به نام خدا
تفاهم نامه همكاري با مدرس ( آموزشگاه)

طرفين تفاهم نامه :اين تفاهم نامه بین آموزشگاه  /مدرس  .......................که طرف اول تفاهم نامه و از سوي ديگر شرکت دانانوونداد ( صادر کننده گواهینامه حضور)
که طرف دوم تفاهم نامه نامیده مي شود ،طبق مفاد ذيل منعقد مي گردد.
آدرس طرف اول ........................................................................................................................................... :
آدرس طرف دوم  :تهران  ،خیابان شريعتي  ،قلهک  ،کوچه سجاد  ،پلاک  07واحد  9تلفن 712-11512627
موضوع تفاهم نامه:
صدور گواهینامه غیررسمي براي دوره هاي آموزشي کوتاه مدت توسط شرکت دانانووندادکه تايید کننده حضور دانش پذير در دوره هاي آموزشي طرف اول مي باشد.
تبصره : 2اين گواهینامه ها به درخواست آموزشگاه و دانشجو صادر شده و صرفا يک گواهینامه حضور در دوره مهارتي مي باشد و جنبه مجوز ندارد و معادل مدارک
دانشگاهي يا فني حرفه اي و وزارتخانه اي نیز نمي باشد .
تبصره :1گواهینامه ها داراي دو امضا مي باشد و مدرس دوره موظف است کلیه گواهینامه ها را امضا نمايد .
ماده  : 1تعهدات طرف اول
 )2-2دارا بودن مجوزو تايیديه هاي قانوني ،صلاحیت ( پروانه کسب  ،مدارک ثبتي شرکت  ،مجوز  ،سابقه تدريس  ) ..لازم در زمینه ارائه خدمات آموزشي .
 )1-2تعهد به برگزاري دوره آموزشي موضوع صدورگواهینامه توسط طرف اول و عدم ارائه گواهینامه بدون برگزاري دوره آموزشي به دانش پذير .
تبصره  :چنانچه دانشجويي مدعي شود که آموزش نديده است مسئولیت آن به عهده طرف اول مي باشد و طرف دوم هیچ گونه مسئولیتي در اين زمینه ندارد .
 )2-2صدورگواهینامه به درخواست و رضايت دانش پذير و اطلاع رساني صحیح به دانش پذير در خصوص ماهیت و اعتبار گواهینامه و دريافت هزينه معقول از وي .
 )4-2عدم فروش و ارائه گواهینامه به شخص يا شرکتي به غیر از دانش پذير و عدم انجام دلالي و واسطه گري .
 )6-2ارسال لیست به صورت فارسي و لاتین به طرف دوم در قالب فايل  ).wordهزينه هاي تحمیلي ناشي از اشتباهات احتمالي به عهده طرف اول مي باشد)
ماده  : 2تعهدات طرف دوم
 )2-1صدور گواهینامه هاي حضور در دوره آموزشي کوتاه مدت پس از دريافت لیست نفرات از طرف اول ظرف مدت حداکثر  5روز کاري انجام خواهد شد.
 )1-1گواهینامه ارائه شده نشان دهنده ارزيابي کیفي دانش پذير توسط طرف دوم در موضوع دوره آموزشي نیست و صرفا گواهي حضور مي باشد.
 )2-1ثبت گواهینامه هاي حضور در دوره آموزشي در سايت مربوطه جهت رجیستر شدن ظرف مدت حداکثر  24روز کاري زمان خواهد برد .
ماده  : 3هزینه صدور گواهينامه
 )2-2هزينه صدور براي هرگواهینامه حضور در دوره آموزشي کوتاه مدت مبلغ...............................ريال مي باشد.
ماده  : 4مدت تفاهم نامه
مدت زمان اين تفاهم نامه يک سال مي باشد از  . ................تا  ..................مي باشد و در صورت هر گونه نوسان قیمت مي بايست بروز گردد و يا در صورت هر گونه
قصور فسخ میگردد  .بديهي است پس از اين دوره  ،مي بايست مجدداً تفاهم نامه جديد تنظیم و به امضاي طرفین برسد.
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