No: ................
Date: ................

به نام آنکه هستی نام از او یافت
پیش قرارداد خدمات اخذ پذیرش تحصیلی کانادا

ماده یک -مشخصات مشاور تحصیلی:
آقای دکتر محمدرضا شفابخش نظام (مدیر عامل و مشاور تحصیلی رسمی کانادا) به نمایندگی از شرکت Radsam Trade Inc.
به شماره ثبت قانونی 9812148
آدرس38 Troon Ave, Maple, Greater Toronto Area, Ontario, Canada :
کد پستیL6A4Z2 :
وب سایتhttps://Radsam.ca :
ایمیلinfo@Radsam.ca :
تلفن0016476860102 :

ماده دو -مشخصات مشتری
نام و نام خانوادگی:
شماره پاسپورت:
آدرس:
کد پستی:
تلفن ثابت:
تلفن همراه دارای واتساپ:
ایمیل:

ماده سه -خدمات قرارداد:
اخذ پذیرش تحصیلی کانادا از یکی از موسسات آموزشی معتبر دارای کد ( DLIمورد تایید اداره مهاجرت کانادا) برای یکی از ترمهای
ژانویه یا سپتامبر  .2022جزییات مربوط به موسسه آموزشی و رشته ،قبل از ارسال پرونده در قالب یک جلسه مشاوره اختصاصی
رایگان با مشتری هماهنگ میشود.
تبصره یک -مشاور تحصیلی متعهد میگردد با همکاری متقابل با مشتری ،کلیه اقدامات الزم اعم از بازنویسی رزومه و انگیزهنامه
مشتری ،تکمیل فرمهای پذیرش و پرداخت اپلیکیشن فی (هزینه بررسی پرونده توسط موسسه آموزشی) را برای تحقق خدمات قرارداد
انجام دهد.
تبصره دو -مشتری متعهد می گردد همکاری الزم با مشاور تحصیلی در قالب ترجمه و ارسال مدارک مورد نیاز برای دریافت پذیرش
تحصیلی ،همینطور پرداخت دیپازیت شهریه به موسسه آموزشی را طبق ایمیل های دریافت شده و در موعد مقرر به عمل آورد.
تبصره سه -مشاور تحصیلی متعهد به حفظ مدارک و اطالعات مشتری بوده ،از آنها فقط در راستای تحقق خدمات این قرارداد استفاده
میکند .ه مچنین افشای اطالعات مشتری به اشخاص ثالث (به جز موسسه آموزشی) مستلزم ارائه اجازه نامه کتبی مشتری از سوی
آنها میباشد.

No: ................
Date: ................

تبصره چهار -هرگونه خدمات عالوه بر مفاد مندرج در خدمات این قرارداد نظیر ویزاهای تحصیلی و همراهی مستلزم انعقاد قرارداد
مجزا و پرداخت حق الزحمه و هزینههای دولتی میباشد.

ماده چهار -مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
مبلغ این قرارداد  1500دالر کانادا (حق الزحمه) و  100دالر کانادا (اپلیکیشن فی یا هزینه بررسی پرونده توسط موسسه آموزشی)
جمعا  1600دالر کانادا میباشد.
تبصره پنج -در صورت عدم موفقیت مشاور تحصیلی در ارائه خدمات قرارداد ،به شرط همکاری مشتری با مشاور تحصیلی (ارسال
مدارک کامل ،معتبر و صحیح ،همینطور پرداخت دیپازیت شهریه موسسه آموزشی در موعد مقرر و قبل از ددالین اعالم شده) کل
حق الزحمه  1500دالر کانادا) یا معادل ریالی آن براساس نرخ روز خرید دالر کانادا مندرج در سایت  www.zarban.caظرف
مدت  72ساعت به حساب اعالم شده از سوی مشتری مسترد میگردد.
یعنی این قرارداد شامل تضمین بازپرداخت کل حق الزحمه ( )100% money back guaranteeبه شرط همکاری الزم از
سوی مشتری میباشد.
تبصره شش -مبلغ حقالزحمه و اپلیکیشن فی میتواند به حساب شرکت رادسام در کانادا ،یا معادل ریالی آن براساس نرخ روز فروش
دالر کانادا مندرج در سایت  www.zarban.caبه حساب شرکت رادسام در ایران ،یا از طریق صرافی مورد اعتماد این شرکت
پرداخت شود .اطالعات حسابهای بانکی و مشخصات صرافی متعاقبا پس از امضای قرارداد در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت.
تبصره هفت -یکی از شروط نهایی شدن پذیرش ،پرداخت شهریه ترم اول به موسسه آموزشی است .این مبلغ در صورت دریافت
ویزا به عنوان شهریه ترم اول و در صورت ریجکتی آن ،با کسر هزینه اداری یا  Administration feeمندرج در refund
 policyموسسه آموزشی توسط موسسه آموزشی به مشتری برگردانده میشود.
تبصره هشت -مبلغی که موسسه آموزشی از دیپازیت شهریه در صورت ریجکتی کسر میکند همینطور زمان استرداد شهریه بستگی
به قوانین و مقررات بازپرداخت شهریه یا ریفاند پالیسی موسسه آموزشی دارد که معموال در وب سایت کالج /دانشگاه یا نامه پذیرش
مندرج است.
تبصره نه -انتقال دیپازیت شهریه به موسسه آموزشی جزو تعهدات مشاور تحصیلی نمی باشد .اما برای جلب رضایت هرچه بیشتر
مشتریان ،مشاور تحصیلی میتواند هماهنگی الزم ب رای این منظور از طریق صرافی مورد اعتماد خود به عمل آورد که البته این مورد
کامال اختیاری است.

ماده پنج -فسخ قرارداد
تبصره ده -در حین انجام خدمات توسط مشاور تحصیلی ،قرارداد غیر قابل فسخ می باشد و در صورت تمایل مشتری به انصراف از
ادامه همکاری ،مبلغ حق الزحمه و اپلیکیشن فی غیر قابل استرداد و بازگشت دیپازیت شهریه بستگی به قوانین و مقررات موسسه
آموزشی دارد.
تبصره یازده -با ارسال ایمیل موافقت اولیه موسسه آموزشی با پذیرش تحصیلی مشتری ،تعهدات مشاور تحصیلی به اتمام رسیده و
کلیه تعهدات فی مابین طرفین فسخ و کان لم یکن میگردد.

No: ................
Date: ................

تبصره دوازده -در صورتی که مشاور تحصیلی متوجه ارسال مدارک مخدوش ،غیر صحیح و فاقد اعتبار از سوی مشتری گردد ،یا
مشتری عملی انجام دهد که ارائه خدمات قرارداد را با اشکال رو به رو کند ،یا همکاری الزم را در پرداخت به موقع مبالغ اعم از حق
الزحمه ،اپلیکیشن فی و/یا دیپازیت شهریه به عمل نیاورد مشاور تحصیلی میتواند قرارداد را فسخ نماید .این موارد شامل استرداد
حق الزحمه ،نخواهند شد.
تبصره سیزده -شرط نهایی شدن این قرارداد امضای طرفین و واریز مبلغ حق الزحمه به عالوه اپلیکیشن فی ظرف حداکثر  48ساعت
پس از امضای طرفین میباشد.
تبصره چهارده -قرارداد می بایستی توسط مشتری امضا و اثر انگشت شده ،به آدرس  info@radsam.caجهت مهر و امضای
مشاور تحصیلی ایمیل شود.
در صورت عدم پرداخت مبلغ توسط مشتری حداکثر پس از  48ساعت از امضای قرارداد توسط طرفین ،قرارداد به خودی خود فسخ
می گردد و هیچگونه مسئولیت و تعهدی فی ما بین طرفین نخواهد بود ،حتی اگر قرارداد به امضای طرفین رسیده باشد.
تبصره پانزده -در موارد غیر مترقبه مانند شیوع بیماریهای واگیر دار ،بسته بودن مرزها ،روابط سیاسی بین کشورها و تغییر قوانین
و مقررات اداره مهاجرت و شهروندی کانادا ،که از کنترل طرفین قرارداد خارج باشد ،کلیه خدمات این قرارداد تا بازگشت شرایط به
حالت عادی ،م علق خواهد شد .در اینگونه شرایط ،فقط ارائه خدمات تا بازگشت به شرایط عادی به تعویق میافتد و هیچگونه مبلغی
قابل استرداد نخواهد بود حتی در مواردی که مشتری تمایل به ادامه روند کار نداشته باشد.
این قرارداد در پنج ماده و پانزده تبصره تدوین شده است و تابع قوانین استان انتاریو و فدرال کشور کانادا میباشد.
خداوند به طرفین این قرارداد خیر و برکت عنایت فرماید.

مشتری (نام و نام خانوادگی):

مشاور تحصیلی :آقای دکتر شفابخش

تاریخ....../..../... :

مدیرعامل شرکت  Radsam Trade Inc.کانادا

امضا و اثر انگشت

تاریخ..../.../... :
امضا و مهر

