
   

  قرارداد کارآموزي
آموزشـگاه نسـبت بـه یکـدیگر منعقـد      قرارداد کارآموزي قراردادي است که به منظور تعیین میزان تعهدات کارآموز و :تعریف 

  . گردد می

  : مشخصات طرفین قرارداد  -1ماده *  

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

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

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

  . که در این قرارداد کارآموز اطالق می گردد: .................................... شماره تلفن 

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

که در ایـن قـرارداد آموزشـگاه عنـوان     آموزشگاه  مدیر / به عنوان موسس : .........................................آقاي / خانم  مسئولیتبه 

  . گردد می

   :مدت قراردادموضوع و   -2ماده *  

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

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

  عمومی           : کالس) الف 

)  ساعت عملـی ................ ساعت تئوري و ............... شامل (  ساعت...............  میزانبه  نیمه خصوصی                   خصوصی) ب

  نفر کارآموز  ...............  به تعدادو 

...............  : شـامل ( سـاعت  ............... بـه میـزان   ...........................................  خاص         شامل سرفصل هاي آموزشـی  ) ج

  نفر کارآموز  ...............  و )  ساعت عملی................ ساعت تئوري و 

   55جلسـه  : .............................. اساس طرح درس هاي معین شده و برنامه آموزشی اعالم شده توسط آموزشـگاه بـه میـزان     بر

به بعد اجرا خواهد شـد و کـارآموز از طریـق درج امضـاء در بـرگ      : .......................... هفته از تاریخ  .............. دقیقه اي که بمدت

و اجـراي موضـوع   ( لکرد اجرایی آموزشی و آمار حضور و غیاب کارآموزان ، حضور خود در جلسات مربوطه از کـالس گزارش عم

می باشـد کـه   ......................) روزهاي (.: ............ تا ساعت ....... : ........برگزاري کالس فعالً از ساعت  .را تائید خواهد کرد) قرارداد

  . زشگاه قابل تغییر استبنابر مقتضیات آمو

  1صفحه 

 نه : نمون برگ شماره  

  ........................................: شماره 
 .........................................: تاریخ 

  



و % 50خصوصی حـداقل   زمان مندرج در استانداردمهارتی مربوطعمومی میزان زمان اجراي دوره براي کالس هاي  : 1 تبصره

اجراي دوره براي آموزش خاص برحسب  و محتواي زمان کل استاندارد آموزشی مربوط و میزان زمان% 75نیمه خصوصی حداقل  

  .درخواست کتبی کارآموز خواهد بود

و آموزش خاص بنا نفر  5هاي نیمه خصوصی حداکثر  در کالسنفر و  3تعداد کارآموزان در کالس هاي خصوصی حداکثر  : 2تبصره 

  .می باشدبه درخواست متقاضی 

  ) : هزینه کارآموزي(مبلغ قرارداد   -3ماده *  

را کـالً  شهریه مصـوب سـازمان    ریال: ............................... ) با عدد : .................................... / با حرف ( موظف است مبلغ کارآموز 

  ) که به مهـر و امضـاي آموزشـگاه ممهـور باشـد      ( رسید چاپی و شماره دار دریافت در مقابل) هزینه کارآموزي( بعنوان شهریه

  . به آموزشگاه پرداخت نماید) خاتمه کارآموزي ( ا یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد حداکثر ت

  .خصوصی، نیمه خصوصی و آموزش هاي خاص در محل آموزشگاه برگزار می گرددکلیه کالس هاي  -4ماده * 

هر دلیل یا علت از تحصـیل در آموزشـگاه و شـرکت در    ه از تاریخ تنظیم این قرارداد به بعد در صورتی که کارآموز ب  -5ماده *  

، هیچ وجهـی از شـهریه   نداشته باشدتوانایی و امکان شرکت در کالس ها را قبل یا بعد از شروع دوره  وکالس هاي آن منصرف 

هرگونـه  ه ب دریافتی توسط آموزشگاه به کارآموز مسترد نخواهد شد و آموزشگاه به موجب این قرارداد اختیار خواهد داشت که

  . ترتیب اثر ندهند درخواست استرداد شهریه

  :  تعهدات کارآموز -6ماده *  

درصورتی که کارآموز عمداً یا در اثر سهل انگاري و یا به علت عدم توجه به دستورات مربی و مقـررات کارگـاهی و غیـره    )  الف

موزش، ابزار، ساختمان و سایر وسایل با اموال آموزشگاه وارد سخت افزارها، تجهیزات، لوازم اندازه گیري، تابلوهاي آبه خساراتی 

  . ظرف حداکثر یک هفته جبران نماید ) مطابق تشخیص و برآورد آموزشگاه ( کند موظف است خسارات را 

  کارآموز موظف است از بحث یا عنوان کردن هرگونه مباحـث غیـر فنـی و یـا مطـالبی کـه بـا برنامـه درسـی ، اهـداف و          )  ب

  . ت آموزشگاه مغایرت داشته باشد جداً خودداري نماید شئونا

  . کارآموز موظف است کلیه ضوابط اجتماعی ، اخالق و شئون اسالمی را در محیط آموزشگاه دقیقاً رعایت نماید )  ج

) گردد درج میکه در برگه هاي آمار حضور و غیاب کالس مربوطه منعکس و ( ایام یا جلسات غیبت موجه یا غیر ضرور کارآموز)  د

. اجرا شده از موضوع این قرارداد منظور می شود و آموزشگاه تعهدي مبنی بر جبـران آنهـا نخواهـد داشـت     جزء زمان آموزش 

مختار   گردد آموزشگاه) بطور متناوب ( کل تعداد جلسات دوره  15/1جلسه متوالی و یا متجاوز از  3درصورتی که میزان غیبت از 

  . ملغی نماید ) بدون التزام به استرداد هیچ مبلغی ( موز جلوگیري نموده و این قرارداد را است که از حضور کارآ

  
  2صفحه 



  محوطـه آموزشـگاه وارد و بالفاصـله پـس از پایـان جلسـات درسـی روزانـه ،         بـه  کارآموز می باید رأس سـاعت شـروع   )  د

  نموده و از هرگونه رفتـار سـوء و یـا هرگونـه بـی انضـباطی و اخـتالل در کـالس هـا یـا کارگـاه هـا             را ترك محوطه آموزش 

  . خودداري نماید 

کارآموز بایستی هرگونه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات اصولی خود را بطور فردي و در خارج از کالس یاکارگاه هاي آموزشی )  ه

  .رآموزان دیگر جداً پرهیز نمایدسته خود به کاخوا مدیر آموزشگاه مطرح نماید و از القا

 کارآموز موظف است تکالیف درسی که از طرف مربیان آموزشگاه به او داده می شود را انجام داده و مطالب آموزشی تـدریس ) و

   .نماید  مطالعه و فراگیري نماید و از طرح سئواالت بی محتوي و متوقف کننده برنامه اصلی کالس پرهیزرا  شده

  سایر مقررات پـذیرش و ثبـت نـام ، شـرایط و نحـوه اجـراي برنامـه آموزشـی ، مقـررات کـار در کارگـاه و آزمـون جـداً              )  ز

  جزو الینفک تعهدات مشمول این قـرارداد محسـوب   و قرارداد به اطالع و تائید کارآموز رسیده یا می رسد،  مندرج در از مطالب

  . و بر ذمه کارآموز است 

موزشگاه مـی توانـد بـدون اسـترداد     کارآموز به تشخیص آموزشگاه به هر یک از تعهدات فوق عمل ننماید، آ درصورتی که)  ح

شهریه پرداخت شده توسط کارآموز، از ادامه تحصیل و حضور وي در آموزشگاه ممانعت کرده و این قرارداد را فسخ نماید و هـر  

د موظف به جبران وش) یا باقیمانده آن ( تی بیش از مبلغ این قرارداد کارآموز موجب تضییع وقت آموزشگاه و یا وارد شدن خسارا

  . آن است

  : تعهدات آموزشگاه -7ماده 

خصوصی، نیمه خصوصی و آموزش خاص را  پیش هاي عمومی آموزشگاه موظف است کارآموزان متقاضی برگزاري کالس ) الف

دفترچه راهنماي ثبت نام آموزشگاه ها کتبا یا به صورت این شرایط می باید ... (شهریه و -از ثبت نام بطور کامل از شرایط آموزش

ست ثبـت نـام در   مطلع نماید و درخوا) بطور واضح و شفاف درج گردد  و در معرض دید کارآموز قرار گرفته و یا به وي ارائه شود

  . خصوصی و آموزش خاص را کتباً از کارآموز متقاضی اخذ نماید کالس هاي خصوصی، نیمه

ایـن   1تبصـره  را بر اساس اسـتاندارد  و مطـابق   ) تئوري و عملی( آموزشگاه موظف است کد استاندارد و ساعت کل آموزش) ب

با پوشش کلیـه   زمان عملی% 50زمان تئوري و  %50اقل خصوصی حدعمومی براساس ساعت استاندارددر کالس هاي ( قرارداد

با پوشش کلیه سرفصـل هـاي    زمان عملی% 75زمان تئوري و % 75هاي نیمه خصوص حداقل  و در کالسسرفصل هاي آموزشی 

 نیـز  را به اطالع کارآموز برساند و در قرار داد )و آموزش خاص برحسب درخواست کتبی کارآموزذکر شده در استاندارد آموزشی

  .ذکر نماید

آموزشگاه موظف به معرفی و ثبت آمار کارآموزان کالس هاي عمومی، خصوصی، نیمه خصوصی و آموزش هاي خـاص حسـب   ) ج

  .و از طریق پرتال سازمان می باشدضوابط مربوط 

  3صفحه 



  

آزمـون هـاي   کلیه متقاضیان کالس هاي عمومی، خصوصی و نیمه خصوصی جهـت شـرکت در    به معرفیآموزشگاه موظف ) د

کـارآموزان دوره هـاي   همچنین موظف است بـراي  و  مربوط بر حسب جدول زمانبندي اعالم شده توسط سازمان می باشد

گواهی حضور در دوره آموزشی مطابق با فرمت تعیین شده توسط اداره کل ارزشیابی مهارت و تایید مرکـز معـین    ،آموزش خاص

  .دولتی مربوط صادر نماید

  . می باشد ) آموزش ( پایان مدت این قرارداد موظف به اجراي موضوع قرارداد آموزشگاه تا)  ه

هر علت آموزشگاه ناچار شود قبل از خاتمه مدت قرارداد و بیش از اجراي کامل موضوع قرارداد بدون ه در صورتیکه ب  : تبصره  *

آموزشـگاه   ،تعطیل نماید درصورت درخواست کارآموزتوافق کارآموز دوره آموزشی مربوطه را به مدتی بیشتر از یک ماه متوالی 

محاسـبه نمـوده و   ) به نسبت کل جلسات و مبلغ موضوع قرارداد ( موظف است ایامی که کارآموز در کالس حضور یافته است را 

کـارآموز کسـر نمـوده و     را به آن افزوده و این مبلغ را از کل شهریه دریافت شـده از ) باالسري و ثبت نام (ریال ............... مبلغ 

در این صورت کلیه تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر از هر لحاظ منتفی شده . باقیمانده را به کارآموز تسویه حساب به عمل آورد

  . و این قرارداد ملغی خواهد شد 

ز واجد شرایط در آزمـون  درصورتی که موضوع این قرارداد جزو استانداردهاي سازمان آموزش فنی و حرفه اي بوده و کارآمو)  و

جهت شرکت  ،نهایی اخذ گواهینامه رسمی باشد، آموزشگاه موظف است درصورت تقبل هزینه هاي قانونی متعلقه توسط کارآموز

  . معرفی نماید )اداره کل( سازمانبه در آزمون کارآموز را 

 توسط طـرفین تائیـد   ............................ تاریخ درنسخه  2در  و می باشدتبصره  3ماده و  8این قرارداد مشتمل بر   -8ماده *  

  .  هستندبه اجراي مفاد آن شرعاً و عرفاً متعهد طرفین و  را دارند حکم واحدنسخه  د و هریامضاء و مبادله گرد

  

  

  
                                                                                                                             )مدیر یا موسس آموزشگاه(  مهر آموزشگاهمحل امضاء و                                 )یا ولی و سرپرست قانونی او ( محل امضاء کارآموز    

  : ........نام ونام خانوادگی                               : ....نام و نام خانوادگی           
 : ........تاریخ                 :  ....تاریخ                     

 
 
 
 
 
 
 

  4صفحه 
 


