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 موسسه غیرتجاری آرکا پیشرو داتام به شماره ثبت 7008

 

به مدیریت عاملی آقای مرتضی  7008ما بین موسسه غیرتجاری آرکا پیشرو داتام به شماره ثبت  فی تعهدنامه و قرارداد این

نامیده می شود. زآمو نکه در این قرار داد زبادانشجوی محترم و  نامیدهکه در این قرار داد مدرس حبیبی نسامی   

  

قرارداد مفاد شرح به مدرس توسط شده ارائه روش بر مبتنی  . IELTS آمادگی و آموزش دوره:   تعهدنامه و قرارداد موضوع  

ماه دوره دروس قبلی و جمع بندی و همچنین  2ماه می باشد که پس از اتمام آن به مدت  4مدت دوره حداقل  تعهدنامه: و قرارداد مدت

یبان ادامه خواهد داشت و زبان آموز مکلف به رعایت زمان تعیین شده می باشد.برنامه آزمون های هفتگی به همراه پشت  

مبلغ دوره آموزشی پنج میلیون و سی صدو پنجاه هزار تومان می باشد که زبان آموز مکلف است مبلغ مذکور را قبل از شروع مبلغ قرار داد: 

نخواهد داشت.دوره پرداخت نماید و در غیر اینصورت حق حضور در دوره را   

این دوره به صورت ترکیب حضوری و غیر حضوری به روش زیر اجرا می گردد: زمان و نحوه برگزاری دوره:  

ارسال کلیپ ها منظم تصویری -  

ارسال ویس های منظم آموزشی -  

برگزاری آموزش های  الیو توسط دکتر حبیبی -  

ارتباط آنالین منظم با پشتیبان -  

ین در فضای مجازی جهت رفع اشکاالت برگزار میگردد که ساعت آن اعالم و زبان آموز میتواند از آن استفاده نماید.آنالهر هفته یک جلسه  -  

  اطالع به تعهدنامه و قرارداد این انعقاد زمان در و باشد می مدرس عهده بر مجازی فضای در آموزشی کالس اجرای محل :محل برگزاری دوره

باشد. می اعتراض غیرقابل و رسیده امضاء به فوق شرایط از اطالع و علم با و رسیده آموز زبان  

 تعهدات زبان آموز:

  ارسال شده تعیین اجتماعی شبکه گروه در و انجام را مدرس توسط شده اعالم روزانه برنامه مطابق شده ارائه تکالیف است مکلف آموز زبان :1

 مبلغ استرداد عدم ضمن ندهد انجام اعالمی و مقرر موعد در را فوق تکلیف آموز زبان چنانچه و بوده آموزش الینفک جزء موضوع این. نماید

 الزامی همه برای آموز زبان اشتغال وضعیت از نظر صرف فوق، تکالیف انجام. آید می عمل به ممانعت آن ادامه و دوره در حضور از پرداختی،

 است.

و زبان آموز موظف است حداقل نمرات زیر را در آزمون ها کسب نماید،در غیر  .برگزار میگردد  IELTSول دوره چهار آزمون مشابهط: در 2

 اینصورت از ادامه حضور در دوره ممانعت به عمل می آید:

 .باشد می4 اکتسابی نمره حداقل:   اول آزمون



 .باشد می 5/4  اکتسابی نمره حداقل:   دوم آزمون 

 .باشد می 5/5   ابیاکتس نمره حداقل:   سوم آزمون 

می باشد. 6حداقل نمره اکتسابی   آزمون چهارم: 

 قانون با مطابق اثر حقوق کلیه فلذا است شده تالیف مدرس توسط شده، صحافی یا برگ تک از اعم شکل هر به شده ارایه اوراق و .جزوه3

 اجازه کسب بدون عنوان هر تحت و شکل هر به نشر و چاپ هرگونه و باشد می مدرس به متعلق و محفوظ  1384و مصنفان مصوب  مولفان

 خواهد پیگیری قضایی محاکم در شکایت طرح طریق از مراتب دوره، در حضور ادامه از ممانعت ضمن تخلف صورت در و ممنوع مدرس ازکتبی 

 شد.

 انجام عدم قبیل از آن تبعات و کرد نخواهد آن مجدد برگزاری به مکلف را مدرس دوره، در شده تعیین زمان در آموز زبان حضور .عدم4 .

باشد. می آموز زبان با شده تدریس مطالب دریافت عدم و تکالیف  

  صورت در و نماید فراهم را...  و غیرحضوری های کالس در شرکت برای نیاز مورد فنی امکانات سازی آماده به نسبت است موظف آموز .زبان5

داشت. نخواهد خصوص این در تعهدی گونه هیچ مدرس مشکل، بروز  

و  %40و در صورت انصراف در جلسه دوم  %30دهد انصراف دوره در شرکت ادامه از کالس جلسه اولین در حضور از پس آموز زبان .چنانچه6

این بند % از مبلغ دریافتی کسر و مابقی مبلغ به وی مسترد می گردد. زبان آموز مشمول  50 گردد اعالم سوم جلسه پایان تا چنانچه انصراف

 ذکر به الزم داشت، نخواهد حقی گونه هیچ بند این در مندرج مبالغ استرداد به نسبت صورت این غیر در و باشد می جزوات تحویل به موظف

 آموز زبان و باشند می قانون این شامل تحویلی های چک باشد، کرده استفاده اقساطی پرداخت تسهیالت از آموز زبان صورتیکه در که است

باشد. می خسارت پرداخت به ملزم  

 مدرس طرف از اعالمی ضوابط رعایت به موظف و نماید می سلب خود از را اعتراض هرگونه حق قرارداد این مفاد کلیه پذیرش با آموز .زبان7 .

باشد.  می  

 تعهدات مدرس:

 های کالس و صوتی تصویری، کلیپ صورت به شده ارائه محتواهای مطلوب کمی و کیفی سازی آماده به نسبت که باشد می متعهد .مدرس1 .

. .دهد قرار آموز زبان اختیار در و اقدام الین  آن  

 برگزاری به نسبت آموز زبان به قبلی اعالم ضمن است مکلف مدرس نشود برگزار حضوری یا غیرحضوری جلسات دلیلی هر به .چنانچه2 

.  .نماید اقدام جبرانی  کالس  

 ..دهد انجام دوره طول در آموز زبان علمی سطح ارتقاء جهت در را خود تالش تمامی است متعهد مدرس .3


