قرار داد تضمین کسب نمره ی آیلتس یا تافل
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این قرار داد بین مدرس دوره آقای محمد پورامیری فرزند رضا و زبان آموز دوره آقا/خانم  ....................فرزند  ........................به
شماره شناسنامه ی  .............................پیرامون کسب نمره ی  ...........در آزمون آیلتس/تافل می باشد.

 )2بنا به این قرارداد از  ....................تا  ....... ....................یک دوره ی آموزش زبان انگلیسی برای اخد مدرک آیلتس/تافل با نمره ی ......
به مدت  .....ماه در منزل زبان آموز  ...........................برگزار می گردد.
 )3مدرس دوره موظف است در پایان دوره زبان آموز را به نمره ی مورد توافق در قرار داد برساند به گونه ای که زبان آموز
بتواند در آزمون رسمی نمره ی مورد توافق را کسب نماید و در صورتی که زبان آموز موفق به کسب نمره ی مورد نظر نشود
مدرس دوره موظف است حداکثر تا نیمی از تمامی بهای پرداختی کل دوره را به زبان آموز بازگرداند.
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در طول دوره زبان آموز بایستی تمامی تکالیف داده شده توسط مدرس را برای جلسه ی بعد حاضر نماید و درصورتی که در
این خصوص کوتاهی کند هیچ تضمینی برای کسب نمره ی مورد نظر وجود ندارد .همچنین زبان آموز بایستی روزانه  3ساعت
وقت برای مطالعه ی مطالب آموزش داده شده درنظر بگیرد.

 )5کالس ها به صورت  2یا  3جلسه در هفته برگزار می گردد و مدت زمان هر جلسه یک ساعت و  30دقیقه می باشد .برگزاری
دوره به اشکا ل دیگر مانند یک جلسه در هفته متناسب با شرایط زبان آموز منوط به موافقت مدرس خواهد بود.
 )6زبان آموز برای افزایش هر  1نمره آیلتس یا  10نمره تافل باید  3ماه به صورت مستمر در کالس ها به صورت  3جلسه در هفته
یا معادل آن به صورت  2جلسه در هفته شرکت نماید.
 )7در طول دوره زبان آموز می تواند در هر  10جلسه تنها یک جلسه غیبت داشته باشد و تعدا غیبت بیشتر از  1جلسه با پرداخت
هزینه ی آن جلسات همراه خواهد بود و تعیین جلسه ی جبرانی منوط به موافقت مدرس دوره خواهد بود.
 )8هزینه ی هر جلسه تدریس معادل  75هزار تومان بوده و پرداخت ها به صورت حداقل  10جلسه یکبار پیش از شروع آن  10جلسه
انجام خواهد گرفت.
 )9زبان آموز بایستی تا حداکثر  1ماه بعد از پایان دوره در آزمون رسمی شرکت نماید.
 )10دوره های تضمینی تا سطح نمره  7آیلتس و  100تافل است و تضمینی برای نمره باالی  7آیلتس و  100تافل وجود ندارد .با این وجود
زبان آموزان آزاد هستند برای رسیدن به نمره ی باالتر از  7یا  100در دوره های عادی مدرس شرکت داشته باشند.
 )11قرارداد بر پایه نمره کلی آزمون های آیلتس و تافل است و تضمینی بر روی تک مهارت ها وجود نخواهد داشت.
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