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 اخذ پذیرش تحصیلیمشاوره و قرارداد 
 

 
به نشاني :  ......................به شماره ملی  .................فرزند  ............................فی مابین اين قرارداد 

شود از يك طرف و  امیده می( نمشاور که در این قرارداد )  ..............................تلفن تماس :  ...................................

 تولد تاریخ ................................به شماره ملی  ................................ فرزند ..............................خانم / آقای 
 ....................... ............................................ ............................ شانین  به  .................. ادره ازص ..................

........ كه در اين .................... یمیل:ا  .....  ...... ....................... مراهه ............................ثابت تلفن
 شود .مي شود از طرف ديگر و با شرايط زير منعقدنامیده مي «متقاضي» قرارداد

 
 : موضوع قرارداد :1مادة 

  .....................رشته در کشور ............... .................. دانشگاه تحصیلی از پذیرش مشاوره الزم برای اخذ ارائه  -1-1

ترانسفر فرودگاهی ، افتتاح حساب بانکی برای دانشجو ، ترجمه مدارک هماهنگی خدمات دانشجویی شامل : ارائه  -1-2
مشاوره الزم برای اخذ بت نام دانشجو در رشته مورد نظر ، به زبان کشور محصل تحصیل ، هماهنگی برای ثتحصیلی 

  محل تحصیلبرای اجاره منزل مناسب در الزم اقامت دانشجویی ، مشاوره 
ر موعد مقرر نسبت به موضوع قرارداد بر عهده دانشجو می باشد که د -1-2مربوط به بند پرداختی کلیه هزینه های  تبصره :

 پرداخت آن اقدام خواهد نمود . 

 
 : مدت قرارداد:2مادة 

 دانشجو خواهد بود . به کالس به ورود تحویل برگه خ امضاء قرارداد تا پايان يافتن مراحل ثبت نام و مدت اعتبار این قرارداد از تاري 
 

 : مبلغ قرارداد :3مادة 
مبلغ  کهمی باشد تومان ......................... معادل ،  دالر .................برابر تحصیلی  مشاوره اخذ پذیرشهزینه  -3-1

متقاضی سوی  از،  پذیرشاخذ  از پسآن تومان .............................  ودر زمان امضاء قرارداد آن تومان .............................. 

 خواهد شد.واریز  ............................بنام   ........................... بانک  ........................... کارت شمارهبه 
باید انجام بپذیرد توسط  مشاورپرداخت سایر هزینه های که در چهارچوب موضوع قرارداد پیش بینی نشده و به صالحدید  -3-2

نسبت به واریز وجه به  ین فرصت از زمان اعالم مشاور تحصیلیمی گردد و متقاضی در اول   مشاور تحصیلی به متقاضی اعالم
 .... ، ارز و فرمهاي رواديد، ویزای همراهماید. اعم این هزینه ها شامل پست ، ترجمه مدارک ، بلیط، اقدام می نمشاور حساب 

 می باشد.

ارک پرونده ایشان با خلل مواجه تأخیر در پرداخت موارد فوق توسط متقاضی باعث می گردد بررسی و رسیدگی به مد -3-3
 از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت. مشاورگردد و مسئولیت تأخیر متوجه خود متقاضی بوده و 

 
 : مشاور هاي تعهدات و مسئولیت :  4مادة 

سی اولیه و بررمورد نظر دانشگاه ارائه اطالعات كامل، صحیح و مستند، به متقاضي در مورد شرايط ادامة تحصیل در  -4-1

 شرایط متقاضی و پیشنهاد بهترین و مناسب ترین مقطع و رشته تحصیلی و دانشگاه .
ارائه اطالعات واقعي و به هنگام به متقاضي در مورد مقررات و ضوابط دانشگاههای مورد تقاضای متقاضی و چگونگي  -4-2

گیري متقاضي مؤثر متعارف در جهت تصمیمشرايط زندگي از جمله هزينة زندگي، سكونت و ساير اطالعاتي كه به طور 
 باشد.مي

بررسي صحت و تناسب مدارك مورد نیاز ارائه شده متقاضي. )مسئولیت قانوني صحت مدارك مذكور با خود متقاضي  -4-3
 باشدو چنانچه مشخص شود که اطالعات یا مدارک ارائه شده واقعی نبوده یا جعلی باشد مسئولیت قانونی آن با متقاضیمي

 میباشد (.

خصوص و همچنین پیگیری مستمر پرونده در مراکز آموزشی  کمک به تکمیل فرم و اوراق مربوطه و ارائه اطالعات الزم در این4-4
 تا حصول نتیجه نهائی و اطالع رسانی صحیح به متقاضی در خصوص تغییر در مدارک و شرایط خود متقاضی و افراد تحت تکفل .

 بنا به درخواست متقاضی .مورد نظر از دانشگاه رش تحصیلي اقدام جهت اخذ پذي -4-5
با توجه به رژیم لغو روادید بین ایران و گرجستان، نیازی به اخذ ویزا برای حضوردرگرجستان وجود ندارد و متقاضی بایستی  -4-6

موظف است مدارک مورد نیاز در صورتیکه برای کشورهای دیگر نیاز به اخذ ویزا باشد متقاضی پاسپورت معتبر داشته باشد . 

 برای اخذ ویزا را تهیه و هزینه های الزم را پرداخت نماید . 
و درصورت درخواست متقاضي و با توافق ثبت نام در صورت لزوم و بمنظور تسهیل انجام پروسه اخذ پذیرش و مشاور  -4-7

اجاره نمودن خانه، خريد وسايل اولیه و  ن اولیه و طرفین در خصوص سایر هزینه های مورد لزوم از جمله اخذ ثبت اقامت ، اسكا
مورد نیاز زندگي ، واریز شهریه دانشگاه اقدام می نماید که انجام این مراحل خارج از شرح وظایف قرارداد بوده و منوط به 

 پرداخت هزینه های آن توسط متقاضی میباشد .
گونه مسئولیتي در رابطه با شرایط تحصیل در دانشگاه و تغییرات مواد و پايان اعتبار قرارداد، هیچپذیرش پس از اخذ مشاور  -4-8

و دروس آموزشی ، ترك تحصیل، اخراج از دانشگاه، پناهندگي و ساير اعمال مجرمانة متقاضي نخواهد داشت و در این شرایط 

 آموزشی به متقاضی عودت نمی گردد. مشاورهیچگونه وجهی از طرف  نیز 
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 هاي متقاضي :مسئولیت : تعهدات و5مادة 
متقاضي با توجه به مفاد قرارداد منعقده موظف است كلیه مدارك تايید شده تحصیلي مورد نیاز براي اخذ پذيرش از  -5-1

تسلیم نمايد.مسئولیت هرگونه تأخیر در  مشاوردانشگاه و اخذ رواديد تحصیلي را در زمان مقرر و مدت زمان اعالم شده به 
تنها اصل مدارک متقاضی را رویت نموده و از تحویل گرفتن و مشاور هده متقاضی می باشد. همچنین تحویل مدارک به ع

هرگونه ادعای آتی در خصوص تحویل گرفتن و نگهداری اصل  مشاورنگهداری این مدارک خودداری می نماید . بدیهی است 

  مدارک را از خود سلب می نماید.
 الخروج از كشور نباشد.ه معتبر جمهوري اسالمي ايران بوده و به هیچ دلیل ممنوع بايست داراي گذرناممتقاضي مي -5-2

و هزینه های مربوط به موسسات آموزشی را در  مشاورالزحمه اين قرارداد حق 3متقاضي موظف است بر مبناي ماده  -5-3
جب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئولیت الزحمه موزمانهاي تعیین شده در قرارداد پرداخت نمايد. عدم پرداخت به موقع حق

 باشد.ناشي از آن تماما به عهدة متقاضي مي
طرف مطابق با شرایط و ضوابط اعالم شده از،که انصراف از تحصیل و يا عدم اجراي مفاد قراردادمتقاضی اطالع کامل دارد -5-4

 موسسات آموزشی می باشد. 

ت آموزشی مورد تحصیل و قوانین و مقررات کشور محل تحصیل مسئولیت رعایت کلیه شرایط و قوانین حاکم در موسسا -5-5
هیچگونه مسئولیتی را بر عهده  مشاورهرگونه اعمال خالف مقررات و ارتکاب اعمال مجرمانه متقاضی به عهده متقاضی بوده و 

در این خصوص نخواهد داشت نمی گیرد. همچنین در صورت تغییر قوانین آموزشی و یا قوانین اقامتی شرکت هیچ گونه تعهدی 
. 

 مشاور اداره مهاجرت کشور مورد تقاضا میباشد و اقامت متقاضی می پذیرد که مرجع نهائی مربوط به پذیرش تقاضا و اخذ  -5-6

 نمیتواند داشته باشد .اقامت  هیچ تضمینی در رابطه با موفقیت درخواست
و از تمامی مراحل انجام تا خاتمه کار و مدت زمان  را دارا میباشد امت اخذ اقتقاضی اطالع دقیق دارد که شرایط و ضوابط م -5-7

 آن اطالع کافی دارد .
روز مراتب را به طرف مقابل اعالم نماید و مسئولیت  11متقاضی مکلف است در صورت تغییر نشانی حداکثر ظرف مدت  -5-8

 هرگونه مشکالت ناشی از تغییر آدرس را عهده دار میشود .
انجام دهد و چنانچه به هر دلیل  مشاوراضی متعهد میگردد که کلیه مراحل مربوطه به اخذ پذیرش تحصیلی را از طریق متق -5-9

اقدام موازی از سوی متقاضی انجام شود که منجر به انجام کار بیشتر یا انجام پروسه دیگری گردد باید هزینه انجام آن را بنا به 

 بپردازد . یا توافق فی مابین ومشاور تقاضای 
متقاضی متعهد میگردد که مدارک ارائه شده به هیچ وجه جعلی نبوده و چنانچه در هر مرحله ای مشخص شود که  -5-11

 مدارک به صورت قانونی تهیه نشده تمامی عواقب آن متوجه متقاضی خواهد بود .
از  مشاورپناهندگی ننماید و چنانچه متقاضی متعهد میگردد که تحت هیچ شرایطی در کشور محل تحصیل درخواست  -5-11

این تخلف مطلع شود حق شکایت در مراجع قضائی کشور محل تخلف و همچنین مراجع قضائی ایران به دلیل بروز خسارت 

 .را خواهد داشت مشاورمعنوی و لکه دار شدن اعتبار 
اعتراضی در خصوص نحوه   ارد و هیچ گونهمتقاضی از شرایط تحصیل در دانشگاه ها و نحوه پذیرش آنها اطالع کامل د -5-12

 .  پذیرش و دانشگاه محل تحصیل نخواهد داشت
 :به شرح زیر خواهد بود  پروسه و مراحل اخذ پذیرش و روند ثبت نام متقاضی در دانشگاه  -6-12

نمرات به زبان  )ترجمه رسمی مدرک دیپلم+ریز نمرات و مدرک پیش دانشگاهی و ریزدر ایران  ماده سازی مدارکآ-6-12-1

 انگلیسی (
  اخذ پذیرشمشاور برای ارسال مدارک به  -6-12-2

  کشور محل تحصیل ترجمه مدارک به زبان  -6-12-3
 شهریه به حساب دانشگاهواریز  -6-12-4

  کشور محل تحصیل ارسال مدارک برای تایید از سوی وزارت علوم  -6-12-5
 ثبت نام نهایی در دانشگاه  -6-12-6

 صدور نامه ورود به کالس درس  -6-12-7

 ارسال پرونده متقاضی برای اداره مهاجرت جهت اخذ اقامت دانشجویی  -6-12-8
پزشکی ، دندانپزشکی ، غیر پزشکی و پزشکی شامل : مدارک تحصیلی مورد نیز برای تحصیل در رشته های  تبصره :

م ریاضی فیزیک می باشد . درصورتیکه متقاضی دیپلم در داروسازی و پرستاری دیپلم و پیش دانشگاهی علوم تجربی و علو
تاکید کشور مقصد رشته های علوم انسانی و فنی و یا کاردانش داشته باشد و منجر به پذیرش شود درصورتیکه وزارت علوم 

ه کند که متقاضی بایستی دیپلم یا پیش دانشگاهی تجربی ارائه کند ، متقاضی موظف است ظرف یکسال نسبت به تهی

 مدرک دیپلم و  پیش دانشگاهی تجربی اقدام نماید. 
 

 : فسخ قرارداد :6مادة 
 فسخ قرارداد باید به صورت کتبی از طریق نامه و یا ایمیل اعالم شود و در موارد ذیل قرارداد فسخ میگردد :

در این صورت   اه اعالم شودچنانچه اعالم انصراف توسط متقاضی پس از امضای قرارداد و قبل از اخذ پذیرش از دانشگ -6-1
درصد از هزینه کل قرارداد به متقاضی  75 پرونده مختومه تلقی و صرفنظر از اینکه کار تا چه مرحله ای پیشرفت داشته ، مبلغ 

 مسترد می شود.

م شود ، اعالثبت نام چنانچه اعالم انصراف توسط متقاضی پس از اخذ پذیرش از دانشگاه و قبل از ارسال مدارک جهت  -6-2
درصد از مبلغ کل  51صرفنظر از اینکه کار تا چه مرحله ای پیشرفت داشته، در این صورت پرونده مختومه تلقی و فقط مبلغ 

 ارداد به متقاضی استرداد میگردد.قر
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ه مرحله اعالم شود ، صرفنظر از اینکه کار تا چثبت نام چنانچه اعالم انصراف توسط متقاضی پس از ارسال مدارک جهت  -6-3
 گردد. ای پیشرفت داشته، در این صورت پرونده مختومه تلقی و هیچ مبلغی از هزینه کل قرارداد به متقاضی استرداد نمی

انجام شود در این  پس از امضای قرارداد و قبل از اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه  مشاورچنانچه اعالم انصراف توسط  -6-4
قرارداد به متقاضی مسترد  نظر از اینکه کار تا چه مرحله ای پیشرفت داشته ، تمامی مبلغ صورت پرونده مختومه تلقی و صرف

 .می شود

باشد ، صرفنظر از اینکه کار تا چه مرحله ای پیشرفت   پس از اخذ پذیرش تحصیلیمشاور چنانچه اعالم انصراف توسط  -6-5
 از مبلغ کل قرارداد به متقاضی مسترد میگردد. درصد 51داشته، در این صورت پرونده مختومه تلقی و فقط مبلغ 

باشد ، صرفنظر از  جهت اخذ ویزای تحصیلی پس از ارسال پرونده به اداره مهاجرتمشاور چنانچه اعالم انصراف توسط  -6-6
به متقاضی  اینکه کار تا چه مرحله ای پیشرفت داشته، در این صورت پرونده مختومه تلقی و هیچ مبلغی از هزینه کل قرارداد 

 مسترد نمیگردد.
در صورتي كه متقاضي جهت اخذ پذيرش و روادید و ساير امور، مدارك غیر واقعي و يا جعلي به آکادمی ارائه نمايد و يا به  -6-7

دارد كه در هر مرحله از اجراي اين حق را براي خود محفوظ ميمشاور هر دلیلي نتواند در زمان مقرر از كشور خارج شود 

خود، قرارداد را به طور يكطرفه و بدون نیاز به هر گونه تشريفاتي فسخ و نسبت به وصول کلیه مطالبات خود اقدام  تعهدات
 نمايد)کل مبلغ قرارداد و هزینه های مرتبط انجام شده (.

شرایط براي متقاضي، پذيرش تحصیلي دريافت نمايد اما به هر دلیلی که منتسب به وضعیت و  مشاوردر صورتي كه  -6-8
تواند مراتب فسخ قرارداد را به متقاضي اعالم نمايد و ميمشاور تحصیلی صادر نگردد ،  اقامتنمی باشد برای متقاضی  ایشان

 الباقی مبلغ پرداختی متقاضی به وی مسترد میگردد.درصد از مبلغ کل قرارداد  51کسر .پس از 

افت نمايد اما به هر دلیلی که منتسب به متقاضی می باشد براي متقاضي، پذيرش تحصیلي دريمشاور در صورتي كه  -6-9
تواند مراتب فسخ قرارداد را به متقاضي اعالم نمايد و کل مبلغ قرارداد را از مي مشاورتحصیلی صادر نگردد ،  اقامتبرای ایشان 

 ایشان مطالبه نماید .
 

 : موارد اضطراري :7مادة  
بوده و جلوگیري و يا رفع آن از  مشاوربیني و غیر قابل انتساب به كه غیر قابل پیش در مواردي كه به علت بروز حوادث قهريه 

مكلف است مراتب را در  مشاورخارج بوده، انجام تمام و يا بخشي از تعهدات موضوع قرارداد غیر ممكن گردد،  مشاورعهدة 

ست تمديد مدت قرارداد را بنمايد. در مدت وجود اسرع وقت با ارائه اسناد و مدارك مثبته به اطالع متقاضي رسانده و درخوا
 يك از طرفین حق ادعاي خسارت از طرف ديگر را نخواهد داشت. اضطرار متوقف شده، هیچ

مشاور خارج باشد به تاخیر افتد مشاورچنانچه به هر دلیل اخذ پذیرش تحصیلی یا اخذ روادید به دالیلی که از حیطه اختیارت 
 به تاخیر خواهد افتاد . مشاورنخواهد داشت و تا زمان رفع مشکل تعهدات  هیچ تعهدی در این خصوص

 

 : حل اختالفات:8مادة 
طرفین كوشش خواهند نمود، كلیه اختالفات حاصل از اجرا يا تفسیر قرارداد را به صورت مذاكره حل و فصل نمايند در غیر اين  

شگاهی به عنوان داور مرضي الطرفین حل و فصل و حكم آن مالك صورت موضوع از طريق مراجعه به یک فرد موجه در امور دان
عمل و مــــورد قبول طرفین خواهد بود. در صورتي كه موضوع توسط كار گروه نظارت منتهي به حل و فصل نشود طرفین جهت 

 توانند به مراجع صالح قضايي مراجعه نمايند.ادامه پیگیري مي

 
 : نشاني طرفین :9مادة 

قرارداد همانست كه در ابتداي اين قرارداد ذكر گرديد. هرگاه يكي از طرفین، نشاني خود را در مدت قرارداد تغییر  نشاني طرفین
دهد بايد موضوع را به صورت كتبي حداكثر ظرف مدت يك هفته به طرف مقابل اطالع دهد. تا وقتي كه نشاني جديد به طرف 

ارسال  ها به نشاني موجود در پرونده با پست سفارشي و یا ایمیل و اظهارنامهها و اوراق ديگر ابالغ نشده باشد، كلیه نامه
 خواهد شد و ارسال نامه الکترونیکی بمنزله ابالغ و اعالم خواهد بود .

 

 : استرداد وجه 11ماده 
ی و یا روادید با موفقیت اخذ پذیرش تحصیل  چنانچه به هر دلیلی قرارداد فسخ گردد یا طرفین از ادامه قرارداد انصراف دهند و یا

از بابت وجوه پرداختی طلبکار گردند کلیه هزینه های ریالی طبق نرخ وجه رایج پرداخت خواهد مشاورانجام نپذیرد و متقاضی یا 
 شد و استرداد یا بازپرداخت مبالغ ارزی توسط متقاضی حسب مورد به صورت عین ارز ) در صورت پرداخت ( یا نرخ ارز در بازار آزاد

هیچ گونه تعهدی در نواسانات نرخ ارز نخواهدداشت و اعتراض یا ادعای متقاضی در نواسانات نرخ  مشاورمحاسبه خواهد شد و 

 ارز مورد قبول نخواهد بود .
 

 هاي قرارداد:نسخه : 11مادة 
طرفین رسیده ، كه بین طرفین مبادله  تهیه و تنظیم و به امضاء 1396/....../......ماده و در دو نسخه در تاریخ  11اين قرارداد در  

 هاي آن اعتبار واحد دارند.گرديده است و كلیه نسخه


