
 

 طرفین قرارداد: -1

 آقای بهزاد کرمانی به عنوان مدرس درس ریاضیجناب : طرف اول قرارداد

...................................................... آقا / خانم ............................. با شماره ملی.................................... آدرس:.............................. :قرارداد دومطرف 

................................ شماره همراه اولیا:.....................................................................که شماره تماس ثابت:.................................... شماره همراه:..........

 االجرا است.گردد که اجرای کلیه مفاد آن برای طرفین، ضروری و الزمشود، منعقد میآموز نامیده میدر این قرارداد از این پس دانش

 قرارداد: موضوع -2

های آموزشی، کتاب DVDکه در قالب پکیجی شامل موضوع قرارداد عبارت است از دوره آموزش درس ریاضیات به سبک کنکوری      

 باشد.کار و کتاب تست می

 قرارداد: دتم -3

 باشد.بینی و اجرا میقابل پیشماه  2مدت زمان اجرای قرارداد از تاریخ تنظیم و امضای آن      

 قرارداد: مبلغ -4

دو میلیون و صد هزار تومان و رشته تجربی هفتطرح تضمینی برای رشته انسانی مبلغ یک میلیون و هزینه در نظر گرفته برای این      

 باشد که در ابتدای تهیه این پکیج به شماره کارت استاد واریز شده است.هفتصد هزار تومان می پانصد و پنجاه

 :ایط قراردادتعهدات طرفین و شر -5

نماید برابر ساعات و روزهای مورد توافق توسط طرفین جهت برگزاری دوره برای اجرای موضوع قرارداد اقدام مدرس تعهد می -5-1

 آموز بر حسب مورد و طبق نظر مدرس منابع و کتب مورد نیاز را تهیه خواهد نمود.نماید و دانش

 آموز معرفی نماید.تر را به دانشجزوات الزم را در جهت آموزش هرچه با کیفیت نماید کلیه منابع، کتب ومدرس تعهد می -5-2

آموز قرار دهد و برای رفع را در اختیار دانشآنالین کالس تر نماید امکانات الزم برای برگزاری هرچه با کیفیتمدرس تعهد می -5-3

 کند.ساعته برگزار  2ها دو جلسه رایگان DVDاشکال مباحث موجود در 

 آموز باشد.ت دانشباشد و پاسخگوی سواالت درسی و مشکال پشتیبانی آنالین داشتهتا روز کنکور نماید که مدرس تعهد می -5-3-1

 آموز را در حد امکانات و ضوابط راهنمایی کند.نماید در جهت اجرای موضوع قرارداد دانشمدرس تعهد می -5-4

های الزم جهت تسهیل در ها و تکنیکنماید اطالعات تخصصی و عمومی مربوط به موضوع قرارداد اعم از متدمدرس تعهد می -5-5

ریزی بهتر و کاراتر جهت یادگیری راهنمایی آموز را در برنامهآموز به او ارائه داده و دانشدانشفرایند آموزش ریاضی را بر حسب توانایی 

 کند. همچنین وی را تا یادگیری تا پایان کار همراهی کند.

ز بوده و آمونماید کلیه کتب توصیه شده از سوی مدرس را تهیه نماید. هزینه مربوط به کتب بر عهده دانشآموز تعهد میدانش -5-6

 هیچگونه هزینه و مسئولیتی بر عهده مدرس نخواهد بود.

و تکالیف موردنظر های الزم ارائه شده توسط مدرس جهت یادگیری ریاضی عمل نموده نماید به دستورالعملآموز تعهد میدانش -5-7

 آموز خواهد بود.هده دانشها و تکالیف به عرا به مدرس ارائه دهد. ضمنا پیامد کوتاهی در انجام این دستورالعمل

 بسمه تعالی

 قرارداد تدریس ریاضی



گونه کل وجه کالس به طور کامل و بدون هیچکه مدرس به تعهدات خود عمل نکرده باشد، در صورت فسخ قرارداد درصورتی -5-11

هدات مندرج در این آموز خارج از تعاما در صورتیکه فسخ قرارداد از سوی دانش آموز عودت داده خواهد شدکم و کاستی به دانش

 قرارداد باشد، هزینه برگشت داده نمیشود.

در درس  80درصد کند و موفق به کسب آموز به تعهدات منقول در بندهای فوق عمل گردد درصورتیکه دانشمدرس متعهد می -5-12

 .شودداده می کل شهریه را به ایشان برگشتریاضیات کنکور سراسری داخل کشور نگردد، 

ل صدر صورت بروز هرگونه اختالف در تفسیر و اجرای مفاد این قرارداد، در مرحله اول از طریق مذاکره بین طرفین حل و ف -5-13

 الطرفین حل و فصل خواهد شد.خواهد شد و در مرحله دوم از طریق معرفی به داور مرضی

است و هرگونه ادعایی غیر از آن توسط طرفین پذیرفته  حقوق و تکالیف طرفین منحصرا همان است که در این قرارداد تریح شده -5-14

 و مسموع نخواهد بود.

 باشد که:پذیر میدر صورتی امکان -5-12بند  -5-15

 های گفته شده در جزوه توسط مدرس حل نشود.ها، نکات و روشسواالت کنکور سراسری با هیچ کدام از تکنیک -1

های داخل ها و تمرینریاضی هیچگونه شباهتی از لحاظ ساختار و روش حل با مثال سئواالت موجود در کنکور سراسری در درس -2

 .(نمونه آن را خواهیم داشت بدین معنی که هر سئوالی در کنکور سراسری بیاید حتما در جزوه یا کتاب تست) جزوه نداشته باشد

 قرارداد: وارد اضطراریم -6

در صورت بروز وقایع خارج از اختیار طرفین و حوادث طبیعی از قبیل سیل، زلزله، بیماری و موارد مشابه قرارداد تا رفع موانع  -6-1

 گردد. معلق می

در دو  بند، در دو صفحه و 6در ..............................فین با آگاهی کامل نسبت به امضای این قرارداد اقدام نموده و این قرارداد در تاریخ طر

 االجرا گردید.تنظیم و امضا و الزم به صورت اینترنتینسخه متحدالشکل 

 

 نامسئول ثبتنام و نام خانوادگی و امضا م              نام و نام خانوادگی و امضا استاد        آموز  دانش خانوادگی و امضانام و نام


