
 

 

 »تعهد نامه محضری متقاضی دریافت کد شناسه مربیگری« 

 ...............................   صادره از .................... دارنده شناسنامه شماره .......................... فرزند  ............................... اینجانب

.که موفق  ...............................................................................................کدپستی........................  ساکن   کد ملی........................

قبولی نصاب  حد  کسب  حرف  به  صالحیت  تعیین  عملی  برکار  مبتنی  و  محور  پروژه  آزمون  مربیگری  ه در  ای 

گردم با جدیت و  ام .در کمال صحت و سالمت عقل وبا اختیار متعهد میای آزاد گردیده آموزشگاه فنی و حرفه 

علم به اینکه   مقررات و مصوبات هیات نظارت مرکزی را رعایت نموده وبا  بدون هرگونه قصور و یا سهل انگاری 

 م:نمایاقرار می  «جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست»

حـمت .1 با  مرتبط  مقررات  و  قوانین  نیز  ـامی  و  نموده  مطالعه  را  آموزشگاه  مربیان  فعالیت  وزه 

حرفه ـانت و  فنی  آموزش  سازمان  سایت  وب  در  قواعد  ها  به  شاردستورالعمل  ابالغ  حکم  در  را  کشور  ای 

 دانم. اینجانب می 

اقدامی که خالف شئون دولت جمهوری  .2 ایران و سایر مقر  هیچ گونه  نیز آیین    و   رات جاری کشور اسالمی 

و نیز موجب لطمه به جایگاه اجتماعی و    ای کشور باشد نامه و شیوه نامه های سازمان آموزش فنی و حرفه 

 بعمل نیاورم.  ای گردد، نشان سازمان آموزش فنی و حرفه 

 دهم. یت و اجرای دقیق شئون اداری و اسالمی را سرلوحه کارم قرار می ارع .3

ثبت   .4 به  به  نسبت  سازمان  جامع  پورتال  در  یادگیری،  دوره  کیفیت  با  اجرای  الزامات  نواقص  و  ها  کاستی 

 منظور رفع نواقص توسط موسس اهتمام خواهم ورزید. 

کلیه   .5 پذیرش  منزله  سازمان،به  جامع  پورتال  در  اینجانب  توسط  دوره  برگزاری  تایید  که  هستم  مطلع 

 اینامه بوده وعواقب اداری و آیین    ین کیفیت اجرامسئولیت های آموزشی دوره و رعایت شاخص های تضم

 أ متوجه شخص من خواهد بود. مستقیم  ، مقررات  و  شرایط  از تخطی 

بدون  .6 ثالث،  توسط شخص  پورتال،  در  اینجانب  با سطح دسترسی  تایید شده  اجرای دوره  که  دارم    آگاهی 

مربیگری  شناسه  کد  ابطال  به  منجر  اینصورتاغماض  در  و  گردید  خواهد  اجازه  ام  شرایطی  هیچ  تحت   ،

 ای مربیگری را نخواهم داشت. شرکت مجدد در فرآیند تایید صالحیت حرفه 
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نظارت مرکزی،  بی هیات ـالغ کتـت اینجانب به تشخیص و ابـل شدن صالحیـم که در صورت زایـآگاه .7

هدات آموزشی، مالی، حقوقی)مدنی و کیفری( و  ـتمامی تع ز از ایجاد تعهد جدید،ـفم ضمن پرهیـمکل

قانونی خود را در قبال ذینفعان اجرا و تسویه نمایم و کد شناسه مربیگری متعلق به اینجانب نیز باطل  

ای مربیگری را نخواهم  رفه خواهد شد و تحت هیچ شرایطی اجازه شرکت در فرآیند تایید صالحیت ح

 داشت.

( پرتال جامع سازمان را که شخصی و  password( و رمز عبور) user nameحفاظت از نام کاربری )  .8

گردم آن را در اختیار هیچ شخصی قرار ندهم و درصورت  گیرم و متعهد می می  انحصاری است، برعهده 

با اطالع از اینکه کلیه   یان قرار دهم. ضمناًزمان را در جرت ساـسرع وقـهکرها، در ا وذـفیا ن ت وـسرق

هر عملیاتی با   مباشد، مسئولیت هرگونه ورود و انجاینجانب در پرتال قابل ثبت و ضبط می عالیت های اف

 . این نام کاربری و رمز عبور متوجه اینجانب خواهد بود

ل، به  ـهای ارسالی به این مح باشد و تمام ابالغ د می ـانی مندرج در این سنـنشانی اقامتگاه اینجانب نش .9

ب را به دفتر خانه  ـمرات "ییر دهم فورا ـانچه نشانی خود را تغـانونی به اینجانب بوده و چنـزله ابالغ قـمن

م داد در غیر این صورت، کلیه  ـای کشور اطالع خواهازمان آموزش فنی و حرفه ـظیم کننده سند و س ـتن

تعیین شده در این سند ابالغی قطعی و غیر قابل اعتراض از سوی اینجانب  ابالغها و اخطاریه ها به محل  

 باشد. می 
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