
  قرارداد كارآموزي 
هيات نظارت مركزي ١٣٩٦/ ١٠/ ٩مصوب مورخ   

فـصل چهارم دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه ي اداره امورآموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد  ٦ماده  ١٤و بند   ١٣٤٩/ ٢/ ٢٨قانون كارآموزي مـصوب   ٢اين قرارداد براـساس ماده 

ــرايط زير بين   ا ش ارت مركزي ـب ات نـظ ــوب هـي ه اي آزاد .........................مص اه فني وحرـف ـــگ دير آموزش ــس/ ـم موس اي .................................................  انم / آـق ه ـخ ـب  ...................

اي ...............................................................نشــاني...............................................................................  آـق  / انم  وـخ ــود  مي ش ده  امـي ـن اه  ـــگ آموزش ــرا  د مختص بـع ه  ـب اين  از  ه  ـك  .

  و شماره شناسنامه ...................................................   ..........................................ملي ..........شماره  ه  ... ب.................. .......تاريخ تولد   ............................   ...............................................فرزند

و تلفن ثابت (با پيش شماره)   .................................... ..... ............................................ ........................................................ ..........نـشاني ......... و شماره همراه .............................................. 

و ايميل ............................................................................    شرايط ذيل منعقد مي گردد :   با عد مختصرا كارآموز ناميده ميشود،از اين به ب  كه............................................ 

  ارائه خدمات آموزش مهارت  توسط آموزشگاه به كارآموز:   قرارداد موضوع    -١ماده 

  بشرح ذيل : و مدت قراردادمحل برگزاري دوره ‚مربي دوره  ‚مبلغ قرارداد (هزينه كارآموزي)   ‚عنوان دوره   -٢ماده 

ريال................... باشهريه ....... مطابق استاندارد ...................................................آموزش ........... ـساعت ازحرفه ........ -٢-١     □ خصوصي     □ مجازي  □ بصورت حضوري   .................... 

نظارت استان     □ خارج از محل آموزشگاه       □ در محل آموزشگاه   □ خاص    □ نيمه خصوصي            طبق مجوز شماره ................ مورخ ................هيات 

     □ خصوصي      □ مجازي  □ بصورت حضوري   .................... ريال................... باشهريه ....... مطابق استاندارد ...................................................آموزش ........... ساعت ازحرفه ........  -٢-٢

نظارت استان     □ خارج از محل آموزشگاه       □ در محل آموزشگاه   □ خاص    □ نيمه خصوصي            طبق مجوز شماره ................ مورخ ................هيات 

     □ خصوصي      □ مجازي   □ بصورت حضوري   ............ ريال........................... باشهريه ....... مطابق استاندارد ...................................................آموزش ........... ساعت ازحرفه ........  -٢-٣

نظارت استان     □ خارج از محل آموزشگاه       □ در محل آموزشگاه   □ خاص    □ نيمه خصوصي            طبق مجوز شماره ................ مورخ ................هيات 

     □ خصوصي      □ مجازي  □ بصورت حضوري   .................... ريال................... باشهريه ....... مطابق استاندارد ...................................................آموزش ........... ساعت ازحرفه ........  -٢-٤

نظارت استان     □ خارج از محل آموزشگاه       □ در محل آموزشگاه   □ خاص    □ نيمه خصوصي            طبق مجوز شماره ................ مورخ ................هيات 

     □ خصوصي      □ مجازي  □ بصورت حضوري   .................... ريال................... باشهريه ....... مطابق استاندارد ...................................................آموزش ........... ساعت ازحرفه ........  -٢-٥

نظارت استان     □ خارج از محل آموزشگاه       □ در محل آموزشگاه   □ خاص    □ نيمه خصوصي            طبق مجوز شماره ................ مورخ ................هيات 

اجرا خواهد شد و كارآموز از طريق درج امضاء در برگ گزارش عملكرد اجرايي دوره/دوره هاي فوق   ‚معين و برنامه آموزـشي اعالم ـشده توـسط آموزـشگاهبر اـساس طرح درس هاي  

  آموزشي و آمار حضور و غياب كارآموزان ، حضور خود در جلسات مربوطه از كالس (و اجراي موضوع قرارداد) را تائيد خواهد كرد.  

رـيال وبحروف ..........................................................ـكل مبلغ قرارداد ـبه ـعدد ..............   -٣ـماده   ــي .... ............  رـيال ـباـبت آموزش تـعداد .........  دوره آموزش  ........................................

  در وجه آموزشگاه پرداخت مي گردد. ٢ماده توسط كارآموزبه صورت نقد يا اقساط  به شرح 

بمبلغ .........................) كارآموز بابت تضــمين پرداخت اقســاط خود يك برگ ســفته /چك بشــماره ســريال چاپي ......١تبصــره   ريال  به .................................... ..................   ........

  آموزشگاه ملزم به عودت آن مي باشد .‚تسويه كل شهريه آموزشگاه تحويل داد كه پس از 

ره   هريه از كارآموزان ،  )٢تبـص ت در قبال اخذ ـش گاه موظف اـس يد آموزـش تندي   رـس ات كارآموز و نوع يا مـس خـص گاه ، مـش هريه دريافتي ، نام آموزـش در آن قيد و    حرفهكه ميزان ـش

اء و گاه امـض ط مدير آموزـش د را در توـس ده باـش خدو  مهر ـش خه آن رانـس ادر و يك نـس تم  مراتب را در دفاتر  به كارآموز ارائه و  ه ـص يـس گاه    ماليو يا ـس ت اين آموزـش و جدول پيوـس

  درج نمايد .قرارداد 

كل اـستاندارد    اتـساع %٧٥و نيمه خـصوـصي حداقل   %٥٠خـصوـصي حداقل   ‚مهارتي مربوط  زمان مندرج در اـستاندارد‚: ميزان زمان اجراي دوره براي كالس هاي عمومي   ٣تبـصره  

  آموزشي مربوط و ميزان زمان و محتواي اجراي دوره براي آموزش خاص برحسب درخواست كتبي كارآموز خواهد بود.

  باشد.نفر و آموزش خاص بنا به درخواست متقاضي مي  ٥هاي نيمه خصوصي حداكثر نفر و در كالس ٣تعداد كارآموزان در كالس هاي خصوصي حداكثر  : ٤تبصره  

ره   هريه دوره -٥تبـص دور گواهينامه ‚عالوه بر ـش اوره ، هزينه ـص امل : هزينه ثبت نام پرتال ، معرفي به آزمون ، مـش اير هزينه ها ـش ركت در آزمون كتبي و عملي    ‚ـس هزينه هاي ـش

  داخت شود.مجدد بر اساس مبالغ اعالم شده از سوي سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور از سوي كارآموز مي بايست پر

  صرفا بر اساس ضوابط ومقررات امكانپذير خواهد بود. ‚هرگونه دريافت و عودت شهريه كارآموزي  -٦تبصره  

  : نحوه پرداخت و عودت شهريه :  ٤ماده 

  اهدداشت.و يكجا و يا اقساطي بر اساس جدول پيوست قابليت پرداخت خو پرداخت شهريه بر اسا س توافق طرفين به دو صورت : تمام نقد-٤-١

   در حالت هاي زير امكانپذير مي باشد:عودت شهريه  ‚بنا به درخواست كارآموز و تاييد مركز معين مربوطه  -٤-٢

ت ظرف -١ گاه از زمان پيش ثبت نام /ثبت نام موظف اـس روع نمايد؛ پس از پايان مهلت دوآموزـش ت كتبي كارآموز،  ماه دوره مربوطه را ـش ورت درخواـس گاه مذكور و در ـص آموزـش

  موظف است ميزان مبلغ شهريه دريافت شده از كارآموز را عودت نمايد. 

در صد عودت داده مي شود . در صورت  ٨٠در صد كسر و    ٢٠ ‚بود چنانچه كل شهريه از سوي كارآموز پرداخت شده   ‚يك هفته قبل از شروع دورهتا  در صورت انصراف كارآموز  -٢

  در صد از كل شهريه مصوب كسر و مابقي آن مي بايست عودت داده شود .  ٢٠‚پرداخت مبلغي از شهريه (مبلغ پيش پرداخت) از سوي كار آموز 

راف كتبي كارآموز  -٣ ورت انـص روع دوره در ـص دن  از يك هفته قبل از ـش اعات كل آموزش ١٠تا زمان طي ـش د از ـس تنداتي مبني بر بيماري ‚درـص انتقال محل  ‚پس از ارايه ي مـس

  درصد شهريه را عودت نمايد. ٢٠آموزشگاه موظف است  ‚سكونت و موارد مشابه 

  ريافت شده از كارآموز را عودت نمايد .بايد تمام شهريه دوره آموزشي مربوطه د ‚چنانچه به هر دليل موسس پس از شروع دوره آموزشي از ادامه دوره منصرف شود - ٤

  موسس موظف است كل مبلغ شهريه مصوب را عودت  نمايد . ‚در هر مرحله (قبل يا حين آموزش)  ‚چنانچه قرار داد كارآموزي به هر دليلي منعقد نشده باشد -٥

  شماره : ........................................ نه  برگ شماره :  هنمون 
 تاريخ : .........................................

ی  عليرضا شفی زاده   خانه معما

 ٥واحد  – ٢پ –نبش بن بست اول  –شقاقی خ  –پل سيدخندان  –تهران 
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ي به كمك نرم   ٢٧ زنته و شيت بندي معما پ

 Photoshop افزار

٣٤٣٢٣٠٣٠٠٠٢٠٠٣١ 



به ميزان كـسر ـساعت آموزش (احراز ـشده) مي بايـست مبلغ ـشهريه محاـسبه ‚كارآموزي ارايه ـشده باـشدچنانچه آموزش ارايه ـشده كمتر از ميزان تعيين وتوافق ـشده در قرارداد -٦

  واز سوي آموزشگاه به كارآموز عودت گردد.

  تعهدات كارآموز :  -٥ماده 

آيين نامه نحوه ي تـشكيل و اداره آموزـشگاه هاي فني وحرفه اي كارآموز موظف به رعايت ـضوابط ومقررات آموزـشي و انـضباطي آموزـشگاه كه منطبق با دـستورالعمل اجرايي  -٥-١

  آزاد مصوب هيات نظارت مي باشد.(ضوابط ومقررات مذكور به همراه نسخه قرارداد تحويل مي گردد)

تورات مربي و مقررات كارگاهي و غيره  -٥-٢ هل انگاري و يا به علت عدم توجه به دـس ورتي كه كارآموز عمداً يا در اثر ـس خت افزارها، تجهيزات، لوازم اندازه  درـص اراتي به ـس خـس

در مدت زمان توافق ـشده في  اه ) گيري، تابلوهاي آموزش، ابزار، ـساختمان و ـساير وـسايل با اموال آموزـشگاه وارد كند موظف اـست خـسارات را ( مطابق تـشخيص و برآورد آموزـشگ

  جبران نمايد .  مابين طرفين(ترجيحا يك هفته)

  داً خودداري نمايد . موظف است از بحث يا عنوان كردن هرگونه مباحث غير فني و يا مطالبي كه با برنامه درسي ، اهداف وشئونات آموزشگاه مغايرت داشته باشد ج كارآموز-٥-٣

  و شئون اسالمي را در محيط آموزشگاه رعايت نمايد .  يكارآموز موظف است كليه ضوابط اجتماعي ، اخالق -٥-٤

ور و غياب كالس مربوطه منعكس و درج ميايام  -٥-٥ رور كارآموز (كه در برگه هاي آمار حـض ات غيبت موجه يا غير ـض وع اين يا جلـس ده از موـض گردد) جزء زمان آموزش اجرا ـش

آموزـشگاه   ‚باـشد  متناوب  هجلسـ  ٥متوالي و يا    جلـسه  ٣از   كارآموز بيش  قرارداد منظور مي ـشود و آموزـشگاه تعهدي مبني بر جبران آنها نخواهد داـشت . درـصورتي كه ميزان غيبت

  ( بدون التزام به استرداد هيچ مبلغي ) ملغي نمايد .    مختار است كه از حضور كارآموز جلوگيري نموده و اين قرارداد را

ي روزانه ، مح -٥-٦ ات درـس له پس از پايان جلـس گاه وارد و بالفاـص روع به محوطه آموزـش اعت ـش وء و يا كارآموز مي بايد رأس ـس وطه آموزش را ترك نموده و از هرگونه رفتار ـس

  هرگونه بي انضباطي و اختالل در كالس ها يا كارگاه ها خودداري نمايد .  

ده را مطالعه و ف -٥-٧ ي تدريس ـش ود را انجام داده و مطالب آموزـش گاه به او داده مي ـش ي كه از طرف مربيان آموزـش ت تكاليف درـس مايد و از طرح راگيري نكارآموز موظف اـس

  سئواالت بي محتوي و متوقف كننده برنامه اصلي كالس پرهيز  نمايد.  

مي بايست از سوي آموزشگاه به كارآموز اطالع رساني شود و الزم االجرا  ‚ذكر نشده در قرارداد  و ... كهمقررات كار در كارگاه و آزمون   قانوني شاملشرايط    وساير مقررات   -٥-٨

  .  است

  تعهدات آموزشگاه:  -٦ماده 

ها شهريه و... (اين شرايط مي بايد كتبا يا به صورت دفترچه راهنماي ثبت نام آموزشگاه    -آموزشگاه موظف است كارآموزان را  پيش از ثبت نام بطور كامل از شرايط آموزش -٦-١

  .بطور واضح و شفاف درج گردد  و در معرض ديد كارآموز قرار گرفته و يا به وي ارائه شود) مطلع نمايد 

  تدوين واجراي برنامه آموزشي مطابق با استاندارد مربوطه توسط آموزشگاه انجام و به كارآموز ابالغ مي گردد.-٦-٢

  نمايد. نامثبت با رعايت ضوابط ومقررات سازمان جامع پرتال است كارآموز را در  ه موظف آموزشگا ‚در صورت پرداخت هزينه هاي مربوط به دوره  -٦-٣

م ـشده توـسط آموزـشگاه موظف به معرفي كليه متقاـضيان كالس هاي عمومي، خـصوـصي و نيمه خـصوـصي جهت ـشركت در آزمون هاي مربوط بر حـسب جدول زمانبندي اعال -٦-٤

ـصادر    هيات نظارت مركزيبراي كارآموزان دوره هاي آموزش خاص، گواهي حـضور در دوره آموزـشي مطابق با فرمت تعيين ـشده توـسط   و همچنين موظف اـست ؛ ـسازمان مي باـشد

  نمايد.

  .  تعهدات خود طبق ضوابط ومقررات عمل نمايد اين قرارداد بهموظف است در مدت زمان اعتبار آموزشگاه  -٦-٥

آموزـشي و انـضباطي آموزـشگاه را مطابق با دـستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه ي اداره آموزـشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد مـصوب  آموزـشگاه موظف اـست ـضوابط و مقررات -٦-٦

  هيات نظارت تدوين و بعنوان جزء الينفك اين قرارداد ، به كارآموز تحويل نمايد.

با رعايت عدل و انـصاف و حـسن   ‚آموزـشگاه موظف طبق ـضوابط و مقررات ابالغي از ـسوي هيات نظارت مركزي و اداره كل آموزش فني وحرفه اي اـستان و مفاد اين قرارداد  -٤-٧

  خلق  به نحو احسن نسبت به اجراي دوره/دوره هاي آموزشي مذكور اقدام نمايد.

  حل اختالف :-٧ماده 

ب مورد به اختالف پيش اچنانچه بين طر تان حـس اركت مردمي/هيات نظارت اـس گاه هاي آزاد ومـش يدگي فين قرارداد اختالفي پيش آمد مركز معين مربوطه /اداره آموزـش مده رـس

  مي نمايند در غير اينصورت مراتب از طريق مراجع صالحه قابل پيگيري خواهد شد.  

  

  از آموزشگاه دريافت نمود. امضاي اين برگه قرارداد اقرار نمود كه يك نسخه مهر و امضا شده از اين قرارداد را بهمراه رسيد پرداخت وجه دوره آموزشيكارآموز گرامي با 

  
  
  
  
  
  
  

  
   

  كارآموز  و اثر انگشت محل امضاء
  نام و نام خانوادگي: ............................... 
  تاريخ: .................................................... 

  
 امضا و اثر انگشت 

  محل امضاء و مهر آموزشگاه
  نام و نام خانوادگي: ............................... 

  .................................................... تاريخ: 
  

 امضا و مهر
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 قرارداد كارآموزي)   ٥- ٨شرايط تشكيل دوره هاي آموزشي (براساس ماده  مقررات و  

 .رفع اشكال نمايد دانشجوي گرامي خواهد توانست جهت رفع اشكال، در ديگر كالسهاي مرتبط با دوره اي كه ثبت نام نموده است، با هماهنگي قبلي شركت نموده و .١

 .عايت سقف غيبتهاي مجاز موفق به دريافت گواهينامه پايان دوره خواهد شددانشجوي گرامي با شركت كامل در دوره ثبت نامي و با ر .٢

وري معرفي  .٣ ركت در آزمون بين المللي و با آزمون كـش قف غيبتهاي مجاز، جهت ـش ركت كامل در دوره ثبت نامي و با رعايت ـس جوي گرامي با ـش د. (در مورد دانـش خواهد ـش

 همانند تري دي مكس، اتوكد، طراحي و دكوراسيون داخلي و ...) دوره هايي كه داراي كد مدرك بين المللي هستند؛

 ILO ي ثبت نام در آزموناز آنجايي كه ـسازمان فني و حرفه اي كـشور در بازه زماني معين و محدودي از ـشروع دوره آموزـشي اـسامي ارـسال ـشده از ـسوي آموزـشگاه را برا .٤

اقدام نمايد، در غير اينصورت و   ILO ثبت نام در آزمونپس از ثبت نام در دوره آموزشي، نسبت به  ساعت ٨٤پذيرش مينمايد، دانشجوي گرامي موظف است حداكثر ظرف 

هل انگاري در ثبت نام آزمون ورت ـس گاه هيچگونه تعهدي مبني بر آزمون ILO در ـص جوي  ILO آموزـش ته و دانـش ي براي نداـش گرامي بايد از ثبت نام مجدد دوره آموزـش

 (https://www.archome.ir/register-tvto : آدرس ثبت نام آزمون) .آزمون استفاده نمايد

تم ترمي .٥ يـس ازمان فني و حرفه اي (و همانند ـس ال قرارداد كارآموز-مطابق قوانين ـس ي و ارـس گاهها)، با هربار ثبت نام در يك دوره آموزـش جو تنها واحدي دانـش ي، هر دانـش

ورت مردودي در آزمون فني و حرفه اي، بايد براي ثبت نام مجدد در آزمون، يك بار ديگر در ILO يكبار ميتواند در دوره  (سـازمان فني و حرفه اي) ثبت نام نموده و در ـص

 .دوره آموزشي ثبت نام نمايد

 .تشكيل نخواهد شد يتخفيف بوده و هيچگونه كالس %٧٥بند باال) با (براساس  ILO ثبت نام مجدد جامانده ها و يا مردود شدگان آزمون .٦

باـشد. لغو يك جلـسه آموزـشي  كليه كالـسها در روز و ـساعت اعالم ـشده تـشكيل گرديده و لغو يك جلـسه آموزـشي كالس نيمه خـصوـصي و گروهي، توـسط دانـشجو مقدور نمي .٧

 .س مقدور بوده و پس از آن، كالس تشكيل شده تلقي خواهد شداز تشكيل كال روز قبل ١٧تا ساعت در كالسهاي خصوصي تنها 

اعت قبل از ـشروع دوره انجام ـشده باـشد) امكان پذير بوده و پس  ١٢ـساعت پس از ثبت نام (مـشروط بر اينكه ثبت نام حداقل    ١٢انـصراف از دوره (قرارداد)، به هر دليل تا   .٨ ـس

 .از آن مقدور نميباشد

نند اطالع رسانيهاي مرتبط با آموزشگاه جهت تمامي اطالع رساني هاي طول دوره (همانند شروع دوره آموزشي، لغو احتمالي جلسات و ...) و همچنين پس از اتمام دوره (هما .٩

ماره اراآزمون و گواهينامه) از  تفاده مينمايد، بنابراين ـش جو در هنگام ثبت نام اـس ط دانـش ده توـس ماره تلفن همراه درج ـش ال پيامك يا پيام تلگرامي به ـش ده طريق ارـس ئه ـش

هل انگاري در عدم دريافت يا مطالعه پيام كل و ـس ئوليت هرگونه مـش خگويي پيامكي و تلگرامي بوده و مـس جوي گرامي بايد آماده پاـس ط دانـش ده بر عهده  توـس ال ـش هاي ارـس

 .دانشجو خواهد بود

جوي گرامي مم .١٠ ده و در برخي موارد با اطالع قبلي به دانـش كيل ـش ده در هنگام ثبت نام تـش ي در اغلب موارد دقيقا در تاريخ درج ـش ت با حداكثر دوره آموزـش هفته  ٢كن اـس

 .تاخير تشكيل شود

 .دقيقه ميباشد ٥٥خصوصي و چه گروهي (بر طبق عرف آموزشي مدارس و دانشگاهها و آموزشگاهها)،  منظور از هرساعت آموزشي در قرارداد، چه در دوره هاي  .١١

 .مباحث آموزشي مطرح شده در دوره آموزشي، منطبق با استاندارد ارائه شده توسط سازمان فني و حرفه اي خواهد بود .١٢

جلـسات كالس، نحوه تـشكيل يا تدريس دوره آموزـشي و يا حواـشي مربوط به آن، دانـشجوي گرامي در ـصورت بروز هرگونه اختالف و مـشكل و انتقاد در زمينه دوره آموزـشي،  .١٣

تاد موردنظر بر ئول يا اـس وع را از طريق فرم مربوطه، به اطالع مـس ود از مطرح كردن آن در جو كالس اكيداً خودداري نموده و موـض گاه نيز  متعهد ميـش اند، متقابالً آموزـش ـس

  د.شده از طريق اين سامانه خواهد بوي به مشكالت مطرح متعهد و متضمن پاسخگوي 

 )است  https://www.archome.ir/contact-us ت ات و شكاياآدرس فرم انتقادات و پيشنهاد( 

دوره محسوب ميشود. بنابراين هزينه تقبل شده توسط دانشجو، فقط بابت تشكيل جلسات آموزشي بوده و ارائه فيلمهاي آموزشي جلسات بعنوان خدمات جانبي و اختياري  .١٤

 .آموزشگاه هيچگونه تعهدي در قبال ارائه فيلم يا مشكالت و اختالالت ناشي از آن و هرگونه مشكل ديگر در اين زمينه را نخواهد داشت

 تشكيل خواهد شد.كه توسط ستاد ملي كرونا وضعيت كرونايي تهران قرمز اعالم شود بصورت آنالين  هفته هاييدوره هاي حضوري آموزشي، در  .١٥

ـشده در بندهاي باال و اين بند خواهد بود. آموزـشگاه ـسعي خواهد نمود مفاد و شرايط اين مقررات را ثابت و بدون  امـضاي قرارداد كارآموزي به معناي قبول تمامي ـشرايط ذكر   .١٦

ــرايط ــجوي گرامي ملزم به تمكين بوده و هرگونه اعتراض احتمالي را با ) https://www.archome.ir/rule( تغيير نگه دارد، اما در صــورت هرگونه تغيير در اين ش ، دانش

 .امضاي قرارداد كارآموزي از خود سلب و ساقط مينمايد

  كارآموز  و اثر انگشت محل امضاء   
  نام و نام خانوادگي: ............................... 
  تاريخ: .................................................... 

  
د) امضا و اثر انگشت 

شو
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ا ت
ج
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(ا

 



  
  

  جدول نحوه پرداخت شهريه 
  فيش ها يا مستندات پرداخت شده توسط كارآموز الزاما مي بايست پيوست اين برگه گردد.

  
  

  رديف
  

  نام دوره 
  

ــاـعت ـكل   سـ
  آموزش

  
كــل   ــغ  ــل ــب م
ه دوره  ــهرـي شـ

  (ريال)

  
اول  قســـط  غ  ـل ـب ـم
تــاريــخ   (ريــال)و 

  پرداخت 

  
از  ده  مبلغ مـاـن
ــهريـه  كـل شـ

  (ريال)

  
ــط  قســ ــغ  ــل ــب م
اريخ   ال) و ـت دوم(رـي

  پرداخت 

  
از   ده  اـن مبلغ ـم
ــل   كــــــــــ

  شهريه(ريال)

  
قســـط  غ  ـل ـب ـم
ال) و  ــوم(رـي سـ

  تاريخ پرداخت 

  
ل   از ـك ده  اـن مبلغ ـم

  شهريه(ريال)

  
  
١  
  

  
  

                

  
  
٢  
  

  
  

                

  
٣  
  
  

  
  

                

  
  
  

  
  توافق / فسخ / ابطال

اريخ   ه  در ـت اي .....................................................، ـب انم / آـق ارآموز (ـخ ان ـك در  ........................................ مـي ام ـپ د ملي ............................................. و ـن ـك

وي ديگر، توافق گرديد  ..................... و به تاريخ تولد  ............... گاه فني و حرفه اي خانه معماري از ـس و و آموزـش ................................................) از يكـس

قرارداد    ت گرديد،پرداخكارآموز گرامي    آموزـشگاه به  ................... تومان كه بـصورت نقدي و في المجلس توـسط..........با پرداخت مبلغ .......................

........................................................ با توافق و رـضايت طرفين فـسخ و  كارآموزي ـشماره ........................................ به تاريخ ................................... با موـضوع  

اي اين متن ات فوق الذكر را از خود    و طرح دعوي  رگونه ادعاه و اقرار نمودند كهقبول    ابطال گرديده و طرفين با امـض خـص در مورد قرارداد با مـش

  /نموده و يك نسخه مهر و امضا شده از اين برگه توسط كارآموز گرامي دريافت شدسلب و ساقط  

  
  
  محل امضاء و مهر آموزشگاه  

  نام و نام خانوادگي: ............................... 
  .................................................... تاريخ: 

  
 امضا و مهر 

  كارآموز  و اثر انگشت محل امضاء
  نام و نام خانوادگي: ............................... 
  تاريخ: .................................................... 

  
 امضا و اثر انگشت


