
         ........شهرستان استان : ..............                  آموزش پايه دومقرارداد                           1فرم شماره   
 م :        //        //تاريخ تنظي                                ...................آموزشگاه .....  .............      ..................... قراردادشماره

به نشاني ..........................................دوماين قرارداد فيمابين آموزشگاه رانندگي پايه 

به  ...................................... با تلفن...................دارای كدپستي.............. ...................................................... .................................................

 . شماره..................... فرزند ........................آقای/ خانم مقام آموزشگاه و ..... بعنوان مدير/قائم،.....نمايندگي آقای/ خانم ....................

به  .. ............متولد سال       //     //        وكد ملي به شماره .......................صادره از.............شناسنامه............................ 

و تلفن .................................  .كدپستي..................داری ...نشاني................................................................................. .......................

 ..  به عنوان متقاضي براساس شرايط ذيل منعقد مي گردد...............................
نين و مقررات ترافيك و امور فني ارائه خدمات آموزشي ، امكانات وتجهيزات ، آموزش آئين نامه راهنمايي و رانندگي ، قوا  موضوع قرارداد :  -1

 برابر با دستورالعمل های صادره از پليس راهور ناجادوم خودرو و مهارت عملي رانندگي به متقاضي گواهينامه رانندگي پايه 

 مدت آموزش و مبلغ قرارداد :  -2

 هزينه آن به ازای هر 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 ............ ريال ساعت آموزش ................

مينیي  با هشت جلسه ) هشت جلسه با كاميونت و جمعاً بيست وچهارساعت ساعت ونيم ، يك هر جلسه  جلسه شانزدهدوره آموزش مهارت عملي  -2-2

ريیال دريافیت و    ................تعيیين كیه مغلی. ..........   ريیال  ..... ..........و جمعًا .........ريال  ................ر ساعت آموزش .......به ازای ههزينه آن  ( و بوس

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

و برنامیه آمیوزش نظیری و عملیي     تعيين -3 ز و مراحل طي آموزشاعالم شرايط ، مدارک مورد نيا -2تكريم هنرآموز  -11تعهدات آموزشگاه : -3

صیر    -6هنرآمیوز   بیه  معرفي مربي با حق انتخیا    -5اجرای منظم  و مستمر برنامه های آموزشي  -4 آموزش به هنر آموز ارائه جدول روز و ساعات 

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

اعیالم هیر گونیه نقیض و ضیع        -3حضور منظم و مرتی  در دوره هیای آموزشیي     -2 حجا  و شئونات اسالميرعايت -1تعهدات هنرآموز : -4

خانم هیا جهیت آمیوزش عملیي راننیدگي بیا مربيیان میرد         -5استفاده از كفش و لغاس مناس  در هنگام آموزش عملي  -4 نظيم قراردادجسماني هنگام ت

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

 : ساير موارد -5

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

 صورت تغيير نرخ هزينه های آموزش،  اجرای تمام و يا باقيمانده آموزش با نرخ مصو  جديد خواهد بود.

آمیوزش   خودداری و هزينیه جلسیه  ارائه خدمات در زمان تعيين شده  تعهدات خود را رعايت ننمايد آموزشگاه از 5و 1كه هنرآموز بند  در صورتي -2-5

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

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

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

 نمايد. ينه خدمات استفاده نشده را مستردآموزشگاه موظ  است در صورت توق  فعاليت آموزشي وعدم ارائه خدمات به هنرجو هز -4-5

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

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

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

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

 

                                                                       زشگاه رانندگيئم مقام آمومهر و امضا مدير/ قا                                                           امضاء و اثر انگشت هنرآموز       


