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 توافقنامه توانمندسازی

  توافقنامهمشخصات طرفين  -1اده م

و شماره تماس  39.3پالک ، 25مشهد، امامت به آدرس به نمایندگی از کالج توانمندسازی و رشدآموزی  مصطفی پورعلیطرف اول: 

 کالج نام دارد. توافقنامهکه در این  05138821727

.............. متولد ............................... فرزند ........................ با شماره ملی ............................................... ............................................: آقای / خانم  طرف دوم

....... ....................................................................................................................و آدرس ......................................................................................................................

 رشدآموز نام دارد. توافقنامهکه در این  ......... و شماره ثابت ........................................................و شماره همراه .......................

 توافقنامهموضوع و مدت   -2ماده 

 ساعته به صورت یک روز در میان، 3جلسه  12ساعت شامل  36دت مهارتهای نرم و الزامات ورود به کسب و کارهای دیجیتال به مموزش آ

 است. 1399 / 9/  4شروع از 

 توافقنامهمبلغ   -3ماده 

 )به صورت آنالین(توانمندسازی شامل آموزش، پروژه و مشاوره و منتورینگ جلسه  12بابت  هزینه های مربوط به به توانمندسازی توسط کالج

ایجاد فرصت پیشران کسب و کار برای در قالب میزان بورسیه ریال است که با هدف کارآفرینی اجتماعی، این مبلغ به  10.000.000مبلغ 

 عودت داده شد.رشدآموز، از طرف کالج اشتغال به 

 رشدآموزتعهدات  -4ماده 

می بایست بر اساس برنامه شده، می باشد. همچنین  )دوره پیشه وری( که برای آن بورسیه 1( رشدآموز موظف به طی نمودن کامل ترم الف

 اقدام نماید. هبا پرداخت هزینه مربوط 2ترم و پیش ثبت نام تکلیف نسبت به تعیین  1تبصره  زمان بندی

 به شرح زیر می باشد: 1: جدول زمان بندی ترم 1تبصره 

 توضیح جلسه ردیف

 کلیات کسب و کار اینترنتی اول تا سوم 1

 2وره گروهی و تعیین مسیر رشد ترم مشا *چهارم 2

 آشنایی با اصول تخصصی کسب و کار اینترنتی یازدهمتا  پنجم 3

 آماده سازی ورود حرفه ای به کسب و کار دوازدهم 4

 و پرداخت مبلغ پیش ثبت نام اقدام شود. 2* از جلسه چهارم تا جلسه ششم بایستی نسبت به تعیین مسیر رشد ترم 

 می باشد.هزار تومان  200( برای انتخاب مسیر توانمندسازی تخصصی جلسه مشاورهبر مبنای ) 2ورود به ترم  ثبت نامپیش : 2 تبصره

 و مقررات کارگاهی و غیره خساراتی مرشد )منتور(عمداً یا در اثر سهل انگاری و یا به علت عدم توجه به دستورات  رشدآموزصورتی که  (  درب

(  کالجوارد کند موظف است خسارات را ) مطابق تشخیص و برآورد  کالج، ساختمان و سایر وسایل با اموال ت، لوازمبه سخت افزارها، تجهیزا

 . ظرف حداکثر یک هفته جبران نماید
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مغایرت  کالجشئونات  موظف است از بحث یا عنوان کردن هرگونه مباحث غیر فنی و یا مطالبی که با برنامه درسی، اهداف و رشدآموز(  ج

  . داشته باشد جداً خودداری نماید

   دقیقاً رعایت نماید کالج، اخالق و شئون اسالمی را در محیط موظف است کلیه ضوابط اجتماعی رشدآموز(  د

زء زمان گردد( جمربوطه منعکس و درج می برنامه)که در برگه های آمار حضور و غیاب  رشدآموز(  ایام یا جلسات غیبت موجه یا غیر ضرور ه

غیبت حتی به میزان  تعهدی مبنی بر جبران آنها نخواهد داشت. درصورت کالجمنظور می شود و  توافقنامهآموزش اجرا شده از موضوع این 

  . را ملغی نماید توافقنامهجلوگیری نموده و این  رشدآموزمختار است که از حضور   یک جلسه و یا تاخیر بیش از دو جلسه، کالج

را ترک نموده و از هرگونه رفتار  کالجوطه حات مرد و بالفاصله پس از پایان جلسوا کالجمی باید رأس ساعت شروع به محوطه  رشدآموز(  و

  . خودداری نماید کارگاه ها سایر کالس ها یاسوء و یا هرگونه بی انضباطی و اختالل در 

به کارگاه های آموزشی  یا جلسات عمومیاصولی خود را بطور فردی و در خارج از  بایستی هرگونه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات رشدآموز(  ز

 .دیگر جداً پرهیز نمایدرشدآموزان نماید و از القا خواسته خود به  منتقل یا مسئولین کالجمدیر 

داده و مطالب آموزشی تدریس شده  به او داده می شود را انجام کالجکه از طرف مربیان  درسی و پروژه هاییموظف است تکالیف  رشدآموز( ح

  .را مطالعه و فراگیری نماید و از طرح سئواالت بی محتوی و متوقف کننده برنامه اصلی پرهیز  نماید

 توافقنامهاز مطالب مندرج در ا قررات کار در کارگاه و آزمون جد(  سایر مقررات پذیرش و ثبت نام ، شرایط و نحوه اجرای برنامه آموزشی ، مط

  . است رشدآموزو بر ذمه  محسوب توافقنامهرسیده یا می رسد، و جزو الینفک تعهدات مشمول این  رشدآموزبه اطالع و تائید 

از ادامه تحصیل و به صورت یک طرفه می تواند  کالجبه هر یک از تعهدات فوق عمل ننماید،  کالجبه تشخیص  رشدآموز(  درصورتی که ی

 .را فسخ نماید توافقنامهکرده و این عت حضور وی در آموزشگاه ممان

 تعهدات کالج -5ماده 

، نسبت به انتقال تجربیات و دانش و محتوای درسی که قبال در اطالعیه ها به آنالین )مجازی( الف( کالج در قالب جلسات آموزشی مهارتی

 اطالع رشدآموزان رسیده است اقدام می نماید.

 اقدام می نماید. توانمندسازیب( کالج پس از اتمام برنامه رشدآموزی نسبت به ارائه گواهینامه حضور در برنامه 

ج( کالج می بایست در صورت تمایل رشدآموز و دارا بودن مهارت های الزم طبق نظر ارزیابان کالج، نسبت به معرفی رشدآموز به کسب و 

 نماید. کارهایی که درخواست داده اند اقدام

 تعهد عدم افشای اطالعات – 6ماده 

 و اختصارات فیتعار - 6-1

 :رودیمشروح مربوط به کار م یدر معان ریز اصطالحات

و یا حتی توسط شده  ضبط یگرید لهیبا هر وس ایو  دهیگرد رهیذخ یافزارصورت نرمبه ایاطالعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد  -الف

 شده باشد.فرد یادداشت 

 یهاعادت ،یخانوادگ یزندگ تیمحل سکونت و محل کار، وضع یهاینشان ،ینام و نام خانوادگ رینظ ی: اطالعات فردیاطالعات شخص -ب

 مهارتها، تخصص ها، توانمندی ها و عدم توانمندی ها است. ،یفرد
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 ی.سناد و مکاتبات ادارا ،آمار و ارقام ،قوانینضوابط و  رینظ یرشخصی: اطالعات غیاطالعات عموم -ج

 .صاحب اطالعات صیاطالعات مربوط به صاحب اطالعات و کارکنان آن به تشخ هیاطالعات محرمانه: کل -د

 تعهدات  - 2-6

  رعایت کند. 2در ماده  توافقنامهگیرنده اطالعات می بایست مفاد این تعهد را تا یک سال پس از اتمام زمان 

 توافق نمودند مانیپ نیاطالعات محرمانه به شرح مفاد ا افتیاطالعات با در رندهیاطالعات و گ هیصاحب اطالعات با ارا.  

 در  مانیپ نیمفاد ا هیکل تیصاحب اطالعات با رعا یاطالعات محرمانه را تنها در جهت انجام امور ادار تواندیصاحب اطالعات م

   .اطالعات قرار دهد رندهیگ اریاخت

 گرینموده و در موارد د یو بررس شیمطالعه، آزما مان،یپ نیاطالعات را تنها بر اساس مفاد ا لیقب نیاطالعات تعهد نمود، ا رندهیگ 

  .عموم قرار ندهد اریدر اخت ایمحرمانه نگاه دارد، فاش نسازد، منتشر  مانیپ نیا یاطالعات را مطابق با بندها

 ها را از رابطه خود با صاحب اطالعات مورداستفاده قرار ندهد و آن ریغ یه را در اهدافاطالعات تعهد نمود اطالعات محرمان رندهیگ

  .ها دارندبه دانستن آن ازیانجام امور صاحب اطالعات، ن یطور اخص و در راستاقرار دهد که بهمسئولین کالج  اریتنها در اخت

 شکل داده شود. بالفاصله پس از درخواست صاحب  رییتغ ای یبازساز توافقنامه نیاز اهداف ا ریغ یدر راستا دیاطالعات محرمانه نبا

 یهاو نسخه هایها و کپرونوشت هیبه انضمام کل یافتیاطالعات در یهانسخه هیکل نیع یستیاطالعات با رندهیاطالعات، گ

  .پس از درخواست به صاحب اطالعات بازگرداند زرو 10را در مدت  شدهیبازساز

 چیتحت ه بیرق یهااز شرکت کیچیبا ه( 4)موضوع ماده  مانیپ نیکه در مدت اعتبار ا دینمایم نیاطالعات تعهد و تضم ندهگیر 

  .حاکم خواهد بود مانیپ 9. در صورت احراز تخلف، مفاد ماده دیننما یهمکار یعنوان و شغل خاص

 هیاز آن از انجام هرگونه مصاحبه به هر نحو با کل یو تعهدات ناش مانیپ نیزمان اعتبار ااطالعات تعهد نمود که در مدت رندهیگ 

  .دینما یاز صاحب اطالعات خوددار یبدون اخذ مجوز کتب یو اختصاص یها و مطبوعات اعم از عمومرسانه

 اریکه اطالعات در اخت یاناز آن مستقالً تا زم یتعهدات ناش هیو کل مانیپ نیقطع گردد، ا نیطرف یبه هر نحو همکار کهیدرصورت: 1 تبصره

  .خواهد ماند یاالتباع باقاطالعات قرار دارد معتبر و الزم رندهیگ

  .خود ندارد یرا برا مانیپ نیاستفاده از اطالعات موضوع ا ایانتفاع  چیاطالعات، حق ه رندهیگ: 2 تبصره

عدم نفوذ گردد،  ایمحکوم به بطالن  ییقضا ای یقانون صالحیمراجع ذ یموجب حکم قطعبه مانیپ نیاز مفاد ا یبرخ کهیدرصورت: 3 تبصره

 .خواهد ماند یاالتباع باقنافذ و الزم نیطرف نیمفاد آن ب یمابق

 اطالعات محرمانه اتیيجز - 6-3

فرمت نشده  ایافزار، اسناد فرمت شده و / نرم ایافزار و سخت ،یمحصوالت فناور ،یمواد اطالعات تا،یمحرمانه مشتمل بر هر نوع د اطالعات

 لهیو با استفاده از هر نوع وس ینوشتار ،یصورت شفاهشده، به رفتهیپذ ایاطالعات داده شده  گریو د یاطالعات مال ،ییجز ایطور کامل به

 .اطالعات قرار داده شده باشد رندهیگ اریصاحب اطالعات در اخت یاست که از سو یباطارت

 یاصول محرمانگ - 6-4

 و محصول اطالعات محرمانه بدون موافقت صاحب اطالعات  جهیاز نت یقیطر چیاطالعات تعهد نمود به ه رندهیعدم استفاده: گ

 .دیاستفاده ننما

 اطالعات  رندهیاز آن، به اشخاص متفرقه است. کارکنان گ یهر بخش ایاطالعات محرمانه  یاطالعات مسئول افشا رندهیعدم افشا: گ

 نیدارند از ا نیمابیف توافقنامهانجام تعهدات صاحب اطالعات وفق  یبه اطالعات محرمانه در راستا ازین مانیپ نیبر اساس ا  که

  .باشندیم یقاعده مستثن
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 اقدامات الزم جهت حفاظت از محرمانه ماندن اطالعات محرمانه را به عمل آورده  یاطالعات تعهد نمود که تمام رندهی: گیاصل رازدار

 .دینما یریجلوگ رمجازیقرار دادن آن به اشخاص غ اریدر اخت ای یو خصوص یاطالعات محرمانه در مجامع عموم یو از افشا

 یاستثنائات اصل محرمانگ - 6-5

دسته از اطالعات نخواهد  نیدر مورد ا مانیپ نیمفاد ا تیاطالعات متعهد به رعا رندهینشده و گ یتلق یاطالعات محرمانه و شخص ریمورد ز در

  :بود

 باشد دهیرس از طریق رسانه ها یکه بدون کم و کسر از جانب صاحب اطالعات به اطالع عموم یاطالعات.  

 داده باشند یصورت عمومصاحب اطالعات به یبا هماهنگ مانیاطالعات مورد پ هیدستور به ارا صالحیمراجع ذ.  

اطالعات حاصل و کسب  رندهیها توسط گانجام تعهدات و پروژه انیکه در جر مانیپ 3اطالعات موضوع ماده  هیکل شودیم دی: تأکتبصره

 .خواهد بود مانیپ نیو احکام ا طیو مشمول شرا یمتعلق و مختص به صاحب اطالعات بوده و محرمانه تلق گردد،یم

 جبران خسارت - 6-6

متوجه صاحب  مان،یپ نیاز ا یاز تعهدات ناش کیهر  یفایعدم ا ای یو ریتقص ایکه در اثر قصور  یخسارات هیاطالعات تعهد نمود که کل رندهیگ

صاحب اطالعات  یاطالعات متعهد به پرداخت مبلغ برآورد رندهیخسارت با صاحب اطالعات بوده و گ می. تقودیجبران نما گردد،یاطالعات م

 توافقنامهمفاد  ریبوده و هرگونه اقدام مغا جهیاطالعات تعهد به نت رندهیتعهد گ نیرا از خود سلب نمود. همچن یحق هرگونه اعتراض و دهیگرد

 .اهد بود)عالوه بر جبران خسارت به شرح فوق( خو یفریک بیتعقو قابل یتلق امانت در انتیخ

 

 توانمندسازی و رشدآموزی کالج      رشدآموز

 


