
 

1 
 

 رادينزبان  موسسهشرايط اخذ نمايندگي 

  اعطای نمایندگی بصورت ارائه سیستم آموزشی و سایر موارد مرتبط می باشد و صرفا به مراکزی تعلق میگیرد که دارای

 پرورش، فرهنگ و ارشاد اسالمی، علوم، تحقیقات و فن آوری باشند.مجوز رسمی از یکی از وزارتخانه های آموزش و 

  روش های همکاری به دو صورت: 

 اعطای نمایندگی -1

 می باشد. پیاده سازی سیستم های آموزشی،اداری،تبلیغاتی،آینده پژوهی -2

 آن ان رادین در شهر مورد نظر می بایستی در مرکز استان و شهرهای بزرگ و پرجمعیتی که هنوز شعبه ای از موسسه زب

 .(1)درصورت تمایل به روش همکاری نوع  دافتتاح نشده است واقع شده باش

 ها مطابق با استانداردهای موسسه زبان رادین  تامین فضای آموزشی مناسب از لحاظ موقعیت محلی، کیفیت بنا و تجهیز شعبه 

  پایان هر ترم واریز حق امتیاز اخذ نمایندگی موسسه زبان رادین  در زمان امضاء قرارداد و پرداخت قدرالسهم موسسه در

 .(1)درصورت تمایل به روش همکاری نوع  آموزشی طبق قرارداد

 مزايا و تسهیالت دريافت نمايندگي از موسسه زبان رادين:

 برخورداری از یک سیستم آموزشی مجرب .1

 های مرتبط DVDدریافت بسته آموزشی شامل کلیه زبان ها، کتاب های اصلی و تکمیلی، راهنمای سیستم و  .2

 پیشرفته دریافت اتوماسیون آموزشی و اداری منحصر به فرد و .3

 دریافت فرم ها و آیین نامه های جامع آموزشی و اداری و ... .4

 برخورداری از خدمات پشتیبانی و حمایتی .5

بهره مندی از نظارت های دوره ای توسط کارشناسان موسسه زبان رادین و ارائه پیشنهاد در جهت رفع موانع آموزشی و  .6

 اداری و ...

 وزانمدرسین و زبان آمپرسنل اداری،  یژهوکارگاه های آموزشی برگزاری  .7

 محتوای قرارداد اعطای نمايندگي:

 ارائه می گردد: و به درخواست متقاضی، بر اساس پکیج های موجود، بخش زیر 4در  مشاوره

 اداری .1

 آموزشی .2

 تبلیغات .3

 آینده پژوهی .4

 :بخش اداری 

 شامل موارد زیر می گردد: اداری مشاوره در بخش

 و نگهداشت( جذب، آموزش درج آگهی استخدام، روش های ی انسانی )شاملجذب نیرو 

 شامل برگزاری دوره های آموزشی، ارزیابی و ارتقا( داریا پرسنل وانمندسازیت( 

 روش های فروش موثرروزترین ب آموزش 

 ،اتوماسیون اداری و ...استقرار، آموزش و پشتیبانی  نصب 



 

2 
 

 بخش آموزشی 

 شامل موارد زیر می گردد: آموزشیمشاوره در بخش 

  در کلیه سطوح مقدماتی و پیشرفتهآموزشی کارگاه های روزترین ببرگزاری 

 شامل آیلتس،  برگزاری آزمون های شبیه سازی شده آزمون های بین المللی(TOEFL )... و 

  در سطح ملی و بین المللی( و ... )شامل ارائه جدیدترین نکات مربوط به تدریس تربیت مدرس ویژه دوره هایبرگزاری 

 (و نگهداشت ، ارزیابیجذب، آموزش درج آگهی استخدام، روش های شامل) جذب اساتید 

 ،اتوماسیون آموزشی و ...استقرار، آموزش و پشتیبانی  نصب 

 بخش تبلیغات 

 شامل موارد زیر می گردد: تبلیغاتمشاوره در بخش 

 روش های تبلیغات موثرروزترین ب 

  بازاریابی و ...های روش جدیدترین معرفی 

  آینده پژوهیبخش 

 شامل موارد زیر می گردد: آینده پژوهیمشاوره در بخش 

 ماموریت موسسه 

 چشم انداز موسسه 

 ... اهداف موسسه و 

 :ويژه پیشنهادات

 :ویژگی ساختمان مورد نظر جهت تاسیس شعبه

 اقع شدن در نقطه ای از شهر که در عین دسترسی آسان دارای ظرفیت جذب زبان آموز باشد، حریم قانونی مورد نظر و

متر از سایر مراکز آموزشی( و مشکل ترافیکی برای ساکنان منطقه ایجاد  150– 250رعایت گردد )فاصله  خانه هاوزارت 

 .ننماید

  ساله ساختمان به نام درخواست  3صورت استیجاری بودن قرارداد حداقل ساختمان مذکور مستقل، بر خیابان اصلی و در

 کننده به صورت اجاره نامه رسمی موجود باشد.

  زبان  15الی  12متری، با گنجایش  18کالس  8می بایست از لحاظ فضای آموزشی دارای حداقل استاندارد ساختمان یک

 .و ...(ق اساتید، اتاق مدیر آموزش، نمازخانه آموز و فضای اداری مناسب باشد )کانتر ثبت نام، اتا

 :كلي مقررات

  کلیه تصمیمات آموزشی از قبیل انتخاب و آموزش مدرسین، نظارت بر کار مدرسین، تعیین سطح ها و ... توسط مدیر

 آموزش دفتر مرکزی موسسه زبان رادین تایید شده باشد، انجام آموزشی که مدیریت و توانایی های او توسط اداره 

 .می گردد

ه تربیت مدرس( را در موسسه زبان رادین گذرانده باشند و پس از تایید دفتر مرکزی )دور  TTCتبصره: تنها مدرسینی که دوره

 .اجازه تدریس خواهند داشت

 رگونه پسوند ، پیشوند و نام مستعادر تابلوی ورودی بدون هر  موسسه زبان رادین، رنگ و آرم استفاده از طرح. 
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 و دقیق تمامی مشاوره های ارائه شده بر طبق آیین نامه درصد، کامل 100ف به رعایت ظمتقاضی احداث شعبه، ملزم و مو

 ها، بخش نامه ها، قراردادها، شرایط و قوانین شعبه مرکزی موسسه زبان رادین می باشد.

  ائه شده از ر، تبلیغاتی و آینده پژوهی اآموزشی ،اداری های سیاست تمامی سازی پیاده و رعایتمتقاضی نمایندگی ملزم به

 می باشد. رادین جانب موسسه زبان

 تی در نوع اجرا تمامی شرایط قراردادها، به منزله عدم تعهد متقاضی به سیا کمی وکا را و عدم رعایت وجهرگونه عدم ا

اجرای تعهدات خود منوط بر قرارداد فی مابین بوده و موسسه زبان رادین حق هرگونه تصمیم گیری و اقدام علیه متقاضی 

 نمایندگی را دارد.

 نمايندگي: ذمراحل اخ

 پرکردن فرم مشخصات فردی )بصورت آنالین( و دریافت تاییدیه از موسسه زبان رادین .1

 ارسال مدارک مورد نیاز .2

 تاییدیه صالحیت کسب نمایندگی که بر عهده کارشناسان موسسه زبان رادین می باشد. .3

 عقد قرارداد .4

 اطالعات تماس

 های با شماره تلفناز طریق واتس اپ اطالعات  دریافت مشاوره رایگان و سایرجهت 

  09016598360 مهندس صنعتی )مدیریت موسسه زبان رادین( -1

 09918949516خانم فرهام کیا )مسئول نمایندگی ها(  -2

  09918949522 خانم شریعتمدار )مسئول نمایندگی ها( -3

 .تماس حاصل نمائید 07136267685و  07136267695 های دفتر مرکزی موسسه شماره تلفن و

 

 موسسه زبان رادین، 7شیراز، بلوار دانشجو، نبش کوچه آدرس: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


