
 
 کارآموزی قرارداد

 

 یکدیگرمنعقد به نسبت آموزشگاه و کارآموز تعهدات میزان تعیین منظور به است قراردادی کارآموزی قرارداد : تعریف

 .میگردد

  : قرارداد طرفین مشخصات 1 ماده *

 کد ................شناسنامه شماره ....../...../....تولد تاریخ ................فرزند ................آقای / خانم : اول طرف

 …………………………………………………………………………………………………………آدر به ................ملی

 .میگردد اطالق کارآموز قرارداد این در که ........................ههمرا شماره ...................ثابت تلفن شماره

خانم   مدیریت بهمالرد ، بلوار رسول اکرم ، باالتر از تعاونی امیر کبیر : در واقع کامپیوتر تیموری آموزشگاه : دوم طرف

 تیموری که در این قرار داد آموزشگاه عنوان می شود. مهندس

 آموزش حرفه ........................................... موضوع قرار داد: 2*ماده 

 : ) کارآموزی هزینه ( قرارداد مبلغ 3 ماده *

شماره  و چاپی رسید مقابل در) کارآموزی هزینه( شهریه بعنوان کالً را ریال .................... مبلغ است مکلف کارآموز

 آموزشگاه به نقد بصورت کارآموزی خاتمه از قبل ماه یک تا حداکثرر باشد( دار ) که به مهر و امضاء آموزشگاه ممهو

 .نماید پرداخت

 تخفیف       تاریخ

        مبلغ

 

 آموزش شرایط 4 ماده *

 زمان % 75 )نفر 5 حداکثر( خصوصی نیمه ، آموزش استاندارد زمان % 50 )نفر 3 حداکثر(خصوصی کالسهای کلیه

 .خواهدشد شامل نیز نرسیدن نصاب حد به که عمومی کالسهای برای موضوع این آموزش خواهد بود که استاندارد

 بود نخواهد قبول قابل عنوان هیچ به انصراف 5 ماده *

نخواهد  مسترد را وجهی کرد و نخواهد قبول انصرافی آموزشگاه عنوان هیچ به بعد، به قرارداد این تنظیم تاریخ از ) الف

 )نکنید نام ثبت نداشتن درصورت اطمینان(نمود. 



 
به تاخیر   ماه 1تا  حداکثر را مذکور کالس تواند می آموزشگاه کالس، نفرات تعداد نرسیدن نصاب حد درصورت )ب

 قرارداد و برگردانده کامل صورت به را مربوطه شهریه ، مدت این از بعد کالس نشدن برگزار صورت در انداخته و

 نماید . ابطال کامل طور به را مذکور

 .شد خواهد کسر لیار0111111مبلغ آموزشی دوره تغییر صورت در )ج

 : کارآموز تعهدات 6 ماده *

 فقره یک یا و خود شناسایی مدارک از یکی است مکلف کارآموز ، شود پرداخت اقساط صورت به اگرشهریه )الف

 .دهد قرار آموزشگاه در اختیار اقساط اتمام تا را چک

 می آموزشگاه صورت این غیر در .نماید تکمیل کالس شروع از قبل را خود نام ثبت مدارک بایست می کارآموز )ب

 .نماید جایگزین را جدیدی اطالع قبلی، کارآموز بدون تواند

 تاریخ در است موظف کارآموز و ندارد شده برگزار جلسات تعداد به ربطی عنوان هیچ به اقساط و شهریه پرداخت )ج

می  مقرر موعد در اقساط پرداخت به منوط تخفیف از استفاده شرایط ضمناً .نماید پرداخت را شهریه شده مشخص های

 .شد نخواهد آموز کار حال شامل تخفیفی اقساط، هیچگونه پرداخت در تاخیر صورت در و باشد

 به ای، حرفه و فنی سازمان آزمون در نام ثبت نحوه و زمان آموزشی، های دوره به مربوط مقررات و قوانین از اطالع )د

 پیگیری آموزشگاه مجازی های شبکه و آموزشگا سایت وب رسانی، اطالع کانال طریق از بایست که می است کارآموز عهده

 نماید.

 کارآموز حضور از که است مختار آموزشگاه شود، بیشتر آموزشی ساعات % 10 از غیبت میزان که صورتی در ه( 

 .نماید ملغی ) مبلغی هیچ استرداد به التزام بدون ( را قرارداد این و نموده جلوگیری

 .آید می حساب به قرارداد این الینفک جز شود، می داده کارآموز به قرارداد همراه به که دیگری های فرم )و 

 بخش از تواند می کارآموز نبودن، مطلع صورت در و بوده جداگانه صورت به ها گواهینامه صدور و آزمون های هزینه )ز

 .نماید سوال آموزش

 : آموزشگاه تعهدات 7 ماده

 اعم رایگان خدمات ازای در و بوده  )آموزش( قرارداد موضوع اجرای به موظف قرارداد این مدت پایان تا آموزشگاه )الف

 خدمات تواند می زمانی هر در و بوده آموزشگاه تصمیمات تابع ... و رایگان دوره تکرار ، آموزشی رایگان های فیلم ارائه از

  .نماید قطع را رایگان



 
 قرار داد کامل موضوع اجرای  از بیش و قرارداد مدت خاتمه از قبل شود ناچار آموزشگاه علت هر به صورتیکه در )ب

 کارآموز درخواست صورت در نماید تعطیل متوالی ماه یک از بیشتر مدتی را مربوطه آموزشی دوره رآموزکا توافق بدون 

 ) قرارداد موضوع مبلغ و جلسات کل نسبت به( را است یافته ورضکالس ح در کارآموز که ایامی است موظف آموزشگاه

 شده دریافت شهریه کل از را مبلغ این افزوده و آن به را ) نام ثبت و سری باال هزینه(شهریه سوم یک مبلغ و نموده محاسبه

 طرفین نسبت به یکدیگرازهر تعهدات  کلیه صورت دراین .کارآموزمسترد گرداند با را باقیمانده و نموده کسر کارآموز از

 .شود می محسوب ملغی قرارداد واین شده منتفی لحاظ

 است موظف آموزشگاه باشد، ای حرفه و فنی آموزش  سازمان استاندارهای جزو قرارداد این موضوع که درصورتی ) ج

 معرفی به اقدام آزمون، به مربوط های هزینه دریافت قبال در را ای حرفه و فنی آزمون در شرایط شرکت واجد کارآموز

 .نماید کارآموز

 .داشت نخواهد آموزشی های دوره در کارآموزان قبولی قبال در مسئولیتی هیچگونه آموزشگاه ) د

 طرفین توسط ................ تاریخ در )باشد می واحد حکم 2 در که ( نسخه 2 در  8ماده – بر مشتمل قرارداد این 8 ماده

 . گردد اجرا عرفاً و شرعاً بایست و می مبادله شده  و امضاء و تایید

  

 آموزشگاه موسس مهروامضا محل                                  )او قانونی سرپرست و ولی یا(کارآموز امضاء محل

 : خانوادگی نام و نام     

 فاطمه تیموری:خانوادگی ونام نام               : تاریخ      

 

  تاریخ :  


