تاریخ / :
شماره:

/

بسمه تعالی

عکس

فرم ثبت انم دانش آموزان
ی
ر
احتاما اینجانب (نام و نام خانوادگ دانش آموز ) :

متولد :

فرزند :

/

/

ساکن ( آدرس دقیق ز ز
متل ) :
با کد ر
پست :

تلفن همراه دانش آموز :

تلفن همراه ویل دانش آموز :
ی
آموزش طرح :
طالی ( )
بابت پکیج
ی
در تاری خ :

/

/

از قرار مبلغ کامل پکیج :
که در

به شماره میل :

دانش آموز پایه ی :
نقره ای ( )

رشته ی :

برنزی ( )

تحت عنوان ثبت نام بصورت :

بورسیه ( )
قسیط ( )

نقدی ( )

به حروف :
به حروف:

قسط و از قرار مبلغ هر قسط  :به عدد:

ز
ی
نشای  zana-co.irبیان گردیده است
آموزش زانا به
این قرار داد منعقد میگردد( خدمات هر پکیج مطابقه انچه در سایت موسسه
ی
ز
ز
قوانی
تعیی شده را رعایت نماییم .هر گونه نقض
آموزش مقررات
میباشد  ) .بدییه است متعهد میشوم هنگام استفاده از اپلیکشن
ر
از طرف اینجانب به عهده خودم یم باشد و موسسه هیچ مسئولیت نخواهد داشت .
امضای مدیر مسئول موسسه آموزشی زانا

امضای ولی دانش آموز

امضای دانش آموز

توجه :وجه پرداختی از طرف دانش اموز در صورت در خواست یا انصراف وی مسترد نخواهد شد و تنها در صورت عدم ارائه خدمات جهت استرداد با کسر 15
درصد از مبلغ پرداختی دانش اموز قابل پیگیری وباز پرداخت خواهد بود .
توجه :این فرم بدون امضای دانش اموز و ولی دانش اموز فاقد اعتبار بوده و همچنین در صورت درج هرگونه اطالعات غیر واقع مسئولیت ان به عهده ی
دانش اموز و ولی ان میباشد (چنانچه دانش اموز به سن قانونی نرسیده باشید ولی وی طرف قرارداد خواهد بود )

تاریخ / :
شماره:

/

قوانین موسسه

•هرگونه سواستفاده از نام یا القاب و عنوان موسسه ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

•هرگونه دستکاری در فرم های موسسه ممنوع بوده و موسسه این حق را دارد از شخص خاطی از طریق مراجع قانونی شکایت کند.

•هرگونه اخاذی و اخذ پول با نام موسسه یا از طرف نمایندگان موسسه و یا افراد غیرقانونی بوده و موسسه این حق را دارد که از
طریق مراجع قانونی اقدام کند .تنها مواردی مورد تایید است که از طرف موسسه اعالم شده باشد که در فرم های ثبت نام ذکر
میشود.

•هرگونه مزاحمت برای دانش آموزان و بالعکس برای مشاورین از طرف دانش آموزاان ممنوع بوده و در صورت گزارش کاربر و تایید
تیم مدیریتی از محرومیت موقت تا دائم از اپلیکیشن خواهد بود.

•کاربران هر سال برای استفاده از خدمات موسسه باید قرارداد امضا نمایند و در صورت اتمام قراداد میتوانند در خواست تنظیم قرداد
جدید نمایند که با صالح دید تیم مدیریتی قرارداد جدید با ایشان منعقد خواهد گردید.

•مبلغ هزینه ثبت نام اعم از دانش آموزان و یا مشاوران قابل عودت نیست و تنها در صورتی که دانش آموز از طرف موسسه خدماتی
دریافت نکند میتواند جهت استرداد مبلغ مذکور درخواست نماید که با صالح دید تیم مدیریتی مبنی براینکه مشاور به کرات در کار خود
اهمال کرده است این وجه قابل استرداد خواهد بود.
•دانش آموزانی که از طرف مشاور خود اهمال کاری مشاهده نمایند آن را به تیم مدیریتی گزارش و تیم مدیریتی موسسه بعد از تایید
نهایی موظف خواهد بود دو برابر هزینه مشاور که هرماه از طرف موسسه به مشاوران در ازای هر دانش آموز داده میشود از مشاور
پس گرفته و با کسر ) ۲۰بیست ( درصداز آن مبلغ آن را به دانش آموز عودت داده و دانش آموز می تواند مجددا درخواست مشاور
و هزینه آن را بپردازد.

•دانش آموزانی که از جهت مالی توانایی پرداخت یکجای هزینه ثبت نام را ندارند میتوانند درخواست تقسیط دهند که در این صورت
دو قسط برایشان تقسیم میشود که قسط اول را هنگام ثبت نام و برای قسط دوم به همان میزان سفته به نمایندگی استان تحویل
داده و یا اگر موسسه نمایندگی در استان یا شهرستان ندارد و دسترسی به نمایندگی سخت باشد میتوانند سفته را به آدرس دفتر
مرکزی پست نمایند که بعد از پرداخت قسط از طرف ایشان موسسه به صورت خودکار سفته را به آدرسی که خود دانش آموز در فرم
ثبت نام ذکر کرده ارسال خواهد کرد ) .موسسه هیچ مسئولیتی در قبال آدرس های غیر واقعی و یا تغییر آدرس از طرف دانش
آموزان را ندارد و دانش آموز موظف است هرگونه تغییر در آدرس را سریعا به موسسه گزارش دهد(.
•مشاور در صورتی حقوق دریافت خواهد کرد به وی دانش آموزاختصاص داده شود و در غیر این صورت موسسه حقوقی پرداخت
نخواهد کرد.

•تمامی مخاطبین اعم از مشاورین -دانش آموزان -نمایندگان استانها و تمامی کسانی که عضو موسسه زانا هستند ملزم به عضویت در
کانال این موسسه به نشانی  @zanainstituteو موسسه تمامی اطالع رسانی هایش را از طریق این کانال انجام خواهد داد.

•جهت ثبت نام چه مشاوران و چه دانش آموزان میبایستی مبلغ مذکور را به شماره کارت  6273—8111—4770—3380به نام
موسسه اموزشی زانا نزد بانک انصار واریز کنند و فرم های ثبت نام الزاما میبایستی همراه با فیش واریزی ارسال گردد در غیر اینصورت ثبت نام
لغو خواهد شد.از پرداخت وجه به صورت نقدی جدا خودداری نموده و موسسه هیچ مسئولیتی در قبال افرادی که به صورت نقدی اقدام به
پرداخت میکنند ندارد.
توجه :تمامی کسانی که با موسسه وارد قرار داد میشوند اعم از مشاورین پشتیبانان سازمانها و یا شرکت ها و ....در صورت لغو قرار
داد و عدم همکاری باموسسه ملزم به پرداخت خسارت به موسسه اموزشی زانا میباشد

Zana-co.ir

دفتر مرکزی 02128424493 :

