بسمه تعالی
قرارداد اعطای نمایندگی آزمون های آنالین یوتیران
طرفین قرارداد
قرارداد حاضر فی مابین؛
.....................................................................به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….

شماره تماس……………………… .آدرس………………………………………………………………….
که ازین پس «موسسه» نامیده خواهد شد ،و
..................................................به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….

شماره تماس……………………… .آدرس………………………………………………………………….
که ازین پس «نماینده» نامیده خواهد شد ،به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد میگردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد

و اصول آن میباشند.
ماده  -1مشخصات
-1-1

مشخصات موسسه:

نام موسسه ………………… :نام نماینده ……………………… :سمت .……………:پست الکترونیک .…………………… :تلفن ………………… :آدرس :
…………………………………………………
-2-1

مشخصات نماینده:

نام شرکت  /موسسه.………………… :نام نماینده ..……………………:سمت.…………… :پست الکترونیک ………………… :تلفن .…………:آدرس :
………………………………………….
ماده  -2موضوع قرارداد
 -1-2موضوع قرارداد عبارت است از اعطای نمایندگی به فرد /موسسه جهت جذب داوطلب در آزمون آنالین آمادگی کنکور یوتیران
در مقاطع چهارم(پیش دانشگاهی ،کنکوری) ،یازدهم و دهم در رشته های علوم تجربی ،ریاضی و فیزیک و علوم انسانی می باشد.
ماده  -3مدت قرارداد
 -1-3مدت قرارداد یکسال می باشد و از تاریخ عقد قرارداد قابل اجرا و معتبر است و پس از اتمام دوره،قرارداد بخودی خود فسخ

شده تلقی می گردد.
 -2-3تمدید دوره قرارداد باید با اعالن قبلی و درخواست مجدد صورت گیرد.
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ماده  -4شرایط مالی
 -1-4هزینه دریافتی از هر داوطلب بر اساس نرخ تعیین شده برای هر آزمون محاسبه خواهد شد 08 ( .درصد سهم نماینده و 28
درصد سهم موسسه)
ماده  -5تعهدات طرفین قرارداد

 -1-5تعهدات نماینده:
 -1-1-5نماینده متعهد میگردد پیش از ثبت نام داوطلب (دانش آموز) از در دسترس بودن آزمون و برنامه آزمون ها اطمینان حاصل

کند و در غیر این صورت خسارت وارده به عهده نماینده خواهد بود.
 -2-1-5نماینده موظف است که ثبت نام داوطلبین را بر اساس قیمت های مندرج در سایت به صورت هماهنگ در کل کشور تنظیم

نماید.
 -3-1-5مبالغ و هزینه ثبت نام آزمون ها بر اساس مشخصات مندرج در سایت  utiran.comمحاسبه خواهد شد و این مشخصات

در صورت تغییر ،در سایت موسسه به روز خواهند گردید.
 -4-1-5نماینده متعهد میگردد یک نسخه از اسامی داوطلبان ثبت نام شده را به موسسه ارسال نماید.
 -5-1-5نماینده متعهد می گردد نسبت به پرداخت مبالغ ثبت نام ها در موعد مقرر اقدام نماید و در غیر این صورت موسسه مجاز

است اقدام به لغو تمام قراردادها و اعتبار مالی نماینده در سیستم نماید.
 -6-1-5کلیه کسورات قانونی بر عهده نماینده می باشد.
تبصره :در صورت نیاز کسورات قانونی را موسسه بر عهده می گیرد.

 -2-5تعهدات موسسه:
 -1-2-5موسسه متعهد میگردد در حفظ و نگهداری کلیه اطالعات داوطلبان نماینده  ،تالش نماید.
 -2-2-5موسسه مـتعهد می گـردد موضوع قرارداد را در موعد مقرر انجام دهد.
تبصره :انجام کلیه تعهدات توسط موسسه مشروط به پرداخت به موقع نماینده است.
ماده  -6رعایت موازین و مقررات کشوری:
 -1-6رعایت موازین  ،شئونات و مقررات جاری دولت جمهوری اسالمی ایران برای طرفین الزماالجرا بوده و مسئولیت هر گونه تخلف

از آن بعهده طرف متخلف است.
ماده  -7فسـخ قرارداد:
 -1-7فسخ قرارداد تنها از طریق اعالم کتبی هر یک از طرفین و منوط به تعیین تکلیف موارد و تعهدات در حال اجرا میباشد .بدیهی
است در صورت عدم تمایل هر یک از طرفین به ادامه قرارداد پس از اعالم کتبی ،ممیزی الزم و مورد قبول طرفین انجام و پس از

تسویه حساب کامل ،قرارداد فسخ می گردد.
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ماده  -8یكپارچگی قرارداد
قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است.
قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها ،ترتیبات ،مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع

قرارداد وجود داشته است ،می گردد.
ماده  -9تفكیک پذیری
چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی ،غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود ،صرفاً آن بخش از قرارداد بالاثر

شده ،لیکن سایر مواد همچنان الزم االجرا خواهد بود.
ماده  -11تغییر و اصالح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد ،صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.
ماده  -11فورس ماژور
هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد ،عدم انجام تعهدات ،نقض قرارداد تلقی نخواهد

شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده  -12تغییر نشانی طرفین قرارداد
هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابالغ کند و تا
وقت ی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است  ،کلیه نامه ها  ،اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابالغ شده

تلقی خواهد شد.
ماده  -13حل اختالف
در صورت بروز هر گونه اختالف درخصوص اجرای قرارداد یا اختالف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد ،موضوع ابتدا از طریق مذاکره
فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود .موسسه توسعه حقوق فناوری اطالعات و
ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید .در صورت عدم پذیرش داور ،موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصالح

پیگیری خواهد شد.
ماده  -14تعداد نسخ  /امضای طرفین /تاریخ
این قرارداد در …… ماده ،در تاریخ ………… .در شهر …… ..تنظیم و امضا گردید که دارای … ..نسخه با اعتبار واحد است

و با اطالع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.
امضای طرف اول

امضای طرف دوم

…………………

…………………..
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