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 تعهد انمه  نمایندگان                                                          

ی    مابی 
ی
نامه ف تعهد  به شماره ثبت  این  تا موفقیت  که به اختصار   52موسسه آموزشی زانا یک قدم 

به عنوان    که 
ی

نمایندگ نامیده میشود وفرد متقاضی دریافت  این  موسسه آموزشی زانا  نماینده رسیم 

    . موسسه شناخته میشودمنعقد میگردد 

                            :   فرزند                                                          :   میشوداینجانب بدین وسیله گواه 

                                             : شهرستان                                          : استان  ساکن                                                :   به شماره میل  

  
ی

 : ( بصورت دقیق ذکر گرددبه آدرس )آدرس محل زندگ

                                                                               

                                                                                                   : تلفن ثابت                                         : تلفن همراه                                                      : کد پستی   

ن گردیده ام متعهد میشوم که بنده                                           :  شهرستان  موزشی زانادر آنده موسسه به عنوان نمای معی 

ن موسسه ن جمهوری اسالیم ایران  های ذیل را رعایت  و مطابق قوانی  ن قوانی  عمل نمایم بدییه است    آموزشی زانا و همچنی 

 به عهده اینجانب میباشد. ن آدر صورت هرگونه نقض قانون عواقب 

 ه موسسه آموزشی زانانماینداینجانب بعنوان وظایف 

ن دفتی 1  : در ارسع وقت نسبت به تعیی 
ی

را به دفتی مرکزی اعالم نمایم و در صورت هرگونه  آناقدام نموده و ادرس نمایندگ

ات را تغیت  مکان رسیعا  بند شامل ایجاد دفتی و نصب تابلوی   این) . اطالع دهمموسسه آموزشی زانا  به دفتی مرکزی تغیت 

 میباشد 
ی

ن کد نمایندگ ن  و  شعبه با نام نماینده  و نت    به عهده ی نماینده  همچنی 
ی

تمایم هزینه های مربوط به دفتی نمایندگ

 (مذکور میباشد

را  آموزشی زانا خسارت وارده به موسسه اینجانب . انرصاف و یا عدم فعالیت _ در صورت هرگونه اهمال متعهد میگردم  : 2

ظرف مدت ابالغ شده به بنده از طرف دفتی  است )به حروف : ده میلیون تومان (  میلیون تومان 10/ 000/ 000که شامل 

   . پرداخت نمایم  نا را زامرکزی موسسه آموزشی 

 شامل :  آموزشی زانا :تعهدات اینجانب به موسسه 3

 ایجاد دفتی  الف: 
ی

ن تهد نامه ـ   نمایندگ  بند یک همی 

 . داوطلبان آزاد جهت استفاده از خدمات موسسه آموزشی زانا و وزان آمدانش و تشکیل پرونده برای ثبت نام ب: جذب _  

 مسئولیت اینجانب ـ الزم در محدوده  هایت جهت اخذ مجوز مراجعه به اداراپ : 
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شی برای دانش ت:  ن  موزان ـ  آهمکاری با موسسه جهت اطالع رسانن و برگذاری جلسات انگت 

 ث: 
ی

وی الزم و دارای مهارت جهت کار در نمایندگ  )پرداخت حقوق افراد مذکور به عهده اینجانب میباشد(. اخذ نت 

ن متقاضیان استخدام  متعهد میگردم  ج:  در موسسه را که مطابق پروتکل  مدارک ثبت نایم دانش آموزان و داوطلبان و نت 

های ابالغن دفتی مرکزی موسسه به بنده ابالغ میگردد  را در ارسع وقت تحویل دفتی مرکزی موسسه آموزشی زانا نموده و در  

 صورت هرگونه نقص مدارک شخصا پاسخگو باشم . 

ا اجرا نموده و فرم های ارسایل از  وزان ابالغیه های اعالیم از طرف دفتی مرکزی موسسه را دقیقآم:جهت ثبت نام دانش 4

 باشد 
ی

 . طرف اینجانب ممهور به مهر نمایندگ

:از نام القاب و عناوین موسسه سوء استفاده ننمایم و نسبت به اخذ وجه دستی خودداری نمایم )در صورت رعایت  5

 . (ن به عهده اینجانب میباشدآنکردن این بند و هرگونه شکایت از موسسه مسئولیت  

ی گزارشات در مورد نحوی    به صورت دوره ای مطابق آنچه از طرف موسسه اعالم میشود اقدام به ارائهمتعهد میگردم : 6

به صورت مکتوب به دفتی مرکزی موسسه آموزشی زانا نمایم .) عدم ارسال   بنده را فعالیت شعبه ی واگذار شده به 

ن   ن ارسال گزارش خالف واقع منجر به اخراج فرد نماینده و نت  له ی عدم فعالیت شعبه بوده و همچنی  ن گزارشات مذکور به متن

ن تعهد نامه میگردد .( 2شده در بند اعمال تمایم موارد ذکر    همی 

 تعهدات موسسه آموزشی زانا به نماینده

 خود که ثبت نام را انجام داد آموزشی زانا متعهد میگردد در قبال ثبت نام هر دانش آموسسه :   1
ی

         10 هموز به نمایندگ

 . وز را پرداخت نماید آمدرصد)ده درصد( از هزینه پرداختی هر دانش 

جهت ثبت نام دانش آموزان ویا پرسنل واحد فروش ودیگر  فرم های مورد نیاز  pdf دفتی مرکزی موسسه آموزشی زانا : 2

ن مینماید را در اختیار        بگذارد. نمایندگان افرادی که موسسه تعیی 

ن  بند و یک تبرصه و دو نسخه در مکان دفتی مرکزی موسسه آموزشی زانا م  8تبرصه : این  تعهد نامه در  نعقد گردید و همچنی 

 . یک نسخه از آن تحویل نماینده موسسه و نسخه دیگر در پرونده ی وی ثبت گردید 

 تذکر : این فرم بدون امضاء ومهر ریاست موسسه آموزشی زانا فاقد اعتبار میباشد. 

                                                                                                                                                                                                                                                         متقاضی دریافت نمایندگی                                                                                                                 متین رحمانی                           

 امضاء واثر انگشت )الزامی(                                                                                                                                                          مدیر عامل موسسه آموزشی زانا     


