغ فرم سفارش در یک فقره چک دو ماهه30پرداخت 

جدول تعهدات پرداخت

مبلغ پرداخت نوع پرداخت

پرداخت کل شهریه بصورت نقدی به هنگام تنظیم فرم سفارش

حالت دوم
 درصد شهریه به صورت نقدی به هنگام تنظیم فرم سفارش50پرداخت 

 درصد20
 درصد الباقی مبلغ فرم سفارش در یک فقره چک یک ماهه50پرداخت 

 ریال2.000.000هزینه هر دوره به ازای هر دانش آموز

(تخفیف)درصد عوامل اجرایی بابت دوره 

جدول انواع پرداخت و درصد تخفیف دوره آموزشی

تعداد کل دانش آموزان
تعیین دانش آموزان هر پایه

در کادر زیر تعداد دانش آموزان هر پایه وارد شود) )

 ریال450.000(بدون تخفیف)هزینه بسته آموزشی  

آیین نامه اجرایی 

. سال است17 سال تا 6و مناسب رده سنی  (دبستان، متوسطه اول، متوسطه دوم) سطح 3دوره آموزشی پکیج مهارت های اجتماعی  شامل  - 1

. جلسه آموزشی است24هر دوره شامل  - 2

.  دقیقه ای است 90 جلسه 1دوره آموزشی مهارت های اجتماعی در هر هفته  - 3

 ریال بوده و هزینه بسته آموزشی شامل یک جلد کتاب کار در کالس ، یک جلد کتاب کار در منزل و یک عدد لوح 2.000.000هزینه هر دوره آموزشی ،  - 4

. ریال می باشد که به همراه داشتن کتاب های آموزشی در کالس الزامی است 450.000فشرده ضمیمه  

جدول سفارش دوره آموزشی

مشخصات مدیریت و نماینده مدرسه

نام و نام خانوادگی مدیر 

شناسنامه مدرسه

فرم سفارش مدارس

.........../........../......... 98-97مهارت های اجتماعی 


