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 سمه تعالیب

 امـــدگی ثبت نـــقرارداد اعطای نماین

به نمایندگی آقای  38390( به شماره ثبت وزشهای الکترونیکی پارسمرکز توسعه آمشرکت پارس پندار نهاد) بینفیماقرارداد این 

 98اصفهان خیابان توحید میانی کوچه گلستان بن بست هادیان پالک و به آدرس:  03119522444به تلفن میثم شکری ساز

: . و آدرس...........به تلفن .....................آقای/خانم/شرکتشودونامیده می مرکزکه از این به بعد 

 های کوتاه دوره ثبت نامشود جهت مشارکت در نامیده می نمایندهاز این به بعد  که.......................................................................

 به شرح ذیل منعقد گردید.......................در تاریخ و یا دریافت بسته های آموزشی مرکز مدت آموزشی مجازی 

 موضوع قرارداد:: 1بند 

به ،شودرا که به صورت مجازی و بر روی اینترنت برگزار می مجازی پارسمرکز آموزش های آموزشی نماید که دورهقبول می نماینده

مبلغ  ،همکاریاز این  نمایندگی. حق الزحمه دریافتی معرفی و از متقاضیان ثبت نام به عمل آورد کالس حضوری بدون تشکیلشیوه 

شد ونماینده حق دریافت مبلغی بیش از شهریه مصوب دوره ها که در سایت رسمی مرکز به نشانی باها میشهریه دوره 25%

www.elearnpars.org .آمده را ندارد 

 شیوه مبادله وجه : 2بند 

از شهریه دریافتی از  %75می کند ،همچنین  ارسالثبت نموده و برای مرکز ها را نمشخصات آ ،ترم پس از ثبت نام افرادمح نماینده

اعالم  به مرکز واریز و اطالعات واریز را ملی ایرانبانک میثم شکری سازبه نام0104810993005ثبت نام کننده را به شماره حساب

 شهریه نیز به عنوان حق الزحمه نزد نماینده باقی می ماند. %25نماید و 

محاسبه  www.elearnpars.orgدر آدرس  مرکزهای آموزشی بر اساس جدول ارائه شده در سایت رسمی قیمت دوره :1تذکر 

 همکار تمایل به ارائه تخفیف به مشتریان خود را دارد باید مبلغ تخفیف را از حق الزحمه خود پرداخت نماید. چنانچهگردد.می

 سایر امور مورد توافق طرفین::3بند 

تواند های همکار تماس گرفتند، همکار میها با تلفنیشتر و یا دریافت سرفصل دورهقاضیان برای دریافت اطالعات بدر صورتی که مت 

های اداری در تمامی ساعت و 03119522444راهنمایی نماید. تلفن پاسخگویی مشتریان  پارسمرکز بخش پاسخگویی به این افراد را

 09195757300و  ۰۹۱۹۷۸۰۰۱۸۸و  09138700408و ۰۹۱۳۰۰۰۱۸۶۶و در ساعات غیر اداری با شماره   باشدمیفعال 

 تماس حاصل نمایند.

 

http://www.elearnpars.org/
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د در قبال انجام فراین اجازه ایرا بر عهده داشته و هیچ گونه  متقاضی ثبت نامدر این تفاهم نامه تنها وظیفه همکاری در  نماینده: 4بند 

بنا به نظر داور مرضی الطرفین سرکار از قبیل صدور گواهینامه را ندارد و در صورتی که خالف آن آموزش و یا سایر فرایندهای اداری 

بدیهی است هیچ  خانم الهام شهبازی ثابت شود نماینده موظف به پرداخت یک میلیارد ریال به عنوان خسارت به مرکز می باشد،

 عتراضی به رأی داور مرضی الطرفین پذیرفته نیست.ا

ها و را همچون عناوین دوره های آموزشی، هزینه، مدت اجرای دوره مرکز پارسهمکار موظف می باشد اطالعات روی سایت  :5بند 

 مشتریت اشتباه به منظور جذب منتقل نماید و از ارائه هر گونه اطالعا متقاضینمونه گواهینامه را به درستی به نوع و همچنین 

 داری نماید.خود

های اینترنتی کشور جمهوری اسالمی ایران را رعایت نماید در باشد قوانین و مقررات مربوط به وب سایتنماینده موظف می :6بند 

 اید.نمکطرفه فسخ را به صورت ی نمایندگی قرارداد این تواندغیراینصورت مرکز پارس هیچ مسئولیتی را بر عهده نگرفته و می

را خواهد در محل کسب تجاری خود نماینده تنها در صورت دریافت مجوز از ارگانهای مربوطه اجازه نصب تابلوی نمایندگی  :7بند 

 داشت و در صورت نصب غیرقانونی تابلو، مرکز پارس هیچ مسئولیتی را به عهده نخواهد داشت.

 قابل مشاهده است. رسمی مرکز لیست نمایندگان مجاز ثبت نام مرکز آموزش مجازی پارس در وبسایت :تذکر

در صورتی که مرکز پارس به هر دلیلی تشخیص دهد نماینده از قوانین و مقررات مرکز پارس تخطی کرده است حق فسخ  :8بند 

 قرارداد خواهد بود. 4مل شرایط بند ضمناً شا یکطرفه قرارداد بدون هیچگونه پرداخت خسارتی را دارد.

نماینده حق هیچ گونه ، مذاکره ، عقد قرارداد ، نامه نگاری و سایر امور تعهدآور تحت عنوان مرکز پارس و یا نماینده ی قانونی :9بند 

 انجام گردد. رأساًًآن را به هیچ شکل ندارد و برای کلیه ی مذاکرات و امور مرتبط باید از مرکز درخواست نماید تا توسط مرکز 

 

نسخه واحد  2بند و در  9و این قرارداد در می باشد..................لغایت  .................شمسی از تاریخ  یکسالمدت اعتبار این تفاهم نامه 

 طرفین رسید. ءبه امضا

 

 

 امضاء                                                                                                                                          امضاء                                               

 نماینده                                                                    مدیر عامل مرکز آموزش مجازی پارس                                                    

 :نام و نام خانوادگی                                                                                          میثم شکری ساز


