
 یخالصه قرارداد همكار 

 یگر یمرب
 مشخصات آموزشگاه                

 تلفن همراه موسس مورد قرارداد یحرفه/ها یمجوز برگزار  خ اعتبار پروانهیتار نام موسس نام آموزشگاه
     

 یمشخصات مرب               

 نوع كارت ینام مرب
 ابالغ( -)دائم

خ  اعتبار یتار
 ابالغ/كارت

مجاز طبق  یحرفه ها
 ابالغ/كارت

 یتلفن همراه مرب

     
 مشخصات قرارداد                

 ان قراردادیخ پایتار خ شروع قراردادیتار مورد قرارداد رشته
   

 سیمشخصات پرداخت حق التدر                 

 مبلغ كل قرارداد
 الیبه ر 

 زمان پرداخت نحوه پرداخت
ز به شماره حساب یوار ید از مربیدرقبال اخذ رس

 یمرب
 یك دوره آموزشیان یدر پا ان هر ماهیدر پا

     
 مشخصات حرفه ها                

 ساعت كل استاندارد حرفه موردقرارداد فیرد ساعت كل استاندارد حرفه موردقرارداد فیرد

1   6   
2   7   
3   8   
4   9   
5   10   

 
 از(:یر توافقات )در صورت نیخصوص ساح در یتوض              
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 یگر یو مرب یآموزش یقرارداد همكار 
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ران مشتمل یا یاسالم یقانون كار جمهور  35ماده  2تبصره  یین نامه اجرایت آئی.............. با رعا.....خ ......ین قرارداد درتاریا

ت یری............... باااااه ماااااد......................................................ن .............یتبصاااااره بااااا 3مااااااده و  8بااااار 
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 یكطاااااارن و خااااااانم / آقااااااایشااااااود از  یاطااااااال  ماااااا« آموزشااااااگاه»ن قاااااارارداد یااااااكااااااه در ا
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.......................... 

ت ین قانونًا و شرعًا خود را ملزم و متعهد به رعایگر منعقد شد و طرفیشود از طرن د یعنوان م« یمرب»ن قرارداد یكه در ا
 دانند .  یل میق مفاد آن بشرح ذیدق

 ( موضوع قرارداد : 1ماده 
 ا هفتاااااه یااااااز اوقاااااات روز  یو در برخااااا یدر آموزشاااااگاه بصاااااورت پااااااره وقااااات و سااااااعت یس مربااااایتااااادر
 مربوطاااه(  یدوره آموزشااا یااایو اجرا یاز آموزشاااگاه )حسااام برناماااه ابال ااایاااا بعاااداز ظهااار( براساااا. نیااا)و صااابح 

شاااااااااته : آموزشاااااااااگاه در ر یو عملااااااااا یتئاااااااااور  یق حضاااااااااور در كاااااااااال. هاااااااااایااااااااااز طر
............................................................................ 

  ی( از طااارن آموزشاااگاه باااه مربااا4س( ماااورد توافاااق )بشااارح مااااده ی)حاااق التااادر یدر قباااال ارائاااه مااازد سااااعت
از طااارن  یرسااام ییآزماااون نهاااا ی)بعاااد از برگااازار  یان دوره آموزشااایااان ، در پایباشاااد كاااه حسااام موافقااات طااارف یمااا

ج آزماااون( بشااارم انجاااام كامااال تعهااادات یربط و اعاااالم نتاااایااامراجااا  ذ ریا ساااایاااو  یو حرفاااه ا یساااازمان آماااوز  فنااا
 محاسبه و پرداخت خواهد شد . 

 ( مدت قرارداد : 2ماده 
 باشااد كااه در هاار هفتااه  ی............. ساااعت ماا................در رشااته )حرفااه( فااو  ، حاادودًا ..... یك دوره آموزشاایااماادت 
م یاان ترتیاجاارا خواهااد شااد . بااد ی....... ساااعت از برنامااه آموزشاا.......................حااداك ر ........... و ..................حااداقل .....

 ن قااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارارداد یاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 مربوطه( .  یان دوره آموزشیباشد )تاپا ی............... به مدت معتبر م..........خ ........یاز تار

 یس در آن باااه عهاااده مربااایكاااه تااادر یه آموزشااااز دور یان مااادت قااارارداد ، قسااامتیاااكاااه در پا یتبصاااره : درصاااورت
ن قاارارداد یط هماایموظااف اساات درصااورت درخواساات آموزشااگاه بااا شاارا یمااه كاااره مانااده باشااد . مرباایل نیاابااوده بهاار دل

 ت بخش ادامه دهد . یرضا یخود را با آموزشگاه به نحو یان دوره مزبور همكار ی، تا پا
 :  ی( تعهدات مرب3ماده 

 زان جلسااات مقاارر در یاااز آموزشااگاه و بااه میاان قاارارداد ، حساام نیااان ماادت ایااموظااف اساات تااا پا یالااف(  مرباا
 افتاااه وین شاااده حضاااور ییتعااا یا كارگااااه هاااایااااز طااارن آموزشاااگاه ، در كالساااها  یو ابال ااا یمااایتنظ یبرناماااه زماااان

ود مفااااد خااا یو تجربااا یعلمااا یت هاااایاااماااوار از هماااه ظرف یش و بهاااره باااردار یباااا صااارن حاااداك ر تاااوان و كوشاااش خاااو
س یمربوطاااه( باااه نحاااو احسااان و دلساااوزانه تااادر یا طااارح در. آموزشااایااامقااارر را )حسااام منااادرجات اساااتاندارد  یدرسااا
 ییت مفاااد طاارح در. هااا( و توانااایاا)بارعا یفصااول درساا ی، زمااان بنااد یت برتاار آموزشاایاافید و در همااه حااال كیاانما

جااااد یكاااال. هاااا ا یدر امااار برگااازار  یچ وقفاااه ایمتوساااط كاااال. در درك مطالااام مربوطاااه را مااادنظر قااارار دهاااد و هااا
 د . یننما



درصااد  70ان دوره حااداقل یااپا یید باشااد كااه در آزمااون نهااایااجااام  و مف ید بااه گونااه ایاابا یتبصااره : آمااوز  مرباا
ساااعات  یموظااف اساات نساابت بااه برگاازار  ینصااورت مرباایر ایااشااركت كنناادگان در آمااوز  )كااال.( قبااول شااوند . در  

 د . یآموزشگاه( اقدام نما یمتعلقه و با هماهنگس ی)با نصف حق التدر یجبران
ش راناادمان یو افاازا ینااه ساااز یق بهیااش از طریابتكااارات خااو یر یز بااا بااه كااارگیااموظااف اساات شخصااًا ن یب(  مرباا

 را  یعملااا یت آماااوز  هاااایااافیت و كیاااتااار شااادن كم یمربوطاااه ، موجباااات  نااا یزات آموزشااایااادساااتگاه هاااا و تجه
 سازد .  یفراهم م

شاااده در طااارح در. اساااتاندارد دوره مربوطاااه را بطاااور مااانظم ، كامااال و قابااال  ینااایش بیالااام پاااد مطیااابا یج(  مربااا
 یم كاااارآموزان دوره را بااارایاااق و تر یناگفتاااه و مااابهم نماناااد و موجباااات تشاااو یكاااه مطاااالب ید بطاااور یاااس نمایفهااام تااادر

 د . یادامه حضور در كال. فراهم نما
م شاااده( و حفاااح مصاااالح و منااااف  یتفهااا ی)كاااه باااه و یو آموزشااا یت مقاااررات انضاااباطیاااملااازم باااه رعا ید(  مربااا

اب یااز فاارم حضااور و  یااا كارگاااه و نیااكااال.  یل فاارم گاازار  برگاازار یااد ضاامن تكمیاابا یآموزشااگاه از هاار لحااا  باشااد و ماا
 رموجااااه یر  یا تاااا خیااااباااات ی  یا دارایااااهسااااتند و  یر ساااااعیااااكااااه   ی)در هاااار جلسااااه( از ورود كااااارآموزان

 د و مراتااام را در گااازار  هاااا یااانما یر یا مخااال نظااام كاااال. هساااتند جلاااوگیااا)افااازون بااار ضاااوابط مقااارره( باااوده و 
 درج كند . )مگر با مجوز آموزشگاه( . 

خااود را بااا آموزشااگاه  یت آموزشااگاه ، همكااار ین قاارارداد باادون رضااایااان ماادت ایااحااق ناادارد قباال از پا یهااا(  مرباا
 را فاااراهم كناااد كاااه آموزشاااگاه نا اااار از  یموجبااااتا یاااجااااد نماااوده و یا وقفاااه ایاااا در ارائاااه آن اخاااتالل یاااد و یاااقطااا  نما

  ی)و باااا اقاماااه دعاااو یق مراجااا  قاااانونیااانصاااورت آموزشاااگاه محاااق اسااات كاااه از طریگاااردد . در ا یباااا و یقطااا  همكاااار 
 د . یمطالبه نما یص خود( از مربین لحا  )حسم تشخی( خسارت وارده بدیه مربیعل

آموزشاااگاه ، بطاااور همزماااان ، در  یموافقااات كتباااو  یچ عناااوان حاااق نااادارد بااادون همااااهنگیباااه هااا یو(  مربااا
را كااه بااه مصااالح آموزشااگاه ارتبااام دارد  یلیز اطالعااات و مسااایااد و نیااس نمایر آموزشااگاه تاادریااا نظیاام یااموسسااات رق

ا تحاات هاار عنااوان و بااه هاار یاار قاارار دهااد و یااار  یااآموزشااگاه )از هاار لحااا ( در اخت یات ، متاادها و اساارار كااار یااا تجربیااو 
 خواهد بود( .  یر یگین امر در هر زمان قابل پید )تخلف از ایاز آنها برآ یشخص یصد بهره بردار ق خود دریطر

 ،  یو اسااااالم ین اخالقاااای، شاااائونات و مااااواز یظاااااهر  یت كاماااال حجاااااب ، آراسااااتگیااااملاااازم بااااه رعا یز(  مرباااا
 باشد .  یو حفح مصالح و مناف  آموزشگاه )از هر لحا ( م یو آموزش یمقررات انضباط یضوابط ادار 

 ن قاارارداد یااگر ، صاارفًا در محاادوده و بااه ساابم ایكاادین نساابت بااه یه تعهاادات طاارفیاارد كااه كلیپااذ یماا یح(  مرباا
 چگوناااه ین )از هااار ناااوع( وجاااود نداشاااته و هیماااا بااا یفااا یقبلااا یباشاااد و مطقاااًا در گذشاااته ساااابقه همكاااار  یمااا

 گردد .  یجاد نمیبعات آن( اا آاار و تین قرارداد و ین )به موجم این طرفیمستمر ب یرابطه استخدام
 ص ندهاااد ید تشاااخیااات بخاااش و مفیس او را رضاااایرد ، در هااار زماااان كاااه آموزشاااگاه نحاااوه تااادریپاااذ یمااا یت(  مربااا

)پرداخات  ین قاانونیت ماوازیان قارارداد باا رعایاا نباشد نسبت به لغاو این قرارداد( در آموزشگاه مهیط ارائه خدمات او )ادامه ایا شرایو 
 ( اقدام خواهد شد . یمطالبات مرب

مكلاااف  یكاااارآموزان دوره هاااا ، مربااا یو مااااد یت حرمااات و نظااام آموزشاااگاه و حفاااح حقاااو  معناااویااا(  بمنظاااور رعای
 د . یااانما یر خاااوددار یبااات و تااا خیاز   یساااتیا كارگااااه باااوده و بایاااباااه حضاااور باااه موقااا  ، مااانظم و ماااوار در كاااال. 

باات و یر موجااه بااودن  یااا  یاار و موجااه یزان تاا خیااجااه بااه مآموزشااگاه محااق اساات باتو یر( مرباایا تاا خیااباات )ی  یبااه ازا
 ید و مرباایااكساار نما یمااه مقاارر را از مطالبااات مربااین نامااه مربوطااه جریط كااال. مربوطااه ، حساام ضااوابط و آئاایشاارا
 د . ینما ین سبم از خود سلم میرا بد یچ گونه اعتراضیحق ه

ا كارگااااه و یاااكاااال.  یبرگااازار  یدر آموزشاااگاه مساااتند باااه گااازار  هاااا یس )كااااركرد( مربااایزان جلساااات تااادریاااك(  م
  یمربااا یاب دوره( كاااه در هااار جلساااه باااه امضاااایاااحضاااور و   یكاااال. هاااا )برگاااه هاااا یااایز گااازار  عملكااارد اجرایااان

 یاایامااور اجرا یدگید و رساایاارسااد بااوده كااه پااس از تائ یس در دوره و حاضاار در جلسااه( ماای)و كااارآموزان شااا ل بااه تاادر
 باشد .  یگاه و حسم ضوابط مربوطه ، قابل محاسبه مآموز  آموزش

س در هااار دوره( پاااس از اتماااام دوره یتااادر ی)باااه ازا یس )حاااق الزحماااه( متعلقاااه باااه مربااایل(  پرداخااات حاااق التااادر
 رد . یگ یج مربوطه صورت میمزبور و انجام آزمون ها و اعالم نتا



س خااود یا  نانچااه در طااول تاادریااز باشااد و یااشااگاه( نیس در كارگاااه )آزمایعهااده دار تاادر یكااه مرباا یم(  درصااورت
در كااال. هااا و كارگاااه هااا سااركار داشااته  یا كمااك آموزشاایاا یبااا دسااتگاه هااا ، سااخت افزارهااا ، قطعااات و لااوازم آموزشاا

 یا صااادمه ایاااد از وارد آمااادن هرگوناااه خساااارت یااابا یو مراقبااات از آنهاااا باااوده و مااا یباشاااد موظاااف باااه حفاااح و نگهااادار 
اساات عناادالزوم آموزشااگاه نساابت بااه اخااذ  یهید . باادیاا( نمایر ی)و جلااوگ یوزان بااه آنهااا خااوددار ا كااارآمیااتوسااط خااود 

 اقدام خواهد كرد .  یص برآورد آموزشگاه( از وین( خسارت وارده )حسم تشخی)تام
در  یگااار یا اباااالغ معتبااار مربیااا، نسااابت باااه اخاااذ مجاااوز  ین قاااانونیماااواز یمكلاااف اسااات در جهااات اجااارا ین(  مربااا

ض یآن را از هااار لحاااا  باااه آموزشاااگاه تفاااو یه حقاااو  قاااانونیااامربوطاااه باااه آموزشاااگاه اقااادام نماااوده و كلرشاااته )حرفاااه( 
 د . ین قرارداد اقدام نماینصورت آموزشگاه محق و نا ار است نسبت به لغو ایر اید در  ینما

 (  تعهدات آموزشگاه : 4ماده 
آموزشااگاه ،  یا كارگاااه هااایااقااه( در كااال. هااا یدق 55زان یاا)بم یتمندانه مرباایس رضااایهاار جلسااه تاادر یالااف(  بااه ازا

ال معااااااااااادل )بااااااااااا حاااااااااارون( یاااااااااا.................. ر........مبلااااااااااغ بااااااااااا عاااااااااادد ................
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 شااااااااااااااود .  یپرداخاااااااااااااات ماااااااااااااا یطاااااااااااااارن آموزشااااااااااااااگاه بااااااااااااااه مرباااااااااااااا
 ر مساااتمر یااامساااتمر و   یایاااق مزا یه ایف حاشااایمبناااا ق حاااق الزحماااه وظاااا ین مبلاااغ مشاااتمل بااار دساااتمزد سااااعتیاااا

  -یكمااااك عائلااااه منااااد -حااااق خواروبااااار -ر حااااق مسااااكنیاااانظ یرفاااااه یایااااگاااار )از جملااااه مزاید یقااااانون
حسااام مقاااررات قاااانون كاااار، ره( كاااه یاااو   یالت رسااامیو تعطااا یوجاااه مرخصااا -یرنقااادیا و بااان  یااامزا -اب و ذهاااابیاااا

ون یاااه دیااارد باااوده و كلیاااگ یتعلاااق مااا ین ناااوع از همكاااار یااار مقاااررات موضاااوعه باااه ایو ساااا ین اجتمااااعیقاااانون تاااام
 د . ینما یآموزشگاه از هر لحا  شامل شده و جبران م

 )پاااااره وقاااات و متناااااوب( ،  ی( و نحااااوه ارائااااه خاااادمات مرباااایباتوجااااه بااااه نااااوع قاااارارداد )نظااااام ماااازد ساااااعت
  یس پرداختااایحاااق التااادر یات قاااانونیاااتوساااط آموزشاااگاه انجاااام خواهاااد شاااد . ضااامنًا پرداخااات مال یباااماااه مریب

 است .  یا( به عهده مربیو مزا یده درصد مزد ساعت ی)بر مبنا
 یتدر دساتمزد سااع یس برگزرار شده مربیزان جلسات تدریان هر ماه می، بطور ماهانه پرداخت شود . در پا یكه حق الزحمه مرب یدر صورت

 كند .  ی( مشخص میو قرارداد یرا )پس از اعمال كسورات قانون ی)بشرح فو ( ضرب شده و مبلغ متعلقه به مرب
 (  رف  اختالن : 5ماده 

ن یالطارف یمربوطه بعنوان داور مرضا یا انجمن صنفیاستان و  یو حرفه ا ین ، اداره كل آموز  فنین طرفیدرصورت بروز هرگونه اختالن ب
 ر  خواهد بود . ین قابل پذیطرف ین مراج  برایك از ایمجاز به قضاوت بوده و اعالم نظر هر 

 (  موارد متفرقه : 6ماده 
هفتااه منعقااد شااده  یاز ساااعات و روزهااا یاجاارا در بعضاا یبااوده و باارا یسااین قاارارداد بصااورت موقاات و حااق التدریااا

آموزشاااگاه ،  یدر كاااال. هاااا یمربااا یاز باااه اداماااه همكاااار یااا( ، درصاااورت نیاسااات و پاااس از انقضااااء )اتماااام دوره آموزشااا
 د خواهد شد )درصورت وجود دوره( . یمراتم تمد یگر یقرارداد د یط

 ( 7ماده 
 یقااانون كااار و سااازمان آمااوز  فناا ین نامااه هاااین قاارارداد در  هااار وب ضااوابط و آئاایاانشااده در ا یناایش بیمااوارد پاا
 اعتبار است .  یكشور دارا یو حرفه ا
 ( 8ماده 

خ یسااااه نسااااخه )كااااه هاااار سااااه در حكاااام واحدنااااد( در تااااار یتبصااااره و طاااا 3ماااااده و  8ن قاااارارداد در یااااا
ن ، امضااااء و مبادلاااه شاااد ین توساااط طااارفیار  ااایاااژه خیارات و باااویااام و باااا اساااقام كافاااه خی.......... تنظااا.......................
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