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شماره

این قرارداد تنها بر روی سربرگ شرکت معتبر است
باسمه تعالی
قرارداد اجرای برنامه ی آموزشی استارمس در مدارس و آموزشگاه ها و مراکز آموزشی (تجدید نظر شده در خرداد ماه )98

ماده  : 1طرفین قرارداد
این قرارداد بین آقای  ------به نمایندگی از سوی شرکت ریاضی ستاره آموز آسیا (سهامی خاص) Star Instruction the Math of Asia
) (SIMAبه آدرس بابل چاله زمین ،خیابان استاد مطهری ،اندیشه  20برج مینا طبقه ی هشتم واحد  84کد پستی  4714957518که از این پس با نام
شماره ی
شماره همراه --
مدیر محترم مدرسه ی
استارمس از آن یاد می شود از یک سو و سرکارخانم /جناب آقای
 --------کد پستی  -----که از این پس به نام مدرسه از ایشان یاد می شود از سوی دیگر منعقد می گردد.ثابت  ------به آدرس
ماده ی 2تعهدات مدرسه:
بند  1امور اجرایی
 مدرسه متعهد می گردد تمامی امور مربوط به اجرا شامل ارائه ی فضای مناسب ،اطالع رسانی مناسب به دانش آموزان و والدین ،ایجاد امکانارتباط میان نماینده ی سیما با خانواده ها در جلسات ،رساندن یا فراهم ساختن امکان رساندن پکیج های بازی ستاره به ثبت نام شدگان ،و
امکان نظارت ناظرین استارمس بر روی فرایند اجرای برنامه های آموزشی را تامین نماید.
 تامین مربی در شهرها ،مناطق و یا مدارسی که شرکت در آن جا مربی تربیت شده ندارد به عهده ی مدرسه است .هزینه ی آموزش مربیبرای دوره ی سپید  2 000 000ریال و برای دوره های بعدی  700 000ریال می باشد.
 مدرسه متعهد می شود در هر هفته دو زمان یک ساعته با فاصله ی  2الی  4روز را در اوقات فوق برنامه ی ثبت نام شدگان خالی کرده و دراختیار اجرای برنامه های آموزشی استارمس قرار دهد.
 از آن جایی که در پایان هر دوره یک جشن حداکثر  2ساعته همراه با مسابقه ی ستاره و اعطای جایزه برگزار می شود ،مدرسه متعهد استکه در اجرای این برنامه تمهیدات مناسب را فراهم ساخته و با استارمس همکاری شایسته نماید.
 مدرسه در صورت داشتن سایت اینترنتی ،کانال تلگرامی یا اینستاگرام متعهد می شود که در آن فضای مجازی خود قید کند که آموزش ریاضیاز راه بازی ستاره (استارمس) در آن اجرا می شود و در صورت نداشتن فضای مجازی متعهد می شود یک بنر به ابعاد حداقل  1.5متر مربع را
با کیفیتی مناسب با محتوای اجرای برنامه های استارمس در این مدرسه ،در مکانی که در معرض دید والدین باشد ،قرار دهد .فایل تصویر این
بنر از سوی شرکت به مدرسه داده می شود.
بند  2امور مالی
الف شهریه
قیمت شهریه ها با توافق میان نماینده ی شرکت و مدرسه /آموزشگاه /مرکز آموزش ،براساس طبقه بندی منطقه ی فعالیت تعیین می شود و به اطالع
شرکت می رسد تا در سایت ثبت نام ثبت گردد.
تبصره  .:1ثبت نام و پرداخت تمامی هزینه ها به طور کامل از طریق سایت شرکت به آدرس  WWW.STARMATH.IRانجام می شود و درصد های متعلقه
به مدرسه و حق الزحمه ی مربیان پس از ده روز کاری بعد از اتمام یک دوره ی کامل شامل  27جلسه طی یک فقره چک عهده ی شرکت پرداخت
خواهد شد.

تبصره  :2هزینه ی ابزار به طور میانگین  250 000ریال برای هر دوره پیش بینی شده است که به طور یکجا با شهریه دریافت می گردد .به همین خاطر
درصدی که به مدرسه/آموزشگاه /مرکز آموزش تعلق می گیرد بر مبنای شهریه ی بدون احتساب ابزار خواهد بود.
ب) درصد متعلقه به مدرسه/آموزشگاه/مرکز آموزش
درصد متعلق به مدرسه در چارچوب امور مالی شرکت بر اساس توافق با نماینده تعیین می شود.
ماده ی  3تعهدات سیما
بند  1پرداخت
شرکت سیما متعهد می شود در پایان هر رنگ (هر دوره ی  27جلسه ای) با فاصله ی زمانی حداکثر  10روز (که صرف بررسی وضعیت عملکرد هریک
از کارگزاران می شود) تمامی درصدهای متعلق به مدرسه را پرداخت نماید .هرگاه از مدرسه/آموزشگاه/مرکز آموزش شکایتی به شرکت اعالم شود و
منجر به هتک حثیت شرکت و خدشه دار شدن نماد اعتماد الکترونیک سایت و بازپرداخت شهریه گردد ،به تعداد شکایات ،برابر آن مبلغ از درآمد مدرسه
کسر می شود.
بند  2ارسال ابزار
شرکت سیما متعهد می شود که ابزار آموزشی را توسط نماینده ،به موقع به مدرسه برساند .ابزار هر دوره برای ثبت نام شدگان همان دوره ارسال می گردد.
ماده ی  4قطع همکاری
بند  1قطع همکاری از سوی مدرسه
مدرسه هر زمان که صالح بداند می تواند به شرکت تقاضای قطع همکاری بدهد .قطع همکاری در میانه ی دوره ها امکان پذیر نیست و تقاضای قطع
همکاری یک ماه پیش از اتمام دوره ی در حال اجرا باید به نماینده و رونوشت آن به هیئت مدیره ی شرکت رسیده و از سوی هیئت مدیره یا شخص
مدیرعامل ،کتباً اعالم وصول شده باشد.
بند  2قطع همکاری از سوی سیما
شرکت هر زمان که اطمینان یابد که مدرسه ،از عهده ی تعهدات خود بر نمی آید یا اجرای دوره ی استارمس در آن مدرسه به حیثیت استارمس لطمه ای
وارد می آورد ،می تواند پس از  1بار اخطار شفاهی ،از راه شبکه های مجازی یا نامه ی کتبی به مدرسه ،اقدام به قطع همکاری نماید .بدیهی است دوره
ی درحال اجرا تا پایان ادامه می یابد.
این قرارداد در  4ماده 6 ،بند و  2تبصره در دو نسخه برای یک دوره و به مدت  3ماه تدوین شده و به روئیت طرفین رسیده که هر نسخه حکم واحد را
دارد .پس از اتمام دوره ،این قرارداد حسب مورد ،برای مدت طوالنی تری تمدید یا کال ملغی می گردد.
امضا کنندگان:

