به نام خالق یکتای هستی
کامسولفا بستری برای ارتباط دانشجویان و مدرسین است ،نه یک وبسایت خرید و فروش ویدئوی آموزشی .آرمان
کامسولفا ایجاد پایگاهی برای تمام اساتید و متخصصین نرم افزار کامسول در همه رشته ها درکل کشور است تا بتوانند
درکنار هم سطح یادگیری دانشجویان را در هر نقطه از کشور در نرم افزار کامسول به سطح استاندارد برسانند.
کامسوولفا گروهی متشلل از مدرسین و متخصصین کامسول است و مدیر وبسایت نیز خود مدرس کامسول می
باشود و بدون هیچ گونه حمایت مادی و معنوی از سازمان های ذی ربط به پیش می رود و هزینه توسعه آن توسط
مدیر سایت و درصدی اندک از خدمات ارائه شده در وبسایت توسط مدرسین تامین می شود .همه هملاران عزیز به
صورت مستقیم با هم در ارتباط خواهند بود تا در هر موردی بتوانیم از دانش همدیگر استفاده نماییم.

 1مراحل فرایند آغاز همکاری با کامسولفا :
 -1مطالعه فایل قوانین سایت و قوانین هملاری با کامسولفا
 -2ارسوال مشوخصوات مدرس از قریر فرم قرار داده شوده در وبسایت کامسولفا بخش دعوت به هملاری به
آدرس  http://www.comsolfa.com/cooperation.phpو یا از قریر بخش هملاری-ارسوووال
مشخصات در ربات تلگرام کامسولفا به آدرس http://www.telegram.me/comsolfa_bot

 -3ارسال رزومه به صورت به  PDFو ضبط و ارسال یک ویدئوی آموزشی توسط مدرس که در آن یک مثال
با نرم افزار کامسول شبیه سازی شده باشد ،از قریر ربات تلگرامی کامسولفا
توجه  :این ویدئوی آموزشی یک ویدئوی آزمایشی میباشد و به هیچ عنوان از آن به هیچ شللی استفاده نخواهد
شود و تناا جنبه آشن ایی کامسولفا با شیوه تدریس شما هملار گرامی را دارد تا در ادامه پیشناادات الزم برای ساخت
آموزشهای با کیفیت توسط کامسولفا به شما ارائه شود.
 -4بررسی درخواست هملاری توسط کامسولفا و تماس با شما
 -5دریافت ویدئوی نلات ضبط موثر و استاندارد کیفی ضبط آموزش در کامسولفا
 -6به شما تبریک میگوئیم! شما به جمع کامسولفا پیوستید! 
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 2قوانین همکاری

کامسولفا گروهی متشلل از مدرسین و متخصصین کامسول است که آرمان آناا اینست که دانش مدرسین و ا ساتید
کشووور را به آناایی که قالب آن هسووتند برسووانند .در ادامه تعدادی از قوانین هملاری را مشوواهده خواهید نمود که
مملن است با نظر همه اعضای گروه و تائید مدیر گروه مملن است در آینده بندهای بیشتری به آن اضافه گردد.
 1از آنجا که محتوای شووما به نام خودتان در کامسووولفا منتشوور میشووود ،بنابراین این محتوا تیثیر مسووتقیم در
معرفی تان به دیگران و برندینگ شما دارد ،و همچنین محتوای شما از فروش باتری برخوردار خواهد شد.
2

کامسولفا محتوا را به هیچوجه نمیخرد و دستمزد نمیپردازد.

 3اگر محتوا خریدنی (برای فروش) باشود و بهصوورت انحصاری در کامسولفا قرار داده شود ۰۷٪ ،از مبلغ دریافتی
پس از کسوور مالیات و در صووورت اسووتفاده از کد تخفی توسووط خریدار پس از کسوور میزان تخفی و درصوود
بازاریاب ،به هملار عزیز تقدیم میگردد.
 4ارزشگذاری محتوای مدرسوان به عادهی خودشوان اسوت .اما کامسوولفا بر اساس معیارهای رشد بازار ایران،
بازهی قیمت را به مدرس پیشنااد خواهد داد .مدرس میتواند بر اساس سیاستهای رقابتی خود ،قیمت ناایی را
مشخص کند.
5

درصوود تخفی برای ویدئوهای آموزشووی در روزهای خاصووی از سووال و همچنین برای افزایش فروش برخی از
ویدئوها مملن اسوت توسط کامسولفا حداکثر تا  %6۷مبلغ اولیه قرار داده شود .همچنین مدرسین عزیز میتوانند
برای آموزشاای خود درخواست قرار دادن تخفی نمایند.

 6همه مدرسوین املان دریافت کد تخفی بازاریابی را دارند که توسط آن می توانند برای تبلیغ ویدئوی خود و یا
دیگر اساتید از آن استفاده نمایند.
۰

در صوورتی که خریدار برای خرید از کد تخفی استفاده نماید تا  %1۷تخفی گرفته و تا  %1۷از مبلغ پرداختی
به بازاریاب تعلر میگیرد.

8

در برگزاری کارگاه های آموزشوی هزینه های برگزاری کارگاه از مبلغ دریافتی از شورکت کنندگان کسر شده و
 %۰۷از مبلغ ناایی به مدرس تقدیم می گردد.

9

برای مشاوره پروژه در وبسایت کامسولفا %۰۷ ،از مبلغ تعیین شده توسط مدرس را ،کامسولفا به مدرس پس از
اتمام انجام مشاوره تقدیم مینماید.

 1۷بخش مشاوره پروژه شامل کسر مالیات نمیباشد.
 11مبالغ دورههای آنالین به صورت هفتگی در پالن مدرس در وبسایت کامسولفا قرار خواهد گرفت.

2

 12هزینههای  %3۷که توسوط وبسوایت کسور می گردد ،صوری هزینه های پشتیبانی سایت  ،تبلی،ات  ،مدیریت ،
پشوتیبانی شوبلههای اجتماعی وبسایت کامسولفا در تلگرام – اینستاگرام  -فیس بوک  -لینلدین – آپارات –
نماشوا – شوبله ما – یوتیوب و  ،...هزینه های مربوط به هاسوت و دامین وبسوایت کامسولفا و ربات تلگرامی
کامسولفا ،حقوق کارمندان و مترجمین  ،تدوین ویدئوها  ،هزینههای دفتر کامسولفا و  ...می گردد.
 13در پنل اختصواصوی شما در کامسولفا لیست کاملی از فروش ،درآمد و تعداد شرکتکنندگان در اختیار شما قرار
میگیرد تا در تولید آموزشهای باتر به شوما کمک کند .در صوورتی که  3روز از پرداخت کاربر گذشته باشد و
مبلغ حسواب شوما بیشوتر از  5۷هزارتومان باشد ،در هر زمانی که مایل بودید میتوانید درخواست تسویهحساب
خودتان را ثبت کنید.
 14پرداخت مبلغ از قری کامسوولفا حداکثر تا  48سواعت پس از درخواسوت تسوویه حساب به حساب شما ارسال
میگردد.
 15شورط هملاری با هر مدرس در هر کدام از بخشهای دورههای آنالین  ،کارگاهاای آموزشی و مشاوره پروژه،
داشوتن حداقل یک ویدئوی آموزشوی رایگان و یک ویدئوی آموزشوی ییررایگان در زمینه کاری متخصص در
بخش ویدئوهای آموزشی وبسایت کامسولفا است.

3

 3قوانین سایت
سایت کامسولـفا یک مرجع آموزشی نرم افزار کامسول می باشد واستفاده از آن برای عموم آزاد خواهد
بود ،کلیه افرادی که به سایت کامسولـفا مراجعه می کنند می توانند از محتوای آموزشی آن بهره مند
شوند.
1

محتوای آموزشی منتشر شده در کامسولفا به  2صورت رایگان و غیر رایگان ارائه می شود و همه
افراد می توانند پس از عضویت در سایت از دوره های رایگان استفاده کنند و همچنین می توانند
با پرداخت مبلغ از دوره های آموزشی غیر رایگان به صورت ویدئوی آموزشی و یا ثبت نام در دوره
های آنالین ثبت از محتوای آن بهره مند شوند.

2

در کامسولفا شما می توانید به صورت کاربر در حال آموزش و یا مدرس فعالیت نمایید ،اگر توانایی
آموزش در هر زمینه ای از نرم افزار کامسول را داشته باشید می توانید کامسولفا را بستری مناسب
برای ارائه دوره های آموزشی خود در نظر گرفته و با انتشار محتوای آموزشی مناسب کسب درآمد
کنید.

3

استفاده از وب سایت کامسولفا برای کاربران و همچنین مدرسین دوره شامل قوانین مشخصی می
باشد که کامسولفا مجاز خواهد بود در هر زمان این قوانین را تغییر و بروز رسانی کند.

4

استفاده از محتوای آموزشی منتشر شده در کامسولفا فقط برای فردی که در دوره شرکت کرده
مجاز می باشد و شرکت کننده حق انتشار دورهای کامسولفا در هیچ بستر دیگری را بدون اجازه و
هماهنگی با کامسولفا ندارد.

5

محتوای منتشر شده در کامسولفا توسط مدرسین مختلفی که در سایت عضو هستند تولید و منتشر
میشود ،برای بررسی سطح کیفیت دوره های ما ویدیوی معرفی و نظرات شرکت کنندگان دیگر
را مطالعه نمایید.

6

مدرس حق انتشار دوره آموزشی خود را به صورت انحصاری به کامسولفا داده و در هر شرایط
کارمزد کامسولفا و سود مدرس از فروش دوره متفاوت خواهد بود.
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7

مدرس می تواند پس از عضویت در سایت با استفاده از پنل کاربری خود درخواست انتشار دورههای
آموزشی خود را در کامسولفا نماید و کامسولفا با توجه به صالحدید خود می تواند یک دوره را
قبول یا رد نماید.

8

کامسولفا همه سعی خود را برای فروش محتوای آموزشی به کار خواهد بست و با توجه به روشهای
مختلف به فروش دوره های آموزشی کمک خواهد کرد اما هیچ گارانتی ای برای فروش قطعی یک
دوره به مدرس ارائه نخواهد شد.

9

مدرس با انتشار محتوای آموزشی خود در سایت حق انتشار و فروش محتوای آموزشی تولید شده
را به صورت انحصاری به کامسولفا می دهد.

11

یک کاربر می تواند به عنوان شاگرد و مدرس و بازاریاب در کامسولفا فعالیت داشته باشد و از
مزایای هر بخش بهره مند شود.

11

فروش دوره های مدرسین در پنل آنها به صورت کامال شفاف قابل مشاهده می باشد و در صورت
رسیدن فروش به حد نساب می توانند درخواست تسویه حساب ارسال کنند.

12

محتوای منتشر شده در کامسولفا با توجه به شفافیت دوره های آموزشی و داشتن ویدیوی معرفی
و عنوان های واضح امکان عودت وجه ندارند و پس از خرید توسط کاربران شرایط عودت مبلغ
فراهم نخواهد بود.

13

در صورتی که یک دوره از جانب افراد زیادی مورد انتقاد قرار بگیرد محتوای دوره مجدد بررسی
خواهد شد و به صالحدید کامسولفا می تواند این دوره را حذف کند.

14

در صورت درخواست از هرکدام از مراجع قانونی جهت حذف دوره آموزشی بدون هماهنگی با
مدرس آن دوره حذف خواهد شد.

15

پس از انتشار دوره در کامسولفا محتوای دوره به صورت کامل توسط تیم تولید محتوای کامسولفا
بررسی خواهد شد و پس از آن توسط تیم تدوین و بازنگری دوره بررسی و برای انتشار در کامسولفا
آماده می گردد و سپس برای هر دوره صفحه ای اختصاصی ایجاد می شود و توسط تیم بازاریابی
برای آن دوره بهینه سازی موتورهای جستجو صورت میپذیرد ،با توجه به روند طوالنی و زحماتی

5

که برای انتشار یک دوره در کامسولفا انجام می شود امکان حذف یک دوره پس از انتشار بدون
دلیل منطقی و قانع کننده از جانب مدرس نخواهد بود.
16

فقط دورههای آموزشی مجاز و هماهنگ با قوانین جمهوری اسالمی در سایت کامسولفا منتشر
خواهد شد و کامسولفا مجاز خواهد بود در صورت صالحدید هر دورهای که با این قوانین هماهنگی
ندارد را بدون اطالع قبلی حذف نماید.

17

همکاران کامسولفا دارای کیف پول هستند و فروش خود را در پنل کاربری مشاهده میکنند و
برای درخواست تسویه حساب باید در پنل کاربری خود پس از رسیدن به حد نساب برای این
موضوع اقدام کنند و در کوتاهترین زمان به درخواست های تسویه حساب رسیدگی خواهد شد.
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