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 و مشارکت مردمی دفتر آموزاگشه اهی آزاد
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 آزاد ایهحرف و فنی هایآموزشگاه اداره و تشکیل نحوه نامه آئین اجرایی دستورالعمل اصالحیه

1397 سال مصوب  

 )مرحله اول(( 67 و 56 ؛55 ؛ 1 مواد)

 

  

   (1)ماده  (د)بند  (جایگزین)متن:  

شگاه سی یک یا چند گرو برای مهارت آموزیای آزاد که های فنی و حرفهد( آموز صویب ه برنامه ریزی در ستورالعمل اجراییقبل از ت سال  د

سیس  1397 شگاه وشده تا ساس مادهنیز آموز سب با تو منوط به دستورالعمل ( 11( فصل )67) هایی که بر ا امین حداقل الزامات فنی متنا

 .شوندمیتأسیس  نوع آموزشگاه

 

 
 

  )آموزش فنی و حرفه ایتعریف مجتمع : (1ماده ) )متن الحاقی  

 . شودریزی درسی تاسیس میگروه برنامه که توسط اشخاص حقوقی در حداقل سهاست  یآموزشگاهآموزش فنی و حرفه ای: مجتمع  

 

 

 

 

 (اصالحیه)  (67)ماده: 

ستان ستان می توانندها ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای ا سبت به  با اخذ مجوز هیات نظارت ا ستددرخصوص  اقدامبررسی و ن های رخوا

 .اقدام نمایندای آزاد های فنی و حرفهمتقاضیان تاسیس آموزشگاهثبت شده 

تاستتتیس؛ به منظور راهنمایی متقاضتتتیان  اختیار دارندنظر هیات نظارت استتتتان کستتتب با  ها ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استتتتان

صورت در بازهرا مهارت آموزی های لویتوا ساس نیاز دورههای زمانی خاص و به  ستان و مبتنی برای برا ساختار شاخص آتی ا هایی از قبیل: 



 
 

 9 از 3 صفحه
 

 و مشارکت مردمی دفتر آموزاگشه اهی آزاد

 سالای آزاد مصوب های فنی و حرفهدستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه اصالحیه

 )مرحله اول( (67و  56؛ 55؛  1)مواد  1397

های های حوزه، مناطق آزاد، پتانسیلصنایع و بنگاه های اقتصادیجمعیتی، نرخ بیکاری و موارد مشابه با در نظر گرفتن شرایط خاص )وجود 

 .های مختلف منتشر نمایدبرای عموم به روشکشاورزی و فرهنگ و هنر(  ٬خدمات ٬مختلف صنعت

 برای تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزادحداقل الزامات 

 :ای آزادفنی و حرفهآموزشگاه تاسیس  انمتقاضی شرایط عمومی و اختصاصی

 :متقاضی تاسیس شرایط عمومی

 ( باید واجد شرایط زیر باشد:شخص حقیقیای آزاد )متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه -الف

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران  -1

 سی جمهوری اسالمی ایرانقانون اسا و ملزم به پیروی ازشناخته شده دینی  هایاقلیتعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ا -2

ص -3 شته بر دارا بودن  ستگی به رژیم گذ سق و نیز عدم واب ساد اخالقی و تجاهر به ف شتهار به ف سی، فرهنگی، عدم ا سیا الحیت اخالقی، 

 مراجع ذیصالحاساس پاسخ 

 ذیصالحداشتن سوء پیشینه کیفری موثر بر اساس پاسخ مراجع ن -4

 ذیصالحع عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان براساس پاسخ مراج -5

 ارت معتبر پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم غیر وابسته به مشکالت روحی و روانی )برای آقایان( دارا بودن ک -6

 لتیو نهادهای عمومی غیردو های دولتی و مشاغل دولتیها و مؤسسات وابسته و شرکتخانهعدم اشتغال به کار در وزارت -7

 سال سن  (25)داشتن حداقل  -8

 (1)پیوست« 6»نامه محضری مطابق مفاد نمون برگ شماره ارائه تعهد -9

 ( باید واجد شرایط زیر باشد:حقوقی یتشخصای آزاد )متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه - ب

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران  -1

 اداره کل ه درمرجع مربوطاز استعالم  ونظر براساس  فعالیتدارا بودن صالحیت  -2

وزش در اساسنامه از با موضوع آم    اشخاص حقوقی صرفا) مرتبط با گروه آموزشی مورد تقاضاصنفی سال سابقه فعالیت  (5)داشتن حداقل  -3

  .(سابقه مذکور معاف هستند

 قید شده باشد "آموزش  "ارائه اساسنامه شرکت که در آن کلمه  -4

 (1 )پیوست توسط صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور «6»شماره نمون برگ  ارائه تعهد نامه محضری مطابق مفاد -5

 تغییراتآخرین  امه رسمیروزن ارائه آگهی -6

 نماینده عنوان را به فردی ای ، رئیس هیات مدیرهمدیرعاملحقوقی ضروریست شخصیت  صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور (:1تبصره )

 .شدنمایند اما پروانه تاسیس به نام شخصیت حقوقی صادر خواهد  معرفیشخصیت حقوقی به سازمان 
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 سالای آزاد مصوب های فنی و حرفهدستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه اصالحیه

 )مرحله اول( (67و  56؛ 55؛  1)مواد  1397

 باشد.مجاز نمیموسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی  ،هاوزارتخانهصدور پروانه تاسیس برای  :(2) تبصره

 

 :متقاضی تاسیس شرایط اختصاصی

 : متقاضی تاسیس توانایی های کسب و کاراحراز  -1

 به یکی از دو طریق زیر احراز می شود: متقاضی تاسیستوانایی های کسب و کار 

 روش اول :

و مقررات فنی و ابط قوانین، ضو کسب و کار، حقوقی، بیمه ای، اقتصادی، مباحث مالی، شامل : غیرحضوریآزمون الکترونیکی  موفقیت در

 .تمهید خواهد شد توسط ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استاناصول اولیه کامپیوتر و  اصول حسابداری، حرفه ای

 روش دوم :

آشنائی با مباحث ، کار یا کسب و کارآفرینی، مشاوره تاسیس آموزشگاهدال بر طی دوره های مهارت  های گواهینامهمدرک تحصیلی یا ارائه 

 باشد()درصورت بروز اختالف مرجع تشخیص هیات نظارت استان می مراجع ذیصالحصادره از اولیه فناوری اطالعات 

  .ستندهمعاف  مرتبط از شرکت در آزمون و ارائه گواهینامه فعالیت صنفی سال سابقه (5)حداقل  باحقوقی  : اشخاص تبصره
 

 :شاملمتقاضی تاسیس توانایی مالی احراز   -2

 شهرستان مورد تقاضا قل اجاره سه ماهه مکان آموزشگاه دراحساب بانکی میانگین حد مانده گردش مالی وارائه  -2-1

 داره کل طراحی می شود(.)فرم توسط ا اظهاری متقاضی تاسیسفرم خود براساس  اموال منقول و غیر منقول -2-2
 

 

 برای تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد به شرح زیر است: محیط یادگیری حداقل الزامات

نفرکارآموز  (12)های نظری و کارگاهی )عالوه بر فضای عمومی( متناسب با تامین حداقل سرانه فضای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز آموزش -1

ریزی ه برنامهیا مهارت آموز شامل یک کالس تئوری مجزا مشترک بین کلیه گروه های برنامه ریزی درسی و یک کارگاه عملی در هر گرو

 (2 )پیوست ضمیمه فصل یازدهم دستورالعمل (3)جدول شماره اصالحیه درسی مطابق 

ئید هیات نظارت استان معرفی یک کارگاه عملی با تا ،ابزار مشترک می باشدتبصره: در استاندارهای آموزش مهارت که دارای تجهیزات و 

 .کفایت می کند

و سرویس بهداشتی مازخانه و مربیان، دفتر پذیرش، ندفتر موسس  :شامل (مترمربع 15حداقل )تامین حداقل فضای عمومی مورد نیاز  -2

 های دو منظوره(آموزشگاه )در برای خواهران و برادران (حتی المقدور)مجزا 

 ام متقاضی تاسیس( به ن"استفاده به عنوان آموزشگاه "و قید عبارت  با کد رهگیری ه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی معتبر )ارائ -3
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نامه متفاه یاآموزشی داد ارائه قراراز سوی مالک و یا  مکانمبنی بر واگذاری  محضرینامه رضایت ارائه  ر صورتدمتقاضیان تاسیس  تبصره:

 .هستندمعاف کد رهگیری از ارائه های دولتی و یا نهاد های غیر دولتی  با دستگاهمعتبر 

 نفر( 12)برای حداقلارت های آموزش مهابزار موردنیاز برای ارائه خدمات یادگیری منطبق با مندرجات استانداردو تجهیزات %100تامین -4

تقاضیان مربیگری( )شرایط و تکالیف م و تبصره های آن در فصل پنجم (42)الی  (39)کارگیری مربیان واجد شرایط براساس مواد ب -5

 1397مصوب  دستورالعمل

  ده است.شتعیین  دستورالعمل (29)بر اساس ماده ضمن تکمیل طرح توجیهی تکالیف متقاضی تاسیس  -6

 

 (اصالحیه)  (55)ماده: 

ستجابجایی  ستان مجاز ا ستان با موافقت هیات نظارت ا ستان . آموزشگاه در محدوده ا ستانی به ا یگر با موافقت هیات دانتقال آموزشگاه از ا

سازمان شی معتبر از  صورت وجود پروانه آموز صد در  ستان مبدأ و مق سابقه  (3)حداقل ، نظارت هر دو ا ش فعالیتسال  ، دارابودن یآموز

ستان مبدأ مورد تأیید در عملکرد  ستان( و ا نظارت شگاه در هیات عدم باز بودن پرونده تخلف آموز)حداقل میانگین آخرین عملکرد یکساله ا

 صورت می پذیرد.و تایید نهایی دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی موافقت  استان

 

 (اصالحیه)  (56)ماده: 

های مندرج در و حرفهریزی درستتی های برنامهب گروهتوانند در چارچوبا رعایت شتترایط زیر می ،ای آزادآموزشتتگاه فنی و حرفهدو یا چند 

صیت شخ شده و در قالب یکی از  سیس، با هم ادغام  های حقوقی مندرج در قانون تجارت، تحت یک نام واحد و الزاما  در یک مکان پروانه تا

 به فعالیت بپردازند، مشروط بر اینکه: 1397دستورالعمل سال  (26)واحد، با رعایت ماده 

 ها فاقد تخلف و پرونده مفتوح در هیات نظارت استان و یا هیات نظارت مرکزی باشند.هر کدام از آموزشگاه. 1

 نام کارآموز داشته باشند.ز ادغام، الزاما ثبتها در سال قبل اهر کدام از آموزشگاه. 2

 .شوددر فرایند ادغام، از منظر احکام و دستورات شرع مقدس اسالم رعایت ریزی ی برنامهگروه ها تجانس. 3

 (3)پیوست  مایند.تکمیل ن« 7»مطابق نمون برگ را ها فرم اقرارنامه محضری هر کدام از آموزشگاه. 4

ظ استقالل شخصیت با حفاز یک فضای آموزشی یا یک کارگاه آموزشی  آزادحرفه ای همزمان دو آموزشگاه فنی و فعالیتامکان  تبصره :

  می باشد. مجازو رعایت ضوابط سایر نهادهای نظارتی ماده این  (4)تا  (1) با رعایت بند های حقیقی و حقوقی و
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 سالای آزاد مصوب های فنی و حرفهدستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه اصالحیه

 )مرحله اول( (67و  56؛ 55؛  1)مواد  1397

 67موضوع ماده «  6»: نمون برگ شماره  1پیوست 
 

 «حرفه ای آزاد تعهدنامه محضری متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و  »
 ........................................... ساکن.......................  لیم کد......... ............. از صادره.................  شمارهبا  شناسنامه دارنده...................   فرزند.............................  اینجانب

 و جدیت با شومیم متعهد ختیارا با عقل و سالمت و صحت کمال که متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد می باشم، در..........................  پستی کد

اقرار  «نیست مسئولیت فعرا قانون، به جهل »انگاری مقررات و مصوبات هیات نظارت مرکزی را رعایت نموده و با علم به اینکه  سهل یا و قصور هرگونه بدون

 می نمایم:

فنی و  یت سازمان آموزشو قواعد در وب ساتمامی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت آموزشگاه را مطالعه نموده و نیز انتشار دستورالعمل ها   .1

 دانم.ر را در حکم ابالغ به اینجانب میای کشوحرفه

زمان آموزش فنی و یین نامه و شیوه نامه های ساو نیز آ کشور جاری مقررات سایر و ایران اسالمی جمهوری تدول شئون خالف که اقدامی گونه هیچ. 2

قبلی و موافقت  و کتبی اجازه بدون و نیاورم بعمل باشد و نیز موجب لطمه به جایگاه اجتماعی و نشان سازمان آموزش فنی و حرفه ای گردد، حرفه ای کشور

 ندهم. را تغییر خودمحل آموزشگاه  سازمان،

 گیرم.را شخصا بر عهده می آموزشگاه آموزانکار و مربیان کارکنان، توسط اسالمی شئون دقیق اجرای رعایت و بر نظارت مسئولیت . 3

 به تاسیس، پروانه ورصد الزامات تامین برای اقدام عدم صورت در و شده ذکر مدت از ماهه صادر می گردد و پس (6) اعتبار با رهگیری از اینکه کد  .4

 .نمایم طی ابتدا از را شرایط احراز مراحل مجددا  است الزم دانممی و گردید آگاهی یافته ام خواهد باطل خود خودی

داشت.  نخواهم را دمجد درخواست ارائه امکان سال (5) آن تا از پس و بار پیاپی است (2) رهگیری کد دریافت برای مجاز دفعات اگاهم که حداکثر . 5

 تاسیس روانهپ صدور برای تعهدی هیچ و است تاسیس متقاضی عمومی و فردی شرایط احراز تایید معنی به رهگیری کد همچنین مطلع هستم که دریافت

 .کندنمی ایجاد

حاصل از اطالعات ثبت  هینظر باشد، دستور العمل نیبا مفاد ا یشنهادینام، نشانگر وجود تعارض در نام پ یکارشناس جهینتمطلع هستم در مواردی که  . 6

 د.گردیم محسوب یینظر نها« آزاد یو حرفه ا یآموزشگاه فن اسامی »شده در سامانه 

 آموزشگاه کارکنان صالحیت ازاز فصل ششم )احر (44)و  (43)مفاد ماده  براساس( آموزشی و اداری کادر) آموزشگاه در شاغل نیروهای صالحیت تأیید  .7

 بصورت را تغییرات گونه هر و افراد این اسامی و اینجانب بوده برعهده کشور، ای حرفه و فنی آموزش سازمان کارکنان معمول ضوابط و آزاد( ای حرفه و فنی

 هیات توسط در آموزشگاه شاغل نیروهای از یک هر عمومی صالحیت عدم همچنین چنانچه .خواهم نمود ثبت سازمان جامع پورتال در شده، رسانی روز به

 مفاد در مندرج ایطشر واجد فرد با جایگزینی به نسبت ماه (1) مدت ظرف حداکثر خواهم بود شود، موظف به اینجانب ابالغ و احراز قطعی بصورت نظارت

 .نمایم اقدام آزاد ای حرفه و فنی آموزشگاه کارکنان صالحیت احراز فصل از ماده اولین

رهیز از ایجاد اینجانب )صاحب پروانه تاسیس( به تشخیص و ابالغ کتبی هیات نظارت مرکزی، مکلفم ضمن پ صالحیت شدن زایل آگاهم که درصورت . 8

نه تاسیس متعلق به اینجانب اجرا و تسویه نمایم و پروا نفعانیدر قبال ذ ی خود را( و قانونیفریو ک ی)مدنیحقوق ،یمال ،یتعهدات آموزش تعهد جدید، تمامی

 نیز باطل خواهد شد و تحت هیچ شرایطی اجازه تاسیس مجدد آموزشگاه نخواهم داشت.

 مشومیمتعهد  و گیرمبرعهده می شخصی و انحصاری است، پرتال جامع سازمان را که( password) عبور رمز و( user name) کاربری نام از حفاظت . 9

 کلیه اینکه از طالعا با ضمنا  .دهم قرار جریان در را سازمان وقت نفوذ هکرها، دراسرع سرقت و یا درصورت ندهم و قرار شخصی هیچ اختیار آن را در

 خواهد اینجانب متوجه بورعاین نام کاربری و رمز  با عملیاتی هر انجام و ورود هرگونه مسئولیت باشد، می ضبط و ثبت قابل های اینجانب در پرتالفعالیت

 .بود

و یا نهادهای کنند ریافت میدبودجه خود را از دولت دولتی که تمامی  هایشرکت یا وابسته یا مؤسسات وکه کارمند دولت  منمایبدین وسیله تایید می  .10

همچنین قبول و تایید . له پروانه تاسیس را باطل نمایددر هر مرح حق دارد، سازمان و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد مباشنمیعمومی غیردولتی 

 مبرسان سازماناطالع  به به صورت کتبی و رسمی مراتب را بالفاصله درآیم، یدولت های دستگاه به استخدام داشتن پروانه تاسیسچنانچه در حین نمایم می

 مندرج در شیوه نامه اجرایی اقدام گردد.تا طبق مقررات 

 نشانی چنانچه و بوده اینجانب هب قانونی ابالغ منزله به محل، این به ارسالی هایابالغ تمام و باشدمی سند این در مندرج نشانی اینجانب، اقامتگاه نشانی . 11

 ابالغ ها کلیه این صورت، غیر در داد خواهم اطالع سند و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور کننده تنظیم دفترخانه به را مراتب فورا  دهم تغییر را خود

 .باشد می اینجانب سوی از اعتراض قابل غیر و قطعی ابالغ سند این در شده تعیین محل به ها اخطاریه و
 



 
 

 9 از 7 صفحه
 

 و مشارکت مردمی دفتر آموزاگشه اهی آزاد

 سالای آزاد مصوب های فنی و حرفهدستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه اصالحیه

 )مرحله اول( (67و  56؛ 55؛  1)مواد  1397

آموزشگاه مکان برای نیاز مورد کارگاهی و آموزشی فضای حداقل - 3جدول اصالحیه :  2پیوست   

 

 رشته حوزه ردیف
حداقل فضای 

 کالس تئوری

کار گاه عملی  (1)حداقل فضای 

 نفر )مترمربع( (12)برای 
 فضای عمومی

1 
حوزه فرهنگ 

 و هنر

مربع متر 15 کارگاه  عملی در محیط واقعی کار متر مربع 15 چاپ صنعت  

 مربع متر 15  35 متر مربع 15 جواهرسازی و طال

 ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایع

 چرم(
 مربع متر 15
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 مربع متر 15 

 مربع متر 15 مربع متر 15 (سنتی های دوخت) دستی صنایع

 مربع متر 15 مربع متر 15 تجسمی هنرهای

مربع متر 15 مربع متر 15 تزئینی هنرهای  

 مربع متر 15 مربع متر 15 نمایشی هنرهای

مربع متر 15  مربع متر 15 (بافت)دستی صنایع  

 مربع متر 15  مربع متر 15 و فرهنگی نرم فناوری

مربع متر 15  مربع متر 15 ورزش صنعت  

 مربع متر 15  مربع متر 15 فرش

 حوزه خدمات 2

مربع متر 15 15 مربع متر 15 اداری امور  

 مربع متر 15 15 مربع متر 15 بازرگانی و مالی امور

 مربع متر 15 ایمنی )به استثناء آتش نشان( و بهداشت
)آتش نشان در کارگاه عملی در 

 محیط واقعی کار(
مربع متر 15   

 مربع متر 15 16 مربع متر 15 اطالعات فناوری

مربع متر 15 20 مربع متر 15 زیبایی و مراقبت  

 مربع متر 15 15 مربع متر 15 آموزشی خدمات

مربع متر 15  16 مربع متر 15 پوشاک صنایع  

 مربع متر 15 25 مربع متر 15 ای تغذیه خدمات

 مربع متر 15 گردشگری

22 

مربع متر 15  

 مربع متر 15 مربع متر 15 هتلداری

مربع متر 15  مربع متر 15 ایرانی طب و سالمت  

 مربع متر 15 مربع متر 15 حقوقی خدمات

3 
حوزه 

 کشاورزی

 مربع متر 15 پروری آبزی و امورشیالت

 کار واقعی محیط در عملی کارگاه

مربع متر 15   

 مربع متر 15 مربع متر 15 ماکیان و دام امور

مربع متر 15 مربع متر 15 باغی امور  

 مربع متر 15  مربع متر 15 زراعی امور

مربع متر 15 مربع متر 15 زیست محیط فناوری  

 مربع متر 15 40 مربع متر 15 فناوری زیست

 مربع متر 15 کشاورزی آالت ماشین
40  

 
مربع متر 15   

 مربع متر 15 25 مربع متر 15 غذایی صنایع

 مربع متر 15 گیاهی داروهای و دارویی گیاهان
 کارگاه عملی در محیط واقعی کار

مربع متر 15  

 مربع متر 15 مربع متر 15 (بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابع



 
 

 9 از 8 صفحه
 

 و مشارکت مردمی دفتر آموزاگشه اهی آزاد

 سالای آزاد مصوب های فنی و حرفهدستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه اصالحیه

 )مرحله اول( (67و  56؛ 55؛  1)مواد  1397

 

  آموزشگاه مکان برای نیاز مورد کارگاهی و آموزشی فضای حداقل - 3جدول اصالحیه :  2ادامه پیوست 
 

 رشته حوزه ردیف
حداقل کالس 

 تئوری

کار گاه عملی ( 1)حداقل فضای 

 نفر   )مترمربع( (12)برای 
 فضای عمومی

 صنعت حوزه 4

مربع متر 15 38 مربع متر 15 برق  

 مربع متر 15 40 مربع متر 15 تاسیسات

مربع متر 15 کارگاه  عملی در محیط واقعی کار مربع متر 15 خز پوست، چرم، صنایع  

 مربع متر 15 35 مربع متر 15 رنگ صنایع

مربع متر 15 36 مربع متر 15 فلزی صنایع  

 مربع متر 15 35 مربع متر 15 شیمیایی صنایع

مربع متر 15  40 مربع متر 15 خودرو صنایع  

 مربع متر 15 36 مربع متر 15 منبت و معرق( چوب )به جز صنایع

مربع متر 15 کارگاه  عملی در محیط واقعی کار مربع متر 15 کاغذ صنایع  

 مربع متر 15 40 مربع متر 15 جوش بازرسی و جوشکاری

 دریایی صنایع

 مربع متر 15
 کارگاه  عملی در محیط واقعی کار

 

مربع متر 15   

مربع متر 15 زمینی و نقل حمل  

 مربع متر 15 دریایی و نقل حمل

مربع متر 15 ریلی نقل و حمل  

 مربع متر 15 هوایی فناوری

 مربع متر 15 پلیمر

 کارگاه عملی در محیط واقعی کار

 

مربع متر 15  

 مربع متر 15 مترمربع 15 پتروشیمی

مربع متر 15 مربع متر 15 سرامیک  

 مربع متر 15 مربع متر 15 متالورژی

مربع متر 15 مربع متر 15 معدن  

 مربع متر 15 35 مربع متر 15 ارتباطات فناوری

مربع متر 15 20 مربع متر 15 صنایع مدیریت  

 مربع متر 15 35 مربع متر 15 مکانیک

مربع متر 15 30 مربع متر 15 دقیق وابزار کنترل  

 مربع متر 15 کارگاه عملی در محیط واقعی کار مربع متر 15 ساختمان

مربع متر 15 کارگاه عملی در محیط واقعی کار مربع متر 15 معماری  

 مربع متر 15 40 مربع متر 15 نانو فناوری

مربع متر 15  کارگاه عملی در محیط واقعی کار مربع متر 15 پذیر تجدید و نو های انرژی فناوری  

 مربع متر 15 40 مربع متر 15 آب مدیریت

مربع متر 15 40 مربع متر 15 بندی بسته صنایع  

 مربع متر 15 36 مربع متر 15 صنایع نساجی
 

 

 

 



 
 

 9 از 9 صفحه
 

 و مشارکت مردمی دفتر آموزاگشه اهی آزاد

 سالای آزاد مصوب های فنی و حرفهدستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه اصالحیه

 )مرحله اول( (67و  56؛ 55؛  1)مواد  1397

 

 56موضوع ماده «  7»: نمون برگ شماره  3پیوست 
 

 

 « ادامه فعالیت آموزشگاه برای ادغام با یک یا چند آموزشگاه از انصراف اقرارنامه محضری» 

..... ................. صبباه  . ............ا    لبب. .........رشببو  ................. شناسببنا ه شببرا   بببه..........................  فرزنبب .............................  اینجانبب 

 وسبببم ز وزشببب ا   انونبببع ببببه........ ................................................ سبببا  ....................   تولببب ...................................   لببب. شبببرا   ها ای

و  ضببای    ربباص صببح  و سبب     ه....... ............ ثببب  شببرا   فنبب. و فرفببه ای ززاه .................................... ها ای نروانببه باسبب م بببه

نشبان.  و .................. ثبب  شبرا   ابق خبوه ببه شبر   و  وس.به ........................... ببه، ضر   وافق  ببا انتقباص  ل به فقبوس و سبو ا ل

 ببوز  فنبب. و فرفببه ای زای  شببو  و اها    ببل فرفببه فنبب. و ، بببه سبباز ان ز ببوز ............................. ...........................................  سببر.

بشببل ل و اها    ا ببه نحببو فصببل ن ببف هسببتو الررل اآرایبب. زیبب   ن 56.......... اخت ببا   بب. هاببف بببا وفببق  بباه  .....اسببتان .....

.به شبر   و  وس اای فن. و فرفبه ای ززاه، ن.بب  ببه اب باص نروانبه باسب م  وآبوه و صب و  نروانبه باسب م آ یب  بنبا ز وزش ا 

ع اببر ز ببان نببمه اببر  رآبب ه اعتببرار  ا ه ارگونبب خصببو  ایبب  ه  اقبب ا  نرایبب  و .................. ثببب  شببرا   .............. بببه..................

 ذیص ف. از خوه سل  و اسقاط  . نرایف.

 
 


