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 هوالعلیم

 قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور
 

 ……………………كدپستی و  ..…………………………تهران، به نشانی:  "گروه مشاوران امیدار" بینما فیاين قرارداد در 

و ايمیل  info@omidar.ir ايمیل  شماره ثبت: ...... و شماره مجوز ........ و  ..…………-……………به شماره تلفن : 

میباشد كه در اين قرارداد  ” گروه مشاوران امیدار“ به عنوان مدير عامل .……………………………  شخصی آقای

 و  از يك طرفشود نامیده می« مؤسسه»

 

  :First name  پاسپورت(:نام )مطابق 

 :Last name  نام خانوادگی )مطابق پاسپورت(:

 نام پدر:

 

 شماره شناسنامه:

 

Email: 
 
 

 كد ملی:

 

 جنسیت: 

 مرد     

 زن

  وضیعت كاری :

 شاغل   

 بیکار:

 دانشجوی در حال تحصیل:

- 

تحصیل در دوره پیش 

 - دانشگاهی:

   محل تولد:

  تاريخ تولد:

Place of Birth:   
Date of birth(DD/MM/YYY):  

 متاهل                       مجرد :وضعیت تاهل
 

  میزان تحصیالت و رشته تحصیلی:

 

  تاريخ صدور پاسپورت:

  تاريخ انقضاء پاسپورت:

 شماره پاسپورت:

 

Passport Issued/on:   
Passport Expires/on:  
Passport Number: 

 

 تلفن محل كار:

 منزل: تلفن

 آدرس محل سکونت:

 

 وضیت نظام وظیفه: 

 سال 18زير        معافیت                      انجام شده   

 آدرس پستی محل كار:

 

    تلفن همراه:

  

شود از طرف ديگر و با شرايط زير و با توجه به مفاد دستورالعمل نظارت بر نامیده می« متقاضی»كه در اين قرارداد 

شود و مفاد آن به استناد ماده ده قانون مؤسسات و شركتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور منعقد میفعالیت 

 . جرا میباشدمدنی بین طرفین و يا قائم آن الزم اال

 

 به پاورقی هر صفحه دقت كنید

 توجه : در این قسمت به اطالعات دقیق 

موسسه همچون: شماره مجوز، شماره ثبت، آدرس و اطالعات  تماس 

دقت کنید. 

  توجه : مهر و امضای مدیر موسسه  

میبایستی در انتهای تمامی صفهات قرارداد درج شود
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 : موضوع قرارداد1مادة 

 ، آلمانكشور اعزام دانشجو به  به موضوع قرارداد عبارت است ازارائه خدمات مربوط 

  2016Sep – 1395برای شهريور  مونیخ فنی رشناسی ارشد، دانشگاه ارشته مهندسی كامپیوتر، مقطع ك

میباشد. شايان ذكر است در صورتی كه رزومه تحصیلی  راهنمايی درخواست ويزا و اخذ پذيرشكه ارائه خدمات 

 موسسه حق دارد در يك مقطع تحصیلی پايین تر درخواست پذيرش نمايد.متقاضی به اندازه كافی قوی نباشد، 

 : مدت قرارداد 2مادة 

 باشد.مدت اعتبار قرارداد از تاريخ امضاء قرارداد تا پايان يافتن تعهدات طرفین می

 : : مبلغ قرارداد3مادة 

 معادل:اخذ پذيرش، راهنمايی اخذ رواديد حق الزحمه 

   .........يورو  امريکا دالر / 

 دريافت میگردد.  ن به نرخ روزو يا معادل ريالی آ دالرن از طرف متقاضی به اسکناس مبلغ قرارداد در موعد پرداخت آ

العاده )اعم از بلیط پرواز، ترجمه مدارک، رواديد، پست مدارک، هزينه  هايی كه در موارد فوقساير هزينه : 1تبصره 

و كلیه هزينه هايی كه به طورغیر مترقبه مربوط به پرونده متقاضی میباشد( بر عهده  Application feeفرمهای ثبت نام  

روز پس از اعالم موسسه، هزينه های اعالم شده به وی را به  15متقاضی موظف است حد اكثر  متقاضی خواهد بود.

وسسه حق دارد قرارداد را حساب موسسه واريز نمايد. در غیر اين صورت مسئولیت تاخیر بر عهده متقاضی است و م

فسخ نمايد و نسبت به وصول كلیه حق الزحمه خود اقدام نمايد. كلیه هزينه های ذكر شده در اين تبصره غیر قابل 

 بازگشت است. 

خذ مشاوره از موسسه انتخاب دانشگاه را به موجب اين قرارداد، پس از ا سهمتقاضی میبايست حداقل :  2تبصره 

از  فرد باشد كه پس گاهیبديهی است انتخاب دانشگاه میبايست متناسب با شرايط  و رزومه تحصیلی و دانش .نمايد

 عقد قرارداد و مشاوره با كارشناس پرونده مشخص خواهد شد.

میزان بورسیه  %20در صورتی كه موسسه موفق به اخذ بورس يا كمك هزينه تحصیلی گردد، موسسه معادل  : 3تبصره 

 را به عنوان حق الزحمه دريافت می كند. سال اول

 : شرايط پرداخت مبلغ قرارداد 4مادة 

 قرارداد بعنوان پیش پرداخت در زمان عقد قرارداد دريافت می شود. 3تعیین شده در ماده مبلغ  %......   (1

 استرداد نمیباشد.اين مبلغ قابل كه است بابت ضمانت قرارداد  مبلغ قرارداد  كل از تومان  0،00055مبلغ  (2

جهت ضمانت پرداخت از طرف متقاضی،  مبلغ قرارداد پس از اخذ پذيرش تحصیلی پرداخت خواهد شد. % 100 (3

در وجه موسسه  يك فقره چك  بانك ................ با شماره سريال ............. و يا سفته معادل ريالی مبلغ قرارداد

اخت میشود و موسسه حق دارد پس از انجام تعهدات موضوع عقد قرارداد و يا پرد .................................

 هرزمان كه بدلیل عدم اجرای تعهدات از طرف متقاضی قرارداد فسخ گردد، چك / سفته مذكور را وصول نمايد.

 های مؤسسه : تعهدات و مسئولیت5مادة 

شرايط ادامه تحصیل در دانشگاههای معتبر خارج از ارائه اطالعات كامل، صحیح و مستند، به متقاضی در مورد  (1

 كشور و مورد تايید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

ارائه اطالعات واقعی و به هنگام به متقاضی در مورد مقررات و ضوابط دانشگاه مورد تقاضا چگونگی شرايط زندگی  (2

 شد.باگیری متقاضی مؤثر می نت و ساير اطالعاتی كه به طور متعارف در جهت تصمیماز جمله هزينة زندگی، سکو

 

 

 

 

 تومان نخواهد بود. هزار 600الی  500بود. این مبلغ بیشتر از  نخواهد

   توجه: اسم کشور و یا کشورهای مورد  

درخواست شما، مقطع، رشته و زمان ثبت نام  در قرارداد دقت کنید

 توجه : در این قسمت به خدماتی که قرار 

است دریافت کنید دقت کنید)اخذ پذیرش ، اخذ بورسیه، اخذ کمک 

هزینه و ... ( دقیقا آنچه که به شما تعهد شده است میبایستی در قراردا 

درج شود. 

علوم می باشد که پیشتردر مورد آن صحبت کرده ایم.
  توجه:  مبلغ قرارداد اعزام طبق تعرفه وزارت 

 توجه : به تبصره های قرارداد و مواردی که 

ممکن است نفی کننده مفاد اصلی قرارداد و خواسته های شما باشد 

توجه الزم بفرمایید  

 توجه :مبلغ پیش پرداخت به میزان 35%  الی 

50% درصد کل قرارداد  می باشد

 توجه :در بسیار از موارد مبلغی از قرارداد 

بعنوان ضمانت قراردا اخذ می شود که به هیچ عنوان قابل استرداد

http://omidar.ir/
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 صحت و تناسب مدارک مورد نیاز ارائه شده متقاضی.بررسی  (3

 

 باشد.: مسئولیت قانونی صحت مدارک مذكور با خود متقاضی می 1تبصره 

 آن به عهدة متقاضی خواهد بود.تاخیر در ارائه : هر نوع قصور صحت و تناسب مدارک يادشده و  2تبصره 

اقدام جهت اخذ پذيرش تحصیلی در مقاطع دانشگاهی كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری از دانشگاههای معتبر  (4

 خارج و مورد تايید وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

اقدام به دادن مشاوره ويزا به متقاضی  مینمايد. ی، بنا به درخواست متقاضی، مؤسسه برای اخذ ويزای تحصیل (5

ان . متقاضی در زمموسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال اخذ ويزا از كشور مقصد برای متقاضی نداردبديهی است 

 ارت را به درستیمراجعه به سفارت بايد مدارک تکمیلی خود را به طور دقیق به همراه داشته باشد و مصاحبه سف

انجام دهد و به نکاتی كه موسسه ارائه میدهد با دقت عمل كند. ناقصی مدارک و رفتار نامناسب در سفارت و يا 

تمام تالش خود را برای اخذ  عوامل ردی ويزا باشد. اما موسسه ارائه پاسخهای غیر منطقی به افسر ويزا میتواند از

 ويزا برای متقاضی مینمايد.

به درخواست كتبی متقاضی و با قراردادی جداگانه، اقدام به ساير خدمات مربوط از جمله : اخذ، ثبت  مؤسسه بنا (6

( ، اسکان اولیه و اجاره نمودن خانه، خريد وسايل اولیه و مورد نیاز زندگی و مانند Registration Policeاقامت )

 نمايد.اينها می

: مؤسسه در صورت تاهل متقاضی جهت اخذ رواديد همراهان، با پرداخت هزينه های مربوطه اقدام  1تبصره 

 نمايد. 

اخذ رواديد و پايان اعتبار قرارداد، هیچگونه مسئولیتی در رابطه با ترک تحصیل، اخراج از دانشگاه، مؤسسه پس از  (7

 پناهندگی و ساير اعمال مجرمانة متقاضی نخواهد داشت.

ار د در اختیار مراجع قانونی صالحیترا تبصره: مؤسسه مجازاست در صورت نیاز، اطالعات الزم درمورد متقاضی 

 در جمهوری اسالمی ايران قرار دهد.

 های متقاضی: تعهدات و مسئولیت6مادة 

متقاضی با توجه به مفاد قرارداد منعقده موظف است كلیه مدارک تايید شده تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذيرش  (1

شامل ديپلم / پیش دانشگاهی / لیسانس و ريز نمرات / ارشد و ريز نمرات /  مقاالت علمی / توصیه از دانشگاه 

پروپزال بنا به درخواست دانشگاه / انگیزه نامه / نامه اساتید / پاسپورت / شناسنامه / مدارک شغلی / رزومه / 

را تا تاريخ .........................  و مدرک زبان    GMAT –GRE/ عکس / گواهی و پشتوانه مالی و بانکی و خانوادگی 

ونه تاخیر در تحويل مسئولیت هرگ . تسلیم نمايدبه مؤسسه  ................ حداكثر تا تاريخسطح ..................  را 

كلیه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد و باشد و در غیر اين صورت موسسه حق دارد مدارک  به عهده وی می

 را از متقاضی دريافت نمايد. 4هزينه های ماده 

 پذيرشمتقاضی اعالم میدارد كه با امضا اين قرارداد خود شخصا هیچگونه اقدامی در رابطه با روند پذيرش و اخذ  (2

از كشور ذكر شده در قرارداد نمی نمايد. در صورتی كه در هر زمان مشخص شود كه متقاضی اقدامی در اين رابطه 

را  4انجام داده است، موسسه حق دارد قرارداد را بدون هیچگونه تشريفاتی فسخ نمايد و كلیه حق الزحمه ماده 

 از متقاضی دريافت نمايد.

الخروج از كشور و يا  امه معتبر جمهوری اسالمی ايران بوده و به هیچ دلیل ممنوعبايست دارای گذرنمتقاضی می (3

تحت تعقیب پلیس بین الملل نباشد و يا تاكنون ويزای وی از سفارت كشورمورد تقاضا رد نشده باشد. در غیر اين 

  اقدام نمايد. 4صورت موسسه حق دارد قرارداد را به طور يکجانبه فسخ و نسبت به وصول هزينه های ماده 

 
 

توجه: شما بعنوان متقاضی اگر در ارائه 

مدارک تاخیر داشته باشید ، ممکن است در فرآیند اخذ پذیرش تان 

تاثیر داشته باشد. پس به تاریخ های مد نظر موسسه برای ارائه مدارک 

الزم دقت داشته باشید.   

 توجه:  طبق قوانین وزارت علوم موسسات 

نمی توانند ضامن اخذ ویزای متقاضی باشند. فقط میتوانند راهنمای و یا 

مشاور اخذ ویزا باشند. پس اگر موسسه ای به شما قول و یا ضمانت 

اخذ ویزا را داد . فکر کنید ببینید اونجایی که مراجعه کردید موسسه 

اعزام دانشجو است یا سفارت .... ؟ 

 توجه : مبلغ پرداختی برای خدمات پس از 

اعزام هیچ ارتباطی به قرارداد اعزام شما ندارد. پس آنچه شما پرداخت 

میکنید بنا به درخواست خودتان و در قراردادی جداگانه خواهد بود. 

مسئولیت پرداخت هرگونه : پول/درخواست خدمات و ... در کشور 

مقصد با شخص متقاضی است . )پس اگر قرار پولی بدید حتما قبل از 

اعزام با موسسه هماهنگ کنید تا بعد از رسیدن هزینه اضافی متقبل 

نشوید( 

 توجه: برای بسیاری از دانشگاه ها مدارک 

زبان همچون آیلتس و تافل و آزمون هایی چون جی آر ای بسیار مهم 

هستند. اگر شما در فرآیند اخذ مدرک آیلتس هستید واقع بینانه و 

عملی تاریخ احتمالی دریافت مدرکتان را به موسسه بدهید. چون در 

صورت تاخیر شما و یا عدم دریافت نمره مورد نظر ممکنه پذیرش و 

کارتان به سال تحصیلی آتی موکول و یا کال کنسل شود. 
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الزحمه مؤسسه را در زمانهای تعیین شده در قرارداد پرداخت اين قرارداد حق 4متقاضی موظف است برمبنای ماده  (4

موجب فسخ قرارداد  به متقاضی، روز پس از اعالم 15حداكثر موسسه الزحمه نمايد. عدم پرداخت به موقع حق

باشد. در غیر اين صورت موسسه حق دارد قرارداد را به خواهد شد و مسئولیت ناشی از آن به عهدة متقاضی می

 اقدام نمايد. 4طور يکجانبه فسخ و نسبت به وصول هزينه های ماده 

اد، موضوع را در اسرع متقاضی موظف است در صورت انصراف و يا عدم اجرای مفاد قرارداد و تمايل به فسخ قرارد (5

وقت بصورت كتبی و با پست پیشتاز به مؤسسه اعالم نمايد. در غیر اين صورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به 

 عهدة متقاضی خواهد بود.

 : تضمین حسن انجام تعهدات 7مادة 

 ضی مؤسسه موضوع اينبرای حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات مؤسسه و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقا

قرارداد متعهد است نسبت به سپردن تضمین معتبر به تشخیص كارگروه نظارت اقدام نمايد. در صورت انجام كلیه 

 گردد.قرارداد خاتمه يافته تلقی می ،تعهدات تصريح شده در قرارداد توسط مؤسسه

 

 : خاتمة قرارداد8مادة 

رد طبق توافق طرفین عمل نمايد، قرارداد حاضر خاتمه يافته تلقی در صورتی كه مؤسسه به تعهدات خود بر حسب مو

 گردد. می

 : فسخ قرارداد 9مادة 

در صورتی كه متقاضی جهت اخذ پذيرش و ساير امور، مدارک غیر واقعی و يا جعلی به مؤسسه ارائه نمايد، و يا به  (1

در زمان اعالم شده به موسسه ارائه ننمايد،  هر دلیلی نتواند در زمان مقرر از كشور خارج شود و يا مدارک خود را

دارد كه در هر مرحله از اجرای تعهدات خود، قرارداد را به طور يکطرفه و مؤسسه اين حق را برای خود محفوظ می

 قرارداد اقدام نمايد. 4بدون نیاز به هر گونه تشريفاتی فسخ و نسبت به وصول كلیه مطالبات خود در ماده 

اما به هر دلیلی كه منتسب به مؤسسه سه برای متقاضی، پذيرش تحصیلی دريافت نمايد در صورتی كه مؤس (2

ابل ق دريافتیمبلغ هیچگونه مسئولیتی ندارد و باشد، برای متقاضی ويزای تحصیلی صادر نگردد، مؤسسه نمی

ال به ضی مستقبازگشت نخواهد بود. بديهی است موسسه تضمینی بابت اخذ ويزا به متقاضی نمی دهد و خود متقا

 اخذ ويزا اقدام می كند.

منصرف گردد، موظف است در اسرع  زمان امضا قرارداد تا سه روز كاری در صورتی كه متقاضی به هر دلیلی از  (3

يك اعالم نمايد. در اين حالت مؤسسه حق دارد پس از به صورت كتبی وقت مراتب انصراف و فسخ قرارداد را 

 را به وی  مسترد نمايد.میلیون ريال، الباقی مبلغ 

باشد از ادامه قرارداد در فاصله بیش از سه روز كاری از در صورتی كه متقاضی به هر دلیل كه منتسب به وی می (4

زمان امضای قرارداد تا قبل از صدور پذيرش تحصیلی منصرف گردد، وی موظف است در اسرع وقت با پست 

رت كتبی با پست پیشتاز به مؤسسه اعالم نمايد. در اين حالت پیشتاز مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صو

و مدارک متقاضی را  نمايدقرارداد را  فسخ الزحمه اخذ پذيرش تمام مبلغ حق دريافتمؤسسه حق دارد پس از 

 تاريخ مهر پست جمهوری اسالمی معیار عمل می باشد. .به وی بازگرداند

 

 

 

 

توجه: موسسه طبق قرارداد هیچ گونه 

مسئولیتی نسبت به دریافت ویزای شما نخواهد داشت 
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مرحله از اجرای تعهداتش )اخذ پذيرش( بدون عذر موجه و قانونی و يا موارد چنانچه مؤسسه در هر زمان و در هر  (5

فورس ماژور نسبت به انجام آن قصور و تخلف نمايد، در صورتی كه واضحا مشخص شود اشکال از طرف موسسه 

 در صورتی كه باشد، متقاضی حق دارد قرارداد را فسخ و كل مبالغ پرداختی به مؤسسه بازگردانده می شود.

درخواست متقاضی به دلیل قوی نبودن رزومه و يا به هر دلیلی كه مربوط به موسسه نباشد رد شود، موسسه 

هیچگونه مبلغی به متقاضی باز نمی گرداند و حق دارد نسبت به وصول كلیه حق الزحمه خود اقدام نمايد. بديهی 

ا پس از امضائ قرارداد بوجود میايد، جزو است تغییراتی كه در قوانین كشور مقصد و يا در سفارتخانه های آنه

 موارد فورس ماژور میباشد.

 )فورس ماژور( : موارد اضطراری10مادة 

بینی و غیر قابل انتساب به مؤسسه بوده و جلوگیری و يا در مواردی كه به علت بروز حوادث قهريه كه غیر قابل پیش

بخشی از تعهدات موضوع قرارداد غیر ممکن گردد، مؤسسه مکلف رفع آن از عهدة مؤسسه خارج بوده، انجام تمام و يا 

است مراتب را در اسرع وقت به اطالع متقاضی رسانده و درخواست تمديد مدت قرارداد را بنمايد، در مدت وجود 

يك از طرفین حق ادعای خسارت از طرف ديگر را نخواهد داشت. بديهی است تعطیلی سفارت  اضطرار متوقف شده، هیچ

يا جنگ و يا هر گونه مسئله ای كه خارج از قوه موسسه است، باعث و دلیل فسخ قرارداد نمیشود و موسسه حق دارد  و

و در اين حالت د تا زمان رفع مشکل پرونده را به حالت معلق نگه دارد و هیچگونه مبلغی بین طرفین جابجا نخواهد شد.

 میانه و مناسب را با توجه به شرايط روز انتخاب میکنند.طرف با حسن نیت اقدام به مذاكره نموده و راه حل 

 : حل اختالفات 11مادة 

طرفین كوشش خواهند نمود، كلیه اختالفات حاصل از اجرا يا تفسیر قرارداد را به صورت مذاكره حل و فصل نمايند، 

رگروه نظارت( به عنوان داور در غیر اين صورت موضوع از طريق مراجعه به اداره كل بورس وامور دانشجويان خارج )كا

مرضی الطرفین حل و فصل و حکم آن مالک عمل و مــــورد قبول طرفین خواهد بود. در صورتی كه موضوع توسط كار 

 توانند به مراجع صالح قضايی مراجعه نمايند.گروه نظارت منتهی به حل و فصل نشود طرفین جهت ادامه پیگیری می

 : نشانی طرفین 12مادة 

طرفین قرارداد همانست كه در ابتدای اين قرارداد ذكر گرديد. هرگاه يکی از طرفین، نشانی خود را در مدت  نشانی

قرارداد تغییر دهد بايد موضوع را به صورت كتبی حداكثر ظرف مدت يك هفته به طرف مقابل اطالع دهد تا وقتی كه 

ها به نشانی موجود در پرونده با پست وراق و اظهارنامهها و انشانی جديد به طرف ديگر ابالغ نشده باشد، كلیه نامه

 سفارشی و يا با اخذ رسید ارسال خواهد شد و تمام آنها ابالغ شده تلقی خواهد شد.

 های قرارداد:  نسخه13مادة 

ای ههماده و در دو نسخه تنظیم و به امضاء رسیده كه بین طرفین  مبادله گرديده است و كلیه نسخ 13اين قرارداد در 

 آن اعتبار واحد دارند.

 

 

 

 

 توجه: قرارداد میبایستی در 2 نسخه اصلی 

تهیه و به امضای متقاضی ، مدیر موسسه ومهر موسسه تنظیم شود 
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