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    مديران كل محترم آموزش فني و حرفه اي استان ها 
      

  با سالم و تحيت 
  
      

  ،دستورالعمل اجرايي آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد 40احتراما در اجراي ماده       

  قابل اجرا گرديده است:  در پورتال جامع سازمان به شرح ذيل اصالح و فرآيند ثبت و صدور ابالغ مربيگري

       -  "معاونت آموزش"با كاربري و رمز خود وارد پورتال شده و از طريق منوي  موسس آموزشگاه آزاد -1

 ، كد ملي مربي مورد نظر را درج و ثبت مي نمايد. "درخواست ابالغ مربيگري"لينك   "سامانه آموزشگاه آزاد"

به كارشناس آموزشگاه آزاد در مركز معين  3ماره تحويل نمون برگ محضري شموسس مي بايست ضمن  -2

(فقط يكبار و براي اولين مربي صحت ارسال نمون برگ مربوطه را در پرتال انتخاب و تاييد نمايد.  ،مربوطه

 معرفي شده)

با كاربري و  مي بايست كارشناس آموزشگاه آزاد در مركز معين ،پس از ثبت درخواست ابالغ توسط موسس -3

درخواست "لينك   "سامانه آموزشگاه آزاد" – "معاونت آموزش"پورتال شده و از طريق منوي  رمز خود وارد

موسس در پرونده آموزشگاه) اين گزينه  3( در صورت تاييد دريافت و ثبت نمون برگ شماره  "ابالغ مربيگري

 (فقط يكبار و براي اولين مربي معرفي شده)را تاييد نمايد. 

با شده و  "درخواست ابالغ مربيگري"موسس وارد صفحه  ،سط كارشناس مركزپس از تاييد درخواست تو -4

   شود.مي و وارد سامانه ابالغ نقش او انتخاب  ، تاييد مجدد كد ملي مربي مورد نظر

اطالعات  ،ضمن تاييد اطالعات شخصي و تحصيلي مربي  ،موسس آموزشگاه آزاد پس از ورود به سامانه ابالغ -5

 را نيز ثبت مي نمايد. غ آموزشي مرتبط با ابال

ضمن  ،پرداخت فيشموسس اقدام به ثبت حرفه هاي آموزشي نموده و پس از  ،پس از تاييد اطالعات آموزشي -6

به حراست  را در ازاء اخذ رسيداصل گواهي عدم اعتياد و عدم سوء پيشينه  ،تاييد اطالعات صالحيت مربي
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ه داخلي آموزشگاه ثبت و در زمان مراجعه بازرسان در دسترس (تصوير بايد در پروندمي نمايد. ارائه مركز معين

 باشد)

ابالغ مربيگري با  ،سس در صفحه اصلي سامانهتوسط مو تاييد نهايي درخواست ثبت شدهدر انتها پس از  -7

   صدور و چاپ خواهد داشت.امضاء موسس قابليت 

لغو ابالغ  ،حراست اداره كل استاندر صورت عدم احراز صالحيت مربي توسط  ، 41ماده  1بر اساس تبصره  -8

 10حداكثر ظرف مدت مربيگري توسط اداره آموزشگاه آزاد استان ( كارشناس آموزشگاه آزاد در اداره كل ) 

. ضمن اينكه ادامه فعاليت مربي مذكور تا پايان همان دوره امكان پذير خواهد بود روز پس از صدور ابالغ

 بالمانع است.

و تبصره هاي ذيل آن در دستورالعمل اجرائي  39،40،41،42وسس در رعايت مفاد مواد با توجه به مسئوليت م -9

تشكيل  3،آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد  بر اساس نمون برگ شماره 

خالف موضوعيت ندارد و طبيعتا در صورت درج اطالعات  پرونده جهت مربي /مربيان در مركز معين مربوطه

واقع اعم از سهوي يا عمدي، بدون اغماض و مطابق شيوه نامه با موارد تخلف برخورد جدي صورت خواهد 

 پذيرفت.

خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به نحو مقتضي و اطمينان بخش، به تمامي مراكز معين و موسسين آموزشگاه 

 هاي آزاد ابالغ گردد. 

 
     
     

   
 


