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 باسمه تعالي

 

 

 
 

 مقدمه:

هاي دوره اول وزارت آموزش و پرورش، قرارداد فيمابين دبيرستان 04/08/1398مورخ  142946/400نامه شيوهعملياتي كردن در راستاي 
 اي آزاد به شرح ذيل جهت اجرا ابالغ مي شود:هاي فني و حرفهآموزشگاه و متوسطه

 اي آزادهاي دوره اول با آموزشگاه فني وحرفههاي مهارتي دبيرستانقرارداد اجراي طرح آموزش

 طرفين قرارداد: -1ماده 

(به نمايندگي از آموزش  دبيرستانخانم ................................................. مدير آقاي/ به نمايندگي ............................................. دبيرستانطرف اول: 
...................... كدپستي ......تلفن .......................... ........................................................................) به نشاني  ........................ شهرستان/منطقه وپرورش

 شود.ناميده مي طرف اول.......................... كه دراين قرارداد 

پروانه تاسيس  ............................... داراي خانم آقاي/ .......................... به نمايندگي......................... اي آزادحرفه آموزشگاه فني و طرف دوم:
شماره اقتصادي .......... ............................... اي استانسوي سازمان آموزش فني وحرفه ................... صادره ازمورخ  ...شماره ................

 ........................... ....................................................... تلفن....................................... به نشاني .................................ملي  شناسه ......................................

 ناميده مي شود. طرف دوم................. كه دراين قرارداد .... كدپستي
 موضوع و مدت قرارداد: -2ماده 

 هاي مهارتي كوتاه مدت (ايران مهارت) مطابق مجوز شماره ....................عبارت است از اجراي طرح آموزش  حرفه :موضوع قرارداد -2-1
 /آموز پسرنفر دانش ...........  قرارداد طرح براي تعداد استان، در قالب نوع ............هاي مديريتي فناوريساختار و كميته  مورخ ..................

 ) به شرح زير:1دختر دوره اول متوسطه(پيوست شماره 
با ( .......... خواهد بود. ماه سال. تنظيم قرارداد تا پايان شهريور........ مدت قرارداد يك سال تحصيلي از آغاز مهرماه سال مدت قرارداد: -2-2

 قانون محاسبات عمومي كشور) 51رعايت ماده 

 مبلغ قرارداد: -3ماده 

 حروف.............................................................. ريال (به  ريال محاسبه و مبلغ كل قرارداد به ازاي هر نفر ساعت آموزش ............................
 ..................................................) تعيين شده است............

         درصد نسبت به كاهش يا افزايش ميزان مبلغ قرارداد اقدام نمايد. در صورت افزايش يا كاهش  25تا  ؛تواندطرف اول قرارداد مي تبصره:

ساعت مبناي  /بيني شده در اين ماده مبلغ پرداختي براساس آخرين ميزان نفرآموز پيشدانشتعداد  آموز معرفي شده نسبت بهدانشتعداد 
 محاسبه خواهد بود.

 نحوه و شرايط پرداخت: -4ماده 

آموزان در دوره توسط روز پس از پايان مدت قرارداد به شرط تأييد و گواهي حضور دانش15مبلغ قراداد به طرف دوم حداكثر ظرف  -1-4

شهرستان پس از كسر كسور قانوني در وجه حساب شماره  /ناحيه اداره آموزش و پرورش منطقه/تاييد درسه و ممدير 
 به نام طرف دوم قرارداد پرداخت خواهد شد.  نزد بانك ......................... .....................................................

اي وبا اقدام داوطلبانه حرفه هاي آزاد فني وهاي صنفي كارفرمايي آموزشگاهتوجه به اعالم كانون انجمنبا  بنا به توافق طرفين و تبصره:

................. ريال به عنوان سهم حمايت از آموزش مناطق ...........درصد از كل مبلغ قرارداد  به مبلغ ........... .......طرف دوم قرارداد معادل ........
شود تا در واريز مي نزد بانك ..................... به نام............................. به حساب .......................................... روزي كسر وارس شبانهمحروم ومد

 جهت اجراي رايگان طرح ايران مهارت در مدارس مشمول هزينه شود.

 قرارداد به عهده طرف دوم و از كل مبلغ كسر خواهد شد.كسور قانوني ناشي از اجراي اين  -2-4
هاي مستقيم قانون ماليات 134اي، مالك پرداخت ماليات، ماده هاي آزاد وابسته به سازمان آموزش فني و حرفهدر مورد آموزشگاه -3-4

 خواهد بود. 31/04/94مصوب 

 .استاد به عهده طرف دوم مسوليت مدني پرسنل طرف دوم قرارد مبالغ مربوط به بيمه و -4-4
 باشد.تا زمان فسخ مي ريال ..............................ساعت ها به ازاي هر نفردر صورت فسخ قرارداد، طرف دوم مستحق دريافت هزينه -5-4

 تعهدات و الزامات طرف دوم قرارداد: -5ماده 

 12برگ شماره نمون

اي آزادهاي دوره اول  با آموزشگاه فني و حرفهدبيرستان آموزشي همكاريقرارداد   

 تاريخ:
 شماره:
 پيوست:
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 تعهدات والزامات طرف دوم به قرار زير است:

 نامحداكثر تا يك هفته پس از ثبتنام آنان به مدارس آموزان معرفي شده و ارسال گواهي ثبتموقع دانشنام به ثبت  -1-5
 آموزشي و پرورشي و موازين اخالقي در محيط آموزش توسط مربيان وعوامل اجرايي رعايت ضوابط و مقررات اخالقي، -2-5

 آموزان و موارد انضباطي آنان به مدارس محل تحصيل وضعيت تحصيلي دانش اعالم گزارش هفتگي حضور و غياب -3-5
 ي و عملي براساس استاندارد مربوطهاي نظرهاي مهارتي و انجام صحيح و بالانقطاع آموزشرعايت دقيق استاندارد آموزش -4-5
 و بازرسان اعزامي آموزش و پرورش همكاري مستمر و الزم با مربيان مقيم -5-5

 وز پس از اتمام دورهر15آموزان شركت كننده حداكثر دوره آموزشي براي دانشصدور گواهي شركت در  -6-5
 هاي صادره به مدارس مربوطنامهارسال گواهي آموزان در دوره وگيري الزم در مورد صدور گواهي حضور دانشپي  -7-5
 اجراي مفاد قرارداداز در راستاي تأمين نيروي انساني متخصص و واجد صالحيت علمي و اخالقي مورد ني  -8-5

 آموزان تحت تعليمموردنياز دانش تأمين تجهيزات و امكانات و منابع آموزشي  -9-5
بيني مخاطرات احتمالي و رفع به موقع نواقص كار و چه براثر عدم رعايت اصول ايمني در محيط كار و نكات فني و عدم پيشچنان -10-5

آموزان وارد شود، پرداخت هرگونه خسارات متعلقه قانوني و ناشي از احكام وزش به دانشعيوب تجهيزات صدمات مالي و جاني در حين آم

 گونه مسئوليتي ندارد.مراجع قضائي به عهده طرف دوم بوده و طرف اول هيچ
 موزش را به صورت كامل اجرا نمايد.طرف دوم قرارداد مكلف است در مدت قرارداد ساعات آ -11-5
هاي الزم در انجام موضوع قرارداد ايجاد هماهنگي االختيار خود جهت پاسخگويي ويك نفر را به عنوان نماينده تامدوم قرارداد  طرف -12-5

 نمايد.به طرف اول معرفي مي
انجام  ؛رساندبندي كه به تاييد طرف اول قرارداد ميد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمانشوطرف دوم قرارداد متعهد مي -13-5

 دهد.

 باشد.د كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي نميشوطرف دوم  قرارداد متعهد مي – 14-5

مقررات قانون تامين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق كاركنان  شودطرف دوم قرارداد متعهد مي – 15-5

هاي حل اختالفات كارگري و ساير تعهدات قانون كار به عهده گويي به شكايات و اجراي آراي مربوط به هيئته پاسخرعايت نمايد و هرگون
 بگيرد.

 است.قانون تامين اجتماعي مسئول وطرف دوم مكلف به رعايت مفاد اين ماده در اين قرارداد   38 تبصره: طرف اول قرارداد در حدود ماده

 (اعم از حقيقي يا حقوقي ) ندارد.رداد به اشخاص ديگر كال يا جزئا حق واگذاري موضوع قرا طرف دوم  قرارداد -16-5
 د.شوروز كتباً به طرف اول قرارداد اعالم  5بايست ظرف مدت هرگونه تغيير در وضعيت طرف دوم  قرارداد مي -17-5

 .استدوم قرارداد  عهده طرف در صورت فسخ، لغو يا اتمام قرارداد تسويه حساب قانوني كاركنان به -18-5
اي الزم را به نيروي انساني طرف قرارداد خود جهت واگذاري كار هاي تخصصي و حرفهآموزش شودارداد متعهد ميطرف دوم قر -19-5

 بدهد.

طرف دوم  رفتار و اخالق نيروي انساني طرف قرارداد و كيفيت انجام كارآنان به عهده طرف دوم قرارداد است وضمانت حسن -20-5
 گو است. قرارداد در مقابل طرف اول قرارداد پاسخ

 .استهاي جاري دستگاه (طبق ضوابط آموزش و پرورش) حفظ اسرار و نكات ايمني طرف دوم قرارداد موظف به رعايت نظام -21-5

المت افراد مربوط است كارت در موارد ضروري كه به س ،د براي نيروي انساني طرف قراردادشوطرف دوم  قرارداد متعهد مي -22-5
 سالمت و بهداشت ارائه نمايد.

 اي به عهده طرف دوم قرارداد است.  آموزان در پورتال سازمان آموزش فني وحرفه.ثبت نام دانش-23-5

 گيرندگان به عهده طرف دوم قرارداد است.جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنين خدمت -24-5
آموزان اعم از بيمه حوادث و مسئوليت مدني در زمان حضوردانش آموزان در كارگاه يا اي دانشانجام امور بيمهمسئوليت  -25-5

اي از آن ضميمه اي معتبر انجام و نسخههاي بيمهعهده طرف دوم خواهد بود كه طي قرارداد رسمي با يكي از طرف دوم قراردادهآموزشگاه ب

 د.شاين قرارداد خواهد 
 .استآموزان در دوره آموزشي به عهده طرف دوم قرارداد پرداخت بيمه حوادث و مسئوليت مدني در زمان حضور دانشتبصره: 

 تعهدات و الزامات طرف اول قرارداد  -6ماده 
 تعهدات والزامات طرف اول به قرار زير است:

طرف  آموزشگاه آزاداالختيار خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي هاي الزم كتباً به طرف اول قرارداد يك نفر را به عنوان نماينده تام  -6-1
 نمايد.  قرارداد معرفي مي

 طرف اول قرارداد متعهد مي شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختيار طرف دوم  قرارداد قرار دهد. -6-2
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 قل يك ماه قبل از فسخ موضوع را كتباً به طرف اول قرارداد اطالع دهد.طرف اول قرارداد متعهد است براي فسخ قرارداد حدا -6-3

ربط را از طرف اول قرارداد مكلف است ضمانت انجام تعهدات و اجراي كليه تكاليف قانوني و هر نوع پاسخگويي به مراجع ذي -6-4
 طرف قرارداد اخد نمايد. آموزشگاه آزاد

 است.طرف دوم مكلف به رعايت مفاد اين ماده در اين قرارداد  قانون تامين اجتماعي مسئول و 38طرف اول قرارداد در حدود ماده   -6-6
تعيين معيارها و نحوه نظارت بر كيفيت و ميزان ارائه خدمات و احصاء نتايج مورد انتظار ازطرف دوم قرارداد در صالحيت طرف اول  -6-7

 .استقرارداد 

مطابق نوع قرارداد و براساس  هاي موضوع قرارداد،با كيفيت آموزش و ور اجراي بهينهمكلف است به منظ طرف اول قرارداد-6-8
 اي كشور اقدام نمايد.استانداردهاي سازمان آموزش فني وحرفه

 نام نمايد.دانش آموز ثبتنفر)  15و حداكثر ( نفر)12كارگاه آموزشي حداقل ( طرف اول قرارداد موظف است براي هر كالس/-6-9

به همراه يك قطعه را آموزان فهرست مشخصات دانش ،رف اول قرارداد مكلف است حداكثر يك هفته قبل از شروع اجراي قراردادط -6-10
 )2موز به طرف دوم تحويل نمايد.(پيوست شماره آعكس جديد از هر دانش

 نظارت :  -7ماده 

كه در صورت هر گونه  استنظارت بر حسن انجام تعهدات طرف دوم قرارداد بر عهده ناظر تعيين شده از سوي طرف اول قرارداد  -7-1

 تغيير در نظارت از سوي طرف اول قرارداد كتباً به طرف دوم قرارداد ابالغ خواهد شد.
 گيرد.ها به طرف دوم قرارداد با تاييد ناظر صورت ميكليه پرداخت  -7-2
در صورتي كه طرف اول قرارداد تشخيص دهد كه طرف دوم موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده و يا در انجام تعهدات  -7-3

قصور ورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سرباز زند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ 
 خسارت (طبق مقررات مربوط ) و جايگزيني آموزشگاه ديگر اقدام نمايد و طرف دوم حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.قرارداد و اخذ 

 تضمين: - 8ماده 

نامه بانكي يا وجه نقد) از مبلغ كل قرارداد به خويش را بايد تسليم (ضمانت %10طرف دوم قرارداد بابت تضمين انجام تعهدات معادل  -8-1

 مايد.(طرف اول) ن
پس ازاحراز انجام تعهدات قراردادي (ازجمله صدور گواهي حضور  نامه بانكي يا وجه نقد)استرداد تضمين انجام تعهد (اعم از ضمانت -8-2

هاي قانوني(درصورت تعلق كسور) و تاييد عملكرد روزي) ارائه مفاصاحسابفيش واريزي سهم مناطق محروم ومدارس شبانه در دوره،

 گيرد.ها به طرف دوم قرارداد با تاييد ناظر صورت ميرداد از سوي ناظر انجام خواهد شد. كليه پرداختطرف دوم قرا
 ساير شرايط: -9ماده 

به كارگيري نيروي انساني تحت هر عنوان از جمله خريد خدمت در آموزش و پرورش در راستاي اجراي اين قرارداد ممنوع است و  -1-9
 د استخدامي براي آموزش و پرورش ايجاد نخواهد كرد.گونه تعهاين قرارداد هيچ

بيني نبوده نگام امضاء قرارداد قابل پيشه بيني نشده كه بهچنانچه در حين اجراي قرارداد حوادث غيرمترقبه از قبيل مصاديق پيش -2-9
ها نيز خارج از حيطه اختيار و قدرت طرفين باشد اي كه حوادث مزبور ناشي از عمل و يا ترك عمل طرفين نباشد و رفع آناتفاق افتد به گونه

نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد ماند و مدت تأخير به مدت قرارداد  ،در اين صورت عدم انحام تعهدات

 د داشت.نشود و طرفين حق مطالبه هيچگونه خسارتي را  براي اين مدت نخواهاضافه مي
ده است تابع احكام كلي و شرايط عمومي مربوط به قرارداد و قوانين جاري شبيني نو مواردي كه در اين قرارداد پيش ايطساير شر  -3-9

 االتباع خواهد بود.مملكتي بوده و براي طرفين الزم

 شرايط فسخ قرارداد : -10ماده 

 طرف اول را فراهم مي نمايد. عدم اجراي هريك از تعهدات از سوي طرف دوم قرارداد موجبات فسخ براي -10-1
تاخير غيرمجاز، در انجام وظايف تعهدات قراردادي و همچنين عدم توجه به نظرات ناظر از سوي طرف دوم قرارداد؛ موجبات فسخ  -10-2

 براي طرف اول قرارداد را فراهم خواهد نمود.

ندارد و يا در انجام آن قصور  انجام تعهدات قرارداد را در صورتي كه طرف اول قرارداد تشخيص دهد كه طرف دوم قرارداد توان -10-3
د پس از هماهنگي با ناظر به منظور استيفاي حقوق آموزش و پرورش شوروز نتيجه مطلوب حاصل ن 10ورزد و پس از اخطار كتبي طي مي

و در صورت عدم كفايت از محل مطالبات درصد تضمين انجام تعهدات يا وجه نقد) 10نامه بانكي (بدون هيچگونه تشريفاتي، از محل ضمانت

 گونه اعتراضي را ندارد.نمايد، طرف دوم قرارداد حق هيچطرف دوم قرارداد خسارت وارده را جبران نموده و قرارداد را فسخ مي
در صورت فسخ قرارداد محاسبه دستمزد طرف دوم قرارداد با توجه به تعداد روزهاي ارائه خدمات مفيد در رابطه با موضوع اين  -10-4

 و طرف دوم قرارداد موظف به جبران خسارات وارده خواهد بود. استقرارداد 

 حل اختالف:  -11ماده 
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م پيش آمد كند، اعم از اينكه مربوط به اجراي مفاد قرارداد يامربوط به تفسير و در صورتي كه اختالفاتي بين طرف اول و طرف دو -11-1

 تعبير هريك از مواد قرارداد و شرايط عمومي قراردادها و ساير اسناد و مدارك پيوست قرارداد باشد، چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختالف
افق رفع نمايند موضوع به تقاضاي معترض از طريق مراجع ذيصالح قانوني حل نيت و اعتماد متقابل و حصول تورا از راه مذاكره و با حسن

 و فصل خواهد شد .
طرف دوم ملزم است كه تا حل اختالف، تعهداتي را كه به موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نمايد و در غير اين صورت طرف اول  -11-2

 عمل خواهد نمود. طبق مفاد اين قرارداد و به تشخيص خود نسبت به طرف دوم

 نشاني طرفين قرارداد :-12ماده 

 ............................... تلفن ........................................................................................................................ نشاني طرف اول قرارداد و محل انعقاد قرارداد:
 .............................. تلفن................................................... .......................................................................................................... طرف دوم قرارداد:نشاني 
شود و در هاي فوق الذكر قانوني تلقي مياست و لذا مكاتبات رسمي مراسالت از طريق نشانيهاي فوق به منزلة اقامتگاه قانوني طرفين نشاني

ها ابالغ شده محسوب و عذر عدم كتباً مطلع نمايند در غير اين صورت نامهرا ساعت يكديگر  48طرفين موظفند ظرف  ،صورت تغيير نشاني
 شود.اطالع پذيرفته نمي

 نسخ قرارداد  -13ماده 

نسخه و هر نسخه حكم واحد و اعتبار قانوني دارد و بين طرفين مبادله گرديد، يك  2ماده، تنظيم و 13رداد در دو نسخه مشتمل براين قرا

 نسخه از آن به طرف اول و نسخه ديگر به طرف دوم تسليم خواهد شد.
    
 

 نام و نام خانوادگي نماينده طرف اول قرارداد:  

 سمت:

 امضاء و مهر

 

 

 نام و نام خانوادگي نماينده طرف دوم قرارداد :                      

 مهر و امضاء طرف دوم قرارداد                     

 

    
    
    
    

  

 .است........ صحت مندرجات جدول فوق مورد تأييد اينجانب ....................................... مدير دبيرستان متوسطه اول ....................

 

 مهر و امضاء مدير دبيرستان                                                                                                               

 مالحظات تاريخ شروع دوره آموزتعداد دانش ساعت شناسه استاندارد عنوان دوره آموزشي رديف
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قرارداد 1پيوست شماره   
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