
ت و ت آ ه جان را  م آن    
  مركز نمايندگي مؤسسه تيزهوشان دكتر شاكري

   مدارس با قرارداد همكاري

  
  استان: ................................................... شهر ...................................

  گردد. آموزي و بروز استعدادهاي نهفته كودكان و نوجوانان سرآمد كشور منعقد مي دانش رفرهنگي قشاين قرارداد در راستاي ارتقاء علمي و 

  طرفين - 1ماده 
  .............. هر...............شاستان / ............... مديرمركز نمايندگي مؤسسه تيزهوشان دكتر شاكري در جناب آقاي .................. خانم/سركار 

  .................................. تلفن ....................................................................................................................................................نشاني .........................به 

  طرف دوم:

  ..................................... ://  آموزشگاه / ............................................ مدير مدرسهسركار خانم/ جناب آقاي 

 ......................................... همراه: ......................................... :تلفن ............................................................................................................به نشاني .................. 

  نوع همكاري: – 2ماده 
  هفتم تا دهم متوسطه.  ها از پايه در مدارس ابتدايي از پايه دوم تا ششم و در دبيرستان )N.S.E(استرس مشورتي بدون هاي  برگزاري آزمون -1
  ها. آموزان و اولياء آن هاي انتشارات تيزهوشان دكتر شاكري به دانش معرفي و توزيع كتاب -2
  ها. آموزان و اولياء آن معرفي و توزيع مجله تيزهوش به دانش -3

  : شرح موضوع همكاري:3ده ما

 برگ آزمون توسط مسئول امور فني به ايميل مركز نمايندگي و مسئول مركز نمايندگي هم به ايميل مدير مدرسه  نامه و پاسخ سؤال، پاسخ -1
  نمايد. ارسال مي

  رشاد.وزارت ا 3501آموزان براساس مجوز شماره  هاي انتشارات تيزهوشان دكتر شاكري به دانش فروش كتاب -2

  وزارت ارشاد. 9077/174آموزان براساس مجوز شماره  فروش ماهنامه تيزهوش به دانش -3

  :تعهدات طرفين: 4ماده 

  شود: به عنوان طرف اول متعهد مي نماينده مؤسسه تيزهوشانالف) 

  مدرسه قرار دهد.ها را در اختيار مدير  يك ماه قبل از برگزاري آزمون ، جداول زمان بندي و بودجه بندي آزمون -1
  مدرسه قرار دهد.مدير در اختيار نام شده  آموزان ثبت به تعداد دانشمطالعه را  مفاهيم پيشكتاب برگزاري آزمون، روز قبل از  ده -2
  مدرسه قرار دهد. مدير را روز قبل از برگزاري آزمون در اختيارها  برگ و پاسخها  سؤال -3
  ها را جهت صدور كارنامه اسكن كرده و به دفتر مركزي ارسال نمايد. مدير مدرسه تحويل گرفته و آنها را از  برگ پس از آزمون پاسخ -4
  ها را پرينت گرفته در اختيار مدير مدرسه قرار دهد  ها از دفتر مركزي آن پس از وصول كارنامه -5
  شود: مدير مدرسه به عنوان طرف دوم متعهد ميب) 

  دهد.در اختيار مركز نمايندگي قرار  را آموزان دقيق دانشو مشخصات زمون آمار روز قبل از برگزاري آ پانزده -1
  .گرددها به مركز نمايندگي تحويل  برگ بالفاصله بعد از اتمام آزمون، پاسخ -2
  آموزان بالفاصله به مركز نمايندگي ابالغ گردد. هزينه ثبت نام دانش -3
  صورت رايگان تحويل دهد. مطالعه به پيش آموز يك جلد كتاب نام به هر دانش زمان ثبت -4

: تاريخ

: شماره

  دولتي        دخترانه    
 غيردولتي          پسرانه  



  
  بين به اين شرح است: ما توافقات مالي في: 5ماده 
  شوند. اند از شركت در جلسه آزمون محروم مي آموزاني كه هزينه ثبت نام را نپرداخته دانش -1
  شود. ها دريافت مي ثبت نام مطابق جدول تعرفه در زماني آزمون  هزينهكليه  -2
  شود. . درصد از دريافتي آزمون به مدير مدرسه پرداخت مي....(طرف دوم) ميزان ..الزحمه مدير  و حقهاي مدرسه  بابت كمك به هزينه -3
  آموزان بالفاصله به حساب مركز نمايندگي واريز و فيش آن تحويل گردد. ي آزمون پس از دريافت از دانش هزينه -4

  :مدت و زمان قرارداد: 6ماده 
  شود. ذكر شده منعقد مي ن قرارداد از تاريخ ....................... تا آخرين مرحله آزمون، تاريخ ................................ وتحويل كارنامه به مدتاي

 )سوم دفتر مركزينسخه و  نسخه دوم مدرسه (طرف دوم)، نسخه اول مركز نمايندگينسخه ( 3نوشته شده و در بند  20ماده  6 اين قرارداد در
  تنظيم شده است.

  
  نام و نام خانوادگي مدير مدرسه        مركز نمايندگي مسئول نام و نام خانوادگي
  و مهر تاريخ و امضا            تاريخ و امضا


