
  قرارداد همكاري آموزشي و مربيگري

  )حق التدريسي -پاره وقت - مدت محدود(
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ين قانوناً و شـرعاً خـود را ملـزم و    عنوان مي شود از طرف ديگر منعقد شد و طرف» مربي«كه در اين قرارداد 

  . متعهد به رعايت دقيق مفاد آن بشرح ذيل مي دانند 

  : موضوع قرارداد ) 1ماده 

ــه         ــا هفت ــات روز ي ــي از اوق ــاعتي و در برخ ــت و س ــاره وق ــورت پ ــگاه بص ــي در آموزش ــدريس مرب   ت

   )وره آموزشـي مربوطـه  حسب برنامـه ابالغـي و اجرايـي د   (براساس نياز آموزشگاه  )و صبح يا بعداز ظهر(

  : ....................................................................از طريق حضور در كالس هاي تئوري و عملي آموزشگاه در رشته 

  از طـرف آموزشـگاه بـه مربـي     ) 4 مـاده  بشـرح (مـورد توافـق   ) حق التـدريس (در قبال ارائه مزد ساعتي 

بعد از برگزاري آزمون نهـايي رسـمي از طـرف    (رفين ، در پايان دوره آموزشي مي باشد كه حسب موافقت ط

بشرط انجام كامـل تعهـدات    )سازمان آموزش فني و حرفه اي و يا ساير مراجع ذيربط و اعالم نتايج آزمون

  . محاسبه و پرداخت خواهد شد 

  : مدت قرارداد ) 2ماده 

  سـاعت مـي باشـد كـه در هـر هفتـه       .................. اً فـوق ، حـدود  ) حرفـه (مدت يك دوره آموزشـي در رشـته   

  بــدين ترتيــب ايــن قــرارداد . ســاعت از برنامــه آموزشــي اجــرا خواهــد شــد ................ و حــداكثر .......... حــداقل 

  ) . تاپايان دوره آموزشي مربوطه(به مدت معتبر مي باشد ........................ از تاريخ 
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ي كه در پايان مدت قرارداد ، قسمتي از دوره آموزشي كه تدريس در آن به عهده مربي بـوده  درصورت :تبصره 

مربي موظف است درصورت درخواست آموزشگاه با شرايط همين قرارداد ، تـا  . بهر دليل نيمه كاره مانده باشد 

  . پايان دوره مزبور همكاري خود را با آموزشگاه به نحوي رضايت بخش ادامه دهد 

  : تعهدات مربي ) 3ه ماد

  مربي موظف است تا پايان مدت اين قرارداد ، حسـب نيـاز آموزشـگاه و بـه ميـزان جلسـات مقـرر در        )  الف

  برنامه زماني تنظيمي و ابالغي از طرف آموزشگاه ، در كالسـها يـا كارگـاه هـاي تعيـين شـده حضـور يافتـه و        

ز همه ظرفيت هاي علمي و تجربي خود مفاد درسي با صرف حداكثر توان و كوشش خويش و بهره برداري موثر ا

بـه نحـو احسـن و دلسـوزانه تـدريس       )حسب مندرجات استاندارد يا طرح درس آموزشي مربوطه(مقرر را 

و توانـايي  ) بارعايت مفاد طرح درس ها(نمايد و در همه حال كيفيت برتر آموزشي ، زمان بندي فصول درسي 

  . ا مدنظر قرار دهد و هيچ وقفه اي در امر برگزاري كالس ها ايجاد ننمايد متوسط كالس در درك مطالب مربوطه ر

درصـد   70آموزش مربي بايد به گونه اي جامع و مفيد باشد كه در آزمون نهايي پايـان دوره حـداقل    :تبصره 

در غير اينصـورت مربـي موظـف اسـت نسـبت بـه برگـزاري        . قبول شوند ) كالس(شركت كنندگان در آموزش 

  . اقدام نمايد ) قه و با هماهنگي آموزشگاهعلبا نصف حق التدريس مت(جبراني  ساعات

مربي موظف است شخصاً نيز با به كارگيري ابتكارات خويش از طريق بهينه سازي و افـزايش رانـدمان   )  ب

  دستگاه ها و تجهيـزات آموزشـي مربوطـه ، موجبـات غنـي تـر شـدن كميـت و كيفيـت آمـوزش هـاي عملـي را             

  . مي سازد فراهم 

مربي بايد مطالب پيش بيني شده در طرح درس استاندارد دوره مربوطه را بطور مـنظم ، كامـل و قابـل    )  ج

فهم تدريس نمايد بطوري كه مطالبي ناگفته و مبهم نماند و موجبات تشويق و ترغيب كـارآموزان دوره را بـراي   

  . ادامه حضور در كالس فراهم نمايد 

و حفـظ مصـالح و منـافع    ) وي تفهـيم شـده  ه كه ب(يت مقررات انضباطي و آموزشي مربي ملزم به رعا)  د

آموزشگاه از هر لحاظ باشد و مي بايد ضمن تكميل فرم گزارش برگزاري كالس يا كارگـاه و نيـز فـرم حضـور و     

  از ورود كـارآموزاني كـه غيـر سـاعي هسـتند و يـا داراي غيبـت يـا تـأخير غيرموجــه          ) در هـر جلسـه  (غيـاب  

  بـوده و يـا مخـل نظـم كـالس هسـتند جلـوگيري نمايـد و مراتـب را در گـزارش هـا            ) ون بر ضوابط مقررهافز(

  ) . مگر با مجوز آموزشگاه. (درج كند 
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مربي حق ندارد قبل از پايان مدت اين قرارداد بدون رضايت آموزشگاه ، همكاري خـود را بـا آموزشـگاه    )  هـ

  قفه ايجاد نمـوده و يـا موجبـاتي را فـراهم كنـد كـه آموزشـگاه ناچـار از         قطع نمايد و يا در ارائه آن اختالل يا و

  و بـا اقامـه دعـوي    (در اينصورت آموزشگاه محق است كه از طريق مراجـع قـانوني   . قطع همكاري با وي گردد 

  . از مربي مطالبه نمايد ) حسب تشخيص خود(خسارت وارده بدين لحاظ ) مربيعليه 

ندارد بدون هماهنگي و موافقت كتبي آموزشگاه ، بطور همزمان ، در موسسـات  مربي به هيچ عنوان حق )  و

رقيب يا نظير آموزشگاه تدريس نمايد و نيز اطالعات و مسايلي را كه به مصـالح آموزشـگاه ارتبـاط دارد و يـا     

ن و بـه هـر   در اختيار غير قرار دهد و يا تحت هر عنـوا ) از هر لحاظ(تجربيات ، متدها و اسرار كاري آموزشگاه 

تخلف از اين امر در هر زمان قابـل پيگيـري خواهـد    (طريق خود درصد بهره برداري شخصي از آنها برآيد 

  ) . بود

  مربــي ملــزم بــه رعايــت كامــل حجــاب ، آراســتگي ظــاهري ، شــئونات و مــوازين اخالقــي و اســالمي ،  )  ز

  . مي باشد  )از هر لحاظ(ط اداري مقررات انضباطي و آموزشي و حفظ مصالح و منافع آموزشگاه ضواب

  مربي مي پذيرد كه كليه تعهدات طرفين نسبت به يكديگر ، صـرفاً در محـدوده و بـه سـبب ايـن قـرارداد       )  ح

  و هيچگونــه وجــود نداشــته ) از هــر نـوع (مـي باشــد و مطقــاً در گذشـته ســابقه همكــاري قبلــي فـي مــا بــين    

  . ايجاد نمي گردد ) به موجب اين قرارداد و يا آثار و تبعات آن(رابطه استخدامي مستمر بين طرفين 

  مربي مي پذيرد ، در هر زمان كه آموزشگاه نحوه تدريس او را رضـايت بخـش و مفيـد تشـخيص ندهـد      )  ت

باشد نسبت به لغو اين قـرارداد بـا رعايـت    در آموزشگاه مهيا ن) ادامه اين قرارداد(و يا شرايط ارائه خدمات او 

  . اقدام خواهد شد ) پرداخت مطالبات مربي(موازين قانوني 

بمنظور رعايت حرمت و نظم آموزشگاه و حفظ حقوق معنوي و مادي كارآموزان دوره ها ، مربي مكلـف  )  ي

ـ          . أخير خـودداري نمايـد   به حضور به موقع ، منظم و موثر در كـالس يـا كارگـاه بـوده و بايسـتي از غيبـت و ت

مربي آموزشگاه محق است باتوجه به ميزان تأخير و موجه يا غير موجه بودن غيبـت و  ) يا تأخير(به ازاي غيبت 

شرايط كالس مربوطه ، حسب ضوابط و آئين نامه مربوطه جريمه مقرر را از مطالبات مربي كسر نمايد و مربـي  

  . سلب مي نمايد حق هيچ گونه اعتراضي را بدين سبب از خود 

مربي در آموزشگاه مستند به گزارش هاي برگزاري كالس يا كارگـاه و  ) كاركرد(ميزان جلسات تدريس )  ك

  كـه در هـر جلسـه بـه امضـاي مربـي       ) برگه هاي حضـور و غيـاب دوره  (نيز گزارش عملكرد اجرايي كالس ها 
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وده كه پس از تائيـد و رسـيدگي امـور    مي رسد ب) و كارآموزان شاغل به تدريس در دوره و حاضر در جلسه(

  . اجرايي آموزش آموزشگاه و حسب ضوابط مربوطه ، قابل محاسبه مي باشد 

پس از اتمام دوره ) به ازاي تدريس در هر دوره(متعلقه به مربي ) الزحمه حق(پرداخت حق التدريس )  ل

  . مزبور و انجام آزمون ها و اعالم نتايج مربوطه صورت مي گيرد 

نيز باشد و يا چنانچه در طول تدريس خود ) آزمايشگاه(درصورتي كه مربي عهده دار تدريس در كارگاه )  م

با دستگاه ها ، سخت افزارها ، قطعات و لوازم آموزشي يا كمك آموزشي در كالس ها و كارگاه ها سـركار داشـته   

آمـدن هرگونـه خسـارت يـا صـدمه اي       باشد موظف به حفظ و نگهداري و مراقبت از آنها بوده و مي بايد از وارد

بديهي است عندالزوم آموزشگاه نسبت به اخـذ  . نمايد ) و جلوگيري(توسط خود يا كارآموزان به آنها خودداري 

  . از وي اقدام خواهد كرد ) حسب تشخيص برآورد آموزشگاه(خسارت وارده ) تامين(

اخذ مجوز يا ابالغ معتبر مربيگري در رشـته  مربي مكلف است در جهت اجراي موازين قانوني ، نسبت به )  ن

مربوطه به آموزشگاه اقدام نموده و كليه حقوق قانوني آن را از هر لحاظ به آموزشگاه تفويض نمايد در ) حرفه(

  . غير اينصورت آموزشگاه محق و ناچار است نسبت به لغو اين قرارداد اقدام نمايد 

  : تعهدات آموزشگاه )  4ماده 

در كالس ها يا كارگاه هاي آموزشگاه ) دقيقه 55بميزان (اي هر جلسه تدريس رضايتمندانه مربي به از)  الف

ريال بعنوان حق ) ............................................................... با حروف(ريال معادل .................................... ، مبلغ با عدد 

  . از طـــرف آموزشـــگاه بـــه مربـــي پرداخـــت مـــي شـــود ) و مزايـــاي متعلقـــهمـــزد ســـاعتي (التــدريس  

  مزايـاي مسـتمر و غيـر مسـتمر     + حـق الزحمـه وظـايف حاشـيه اي     + اين مبلغ مشتمل بر دستمزد ساعتي مبنا 

   -كمــك عائلــه منــدي -حــق خواروبــار -از جملــه مزايــاي رفــاهي نظيــر حــق مســكن(قــانوني ديگــر 

كه حسب مقررات قانون كـار،  ) وجه مرخصي و تعطيالت رسمي و غيره -ديمزايا و بن غيرنق -اياب و ذهاب

قانون تامين اجتماعي و ساير مقررات موضوعه به ايـن نـوع از همكـاري تعلـق مـي گيـرد بـوده و كليـه ديـون          

  . آموزشگاه از هر لحاظ شامل شده و جبران مي نمايد 

ـ   ) مـزد سـاعتي   نظـام (باتوجه بـه نـوع قـرارداد       ، ) پـاره وقـت و متنـاوب   (دمات مربـي  و نحـوه ارائـه خ

  ضـمناً پرداخـت ماليـات قـانوني حـق التـدريس پرداختـي        . بيمه مربي توسـط آموزشـگاه انجـام خواهـد شـد      

  . به عهده مربي است ) بر مبناي ده درصد مزد ساعتي و مزايا(
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سـات تـدريس   در پايـان هـر مـاه ميـزان جل    . در صورتي كه حق الزحمه مربي ، بطور ماهانه پرداخت شـود  

پـس از اعمـال   (ضرب شده و مبلـغ متعلقـه بـه مربـي را     ) بشرح فوق(برگزرار شده مربي در دستمزد ساعتي 

  . مشخص مي كند ) كسورات قانوني و قراردادي

  : رفع اختالف )  5ماده 

درصورت بروز هرگونه اختالف بين طرفين ، اداره كل آموزش فني و حرفـه اي اسـتان و يـا انجمـن صـنفي      

وطه بعنوان داور مرضي الطرفين مجاز به قضاوت بوده و اعالم نظر هر يك از اين مراجع براي طرفين قابـل  مرب

  . پذيرش خواهد بود 

  : موارد متفرقه )  6ماده 

اين قرارداد بصورت موقت و حق التدريسي بوده و براي اجرا در بعضي از ساعات و روزهـاي هفتـه منعقـد    

، درصورت نيـاز بـه ادامـه همكـاري مربـي در كـالس هـاي        ) مام دوره آموزشيات(شده است و پس از انقضاء 

  ) . درصورت وجود دوره(آموزشگاه ، طي قرارداد ديگري مراتب تمديد خواهد شد 

  ) 7ماده 

موارد پيش بيني نشده در اين قرارداد در چهارچوب ضوابط و آئين نامه هاي قانون كار و سازمان آمـوزش  

  . داراي اعتبار است فني و حرفه اي كشور 

  ) 8ماده 

............................. در تاريخ ) كه هر سه در حكم واحدند(و طي سه نسخه  تبصره 3و  ماده 8اين قرارداد در 

  . تنظيم و با اسقاط كافه خيارات و بويژه خيار غين توسط طرفين ، امضاء و مبادله شد 
  

  

 

 

  : نام و نام خانوادگي مربي 

    :امضاء و تاريخ 

  ) :نام و نام خانوادگي(طرف آموزشگاه 

    :امضاء و تاريخ 
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