
 

  قرارداد كارآموزي
هيات نظارت مركزي 9/10/1396مصوب مورخ   

دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه ي اداره امورآموزشگاه هاي فني وحرفـه اي آزاد مصـوب    فصل چهارم 6ماده  14و بند  28/2/1349قانون كارآموزي مصوب  2اين قرارداد براساس ماده 
ــانم     ــين خ ــر ب ــرايط زي ــا ش ــزي ب ــارت مرك ــات نظ ــاي / هي ــس................................................. آق ــه اي آزاد  / موس ــي وحرف ــگاه فن ــدير آموزش ــه ............. ...............................م ب

.... .................................فرزنـد ...............................................آقـاي  / كه از اين به بعد مختصرا آموزشگاه ناميده مي شود وخـانم  ........................................................................................ نشاني
  كه از اين به بعد مختصرا كارآموز ناميده ميشود و باشـرايط ذيـل منعقـد    .............................................................................................................به نشاني ....................................... بشماره ملي 

  :  مي گردد 
  

  ارائه خدمات آموزش مهارت  توسط آموزشگاه به كارآموز:  قرارداد موضوع   -1ه ماد
  

  :بشرح ذيل  و مدت قراردادمحل برگزاري دوره ‚مربي دوره  ‚) هزينه كارآموزي(مبلغ قرارداد  ‚عنوان دوره   -2ماده 
    □خصوصـي      □تلفيقـي       □مجـازي   □بصـورت حضـوري     ريـال ........................ باشـهريه  .......................... اسـتاندارد  مطابق .............................. ساعت ازحرفه ........... آموزش  -1-2

  هيات نظارت استان................مورخ .. ..............طبق مجوز شماره      □خارج از محل آموزشگاه      □در محل آموزشگاه   □خاص    □نيمه خصوصي         
   □خصوصـي      □تلفيقـي       □مجـازي   □بصـورت حضـوري     ريـال ........................ باشـهريه  .......................... مطابق اسـتاندارد  .............................. ساعت ازحرفه ........... آموزش  -2-2

  هيات نظارت استان................مورخ .. ..............طبق مجوز شماره      □خارج از محل آموزشگاه      □آموزشگاه در محل   □خاص    □نيمه خصوصي          
ـ ........................ باشـهريه  .......................... مطابق اسـتاندارد  .............................. ساعت ازحرفه ........... آموزش  -3-2    □خصوصـي      □تلفيقـي       □مجـازي   □بصـورت حضـوري     الري

  هيات نظارت استان................مورخ .. ..............طبق مجوز شماره      □خارج از محل آموزشگاه      □در محل آموزشگاه   □خاص    □نيمه خصوصي          
   □خصوصـي      □تلفيقـي       □مجـازي   □بصـورت حضـوري     ريـال ........................ باشـهريه  .......................... مطابق اسـتاندارد  .............................. ساعت ازحرفه ........... آموزش  -4-2

  هيات نظارت استان................مورخ .. ..............طبق مجوز شماره      □خارج از محل آموزشگاه      □در محل آموزشگاه   □خاص    □نيمه خصوصي          
   □خصوصـي      □تلفيقـي       □مجـازي   □بصـورت حضـوري     ريـال ........................ باشـهريه  .......................... مطابق اسـتاندارد  .............................. ساعت ازحرفه ........... آموزش  -5-2

  هيات نظارت استان................مورخ .. ..............طبق مجوز شماره      □خارج از محل آموزشگاه      □در محل آموزشگاه   □خاص    □نيمه خصوصي          
   □خصوصـي      □تلفيقـي       □مجـازي   □بصـورت حضـوري     ريـال ........................ باشـهريه  .......................... مطابق اسـتاندارد  .............................. ساعت ازحرفه ........... آموزش  -6-2

  هيات نظارت استان................مورخ .. ..............طبق مجوز شماره      □خارج از محل آموزشگاه      □در محل آموزشگاه   □خاص    □نيمه خصوصي          
اجرا خواهد شد و كارآموز از طريق درج امضاء در برگ گزارش عملكرد اجرايي آموزشي دوره هاي فوق /دوره ‚معين و برنامه آموزشي اعالم شده توسط آموزشگاهبر اساس طرح درس هاي 

  . را تائيد خواهد كرد) و اجراي موضوع قرارداد(و آمار حضور و غياب كارآموزان ، حضور خود در جلسات مربوطه از كالس 
  

به صورت نقد دوره آموزشي توسط كارآموز.........  ريال بابت آموزش تعداد .......................................................................... ريال وبحروف .......................... كل مبلغ قرارداد به عدد   -3ماده 
  .مي گردددر وجه آموزشگاه پرداخت  2به شرح ماده  يا اقساط 

ريال  به آموزشگاه تحويل داد كه پس از تسويه كل شهريه .................. بمبلغ ........................ بشماره سريال چاپي چك /كارآموز بابت تضمين پرداخت اقساط خود يك برگ سفته ) 1تبصره 
  .آموزشگاه ملزم به عودت آن مي باشد ‚

در آن قيد و توسط مـدير   حرفهكه ميزان شهريه دريافتي ، نام آموزشگاه ، مشخصات كارآموز و نوع يا مستندي  رسيد قبال اخذ شهريه از كارآموزان ،آموزشگاه موظف است در  )2تبصره 
  .درج نمايد و جدول پيوست اين قرارداد گاه آموزش ماليو يا سيستم مراتب را در دفاتر  به كارآموز ارائه و نسخه صادر و يك نسخه آن رادو  مهر شده باشد را در آموزشگاه امضاء و

كل اسـتاندارد آموزشـي    ساعات% 75و نيمه خصوصي حداقل  % 50خصوصي حداقل  ‚زمان مندرج در استانداردمهارتي مربوط‚ميزان زمان اجراي دوره براي كالس هاي عمومي :  3تبصره 
  .مربوط و ميزان زمان و محتواي اجراي دوره براي آموزش خاص برحسب درخواست كتبي كارآموز خواهد بود

  .نفر و آموزش خاص بنا به درخواست متقاضي مي باشد 5هاي نيمه خصوصي حداكثر نفر و در كالس 3تعداد كارآموزان در كالس هاي خصوصي حداكثر  : 4تبصره 
هزينه هاي شركت در آزمون كتبي و عملـي مجـدد بـر     ‚هزينه ثبت نام پرتال ، معرفي به آزمون ، مشاوره ، هزينه صدور گواهينامه: ساير هزينه ها شامل  ‚عالوه بر شهريه دوره -5 تبصره

  .اساس مبالغ اعالم شده از سوي سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور از سوي كارآموز مي بايست پرداخت شود
  .صرفا بر اساس ضوابط ومقررات امكانپذير خواهد بود ‚هرگونه دريافت و عودت شهريه كارآموزي  -6بصره ت

  :نحوه پرداخت و عودت شهريه :   4ماده 
  .تمام نقدو يكجا و يا اقساطي بر اساس جدول پيوست قابليت پرداخت خواهدداشت: پرداخت شهريه بر اسا س توافق طرفين به دو صورت -1-4
   :در حالت هاي زير امكانپذير مي باشدعودت شهريه  ‚بنا به درخواست كارآموز و تاييد مركز معين مربوطه -2-4
آموزشـگاه موظـف اسـت     ‚ثبت نام موظف است ظرف يك ماه دوره مربوطه را شروع نمايد؛ پس از پايان مهلت مذكور و در صورت درخواست كارآموز /آموزشگاه از زمان پيش ثبت نام -1

  . ميزان مبلغ شهريه دريافت شده از كارآموز را عودت نمايد

 نه : نمون برگ شماره  
  ........................................: شماره 
 .........................................: تاريخ 



 

در صورت پرداخـت  . در صد عودت داده مي شود  80در صد كسر و  20 ‚چنانچه كل شهريه از سوي كارآموز پرداخت شده بود  ‚دوره در صورت انصراف كارآموز يك هفته قبل از شروع -2
  . در صد از كل شهريه مصوب كسر و مابقي آن مي بايست عودت داده شود  20‚از سوي كار آموز ) مبلغ پيش پرداخت(مبلغي از شهريه 

موظـف  آموزشـگاه   ‚انتقال محل سكونت و موارد مشابه ‚بيماريپس از ارايه ي مستنداتي مبني بر  ‚درصد از ساعات كل آموزش 10  موز تا زمان طي شدندر صورت انصراف كتبي كارآ-3
  .درصد شهريه را عودت نمايد 20است 

  .دوره آموزشي مربوطه دريافت شده از كارآموز را عودت نمايد بايد تمام شهريه  ‚منصرف شود  دورهچنانچه به هر دليل موسس پس از شروع دوره آموزشي از ادامه - 4
  .موسس موظف است كل مبلغ شهريه مصوب را عودت  نمايد  ‚) قبل يا حين آموزش(در هر مرحله  ‚آموزي به هر دليلي منعقد نشده باشد چنانچه قرار داد كار-5
واز سـوي  مي بايست مبلغ شهريه محاسبه ) احراز شده(به ميزان كسر ساعت آموزش ‚داد كارآموزي ارايه شده باشدقرارميزان تعيين وتوافق شده در  چنانچه آموزش ارايه شده كمتر از-6
  .موزشگاه به كارآموز عودت گرددآ
  

  :  تعهدات كارآموز -5ماده 
اجرايي آيين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشـگاه هـاي فنـي وحرفـه اي آزاد     كارآموز موظف به رعايت ضوابط ومقررات آموزشي و انضباطي آموزشگاه كه منطبق با دستورالعمل  -1-5

  )ضوابط ومقررات مذكور به همراه نسخه قرارداد تحويل مي گردد.(مصوب هيات نظارت مي باشد
و غيره خساراتي به سخت افزارها، تجهيزات، لـوازم انـدازه گيـري،     درصورتي كه كارآموز عمداً يا در اثر سهل انگاري و يا به علت عدم توجه به دستورات مربي و مقررات كارگاهي  -2-5

در مـدت زمـان توافـق شـده فـي مـابين       ) مطابق تشخيص و بـرآورد آموزشـگاه   ( تابلوهاي آموزش، ابزار، ساختمان و ساير وسايل با اموال آموزشگاه وارد كند موظف است خسارات را 
  . جبران نمايد  )ترجيحا يك هفته(طرفين

  . ه باشد جداً خودداري نمايد كارآموز موظف است از بحث يا عنوان كردن هرگونه مباحث غير فني و يا مطالبي كه با برنامه درسي ، اهداف وشئونات آموزشگاه مغايرت داشت-3-5
  . و شئون اسالمي را در محيط آموزشگاه رعايت نمايد  يكارآموز موظف است كليه ضوابط اجتماعي ، اخالق -4-5
جزء زمان آموزش اجرا شده از موضـوع ايـن قـرارداد    ) گرددكه در برگه هاي آمار حضور و غياب كالس مربوطه منعكس و درج مي(ايام يا جلسات غيبت موجه يا غير ضرور كارآموز  -5-5

آموزشگاه  مختار است كه از ‚باشد متناوب هجلس 5جلسه متوالي و يا  3 از كارآموز بيش درصورتي كه ميزان غيبت. منظور مي شود و آموزشگاه تعهدي مبني بر جبران آنها نخواهد داشت 
  . ملغي نمايد ) بدون التزام به استرداد هيچ مبلغي (  نموده و اين قرارداد را حضور كارآموز جلوگيري

نه ، محوطه آموزش را ترك نموده و از هرگونه رفتار سوء و يـا هرگونـه بـي    كارآموز مي بايد رأس ساعت شروع به محوطه آموزشگاه وارد و بالفاصله پس از پايان جلسات درسي روزا -6-5
  . انضباطي و اختالل در كالس ها يا كارگاه ها خودداري نمايد 

اگيري نمايد و از طرح سـئواالت بـي   ركارآموز موظف است تكاليف درسي كه از طرف مربيان آموزشگاه به او داده مي شود را انجام داده و مطالب آموزشي تدريس شده را مطالعه و ف -7-5
  . محتوي و متوقف كننده برنامه اصلي كالس پرهيز  نمايد

  .  مي بايست از سوي آموزشگاه به كارآموز اطالع رساني شود و الزم االجرا است ‚ذكر نشده در قرارداد  كه... و مقررات كار در كارگاه و آزمون  قانوني شاملشرايط  وساير مقررات   -8-5
  : تعهدات آموزشگاه -6ماده 

اين شرايط مي بايد كتبا يا به صورت دفترچه راهنماي ثبت نام آموزشـگاه هـا بطـور    ... (شهريه و -آموزشگاه موظف است كارآموزان را  پيش از ثبت نام بطور كامل از شرايط آموزش -1-6
  .مطلع نمايد ) ارائه شودواضح و شفاف درج گردد  و در معرض ديد كارآموز قرار گرفته و يا به وي 

  .تدوين واجراي برنامه آموزشي مطابق با استاندارد مربوطه توسط آموزشگاه انجام و به كارآموز ابالغ مي گردد-2-6
  .نمايد نامثبت با رعايت ضوابط ومقررات سازمان جامع پرتال است كارآموز را در آموزشگاه موظف  ‚در صورت پرداخت هزينه هاي مربوط به دوره  -3-6
م شده توسـط سـازمان   آموزشگاه موظف به معرفي كليه متقاضيان كالس هاي عمومي، خصوصي و نيمه خصوصي جهت شركت در آزمون هاي مربوط بر حسب جدول زمانبندي اعال -4-6

  .صادر نمايد هيات نظارت مركزيو همچنين موظف است براي كارآموزان دوره هاي آموزش خاص، گواهي حضور در دوره آموزشي مطابق با فرمت تعيين شده توسط  ؛ مي باشد
  .  تعهدات خود طبق ضوابط ومقررات عمل نمايد اين قرارداد بهموظف است در مدت زمان اعتبار آموزشگاه  -5-6
زاد مصـوب هيـات   است ضوابط و مقررات آموزشي و انضباطي آموزشگاه را مطابق با دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه ي اداره آموزشگاه هاي فنـي وحرفـه اي آ  آموزشگاه موظف  -6-6

  .نظارت تدوين و بعنوان جزء الينفك اين قرارداد ، به كارآموز تحويل نمايد
با رعايت عدل و انصاف و حسن خلق  بـه   ‚سوي هيات نظارت مركزي و اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان و مفاد اين قرارداد  آموزشگاه موظف طبق ضوابط و مقررات ابالغي از -7-4

  .دوره هاي آموزشي مذكور اقدام نمايد/نحو احسن نسبت به اجراي دوره
  :حل اختالف -7ماده 

هيات نظارت استان حسب مورد به اختالف پيش امده رسيدگي مي نماينـد  /اداره آموزشگاه هاي آزاد ومشاركت مردمي/چنانچه بين طرفين قرارداد اختالفي پيش آمد مركز معين مربوطه 
  .  در غير اينصورت مراتب از طريق مراجع صالحه قابل پيگيري خواهد شد

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

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

 



 

 

  
  نحوه پرداخت شهريهجدول 

  .گرددموز الزاما مي بايست پيوست اين برگه توسط كارآفيش ها يا مستندات پرداخت شده 
  

  
  رديف

  
  نام دوره 

  
ساعت كـل  

  آموزش

  
ــل   ــغ ك مبل
ــهريه دوره  ش

  )ريال(

  
ــط اول   ــغ قس مبل

ــال( ــاريخ )ري و ت
  پرداخت

  
مبلغ مانده از 
ــهريه  ــل ش ك

  )ريال(

  
ــط  ــغ قسـ مبلـ

و ) ريــــال(دوم
  تاريخ پرداخت

  
مبلغ مانـده  
از كـــــل 

  )ريال(شهريه

  
ــط  ــغ قس مبل

و ) ريال(سوم
  تاريخ پرداخت

  
مبلغ مانده از كل 
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