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 ........................به شماره شناسنامه  ...............و کد ملی ................
...............
فرزند  .............به نشانی  ......................و کد پستی :
همراه  .................به عنوان طرف اول که اینجا مدرس نامیده می شود و وب سایت هوشمندان
به آدرس  :اصفهان خیابان جی ،روبه روی هتل نگین جی ساختمان پدیده طبقه اول واحد  2کد
پستی 8156155987 :به عنوان طرف دوم منعقد می گردد و کلیه موارد مذکور در آن برای طرفین الزم
االجرا بوده و متعهد به اجرای تمامی مفاد آن می باشند.
موضوع همکاری و قرارداد آموزش ..........................
•

مبلغ قرارداد به ازای یک ساعت مفید آموزشی :مبلغ قرارداد به ازای یک ساعت آموزشی طبق
تومان معادل
................
توافق دو طرف هوشمندان و استاد برابر با
 .................لایر است.

•

نوع قرارداد موقت بوده و در صورت عدم تمایل به ادامه امور همکاری قابل فسخ است.

تعهدات مدرس:
•

طرف اول متعهد می گردد که کلیپ آموزشی مورد نظر را با بهترین کیفیت و در تاریخ
 .......................تحویل وب سایت هوشمندان دهد.

•

از زمان شروع همکاری ،مدرس موظف است هر فصل را پس از اتمام برای هوشمندان ارسال
نماید تا از تایید آموزش مطمئن شود ،بعالوه تا زمانی که اولین پرداخت مدرس پس از
اتمام آموزش انجام نشود ،هوشمندان آموزش را در وب سایت قرار نمیدهد.

•

در صورتی که در آموزش از نرم افزار خاصی استفاده می شود حتما باید از آخرین نسخه
نرم افزار استفاده شود در غیر این صورت آموزش تایید نمیشود.

•

مدرس موظف است که سر فصل های دوره ی آموزشی مورد نظر و نیز ویدئو دمو آموزشی را در کمترین
زمان ممکن تا قبل از تحویل پروژه نهایی فایل کامل ویدئو آموزشی در اختیار سایت هوشمندان
قرار دهد.

•

در پایان پروژه مدرس موظف است دو مقاله مرتبط با عنوان آموزش را در اختیار
هوشمندان قرار دهد .منظور از مقاله چند پاراگراف در خصوص موضوع آموزش از دیدگاه
مدرس است.

•

مدرس موظف است پایان آموزش ،چند پاراگراف از خالصه ی آموزش را به عنوان  captionدر
اختیار هوشمندان قرار دهد.

•

مدرس موظف است لوگو و آدرس سایت هوشمندان را در فیلم آموزشی درج نماید و از ابتدا تا
انتهای ویدئو  ،لوگو مذکور ادامه داشته و موجود باشد به عالوه در ابتدای هر فصل اعالم
نمایند که ویدئوی آموزشی مذکور با همکاری وب سایت هوشمندان ساخته شده است در غیر
اینصورت ویدئو آموزشی تایید نمی شود.

•

مدرس موظف است که ابتدای دمو آموزش مذکور و هر فصل آموزشی ویدئو لوگو وب سایت هوشمندان
را قرار دهد در غیر اینصورت ویدئو آموزشی تایید نمیشود

•

در مدت زمان ضبط آموزش ،پیش زمینه صفحه نمایشگر کامپیوتر مدرس عکس هایی باشد که از
وبسایت هوشمندان ارسال و تایید شده باشد در غیر اینصورت ویدئو آموزشی تایید نمی شود.

•

مدرس موظف و متعهد می گردد از فیلم آموزشی خود پشتیبانی کرده و پاسخگوی کاربران وب سایت
هوشمندان باشد ،که پاسخ سواالت کاربران صرفا به واسطه ی ادمین سایت هوشمندان تایید و در
سایت قرار داده می شود.

•

هر گونه تغییر در سر فصل های آموزشی و یا پروژه و  ...صرفا با هماهنگی و توافق کتبی و قبلی
طرفین امکان پذیر است.

•

حق مالکیت معنوی کلیه ویدئو ها و کلیپ های آموزشی ساخته شده ،متعلق به شرکت و سایت
هوشمندان است و مدرس به هیچ وجه حق هر گونه کپی برداری و یا فروش به سایت های دیگر را
نداشته و یا هرگونه سوء استفاده دیگر پیگرد قانونی دارد.

•

قیمت فیلمهای آموزشی که در سایت قرار داده می شود را وب سایت هوشمندان تعیین میکند و
مدرس هیچ گونه حق و یا اظهار نظری در این خصوص ندارد.

•

توجه به نکات زیر هنگام ضبط ویدئو الزامی است و عدم رعایت آن منجر به بی کیفیتی ویدئو
آموزشی می گردد.

•

•

از بیان مطالب غیر ضروری خودداری کنید.

•

حداکثر زمان مناسب هر کلیپ  60دقیقه می باشد و چنانچه برای یک سرفصل بیشتر از زمان
تعیین شده وقت نیاز داشتید آن سرفصل را در چند قسمت ضبط کنید و توجه داشته باشید
که آن سرفصل شروع و پایان انحصاری داشته باشد و عنوان شود که ادامه آن در قسمت بعد
خواهد بود.

•

صدا باید بدون نویز ،بدون صدای اضافی مانند فن لپ تاپ و صداهای دیگر محیط و کامال
شفاف و واضح باشد .کیفیت باالی صدا نیازی به سخت افزار خاصی ندارد و تنها کافی است
با استفاده از یک هندزفری به کیفیت مطلوبتان برسید.

•

قبل از ضبط دوره  ،مطالب مهم را تیتروار برای خود مشخص کنید و سپس اقدام به ضبط
نمایید.

در صورت رعایت نکردن موارد فوق الذکر و هر گونه تخطی  ،امتیاز مدرس کم خواهد شد.

حق السعی مدرس:
•

پس از تحویل ویدئو و تایید آن از جانب وب سایت هوشمندان از کلیه جهات اعم از کیفیت و ، ...
شرکت موظف است که پس از تایید 50 ،درصد حق الزحمه مدرس را به صورت نقدی در وجه مدرس
پرداخت نماید و  25درصد از ما بقی حق الزحمه ظرف مدت دو ماه پس از تحویل ویدئو و 25
درصد دیگر آن نیز پس از گذشت یک ماه از پرداخت دوم واریز خواهد شد.

•

ویدئو آموزشی پس از ارسال آموزش به طور کامل  ،توسط تیم بررسی کیفیت آموزش وب سایت
هوشمندان بازدید و مبلغ نهایی قرارداد طبق آیتم های جدول زیر محاسبه می شود ،الزم به ذکر
است چنانچه هر یک از موارد زیر در طول آموزش رعایت نشود از مبلغ تعیین شده در قرارداد
طبق جدول زیر درصدی کسر خواهد شد.
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 1کیفیت آموزش  :فن بیان و تسلط مدرس در تدریس -کیفیت صدا و عدم وجود نویز در آموزش –
کیفیت تصویر ،تلفظ صحیح لغات التین.
2محتوای دوره  :عنوان سرفصل دوره آموزشی ،تکنولوژی آموزش داده شده و موارد آموزشی
که مدرس در اختیار کاربر قرار میدهد و همچنین با وب سایت هوشمندان به توافق
رسیده است.

•

3پروژه محور بودن آموزش :سرفصلهای آموزش به یک پروژه پرکاربرد ،جدیدکه
اینترنت قبال آموزش داده نشده باشد ختم شود.

•

4نوآوری و زمان بندی آموزش :نوآوری در ساخت دموی آموزشی و سرفصل های آموزش ،جدید
بودن و یکتا بودن دوره ی آموزشی در اینترنت ،تحویل به موقع و سریع آموزش.

در

•

هیچ یک از مواد قرارداد به معنای شراکت یا وجود رابطه کارگر و کارفرمایی فی مابین مدرس
و وب سایت هوشمندان نبوده و نخواهد بود.

•

این قرارداد در دو نسخه که هر دو نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان و واحد است
تنظیم و امضاء شده و پس از آن الزم االجرا برای طرفین می باشد.

تذکر :بعد از امضای تمامی صفحات ،دو نسخه قرارداد را به آدرس پستی ذکر شده در قرارداد
ارسال نمایید ،هزینه ارسال پستی پس از اتمام قرارداد به حساب مدرس واریز خواهد شد .در
صورتی که قرارداد از طرف مدرس فسخ شود هزینه پستی به مدرس پرداخت نخواهد شد.

