
 مهارت آموزی/  قرار داد کارآموزی

نامه نحوه ی اداره امورآموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد مصوب هیات نظاارت   ستور العمل اجرایی آییند ضوابط و این قرارداد براساس 

                ...................................................................خااان  / شاارایط زیاار بااین آقااا ی    باااسااازماآ آمااوزی فناای وحرفااه ای ک ااور و   مرکاا ی 

درایان  کاه  .............................................................................................. باه ن اانی    ..................................... زادآموزشگاه فنی وحرفه ای آ موسس

             ....................................... فرزناای  .............................................................آقااای  /خااان   آموزشااگاه نامیاایه ماای شااود و    مختصاارا قاارارداد

                       ........................................................................................................باااااه ن اااااانی ........................... ......................................ب اااااماره م ااااای 

 :باشرایط ذیل منعقی می گردد  نامییه می ود و مهارت آموز /  کارآموز دراین قرارداد مختصراکه        ...............................ت فن  و

 این قرارداد  2مطابق ماده مهارت آموز/ کارآموز ت آموزشی مهارت توسط آموزشگاه به ه خیماارائ :موضوع قرارداد  -1ماده 

 :بشرح ذیل محتوای آموزش  ، میزان آموزش ، محل آموزش ، شهریه  -2ماده 

ریاا    ....................هرساعت باشهریه  ..............................استانیارد مطابق  .................................................ساعت ازحرفه  ............آموزی   -1-2

       خارج ازمحل آموزشگاه         خاص        خصوصی       ت فیقی         درمحل آموزشگاه  بصورت حضوری

ریاا   .................... باشهریه هرساعت .............................. مطابق استانیارد ................................................. ساعت ازحرفه ............ آموزی   -2-2

 ت فیقی         خصوصی       خاص         خارج ازمحل آموزشگاه               بصورت حضوری درمحل آموزشگاه

ریاا   .................... باشهریه هرساعت .............................. مطابق استانیارد ................................................. ساعت ازحرفه ........... .آموزی  - 3-2

      ت فیقی         خصوصی       خاص         خارج ازمحل آموزشگاه         بصورت حضوری درمحل آموزشگاه 

ریاا   .................... باشهریه هرساعت .............................. مطابق استانیارد ................................................. ساعت ازحرفه ............ آموزی  - 4-2

 خارج ازمحل آموزشگاه           ت فیقی         خصوصی       خاص             بصورت حضوری درمحل آموزشگاه 

ریاا   .................... باشهریه هرساعت .............................. مطابق استانیارد ................................................. ساعت ازحرفه ............ آموزی   -5-2

 خصوصی       خاص         خارج ازمحل آموزشگاه           ت فیقی       بصورت حضوری درمحل آموزشگاه      

 مهارت آموز/ دوره های فوق اجرا خواهی شیوکارآموز /برنامه آموزشی اعالم شیه توسط آموزشگاه دوره  براساس طرح درس های معین و

      کاالس  درج ساات مربوطاه از  ، خودآمار حضوروغیاب کاارآموزاآ حضاور   و طریق درج امضاء در برگ گ اری عم کرد اجرایی آموزشی از

 .راتائییخواهی کرد (واجرای موضوع قرارداد )

دوره .............. ریاا  بابات آماوزی تعایاد     ........................................ بحارو    ریا  و.............. ...............به عید :  کل مبلغ قرارداد-3ماده 

 . جه آموزشگاه پرداخت می گردد ودر2به شرح ماده     قساط ا      به صورت نقیمهارت آموز /  آموزشی توسط کارآموز

چااب ب ااماره سااریا  چاااپی   /یااب باارگ ساافته   تضاامین پرداخاات اقساااط خااود  باباات  مهااارت آمااوز  /  کااارآموز (1تبصااره

ریا  به آموزشگاه تحویل دادکه پس از تسویه کال شاهریه آموزشاگاه م ا م باه      .............. .......................بمب غ .... ............................................

 . عودت آآ می باشی 



ناام  ، یاا مساتنیی کاه میا اآ شاهریه دریاافتی       رسایی  مهارت آموز  /  آموزشگاه موظف است درقبا  اخذ شهریه ازکارآموزاآ( 2تبصره 

و توسط مییر آموزشگاه امضاء ومهر شیه باشی رادردو نسخه صاادرویب نساخه آآ را    قییآموزشگاه م خصات کارآموز ونوع حرفه درآآ 

 .ارائه ومراتب رادر دفاتر ویا سیست  مالی آموزشگاه وجیو  پیوست این قرارداد درج نمایی مهارت آموز  / به کارآموز

اسمی آموزشگاه درپروانه تاسایس وکارگااه هاا    خاص براساس ظرفیت  ودرکالس های خصوصی مهارت آموز / آموزاآتعیادکار (3تبصره 

 . خواهی بود

ه یناه هاای   ، ه یناه صایورگواهینامه   ، ثبت نام پرتا  معرفی باه آزماوآ   ه ینه : عالوه بر شهریه دوره سایر ه ینه ها شامل  (4تبصره 

می بایسات  مهاارت آماوز  / کاارآموز  ساوی  براساس مبالغ اعالم شیه ازسوی سازماآ آموزی فنی وحرفه ای ک ور از هاشرکت درآزموآ 

 .پرداخت شود 

 : شهریه استرداد :  4ماده 

 : شهریه درحالت های زیرامکانپذیر می باشی استرداد کانوآ انجمن های صنفی استاآ وتاییی مهارت آموز/ بنابه درخواست کار آموز

طو  ازکل ( پنج درصی% )5مهارت آموز ازشرکت دردوره یادگیری از زماآ ثبت نام تا حیاکثر پایاآ / درصورت انصرا  کارآموز  -1

شهریه براساس ماده یب وبنیهای آآ امکانپذیراسات ودرصاورت انصارا  پاس ازگذشات      ( ه تاد درصی% )08میت ، استرداد 

 . موز  مسترد نخواهیشیمهارت آ/ میت ذکرشیه ، هیچ مب غی به کارآموز 

چنانچه به هردلیل موسس پس از شروع دوره آموزشی ازادامه دوره منصر  شود بایی تمام شهریه دوره آموزشی مربوطه دریافات   -     2

 .عودت نمایی  را مهارت آموز/ کارآموز  شیه از

( احرازشایه ) یه شیه باشی به می اآ کسرساعت آموزشگاهارا قرارداداین چنانچه آموزی ارایه شیه کمترازمی اآ تعیین وتوافق شیه در -3

 .عودت گردد مهارت آموز / می بایست مب غ شهریه محاسبه واز سوی آموزشگاه به کارآموز

از فصل ه ت  ضوابط و دستور العمال اجرایای   تبصره های آآ  بنیها و و 58ماده مطابق با  :مهارت آموز / کارآموز  تعهدات-5ماده 

 حرفه ای آزاد مصوب هیات نظارت مرک ی نحوه ی اداره امورآموزشگاه های فنی وآیین نامه 

از فصل ه ت  ضوابط و دستور العمال اجرایای   و بنیها وتبصره های آآ  44و40و44و  44مطابق بامواد   :تعهدات آموزشگاه -6ماده 

  ارت مرک یحرفه ای آزاد مصوب هیات نظ آیین نامه نحوه ی اداره امورآموزشگاه های فنی و

 :حل اختالف -7ماده 

استاآ حساب ماورد باه     ، کانوآ انجمن های صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد ی پیش آمیف التاخ چنانچه بین طرفین قرارداد

 .ورای صادره برای طرفین الزم االجرا خواهیبود  اختال  پیش امیه رسییگی می نماینی

 

 مهرآموزشگاه  و موسس محل امضاء                               مهارت آموز ولی وسرپرست قانونی / محل امضاءکار آموز      

 :..............................نام ونام خانوادگی                 ..............                                    : .................... نام ونام خانوادگی       


