قرارداد كارآموزي

برگ شمار.....................:

در رعايت ماده  21آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد مصوب 15/5/21
هيأت وزيران و بند  21ماده  11و ماده  12و  11دستورالعمل اجرايي ،اين قرارداد بين موسس آموزشگاه

محل الصاق عكس
كارآموز

و كارآموز به منظور طي دوره آموزشي منعقد مي گردد:
ماده -1مشخصات طرفين قرارداد:

-2مؤسس آموزشگاه:
و تاريخ صدور

/

دارنده پروانه تأسيس به شماره:
/
فرزند:

-1كارآموز:
متولد:

ش.ش:

آخرين مدرك تحصيلي:

كدملي:

نشاني منزل:

كد پستي:

تلفن همراه:

تلفن ثابت:

ماده -2موضوع و مدت قرارداد:

بر اساس استاندارد سازمان آموزشفنيوحرفه اي ،آموزش (تئوري و عملي) حرفه
به شماره استاندارد:

از تاريخ:

از رشته:

/

/

ساعت

به مدت:

و با در نظر گرفتن ماده  1اجرا مي گردد .و كارآموز از طريق درج زمان ورود و خروج و امضاء در دفتر حضور و غياب كارآموزان ،
حضور خود در جلسات مربوطه به موضوع قرارداد را تأييد خواهد كرد(.اين قرارداد فقط مخصوص يك حرفه مي باشد)
ماده -3نحوه اجراي آموزش:

زمان وساعات اجراي آموزش به صورت جدول زير مي باشد:
روز

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

ساعت

ماده -4ميزان شهريه اجراي قرارداد:

كارآموز موظف است مبلغ:

ريال (به حروف:

ريال)

كه نرخ مصوب اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان در سال جاري مي باشد بابت اجراي ماده  1قرارداد به موسس
پرداخت نمايد.
ماده  -5تعهدات طرفين:

الف -از تاريخ تنظيم اين قرارداد و شروع دوره آموزشي به بعد در صورتي كه كارآموز به هر علت از شركت در كالس ها منصرف و
يا به هر دليلي ،توانايي و امكان شركت در كالس ها را از دست بدهد ،هيچ وجهي از شهريه به كارآموز مسترد نخواهد شد.
ب -در صورتي كه كارآموز عمداً يا در اثر سهل انگاري و يا به علت عدم توجه به دستورات مربي و مقررات كارگاهي و غيره،
خساراتي به اموال آموزشگاه وارد كند موظف است خسارات وارده را ظرف مدت حداكثر يك هفته جبران نمايد.
ج -كارآموز موظف است كليه ضوابط اجتماعي  ،اخالق و شئونات اسالمي را در محيط آموزشگاه دقيقاً رعايت نمايد .همچنين از
عنوان كردن هر گونه مباحث غير مرتبط با موضوع قرارداد كه با برنامه درسي مغايرت داشته باشد جدا خودداري نمايد.
د -كارآموز ملزم به درج ساعت دقيق ورود و خروج به همراه امضاء در هر جلسه مي باشد همچنين آموزشگاه تعهدي مبني بر
جبران جلسات غيبت موجه وغيرموجه كارآموز(منعكس شده در دفتر حضور و غياب كالس) نخواهد داشت.

 -5ميزان غيبت مجاز براي هر دوره  2/25كل جلسات بوده و در صورت افزايش جلسات غيبت كارآموز ،آموزشگاه مختار به اجراي
بند ح ماده 5اين قرارداد مي باشد.
و -كارآموز موظف است تكاليف درسي كه از طرف مربيان آموزشگاه به او داده مي شود را انجام دهد.
ح -در صورتي كه كارآموز به تشخيص آموزشگاه به هر يك از تعهدات فوق عمل ننمايد ،آموزشگاه مي تواند بدون استردادها
شهريه پرداخت شده توسط كارآموز  ،از ادامه تحصيل و حضور وي در آموزشگاه با هماهنگي اداره آموزشگاههاي آزاد استان
ممانعت كرده و اين قرارداد را يكطرفه فسخ نمايد.
ت -كارآموز موظف به پرداخت حق شركت در آزمون و كارت اعتباري ( 1222تومان) عالوه بر شهريه مصوب هر حرفه مي باشد
ي -مؤسس و مدير موظف به دريافت نظرات و شكايات كارآموزان و حل و فصل آن با كمك عوامل اجرايي و آموزشي و كارآموزان
در حيطه قوانين سازمان مي باشند.
ماده -6اين قرارداد در  6ماده و  2تبصره توسط طرفين در دو نسخه تأييد و امضا شده و دو نسخه آن حكم واحد را دارد و
طرفين شرعاً و عرفاً و قانوناً متعهد به اجراي آن مي باشند(.الزم به ذكر است موسس موظف به تحويل يك نسخه از اين قرارداد
به كارآموز مي باشد)
تبصره  :در موارد اختالف ي رأي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان مالك بوده و طرفين ملزم به اجرا و تمكين از آن
مي باشند.
نام و نام خانوادگي كارآموز(يا ولي كار آموز)
محل امضاء

محل(امضاء و مهر آموزشگاه)

تاريخ:
اينجانب

نام موسس

تاريخ:
يك نسخه از قرارداد كارآموزي خود را در تاريخ

/

تحويل گرفتم:

/

محل امضا كارآموز
تاريخ معرفي كارآموز به آزمون:

نمره كتبي:

نمره نهايي:

با كسب قبولي با سطح :

اينجانب

به علت:

نمره عملي:

توانايي شركت در آزمون ندارم.
امضاء:
اينجانب
در مورخ

گواهينامه خود را به شماره:

و تاريخ:

تحويل گرفتم:
امضاء كارآموز

