
بسمه تعالی
......................اریخ:ت

.....................شماره:

قرارداد اعطاي نمایندگی

02166905028-29تلفنبهقاسمیسجادآقاينمایندگیبه36758ثبتشمارهبهنویندانشسسهاین قرارداد فیمابین مو
که از این به بعد مرکز نامیده 2واحد2پالكمقدمایزديکوچهقریبوجمالزادهخیابانبینانقالبمیدانتهران،: آدرسبه

.. .................................................................و آقاي/خانم/شرکت .............................. به تلفن .......................... و آدرس: ...............می شود
... که از این به بعد نماینده نامیده می شود جهت ......................................................................................................................................

.......در تاریخ ..............،یا دریافت بسته هاي آموزشی مرکزحضوريکت در ثبت نام دوره هاي کوتاه مدت آموزشی مجازي ومشار
به شرح ذیل منعقد گردید.

: موضوع قرارداد:1بند

را شود،برگزار میو غیر حضوري حضوريصورتبهکهرانویندانشنماید که دوره هاي آموزشی موسسهنماینده قبول می
و نماینده باشدمیاز قیمت کل%25حق الزحمه دریافتی نمایندگی از این همکاري،از متقاضیان ثبت نام به عمل آورد. تبلیغ و

مده را آwww.novinelc.comبه نشانیسسهها که در سایت رسمی موحق دریافت مبلغی بیش از شهریه مصوب دوره
ندارد.

: شیوه مبادله وجه2بند

از شهریه %75ها را ثبت نموده و براي مرکز ارسال می کند ،همچنین نماینده محترم پس از ثبت نام افراد، مشخصات آن
واریز و اطالعات واریز ملی ایرانبانکسجاد قاسمیبه نام 0220648156000ب دریافتی از ثبت نام کننده را به شماره حسا

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

WWW.novinELC.comدر آدرس قیمت دوره هاي آموزشی بر اساس جدول ارائه شده در سایت رسمی مرکز :1تذکر

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

سایر امور مورد توافق طرفین::3بند

درصورتی که متقاضیان براي دریافت اطالعات بیشتر و یا دریافت سرفصل دوره ها با تلفن هاي همکار تماس گرفتند، همکار می 
درتمامی 02166905028-9افراد را به بخش پاسخگویی موسسه نوین راهنمایی نماید. تلفن پاسخگویی مشتریان تواند این

تماس حاصل نمایند.09379664608و09350737348و در ساعات غیر اداري با شمارهساعت هاي اداري فعال می باشد

ت نام متقاضی را بر عهده داشته و هیچ گونه اجازه اي در قبال انجام نماینده در این تفاهم نامه تنها وظیفه همکاري در ثب:4بند 
ثابتسسهفرایند آموزش و یا سایر فرایندهاي اداري از قبیل صدور گواهینامه را ندارد و در صورتی که خالف آن بنا به نظر مو

.باشدمیسسهموهبخسارتعنوانبهریالمیلیونصدپرداختبهموظفنمایندهشود



بسمه تعالی
را همچون عناوین دوره هاي آموزشی، هزینه، مدت اجراي موظف می باشد اطالعات روي سایت موسسه نوین نماینده:5بند 

دوره ها و همچنین نوع و نمونه گواهینامه را به درستی به متقاضی منتقل نماید و از ارائه هر گونه اطالعات اشتباه به منظور 
جذب مشتري خودداري نماید.

ر غیر اینصورت اینده موظف می باشد قوانین و مقررات مربوط به وب سایت هاي اینترنتی کشور ایران را رعایت نماید دنم:6بند 
.نمایدفسخیکطرفهصورتبهراقرارداداینتواندمیونگرفتهبرعهدهرالیتیموسسه نوین هیچ مسئو

ه اجازه نصب تابلوي نمایندگی در محل کسب تجاري خود را نماینده تنها در صورت دریافت مجوز از ارگانهاي مربوط:7بند 
.داشتنخواهدعهدهبررالیتیقانونی تابلو، موسسه نوین هیچ مسئوخواهد داشت و در نصب غیر

.استمشاهدهقابلموسسهرسمیسایتوبدرنویندانشسسهلیست نمایندگان مجاز ثبت نام موتذکر:

ه هر دلیلی تشخیص دهد نماینده از قوانین و مقررات تخطی کرده است حق فسخ یکطرفه درصورتی که موسسه نوین ب:8بند 
پرداخت خسارتی را دارد. ضمناً نماینده شامل نوع تخطی خواهد شد.قرارداد بدون هیچگونه 

ش نوین و یا نماینده نماینده حق هیچ گونه،مذاکره، عقد قرارداد، نامه نگاري و سایر امور تعهدآور تحت عنوان موسسه دان:9بند 
ي قانونی آن را به هیچ شکل ندارد و براي کلیه ي مذاکرات و امور مرتبط باید از مرکز در خواست نماید تا توسط موسسه انجام 

گردد.

و در دو نسخه بند 9در مدت اعتبار این تفاهم نامه یکسال شمسی از تاریخ ............. لغایت ................. می باشد و این قرارداد
واحد به امضاء طرفین رسید.

امضاء نمایندهامضاء

نام و نام خانوادگی:نویندانشسسهمومدیر

سجاد قاسمی


