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  به نام خدا

  :مقدمه 
استفاده حداكثري از ظرفيت هاي آموزشي ايجاد شده دركارگاههاي آموزشي بخش دولتي با تمامي مشـكالت  

ه هـاي مـديران و   گـاه آموزشـي دارد ، همـواره از دغدغـ    و چالشهايي كـه سـاخت ، تجهيـز و ايجـاد يـك كار     
و انتخاب بهتـرين و بـا انگيـزه تـرين      جذب صحيح كارآموزاصالح سامانه . كارشناسان سازمان بوده است 

مطابق با ضوابط و شرايط تعيين شده براي كار آموزي در دوره هاي آموزشي از  متقاضيان فراگيري مهارت
ان كـارآموزان پـذيرش شـده را تـا پايـان دوره      يك طرف و از طرف ديگر ايجاد جاذبه ها و اهرمهايي كه بتـو 

اري نمود ، عالوه بر تمامي موارد دخيـل بـر ايـن موضـوع مـن جملـه ؛ نيازسـنجي و        هدآموزي در كارگاه نگ
          و نـرم افـزاري   ) تجهيـزات و امكانـات   ( مشتري مداري ، كيفيت آموزش كه تابعي از شـرايط سـخت افـزاري    

بر جلوگيري  بي واسطهآموزش است ، دو عامل تاثير گذار )  آموزشي مربي و منابعدانش ، تجربه و انگيزه ( 
  .مي باشند  از اتالف فرصتهاي آموزشي

و هدايت كارآموزان به لحـاظ   با توسعه موضوع مشاورهمخاطبين ، جذب و پذيرش  اصالح و بهبود موضوع
مـديريت مـذكور بـا بكـار بسـتن      . در دستور كار مديريت مشاوره و هدايت آموزشي مي باشـد   كمي و كيفي

ه از امكانات دراختيار تالش مي نمايد موضوع مشاوره و هدايت آموزشي روشهاي علمي مشاوره و با استفاد
رعايت شرايط كارآموزي اتفاق افتاده و واحدهاي پذيرش و مشاوره مراكز با به تمامي مراكز دولتي ثابت  در

تـا حـدود   ) سطح تحصيالت ، سالمت جسماني و پيش نيازهاي دوره هـا  ( مندرج در استانداردهاي آموزشي 
ورودي سيستم آموزشي سـازمان از ريـزش كـار آمـوز بعنـوان يـك فرصـت         اصالح ي از طريقزياد بسيار

   .سوزي جلوگيري نمايد
انگيزه مربي و الگوي آموزشي مورد استفاده وي بعنوان اصلي ترين عامل تـاثير گـذار بـر ايجـاد جاذبـه در      

مبلغ به منظـور افـزايش داوطلـب     و حتي بهترين براي ادامه حضور در دوره هاي آموزشي دوره كارآموزان
به تفضـيل  روساي مراكز آموزشي در شيوه نامه بهره وري مربيان ، كاركنان و  موضوعي است كه آموزش ،

  .بدان پرداخته شده است 
ضمن توجه دادن به كارآموزان و متقاضيان مهارت آمـوزي ،   يديگرور العمل سعي دارد كه از زاويه اين دست

 گزاري دوره هاي آموزشي بـراي آنهـا  انساني و مالي دولتي مصروف شده براي برع در خصوص ميزان مناب
و دريافـت نمايـد   ، تضـميني بـراي حضـور تـا پايـان دوره از ايشـان        و فرصتي كه برايشان مهيا شده است

ي در خالل دوره بـه نـوعي منـابع تـامين     ا ترك دوره و سهل انگارديتهايي براي كارآموزان خاطي كه بمحدو
   .به هدر مي دهند ، درنظر گيرد  را بدون هيچ گونه بهانه اي  شده

  

  :هدف 
باطي و آموزشـي مركـز و   هت رعايت كامل ضوابط و مقررات انضترغيب كارآموزان جالزم براي  ايجاد بستر

      ظرفيـت  اتـالف  كـاهش  در نتيجـه  زان بـدون عـذر موجـه و   آموزشي توسط كارآمو جلوگيري از ترك دوره 
  آموزشيدوره هاي 

  
  : ضرورت 
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در كارآموزان دوره هاي آموزشي مراكز ثابت دولتـي و  الزم براي بهبود نشاط و ضابطه مندي  ايجاد شرايط
در دو زمينه اصلي زيـر بـه شـرحي كـه در     و جلوگيري از رفتارهاي ساختار شكنانه و نا متعارف شعب آنها 

  .ادامه خواهد آمد ، محقق خواهد شد 
  

 و ساعي بطضتشويق كارآموزان من .1

پايبنـدي  آموزشـي و   –باط و اخالق اسالمي براي كارآموزان برتر در زمينه انضاقدامات ترغيبي و انگيزشي 
خواهـد   به ضوابط و مقررات مركز ، كارگاهها و توصيه هاي تخصصي و عمومي مربيان و مسـئولين مركـز ،  

  :زير است  شامل موارد بود و
استفاده و  ي ظرفيتيكمك آموزشي در صورت وجود محدوديتها به فعاليت هاي آموزشي و الويت دادن •

 آموزش و ارائه كارگاه در اداره براي همكاري با مربي از توان كارآموزان برتر 

 و تقدير در مراسم پايان دوره صدور كارت شايستگي اخالق حرفه اي و كار گروهي براي كارآموز •

 استفاده تسهيالت كارآفريني و ايجاد اشتغال  الويت دادن در معرفي به مراجع ذيصالح به منظور •

معرفي به كاريابي ها و يا كارفرماياني كه براي تامين نيروي انسـاني مـورد نيـاز خـود مسـتقيما از مركـز         •
 آموزشي استعالم نيروي انساني ماهر مي نمايند

  

 اعمال محدوديت براي كار آموزان سهل انگار  .2

باطي مركز انض -د از ضوابط و مقررات اخالقي كارآموزان خاطي و متمراقدامات بازدارنده و تنبيهي مشمول 
اسالمي و كساني كه با سهل انگـاري در توجـه بـه فراگيـري      –و كارگاهها و سرپيچي از هنجارهاي آموزشي 

ايـن محـدوديتها شـامل    . مهارت و اخالق حرفه اي ، براي خود و ديگران ايجاد مزاحمت مي نمايند ، خواهدشـد  
  :زير است  موارد

 پس از دو بار تذكر كتبياخراج از دوره آموزشي  •

  جبران خسارات احقاق حقوق و پيگيري حقوقي از طريق مراجع ذيصالح به منظور  •
محروميت از پذيرش در دوره هاي مهارت آموزي رايگان دولتي در مراكز شهرستان ، استان و اسـتانهاي   •

 به مدت يك تا سه سال    همجوار

تسـهيالت كـارآفريني و   از به منظـور اسـتفاده    معرفي به ادارات و دستگاههاي دولتي متولي محروميت از •
 ايجاد اشتغال

    

  :مرجع صدور رای 
ارآموزان  نگهداشت کميته جذب ،در مراكز آموزشي كميته اي به نام  پنج نفر عضو  ؛ متشكل از و امورانضباطی ک

، يـك نفـر كارشـناس آمـوزش يـا      نفر نماينده مربيـان يك  ،رئيس مركز ، مسئول حراست مركز  اصلي شامل
و دو نفر مطلع كه حسب مورد نماينده يا ارشـد   سئول امور فرهنگي و تربيتي مركز ، ممسئول مشاوره مركز 

وظيفـه دارنـد   كارآموزان و مسئول تنظيم كننده گزارش در خواست تشـويق و يـا تنبيـه بـدون حـق راي ،       
 مبتني بر شواهد ، قرائن ، مـدارك و مسـتندات ،    كن عمومي و رفاهي مركز راگزارشات مربيان و مسئولين اما

راي كميتـه بـراي   . مورد بررسي قرار داده و درخصوص تشويق و يا تنبيه كارآموزان اتخاذ تصميم نماينـد  
، درصورتيكه كارآموزي به تصميمات و راي كميته اعتراض داشـته باشـد    .كارآموزان الزم االجرا خواهد بود 

مي تواند حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از تاريخ ابالغ كتبي راي به وي ، اقدام به تسليم اعتراض خـود بـه   
  .كميته براي بررسي مجدد نمايد و كميته نيز  ملزم است در كمتر از يك هفته راي نهايي را صادر نمايد 
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مركز انجام خواهد شد و اعضـاء  صدور ابالغ احكام اعضاء كميته با نظر مسئول حراست مركز توسط رئيس 
در صورت تكرار غيبتهاي غير موجه و هماهنگ نشـده ،  . ملزمند در جلسات كميته حضور فعال داشته باشند 

  .رئيس كميته مجاز به تغيير اعضاء است
كميته موظف است ضمن رعايت اصل راز داري و امانت داري ، از افشاي مطالـب مطـرح شـده     بديهي است كه

  .جهت حفظ حيثيت و آبروي اشخاص، در خارج از جلسات خودداري نماينددر جلسات 
  

  : مراحل اقدام 
شـامل سـه    سـاماندهي شـود   و امور انضباطي مركز ،نگهداشت  ،اقداماتي كه مي بايست توسط كميته جذب 

   :مرحله اصلي است 
  

    : اقدامات قبل از شروع دوره -الف 
  ارائه مشاوره آموزشی  .١
  مرکز به متقاضی  عمومی ابط و مقررات انضباطیاطالع رسانی ضو .٢
 )برای آزمون ورودی يا شروع دوره (  انجام پذيرش و تکميل فرمها و تعهد نامه و معرفی به کارگاه .٣

  

كمك انجام مشاوره و هدايت شغلي الزم و ورود داوطلب آموزش به واحد پذيرش و مشاوره مركز و از  پس  
شـركت در يكـي از    فرمهـاي تقاضـاي   ثبت نام در كدام كارگاه و دوره  ،  اخذ تصميم توسط متقاضي برايبه 

و تضـمين   به منظور ايجـاد تعهـد  ) به پيوست ( فرم تعهد نامه كارآموزي  ودوره هاي آموزشي مركز دولتي 
كه مي تواند ولي و قيم باشد و يا هر فرد ديگري كـه داراي  ( ضامن ايشان و  يكارآموزمتقاضي  الزم توسط 

و طبيعتا دراختيار ايشان قرار مي گيرد  توسط مسئول پذيرش) يط عمومي قبول ضمانت را داشته باشد شرا
كارآموز پس از تكميل و تاييد آن توسط ضامن و يا معرف وي ، مورد پذيرش كارآموزي قرار خواهد گرفت و 

حضوري ورودي شركت كه حسب شرايط مركز يا در آزمون كتبي و يا مصاحبه  به كارگاه معرفي خواهد شد
   .نمايند و يا بدون آزمون ورودي ، دوره آموزشي را آغاز نمايند 

اسالمي و آموزشي مركز اطالع كامل داشته باشد و  –باطي ذيرش شده حق دارد كه از ضوابط انضكارآموز پ
د لذا ضرورت دارد در بدو پذيرش كارآموز موارد اصلي و عمومي مربوطه را بصـورت مكتـوب توسـط واحـ    

گردد و ساير ضوابط تخصصـي تـر نيـز    و اطالع رساني  شده پذيرش دريك يا چند صفحه به ايشان تحويل
. توسط مربيان بصورت تابلو در كارگاهها نصب و براي كارآموزان در ابتداي دوره آموزشي تشـريح شـود   

  : ي مانند زيـر اسـت   موارد عمومي كه مي بايست مكتوب به كارآموز قبل شروع دوره ابالغ گردد شامل موارد
  )كميته مجاز است حسب شرايط موارد را افزايش يا كاهش دهد ( 
  
  
  

  :اخالقی کارآموزی درمرکز  –الزامات عمومی انضباطی            
 .اخالقي و آموزشي بخش هاي مختلف تخصصي و عمومي مركز  –رعايت تمامي ضوابط و مقررات انضباطي  .1
 .رعايت ادب و احترام در برخورد با مربيان ، مسئولين مركز و سايركارآموزان   .2
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و بـا همـاهنگي    )ساعت شـروع و پايـان كـالس   (ورود و خروج به مركز طبق ساعت اعالمي از سوي مركز  .3
 .مسئولين مركز

 .بيش از يك دوازدهم طول دوره ) موجه و غير موجه(عدم غيبت از آموزش  .4
 .اجتماعي درتمامي اماكن عمومي و تخصصي مركز  رعايت بهداشت فردي و .5
 .رعايت شئونات و پوشش مناسب اسالمي به هنگام ورود ، خروج و حضور در مركز  .6
رعايت دقت در استفاده و نگهداري از تجهيزات و ابزار كارگاهي و خودداري جدي از وارد كـردن خسـارت    .7

 .به امكانات 
حمل و اسـتفاده از  (  و ارتكاب به جرائم عمومي رسي و غير اخالقيخودداري از به همراه داشتن موارد غير د .8

، سـيگار و هـر گونـه      اخالقي غير درسي وو فيلم هاي غير  و عكس سالحهاي سرد و تيز و برنده ، سي دي
 .مركز در ) و  لوازم و محصوالت مغاير با شئونات و فرهنگ اسالمي  ، مشروبات الكلي مواد مخدر 

 .و برخورد فيزيكي با ساير كارآموزان و عدم شركت در نزاع جمعي و فردي  درگيريپرهيز از  .9
 

در مراكزي كه آزمون ورودي برگزار مي نمايند نيز تعهد نامه كارآموزي توسط متقاضيان شركت در آزمـون   
ورودي دوره هاي آموزشي تكميل شده و پس از آن مجوز شركت در آزمون ياد شده براي آنان صادر خواهد 

  . شد
  

  :اقدامات حين دوره  -ب 
 اطالع رسانی ضوابط و مقررات انضباطی بخشهای مختلف مورد استفاده کارآموزان  .١
 و يا کارآموزان سهل انگار  زم مبنی بر معرفی کارآموزان برجستهتهيه گزارشات ال .٢

  

ـ ( درحين دوره آموزشي در كارگاه آموزشي ، مربي و در ساير امكان عمومي و رفاهي  ه ، نمازخانـه ،  كتابخان
      عـالوه بـر   مسـئول آن بخـش ملـزم خواهنـد بـود     )  ....ي و بصـري و  ورزشگاه ، رستوران ، خوابگاه ، سـمع 

بـه  ( اطالع رساني ضوابط و مقررات انضباطي بخش حوزه مسئوليت خود از طريق نصب تـابلوي مناسـب   
نـاظر كـردار و رفتـار     ابط ياد شـده ، توجه دادن كارآموزان به ضوتشريح و در محل مناسب و ) لحاظ ابعاد 
  .  نيز باشند كارآموزان

وظيفه خواهد داشت به نحو مقتضي روش كارگروهي و اخالق عالوه بر موارد فوق دركارگاه آموزشي مربي 
بـه  و همچنين رعايت نكات حفاظت و ايمنـي را در خـالل آمـوزش تخصصـي      ه اي و فرهنگ اسالمي كارحرف

به منظور بررسـي ميـزان   رفتار و كردار كارآموزان را  و به صورت مرتب و مستمركارآموزان ، آموزش دهد 
تحت نظر داشته و ارشادات الزم را به موقع به گونـه اي صـورت دهـد كـه كـارآموزان      اثربخشي آموخته ها 

درعين حال كه بستر مناسبي براي مهارت آمـوزي در اختيـار دارنـد از رشـد فرهنـگ و فضـايل نيـز در حـد         
ضـابطه گريـزي ، مسـاعد ندانسـته و بـر      ي برخوردار شوند و ضمنا زمينه را براي هنجـار شـكني و   مناسب

  ضوابط تمكين نمايند
روساي مراكز در اين زمينه مسئوليت پيگيري برگزاري دوره هاي آموزشي الزم را براي مربيان درشهرستان 

ساير امكان عمـومي و رفـاهي نيـز برعهـده      تذكرات و ارشادات درنظارت ،  . و يا  استان عهده دار مي باشند 
   .مي باشد ) و مربيان در صورت همراهي كارآموزان (  ي مذكورمسئولين بخش ها
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كارآموزان تحت عنوان  دوره آموزشي را ده تا پانزده درصد از كارآموزانشايسته است كه مربيان ، اسامي 
و ايمنـي و  سـالمي كـار ، رعايـت نكـات حفاظـت      كه در زمينه كارگروهي و اخالق حرفه اي و فرهنگ ا برجسته

مربي ، عملكرد شايسته اي داشته اند به رئيس مركـز بعنـوان رئـيس    همچنين ارائه همكاري و ياررساني به 
براي تشكيل جلسـات مرتـب ماهيانـه و اخـذ تصـميم بـراي        و امورانضباطي مركز ،  نگهداشت ،كميته جذب 
كه دربخش ضرورت اين دستور العمل ذكـر  ( بط و ساعي زان منضكي از روشهاي تشويق كارآموبكارگيري ي

را داشته باشند و ضمن ابالغ به كارآموزان مورد تشويق ، بـه نحـو    در مورد كارآموزان معرفي شده) رديد گ
مقتضي من جمله نصب فهرست كارآموزان و تصميمات تشويقي اخذ شده براي آنها در تابلوي اعالنات مركز 

   .الع رساني به ساير كارآموزان براي ايجاد رقابت مثبت ، صورت گيرد يا كارگاه ، اط
درصورت بروز تخطي جدي و غير قابل گذشت از كارآموزان چـه در كارگـاه و چـه در سـاير امـاكن      از طرفي 

،  س مركز بعنوان رئيس كميتهمركز ، ضروري است موضوع توسط مربي و يا مسئول بخش مربوطه به رئي
اريه و تذكر كتبـي بـراي كـارآموز خـاطي     مركز حسب مورد اقدام به صدور اخط رئيس. شود گزارش مكتوب 

همچنين ايشان مجاز است . و معرف وي را در جريان قرار مي دهد ضامن  نموده و به نحو مقتضي اولياء و يا
ايشـان ابـالغ   ظر گرفتـه و بـه   جلسه كميته را تشكيل داده و يكي از مصاديق محروميت را براي كارآموز در ن

  . نموده و اجرا نمايد
  

  :اقدامات پايان دوره  -ج  
 انجام تسويه حساب کارآموزی .١
  تشويق کار آموزان برجسته در مراسم جشن اختتام دوره  .٢
 صدور کارت شايستگی اخالق حرفه ای و کارگروهی .٣

  

راحـي و در  طبصـورت يكنواخـت    را ن تسويه حساب كـارآموزي ، فرمي تحت عنوا ضروري است ادارات كل 
 ارگـاه آموزشـي ،  بـا ك  را حساب كارآموز بديهي است اين فرم تسويه. ر دهند اختيار مراكز آموزشي خود قرا

اين فرم مي بايست در پايـان دوره و قبـل از    . در بر خواهد داشت ، مركز و عمومي يرفاهواحدهاي فرهنگي ، 
ـ           وزش مركـز ، نـام كـارآموز در فهرسـت     انجام آزمون تئوري تكميل شده و پـس از تحويـل آن بـه بخـش آم

  .به آزمون قرارگيرد شدگان معرفي 
دوره و اولويت دادن در معرفي به مراجع ذيصالح بـه   جشن اختتاميهدر مراسم از كارآموزان برجسته تقدير 

اني كـه  تسهيالت كارآفريني و ايجاد اشتغال و همچنين معرفي به كاريابي ها و يا كارفرماي از منظور استفاده
براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود مستقيما از مركز آموزشي استعالم نيروي انساني ماهر مي نمايند 

در پايـان دوره آموزشـي    و امـور انضـباطي مركـز    نگهداشت ،، از ديگر مواردي است كه توسط كميته جذب 
  . ساماندهي مي گردد 

ي براي كارآموز برجسته در كنـار گواهينامـه مهـارت بـا     صدور كارت شايستگي اخالق حرفه اي و كار گروه
قدام تكميل كننـده فعاليـت   ، ا اين دستورالعمل امضاي مربي و رئيس مركز آموزشي ، مطابق با فرمت پيوست

  .كميته است و ضرورت دارد انجام شود 
طروحه فـوق اسـت و   ر تمامي اقدامات منگهداشت و امور انضباطي مركز مسئول و ناظر ب ،كميته جذب  : تذکر

و ميـزان جـذب ، نگهداشـت و مقايسـه آن بـه       ات انجـام شـده  گزارشات اقـدام  بصورت شش ماهه الزم است



٧ 
 

آموزش فنـي و حرفـه اي اسـتان     حراست اداره كل  و كل براي مدير تهيه و مركز را وضعيت شش ماهه قبلي 
   .ارسال نمايند 

هرست كارآموزان خاطي كه حسب آراء كميته هاي مراكـز  الزم است  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ف
از ثبت نام در  دوره هاي آموزشي رايگان بخش دولتي استان و حتي استانهاي هم جوار ، محروم شده اند به 
نحو مقتضي به ساير مراكز و ادارات كل منعكس نمايند و ساير مراكز آموزشـي از پـذيرش افـراد مـذكور تـا      

  .  ده خود داري نمايند مدت محروميت تعيين ش
  

  : مصاديق تخطی جدی که کارآموزان را مشمول محدوديت می نمايد
 اخالقي كارآموزي درمركز توسط كارآموزان –عدم رعايت الزامات عمومي انضباطي  -1

 اخالقي كارآموزي در بخشهاي آموزشي و رفاهي مركز –عدم رعايت الزامات انضباطي  -2

  ت طول دوره بدون عذر موجهاگذشت يك دوازدهم ساع وزشي پس ازانصراف ازادامة شركت دردورة آم -3
  بدون عذر موجه ) عملي  –كتبي ( عدم حضور در آزمون پايان دوره  -4
 .غيبت غير موجه ؛ بيش از يك پنجم  ساعت دوره  -5

  

  : آموزشی توسط کارآموزبرای ترک دوره موارد مجاز 
 اشتغال بكار كارآموز  •

 آموزش در مركزاخراج از كار شاغلين در حال  •

 ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي باالتر در ساير شهرستانها  •

بيماري شديد خود و يا افراد تحت تكفل و يا بستگان درجه يك به نحوي كـه ادامـه حضـور در دوره     •
 مقدور نباشد

  )مشابه موارد فوق ( از شهرستان به داليل خانوادگي خانواده نقل مكان  •
 )درصورتيكه خانواده سرپرست ديگري نداشته باشد ( و يا ولي ايشان دستگيري و حبس كار آموز  •

با اعضاء فوق االشـاره  (  و امور انضباطي مركزنگهداشت جذب ، كميته  تاييدموارد مجاز بر عهده بديهي است
و كارآموز مي بايست قبل از ترك دوره مدارك وشواهد خود را به همراه درخواست رسيدگي بـه   خواهدبود) 

  .در خواست كارآموز رسيدگي نمايده ياد شده تسليم نماييد و كميته در اولين فرصت و با قيد فوريت به كميت

، مترتـب اسـت    خطاها آن هريك از شايسته است كميته جدولي از مصاديق تخلف و تصميمات و آرايي كه بر
   .تهيه و به نحو مقتضي به كارآموزان اطالع رساني نمايد 



  بنام خدا

  » نامة كارآموزيتعهد « 
  :متعهد  - 1ماده 

   .............. سـال   متولـد   ........................... ملـي  شـماره   ............. شـماره شناسـنامه   بـه    ..............   فرزند    ...............................    اينجانب  
پس از استفاده از راهنمايي و مشاوره مسئولين مركـز آمـوزش   . ...................................................  مدرك تحصيلي داراي ..... ............. صادره از

 ......     درسـطح درجـه     ......................  شركت در دورة آموزشي حرفة  متقاضي   ..................................    خواهران شهرستان/ فني و حرفه اي برادران 
  .مي باشم  مركز مذكوردرساعت ..............  به مدت  

   ............................... :پستي كد           ............................   ...........................................................................:   متقاضي محل سكونتنشاني  
              ..................................   :شماره تلفن همراه                                 .................:  .................ثابت شمارة تلفن 

خود را موظف مي دانم درطول دورة آموزش باتالش وپيگيري ، منطبق بابرنامة آموزشي وتوجه به كلية مقررات   ...............................اينجانب  
 ؛ دركارگاه حضور يافته؛ ضمن حفظ و حراست از و توصيه هاي مربيان و مسئولين مركز و انضباطي اين  مركز اسالمي - وضوابط آموزشي ؛ اخالقي

دوره آموزشي را به اتمام  و رعايت صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي ،  محيطي  -و ابزارآالت ؛ رعايت بهداشت و ايمني فردي  اموال وتجهيزات
  .  در آزمون پايان دوره شركت نمايم  رسانده و

/ مركز آموزشي برادران  ....................................فه اي استان اداره كل آموزش فني و حر –سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  :متعهدله   -  2ماده 
          ...:   ..................................................................................................................به نشاني  .................................................:خواهران

  : مورد تعهد  – 3ماده 
ارج ردد ؛ ضمن عقد خگاينجانب   تشخيص مربيان و مسئولين مركز و تائيد كميته جذب و نگهداشت مركز شاملچنانچه هريك از شرايط به شرح ذيل با 

ا از خود صلب مي نمايم و درصورت وارد آوردن اعتراض ر تمام و كمال پذيرفته و حق هرگونه؛  الزم متعهد ميگردم راي كميته جذب ونگهداشت مركز را 
ابـزارآالت  آسيب و صدمه به ابنيه ، دستگاهها ، تجهيزات ، ابزارآالت و امكانات دولتي مركز ، آسيب وارد شده را جبـران نمـوده و مشـابه دسـتگاهها و     

ذر موجه مركز مواد مصرفي كه توسط اينجانب مستهلك شـده اسـت ،   همچنين در صورت ترك بدون ع. صدمه ديده را تهيه و در اختيار مركز قراردهم 
  .جايگزين نمايم 

  :شرايط مشمول اعمال محروميت ها توسط کميته جذب و نگهداشت مرکز
  . بدون عذر موجه ازادامة شركت دردورة آموزشي پس از گذشت يك دوازدهم ساعت طول دوره كارآموز انصراف  -1
  .بدون عذر موجه) عملي  –كتبي ( مون پايان دوره در آزكارآموز عدم حضور  -2
  .دوره كارآموز ؛ بيش از يك پنجم  ساعات طول ) موجه و يا غير موجه ( غيبت  -4
  )پس از دو بار اخطار كتبي ( انضباطي  واسالمي  –اخالقي  اخراج از مركز آموزشي به دليل رعايت نكردن مقررات -5

   :مدت تعهد نامه –4ماده
  . معتبر است طبق برنامه مركزو اخذ آزمون نهائي  تعهد نامه از زمان امضا و شروع كارآموزي تا پايان مدت دوره آموزشي  مفاد اين

  :فسخ يا ابطال تعهدنامه  – 5ماده 
  انجام مورد تعهد ) الف 

  يا مركز آموزشي تراضي به سازمان يا اداره كل) ب 
  ي موارد حوادث قهريه يا غير قابل پيش بين) ج 

   :يا معرف  ضامنتعهدات  – 6ماده 
   .............. سال   متولد     ........................... ملي شماره    .............   شماره شناسنامه به    ..............   فرزند     ...............................اينجانب      
........................................................ : ...........................................................................................................................محل سكونت به نشاني .....  ............. صادره از

:   ...........................................                                    و تلفن همراه  : ..................................................تلفن محل سكونت  : ..........................................و كد پستي محل سكونت 
  :   .......................................... و تلفن محل كار .................................................................   : ........................................................................ونشاني محل كار 

ص تشخيبا اطالع كامل ازتعهداتي كه متعهد فوق الذكر ملزم به رعايت وانجام آن شده است ضمن عقد خارج الزم متعهد وملتزم مي شوم به محض  
متعهدله توسط كه و تامين دستگاهها و تجيهزات و ابزارآالت صدمه ديده و اسقاط شده خساراتي  هرگونه جبران متعهدله متضامناً نسبت به اعالمو

  . اي اقدام نمايم چگونه عذريابهانه بدون هي گردد مطالبه
  

  معرف/ نام ونام خانوادگي ضامن                                                كارآموز                                      /نام ونام خانوادگي متعهد
 وتاريخ، اثر انگشت امضاء                                                                                                وتاريخ               ، اثر انگشت امضاء       

 



  

  حين مهارت آموزي كارت شايستگي اخالق حرفه اي و كار گروهينمونه 

  

  
  کارت شايستگی اخالق حرفه ای و کار گروهی حين مهارت آموزی

  
.....  .............صاحب عكس الصاقي ، فرزند  ................................... ..........خانم  / هارت آموز آقابدينوسيله گواهي مي گردد كه م

در مركز  .................     تا   .............كه از تاريخ       .............................  شماره ملي  داراي  ..................  صادره از...............  متولد   
ساعت ، ......  ...به مدت   ..........درجه   ..............................   دوره  آموزشي در ....... ............دولتي شهرستان  آموزش فني وحرفه اي

عايت شعائر ي گروهي با ساير مهارت آموزان ، مربيان و مسئولين مركز و همچنين ركارهمدر زمينه  و نامبرده حضور داشته
از بهترين و شايسته ترين مهارت آموزان دوره  آموزشي مركز -ضوابط انضباطي  اسالمي و احترام به -و اخالق حرفه اي 

  .به ايشان اعطاء گرديد   "  کارآموز برجسته"  آموزشي بوده و عنوان 
  :تاريخ صدور 

  :مهر رسمي مركز                           :رئيس مركز  نام وامضا                     :     نام و امضا مربي آموزشي  
                                                                       

  
                                                                                        

ارزشهاي حرفه اي ، صادر  اين كارت صرفا جهت ارائه به مراجع ذيصالح ، كارآفرينان و كارفرمايان محترم به منظور معرفي نيروي انساني واجد مهارت و: توجه 
  .گرديده است وارزش ديگري ندارد 

 

  محل الصاق

 عكس


