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 آموزي هوشمند و پيشرفته تحصيلي كشورمان قشر دانش فرهنگيِمي، ـاء سطح علـاركت در ارتقـدف مشـآموزشي كشور و با ه مبانياين قرارداد در راستاي 
  گردد. شرح ذيل منعقد مي تاريخ       /     /           به در 

  

  طرفين قراردادـ  1ماده 

/ت ـشماره ثب به (تيزهوشان)اكريـمهر دكتر شوزشي ـگي آمـرهنـسه فـمؤس     رف اول:ـط /
15847

88 7 14
/اره ـاراتي به شمـمجوز انتشو   /

3501
78 4 7

/وعاتي ـمجوز مطبو   /
1249071
82 6 18
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  ـ موضوع قرارداد: 2ماده 

 ذيل دار عالمتدر واحدهاي ........................ شهر: ..............:  استاندر  )(تيزهوشاننمايندگي حقوقي مؤسسه فرهنگي، آموزشي مهر دكتر شاكري ، توافقاً
  گردد. اعطاء مي

  

1 -  نمايندگي حقوقي مركز آموزشي تيزهوشان دكتر شاكري  

2-  تيزهوشان دكتر شاكري"هاي حضوري به نام  كالس تشكيل)( "  

3-  هاي مشورتي  برگزاري آزمونN.S.E )None Stress Exams(   

4-  هاي اينترنتي (صرفاً مجازي) برگزاري آزمون  

5 - "به صورت معرفي، توزيع و فروش كتاب "انتشارات تيزهوشان   

6- ها  توزيع در كيوسك "تيزهوش" كودك و نوجوان ماهنامه ها  فروشي كتاب  مدارس  

  :تاريخ
  : شماره

  قرارداد اعطاي نمايندگي 

  كد ملي
  ش.ش

  خانم
  آقاي

  آموزشگاه
  مدرسه

  متأهل
  جردم
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  نمايندگي ي اعطاء تعهدنامه و اساسنامهمتن ـ  3ماده 

   

  گردد. ي مجوز آموزشگاه و يا مدرسه (حقوقي) اعطاء مي ا حقوقي دارندهنمايندگي فقط به افراد حقيقي ي - 1

در بدو تأسيس آموزشگاه علمي يا مدرسه هستند فقط با ذكر نام مؤسسه (مهر دكتر شاكري)  متقاضياني كه - 2
بر  بيش از دو سال با نام ديگر فعاليت نموده و تأكيد ،كه متقاضي صورتي و در حقوقي خواهند گرفتنمايندگي 

نام قبلي خود براي فعاليت دارد، متعهد است بعد از مراحل قانوني، تابلو و بنرهاي دريافتي مؤسسه را با ذكر 
 نام نمايندگي مؤسسه مهر دكتر شاكري به نماي اصلي ساختمان نصب و در معرض ديد قرار دهد.

نمايندگي از هيچ مركز آموزشيِ  داراي شود كه در مكان فعاليت خود نمايندگي انحصاري، فقط به كساني اعطاء مي - 3
  گردند. ميمتعهد پايبند و ل به اين اصنبوده و در طول مدت نمايندگي نيز (مشابه يا غيرمشابه) ديگري 

  شود كه در شهر محل زندگي خود داراي حسن سابقه و اعتبار فرهنگي باشند. نمايندگي فقط به افرادي اعطاء مي - 4

  نمايندگي را داشته باشد . اخذي فعاليت در مقطعِ تحصيليِ  م است آشنايي كامل و سابقهداوطلب نمايندگي، الز - 5

داوطلب نمايندگي الزم است داراي فضاي مناسب از نظر متراژ، وضعيت جغرافيايي و شرايط مناسب فرهنگي در  -6
  شهر مورد تقاضا باشد.

در شهر يا استان مورد  رساني و تبليغات مؤسسه عبراي اطالمالي  استطاعتداوطلب نمايندگي الزم است داراي  -7
  تقاضا باشد.

صداقت و راستگويي و پرهيز از هرگونه تبليغات غيرواقعي و صيانت اخالقي محيط نمايندگي توسط نماينده از  - 8
  نكات اساسي در اعطاء نمايندگي است.

عتباري واحد انتشارات و مطبوعات از اصول حق برند و تبليغات اوليه، پيش پرداخت اپرداخت سپردن سند ضمانت،  - 9
 است.نمايندگي  اعطاءالينفك  

  توافق نمايندگي را ندارد. ي حيطههاي غير از  داوطلب نمايندگي حق ورود به فعاليت - 10

  

  دانم. هد و مقيد به آن ميمؤسسه، خود را متع الذكر فوق اينجانب .......................................... با علم كامل به مفاد اساسنامه
  
  

  و تاريخ امضاء
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  :نامه توافقمتن  ـ 4ماده 
  

  نمايندگي در بخش آزمونالف) 

اطالعات  ،حداكثر تا يك هفته بعداز قرارداد ،ريزي بهتر تبليغاتي از سوي مؤسسه نمايندگي متعهد است جهت برنامه -1
به  Emailطور مكتوب و به روز از طريق  را به خودهر يا استانِ ش آموزان و ادارات و نيز آمار جمعيتي آماري مدارس، دانش

  دفتر مركزي ارسال نمايد.
  به مؤسسه معرفي نمايد. كتباً اينترنت را به عنوان مسئول فني و پشتيبانيو  كامپيوتر امور نمايندگي متعهد است فردي آشنا به - 2
يم (حضوري) يا غيرمستقيم (از طريق پيك يا پست) محصوالت طور مستق نمايندگي متعهد است ساالنه حداقل دو بار به - 3

  معرفي نمايد.محل نمايندگي  يا استان باشد به مدارس شهر ميخود قرارداد نمايندگي  ا كه درمؤسسه ر
عذر دارا بودن و در صورت  حضور به هم رساندهدفتر مركزي تهران ي  ساالنهاي  هد است در جلسات دورهعنمايندگي مت - 4

  يابد.معرفي و حضور رسماً ي خود را  ، نمايندهموجه
باشند كه اين تعهد براي  ميدر هر سال تحصيلي آموز  دانش 700حداقل نام  جذب و ثبتمتعهد به  ،استانهاي مراكز  نمايندگي - 5

  باشد. مي ٪50يندگي دريافتي براي نماشهريه كه بر اين اساس معيار قدرالسهم د باش ميآموز  دانش 350حداقل  سايرشهرهاي استان
  نزول كند طبق جدول ذيل محاسبه خواهد شد. در مركز نمايندگيفوق حداقلي آموز از معيار عددي  كه جذب دانش در صورتي - 6

  سهم نمايندگي ٪  شهرهاي استان ديگر  مراكز استان  رديف
  ٪50  نفر به باال 350حداقل   نفر به باال 700حداقل   الف
  ٪40  نفر 200تا  350  نفر 350تا  700  ب
  350  200  35٪  ج

  

اضافه شده و براساس آن  تعهد جذب به تعداد حداقل ٪10معيار باال براي اولين سال نمايندگي بوده و هر سال  - 7
  گردد. درصد سهم نمايندگي محاسبه مي

 تا داوطلب صاحب كد شناسايي نمايدرا به حساب دفتر مركزي واريز  وجه آن ٪50نام  نمايندگي متعهد است براي هر ثبت - 8
هيچ نام  صورت از نظر دفتر مركزي و سيستم ثبت بديهي است در غيراين .گرددنام  و رسماً در سيستم دفتر مركزي ثبت شده
  شود. نميسوب مح  نامي ثبتآمار جزء آموزي  دانش

نماينده متعهد است در (موارد ب و ج جدول فوق) تر شود،  از حداقل تعهد نمايندگي كم نام ثبتكه تعداد  در صورتي -9
واريز  ،بدون هيچ عذريدفتر مركزي را به حساب حق مؤسسه التفاوت  مابه ،ي اسفندماه در موعد تسويه حساب مالي نيمه

  نمايد.
مسترد نخواهد شد. لذا  ،مؤسسهدفتر مركزي واريزي به حساب  ٪50مبلغ  ،نام آموز بعد از ثبت در صورت انصراف دانش - 10

  مورد فوق را منظور و مكتوب نمايد. ،ها نام آزمون نمايندگي متعهد است در متن قرارداد ثبت
هاي طرف قرارداد مؤسسه، بدون هيچ عذري، با كليه واحداسفندماه هر سال  اول ي دگي متعهد است در نيمهننماي -11

   تسويه حساب نهايي نمايد.
به علت  نكند،و هيچ فعاليتي  هنمودمنعقد نمايندگي را  قرارداد ،مهرماه سال تحصيلي 15قبل از كه نمايدگي تا  در صورتي - 12

   د كه متعهد به پرداخت آن است.باش براساس معيار زير ميمستوجب پرداخت خسارت  ،كردن مؤسسه از نمايندگي فعال محروم
مبلغ هر  .باشد ميدر شهر يا استان نامي  تعهد تعداد شاگردان ثبتقدرالسهم مؤسسه از حداقل دريافت  ٪25معيار خسارت بر مبناي (

  )گردد. در همان سال محاسبه مي پايه تحصيليترين دريافتي هر  ترين و بيش شاگرد نيز براساس ميانگين كم

  ندارد مگر در قالب اعطاءنمايندگي.را (دكتر شاكري) تيزهوشان با نام و برند مؤسسه ي حق برگزاري كالس نمايندگ -13
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  هاي حضوري اعطاء نمايندگي تشكيل كالس اتب) توافق
  

كالس را دارد. آن هم با نظارت و براساس هاي حضوري، حق برگزاري  دريافت نمايندگي كالس نمايندگي فقط در صورت - 1
  آموزشي دفتر مركزي تهران.سيستم 

آن را  ٪ 10متعهد است از دريافت شهريه هر دانش آموز ، نماينده در صورت برگزاري كالس با نام مؤسسه دكتر شاكري -2
  واريز نمايد. ،مؤسسه تهراندفتر مركزي به حساب 

رت مشاركت در تأسيس به صوليت با نام مؤسسه مهر دكتر شاكري كه مركز نمايندگي از ابتداي فعا در صورتي -4
  گيرد. توافقي صورت مي وميزان محاسبه و شكل قرارداد متفاوت  ،كند شروع به فعاليت آموزشگاه 

  باشد. اخالقي محيط نمايندگي مي صيانتمستقيم نمايندگي مسئول  -4
  

  نمايندگي انتشارات و توزيع كتاباعطاء  اتتوافق) ج
  

ساير ريال و در  000/000/20در مراكز استان حداقل ايندگي انتشارات دريافت نمنمايندگي متعهد است در زمان  -1
  نمايد. واريزجهت اعتبار خريد كتاب در وجه واحد انتشارات  ،ريال 000/000/10حداقل  شهرهاي استان

  گيرد. صورت ميمستقل و با همان واحد طور  كليه محاسبات مالي بخش انتشارات به -2

  باشد. مي ٪35نمايندگي  بابتدرصد تخفيف پشت جلد  -3

باشد. آن هم در صورتي كه  خريد پشت جلد ميبه مجموع نسبت  ٪5حداكثر ميزان مرجوعي كتاب براي هر نمايندگي  -4
  در نيمه اول اسفندماه هر سال تسويه نهايي نمايد.

  به فروش رساند. ٪10ها را با تخفيف  ها، كتاب نامي در آزمون آموزان ثبت گي متعهد است به كليه دانشدنماين - 5

ي مشخص شده در  مشروط به تسويه در دو مرحلهتواند كتاب دريافت كند  برابر مبلغ اعتباري مي 3هر نمايندگي تا  -6
  قرارداد.

در بخش انتشارات تسويه حساب همان سال    /15/12و    /30/9هاي  هر نمايندگي متعهد است طي دوبار به تاريخ -7
  نمايد.نهايي 

گردد و يا  مبلغ اعتباري نيز در صورت در خواست نماينده محاسبه مي 15/12/95نهايي   گام تسويه حسابدر هن - 8
  محفوظ باشد.در حساب مؤسسه به عنوان اعتبار تواند  مي

كه نمايندگي بعد از تسويه حساب (اسفندماه) با انتشارات، مجدداً در سال جديد كتاب خريداري نمايد متعهد  درصورتي - 9
  نمايد.با دفتر انتشارات تسويه مجدد  در همان موقع است

هاي مؤسسه  وين كتاباز كليه عنا ،درخواست كتبي طيها  ها و نمايشگاه همايشجهت برگزاري تواند  نمايندگي مي - 10
ها را  تابك مانده باقي ،مربوطهحداكثر يك هفته بعد از اتمام مراسم نمايد، مشروط به اين كه ي كتاب دريافت صورت امان به

  صحيح و سالم مرجوع و تسويه حساب نمايد.

و نهادهاي دولتي كه از سوي وزارت ارشاد  خودهاي استاني يا شهر  نمايندگي متعهد است به نحو احسن در نمايشگاه -11
  ي مؤسسه تيزهوشان حضور يابد.  شود به عنوان نماينده برگزار مي
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  له تيزهوش پخش و فروش مجنمايندگي اعطاء  توافقاتد) 
  

طور رايگان دريافت  مجله تيزهوش را به ها مدت زمان برگزاري آزمونطي  مؤسسه،از سوي نام شده  ثبتآموز  هر دانش -1
  باشد. تك داوطلبين مي به تكمجله نمايندگي مسئول تحويل  .نمايد مي

ه مدارس (مديران، فرهنگيان و به صورت معرفي بنمايندگي متعهد به تبليغ مجله تيزهوش در سطح شهر يا استان  -2
  باشد. ي تبليغاتي خود مي در قالب بستهآموزان)  دانش

   دريافتي متعلق به نمايندگي خواهد بود. ٪30 ،و يا مدارسمتفرقه آموزانِ  در صورت گرفتن آبونمان از دانش -3

  دهد.تخفيف مدارس نيزسهم خود به مديران  ٪30تواند از  خود مي با صالحديدهر نمايندگي 

با واحد مربوطه مطبوعات بوده و نماينده متعهد است ماهيانه  واحدطور مستقل با  تسويه حساب واحد مطبوعات به -4
  تسويه نمايد.

 ٪40ها و مراكز مرتبط فروش مجله در شهر يا استان خود را با  ها، كتابفروشي تواند مسئوليت توزيع در كيوسك نمايندگي مي - 5
ها  همچنين كليه مرجوعي شود. ميكه در اين صورت براساس عرف مربوطه به مراكز فروش تخفيف داده  دار شود. تخفيف عهده

  شود. نيز پذيرفته مي

 نسبت به تعرفه،تخفيف  ٪30خود از طريق مجله از  (رپرتاژ كلي) يا مركز آموزشي شاگردانمعرفي  گي در صورتنمايند -6
  برخوردار است.

هاي آگهي مجله ادقراردمبالغ دريافتي شهر خود رابط واحد بازرگاني مجله تيزهوش بوده كه از  تواند در هر نماينده مي -7
  گيرد. به نماينده تعلق مي ٪30براي مشاغل مرتبط، 

  

  ؛تمديد قرارداد ــ فسخ  انصراف اتـ توافق 5  ماده
  

  (در طول سال تحصيلي)داد ي همكاري از سوي نمايندگي قبل از تاريخ اتمام قرار انصراف از ادامه شرايط - 1

  شود. وجه مسترد نمي مبلغ پرداختي حق نمايندگي به هيچ الف)

  شود. به تاريخ زمانِ اتمام قرارداد پرداخت ميبه صورت چك و مبلغ اعتباري كتاب ب) 

  شود.و مسترد هاي تبليغاتي كه از سوي مؤسسه ارسال شده، بايد از سوي نمايندگي جبران  هزينهج) 

نماينده متعهد است تا آخر  ،صورت ايندر نام به عمل نيامده باشد.  آموزي ثبت باال فقط تا زماني است كه از دانشموارد  د)
هاي مالي و  ها را برگزار نمايد و گرنه مسئول خسارت طور كامل آزمون و بهنامي را هدايت  آموزان ثبت سال تحصيلي دانش

  د.باش نامي و مؤسسه مي معنوي به داوطلبان ثبت
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  مابين پس از اتمام زمان قرارداد؛ فسخ قرارداد فيشرايط  - 2

  باشد. ميطور مستقل  مؤسسه، بههاي داراي نمايندگي دنماينده متعهد به دريافت برگ تسويه حساب از واحالف) 

  نخواهد بود. دادبه هيچ وجه قابل استرشود،  كه در زمان عقد قرارداد پرداخت مي، حق برند و تبليغاتمبلغ پرداختي  ب)

   حضور نماينده يا وكيل قانوني براي فسخ قرارداد ضروري است. ج)

  ماند.  سند ضمانتي به مدت يكسال نزد مؤسسه محفوظ مي ،) بعداز فسخ قراردادد

ز برند نامحسوس ندارد و هرگونه استفاده ايا طور محسوس و  نماينده بعداز فسخ قرارداد حق استفاده از برند نمايندگي را به )هـ
به عنوان خيانت در امانت محسوب شده و حق پيگيري قضايي را براي مؤسسه محفوظ  ،و موارد مشابه ها تيزهوشان، آزمون

  تواند در قدم اول سند ضمانتي را به نفع خود منظور نمايد. مؤسسه ميداشته و 

  ؛ادتمديد قرارد شرايط - 3

اند  انجام داده درستيو تعهدات خود را در طي نمايندگي به بوده اصول اساسنامه  پايبند الف) تمديد قرارداد فقط با نمايندگاني كه
  گردد. منعقد مي

  خواهد بود. سال بعدفروردين ماه پايان تا شروع و حداكثر ،تمديد قرارداد از نيمه اسفندماه زمانب) 

  باشد. ج) در زمان تمديد قرارداد، معيار قرارداد، شرايط سال جديد مي
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