
   

  

 دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور ثبت نام  فرم قرارداد اخذ شهریه

 

  
 

 
  طرفين قرارداد  -1ماده 

م سشراار اشان  / جنشا  آقشا    دانشش آمشوز   / آموز با ولی دانش.. ............................................بین واحد آموزشی  93143/     /قرارداد زیر در تاریخ        
 :گردد منعقد می................................ .........پایه  ......................................................

 :آدرس منزل:                              تلفن همراه:                                        تلفن منزل

 موضوع قرارداد  -2ماده 

 ثبت نام دانش آموز آموزش از راه دور  پرداات شهریه

 .باشد می ریزمبلغ قرارداد به شرح  -3ماده 

 مبلغ به ریال  جلسه/تعداد  موارد ردیف 

 --- شهریه ثابت 9
 

 واحد درسی 2
   نظر 

   عملی واارگاهی

 --- هزینه صدور مدرك تحصیلی پایان دوره 3
 

هر جلسه ءینه االس اضافه به ازازه 4    

   هزینه اتا  و سی د  ها  آموزشی  5

ع كلـــــــــجم   

 :تبصره 

( درصد ده) ٪91معادل  منصرف شوددوره تابستانی / در اوایل شروع نیمسال در واحد آموزشی قطعی ازادامه تحصیل  نام س از ثبتانی اه پآموز دانش
ششهریه را  ( صد درصشد ) ٪911 پایانیامتحانات  یك ماه قبل  از شروعشهریه و ( رصدد چهل)  ٪41دوره تابستانی / شروع نیمسال یك ماه پس از از شهریه، 

 .باید پرداات نماید

 تعهدات پرداخت -4ماده 
بشا   مطشاب   ریال..................................... به حروف ریال ...................................... متعهد به پرداات مبلغ  دانش آموز/ آموز ولی دانش

 ........................................................به شماره حسا .... ...........................................................در وجه واحد آموزشی  ریزجدول  ها  مقرر در زمان

 .باشد می........................ اد ................ ................شعبه .............. ..........................بانك 

 ریالمبلغ به  شعبه كد شعبه بانک چک/ شماره فيش تاریخ پرداخت نوبت پرداخت

1       

2       

3       

4       

 13993/         /در تاریخ           

 (تحویل به دانش آموز پرونده دانش آموز نخسه دوم  دراول نگهدار  نسخه . )گردد نخسه تنظیم  این قرارداد در دو 

31            -            : سال تحصيلي   

   دوم             تابستاني               اول  :نيمسال 

دوره دوم متوسطه       دوره اول متوسطه       : دوره تحصيلي   

 

   

 

 
 

رش و و رپ ش  وز م ت آ ر ا وز  
نواده خا و می  د مر ی  ا رکته ا مش عه  س تو ، تی  ل دو یر غ س  ر مدا ن  ا ازم س  

ور ه د را از  ش  موز رييت آ مد  

 نام و نام خانوادگی

                                                                               دانش آموز                                                                                                                    /آموز ولی دانش

 امضاء و تاریخ

 نام و نام خانوادگی

 مدیر مدرسه

 مهر ، امضاء و تاریخ


