
  هو العلیم

  
  

  

  درخواست نمایندگی المپیاد هیپو وفرم طرح توجیهی 

  های تربیت مدرساوس و دورهی گیت هلهای بین الملآزمون

  )۲۵۶شماره ثبت: ( جوانان پارسه خالقیت موسسه آموزشی

 تعاونی آموزشی زبان انگلیسی قائدی(حافظ)

  )۲۱۵۶شماره ثبت: (

  

 Zabansara.hafez : آدرس پیج اینستاگرام

 Hippoiran.ir : آدرس پیج اینستاگرام هیپو

سایت هیپو:   www.hippoiran.ir 

 parsehinst.ir  : سایت پارسه

وسا: سایت گیت ه  gatehouseawards.org 

وس ایراناسایت گیت ه  : gatehouse-iran.ir 

 www.aparat.com/parsehinstitute: آپارات

  

 



  مجری طرح: -۱

  

  محل اجرای طرح ناحیه/ منطقه/ شهر/ شهرستان/ استان: -۲

  

  مندی):و سابقه و عالقه رزومهمقدمه طرح( -۳

  

  :)المللیو+آزمون های بینوس+هیپااهداف طرح(گیت ه -۴

  

  

  نظر:  ضرورت تاسیس نمایندگی در محل مورد -۵

 

  موقعیت اجرای طرح: -۶

  

  از لحاظ جغرافیایی(استان): -۶-۱

  

  

  :از لحاظ فرهنگی -۶-۲



  

  از لحاظ آموزشی: -۶-۳

  

  از لحاظ اقتصادی: -۶-۴

  

  از لحاظ جمعیتی(شهر/ منطقه/محله): -۶-۵

  

  ها و ...):ها، کارگاهنشست چگونگی تامین منابع مالی(تبلیغات، -۷

  

  مزایای طرح: -۸

  

  موانع و محدودیت های طرح: -۹

  

های وضعیت و پراکندگی مدارس و مؤسسات آموزش دولتی، غیردولتی و آموزش زبان -۱۰

  خارجی (وضعیت بازاریابی):

  

  



  کز آموزشی دارید؟ راتوانایی عقد چند تفاهم نامه را با سایر م -۱۱

  

  

  توانایی جذب چند زبان آموز در حوزه آموزش و آماده سازی دارید؟ -۱۲

  

  

  دارید؟  بین المللی هیپو راتوانایی جذب چند نفر برای المپیاد  -۱۳

  

  

  آیا توانایی مدیریت استانی را دارید یا خیر؟ -۱۴

  

  

جهت حفظ برند را ریال)  ۵۰۰۰۰۰۰۰۰(سفته به مبلغ  های مالیآیا توانایی تضمین -۱۵

  ارید؟ د

  

  آیا سابقه همکاری به صورت نمایندگی دیگر مؤسسات را دارید یا خیر؟  -۱۶

  

  

  را دارید یا خیر؟  مورد نیازهای کارشناس معرفی ظرفیتآیا در موسسه  -۱۷

  



  را دارید؟ و آزمونهای ماکهمکاری در آموزش و آمادگی  وبرگزاری المپیاد  تواناییآیا شما  -۱۸

  

 ایتفاهم نامه میخواهید بصورت یارا دارید  به صورت نمایندگی همکاریآیا شما قصد  -۱۹

  ؟ (بدون تخصیص کد از موسسه مرکزی ایتالیا و درج در سایت ایران) با موسسه همکاری کنید

  

  های متفاوت را دارید؟جهت برگزاری دورهو اجرایی کادر آموزشی  شرایط معرفیآیا  -۲۰

  

نفر در المپیاد بین المللی هیپو (واریز وجه تضمین به مبلغ  ۲۵۰آیا توانایی پیش ثبت نام  -۲۱

  سی میلیون تومان) را دارید؟ 

  جدول فضای پیشنهادی یا موجود (وجود بایگانی جهت مراجعه حضوری اولیاء و دانش):  -۲۲

  توضیحات  سرانه موجود  تعداد  متراژ  فضای مورد نیاز  ردیف

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 تمامی صفحات مهر و امضا شود.


