
  

 قرارداد كارآموزي
 

قرارداد كارآموزي قراردادي است كه به منظور تعيين ميزان تعهـدات كـارآموز و آموزشـگاه نسـبت بـه        :تعريف 

 . يكديگر منعقد مي گردد 

 : مشخصات طرفين قرارداد  -1ماده *  

 : ......................... شـماره شناسـنامه   ......... : .........................فرزنـد  : ................................................. آقـاي  / خـانم  :  طرف اول 

 : ..........................................................به آدرس : ................... شغل : ..................... متولد سال : .............................. صادره از 

........................................................................................................................................................................................................... 

 . ي گردد كه در اين قرارداد كارآموز اطالق م: .................................... شماره تلفن 

 ...........................: ...........................................................................................................................طرف دوم آموزشگاه واقع در 

 . در اين قرارداد آموزشگاه عنوان مي شود  كه: ......................................... آقاي / به مديريت خانم 

 : موضوع و مدت قرارداد   -2ماده *  

: ................................. كــد اســتاندارد : ........................... دوره : .................................. رشــته : ........................ آمــوزش مرحلــه 

جلسه : .............................. هاي معين شده و برنامه آموزشي اعالم شده توسط آموزشگاه به ميزان براساس طرح درس 

به بعد اجرا خواهد شد و كارآموز از طريـق درج امضـاء در بـرگ    : .......................... دقيقه اي كه بمدت هفته از تاريخ  55

 ر و غيـاب كـارآموزان ، حضـور خـود در جلسـات مربوطـه از كـالس       گزارش عملكرد اجرايي آموزشـي و آمـار حضـو   

 : ............... تــا ســاعت : ............... را تائيــد خواهــد كــرد برگــزاري كــالس فعــالً از ســاعت ) و اجــراي موضــوع قــرارداد(

 . مي باشد كه بنابر مقتضيات آموزشگاه قابل تغيير است ......................) روزهاي (

 ) : هزينه كارآموزي(مبلغ قرارداد   -3ماده *  

 ريـال را كـالً بعنـوان شـهريه     : ............................... ) با عـدد  : .................................... / با حرف ( كارآموز موظف است مبلغ 

ــارآموزي (  ــه ك ــاپي و شــماره دار  ) هزين ــل رســيد چ ــور باشــد   ( در مقاب ــر و امضــاي آموزشــگاه ممه ــه مه ــه ب  ) ك

 . به آموزشگاه پرداخت نمايد ) خاتمه كارآموزي ( حداكثر تا يك ماه قبل از پايان مدت قرارداد 

 نه : نمون برگ شماره  

 ........................................: شماره 
 .........................................: تاريخ 



 : تعهدات كارآموز   -4ماده *  

از تاريخ تنظيم اين قرارداد به بعد در صورتي كه كارآموز بهر دليل يا علت از تحصيل در آموزشگاه و شـركت در  )  الف

) قبل يا بعد از شـروع دوره  ( كالس هاي آن منصرف يا بهربهانه ، عذر و جهتي ، توانايي و امكان شركت در كالس ها را 

وسط آموزشگاه به كارآموز مسترد نخواهد شد و آموزشگاه به موجـب  از دست بدهد ، هيچ وجهي از شهريه دريافتي ت

ترتيـب اثـر   ) بهر صـورتي كـه مطـرح شـود     (اين قرارداد اختيار خواهد داشت كه بهر گونه درخواست استرداد شهريه 

 . ندهند 

مقررات كارگـاهي و  درصورتي كه كارآموز عمداً يا در اثر سهل انگاري و يا به علت عدم توجه به دستورات مربي و )  ب

غيره خساراتي سخت افزارها ، تجهيزات ، لوازم اندازه گيري ، تابلوهاي آموزش ، ابزار ، ساختمان و سـاير وسـايل بـا    

ظـرف حـداكثر يـك هفتـه     ) مطابق تشخيص و برآورد آموزشـگاه  ( اموال آموزشگاه وارد كند موظف است خسارات را 

 . جبران نمايد 

 ز بحث يا عنوان كردن هرگونه مباحث غير فني و يا مطالبي كه بـا برنامـه درسـي ، اهـداف و    كارآموز موظف است ا)  ج

 . شئونات آموزشگاه مغايرت داشته باشد جداً خودداري نمايد 

 . كارآموز موظف است كليه ضوابط اجتماعي ، اخالق و شئون اسالمي را در محيط آموزشگاه دقيقاً رعايت نمايد )  د

كه در برگه هاي آمار حضور و غياب كالس مربوطه منعكس و ( سات غيبت موجه يا غير ضرور كارآموز ايام يا جل)  هـ

اجرا شده از موضوع اين قرارداد منظور مي شود و آموزشگاه تعهـدي مبنـي بـر جبـران آنهـا نخواهـد       ) درج مي گردد 

) بطـور متنـاوب   ( تعـداد جلسـات دوره    كل 15/1جلسه متوالي و يا متجاوز از  3درصورتي كه ميزان غيبت از . داشت 

بـدون التـزام بـه اسـترداد هـيچ      ( گردد آموزشگاه مختار است كه از حضور كارآموز جلوگيري نموده و اين قرارداد را 

 . ملغي نمايد ) مبلغي 

 ، كارآموز مي بايد رأس ساعت شروع و محوطه آموزشگاه وارد و بالفاصله پس از پايـان جلسـات درسـي روزانـه     )  و

 محوطه آموزش نموده و از هرگونه رفتار سـوء و يـا هرگونـه بـي انضـباطي و اخـتالل در كـالس هـا يـا كارگـاه هـا            

 . خودداري نمايد 

 كارآموز بايستي هرگونه نظريات ، پيشنهادات و انتقـادات اصـولي خـود را بطـور فـردي و در خـارج از كـالس يـا        )  ز

 : ايد و از القاخواسته خود به كارآموزان ديگر جداً پرهيز نمايد كارگاه هاي آموزشي مدير آموزشگاه مطرح نم

 كــارآموز موظــف اســت تكــاليف درســي كــه از طــرف مربيــان آموزشــگاه بــه او داده مــي شــود را انجــام داده و  )  ح

س مطالب آموزشي تدريسي ، مطالعه و فراگيري نمايد و از طرح سئواالت بي محتوي و متوقف كننده برنامه اصلي كال

 . پرهيز نمايد 



 ساير مقررات پذيرش و ثبت نام ، شرايط و نحوه اجراي برنامه آموزشي ، مقـررات كـار در كارگـاه و آزمـون جـداً      )  ت

 از مطالب ها قرارداد به اطالع و تائيد كارآموز رسيده يا مي رسد ، جزو الينفك تعهدات مشـمول ايـن قـرارداد محسـوب     

 . و بر ذمه كارآموز است 

رصورتي كه كارآموز به تشخيص آموزشگاه به هر يك از تعهدات فوق عمل ننمايد ، آموزشـگاه مـي توانـد بـدون     د)  ي

استردادها شهريه پرداخت شده توسط كارآموز ، از ادامه تحصـيل و حضـور وي در آموزشـگاه ممانعـت كـرده و ايـن       

 ارد شدن خساراتي بيش از مبلغ ايـن قـرارداد   قرارداد را فسخ نمايد و هر كارآموز موجب تضييع وقت آموزشگاه و يا و

 . موظف به جبران آن است . شد ) يا باقيمانده آن ( 

 : تعهدات آموزشگاه  -5ماده 

 . مي باشد ) آموزش ( آموزشگاه تاپايان مدت اين قرارداد موظف به اجراي موضوع قرارداد )  الف

بل از خاتمه مدت قرارداد و بـيش از اجـراي كامـل موضـوع     در صورتيكه بهر علت آموزشگاه ناچار شود ق:  تبصره *  

قرارداد بدون توافق كارآموز دوره آموزشي مربوطه را به مدتي بيشتر از يـك مـاه متـوالي تعطيـل نمايـد درصـورت       

به نسبت كـل جلسـات و   ( درخواست كارآموز آموزشگاه موظف است ايامي كه كارآموز در كالس حضور يافته است را 

را به آن افزوده و اين مبلغ را از كـل  ) باالسري و ثبت نام (ريال ............... محاسبه نموده و مبلغ ) ع قرارداد مبلغ موضو

در اين صورت كليه . شهريه دريافت شده از كارآموز كسر نموده و باقيمانده را به كارآموز تسويه حساب به عمل آورد 

 . نتفي شده و اين قرارداد ملغي خواهد شد تعهدات طرفين نسبت به يكديگر از هر لحاظ م

 بـوده و  ) و ساير مراجـع  ( درصورتي كه موضوع اين قرارداد جز و استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي )  ب

كارآموز واجد شرايط در آزمون نهايي اخذ گواهينامه رسمي باشد ، آموزشگاه موظف است درصورت تقبل هزينه هـاي  

 . توسط كارآموز برگزاري آزمون به مراجع فوق الذكر معرفي نمايد  قانوني متعلقه

 كـه در دو حكـم واحـد    [ نسـخه   2تبصـره ، طـي دو هفتـه و در     1مـاده و   6اين قرارداد مشتمل بـر    -6ماده *  

 . توسط طرفين تائيد و امضاء و مبادله شد و شرعاً و عرفاً متعهد شود   .............................تاريخ 

 

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

 
 ....: نام و نام خانوادگي 

 ....:  تاريخ 
 


