
26ه دما  9بند موضوع   « 1»  نمون برگ شماره  

( متقاضی تاسیس آموزشگاه تعهد نامه محضری)  

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

ملی   تاسیس    ........................................................  ساکن  .......................کد  متقاضی  که  پستی..................................  کد 

ر متعهد  می باشم، در کمال صحت و سالمت عقل و با اختیا  "ج"/"ب"/   "الف "آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوع  

می گردم با جدیت و بدون هرگونه قصور و یا سهل انگاری مقررات و مصوبات هیات نظارت مرکزی را رعایت نموده  

 اقرار می نمایم :   "رافع مسولیت نیست جهل به قانون،"و با علم به اینکه 

دستورالعمل ها و قواعد در  ار  و نیز انتش.تمامی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت آموزشگاه را مطالعه نموده  1

 دانم. غ به اینجانب می وب سایت سازمان آموزش فنی و حر فه ای کشور را در حکم ابال

. هیچ گونه اقدامی که خالف شئون دولت جمهوری اسالمی ایران و سایر مقررات جاری کشور ونیز آیین نامه و  2

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

بعمل نیاورم و بدون اجازه کتبی و قبلی و موافقت سازمان، محل آموزشگاه را تغییر   ای گردد،آموزش فنی و حرفه 

 ندهم.

مرب.  3  ، کارکنان  توسط  اسالمی  شئون  دقیق  اجرای  و  رعایت  بر  نظارت  رمسئولیت  آموزشگاه  کارآموزان  و  ا  یان 

 گیرم. برعهده می شخصاً 

ماهه صادر می گردد و پس از مدت ذکر شده و در صورت عدم اقدام برای تامین    6از اینکه کدرهگیری با اعتبار    .4

مجدداُ   است  الزم  دانم  می  و  ام  یافته  آگاهی  گردید  خواهد  باطل  خود  خودی  به   ، تاسیس  پروانه  صدور  الزامات 

 نمایم.  مراحل احراز شرایط را از ابتدا طی

سال امکان ارائه    5بار پیاپی است و پس از آن تا    2. آگاهم که حداکثر دفعات مجاز برای دریافت کد رهگیری  5

شرایط   احراز  تایید  معنی  به  رهگیری  کد  دریافت  که  هستم  مطلع  همچنین  داشت.  نخواهم  را  مجدد  درخواست 

 نه تاسیس ایجاد نمی کند. فردی و عمومی متقاضی تاسیس است و هیچ تعهدی برای صدور پروا

این   6 مفاد  با  پیشنهادی  نام  در  تعارض  وجود  نشانگر  نام،  کارشناسی  نتیجه  که  مواردی  در  هستم  مطلع   .

نظریه باشد،  ا  دستورالعمل  و حرفه  فنی  آموزشگاه  اسامی   « سامانه  در  ثبت شده  اطالعات  از  نظر  حاصل  آزاد«  ی 

 . نهایی محسوب می گردد

 

 

 محل مهر و امضائ دفتر خانه اسناد رسمی                                      و اثر انگشت متقاضی ءامضا

 

 



از فصـل  44و  43تاُییــد صالحیت نیرو های شاغل در آموزشگاه ) کادر اداری و آموزشی( بر اساس مفـاد مـاده   .7

ابط معمول کارکنان سـازمان آمـوزش فنـی و ششم) احراز صالحیت کارکنان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد( و ضو

حرفه ای کشور، بر عهده اینجانب بوده و اسامی این افراد و هر گونه تغییـرات را بصـورت بـه روز رسـانی شـده، در 

پورتال جامع سازمان ثبت خواهم نمود. همچنین چنانچه عدم صـالحیت عمـومی هـر یـ  از نیروهـای شـاغل در 

 1ورت قطعی احراز و به اینجانب ابالغ شود، موظف خواهم بود حداکثر ظرف مدت آموزشگاه توسط هیات نظارت بص

ماه نسبت به جایگزینی با فرد واجد شرایط مندرج در مفاد اولین ماده از فصل احراز صـالحیت کارکنـان آموزشـگاه 

 فنی و حرفه ای آزاد اقدام نمایم.

پروانه تاسیس ( به تشخیص و ابالغ کتبی هیات  .  آگاهم که در صورت زایل شدن صالحیت اینجانب ) صاحب  8

نظارت مرکزی، مکلفم ضمن پرهیز از ایجاد تعهد جدید، تمامی تعهدات آموزشی، مالی، حقوقی ) مدنی و کیفری( و  

قانونی خود را در قبال ذینفعان اجرا و تسویه نمایم و پروانه تاسیس متعلق به اینجانب نیز باطل خواهد شد و تحت  

 ی اجازه تاسیس مجدد آموزشگاه نخواهم شد.هیچ شرایط

( پرتال جامع سازمان را که شخصی و انحصاری  password( و رمز عبور ) user nameحفاظت از نام کاربری ) . 9

است، بر عهده می گیرم و متعهد می گردم آن را در اختیار هیچ شخصی قرار ندهم و در صورت سرقت و یا نفوذ  

ن را در جریان قرار دهم، ضمناُ با اطالع از اینکه کلیه فعالیت های اینجانب در پرتال  هکرها، در اسرع وقت سازما

متوجه   عبور  رمز  و  کاربری  نام  این  با  عملیاتی  هر  انجام  و  ورود  گونه  هر  مسئولیت  باشد،  می  و ضبط  ثبت  قابل 

 اینجانب خواهد بود. 

وابسته و شرکت های دولتی که تمامی یا بخشی از  . بدین وسیله تایید می نمایم که کارمند دولت و یا موسسات  10

بودجه خود را از دولت دریافت می کنند نمی باشم و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد، سازمان حق دارد  

در هر مرحله پروانه تاسیس را باطل نماید. همچنین قبول و تایید می نمایم چنانچه در حین داشتن پروانه تاسیس  

دستگاه های دولتی درآیم، مراتب را بالفاصله به صورت کتبی و رسمی به اطالع سازمان برسانم تا طبق  به استخدام  

 مقررات مندرج در شیوه نامه اجرایی اقدام گردد. 

. نشانی اقامتگاه اینجانب، نشانی مندرج در این سند می باشد و تمام ابالغ های ارسالی به این محل ، به منزله  11

تغییر دهم فورابالغ   اینجانب بوده و چنانچه نشانی خود را  به  مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند و    اًقانونی 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اطالع خواهم داد در غیر این صورت، کلیه ابالغ ها و اخطاریه ها به محل  

 اینجانب می باشد.تعیین شده در این سند ابالغ قطعی و غیر قابل اعتراض از سوی 

 

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


