
  

  

  »تعهدنامه«

  پارسه جوانان تیخالق یموسسهخدمات علمی و سیستم آموزشی 

 یآموزش -یفرهنگ مرکز ریمد عنوان به..... .................. یمل شماره به... .............. فرزند....... ................ نجانبیا

 یمنطقه.... ............... شهر در خدمات یارائه و پارسه یموسسه خدمات یندگینما اخذ یمتقاض و... ...................................

 نجانبیا. باشم داشته یجدو تعهد  اهتمام انجام امور مربوط به خدمات ذکر شده در تفاهم نامه به نسبت شومیم متعهد..... .............

 یبرا را خود تالش تمام و دانمیم انیمتقاض و موسسهخدمات  قبال در مسئول و متعهد بلکه ندانسته موسسه یتجار کیشر را خود تنها نه

  و وفق تفاهم نامه شماره .................. گرفت خواهم کار به سو گرید از انیمتقاض حقوق تیرعا و سو کی از موسسه اعتبار یارتقا و حفظ

  عمل خواهم نمود.

و به طور کلی خدمات موسسه خالقیت جوانان  Hippo و Gatehouse یبرندها از ارائه قابل خدمات های سرفصل رد شومیم متعهد نجانبیا

  .باشم داشته مستمر تیفعالپارسه 

 جانب از یابالغ یهادستورالعمل و موسسه مقررات ران،یا یاسالم یجمهور یجار نیقوان تیرعا به ملزم را خود تعهدنامه نیا موجب به

و تعهد می نمایم نسبت به تامین هزینه های اجرایی، استخدام نیروهای مورد نیاز و  دانمیم رانیا در پارسه یموسسه یمرکز یندگینما

و دفتر مرکز  قدامات الزم را به انجام برسانمپرداخت حق و حقوق ایشان، انجام تبلیغات محلی و در صورت نیاز به تبلیغات در سطح ملی ا

  ایران هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد.

 و Gatehouse یموسسه یندهینما عنوانبه پارسه جوانان تیخالق یموسسه یهادستورالعمل و نیقوان تیرعا عدم صورت در شک بدون

 در و بود خواهد موسسه ییاجرا ضوابط و نیمابیف قرارداد مطابق واکنش هرگونه به مجاز نجانبیا قرارداد طرف و رانیا در Hippo ادیالمپ

  و بروز هرگونه مشکل طبق داوری موسسه حقوقی حکیمی نژاد در تهران خواهد بود.  نمود خواهم نیتمک موسسه ضوابط به صورت نیا

به مدت با ارائه گواهی امضاء اینجانب مابین فی های ابالغینامهو کلیه آئین ی همکارینامهتفاهم، نامهتوافق  اعتبار اینجانب با علم به اینکه

و در صورت عدم رعایت کنم است همکاری خود را آغاز میموسسه پارسه مجدد  موافقتی همکاری منوط به ادامه یک سال خواهد بود و 

  موارد اعالمی دفتر مرکزی موسسه پارسه مختار خواهد بود پس از دو تذرکر کتبی قرارداد را یکطرفه فسخ بنماید. 

اطالع کامل دارم برگزاری هرگونه دوره آمادگی و آزمون آمادگی صرفا در چارچوب دستورالعمل ها و با مجوز موسسه خالقیت پارسه مجاز 

فی مابین  مامی تفاهم نامه ها و قرارداددستورالعمل، موسسه خالقیت جوانان پارسه محق به فسخ یکطرفه ت است و در صورت تخطی از این

  بوط به اینجانب را به نزدیک ترین مرکز ارجاع نماید.ی مرو ثبت نامی ها می باشد

ضمنا دفتر مرکزی ایران به دلیل واریزی تمامی هزینه ثبت نامی ها به حساب موسسه پارسه، رسیدهای پرداختی را پس از کسر مالیات له 

این تعهدنامه  .............بنابردر دفترخانه شماره..... با امضای ذیل .اداره دارایی و دفتر پلمپ موسسه به اسم نمایندگی ثبت خواهد نمود

  خود سلب شده می دانم. حق هرگونه ادعایی را ازو تفاهم نامه امضا شده 

  

  نمایندگی در استان ............................. شهر ........................... منطقه .................. ریمد و امضاء یخانوادگ نام و نام

  متقاضی موسسه مهر

 ......................... استان ............................تاییدیه دفترخانه اسناد رسمی شماره ................ شهر 


