قرارداد اعطای نمایندگی
ماده  : 1طرفین
این تفاهم نامه فی مابین شعبه موسسه پردیس بین المللی رهپویان علم و صنعت به شماره ثبت  41081به آدرس تبریز-میدان دانشسرا-خیابان خاقانی-مجتمع
خاقانی-طبقه اول-پالک 100کدپ ستی 5136963652 :به عنوان طرف اول از یک طرف که مو س سه نامیده می شود و جناب آقای  ..................فرزند ..........
بههه شهههمههاره م ی  ..........................بههه آدرس اسهههتههان  .................................................................................بههه ت فن ه مراه
 ...........................شماره کد پ ستی  .......................به عنوان طرف دوم که از این به بعد بازاریاب نامیده خواهد شد از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می
گردد:
ماده  : 2موضوع
تب یغات و اطالع رسانی و مشاوره و بازاریابی در جهت اخذ مدارک (طبق مدارک اعالمی) و اخذ مب غ (طبق تعرفه اعالمی) از متقاضیان برای ثبت نام از افرادواجد شرایط در شهر
 ..................و معرفی آنها به طرف اول.
ماده  : 3مدت

مدت این تفاهم نامه از تاریخ ...................تا تاریخ  .........................به مدت  ....ماه میباشد که در صورت توافق طرف اول قابل تمدید میباشد.
ماده  : 4تعرفه ها
هزینه های مربوط به گواهینامه های صادره از طرف اول مطابق با بخش مربوط به تعرفه در پیوست این تفاهم نامه و نیز در وب سایت موسسه پردیس بین المللی رهپویان علم
و صنعت به نشانی اینترنتی  www.pardiselmosanat.irخواهد بود که نقدا بایستی به حساب معرفی شده طرف اول توسط بازاریاب بعد از کسر کارمزد واریز گردیده و
فیش واریزی به همراه مدارک ثبت نامی به طرف اول تحویل داده شود.
تبصره  :1هزینه های واریزی به حساب طرف اول ،به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود لذا بازاریاب می بایست توجیهات الزم به متقاضیان را در زمان ثبت نام و قبل از اخذ
وجه به صورت کامل انجام دهد.
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ماده  : 5تعهدات طرفین
طرف اول متعهد می گردد :
 5 – 1مشخصات و رزومه بازاریاب را در صورت تمایل طرف اول در سایت موسسه مندرج در ماده  4درج نماید.
 5 – 2حداکثر  30روز کاری پس از دریافت مدارک و فرم تاییدیه نسبت به صدور گواهینامه مرتبط اقدام نماید.
طرف دوم متعهد می گردد :
 5 – 3طبق شرایط و اصول و ساختار طرف اول که کتبا به پیوست این تفاهم نامه می باشد و به بازاریاب ابالغ شده نسبت به دریافت مدارک برای گواهینامه متقاضیان دارای
شرایط اقدام و تایید آن عمل نموده و مدارک مورد نیاز اعالمی از طرف اول توسط بازاریاب در یک پوشه  A4قرار داده و به همراه فرم ثبت نام طبق تعرفه اعالمی که به امضاء و اثر
انگشت متقاضی رسیده از طریق ایمیل ،فکس ،ت گرام ،پست به طرف اول عینا و کامل تحویل دهد.
 5 – 4بازاریاب متعهد می گردد که ک یه متقاضیان خود را قبل از ثبت نام و اخذ مدارک از دامنه کاربرد گواهینامه مورد ثبت نامی به صورت شفاف و واضح آگاهی سازی نماید.
تبصره  : 2جم ه ی ذیل توسط بازاریاب قبل از ثبت نام و اخذ مدارک و مب غ از متقاضیان حتما به آنها بایستی اعالم گردد :
گواهینامه همسطح دانش کاربردی به هیچ عنوان مدرک تحصی ی و رسمی دانشگاهی یا حتی معادل دانشگاهی محسوب نمی شود و با این گواهینامه ها به هیچ وجه امکان ادامه
تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزشی نبوده و احتمال و امکان استخدام ،ارتقاء شغ ی و افزایش حقوق در ارگانهای دولتی وجود نداشته و نیز امکان ترجمه رسمی این گواهینامه
ها وجود ندارد و تنها کاربرد این گواهینامه ها فقط در حد باالبردن وجهه اجتماعی فرد ،تجمیع دوره های آموزشی و تکمیل رزومه کاری را دارند.
 5 – 5ک یه محتوا و شکل تب یغات می بایست قبل از چاپ و یا انتشار (در فضای مجازی اینترنتی یا سنتی محیطی) حتما بایستی به صورت کتبی به اطالع طرف اول رسانده و
تائیدیه کتبی اخذ نماید و نیز درهیچ یک از تب یغات اینترنتی یا سنتی خود نمی تواند از اسم موسسه طرف اول در تب یغات خود استفاده کند مخصوصا عدم (ارسال پیامک
انبوه  ،ایمیل انبوه ،یا ایجاد کانال درتلگرام و ایجاد سایت بنام پردیس بین المللی رهپویان علم و صنعت و  )...که کلیه تبلیغات اینترنتی یا سنتی می بایست
غیرمستقیم و بدون (مخفف یا کامل از خود نام یا آرم و لوگوی پردیس بین المللی رهپویان علم و صنعت) باشند در غیر اینصورت تمامی عواقب قانونی به عهده خود
بازاریاب می باشد.
 5 – 6رعایت قانون اماکن عمومی ناجا در دفتر و آدرس اعالم شده ،به عهده بازاریاب بوده و همچنین هرگونه فعالیت سیاسی ،امنیتی و خالف قوانین شرع و عرف که به ارزش
های واالی اسالمی و م ی جمهوری اسالمی ایران لطمه ای وارد نماید و عالوه بر آن به هر طریقی موجب بد نامی موسسه پردیس بین المللی رهپویان علم و صنعت بشود،
قضاوت به عهده مراجع قضائی بوده و مرتکب عهده دار تمامی مقصودات می باشد که در صورت وقوع بازاریاب ضمن پرداخت جریمه نقدی اعالم شده با نظر طرف اول به ایشان،
تبعات بعدی و قانونی نیز به عهده بازاریاب خواهد بود.
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 5 – 7مسئولیت هزینه های دریافتی بازاریاب به عهده ایشان می باشد و موسسه پردیس بین المللی رهپویان علم و صنعت هیچ مسئولیتی در خصوص هزینه های دریافتی
ایشان ندارد و همچنین بازاریاب می بایست تمامی شرایط مربوط به تعرفه های مصوب هیئت مدیران و مندرج در سایت ،اصول و ساختار و سایر قوانین جاری طرف اول را به
درستی و به دقت اجرا نماید و در صورت عدم رعایت هرگونه از موارد نام برده ضرر و زیان به عهده بازاریاب بوده و در این صورت ضمن اینکه اخذ هزینه مازاد به متقاضی توسط
بازاریاب بایستی عودت گردد و در مراجع قضائی نیز موظف به پاسخگویی در این خصوص بوده و طرف اول در اینصورت مختار به فسخ تفاهم نامه به صورت یک طرفه می باشد.
 5 – 8طرف دوم به هیچ عنوان نمی تواند فعالیت مشابه هیچ یک از فعالیت های موسسه پردیس بین المللی رهپویان علم و صنعت را تحت برند آموزشی دیگر داشته باشد
لذا در صورت مشاهده ،این تفاهم نامه همان لحظه بدون اعالم تذکر کتبی یا شفاهی به بازاریاب توسط طرف اول به صورت یک طرفه فسخ خواهد شد.
 5 – 9در صورتی که این تفاهم نامه منجر به فسخ شود تعهدنامه پیوستی این تفاهم نامه جنبه اجرایی پیدا کرده و بعنوان حق برند و ضرر زیان توسط طرف اول اجرا خواهد شد.
 5 – 10بازاریاب نمی تواند در هیچ مرکز آموزشی اعم از موسسات آموزش عالی و آزاد و دولتی و غیردولتی ،بنیاد ع می ،دانشگاه ،پژوهشکده ،پژوهشگاه ،اندیشکده ،اندیشگاه و
موسسه آموزشی خصوصی فعالیت مشابه در زمینه تعیین و ارتقاء سطح دانش تخصصی و مهارتی کاربردی نماید و نیز قادر به همکاری با هیچ مرکز آموزش یا موسسه یا بنیاد نبوده
و یا در انجام امور تاسیس موارد مذکور با هیچکس مشارکت و همکاری ننماید در غیر اینصورت موظف به پرداخت جریمه نقدی اعالمی از طرف اول به عنوان خسارت و ضررو زیان
وارده و خیانت در همکاری به طرف اول می باشد.
 5 -11بازاریاب به هیج عنوان نمی تواند دفاتری را به جز دفتر نامبرده در ماده اول تفاهم نامه مربوطه داشته باشد و همچنین هرگونه اعطای نمایندگی ،شعبه و  ...از سوی بازاریاب
بدون اطالع و اجازه کتبی از طرف اول خالف مقررات بوده و منجر به فسخ تفاهم نامه بصورت یک طرفه می شود.
 5 – 12ک یه آموزش ها و استراتژی هایی که از طریق طرف اول به بازاریاب بعد از تکمیل مدارک و تشکیل پرونده و عقد تفاهم نامه با طرف اول در طی آموزش ها و مکاتبات
جهت پیشبرد اهداف و تب یغات برای درآمدزایی بهتر ارائه خواهد نمود به صورت محرمانه بوده و به هیچ عنوان نبایستی در اختیار رقبا قرار داده شود یا به بیرون درز گردد در غیر
اینصورت برابر مقررات برخورد شده و منجر به فسخ تفاهم نامه می شود.
 5-13احراز هویت و صحت و سقم مدارک ارسالی از جانب طرف دوم تفاهم نامه و همچنین امضاء و اثرانگشت صاحبان مدارک (متقاضیان) جهت صدور گواهینامه بر عهده طرف
دوم بوده و طرف اول هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
ماده  : 6مبلغ
 1-6بازاریاب هیچ مبلغی بابت عقد این تفاهم نامه به طرف اول پرداخت ننموده است و بدلیل پاره وقت بودن و درصدی بودن همکاری ،طبق توافق فی مابین
هیچ گونه حقوق،مزایا،بیمه و ...به بازاریاب تحت هیچ شرایطی تعلق نمیگیرد ضمن اینکه کلیه هزینه های دفتر بازاریاب اعم از دارایی و شهرداری و پرسنل و
قبوض و  ...به عهده خود بازاریاب می باشد و موسسه هیچ مسئولیت مادی و حقوقی و کیفری در این خصوص ندارد.
 2-6کارمزد بازاریاب  %10سود حاصل از عملکرد خود خواهد بود.
توجه :درصورتی که هر بازاریاب در ماه به تعداد  25عدد سفارش به موسسه ارسال نمایند کارمزد وی در آخر آن ماه  %20محاسبه خواهد شد.
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ماده  : 7شرایط فورس ماژور
در صورت بروز حوادت غیرمترقبه که غیر مترقبه بودن آن در قانون مشخص شده باشد ،مدت زمان ت ف شده به مدت تفاهم نامه اضافه می گردد و طرفین در طول مدت فورس
ماژول نسبت به هم تعهدی ندارند.
ماده  : 8آدرس بازاریاب
آدرس بازاریاب  ،همان آدرس مندرج در تفاهم نامه می باشد که در صورت تغییر می بایست به صورت کتبی یک ماه قبل به اطالع طرف اول رسانده شود ،در غیر اینصورت نمی
تواند به عذر عدم اطالع متعذر گردد.
ماده  : 9حل اختالف
در صورت بروز هرگونه اختالف فی ما بین طرفین تفاهم نامه  ،در وح ه اول از طریق مذاکره اقدام به حل اختالف خواهند نمود که در صورت عدم توافق فقط از طریق داور مرضی
الطرفین که موسسه حقوقی مشاوره ای عدالت اصناف ائل دار به عنوان داور مرضی الطرفین می باشد جهت حل اختالف اقدام نماید.
ماده  : 10ضمانت اجرایی
یک تعهدنامه به پیوست این تفاهم نامه از طرف دوم جهت تضمین حسن انجام کار از بازاریاب دریافت گردید که در صورت مشاهده کوچکترین خالفی از بازاریاب این تعهدنامه از
طریق مراجع ذیصالح و مراجع قانونی اجرا خواهد شد.
ماده  : 11نسخ تفاهم نامه
این تفاهم نامه طبق ماده  10قانون مدنی در  11ماده و  15بند و  1تبصره در دو نسخه مجزا به زبان فارسی در  5برگه  A4تک روی که هر کدام حکم واحد را دارند در صحت و
سالمت و آگاهی و رضایت کامل هر دو طرف تهیه و تنظیم و به بازاریاب قرائت گردید و بعد از قبول تمامی مفاد این قرارداد به امضای طرفین رسیده و نسخه دوم تحویل بازاریاب
گردید و در سایر مواردی که در تفاهم نامه ذکر نشده است تابع قانون و مقررات نظام جمهوری اسالمی ایران می باشد.
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تعهدواقرارانمه

اینجان ب  ..................................................................فرزند  ...................................به شماره ملی  ...............................................در راستای همکاری با موسسه پردیس
بین المللی رهپویان علم و صنعت به شماره ثبت  41081متعهد می گردم که در صورت عدم رعایت قوانین موسسه مذکور که به شرح ذیل می باشند ملزم به
پرداخت ضرر و زیان اعالمی از طرف موسسه توسط بازاریاب به موسسه پردیس بین المللی رهپویان علم و صنعت می باشم در غیراینصورت این موسسه می تواند
علیه اینجانب اقدامات الزم را به صورت حقوقی و کیفری اعمال نموده و اینجانب حق هیچ گونه ادعا و اعتراضی نداشته و ندارم و نخواهم داشت:

 )1اخذ هزینه صدور گواهینامه ها طبق تعرفه مندرج در سایت موسسه پردیس بین المللی رهپویان علم و صنعت به نشانی اینترنتیwww.pardiselmosanat.ir
 )2شفاف سازی و آگاه سازی کامل فرد متقاضی گواهینامه از دامنه کاربرد گواهینامه صادره از موسسه پردیس بین المللی رهپویان علم و صنعت طبق شرح مندرج در تفاهم
نامه فی مابین و تکمیل و ثبت نام و اخذ مدارک کامل و اخذ امضاء و اثرانگشت از فرد متقاضی گواهینامه واجد شرایط

 )3عدم ایجاد دفتر درهیچ نقاط ایران به غیر از آدرس دفتر مندرج در تفاهم نامه بدون اطالع و اخذ مجوز کتبی از موسسه پردیس بین المللی رهپویان علم و صنعت
 )4عدم تبلیغات سنتی و محیطی و اینترنتی با نام و آرم موسسه پردیس بین المللی رهپویان علم و صنعت بدون اجازه کتبی از موسسه
 )5عدم همکاری با هیچ یک از رقبا و مرکزآموزشی و علمی و دانشگاهی مطابق با موضوع فعالیت مشابه موسسه پردیس بین المللی رهپویان علم و صنعت
 )6عدم همکاری درتاسیس یاعدم تاسیس موسسه یامرکزآموزشی بنام خودیا اقوام درجه یک خود وهمسر جهت سواستفاده از طرح ثبت شده و موضوع فعالیت موسسه طرف اول

نام و نام خانوادگی ...................................... :

تاریخ ......................................... :

امضاء ................................... :

اثر انگشت .......................................... :

