
                                                                                              استان : .............. شهرستان ............            آموزش پايه يكم  قرارداد                          1فرم شماره   
 تاريخ تنظيم :        //        //            ........     .......آموزشگاه رانندگي .....                                                 

        .............................. :قرارداد شماره
 ...................................................... ...............................به نشاني ........................................................ يکماين قرارداد فيمابين آموزشگاه رانندگي پايه 

آموزشگاه مقام  ..... بعنوان مدير/قائم،.....به نمايندگي آقای/ خانم .................... ...................................... با تلفن...................دارای كدپستي..............

.متولد سال       //     //        وكد ملي به .........صادره از.............شناسنامه............................  . شماره..................... فرزند ........................آقای/ خانم و

..................................  كدپستي............................................................. .........................................داری به نشاني.................... .. ...........شماره ..............

ارائه خدمات آموزشي ، امکانات  موضوع قرارداد :-1 ..  به عنوان متقاضي براساس شرايط ذيل منعقد مي گردد.......و تلفن ........................

نامه وتجهيزات ، آموزش آئين نامه راهنمايي و رانندگي ، قوانين و مقررات ترافيك و امور فني  خودرو و مهارت عملي رانندگي به متقاضي گواهي

 رانندگي پايه يکم برابر با دستورالعمل های صادره از پليس راهور ناجا

 مدت آموزش و مبلغ قرارداد :  -2

هزينه آن بهه ازای ههر    وشانزده  ساعت مي باشد جمعا ً ( هر جلسه دو ساعت جلسه فنيسه جلسه آيين نامه و  پنجدوره آموزش نظری هشت جلسه )  -1-2

 ... ريال دريافت گرديد.......و جمعًا مبلغ .....................ساعت آموزش ............................. ريال 

و  (جلسه با اتوبوس 8 و شت جلسه با كاميون) هجمعاً بيست وچهارساعت ،  نيم و هر جلسه يك ساعت و جلسه شانزدهش مهارت عملي دوره آموز -2-2

............ريهال دريافهت و   تعيهين كهه مبلهغ ...............   ... ريهال  ......و جمعاً مبلهغ ..................... ريال  ..به ازای هر ساعت آموزش ........................هزينه آن 

 باقيمانده .........................ريال مي باشد.

و ارائهه  برنامه آموزش نظری و عملهي  تعيين -3 اعالم شرايط ، مدارک مورد نياز و مراحل طي آموزش -2تکريم هنرآموز  -1تعهدات آموزشگاه : -3

صهر  تمهام    -6هنرآموز  به معرفي مربي با حق انتخاب  -5اجرای منظم  و مستمر برنامه های آموزشي  -4 جدول روز و ساعات  آموزش به هنر آموز 

 زمان پيش بيني شده جهت آموزش عملي متقاضي و پرهيز از انجام هرگونه امور شخصي و غير آموزشي مانند سوخت گيری در زمان آموزش

اعالم هر گونه نقص و ضعف جسماني  -3حضور منظم و مرتب در دوره های آموزشي  -2 حجاب و شئونات اسالميرعايت -1تعهدات هنرآموز : -4

خانم ها جهت آموزش عملي رانندگي با مربيان مرد بايسهتي يکهي از   -5استفاده از كفش و لباس مناسب در هنگام آموزش عملي  -4 هنگام تنظيم قرارداد

  .پيش بيني نمايند سال داشته باشد برای همراهي 15محارم خود را كه باالی 

 : ساير موارد -5

مراحل آموزش را به اتمام نرساند در خدمات به موقع از طر  آموزشگاه  چنانچه هنرآموز ظر  مدت دو ماه از تاريخ عقد قرارداد ، مشروط به ارائه-1-5

 هد بود.صورت تغيير نرخ هزينه های آموزش،  اجرای تمام و يا باقيمانده آموزش با نرخ مصوب جديد خوا

آمهوزش   خهودداری و هزينهه جلسهه   تعهدات خود را رعايت ننمايد آموزشگاه از ارائه خدمات در زمان تعيين شده  5و1كه هنرآموز بند  در صورتي -2-5

 قرار داد منعقده اخذ مي گردد.  2برابر با مبلغ مندرج دربند 

مي بايست موفق به اخذ گواهي طي دوره آموزش و مهارت نشود سال تمام  ت يكدرصورتي كه هنرآموز از تاريخ انعقاد قرارداد حداكثر ظر  مد -3-5

 طي نمايد وآموزشگاه صرفا ًهزينه آموزش عملي استفاده نشده را مسترد مي نمايد. جاریمجدداً و بر اساس نرخ ي را آموزشدوره های 

 نمايد. ينه خدمات استفاده نشده را مستردهنرجو هز آموزشگاه موظف است در صورت توقف فعاليت آموزشي وعدم ارائه خدمات به -4-5

 عدم رعايت شرايط اعالمي از سوی طرفين منجر به لغو قرارداد گرديده و متخلف ضامن خسارت احتمالي مي باشد. : 1تبصره 

 ر قابل اجراء مي باشد. ساعت قبل از موعد مقر 24 رضايت طرفينهر گونه تغيير درساعات اجرای برنامه آموزش عملي منوط به  : 2تبصره 

 اين قرارداد در دو نسخه تنظيم ، يك نسخه آن در دفتر آموزشگاه نگهداری و نسخه دوم تسليم هنرآموز مي گردد.  :3تبصره 

 دريافت هر گونه هزينه بدون مصوبات قانوني ممنوع و قابل پي گيری مي باشد. :4تبصره 

 

 مهر و امضا مدير/ قائم مقام آموزشگاه رانندگي                                                                                                                               امضاء و اثر انگشت هنرآموز                


