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 آيدا )باتيس بهراد آراد السابقة( شركة آراد آوا 

 للقبوالت الطالبية و خدماتها

 

 مدير عام: دكتور عبداله حسيني •

 وكيل رسمي من الجامعات الطبية اإليرانية 

 

• www.aradad.ir 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 عقد اإلتفاق للحصول على القبول في جامعات الجمهورية اإلسالمية اإليرانية و تقديم الخدمات األخرى الطالبية 

 تم اإلتفاق والتراضي بين كل من: /                      /             إنه في يوم 

 "طرف أول"د.عبداله حسيني بصفة  بإدارة مدير عام "شركة آراد آوا آيدا )باتيس بهراد آراد السابقة("أوالً: 

 ."ثانيطرف " بصفةالطالب/ الشركة ثانياً: 

األخرى   هاخدماتالجامعي وايجاد عالقة تعامل فبما بينهما لخدمة الحصول على القبول بناءً على رغبة الطرفين في 

ألجل مصالحهما المشتركة و تحديد حقوق   في الجامعات اإليرانية ةراسالد  بإستمرار الذين يرغبون  للطالب األجانب

ماتها وفق قوانين الجمهورية  و التزامات كل طرف تجاه اآلخر و وفقاً لما يقتضيه نظام القبوالت الطالبية و خد 

اإلسالمية اإليرانية و خدماتها األخرى من الطرف األول فيما يتعلق بمسئولية الطرف األول و خدماتها للطالب  

 األجانب قام الطرفان بإبرام العقد التالي.

 :شروط االتفاقية

 :الطرفان على ما يليا اتفقفقد 

 اقد والتصرف. بعد أن أقرا بأهليتهما المعتبرة شرعاً للتع

 .جزء ال يتجزأ من هذه االتفاقية يعتبر التمهيد سالف الذكرأوالً: 

القر الطرف الثاني باعتماى على الطرف األول كوكيل حصري في دولة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية للتقديم له  ثانياً: 

آخرين و اقر الطرف األول بالتؤام بإستالم  فيما يختص بالحصول على قبوله و عدم االعتماد و عقد اإلتفاق مع وكالء 

جهوده في   مستمسكاته و تقديم للجامعات اإليرانية و تقديم الخدمات المذكورة في هذا العقد له و أيضاً أال يقصّر

 الحصول على قبول للطرف. 
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ول للطرف  الطرف األ جانبالقبول الجامعي وتقديم خدمات أخرى من  الحصول علىثالثاً: موضوع هذا العقد هو  

 ستذكر في إنتهاء هذا العقد في الملحق على شكل جدول فقط و الغير. التي هي  الثاني و

  يقبل الالعقد  لمدةبعد انتهاء و       /     /    إلى         /     /    أشهر تبدأ من  6رابعًا: مدة سريان هذا العقد 

 .الطرف الثاني أمامالطرف األول أي مسؤولية 

الطرف   اي يطلبهتالقبول ال في شؤوناألخرى  اإلستشارات قديم كافة المعلومات أو بتالطرف األول   زميلتخامساً: 

بما يتعلق بالمواصفات والشروط   العيش تكلفة في الجامعات اإليرانية و و تكاليف دراسةقبول  للحصول علىالثاني 

 .الجمهورية اإلسالمية اإليرانية الجامعية و ظروف

  ضمن هذا العقد شركة وإرسالهاخدمات  إعداد فاتورة يجي عليه  تكلفة الخدمات الطرف األولفيما يختص بسادساً: 

 كالخدمات اإللزامية و اإلختيارية.  للطرف الثاني

تقديم الخدمات  و محاولة لقبول الطالب المذكور بصفته الطرف الثاني يحاول أن يحصل على الالطرف األول  سابعاً:

في فترة   من األسباب  أي سببعلى قبول الطالب ب الطرف األول لم يحصل بعد القبول وإذا   بية إليهاألجن الطالبية

حاولة خالل فترة الحصول على قبوله الملتكلفة  $20يجب أن يدفع الطرف الثاني  معينة )بين شهرين أو ثالثة أشهر(

 الثاني.  إلى الطرف األول لمحاولة و جهوده و عدم قصوره في متابعة شؤون الطرف

وإذا انسحب الطرف  من جانب الطرف األول  بين شهرين أو ثالثة أشهريستغرق نهائي مدة الحصول على قبول  ثامناً: 

إلى  فع مقدماً للطرف األول، ال يرجع المبلغ المقدمقراره و قرر انسحاب مبلغه الذي د  عن بعد إبرام العقد الثاني

 الشركة تضيع كلها. الثاني بسبب أن محاوالت الطرف 

كمعجل الدفع لمباشرة الطرف األول بالتقديم و  دوالر للطرف األول  100 مبلغ فعبدالطرف الثاني يلتزم تاسعاً: 

 في الجامعة للحصول على القبول و خدماته سيكون على عاتق الطرف األول. شؤون الطالب )الطرف الثاني( متابعة 

 ازعات )القدر اهلل( يتم تسويتها بالحلول الودية بين الطرفين و الغير. نشوء أي خالفات أو منعاشراً: في حالة 
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مع أشخاص أو  ات اإليرانيةلقبول في الجامعللحصول على اإبرام عقد أن يقوم بحادي عشر: ال يحق للطرف الثاني 

لتزم الطرف األول  المبدئي إليه و اليالمبلغ   و إن يفعل هذا ال يرجع سريان العقد في مدةمكاتب غير الطرف األول  

 أمام تعهداته قبل الطرف الثاني.مسؤولية بأي  

يحاول  ية لكيات إيران جامعثالثة ( في إختصاصات ثالثة خيارات ) أن يختارعلى الطرف الثاني   يجب ثاني عشر:

  المطلوبة على حسب وإحدى الجامعات اإليرانية المطلوبة ى اإلختصاصات حصول على قبول في أحدبالالطرف األول  

 :على سبيل المثالالتقديم و التأخير، 

 جامعة طهران للعلوم الطبية -عام طب  .1

 جامعة إيران للعلوم الطبية  -عام طب  .2

 جامعة العلوم الطبية شيراز  -عام طب  .3

 إختيارات الطالب: 

1. ................................................ .......................... 

2. ................................................ .......................... 

3. ................................................ .......................... 

في   اعالها رةلحصول على قبول إضافي من غير هذه الجامعات الثالثة المذكوالثاني اف  ثالث عشر: إذا طلب الطر

 للطرف األول. دوالرًا  50 مبلغ  فيجب عليه دفعالعقد متزامناً 

(  للخدمات القبول الطالبية و غيرها رادآ الطرف األول )شركة باتيس بهراد  قدمهاتالخدمات التي  تكاليفرابع عشر: 

من هذا العقد داخل الجدول و بعض الخدمات تكون الزامية و بعضها تكون اختيارية أو ال يختار  يذكر في الملحق 

 ولكن الخدمات اإللزامية فهي ضرورية أخذها من جانب الدطرف الثاني وفق الجدول األخير في هذا العقد. 

دماتها للطرف الثاني حاول و بذل جميع جهوده في الحصول على قبول جامعي و خ خامس عشر: إذا الطرف األول 

من األسباب في  أي سبب على حسب خيارات الطرف الثاني ولكنه إن لم يحصل الطرف األول النتيجة المطلوبة ب 
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يدا )باتيس بهراد آراد السابقة( مبلغ  هراً إلى شهرين( تأخذ شركة آراد آوا آالوقت المحدد للحصول على القبول )ش

 ة و بقية المبلغ سيسترجع إلى الطرف الثاني عن طريق حوالة دولية. كاتعاب محاوالتها خالل هذه الفتر 20$

يجي على الطرف األول و الثاني توقيع العقد إمّا يدوياً و إمّا إلكترونياً و يجب على الطرف الثاني أن سادس عشر: 

 info@aradad.irيوقع هذا العقد و يرسله الكترونياً إلى عنوان البريد اإللكتروني للشركة: 

 00989126847336او الى رقم الطرف االول على الواتس اب: 

ورقمه  الثانيللطرف  اإليميلحتى نهاية العقد. أيضا عنوان  عندهما الطرف األول و الثاني يحفظه لكي

 .  ..............................................................  و..............

للتواصالت خالل فترة العقد و ال يستطيع تغيرهما إال أن يطلع الطرف األول رسمياً و   و يؤيده اللطرف الثاني كوسيلة

 يؤيد الطرف األول. 

)شركة باتيس بهراد آراد للخدمات القبولية الطالبية و غيرها( يجب علي  التواصل مع الطرف األول   زمنسابع عشر: 

أو  00989126847336طريق رقم الواتس آب الطرف الثاني أن يتواصل و يتابع شؤونه مع الطرف األول عن 

 . info@aradad.ir عن طريق البريد اإللكتروني للشركة 

تحويل كل تكاليف الطرف األول عن طريق معتمد الشركة في شركى السفير أو  الطرف الثانييدب على ثامن عشر: 

الثاني و إذا الطرف الثاني لم يحول التكاليف المتعلقة بالطرف  أشخاص آخرون بعى إءالع الطرف األول للطرف 

ب القبول و إرسال رقم  األول، ال يلتزم الكرف األول بإكمال تعهداته أمام الطرف الثاني و هذا المبلغ يدفع لتوفير كتا

 و تاريخ الفيزا الدراسية و اإلستشارات الكاملة من جانب الطرف األول. 

لكي يعرف أن إجراءات الحصول على الفيزا الدراسية وفق قوانين الجمهورية  على الطرف الثاني يجب  تاسع عشر: 

ن و إطالع الطرف األول إلى الثاني إلصدا  اإلسالمية اإليرانية تبدأ بعد إصدار ورقة القبول النهائي للطالب األجنبيي

 قبوله.

و يستطيع الطالب   شهرممكن يستغرق للطالب األجانب المقبولين في الجامعات اإليرانية  فيزا دراسيةإصدار رقم  و

الدولي المباشرة بالدراسة أو مباشرة بكورس اللغة في الجامعة بعى إصدار فيزا الدراسية وفق قوانين الجامعات  

mailto:info@aradad.ir
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على الطرف الثاني أن ينتظر بعى إصدار قبوله في الجامعات اإليرانية، في بالده حتى تصدر فيزا  انية لذلك اإلير

الدراسية و في هذه الفترة عليه أن ال يغير رأيه بعض اجراءات الفيزا الدراسية بيد وزارة التعليم العالي اإليراني و 

 وزارة األمن والخارجية اإليرانية.

فيزا دراسية يرسله الطرف األول إلى الطرف الثاني و يراجع الطرف الثاني إلى قنصلية إيرانية في   رقمبعد إصدار  و 

بالده و يستلم الفيزا الدراسية و يسافر إلى اإليران مع مستمسكاته الدراسية و تنسيق مع الطرف األول للتسجيل  

 النهائي. 

 بلدهلالخارجية   ترجمة إنجليزية رسمية من الوزارة مستمسكاته معالطرف الثاني جميع   أن يكون لديعشرين: يجب 

 .للتسجيل النهائي صورة شخصية والفيزا الدراسية 12والسفارة اإليرانية الموجودة في بلده مع 

تقديم لكل من جامعات طهران للعلوم الطبية و إصفهان للعلوم الطبية و كلستان للعلوم الطبية الحادي والعشرون:  

 قية الجامعات سوف تعتمد على شروط هذا العقد. دوالر و تحصيل القبول لب 50 الثاني )الطالب(تتكلف للطرف  
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حررت هذه اإلتفاقية في واحد و عشرون بنداً و من نسختين إلكترونيتين أو غير ألكترونية يستلم كل طرف نسخة  

 منها للعمل بموجبها. 

 

 عنوان رقم:   /األول الطرف

 

 

 

 الثاني/ عنوان رقم: الطرف 

 

 

 

 

 :لطرف األوللشاهد ال

 

 

 

 

 :لطرف الثانيلشاهد ال
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فهرس تفصيلي لتكاليف الطرف األول شركة آراد آوا آيدا )باتيس بهراد أراد السابقة( لخدمات القبوالت الطالبية  

 أمام كل خدمات تقوم بها لقبول طالب أجنبيين كالطرف الثاني

 في جامعات ايرانية و غيرها: 

 تكلفة الخدمات  نوع الخدمات  الرديف 

 $100 الحصول على ورقة القبول األصلية  1

 اختياري  $30 اإلستقبال بالمطار عند تسجيل الطالب  2

 اختياري  $5 حصول على قبول اولى لكل جامعة مع اجور سيارات االجرة  3

تصديق ورقة قبول اولى  لكل جامعة في كل الوزارات و  4

 العراقية مع اجور سيارات االجرة السفارة 

 اختياري  100$

في وزارة الصحة أو  تصديق ورقة القبول األصلية النهائية  5

 وزارة التعليم مع اجور سيارات االجرة 

 اختياري  5$

ترجمة ورقة القبول األصلية النهائية في مكتب الترجمة مع   6

 اجور سيارات االجرة 

 اختياري  5$

تصديق ورقة القبول األصلية النهائية في وزارة العدل مع اجور  7

 سيارات االجرة 

 اختياري  5$

تصديق ورقة القبول األصلية النهائية في السفارة مع اجور   8

 سيارات االجرة 

 اختياري  3$

تصديق ورقة القبول االصلية النهائية في السفارة مع اجور   9

 سيارات اجرة 

حسب السفارة )سفارة عراقية  على 

 =15$) 

 ($80)سفارة اليمن = 

 اختياري 

 مجاني متابعة شؤون إصدار فيزا الدراسية للتسجيل النهائي  10
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حضور مع الطالب في الجامعة في زمن المباشرة بالدراسة في  11

 جامعات طهرانية 

 اختياري  80$

 اختياري  $10 للطالب  اولىتسجيل  12

 اختياري  $10 نهائي للطالب تسجيل  13

تتغير التكلفة على اساس  $100 إرسال ورقة القبول االصلي عن طريق بريد او دي اج ال  14

 تكلفة البالد( اختياري 

 $20لكل ساعة  حضور كمترجم للطالب لمساعدته بأموره األخرى  15

 اختياري 

 اختياري  $50 حصول على قبول إضافي لجامعة أخرى 16

 اختياري  $3 بطاقة السفر الخارجي والداخليحجز  17

محاولة للحصول على سكن مناسب خارج الجامعة للطالب   18

 واالستقرار فيه 

 اختياري  10$

المحاولة للحصول على التخفيض من الجامعات و مساعدة  19

 الطالب باألمور المالية 

 اختياري  50$

المباشرة خدمات متابعة فتح الملف بالسفارة للطالب بعد   20

 بالدراسة 

 اختياري  10$

 - المجموع الكلي للخدمات  21

   


