
 

 "های آموزشینامه انصراف از شرکت در دورهآیین "

به شرح  "عودت شهریه درخواست انصراف و"  مستلزم ارسالنام، پس از ثبت های کانونانصراف از شرکت در دوره

  باشد :ذیل می

 پذیر عودت خواهد شد.دوره، کل مبلغ شهریه به دانشدر صورت برگزار نشدن  (1

باشد، مبلغ دوره  شروعقبل از تاریخ  بیش از یک هفته تاریخ درخواست انصراف کتبیکه در صورتی (2

 داده خواهد شد.پذیر عودت به دانش شهریه کلاز مبلغ %  03شهریه پس از کسر 

دوره باشد، مبلغ  شروعیک هفته قبل از تاریخ کمتر از که تاریخ درخواست انصراف کتبی در صورتی (3

 پذیر عودت داده خواهد شد.از مبلغ کل به دانش %03 شهریه پس از کسر

نام و عودت شهریه برگزاری دوره و یا در طول دوره، درخواست انصراف از ثبت پس ازپذیر چنانچه دانش (4

 عودت شهریه نخواهد داشت.در قبال گونه مسئولیتی را کانون هیچ ،پرداخت شده را نماید

گونه مسئولیتی در قبال های آموزشی بوده و کانون هیچدرخواست انصراف و عودت شهریه ویژه دوره (5

  نام شده، نخواهد داشت.های ثبتعودت شهریه آزمون

  : مهم تذکر

  شد. نخواهدترتیب اثر داده و تلفنی های انصراف شفاهی به درخواست -

 :ارسالعودت شهریه، مستلزم 

 " یا شبا حساباعالم شماره "و  "یا رسید پرداخت فیش واریزی" و "درخواست عودت شهریهفرم " 

 حسابصحت شماره ؛ شایان ذکر است باشدنام شخص واریزکننده اولیه شهریه، از طرف متقاضی میبه

 باشد. اعالم شده بر عهده متقاضی می یا شبا

 

 

 



 

 "فرم درخواست انصراف و عودت شهریه"

 

........... ....................................................... داوطلب شرکت در دوره.............................................اینجانب 

عدم      شخصی  ،ام اما اکنون به دلیل.... ریال را به حساب کانون واریز کرده.......مبلغ ...................

 دارم.  نامتقاضای انصراف از ثبتریزی      کمیل ظرفیت        مشکل برنامهتشکیل دوره       ت

 شبا ویا )برای حساب بانک سامان( حسابشهریه اینجانب را به شماره  خواهشمند است مبلغ

  ها()برای سایر حساب

                         

 

وکدملی)شماره اقتصادی برای اشخاص ................................نام بهبانک ..................................... 

 ................. عودت نمایید...........حقوقی(

                                                                                                                                  

 محل امضاء :                                                                                                                             

 : تاریخ                                                                                                                                 

 .باشداعالم شده بر عهده متقاضی می یا شبا حسابصحت شماره  -

 های بدون امضاء فاقد ارزش بوده و ترتیب اثر داده نخواهند شد.درخواست -

  97997798 شماره فکسو یا  training@seba.irپست الکترونیکی  درخواست خود را به -

 ارسال نمایید.

 


