
  )1فرم ( »تعهدنامه محضري موسس/ متقاضي تاسيس آموزشگاه«
ــنامه دارنده...................   فرزند.............................  اينجانب ــناس ــماره ش ــادره... ..............ش ــاكن.......................  ليم كد......... ............. از ص  س

» الف«اضي تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد نوع متقموسس/ كه .......................... پستي كد.............................. به نشاني .............شهر
شم، در» ج» / «ب« / صور  هرگونه بدون و جديت با گردم مي متعهد اختيار با عقل و سالمت و صحت كمال مي با انگاري  سهل يا و ق

ـــوبات  ـــتان نظارت هيات ابالغيه هاي وهيات نظارت مركزي مقررات و مص  رافع قانون، هب جهل«را رعايت نموده و با علم به اينكه  اس
نمايم:اقرار مي »نيست مسئوليت

تورالعمل ها و قواعد در وب ســايت قوانين و مقررات مرتبط با حوزه فعاليت آموزشــگاه را مطالعه نموده و نيز انتشــار دســ تمامي-1
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور را در حكم ابالغ به اينجانب مي دانم.

سالمي جمهوري دولت شئون خالف كه اقدامي گونه هيچ-2 شيوه نامه هاي  و نيز آيين نامه و كشور جاري مقررات ساير و ايران ا
سازمان آموزش فني و حر سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  فه اي گردد،باشد و نيز موجب لطمه به جايگاه اجتماعي و نشان 

ندهم. را تغيير محل آموزشگاه خود قبلي و موافقت سازمان، و كتبي اجازه بدون و نياورم بعمل
سئوليت-3 سالمي شئون دقيق اجراي و رعايت بر نظارت م شگاه آموزانكار و مربيان كاركنان، توسط ا شخصا بر عهده مي  آموز را 

گيرم.
 الزامات تامين براي اقدام عدم صورت در و شده ذكر مدت از ماهه صادر مي گردد و پس 3 اعتبار با از اينكه موافقت نامه اصولي-4

 ابتدا از را شرايط احراز مراحل مجدداً است الزم مي دانم و گرديد آگاهي يافته ام خواهد باطل خود خودي به تاسيس، پروانه صدور
  نمايم طي

صولي دريافت براي مجاز دفعات اگاهم كه حداكثر-5 ست 2 موافقت نامه ا ست ارائه انامك سال 5 آن تا از پس و بار پياپي ا  درخوا
 متقاضي موميع و فردي شرايط احراز تاييد معني به موافقت نامه اصولي داشت. همچنين مطلع هستم كه دريافت نخواهم را مجدد

.كند نمي ايجاد تاسيس پروانه صدور براي تعهدي هيچ و است تاسيس
صدور -6 شگاه، مفاد مواد ابالغ بكارگيري و  ستورا)37،38، 36، 34،35(مربيان آموز صره هاي ذيل آن در د لعمل اجرايي آيين و تب

شكيل و  شگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مصونامه نحوه ت سامح  ب هيات نظارت مركزياداره آموز ساهل نصب  ورا بدون هرگونه ت ت
العين قرار داده و رعايت مينمايم

ستم در مواردي كه -7 س جهينتمطلع ه شنا شگاه نامِ يكار شانگر وجود تعارض در نام پآموز ستور العمل نيبا مفاد ا يشنهادي، ن  د
د.گرد يم محسوب يينظر نها» آزاد يو حرفه ا يآموزشگاه فن اسامي«از اطالعات ثبت شده در سامانه حاصل  هينظر باشد،

 صالحيت صل ششم (احرازفاز  44و  43مفاد ماده  براساس) آموزشي و اداري كادر( آموزشگاه در شاغل نيروهاي صالحيت تأييد-8
شگاه كاركنان شور، اي حرفه و فني آموزش سازمان كاركنان معمول ضوابط و آزاد) اي حرفه و فني آموز  و اينجانب بوده برعهده ك
سامي صورت را تغييرات گونه هر و افراد اين ا ساني روز به ب  همچنين چنانچه خواهم نمود ثبت سازمان جامع پورتال در شده، ر

شگاه شاغل نيروهاي از يك هر عمومي صالحيت عدم سط در آموز صورت نظارت هيات تو شود،  بالغابه اينجانب  و احراز قطعي ب
 احراز صـــلف از ماده اولين مفاد در مندرج شـــرايط واجد فرد با جايگزيني به نســـبت ماه 1 مدت ظرف حداكثر خواهم بود موظف

.نمايم اقدام آزاد اي حرفه و فني آموزشگاه كاركنان صالحيت
كزي، مكلفم پروانه تاسيس) به تشخيص و ابالغ كتبي هيات نظارت مراينجانب (صاحب  صالحيت شدن زايل آگاهم كه درصورت-9

ش ضمن پرهيز از ايجاد تعهد جديد، تمامي اجرا و  نفعانيذ در قبال ي خود را) و قانونيفريو ك ي(مدنيحقوق ،يمال ،يتعهدات آموز
شرايطي اجازه تاسيس مجدد آمو شد و تحت هيچ  زشگاه نخواهم تسويه نمايم و پروانه تاسيس متعلق به اينجانب نيز باطل خواهد 

داشت.
سازمان را كه پورتال عبور رمز و كاربري نام از حفاظت-10 ست، جامع  صاري ا تعهد مي گردم م و برعهده مي گيرم شخصي و انح

سرع سرقت و يا درصورت ندهم و قرار شخصي هيچ اختيار آن را در  با ضمناً .دهم قرار جريان در را سازمان وقت نفوذ هكرها، درا
شد، مي ضبط و ثبت قابل فعاليت هاي اينجانب در پرتال كليه اينكه از اطالع سئوليت با اين  با عملياتي ره انجام و ورود هرگونه م

.بود خواهد اينجانب نام كاربري و رمز عبور متوجه



خشي از بودجه خود را دولتي كه تمامي يا ب هايشركت و وابسته و يا مؤسساتكه كارمند دولت  مبدين وسيله تاييد مي نماي-11
شاز دولت دريافت مي كنند  سازمان و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد منمي با روانه تاسيس را در هر مرحله پ حق دارد، 

ــيسچنانچه در حين نمايم  و تاييد مي همچنين قبولباطل نمايد.   ــتن پروانه تاس ــتخدام داش ــتگاه به اس  درآيم، يتدول هاي دس
ي اقدام گردد.مندرج در شيوه نامه اجرايتا طبق مقررات  مبرسان سازمانبه اطالع  به صورت كتبي و رسمي مراتب را بالفاصله

نامه و ضوابط و شرايط قانوني مندرج در آئين )، صحت تمام1-2بند( 20/11/1399تاريخ  390825نامه شماره براساس تصويب-12
اي هاي آن براي تاسيس آموزشگاه فني و حرفهاي آزاد و اصالحيهفني و حرفه دستورالعمل اجرايي نحوه تاسيس و اداره آموزشگاه

صورت اآزاد و متعهد مي ستانداردهاي مذشوم، در  حق ابطال مجوز فعاليت و يا كور، حراز تخطي و عدم رعايت قوانين و مقررات و ا
  براي مراجع ذيصالح محفوظ است.

ي نظارت مركزي كسب امتياز الزم در مصاحبه يك هيات) دستورالعمل اجرايي و تفسير دبيرخانه 80گاهم كه بر اساس ماده (ا -13
شگاه فن سيس آموز صصي خدمات يادگيري فني و حرفه اي)، ب(آموي و حرفه اي از الزامات تا شگاه يار) و آزاد نوع الف (مركزتخ ز

صاحبه، ح سب امتياز الزم در م صورت عدم ك شدو در  صادي) مي با سفارش بنگاه هاي اقت سفارش محور به  شگاه  ق ابطال ج(آموز
مجوز فعاليت براي مراجع ذيصالح محفوظ مي باشد.


شاني-14 شاني اينجانب، اقامتگاه ن شد مي سند اين در مندرج ن سالي هاي ابالغ تمام و با  به قانوني ابالغ لهمنز به محل، اين به ار

شاني چنانچه و بوده اينجانب سازمان آم كننده تنظيم دفترخانه به را مراتب فوراً دهم تغيير را خود ن وزش فني و حرفه اي سند و 
 قابل غير و طعيق ابالغ سـند اين در شـده تعيين محل به ها اخطاريه و ابالغ ها كليه اين صـورت، غير در داد خواهم اطالع كشـور
  .باشد مي اينجانب سوي از اعتراض
  امضاء

 
 


