قرارداد كارآموزی/مهارتآموزی
ايه هشاسداد ثشاسبس مبدٌ  2هبوًن ًبسآمًصي مصًة  1349/2/28ي ملبد كصل َطتم دستًسالؼمل اجشايي آييه وبمٍ وحًٌ ي اداسٌ امًسآمًصضگابٌ َگبي كىگي يحشكگٍ اي آصاد اثالؿگي مگًس
 97/12/22سبصمبن آمًصش كىي ي حشكٍ اي ًطًس ،ثيه خبوم/آهبي  .......................................مًسس /مذيش آمًصضابٌ كىي يحشكٍ اي آصاد ً ................................گٍ اص ايگه ثگٍ ثؼگذ ثگٍ اختصگبس
آمًصضگگگابٌ وبميگگگذٌ مگگگي ضگگگًد يخگگگگبوم  /آهگگگبي ....................................................كشصوگگگذ .....................................ثگگگٍضگگگمبسٌ م گگگي ...........................................................
ثٍ وطبويً ......................................................................................................................................................................................................................................بسآمًص /مُبستآمًص ًٍ اص ايه ثگٍ ثؼگذ ثگٍ
اختصبس كشاگيش وبميذٌ ميطًد ي ثبضشايظ ريل مىؼوذ ميگشدد:
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 .............................ثب آصمًن□ ثذين آصمًن□

ثش اسبس استبوذاسد ي عشح دسسَبي مؼيه ي ثشوبمٍ آمًصضي اػالم ضذٌ تًسظ آمًصضابٌ ،ديسٌ/ديسٌ َبي كًم اجشا خًاَذ ضذ ي كشاگيش اص عشين دسج امضبء دس دكتش حضًس ي ؿيبة كشاگيگشان،
حضًس خًد دس ج سبت مشثًعٍ اص ًالس (ي اجشاي مًضًع هشاسداد) سا تبئيذ خًاَذ ًشد.
ًل مج ؾ هشاسداد ثٍ ػذد  .............................................تًمبن ي ثحشيف  ..........................................................................تًمبن ثبثت آمًصش تؼذاد  ................ديسٌ آمًصضي
تجصشٌ  )1كشاگيش ثبثت تضميه پشداخت اهسبط خًد يي ثشٍ سلتٍ /چي ثطمبسٌ سشيبل چبپي  .......................................ثٍمج ؾ  ........................................................سيبل ثگٍ آمًصضگابٌ تحًيگل
داد ًٍ پس اص تسًيٍ ًل ضُشيٍ ،آمًصضابٌ م ضم ثٍ ػًدت آن ثٍ كشاگيش ميثبضذ.
تجصشٌ  )2آمًصضابٌ مًظق است دس هجبل اخز ضُشيٍ اص كشاگيشان ،سسيذ يب مستىذي ًٍ ميضان ضُشيٍ دسيبكتي  ،وبم آمًصضابٌ  ،مطخصبت كشاگيش ي وًع حشكٍ يب ضمبسٌ ايه هشاسداد دس آن هيذ
ي تًسظ مًسس يب ومبيىذٌ هبوًوي مًسس امضبء ي مُش ضذٌ ثبضذ سا دس دي وسخٍ صبدس ي يي وسخٍ آن سا ثٍ كشاگيش تحًيل ي وسخٍ ديم سا وضد خًد واٍ داسد.
تجصشٌ َ )3ضيىٍ َبي ثجت وبم پشتبل  ،مؼشكي ثٍ آصمًن  ،مطبيسٌ َ ،ضيىٍ صذيس گًاَيىبمٍَ ،ضيىٍ َبي ضشًت دس آصمًن ًتجي ي ػم ي مجذد ي سبيش َضيىٍ َبي تطشيلبت ثجگت وگبم ي آصمگًن
ثشاسبس مجبلؾ اػالم ضذٌ اص سًي سبصمبن آمًصش كىي يحشكٍ اي ًطًس جذاگبوٍ تًسظ كشاگيش پشداخت خًاَذ ضذ.
تجصشٌ َ )4شگًوٍ دسيبكت ي ػًدت ضُشيٍ كشاگيشي ،صشكب ثش اسبس ضًاثظ يموشسات امٌبوپزيش خًاَذ ثًد.

ثٍ صًست  :ووذ □

 -4-پشداخت ضُشيٍ

اهسبعي ثب ضمبوت تجصشٌ  1مبدٌ □ 3

اهسبعي ثذين ضمبوت □ ميثبضذ.

 -4-2دس صًست ػذم ضشيع ديسٌ پس اص  ............سيص اص ايليه پشداخت ضُشيٍ،دس صًست اوصشاف ًتجي كشاگيش اص ادامٍ ديسٌ ،مًسس مًظق ثٍ ػًدت ًبمل ضُشيٍ دسيبكتي ميثبضذ.
 -4-3مغبثن دستًسالؼمل اجشايي آييه وبمٍ وحًٌ ي اداسٌ امًسآمًصضابٌ َبي كىي يحشكٍ اي آصاد دس صًست اوصشاف كشاگيش تب صمبن سپشي ضذن  5دسصذ اص ًل سبػبت آمًصش 80 ،دسصذ ًل
ضُشيٍ استشداد ميضًد ي پس اص آن ثٍ َيچ يجٍ ضُشيٍ هبثل استشداد ويست ي اگش پشداخت ضُشيٍ ثٍ صًست اهسبعي ثبضذ ،كشاگيش مًظق است تمبمي اهسگبط خگًد سا دس يجگٍ آمًصضگابٌ
پشداخت ومبيذ ي حن َشگًوٍ اػتشاضي سا اص خًد س ت ميومبيذ.
 -4-4چىبوچٍ ثٍ َش دلي ي ثٍ ؿيش اص اوصشاف يب اخشاج كشاگيش  ،ديسٌ وبتمبم ثمبوذ ،ثٍ تىبست ًسش سبػت آمًصش (احشاص ضذٌ) مي ثبيست مج ؾ ضُشيٍ محبسجٍ ياص سًي آمًصضابٌ ثگٍ كشاگيگش
ػًدت گشدد.
 -4-5دس صًست اخشاج كشاگيش َ ،ضيىٍ َبي متؼ وٍ ثٍ كشاگيش اص هجيل َضيىٍ مشثي ،تطشيلبت ثجت وبمً ،الس ثشگضاس ضذٌ ي ( ...ثٍ تطخيص آمًصضابٌ) اص مج ؾ پشداختي ًسش ي مگبثوي ػگًدت
خًاَذ ضذ .ي اگش مج ؾ ضُشيٍ پشداختي َضيىٍ َب سا پًضص وذَذ ،حن مغبلجٍ مبثٍالتلبيت َضيىٍ َب ثشاي آمًصضابٌ محلًػ است ي كشاگيش مًظق ثٍ ججشان آن ميثبضذ.
:
 -5-1كشاگيش مًظق ثٍ سػبيت ضًاثظ يموشسات آمًصضي ي اوضجبعي آمًصضابٌ ًٍ مىغجن ثب دستًسالؼمل اجشايي آييه وبمٍ وحًٌ ي تطٌيل ي اداسٌ آمًصضابٌ َبي كىي يحشكٍ اي آصاد مصگًة
َيبت وظبست مي ثبضذ.
محل امضای فراگیر ( يا ولي يا سرپرست قانوني)

محل امضای و مهر آموزشگاه

 -5-2دسصًستي ًٍ كشاگيش ػمذاً يب دس اثش سُل اوابسي ي يب ثٍ ػ ت ػذم تًجٍ ثٍ دستًسات مشثي ي موشسات ًبسگبَي ي ؿيشٌ خسبساتي ثٍ سخت اكضاسَب ،تجُيضات ،لًاصم اوذاصٌگيشي ،تبث ًَبي
آمًصش ،اثضاس ،سبختمبن ي سبيش يسبيل يب امًال آمًصضابٌ ياسد ًىذ مًظق است خسبسات سا ( مغبثن تطخيص ي ثشآيسد آمًصضابٌ ) ججشان ومبيذ.
 -5-3كشاگيش مًظق است اص ثحث يب ػىًان ًشدن َشگًوٍ مجبحث ؿيش كىي ي يب مغبلجي ًٍ ثب ثشوبمٍ دسسي ،اَذاف يضئًوبت آمًصضابٌ مـبيشت داضتٍ ثبضذ جذاً خًدداسي ومبيذ.
 -5-4كشاگيش مًظق است ً يٍ ضًاثظ اجتمبػي  ،اخالهي ي ضئًن اسالمي سا دس كضب ي محيظ آمًصضابٌ سػبيت ومبيذ.
 -5-5ايبم يب ج سبت ؿيجت مًجٍ يب ؿيش مًجٍ كشاگيش ،جضء صمبن آمًصش اجشا ضذٌ اص مًضًع ايه هشاسداد مىظًس مي ضًد ي آمًصضابٌ تؼُذي مجىي ثش ججشان آوُب وخًاَذ داضت .دسصگًستي
ًٍ ميضان ؿيجت كشاگيش ثيص اص  3ج سٍ متًالي ي يب  5ج سٍ متىبية ثبضذ ،آمًصضابٌ مختبس است ًٍ اص حضًس كشاگيش ج ًگيشي ومًدٌ ي ايه هشاسداد سا (ثذين التضام ثٍ استشداد َيچ مج ـگي)
م ـي ومبيذ .
 -5-6كشاگيش ثبيذ سأس سبػت ضشيع ثٍ محًعٍ آمًصضابٌ ياسد ي ثالكبص ٍ پس اص پبيبن ج سبت دسسي سيصاوٍ ،محًعٍ آمًصضي سا تشى ومًدٌ ي اص َشگًوٍ سكتبس سًء ي يب َشگًوٍ ثياوضجبعي ي
اختالل دس ًالس َب يب ًبسگبٌ َب خًدداسي ومبيذ .
 -5-7كشاگيش مًظق است تٌبليق دسسي ًٍ اص عشف مشثيبن آمًصضابٌ ثٍ اي اسايٍ مي ضًد سا اوجبم دادٌ ي مغبلت آمًصضي تذسيس ضذٌ سا مغبلؼٍ ي كشاگيشي ومبيذ.
 -5-8سبيش موشسات ي ضشايظ هبوًوي ضبمل موشسات ًبس دس ًبسگبٌ ،اصًل ايمىي ي آصمًن ي  ًٍ ...دس هشاسداد رًش وطذٌ ي اص سًي مشثي آمًصضابٌ ثٍ كشاگيش اعالع سسبوي مگيضگًد زصمازجگشا
است ي دس صًست ػذم سػبيت تًسظ كشاگيش  ،آمًصضابٌ حن داسد اص ادامٍ ًبس ػم يً-بسگبَي كشاگيش ج ًگيشي ثٍ ػمل آيسد.
 -5-9كشاگيش ثبيذ دس مًسد ويبصَبي جسمي ي سيحي حشكٍ َبي ايه هشاسداد تحوين مىبست ومًدٌ ي ثب آگبَي ًبمل دس ديسٌ ي ًبسَبي ػم ي آن ضشًت ومبيذ.
 -5-10دسصًستي ًٍ كشاگيش ػ يسؿم تزًش ثٍ ايطبن ،ثٍ تطخيص آمًصضابٌ ثٍ َش يي اص تؼُذات خًد ػمل وىمبيذ ،آمًصضابٌ ثذين استشداد ضُشيٍ پشداخت ضگذٌ تًسگظ كشاگيگش ،اص ادامگٍ
تحصيل ي حضًس يي دس آمًصضابٌ ممبوؼت ًشدٌ ي مستىذات مشثًعٍ سا ثشاي صذيس ساي وُبيي ثٍ ًبوًن اوجمه صىلي ًبسكشمبيي آمًصضابٌَبي آصاد استبن اسسبل خًاَذ ًشد.
-5-11اگش كشاگيش مًجت ياسد ضذن خسبساتي (احشاص ضذٌ) ثيص اص مج ؾ پشداخت ضذٌ ثٍ آمًصضابٌ ضًد ،حن مغبلجٍ مبثٍالتلبيت ضشس ي صيبن ثشاي آمًصضابٌ محلًػ است ي كشاگيش مًظق ثٍ
ججشان آن ميثبضذ.

 -6-1آمًصضابٌ مًظق است كشاگيشان سا پيص اص ثجت وبم ثغًس ًبمل اص ضشايظ آمًصش -ضُشيٍ ي  ...مغ غ ومبيذ.
-6-2تذييه ياجشاي ثشوبمٍ آمًصضي مغبثن ثب مبدٌ  2تًسظ آمًصضابٌ اوجبم ي ثٍ كشاگيش اثالؽ مي گشدد.
 -6-3دس صًست پشداخت َضيىٍ َبي مشثًط ثٍ ديسٌ ،آمًصضابٌ مًظق است كشاگيش سا دس پشتبل جبمغ سبصمبن ثب سػبيت ضًاثظ ي موشسات ثجت وبم ومبيذ.
 -6-4آمًصضابٌ مًظق است دس صًست اػالم ويبص كشاگيش ثٍ آصمًن سبصمبن عجن مبدٌ  2ايه هشاسداد ي پشداخت َضيىٍَبي مشثًعٍ ي اوجبم تؼُذات مبلي مغبثن ايه هشاسداد دس هجبل آمًصضابٌ،
كشاگيش سا ثش اسبس جذيل صمبنثىذي ي ضًاثظ اػالم ضذٌ تًسظ سبصمبن ،ثٍ آصمًن مشثًعٍ مؼشكي ومبيذ.
 -6-5آمًصضابٌ مًظق است دس مذت صمبن اػتجبس ايه هشاسداد ثٍ تؼُذات خًد عجن ضًاثظ يموشسات ػمل ومبيذ .
 -6-6آمًصضابٌ مًظق است ضًاثظ ي موشسات آمًصضي ي اوضجبعي آمًصضابٌ سا مغبثن ثب دستًسالؼمل اجشايي آييه وبمٍ وحًٌ ي اداسٌ آمًصضابٌ َبي كىي يحشكٍ اي آصاد مصًة َيبت وظبست
مشًضي سا ثٍ وحً موتضي (وصت دس تبث ً اػالوبت مىبست يب ضميمٍ هشاسداد) ثٍ كشاگيش اعالع دَذ.
 -6-7آمًصضابٌ مًظق است عجن ضًاثظ ي موشسات اثالؿي اص سًي َيبت وظبست مشًضي ي ملبد ايه هشاسداد ،ثب سػبيت ػذل ي اوصگبف ي حسگه خ گن ثگٍ وحگً احسگه وسگجت ثگٍ اجگشاي
ديسٌ/ديسٌَبي آمًصضي مزًًس اهذام ومبيذ.

دس صًست ثشيص اختالف ي اػتشاض ثٍ ساي  5-10مبدٌ ( 5ساي ًبوًن استبن)  ،مشجغ سسيذگي ،مشضي الغشكيه ثب اخز مطًست اص ًبوًن استبن است ي حٌم آن اص سًي عشكيه ؿيش هبثل اػتشاض
ي زصمازجشا مي ثبضذ.
ايه هشاسداد دس  7مبدٌ ي ثىذَبي مشثًعٍ ي دس دي وسخٍ تىظيم ضذٌ است ًٍ يي وسخٍ تحًيل كشاگيش ميضًد ي وسخٍ دياش دس پشيوذٌ كشاگيش دس آمًصضابٌ واُذاسي ميضًد ي عشكيه ضگمه
اهشاس ثٍ اعالع ًبمل اص تمبمي ملبد هشاسداد ،ثب امضبي آن وسجت ثٍ اجشاي تبم ي تمبم آن تب پبيبن مًػذ موشس متؼُذ ي م تضم مي ثبضىذ.

محل امضاء فراگیر ( يا ولي يا سرپرست قانوني)

محل امضاء و مهر آموزشگاه (موسس آموزشگاه)

نام ونام خانوادگي................................ :

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

تاريخ ........................... :

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

ايىجبوت  ..........................................................اصل چي/سلتٍ مًضًع تجصشٌ  1مبدٌ  3سا دس تبسيخ  .................../........../........تحًيل گشكتم.
وبم ي وبم خبوًادگي
امضب
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