
 همکاری نامه تفاهم

 صفی خیابان بهارستان میدان تهران: نشانی به دولو محمدرضا آقای مدیریت به 44144 ثبت شماره به امید راه موسسه مابین نامه تفاهم این

 خانم/  آقای و شود می نامیده روبوکد قرارداد این در که  181-88442421 تماس شماره شش واحد یک پالک شعبان حاجی کوچه علیشاه

 .گردد می منعقد شود می نامیده همکار قرارداد این در که روبوکد موسسه مربی عنوان به................................... 

 :همکار مشخصات

 تاریخ: ..................................  شناسنامه شماره: .................................  نام: .............................................  خانوادگی نام

:  تحصیلی مدرک آخرین: .............................. تحصیلی رشته: .........................  جنسیت: ................................. تولد

:  نشانی.............................. : ................... تحصیلی مدرک اخذ محل و سال.......................... 

 : ................................... همراه تلفن: ............................  سکونت محل تلفن..................................................... 

  روبوکد آموزشی های عمل دستور قالب در طرفین مشارکت: 1 ماده

 قرارداد زمان مدت :8 ماده

 صورت به منازل یا  آموزشی مرکز در تدریس برای............................  تا.............................   تاریخ از همکاری جهت به قرارداد این

 .باشد می التدریس حق صورت به مجازی و  حضوری حضوری،نیمه

 اعالم که شرایطی و میگیرد صورت که توافقی با و گردد می محاسبه.....................  صورت به طرفین توافق برابر الزحمه حق پرداخت: 3 ماده

 . گردد می جذب نظر مورد مربی شود می

 هر پایان در و شود پرداخت آن نصف ماهیانه یا شود پرداخت کامل صورت به ترم پایان تواند می همکار درخواست به بنا الزحمه حق: 1 تبصره

 .کرد نخواهد تغییر سال یک مدت به قرارداد تاریخ از مبلغ این. شود می پرداخت بعد ماه ام 5 تا حداکثر و محاسبه ماه

 .بود نخواهد بیمه حق شامل که است گردیده توافق و است آموزشی های فعالیت ازاء در همکار به مزد تعلق: 8 تبصره

 می شود می اعزام فرهنگ خانه یا فرهنگسرا موقعیت به که همکاری است شده هنری فرهنگی سازمان با که هماهنگیهایی به توجه با: 3 تبصره

 صورت به هنری فرهنگی سازمان مجموعه زیر مراکز در همکار التدریس حق و روبوکد های هزینه تمام و باشد داشته شهر بانک حساب بایست

 مبلغ این لذا نماید می دریافت روبوکد از را خود دستمزد ماهیانه همکار توافق برابر که آنجایی از گردد، می واریز همکار حساب به فصلی و یکجا

 صورت به را مبلغ گردد می متعهد همکار گردید واریز ایشان کارت به فرهنگسرا سمت از مبالغ این که زمان هر و بوده همکار نزد امانت عنوان به

 .گرداند باز روبوکد به کامل

  .میگردد الزحمه حق اصل از جریمه یا پاداش درصد 8 پرداخت موجب 5 ماده در مندرج بندهای از یک هر رعایت عدم یا و رعایت -4 تبصره

 همکار به التدریس حق هزینه از مبلغی هیچ همکار، سوی از دلیل هر به قرارداد مدت طول در کالسها گذاشتن تمام نا صورت در - 5 تبصره

 .گردد نمی پرداخت



 محترم، همکار آموزشی کیفیت یا و تخصص تعهد، از مراکز یا موسسه کلی رضایت عدم یا و قرارداد مفاد از یک هر نقض صورت در - 6 تبصره

 و اتخاذ را مقتضی تصمیم ، التدریس حق پرداخت عدم و قرارداد لغو و همکاری از ممانعت حد تا موسسه، صالح به توجه با است مجاز روبوکد

 .بپردازد را روبوکد خسارت و ها هزینه باید می همکار

 عدم صورت در و میگردد دریافت تومان میلیون پنج و بیست معادل ریال میلیون 851 مبلغ به چک یا سفته ارائه صورت در همکار از - 4 تبصره

 از یک هر رعایت عدم صورت در که میگردد تعیین التزام وجه عنوان به تومان میلیون سی معادل ریال میلیون 311 مبلغ چک یا سفته ارائه

 .دهد می صورت التزام وجه اخذ راستای در را مقتضی اقدامات موسسه تعهدات در تخلف و قرارداد بندهای

 روبوکد تعهدات :4 ماده

 پرداخت میگردد ترم یک طول در الزحمه حق اصل از 3 ماده طبق را دستمزد مبلغ مذاکرات نتیجه به توجه با شود می متعهد روبوکد: 1-4 بند

 .نماید

 .آورد فراهم بهتر تدریس برابر را آن به وابسته های العمل دستور و آموزشی شرایط کلیه شود می متعهد روبوکد: 8-4 بند

 همکار تعهدات: 5 ماده

 .روبوکد آموزشی های دستورالعمل و نامه آئین مطابق آموزشی دروس سرفصل رعایت -5-1

 .همکاران سایر با ارتباط در و کار محیط در اخالقی و اسالمی شئونات رعایت -5-8

 .آنها اولیا و آموزان دانش آموزشی، مراکز مسئولین با مناسب برخورد رعایت -5-3

 ( کالس تشکیل از قبل دقیقه 11) محل در موقع به حضور -5-4

 ماه هر در ها کالس تمامی از فیلم و عکس قالب در تصویری عملکرد ارسال -5-5

 کالسها تمام در گریمربی کارت داشتن همراه -5-6

 موسسه مصوب اداری و مناسب پوشش رعایت -5-4

 علل به درس جلسات از بخشی چنانچه. یابد حضور تدریس برای شود می تعیین روبوکد جانب از که ای برنامه طبق است موظف همکار -5-2

 در و نماید جبران مقتضی نحو به را نشده تشکیل جلسات است مکلف همکار نشود تشکیل همکار حضور عدم دلیل به قبلی اطالع با و موجه

 .شد نخواهد پرداخت التدریس حق نشده تشکیل جلسات برای موجه غیبت صورت

 نشده تشکیل جلسات جبران برای وی، قبلی اطالع بدون و اراده از خارجی عللی به درس جلسات تشکیل عدم و همکار حضور صورت در -5-4

 عذر تشخیص. نماید مطالبه اضافی التدریس حق اضافی جلسات این تدریس برای تواند می همکار و نماید اقدام همکار توافق با تواند می روبوکد

 .است روبوکد با موجه

 همکار آموزشی وظایف وجزو اجباری شود می تشکیل قرارداد این موضوع با ارتباط در روبوکد ازجانب عنداللزوم که جلساتی در شرکت -5-11

 .باشد می حقوق از کسر و منفی نمره شامل شرکت عدم. نماید شرکت جلسات در باید بهانه و عذر هیچ بدون و گردد می محسوب

 .نماید واگذار غیر به جزاً یا کال را ماده این در مندرج تعهدات تواند نمی همکار -5-11

 .نماید برگزار آموزش مدیر و موسسه هماهنگی با مگر خصوصی صورت به کالسی دوره برگزاری حین در تواند نمی همکار -5-18



 با آموزشی موسسات در تواند نمی همچنین و ندارد آموزشی مراکز با را حقوقی و حقیقی قرارداد عقد حق شخصاً وجه هیچ به همکار -5-13

 التزام وجه جریمه و شده محسوب تخلف دهد تشکیل کالس و ببندد قرارداد روبوکد اطالع بدون همکار چنانچه. نماید خدمت انجام مشابه فعالیت

 .نماید پرداخت باید

 .نماید شرکت شود می برگزار که اولیا جلسات در شود می متعهد همکار -5-14

 7 تبصره جریمه شامل اینصورت غیر در نکند رها ترم وسط را کالسی هیچ و کند برگزار دوره انتهای تا را ها کالس شود می متعهد همکار -5-15

 .شود می ماده سه

 .ننماید لغو مرکز آموزش مدیریت و موسسه اطالع و هماهنگی بدون را آموزشی جلسات از کدام هیچ شود می متعهد همکار -5-16

 و مهر را آن مربوطه مدیر و نماید تکمیل هشتم جلسه و چهارم جلسه پایان در را کالس برگزاری به مربوط فرم شود می متعهد همکار -5-14

 .باشد می مالی امور به ها برگه این ارائه به منوط حقوق پرداخت نماید امضا

 تمام و چینی لیوان روبیک، رباتیک، ، چرتکه زمینه در رقیب موسسات یا موسسه نمایندگان دیگر با همکاری گونه هیچ حق همکار -5-12

 .ندارد را مجموعه این با قرارداد فسخ از پس ماه شش تا و همکاری حین در را دارد وجود روبوکد در که محصوالتی

 از قبل همکار است مطلوب( کالس تشکیل محل با آشنایی و امکانات سنجش آموزش، مسئول با هماهنگی) دوره بهتر برگزاری برای -5-14

 .نماید برگزار همکاره مدیر با حضوری جلسه یک کالس شروع

 زمانی هیچ در همکار و شده تلقی شرکت محرمانه اسناد جز آورد می بدست روبوکد از همکاری، زمان طی همکار که اطالعاتی گونه هر -5-81

 اطالعات، هرگونه افشای صورت در. باشد نمی مجاز غیر استفاده و شرکتی یا نهاد هیچ به آنها افشای به مجاز( قرارداد اتمام از بعد یا حین)

 .میداند محفوظ قانونی و ققضایی پیگرد برای را خود حق شرکت

 .نماید دفاع  موسسه هماهنگی با البته قرارداد طرف مراکز در موسسه حقوق تمامی از موسسه نماینده عنوان به که شود می متعهد همکار -5-81

 صورت به و هفته هر پایان در مختصر صورت به را...(  و اشکاالت ها، ایده پیشرفت، گزارش) کالس برگزاری گزارش است موظف همکار -5-88

 .نماید روبوکد تحویل آموزش ماه هر پایان در جامع

 غیاب و حضور در( روبوکد) وی احتمالی رقبای به آنها ارائه عدم و روبوکد اطالعات به نسبت کامل داری امانت حفظ به متعهد همکار -5-83

 فسخ حق روبوکد صورت این غیر در ندارد را روبوکد درسهای طرح زمینه در روبوکد رقبای با همکاری گونه هیچ حق همچنین و باشد می روبوکد

 .باشد می قرارداد برابر زیان و ضرر پرداخت به موظف همکار و دارد را همکار از شکایت و قرارداد یکطرفه

 موسسه از خارج در آن استفاده از و برده کار به موسسه اهداف راستای در را شده داده آموزش موارد تمامی که گردد می متعهد همکار -5-84

 به که اطالعاتی کلیه نماید می تعهد همچنین. آورد عمل به را الزم هماهنگی مراکز طرف از پیشنهادی های کالس برگزاری برای و نماید خودداری

 محرمانه و اختصاصی اطالعات عنوان به گیرد، می قرار وی اختیار در واسطه با یا و واسطه بی شفاهی، یا و مکتوب رسمی، غیر یا و رسمی صورت

 از خارج الذکر فوق موارد افشای قبال در تواند می روبوکد است بدیهی. است« محرمانه و اختصاصی اطالعات» ردیف در آن حکم که نماید تلقی

 مشخصات، ها، طراحی اسناد، جمله از چاپی، و ملموس اطالعات هرگونه. نماید اقدام قضایی مراجع از خسارت جبران برای همکاری، چهارچوب



 موسسه دارایی و اموال عنوان به گیرد، می قرار همکار اختیار در همکاری این براساس که قبیل این از مواردی و ها نمونه و نخستین های مدل

 .دارند تعلق موسسه به اطالعات اینگونه فکری مالکیت از ناشی حقوق همه و شود می محسوب

 .گردد میماده سه   4 تبصره مستوجب باشد داشته همکاری عدم قصد یکسال از زودتر شده دریافت آموزش قبال در همکار چنانچه-85 -5

 اقدام موسسه فعالیتهای خصوص در خود عملکرد تبلیغ و روبوکد موسسه لوگو با اینستاگرام پیج اندازی راه نسبت گردید متعهد همکار -5-86

 .نماید

 عمومی روابط واحد به مجازی فضای در بارگزاری جهت را فیلم و عکس قالب در خود عملکرد ماهانه صورت به گردید متعهد همکار -5-84

 .نماید ارسال موسسه

 کالسهای و همایشها و جلسات تمام در و اقدام موسسه مصوب فرم مانتو تهیه به نسبت قرارداد امضا از پس گردید متعهد خانم همکار -5-82

 .یابد حضور مصوب فرم مانتو با موسسه سوی از ابالغی

 آموزش واحد اختیار در و داشته فعال حضور موسسه سوی از اعالمی های کارگاه مسابقات و ها نمایشگاه تمام در گردید متعهد همکار -5-84

 اعتراض حق همکاری ضمن همکار و بکشد طول شب 4 حداقل ساعت تا روز چند یا شب پایان تا مراسمات از بعضی دارد احتمال. )نمایند فعالیت

 (ندارد

 سوی از کار گزارش برگه در همکار تاخیر آموزشی مراکز توافق بر بنا کالس، تشکیل هنگام به موقع به حضور عدم تکرار صورت در: 1 تبصره

 .میشود جریمه مستلزم همکار و شده ذکر مرکز

 صورت مرکزی دفتر از متقاضی نماینده مکتوب درخواست واسطه به میبایست صرفاً نمایندگان سایر آموزشی مناطق در همکار حضور: 8 تبصره

 .شود می محسوب تخلف اینصورت غیر در. گیرد

 شده مقرر زمان در همکار غیبت: 6 ماده

 .شود نمی پرداخت جلسه هزینه و است بالمانع جلسه یک برای فقط و قبلی اطالع با همکار غیبت -

 .گردد می کسر ماهیانه حقوق کل از جلسه 8 هزینه قبلی، اطالع بدون موجه غیر غیبت جلسه یک صورت در -

 تایید و هماهنگی با جایگزین شخص. باشد می مانع بال ترم طول در جلسه یک برای فقط آموزش واحد قبلی اطالع با همکار جایگزینی: 1 تبصره

 .گردد می تعیین آموزش مدیر

 :اجرایی ضمانت - 4 ماده

 صفحات تمامی انگشت اثر و امضا با و نموده مطالعه را قرارداد های تبصره و ها ماده تمام طرفین و تنظیم تبصره 11 و ماده 4 در قرارداد این

 .داند می قرارداد مفاد اجرای به ملزم را خود و تایید را قرارداد

 

 همکار امضای محل                                        روبوکد امضای و مهر محل         

 

 .تمامی صفحات گوشه پایین سمت چپ نام و نام خانوادگی و تاریخ و اثر انگشت درج گردد: تذکر


