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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 و ایران اسالمی جمهوری های دانشگاه در پذیرش دریافت برای نامه توافق

 دانشجویی خدمات سایر

 

از طرفین زیر توافقی  یک هر بین …………………………………………… روز در

 صورت گرفت.

 عبدا دکتر مدیریت با"سابق( آراد باتیس بهرادآراد آوا آیدا) شرکت: اول

 " اول طرف" عنوان به حسینی.. 

 "طرف دوم" عنوان به: .......................... شرکت/  دانشجو: دوم

پذیرش طرفین برای انجام خدمات دانشجویی در دریافت  دو هر تمایل براساس

که قصد ادامه تحصیل در  خارجی دانشجویان خدمات برای دانشگاه و سایر

 تعیین و آنها مشترک منافع دلیل دانشگاه های ایران را دارند و نیز به

 پذیرش سیستم مقابل)طبق طرف به نسبت طرفین از یک هر تعهدات و حقوق

 دوم طرف که ایران( و درصورتی اسالمی جمهوری قوانین با مطابق دانشجو

 سایر و ایران های دانشگاه در برای دریافت پذیرش را خود تمایل ابراز

إرائه  و اول طرف وظایف به توجه است )با کرده اول اعالم طرف از خدمات

 .كردند امضا را زیر قرارداد طرفین ، المللی( بین دانشجویان به خدمات

 : نامه توافق شرایط

ARAD AVA AIDA (Batis behrad arad) admition agency 

 شرکة آراد آوا آیدا) باتیس بهراد آراد السابقة( للقبوالت الطالبیة و خدماتها 
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 ذیل درموارد قرارداد هر دو طرفین قانونی این شناختن رسمیت پس از به

 :اند رسیده توافق به

 .شود می تلقی توافق این الینفك جزء فوق مقدمه: اول

برای ارسال مدارک قانونی خود و درخواست به دریافت پذیرش  طرف دوم: دوم

طرف اول را  به اعتماد از دانشگاه های ایران و دریافت خدمات ذکر شده،

 .می کند تأیید ایران اسالمی جمهوری در سمیر نماینده یك عنوان به

 دیگر خدمات ارائه و دانشگاه پذیرش دریافت قرارداد این موضوع: سوم

 صورت موارد به این پایان قرارداد در که است طرف دوم به اول توسط طرف

 شد و الغیر. خواهد ذکر جدول

 از تاریخ شروع با ماه 6 قرارداد این اعتبار مدت: چهارم

 اتمام از پس. است................. تا تاریخ.................... 

 نخواهد قبول مسوؤلیتی را در مقابل طرف دوم هیچ طرف اول ، قرارداد مدت

 کرد.

 پذیرش مورد در دیگر های مشاوره یا اطالعات کلیه باید اول طرف: پنجم

 تحصیل در و پذیرش های و همچنین هزینه دوم از جانب طرف شده درخواست

ایران  اسالمی جمهوری منطبق با شرایط زندگی ایران و هزینه های دانشگاه

 .دهد را ارائه

خدمات الزامی  صورتحساب اول می بایست خدمات، طرف هزینه به توجه با: ششم

 طرف دوم ارسال  به قرارداد این به همراه و تهیه را شرکت و اختیاری

 .کند

پذیرش  طرف دوم عنوان به شده یاد دانشجو برای کند می تالش اول طرف: هفتم

 وی به پذیرش از را نیز پس دانشجویی خدمات را دریافت کند و همچنین

 معین دوره یک در دلیلی هر اول به صورت اینکه طرف در ارائه  دهد و

 دوم نتوانست پذیرش دانشجو را دریافت کند، طرف (ماه سه یا دو بین)

 وعدم پذیرش اخذ دوره در زحمات شرکتدالر بابت  80 ملزم خواهد بود که

 کوتاهی در انجام وظایف به طرف اول پرداخت کند.

 طول ماه سه یا دو بین اول طرف توسط نهایی پذیرش اخذ زمان مدت: هشتم

از تصمیم خود منصرف شود،  قرارداد انعقاد از پس دوم طرف اگر و کشد می

هیچ وجه بازگردانده نمی شود مبلغ پرداخت شده اولیه به طرف اول به 

 زیرا در غیر اینصورت تمامی زحمات شرکت به هدر می رود.

 به طرف اول بیعانه عنوان به را دالر 300 مبلغ می بایست دوم طرف: نهم

طرف ) دانشجویی امور پیگیری و درخواست پذیرش دانشگاه برای تا بپردازد

دریافت پذیرش اولیه، و إرائه خدمات اقدام شود.این خدمات شامل: ( دوم

ترجمه رسمي برگۀ پذیرش  از وزارت علوم و وزارت خارجه و سفارت )عراق، 

لبنان و غیره(، دریافت ویزای تحصیلی، پیش ثبت نام در دانشگاه، استقبال 
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در فرودگاه، همراهی با دانشجو جهت ثبت نام در دانشگاه و دریافت پذیرش 

 نهایی می باشد.

 دوستانه های حل راه با باید طرفین اختالف، گونههر بروز صورت در: دهم

  .کنند فصل و مسئله را حل

 بستن قرارداد حق قرارداد اعتبار طرف دوم به هیچ وجه در مدت: یازدهم

 دفاتر یا اشخاص ایران( را با های دانشگاه در پذیرش اخذ دیگر )جهت

که به طرف اولیه ای  غیر این صورت مبلغ ندارد؛ در طرف اول جز به دیگری

 در مسئولیتی هیچ اول داده شده به وی بازگردانده نمی شود وطرف اول

 .گیرد نمی عهده بر طرف دوم را مقابل در خود تعهدات قبال

 انتخاب را گزینه )رشته( سه ایران دانشگاه سه در باید دوم طرف:دوازدهم

 دانشگاه از یکی رشته های درخواستی و از یکی در کند تالش طرف اول تا کند

طرف دوم ملزم به پذیرش  .های مورد عالقه طرف دوم، پذیرش را دریافت کند

مشاوره دقیق و باتجربه کارشناسان طرف اول این قرارداد است تا زودتر 

 در دانشگاه های ایرانی ای که با شرایط معدل او سازگار است،مستقر شود.

 :مثال عنوان به

 تهران یپزشک علوم دانشگاه - عمومی پزشکی. 1

 ایران پزشکی علوم دانشگاه - عمومی پزشکی. 2

 شیراز پزشکی علوم دانشگاه - عمومی پزشکی. 3

 

 :دانشجو های درخواستی گزینه

1 .…………………………………. 

2 .…………………………………. 

3 .…………………………………. 

 اولین از غیر به دانشگاهی در اضافی پذیرش درخواست دوم طرف اگر: سیزدهم

 دالر) جهت درخواست 50 باید بخواهد، همزمان بطور را درخواست شدهدانشگاه 

 .بپردازد به طرف اول دیگر اول( طرف ارائه خدمات توسط و پذیرش اضافی

چهاردهم: هزینه خدماتی که طرف اول )شرکت باتیس بهراد آراد( ارائه می 

دوم)دانشجو دهد در ادامه این قرارداد به صورت جدول قید شده است؛ طرف 

خارجی( می تواند برخی از خدمات را که به صورت اختیاری می باشند انتخاب 

قید شده اند ضروری  .7و. .6نکند ولی خدمات الزامی که در جدول صفحات .

هستند و طرف دوم)دانشجو خارجی( می بایست تمامی هزینه ها را به طرف 

 اول بپردازد.
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 معین دوره یک در دلیلی هر ول بهطرف ا های پانزدهم:در صورتی که تالش

برای دریافت پذیرش) بنا بر درخواست طرف دوم ( بی  (ماه سه یا دو بین)

دریافت کند، طرف اول ملزم برای طرف دوم نتیجه بود و نتوانست پذیرش را 

به عنوان حق الزحمه، اقدام و پیگیری برای طرف  دالر را 80خواهد بود که 

ف اول پرداخت کند و طرف اول پس از کسر مبلغ دوم در طی این زمان به طر

مذکور بقیه مبلغ را به طرف دوم از طریق حواله به کشورش بازخواهد 

  گرداند.

 الکترونیکی یا دستی بصورت را قرارداد باید دوم و اول های شانزدهم: طرف

 بصورت را آن و کرده امضا را قرارداد این دوم می بایست طرف. کنند امضا

 به الکترونیکی

  Gemil: dr.abd.hoseini@gmail.comطرف اول: ایمیل  آدرس

 00989126847336: به شماره طرف اول  whatsapp به یا

 آدرس قرارداد آن را نزد خود نگه دارند.همچنین پایان تا تا که طرفین

شماره آن....................................      و طرف دوم ایمیل

 دوم می باشد؛تا بدین وسیله طرف .……………………………… و. ………………

و  استفاده کند مدت زمان قرارداد طول در ارتباطی عنوان راه به آن از

 رسما   اول طرف اینکه مگر دهد تغییر را آنها تواند نمی همچنین طرف دوم

 .شود مطلع

 دو در تنها (آراد بهراد باتیس شرکت) اول طرف با ارتباط زمان: هفدهم

عصر می باشد  4 تا ظهر 12 از چهارشنبه و یکشنبه: هفته طول در خاص روز

 whatsapp : 00989126847336 شماره طریق از اول طرف می تواند با دوم طرف و

 پیگیری کند و برقرار ارتباط Gemel :Dr.abd.hoseini@gmail.com طریق از فقط یا

 کند.

را دردانشگاه مورد نظر پس از اینکه مطلع شد که پذیرش  دوم طرف: هجدهم

و در رشتۀ درخواستی دریافت کرده است جهت تکمیل ثبت نام اولیه و انجام 

 از اول را شخص مانده باقی های دیگر امور دانشجویی ملزم است که هزینه

شرکت آراد آوا  صرافی سفیر در کشور های دیگر یا صرافی های معتمد  طریق

یر عامل شرکت، دکتر عبدهللا حسینی ، آیدا) باتیس بهراد آراد سابق( به مد

به  پرداخت کند؛ در غیر این صورت طرف اول موظفبه شکل حواله یا نقدأ 

 نیست. دوم طرف مقابل در خود تعهدات پایبندی به

 قوانین طبق دانشجویی ویزای اخذ مراحل که بداند باید دوم طرف: نوزدهم

اطالع دادن طرف اول به پذیرش نهایی و  صدور از پس ایران اسالمی جمهوری

 .شود می شروع طرف دوم

های  دانشگاه در شده پذیرفته خارجی دانشجویان برای ویزا شماره صدور

ماه زمان ببرد و طبق قوانین دانشگاه های ایران,  یکایرانی ممکن است 

دانشجو خارجی تنها بعد از صدور ویزای تحصیلی می تواند به تحصیل و یا 
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گاه بپردازد، بنابراین طرف دوم)دانشجو خارجی( پس آموزش زبان در دانش

از پذیرش در دانشگاه های ایران  باید در کشور خود منتظر بماند تا 

دربارۀ این  ویزای تحصیلی وی صادر شود؛ در این مدت نباید نظر خود را

مراحل  از تغییر دهد زیرا که برخی قرارداد و دانشگاه های مذکور در آن 

و  ایران می باشد خارجه امور و یرانعلوم ا متعلق به وزارت ویزا صدور

 .ممکن است طول بکشد

به شکل  دانشجویی، طرف اول آن را به طرف دوم ویزای صدور از بعد

دوم می  رسال خواهد کرد و طرفالکترونیک از طریق ایمیل و یا واتس آب ا

لی خود را مراجعه کند و ویزای تحصی کشورش در ایران کنسولگری به بایست

برای ثبت نام نهایی در دانشگاه مورد نظر به همراه همه  دریافت کند و

مدارک مورد نیاز ) به زبان فارسی و یا انگلیسی( و ویزای تحصیلی و 

 .به ایران سفر کند عکس سه در چهار و مبلغ ثبت نام در دانشگاه 12حداقل 

ه رسمی انگلیسی بیستم: طرف دوم می بایست تمامی مدارک خود را با ترجم

در کشور خود برای ثبت نام  کشور خود و سفارت ایراناز وزارت خارجه 

 به همراه داشته باشد.نهایی در دانشگاه های ایرانی 

پذیرش برای دانشجویان کشورهای فارسی  بیست و یکم: جهت اقدام برای أخذ

ه زبان) افغانستان، تاجیکستان، ارمنستان، گرجستان و غیره( در دانشگا

های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی اصفهان و علوم پزشکی 

$ به طرف 20( می بایست مبلغ  این قرارداد گلستان،دانشجویان) طرف دوم

دانشگاه های  برای بقیۀ بقیه پذیرش اقدام جهت أخذ اول پرداخت کنند؛

 براساس شرایط مندرج در این قرارداد می باشد. یایران

که به  نسخه دو در و است شده تهیه بند و یک بیست از نامه توافق این •

مورد موافقت هرکدام از طرفین قرارداد ) حضوری یا الکترونیکی( امضای 

 به آن عمل کنند. می بایست طرفین قرارداد می باشد و طرفین 

 

 

 امضا واثر انگشت:/طرف دومامضای شرکت:  نام کامل / اول طرفنام کامل 

 

                                                                                   ....... دوم طرفشاهد                   ....... اولطرف شاهد        

 

 

) فهرست جزئی هزینه های شرکت آراد برای خدمات ارائه شده در زمینه 

 ایرانی و خدمات جانبی دیگر(پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه های 
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 ردیف نوع خدمات هزینه خدمات

300$ 
 الزامي

کسب برگه پذیرش اصلی  

در دانشگاه علوم 

پزشکی . )دانشگاه های 

خارج تهران هزینه 

سفربا هواپیما و 

اتوبوس وغیره اضافه 

 می شود.

1 

$10  

ختیاريا  

مشاوره کامل از شروع 

آشنایی و اقدم تا 

پایان کار و شروع به 

تحصیل دانشجو وپاسخ 

دانشجو در هر زمان به 

 برای هر دانشگاه

2 

$5  

ختیاريا  

دریافت برگه پذیرش 

اولیه برای 

هردانشگاه) نامه 

دریافت مدارک و بررسی 

آنها در دانشگاه( به 

همراه هزینه ایاب و 

 ذهاب

3 

 

$100  

ختیاريا  

 

تایید برگه پذیرش 

اولیه برای هر 

دانشگاه در کل وزارت 

خانه های مربوطه و 

به همراه  سفارت عراق 

 هزینه ی ایاب و ذهاب

4 

$5  

ختیاريا  

تایید برگه پذیرش 

پذیرش اصلی نهایی در 

وزارت بهداشت یا 

وزارت به همراه هزینه 

 ی ایاب و ذهاب

3 

$5  
ختیاريا  

ترجمه برگه پذیرش 

اصلی نهایی در دار 

الترجمه به همراه 

 هزینه ی ایاب و ذهاب

4 

$5  

ختیاري ا  

تایید برگه پذیرش 

نهایی در اصلی 

دادگستری به همراه 

 هزینه ی ایاب و ذهاب

5 
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$3  

ختیاريا  

تایید برگه پذیرش 

اصلی نهایی در وزارت 

امور خارجه همراه با 

 هزینه ایاب و ذهاب

6 

بنا به شرایط 

$(20=سفارت عراق  
$80= یمن  

ختیاريا  

تایید برگه پذیرش 

اصلی نهایی در سفارت 

)بر اساس سفارت مانند 

 خانه های خارجی سفارت

همراه با هزینه ایاب 

 وذهاب

7 

 مجانی

 صدور پیگیری امور

ویزای تحصیلی از سوی 

وزارت علوم و امور 

و ارگان های خارجه 

  دیگر
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$80  

 اختیاری

انجام خدمات همراهی 

دانشجوی خارجی با 

ثبت نام نهایی برای 

در دانشگاه های 

ایرانی در زمان شروع 

 به تحصیل 

9 

ختیاريا  $80  10 ثبت نام اولیه دانشجو 

ختیاريا $80  11 ثبت نام نهایی دانشجو 

$100  
ختیاريا  

ارسال برگه پذیرش با 

پست یا دی اچ ال ) 

متغیر بر اساس هزینه  

 کشورها(

12 

 لکل ساعة

$20  

ختیاريا  

مترجم  به عنوانحضور 

برای کمک به دانشجو 

انجام امور  در امور
در هر  جانبی دیگر

 ساعت )اختیاري(

13 

$50  

ختیاريا  

کسب برگه پذیرش اضافی 

 دردانشگاه دیگر
14 

$3  

ختیاريا  

 رزرو بلیت سفر خارجی

 و داخلی 
15 

$200  

ختیاريا  

برای  خدمات اقدام

پارتمان مناسب آیافتن 

دانشجو های خارجی در 

دانشگاه از خارج  

16 

$10  

ختیاريا  

خدمات خرید سیم کارت 

ایرانی و فعال سازی 

 آن 
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                                                                       989126847336الهاتف: +

 عنوان المکتب:                                                                                        

      GMAIL: dr.abd.hoseini@gmail.com                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$10  

ختیاريا  

خدمات باز کردن 

پرونده برای دانشجوی 

خارجی پس از شروع به 

تحصیل در سفارتخانه 

 او
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- 
مورد مجموع کلي خدمات 

طرف اولنیاز   
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