
   

  قرارداد كارآموزي

آموزشـگاه نسـبت بـه يكـديگر منعقـد      قرارداد كارآموزي قراردادي است كه به منظور تعيين ميزان تعهدات كارآموز و :تعريف 

  . گردد مي

  : مشخصات طرفين قرارداد  -1ماده *  

ــرف اول  ــانم :  ط ــاي / خ ــد : ................................................. آق ــنامه ..................................  :فرزن ــماره شناس   : ......................... ش

  ..... ...............................: ..............شغل .......... .....................: ...........متولد سال ............... ..........: ...............صادره از 

  ............................................................................................................................................................................................... :به آدرس 

  . اد كارآموز اطالق مي گرددكه در اين قرارد: .................................... شماره تلفن 

   ..................................................................................................................: به آدرس .............................................آموزشگاه ،طرف دوم

كه در ايـن قـرارداد آموزشـگاه عنـوان     آموزشگاه  مدير / به عنوان موسس .........................: ................آقاي / خانم  مسئوليتبه 

  . گردد مي

   :موضوع و مدت قرارداد  -2ماده *  

            سـاعت ............... بـه مـدت   ............ : .....................با كد اسـتاندارد  : ........................... دوره : .................................. آموزش رشته  

 :در )ساعت عملي................ ساعت تئوري و ...............  : شامل( 

  عمومي           : كالس) الف 

)  ساعت عملي................ و ساعت تئوري ............... شامل (  ساعت...............  ميزانبه  نيمه خصوصي                   خصوصي) ب

  نفر كارآموز  ...............  به تعدادو 

...............  : شـامل ( سـاعت  ............... به ميـزان  ...........................................  خاص         شامل سرفصل هاي آموزشي ) ج

  نفر كارآموز  .............  ..و )  ساعت عملي................ ساعت تئوري و 

   55جلسـه  : .............................. اساس طرح درس هاي معين شده و برنامه آموزشي اعالم شده توسط آموزشـگاه بـه ميـزان     بر

ز طريـق درج امضـاء در بـرگ    به بعد اجرا خواهد شـد و كـارآموز ا  : .......................... هفته از تاريخ  .............. دقيقه اي كه بمدت

و اجـراي موضـوع   ( گزارش عملكرد اجرايي آموزشي و آمار حضور و غياب كارآموزان ، حضور خود در جلسات مربوطه از كـالس 

مي باشـد كـه   ..) ....................روزهاي (.: ............ تا ساعت ....... : ........برگزاري كالس فعالً از ساعت  .را تائيد خواهد كرد) قرارداد

  . بنابر مقتضيات آموزشگاه قابل تغيير است

  1صفحه 

 نه : نمون برگ شماره  

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

 .........................................: تاريخ 

 
 

  

 
 

1



و % 50خصوصـي حـداقل    ،زمان مندرج در استانداردمهارتي مربـوط ،عمومي ميزان زمان اجراي دوره براي كالس هاي  : 1 تبصره

براي آموزش خاص برحسب اجراي دوره  و محتواي زمان كل استاندارد آموزشي مربوط و ميزان زمان% 75نيمه خصوصي حداقل  

  .درخواست كتبي كارآموز خواهد بود

و آموزش خاص بنا نفر  5هاي نيمه خصوصي حداكثر  در كالسنفر و  3تعداد كارآموزان در كالس هاي خصوصي حداكثر  : 2تبصره 

  .مي باشدبه درخواست متقاضي 

  ) : هزينه كارآموزي(مبلغ قرارداد   -3ماده *  

را كـالً  شهريه مصـوب سـازمان    ريال: ............................... ) با عدد : .................................... / با حرف ( غ كارآموز موظف است مبل

  ) كه به مهـر و امضـاي آموزشـگاه ممهـور باشـد      ( رسيد چاپي و شماره دار دريافت در مقابل) هزينه كارآموزي( بعنوان شهريه

  . به آموزشگاه پرداخت نمايد) خاتمه كارآموزي ( از پايان مدت قرارداد  حداكثر تا يك ماه قبل

  .خصوصي، نيمه خصوصي و آموزش هاي خاص در محل آموزشگاه برگزار مي گرددكليه كالس هاي  -4ماده * 

وزشـگاه و شـركت در   هر دليل يا علت از تحصـيل در آم ه از تاريخ تنظيم اين قرارداد به بعد در صورتي كه كارآموز ب  -5ماده *  

، هـيچ وجهـي از شـهريه    نداشته باشدتوانايي و امكان شركت در كالس ها را قبل يا بعد از شروع دوره  وكالس هاي آن منصرف 

ـ  هرگونـه  ه دريافتي توسط آموزشگاه به كارآموز مسترد نخواهد شد و آموزشگاه به موجب اين قرارداد اختيار خواهد داشت كه ب

  . ترتيب اثر ندهند ،ريهدرخواست استرداد شه

  :  تعهدات كارآموز -6ماده *  

درصورتي كه كارآموز عمداً يا در اثر سهل انگاري و يا به علت عدم توجه به دستورات مربي و مقـررات كارگـاهي و غيـره    )  الف

سايل با اموال آموزشگاه وارد سخت افزارها، تجهيزات، لوازم اندازه گيري، تابلوهاي آموزش، ابزار، ساختمان و ساير وبه خساراتي 

  . ظرف حداكثر يك هفته جبران نمايد ) مطابق تشخيص و برآورد آموزشگاه ( كند موظف است خسارات را 

  كارآموز موظف است از بحث يا عنوان كردن هرگونه مباحـث غيـر فنـي و يـا مطـالبي كـه بـا برنامـه درسـي ، اهـداف و          )  ب

  . جداً خودداري نمايد شئونات آموزشگاه مغايرت داشته باشد 

  . كارآموز موظف است كليه ضوابط اجتماعي ، اخالق و شئون اسالمي را در محيط آموزشگاه دقيقاً رعايت نمايد )  ج

) گردد كه در برگه هاي آمار حضور و غياب كالس مربوطه منعكس و درج مي( ايام يا جلسات غيبت موجه يا غير ضرور كارآموز)  د

. جرا شده از موضوع اين قرارداد منظور مي شود و آموزشگاه تعهدي مبني بر جبـران آنهـا نخواهـد داشـت     اجزء زمان آموزش 

مختار   گردد آموزشگاه) بطور متناوب ( كل تعداد جلسات دوره  15/1جلسه متوالي و يا متجاوز از  3درصورتي كه ميزان غيبت از 

  . ملغي نمايد ) بدون التزام به استرداد هيچ مبلغي ( موز جلوگيري نموده و اين قرارداد را است كه از حضور كارآ
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  محوطـه آموزشـگاه وارد و بالفاصـله پـس از پايـان جلسـات درسـي روزانـه ،         بـه  كارآموز مي بايد رأس سـاعت شـروع   )  د

  انضـباطي و اخـتالل در كـالس هـا يـا كارگـاه هـا         نموده و از هرگونه رفتـار سـوء و يـا هرگونـه بـي     را ترك محوطه آموزش 

  . خودداري نمايد 

كارآموز بايستي هرگونه نظرات ، پيشنهادات و انتقادات اصولي خود را بطور فردي و در خارج از كالس ياكارگاه هاي آموزشي )  ه

  .رآموزان ديگر جداً پرهيز نمايدخواسته خود به كا مدير آموزشگاه مطرح نمايد و از القا

 كارآموز موظف است تكاليف درسي كه از طرف مربيان آموزشگاه به او داده مي شود را انجام داده و مطالب آموزشي تـدريس ) و

   .نمايد  مطالعه و فراگيري نمايد و از طرح سئواالت بي محتوي و متوقف كننده برنامه اصلي كالس پرهيزرا  شده

  نحـوه اجـراي برنامـه آموزشـي ، مقـررات كـار در كارگـاه و آزمـون جـداً           ساير مقررات پـذيرش و ثبـت نـام ، شـرايط و    )  ز

  جزو الينفك تعهدات مشمول اين قـرارداد محسـوب   و قرارداد به اطالع و تائيد كارآموز رسيده يا مي رسد،  مندرج در از مطالب

  . و بر ذمه كارآموز است 

موزشگاه مـي توانـد بـدون اسـترداد     دات فوق عمل ننمايد، آدرصورتي كه كارآموز به تشخيص آموزشگاه به هر يك از تعه)  ح

شهريه پرداخت شده توسط كارآموز، از ادامه تحصيل و حضور وي در آموزشگاه ممانعت كرده و اين قرارداد را فسخ نمايد و هـر  

د موظف به جبران وش) آن يا باقيمانده ( كارآموز موجب تضييع وقت آموزشگاه و يا وارد شدن خساراتي بيش از مبلغ اين قرارداد 

  . آن است

  : تعهدات آموزشگاه -7ماده 

خصوصي، نيمه خصوصي و آموزش خاص را  پيش از ،هاي عمومي آموزشگاه موظف است كارآموزان متقاضي برگزاري كالس ) الف

ي ثبت نام آموزشگاه هـا  دفترچه راهنماكتبا يا به صورت اين شرايط مي بايد ... (شهريه و -ثبت نام بطور كامل از شرايط آموزش

مطلع نمايد و درخواست ثبـت نـام در   ) بطور واضح و شفاف درج گردد  و در معرض ديد كارآموز قرار گرفته و يا به وي ارائه شود

  . خصوصي و آموزش خاص را كتباً از كارآموز متقاضي اخذ نمايد كالس هاي خصوصي، نيمه

ايـن   1تبصـره  را بر اساس اسـتاندارد  و مطـابق   ) تئوري و عملي( ل آموزشآموزشگاه موظف است كد استاندارد و ساعت ك) ب

با پوشـش كليـه    زمان عملي% 50زمان تئوري و  %50خصوصي حداقل ،عمومي براساس ساعت استاندارددر كالس هاي ( قرارداد

كليه سرفصـل هـاي   با پوشش  زمان عملي% 75زمان تئوري و % 75هاي نيمه خصوص حداقل  و در كالسسرفصل هاي آموزشي 

 نيـز  را به اطالع كارآموز برساند و در قرار داد )و آموزش خاص برحسب درخواست كتبي كارآموزذكر شده در استاندارد آموزشي

  .ذكر نمايد

آموزشگاه موظف به معرفي و ثبت آمار كارآموزان كالس هاي عمومي، خصوصي، نيمه خصوصي و آموزش هاي خاص حسـب  ) ج

  .طريق پرتال سازمان مي باشدو از ضوابط مربوط 

  3صفحه 
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آزمـون هـاي   كليه متقاضيان كالس هاي عمومي، خصوصي و نيمه خصوصي جهـت شـركت در    به معرفيآموزشگاه موظف ) د

كـارآموزان دوره هـاي   همچنين موظف است براي و  مربوط بر حسب جدول زمانبندي اعالم شده توسط سازمان مي باشد

دوره آموزشي مطابق با فرمت تعيين شده توسط اداره كل ارزشيابي مهارت و تاييد مركز معـين  گواهي حضور در  ،آموزش خاص

  .دولتي مربوط صادر نمايد

  . مي باشد ) آموزش ( آموزشگاه تاپايان مدت اين قرارداد موظف به اجراي موضوع قرارداد )  ه

ه مدت قرارداد و بيش از اجراي كامل موضوع قرارداد بدون هر علت آموزشگاه ناچار شود قبل از خاتمه در صورتيكه ب  : تبصره  *

آموزشـگاه   ،توافق كارآموز دوره آموزشي مربوطه را به مدتي بيشتر از يك ماه متوالي تعطيل نمايد درصورت درخواست كارآموز

محاسـبه نمـوده و   )  به نسبت كل جلسات و مبلغ موضوع قرارداد( موظف است ايامي كه كارآموز در كالس حضور يافته است را 

را به آن افزوده و اين مبلغ را از كل شهريه دريافت شـده از كـارآموز كسـر نمـوده و     ) باالسري و ثبت نام (ريال ............... مبلغ 

در اين صورت كليه تعهدات طرفين نسبت به يكديگر از هر لحاظ منتفي شده . باقيمانده را به كارآموز تسويه حساب به عمل آورد

  . اين قرارداد ملغي خواهد شد  و

درصورتي كه موضوع اين قرارداد جزو استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي بوده و كارآموز واجد شرايط در آزمـون  )  و

جهت شركت  ،نهايي اخذ گواهينامه رسمي باشد، آموزشگاه موظف است درصورت تقبل هزينه هاي قانوني متعلقه توسط كارآموز

  . معرفي نمايد )اداره كل( سازمانبه ون كارآموز را در آزم

 ،توسـط طـرفين تائيـد    ............................ تاريخ درنسخه  2در  و مي باشدتبصره  3ماده و  8اين قرارداد مشتمل بر   -8ماده *  

  .  هستندجراي مفاد آن به اشرعاً و عرفاً متعهد طرفين و  را دارند حكم واحدنسخه  د و هريامضاء و مبادله گرد

  

  

  

                                                                                                    )مدير يا موسس آموزشگاه(  محل امضاء و مهر آموزشگاه                                )يا ولي و سرپرست قانوني او ( محل امضاء كارآموز    

  : ........نام ونام خانوادگي                               : ....نام و نام خانوادگي           

 : ........تاريخ                 :  ....تاريخ                     
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