
42موضوع تبصره مادّه  «  3»  نمون برگ شماره  

( « د »ای آزاد نوعتعهد نامه محضری موسسان آموزشگاه فنی و حرفه)  

 ............................صیادره از    ...........................  دارنده شناسه ملی ..............................     فرزند   ............................    اینجانب

    ای شزاد      فنیی  ح فرفییه کییه مسسییو شمسزشیی اه ........................................................ سییاک  .......................کیید ملیی  

جیدیت ح بیدحه گرگسنیه ر یسر حییا سیهل گردم باباشم،در کمال صحت ح سالمت عقل ح بااختیار متعهد م م 

ح ابالغیه گای گیات نظارت استاه را رعایت نمسده ح بیا علیم بیه ت ح م سبات گیات نظارت مرکزی  ن اری مقرراا

 نمایم:اررار م  «به رانسه ، رافع مسئسلیت نیست جعل »اینکه 

دستسرالعمل گا ح رساعد ح نیز انتشار  .تمام  رسانی  ح مقررات مرتبط با فسزه فعالیت شمسزش اه را مطالعه نمسده  1

 دانم.غ به اینجانب م در حب سایت سازماه شمسزش فن  ح فر فه ای کشسر را در فکم ابال

جاری کشسر حنیز شیی  نامه ح . گیچ گسنه اردام  که خالف شئسه دحلت جمهسری اسالم  ایراه ح سایر مقررات 2

ای کشسر باشدحنیز مسجب لطمه به جای اه اجتماع  ح نشاه سازماه شیسه نامه گای سازماه شمسزش فن  ح فرفه

ای گردد،بعمل نیاحرم ح بدحه اجازه کتب  ح ربل  ح مسافقت سازماه، محل شمسزش اه را تغییر شمسزش فن  ح فرفه

 ندگم.

ح اجرای دریق شئسه اسالم  تسسط کارکناه ، مربییاه ح کیارشمسزاه شمسزشی اه را   مسئسلیت نظارت بر رعایت.  3

 گیرم.برعهده م  " شخ ا

ح تب یره گیای لییل شه در   42ح    41،  40،  39غ مربییاه شمسزشی اه، مدیاد میساد  . در بکار گیری ح صدحر ابیال4

 را  1397ای شزاد م یسب سیال  ح اداره شمسزش اگهای فنی  ح فرفیهدستسرالعمل اجرای  شیی  نامه نحسه تشکیل  

 نمایم.اگل ن ب العی  ررار داده ح رعایت م سامح ح تسبدحه گرگسنه ت

از ف ل ششم  44ح  43ر شمسزش اه )کار اداری ح شمسزش ( براساس مداد مادّه تایید صالفیت نیرحگای شاغل د.  5

ای سازماه شمسزش فن  حفرفهای شزاد (ح ضسابط معمسل کارکناه )افراز صالفیت کارکناه شمسزش اه فن  ح فرفه

، در پسرتیال  کشسر ، برعهده اینجانب بسده ح اسام  ای  افراد ح گر گسنه تغییرات را ب سرت بیه رحز رسیان  شیده

جامع سازماه ثبت خساگم نمسد. گمچنی  چنانچه عدم صالفیت عمسم  گریک از نیرحگای شاغل در شمسزشی اه 

میاه   1تسسط گیات نظارت ب سرت رطع  افراز ح به اینجانب ابالغ شسد، مسظف خساگم بسد فداکثر ظرف میدت  

ه از ف ل افراز صیالفیت کارکنیاه شمسزشی اه نسبت به جای زین  با فرد حاجد شرایط مندرج در مداد احلی  مادّ

 ای شزاد اردام نمایم.فن  ح فرفه
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شگاگم که در صسرت زایل شده صالفیت اینجانب )صافب پرحانه تاسیو(به تشیخی  ح ابیالغ کتبی  گییات   .6

تمام  تعهدات شمسزش ، مال، فقسر )مدن  ح کیدری(ح نضارت مرکزی، مکلدم ضم  پرگیز از ایجاد تعهد جدید، 

اینجانب نیز باطیل خساگید شید ح   رانسن  خسد را در ربال لیندعاه اجرا ح تسسیه نمایم ح پرحانه تاسیو متعلق به

 تحت گیچ شرایط  اجازه تاسیو مجدد شمسزش اه نخساگم داشت.

پرتیال جیامع سیازماه را کیه شخ ی   (password( ح رمیز عبیسر )user name.فداظت از نیام کیاربری)7

م ح در صسرت سیررت گردم شه را در اختیار گیچ شخ   ررار ندگگیرم ح متعهد م انح اری است، برعهده م ح

ینجانب عالیت گای ابا اطالع از اینکه کلیه ف "حیا ندسل گکرگا، در اسرع حرت سازماه را در جریاه ررار دگم. ضمنا 

گر عملیات  با ای  نام کیاربری ح رمیز عبیسر   مباشد، مسئسلیت گرگسنه حرحد ح انجادر پرتال رابل ثبت ح ضبط م 

 متسجه اینجانب خساگد بسد.

نمایم که کارمند دحلت حیا مسسسات حابسته ح شرکت گای دحلت  که تمام  یا بخش  از حسیله تایید م   بدی .  8

باشم ح چنانچه خالف ای  مسضسع به اثبات برسد، سازماه فیق دارد نم کنند بسدجه خسد را از دحلت دریافت م 

م چنانچه در فی  داشت  پرحانه تاسیو نمایدر گرمرفله پرحانه تاسیو را باطل نماید.گمچنی  ربسل ح تایید م 

به استخدام دست اگهای دحلت  در شیم، مراتب را بالفاصله به صسرت کتب  ح رسم  به اطالع سازماه برسیانم تیا 

 طبق مقررات مندرج در شیسه نامه اجرای  اردام گردد.

ارسال  به ای  محیل، بیه منزلیه   باشد ح تمام ابالغ گای. نشان  ارامت اه اینجانب نشان  مندرج در ای  سند م 9

مراتب را به دفتر خانه تنظیم کننده سیند  "ابالغ رانسن  به اینجانب بسده ح چنانچه نشان  خسد را تغییر دگم فسرا

ای کشسر اطالع خساگم داد در غیر ای  صسرت، کلیه ابالغها ح اخطاریه گا به محیل ح سازماه شمسزش فن  ح فرفه

 باشد.ابالغ  رطع  ح غیر رابل اعتراض از سسی اینجانب م تعیی  شده در ای  سند 

 

 

 

   دفتر خانه اسناد رسمی ءمحل مهر و امضا                                       و اثر انگشت متقاضی ءامضا


