
 

 بسمه تعالي 
 

 قرارداد آموزشي  
   

 

دستورالعمل اجرايي طرح مهارت " بر اساسو  "دستورالعمل اجرایی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی" 5ماده به استناد 

......... ......... بخش.............................................. شهرستان ..............این قرارداد در استان .. "و آموزش دوگانه آموزي در محيط كار واقعي

................ صادره از ........................ شماره شناسنامه .............. کد ملی ................. فرزند  ............................................فی مابین خانم/آقای .

................. شماره تلفن ........................................................... متولد ..................... به نشانی...................................................................................

 . مهارت آموز ..................... به عنوان ......................

.................. ................................... کد ملی ...................................... فرزند ...................... شماره شناسنامه .....................................خانم/آقای .......و 

به  نشانی ................................................................................................... و شماره تلفن صادره از ........................ متولد ................ 

آموزشی شماره  جوز....... و دارنده م............................................ مدیر بنگاه اقتصادی خصوصی/ تعاونی به نام ................................................

واحد ه عنوان ب.................................................اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان. از... ...................................... مورخ................................

 منعقد می شود.پذيرنده 

........... به ......رییس مرکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان ..............به عنوان ........................ ..........................همچنین خانم/ آقای .

تعیین  ناظر قرارداد........ به عنوان ای استان به نشانی .................................................................... نمایندگی از اداره کل آموزش فنی و حرفه

 می گردد.  

 

 موضوع و مدت قرارداد:   -1ماده 

 فرصت آموزشی )حرفه(در  "يا آموزش دوگانه طرح مهارت آموزي در محيط كار واقعي"قالب  واحد پذیرنده درآموزش در 

 ............................ روز کاری از تاریخ ....................... تا تاریخ .............................  . مدت  به................................ با کد استاندارد ......................... 

         سه شنبه  دوشنبه  یكشنبه  روزهای شنبه ................................ تبصره : برنامه آموزش از ساعت ......................... تا .

قابل تغییر است و الزم است واحد پذیرنده بجز تعطیالت رسمی می باشد که بنا بر مقتضیات         و پنجشنبه     چهارشنبه 

 اعالم گردد.   قراردادهرگونه تغییر در برنامه آموزشی به ناظر 

 

 محل اجراي قرارداد   -2ماده 

   ...................................................................................................................................................................: نام کارگاه محل اجرای آموزش 

 .............................................................................................................................................................................................................به نشانی: 

 

 : مهارت آموزتعهدات  -3ماده 

  .آموزش محیط در اخالقی شئونات رعایت -1

  .رنامه آموزشی )تئوری و عملی(محل اجرای آموزش مطابق بحضور به موقع و مستمر درکارگاه  -2

در صورت غیبت )به علت بیماری و .... (، موظف است مراتب را در اسرع وقت به همراه اسناد و مدارک مربوطه به واحد پذیرنده  -3

 اطالع دهد.

 داشتی، ایمنی و آموزشی واحد پذیرنده.ضوابط و مقررات انظباطی، بهرعایت  -4

  حفظ و نگهداری از وسایل و تجهیزات کارگاه -5

  استفاده از لباس، کفش و لوازم ایمنی مناسب در طول دوره و رعایت کامل همه مقررات ایمنی. -6

 امانت داری، تالش حداکثری برای حفظ جان، مال و تجهیزات و مواد مصرفی واحد پذیرنده. -7



 

 

 

   واحد پذيرنده: تعهدات  – 4ماده 

  رعایت شئونات اخالقی در محیط آموزش. -1

 ارائه آموزشهای الزم به مهارت آموز مطابق با موضوع قرارداد. -2

 همكاری با ناظر قرارداد در راستای ارزیابی  -3

حفظ سالمتی و ایمنی تامین وسایل و تجهیزات آموزشی متناسب با استاندارد حرفه و امكانات ضروری بهداشتی و ایمنی در جهت  -4

  مهارت آموز.

 خودداری از محول نمودن امر آموزش به غیر. -5

 در صورت ترک دوره توسط مهارت آموز، اعالم به ناظر قرارداد. -6

 

 :  ناظرتعهدات  -5ماده 

 آزمون پایان دوره آموزشی.برگزاری -1

  .در آزمون صورت کسب حد نصاب نمره قبولیدوره یا گواهینامه مهارت برای مهارت آموز در تاییدیه حضور در صدور -2

  .از طریق اعزام استادیار نظارت مستمر بر اجرای صحیح مفاد قرارداد-3

  پوشش بیمه مسئولیت مدنی مهارت آموز در طول مدت زمان اجرای آموزش در مرکز یادگیری.-4

  .ات روز به ناظرین اداره کار و تامین اجتماعیبرای درج در مجوزهای واحد پذیرنده به منظورارائه اطالع QRپیش بینی کد -5

 

 ساير موارد:   –6ماده

 ناظر قرارداد )مرکز مسئول شهرستان( صورت می پذیرد. توسط واحدپذیرنده و آموز مهارت بین اختالف به رسیدگی-1
 به ناظر قرارداد اعالم نمایند.روز  15درصورت توافق طرفین برای توقف اجرای دوره آموزشی، الزم است مراتب را حداکثر ظرف -2

 .این قرارداد، آموزشی و عاری از هرگونه تبادل وجه بوده فلذا از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج می باشد-3

  
 تهیه و پس از امضا و مبادله الزم االجرا می باشد.   در تاریخ .............................  نسخه یكسان 3در و یک تبصره  ماده 6این قرارداد در 

 

 

 و امضاء    و مهر نام و نام خانوادگي          نام و نام خانوادگي و امضاء   مهارت آموز      

 واحد پذيرنده                                   سال 18كمتر از  ولي مهارت آموزيا          

 

 

 

 امضاء مهر و نام و نام خانوادگي و  

                       ناظر قرارداد                    


