ﺷﺮاﻳﻂ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش آﻧﻼﻳﻦ
ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

PayPal

درﮔﺎه ﺑﺎﻧﻜﻲ اﻳﺮان

ﺗﻚ ﺟﻠﺴﻪ اي

19 USD

 ۱۵۰/۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

150 USD

 ۱/۲۰۰/۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

دوره ده ﺟﻠﺴﻪ اي

) ۲۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ(

ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺘﻪ اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ،ﻣﺸﺎوره ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺴﺖ ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
◼ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ  ۶۰دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
◼ ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﺑﺎن آﻣﻮزان و ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﺸﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
◼ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻔﺮات دوم و ﺳﻮم ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻳﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﮔﺰاري
◼ آﻣﻮزش در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﻜﺎﻳﭗ ﻳﺎ اﺗﺎق ﻣﺠﺎزي آﻛﺎدﻣﻲ آﻧﻼﻳﻦ آﻳﻠﺘﺲ ﺟﻮس اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
◼ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻴﻨﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ اول دوره اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻗﻄﻌﻲ ﻛﺮدن روز و ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻔﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺪرس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ،زﻣﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن آﻣﻮز دﻳﮕﺮي ﻛﻪ زودﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮده اﺳﺖ واﮔﺰار ﻛﻨﺪ.

ﺗﺎﺧﻴﺮ و ﻛﻨﺴﻠﻲ
◼ در ﺻﻮرت دﻳﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن زﺑﺎن آﻣﻮز ﺑﻪ ﻛﻼس )ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﻲ( ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺪرس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ در ﻗﺒﺎل ﺟﺒﺮان آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .وﻟﻲ در
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺪرس )ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ( ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﺠﻴﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان آن در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻳﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
◼ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺴﻞ ﻛﺮدن ﺟﻠﺴﺎت ،زﺑﺎن آﻣﻮز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻣﺪرس ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﺎﻳﺪ .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ
آن ﺟﻠﺴﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻛﻨﺴﻠﻲ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ از ﻃﺮف ﻣﺪرس ﺑﺎﺷﺪ ،او ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻳﻚ
ﺟﻠﺴﻪ ﺟﺒﺮاﻧﻲ راﻳﮕﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﻤﺪﻳﺪ دوره
◼ ﺗﻤﺪﻳﺪ دوره ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺗﺎ  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دوره ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺪرس ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﻔﻆ روز و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ زﺑﺎن آﻣﻮز ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
◼ در ﺻﻮرت اﻳﺠﺎد وﻗﻔﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت )ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۳۰روز( ،ﻣﺪرس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ در ﻗﺒﺎل ﺣﻔﻆ ﺳﺎﻋﺎت و روزﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ آن زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻣﻮز دﻳﮕﺮي واﮔﺬار ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻗﻔﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ،ﺷﻬﺮﻳﻪ دوره ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از دوره ﺟﺎري ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

