
 

 

 قوانین موسسه اموزشی زاان                                                                   
کتی )زانا یک قدم تا موفقیت ( در تاری    خ 1ماده  به  52با شماره ثبت   28/10/1398 :موسسه آموزشی زانا با نام شی

 دارد 
ی
 . ثبت رسیده است لذا هرگونه سوء استفاده از نام موسسه ممنوع بوده و پیگرد قانون

ی برند این موسسه با شماره ثبت  الکیت معنوی رسیده به ثبت اداره ثبت عالمات تجاری مرکز م 390834همچنی 

 . است

ی قرار داد منوط بر کسب اجازه  الف : هرگونه استفاده از نام و نشان و عالمات تجاری موسسه آموزشی زانا برای طرفی 

ی موارد فوق را در . کتتی از دفتی مرکزی موسسه آموزشی زانا بوده و در صورت سوء استفاده  این موسسه حق پیگت 

ی استفاده از نام و نشان و برند این موسسه برای افرادی که با این موسسه مراجع قضانی برای خود قائل می داند همچنی 

 قرار خواهند 
ی
د قانون هیچ گونه قرار دادی ندارند به طور کل ممنوع بوده و افراد مذکور در صورت مشاهده مورد پیگت 

 . گرفت

 

ی در صورت :هرگونه تغیت  اطالعات داخل فرم های قرار داد و یا ثبت نا 2ماده  م این موسسه ممنوع بوده و نت 

 قرار خواهد گرفت     ) فرم های ثبت نام و قرار داد در سایت 
ی
مشاهده ی مورد مذکور فرد خایط مورد پیگرد قانون

ی میباشد (  زیر در قسمت راهنمای سایت قابل مشاهد و پرینت گرفیی
ی
  co.ir-.zanawww     موسسه به نشان

 

 بوده وموسسه این حق را : 3ماده 
ی
هرگونه اخذ وجه با نام موسسه ویا از طرف نمایندگان موسسه ویا افراد غت  قانون

 اقدام کند .تنها مواردی مورد تایید است که از طرف موسسه اعالم شده باشد و در فرم 
ی
دارد که از طریق مراجع قانون

وجوه دریافتی الزاما میبایستی به شماره حساب تجاری موسسه وبه نام زانا یک قدم تا  های ثبت نام ذکر شود) تمایم

 موفقیت واریز گردد واریز وجود به حساب های غت  مورد تایید موسسه ی آموزشی زانا نمیباشند (

 

ه و در صورت :هرگونه مزاحمت برای دانش آموزان وبالعکس برای مشاورین از طرف دانش آموزان ممنوع بود4ماده 

 زانا در نی خواهد 
گزارش کاربر و تایید تیم مدیریتی موسسه از محرومیت موقت تا دائم را برای کاربر از سیستم آموزشی

اضی در خصوص مورد مذکور را ندارد . داشت  . وکاربر حق هیچگونه اعتی

 

کاربران هرسال برای استفاده از از خدمات موسسه باید با موسسه وارد قرار داد شوند و در صورت اتمام قرار   : 5ماده 

ی موسسه قرار داد جدید با داد میتوانند درخواست  تنظیم قرارداد جدید نمایند که با صالح دید تیم مدیریتی و قوانی 

 . ایشان منعقد خواهد گردید 

 

http://www.zana-co.ir/


 

 

 که 6ماده 
ی
:مبلغ هزینه ثبت نام اعم از دانش آموزان ویا پشتیبانان بهیچ وجه قابل عودت نیست وتنها در صورن

 دریافت ننما
ی
داد مبلغ مذکور درخواست نماید که  با دانش آموز از طرف موسسه هیچ خدمان ید میتواند جهت استی

داد خواهد بودبا کرس درصد مقرر صالح دید تیم مدیریتی این وجه  لذا چنانچه افراد مذکور پس از دریافت   قابل استی

 خدمات خواستار انرصاف باشند و یا فعالیتی انجام ندهند موسسه حق مطالبه ی خسارت را خواهد داشت . 

 که از طرف پشتیبان  خود اهمال در کار مشاهده نمایند میتوانند آنرا به مرکز شکایات انتقادات  7ماده 
ی
: دانش آموزان

نموده و الزاما میبایستی مراتب را به صورت کتتی همراه گذارش   09917179019وپیشنهادات موسسه به شماره تلفن  

 بعد از تایید نهانی موظف خواهد بود نسبت به با مدارک قابل استناد برای دفتی مرکزی ارسال نمایند 
و تیم مدیریتی

ی اقدام کند و موسسه دو برابر هزینه ی یک ماه مشاوره را به ازای هر دانش اموز از پشتیبان  جایگزیتی پشتیبان بهتی

دانش آموزی به عمد گذارش خطا مبلغ مذکور را به دانش اموز عودت دهد جهت خسارت و اگر : / ۲۰گرفته و با کرس 

 .دهد موظف به پرداخت خسارت مشابه خواهد بود

 

 که شهریه ی خود را به صورت تقسیط شده پرداخت میکنند در صورت عدم پرداخت اقساط 8ماده 
ی
: داوطلبان

 . کنند خود در وقت های مقرر خدمات ایشان قطع وتنها در صورت پرداخت مجدد اقساط میتوانند خدمات دریافت  

 

ی بوده و مسئولیت 9ماده  به عهده  آن :هرگونه نقص مدارک و یا اطالعات غت  واقع از طرف کاربران  خالف قوانی 

ی فرم های ثبت نام و یا قرار داد هانی که ملزم به پرداخت وجه هستند بدون فیش واریزی فاقد  خود کاربر است همچنی 

 . میشود  اعتبار بوده وآن قرار داد از درجه اعتبار ساقط

 

   :  10ماده 
ی
به کار گرفته خواهند شد  ذیرش شدهپاره وقت است که به فراخور نیاز موسسه افراد پ کاریپشتیبان

ی   حقوق دریافت خواهند کرد که از طرف موسسه به ایشان دانش آموز   همچنی 
ی
پشتیبانان  موسسه در صورن

 پرداخت نخواهد کرد 
ی
 . اختصاص داده شود و در غت  این صورت موسسه حقوق

 

له ی پذیرش اولیه میباشد و میبایستی تا فرارسیدن :افرادی که فرم  11ماده  ی ثبت نام را پر مینمایند بعد از تایید به متی

 این موسسه از طریق راه های نوبتشان منتظر بمانند 
ی

ی افراد مذکور موظف میباشند در مدت زمان ابالغ .همچنی 

 نسبت به یط کردن مراحل اداری خود اقدام نمایند.  12ارتبایط در ماده 

م کننده میباشد و شخص پس از موجب ابطال پرونده و ثبت نام شخص ثبت ناتذکر : عدم یط کردن مراحل اداری 

 ابطال حق هیچ گونه ادعانی را ندارد . 

 

ضویت در کانال تلگرایم موزشی زانا در ارتباط هستند موظف به عآافرادی که به هر نحوی با موسسه  :تمایم 12ماده 

ی  zanainstitute@   درسآموسسه به   آو همچنی 
ی
میباشند و موسسه تمایم  zana-co.ir درس سایت به نشان

 غت  از این موارد را ندارد 
ی
 هایش را از این طریق انجام میدهد و مسئولیتی در قبال اطالع رسان

ی
 . اطالع رسان

 



 

 

اره کارت موزان میبایستی مبالغ مقرر را به شمآت ثبت نام چه مشاوران و چه دانش :جه 13ماده 

کت زانا یک قدم تا موفقیت (موزشی زانا آبه نام موسسه    6273811147703380 واریز کنند و از پرداخت  وجه  )شی

 . به صورت نقدی خودداری کنند و موسسه مسئولیتی در قبال وجویه که به صورت  دستی پرداخت میشوند ندارد

 

رو زیان مادی ومعنوی  14ماده  ی به  کارکنان   مدیران ویا تبلیغات سوء علیه موسسه که موجب ضی : هرگونه توهی 

موسسه و افراد شاغل در موسسه گردد ممنوع بوده وشخص خایط به طور کامل از موسسه اخراج و موسسه این حق 

 قانون مجازات اسالیم  700_  698_ 697مطابق مواد را برای خود قائل میداند که 
ی
از شخص خایط در مراجع قانون

 .ایدطرح دعوی نم

 

: هرگونه اهمال کاری که به نظر مدیران موسسه برسد بنابر نظر شورای مدیریتی از اخراج کامل تا پرداخت  15ماده 

 .  خسارت مصوبه از طرف دفتی مرکزی را برای شخص خایط در نی خواهد داشت

 در فرم های قرار داد و ت)
ی
ان خسارت را چنانچه خسارن ی عهد نامه قید نشده باشد کمیسیون موارد خاص موسسه مت 

ی و حق مطالبه ی آنرا خواهد داشت   (تعیی 

 

ح دیده دفتی مرکزی موسسه آموزشی : موسسه آموزشی زانا میتواند قرار داد های منعقد گردیده را بنا بر صال 16ماده 

 . زانا به صورت یک طرفه فسخ نماید 

 

ی فعالیت های این موسسه با افراد  17ماده  ده و کشوری این موسسه تمایم استخدایم ها و نت 
: به علت فعالیت گستی

  .   یده باشدبه صورت قرار دادی میباشد و تنها قرار داد هانی معتتی است که  به تایید دفتی مرکزی موسسه رس

تبرصه : چنانچه در تعهد نامه شخص متعهد انجام کاری را اعم از : ایجاد دفتی کار _ ثبت نام دانش آموز _ استخدام 

ت تعهد داده شده تمایم هزینه های آن به عهده ی شخص متعهد بوده  و بابرا تعهد نموده باشد پرسنل _ و...... 

 . نمیتواند ادعانی داشته باشد 

 

: در صورت هرگونه اختالف و یا دعاوی قضانی محل استقرار دفتی مرکزی موسسه آموزشی زانا مرجع  18ماده 

 به دعاوی میباشد 
ی

 . صالحه ی رسیدگ

 

 به کیس گفته میشود که مطابق تعهد نامه ی به شماره ی 19ماده 
ی

 ) نمایندگ
ی

_ ت به  462: تعریف نمایندگ

مده باشد و شخص میبایستی پس از تایید دفتی مرکزی بالفاصله فعالیت خود را در چهار چوب استخدام موسسه در آ

وع نماید ( ی شده شی  ها به صورت مادام العمر واگذار میگردد و تنها دفتی مرکزی  تعیی 
ی

) مدیر عامل موسسه نمایندگ

 حق عزل و نصب مدیران شعب را دارد (

 



 

 

کت _ سازمان _ ارگان دولتی و... مایل به همکاری با موسسه آموزشی زانا باشد الزاما میبایستی  20ماده  : چنانچه شی

 اقدام ب
ی
ی نماید شخص مدیر عامل و یا نماینده ی حقوق  مابی 

ی
 . ه امضاء قرار داد ق

 

 به صورت کتتی ارائه گردد . :  21ماده 
کت ها و ارگانها میبایستی هرگونه درخواستی به موسسه از طرف افراد و یا شی

کت زانا یک قدم تا موفقیت ( درخواست هانی که به صورت تلفتی _ پیامیک _ ویا در فضای  موسسه آموزشی زانا ) شی

 این موسسه فاقد اعتبار میباشند.  مجازی و.... ارائه میشود را به رسمیت نمیشناسد و از نظر 

 

 

 

 واحد حقوقی موسسه آموزشی زاان                                                                                                   
 


