بسمه تعالی

این قرارداد فی مابین مؤسسه حقوقی "روس لگاالیف" به نشانی :روسیه ،شهر سن پترزبورگ ،واسیلی استرووسکی
رایون 6 ،لینیا ،ساختما  55كه در این قرارداد «مؤسسه» نامیده میشود از یك طرف و آقای/خانم:
کدملی:
تاریخ تولد:
محل تولد:
به شماره شناسنامه:
فرزند:
تلفن ثابت:

تلفن همراه:

به نشانی:
كه در این قرارداد «متقاضی» نامیده میشود از طرف دیگر و با شرایط زیر و مفاد آن به استناد ماده ده قانون مدنی بین
طرفین و یا قائم آن الزم االتباع است.
توجه :جزئیات بیشتر در پیوست دو صفحه ای قرارداد آورده شده است.

ماده  :1موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت از ارائه خدمات مربوط به اعزام کارآموز به خارج از كشور ميباشد كه ارائه خدماتی نظیر
مشاوره ،اخذ پذیرش مورد درخواست متقاضي ،اقدام به درخواست ویزا  ،كمك جهت اخذ روادید  ،كمك جهت اخذ ثبت
اقامت و مانند آن ميباشد.

ماده  :2مدت قرارداد
مدت اعتبار قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد تا پایان یافتن تعهدات طرفین ميباشد.

ماده  :3مبلغ قرارداد به شرح ذیل محاسبه ميشود
بمنظور رعایت یكنواختي حق الزحمه ارائه خدمات موضوع قرارداد به شرح زیر محاسبه خواهد شد.
مشاوره بصورت رایگان مي باشد.
هزینههاي اخذ پذیرش ،اخذ روادید و خدمات انتقال و اسكان در محل تحصیل به قرار زیر خواهد بود:
الف  :اخذ پذیرش از مرکز مورد نظر .........................................................................
ب  :اخذ روادید حداكثر ...........................................................................................
ج  :ارائه خدمات راهنمایي ،انتقال و اسكان اولیه دانشجو درمحل کار آموزی .............................

تبصره  : 2سایر هزینههایي كه در موارد فوقالذكر پیشبیني نشده است (اعم از بلیط ،فرمهاي روادید و  )...بصورت
توافق طرفین خواهد بود.
ماده  :4شرایط پرداخت مبلغ قرارداد
 50%مبلغ قرارداد در زمان انعقاد و امضاء قرارداد پرداخت ميشود.
 %50مبلغ قرارداد پس از انجام تعهدات مؤسسه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده  :5تعهدات و مسئوليتهاي مؤسسه
ارائه اطالعات كامل ،صحیح و مستند ،به متقاضي در مورد شرایط فعالیت و کارآموزی خارج از كشور.
ارائه اطالعات واقعي و به هنگام به متقاضي در مورد مقررات و ضوابط کشور مورد تقاضا چگونگي شرایط زندگي از
جمله هزینه زندگي ،سكونت و سایر اطالعاتي كه به طور متعارف در جهت تصمیمگیري متقاضي مؤثر ميباشد.
بررسي صحت و تناسب مدارك مورد نیاز ارائه شده متقاضي.
تبصره  : 1مسئولیت قانوني صحت مدارك مذكور با خود متقاضي ميباشد.
مؤسسه ،بنا به درخواست كتبي متقاضي ،اقدام به سایر خدمات مربوط از جمله:
اخذ ،ثبت اقامت ) ، (Police Registrationاسكان اولیه ،اجاره منزل ،خرید وسایل اولیه و مورد نیاز زندگي و غیره می
نماید.
تبصره  : 1مؤسسه در صورت تاهل متقاضي جهت اخذ روادید همراهان ،با پرداخت هزینه هاي مربوطه اقدام نماید.
مؤسسه پس از اخذ روادید و پایان اعتبار قرارداد ،هیچگونه مسئولیتي در رابطه با ترك تحصیل ،اخراج  ،پناهندگي و
سایر اعمال مجرمانه متقاضي نخواهد داشت.
تبصره  : 2مؤسسه موظف است در صورت نیاز ،اطالعات الزم درمورد متقاضي را در اختیار مراجع قانوني ذی صالح
ایران قرار دهد.

ماده  :6تعهدات و مسئوليتهاي متقاضي
متقاضي با توجه به مفاد قرارداد منعقده موظف است كلیه مدارك تایید شده تحصیلي مورد نیاز براي اخذ پذیرش از دانشگاه
و اخذ روادید تحصیلي را در زمان مقرر به مؤسسه تسلیم نماید.مسئولیت هرگونه تاخیر در تحویل مدارك به عهده وي
ميباشد.
متقاضي ميبایست داراي گذرنامه معتبر جمهوري اسالمي ایران بوده و به هیچ دلیل ممنوعالخروج از كشور نباشد.

متقاضي موظف است برمبناي ماده  4این قرارداد حقالزحمه مؤسسه را در زمانهاي تعیین شده در قرارداد پرداخت نماید.
عدم پرداخت به موقع حقالزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئولیت ناشي از آن به عهده متقاضي ميباشد.
متقاضي موظف است در صورت انصراف از تحصیل و یا عدم اجراي مفاد قرارداد و تمایل به فسخ قرارداد ،موضوع را
در اسرع وقت بصورت كتبي به مؤسسه اعالم نماید .در غیر این صورت هر گونه مسئولیت ناشي از آن به عهده متقاضي
خواهد بود .

ماده :7خاتمه قرارداد
در صورتي كه مؤسسه به تعهدات خود بر حسب مورد طبق توافق طرفین عمل نماید ،قرارداد حاضر خاتمه یافته تلقي
ميگردد.
تبصره  : 1خاتمه قرارداد رافع انجام تعهدات طرفین نبوده و هیچ مغایرتي با استفاده از ضمانت مالي قرارداد به منظور
جبران ضرر و زیان وارده به طرفین نخواهد داشت.

ماده  :8فسخ قرارداد
در صورتي كه متقاضي جهت اخذ پذیرش و سایر امور ،مدارك غیر واقعي و یا جعلي به مؤسسه ارائه نماید ،و یا به هر
دلیلي نتواند در زمان مقرر از كشور خارج شود مؤسسه این حق را براي خود محفوظ ميدارد كه در هر مرحله از اجراي
تعهدات خود ،قرارداد را به طور یكطرفه و بدون نیاز به هر گونه تشریفاتي فسخ و نسبت به و صول مطالبات خود اقدام
نماید.

در صورتي كه مؤسسه براي متقاضي ،پذیرش کارآموزی دریافت نماید اما به هر دلیلي كه منتسب به مؤسسه نميباشد،
براي متقاضي ویزاي تحصیلي صادر نگردد ،مؤسسه ميتواند مراتب فسخ قرارداد را به متقاضي اعالم نماید و پس از
كسر كلیه هزینههاي اعمال شده ،الباقي مبلغ پرداختي متقاضي را به وي مسترد نماید
در صورتي كه متقاضي به هر دلیلي كه منتسب به وي ميباشد از ادامه قرارداد در فاصله یك هفته از زمان قرارداد تا قبل
از صدور پذیرش تحصیلي و اخذ روادید منصرف گردد ،موظف است در اسرع وقت به هر وسیله ممكن مراتب انصراف
و فسخ قرارداد را به صورت كتبي به مؤسسه اعالم نماید .در این حالت مؤسسه حق دارد پس از كسر پانزده درصد
( )%15از مبلغ حق الزحمه اخذ پذیرش الباقي مبلغ پرداختي داوطلب را به وي مسترد نماید
در صورتي كه متقاضي به هر دلیل كه منتسب به وي ميباشد از ادامه قرارداد در فاصله بیش از یك هفته از زمان
امضاي قرارداد تا قبل از صدور پذیرش تحصیلي منصرف گردد ،وي موظف است در اسرع وقت به هر وسیله ممكن
مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت كتبي به مؤسسه اعالم نماید .در این حالت مؤسسه حق دارد پس از كسر
تمام مبلغ حقالزحمه اخذ پذیرش باقیمانده مبلغ پرداختي متقاضي را به وي مسترد نماید.
چنانچه مؤسسه در هر زمان و در هر مرحله از اجراي تعهداتش بدون عذر موجه و قانوني نسبت به انجام آن قصور و
تخلف نماید ،متقاضي حق دارد قرارداد را به طور یكجانبه و بدون نیاز به هرگونه تشریفاتي فسخ و عالوه بر دریافت كامل

مبالغ پرداختي از مؤسسه ،نسبت به وصول زیان و ضرر مادي و معنوي وارده بر حسب مورد از محل تضمینهاي
پیشبیني شده در قرارداد اقدام نماید.

ماده :9موارد اضطراري
در مواردي كه به علت بروز حوادث قهریه كه غیر قابل پیشبیني و غیر قابل انتساب به مؤسسه بوده و جلوگیري و یا رفع
آن از عهده مؤسسه خارج بوده ،انجام تمام و یا بخشي از تعهدات موضوع قرارداد غیر ممكن گردد ،مؤسسه مكلف است
مراتب را در اسرع وقت با ارائه اسناد و مدارك مثبته به اطالع متقاضي رسانده و درخواست تمدید مدت قرارداد را به
نماید ،در مدت وجود اضطرار متوقف شده ،هیچیك از طرفین حق ادعاي خسارت از طرف دیگر را نخواهد داشت .

ماده  :10حل اختالفات
طرفین كوشش خواهند نمود ،كلیه اختالفات حاصل از اجرا یا تفسیر قرارداد را به صورت مذاكره حل و فصل نمایند ،در
غیر این صورت موضوع از طریق مراجعه به مراجع قضایی ذی صالح قابل پیگری خواهد بود.

ماده  :11نشاني طرفين
نشاني طرفین قرارداد همانست كه در ابتداي این قرارداد ذكر گردید .هرگاه یكي از طرفین ،نشاني خود را در مدت
قرارداد تغییر دهد باید موضوع را به صورت كتبي حداكثر ظرف مدت یك هفته به طرف مقابل اطالع دهد .تا زمانی كه
نشاني جدید به طرف دیگر ابالغ نشده باشد ،كلیه نامهها و اوراق و اظهانامهها به نشاني موجود در پرونده با پست
سفارشي و یا با اخذ رسید ارسال خواهد شد و تمام آنها ابالغ شده تلقي خواهد شد.

ماده  :12نسخههای قرارداد
این قرارداد در  12ماده و در سه نسخه تنظیم و به امضاء رسیده كه بین طرفین مبادله گردیده است و كلیه نسخههای آن
اعتبار واحد دارند .این قرارداد بدون مهر مؤسسه ارزش قانونی ندارد .قرارداد به شماره  ............................در دفتر
مؤسسه به ثبت رسیده است
مدیر عامل مؤسسه

متقاضی:
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