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 .…آموزشی جهت قرارداد 

 موضوع قرارداد .1

 و تضمین در گرفتن نمره باالی ... GRE/ آمادگی آزمون YOS/ آمادگی آزمون 99سراسری سال آمادگی خانم / آقای ...... برای آزمون 

 طرفین قرارداد .2

تلفنهای تماس  – … بزرگراه رسالت چهارراه مجیدیه  تهرانو آدرس :  2092093029طرف اول: عماد میرابی فرزند سیروس به شماره ملی 

 نامیده میشود. استادکه از این پس در این قرارداد  09124396809 و   02122326285

که از این پس در این قرارداد ولی دانش      ---------------تلفنهای تماس   - --و آدرس    ---به شماره ملی  آقای/ خانم .............طرف دوم: 

 نامیده میشود. / داوطلبآموز

 و شیوه پرداخت حق الزحمه .3

دانش آموز به استاد پرداخت  یاز طرف ول ) ویا طی دو یا سه قسط( که در ابتدای دورهمیلیون ریال و ده  دویستمیلیون تومان معادل  21 غمبل

 میشود.

 مدت قرارداد .4

  و فاصله بین جلسات با هماهنگی مشخص میشود ولی هفته ای یک جلسه بصورت پیش فرض است.است  نود دقیقهجلسه که زمان هر جلسه  30

 جلساتمحل  .5

 این قرارداد که مربوط به آدرس استاد است. 2آدرس مندرج در بند 

 تعهدات طرفین .6

، استاد متعهد نتیجه مورد نظر )قید شده در بند یک این قرارداد( محقق نشددر صورتی که دانش آموز تمرینها را انجام داد و در پایان دوره  - 6.1

 را به ولی دانش آموز عودت دهد. قرارداد 3درج شده در بند میشود که کل مبلغ قرارداد 

نی بیش از سه بار از انجام تمرینها شانه خالی کند، ضمانت منتفی و استاد به ولی دانش آموز دی دانش آموز متعهد به انجام تمرینها است و اگر - 6.2

 ندارد و استاد متناسب با تعداد جلسات و مبلغ کل دوره از این قرارداد ذینفع است.

جلسه بشود. گویی تعداد جلسات  30از الزم به ذکر است اگر استاد تشخیص بدهد تعداد جلسات بدون تغییر حق الزحمه میتواند بیشتر  - 6.3

 بیشتری را استاد بصورت رایگان میخواهد برگزار کند تا مطمئن شود نتیجه مطلوب حاصل میشود.

 فسخ قرارداد .7

از این قرارداد ذینفع هزار تومان(  700) هر جلسه هر زمان که داوطلب بخواهد قرارداد را فسخ کند، استاد متناسب با تعداد جلسات برگزار شده 

 به داوطلب بپردازد.و استاد متعهد است مابقی مبلغ را است 

 میتواند این قرارداد را فسخ کند. ) ولی داوطلب( استاد فقط با توافق داوطلب

 حل اختالف .8

 پیگیری کند. در صورت بروز اختالف بین طرفین قرارداد، هر یک از طرفین مجاز است این اختالف را از طریق مراجع ذیصحالح

 

ت بند و دو نسخه )یکی در دست استاد و دیگری متعلق به ولی دانش آموز( تهیه شده که هر یک از نسخ حکم واحد را دارند. شصفحه، ه... این قرارداد در 

 به امضای طرفین رسیده است. 1399ماه مهر ---این قرارداد فاقد قلم خوردگی است و در تاریخ 

 

 امضای ولی دانش آموز      امضای استاد   


