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 قرارداد کارآموزی

 آهَظضگبُ ًسبت بِ یىسیگطهٌؼمس هیگطزز. ٍ وبضآهَظی لطاضزازی است بِ هٌظَض تؼییي هیعاى تؼْسات وبضآهَظلطاضزاز  تعریف :

 مشخصات طرفین قرارداد : – 1* ماده 
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  ت آلبییبِ هسیط  688بؼس اظ هتطٍی ابي سیٌب ، بِ سوت والّسٍظ ، پالن  هتط 100خ پیطٍظی ، ٍالغ زض 8  ػصطًربگبى 8 آهَظضگبُ طرف ديم

 ػٌَاى هی ضَز. اوبط هْسیعازُ وِ زض ایي لطاضزاز آهَظضگبُ

 ................................حطفِ آهَظش  موضوع قرارداد : -2* ماده 

 مبلغ قرارداد ) هسینه کارآموزی ( : – 3* ماده 

)ّعیٌِ وبضآهَظی ( زض همببل ضسیس چبپی ٍ ضوبضُ زاض )وِ بهِ هْهط   آهَظش ضیبل ضا بؼٌَاى ضْطیِ  ............................ وبضآهَظ هىلف است هبلغ

 آهَظضگبُ پطزاذت ًوبیس.ٍ اهضبء آهَظضگبُ هوَْض ببضس ( حساوثط تب یه هبُ لبل اظ ذبتوِ وبضآهَظی بصَضت  ًمس بِ 

 ترفیف       تاریخ

        مبلغ
 

 شرایط آموزش – 4* ماده 

% ظهبى استبًساضز آههَظش ذَاّهس بهَز    50ًفط(  0)حساوثط ، ًیوِ ذصَصی% ظهبى استبًساضز آهَظش 00 ًفط( 3)حساوثطولیِ والسْبی ذصَصی

 وِ ایي هَضَع بطای والسْبی ػوَهی وِ بِ حس ًصبة ًطسیسى ًیع ضبهل ذَاّسضس.

 قابل قبول نخواهذ بود به هیچ عنوان انصراف –  5* ماده 

درصًرت )  ًرَاّس ًوهَز.  ٍ ٍجْی ضا هستطز وطز وخًاَذآهَظضگبُ اًصطافی لبَل  َیچ عىًان بٍتبضید تٌظین ایي لطاضزاز بِ بؼس،  اظالف ( 

 ( اطمیىان وذاشته ثبت وام وکىیذ

ٌ   ة( زضصَضت حس ًصبة ًطسیسى تؼساز ًفطات والس، آهَظضگبُ هی تَاًس والس هصوَض ضا  بهِ تهیذیط اًساذتهِ ٍ زض     حذاکثر تاا یام ماا

 یي هست ، ضْطیِ هطبَعِ ضا بِ صَضت وبهل بطگطزاًسُ ٍ لطاضزاز هصوَض ضا بِ عَض وبهل ابغبل ًوبیس.ا صَضت بطگعاض ًطسى والس بؼس اظ

 ضیبل وسط ذَاّس ضس. 000/000/2زٍضُ آهَظضی هبلغ  راتغییج( زض صَضت 

 تعهذات کارآموز : –  6* ماده 

ن ضٌبسبیی ذَز ٍ یب یه فمطُ چه ضا تب اتوبم السهبط زض  اظ هساضهَظ هىلف است یىی بِ صَضت السبط پطزاذت ضَز ، وبضآ ضْطیِاگطالف( 

 هَظضگبُ لطاض زّس.آاذتیبض 

،  هَظضگبُ هی تَاًس بسٍى اعهالع لبلهی  آهَظ هی ببیست هساضن ثبت ًبم ذَز ضا لبل اظ ضطٍع والس تىویل ًوبیس. زض غیط ایي صَضت وبضآ ة(

 وبضآهَظ جسیسی ضا جبیگعیي ًوبیس.

( پطزاذت ضْطیِ ٍ السبط بِ ّیچ ػٌَاى ضبغی بِ تؼساز جلسبت بطگعاض ضسُ ًساضز ٍ وبضآهَظ هَظف است زض تبضید ّبی هطرص ضسُ ضْطیِ ج

زض پطزاذهت السهبط،     ضا پطزاذت ًوبیس. ضوٌبً ضطایظ استفبزُ اظ ترفیف هٌَط بِ پطزاذت السبط زض هَػس همهطض ههی ببضهس ٍ زض صهَضت تهیذیط     

 ّیچگًَِ ترفیفی ضبهل حبل وبض آهَظ ًرَاّس ضس.

 ز( ولیِ ذسهبت آهَظضگبُ ػصطًربگبى بطاسبس ضوبضُ ّوطاُ شوطضسُ زض ایي لطاضزاز فؼبل هی ضَز ٍ لببل تغییط ًیست.

بى فٌی ٍ حطفِ ای، بِ ػْسُ وبضآهَظ است وِ اعالع اظ لَاًیي ٍ همطضات هطبَط بِ زٍضُ ّبی آهَظضی، ظهبى ٍ ًحَُ ثبت ًبم زض آظهَى سبظه( ّه

 پیگیطی ًوبیس. کاوال اطالع رساوی، يب سایت آمًزشگاٌ ي شبکٍ َای مجازی آمًزشگاٌ هی ببیست اظ عطیك



 است وِ اظ حضَض وبضآهَظ جلَگیطی ًوَزُ ٍ ایهي لهطاضزاز ضا )   مختارهَظضگبُ آ، % سبػبت آهَظضی بیطتط ضَز10زض صَضتی وِ هیعاى غیبت اظ  (ٍ

 ی ( هلغی ًوبیس.بسٍى التعام بِ استطزاز ّیچ هبلغ

 فطم ّبی زیگطی وِ بِ ّوطاُ لطاضزاز بِ وبضآهَظ زازُ هی ضَز، جع الیٌفه ایي لطاضزاز بِ حسبة هی آیس. (ظ

 بَزُ ٍ زض صَضت هغلغ ًبَزى، وبضآهَظ هی تَاًس اظ برص آهَظش سَال ًوبیس. ٍجذاگاو( ّعیٌِ ّبی آظهَى ٍ صسٍض گَاّیٌبهِ ّب بِ صَضت ض

افهطازی   اسهت.  حسببساضی همسهبتی، هبلیبت بط اضظش افعٍزُ ٍ حمهَق ٍزسهتوعز  آظهًَْبی  ، لبَلی زض شغل حسابذاریط( ضطط حضَض زض زٍضُ ی 

 زٍضُ ضا بِ صَضت آًالیي/آفالیي ضطوت ًوبیٌس. لبَلی زضایي آظهًَْب ًطًَس هیببیستاظاتوبم زٍضُ حسببساضی ببظاضوبضهَفك بِ  یىوبُ بؼس ًْبیتبً تبوِ 

 هی ببیست تسَیِ ًوبیٌس.والس جْت زضیبفت لیٌه  زٍضُضطٍع  لبل اظ کارآمًزان آوالیهػ( 

 تعهذات آموزشگاه : –7ماده 

ٍ زض اظای ذسهبت ضایگبى اػن اظ اضائِ فیلن ّبی آهَظضهی   بَزُ)آهَظش(  الف( آهَظضگبُ تب پبیبى هست ایي لطاضزاز هَظف بِ اجطای هَضَع لطاضزاز

ایي ذهسهبت بهسٍى    73)اظسبل  ضایگبى ، تىطاض زٍضُ ضایگبى ٍ ... تببغ تصویوبت آهَظضگبُ بَزُ ٍ زض ّط ظهبًی هی تَاًس ذسهبت ضایگبى ضا لغغ ًوبیس.

 ٍلفِ اضائِ ضسُ است(

بض ضَز لبل اظ ذبتوِ هست لطاضزاز ٍ بیص اظ اجهطای وبههل هَضهَع لهطاضزاز بهسٍى تَافهك وهبضآهَظ زٍضُ        زض صَضتیىِ بِ ّط ػلت آهَظضگبُ ًبچ ة(

آهَظضی هطبَعِ ضا هستی بیطتط اظ یه هبُ هتَالی تؼغیل ًوبیس زض صَضت زضذَاست وبضآهَظ آهَظضگبُ هَظف است ایبهی وِ وهبضآهَظ زض وهالس   

هَضَع لطاضزاز ( هحبسبِ ًوَزُ ٍ هبلغ یه سَم ضْطیِ)ّعیٌِ ببال سطی ٍ ثبت ًبم ( ضا بِ آى افهعٍزُ   حضَض یبفتِ است ضا )بِ ًسبت ول جلسبت ٍ هبلغ

ًسهبت بهِ   ٍ ایي هبلغ ضا اظ ول ضْطیِ زضیبفت ضسُ اظ وبضآهَظ وسط ًوَزُ ٍ ببلیوبًسُ ضا بب وبضآهَظهستطزگطزاًس. زضایي صَضت ولیِ تؼْهسات عهطفیي   

 لطاضزاز هلغی هحسَة هی ضَز. یىسیگطاظّط لحبػ هٌتفی ضسُ ٍایي

وهبضآهَظ ٍاجهس ضهطایظ    ، آهَظضهگبُ هَظهف اسهت    ای ببضهس ج ( زضصَضتی وِ هَضَع ایي لطاضزاز جعٍ استبًساضّبی سبظهبى آههَظش فٌهی ٍ حطفهِ    

 زض لببل زضیبفت ّعیٌِ ّبی هطبَط بِ آظهَى، السام بِ هؼطفی وبضآهَظ ًوبیس. ضاضطوت زض آظهَى فٌی ٍ حطفِ ای 

 ًرَاّس زاضت. زٍضُ ّبی آهَظضی لببل لبَلی وبضآهَظاى زض ظضگبُ ّیچگًَِ هسئَلیتی زضز ( آهَ

تَسظ عطفیي تیییس ٍ اهضبء ٍ هببزلهِ ضهسُ ٍ    ................. حىن ٍاحس هی ببضس( زض تبضید 2ًسرِ ) وِ زض  2هبزُ زض  6ایي لطاضزاز هطتول بط  -8ماده 

 هی ببیست  ضطػبً ٍ ػطفبً اجطا گطزز .
 

 هَسس آهَظضگبُ هحل هْطٍاهضبی هحل اهضبی وبضآهَظ)یب ٍلی ٍ سطپطست لبًًَی اٍ(

 اوبط هْسیعازُ ذبًَازگی8 ًبم ًٍبم  ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی 8
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