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 هیات نظارت استان............. مورخ........................ طبق مجوز شماره  □خارج از محل آموزشگاه □در محل آموزشگاه   □خاص  □خصوصی  □تلفیقی  □مجازي □بصورت حضوري 

طریق درج امضاء در برگ گزارش عملكرد از  مهارت آموز /اجرا خواهد شد و كارآموز دوره/دوره هاي فوق  ‚ بر اساس طرح درس هاي معین و برنامه آموزشی اعالم شده توسط آموزشگاه

 ، حضور خود در جلسات مربوطه از كالس )و اجراي موضوع قرارداد( را تائید خواهد كرد.  مهارت آموزان/اجرایی آموزشی و آمار حضور و غیاب كارآموزان

مهارت  /...... ریال بابت آموزش تعداد .........  دوره آموزشی توسط كارآموز..................................روف ....................................حه ب .. ریال و...............كل مبلغ قرارداد به عدد ........................  -3ماده 

 در وجه آموزشگاه پرداخت می گردد. قانون كارآموزي / مهارت آموزي ۵۰به صورت نقد یا اقساط  به شرح ماده آموز 

مبلغ .................. ریال  به آموزشگاه تحویل داد كه پس از ه چک بشماره سریال چاپی ........................ ب بابت تضمین پرداخت اقساط خود یک برگ سفته / مهارت آموز / كارآموز :1تبصره 

 آموزشگاه ملزم به عودت آن می باشد .‚تسویه كل شهریه 

در  حرفهو نوع  مهارت آموز /كارآموز  نام و نام خانوادگیكه میزان شهریه دریافتی ، نام آموزشگاه ، یا مستندي  رسید بال اخذ شهریه از كارآموزان ،آموزشگاه موظف است در ق:2تبصره 

و آموزشگاه  مالیو یا سیستم مراتب را در دفاتر  به كارآموز ارائه و نسخه صادر و یک نسخه آن رادو  مهر شده باشد را در آموزشگاه امضاء وموسس یا نماینده موسس آن قید و توسط 

 .درج نمایدجدول پیوست این قرارداد 

 بر حسب ساعات مندرج در این قرارداد خواهد بود . ‚مهارتی مربوط زمان مندرج در استاندارد ‚: میزان زمان اجراي دوره براي كالس هاي عمومی  3تبصره 

 نفر و آموزش خاص بنا به درخواست متقاضی می باشد. 3ر كالس هاي خصوصی حداكثر د مهارت آموز /كارآموز : تعداد  ۴تبصره 

هزینه هاي شركت در آزمون كتبی و عملی مجدد بر  ‚رتال ، معرفی به آزمون ، مشاوره ، هزینه صدور گواهینامهوسایر هزینه ها شامل : هزینه ثبت نام پ ‚عالوه بر شهریه دوره : ۵تبصره 

 می بایست پرداخت شود. / مهارت آموز شده از سوي سازمان آموزش فنی وحرفه اي كشور از سوي كارآموز اساس مبالغ اعالم

 پذیر خواهد بود. امكانسازمان آموزش فنی و حرفه اي كشور مقررات  بر اساس ضوابط و صرفاً ‚هرگونه دریافت و عودت شهریه كارآموزي  :۶تبصره 
 داشت. پرداخت شهریه بر اسا س توافق طرفین به دو صورت : تمام نقدو یكجا و یا اقساطی قابلیت پرداخت خواهد-۴-1 : نحوه پرداخت و عودت شهریه -  ۴ماده 

 در حالت هاي زیر امكانپذیر می باشد:عودت شهریه  ‚و تایید مركز معین مربوطه مكتوب كارآموز / مهارت آموز بنا به درخواست -2-۴

آموزشگاه  ‚كارآموز / مهارت آموز ماه دوره مربوطه را شروع نماید؛ پس از پایان مهلت مذكور و در صورت درخواست  دوثبت نام موظف است ظرف  / آموزشگاه از زمان پیش ثبت نام-1

ارت آموزي كه به صورت مكتوب درخواست تعویق برگزاري دوره ) این بند مشمول كارآموز / مهرا عودت نماید.  كارآموز / مهارت آموزموظف است میزان مبلغ شهریه دریافت شده از 

 آموزشی را دارند نمی شود .(

 هیشــهر ٪۸۰استرداد ، از كل ظرف مدت دوره  ٪۵ ــانیاز زمــان ثبــت نــام تــا حداكثــر پا يریادگیمهــارت آمــوز از شــركت در دوره  /كارآمــوز كتبی در صــورت انصــراف -2

 اســت و در  ــری( امكانپذفصل هشتم دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ي اداره امورآموزشگاه هاي فنی وحرفه اي آزاد مصوب هیات نظارت مركزي ۵۰ماده  ۵تبصره  س)براســا

 

 .      .............................. شماره : 

  1۴......../......../........   تاریخ :



 .ــدینخواهــد گردمهــارت آمــوز مســترد  /بــه كارآمــوز  یمبلغــ ــچی، ه صــورت انصــراف پــس از گذشــت مــدت ذكــر شــده

 را عودت نمایدمهــارت آمــوز  /كارآمــوزباید تمام شهریه دوره آموزشی مربوطه دریافت شده از  ‚چنانچه به هر دلیل موسس پس از شروع دوره آموزشی از ادامه دوره منصرف شود  -3

 موسس موظف است كل مبلغ شهریه مصوب را عودت  نماید . ‚در هر مرحله )قبل یا حین آموزش(  ‚به هر دلیلی منعقد نشده باشد ي مهــارت آمــوز /كارآمــوزچنانچه قرار داد -۴

به میزان كسر ساعت آموزش )احراز شده( می بایست مبلغ  ‚ ارایه شده باشد يمهــارت آمــوز /كارآمــوزچنانچه آموزش ارایه شده كمتر از میزان تعیین وتوافق شده در قرارداد -۵

 عودت گردد.مهــارت آمــوز  /كارآمــوزاز سوي آموزشگاه به  ه وشهریه محاسب

 نامه و ماده نیضوابط و مقررات مندرج در آئ هیكل تیرعا ۵-1:  مهــارت آمــوز /كارآمــوزتعهدات  -۵ماده 

 نــان آموزشــگاه و كارك گــریكدیقــی و حســن رفتــار و اخــاق و همــكاري بــا الاســامی و اخ ــنیمواز ــتیرعا 2-۵ 

  يــریادگی نــدیآر، در ف شــده بــر اســاس قــرارداد ــنییشــركت بــه موقــع و مســتمر مطابــق برنامــه تع 3-۵

 يدر دوره هــا یو آموزشــگاه یشــخص لیمنظــم ابــزارآالت، حفظ و مراقبت از وســا دمــانیاســتفاده از لبــاس كار مناســب، مشــاركت در نظافــت محــدوده  كارگاه،  چ ۴-۵

 آموزشــگاه  ـهو شــماره تمــاس بـ یدر نشــان ــرییاعــام هرگونــه تغ ــزیو ن يمجــاز ــریغ

 ن ســازما يآزمــون برابــر تعرفه هــا فاتیمربــوط بــه ثبــت نــام و  حــق تشــر يهــا نــهیهز ،یدوره آموزشــ هیپرداخــت شــهر ۵-۵

 رقابــلیاشــتباه در ثبــت نــام و درج اطاعــات غ ـههــر گونـ تیمســئول ــرشیو پذ وي یولــ مهارت آموز یا /انجــام ثبــت نــام و انتخــاب دوره توســط خــود كارآمــوز  ۶-۵

  ــشیرایو

 مهــارت فرهنــگ ــجی)ترو ي، بــا اهــداف فــرد صــادره منتــج از دوره يهــا نامــهیگواه  ــای یگواهــ ــتیقبــل از ثبــت نــام درخصــوص تناســب و قابل ــقیتحق ۷-۵

مــوز مهــارت آ /درقبــال انتخــاب دوره كارآمــوز  یتیمســئول ــچیه ــاوره،و آموزشــگاه پــس از ارائــه مش نكــهیاز ا ی( وآگاهــ ی ...شــغل ــعیترف ــل،یادامــه تحص ،آمــوزي

 بــر عهــده نــدارد. 

 ير، جعــل و دســتكا و انتشــار بدافزارهــا ــدی، تول متصــل بــه آن يهــا انــهی)هــک( در شــبكه و رارمجازیاختــال و نفــوذ غ جــادیهمچــون ا یاز اعمالــ ــزیپره ۸-۵

 ــزیشــده و ن ــتیحما يا انــهیبرنامــه را ــکیمجــاز  ــریغ ــریتكث ،يا انــهیشــبكه را ــای ســتمیـات از ساطاعـ رمجــازیغ افــتیدر ،يا انــهیرا ياطاعــات، مزاحمــت هــا

  يمجــاز يــریادگی يدر دوره هــا ــژهیبــه و یو بازرگانــ ياز اســرار تجــار ـتفادهاسـ ــایمربــوط بــه افشــا و انتقــال  يابزارهــا لهیبــه وســ ــشیو تفت یجاسوســ

 /كارآمــوز ریامــوال ســا ــایآموزشــگاه  ســاتیو  كمــک آموزشــی و ســاختمان و تاس یآموزشــ لیو وســا ــزاتیمهــارت آمــوز بــه تجه /: چنانچــه كارآمــوز 1تبصــره

مكلــف اســت  ــد،یخســارتی وارد نما یو مقــررات كارگاهــ یــدم توجــه بــه دســتورات مربــبــه علــت ع ــایو  يدر اثــر ســهل انــگار ــایعمــدا ان مهــارت آمــوز 

 گــردد.  یتبصــره نمــ ــنیمشــمول ا ــنیتمر جــهیدر نت یو كمــک آموزشــ یآموزشــ لیوســا ی. خرابــــدیِنما ،يــریادگیخســارت وارده را جبــران  

 ــایو  يبــراي جبــران مهــارت عقــب افتــاده و یفــیمهــارت آمــوز بــدون اطــاع و توافــق بــا آموزشــگاه، آموزشــگاه تكل /كارآمــوز  بــتیغ در صــورت: 2تبصــره 

 نخواهــد داشــت.  هیاز شــهر یبخشــ ــای یاســترداد تمامــ

نظــارت  ــاتیه تــایاســتان و نها یــیكارفرما یصنفــ يموســس، كانــون انجمــن هــا ــبیمهــارت آمــوز بــه ترت /بــه اعتــراض كارآمــوز  یدگیمرجــع رســ: 3 تبصــره 

 اســتان اســت. 

بــا فاصلــه  یقــل دوبــار اخطــار كتبــبــه وجــود حدا1۰منــوط  روز و ارائــه مســتندات  ،یتخلفــات انضباطــ يمهــارت آمــوز دارا /اخــراج كارآمــوز  ــدییتا:۴تبصــره 

آموزشــگاه مكلــف  يمــوارد ــنیاســتان خواهــد بــود. در چن یــیكارفرما» مطابــق نمــون بــرگ شــماره ۵ یصنفــ يكانــون انجمــن هــا یــینها ــدییو تا« حداقــل 

 .  .ــدیمانــده از دوره مســترد نما یرا بــه تناســب مــدت باقــ يمهــارت آمــوز/   يكارآمــوز شــده مطابــق قــرارداد افــتیدر هیشــهر یاســت مابقــ

 فیزیكی یاشهریه و... )این شرایط می باید  -را  پیش از ثبت نام بطور كامل از شرایط آموزش انمهــارت آمــوز /كارآمــوزآموزشگاه موظف است  -1-۶ تعهدات آموزشگاه: -۶ماده 

 .قرار گرفته و یا به وي ارائه شود( مطلع نماید مهــارت آمــوز  /كارآمــوز گردد  و در معرض دید اعالمبطور واضح و شفاف مجازي 

 ابالغ می گردد. مهــارت آمــوز /كارآمــوزتدوین واجراي برنامه آموزشی مطابق با استاندارد مربوطه توسط آموزشگاه انجام و به -2-۶

 نماید. نامثبت با رعایت ضوابط ومقررات سازمان جامع رتال وپاست كارآموز را در آموزشگاه موظف  ‚ت پرداخت هزینه هاي مربوط به دوره در صور -3-۶

ر حسب جدول زمانبندي جهت شركت در آزمون هاي مربوط بپس از تسویه مالی و پایان دوره آموزشی ، آموزشگاه موظف به معرفی كلیه متقاضیان كالس هاي عمومی، خصوصی  -۴-۶

دوره هاي آموزش خاص، گواهی حضور در دوره آموزشی مطابق با فرمت تعیین شده ان مهــارت آمــوز /كارآمــوزو همچنین موظف است براي  ؛ اعالم شده توسط سازمان می باشد

 صادر نماید. هیات نظارت مركزيتوسط 

 .  تعهدات خود طبق ضوابط ومقررات عمل نماید ارداد بهاین قربار شموظف است در مدت زمان اعتآموزشگاه  -۵-۶

فنی وحرفه اي آزاد مصوب هیات آموزشگاه موظف است ضوابط و مقررات آموزشی و انضباطی آموزشگاه را مطابق با دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ي اداره آموزشگاه هاي  -۶-۶

 تحویل نماید.به صورت فیزیكی یا مجازي ه كارآموز نظارت تدوین و بعنوان جزء الینفک این قرارداد ، ب

با رعایت عدل و انصاف و حسن خلق  به  ‚آموزشگاه موظف طبق ضوابط و مقررات ابالغی از سوي هیات نظارت مركزي و اداره كل آموزش فنی وحرفه اي استان و مفاد این قرارداد  -۷-۶

 ر اقدام نماید.نحو احسن نسبت به اجراي دوره/دوره هاي آموزشی مذكو

به اختالف  حسب مورد، كانون آموزشگاه هاي آزاد فنی و حرفه اي استان  سازمان آموزش فنی و حرفه اي  با اطالع چنانچه بین طرفین قرارداد اختالفی پیش آمد حل اختالف : - ۷ماده 

 د.  بوخواهد  مده رسیدگی می نمایند در غیر اینصورت مراتب از طریق مراجع صالحه قابل پیگیريآپیش 

  آموزشگاه(  مدیر یا موسس  )محل امضاء و مهر آموزشگاه                                    لی و سرپرست قانونی او () یا ومهــارت آمــوز  /كارآمــوزمحل امضاء   

  1۴......../......../........تاریخ : .      ................................نام ونام خانوادگی:                                    1۴.............../......../..      تاریخ : .............................وادگی : ...نام و نام خان
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