قرارداد ارائه خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور
اين قرارداد بين مؤسسه:

در

که در اين قرارداد موسسه ناميده میشود به شماره ثبت:

اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري به نشانی:
به تلفن:

و به صاحب امتيازي آقا/خانم:
مورخ:

شماره:
کشور از يک طرف ،و آقا/خانم:
تولد:

تاريخ تولد:

به نشانی:

داراي مجوز

از کارگروه نظارت بر فعاليت خدمات اعزام دانشجو به خارج از
فرزند:

به شماره شناسنامه:

کدملی:

تلفن ثابت:

محل
تلفن همراه:

که در اين قرارداد متقاضی ناميده میشود از

طرف ديگر ،با شرايط ذيل و با توجه به مفاد دستورالعمل نظارت بر فعاليت مؤسسات و شرکتهاي خدمات اعزام دانشجو به
خارج از کشور ،منعقد میشود و مفاد آن به استناد ماده  10قانون مدنی ،بين متقاضی و مؤسسه الزم االجرا است.
ماده يك) موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از اقدامات مربوط به يک يا چند نوع از خدمات ذيل که توسط متقاضی انتخاب میشود:
 -1-1مشاوره :ارايه مشاوره و اطالعات جامع در خصوص کشور مورد تقاضا اعم ازشرايط ادامه تحصيل در کشور مورد
نظر ،دانشگاه مورد درخواست ،رشته تحصيلی و مقطع مورد درخواست ،هزينه ها ،رواديد و ساير اطالعاتی که به طور
متعارف در تصميمگيري متقاضی موثر باشد.
 -1-2اخذ پذیرش :اخذ پذيرش از دانشگاههاي خارجی مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی از کشور ،دانشگاه ،رشته و مقطع (کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتري) مورد درخواست متقاضی.
 -1-3روادید :اخذ رواديد تحصيلی.
 -1-4ثبتنام :ثبتنام در دانشگاه و ارايه تمامی اطالعات مورد درخواست متقاضی در مورد مقررات و ضوابط دانشگاه.
 -1-5اقامت :جابجايی ،اقامت و اسکان مناسب با مورد درخواست متقاضی و خدمات راهنمايی در کشور محل تحصيل.
ماده دو) مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاريخ عقد قرارداد به مدت حداکثر3ماه جهت اخذ پذيرش ،حداکثر 6ماه جهت اخذ رواديد و حداکثر 6ماه
جهت ثبتنام نهايی در دانشگاه مورد نظر /دوره پيش نياز ورود به دانشگاه ،میباشد.
تبصره :در کشورهايی که صدور رواديد بيش از 6ماه به طول میانجامد ،مدت قرارداد ،با اطالع قبلی به متقاضی ،قابل افزايش
میباشد.

ماده سه) مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد منطبق است با فهرست مقرري دانشجويان بورسيه که به تصويب هيات محترم وزيران رسيده و در سايت
وزارتخانههاي فوقالذکر موجود میباشد .تعرفههاي مربوط به بندهاي مختلف قرارداد میبايست هنگام مراجعه متقاضی به
موسسه قابل رويت باشد.
تبصره :درتمامی مواردي که موسسه ملزم به استرداد مبالغ دريافتی میباشد ،صرفنظر از اينکه در قرارداد دريافت مبالغ به
ريال يا يکی از ارزهاي خارجی توافق شده باشد ،موسسه موظف است آن چه را که دريافت نموده ،عينا همان را مسترد نمايد.
 -3-1مبلغ مشاوره( 500/000 :پنجاه هزار تومان) ريال بابت هرجلسه میباشد.
که مورد تائيد ادارهکل دانشآموختگان وزارتخانههاي

 -3-2هزینه اخذ پذیرش :از دانشگاه

علوم ،تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باشد تا حداکثر %40از يک ماه مقرري دانشجوي بورسيه
مجرد در کشور

ريال

با احتساب معادل ريالی به نرخ روز آن به مبلغ

میباشد.
 -3-3هزینه اخذ روادید :حداکثر  %20از يک ماه مقرري دانشجوي بورسيه مجرد در کشور
معادل ريالی به نرخ روز آن به مبلغ

با احتساب

ريال خواهد بود.

 -3-4هزینه ثبتنام :حداکثر  %20از يک ماه مقرري دانشجوي بورسيه مجرد در کشور
ريالی به نرخ روز آن مبلغ

با احتساب معادل

ريال میباشد.

 -3-5هزینه انتقال ،اسکان و جانمایی اوليه دانشجو در محل تحصيل %20 :از يک ماه مقرري دانشجوي بورسيه مجرد
با احتساب معادل ريالی آن به نرخ روز به مبلغ

ريال میباشد.

 -3-6مطابق جدول محاسبه حق الزحمه مصوب کارگروه نظارت ،مبلغ قرارداد حاضر ،با احتساب معادل ريالی آن جمعا به
مبلغ

ريال است.

 -3-7حقالزحمه موسسه ،در صورتی که موفق به اخذ بورس يا کمک هزينه تحصيلی از دانشگاه مورد تقاضا گردد ،به قرار
ذيل خواهد بود:
 -3-7-1چنانچه بورس تحصيلی(مقرري و شهريه) بابت کل دوره تحصيلی اخذ شود ،معادل %70از يک ماه مقرري بورسيه
مجرد و  %10شهريه ترم اول تحصيل ،يا شهريه سال اول تحصيل(در صورت ساالنه بودن) با احتساب معادل ريالی به نرخ
روز آن را به عنوان حقالزحمه دريافت میکند.
 -3-7-2چنانچه بورس تحصيلی(مقرري و شهريه) بابت نصف دوره تحصيل اخذ شود معادل %50از يک ماه مقرري بورسيه
مجرد و  %10شهريه ترم اول تحصيل ،يا شهريه سال اول تحصيل(در صورت ساالنه بودن) با احتساب معادل ريالی به نرخ
روز آن را به عنوان حقالزحمه دريافت میکند.
تبصره :بديهی است مبلغ شهريه براساس اسناد مثبته و با رضايت طرفين تعيين خواهد شد.

 -3-8چنانچه پذيرش توسط متقاضی ارائه و موسسه متعهد به اخذ رواديد گردد و به هر دليل ،موسسه موفق به اخذ رواديد
در زمان مقرر نشود ،موسسه موظف است کليه هزينههاي دريافتی رواديد را (پس از کسر هزينههاي پرداخت شده و غيرقابل
استرداد از سوي سفارت کشور

) به متقاضی عودت دهد.

 -3-9چنانچه موسسه متعهد به اخذ پذيرش و رواديدگردد و به هر دليل ،موفق به دريافت رواديد نشود موظف است کليه
هزينههاي پذيرش و رواديد را (پس از کسر هزينههاي پرداخت شده و غيرقابل استرداد از سوي کشور مورد تقاضا براساس
مستندات معتبر) به متقاضی عودت دهد.
ماده چهار) زمانبندي پرداخت مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد طی دو مرحله به شرح ذيل به مؤسسه پرداخت میشود:
 -4-1مبلغ  %40حقالزحمه از کل مبلغ قرارداد در زمان امضاء قرارداد.
 -4-2تسويه کل مبلغ باقيمانده قرارداد ،پس از ايفاي کامل تعهدات از سوي مؤسسه ،توسط متقاضی الزماالجرا است.
ماده پنج) تعهدات موسسه:

تعهدات و مسؤليت هاي مؤسسه به شرح ذيل میباشد:
 -5-1ارائه اطالعات کامل ،صحيح و مستند در خصوص شرايط ادامه تحصيل در دانشگاه

 ،کشور

و نحوه ارزشيابی مدارک آن دانشگاه در داخل کشور.
 -5-2ارائه اطالعات کامل و واقعی در مورد مقررات و ضوابط دانشگاه

کشور

چگونگی شرايط

زندگی ،هزينه زندگی ،سکونت و ساير اطالعاتی که به طور متعارف در تصميمگيري متقاضی الزم و موثر باشد و يا هرنوع
اطالعات مرتبطی که از طرف متقاضی درخواست شود.
 -5-3بررسی تناسب مدارک مورد نياز ارائه شده با رشته تحصيلی و امکان ادامه تحصيل در رشته مورد تقاضا مطابق با
مقررات آموزشی وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
تبصره :موسسه موظف است پس از بررسی اصل مدارک و تطابق آنها با مدارک کپی برابر با اصل ،اصل مدارک را به متقاضی
عودت دهد.
 -5-4پذيرش تحصيلی در مقطع مورد درخواست متقاضی صرفا از دانشگاههاي معتبر و مورد تائيد وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اخذ میگردد.
 -5-5مؤسسه هيچ گونه مسوليتی در رابطه با ترک تحصيل ،اخراج از دانشگاه و اعمال مجرمانه متقاضی نخواهد داشت.
دريافت گذرنامه و بررسی امکان خروج از کشور(نظام وظيفه) به عهده متقاضی است .چنانچه پليس کشور مبداء يا مقصد ،به
هر علت از قبيل عدم صحت مدارک و مانند آن ،از خروج و يا ورود متقاضی ممانعت نمايد ،هيچگونه مسؤليتی متوجه مؤسسه
نخواهد بود.

 -5-6مؤسسه موظف است به صورت مکتوب ،تمامی موارد مقرر در مواد  3و  4همين قرارداد را در راستاي انجام به موقع
آن به متقاضی اطالع دهد و ابالغ نمايد.
 -5-7مؤسسه در صورت عدم توانائی در انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد ،مکلف است عالوه بر استرداد کل مبالغ
دريافتی به متقاضی به جز بند  8-3و ،9-3ده درصد از کل مبلغ دريافتی را هم به عنوان جريمه به متقاضی پرداخت نمايد.
 -5-8چنانچه متقاضی به هر دليلی از ادامه قرارداد منصرف شود مکلف است شخصا موضوع را طی درخواستی کتبی به
موسسه اعالم نمايد ،چنانچه اين درخواست پيش از انجام هريک از فعاليت هاي موضوع بندهاي ماده  1باشد  %70وجوه
دريافتی مربوط به آن فعاليت را به متقاضی ،بازپرداخت خواهد شد.
 -5-9امضاء قرارداد صرفا" توسط صاحب امتياز (طبق ماده  9آئين نامه مبنی بر « مجوز صادرشده توسط کارگروه نظارت
قابل واگذاري يا انتقال به غير نمیباشد») معتبر میباشد.
 -5-10موسسه موظف است يک نسخه از قرارداد را که طرفين امضا نمودهاند به صورت برخط(آنالين) در سامانه سجاد
(سازمان امور دانشجويان) بارگذاري نمايد.
ماده شش) تعهدات و مسؤليت هاي متقاضي:

 -6-1با توجه به مفاد اين قرارداد ،متقاضی موظف است کليه مدارک تائيد شده مورد نياز براي اخذ پذيرش را در زمان مقرر
به مؤسسه تسليم نمايد .مسؤليت هرگونه تاخير در تحويل مدارک و همچنين صحت و سقم آنها به عهده متقاضی است.
 -6-2متقاضی موظف است براساس قرارداد نسبت به پرداخت هزينهها وفق ماده3و  4به موسسه اقدام نمايد .در صورت
عدم پرداخت در مدت مقرر ،موسسه با رعايت ماده  3اقدام به فسخ قرارداد مینمايد.
 -6-3ترجمه مدارک ،تحويل مدارک به موسسه ،هزينه ثبتنام ،هزينه بررسی درخواست در دانشگاه مورد تقاضا ،هزينه
دريافتی توسط سفارت براي صدور رواديد و بليط هواپيما بر عهده متقاضی است.
ماده هفت) فسخ قرارداد:
 -1-7در صورتی که متقاضی جهت اخذ پذيرش و انجام ساير امور مربوط به موضوع قرارداد ،مدارک غيرواقعی و يا جعلی به
مؤسسه ارائه نمايد ،مؤسسه میتواند به صورت يکطرفه نسبت به فسخ قرارداد بدون عودت هزينهها ،اقدام نمايد.
تبصره :در صورتی که موسسه نسبت به اصالت مدرکی شک نمايد ضمن اعالم ،مدرک مذکور را به دبيرخانه کارگروه ارسال
نمايد.
 -2-7چنانچه مؤسسه در هر زمان و در هر مرحله از اجراي تعهداتش بدون عذر موجه و قانونی نسبت به انجام امور ،قصور
و تخلف نمايد ،متقاضی حق دارد قرارداد را با درخواست کتبی به طور يکجانبه فسخ کند و ضمن دريافت کل مبلغ
پرداختی %10،از کل پرداختی را به عنوان جريمه از موسسه مطالبه نمايد.

ماده هشت) موارد اضطراري:

در صورتی که به دليل بروز حوادث قهري و غيرقابل پيشبينی ،که از اراده طرفين قرارداد خارج است ،انجام تمام يا بخشی
از تعهدات موضوع قرارداد غيرممکن باشد ،طرفين مکلفند مراتب را با ارائه اسناد و مدارک مثبته به اطالع يکديگر برسانند.
بديهی است در اين مدت ،انجام تعهدات متوقف شده يا قرارداد ،حسب توافق ،خاتمه يافته تلقی میشود .خسارت احتمالی
وارده نيز با توافق طرفين ،با رعايت اصل انصاف تاديه خواهد شد.
ماده نه) حل اختالف:

ضرورت دارد طرفين ،هرگونه اختالف ناشی از تفسير يا اجراء اين قرارداد را از طريق مذاکره حل و فصل نمايند .در غير اين
صورت ،موضوع از طريق دبيرخانه کارگروه نظارت به هيات حل اختالف به عنوان داور مرضیالطرفين ارجاع خواهد گرديد.
تصميم اتخاد شده از سوي داور يا داوران قاطع دعوي و مالک عمل و مورد قبول طرفين خواهد بود.
در صورتی که اين تصميم ،منتهی به حل و فصل مساله نشده يا مورد اعتراض يکی از طرفين باشد ،آنها میتوانند ،جهت
پيگيري به مراجع قضايی مراحعه نمايند.
ماده ده) نشاني طرفين:

هريک از طرفين میبايست کليه نامه ها ،اوراق و اظهارنامه ها را با پست سفارشی و در قبال اخذ رسيد به آدرسی که در
ابتداي اين قرارداد ذکر شده ارسال نمايند که در اين صورت تمامی آنها ابالغ شده تلقی میشود.
تبصره  :هرگاه يکی از طرفين نشانی خود را تغيير دهد بايد موضوع را به صورت کتبی حداکثر ظرف يک هفته به طرف
مقابل اطالع دهد.

ماده يازده) نسخه هاي قرارداد:

اين قرارداد در يازده ماده و شش تبصره در دو نسخه تنظيم و در تاريخ

توسط طرفين امضاء و بين آنان

مبادله شده است و تمامی نسخههاي آن اعتبار واحد دارند.

نام و نام خانوادگی صاحب امتياز مؤسسه:

نام و نام خانوادگی متقاضی:

مهر و امضاء:

امضاء:

تاريخ:

تاريخ:

