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 نمونه قرارداد سازمان مهاجرنی سماکاو
 

 سماکاو بوده و برای اشنانی شما با کلیت قرارداد ارائه شده است. در صورنی که تصمیم ن
انی برای عقد هاین رصفا نمونه کیل قراردادهای سازمان مهاجرنی

 با این سازمان را دارید از همکاران ما در بخش امور قراردادها نسخه فقط انگلییس با اطالعات و موارد شخیص خود را درخواست نمایید. قرارداد 
+ مستقیم و یا از 17788192270ا شماره تلفن و ی  admin@samakav.com برای ارتباط با کارشناسان امور قرارداد سازمان مهاجرنی سماکاو با ایمیل 

 طریق واتس اپ در تماس باشید. 
 

 معتبر بوده و فقط از طریق ایمیل سازمان ب
ای شما ر بسیار مهم: تمایم قراردادهای سازمان مهاجرنی سماکاو فقط و فقط با امضای خانم سمانه کاونی

 ارسال خواهد شد. 
 برای شما ارسال شده جدا خوداری کنید و در ارسع وقت به ما اطالع دهید.  samakav.com@از جواب دادن به هر ایمییل که غبر از 

ی دلیل لطفا از ارسال مدارک و ارائه  عات اطال ما همواره به صورت امن و برای مسائل مهم و اصیل از طریق ایمیل با شما در ارتباط هستیم، به همیر
 ی نمایید. خصویص خود در شبکه های مجازی با ما جدا خودار 

 
RCIC Membership Number: R523726                  
 
1. Contact Information  

 در این قسمت اطالعات شما به عنوان موکل درج خواهد شد

Between Client(s)/Designate 
Name:  
Date of Birth:  
Tel:  
Email:  
Address: 
 
AND 
 
Regulated Canadian Immigration Consultant (RCIC)  

 طرف دوم قرارداد )وکیل شما( خانم سمانه کاونی خواهد بود

Samaneh Kavei 
 
2. RCIC Responsibilities and Commitment  

The Client(s) asked the RCIC, and the RCIC has agreed, to act for the Client(s) in the matter of skilled worker immigration 

application. In consideration of the fees paid and the matter stated above, the RCIC agrees to do the following: 

 در این بخش بسته به نوع قرارداد شما وظایف ما به عنوان وکیل شما ذکر خواهد شد

3. Client(s) Responsibilities and Commitment 

The Client(s) must provide, upon request from the RCIC: 

All necessary documentation: All documentation in English or French, or with an English or French translation 

mailto:admin@samakav.com
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The member’s obligations under the Retainer Agreement are null and void if the Client(s) knowingly provide(s) any 
inaccurate, misleading or false material information.  The client’s financial obligations remain. 

 وظایف شما به عنوان موکل: 
سخه ترجمه نسخه اصیل و نشما  بنا به درخواست وکیل شما موظف خواهید بود مدارک مورد نیاز برای ارائه به اداره مهاجرت و هر ارگان مرتبط با پرونده

 شده آن را )به انگلییس و یا فرانسه( به وکیل ارائه نمایید. 
در اینصورت . د قرار ده وکیل ار یذب در اختک  ا ینادرست ، گمراه کننده  مداریکاز اطالعات  با آگایه یکه مشبی   فاقد اعتبار است در صورنی  وکیلتعهدات 

  موکل تعهدات مایل
ی
 .است همچنان باق

4. Billing method 

The Client will be billed by flat fee. All the fees are in Canadian Dollars. 

 تمایم پرداخت ها در این قرارداد بدون پرداخت مالیات بوده و به دالر کانادا میباشد

5. Payment Terms and Conditions 

 قیمت کل قرارداد در این قسمت ارائه خواهد شد

Professional Fees   

Other [e.g., disbursements, courier fees, Incorporation fees, etc.]  

Applicable Taxes  

Government Fees Payable by client  

Total Cost   

 

The above amount is to be paid by the Client(s) and is subject to change upon mutual agreement of both parties. 

ک هر دو طرف تغ پرداخت یموکل مبلغ فوق توسط م  .ابدی یم یبر شود و در صورت توافق مشبی

6. Payment Schedule 

 ریز مراحل پرداخت در این قسمت ارائه میشود

Deposit   

1st Balance   

2nd Balance   

3rd balance 

4th balance 

  

7. Refund Policy  

 

The Client(s) acknowledge that the granting of a visa or status and the time required for processing this application is at 

the sole discretion of the government and not the RCIC. 

If, however, the application is denied because of an error or omission on the part of the RCIC or professional staff, the 

RCIC will refund all professional fees collected.  The Client(s) agree that the fees paid are for services indicated above, 

and any refund is strictly limited to the amount and currency of fees paid.   

In the case of discontinuation of the application for any reason other than RCIC error or mistake, no refund is payable to 

the client.    
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 بند باز پرداخت

 یرس یبرا از یو زمان مورد ن زا یو  یکنند که اعطا  یم د ییتا انیمشبی 
 

 .است RCIC دولت و نه ار یدرخواست تنها تحت اخت نیبه ا دیک

شده مربوط به  افتیدر  یهانهیتمام هز   RCIC ,کارمندان مربوطه رد شود  ا ی RCIC یاز سو  یقصور  ا یوجود، اگر درخواست به خاطر هرگونه اشتباه  نیا با 

 یرس
 

و هر  شد  رهااست که در باال به آنها اش خدمانی  یبرا پرداختی  یکنند که دستمزد ها  دهد. مراجعه کنندگان توافق یم به درخواست را پس یم دیک

 یمستق بازپرداختی 
 
 .محدود خواهد بود به مبلغ و واحد پول مبلغ پرداختی  ما

  

8. Dispute Resolution 

Please be advised that Samaneh Kavei is a member in good standing of the Immigration Consultants of Canada Regulatory 

Council (ICCRC), and as such, is bound by its By-laws, Code of Professional Ethics, and associated Regulations.  

In the event of a dispute, the Client(s) and RCIC are to make every effort to resolve the matter between the two parties.  

In the event a resolution cannot be reached, the Client(s) are to present the complaint in writing to the RCIC and allow 

the RCIC 30 days to respond to the Client(s).  In the event the dispute is still unresolved, the Client(s) may follow the 

complaint and discipline procedure outlined by ICCRC on their website: http://www.iccrc-

crcic.ca/public/complaintsDiscipline.cfm   NOTE:  All complaint forms must be signed. 

 حل اختالف

و،یاست, و از ا (ICCRC) کانادا  قانون گذار مشاوران مهاجرنی  یموفق شورا یاز اعضا یکی رساند که سمانه کاونی  به اطالع یم ی به آ بی ی نامه ها، قوان ییر  یر

  .است بند یزمان پاسا نیو مقررات ا یاخالق حرفه ا

 د یحل رس راه کیکه نتوان به   دو طرف تالش کنند. در صورنی  انیحل موضوع م یتوانند برا یم RCICصورت بروز هرگونه اختالف مراجعه کنندگان و در 

هنوز حل  الفکه اخت  کنندگان پاسخ دهد. در صورنی روز زمان دارد تا به مراجعه یس  RCIC دهند و ارائه یم RCIC را به مکتونر  تیمراجعه کنندگان شکا

-http://www.iccrc تیعنوان شده در وبسا یهاو دستورالعمل تینشده باشد، مراجعه کنندگان ممکن است شکا

crcic.ca/public/complaintsDiscipline.cfm کنند  یبر گیرا  پ: 

 امضا شوند د یبا تیشکا ی: تمام فرم هانکته

ICCRC Contact Information: 

Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC) 

5500 North Service Rd., Suite 1002 

Burlington, ON, L7L 6W6 

Toll free: 1-877-836-7543 

 

9. Confidentiality 

All information and documentation reviewed by the RCIC, required by CIC and all other governing bodies, and used for 

the preparation of the application will not be divulged to any third party, other than agents and employees, without prior 

consent, except as demanded by law.  The RCIC, and all agents and employees of the RCIC, are also bound by the 

confidentiality requirements of Article 8.1 and 8.5 of the Code of Professional Ethics. 

The Client(s) agrees to the use of electronic communication and storage of confidential information.  The RCIC will use 

his/her best efforts to maintain a high degree of security for electronic communication and information storage. 

 محرمانه بودن اطالعات

http://www.iccrc-crcic.ca/public/complaintsDiscipline.cfm
http://www.iccrc-crcic.ca/public/complaintsDiscipline.cfm
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 یآماده ساز  یشود، و برا درخواست یم گر ید یو تمام نهادها CIC یاز سو  د،بر گ  قرار یم تی یمورد بازب IRCIC یکه از سو   یتمام اطالعات و اسناد

دستور  نیا نوناق یمگر آنکه از سو  د،بر گ  قرار نیم یکارمند  ا ی ندهیطرف سوم، نما چیه ار یدر اخت بدون اجازه قبیل د،بر گ  رخواست مورد استفاده قرار یمد

ی ، نRCIC و کارمندان ندگانی، تمام نما RCIC .داده شده باشد ط محرمانه بودن از ماده  بر ی مجموعه قوان 8.5و  8.1متعهد به رسر  نی اصوِل اخالق حرفه ا یر

 هستند

ون یراه ها قیکنندگان نسبت به ارتباط از طر   مراجعه ون  تالش یم RCIC .محرمانه اطالعات توافق خواهند کرد هبر و ذخ یکیالکبی و  یکیکند تا ارتباط الکبی

 .برخوردار باشند تیدرجه امن نیاطالعات از باالتر  هبر ذخ

 
10. Force Majeure 

The RCIC’s failure to perform any term of this Retainer Agreement, as a result of conditions beyond his/her control such 

as, but not limited to, governmental restrictions or subsequent legislation, war, strikes, or acts of God, shall not be 

deemed a breach of this Agreement. 

 یوارد اضطرار م

ا ی جهیدر نت ل،یاستخدام وک یتوافق نامه  نیا یاز بند ها کیهر  ینسبت به اجرا RCICنی عدم توانا  ل ا یطیرسر  تیمحدود سازمان، مانند  نیفراتر از کنبی

ی قوان ا ی دولتی  یها  .شود بعنوان نقض توافق نامه در نظر گرفته نیم یعیآن، جنگ، اعتصابات و حوادث طب یر

 
11. Change Policy 

 
The Client(s) acknowledge that if the RCIC is asked to act on the Client(s) behalf on matters other than those outlined 

above in this Agreement, or because of a material change in the Client(s) circumstances, or because of material facts not 

disclosed at the outset of the application, or because of a change in government legislation regarding the processing of 

immigration-related applications, the Agreement can be modified accordingly upon mutual agreement. 

 استیس یبر تغ

ر بخاط ا یتوافق ،  نیاز موارد عنوان شده در ا بر غ مراجعه کننده در مورد موضویع یخواسته شود تا از سو   RCIC ه اگر ازکنند ک  یم د ییکنندگان تا  مراجعه

ی قوان در یبر بخاطر تغ ا یارائه درخواست مطرح نشدند،  یکه از ابتدا  قی یبخاطر موارد و حقا ا ی ،یدر مورد مشبی  مسائیل یبر تغ  یبطه با رسدر را دولت یر
 

به  دیک

  .دبر قرار گ یبر دو طرفه مورد اصالح وتغ تیتواند براساس رضا اقدام کند، توافق نامه یم مهاجرنی  یدرخواست ها

 

 

 

12. Other 

12.1   In the event Citizenship and Immigration Canada (CIC) or Human Resources Skills and Development Canada (HRSDC) 

should contact the Client(s) directly, the Client(s) are instructed to notify the RCIC immediately. 

12.2   The Client(s) are to immediately advise the RCIC of any change in the marital, family, or civil status or change of 
physical address or contact information for any person included in the application. 

12. 3   The Client(s) understand(s) that they must be accurate and honest in the information they provide(s) and that any 
inaccuracies may void this Agreement, or seriously affect the outcome of the application or the retention of any status 
they may obtain. 
 
12.4   In the event of a joint retainer agreement, pursuant to Article 13 of the Code of Professional Ethics, the Client(s) 

understand that no information received in connection with the matter from one Client can be treated as confidential so 



 این نمونه قرارداد فاقد اعتبار قانونی میباشد
This agreement is not legally valid 

P a g e  5  o f  1 1               A p r i l  2 9 ,  2 0 2 1  C l i e n t  I n i t i a l  |  
 

 
 

far as any of the other Clients are concerned (Article 13.1.1) and that if a conflict develops that cannot be resolved, the 

RCIC cannot continue to act for both or all of the Clients and may have to withdraw completely (Article 13.1.2). 

 گریموارد د

با مراجعه کنندگان تماس  ما یمستق (HRSDC) کانادا  اداره توسعه و مهارت منابع انسانی  ا ی (CIC) کانادا  یره مهاجرت و شهروندکه ادا  صورنی  در  12.1

  .کنند  اطالع رسانی  RCIC فورا به د یمراجه کنندگان با ند،بر بگ

  تیوضع ا یتاهل، خانواده  تیدر وضع یبر هرگونه تغ د یکنندگان با  مراجعه 12.2
ی
مشان در که نا  یاطالعات تماس افراد ا یدر آدرس  یبر تغ ا ی حقوق

 .کنند  اطالع رسانی  RCIC درخواست ذکر شده است را فورا به

ق ممکن است موجب نقض تواف و صادق باشند، هرگونه اطالعات نادرستی  قیدر ارائه اطالعات دق د یکنندگان مطلع هستند که آنها با  مراجعه 12.3

 .قرار دهد بر درخواست را تحت تاث جینتا یر جدممکن است بطو  ا ینامه شود، و 

ک، در ن   کیبه  دنیصورت رس در  12.4
ی از مجموعه قوان 13ماده  توافق مشبی  کیکه   دانند که تا زمانی  مراجعه کنندگان یم ،یااصول اخالق حرفه یر

ی ن یگر یموضوع به مراجعه کننده د  اگر ا نکهی( و ا13.1مربوط است آن اطالعات به عنوان اطالعات محرمانه در نظر گرفته نخواهد شد )بند  بر
ی
به  ختالق

اقدامات مربوط به کار مراجعه کنندگان را ادامه دهد و ممکن است مجبور به بازگرداندن کامل درخواست  تواند نیم RCIC که قابل حل نباشد  د یایوجود ب

 .(13.1.2 )بند شود 

13. Termination 

13.1   This Agreement is considered terminated upon completion of tasks identified under section 2 of this agreement. 

13.2   This Agreement is considered terminated if material changes occur to the Client(s) application or eligibility, which 

make it impossible to proceed with services detailed in section 2 of this Agreement. 

13.3   This Agreement may be terminated, upon writing, by the Client(s), at which time any outstanding fees or 

disbursements will be refunded by the RCIC to the Client(s) / any outstanding fees or disbursements will be remitted by 

the Client(s) to the RCIC.   

13.4   Pursuant to Article 14 of the Code of Professional Ethics, this Agreement may be terminated, upon writing, by the 

RCIC, provided withdrawal does not cause prejudice to the Client(s). 

13.5   This Agreement is subject to the laws in effect in the Province/Territory of BC, Canada. 

 اتمام قرارداد

 .ابدی ، قرارداد خاتمه یم۲عنوان شده در بخش  فیپس از انجام وظا 13.1

ا نیا 13.2 از  ۲ که انجام ادامه خدمات عنوان شده در بخش  ابد ی یبر مراجعه کنندگان تغ سنجر  تیصالح ا یکه درخواست   ابد ی خاتمه یم یطیقرارداددر رسر

  .کندیم ممکنبر توافق نامه را غ نیا

 مانده یا استفاده نشد 13.3
ی
ایط با توافق دو طرفه امکان فسق قرارداد وجود دارد. در این حالت هر هزینه یا پرداخت یا بدیه با ق هر از سوی  هدر برخی رسر

ی به طرف دیگر پرداخت یا تسویه خواهد شد.    یک از طرفیر

ی از مجموعه قوان 14بند  در ن   13.4 بازپرداخت  ، کهبرسد  انیبه پا RCIC یتوافق نامه بصورت مکتوب از سو  نیممکن است ا ،یااصول اخالق حرفه یر

  .کند  را متوجه مراجعه کننده نیم خسارنی 

ی قراردادبر اساس قوان نیا ۱۳.۵  کانادا است  یایکلمب  شیتیاستان/ منطقه بر  یر

 
14. Validation 
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The Client(s) acknowledge that they have read this Agreement, understand it, have obtained such independent legal 
advice as they deem appropriate, have sought translation and agree to be bound by its terms.   

 اعتبار قرارداد د ییتا
ا قانونی  نی اند، و راهنمامتوجه شده آن را به خونر  یاند، تمام بندهاقرارداد را خوانده نیند که اکن  یم د ییکنندگان تا  مراجعه   افتیخود را در  طیمتناسب با رسر
 .شوند آن متعهد یم یاند، و به بندهاکرده

 
15. Government fees 

 لیست موارد هزینه های دولتی بر اساس پرونده شما در این قسمت ارائه خواهد شد

 

 موارد بیشتر در رابطه با قرارداد: 

ی لطفا قرارداد را کامل مطالعه نموده و پا پس از ارسال اصل قرارداد،  مرقوم و در صفحه آخر در محل مربوطه  XX خود را به صورت الینشیهر صفحه ا ییر

 دییبفرما خی    امضا و تار 

  

  متیدر همان روز پرداخت ق باشد که در صورت پرداخت ريایل یم ر ینحوه پرداخت: پرداخت به دو واحد ريال و دالر امکان پذ
ی
ورد اعتماد م دالر را از رصاق

  ،شد خواهد ارائه  وستیما که اطالعاتش به پ
ی
را به همراه قرارداد  پرداخی  شی. سپس فد یینما ز یوار  رانیدر ا استعالم گرفته و  آن را به شماره حساب رصاق

 .دییما ارسال نما یامضا شده برا

 

 :ستیچ الیشینیا

  یبرا تی یگز یجا
 

 باشدیم امضا است که فقط به صورت اول نام و نام خانوادیک

 

  E  اول نام  و   Hکه HE به صورت الیشینیباشد ا یمیابراه د یکه اسمش حم  یفرد یعنوان مثال برا به
 

 .خواهد بود اول نام خانوادیک

ده خود را نسبت به آن بداند استفا مهم که الزم هست طرف قرارداد اگایه یامضا در صفحات و قسمت ها یبه جا الیشینیاز ا نی کایآمر  یکشورها  در 

 شودیم

 

ی م الیشینیصفحات قرارداد رصفا همه صفحات را ا امضا در تمایم یعنوان مثال به جا به  .کنندیخود را درج م یو فقط در صفحه اخر قرارداد امضا نند بر

 

ود تا هر دو طرف قرارداد زده ش الیشینیهست کنار آن ا از یکه ن  شود یداده م یبر و با خودکار تغ از قرارداد به صورت دستی  موارد بخیسر  در برخی  ا ی و 

  .دارند آگایه یبر مشخص شود که هر دو طرف از آن تغ

 

 

 :قرارداد یامضا قهیطر 

ه برای شما کزیر نمونه ایمیل  در  . میل برای شما ارسال خواهد شد اده میکنیم قرارداد به صورت ایتوجه به اینکه ما از سیستم امضای دیجیتال استف با 

 ارسال خواهد شد نمایش داده شده. 



 این نمونه قرارداد فاقد اعتبار قانونی میباشد
This agreement is not legally valid 

P a g e  7  o f  1 1               A p r i l  2 9 ,  2 0 2 1  C l i e n t  I n i t i a l  |  
 

 
 

 
ی "ایمیدر   . " را بزنید تا قرارداد نمایش داده شود open the documentل دکمه سبر

" را بزنید Agree and continue" دکمه زرد رنگ زدن دکمه صفحه ای برای شما باز خواهد شد که نیاز هست ابتدا با 

 



 این نمونه قرارداد فاقد اعتبار قانونی میباشد
This agreement is not legally valid 

P a g e  8  o f  1 1               A p r i l  2 9 ,  2 0 2 1  C l i e n t  I n i t i a l  |  
 

 
 

" را  زده  startاز مطالعه قرارداد دکمه زرد " پس 

 



 این نمونه قرارداد فاقد اعتبار قانونی میباشد
This agreement is not legally valid 

P a g e  9  o f  1 1               A p r i l  2 9 ,  2 0 2 1  C l i e n t  I n i t i a l  |  
 

 
 

 صفحه زیر را مشاهده خواهید کردسپس 

 

 خود را به انگلییس وارد نمایید  client name سمتقدر 
 

 نام و نام خانوادیک

 ه در حال امضای قرارداد هستید را انتخاب کنیدتاری    خ روزی را ک  date قسمتدر 

 بزنید و صفحه زیر را خواهید دید:   Signatureروی گزینه سپس 



 این نمونه قرارداد فاقد اعتبار قانونی میباشد
This agreement is not legally valid 

P a g e  1 0  o f  1 1               A p r i l  2 9 ,  2 0 2 1  C l i e n t  I n i t i a l  |  
 

 
 

 
 مدل خواهد بود:  2دیجیتال امضای 

  خود به عنوان امضا 
 

ی نام و نام خانوادیک  این روش پیشنهاد میشه (Typeت م) در قس نوشیی

  در قسمت امضای ( خیط خودDraw) 

ی سپس   تا امضای شما در قرارداد درج شود. را زده  ”Accept and sign“دکمه سبر

 را زده تا امضای قرارداد نهانی شود ”Finish“آخر گزینه در 



 این نمونه قرارداد فاقد اعتبار قانونی میباشد
This agreement is not legally valid 

P a g e  1 1  o f  1 1               A p r i l  2 9 ,  2 0 2 1  C l i e n t  I n i t i a l  |  
 

 
 

 
 

ی امضا شود بر  به صورت اتوماتیکاز این مرحله قرارداد پس   ایمیل خواهد شد تا توسط ایشان نبر
شان جانب ایاز امضا از . پس ای خانم سمانه کاونی

 قرارداد برای شما ایمیل خواهد شد. 
 


