
  42موضوع تبصره ماده » 3«نمون برگ شماره 
  »)د«(تعهدنامه محضري موسسان آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد نوع 

.......................  ملي كد......................  از صادره................. شماره شناسنامه دارنده...................   فرزند.............................  اينجانب
كه موسس آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد ............................... به شماره .......................... پستي كد...........................................  ساكن

 بدون و جديت با گردم مي متعهد اختيار با ل وعق سالمت و صحت كمال شناسايي آموزشگاه ...................... مي باشم، در
انگاري مقررات و مصوبات هيات نظارت مركزي و ابالغيه هاي هيات نظارت استان را رعايت نموده و  سهل يا و قصور  هرگونه

 اقرار مي نمايم: »نيست مسئوليت رافع قانون، به جهل«با علم به اينكه 
فعاليت آموزشگاه را مطالعه نموده و نيز انتشار دستورالعمل ها و قواعد در وب تمامي قوانين و مقررات مرتبط با حوزه  .1

 سايت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور را در حكم ابالغ به اينجانب مي دانم.
و نيز آيين نامه و شيوه  كشور جاري مقررات ساير و ايران اسالمي جمهوري دولت شئون خالف كه اقدامي گونه هيچ .2

باشد و نيز موجب لطمه به جايگاه اجتماعي و نشان سازمان آموزش  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورنامه هاي 
ندهم. را تغيير محل آموزشگاه خود قبلي و موافقت سازمان، و كتبي اجازه بدون و نياورم بعمل فني و حرفه اي گردد،

را شخصا بر   آموزشگاه  آموزان كار و  مربيان كاركنان، توسط  اسالمي  شئون  دقيق  اجراي  رعايت و بر  نظارت  مسئوليت .3
 عهده مي گيرم.

آن در دستورالعمل  ذيل هاي تبصره و 42 و 41 ،40 ،39 در بكارگيري و صدور ابالغ مربيان آموزشگاه، مفاد مواد .4
ن هرگونه تسامح را بدو 1397اجرايي آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مصوب سال 

 و تساهل نصب العين قرار داده و رعايت مي نمايم.
از فصل ششم  44و  43مفاد ماده   براساس)  آموزشي و  اداري كادر(  آموزشگاه در  شاغل  نيروهاي  صالحيت تأييد .5

 اي حرفه و فني آموزش سازمان كاركنان  معمول ضوابط و آزاد) اي حرفه و فني آموزشگاه كاركنان صالحيت (احراز
 جامع پورتال در شده، رساني روز به بصورت را تغييرات گونه هر و افراد  اين  اسامي و اينجانب بوده  برعهده كشور،
 توسط  در آموزشگاه  شاغل  نيروهاي از يك هر عمومي صالحيت عدم همچنين چنانچه .خواهم نمود ثبت سازمان
 به نسبت ماه 1 مدت ظرف حداكثر خواهم بود شود، موظف ابالغبه اينجانب  و احراز قطعي بصورت نظارت هيات

 اي حرفه و فني آموزشگاه كاركنان صالحيت احراز فصل از ماده اولين مفاد در مندرج شرايط واجد فرد با جايگزيني
 .نمايم اقدام آزاد

كتبي هيات نظارت اينجانب (صاحب پروانه تاسيس) به تشخيص و ابالغ  صالحيت شدن زايل آگاهم كه درصورت .6
ي ) و قانونيفريو ك ي(مدنيحقوق ،يمال ،يتعهدات آموزش مركزي، مكلفم ضمن پرهيز از ايجاد تعهد جديد، تمامي

اجرا و تسويه نمايم و پروانه تاسيس متعلق به اينجانب نيز باطل خواهد شد و تحت هيچ  نفعانيدر قبال ذ خود را
 داشت. شرايطي اجازه تاسيس مجدد آموزشگاه نخواهم

شخصي و انحصاري  پرتال جامع سازمان را كه) password( عبور رمز و) user name( كاربري نام از حفاظت .7
نفوذ  سرقت و يا درصورت ندهم و قرار شخصي هيچ اختيار متعهد مي گردم آن را در و برعهده مي گيرم است،

 قابل فعاليت هاي اينجانب در پرتال كليه اينكه از اطالع با ضمناً .دهم قرار جريان در را سازمان وقت هكرها، دراسرع
 اينجانب اين نام كاربري و رمز عبور متوجه با عملياتي هر انجام و ورود هرگونه مسئوليت باشد، مي ضبط و ثبت

 .بود خواهد
دولتي كه تمامي يا بخشي از بودجه  هاي شركت و وابسته و يا مؤسساتكه كارمند دولت  مبدين وسيله تاييد مي نماي .8

و  )14/6/88 تاسيس با تاريخ صدور قبل از م(به استثناء دارندگان پروانهنمي باشخود را از دولت دريافت مي كنند 
همچنين در هر مرحله پروانه تاسيس را باطل نمايد.   حق دارد، سازمان چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد

مراتب را  درآيم، يدولت هاي دستگاه به استخدام داشتن پروانه تاسيسچنانچه در حين م نماي قبول و تاييد مي
 مندرج در شيوه نامه اجرايي اقدام گردد.تا طبق مقررات  مبرسان سازمانبه اطالع  به صورت كتبي و رسمي بالفاصله

 ابالغ منزله به محل، اين به ارسالي هاي ابالغ تمام و باشد مي سند اين در مندرج نشاني اينجانب، اقامتگاه نشاني .9
سند و سازمان  كننده تنظيم دفترخانه به را مراتب فوراً دهم تغيير را خود نشاني چنانچه و بوده اينجانب به قانوني

 شده تعيين محل به ها اخطاريه و ابالغ ها كليه اين صورت، غير در داد خواهم اطالع آموزش فني و حرفه اي كشور
  .باشد مي اينجانب سوي از اعتراض قابل غير و قطعي ابالغ سند اين در

 


