ضـوابط و دسـتورالعمل اجـرایی
آیین نامه نحـوه ی تشکیـل و اداره
آموزشگاه های فنی و حرفه ا ی آزاد

فهرست
سرآغار  .....................................................................................................................الف
یادداشت معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  .........................ب
یادداشت طراحان این مدل  ......................................................................................ج
فصل اول؛ (کلیات و تعاریف) مدل توسعه کمی و کیفی آموزشگاه های آزاد1 ........
فصل دوم؛ موسسین ،حقوق و تکالیف آنان 13 ...........................................................
فصل سوم؛(شرایط و تکالیف متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد) 19
فصل چهارم؛ (ضوابط تعیین نام آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد)25 ........................
فصل پنجم؛ (شرایط و تکالیف متقاضیان مربیگری) 29 ............................................
فصل ششم؛ احراز صالحیت کارکنان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد 37 ..............
فصل هفتم؛ انتقال و واگذاری پروانه تاسیس 41 .........................................................
فصل هشتم؛ مهارت آموزان ،کارآموزان ،حقوق و تکالیف آنان 45 ..........................
فصل نهم؛ توسعه و گسترش آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد 53 ............................
فصل دهم؛ ارائه خدمات یادگیری به صورت ویژه (خاص) و خصوصی 61 ................
فصل یازدهم؛ حداقل الزامات صدور پروانه تاسیس و تمدید آن 65 ........................
فصل دوازدهم؛ نحوه تعيين شهريه 83 .......................................................................
فصل سیزدهم؛ استانداردسازی مهر ،سربرگ ،تابلو و نحوه تبلیغات آموزشگاه
های فنی و حرفه ای آزاد 87 ........................................................................................
فصل چهاردهم؛ ارزیابی کیفیت خدمات یادگیری و رتبه بندی آموزشگاه های
فنی و حرفه ای آزاد 91 ..................................................................................................
فصل پانزدهم؛ نظارت بر آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد 95 ............................

توانمندســازی و ســهم بــری بخــش خصوصــی در حــوزه امــور غیــر حاکمیتــی
و اســتفاده از ظرفیــت هایــی کــه در قوانیــن و ضوابــط مرتبــط بــا ماموریــت هــا
و تکالیــف آموزشــی ســازمان ،بویــژه در مــواد  110و  111قانــون کار جمهــوری
اســامی ایــران درخصــوص جلــب مشــارکت واحدهــای صنعتــی ،تولیــدی ،خدماتــی
و افــراد حقیقــی و حقوقــی در ارائــه خدمــات آمــوزش مهارتــی در کشــور پیــش
بینــی شــده اســت ،نیازمنــد اصــاح رویــه هــا و تســریع در تغییــر نقــش دولــت از
مالکیــت و مدیریــت مســتقیم بنــگاه بــه سیاســتگذاری ،هدایــت و نظــارت اســت.
بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم ،ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــهای کشــور بایــد
بــه ســازمانی چابــک و مجهــز بــه دانــش روز ،بــرای مدیریــت آموزشهــای فنــی
و حرف ـهای تبدیــل شــده و قــادر باشــد بــه نهــاد آموزشــی و نیروهایــی کــه تــوان
مدیریــت تغییــرات جدیــد را دارنــد ،اعتمــاد کنــد.
در نظــام نویــن مدیریــت آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای آزاد ،ســعی شــده
اســت بــا هدایــت و بکارگیــری قابلیــت هــای بخــش خصوصــی بــا هــدف تامیــن
منابــع پایــدار بــرای توســعه همــه جانبــه و مســتمر ماموریــت هــای آموزشــی
ســازمان .در عیــن ســازماندهی خدمــات متقابــل و تعامــات فــی مــا بیــن ســازمان
و آموزشــگاهها ،افزایــش تــوان رقابــت پذیــری آنــان نیــز ســرلوحه دســتورالعمل هــا
قــرار گیــرد.
از تمامــی همکارانــم در بخــش خصوصــی و دولتــی مــی خواهــم تــا الزامــات
رشــد و توســعه در محیــط هــای پویــا و پرتالطــم را در تصمیمــات و اجــزاء
مدیریتشــان لحــاظ نماینــد .مــن بــه ایــن تغییــر امیــدوارم چــون اطمینــان دارم
بــه بخــش خصوصــی توانمنــد بــرای مدیریــت آمــوزش فنــی و حرفـهای کشــور نیــاز
مبــرم داریــم.
سلیمان پاک سرشت
معاون وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
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یادداشت معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

صنعــت آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای آزاد يكــي از پايــه هــاي اصلــي و بــي
بديــل توســعه مهــارت آمــوزی اســت کــه نزدیــک بــه  50ســال قدمــت دارد و بــا
وجــود ايــن ســابقه طوالنــي و تنــوع ارائــه خدمــات بــه طيــف وســيعي از مخاطبیــن،
كمــاكان بــا محدوديــت هايــي روبــه رو بــوده اســت .ايــن مشــكالت در شــرايطي
پديــد آمــده كــه اكثــر آنهــا بــه واســطه عوامــل بیرونــی تحميــل گردیــده و هزينــه
هــاي آن ،صرفــا توســط موسســان آموزشــگاه پرداخــت شــده اســت.
بــا تــاش همکارانــم در ســال جــاری و بــا رویکــرد ارائــه خدمــات یادگیــری بــا
کیفیــت ،رســيدن بــه بــازاري شــفاف و كارآ و اســتيفاي حقــوق ســرمايه گــذاران و
مخاطبیــن ،مــدل توســعه کمــی و کیفــی آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای آزاد
طراحــی و دســتورالعمل اجرایــی آن بــه تصویــب هیــات نظــارت مرکــزی رســید.
ایــن مــدل بــرآن اســت کــه بــا هــدف نهادينــه کــردن نــگاه يکپارچــه بــه فرآینــد
ارائــه خدمــات یادگیــری مهارتــی و بــا رويکــرد تعالــی بخشــی در کليــه مولفههــاي
نظــام مهــارت آمــوزی ،بــا تقويــت و نهادينــه ســازي مشــاركت اثربخــش و مســئولیت
پذیــری مــردم و بنــگاه هــای اقتصــادی و بهرهمنــدي هوشــمندانه از فناوريهــاي
نويــن  ،اســتقرار نظــام مديريــت اثربخــش ،كارآمــد ،مســئوليتپذير و پاســخگو را
بــه ارمغــان آورد
آرزو دارم اجــرای صحیــح و دقیــق ایــن مــدل ،نویدبخــش ارتقــاء جايــگاه مهــارت
آمــوزي بــه عنــوان عاملــي مؤثــر در دســتيابي بــه اشــتغال پایــدار و تقویــت کننــده
حــس خودارزشــمند پنــداری جوانــان ایــن مــرز و بــوم باشــد.
علیرضا حاتم زاده
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خــدای را شــاکریم کــه توفیــق داد بــا طراحــی مــدل توســعه کمــی و کیفــی
آموزشــگاههای فنــی و حرفــه ای آزاد و بازنگــری کامــل دویســت و پنجــاه و دو صفحه
دســتورالعمل حاکــم بــر ایــن حــوزه ،شــیوه نامــه ای جامــع و در عیــن حــال مختصــر
در هشــتاد مــاده را تدویــن نماییــم.
در ایــن مســیر خرســندی مــا در تــاش بــود و بــاور داشــتیم کــه تــاش کامــل
یعنــی پیــروزی ،مــی دانســتیم کــه آغــاز هــر کاری ســخت اســت و نامالیمــات گاه
مــا را تــا بــن بســت توقــف نیــز پیــش بــرد.
امــا یــادآوری ایــن امــر کــه حقیقــت همیشــه پــا بــر جاســت حتــی اگــر کتمــان
شــود ،بــه مــا کمــک کــرد تــا بــر تعصبــی کــه بــه تنهایــی مانعــی قدرتمنــد بــرای
اســتقرار نظــام نویــن مدیریــت آموزشــگاههای فنــی و حرفــه ای آزاد بــود فایــق
آییــم.
ً
نظامــی کــه ســاختار ماشــینی نداشــت تــا الزام ـا ،بالغــو و یــا تصویــب برخــی
از قوانیــن اســتقرار یابــد .بلکــه نیازمنــد تغییــر در قلــب و اندیشــه یکایــک افــراد
تصمیــم گیــر و تصمیــم ســاز در بخــش دولتــی و خصوصــی بــود .مــا صادقانــه بــاور
داریــم ایــن تغییــر و پیشــرفت هدایایــی از ســوی ســازمان بــه آموزشــگاه نیســت بلکه
حــق مغفــول مانــده ای اســت کــه توانســتیم بخــش قابــل توجــه ای از آنــرا احقــاق
نماییــم .حقــی کــه اســتمرار و توســعه آن تنهــا بــا پایبنــدی و اراده ذینفعــان اســت
کــه غیــر قابــل مصــادره خواهــد شــد.
در فراینــد طراحــی ،تدویــن و تصویــب ســاختار جدیــد اگــر باورهــا و مســاعدت های
ریاســت محتــرم ســازمان ،راهنمایــی هــا و همراهــی هــای معاونــت محتــرم آمــوزش،
کمــک هــا و نظــرات ارزشــمند اعضــای گرانقــدر هیــات نظــارت مرکــزی و هــم
فکــری خبــرگان بخــش خصوصــی نبــود ،قطعـاً ایــن موفقیــت حاصــل نمــی شــد.
بــه عنــوان طراحــان ایــن مــدل ،برخــود الزم مــی دانیــم از تمــام عزیــزان کــه
بــه هــر نحــو مــا را در ایــن مســیر یــاری نمــوده انــد تشــکر نمــوده و امیدواریــم در
ســایه زحمــات ایــن عزیــزان شــاهد رشــد و ترقــی روز افــزون آموزشــگاه هــای فنــی
و حرفــه ای آزاد کشــور باشــیم .
امیرسعید مصباح -دالرام فتحی
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(کلیات و تعاریف) مدل توسعه کمی

و کیفی آموزشگاه های آزاد
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فصل اول

1

 .1ســازمان :ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابســته به وزارت تعاون،کار
و رفــاه اجتماعی.
 .2اداره کل :اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان .
 .3آموزشــگاه :آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد نهــاد حقیقــی یــا حقوقــی
تامیــن کننــده خدمــات یادگیــری مهــارت اســت کــه بــه روش هــای مختلــف
(حضــوری ،الکترونیکــی ،تلفیقــی) و بــا هــدف تامیــن مقاصــد ،خواســته هــا،
اهــداف و الزامــات خــاص ذینفعــان ،پــس از اخــذ مجــوز از ســازمان در داخــل یا
خــارج از کشــور تأســیس و بهصــورت خودگــردان اداره مــی شــود و براســاس
ســنخيت فعاليــت و حــدود اختیــارات بــه شــرح زیــر تفكيــك ميگردنــد:
الــف) مرکــز تخصصــی خدمــات یادگیــری فنــی و حرفــه ای:
آموزشــگاه آزادی اســت کــه دارای حداقــل قابلیــت هــای فیزیکــی مطابــق
بــا فصــل «الزامــات فنــی و ســاختاری آموزشــگاه» و تجیهزاتی(مطابــق بــا
فهرســت ضمیمــه اســتاندارد آموزشــی) بــوده و بــا هــدف تربیــت نیــروی کار
متخصــص مــورد نیــاز بنــگاه هــای اقتصــادی ،ارتقــاء مهــارت هــای تخصصــی
و عمومــی شــاغلین و تقویــت و بهبــود شــرایط منابــع انســانی ایــن بنــگاه هــا،
از طریــق برگــزاری دوره هــای یادگیــری کاربــردی و عملیاتــی و نیــز معرفــی،
بومــی ســازی و پیــاده ســازی فنــاوری هــای نویــن ،بصــورت تخصصــی و تنهــا
در یکــی از گــروه هــاي برنامــه ریــزي درســی ،بــه ارائــه خدمــات یادگیــری
حضــوری ،الکترونیکــی یــا تلفیقــی مــی پــردازد .چنیــن آموزشــگاهی دارای
حــدود اختیــارات اجرایــی زیــر مــی باشــد:
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ـاده  : ۱در ایــن دســتورالعمل اصالحــات زیــر در معانــی مشــروح مربــوط بــه کار
مـ
مــی رونــد:

تدویــن و بازنگــری اســتانداردهای آمــوزش و تدویــن اســتاندارد بــا حــق
بهــره بــرداری انحصــاری
سنجش شایستگی و صالحیت حرفه ای
تربیــت نخبــگان مهارتــی ،برگــزاری اردوهــای آمادگــی مســابقات مهــارت
و ایجــاد لیــگ مهارتــی بــرای حضــور در مســابقات ملــی و جهانــی مهــارت
ارائه مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی
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ارائــه خدمــات یادگیــری ســیار در بنگاههــای اقتصــادی ،دانشــگاه هــا،
روســتاها و مناطــق عشــایری ،زنــدان هــا ،پــادگان هــا ،مــدارس و .....
برگزاری دوره های تربیت مربی و بازآموزی مربیان
تاسیس شعب اقماری و زنجیره ای در کشور و خارج از کشور
تاسیس شعبه ارتقاء مهارت در شهرکهای صنعتی
نیازسنجی آموزشی-شغلی کارکنان صنایع و بنگاه های اقتصادی
مجــاز بــه فــروش محصــوالت و خدمــات حاصــل از فراینــد آمــوزش و
ســنجش مهــارت
معرفــی فنــاوری هــای جدیــد و بــه روز صنعــت دنیــا در قالــب نشســت
هــای تخصصــی و عمومــی و پیــاده ســازی و اجــرای فنــاوری هــا در
صنعــت
مشارکت در فرایند اعتبارسنجی آموزشگاه های گروه «د»
مجــاز بــه اعطــاء مجــوز فعالیــت تخصصــی تحــت لیســانس و یــا نمایندگی
بــه آموزشــگاه های گــروه «د»
مجــاز بــه دریافــت مجــوز فعالیــت تخصصــی تحــت لیســانس و یــا
نمایندگــی از موسســات خارجــی معتبــر و مــورد تاییــد مراجــع رســمی
کشــور
دارای ســاختار ســازمانی مســتقل از ادارات کل و ســطح مکاتباتی مســتقیم
بــا مدیــرکل دفتــر آموزشــگاه هــای آزاد و مشــارکت مردمی
عضویت با حق رای دو نفر از موسسین آنها در هیات نظارت مرکزی
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ب) آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد الکترونیکی(آموزشــگاه یــار):
آموزشــگاه فــارغ از فضــای فیزیکــی آموزشــی اســت کــه بــا در اختیــار داشــتن
یــک دفتــر مرکــزی ،جهــت دسترســی آســان بــه منابــع و خدمــات آموزشــی،
بــا بهــره گیــری از فــن آوری هــای نویــن اطالعاتــی و ارتباطــی ماننــد اینترنــت
و سیســتم هــای چندرســانه ای بــه ارائــه بخشــی ازخدمــات یادگیــری در

ج) آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد ســفارش محــور (ویــژه آمــوزش
بــه ســفارش بنــگاه هــای اقتصــادی) :آموزشــگاهی اســت شــاغل محــور
کــه بــا در اختیــار داشــتن یــک دفتــر مرکــزی و تنهــا بــه ســفارش بنــگاه هــای
اقتصــادی و مراکــز کســب و کار ،دوره هــای یادگیــری و ارتقــاء مهــارت را در
محــل مــورد توافــق بــا ذینفعــان ،بــرای کارکنــان دارای «کــد بیمــه تامیــن
اجتماعــی» برگــزار مــی نمایــد.
د) آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای آزاد کــه قبــل از تصویــب ایــن
دســتورالعمل اجرایــی تاســیس گردیــده انــد و شــیوه صــدور ایــن نــوع
مجــوز بــه انــواع ســه گانــه فــوق ارتقــاء پیــدا کــرده اســت.
ـره :1هــر شــخصیت حقیقــی یــا حقوقــی تنهــا مجــاز بــه فعالیــت و اخــذ
تبصـ
مجــوز در یکــی از انــواع چهارگانــه آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای آزاد مــی
با شد .
تبصــره :2اخــذ مجــوز تاســیس هــر نــوع آموزشــگاه ،منــوط بــه تامیــن
حداقــل الزامــات فنــی متناســب بــا نــوع آموزشــگاه ،منــدرج در فصــل «الزامــات
فنــی و ســاختاری آموزشــگاه» مــی باشــد.
.4کــد رهگیــری تقاضای تاســیس :یــک عــد ِد پیگیــری منحصر بفرد اســت
کــه بــه معنــی موافقــت اولیــه بــا درخواســت تاســیس آموزشــگاه اشــخاص
حقیقــی یــا حقوقــی غیــر دولتــی مــی باشــد و مجــوزی بــرای تأســیس و بهــره
بــرداری از آموزشــگاه محســوب نمــی گــردد.
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همــکاری بــا آموزشــگاه هــای گــروه هــای «الــف» « ،ج» و «د» مــی پــردازد.

 .5موســس :شــخص حقیقــی یا حقوقی غیــر دولتی اســت که در صــورت احراز
شــرایط و تامیــن الزامــات ذکــر شــده در ایــن دســتورالعمل موفــق بــه دریافــت
پروانــه تاســیس آموزشــگاه مــی گــردد و بــه تبــع آن مســئولیت رعایــت کلیــه
مقــررات و ضوابــط آییننامــه و دســتورالعمل اجرایــی آییننامــه نحــوه
تشــکیل و اداره آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای آزاد و نظــارت بــر اجــرای
صحیــح برنامههــای آموزشــی را برعهــده داشــته و مســئول کلیــه پیامدهــای
حقوقی(مدنــی و کیفــری) و قانونــی مســائل مربــوط بــه آموزشــگاه مــی باشــد.
 .6پروانــه تأســیس آموزشــگاه :امتیاز تأســیس و بهره بــرداری از آموزشــگاه
اســت.
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 .7مدیــر آموزشــگاه :فــرد (افراد)ی اســت که از جانــب دارنده پروانه تاســیس
بــرای اداره امــور داخلــی آموزشــگاه تعییــن مــی گــردد.
 .8مربی آموزشــگاه :فردی اســت که براســاس مفــاد فصل «شــرایط و تکالیف
متقاضیــان مربیگــری» در همــکاری بــا کارآمــوزان و مهــارت آمــوزان در یــک
فرآینــد فکــری و خــاق ،افــراد را بــه افزایــش توانایــی شــخصی و حرفــه ای
خــود ترغیــب نمــوده و بــه عنــوان تســهیل گــر فراینــد یادگیــری محســوب مــی
گــردد.
 .9خدمــات یادگیری :خدماتی اســت کــه به منظور ایجــاد تغییر نســبتا پایدار
در تــوان رفتــاری فــرد (منتــج از تمریــن تقویــت شــده) ارائــه مــی گــردد بــه
نحــوی کــه مــی تــوان ایــن تغییــرات را نســبت بــه قبــل از ارائــه خدمــات
ارزشــیابی نمــود.
 .10رتب��ه بن��دی :معیــار صالحیت گــذاری ،بــرای کنتــرل و تضمیــن کیفیت و
کمیــت خدمــات آموزشــگاه هــای آزاد ،در راســتای تامیــن حداقــل حقــوق
قانونــی ذینفعــان اســت کــه براســاس شــاخص هــای مصــوب هیــأت نظــارت
مركــزي پایــه گــذاری شــده اســت.
 .11ذینفعــان خدمــات یادگیــری :فرد ،گــروه ،بنــگاه ،نهاد یا ســازمانی اســت
کــه بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از مدیریــت و پیامدهــای خدمــات
یادگیــری یــا فرایندهــای مربــوط بــه آن و یــا از هــر دو آنهــا بهــره منــد مــی
شــود.
 .12گواهــی شــرکت در دوره یادگیــری :گواهــی نهایــی اســت که بــه منظور
نشــان دادن ســطح عملکــرد فراگیــران در تکمیــل و یــا دســتیابی بــه اهــداف
یــک برنامــه یادگیــری از ســوی تامیــن کننــده خدمــات یادگیــری بــه آنــان
اعطــاء مــی گــردد.
 .13طــرح درس :برنامــه تــدارک دیــده شــده توســط تامیــن کننــده خدمــات
یادگیــری اســت کــه اهــداف ،محتــوا ،پیامدهــای یادگیــری ،مشــاوره و هدایــت
آموزشــی ،روش هــای یادگیــری ،تدریــس ،فرایندهــای ارزیابــی و ســایر مــوارد
مرتبــط بــا خدمــات یادگیــری را شــامل مــی شــود.
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 .14شایســتگی :دانــش ،درک ،مهــارت یا نگــرش قابل مشــاهده یا قابــل اندازه
گیــری و یــا توأمــان اســت کــه ســبب کارآمــدی و تســلط در یــک موقعیــت

 .15صالحیــت حرفــه ای :مجموعــه ای از توانایی ها ،تعهــدات ،دانش و مهارت
هــای مرتبــط اســت کــه یــک فــرد (یــا یــک موسســه) را قــادر مــی ســازد بــه
طــور موثــر در یــک کار یــا وضعیــت عمــل کنــد.
 .16مهــارت :توانایــی و ظرفیتــی اســت کــه از طریــق تــاش آگاهانــه ،منظــم و
پایــدار بــرای انجــام هماهنــگ و متناســب فعالیــت هــای پیچیــده و وظایــف
شــغلی در ســه حــوزه اصلــی ایــده (مهــارت هــای شــناختی) ،روش (مهــارت
هــای فنــی) و روابــط (مهــارت هــای بیــن فــردی) بــه دســت مــی آیــد.
 .17آمــوزش غیررســمی :فعالیــت آموزشــی ســازماندهی شــده خــارج از
چارچــوب نظــام رســمي (ابتدایــی ،دبیرســتان و آمــوزش عالــی) ماننــد آمــوزش
ترویجی(ویــژه كــودكان کمتــر از  12ســال) ،آمــوزش شــغلی ،یادگیــری مــادام
العمــر و آمــوزش در بنــگاه هــای اقتصــادی اســت.
 .18آمــوزش الکترونیکی یا فراگیــری الکترونیکی(مجــازی) :بهره گیری
از فــن آوری هــای نویــن اطالعاتــی و ارتباطــی ماننــد اینترنــت و سیســتم هــای
چندرســانه ای بــرای طراحــی ،ارائــه ،انتخــاب ،مدیریــت ،توســعه و ارزشــیابی
آمــوزش ،در راســتای بهبــود کیفیــت آمــوزش و فراگیــری ،از طریــق ارائــه
تســهیالتی جهــت دسترســی آســان بــه منابــع و خدمــات آموزشــی و نیــز
فراهــم نمــودن ســاز و کارهایــی چــون تعامــل و همــکاری از راه دور مــی باشــد.

ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ا ی آزاد

کاری و یــا در توســعه حرفــه ای یــا توســعه فــردی و یــا در هــردو آنهــا خواهــد
گردید(توانایــی بــه اثبــات رســیده در بکارگیــری دانــش و مهــارت هــا).

 .19کارآمــوز :بــه اســتناد مــاده  18آیین نامــه نحوه تشــکیل و اداره آموزشــگاه
هــای فنــی و حرفــه آی آزاد فــردی اســت کــه بــر طبــق قــرارداد کارآمــوزی،
بــراي دریافــت مشــاوره هدایــت آموزشــی و فراگرفتــن حرفــه خــاص ،بازآمــوزي
يــا ارتقــاء مهــارت ،بــه صــورت آگاهانــه و از روی اختیــار درگیــر فراینــد
یادگیــری مهــارت محــور مــی شــود.
ـره :پذیــرش کارآمــوز کمتــراز  15ســال تمــام ،منــوط بــه ارائــه اجــازه
تبصـ
کتبــی ولــی و یــا قیــم قانونــی کارآمــوز اســت و حداقــل ســن كارآمــوز 12ســال
تمــام اســت و در مــوارد خــاص بــا موافقــت وزيــر تعــاون،كار و رفــاه اجتماعــي
قابــل تغييــر مــی باشــد.
 .20مهــارت آمــوز :فــردی اســت کــه بــا اســتناد بــه تکالیــف ســازمان آموزش
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فنــی و حرفــه ای کشــور در مــاده  5مصوبــه شــماره  483شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی و بــا هــدف فراهــم آوردن زمینــه مناســب بــرای ترویــج و نهادینــه
شــدن فرهنــگ مهــارت آمــوزی ،بــا اجــازه کتبــی ولــی و یــا قیــم قانونــی
خــود و بــا هــدف ترویــج فرهنــگ مهــارت آمــوزی و اســتعدادیابی در دوره
هــای یادگیــری کــه شــامل ضوابــط و مقــررات کارآمــوزی منــدرج در مــاده
 112قانــون کار نبــوده و منجــر بــه اشــتغال نخواهــد شــد ،شــرکت مــی کنــد.
تبصره :شرکت در دوره های مهارت آموزی محدودیت سنی ندارد
 .21قــرارداد کارآموزی :قراردادی اســت که در آن رابطــه تامین کننده خدمات
یادگیــری و متقاضــی دریافــت خدمــات یادگیری(کارآمــوز یــا کارفرمــا) ،مبتنــی
بــر توافــق و تراضــی دو اراده در جهــت ایجــاد یــک اثــر حقوقــی و بــه منظــور
تعییــن میــزان تعهــدات طرفیــن نســبت بــه یکدیگــر تنظیــم میگــردد.
 .22قــرارداد مهــارت آموزی :قراردادی اســت کــه در آن رابطــه تامین کننده
خدمــات یادگیــری و ولــی یــا قیــم قانونــی دریافــت کننــده خدمــات ترویــج
مهــارت و مهــارت آمــوزی ،مبتنــی بــر توافــق و تراضــی دو اراده در جهــت
ایجــاد یــک اثــر حقوقــی و بــه منظــور تعییــن میــزان تعهــدات طرفیــن نســبت
بــه یکدیگــر تنظیــم میگــردد.
 .23محتــوای الکترونیکــی :بطــور کلــی بــه هــر نــوع محتوایــی کــه از طریق
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات قابــل بهــره بــرداری و انتقــال باشــد ،محتــوای
الکترونیکــی گفتــه مــی شــود.
 .24کانــون یــا انجمــن صنفــی کارفرمایــی موسســین آموزشــگاه های
فنــی حرفــه ای آزاد :تشــکلی اســت کــه در اجــرای مــاده  ۱۳۱قانــون کار
جمهــوری اســامی ایــران و مطابــق آییــن نامــه مصــوب  1381/10/6هیــأت
وزیــران بــه منظــور حفــظ حقــوق و منافــع مشــروع و قانونــی و بهبــود وضــع
اقتصــادی موسســین آموزشــگاه هــای فنــی حرفــه ای آزاد تشــکیل و بــر اســاس
اساســنامه مصــوب آن اداره مــی شــود.
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 .25هیــأت نظــارت مرکــزی :هیأتی اســت کــه به اســتناد بنــد«ز» مــاده یک
آييــن نامــه نحــوه تشــكيل و اداره آموزشــگاه هــاي فنــي و حرفــه ای آزاد مصوب
 85/5/18هیــات محتــرم وزیــران بــه منظــور تعییــن خــط مشــی ،تدویــن و
پیشــنهاد اصــاح آییــن نامــه ،تدویــن شــیوه نامــه اجرایــی و تعییــن ضوابــط
مربــوط بــه امــور آموزشــگاهای فنــی و حرفــه ای آزاد و ایجــاد هماهنگــی و

تبصــره :1بــه اســتناد تبصــره مــاده  2آییــن نامــه نحــوه تشــکیل و اداره
آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای آزاد ترکیــب اعضــای هیــات نظــارت مرکــزی
بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
•معــاون وزيــر و رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور(رئیس
هیــات نظــارت مرکــزی).
•معاون آموزش سازمان(نايب رئيس هیات نظارت مرکزی).
•معاون پژوهش ،برنامه ریزی وسنجش مهارت سازمان.
•معاون توسعه مديريت و منابع سازمان.
•یــک نفــر از مدیــران کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتانها بــه صــورت
گردشــی (بــه تشــخیص رئیــس هیــات نظــارت مرکــزی).
•مدیــر کل دفتــر آموزشــگاه هــای آزاد و مشــارکت مردمــی (دبیــر هیــات
نظــارت مرکــزی).
•مدير كل دفتر مركزي حراست سازمان .
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نظــارت بــر فعالیــت هیــات نظــارت اســتانها تشــکیل مــی شــود و باالتریــن
مرجــع نظــارت و تصمیــم گیــری بــر امــور مراکــز آموزشــی بخــش خصوصــی
مــی باشــد.

•نماینــده حقوقــي ســازمان (بــه تشــخيص رئيــس هيــات نظــارت مركــزي
و بــدون حــق رأي).
•چهــار نفــر از صاحــب نظــران و خبــرگان آموزشــگاه هــای فنــی و حرفه ای
آزاد فعــال بــه پيشــنهاد كانــون انجمــن هــاي صنفــي کارفرمایــی آموزشــگاه
هــاي فنــي وحرفــه اي آزاد كشــور ،ترجیحــا داراي مــدرک تحصیلــی
کارشناســی ارشــد و باالتــر بــا حداقــل  ۵ســال ســابقه فعالیــت در امــر
آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای و يــا كارشناســي بــا حداقــل  10ســال
ســابقه فعالیــت در امــر آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای
•ســه نفــر از خبــرگان بخــش خصوصــی (بــه تشــخيص رئيــس هيــات
نظــارت مركــزي و بــدون حــق رأي).
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تبصــره :2حكــم رئيــس هيــات نظــارت مرکــزی توســط وزیرتعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی و احــكام ســايراعضاء هيــات نظــارت مرکــزی توســط رئیــس
هیــات نظــارت مرکــزی صــادر مــي گــردد.
تبصــره :3احــكام اعضــای بخــش خصوصــي تــا زمانــی معتبــر اســت كــه
مــورد تاييــد كانــون کشــوری بــوده ،پروانــه تاســیس آموزشــگاه آنهــا دارای
اعتبــار و آموزشــگاه افــراد مذکــور دارای حداقــل عملکــرد دو برابــر متوســط
کشــوری در ســال باشــد.
ـره :4حضــور افــراد دارای ابــاغ در جلســات هیــات ،قائــم بــه ذات بــوده
تبصـ
و حضــور فــرد دیگــر بــه نمایندگــی از اعضــاء در جلســه ممنــوع اســت.
 .26هیــأت نظارت اســتان :هیأتی اســت با شــرح وظایــف و حــدود اختیارات
مشــخص شــده کــه بــه اســتناد بنــد« ژ» مــاده یــک آييــن نامــه نحــوه تشــكيل
و اداره آموزشــگاه هــاي فنــي و حرفــه ای آزاد مصــوب  85/5/18هیــات محتــرم
وزیــران رســیدگی بــه امــور مراکــز آمــوزش بخــش خصوصــی اســتان را برعهــده
دارد.
ـره :1بــه اســتناد بنــد «الــف» مــاده  2آییــن نامــه نحــوه تشــکیل و اداره
تبصـ
آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای آزاد ترکیــب اعضــای هیــات نظــارت اســتان
بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
•مدير كل آموزش فني وحرفه اي استان(رئيس هيات)
•معاون آموزش ،پژوهش و برنامه ريزي اداره کل (نائب رئيس)
•معاون اداري و پشتيباني اداره کل (معاون توسعه مديريت ومنابع )
•رئيــس اداره موسســات كارآمــوزي آزاد و مشــاركت هــاي مردمي(دبيــر
جلســه)
•رئيس اداره سنجش و ارزشيابي مهارت (بدون حق رأي)
•مسئول حراست اداره کل
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•كارشناس حقوقي اداره کل (بدون حق رأي)

•چهــار نفــر از خبــرگان آموزشــگاه هــاي فنــي و حرفــه اي آزاد فعــال
(ترجیحــا شــامل رئیــس هیــات مدیــره و ســه نفــر خبــره) بــه پيشــنهاد
كانــون انجمــن هــاي صنفــي کارفرمایــی آموزشــگاه هــاي فنــي و حرفــه
اي آزاد اســتان كــه داراي مــدرك تحصيلــي كارشناســي و باالتــر بــا  ٥ســال
ســابقه فعالیــت در امــر آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای يــا فــوق ديپلــم بــا
 7ســال یــا ديپلــم بــا  ١٠ســال ســابقه فعالیــت در امــر آمــوزش هــای فنــی
و حرفــه ای بــا تاييــد دفتــر حراســت اداره کل.
ـره :2حكــم رئيــس هيــات نظــارت اســتان توســط رئیــس هیــات نظــارت
تبصـ
مرکــزی و احــكام ســايراعضاء هيــات نظــارت اســتان توســط دبیــر هیــات
نظــارت مرکــزی صــادر مــي گــردد.
تبصــره :3احــكام اعضــای بخــش خصوصــي تــا زمانــی معتبــر اســت كــه
مــورد تاييــد كانــون اســتان بــوده ،پروانــه تاســیس آموزشــگاه آنهــا دارای اعتبــار
و آموزشــگاه افــراد مذکــور دارای حداقــل عملکــرد یــک و نیــم برابــر متوســط
اســتان در ســال باشــد.
ـره :4هیــات نظــارت اســتان نمــی توانــد تمامــی یــا بخشــی از اختیــارات
تبصـ
و وظایــف خــود را بــه فــرد یــا تشــکلی تفویــض نمــوده و یــا ســاختار جدیــدی
را ایجــاد نمایــد.
ـره :5حضــور افــراد دارای ابــاغ در جلســات هیــات ،قائــم بــه ذات بــوده
تبصـ
و حضــور فــرد دیگــر بــه نمایندگــی از اعضــاء در جلســه ممنــوع اســت.
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•يك نفر از روساي مراكز به تشخيص مدير كل (بدون حق رأي)

 .27دوره :فراینــد ارائــه خدمــات یادگیری برابر اســتانداردهای آموزشــی مصوب
ســازمان و یــا براســاس توافــق متقاضــی دریافــت خدمــات یادگیری(کارآمــوز،
ولــی یــا قیــم قانونــی مهــارت آمــوز یــا کارفرمــا) و آموزشــگاه درخصــوص
مولفــه هــای آمــوزش اســت.
 .28نظــارت و هدایت(بازرســی) :رویکــرد هنجــاری بــرای تحلیــل فراینــد
یادگیــری یــا پیامدهــای یادگیــری مهــارت اســت کــه بــه ازاء اهــداف یادگیــری
انــدازه گیــری مــی شــود.

 .29شــهریه :هزینــۀ اســتفاده از خدمــات یادگیــری در یــک آموزشــگاه بــرای 11
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فراگیــری یــک مهــارت یــا دوره ترویجــی مهــارت و یــا ارتقــاء مهــارت شــغلی
معیــن اســت کــه براســاس مفــاد ایــن دســتورالعمل اجرایــی و مبتنــی بــر
قــرارداد کارآمــوزی یــا قــرارداد مهــارت آمــوزی فــی مابیــن متقاضــی دریافــت
خدمــات یادگیری(کارآمــوز ،ولــی یــا قیــم قانونــی مهــارت آمــوز یــا کارفرمــا) و
تامیــن کننــده خدمــات ،بــه آموزشــگاه پرداخــت مــی گــردد.
 .30کــد شناســه مربیگــری( :)IDدر جهــت ســاماندهی اطالعــات و تعییــن
حــدود صالحیــت حرفــه ای یــا شــغلی و تخصصــی مربیــان آمــوزش فنــی و
حرفــه ای و همچنیــن حــذف چالــش هــای فراینــد ســنتی بکارگیــری مربیــان،
بــه هــر کــدام از افــراد واجــد شــرایط بعــد از طــی فراینــد تعریــف شــده در
فصــل «شــرایط و تکالیــف متقاضیــان مربیگــری» ،کــد شناســه مربیگــری()ID
کــه یــک عــدد شناســایی منحصــر بفــرد اســت تخصیــص مــی یابــد.

موسسین ،حقوق و تکالیف آنان
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فصل دوم
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مــاده  :3حــق همــه توانخواهــان اســت کــه در فراینــد بررســی احــراز شــرایط
تاســیس آموزشــگاه ،شــرایط جســمی شــان بــه عنــوان محدودیــت تلقــی نگــردد.
ـاده  :4حــق هــر موســس اســت کــه حریــم خصوصــی او محتــرم شــمرده شــده
مـ
و اطالعــات فــردی و خانوادگــی اش بــدون اجــازه آگاهانــه وی و یــا بــدون حکــم
قانــون ،افشــا و منتشــر نشــود و در اختیــار هیــچ کــس قــرار نگیــرد و هیــچ یــک از
کارکنــان ســازمان مجــاز بــه تجســس در زندگــی خصوصــی موسســین و کارکنــان
آموزشــگاه نیســتند.
مــاده  :5حــق هــر موســس اســت کــه از تبعیــض در نظــام هــا ،فرآیندهــا و
تصمیمــات اداری مصــون باشــد.
ـاده  :6حــق هــر موســس اســت کــه اقدامــات او بــرای تشــکیل انجمــن هــای
مـ
صنفــی و عضویــت و شــرکت در جمعیــت هــا و انجمــن هــای صنفــی و اجتماعــی
و تشــکل هــای مــردم نهــاد ،کــه پایبنــد بــه اصــول و موازیــن جمهــوری اســامی
ایــران هســتند ،محتــرم شــمرده شــود.
مــاده  :7محــدود بــودن تخلفــات بــه حــدود قوانیــن و التــزام بــه ایــن امــر کــه
هیــچ عملــی تخلــف نیســت ،مگــر بــه صراحــت قوانیــن و مقــررات الزم االجــرا ،از
حقــوق اساســی هــر موســس اســت.
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مــاده  :2حــق همــه شــهروندان اســت کــه در فراینــد بررســی احــراز شــرایط
تاســیس آموزشــگاه ،از هرگونــه تفــاوت جنســیتی(به جــز در مــواردی کــه شــرع
مقــدس اســام ،احــکام و دســتورات خــاص دارد) ،نــژادی ،قومیتــی و جغرافیایــی
مصــون باشــند.

ـاده  :8حــق هــر موســس اســت کــه در صــورت محکومیــت قضایــی کــه مطابــق
مـ
قوانیــن« ،ســوء پیشــینه کیفــری موثــر» محســوب نمــی گــردد ،از امنیــت شــغلی
بــرای ادامــه فعالیــت برخــوردار باشــد.
ـاده  :9انتقــاد و مطالبــه گــری از عملکــرد اداری کارکنــان و مســئوالن ســازمان
مـ
در مجــاری قانونــی ،حــق هــر موســس اســت.
مــاده  :10حــق مشــارکت و عضویــت نماینــدگان موسســین آموزشــگاه هــا در
هیــات نظــارت مرکــزی و هیــات نظــارت اســتان بــر اســاس تبصــره  1بنــد  25و
تبصــره  1بنــد  26مــاده  1ایــن دســتورالعمل محفــوظ مــی باشــد.
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مــاده  :11حقــوق موسســین و کارکنــان آموزشــگاه بــرای شــرکت در جشــنواره
هــای علمــی ،پژوهشــی و همایــش هــای تخصصــی کــه در تضــاد بــا اصــول ،موازیــن
و قوانیــن جمهــوری اســامی ایــران نباشــند محتــرم شــمرده مــی شــود.
ـاده  :12یگانــه مرجــع صالــح رســیدگی بــه تخلفــات آییــن نامــه ای آموزشــگاه،
مـ
بــه ترتیبــی کــه در فصــل «نظــارت و بازرســی» آمــده اســت ،هیــات هــای نظــارت
اســتانی و مرکــزی بــوده و هیــچ مرجــع دیگــری حــق دخالــت و اعمــال نفــوذ در
ایــن امــر را نــدارد.
ـاده  :13اصــل بــر برائــت موســس اســت و حــق او اســت کــه از تخلفــات مرتبــط
مـ
بــا نقــض آییــن نامــه و دســتورالعمل هــا کــه بــه آن متهــم شــده در اولیــن فرصــت
و بــه صــورت کتبــی و رســمی مطلــع و ضمــن رؤیــت مســتندات ،بــا ذکــر دالیــل،
تفهیــم اتهــام گــردد .در صــورت عــدم وجــود دالیــل کافــی بــر احــراز و انتســاب
تخلــف ،موســس بــرای اثبــات بــی گناهــی خــود نیــاز بــه ارائــه هیــچ گونــه دفاعــی
نــدارد.
مــاده  :14موســس حــق دارد در برابــر اتهــام وارده از خــود دفــاع کنــد و عــاوه
بــر اســتماع دفاعیاتــش ،پاســخ کتبــی او دریافــت و ثبــت و صــورت جلســه گــردد
و نهایتــا از احــکام صــادره هیــات نظــارت بــه صــورت رســمی و کتبــی حداکثــر تــا
 10روز پــس از صــدور رای در قبــال ارائــه رســید مطلــع و از حــق تجدیدنظرخواهــی
در مــدت تعییــن شــده برخــوردار گــردد و نیــز بــرای احــکام خــود تقاضــای تعلیــق
و تخفیــف نمایــد کــه ا ِعمــال آن منــوط بــه موافقــت هیــات نظــارت مرکــزی اســت.
مــاده  :15موســس عــاوه بــر اجــازه اســتفاده از  6مــاه متوالــی یــا  12مــاه
متنــاوب مرخصــی منجــر بــه توقــف موقــت فعالیت(تعطیلــی) آموزشــگاه در هــر دوره
اعتبــار پنجســاله ،منــوط بــه تســویه کلیــه تعهــدات ایجــاد شــده در برابــر ذینفعــان
و اطــاع قبلــی بــه ســازمان ،حــق برخــورداری از توقــف فعالیــت بــه مــدت  4مــاه
بــرای زایمــان را خواهــد داشــت.
ـاده  :16موســس مکلــف اســت امــور آموزشــگاه را بــه نحــو شایســته و بــر پایــه
مـ
قانــون مــداری ،کارآمــدی ،پاســخگویی ،شــفافیت ،عدالــت و انصــاف اداره نمایــد.

ـاده  :17رعایــت قانــون و انجــام امــور اداری آموزشــگاه و مراجعیــن مبتنــی بــر
مـ
اصــل بــی طرفــی و پرهیــز از هــر گونــه پیــش داوری ،منفعــت جویــی یــا غــرض
 16ورزی شــخصی بــدون در نظــر گرفتــن گرایــش هــای سیاســی ،قومــی و رابطــه
خویشــاوندی ،توســط موســس الزامــی اســت.

ـاده  :19موســس مجــاز نیســت مــدارک یــا اطالعــات اضافــه بــر آنچــه در قوانین
مـ
و مقــررات پیــش بینــی شــده اســت را از مراجعیــن مطالبــه نمایــد و نبایــد هزینــه ای
بیــش از آنچــه در قوانیــن و مقــررات تصریــح گردیــده ،دریافــت کنــد .در مــواردی
کــه مطابــق مقــررات بایــد هزینــه ای دریافــت شــود ،مراتــب بــا ذکــر مســتند قانونــی
بــه مراجعیــن اعــام گــردد.
مــاده  :20موســس بایــد از ســطح دانــش و مهــارت تخصصــی کارکنــان خــود
جهــت رعایــت انضبــاط اداری و حقــوق شــهروندی مرتبــط بــا وظایــف و اختیــارات
اطمینــان حاصــل نمایــد.
ـاده  :21کارکنــان و کارآمــوزان آموزشــگاه ،الگوهــاي اخالقــي و اســامي و نمــاد
مـ
فرهنــگ مهــارت آمــوزی هســتند .لــذا تمهیــد شــرایط بــه منظــور پرهیــز از ایجــاد
مزاحمــت آموزشــگاه بــرای همســایگان ،ســاکنان محلــی و ســایر مــردم از تکالیــف
موســس اســت.
ـاده  :22موســس بایــد تدابیــر ضــروری جهــت پیشــگیری از مفقــود شــدن ،افشــا
مـ
یــا سوءاســتفاده از اطالعــات افــراد ،کــه بــه مناســبت وظایــف و اختیــارات خــود از
آنهــا مطلــع شــده اســت را اتخــاذ نمایــد.
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ـاده  :18فراهــم ســازی دسترســی مســتمر مراجعیــن بــه موســس بــرای دریافــت
مـ
پاســخ و راهنمایــی هــای الزم در چارچــوب وظایــف محولــه الزامــی مــی باشــد.

مــاده  :23در صــورت ضــرورت بــرای ا ِعمــال نظــارت الکترونیکــی و نصــب
دوربیــن ،موســس بایــد ضمــن رعایــت ضوابــط و قوانیــن مربوطــه مراتــب را بــا
هشــدار مکتــوب و اســتفاده از عالیــم قابــل رؤیــت ،بــه اطالعــات مــردم و مراجعیــن
برســاند.
مــاده  :24موســس بایــد راهنمــای دسترســی مراجعیــن بــه اطالعــات الزم
مشــتمل بــر رتبــه آموزشــگاه ،نــرخ مصــوب شــهریه ،فرآینــد ثبــت نــام و ســنجش،
مشــخصات دوره(مربــی برگــزار کننــده ،طــول مــدت ،محــل اجــرا ،ارزش و اعتبــار
مــدرک نهایــی و  )...و نیــز نحــوه دسترســی بــه اطالعــات را بــه صــورت مکتــوب یــا
مجــازی در اختیــار متقاضیــان قــرار دهــد.
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ـاده  :25موســس مکلــف اســت بــه منظــور شناســایی و رفــع مشــکالت در ارائــه
مـ
خدمــات ،بــه صــورت مســتمر کیفیــت خدمــات آموزشــی را کنتــرل و جهــت حصــول
اطمینــان از انطبــاق بــا خواســته هــای مشــتریان ،یــک برنامــه تضمیــن کیفیــت
مؤثــر و کارا را مســتقر نمایــد.

(شرایط و تکالیف متقاضی تاسیس
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فصل سوم

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد)

19

 .1تابعيت جمهوري اســامي ايران یا اتباع غیر ایرانی دارای مجوز اشتغال و
ســرمایه گــذاری در جمهــوری اســامی ایــران
 .2اعتقــاد بــه ديــن مبیــن اســام يا يكــي از اديان شــناخته شــده در قانون
اساســي جمهــوري اســامي ايــران
 .3دارا بــودن صالحيــت اخالقــي ،سياســي ،فرهنگي ،عدم اشــتهار به فســاد
اخالقــي و تجاهــر بــه فســق و نیــز عــدم وابســتگي بــه رژيــم گذشــته
بــر اســاس پاســخ دفاتــر حراســت ادارات کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای
اســتان بــه اســتعالم مرجــع مربوطــه در اداره کل
 .4نداشــتن ســوء پيشــينه كيفــري موثر بر اســاس پاســخ مراجــع ذیربط به
اســتعالم مرجــع مربوطــه در اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان
.5عدم اعتياد به مواد مخدر و روان گردان براســاس پاســخ مراجع ذیربط به
اســتعالم مرجــع مربوطــه در اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان
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ـاده  :26متقاضــی تاســیس آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد (شــخص حقيقــي
مـ
يــا نماينــده شــخص حقوقــي) بايــد واجــد شــرايط زيــر باشــد:

 .6دارا بــودن کارت معتبــر پايــان خدمت نظــام وظيفه يا معافيــت دائم غیر
وابســته بــه مشــکالت روحــی و روانــی (بــراي آقايــان)
 .7عدم اشــتغال به کار در وزارتخانهها و مؤسســات وابســته و شــرکتهای
دولتــی و مشــاغل دولتــی
 .8داشتن حداقل  18سال سن
 .9ارائــه تعهــد نامــه محضــری مطابــق مفــاد نمــون بــرگ شــماره « »1این
دســتورالعمل
تبصــره :1در صورتيكــه متقاضــی تاســیس آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد،

شــخصيتحقوقــيباشــد ضروریســت صاحبــان امضــاء مجــاز و تعهــدآور ،فــردي 21
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ن نماينــد ه شــخصیت حقوقــي بــه ســازمانمعرف ـي نماینــد امــا پروانــه
را ب ـ ه عنــوا 
تاســیس بــه نــام شــخصیت حقوقــی صــادر خواهــد گردیــد.
تبصــره :2صــدور پروانــه تاســيس بــراي دســتگاه هــا ،شــركت هــا ،موسســات و
نهادهــا و ســازمان هايــي كــه تمــام يــا بخشــي از امكانــات و اعتبــارات دولتــي را
مصــرف مــي كننــد ،مجــاز نمــي باشــد.
مــاده  :27جنســیت متقاضــی تاســیس آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد ،فــارغ
از جنســیت کارآمــوز مــی باشــد مشــروط بــر اینکــه متقاضــی پــس از اخــذ پروانــه
تاســیس آموزشــگاه ،کالســهای آموزشــی مربــوط بــه آقایــان و بانــوان را اگــر چــه بــه
صــورت همزمــان ،امــا در کارگاه هــای مجــزا برگــزار کنــد
ـره :1برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــه ســفارش بنــگاه اقتصــادی ،دانشــگاه و
تبصـ
نیــز ویــژه کارکنــان دولــت از شــرط تفکیــک جنســیت مســتثنی مــی باشــند.
ـره :2چنانچــه متقاضــی ،قصــد تاســیس آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد در
تبصـ
رشــته هــا و حرفــه هايــي كــه بــه تشــخیص و تصویــب هیــات نظــارت مرکــزی قواعد
شــرعي و عرفــي مخصــوص بــه خــود دارنــد را داشــته باشــد ،از قاعــده عــدم الــزام
بــه رعایــت تجانــس بــا کارآمــوز ،مســتثنی مــی باشــد.
ـاده  :28پــس از تاییــد احــراز شــرایط منــدرج در مــاده  26و بــا رعایــت تبصــره
مـ
هــای ذیــل آن ،بــه متقاضــی تاســیس کدرهگیــری بــا اعتبــار  6ماهــه تخصیــص داده
مــی شــود کــه پــس از مــدت ذکــر شــده و در صــورت عــدم اقــدام بــرای تامیــن
الزامــات صــدور پروانــه تاســیس ،بــه خــودی خــود باطــل خواهــد گردیــد و متقاضــی
الزم اســت مجــددا ً مراحــل احــراز شــرایط را از ابتــدا طــی نمایــد.
تبصــره :1حداکثــر دفعــات مجــاز بــرای دریافــت کــد رهگیــری  2بــار اســت و
پــس از آن متقاضــی تــا  5ســال امــکان ارائــه درخواســت مجــدد را نخواهــد داشــت.
تبصــره :2دریافــت کــد رهگیــری بــه معنــی تاییــد احــراز شــرایط فــردی و
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ماده  : 29تکالیف متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد:
 .1ثبت تقاضای تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد و بارگذاری مستندات
منــدرج در مــاده  26و تبصــره هـ�ای آن ،در پرتــال جامــع ســازمان
براســاس راهنمــای پرتــال
 .2دریافت کد رهگیری از پرتال طبق ماده  28و تبصره آن
 .3ارائه سند مالكيت و يا اجاره نامه رسمی به نام متقاضی تاسیس و تحويل
تصويــر برابــر بــا اصــل آن
 .4تامین شــرایط محیطی موثر در ارائه خدمات یادگیری با کیفیت ،مطابق
مفــاد ایــن دســتورالعمل و بــه تاییــد هیــات کارشناســی ارزیــاب
 .5ارائه تائيدیه موقعيت انتظامي ساختمان آموزشگاه از اداره نظارت بر اماكن
عمومــی ناجــا
 .6تامین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مطابق مفاد این دستورالعمل و
بــه تاییــد هیــات کارشناســی ارزیــاب
 .7اخــذ تائیــد نهائی رشــته ها و حرفه های آموزشــی مجاز براســاس تامین
شــرایط محیطــی و تجهیــزات آموزشــی و کمــک آموزشــی
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عمومــی متقاضــی تاســیس اســت و هیــچ تعهــدی بــرای صــدور پروانــه تاســیس
ایجــاد نمــی کنــد.

 .8پیشنهاد نام آموزشگاه بر اساس مفاد فصل «ضوابط تعیین نام آموزشگاه»
و تبصــره هــای آن
 .9پرداخت هزینه صدور پروانه تاسیس از طریق پرتال
 .10ابطال تمبر مالياتي موضوع بند 11ماده  46قانون مالیات های مستقیم
مصــوب  1380/11/27مجلــس شــورای اســامی
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(ضوابط تعیین نام آموزشگاه فنی و
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فصل چهارم

حرفه ای آزاد)
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ـاده  :31نــام آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد ثبــت شــده در ســامانه «اســامی
مـ
آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد» ،بــا رعایــت تاریــخ تقــدم ،مختــص شــخص حقیقی
یــا حقوقــی دارنــده پروانــه تاســیس اســت و دیگــري حــق اختیــار عیــن نــام مذکــور
یــا متجانس(تــام ،ناقــص حرکتــی ،لفظــی ،تشــابه بــا پســوند و پیشــوند و یــا نظیــر)
آن را نــدارد .ایــن حــق پــس از انحــال ،لغــو پروانــه تاســیس و ختــم فعالیــت،
منتفــی مــی شــود .همچنیــن نــام پیشــنهادی بــرای آموزشــگاه در مــوارد زیــر قابــل
تاییــد نمــی باشــد:
 .1نام هایی که مخالف موازین شرعی ،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی
معنــا یــا الفــاظ قبیحــه و مســتهجن و خــاف اخــاق حســنه باشــند
 .2نــام یــا نــام اختصاری یــا حروفی که رســما متعلق به تشــکیالت دولتی و
کشــوری باشــد(از قبیــل ایــران ،کشــور ،ملــی  ،ملــت  ،ناجــا ،نزاجــا و )...
 .3هنگامی که در یک نام پیشنهادی ،ترکیبی از دو واژه فارسی ،تداعی کننده
یــک واژه بیگانــه باشــد.
 .4چناچه تفاوت نام پیشــنهادی با نام ثبت شــده تنها در اســتفاده از پسوند
جمــع (نظیــر ان  ،ون  ،یــن  ،هــا و یــا جمــع مکســر) یــا حــذف آن باشــد
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ـاده  :30متقاضــی تعییــن نــام مــی بایســت شــخص متقاضی تاســیس آموزشــگاه
مـ
فنــی و حرفــه ای آزاد حقیقــی و یــا صاحبــان امضــاء مجــاز و تعهــدآور شــخصیت
حقوقــی یــا وکیــل رســمی دادگســتری ( بــا ارائــه وکالتنامــه ) باشــد.

 .5واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند
 .6اضافــه کــردن کلمــات توصیفی از قبیل اصــل ،نوین ،برتــر ،برترین ،نو به
اســامی ثبــت شــده قبلــی
 .7اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند
 .8استفاده از اسامی پیامبران الهی ،ائمه اطهار و نامهای متبرکه
 .9اســتفاده از کلماتی قبیل بنیاد ،انجمن ،کانون ،تشــکل ،بانک ،بهزیســت،
بهداشــت ،گمــرک ،ارشــاد ،تبلیــغ ،تبلیغــات ،فرهنگــی هنــری ،صنــدوق
قــرض الحســنه ،لیزینــگ و ...در نــام آموزشــگاه ،بــه جــز مــواردی کــه
متقاضــی حقوقــی واجــد شــرایط ،صاحــب امتیــاز نــام ثبــت شــده در اداره
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کل ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیــر تجــاری باشــد.
 .10اســتفاده از اســامی مشــهوره کــه باعــث فریب افکار عمومــی می گردد(
ماننــد کرمــان موتــور ،ســایپا  ،گلرنــگ و  )...بــه جــز بــرای مالــکان اســامی
مشــهوره
مــاده  :32بکارگیــری اســامی و اصطالحــات بیگانــه در نــام آموزشــگاه فنــی و
حرفــه ای آزاد ممنــوع بــوده و درصــورت ابهــام درخصــوص نداشــتن معــادل فارســی
مــی بایســت بوســیله متقاضــی از فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی اســتعالم شــود.
ـره  :1واژه هایــی کــه فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی وضــع معــادل فارســی
تبصـ
را بــرای آنهــا ضــروری نمــی دانــد و نیــز کلماتــی کــه هنــوز واژه فارســی معــادل
آنهــا از ســوی فرهنگســتان بــه تصویــب نرســیده اســت از شــمول مفــاد مــاده 32
مســتثنی هســتند.
ـره  :2چنانچــه متقاضــی تاسیس(پیشــنهاد دهنــده نــام) صاحــب امتیــاز برنــد
تبصـ
و یــا نماینــده انحصــاری آن برنــد در کشــور باشــد ،اجــازه اســتفاده از نــام برنــد بــرای
آموزشــگاه از شــمول مفــاد مــاده  32مســتثنی اســت.
مــاده  :33چنانچــه نتیجــه کارشناســی نــام ،نشــانگر وجــود تعــارض در نــام
پیشــنهادی بــا مفــاد ایــن دســتور العمــل باشــد ،مراتــب بــا ذکــر علــت رد نــام
پیشــنهادی ،بــه متقاضــی اطــاع رســانی مــی شــود تــا نــام هــای جدیــدی پیشــنهاد
نمایــد .در ایــن مــوارد نظریــه حاصــل از اطالعــات ثبــت شــده در ســامانه «اســامی
آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد» نظــر نهایــی محســوب مــی شــود.

(شرایط و تکالیف متقاضیان مربیگری)
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 .1تابعيت جمهوري اسالمي ايران یا اتباع غیر ایرانی دارای مجوز اشتغال در
جمهــوری اســامی ایــران
 .2اعتقــاد بــه ديــن مبیــن اســام يا يكــي از اديان شــناخته شــده در قانون
اساســي جمهــوري اســامي ايــران
 .3دارا بــودن صالحيــت اخالقــي ،سياســي ،فرهنگي ،عدم اشــتهار به فســاد
اخالقــي و تجاهــر بــه فســق و نیــز عــدم وابســتگي بــه رژيــم گذشــته
بــر اســاس پاســخ دفاتــر حراســت ادارات کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای
اســتان بــه اســتعالم مرجــع مربوطــه در اداره کل
 .4نداشــتن ســوء پيشــينه كيفــري موثر بر اســاس پاســخ مراجــع ذیربط به
اســتعالم مرجــع مربوطــه در اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان
 .5عدم اعتياد به مواد مخدر و روان گردان براســاس پاســخ مراجع ذیربط به
اســتعالم مرجــع مربوطــه در اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان
 .6نداشتن ناتوانی جسمی تاثیرگذار بر مربیگری در حرفه مورد نظر
 .7دارا بــودن کارت معتبــر پايــان خدمت نظــام وظيفه يا معافيــت دائم غیر
وابســته بــه مشــکالت روحــی و روانــی (بــراي آقايــان) و یــا معافیــت
تحصیلــی
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ـاده  :34مربیــان آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد انــواع «الــف» « ،ب» و «ج»
مـ
بايــد واجــد شــرايط زيــر باشــند:

 .8داشتن حداقل  18سال سن
ـاده  :35تکالیــف متقاضیــان مربیگــری آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد انــواع
مـ
«الــف» « ،ب» و «ج»:
 .1ش��رکت در آزم��ون پ��روژه مح��ور و مبتنی بر کار عمل��ی تعیین صالحیت
حرف�هـای مربیگرــی ک��ه توس�طـ س��ازمان برگ��زار میگرــدد بــه تفکیــک
مجموعــه حرفــه هــا و کســب حــد نصــاب حداقــل  750از  1000امتیــاز
 .2گذرانــدن دوره فنــون و روش های نوین تدریــس در مرکز تربیت مربی و

پژوهــش هــای فنــی و حرفــه ای یــا مراکــز تاییــد صالحیــت شــده توســط 31
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آن مرک��ز ،در ص��ورت موفقیــت در آزمــون پرــوژه محــور تعییــن صالحیــت
حرف��های مربیگــری و کســب نمــره قبولــی
 .3ارائــه تعهــد نامــه محضــری مطابــق مفــاد نمون بــرگ شــماره « »2این
دســتورالعمل درخصــوص پذیــرش مســئولیت هــا و عواقــب ناشــی از
تخطــی از تکالیــف مربیگــری
 .4شرکت در دوره های آموزشی به منظور حفظ سطح و ارتقاء قابلیت شغلی
و در راســتای تضمیــن اســتمرار صالحیــت حرفــه ای مربیــان
 .5ثبــت کاســتی هــا و نواقص الزامات اجــرای با کیفیــت دوره یادگیری ،در
پورتــال جامــع ســازمان بــه منظــور رفــع نواقــص توســط موســس
ـره :تامیــن مــواد مصرفــی مــورد نیــاز پــروژه عملــی آزمــون بررســی صالحیــت
تبصـ
حرفــه ای مربیگــری و نیــز پرداخــت شــهریه مصــوب دوره روش هــا و فنــون نویــن
تدریــس برعهــده متقاضــی مــی باشــد.
مــاده  :36بــرای متقاضیــان حائــز شــرایط منــدرج در مــاده  34کــه موفــق بــه
اجــرای تکالیــف بندهــای  1الــی  3مــاده  35و تبصــره ذیــل آن گردنــد بــه صــورت
خــودکار کــد شناســه مربیگــری( )IDبــا اعتبــار  5ســال تخصیــص داده شــده و بــه
نشــانی پســت الکترونیــک آنهــا ارســال خواهــد گردیــد.
ـره :1تاییــد برگــزاری دوره توســط مربــی در پورتــال جامــع ســازمان بــه منزلــه
تبصـ
پذیــرش کلیــه مســئولیت هــای آموزشــی دوره و رعایــت شــاخص هــای تضمیــن
کیفیــت اجــرا بــوده و عواقــب اداری و آییــن نامــه ای تخطــی از شــرایط و مقــررات،
مســتقیما متوجــه شــخص مربــی مــی باشــد.
ـره :2اجــرای دوره تاییــد شــده بــا ســطح دسترســی مربــی در پورتــال ،توســط
تبصـ
شــخص ثالــث ،بــدون اغمــاض منجــر بــه ابطــال کــد شناســه تدریــس خواهــد
گردیــد .ایــن دســته از افــراد تحــت هیــچ شــرایطی اجــازه شــرکت مجــدد در فراینــد
تاییــد صالحیــت حرفــه ای مربیگــری را نخواهنــد داشــت.

ـاده  :37در دوره هایــی کــه توســط دارنــدگان کــد شناســه مربیگــری برگــزار
مـ
مــی گــردد ،تعییــن طــول دوره یادگیــری بــا رعایــت شــرایط منــدرج در فصــل
«شــهریه» و فصــل «حقــوق کارآمــوزان» و نیــز تضمیــن کیفیــت فراینــد یادگیــری،
 32براســاس نظــر تخصصــی مربــی دارنــده کــد شناســه مربیگــری خواهــد بــود.

 .1تدریس دوره های بازآموزی مربیان
 .2ارائه خدمات یادگیری مهارتی در خارج از کشور
 .3تعیین طول مدت فرآیند ارائه خدمات یادگیری مستقل از ساعت استاندارد
آموزشی
 .4سنجش و ارزشیابی پایان دوره یادگیری «خاص»
 .5امضاء گواهی حضور در دوره های یادگیری
 .6انجام فرا ارزیابی اعتبارسنجی آموزشگاه های آزاد
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مــاده  :38آن دســته از دارنــدگان کــد شناســه مربیگــری( )IDکــه در فراینــد
بررســی و تاییــد صالحیــت حرفــه ای مربیگــری حداقــل 90درصــد امتیــاز کل را
کســب نماینــد ،اســتادمربی محســوب شــده و اجــازه خواهنــد داشــت عــاوه بــر
فعالیــت در آموزشــگاه هــای آزاد فنــی و حرفــه ای ،بــه صــورت مســتقل نیــز نســبت
بــه تعریــف و اجــرای دوره بــه ســفارش بنــگاه هــای اقتصــادی و دانشــگاه هــا اقــدام
نماینــد .اجــرای ایــن گونــه از دوره هــای یادگیــری منــوط بــه ثبــت قــرارداد ســفارش
محــور طرفیــن در پورتــال جامــع ســازمان خواهــد بــود .ضوابــط احــراز صالحیــت
هــای عمومــی و تخصصــی ایــن دســته از مربیــان بــه تصویــب هیــات نظــارت
مرکــزی خواهــد رســید .ایــن دســته از مربیــان عــاوه بــر مفــاد ذکــر شــده ،دارای
حــدود اختیــارات زیــر نیــز مــی باشــند:

 .7همکاری در بازرسی فنی و تخصصی از دوره های آموزشی بخش دولتی و
غیردولتــی
 .8عضویت به عنوان خبره صاحب نظر در هیات نظارت مرکزی
 .9طراحی پروژه و داوری مسابقات ملی مهارت
 .10اولویت در اعزام به مسابقات جهانی مهارت
تبصــره :1تنهــا ردیــف هــای  3الــی  10اختیــارات فــوق الذکــر ،مشــمول ســایر
مربیــان دارای کــد شناســه مربیگــری بــوده و ردیــف هــای  1و  2اختصاصــا ویــژه
اســتاد مربیــان مــی باشــد.
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ـره :2تمدیــد اعتبــار کــد شناســه مربیگــری منــوط بــه گذرانــدن دوره هــای
تبصـ
منــدرج در بنــد  4مــاده  35مــی باشــد.
ـاده  :39افــراد بــرای دریافــت ابــاغ مربیگــری در آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای
مـ
آزاد نــوع «د» بايــد واجــد شــرايط زيــر باشــند:
 .1تابعيت جمهوري اسالمي ايران.
 .2مسلمان يا پيرو يكي از اقليت هاي ديني شناخته شده و ملزم به پيروي
از قانــون اساســي جمهــوري اســامي ايــران.
 .3دارابــودن صالحيت اخالقي ،سياســي ،فرهنگي و عدم وابســتگي به رژيم
گذشــته بــه تاییــد موســس
 .4نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر
 .5عدم اعتياد به مواد مخدر و روان گردان
 .6نداشتن ناتوانی جسمی تاثیرگذار بر مربیگری در حرفه مورد نظر
 .7دارا بــودن کارت معتبــر پايــان خدمت نظــام وظيفه يا معافيــت دائم غیر
وابســته بــه مشــکالت روحــی و روانی(بــراي آقايــان) یــا معافیــت تحصیلــی
 .8دارا بودن گواهینامه مهارت در هریک از حرفه های مورد درخواست و یا
احــراز مشــخصات منــدرج در اســتاندارد
ـره :1مســئوليت معرفــی مربــی در آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد نــوع «د»
تبصـ
جهــت اخــذ گواهــي عــدم ســوء ســابقه و گواهــي عــدم اعتیــاد بــه مراجــع ذيصــاح
و نیــز اخــذ جوابیــه آن و نهایتــا بررســي و تائيــد صالحيــت عمومــی و تخصصــی
مربيــان بــه عهــده موســس آموزشــگاه اســت.
ـره :2کاركنــان رســمي ،پيمانــي و قــراردادي دولــت و شــرکت هــا و موسســات
تبصـ
وابســته بــا ارائــه مســتندات الزم از شــرایط ردیــف هــای  1الــی  5مــاده  40معــاف
مــی باشــند.

ـره :3برگزیــدگان مســابقات ملــی و بیــن المللــی مهــارت و دارنــدگان الــواح
تبصـ
 34درجــه یــک تــا چهــار از ســوی شــورای ارزشــیابی هنرمنــدان ،در حرفــه هــای رشــته

ـاده  :40در آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد نــوع «د» ،ابــاغ مربي(حداکثــر 5
مـ
ســاله) بــا رعایــت مــوارد فــوق و از طریــق پرتــال جامــع ســازمان ،بــا امضــاء و مهــر
موســس صــادر مــی گــردد.
مــاده  :41تکالیــف الزم بــرای صــدور ابــاغ مربیگــری آموزشــگاه فنــی و حرفــه
ای آزاد نــوع «د»:
 .1ورود اطالعات فردي و آموزش های مهارتی و مدارك مثبته توسط مربی
در قســمت مربوطــه ســامانه پرتــال و تاييــد آن توســط موســس.
 .2واريز مبالغ مربوطه مندرج در جدول شــماره  2آئین نامه نحوه تشــکیل و
اداره آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای آزاد مصــوب  1385/5/18هیــات
محتــرم دولــت ،بــرای هــر گــروه برنامــه ریــزی درســی بــه حســاب در
آمــد عمومــی کشــور نــزد خزانــه داری کل توســط موســس در پرتــال
ســازمان.
 .3درج و بارگذاری نتیجه اســتعالم عدم ســوء پيشــينه کیفری موثر و عدم
اعتيــاد بــه مــواد مخــدر و روان گــردان توســط موســس.
 .4صدور ابالغ مربی در هر حرفه بر اساس صالحیت فنی و بصورت مجزا ،از
طریــق پرتــال توســط موســس
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مرتبــط ،از ارائــه گواهینامــه مهــارت معــاف مــی باشــند.

تبصــره :1حراســت اداره کل اســتان مــی توانــد حداکثــر ظــرف مــدت  10روز
پــس از بارگــذاری اطالعــات فــوق الذکــر ،درخصــوص عــدم احــراز صالحیــت مربــی
اعــام نظــر نمایــد و عــدم ارائــه نظــر بــه منزلــه تائیــد صالحیــت فــردی مــی باشــد.
همچنیــن در صــورت عــدم اســتمرار صالحیــت هــای عمومــی مربــی ،ادامــه فعاليــت
مربــي مذكــور تــا پايــان همــان دوره بالمانــع اســت .لكــن بكارگيــري وي بــراي دوره
بعــدي ممنــوع بــوده و تخلــف محســوب ميگــردد.
ـره :2بكارگيــري يــك مربــي بــا رعايــت مفــاد مــاده  39ايــن دســتورالعمل در
تبصـ
چنــد حرفــه و چنــد آموزشــگاه مشــروط بــه احــراز شــرايط و همچنيــن عــدم تداخــل
ســاعات آموزشــي ،بالمانــع اســت.

مــاده  :42در آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد نــوع «د» ،در صــورت اســتمرار 35

شــرايط عمومــي و اختصاصــي مربــی بــر اســاس مــاده  39ایــن دســتورالعمل و
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اجــرای حداقــل یــک دوره آموزشــی مرتبــط در طــول مــدت اعتبــار ابــاغ مربیگــری،
تمدیــد ابــاغ بــا پرداخــت مبالــغ مربوطــه منــدرج در جــدول شــماره  2آئیــن نامــه
نحــوه تشــکیل و اداره آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای آزاد مصــوب 1385/5/18
هیــات محتــرم دولــت ،بــرای هــر گــروه برنامــه ریــزی درســی بــه حســاب در آمــد
عمومــی کشــور نــزد خزانــه داری کل توســط موســس در پرتــال ســازمان ،بالمانــع
اســت.
ـره :امــکان ثبــت مربــی جدیــد و برخــورداری از اختیــارات منــدرج در مــواد
تبصـ
 41 ،40 ،39و  42و تبصــره هــای ذیــل آن ،منــوط بــه ارائــه تعهدنامــه محضــری
مطابــق نمــون بــرگ شــماره « »3از جانــب موســس آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد
نــوع «د» مــی باشــد.

احراز صالحیت کارکنان آموزشگاه
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فصل ششم

فنی و حرفه ای آزاد
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.1تابعيت جمهوري اسالمي ايران یا اتباع غیر ایرانی دارای مجوز اشتغال در
جمهــوری اســامی ایــران
.2اعتقاد به دين مبین اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي
جمهــوري اســامي ايران
.3دارا بودن صالحيت اخالقي ،سياسي ،فرهنگي ،عدم اشتهار به فساد اخالقي
و تجاهــر بــه فســق و نیــز عــدم وابســتگي بــه رژيــم گذشــته
.4نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر
.5عدم اعتياد به مواد مخدر و روان گردان
.6دارا بــودن کارت معتبــر پايــان خدمــت نظــام وظيفه يا معافيــت دائم غیر
وابســته بــه مشــکالت روحــی و روانــی (بــراي آقايــان)
.9داشتن حداقل  18سال سن
ي شــاغل در آموزشــگاه (كادر اداري و
مــاده  :44تأييــد صالحيــت نيروهــا 
ل کارکنــان ســازمان آمــوزش
آموزش ـي) براســاس مفــاد مــاده  43و ضوابــط معمــو 
فنــی و حرفــه ای کشــور و نیــز مبتنــی بــر تعهدنامــه محضــری نمــون بــرگ شــماره
« »1بــرای آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد انــواع «الــف»« ،ب» و «ج» و نمــون
بــرگ شــماره « »3بــرای آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای آزاد نــوع «د» ،برعهــده
موســس ميباشــد والزم اس ـت صاحــب پروانــه تاســیس اســامي اي ـن افــراد و هــر
گونــه تغییــرات را بصــورت بــه روز رســانی شــده ،در پورتــال جامــع ســازمان ثبــت
نمایــد.

ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ا ی آزاد

مــاده  :43کارکنــان آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد بايــد واجــد شــرايط زيــر
باشــند:

تبصــره :چنانچــه عــدم صالحيــت عمومــي هــر يــك از نيروهــاي شــاغل در
آموزشــگاه توســط هيــات نظــارت بصــورت قطعــي احــراز و بــه موســس ابــاغ شــود،
موســس موظــف اســت حداکثــر ظــرف مــدت  1مــاه نســبت بــه جایگزینــی بــا فــرد
واجــد شــرايط منــدرج در مــاده  43اقــدام نمايــد.

مــاده  :45صاحــب یــا صاحبــان پروانــه تاســیس مــی تواننــد بــا رعایــت مفــاد 39

تبصــره  2مــاده  27در هــر مقطــع بــا تعییــن تکلیــف تمامــی تعهــدات آموزشــی،
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فصل هفتم
انتقال و واگذاری پروانه تاسیس

ـره :1در شــرایط زیــر انتخــاب یکــی از دو گزینــه ابطــال پروانــه تاســیس و یــا
تبصـ
انتقــال و واگــذاری آن ،حســب مــورد بــا صاحــب یــا صاحبــان پروانــه یــا قیــم یــا
وکیــل قانونــی و یــا وراث خواهــد بــود:
 .1استخدام در نهاد ها و دستگاه های دولتی پس از دریافت پروانه تاسیس
 .2تغییرات ثبتی در موسسه حقوقی
 .3انحالل شركت/موسسه حقوقي
 .4بیماری منجر به از کار افتادگی موسس
 .5فوت موسس
تبصــره :2درصــورت زايــل شــدن صالحيــت موســس حقیقــی یــا حقوقــی بــه
تشــخیص و ابــاغ کتبــی هیــات نظــارت مرکــزی ،صاحب(صاحبــان) پروانــه تاســیس
مکلــف انــد ضمــن پرهیــز از ایجــاد تعهــد جدیــد ،تمامــی تعهــدات آموزشــی ،مالــی،
حقوقی(مدنــی و کیفــری) و قانونــی خــود را در قبــال ذینفعــان اجــرا و تســویه نمایند
و پروانــه تاســیس نیــز باطــل خواهــد شــد ،موسســین ایــن دســته از آموزشــگاه هــا
تحــت هیــچ شــرایطی اجــازه تاســیس مجــدد آموزشــگاه نخواهنــد داشــت.
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مالــی ،حقوقی(مدنــی و کیفــری) و قانونــی در قبــال ذینفعــان و بــا ارائــه درخواســت
محضــری مطابــق نمــون بــرگ شــماره « »4بــا اطــاع و تاییــد ســازمان ،امتیــاز
آموزشــگاه را بــه شــخصیت حقیقــی یــا حقوقــی واجــد شــرایط منــدرج در مــاده 26
و تبصــره هــای ذیــل آن واگــذار نماینــد.

43
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فصل هشتم
مهارت آموزان ،کارآموزان ،حقوق و
تکالیف آنان

مــاده  :47بــه جــز در مــواردی کــه فعالیــت حرفــه آمــوزی و مهــارت آمــوزی
موجــب ایجــاد خطــر بــرای توانخــواه مــی گــردد ،حــق همــه توانخواهــان اســت کــه
بــدون هرگونــه محدودیتــی آزادانــه و آگاهانــه بــه یادگیــری مــادام العمــر بپردازنــد.
مــاده  :48حــق هــر کارآمــوز و مهــارت آمــوز اســت کــه حریــم خصوصــی او
محتــرم شــمرده شــده و اطالعــات فــردی و خانوادگــی اش بــدون اجــازه آگاهانــه
وی و یــا بــدون حکــم قانــون ،افشــا و منتشــر نشــود و در اختیــار هیــچ کــس قــرار
نگیــرد و هیــچ یــک از کارکنــان ســازمان و آموزشــگاه مجــاز بــه تجســس در زندگــی
خصوصــی کارآمــوزان و مهــارت آمــوزان نیســتند.
ـاده  :49کارآمــوزان و مهــارت آمــوزان آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد بعنــوان
مـ
مخاطــب ،مشــتری و اصلــی تریــن رکــن یادگیــری ،دارای حقــوق حقــه ای مــی
باشــند کــه بــه بخــش هــای زیــر تقســیم مــی گــردد:
الف -حقوق قبل از کارآموزی و مهارت آموزی:
 .1تکریم شدن متقاضی یادگیری
 .2دریافــت مشــاوره بــرای انتخــاب دوره آموزشــی و آگاه شــدن از چشــم
انــداز شــغلی آتیــه مرتبــط بــا مهــارت هــای کســب شــده (در مراکــز ارائــه
خدمــات یادگیــری تخصصی(نــوع «الــف»)
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مــاده  :46بــه جــز در مــواردی کــه شــرع مقــدس اســام ،احــکام و دســتورات
خــاص دارد ،حــق همــه شــهروندان اســت کــه بــدون تبعیــض جنســیتی ،نــژادی،
قومیتــی و جغرافیایــی ،آزادانــه و آگاهانــه بــه یادگیــری مــادام العمــر بپردازنــد.

 .3توجیه شدن در خصوص مفاد ماده  50و تبصره های ذیل آن
 .4مطلع شدن از محتوای دوره ها
 .5دسترســی بــه برنامــه اجــرای دوره هــای یادگیــری ( نوبــت اجــرا -طــول
دوره -تاریــخ شــروع و پایــان دوره و ) ...
 .6اطــاع از نحــوه ثبــت نــام و تشــریفات پذیــرش کارآمــوز و مهــارت آمــوز
(مــدارک -زمــان مراجعــه -آزمــون یــا مصاحبــه ورودی -قــرارداد کارآمــوزی و
مهــارت آمــوزی -میــزان شــهریه مصــوب دوره هــا و ) ...
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 .7دریافــت یــک نســخه کامــل از قــرارداد کارآمــوزی یــا مهــارت آمــوزی کــه
در آن کلیــه تکالیــف و حقــوق طرفیــن مشــخص و بــه امضــاء رســیده باشــد.
 .8آگاه شــدن از نحــوه ارســال انتقــاد یــا پیشــنهاد بــرای موســس ،کانــون
انجمــن هــای صنفــی و ســازمان
 .9ثبــت نظــرات کارآمــوز و مهــارت آمــوز در مــورد کیفیــت خدمــات
راهنمایــی ،مشــاوره و پذیــرش ،در پورتــال جامــع ســازمان
ب -حقوق حین کارآموزی و مهارت آموزی:
 .1اط�لاع از ضواب��ط و مق�رـرات اداری ،آموزش��ی و انضباطــی آموزشــگاه فنــی
و حرفــه ای آزاد
 .2آگاه شــدن از امکانــات رفاهــی ،فرهنگــی و کمــک آموزشــی آموزشــگاه
فنــی و حرفــه ای آزاد و چگونگــی بهــره منــدی از آنهــا
 .3اطــاع از ســرفصل هایــی کــه در دوره یادگیــری فراخواهــد گرفــت همــراه
بــا مــدت آمــوزش تئــوری و عملــی هــر یــک از بخــش هــا
 .4مطلــع شــدن از ضوابــط و مقــررات ایمنــی و بهداشــت فــردی و کارگاهــی
از طریــق مربــی و اســتفاده از لبــاس کار و تجهیــزات ایمنــی فــردی
 .5برخــورداری از ایمنــی محیــط و تجهیــزات بــه منظــور حفــظ ســامت
جســمی و روانــی کارآمــوز و مهــارت آمــوز
 .6دراختیــار داشــتن تجهیــزات ،ابــزار و مــواد مصرفــی کافــی بــرای انجــام
تمریــن هــای آمــوزش عملــی در کارگاه هــا
 .7بهره مندی از مربی ماهر برای فراگیری مهارت
 .8مص��ون بوــدن از ارج��اع کارش��خصي ب��ه کارآمــوزان و مهــارت آمــوزان
توسـ�ط کارکنـ�ان آموزشـ�گاه
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 .9ثبــت نظــرات کارآمــوز و مهــارت آمــوز در مــورد کیفیــت اجــرای دوره
یادگیــری ،در پورتــال جامــع ســازمان

 .1مطلع شدن از ضوابط و مقررات تعیین صالحیت حرفه ای
 .2اطــاع از ارزش و اعتبــار مــدارک مهارتــی صــادر شــده بــرای کارآمــوزان
موفــق و گواهــی شــرکت در دوره بــرای مهــارت آمــوزان
 .3اطالع از هزینه های شرکت در سنجش صالحیت حرفه ای
 .4اطــاع از روش اعتــراض بــه نتایــج ســنجش صالحیــت حرفــه ای ،نحــوه
اجــرا ،محتــوای پــروژه هــا و  ...و مــدت زمــان رســیدگی بــه اعتراضــات
 .5حــق برخــورداری از ارزشــیابی عادالنــه صالحیــت حرفــه ای و اعتــراض
بــه نتیجــه
مــاده  :50تکالیــف و وظایــف کارآمــوزان و مهــارت آمــوزان آموزشــگاه فنــی و
حرفــه ای آزاد بــه شــرح زیــر اســت:
 .1رعايت كليه ضوابط و مقررات مندرج در آئين نامه و ماده 50
 .2رعایــت موازيــن اســامي و اخالقــي و حســن رفتــار و اخــاق و همــكاري
بــا یکدیگــر و کارکنــان آموزشــگاه
 .3شــرکت بــه موقــع و مســتمر مطابــق برنامــه تعييــن شــده بــر اســاس
قــرارداد ،در فراینــد یادگیــری
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ج -حقوق بعد از کارآموزی و مهارت آموزی:

 .4اســتفاده از لبــاس کار مناســب ،مشــارکت در نظافــت محــدوده كارگاه،
چیدمــان منظــم ابــزارآالت ،حفظ و مراقبت از وســايل شــخصی و آموزشــگاهی
در دوره هــای غیــر مجــازی و نیــز اعــام هرگونــه تغییــر در نشــانی و شــماره
تمــاس بــه آموزشــگاه
 .5پرداخــت شــهریه دوره آموزشــی ،هزینــه هــای مربــوط بــه ثبــت نــام و
حــق تشــریفات آزمــون برابــر تعرفههــای ســازمان
 .6انجــام ثبــت نــام و انتخــاب دوره توســط خــود کارآمــوز و ولــی مهــارت
آمــوز و پذیــرش مســئولیت هــر گونــه اشــتباه در ثبــت نــام و درج اطالعــات
غیرقابــل ویرایــش
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 .7تحقیــق قبــل از ثبــت نــام درخصــوص تناســب و قابلیــت گواهــی یــا
گواهینامــه هــای صــادره منتــج از دوره ،بــا اهــداف فــردی (ترویــج فرهنــگ
مهــارت آمــوزی ،ادامــه تحصیــل ،ترفیــع شــغلی و…) وآگاهــی از اینکــه
آموزشــگاه پــس از ارائــه مشــاوره ،هیــچ مســئولیتی درقبــال انتخــاب دوره
کارآمــوز و مهــارت آمــوز بــر عهــده نــدارد.
 .8پرهیــز از اعمالــی همچــون ایجــاد اختــال و نفــوذ غیرمجاز(هــک) در
شــبکه و رایانــه هــای متصــل بــه آن ،تولیــد و انتشــار بدافزارهــا ،جعــل و
دســتکاری اطالعــات ،مزاحمــت هــای رایانــه ای ،دریافــت غیرمجــاز اطالعــات
از سیســتم یــا شــبکه رایانــه ای ،تکثیــر غیــر مجــاز یــک برنامــه رایانــه ای
حمایــت شــده و نیــز جاسوســی و تفتیــش بــه وســیله ابزارهــای مربــوط بــه
افشــا و انتقــال یــا اســتفاده از اســرار تجــاری و بازرگانــی بــه ویــژه در دوره
هــای یادگیــری مجــازی
تبصــره :1چنانچــه كارآمــوز و مهــارت آمــوز بــه تجهيــزات و وســايل آموزشــی و
كمــك آموزشــي و ســاختمان و تاسیســات آموزشــگاه يــا امــوال ســاير كارآمــوزان،
عمــدا یــا در اثــر ســهل انــگاری و یــا بــه علــت عــدم توجــه بــه دســتورات مربــی و
مقــررات کارگاهــی خســارتي وارد نمایــد ،مکلــف اســت خســارت وارده را جبــران
ـن یادگیــری،
نمايــد .خرابــی وســایل آموزشــی و کمــک آموزشــی در نتیجــه تمریـ ِ
مشــمول ایــن تبصــره نمــی گــردد.
تبصــره :2در صــورت غيبــت كارآمــوز و مهــارت آمــوز بــدون اطــاع و توافــق بــا
آموزشــگاه ،آموزشــگاه تکلیفــی بــراي جبــران مهــارت عقــب افتــاده وی و یــا اســترداد
تمامــی یــا بخشــی از شــهریه نخواهــد داشــت.
تبصــره :3مرجــع رســیدگی بــه اعتــراض کارآمــوز و مهــارت آمــوز بــه ترتیــب
موســس ،کانــون انجمــن هــای صنفــی کارفرمایــی اســتان و نهایتــا هیــات نظــارت
اســتان اســت.
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ـره :4تاییــد اخــراج کارآمــوز و مهــارت آمــوز دارای تخلفــات انضباطــی ،منــوط
تبصـ
بــه وجــود حداقــل دوبــار اخطــار کتبــی بــا فاصلــه حداقــل  10روز و ارائــه مســتندات
مطابــق نمــون بــرگ شــماره « »5و تاییــد نهایــی کانــون انجمــن هــای صنفــی
کارفرمایــی اســتان خواهــد بــود .در چنیــن مــواردی آموزشــگاه مکلــف اســت مابقــی
شــهریه دریافــت شــده مطابــق قــرارداد کارآمــوزی و مهــارت آمــوزی را بــه تناســب
مــدت باقــی مانــده از دوره مســترد نمایــد.
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ـره :5در صــورت انصــراف کارآمــوز و مهــارت آمــوز از شــرکت در دوره یادگیری
تبصـ
از زمــان ثبــت نــام تــا حداکثــر پایــان  %5از کل طــول مــدت دوره ،اســترداد %80
شــهریه (براســاس قــرارداد کارآمــوزی و مهــارت آمــوزی) امکانپذیــر اســت و در
صــورت انصــراف پــس از گذشــت مــدت ذکــر شــده ،هیــچ مبلغــی بــه کارآمــوز و
مهــارت آمــوز مســترد نخواهــد گردیــد.
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توسعه و گسترش آموزشگاه فنی و
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فصل نهم

حرفه ای آزاد
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 .1ارائــه يــك نســخه تفاهــم نامــه يــا قــرارداد کــه مفــاد آن مشــخص کننده
تعهــدات طرفیــن و نــوع خدمــات متقابــل بــوده و مــدت اعتبــار تفاهــم
نامــه يــا قــرارداد بیشــتر از اعتبــار باقــی مانــده از پروانــه تاســیس آموزشــگاه
نباشــد.
 .2ارائه تاییدیه اصالت تفاهم نامه يا قرارداد از مرجع ذیصالح
 .3ارائ��ه تاييدی��ه مرجع صادر کننده مجوز موسســه غیر ایرانی مبنی بر معتبر
بــودن فعالیت آموزشــی موسســه
 .4ارائــه يــك نمونــه گواهينامه رســمي پايان دوره موسســه طرف قــرارداد به
همــراه ترجمــه فارســي آن
تبصــره :1ســازمان اجــازه فعالیــت موسســه ارائــه دهنــده خدمــات یادگیــری
مهارتــی غیــر ایرانــی در کشــور را ،توســط دفتــر مرکــزی حراســت از مراجــع ذیصالح
اســتعالم خواهــد نمــود.
ـره :2اجــرای دوره هایــی کــه تمامــی یــا بخشــی از مفــاد و محتــوای آن مغایــر
تبصـ
بــا اصــول و ارزشــهای اســامی و قوانیــن جمهــوري اســامي ايــران بــوده و یــا مغایــر
بــا تکالیــف ،وظایــف و شــئونات ســازمان اســت ،اکیــدا ممنــوع مــی باشــد.
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ـاده  :51اخــذ نمايندگــي از موسســات ارائــه دهنــده خدمــات یادگیــری مهارتــی
مـ
غیــر ایرانــی بــراي آموزشــگاه هــاي فنــی و حرفــه ای آزاد در رشــته هــای منــدرج در
پروانــه تاســیس آموزشــگاه ،بــا ارائــه مــدارك ذيــل بــه پیوســت درخواســت رســمی
موســس ،و بــا تشــخیص و تاییــد هيــات نظــارت مرکــزی امــکان پذیــر اســت.

تبصــره :3اگــر چــه موســس موظــف بــه ثبــت اینگونــه دوره هــا در پرتــال
خواهــد بــود امــا ارائــه خدمــات یادگیــری ،مبلــغ شــهريه ،ســنجش ،ارزشــيابي و
صدورگواهينامــه در ایــن قبیــل دوره هــا ،تابــع ضوابــط و مقــررات آموزشــي موسســه
خارجــي اســت لیکــن ســایر مقــررات مرتبــط بــا ايــن نــوع دوره هــا ،عينــا مشــابه
ضوابــط دوره هــای عــادی و جــاری آموزشــگاه بــوده و طرفیــن ملــزم بــه رعايــت آن
مــي باشــند.
مــاده :52اخــذ نمايندگــي از موسســات مجــاز ارائــه دهنــده خدمــات یادگیــری
ایرانــی کــه مرجــع صــدور پروانــه فعالیــت آموزشــی آنهــا در قانــون مشــخص شــده
باشــد ،بــراي آموزشــگاه هــاي فنــی و حرفــه ای آزاد ،بــا ارائــه مــدارك ذيــل بــه
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پیوســت درخواســت رســمی موســس ،و بــا تشــخیص و تاییــد هيــات نظــارت اســتان
امــکان پذیــر اســت.
 .1ارائــه يــك نســخه تفاهم نامــه يا قرارداد پيشــنهادي که مفاد آن مشــخص
کننــده تعهــدات طرفیــن و نــوع خدمــات متقابــل بــوده ،اصالــت تفاهــم
نامــه يــا قــرارداد از طریــق اســتعالم بــرای هیــات نظــارت اســتان محــرز
گردیــده و مــدت اعتبــار تفاهــم نامــه يــا قــرارداد بیشــتر از اعتبــار باقــی
مانــده از پروانــه تاســیس آموزشــگاه نباشــد.
 .2ارائه يك نمونه گواهينامه رسمي پايان دوره موسسه طرف قرارداد
ـره :1هیــات نظــارت اســتان ،اعتبــار موسســه یــا مرکــز ارائــه دهنــده خدمــات
تبصـ
یادگیــری اعطــاء کننــده نمایندگــی را ،بــه يكــي از روش هــاي زيــر احــراز خواهــد
نمــود:
الــف – ســوابق معتبــر ارزيابــي موسســه یــا مرکــز ارائــه دهنــده خدمــات
یادگیــری اعطــاء کننــده نمایندگــی ،در ســازمان موجــود باشــد.
ب  -اعتبــار موسســه یــا مرکــز ارائــه دهنــده خدمــات یادگیــری اعطــاء کننــده
نمایندگــی و نیــز مجــاز بــودن آن موسســه بــه اعطــاء نمایندگــی ،كتبــا و در
پاســخ بــه اســتعالم اداره کل ،توســط مرجــع قانونــی صــدور پروانــه فعالیــت
آموزشــی آن ،تاييــد شــده باشــد.
ـره :2اجــرای دوره هایــی کــه مغایــر بــا تکالیــف ،وظایــف و شــئونات ســازمان
تبصـ
اســت ،اکیــدا ممنــوع مــی باشــد.
تبصــره :3اگــر چــه موســس موظــف بــه ثبــت اینگونــه دوره هــا در پرتــال
خواهــد بــود ،امــا ارائــه خدمــات یادگیــری ،مبلــغ شــهريه ،ســنجش ،ارزشــيابي و
صدورگواهينامــه در ایــن قبیــل دوره هــا ،تابــع ضوابــط و مقــررات آموزشــي موسســه
یــا مرکــز ارائــه دهنــده خدمــات یادگیــری اعطــاء کننــده نمایندگــی اســت ،لیکــن
ســایر مقــررات مرتبــط بــا ايــن نــوع دوره هــا ،عينــا مشــابه ضوابــط دوره هــای عــادی
و جــاری آموزشــگاه بــوده و طرفیــن ملــزم بــه رعايــت آن مــي باشــند.
ـاده :53ایجــاد یــک یــا چنــد کارگاه آموزشــی موقــت در یــک یــا چنــد منطقــه
مـ
روســتایی و عشــایری در چارچــوب رشــته هــا و حرفــه هــای منــدرج در پروانــه
تاســیس ،بــا رعایــت شــرایط زیــر بــرای آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای آزاد نــوع

«د» ،امــکان پذیــر مــی باشــد:
 .1اخــذ مجــوز از هیــات نظارت اســتان به نحــوی که بازه زمانی مجــوز فراتر از
اعتبــار پروانــه تاســیس نباشــد
 .2ارائــه ســند مالکیــت یا اجاره نامه رســمی یا توافــق نامه معتبــر مبنی بر در
اختیــار داشــتن فضــای فیزیکــی تــا پایــان دوره مجــوز
ـره :1موســس مــی توانــد تکالیــف مدیریتــی کارگاه موقــت را بــر اســاس توافــق
تبصـ
بــا مربــی دوره ،بــه وی محــول نمایــد امــا ایــن امــر رافــع مســئولیت و تکالیــف
موســس نخواهــد بــود.
ـره :2اســتمرار و یــا تمدیــد مجــوز ارائــه خدمــات یادگیــری مهارتــی در کارگاه
تبصـ
آموزشــی موقــت مناطــق روســتایی و عشــایری ،منــوط بــه عــدم وجــود تخلــف
ثبــت شــده در پرونــده آموزشــگاه در دوران بهــره بــرداری از مجــوز و موافقــت هيــات
نظــارت اســتان اســت.
ـره :3ســایر مقــررات مرتبــط بــا ايــن نــوع دوره هــا ،عينــا مشــابه ضوابــط دوره
تبصـ
هــای عــادی و جــاری آموزشــگاه بــوده و طرفیــن ملــزم بــه رعايــت آن مــي باشــند.
ـاده :54بــه اســتناد قســمت «الــف» بنــد « »3مــاده  1ایــن دســتورالعمل ،مراکــز
مـ
تخصصــی خدمــات یادگیــری فنــی و حرفــه ای( گــروه «الــف») بــرای اعطــاء مجــوز
فعالیــت تخصصــی تحــت لیســانس و یــا نمایندگــی بــه آموزشــگاه هــای گــروه «د»،
تاســیس شــعب اقمــاری و زنجیــره ای در کشــور ،تاســیس شــعبه ارتقــاء مهــارت در
شــهرکهای صنعتــی و نیــز ارائــه خدمــات یادگیــری ســیار در بنگاههــای اقتصــادی،
دانشــگاه هــا ،روســتاها و مناطــق عشــایری ،زنــدان هــا ،پــادگان هــا ،مــدارس و غیــره،
تنهــا بایــد از طریــق ثبــت وقایــع در پورتــال ،ســازمان را مطلــع نماینــد و نیــازی بــه
طــی مراحــل درج شــده در ایــن فصــل ندارنــد.
ـره :1تاســیس شــعب اقمــاری و زنجیــره ای در خــارج از کشــور ،مســتلزم اخــذ
تبصـ
مجــوز از هیــات نظــارت مرکــزی اســت.
تبصــره :2بــه اســتناد قســمتهای «ب»« ،ج» و «د» بنــد « »3مــاده  1ایــن
دســتورالعمل ،ایجــاد شــعبه تنهــا بــرای آموزشــگاه هــای گــروه «الــف» امــکان پذیــر
اســت.
ـاده :55جابجایــی آموزشــگاه تنهــا بــا موافقــت هیــات نظــارت اســتان و فقــط در
مـ

ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ا ی آزاد

محــدوده اســتان مجــاز اســت .انتقــال آموزشــگاه از اســتانی بــه اســتان دیگــر و نیــز
انتقــال بــه مرکــز اســتان ممنــوع مــی باشــد.
ـاده :56دو یــا چنــد آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد نــوع «د» ،بــا رعایت شــرایط
مـ
زیــر مــی تواننــد در چارچــوب رشــته هــا و حرفــه هــای منــدرج در پروانــه تاســیس،
بــا هــم ادغــام شــده و در قالــب یکــی از شــخصیت هــای حقوقــی منــدرج در قانــون
تجــارت ،تحــت یــک نــام واحــد و الزامــا در یــک مــکان واحــد ،بــه فعالیــت بپردازنــد،
مشــروط بــر اینکــه:
 .1هــر کــدام از آموزشــگاه ها فاقــد تخلف و پرونده مفتــوح در هیات نظارت
اســتان و یــا هیــات نظــارت مرکــزی باشــند.
 .2هــر کدام از آموزشــگاه ها در ســال قبــل از ادغام ،الزاما ثبــت نام کارآموز
داشــته باشــند.
 .3تجانس رشته ها در فرایند ادغام  ،از منظر احکام و دستورات شرع مقدس
اســام رعایــت گردد.
 .4هــر کدام از آموزشــگاه ها فرم اقرارنامه محضــری مطابق نمون برگ ذیل
ایــن مــاده را تکمیــل نماینــد.
تبصــره :1پروانــه تاســیس جدیــد بــه نــام شــخصیت حقوقــی صــادر مــی گــردد
و بــا صــدور ایــن پروانــه ،اعتبــار پروانــه هــای قبلــی ملغــی و نــام آموزشــگاه هــای
اولیــه (درصــورت عــدم انتخــاب بــرای آموزشــگاه جدیــد) از بانــک اطالعــات اســامی
آموزشــگاه هــا ،حــذف خواهــد شــد و پــس از آن امــکان بازگشــت بــه وضعیــت اولیــه
وجــود نخواهــد داشــت.
ـره :2ســابقه فعالیــت و عملکــرد آموزشــی آموزشــگاه جدیــد در پرتــال ،برآینــد
تبصـ
ســابقه و عملکــرد هرکــدام از آموزشــگاه هــا خواهــد بــود.
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ـره :3آموزشــگاه هایــی کــه قبــل صــدور ایــن دســتورالعمل ،در قالــب شــیوه
تبصـ
نامــه تشــکیل گــروه اقــدام بــه مشــارکت نمــوده انــد ،مجازنــد در مــدت باقــی مانــده
از قــرارداد ،ادغــام گردنــد .در غیــر اینصــورت ضــرورت دارد پــس پایــان مــدت
قــرارداد فــی مابیــن ،یــا بــه صــورت مســتقل و یــا مطابــق مفــاد ایــن مــاده بــه
فعالیــت ادامــه دهنــد.

اقرارنامه محضری انصراف از ادامه فعالیت آموزشگاه برای ادغام با یک
یا چند آموزشگاه
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 ،..................................بــه ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور و اداره کل
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هــای فنــی و حرفــه ای آزاد ،نســبت بــه ابطــال پروانــه تاســیس موجــود و صــدور
پروانــه تاســیس جدیــد بنــام شــرکت  /موسســه  ...........................بــه شــماره ثبــت
 ..................اقــدام نمایــد و در ایــن خصــوص هرگونــه اعتــراض را در هــر زمــان نــزد
هــر مرجــع ذیصالحــی از خــود ســلب و اســقاط مــی نمایــم.
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نمون برگ موضوع ماده  56فصل نهم
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ارائه خدمات یادگیری به صورت ویژه
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فصل دهم

(خاص) و خصوصی
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مــاده  :58هنگاميكــه نيــاز متقاضــي دریافــت خدمــات یادگیــری ،بــا کل یــا
قســمتی از یــک اســتاندارد شــغل و یــا شايســتگي بــرآورده نمــی شــود و یــا فراتــر
از اســتانداردهای شــغل و شايســتگي موجــود اســت ،آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه
ای آزاد در صــورت اســتفاده از مربیــان دارای  IDمجازنــد در چارچــوب رشــته هــا
و حرفــه هــای منــدرج در پروانــه تاســیس یــا مجــوز تدریــس ،درخواســت دریافــت
کننــده خدمــات یادگیری(کارآمــوز ،ولــی یــا قیــم مهــارت آمــوز ،بنــگاه اقتصــادی و
 )...را بــرای اجــرای دوره هــای ویژه(خــاص) مبتنــی بــر توافــق رســمی طرفیــن حــول
محــور عنــوان ،ســرفصل هــا ،محتــوا ،شــهریه ،محــل برگــزاری و مــدت دوره ،اجابــت
نماینــد و در پایــان دوره گواهــی تاییدیــه حضــور در دوره را مطابــق محتــوای «نمــون
بــرگ فصــل دهــم» ،صــادر نماینــد.
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ـاده  :57چنانچــه متقاضــي دریافــت خدمــات یادگیــری ،خواســتار آمــوزش کل
مـ
یــا قســمتی از یــک اســتاندارد شــغل و یــا شايســتگي کــه منجــر بــه شــرکت در
فرآینــد ســنجش رســمی ســازمان و دریافــت گواهینامــه مهــارت رســمی براســاس
ســاعت اســتاندارد مــی گــردد(در صــورت کســب حــد نصــاب الزم) بــه صــورت
خصوصــی و خــارج از دوره هــای معمــول و جــاری آموزشــگاه باشــد ،تمامــی
آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای آزاد نــوع «الــف»« ،ج» ،و «د» مجازنــد ضمــن
تشــخیصی ســطح مهــارت متقاضــی (تعییــن ســطح) ،براســاس توافــق
ارزشــیابی
ِ
رســمی و کتبــی بــا کارآمــوز ،ولــی یــا قیــم مهــارت آمــوز ،بنــگاه اقتصــادی و ...
حــول محــور ســرفصل هــا ،محتــوا ،شــهریه  ،طــول مــدت دوره و شــرکت در فراینــد
ســنجش و ارزشــیابی ســازمان ،در چارچــوب رشــته هــا و حرفــه هــای منــدرج در
پروانــه تاســیس بــه ارائــه دوره هــای خصوصــی در محــل آموزشــگاه مبــادرت نماینــد.

ـره :ایــن دوره هــا منجــر بــه صــدور گواهینامــه رســمی ســازمان نخواهــد شــد
تبصـ
لیکــن ســایر مقــررات مرتبــط بــا آن ،عينــا مشــابه ضوابــط دوره هــای عــادی و جاری
آموزشــگاه بــوده و طرفیــن ملــزم بــه رعايــت آن مــي باشــند.
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حداقل الزامات صدور پروانه
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فصل یازدهم

تاسیس و تمدید آن
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مــاده  :60حداق��ل الزام��ات محی��ط یادگی��ری ،بــرای تاســیس و تمدیـ�د پروانـ�ه
مراکــز تخصصــی خدمــات یادگیــری فنــی و حرفــه ای (آموزشــگاه نــوع «الــف») کــه
بایــد توســط متقاضــی تاســیس(بنگاه اقتصــادی) دارای کــد رهگیــری از پرتــال طبــق
مــاده  28و تبصــره آن ،تامیــن گــردد ،بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
 .1تامیــن حداقــل ســرانه فضــای آموزشــی و کارگاهــی مــورد نيــاز
آموزشــهاي نظــري و كارگاهي(عــاوه بــر فضــاي عمومــي) ،متناســب بــا حداقــل
 12نفــر كارآمــوز یــا مهــارت آمــوز در یــک گــروه شــغلی ،مطابــق جــدول شــماره
 1ضمیمــه فصــل یازدهــم دســتورالعمل.
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مــاده  :59محیــط یادگیــری شــامل امکانــات و فضــای آموزشــی ،تجهیــزات
و ابــزارآالت ،مــواد مصرفــی یادگیــری و ســایر مولفــه هــای موثــر در فراینــد
یادگیــری اســت و متقاضــی تاسیس/موســس (تامیــن کننــده خدمــات یادگیــری)
بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه محیــط بــرای یادگیــری مناســب اســت و حداقــل
الزامــات مربــوط بــه آن و نیــز ضروریــات مــورد تاکیــد آییــن نامــه حفاظــت فنــی
و بهداشــت کار ،رعایــت شــده و کارکنــان و ســایر مولفــه هــای موثــر در فراینــد
یادگیــری بــه درســتی انتخــاب ،بکارگیــری ،نگهــداری و بروزرســانی مــی شــوند.
مســئولیت تمهیــد الزم بــرای پوشــش بيمــه اي (نظیــر بيمــه حــوادث ،مســئوليت
مدنــي ،آتــش ســوزي ،ســيل ،زلزلــه و  )....و نیــز اطمینــان از اســتحکام بنــا بــرای
کاربــری آموزشــی ،بــر عهــده موســس اســت.

 .2تامیــن حداقــل فضــای عمومــی مــورد نیــاز (شــامل فضــاي اداري ،انبــار
مــواد مصرفــی ،رختکــن ،ســرويس بهداشــتي ،فضــاي تنفــس و نمازخانــه و )...
 .3تامیــن تجهيــزات ،ابــزار و مــواد مصرفــي مــورد نیــاز بــرای ارائــه خدمــات
یادگیــری منطبــق بــا مندرجــات اســتانداردهای شایســتگی و یــا شــغل
.4

بکارگیری مربیان دارای کد شناسه مربیگری()ID
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صنایع رنگ

1

2

3

60

5

30

صنایع شیمیایی

1

2

3

60

5

30

پلیمر

1

2

3

60

5

30

پتروشیمی

1

2

3

60

5

30

صنایع چرم ،پوست،
خز

1

2

3

60

5

30

صنایع فلزی

1

2

3

60

5

30

صنایع نساجی

1

2

3

60

5

30

دوخت ،بافت و
پوشاک

1

2

3

60

5

30

معدن

1

2

3

60

5

30

صنایع بسته بندی

1

2

3

60

5

30

برق  ،الکترونیک ،
کنترل و ابزار دقیق

1

2

3

60

5

30

فناوری ارتباطات

1

2

3

60

5

30

زیست فناوری و
فناوری نانو

1

2

3

60

5

30

فناوري انرژي های
نو و تجدید پذیر

1

2

3

60

5

30

مدیریت آب و
محیط زیست

1

2

3

60

5

30
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حداقل تعداد کالس تئوری
مورد نیاز

حداقل تعداد کارگاه عملی
مورد نیاز

حداقل ارتفاع هر کارگاه و
کالس تئوری (متر)

حداقل متراژ هرکارگاه
عملی برای  12نفر
(مترمربع)

سرانه برای هر نفر اضافه بر
 12نفر (مترمربع)

حداقل متراژ هر کالس
تئوری برای  12نفر
(مترمربع)

متالورژی

1

2

3

60

5

30

مالحظات

سرامیک

1

2

3

60

5

30

عالوه بر یک کالس تئوری و حداقل  2کارگاه عملی ،بهره گیری از خط تولید 1متعلق به بنگاه اقتصادي صاحب امتیاز
آموزشگاه ،با رعايت جوانب فني و ايمني ،به عنوان یک کارگاه عملی الزامی می باشد.

گروه های شغلی

68

(جدول) 1-حداقل فضای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز برای تاسیس مراکز تخصصی خدمات یادگیری فنی و حرفه ای (نوع «الف»)

حداقل تعداد کالس تئوری
مورد نیاز

حداقل تعداد کارگاه عملی
مورد نیاز

حداقل ارتفاع هر کارگاه و
کالس تئوری (متر)

حداقل متراژ هرکارگاه
عملی برای  12نفر
(مترمربع)

سرانه برای هر نفر اضافه بر
 12نفر (مترمربع)

حداقل متراژ هر کالس
تئوری برای  12نفر
(مترمربع)

صنایع چوب و
کاغذ

1

2

3

96

8

30

تاسیسات

1

2

3

96

8

30

صنایع خودرو

1

2

3

96

8

30

ماشین آالت
کشاورزی

1

2

3

96

8

30

مکانیک

1

2

3

96

8

30

صنایع غذایی

1

2

3

96

8

30

کشت و صنعت

1

2

3

96

8

30

امور زراعی و
باغی

1

2

3

96

8

30

امورشیالت و
آبزی پروری

1

2

3

96

8

30

امور دام و
ماکیان

1

2

3

96

8

30

مالحظات

ساختمان و
معماری

1

2

3

96

8

30

عالوه بر یک کالس تئوری و حداقل  2کارگاه عملی ،بهره گیری از خط تولید 1متعلق به بنگاه اقتصادي
صاحب امتیاز آموزشگاه ،با رعايت جوانب فني و ايمني ،به عنوان یک کارگاه عملی الزامی می باشد.

جوشکاری و
بازرسی جوش

1

2

3

96

8

30
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گروه های شغلی

 خــط تولیــد ،فراینــدی پیوســته و پیدرپــی در کارخانــه هــا و کارگاههاســت؛ کــه بــه منظــور تولیــد یــک محصــول نهایــی از فرآوردههــای خــام ،و یــا آمــاده ســازی و مناســب کــردن مــواداولیــه بــرای اســتفاده شــدن در مرحلــه بعــدی تولیــد یــک محصــول نهایــی ،از آن اســتفاده میشــود .مجموعــه ایــن عملیــات پیوســته میتوانــد شــامل فــرآوری (بــرای فلــزات ،ایــن فراینــده
شــامل خــرد کــردن ،ذوب کــردن و پاالیــش بیشــتر و بــرای مــواد کاشــتنی ،جداســازی مــواد مفیــد از پوســته ،ســاقه یــا آالیندههاســت) ،پاالیــش یــا مونتــاژ باشــد.
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ـره :1ســاختمان آموزشــگاه الزامــا بایــد دارای کاربــری آموزشــي یــا اداری یــا
تبصـ
تجــاری یــا صنعتــی بــوده و در مالکیــت یــا اجــاره رســمی و معتبــر موســس و
بصــورت مجــزا در طبقــات و يــا بــا درب ورودي مســتقل بوــده و در اجــاره نامــه
عبــارت «اســتفاده بعنــوان آموزشــگاه» حتمــا قیــد شــده باشــد.
تبصــره :2بــرای ایجــاد شــعبه یــا تغییــر مــکان آموزشــگاه کــه الزامــا بــا اطــاع
قبلــی مرجــع صــادر کننــده مجــوز و از طریــق فرمــت منــدرج در پرتــال ،مجــاز
خواهــد بــود ،رعایــت تمامــی الزامــات منــدرج در ایــن مــاده ضــروری مــی باشــد.
ـره :3دفتــر آموزشــگاه هــای آزاد و مشــارکت مردمــی ســازمان حداکثــر 15
تبصـ
روز پــس از تامیــن و تاییــد الزامــات منــدرج در ایــن مــاده و بندهــای  1تــا  10مــاده
 29فصــل ســوم ایــن دســتورالعمل ،پروانــه تاســیس بــا اعتبــار  5ســاله را بــرای
متقاضــی تاســیس (بنــگاه اقتصــادی) صــادر مــی نمایــد.
مــاده  :61حداق��ل الزام��ات محی��ط یادگی��ری ،بــرای تاســیس و تمدیـ�د پروانـ�ه
آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد الکترونیکی(آموزشــگاه یار)(/نــوع «ب») بــه شــرح
زیــر اســت:
1 .1تامیــن و معرفــی حداقــل یــک دفتــر ثابــت کار دارای کاربــری آموزشــي
یــا اداری یــا تجــاری یــا صنعتــی ،کــه الزامــا بایــد در مالکیــت یــا اجــاره
رســمی و معتبــر متقاضــی تاســیس باشــد.
2 .2تامیــن حداقــل فضــای مــورد نیــاز بــرای اســتقرار ســرور و تجهیــزات
آمــوزش الکترونیکــی (مجــازی)
.3

3ارائه مستندات قرارداد ثبت حداقل  5سال دامنه به نام موسس

4 .4تامیــن و بکارگیــری ســامانه مديريــت يادگيــري ( )LMSمبتنــي بــرWeb
 ،بــرای مدیریــت ،مســتند ســازی ،ردیابــی و گــزارش گیــری و ارائــه بخــش
هایــی از دوره هــای آموزشــی یادگیــری مطابــق جــدول ( 2حداقــل الزامــات
ســامانه یادگیــری آموزشــگاه یــار).
5 .5قابلیــت ارائــه برخــط (آنالیــن) دوره بــا بهــره گیــری از مربیــان دارای کــد
شناسه مربیگری()ID
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.6

6ارائــه محتــوای الکترونیکــی (مجــازی) مناســب بــا رعایــت قانــون حمایــت

7 .7اخــذ تاییدیــه کارگــروه فنــی دفتــر آموزشــگاه هــای آزاد و مشــارکت
مردمــی ســازمان در خصــوص فضــا ،تجهیــزات و مشــخصات پایــگاه اینترنتــی
8 .8فراهــم ســازی دسترســی دفتــر آموزشــگاه هــای آزاد و مشــارکت مردمــی
ســازمان بــه ســامانه مدیریــت یادگیــری بــا تعییــن کلمــه ی کاربــری وکلمــه
عبــور ،جهــت اعمــال نظــارت فرآینــدی مســتمر بــر تمامــي مراحــل اجــراي
آمــوزش الکترونیکــی (مجــازی)
9 .9فراهــم ســازی اتصــال ســامانه آموزشــگاه یــار بــه سيســتم جامــع پورتــال
ســازمان بــا رعايــت اســتانداردهاي ورودي و خروجــي تعييــن شــده بــراي ايــن
اتصال.
ـره :1هرگونــه تغییــر مــکان دفتــر ثابــت کار آموزشــگاه و نیــز تغييــر نشــاني
تبصـ
پايــگاه اينترنتــي ،بــدون اطــاع از طریــق فرمــت منــدرج در پرتــال و تاییــد قبلــی
مرجــع صــادر کننــده مجــوز ممنــوع مــی باشــد.
تبصــره :2دفتــر آموزشــگاه هــای آزاد و مشــارکت مردمــی ســازمان حداکثــر 15
روز پــس از تامیــن و تاییــد الزامــات منــدرج در ایــن مــاده و بندهــای  1تــا  10مــاده
 29فصــل ســوم ایــن دســتورالعمل(به اســتثنا بنــد  ،)7پروانــه تاســیس بــا اعتبــار 5
ســاله را بــرای متقاضــی تاســیس صــادر مــی نمایــد.
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از حقــوق مؤلفــان و مصنفــان و هنرمنــدان مصــوب  48/10/11و قانــون
حمایــت از حقــوق پدیــد آورنــدگان نــرم افزارهــای رایانــه ای مصــوب 79/10/4

(جدول ) 2-حداقل الزامات سامانه یادگیری آموزشگاه یار
ردیف

معیار

زیر معیار

1

امكان نمايش مجوز آموزشگاه یار

2

امكان نمايش اطالعات و مشخصات
آموزشگاه ،اخبار ،تابلوي اعالنات
اطالعات سايت و . . . . . .

3
4

اطالع رسانی

امكان نمايش ضوابط آموزش
الکترونیکی (مجازی) سازمان
وجود راهنماي كاربران
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5

قابليت ارائه انتقادات و پيشنهادات
توسط كاربران به موسس

6

قابليت مديريت تعامالت (پرسش
و پاسخ دوره ،تاالر گفتگو ي دوره،
چت و ) ......

7

امكان مديريت نرم افزارهاي مورد
نياز كاربران

8
9

قابليت ارزيابي دوره و مربیان دوره
توسط کارآموزان

10

قابليت تبادل اطالعات مربيان ،با
پورتال سازمان

11

قابليت بارگذاري و ارائه محتواي
آموزشي

12
13

ارائه دوره های آموزشی

قابليت بارگذاري يا تصحيح آزمونهای
داخلی و تكاليف و ثبت نمرات آنها
قابليت مديريت ارائه محتواي
آموزشي الکترونیکی (مجازی)

14

قابليت برگزاري كالس الکترونیکی
(مجازی) بصورت برخط

15

قابليت جستجو در سامانه

16

قابليت رديابي عملكرد كاربران

17

72

مدیریت

قابليت مديريت حفاظت از اطالعات
شخصي كاربران

18

ردیابی

قابليت تبادل اطالعات آموزشي دوره
های آموزشی با پورتال سازمان
قابليت تبادل اطالعات آموزشی و
شخصی كارآموزان با پورتال سازمان

20

قابليت آرشيو كردن دوره ها و
مديريت آنها

21
22

مستند سازی و گزارشگیری

امكان اخذ گزارشهاي ليستي و
آماري از كارآموزان و نمرات آنها
وجود ميزكار (شامل درس هاي
كارآموز ،سوابق آموزشي ،سوابق
آزمون های داخلی ،تكاليف ،اخبار
و اطالعيه ها  ،پيام ها ،چت  ،تاالر
گفتگو)......... ،

ـاده  :62محتــوای الکترونیکــی (مجــازی) ارائــه شــده توســط آموزشــگاه یــار ،بــر
مـ
اســاس شــاخص هــای مــورد توافــق بــا مرکــز طــرف قــرارداد ارائــه دهنــده خدمــات
یادگیــری مهارتــی و بــا ســناریوی خودآمــوزی یــا مربــی محــور ،تالیــف و طراحــی
خواهــد شــد.
تبصــره :1بــرای محتــوای هایــی کــه مــورد تاییــد ارزیابــان دارای صالحیــت
ســازمان باشــند ،شناســنامه محتــوای یادگیــری مهارتــی (شــمیم) صــادر مــی گــردد.
ـره :2تمامــی آموزشــگاه هــای «الــف»« ،ج» و «د» و ســایر موسســات مجــاز
تبصـ
آموزشــی اعــم از دولتــی و خصوصــی میتواننــد در تقویــم آموزشــی خــود بخشــی از
دوره هــای آموزشــی را در تعامــل بــا آموزشــگاه یــار (نــوع«ب») بصــورت الکترونیکــی
ارائــه نماینــد.
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19

قابليت گزارشگيري از دوره ها،
مربیان كارآموزان و.. . . . .

مــاده  :63حداق��ل الزام��ات محی��ط یادگی��ری ،بــرای تاســیس و تمدیـ�د پروانـ�ه
آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد ســفارش محــور (ویــژه آمــوزش بــه ســفارش بنــگاه
هــای اقتصــادی)( /آموزشــگاه نــوع «ج») کــه بایــد توســط متقاضــی تاســیس دارای
کــد رهگیــری از پرتــال طبــق مــاده  28و تبصــره آن ،تامیــن گــردد ،بــه شــرح زیــر
مــی باشــد:
 .1تامیــن و معرفــی حداقــل یــک دفتــر ثابــت کار دارای کاربــری آموزشــي
یــا اداری یــا تجــاری یــا صنعتــی ،کــه الزامــا بایــد در مالکیــت یــا اجــاره
رســمی و معتبــر متقاضــی تاســیس باشــد.
 .2بکارگیری مربیان دارای کد شناسه مربیگری()ID
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ـره :1هرگونــه تغییــر مــکان دفتــر ثابــت کار آموزشــگاه بــدون اطــاع قبلــی
تبصـ
بــه مرجــع صــادر کننــده مجوز(اطــاع از طریــق فرمــت منــدرج در پرتــال) ،ممنــوع
مــی باشــد.
ـره :2تامیــن حداقــل فضــای آموزشــی مــورد نیــاز و محــل اجــرای آمــوزش،
تبصـ
تجهيــزات ،ابــزار و مــواد مصرفــي الزم بــرای ارائــه خدمــات یادگیــری منطبــق بــا
مندرجــات اســتاندارد آمــوزش شایســتگی و یــا شــغل و براســاس توافــق منــدرج در
قــرارداد فــی مابیــن آموزشــگاه و بنــگاه متقاضــی خواهــد بــود.
ـره :3دفتــر آموزشــگاه هــای آزاد و مشــارکت مردمــی ســازمان حداکثــر 15
تبصـ
روز پــس از تامیــن و تاییــد الزامــات منــدرج در ایــن مــاده و بندهــای ذیــل مــاده 29
فصــل ســوم(به اســتثنا بندهــای  6 ،4و  )7ایــن دســتورالعمل ،پروانــه تاســیس بــا
اعتبــار  1ســاله را بــرای متقاضــی تاســیس صــادر مــی نمایــد .و تمدیــد پروانــه منوط
بــه ثبــت عملکــرد در پرتــال خواهــد بــود.
ـاده  :64حداقــل الزامــات محیــط یادگیــری ،بــرای تمدیــد مجــوز ،تاییــد مــکان
مـ
جدیــد یــا انتقــال و واگــذاری مجــوز آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد نــوع «د» بــه
شــرح زیــر اســت:
 .1تامیــن حداقــل ســرانه فضــای آموزشــی و کارگاهــی مــورد نياز آموزشــهاي
نظــري و كارگاهي(عــاوه بــر فضــاي عمومــي) ،متناســب بــا حداقــل  8نفــر
كارآمــوز یــا مهــارت آمــوز در هــر گــروه برنامــه ریــزی درســی ،مطابــق جــدول
شــماره  3ضمیمــه فصــل یازدهــم دســتورالعمل.
 .2تامین حداقل فضای عمومی مورد نیاز به تشخیص موسس
 .3تامیــن تجهيــزات ،ابــزار و مــواد مصرفــي مــورد نیــاز بــرای ارائــه خدمــات
یادگیــری منطبــق بــا مندرجــات اســتاندارد شایســتگی و یــا شــغل
 .4بکارگیــری مربیــان واجــد شــرایط براســاس مــواد  39الــی  42و تبصــره
هــای آن در فصــل پنجــم (شــرایط و تکالیــف متقاضیــان مربیگــری) ایــن
دســتورالعمل
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ردیف

حوزه

1

حوزه
فرهنگ و
هنر

رشته

صنعت چاپ
طال و جواهرسازی

حداقل متراژ هرکارگاه
عملی برای  8نفر
(مترمربع)
 15متر براي كالس
تئوري+کارگاه عملی در
محیط واقعی کار
35

صنایع دستی (چوب ،فلز ،سفال،
چاپ ،سنگ ،شیشه  ،چرم)
صنایع دستی (دوخت های
سنتی)
هنرهای تجسمی
هنرهای تزئینی
هنرهای نمایشی
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(جدول ) 3-حداقل فضای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز برای تایید مکان
آموزشگاه نوع «د»

24

صنایع دستی(بافت)
فناوری نرم و فرهنگی
صنعت ورزش
فرش
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2

حوزه
خدمات

امور اداری

15

امور مالی و بازرگانی

15

بهداشت و ایمنی (به استثناء
آتش نشان)

( 15آتش نشان در کارگاه
عملی در محیط واقعی
کار)

فناوری اطالعات

16

مراقبت و زیبایی

20

خدمات آموزشی

15

صنایع پوشاک

16

خدمات تغذیه ای

25

گردشگری
هتلداری
سالمت و طب ایرانی
خدمات حقوقی

22

امورشیالت و آبزی پروری
امور دام و ماکیان
امور باغی
امور زراعی
3

حوزه
کشاورزی

 15متر براي كالس
تئوري+کارگاه عملی در
محیط واقعی کار

فناوري محیط زیست
زیست فناوری

40

ماشین آالت کشاورزی

40

صنایع غذایی

25

گياهان دارويي و داروهای
گیاهی
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22

منابع طبیعی (جنگل ،مرتع
،آبخیز و بیابان)

 15متر براي كالس
تئوري+کارگاه عملی در
محیط واقعی کار

4

حوزه
صنعت

(مترمربع)

پلیمر
پتروشیمی
سرامیک
متالورژی

 15متر براي كالس
تئوري+کارگاه عملی در محیط
واقعی کار

معدن
فناوری ارتباطات

35

مدیریت صنایع

20

مکانیک

35

کنترل وابزار دقیق

30

ساختمان

 15متر براي كالس
تئوري+کارگاه عملی در محیط
واقعی کار

معماری

 15متر براي كالس
تئوري+کارگاه عملی در محیط
واقعی کار

فناوری نانو

40

فناوري انرژي های نو و
تجدید پذیر

 15متر براي كالس
تئوري+کارگاه عملی در محیط
واقعی کار

مدیریت آب

40

صنایع بسته بندی

40

صنایع نساجی

36
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ردیف

حوزه

رشته

حداقل متراژ هرکارگاه عملی
برای  8نفر
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(ادامه جدول ) 3-حداقل فضای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز برای تایید
مکان آموزشگاه نوع «د»
ردیف

4

حوزه

رشته

حداقل متراژ هرکارگاه عملی
برای  8نفر
(مترمربع)

الکترونیک

30

برق

38

تاسیسات

40

صنایع چرم ،پوست ،خز

 15متر براي كالس
تئوري+کارگاه عملی در محیط
واقعی کار

صنایع رنگ

35

صنایع فلزی

36

صنایع شیمیایی

35

صنایع خودرو

40

حوزه
صنعت صنایع چوب (به جز منبت
و معرق)

36

صنایع کاغذ

 15متر براي كالس
تئوري+کارگاه عملی در محیط
واقعی کار

جوشکاری و بازرسی جوش

40

صنایع دریایی
حمل و نقل زمینی
حمل و نقل دریایی
حمل و نقل ریلی

78

فناوری هوایی

 20متر براي كالس
تئوري+کارگاه عملی در محیط
واقعی کار

ـره :2بــرای تغییــر مــکان یــا افزایــش و تغییــر رشــته هــای آموزشــگاه کــه تنها
تبصـ
بــا اطــاع و موافقــت قبلــی مرجــع صــادر کننــده مجــوز مجــاز خواهــد بــود ،رعایــت
تمامــی الزامــات منــدرج در ایــن مــاده ضــروری مــی باشــد.
ـره :3حداکثــر  15روز پــس از تامیــن و تاییــد الزامــات منــدرج در ایــن مــاده
تبصـ
و بندهــای  3تــا  7مــاده  29فصــل ســوم ایــن دســتورالعمل و واریــز هزینــه هــای
قانونــی مربوطــه ،مرجــع صــدور مجــوز مکلــف اســت ضمــن اعمــال تغییــرات در
ســوابق پرتــال ،امــکان فعالیــت رســمی آموزشــگاه را فراهــم آورد.
ـاده  :65موســس آموزشــگاه موظــف اســت حداقــل چهــار مــاه قبــل از انقضــاء
مـ
مــدت اعتبــار پروانــه تاســیس ،درخواســت تمدیــد را در ســامانه مربوطــه ثبــت
نمایــد .بدیهــی اســت عــدم اقــدام در موعــد مقــرر کــه منجــر بــه انقضــاء اعتبــار
پروانــه تاســیس گــردد ،ابطــال پروانــه را ســبب خواهــد گردیــد .همچنیــن بــه
اســتناد قســمت «د» بنــد « »3مــاده  1ایــن دســتورالعمل ،صــدور مجــدد پروانــه
آموزشــگاه نــوع «د» امــکان پذیــر نخواهــد بــود.
تبصــره :1در صــورت رعایــت کلیــه ضوابــط و مقــررات ،مــدت اعتبــار پروانــه
تاســیس آموزشــگاه هــای نــوع «الــف»« ،ب» و «د»  5ســال و اعتبــار پروانــه تاســیس
آموزشــگاه هــای نــوع «ج» یــک ســال مــی باشــد.
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ـره :1ســاختمان آموزشــگاه الزامــا بایــد در مالکیــت یــا اجــاره رســمی و معتبــر
تبصـ
موســس باشــد و در اجــاره نامــه عبــارت «اســتفاده بعنــوان آموزشــگاه» حتمــا قیــد
شــده باشــد.

تبصــره :2موســس موظــف اســت بــه هنــگام تمدیــد پروانــه تاســیس ،وجــوه
قانونــی مصــوب را وفــق ضوابــط و مقــررات بــه حســابی کــه از ســوی ســازمان
مشــخص مــی شــود ،واريــز نمايــد.
ـره :3چنانچــه موســس در موعــد مقــرر اقــدام بــه ثبــت درخواســت تمدیــد
تبصـ
در ســامانه پرتــال جامــع نمایــد و براســاس شــرایط پیــش بینــی شــده از بــاب
تخلفــات و یــا نقــص مــدارک و یــا احــکام مراجــع قضایــی و  ...کــه بــه شــکل مکتــوب
بــه موســس ابــاغ شــده باشــد ،اداره کل موظــف اســت حداکثــر تــا پایــان مهلــت
اعتبــار نســبت بــه تمدیــد ،اقــدام نمایــد در صــورت قصــور اداره کل ،پروانــه بصــورت
خــودکار در ســامانه بــه مــدت شــش مــاه تمدیــد خواهــد گردیــد.

ـاده  :66تامیــن شــرایط زیــر بــرای تمدیــد پروانه تاســیس آموزشــگاه الزامیســت 79
مـ
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و در صــورت تخطــی از هرکــدام ،پروانــه تاســیس غیرقابــل تمدیــد بــوده و باطــل
مــی گــردد.
 .1استمرار شرایط عمومی و اختصاصی موسس
 .2داشتن حداقل عملکرد آموزشی به تفکیک نوع آموزشگاه به شرح زیر:
 .2.1عملکــرد آموزشــگاه نــوع «الــف» در دوره فعالیــت  5ســاله
بایــد بــه اشــتغال حداقــل  20نفــر در شــغل مرتبــط بــا دوره(هــای)
آموزشــی آموزشــگاه منجــر گــردد.
 .2.2آموزشــگاه نــوع «ب» در دوره فعالیــت  5ســاله  ،بایــد در
آمــوزش تلفیقــی حداقــل  3000نفــر دوره از طریــق تعامــل و
قــرارداد بــا آموزشــگاه هــای نــوع «الــف»« ،ج» و «د» مشــارکت
داشــته باشــد.
 .2.3عملکــرد آموزشــگاه نــوع «ج» در طــی دوره یکســاله نبایــد
کمتــر از  60نفــر دوره (کــه منحصــرا بــه ســفارش بنــگاه اقتصــادی
و بــرای کارکنــان دارای کــد بیمــه تامیــن اجتماعــی برگــزار شــده
اســت) باشــد مشــروط بــر اینکــه مجمــوع ایــن عملکــرد کمتــر از
 2000نفــر ســاعت نباشــد.
 .2.4میانگیــن عملکــرد آموزشــگاه نــوع «د» در دوره فعالیت  5ســاله
بــه اســتثناء ایــام مرخصــی مجــاز بایــد حداقــل معــادل  25درصــد
میانگیــن عملکــرد آموزشــگاه هــای «د» همــان رشــته(یا رشــته هــا)
در دوره یکســاله ماقبــل منتهــی بــه اســفندماه ،در اســتان باشــد و در
صــورت وجــود کمتــر از  5آموزشــگاه هــم رشــته در اســتان ،مــاک
میانگیــن یکــی از اســتان هــای همجــوار یــا میانگیــن کشــوری کــه
بــه نفــع آموزشــگاه باشــد ،خواهــد بــود .در صورتــی کــه آموزشــگاه
در هــر کــدام از رشــته هــا فاقــد عملکــرد تعریــف شــده در ایــن بنــد
باشــد ،در زمــان تمدیــد ،مجــوز رشــته مربوطــه تمدیــد نخواهــد
گردیــد.
 .3ابطــال تمبــر در هنــگام تمدید پروانه تاســیس آموزشــگاه فنی وحرفه ای
آزاد (موضــوع بنــد 11مــاده  46قانــون مالیــات هــای مســتقیم مصــوب
1380/11/27مجلــس شــورای اســامی).

ـره :2تمدیــد پروانــه تاســیس بــدون رعایــت مفــاد مــاده  ،66ممنــوع بــوده و
تبصـ
تخلــف محســوب مــی گــردد و بــا آمــران و مجریــان برابــر قوانیــن اداری و حقوقــی
حاکــم بــر حــوزه اجرایــی ،برخــورد خواهــد شــد.
ـاده  :67بررســی و تصمیــم گیــری در خصــوص درخواســت هــای ثبــت شــده
مـ
متقاضیــان و نیــز مرجــع صــدور مجــوز آموزشــگاه هــای نــوع «الــف»« ،ب» و «ج»
دفتــر آموزشــگاه هــای آزاد و مشــارکت مردمــی ســازمان مــی باشــد.
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تبصــره :1در صــورت رعایــت مفــاد مــاده  66در موعــد قانونــی مقــرر توســط
موســس ،هرگونــه تعلــل یــا خــودداری از تمدیــد پروانــه تاســیس ،تخلــف محســوب
شــده و بــا آمــران و مجریــان برابــر قوانیــن اداری و حقوقــی حاکــم بــر حــوزه اجرایی،
برخــورد خواهــد شــد.
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نحوه تعيين شهريه
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فصل دوازدهم

83

جدول موضوع ماده  68فصل دوازدهم
حداکثر شهریه براساس سطح مهارت به ازاء هر نفرساعت
سطح ISCO- 4
 08و ویژه

سطح 3
ISCO-08

سطح ISCO- 2
08

سطح ISCO- 1
08

صنعت

خدمات

کشاورزی

فرهنگ و هنر

صنعت

خدمات

کشاورزی

فرهنگ و هنر

صنعت

خدمات

کشاورزی

فرهنگ و هنر

صنعت

خدمات

کشاورزی

فرهنگ و هنر
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مــاده  :68محاســبه و تصویــب حداکثــر میــزان شــهریه بــر اســاس ســطح دوره
هــای مهارتــی آموزشــگاه هــای نــوع «د» بــا رعايــت مفــاد ايــن شــيوه نامــه و بــه
تفكيــك هــر يــك از خوشــه هــای آموزشــي صنعــت ،خدمــات ،کشــاورزی و فرهنــگ
و هنــر ،مطابــق جــدول ذیــل ایــن مــاده برعهــده کانــون انجمــن هــای صنفــی
کارفرمایــی آموزشــگاههاي فنــي و حرفــه اي آزاد کشــور اســت.
ـره :1نــرخ شــهریه بــا تأييــد و تصویــب اکثریــت اعضــاء هيــأت مدیــره کانــون
تبصـ
انجمــن هــای صنفــی کارفرمایــی آموزشــگاههاي فنــي و حرفــه اي آزاد کشــور پــس
از اخــذ مجــوز از مراجــع رســمی مشــروعیت داشــته و قابــل اجــرا خواهــد بــود،
ـره :2کانــون بايــد ترتيبــي اتخــاذ نمايــد كــه حداكثــر تــا بيســتم اســفند مــاه
تبصـ
هــر ســال نــرخ شــهريه ســال آتــي را بــه آموزشــگاه هــاي فنــي و حرفــه اي آزاد
ابــاغ و نســخه ای از آن را جهــت اطــاع و نظــارت بــه ســازمان ارائــه نمايــد
ـره :3محاســبه هزينــه مــواد مصرفــي دوره آموزشــي در شــهریه ممنــوع بــوده
تبصـ
و تامیــن مــواد مصرفــی بــر عهــده فراگیــران مــی باشــد.

مــاده  :69تعییــن میــزان شــهریه هــر آموزشــگاه در بــازه برابــر یــا کمتــر از
حداکثــر شــهریه مصــوب ،از اختیــارات موســس مــی باشــد.
ـره :1میــزان شــهریه دوره هایــی کــه توســط مربــی دارای کــد شناســه ()ID
تبصـ
برگــزار مــی گردنــد ،از شــمول شــهریه مصــوب خــارج بــوده و توســط موســس و بــا
توافــق دریافــت کننــدگان خدمــات یادگیــری تعییــن مــی گــردد.
تبصــره :2شــهریه دوره هــای ارائــه شــده بــا مشــارکت آموزشــگاه یــار ،تابــع
شــهریه مصــوب آموزشــگاه هــا بــوده و آموزشــگاه یــار ،قدرالســهم خــود را براســاس
توافــق و درقبــال خدمــات ارائــه شــده ،دریافــت خواهــد نمــود.
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ـاده  :71ابعــاد ،فــرم ،نحــوه مكانيابــي ،نحــوه اســــتقرار ،جنــس و محــل نصــب
مـ
تابلوهــا بايــد براســاس مصوبــات مراجــع صاحــب صالحیــت مدیریــت شــهری تعييــن
و موسســین ملــزم بــه رعايــت مقــررات عمومــی مصــوب مراجــع مذکــور مــی باشــند.
مــاده  :72در مکاتبــات اداری کــه تنهــا بــا امضــاء موســس و مهــر آموزشــگاه
معتبــر اســت ،اســتفاده از ســربرگ رســمی آموزشــگاه منطبــق بــا فرمــت زیــر ایــن
فصــل الزامــی مــی باشــد.
ـاده  :73مهــر آموزشــگاه الزامــا بایــد مطابــق فرمــت زیــر ایــن فصــل طراحــی
مـ
گــردد.
مــاده  :74تهیــه و نشــر آگهــی هــای تبلیغاتــی در رســانه هــای دیــداری و
شــنیداری ،فضــای مجــازی و ســایر شــیوه هــای تبلیغــات محیطــی ،بــا رعایــت نــکات
زیــر از اختیــارات موســس اســت و ســازمان تنهــا در صــورت عــدم رعایــت موازیــن
ذکــر شــده ،در موضــوع مداخلــه خواهــد نمــود.
.1

انطباق با موازین شرعی ،قانونی ،عفت و اخالق عمومی

 .2پرهیــز از درج هرگونــه محتــوای سیاســی لــه یــا علیــه افــراد و تشــکل
هــای قانونــی
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ـاده  :70تمامــی تابلوهــاي مربــوط بــه آموزشــگاه هــا در ســطح مناطــق ،بايــد
مـ
بــا رعایــت مبحــث بيســتم مقــررات ملــي ســاختمان و اخــذ مجــوز از مدیریــت هــای
شــهری ،بــه صــورت هماهنــگ براســاس فرمــت زیــر ایــن فصــل تهيــه شــود.

 .3پرهیــز از درج تصاویــر و عناویــن مقامــات عالــی رتبــه مملکتــی و تمثــال
پیشــوایان دینــی
 .4خــودداری از بــی ارزش قلمــداد کــردن خدمات آموزشــی ســایر موسســات
مجــاز
.5

عدم طرح ادعاهای غیرقابل اثبات و مطالب گمراه کننده
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ﻃﺮح ﻣﻬﺮ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  73ﻓﺼﻞ ﺳﻴﺰدﻫﻢ

ﻃﺮح و رﻧﮓ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  70ﻓﺼﻞ ﺳﻴﺰدﻫﻢ

رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ از اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻮﺳﺲ اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ ذﻛﺮ ﺷﺪه ،در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
 .1اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮﻋﻲ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻋﻔﺖ و اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﻲ
 .2ﭘﺮﻫﻴﺰ از درج ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻪ ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻓﺮاد و ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
 .3ﭘﺮﻫﻴﺰ از درج ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﻲ رﺗﺒﻪ ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ و ﺗﻤﺜﺎل ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن دﻳﻨﻲ
 .4ﺧﻮدداري از ﺑﻲ ارزش ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮدن ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺠﺎز
 .5ﻋﺪم ﻃﺮح ادﻋﺎﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه

90

بندی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ا ی آزاد

فصل چهاردهم
ارزیابی کیفیت خدمات یادگیری و رتبه
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ـره :1بــا هــدف تقویــت فراینــد بازاریابــی و بازارســازی آموزشــگاه هــا ،شــرکت
تبصـ
در فراینــد تعییــن رتبــه بــرای عرضــه کننــده و دریافــت کننــده خدمــات یادگیــری
اختیــاری اســت و مــاک اعطــاء یــا ســلب امتیــازات ســازمان ،نخواهــد بــود.
ـره :2پلتفــرم هــای واســط پیشداشــت و درخواســت خدمــات یادگیــری (پــود)
تبصـ
توســط بخــش خصوصــی طراحــی و عرضــه خواهنــد گردیــد و تقــدم و تاخــر شــروع
بــه کار ایــن پلتفــرم هــا ،هیچگونــه امتیــاز و انحصــاری را بــرای طراحــان ایجــاد
نخواهــد کــرد.
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ـاده  :75بــا هــدف پرهیــز از هرگونــه مداخــات فــردی و ســازمانی در فراینــد
مـ
تعییــن رتبــه آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای آزاد ،ارزیابــی کیفیــت خدمــات
یادگیــری ارائــه شــده و بــه تبــع آن تعییــن جایــگاه آموزشــگاه هــا در ارائــه خدمــت
(رتبــه) ،از نظــرات ثبــت شــده کارآمــوزان و مهــارت آمــوزان در پلتفــرم هــای واســط
پیشداشــت و درخواســت خدمــات یادگیــری (پــود) منتــج خواهــد شــد.
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تخلفات و نحوه برخورد با آن– موضوع ماده  -76فصل پانزدهم

نوع تخلف

نوبت
اول

 .1تخلفات منجر به زائل شدن صالحیت فردی موسس(در
صورت تایید کتبی عدم صالحیت ،توسط دفترحراست مرکزی)
.2تخلفات اخالقی و ارتكاب اعمال خالف عفت عمومي (در
صورت صدور رای قطعی مرجع ذیصالح قضایی مبنی بر
ارتکاب جرم)
.3هرگونه جعل شامل ساختن نوشته ،سند یا ساختن مهر یا
امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی ،خراشیدن ،تراشیدن،
قلم بردن ،الحاق ،محو ،سیاه کردن ،تغییر تاریخ سند نسبت
به تاریخ حقیقی ،الصاق نوشتهای به نوشته دیگر و به کار بردن
مهر دیگری بدون اجازه صاحب و نظایر اینها(در صورت صدور
رای قطعی مرجع ذیصالح قضایی مبنی بر ارتکاب جرم)
.4ارائه و استفاده از اسناد مجعول(در صورت صدور رای قطعی
مرجع ذیصالح قضایی مبنی بر ارتکاب جرم)
.5جعل و غصب عنوان و استفاده از عناوین غیر واقعی برای
خود یا تشکلهایی که فاقد مجوز فعالیت از مراجع رسمی
هستند ،در مکاتبات و تعامالت(در صورت صدور رای قطعی
مرجع ذیصالح قضایی مبنی بر ارتکاب جرم)
.6هر نوع نفوذ به پرتال(در صورت صدور رای قطعی مرجع
ذیصالح قضایی مبنی بر ارتکاب جرم)
.7هرگونه توهین ،تهمت و افترا و تشویش اذهان عمومی و نیز
ترغیب و تشویق به تجمع غیرقانونی یا قانون گریزی و ایجاد
تفرقه میان آموزشگاه های آزاد از طریق نشر نامه ،شب نامه،
نشر در فضای مجازی و یا تشکیل و اداره گروه ها و کانال ها
در فضای مجازی(در صورت صدور رای قطعی مرجع ذیصالح
قضایی مبنی بر ارتکاب جرم)

لغو دائم پروانه تاسیس و ممنوعیت همیشگی فعالیت تحت هر عنوان در آموزشگاه های آزاد

در صورت
تکرار پس
از حداقل
شش ماه

در
صورت
تکرار
پس از
حداقل
شش
ماه بعد
نوبت
قبل

در
صورت
تکرار
پس از
حداقل
شش
ماه بعد
نوبت
قبل
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مــاده  :76نظــارت و بازرســي آموزشــگاه شــامل بررســي مــوارد منــدرج در جــداول
زیــر بــوده و بــا نقــص عملکــرد و یــا تخلــف آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای آزاد
مطابــق مفــاد منــدرج در همیــن جــدول ،برخــورد مــی شــود:
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تخلفات و نحوه برخورد با آن– موضوع ماده  ... 76فصل پانزدهم
نوع تخلف

 .1بکارگیری مربی غیرهمجنس در رشته های
مراقبت و زیبایی و ماساژ
 .2پذیرش کارآموز برخالف مفاد تبصره  2ماده
 27فصل سوم این دستورالعمل
 .3انتقال یا واگذاری پروانه تاسیس بدون رعایت
مفاد فصل هفتم این دستورالعمل

.1تغییر مکان آموزشگاه بدون اخذ مجوز از
مرجع صادر کننده پروانه تاسیس

نوبت اول

در صورت
تکرار پس از
حداقل شش
ماه

در صورت
تکرار
پس از
حداقل
شش ماه
بعد نوبت
قبل

در صورت
تکرار پس از
حداقل شش
ماه بعد نوبت
قبل

لغو دائم
پروانه
تاسیس در
صورت تایید
حداقل دو
سوم اعضاء
دارای حق
رای هیات
نظارت
استان

تذکر کتبی
و الزام به
جبران و
اصالح رویه

 .1درج اطالعات خالف واقع در پرتال ویا ارائه
گزارش خالف واقع به مرجع صادر کننده پروانه
تاسیس و ناظرین دارای ابالغ معتبر
عدم همکاری در ارائه مدارک و اطالعات مربوطه
و دفاتر آموزشگاه به ناظرین دارای ابالغ معتبر
 .2تغییر در مساحت فضای آموزشی پس از
تایید مکان
 .3عدم ثبت دوره و مشخصات کارآموزان و
مهارت آموزان در پرتال
 .4عدم ثبت سوابق حضور و غیاب کارآموزان و
مهارت آموزان بصورت دفتری یا الکترونیکی
 .5عدم نصب پروانه تأسیس در معرض دید
مخاطبین

اعالم کتبی
برای جبران
و اصالح
رویه

.1تعطیلی دوره آموزشی بدون اخذ رضایت
و موافقت نامه کتبی ذینفعان و یا تعطیلی
آموزشگاه برخالف برنامه مندرج در پورتال
.2عدم معرفی کارآموزان واجد شرایط به آزمون
در موعد مقرر و یا تأخیر در انجام مراحل قانونی
آن بدون عذر موجه
.3عدم ارائه رسید شهریه در قبال وجوه پرداخت
شده ،عدم انعقاد قرارداد کتبی با ذینفعان و عدم
ارائه یک نسخه از آن به ذینفع
.4عدم رعایت ساعت آموزشی مندرج در قرارداد
فی مابین آموزشگاه و ذینفعان
.5اخذ هرگونه وجه غیرقانونی تحت هر عنوان از
ذینفعان و یا اخذ شهریه بدون رعایت مفاد ماده
های  68و  69فصل دوازدهم این دستورالعمل

اعالم کتبی
برای جبران
حقوق
تضییع شده
ذینفعان

در صورت
تکرار و یا
عدم جبران
و اصالح،
تعلیق فعالیت
آموزشگاه برای
سه ماه

در صورت
تکرار و یا عدم
جبران و اصالح
پس از حداقل
شش ماه تذکر
کتبی و الزام به
جبران و اصالح
رویه

در صورت
تکرار پس از
حداقل شش
ماه ،اخطار
کتبی و الزام به
جبران حقوق
تضییع شده
ذینفعان

در صورت
تکرار و
یا عدم
جبران و
اصالح پس
از حداقل
شش ماه
تعلیق
فعالیت
آموزشگاه
برای سه
ماه

در صورت
تکرار
مجدد پس
از حداقل
شش ماه،
الزام به
جبران
حقوق
تضییع
شده
ذینفعان
و تعلیق
فعالیت
آموزشگاه
برای سه
ماه

در صورت
تکرار مجدد
پس از حداقل
شش ماه الزام
به جبران
حقوق تضییع
شده ذینفعان
و لغو دائم
پروانه تاسیس

ـره :2در صــورت تاییــد وقــوع چنــد تخلــف همزمــان  ،از تجمیــع مجــازات هــا
تبصـ
اجتنــاب و فقــط اقــدام متناســب بــا تخلفــی کــه مجــازات آن بیشــتر اســت اعمــال
خواهــد گردیــد.
ـاده  :77نظــارت و بازرســي در امــور آموزشــگاهها توســط افــراد واجــد صالحيــت
مـ
داراي كارت شناســائي مخصــوص نظــارت و یــا حکــم کتبــی نظــارت صــورت مــی
پذیــرد.

ـره :1مرجــع تائيــد صالحيــت عمومــي ناظریــن بــرای فعالیــت در ســطح ملــی،
تبصـ
دفتــر مركــزي حراســت و مرجــع تائيــد صالحيــت تخصصــی آنــان ،دفتــر آموزشــگاه
هــای آزاد و مشــارکت مردمــی ســازمان مــی باشــد.
تبصــره :2مرجــع تائيــد صالحيــت عمومــي ناظریــن بــرای فعالیــت در ســطح
اســتان ،واحــد حراســت اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان و مرجــع تائيــد
صالحيــت تخصصــی آنــان ،اداره آموزشــگاه هــای آزاد و مشــارکت مردمــی اســتان
مــی باشــد
ـره :3کارت شناســایی و یــا حکــم نظــارت بــر امــور آموزشــگاه هــای فنــی و
تبصـ
حرفــه ای آزاد در اســتانها ،توســط مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان و در
ســتاد ســازمان توســط مديــر كل دفتــر آموزشــگاه هــای آزاد و مشــارکت مردمــی
صــادر مــی گــردد.
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تبصــره :1اعمــال اقدامــات متناســب بــا تخلفــات منــدرج در جــدول فــوق بــا
رعایــت مفــاد فصــل حقــوق موسســین ،پــس از تاییــد هیــات نظــارت اســتان ،الزامــی
اســت.

تبصــره :4در فراینــد نظــارت بــر امــور آموزشــگاههاي فنــی و حرفــه ای آزاد،
رعایــت مســائل شــرعی و عرفــی الزامــی اســت.
مــاده  :78ناظریــن در صــورت مشــاهده تخلفــات موضــوع مفــاد مــاده  76ايــن
فصــل ،بایــد مراتــب را کتبــا بــه مســئول اعــزام کننــده ،گــزارش نماينــد.

ـاده  :79دفتــر آموزشــگاه هــای آزاد و مشــارکت مردمــی مکلــف اســت حداکثــر
مـ
ظــرف مــدت شــش مــاه از تاریــخ ابــاغ ایــن شــیوه نامــه ،مقــررات تخصصــی نظــارت
بــر آموزشــگاه هــای نــوع «الــف»« ،ب» و «ج» را تدویــن و بــه هیــات نظــارت
مرکــزی ارائــه نمایــد.

مــاده  :80مرجــع تفســیر تمامــی مفــاد فصــول ایــن دســتورالعمل ،دبیرخانــه
هیــات نظــارت مرکــزی بــوده و هیــات هــای نظــارت اســتان مجــاز بــه تفســیر ،
تغییــر یــا تشــدید مفــاد آن نمــی باشــند.
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نمون برگ شماره « »1موضوع بند  9ماده 26
«تعهدنامه محضری متقاضی تاسیس آموزشگاه»
اینجانــب  .............................فرزنــد  ...................دارنــده شناســنامه شــماره.................
صــادره از  ......................کــد ملــی  .......................ســاکن  ...........................................کــد
پســتی ..........................کــه متقاضــی تاســیس آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد نــوع «الــف»
« /ب» « /ج» مــی باشــم ،در کمــال صحــت و ســامت عقــل و بــا اختیــار متعهــد مــی
گــردم بــا جدیــت و بــدون هرگونــه قصــور و یــا ســهل انــگاری مقــررات و مصوبــات هیــات
نظــارت مرکــزی را رعایــت نمــوده و بــا علــم بــه اینکــه «جهــل بــه قانــون ،رافــع مســئولیت
نیســت» اقــرار مــی نمایــم:
 .1تمامــی قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا حــوزه فعالیــت آموزشــگاه را مطالعــه نمــوده و
نیــز انتشــار دســتورالعمل هــا و قواعــد در وب ســایت ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای
کشــور را در حکــم ابــاغ بــه اینجانــب مــی دانــم.
 .2هیــچ گونــه اقدامــی کــه خــاف شــئون دولــت جمهــوری اســامی ایــران و ســایر
مق��ررات جــاری کشــور و نیــز آییــن نامــه و شــیوه نامــه هــای ســازمان آمــوزش فنــی
و حرفـ�ه ای کش��ور باشــد و نیــز موجــب لطمــه بــه جایــگاه اجتماعــی و نشــان ســازمان
آمــوزش فنــی و حرفــه ای گــردد ،بعمــل نیــاورم و بــدون اجــازه کتبــی و قبلــی و موافقــت
ســازمان ،محــل آموزشــگاه خــود را تغییــر ندهــم.
ق شــئون اســامي توســط كاركنــان،
ي دقيــ 
ت بــر رعايــت و اجــرا 
ت نظــار 
 .3مســئولي 
مربیــان و کارآمــوزان آموزشــگاه را شــخصا بــر عهــده مــی گیــرم.
 .4از اینک��ه ک��د رهگیــری بــا اعتبــار  6ماهــه صــادر مــی گــردد و پــس از مــدت ذکــر شــده
و در صــورت عــدم اقــدام بــرای تامیــن الزامــات صــدور پروانــه تاســیس ،بــه خــودی خــود
باطــل خواهــد گردیــد آگاهــی یافتــه ام و مــی دانــم الزم اســت مجــددا ً مراحــل احــراز
شـ�رایط را از ابتـ�دا طـ�ی نمایـ�م.
 .5اگاهــم کــه حداکثــر دفعــات مجــاز بــرای دریافــت کــد رهگیــری  2بــار پیاپــی اســت
و پــس از آن تــا  5ســال امــکان ارائــه درخواســت مجــدد را نخواهــم داشــت .همچنیــن
مطلــع هســتم کــه دریافــت کــد رهگیــری بــه معنــی تاییــد احــراز شــرایط فــردی و
عمومــی متقاضــی تاســیس اســت و هیــچ تعهــدی بــرای صــدور پروانــه تاســیس ایجــاد
نمــی کنــد.
.6مطلــع هســتم در مــواردی کــه نتیجــه کارشناســی نــام ،نشــانگر وجــود تعــارض در نــام
پیشــنهادی بــا مفــاد ایــن دســتور العمــل باشــد ،نظریــه حاصــل از اطالعــات ثبــت شــده
در ســامانه «اســامی آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد» نظــر نهایــی محســوب مــی گــردد.
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ت نيروهــاي شــاغل در آموزشــگاه (كادر اداري و آموزشــي) براســا 
س
 .7تأييــد صالحيــ 
مفــاد مــاده  43و  44از فصــل ششــم (احــراز صالحیــت کارکنــان آموزشــگاه فنــی و حرفــه
ل کارکنــان ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور ،برعهــده
ای آزاد) و ضوابــط معمــو 
اینجانــب بــوده و اســامي ايــن افــراد و هــر گونــه تغییــرات را بصــورت بــه روز رســانی
ش�دـه ،در پورت��ال جام��ع ساــزمان ثبــت خواه��م نمــود .همچنیــن چنانچــه عــدم صالحيــت
عمومــي هــر يــك از نيروهــاي شــاغل در آموزشــگا ه توســط هيــات نظــارت بصــورت قطعــي
احــراز و بــه اینجانــب ابــاغ شــود ،موظــف خواهــم بــود حداکثــر ظــرف مــدت  1مــاه
نســبت بــه جایگزینــی بــا فــرد واجــد شــرايط منــدرج در مفــاد اولیــن مــاده از فصــل احــراز
صالحیــت کارکنــان آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد اقــدام نمايــم.
.8آگاهــم کــه درصــورت زايــل شــدن صالحيــت اینجانــب (صاحــب پروانــه تاســیس) بــه
تشــخیص و ابــاغ کتبــی هیــات نظــارت مرکــزی ،مکلفــم ضمــن پرهیــز از ایجــاد تعهــد
جدیــد ،تمامــی تعهــدات آموزشــی ،مالــی ،حقوقی(مدنــی و کیفــری) و قانونــی خــود را در
قبــال ذینفعــان اجــرا و تســویه نمایــم و پروانــه تاســیس متعلــق بــه اینجانــب نیــز باطــل
خواهد شد و تحت هیچ شرایطی اجازه تاسیس مجدد آموزشگاه نخواهم داشت.
 .9حفاظــت از نــام كاربــري ( )user nameو رمــز عبــور ( )passwordپرتــال جامــع
ســازمان را كــه شــخصي و انحصــاری اســت ،برعهــده مــی گیــرم و متعهــد مــی گــردم آن
را در اختيــار هيــچ شــخصي قــرار ندهــم و درصــورت ســرقت و یــا نفــوذ هکرهــا ،دراســرع
وقــت ســازمان را در جريــان قــرار دهــم .ضمن ـاً بــا اطــاع از اینکــه كليــه فعالیــت هــای
اینجانــب در پرتــال قابــل ثبــت و ضبــط مــی باشــد ،مســئوليت هرگونــه ورود و انجــام هــر
عملياتــي بــا ایــن نــام کاربــری و رمــز عبــور متوجــه اينجانــب خواهــد بــود.
 .10بديــن وســيله تاييــد مــي نمايــم كــه كارمنــد دولــت و یــا مؤسســات وابســته و
شــرکتهای دولتــی کــه تمامــی یــا بخشــی از بودجــه خــود را از دولــت دریافــت مــی
کننــد نمــي باشــم و چنانچــه خــاف ايــن موضــوع بــه اثبــات برســد ،ســازمان حــق دارد
در هــر مرحلــه پروانــه تاســیس را باطــل نمایــد .همچنيــن قبــول و تاييــد مــي نمایــم
چنانچــه در حيــن داشــتن پروانــه تاســیس بــه اســتخدام دســتگاه هــای دولتــی درآیــم،
مراتــب را بالفاصلــه بــه صــورت کتبــی و رســمی بــه اطــاع ســازمان برســانم تــا طبــق
مقــررات منــدرج در شــیوه نامــه اجرایــی اقــدام گــردد.
 . 11نشــانی اقامتــگاه اینجانــب ،نشــانی منــدرج در ایــن ســند مــی باشــد و تمــام ابــاغ
هــای ارســالی بــه ایــن محــل ،بــه منزلــه ابــاغ قانونــی بــه اینجانــب بــوده و چنانچــه
نشــانی خــود را تغییــر دهــم فــورا ً مراتــب را بــه دفترخانــه تنظیــم کننــده ســند و ســازمان
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور اطــاع خواهــم داد در غیــر ایــن صــورت ،کلیــه ابــاغ هــا
و اخطاریــه هــا بــه محــل تعییــن شــده در ایــن ســند ابــاغ قطعــی و غیــر قابــل اعتــراض
از ســوی اینجانــب مــی باشــد.
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نمون برگ شماره « »2موضوع بند  3ماده 35
«تعهدنامه محضری متقاضی دریافت کد شناسه مربیگری»

اینجانــب  .............................فرزنــد  ...................دارنــده شناســنامه شــماره.................
صــادره از  ......................کــد ملــی  .......................ســاکن  ...........................................کــد
پســتی ..........................کــه موفــق بــه کســب حــد نصــاب قبولــی در آزمــون پــروژه محــور
و مبتنــی بــر کار عملــی تعییــن صالحیــت حرف ـهای مربیگــری آموزشــگاه فنــی و حرفــه
ای آزاد گردیــده ام ،در کمــال صحــت و ســامت عقــل و بــا اختیــار متعهــد مــی گــردم بــا
جدیــت و بــدون هرگونــه قصــور و یــا ســهل انــگاری مقــررات و مصوبــات هیــات نظــارت
مرکــزی را رعایــت نمــوده و بــا علــم بــه اینکــه «جهــل بــه قانــون ،رافــع مســئولیت
نیســت» اقــرار مــی نمایــم:
 .1تمامــی قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا حــوزه فعالیــت مربیــان آموزشــگاه را مطالعــه
نمــوده و نیــز انتشــار دســتورالعمل هــا و قواعــد در وب ســایت ســازمان آمــوزش فنــی و
حرفــه ای کشــور را در حکــم ابــاغ بــه اینجانــب مــی دانــم.
 .2هیــچ گونــه اقدامــی کــه خــاف شــئون دولــت جمهــوری اســامی ایــران و ســایر
مق��ررات جــاری کشــور و نیــز آییــن نامــه و شــیوه نامــه هــای ســازمان آمــوزش فنــی
و حرفـ�ه ای کش��ور باشــد و نیــز موجــب لطمــه بــه جایــگاه اجتماعــی و نشــان ســازمان
آمــوزش فنــی و حرفــه ای گــردد ،بعمــل نیــاورم.
 .3رعايت و اجراي دقيق شئون اداری و اسالمي را سرلوحه کارم قرار می دهم.
 .4نســبت بــه ثبــت کاســتی هــا و نواقــص الزامــات اجــرای بــا کیفیــت دوره یادگیــری ،در
پورتــال جامــع ســازمان بــه منظــور رفــع نواقــص توســط موســس اهتمــام خواهــم ورزیــد.
 .5مطلــع هســتم کــه تاییــد برگــزاری دوره توســط اینجانــب در پورتــال جامــع ســازمان،
بــه منزلــه پذیــرش کلیــه مســئولیت هــای آموزشــی دوره و رعایــت شــاخص هــای
تضمیــن کیفیــت اجــرا بــوده و عواقــب اداری و آییــن نامــه ای تخطــی از شــرایط و
مقــررات ،مســتقیما متوجــه شــخص مــن خواهــد بــود.
 .6آگاهــی دارم کــه اجــرای دوره تاییــد شــده بــا ســطح دسترســی اینجانــب در پورتــال،
توســط شــخص ثالــث ،بــدون اغمــاض منجــر بــه ابطــال کــد شناســه مربیگــری ام خواهــد
گردیــد و در اینصــورت ،تحــت هیــچ شــرایطی اجــازه شــرکت مجــدد در فراینــد تاییــد
صالحیــت حرفــه ای مربیگــری را نخواهــم داشــت.
 .7آگاهــم کــه درصــورت زايــل شــدن صالحيــت اینجانــب بــه تشــخیص و ابــاغ کتبــی
هیــات نظــارت مرکــزی ،مکلفــم ضمــن پرهیــز از ایجــاد تعهــد جدیــد ،تمامــی تعهــدات
آموزشــی ،مالــی ،حقوقی(مدنــی و کیفــری) و قانونــی خــود را در قبــال ذینفعــان اجــرا و
تســویه نمایــم و کــد شناســه مربیگــری متعلــق بــه اینجانــب نیــز باطــل خواهــد شــد و
تحــت هیــچ شــرایطی اجــازه شــرکت در فراینــد تاییــد صالحیــت حرفــه ای مربیگــری را
نخواهــم داشــت.
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 .8حفاظــت از نــام كاربــري ( )user nameو رمــز عبــور ( )passwordپرتــال جامــع
ســازمان را كــه شــخصي و انحصــاری اســت ،برعهــده مــی گیــرم و متعهــد مــی گــردم آن
را در اختيــار هيــچ شــخصي قــرار ندهــم و درصــورت ســرقت و یــا نفــوذ هکرهــا ،دراســرع
وقــت ســازمان را در جريــان قــرار دهــم .ضمنـاً بــا اطــاع از اینکــه كليــه فعالیــت هــای
اینجانــب در پرتــال قابــل ثبــت و ضبــط مــی باشــد ،مســئوليت هرگونــه ورود و انجــام هــر
عملياتــي بــا ایــن نــام کاربــری و رمــز عبــور متوجــه اينجانــب خواهــد بــود.
 .9نشــانی اقامتــگاه اینجانــب ،نشــانی منــدرج در ایــن ســند مــی باشــد و تمــام ابــاغ های
ارســالی بــه ایــن محــل ،بــه منزلــه ابــاغ قانونــی بــه اینجانــب بــوده و چنانچــه نشــانی
خــود را تغییــر دهــم فــورا ً مراتــب را بــه دفترخانــه تنظیــم کننــده ســند و ســازمان
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور اطــاع خواهــم داد در غیــر ایــن صــورت ،کلیــه ابــاغ
هــا و اخطاریــه هــا بــه محــل تعییــن شــده در ایــن ســند ابــاغ قطعــی و غیــر قابــل
اعتــراض از ســوی اینجانــب مــی باشــد.
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نمون برگ شماره « »3موضوع تبصره ماده 42
(تعهدنامه محضری موسسان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوع «د»)
اینجانــب  .............................فرزنــد  ...................دارنــده شناســنامه شــماره.................
صــادره از  ......................کــد ملــی  .......................ســاکن .....................................
 ......کــد پســتی ..........................کــه موســس آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد
 ...............................بــه شــماره شناســایی آموزشــگاه  ......................مــی باشــم ،در
کمــال صحــت و ســامت عقــل و بــا اختیــار متعهــد مــی گــردم بــا جدیــت و بدون
هرگونــه قصــور و یــا ســهل انــگاری مقــررات و مصوبــات هیــات نظــارت مرکــزی و
ابالغیــه هــای هیــات نظــارت اســتان را رعایــت نمــوده و بــا علــم بــه اینکــه «جهل
بــه قانــون ،رافــع مســئولیت نیســت» اقــرار مــی نمایــم:
 .1تمامــی قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا حــوزه فعالیــت آموزشــگاه را مطالعــه
نمــوده و نیــز انتشــار دســتورالعمل هــا و قواعــد در وب ســایت ســازمان آمــوزش
فنــی و حرفــه ای کشــور را در حکــم ابــاغ بــه اینجانــب مــی دانــم.
 .2هیــچ گونــه اقدامــی کــه خــاف شــئون دولــت جمهــوری اســامی ایران و ســایر
مق��ررات ج��اری کش��ور و نیــز آییــن نامــه و شــیوه نامــه هــای ســازمان آمــوزش
فن��ی و حرف��ه ای کش��ور باشــد و نیــز موجــب لطمــه بــه جایــگاه اجتماعــی و
نشــان ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای گــردد ،بعمــل نیــاورم و بــدون اجــازه
کتبــی و قبلــی و موافقــت ســازمان ،محــل آموزشــگاه خــود را تغییــر ندهــم.
ق شــئون اســامي توســط
ي دقيــ 
ت بــر رعايــت و اجــرا 
ت نظــار 
 .3مســئولي 
ن آموزشــگاه را شــخصا بــر عهــده مــی گیــرم.
كاركنــان ،مربیــان و کارآمــوزا 
 .4در بکارگیــری و صــدور ابــاغ مربیــان آموزشــگاه ،مفــاد مــواد  41 ،40 ،39و 42
و تبصــره هــای ذیــل آن در دســتورالعمل اجرایــی آییــن نامــه نحــوه تشــکیل و
اداره آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای آزاد مصــوب ســال  1397را بــدون هرگونــه
تســامح و تســاهل نصــب العیــن قــرار داده و رعایــت مــی نمایــم.
ي و آموزشــي)
ي شــاغل در آموزشــگا ه (كادر ادار 
ت نيروهــا 
 .5تأييــد صالحيــ 
س مفــاد مــاده  43و  44از فصــل ششــم (احــراز صالحیــت کارکنــان
براســا 
ل کارکنــان ســازمان آمــوزش
آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد) و ضوابــط معمــو 
فنــی و حرفــه ای کشــور ،برعهــد ه اینجانــب بــوده و اســامي ايــن افــراد و هــر
گونــه تغییــرات را بصــورت بــه روز رســانی شــده ،در پورتــال جامــع ســازمان
ثبتــ خواه��م نم��ود .همچنیــن چنانچــه عــدم صالحيــت عمومــي هــر يــك از
ل در آموزشــگاه توســط هيــات نظــارت بصــورت قطعــي احــراز و بــه
نيروهــاي شــاغ 
اینجانــب ابــاغ شــود ،موظــف خواهــم بــود حداکثــر ظــرف مــدت  1مــاه نســبت
بــه جایگزینــی بــا فــرد واجــد شــرايط منــدرج در مفــاد اولیــن مــاده از فصــل
احــراز صالحیــت کارکنــان آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد اقــدام نمايــم.
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 .7حفاظــت از نــام كاربــري ( )user nameو رمــز عبــور ( )passwordپرتــال
جامــع ســازمان را كــه شــخصي و انحصــاری اســت ،برعهــده مــی گیــرم و متعهــد
مــی گــردم آن را در اختيــار هيــچ شــخصي قــرار ندهــم و درصــورت ســرقت و یــا
نفــوذ هکرهــا ،دراســرع وقــت ســازمان را در جريــان قــرار دهــم .ضمن ـاً بــا اطــاع
از اینکــه كليــه فعالیــت هــای اینجانــب در پرتــال قابــل ثبــت و ضبــط مــی باشــد،
مســئوليت هرگونــه ورود و انجــام هــر عملياتــي بــا ایــن نــام کاربــری و رمــز عبــور
متوجــه اينجانــب خواهــد بــود.
 .8بديــن وســيله تاييــد مــي نمايــم كــه كارمنــد دولــت و یــا مؤسســات وابســته و
شــرکتهای دولتــی کــه تمامــی یــا بخشــی از بودجــه خــود را از دولــت دریافــت
مــی کننــد نمــي باشــم و چنانچــه خــاف ايــن موضــوع بــه اثبــات برســد ،ســازمان
حــق دارد در هــر مرحلــه پروانــه تاســیس را باطــل نمایــد .همچنيــن قبــول و تاييــد
مــي نمایــم چنانچــه در حيــن داشــتن پروانــه تاســیس بــه اســتخدام دســتگاه هــای
دولتــی درآیــم ،مراتــب را بالفاصلــه بــه صــورت کتبــی و رســمی بــه اطــاع ســازمان
برســانم تــا طبــق مقــررات منــدرج در شــیوه نامــه اجرایــی اقــدام گــردد.
 .9نشــانی اقامتــگاه اینجانــب ،نشــانی منــدرج در ایــن ســند مــی باشــد و تمــام ابــاغ
هــای ارســالی بــه ایــن محــل ،بــه منزلــه ابــاغ قانونــی بــه اینجانــب بــوده و چنانچــه
نشــانی خــود را تغییــر دهــم فــورا ً مراتــب را بــه دفترخانــه تنظیــم کننــده ســند و
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور اطــاع خواهــم داد در غیــر ایــن صــورت،
کلیــه ابــاغ هــا و اخطاریــه هــا بــه محــل تعییــن شــده در ایــن ســند ابــاغ قطعــی
و غیــر قابــل اعتــراض از ســوی اینجانــب مــی باشــد.
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 .6آگاهــم کــه درصــورت زايــل شــدن صالحيــت اینجانــب (صاحــب پروانــه تاســیس)
بــه تشــخیص و ابــاغ کتبــی هیــات نظــارت مرکــزی ،مکلفــم ضمــن پرهیــز از
ایجــاد تعهــد جدیــد ،تمامــی تعهــدات آموزشــی ،مالــی ،حقوقی(مدنــی و کیفــری) و
قانونــی خــود را در قبــال ذینفعــان اجــرا و تســویه نمایــم و پروانــه تاســیس متعلــق
بــه اینجانــب نیــز باطــل خواهــد شــد و تحــت هیــچ شــرایطی اجــازه تاســیس مجــدد
آموزشــگاه نخواهــم داشــت.
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نمون برگ شماره « »4موضوع ماده 45
«اقرارنامه محضری انصراف از ادامه فعالیت آموزشگاه و واگذاری آن به
شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط»
اینجانــب  .............................فرزنــد  ..........................بــه شــماره شناســنامه ..................
متولــد  ....................صــادره  ......................دارای شــماره ملــی ..................................
 .ســاکن  ........................................................بــه عنــوان موســس آموزشــگاه فنــی و
حرفــه ای آزاد  ....................................بــه شــماره ثبــت  ...............و نشــانی ........
 ............................................در کمــال ســامت ،بــا طیــب خاطــر و رضــای کامــل
اقــرار و اعتــراف صریــح مــی نمایــم مبنــی بــر ایــن کــه حقــوق مکتســبه خــود
در خصــوص اســتفاده از ســوابق آموزشــگاه را بــه نفــع خانــم  /آقــا  /شــرکت
 ..................بــه شــماره ملــی  /شــماره ثبــت  ..................و نشــانی رســمی....................
 ...............................................صرفنظــر نمــوده و رضایــت تامــه و کاملــه دارم ســازمان
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور و اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان
 ...............وفــق مقــررات و موازیــن قانونــی در ایــن خصــوص تصمیمــات الزمــه را
اتخــاذ نمــوده و نســبت بــه اصــاح پروانــه تاســیس و مندرجــات مربوطــه بــه نفــع
خانــم  /آقــا  /شــرکت  ..................در دفاتــر و نیــز پرتــال جامــع یــا هــر ســامانه
مرتبــط دیگــر اقــدام نماینــد و در ایــن خصــوص هرگونــه اعتــراض را در هــر زمــان
نــزد هــر مرجــع ذیصالحــی از خــود ســلب و اســقاط مــی نمایــم.

فرم معرفی کارآموز /مهارت آموز برای اعمال تبصره  4ماده 50
رئیــس محتــرم هیــات مدیــره کانــون انجمــن هــای صنفــی کارفرمایــی آموزشــگاه
هــای فنــی و حرفــه ای آزاد اســتان ..........
با سالم و احترام
بدینوســیله خانــم  /آقــای  ...................فرزنــد  ...................بــه شــماره ملــی
 ....................کــه در ایــن آموزشــگاه بــه عنــوان کارآمــوز  /مهــارت آمــوز رشــته
 ................در دوره بــا کــد پرتــال  ..................ثبــت نــام نمــوده اســت بــه دلیــل
تخطــی از مقــررات و براســاس مــاده  50فصــل هفتــم دســتورالعمل اجرایــی و
تبصــره هــای ذیــل آن ،و بــه اســتناد مســتندات پیوســت ،جهــت تاییــد مراتــب و
اعمــال تبصــره  4مــاده مذکــور بــه حضــور معرفــی مــی گــردد.
مهر و امضاء موسس آموزشگاه

نظریه کانون:
مســتندات بررســی و پــس از اســتماع نظــرات کارآمــوز  /ولــی یــا قیــم مهــارت
آمــوز مقــرر گردیــد پــس از تســویه حســاب شــهریه مطابــق تبصــره  4مــاده 50
بــه قــرارداد فــی مابیــن خاتمــه داده شــود.
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نمون برگ شماره « »5موضوع تبصره  4ماده 50

ادلــه و مســتندات بــرای اعمــال تبصــره  4مــاده  50کفایــت الزم را نــدارد و
طرفیــن ملــزم بــه ایفــاء تعهــدات منــدرج در قــرارداد فــی مابیــن مــی باشــند.
مهر و امضاء رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی
کارفرمایی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان ..........
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