
شهریه مصوب (برنامه درسی هفتگی و فوق برنامه درسی)

سال تحصیلی 1401-1402

نواندیشان نام واحد آموزشی

شهر تهران منطقۀ 18

متوسطه دوره اول پسرانه

استان-شهرستان/منطقه

دوره تحصیلی/جنسیت

با استنادبه مواد 15 و 16 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و در اجرای مصوبه یکصد و هجدهمین جلسه شورای سیاست

گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مورخ 1400/12/25 شهریه مصوب سال تحصیلی 1402-1401 این واحد آموزشی به صورت ذیل ابلاغ می گردد :

164,820,000ريال

شهریه مصوب را به حساب شماره

308بر اساس برنامه هفتگی

بانک سپهبانک و شعبه18780429583246001

واریز و رسید آن تحویل مدرسه گردد.

-1 انعقاد قرارداد دریافت شهریه در دو نسخه با ولی دانش آموز الزامی است

-2 مدارس مجاز به دریافت وجهی خارج از مبلغ مذکور در زمان ثبت نام نمی باشند.

-3 دریافت سایر هزینه های مربوط به فعالیت های آموزشی (فعالیت های آموزشی و پرورشی مکمل، اردوها و خدمات رفاهی شامل سرویس ایاب ذهاب،

لباس فرم، میان وعده غذایی و ناهار) از اولیای دانش آموزان پس از تایید انجمن اولیا و مربیان مدرسه و تایید شورای تعیین نرخ شهریه شهرستان/ منطقه

برای داوطلبان استفاده از خدمات فوق امکان پذیر خواهد بود.

-4 در صورت ارائه فعالیتهای آموزشی و پرورشی مکمل باید پوستر شهریه مکمل با مهر و امضای اداره آموزش و پرورش مربوطه در محل آموزشگاه نصب

شده باشد.

تلفن گویای پاسخگویی به شکایات  021-4317

www.mosharekatha.ir  آدرس سامانه رسیدگی به شکایات مردمی

www.mosharekatha.ir  جهت استعلام شهریه، دریافت قرارداد، سامانه ثبت شکایات و اپلیکیشن سام از سامانه مشارکت ها دریافت نمایید

 سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی

 و توسعه مشارکت های مردمی

95139386 کد واحد آموزشی

 ساعت فوق برنامه درسی به مبلغ ذیل اعلام می گردد. ساعت مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و

مهر و امضا رئیس / مدیر اداره آموزش و پرورش

تاریخ چاپ : 1401/06/23تاریخ بعد از اعتراض 1401/04/15


