
 /                                            /                                          ریخ  : ات                                                                                                                                                       بسم تعالی                                                                                                                                                      555شماره فرم : 

 پذریندگان  موسسه آموزشی زاان   قرار داد   فرم                                                                                                                       

کت ین قرار داد ف  ا که   14008928490شماره میل و  52قدم تا موفقیت با شماره ثبت  ا یک  زان ما بی   شر

 . از این پس موسسه آموزشر زانا نامیده میشود 

کت  :                                                     به شماره ثبت :  و شر

کت شماره میل کت :  شر  :                                               به آدرس دقیق شر

            

کت :                                                      کت : کد پستی شر  شماره تلفن شر

کت )شخصیت حقوفی   ین صورت ( است اطالعات باال پر گردد در غی  اتوجه : چنانچه شخص پذیرنده شر

کتها تنها پرکردن اط برای   العات زیر به صورت دقیق کاف  میباشد . اصناف غی  از شر

 

 شخص پذیرندهو شکار خانم /آقای  
ی

 : ( )نام و نام خانوادگ

 تاری    خ تولد:            /            /               به شماره میل :                                

 ره تلفن همراه :                                        ساکن استان : شما

ل )به صورت دقیق باذکرمحله  ش هرستان :                                                  آدرس محل کسب/می  

 _کوچه و..(: 

 

 د بانک: :                                                                    نز  حساب/کارتبه شماره 

 : که به فروش کاال/ ارائه خدمت:                                        شماره پروانه کسببه 

واز این پس در این قرارداد پذیرنده نامیده میشود از سوی دیگرو مستندا به ماده ده قانون   دارد    اشتغال

ح زیر ونسبت به طرفی   آن الزم االجمدن  منعقد و مفاد   راست . آن به شر

 

 امضاء و مهر                           امضاء واثرانگشت                        امضاء مدیرعامل 

 نماینده رسیم موسسه آموزشر زانا                             شخص پذیرنده                        موسسه آموزشر زانا 
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 ( موضوع قرار داد  1ماده 

شعبات موسسه آموزشر    به    آموز  جذب و معرف  دانش  بلیغات و  شخص پذیرنده در زمینه ی تهمکاری  

ثبت نام به متقاضیان  از طرف دفیی مرکزی موسسه آموزشر زانا  درصدی)ده (    10  تخفیف مال  اعزانا و 

 که از طرف شخص پذیرنده معرف  شده باشند. پکیج های طالنی _ نقره ای _ برنزی  جهت دریافت 

 

   ( مدت قرارداد  2ماده 

و در صورنی که   میباشد   دت یکسال شمیسبه م               / :         /               مدت این قرار داد از تاری    خ  

به دفیی مرکزی موسسه به صورت کتتی  شخص پذیرنده عدم تمایل خود را  مبت  بر تمدید این قرار داد  

 . آموزشر زانا اعالم نکرده باشد این قرار داد به صورت خودکار برای یکسال شمیس دیگر تمدید خواهد شد 

چنی   شخص پذیرنده به صورت یکطرفه نمیتواند قرار داد را لغو نمایدو این حق تنها در حیطه اختیارات هم

 دفیی مرکزی موسسه آموزشر زانا میباشد . 

 ( تعهدات پذیرنده  3ماده 

یم مفاد این قرار داد متعهد باشد و در صورت هرگونه تخیط از این پذیرنده متعهد میگردد به تما  (  1  _ 3

 . عواقب آن به عهده ی شخص پذیرنده میباشد قرار داد 

کت ثبت شده    قرار داد بیان داشته که دارای مجوز کسب( پذیرنده در زمان پرکردن این    2_   3 بوده و   /شر

زانا هیچ لذا موسسه آموزشر  متعهد گردیده که اطالعات  ثبت شده از ایشان در این فرم خالف واقع نبوده  

کت ثبت شده   / فرادی که اطالعات غی  واقع ارائه داده و یا فاقد جواز کسب  ل الیتی در قباگونه مسئو  شر

 غو خواهد گردید . لبصورت خودکار  این قرار داد ثبوت موارد فوق ندارد و در صورت  هستند 

میل در راستای ثبت نام دانش آموزان انجام ندهد و تنها افراد  ع( پذیرنده معتهد میگردد هیچ گونه    3_    3

 متقاض  ثبت نام را به شعب موسسه آموزشر زانا معرف  نمایند . 

( پذیرنده متعهد میگردد هیچ گونه وجیه از افراد متقاض  ثبت نام دریافت ننماید ودرصورت  دریافت  4_    3

میباشد .) دریافت وجه تنها از طریق ثبت نام در شعب آن به عهده ی شخص پذیرنده  وجه عواقب ناشر از  

میبایستی   الزاما  و  خواهد گرفت  زانا صورت  آموزشر  موسسه  های  تجاری و کارگزاری  شماره حساب  به 

 موسسه واریز گردد ( 

                      ر امضاء و مه                                  امضاء واثرانگشت                              رعاملیامضاء مد

 زانا  موسسه آموزشر   رسیم  ندهینما                              رندهیشخص پذ    زانا                    آموزشر   موسسه
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( شخص پذیرنده متعهد میگردد نسبت به تهیه و نصب  بی  ارائه شده از طرف دفیی مرکزی موسسه    5_    3

 اید. پس از تایید این قرار داد از طرف دفیی مرکزی اقدام نم بالفاصلهآموزشر زانا 

پذیرنده متعهد گردید از انجام هرگونه عمیل که منجر به خسارت مادی و یا معنوی موسسه گردد    (   6_    3

ان   ماید. ناجتناب نماید و در صورت وارد کردن خسارت آنرا جیی

کا   (   7_    3 یک داشته باشد موظف است امضای تمایم شر صفحات  این  را در زیر    در صورنی که پذیرنده  شر

کا نی   تلقی شده   و موسسه آموزشر  قرار داد  اخذ نماید در غی  این صورت پذیرنده به عنوان نماینده سایر شر

کا نسب به مفاد این   قرار داد هیچ گونه مسئولیتی ندارد . زانا در مورد ادعای سایر شر

 ( تعهدات موسسه آموزشی زانا  4ماده 

   ( موسسه آموزشر زانا متعهد میگردد مبلغ :                                       1_  4

شماره  قاض  ثبت نام بهابت هزینه ی معرف  مت ریال ب            )به حروف (:                                           

ب پرداخت حق  پرداخت نماید .) تنها معرف  افراد مستوج  بعد از ثبت نام متقاض  حساب شخص پذیرنده  

 ( وجه ثبت نام صورت خواهد گرفتت  معرف  نخواهد شد بلکه حق معرف  پس از ثبت نام متقاض  و پرداخ 

سال پرکردن این فرم تعریف میگردد لذا در جای خایل    تعرفه ی    مبلغ باال توسط دفیی مرکزی براسالتوجه : 

ی ننویسید   . چی  

( دفیی مرکزی موسسه آموزشر زانا متعهد میگردد برای شخص متقاض  یک کد شناسانی تعریف   2_   4

 . در قسمت مورد نظر موسسه آموزشر زانا درج نماید ات شخص پذیرنده را در سایت خود  مشخصموده و  ن

 ( حل اختالف  5ماده 

 ما بی   موسسه آموزشر زانا و شخص پذیرنده مرجع قضانی محل استقرار دفیی  
درصورت هرگونه اختالف ف 

 خ
ی

 واهد بود . مرکزی موسسه آموزشر زانا مرجع رسیدگ

 ( فسخ قرار داد   6ماده 

بوده و نی   در صورت هرگونه ارائه  آموزشر زانا    هرگونه لغو این قرار داد در حیطه اختیارات ریاست موسسه

له ی لغو قرار داد خواهد بی اط  ود. العات غی  واقع در این فرم از طرف شخص پذیرنده به می  

                                  امضاء واثرانگشت                          امضاء و مهر                          رعاملیامضاء مد

 زانا  موسسه آموزشر   رسیم  ندهینما                              رندهیشخص پذ       زانا                 آموزشر   موسسه
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 ( تغییر نشان   7ماده 

کت و همچنی   محل   یا شر شخص پذیرنده متعهد میگردد در صورت هرگونه تغیی  نشان  محل کسب و 

 و نی   شماره تلفن و. 
ی

 سسه آموزشر زانا اطالع دهد . ... مراتب را به صورت کتتی به دفیی مرکزی مو زندگ

 

منعقد گردیدو طرفی   متعهد گردیدند به تمایم مفاد آن پایبند  صفحه    4و  بند   9ماده و    7این قرار داد در  

 باشند  

 توجه : این فرم بدون امضاءو مهر ریاست موسسه آموزشر زانا فاقد اعتبار میباشد . 

 

                                 امضاء و مهر           امضاء واثرانگشت                                         رعاملیامضاء مد

 زانا  موسسه آموزشر   رسیم  ندهینما                              رندهیزانا                     شخص پذ  آموزشر   موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گاه محقق نخوا                                                                            کار   هد شد مگر با تالشموفقیت هیچ  و پشت


