
  

  

  

  موسسه خالقیت جوانان پارسه خدمات نمایندگیاخذ  شرایط

  با عرض سالم و ادب 

اینکه ورت می باشد، ابتدا اخذ خدمات موسسه با انعقاد تفاهم نامه یا صکاری به دو هم شایان ذکر است نوع

رفی دو نفر جهت تاسیس نمایندگی در شهر خالقیت پارسه با معموسسه بصورت درخواست نمایندگی رسمی 

  د. یا استان خود می باش

  :نمایندگی پذیرش عمومی شرایط - 1

 موضوعه کشور قوانین به عملی التزام و پایبندی و ایرانی تابعیت  

 مرکزی دفتر از ابالغی های دستورالعمل و ها بخشنامه اجرای به نسبت تعهد  

 لیسانس حداقل تحصیلی مدرک داشتن   

 که منجر به ابطال مجوزهای قانونی فعالیت آموزشی شده باشد. قضایی سابقه سوء عدم  

 و شرکت در سمینارهای برگزار شده توسط دفتر  نمایندگی فعالیت های سرفصلاجرای  به عالقه

  مرکزی پارسه

 پشتکار و رقابت روحیه داشتن  

 کردن مشخص و فرمت مطابق نمایندگی درخواست فرم طریق از نمایندگی درخواست ارسال 

 )2و  1(پیوست  نظر مورد شهر و دپارتمان

 دارا بودن امکانات مکانی مجهز و قابل قبول  

 یا معرفی سوپروایزر علمی بصورت حرفه ای انگلیسی زبان تدریس داشتن سابقه  

 و با دقت تأخیر و وقت اتالف بدون نمایندگی وظایف انجام 

  حقیقی و حقوقی -مؤسس اعضای هیئت و متقاضی شرایط  - 2



 تحصیالت با و دو عضو دیگر هیئت ریئسه  در خواست کننده حقیقی یا حقوقی شخص -1-2

 و خارجی های زبان مدیریت، های رشته از یکی در در مقطع کارشناسی حداقل آکادمیک

   حقوق

 های زبان حوزه با مرتبط تحصیالت حداقل یک نفر از اعضای سه نفره هیئت ریئسه ، با

  (در صورت درخواست نمایندگی رسمی و ثبتی) خارجی

  متقاضی مالی  شرایط -2-2

 حساب گردش با درخواست تاریخ به منتهی متقاضی بانکی مالی گردش ماه سه حداقل ارائه 

  )از سوی دفتر  مرکزی مؤسسه پارسه صالحیت تأیید از پس. (مناسب

 و پارسه خالقیت آموزشی مؤسسه برند از برداری بهره حق پرداخت HIPPO IRAN  مصوبه بر بنا 

از سوی دفتر  مرکزی  صالحیت تأیید از پس( تقاضا مورد منطقه و شهر اساس بر مدیره هیئت

 )مؤسسه پارسه

 روزنامه اساسنامه، اظهارنامه، شرکت، ثبت گواهی هزینه ها و ارائه ،در صورت ثبت نمایندگی 

  با متقاضی می باشد. )ثبتی مدارک اصل برابر کپی حقوقی اشخاص( رسمی

ارسال و نسخه الکترونیک آن از طریق  موسسه پارسهدفتر مرکزی مدارک می باست از طریق پست و به  نسخه

با  یا مجازی(حضوری  بررسی در خواست متقاضی از طریق مصاحبه ایمیل به این دفتر ارسال گردد.

   می گیردصالحیت صورت  تأیید کمیته در) تشخیص دفت مرکزی موسسه پارسه

  اختصاصی شرایط -3

 دفتر  توسط شده مشخص های زمان در نمایندگان ویژه آموزشی های دوره در حضور آمادگی

  ) حضوری و آنالین( مرکزی موسسه پارسه 

 المپیاد و دوره های آمادگی و آزمون و برگزاری  محصوالت بازاریابی ، تبلیغات جهت مالی توانایی

  های ماک

 ارائه تعهدنامه  مانومیلیون ت پنجاهمعادل  500.000.000ارزش معادل  سفته بانکی به ارائه)

   مجوز موسسه) برابر به اصل کپی محضری یا ارائه

 داشتن شرایط برای فروش محصوالت جانبی دفتر مرکزی موسسه پارسه  

  الزم مدارک -4



(کپی  www.parsehinst.irثبت درخواست و بارگذاری مدارک شناسایی در سایت موسسه پارسه به نشانی  ۱-4

برابر اصل شده مدارک شناسایی شامل کارت ملی، تمام صفحات شناسنامه، کارت پایان خدمت یا معافیت و 

آخرین مدرک تحصیلی متقاضی و اعضای هیئت موسس برای اشخاص حقیقی و صاحبان سهام و اعضای هیئت 

   مدیره برای اشخاص حقوقی در دفترخانه ثبت اسناد رسمی)

  در صورت درخواست نمایندگی پارسه مؤسس هیئت اعضای و متقاضی برای فردی امهپرسشن فرم تکمیل 4-2

  )مطابق فرمت اعالمی دفتر مرکزی( توجیهی طرح فرم تکمیل -4-3

 pr.hippoiran@gmail.com ایمیل طریق از زیر در شده آورده و الزم مدارک ارسال -4-4

o شناسنامه صفحات کلیه اسکن  

o تحصیلی مدرک آخرین اسکن  

o جهت  دفتر مرکزی موسسه پارسه حساب به متقاضی 100نام  پیش ثبت مبلغمعادل  واریزی فیش اسکن

برخورداری از کد نهاد مرکزی هیپو ایتالیا و تخصیص اکانت مستقل در سایت جهانی هیپو، اعطای حق 

تابلو و بهره برداری از نشان های تجاری موسسه مطابق دستورالعمل های ابالغی، حق برگزاری آزمون 

تایید دفتر مرکزی موسسه پارسه)، تخصیص پکیج های تبلیغاتی موسسه  در محل اعالمی نمایندگی (با

 پارسه، برخورداری از آفرهای ویژه و مواردی که ممکن است در مدت همکاری در نظر گرفته شود.

خدمات ویژه موسسه پارسه واریز می گردد و امکان عودت آن تحت  از استفاده بابت مبلغ این توضیح:

 هد داشت.هیچ شرایطی وجود نخوا

o ارسال فرم تکمیل شده طرح توجیهی مطابق فرمت ارسالی  

o موجود فرمت مطابق نمایندگان اخالقی نامه تعهد ارسال  

o اسکن فرم قرار داد تکمیل شده قرار داد نمایندگان مطابق فرمت موجود 

o جهت اخذ نمایندگی  برای امتیاز گیرنده و هیئت موسس و عدم اعتیاد پیشینه سوء عدم گواهی ارائه

  پارسه

  نمی نمایندگی اعطای و متقاضی شدن پذیرفته منزله به وجه هیچ به مدارک ارسال: 1توضیح مهم 

  و در صورت عدم تایید کلیه مدارک باز پس فرستاده خواهند شد. باشد

  و واگذاری یا عدم  نیست انحصاری وجه هیچ به استان و شهر در نمایندگی اعطای: 2توضیح مهم

 می دفتر مرکزی موسسه پارسه کارشناسان نظر به منوط تنها واگذاری نمایندگی به دیگر متقاضیان

 .باشد



 نمایندگان می توانند در صورت تمایل از میان موسسات و مراکز همکار در شهر یا 3 توضیح مهم :

شهرستان خود (که مستقال نمایندگی موسسه پارسه را اخذ نکرده باشند) وارد همکاری اجرایی و مالی 

شوند. در این صورت تمامی ضوابط، مقررات و دستورالعمل های ابالغی موسسه پارسه به قوت خود 

خواهد بود و همه مسئولیتهای ناشی از فعالیت همکاران نمایندگی مطابق قرارداد بر عهده  باقی

  نمایندگی می باشد.

 pr.hippoiran@gmail.com*** تمامی مکاتبات رسمی موسسه صرفا از طریق ایمیل رسمی موسسه به نشانی 

از طریق پیامک یا شبکه های در قبال محتواهای ارسالی انجام می شود و موسسه پارسه هیچگونه تعهدی 

  اجتماعی همچون واتس اپ، تلگرام، اینستاگرام و... بر عهده نخواهد داشت.

در صورت انجام مراحل اخذ نمایندگی و رسمیت یافتن همکاری، مدت زمان قرارداد یک سال خواهد بود و  ***

  تمدید این مدت مستلزم تجدید توافق و بر اساس آخرین ضوابط و دستورالعمل های موسسه میباشد.

  *** شرکت در سمینارها و دوره های آموزشی علمی و اجرایی الزامی است.

مایل به برگزاری دوره های آمادگی، نمایندگی می بایست نسبت به معرفی دستکم دو نفر دارای *** در صورت ت

جهت حضور در دوره های   C1یا  C2مدرک بین المللی تفل یا تیسول و مسلط به زبان انگلیسی در سطح 

  آموزشی اقدام نماید.

های آموزشی (آنالین و حضوری) بر *** هزینه های ایاب و ذهاب و دیگر هزینه های جانبی حضور در دوره 

  عهده نمایندگی می باشد.

  

  

  

  امضا و مهر

 دهد انجام کنندگان شرکت برای جابجایی تواند می مرکزی دفتر نیاز صورت در.  

 است الزامی مرکزی دفتر سمینارهای در شرکت. 

  

  

  



  

 تمامی صفحات مهر و امضا شود.


