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 توضیح رد مورد موسسه آموزشى زاان

 تیفیهدف ارتقاء سطح ک یدر کشور در راستا نیموسسه آموزش آنل  نیزانا بعنوان بزرگت   موسسه آموزش  

 در عدالت آموزش   یبرقرار  ی   و همچن آموزش  

ش ی  توانا ت   کشور و ن  رسارس  خود را به  تیفعال آموزش   تیفیدانش آموزان به خدمات با ک تمایم دست 

استخدام ده ها هزار نفر پرسنل توانمند و فعال  ت   صد ها شعبه در رسارسکشور ون جاد یو با ا صورت رسیم

از  شیبتواند هر روز ب ا آغاز نموده ت 1398از سال  خود را به صورت رسیم تیمختلف فعال یها نهیدر زم

 یخود گام ها اهداف آموزش   موسسه جلو رفته و در تجیل نیتحقق آرمان ها و اهداف ا یدر راستا شیپ

 . را بردارد یمثمر ثمر 

کاربرانش قرار داده و کاربر را از هرگونه   ار یدر اخت نیرا به صورت آنل  موسسه خدمات کمک آموزش   نیا

 تا بتوانند در هر مکان و زمای   دهد یامکان را به مخاطبانش م نیا ی   کرده و همچن  از ین ی   یحضور  یمراجعه 

ش نیبه ا  . داشته باشند عی    آسان و رس  خدمات دست 

 روز یتر و کامل تر از د تیفیداشته تا خدمات خود را هر روز با ک قدرتمند و تلشگر زانا همواره سیع میت

 کاربرانش ارائه دهد  یبرا

                                              

 برد میرد از آنها را نام خواهچند مو  لیکه در ذ  باشد یموسسه شامل ده ها مورد م نیا خدمات

 یلیتحص تخصیص بای  یپشت  

 یلیتحص ش  یآزما یآزمون ها  
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و  یت  ادگیموسسه جهت ارتقاء سطح  نیدانش آموزان و کاربران ا یبرا روانشناش یاختصاص دوره ها  

س  ت   ن  کاهش است 

 هر کاربر یبرا به صورت اختصایص نهیزم نیافراد در ا نیتوسط مجرب تر  تخصیص یز یبرنامه ر  

 زیبه سواالت دانش آموزان عز  ی  و پاسخگو جهت رفع مشکلت درش نیمعلم آنل   

 ارائه خواهد شد کاربران گرایم  یزانا برا آموزش   میکه توسط ت   گر یده ها خدمت د ی   همچن و 

 

ا خود از تمایم عمویم یموسسه در فراخوان ها نیا ا در صورت دعوت به عمل آورده ت طیافراد واجد رس 

 نیخود ساخته و موفق زانا باشند و بتوانند در ا ر یصد ها مد یکیموسسه در آمده و  نیبه استخدام ا لیتما

 را تجربه کنند یت  چشم گ یها تیبزرگ موفق میت

موسسه  نیرا در ا زانیعز  نیاشتغال ا ی نهیپرسنل جوان و پر تلش زم یموسسه با تمرکز بر رو  نیا ی   همچن

ا فراهم نموده و سیع کار فراهم آورد   یایافرا جو  یبست  مناسب برا جاد یو ا ی  در اشتغال زا ی  دارد سهم بس 

به  شانیا لیجوان و تبد یها و ت  ن بکار گرفی    شت  یدر هرچه ب سیع زمانیاز جوانان کشور عز  تیو با حما

 دارد ندهیموفق آ رانیمد

 زانا بلند مدت موسسه آموزش   اهداف

ش ا موسسه سیع نیا  آموزش در تمایم تیفیو ارتقاء ک  عدالت آموزش   جاد یدارد در بلند مدت با گست 

ش جاد یبا ا رانیا زمانینقاط کشور عز  موسسه اقدام نموده  نیبه شعبات ا شعب متعدد در سهولت دست 

کار در   یایجو  انبه اشتغال صد ها هزار جو  توانیموسسه م نیبلند مدت ا یدر برنامه ها ی   همچن ت   و ن

ا فارغ التحص  کینزد یا ندهیآ  اشاره کرد باشند یدانشگاه ها م لنیکه اکتر

 زانا موسسه آموزش   سازمان   چارت

 گرددیاعلم م ر یز  بیزانا به ترت موسسه آموزش   سازمای   چارت

 زانا عامل موسسه آموزش   ر یمد  

 عامل ر یمعاون مد  

 زانا موسسه آموزش   ی رهیمد ئتیه  

 زانا واحد حراست موسسه آموزش   استیر   

 زانا موسسه آموزش   واحد روابط عمویم استیر   

 ارگانها ا یموسسه در شهرستانها و  ندگانینما  
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 ارگانها ا یزانا در شهرستانها و  کارگزاران موسسه آموزش    

 زانا موسسه آموزش   د ییفروشندگان مورد تا ا یفروش و  ی   مسئول  

                                        زانا موسسه آموزش   رندگانیپذ  

ح ذ موسسه آموزش   ینامه  اساس  باشدیم لیزانا به ش 

  تینام و نوع شخص: ۱ ماده
 
 تیقدم تا موفق کی: زانا  حقوق

  تیشخص تیموضوع فعال:  ۲ ماده
 
ازمونها  یو برگذار  یمجاز  یدر فضا تیزانا با فعال ی: مجموعه  حقوق

کت در  انیداوطلبان ازاد و متقاض ت   ان متوسطه اول ودوم و ندانش اموز  یبرا یز یو مشاوره و برنامه ر  رس 

فراهمیهرچه ب یت  ادگی یرا برا یامتحانات مدارس بست   مجموعه  نیا یها تیفعال خواهد نمود تمایم شت 

 باشدیم رانیا اسلیم یجمهور  ی   قوان یدر راستا

کت را به هرکجا که صلح و مصلحت بداند منتقل و  تواند یم رهیمد ئتیه: ۱ تبرصه را  شعب   ا یمرکز رس 

 دینما سیتاس

کت : از تار : ۳ ماده  باشدیثبت به مدت نامحدود م خی    مدت رس 

کت : تابع تیتابع:  ۴ ماده  است رای  یا تیرس 

کت قانوی   ندهینما اراتیاخت:  ۵ ماده  : رس 

کت بوده و م ار یو تام االخت قانوی   ی ندهیعامل نما ر یمد  د یامور مداخله و اقدام نما ی هیدر کل تواند یرس 

 : ریمخصوصا در موارد ز 

کت . و تع ی  فهرست دارا می. حفظ و تنظ قانوی   فاتی. انجام تس   لیاز هر قب یادار  امور  بوجه و  یی   رس 

 یها و رس نهیپرداخت حقوق . و انجام هز  یی   تع
 

 ی. اجرا داخیل ینامه ها یی   ا یی   به محاسبات . تع دگ

 یو قبول نما یشعب . واگذار  سیو وصول مطالبات . تاس ونی.اداء د مجامع عمویم ماتیتصم
 

. انتخاب  ندگ

کت ها و بانکها و اشخاص  مانیو کارمندان و کارگران . عقد هرگونه پ ی   و انتصاب و استخدام متخصص با رس 

  ی   منقول و ماش ت  و فروش و اجاره اموال منقول و غ د یخر 

کت .  ی   و همچن از یمورد ن لیوسا به طور کیل االت و   معاملت به نام و حساب رس 

کت ها و شخصیمشارکت با سا   ق  یحق تها یر رس 
 
 بدون  ا یاستقراض با رهن  و حقوق

کتها و بازکردن حساب جار  لیرهن و تحص و ثابت  یاعتبار و وام دادن و وام گرفی   از بانکها و اشخاص و رس 

کت . صدور ظهرنو  یوجه از حسابها افتیدر بانکها در   نهیو پرداخت بروات و اسناد و سفته ها هز  شیرس 

کت مدیع   یبه دادگاه ها از رجوع اراتی. در تمام مراحل با تمام اخت هیچه عل باشد و ها. مرافعات چه رس 
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 . لیتوک در لیو وک لیکشور. انتخاب وک  عایل وانیو د نافیو است ی  ابتدا یصالحه 

ده و عزل ان . قطع و فصل دعاو  اتار یدادن اخت  یفوق جنبه  اراتیبا صلح و سازش . اخت یالزم به نامت 

فتیعامل جهت پ ر یرا که مد یمینداشته و هر تصم تیمحدود کت اتخاذ نما س   . معتت  است د یرس 

 ینما فیتعر 
 

 زانا از نظر موسسه آموزش   ندگ

از موسسه  رسیم نوده و حکم و ابلغ و کد پرسنیل را یط یمراحل ادار  است که تمایم شخیص ندهینما

 ندهیدارد در واقع نما تیاهداف موسسه فعال یدر راستا ارگان مشخیص ا ینموده و در شهرستان و  افتیدر 

هدف موسسه او  به دنیرس یمجموعه دارد که در راستا ر یز  یار یموفق است که تعداد افراد بس ر یمد کی

 دهندیم یار یرا 

 ینما ا یآ
 

 است ؟ ان  یبازار  یبه معنا ندگ

 ینما افتیدر  که افراد متقایص    یار یبس اشتباه
 

 ینما کنند یاست که فکر م نیدارند ا ندگ
 

 موسسه آموزش   ندگ

دازد ای  یبه بازار  سب  یبایاست که م ابیشخص بازار  کی ندهیاست که فرد نما نیا یزانا به معنا  بتر

شعبه را کامل متفاوت از بازار  سیکار رئ  تیرا قبول نداشته و ماه ق  یتعر  ی   زانا همچ موسسه آموزش   اما 

                                               . داندیم ای  ی

 یار یبس یمجموعه  ر یهستند که افراد ز  موفق   رانیموسسه مد ندگانیکه در باالتر اشاره شده نما  همانطور 

 نیا تیر یتنها مد ندهیدارند و نما تیاهداف موسسه فعال یدر راستا شانیا یمجموعه  ر یدارند که افراد ز 

عقد  ی   ها و همچن و ت  ن نیا تیفعال انت   و م شانیبر عمل کرد ا تیر ید که علوه بر مدافراد را به عهده دار 

دازدیمختلف م یقرار داد با سازمانها و ارگانها  تر

 ها را چه کیس و ی  ن نیاستخدام کند و حقوق ا تواند یم ن  وهای  چه ن ندهینما

 خواهد پرداخت؟

دازند که شامل :  و ت  به استخدام ن توانند یزانا در سه قس  عمده م موسسه آموزش   ندگانینما : کارگزار 1بتر

آموزش داده خواهد  ندهیپس از استخدام به نما ی) که در آموزش ها باشد یم رندهی: پذ3: مسئول فروش 2

 انجام دهند ( توانند یم ب  یو فعال فیشد که هر کدام چه وظا

موسسه در  ندگانیو نما شود یپرداخت م زانا  موسسه آموزش   یافراد فوق توسط دفت  مرکز  تمایم وحقوق

فتیپ یراستا   س 
 
 توانند یخود ساخته م ارد یلیو مل یقو  ر یمد کیشدن به  لیو تبد خود و کسب درآمد کاق

خود  ندگانیبه نما مواره) موسسه ه ند یفوق استخدام نما یها و ت  که الزم داشتند در قالب ن  و ت  هر تعداد ن

فتیاست با پ یمساو  شت  یکار ب  یو ت  تعداد ن را یاستخدام کنند ز  و ت  ن توانند یتا م کند یم هیتوص هرچه  س 

 مذکور ( یشعبه  شت  یب
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 یاعتبار نما خی    تار 
 

 ندگ

 ینما
 

 یو  یشغل دائم برا کیبه صورت مادام العمر بوده و به صورت  ندهیواگذار شده به شخص نما ندگ

 . دیآ به حساب یم

 یخود نما دگاننینما شغیل تیامن یموسسه برا نیا ی   همچن
 

تا  کند یها را به صورت دائم واگذار م ندگ

ش نما ایلیبتواند با خ ندهیشخص نما  یآسوده به گست 
 

دازد و کسبو کار خود را توسعه دهد ندگ  . خود بتر

 ندگانیحقوق نما انی   م

 ندهیحقوق هر نما انت   پرداخت حقوق م یعدالت در راستا ت   و ن ب  یزانا بخاطر عدالت فعال آموزش   موسسه

 یانجام شده در نما جیثبت نام و فروش پک انت   و م یو  تیرا بر اساس فعال
 

مذکور پرداخت خواهد نمود  ندگ

 . کند  مد کسب در آ  تواند یم ب  یمحدود چیبدون ه ندهیکه شخص نما  ستیبدان معن نیو ا

  جیفروش پک 1000هر  یدر ازا 1400در سال  ندهیبه هر نما پرداخب   انت   طور مثال م به
 

به نوع  بستیک

 . باشدیتومان م ونیلیم 350تومان تا  ونیلیم 150از  جیپک

استخدام  و ت  ن تیبدون محدود توانند یم نکهیا ت   که خواهند داشت و ن  یکشور   تیبخاطر فعال ندگانینما لذا 

ثبت  1000از  شیب توانند یم ی   قیپرداخت خواهد کرد به قطع  یکنند و حقوق پرسنل مذکور را دفت  مرکز 

 .داشته باشند ت   ن شت  یبرابر ب نیچند نام و حب  

 .  باشد یم ندهیبودن فرد نما و یامر مستلزم فعال و اکت نیا

ا ندهینما خواهمیمن م  ؟ ستیالزم چ طیشوم ش 

مقدار  نیخص کمت  از اکه سن ش  سال سن داشته باشد ) در صوری   27کمت  از   د ینبا ندهیشخص نما :1

ا باشد ویل  ینما طیرس 
 

 د یمذکور را مطرح نما یبا کارشناسان موسسه مسئله  تواند یرا کامل داشته باشد م ندگ

) 

 از خدمت داشته باشند تیمعاف ا یخدمت و  انیکارت پا  سب  یبایآقا الزاما م انیمتقاض :2

اژ  یدفت  کار  سب  یبایم شخص متقایص   :3 نصب تابلو داشته باشد ) مکان شعبه  تیمت  و قابل 40به مت 

 باشد ( شخص متقایص   تیبه مالک ا یو  یجار یاست تواند یم

 باشدیم الزایم کاردای    یلیداشی   حداقل مدرک تحص :4

 . باشدیم الزایم نهیشیو عدم سوء پ یباال _ حسن اخلق و امنت دار  داشی   روابط عمویم :5
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 موسسه یط نیرا مطابق دستورات کارشناسان مسئول استخدام ا یمراحل ادار  تمایم سب  یبای: شخص م6

 .  باشد یم و قانوی   یت  گیموسسه فاقد ارزش پ یبرا یمجاز  یدر فضا ا یو  شفایه یو درخواست ها ند ینما

 پرونده دهم ؟؟؟ لیچگونه تشک

داده  غامیپ 09917179019زانا در واتس آپ به شماره  موسسه آموزش   ابتدا به واحد روابط عمویم :1

 
 

ارسال نموده و منتظر پاسخ کارشناس  یو  یو استان و شهرستان محل سکونت خود را برا نام و نام خانوادگ

 دیباش روابط عمویم

 : دییکارشناس مربوطه ارسال نما  یالزاما با دقت برا د یرا با ر یموارد ز  هیپرونده اول لیتشک یبرا :2

 الف
 

 ینما افتیدر  شخص متقایص   و کدمیل : نام و نام خانوادگ
 

 ندگ

ل ) استان _ شهرستان _ خ قی: آدرس دقب  همراه کد پسب   هیوچه _ واحد _ طبقه ( _ ک ابانیمت  

 شماره تلفن همراه که پاسخگو باشد کیشماره تلفن ثابت و  کی: پ

 دفت  محل شعبه و کد پسب   قی: آدرس دقت

 کارشناس روابط عمویم  واحد روابط عمویم یبعد از ارسال موارد فوق برا :3

از هر کدام دو  سب  یبایشعبات براش شما ارسال خواهد نمود که م یفرم تعهد نامه  کیو  نشیفرم گز  کی

در چهار که در سال  3و همراه دوقطعه عکس  د یگرفته با دقت پر نموده امضاء و اثر انگشت بزن  نسخه کبر 

تا پرونده  د یارسال نمائ شتاز یپست پ قیزانا از طر  موسسه آموزش   یرا به آدرس دفت  مرکز  د یگرفته ا  یجار 

 . گردد  د ییواقع در استان کرمانشاه تا یو توسط دفت  مرکز  لیتکمشما  ی

و  نشیکه فرم تعهد نامه و گز   د یفرصت دار  هیپرونده اول لیساعت پس از تشک 72تنها  د یداشته باش توجه

 نیا ت  در غ د یزانا ارسال نمائ موسسه آموزش   یخود را به آدرس دفت  مرکز  4در  3دو قطعه عکس  ت   ن

تنها به  زمای   تیدمحدو  نیبود) ا د یمجاز به درخواست مجدد نخواه گر یم شما ابطال و دصورت ثبت نا

شعب به  یموسسه در واگذار  ت   زانا بوده و ن فراوان جهت استخدام در موسسه آموزش   یتقاضا ها لیدل

 را دارد ( ی  ها تیهر شهرستان محدود

شما به  یزانا در استان کرمانشاه پرونده  موسسه آموزش   یشما توسط دفت  مرکز  یپرونده  د ییاز تا پس

 تیارسال خواهد شد و در نها یدر تهران جهت صدور احکام و انجام روال ادار  2 یشماره  یدفت  مرکز 

که میبایسب  در مرحله ی بعد هزینه ی کمیسیون اعلیم از طرف   کرد   د یخواه افتیدر حکم  کیشما 

 کارشناس استخدام را پرداخت نمائید و رسید آنرا تحویل کارشناس مربوطه دهید . 

 از طریق پست برای 
 

 شمار ارسال میگرددپس از یط کردن کامل مراحل ذکر شده مدارک مربوط به نمایندگ

 

 6صفحه                                                                 


