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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 CD هاي مربوطه 
ارائه Progress chart که 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 
در تبلیغات اجازه استفاده از نام ، طرح تابلوي موسسه آموزشی کاوش

صدور گواهی پایان دوره با هولوگرام و مهر مؤسسه

تعهدات امتیاز گیرنده : 

ارائه گواهي عدم سوء پيشينه
 نفر معرف مورد تأييد موسسه 2داشتن حداقل
 امتيازدهنده،تهيه مکان آموزشي و كليه تجهيزات آموزشي، مصرفي و غيرمصرفي مطابق با استانداردهاي مورد تاييد
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

http://gosafir.com/page.php?id=108
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ير هزينه هاي كاركنان پرداخت كليه مبالغ مربوط به ماليات، بيمه، عوارض، هزينه رفت و آمد و اسکان و پذيرايي و سا
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
 آموزشي كه از سوي امتياز دهنده تعيين مي گردند.استفاده از كليه كتب و تجهيزات جانبي
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 

(پس از تأیید صالحیت متقاضی)کسب مجوز حقوقی آموزشگاه به نام موسسه کاوش
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

متر از ساير مراكز آموزشي( و مشکل ترافيکي براي  052– 252نظر وزارت آموزش و پرورش رعايت گردد )فاصله 
 ايجاد ننمايد.ساكنان منطقه 

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

 زبان آموز و  01الي  02متري، با گنجايش  08كالس  8ساختمان مي بايست از لحاظ فضاي آموزشي داراي حداقل
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 TTC در 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 

يستي از يككالس ها مي با  كليه DVD  ،و يك آمپلي فاير، رخت آويز، ميز و صندلي استاد و دانشجو، ديکشنري







وایت برد، تخته پاك کن، تابلو اعالنات، نقشه جهان به انگلیسی و سیستم آموزشی موسسه آموزشی کاوش 
برخوردار باشند. 

حداقل 4 کالس عالوه بر سالن ثبت نام باید داراي سیستم نمایشی (LCD) باشند. براي کالس ها کامپیوتر مورد 
نیاز نمی باشد. 

حداقل 2 عدد کامپیوتر جهت استفاده آموزشی و ثبت نامی و یک عدد پرینتر سوزنی و لیزري. 
استفاده از صندلی هاي استاندارد به تعداد هر کالس 01 عدد. 

 يك خط تلفن مستقل جهت اتصال با دفتر مركزي وADSL .پرسرعت

 مجهز بودن مركز به اينترنت پر سرعتWiFi

 .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 الزم جهت اخذ نمایندگی موسسه کاوش پرداز پویا
تکمیل فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس نمایندگی -1

تکمیل فرم پرسشنامه فردی ) برای متقاضی و اعضای هیئت موسس( -2

الصاق یک قطعه عکس به فرم پرسشنامه فردی -3

تکمیل فرم درخواست تاسیس نمایندگی موسسه -4

تکمیل طرح توجیهی -5

 اقدام فرمایید. مدارک ذیل و ارسال از تأیید طرح نسبت به تهیهپس

، کارت پایان خدمت یا معافیت ( و2و  1برابر اصل مدارک شناسایی ) کارت ملی، شناسنامه صکپی  -1

) اشخاص حقیقی (  هیئت موسس و متقاضیرین مدرک تحصیلی آخ

(اشخاص حقوقی )اعضای هیئت مدیره )هیئت مؤسسه( و صاحبان سهام یا 

کپی اسناد مربوط به رزومه کاری -2
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اشخاصواهی نامه ثبت شرکت، اظهار نامه، اساسنامه، روزنامه رسمی ( کپی برابر اصل مدارک ثبتی ) گ -3

حقوقی 

ماهه، اوراق بهادار، حساب سپرده، سند ملکی و ... ( 12تا  6اسناد مالی معتبر ) پرینت گردش حساب  -4

(اشخاص حقوقی  )با فعالیت بیش از یک سالمفاصا حساب مالیاتی  -5

گواهی عدم سوء پیشینه -6

) عدم چک برگشتی و... ( عدم سوء سابقه مالی گواهی -7

لطفًا جهت اخذ نمایندگی موسسه کاوش پرداز پویا فرم هاي پیوست را تکمیل نموده و به آدرس الکترونیکی 
info@kavoshins.ir  و اصل فرمهاي تکمیل شده و مدارك مورد نیاز را به نشانی دفتر مرکزي موسسه ، واحد 

شعب و نمایندگیها ارسال فرمایید. 

mailto:branches@kish-ist.org



