قوانین و مقررات آموزشی
جهت آشنايي دانش پذيران با مرکزمالي ايران قوانین و مقررات زير تهیه شده و در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است .مواکداً توصیه
مي گردد دانش پذيران محترم کلیه قوانین و مقررات را مطالعه تا در طول دوره از مشکالت احتمالي جلوگیري به عمل آيد .بديهياست
پساز ثبتنام قطعي قوانین طبق آئیننامههاي مندرج پیاده خواهد شد.
نكات ضروري جهت ثبت نام و حضور در کالس









توجه داشته باشید که دقیقاً براساس اطالعات وارده در فرم ثبت نام آنالين و حضوري در کالس مربوطه ثبت نام خواهید شد
لذا خواهشمند است در درج اطالعات فرم نهايت دقت را مبذول فرمائید.
تأکید مينمايد که هنگام ثبتنام ،در تعیین درس (دروس) مورد نظر و ساعات کالسها دقت الزم را مبذول داريد ،در غیر
اين صورت موسسه از تغییر درس يا تعويض ساعات کالس جداً معذور است.
تشکیل کالسها منوط به احراز حد نصاب الزم جهت تشکیل کالس است.
در صورت ثبت نام از طريق شرکت يا محل کار دانشجو ،ابتدا نامه درخواست از طرف شرکت به همراه تعداد دانشپذير ،
اطالعات کامل آنها ( نام ،نام خانوادگي ،تحصیالت ،سمت ،شماره ملي و شماره تماس)  ،تاريخ و ساعت کالس ،شماره
تماس مسئول ثبتنام به همراه فیش پرداخت هزينه به حساب موسسه ،ارسال شود.
حداقل زمان حضور در کالس  50درصد ميباشد ،در غیر اين صورت دانشجو از دريافت گواهینامه محروم خواهد شد.
در صورت ضبط صدا يا فیلم از طول دوره فقط به دانشجوي همان دوره ارائه ميشود( .در صورت درخواست)
در صورت تمايل به استفاده از تخفیف دانشجويي يا تخفیف پرسنل نهادهاي مالي  ،در هنگام ثبت نام مدارک دانشجويي يا
کارت پرسنلي نهادهاي مالي و يا معرفي نامه خود را به آدرس ايمیل  info@ifc.irارسال و از ثبت نام در سايت خودداري
فرمائید.

استرداد شهريه






در صورتيکه انصراف يا تغییر کالس در روز ثبت نام ( تا قبل از پايان وقت اداري) باشد شهريه کسر نميشود.
در صورتيکه انصراف يا تغییر کالس تا يک هفته به شروع دوره باشد 30درصد شهريه کسر مي شود.
در صورتيکه انصراف يا تغییر کالس تا  3روز پیش از شروع دوره باشد 50درصد شهريه کسر مي شود.
درصورت انصراف حداکثر تا يکروز پیشاز شروع کالس  %80شهريه از سوي موسسه مسترد ميگردد .انصراف در روز
تشکیل کالس امکان پذير نیست.
تکمیل فرم عودت وجه در صورت انصراف الزامي است.

روش انصراف
دانشپذير گرامي در صورتي که پس از انجام ثبت نام و پرداخت شهريه به هر دلیلي تقاضاي انصراف داشتید مي توانید به يکي از روش
هاي زير اقدام کنید .تا بر اساس آئین نامه فوق و شرايط انصراف در خواست شما مورد رسیدگي قرار گیرد .
 -مراجعه حضوري به موسسه.

 -تماس تلفني با موسسه.

 -ورود به حساب کاربري و ثبت درخواست انصراف.

