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نمون برگ شماره »1« موضوع بند 9 ماده 26ضواب
»تعهدنامه محضری متقاضی تاسیس آموزشگاه«

شــماره.................  شناســنامه  دارنــده    ................... فرزنــد   ............................. اینجانــب 
........................................... کــد  ....................... ســاکن  ملــی  ...................... کــد  از  صــادره 
پســتی.......................... کــه متقاضــی تاســیس آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد نــوع »الــف« 
ــار متعهــد مــی  ــا اختی / »ب« / »ج« مــی باشــم، در کمــال صحــت و ســامت عقــل و ب
گــردم بــا جدیــت و بــدون هرگونــه  قصــور و یــا ســهل انــگاری مقــررات و مصوبــات هیــات 
نظــارت مرکــزی را رعایــت نمــوده و بــا علــم بــه اینکــه »جهــل بــه قانــون، رافــع مســئولیت 

نیســت« اقــرار مــی نمایــم:
ــا حــوزه فعالیــت آموزشــگاه را مطالعــه نمــوده و   1. تمامــی قوانیــن و مقــررات مرتبــط ب
نیــز انتشــار دســتورالعمل هــا و قواعــد در وب ســایت ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 

کشــور را در حکــم ابــاغ بــه اینجانــب مــی دانــم.
ــایر  ــران و س ــامی ای ــوری اس ــت جمه ــئون دول ــاف ش ــه خ ــی ک ــه اقدام ــچ گون  2. هی
ــی  ــوزش فن ــه هــای ســازمان آم ــه و شــیوه نام ــن نام ــز آیی ــررات جــاری کشــور و نی مق
و حرفــه ای کشــور باشــد و نیــز موجــب لطمــه بــه جایــگاه اجتماعــی و نشــان ســازمان 
آمــوزش فنــی و حرفــه ای گــردد، بعمــل نیــاورم و بــدون اجــازه کتبــی و قبلــی و موافقــت 

ســازمان، محــل آموزشــگاه خــود را تغییــر ندهــم.
ــان،  ــط کارکن ــامي  توس ــئون  اس ــق  ش ــراي  دقی ــت و  اج ــر رعای ــارت  ب ــئولیت  نظ  3. مس

ــرم. ــی گی ــده م ــر عه ــخصا ب ــگاه  را ش ــوزان  آموزش ــان  و کار آم مربی
 4. از اینکــه کــد رهگیــری بــا اعتبــار 6 ماهــه صــادر مــی گــردد و پــس از مــدت ذکــر شــده 
و در صــورت عــدم اقــدام بــرای تامیــن الزامــات صــدور پروانــه تاســیس، بــه خــودی خــود 
ــم الزم اســت مجــدداً مراحــل احــراز  ــه ام و مــی دان ــد آگاهــی یافت باطــل خواهــد گردی

شــرایط را از ابتــدا طــی نمایــم.
 5. اگاهــم کــه حداکثــر دفعــات مجــاز بــرای دریافــت کــد رهگیــری 2 بــار پیاپــی اســت 
ــه درخواســت مجــدد را نخواهــم داشــت. همچنیــن  ــا 5 ســال امــکان ارائ و پــس از آن ت
ــردی و  ــرایط ف ــراز ش ــد اح ــی تایی ــه معن ــری ب ــد رهگی ــت ک ــه دریاف ــتم ک ــع هس مطل
ــه تاســیس ایجــاد  ــرای صــدور پروان عمومــی متقاضــی تاســیس اســت و هیــچ تعهــدی ب

نمــی کنــد.
 6.مطلــع هســتم در مــواردی کــه نتیجــه کارشناســی نــام، نشــانگر وجــود تعــارض در نــام 
پیشــنهادی بــا مفــاد ایــن دســتور العمــل باشــد، نظریــه حاصــل از اطاعــات ثبــت شــده 
در ســامانه »اســامی آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد« نظــر نهایــی محســوب مــی گــردد.
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ــاس   ــي ( براس ــگاه  )کادر اداري  و آموزش ــاغل  در آموزش ــاي  ش ــت  نیروه ــد صاحی 7. تأیی
مفــاد مــاده 43 و 44 از فصــل ششــم )احــراز صاحیــت کارکنــان آموزشــگاه فنــی و حرفــه 
ای آزاد( و ضوابــط معمــول  کارکنــان ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور، برعهــده  
ــانی  ــه روز رس ــرات را بصــورت ب ــه تغیی ــر گون ــراد و ه ــن  اف ــامي  ای ــوده و اس ــب ب اینجان
شــده، در پورتــال جامــع ســازمان ثبــت خواهــم نمــود. همچنیــن چنانچــه عــدم صاحیــت 
عمومــي هــر یــک از نیروهــاي  شــاغل  در آموزشــگاه  توســط هیــات نظــارت بصــورت قطعــي 
ــاه  ــدت 1 م ــر ظــرف م ــود حداکث ــم ب ــاغ شــود، موظــف خواه ــب اب ــه اینجان احــراز و ب
نســبت بــه جایگزینــی بــا فــرد واجــد شــرایط منــدرج در مفــاد اولیــن مــاده از فصــل احــراز 

صاحیــت کارکنــان آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد اقــدام نمایــم.
8. آگاهــم کــه درصــورت زایــل شــدن صاحیــت اینجانــب )صاحــب پروانــه تاســیس( بــه 
تشــخیص و ابــاغ کتبــی هیــات نظــارت مرکــزی، مکلفــم ضمــن پرهیــز از ایجــاد تعهــد 
جدیــد، تمامــی تعهــدات آموزشــی، مالــی، حقوقی)مدنــی و کیفــری( و قانونــی خــود را در 
قبــال ذینفعــان اجــرا و تســویه نمایــم و پروانــه تاســیس متعلــق بــه اینجانــب نیــز باطــل 

خواهد شد و تحت هیچ شرایطی اجازه تاسیس مجدد آموزشگاه نخواهم داشت. 
ــال جامــع  ــور )password( پرت ــز عب ــري )user name( و رم ــام کارب 9. حفاظــت از ن
ســازمان را کــه شــخصي و انحصــاری اســت، برعهــده مــی گیــرم و متعهــد مــی گــردم آن 
را در اختیــار هیــچ شــخصي قــرار ندهــم و درصــورت ســرقت و یــا نفــوذ هکرهــا، دراســرع 
وقــت ســازمان را در جریــان قــرار دهــم. ضمنــاً بــا اطــاع از اینکــه کلیــه فعالیــت هــای 
اینجانــب در پرتــال قابــل ثبــت و ضبــط مــی باشــد، مســئولیت هرگونــه ورود و انجــام هــر 

عملیاتــي بــا ایــن نــام کاربــری و رمــز عبــور متوجــه اینجانــب خواهــد بــود.
ــته و  ــات وابس ــا مؤسس ــت و ی ــد دول ــه کارمن ــم ک ــي نمای ــد م ــیله تایی ــن وس  10. بدی
ــی  ــت م ــت دریاف ــا بخشــی از بودجــه خــود را از دول ــی ی ــه تمام ــی ک شــرکت های دولت
کننــد نمــي باشــم و چنانچــه خــاف ایــن موضــوع بــه اثبــات برســد، ســازمان حــق دارد 
ــم  ــد.  همچنیــن قبــول و تاییــد مــي نمای ــه تاســیس را باطــل نمای ــه پروان در هــر مرحل
چنانچــه در حیــن داشــتن پروانــه تاســیس بــه اســتخدام دســتگاه هــای دولتــی درآیــم، 
ــا طبــق  ــه اطــاع ســازمان برســانم ت ــه صــورت کتبــی و رســمی ب ــه ب مراتــب را بافاصل

ــدام گــردد. ــی اق ــه اجرای ــدرج در شــیوه نام ــررات من مق
11 . نشــانی اقامتــگاه اینجانــب، نشــانی منــدرج در ایــن ســند مــی باشــد و تمــام ابــاغ 
ــوده و چنانچــه  ــب ب ــه اینجان ــی ب ــاغ قانون ــه اب ــه منزل ــن محــل، ب ــه ای ــای ارســالی ب ه
نشــانی خــود را تغییــر دهــم فــوراً مراتــب را بــه دفترخانــه تنظیــم کننــده ســند و ســازمان 
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور اطــاع خواهــم داد در غیــر ایــن صــورت، کلیــه ابــاغ هــا 
و اخطاریــه هــا بــه محــل تعییــن شــده در ایــن ســند ابــاغ قطعــی و غیــر قابــل اعتــراض 

از ســوی اینجانــب مــی باشــد.




