ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺎوش ﭘﺮداز ﭘﻮﯾﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ

اﻣﺘﯿﺎز دﻫﻨﺪه  :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺎوش ﭘﺮداز ﭘﻮﯾﺎ
اﻣﺘﯿﺎز ﮔﯿﺮﻧﺪه  :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮاى ﻣﯿﮕﻮن
تعهدات امتیاز دهنده :


اراﺋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ



اراﺋﻪ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﮐﻠﯿﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﯿﺎن ﺗﺮم ،ﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎن و ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎي
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﮐﺘﺐ راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺪرﯾﺲ و  CDﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ



اراﺋﻪ  Progress chartﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاي آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.



اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻓﺮم ﻫﺎ و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ،اداري و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ





ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ،اداري ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و راﯾﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ



اراﻧﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎوش ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺷﺪن



اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﭘﺮﺳﻨﻞ



اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم  ،ﻃﺮح ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎوش در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت



ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﺎ ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام و ﻣﻬﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ

تعهدات امتیاز گیرنده :






ارائه گواهي عدم سوء پيشينه
داشتن حداقل  2نفر معرف مورد تأييد موسسه
تهيه مکان آموزشي و كليه تجهيزات آموزشي ،مصرفي و غيرمصرفي مطابق با استانداردهاي مورد تاييد امتيازدهنده،
انجام مراحل و تشريفات جذب مدرس واجد شرايط
پرداخت دستمزد كامندان اداري و حق التدريس مدرسين و صدور فيش حقوقي براي آنها طبق دستورالعمل صادره از
سوي امتيازدهنده
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پرداخت كليه مبالغ مربوط به ماليات ،بيمه ،عوارض ،هزينه رفت و آمد و اسکان و پذيرايي و ساير هزينه هاي كاركنان
امتيازگيرنده جهت آموزش ،كنترل ،نظارت و بازرسي دوره اي
اجراي كليه شرايط و دستورالعملهاي امتياز دهنده در طول مدت قرارداد نمايندگي
رعايت قوانين كار و تامين اجتماعي در رابطه با مستخدمان و كاركنان خود
استفاده از كليه كتب و تجهيزات جانبي آموزشي كه از سوي امتياز دهنده تعيين مي گردند.
اخذ مجوزهاي مربوطه براي بهره برداري از موسسه آموزشي از مراجع اداري مربوطه
شرايط اخذ نمايندگی



ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﻌﺒﻪ اي از ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺎوش در آن اﻓﺘﺘﺎح ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.



ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻨﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ
آﻣﻮزﺷﯽﮐﺎوش



ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺎوش)ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ(
ويژگی ساختمان مورد نظر جهت تاسیس واحد



واقع شدن در نقطه اي از شهر كه در عين دسترسي آسان داراي ظرفيت جذب زبان آموز باشد ،حريم قانوني مورد
نظر وزارت آموزش و پرورش رعايت گردد (فاصله  052– 252متر از ساير مراكز آموزشي) و مشکل ترافيکي براي
ساكنان منطقه ايجاد ننمايد.



ساختمان مذكور مستقل ،بر خيابان اصلي و در صورت استيجاري بودن قرارداد حداقل 3ساله ساختمان به نام
درخواست كننده به صورت اجاره نامه رسمي موجود باشد( .كپي آن مي بايست در اختيار موسسه قرار گيرد)



ساختمان مي بايست از لحاظ فضاي آموزشي داراي حداقل  8كالس  08متري ،با گنجايش  02الي  01زبان آموز و
فضاي اداري مناسب باشد (كانتر ثبت نام ،اتاق اساتيد ،اتاق مدير آموزش ،نمازخانه و )...
مقررات کلی
ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﻣﻮزﺷﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب و آﻣﻮزش اﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎر اﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻫﺎ و  ...ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي او ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎوش ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه :ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪي ﮐﻪ دوره  TTCدر ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎوش)دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس( را ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﯿﺪ
دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي اﺟﺎزه ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.



ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺣﺪاث واﺣﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ دﯾﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.



اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح  ،رﻧﮓ و آرم ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽﮐﺎوش در ﺗﺎﺑﻠﻮي ورودي ﺑﺪون ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﻮﻧﺪ  ،ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر.
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اﺧﺬ ﮐﺪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﺬ ﺷﻤﺎره ﻣﻤﯿﺰي ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻂ وزارت داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ.




ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎوش .
ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارد.
ﺗﺠﻬﯿﺰات



كليه كالس ها مي بايستي از يك  DVDو يك آمپلي فاير ،رخت آويز ،ميز و صندلي استاد و دانشجو ،ديکشنري،
واﯾﺖ ﺑﺮد ،ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺎك ﮐﻦ ،ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻋﻼﻧﺎت ،ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎوش
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.



ﺣﺪاﻗﻞ  4ﮐﻼس ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ) (LCDﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮاي ﮐﻼس ﻫﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.



ﺣﺪاﻗﻞ  2ﻋﺪد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده آﻣﻮزﺷﯽ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ و ﯾﮏ ﻋﺪد ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﺳﻮزﻧﯽ و ﻟﯿﺰري.



اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﮐﻼس  01ﻋﺪد.



يك خط تلفن مستقل جهت اتصال با دفتر مركزي و  ADSLپرسرعت.



مجهز بودن مركز به اينترنت پر سرعت WiFi



اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻗﺒﻮض اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎوش ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻫﺎ.
ﺗﺬﮐﺮ :ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺎوش اﺳﺖ.
ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺎوش ﭘﺮداز ﭘﻮﯾﺎ
 -1تکمیل فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس نمایندگی
 -2تکمیل فرم پرسشنامه فردی ( برای متقاضی و اعضای هیئت موسس)
 -3الصاق یک قطعه عکس به فرم پرسشنامه فردی
 -4تکمیل فرم درخواست تاسیس نمایندگی موسسه
 -5تکمیل طرح توجیهی
 پس از تأیید طرح نسبت به تهیه و ارسال مدارک ذیل اقدام فرمایید.
 -1کپی برابر اصل مدارک شناسایی ( کارت ملی ،شناسنامه ص 1و  ،2کارت پایان خدمت یا معافیت ) و
آخرین مدرک تحصیلی متقاضی و هیئت موسس ( اشخاص حقیقی )
یا اعضای هیئت مدیره (هیئت مؤسسه) و صاحبان سهام (اشخاص حقوقی )
 -2کپی اسناد مربوط به رزومه کاری
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 -3کپی برابر اصل مدارک ثبتی ( گواهی نامه ثبت شرکت ،اظهار نامه ،اساسنامه ،روزنامه رسمی ) اشخاص
حقوقی
 -4اسناد مالی معتبر ( پرینت گردش حساب  6تا  12ماهه ،اوراق بهادار ،حساب سپرده ،سند ملکی و ) ...
 -5مفاصا حساب مالیاتی با فعالیت بیش از یک سال( اشخاص حقوقی )
 -6گواهی عدم سوء پیشینه
 -7گواهی عدم سوء سابقه مالی ( عدم چک برگشتی و) ...
ﻟﻄﻔ ًﺎ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺎوش ﭘﺮداز ﭘﻮﯾﺎ ﻓﺮم ﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳﺖ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آدرس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
 info@kavoshins.irو اﺻﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮﺳﺴﻪ  ،واﺣﺪ
ﺷﻌﺐ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎ ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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