
  بسمه تعالي

  

  :مقدمه 

 به عنوان اصلي ترين عوامل ايجاد ارزش افـزوده در اقتـصاد نـوين و                ، فناوري و مهارت     ،با توجه به اهميت نقش دانش       
  : دولت مكلف است اهداف زير را در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي محقق سازد ،توسعه كشور 

  .گسترش دانش و مهارت  )1
 .ت نيروي كار كشور يا سطح استانداردهاي جهاني كاهش فاصله سطح دانش و مهار )2
 و مقررات به منظور حداكثر استفاده از مشاركت بخش خصوصي در توسعه آموزش هاي فني و حرفه           بازسازي سياست ها   )3

 .اي 
هيات  ،افزايش بهره وري در راستاي استراتژي برون سپاري و  ،به منظور فراهم كردن ساز و كارهاي تحقق اهداف فوق الذكر 

 وزير محترم كـار و      9/4/88 مورخ   35334نظارت مركزي آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد كشور به استناد بخشنامه شماره              
 فني و حرفه    دستورالعمل هاي اجرائي آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي           اموراجتماعي نسبت به بازنگري ضوابط و     

 هيات محترم وزيران اقدام و مجموعه ضوابط و دستورالعملهاي 18/5/1385 مورخ ه 32865ت /56508آزاد مصوبه شماره اي 
  .اجرائي جديد را در ده فصل بشرح پيوست تدوين نموده است

 موسـسان و تـشكل هـاي    ، خرد جمعي و اتفاق آراي مديران و كارشناسان اين سـازمان  ،اين مجموعه منعكس كننده تالش    
ني اسـت   وااي آزاد در سطوح ملي و استاني با بهره گيري از تجربيات گذشته است و فراخـ                صنفي آموزشگاههاي فني و حرفه      

اصالح ضوابط و دستورالعمل هـاي      . براي تمامي آناني كه بايد در ايجاد تغييرات واقعي و مثبت در اين حوزه ايفاي نقش كنند                
 جمعـي مـي توانـدظرفيت هـاي بـالقوه بخـش             اجرايي به عنوان اقدامي اميدبخش و دلگرم كننده به همراه تالش وهمكاري           

 به منصه ظهور برساند و افـق هـاي آموزشـي را در تمـام                –خصوصي رادرحوزه هاي راهبردي آموزش هاي فني و حرفه اي           
  .براي همه گروه هاي هدف گسترش دهد) پايه و پيشرفته(سطوح 

  : از اهم تغييرات ناشي از بازنگري ضوابط و دستورالعمل هاي اجرائي عبارتند

فراهم آوردن مشاركت مستقيم و موثر موسسات و نمايندگان انجمن ها و تشكلهاي صنفي آموزشگاههاي فني و حرفه اي  )1
 خط مشي ها و دستورالعمل هاي اجرائي مربوط به امور آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد و از ،آزاد در تعيين سياست ها 

  . هيات نظارت مركزي و هيات هاي نظارت استانيطريق عضويت خبرگان و صاحب نظران آنان در
افزايش حدود وظايف و اختيارات موسسان در اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مانند انتخاب و به كارگيري مربيان  )2

ائي  اجراي دوره هاي آموزشي پايه و پيشرفته مورد نياز بازاركار عالوه بردوره هاي آموزشي مصوب و تاسيس شعب روست،
 .و شهري

صـدور ابـالغ    ،بازنگري فرآيندهاي اصلي تاسيس و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مانند صدور پروانـه تاسيس                  )3
 .گزينش عمومي وتخصصي مربيان وحذف مراحل وتشريفات زائدازآنها،مديريت

 آنان در زمينه انتقـال حقـوق       صيانت از سرمايه گذاري موسسان آموزشگاه ها از طريق به رسميت شناختن حقوق معنوي              )4
 كـاهش  ، تعيين ضوابط و شرايط بازرسي ها و صالحيت تخصصي بازرسـان          ،قانوني ناشي از پروانه تاسيس آموزشگاهها       

 .تعهدات حقوقي موسسات در زمينه فعاليت هاي اجرائي و رعايت تناسب مجازات ها با تخلفات آنان
ني و حرفه اي آزاد از طريق تعيين ضوابط و شرايط اخذ مجوز نمايندگي  بين المللي آموزشگاه هاي فگسترش همكاريهاي )5

 .موسسات معتبر خارجي و تاسيس آموزشگاه در مناطق آزاد تجاري



افزايش دسترسي و ترغيب گروه هاي مختلف به مهارت آموزي از طريق اجراي دوره هاي آموزشي با استفاده از سـامانه                      )6
 .الكترونيكي

 افزايش نرخ قابل قبول قبولشدگان دوره ،موزشي آموزشگاه ها از طريق تدوين نظام اعتبارسنجي ارتقاي كيفيت خدمات آ )7
 . اصالح شرايط و ضوابط احراز صالحيت تخصصي مربيان و مديران و ضوابط ارزيابي عملكرد آموزشگاه ها،هاي آموزشي 

ويب برنامـه توسـعه و توزيـع منطقـي          برقراري تعادل بين عرضه و تقاضاي آموزش هاي فني و حرفه اي از طريـق تـص                 )8
آموزشگاه ها در قلمرو جغرافيايي شهرستانها وايجاد شعب روستائي توسط هيات هاي نظارت اسـتاني و اصـالح ضـوابط                    

 .صدور پروانه تاسيس آموزشگاه ها
شگاه هـا از   مديران و موسسان آموز، ناشي از عملكرد مربيان    افزايش سرعت و دقت در رسيدگي به شكايات و اختالفات          )9

 .با حضور نمايندگان آنان›› شوراي بررسي و شكايات‹‹طريق ايجاد 
  

  كشورضمن تقدير و تشكر از تمامي همكاران در اين سازمان و نمايندگان كانون انجمن صنفي آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي    
تاسيس و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد          كه در امر بازنگري و تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي اجرائي آئين نامه نحوه               

اجراي ضوابط و دستورالعمل هاي جديد ابـالغ        ) ع(د كريم اهل بيت امام حسن مجتبي        المشاركت فعال داشته اند و به مناسبت مي       
  .ميگردد

فعاليت بخش غيردولتي در  دانش و مهارت موسسين محترم آموزشگاه ها موجبات رشد و پويايي هرچه بيشتر ،اميد است با خالقيت 
  .حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي در سراسر كشور فراهم گردد

  
  سيد مرتضي شريف النسبي

  معاون وزيركارو اموراجتماعي
 و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
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   كليات و تعاريف:فصل اول                                    
  

  :  اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند دستورالعمل در اين  :1ماده 

  .  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي :سازمان  )1

  .استان تابعه سازمان و حرفه اي  اداره كل آموزش فني:اداره كل   )2

به منظور آموزش مهـارت     كه   قانون كار    111موضوع ماده    آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد        :آموزشگاه    )3

ــه( ــشرفته-پاي ــارت - پي ــاء مه ــف   )  ارتق ــاي مختل ــه روش ه ــي  (ب ــي ، الكترونيك ــضوري ، تلفيق   ) ح

ايـن  بارعايـت   ي آموزشـي    رنامـه هـا    و يـا سـاير ب      سـازمان  مصوب   يآموزش  مهارت مطابق استانداردهاي 

  . شوندتاسيس مي دستورالعمل 

  آموزشـگاهي اسـت كـه توسـط مؤسـس آموزشـگاه بـا همـان نـام درهمـان شهرسـتان                        :شعبه  )4

ــين نامــه     ــه ضــوابط و مقــررات ايــن آئ ــا رعايــت كلي ــورد نظــر مؤســس ب ــا ســاير شهرســتانهاي م   ي

  . تأسيس مي شود

    دسـتورالعمل   كه پس از طـي مراحـل ذكـر شـده در ايـن              ت اس  شخص حقيقي يا حقوقي    :موسس    )5

  . از سازمان پروانه تاسيس آموزشگاه دريافت مي نمايد 

 موافقت اوليه با درخواست اشخاص حقوقي يا حقيقي به منظور تاسيس آموزشـگاه               :موافقت اصولي   )6

   7مـــي باشـــد و بـــه دارنـــده آن درصـــورت معرفـــي ســـاختمان واجـــد شـــرايط مطـــابق مـــاده  

  .  پروانه تاسيس آموزشگاه اعطا خواهد شد دستورالعمل ين ا

   مجــوز تاســيس و بهــره بــرداري از آموزشــگاه اســت و دارنــده آن :پروانــه تاســيس آموزشــگاه   )7

  .  آموزشگاه شناخته مي شود موسس

ـ     19 و   18احراز شرايط مفاد ماده هاي      كه پس از     فردي است    :مدير آموزشگاه     )8 يله  اين آئين نامه بوس

ــط  ــي و توسـ ــازمانموســـس معرفـ ــصوب  سـ ــده منـ ــي شـ ــگاه معرفـ ــدير آموزشـ ــمت مـ    در سـ

   . مي شود
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  بـه آمـوزش هـايي گفتـه مـي شـود كـه بخـشي از آن بـه صـورت حـضوري                          :آموزش تلفيقـي      )9

  . رائه مي شود او بخش ديگر از طريق سامانه يادگيري الكترونيكي 

 اين آئين نامـه كـه وظيفـه تـدريس     24 و 26ط مواد فردي است داراي صالحيت ها و شراي  : مربي  )10

  . را در آموزشگاه برعهده دارد ) مهارت آموزي(

   ميگيـرد   فردي است كه تحت آموزش فني و حرفه اي دريك رشته شـغلي خـاص قـرار         : كارآموز    )11

  .  داشته باشداستاندارد برابر آن شغل را در پايان دوره توانائي انجام كار از اين است كه بعد انتظار و

ستانداردهاي او  جه به مأموريت آن براساس معيارها      فرآيندي است كه آموزشگاه باتو     :اعتبارسنجي    )12

  .  آموزشگاه درجه بندي مي شود  ، ارزيابي شده و براساس نتايج حاصلمصوب هيات نظارت مركزي

ي قـضاوت در مـورد دانـش ،           فرآيند جمع آوري منظم و هدف دار اطالعات بـرا           :ارزشيابي مهارت     )13

  كار براسـاس اسـتاندارد شـغل كـه مـي توانـد شـامل آزمـون شـفاهي ، كتبـي ،                        مهارت و نگرش فرد در    

اعطـاي گواهينامـه صـالحيت حرفـه اي براسـاس ايـن ارزشـيابي                     . باشـد   ) پروژه(عملي و نمونه محصول     

  .شودانجام مي 

 كـه از طريـق وب و بـا اسـتفاده از سـامانه الكترونيكـي                  آموزشي  :)مجازي (آموزش الكترونيكي   )14

  . براساس استاندارد آموزشي مهارت سازمان ارائه مي شود 

  )  حقـوقي  -حقيقـي (  قـراردادي كـه بـين آموزشـگاه و متقاضـي آمـوزش                 :قرارداد كـارآموزي      )15

  . به منظور آموزش براساس مقررات اين آئين نامه منعقد مي شود 

  وانـائي انجـام كارهـايي كـه مربـوط بـه يـك شـغل درسـطح حرفـه اي متناسـب بـا                          ت : مهارت  )16

  . شغل  استانداردهاي هر

  .  سطوح مختلف حرفه اي شغل مرتبط در بيشتر يا يك حوزه ئ كاري شامل دو:حرفه  )17

  . جموعه برنامه هاي آموزشي مربوط به فراگيري چند حرفه هم خانواده مي باشد م :رشته   )18

كه است   كه داراي هدف ، محتوا ، برنامه و ارزشيابي           مجموعه فعاليت هاي آموزشي    :ي  آموزش ورهد  )19

   . شود  اجراسايراماكن مجازديگريك مكان خاص و يا  ممكن است در
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  دارد  يـك حـوزه حرفـه اي وجـود         صفات و احكام ارزشي كـه در        مجموعه اي از   : اخالق حرفه اي    )20

ــه آن واجــد ارزش ا ــساني اســت و رفتارهــاي عــاطفي راكــه عمــل ب   ايــن صــفات و .  شــكل ميدهــد ن

  يـك حـوزه وسـيع شـغلي و يـا            توانـد بـه صـورت كلـي در         احكام ارزشي قابل آموزش دادن است و مـي        

از آن نيازمند  التزام عملي افراد به اخالق حرفه اي طي دوران آموزش و بعد       .  يك شغل كوچك را شامل شود     

  . آن مطابق قانون است  از م ارزشي حين آموزش و بعدارزشيابي اين صفات و احكا

 واحداجرايي است كه ازيك ياچندكارگاه سنجش برحسب رشته وحرفه هاي آموزشـي        :مركزسنجش)21

تـشكيل مـي شـودوآزمونهاي كتبـي وعملـي          )داخل ياخـارج كـشور    (درسطح شهرستان اعم ازثابت ياسيار    

ــار    ــه مه ــت گواهينام ــارت ويادرياف ــنجش مه ــيان س ــل   متقاض ــوي ادارات ك ــدگان ازس ــي ش ت معرف

  .استانهارابرگزارمي نمايد

  كه توانـائي انجـام ارزشـيابي       ، بـا ويژگـي مـورد تائيـد سـازمان           اسـت   آزمونگر فردي  :آزمونگر  )  22

   نقـشه كـار و      -سـئوال هـا   ( بـا حفـظ اسـتانداردها       )  كتبـي يـا پـروژه      -آزمـون عملـي   (مهارت كارآموزان   

داراي مـدرك   بايستي   اين فرد    مي باشد دارا   را)  سازمان تعيين مي شود    دستورالعمل هاي مربوط كه توسط    

  .  حرفه اي آزمونگري نيز باشد

 مي گويند كه معمـوالً     يك شغل و يا حرفه را      متقاضي تعيين صالحيت حرفه اي در       :آزمون شونده   ) 23

   اكيــد بــربــا ت گرفتــه باشــد ولــي مــي توانــد بــه صــورت داوطلبانــه و  بايــد در معــرض آمــوزش قــرار

  . آزمون شركت نمايند درنيزخودآموزي و يا تجربه 

  . مطابق استاندارد سازمان استي آموزشيمحتوا: محتواي علمي) 24

نترنت و بـا اسـتفاده از بـستر وب          يق ا ي است كه از طر    يمطالب و مواد آموزش   : يكي الكترون يمحتوا)25

  .  باشديم 68ي آن مطابق با ماده هايژگيط و وي گردد و شرايارائه م

ـ ي آمـوزش الكترون   ي در دوره ها   ي آموزش ي محتوا ي برا يريادگي يرهاي مس يطراح: طرح درس )26 . يك

  . استيد الزامينماين ميي كه سازمان تعيدر قالب) در صورت لزوم(ارائه طرح درس 

ـ ي الكترون يد محتوا ي جهت تول  ي آموزش ي در محتوا  ياددهي ي روشها يطراح: سناريوي آموزشي )27 . يك

  . استيد الزامي نماين ميي كه سازمان تعيدر قالب) در صورت لزوم(و يه سنارارائ
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 LMS        همـان  اي   Learning Management system   منظور  :سامانه مديريت يادگيري )28

  . باشديم

ك ي است كه در آن      ي و حرفه ا   يفنآزاد  ك آموزشگاه   ي : الكترونيكي    آزاد فني و حرفه اي     آموزشگاه)29

 آموزش داده   مديريت يادگيري نترنت و سامانه    يق ا ي سازمان از طر   ي چند رشته مطابق با استانداردها     اي

  .  باشديقيا به صورت تلفي و يكيتواند كامال الكترونين آموزش ميا.  شوديم

جمهـوري اسـالمي     قانون كـار     131 كه در اجراي ماده       تشكل صنفي است    :  كانون صنفي  ياانجمن  ) 30

حقوق و منافع مشروع و به منظور حفظ )  هيات وزيران 6/10/1371( ابق آئين نامه مصوب مربوط  ايران و مط  

  آموزشـــگاه هـــاي فنـــي و   ) موســـسين(قـــانوني و بهبـــود وضـــع اقتـــصادي كارفرمايـــان     

  اي آزاد كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيـز مـي باشـد تـشكيل و براسـاس اساسـنامه مـصوب                       حرفه  

  . گردد اداره مي آن 

در راستاي مصالح فوق در هر شهر كشور براساس آئين نامه مربوط ، يك يا چند انجمن صنفي                   :تبصره  

ــردد ،        ــي گ ــشكيل م ــي ت ــا تركيب ــصي ي ــصورت تخص ــهر ب ــه اي آزاد آن ش ــي و حرف ــگاه فن   آموزش

   هـاي صـنفي  انجمـن  از بهم پيوسـتن انجمـن هـاي صـنفي متـشكله در شهرسـتانهاي اسـتان ، كـانون              

  از بهم پيوستن انجمن هاي صنفي متشكله در سراسر كـشور ،            و استان   فني و حرفه اي آزاد    آموزشگاه هاي   

  . كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد كشور ايجاد مي شود 

هياتي است كه به منظور تعيين خط مشي ، تدوين و پيشنهاد اصـالح آئـين                 :هيات نظارت مركزي    )  31

اجراي ابط مربوط به امور آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد و ايجاد هماهنگي و نظارت بر                  ضوتعيين  نامه و   

مراكـز   و باالترين مرجع نظارت و تصميم گيري بـر امـور              شود فعاليت هيات نظارت استانها تشكيل مي     آنو  

  . مي باشد آموزشي بخش خصوصي 

  : تركيب اعضاي هيات نظارت مركزي بشرح زير مي باشد  

   .)رئيس هيات نظارت مركزي( معاون وزير و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور   .1

   .معاون آموزش سازمان  .2

   .معاون آموزش مهارت پيشرفته سازمان  .3
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   .  معاون پژوهش و برنامه ريزي سازمان.4

 كـانون كـشوري     معرفـي  آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد با          صاحب نظران و خبرگان    نفر از    پنج  .5

  .كشور آزاد  فني وحرفه ايانجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي

   .) سازمان رئيسبه تشخيص(  نفر از مديران كل آموزش فني و حرفه اي استانها دو  .6

   .)به انتخاب رئيس سازمان و بدون حق راي (  يك نفر حقوقدان .7

 بدون حق دبير هيات نظارت مركزي(دمي مدير كل دفتر موسسات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مر   .8

  .) رأي

 توسط مشخص شده     و تركيب  هياتي است با شرح وظايف و حدود اختيارات        :هيات نظارت استان      )32

  . هيات نظارت مركزي ، كه رسيدگي به امور آموزشگاه هاي استان را به عهده دارند 

وابط ، دستورالعمل هـا و جـداول مربوطـه را    نظارت مركزي مي تواند در موارد زير ض هيات   : 2ماده      

  :تدوين ، تصويب و ابالغ نمايد 

  .  استان  نظارت مسئوليت ها و تركيب اعضاي هيات هاي،شرح وظايف   )الف

   . موسس ، مدير ، مربي و كاركنان اداري و خدماتيصالحيت هاي فردي   )ب

   .تخلفات و مجازات ها   )پ

   و   بـازرس  ، ، ارزيـاب      آزمـونگر  ،  كـارآموز  ، مربـي    ، موسس ، مـدير      شرح وظايف و مسئوليت هاي      )ت

    .آزمون شونده

   . اشخاص حقيقي و حقوقي برايصدور و تمديد مجوزها   )ث

    . درحدود وظايف آموزشي آموزشگاههااداري و مالي آموزشي و امور  )ج

   . امور آموزشگاه هاي آزاد بازرسي نظارت و  )چ

   . تسهيالت قانوني و مشوق هانظام   )ح

   .صالحيتهاي تخصصي مربيان و مديران ، آزمونگران ، ارزيابان   )خ

  . آزاد ايراني در خارج از كشور آموزشگاه  فعاليت نحوه)  د
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 نمايندگي آنها در داخل كشور براي آموزش هاي مهـارتي            يا  فعاليت مراكز كارآموزي خارجي و     نحوه  )ذ

  . رسمي  غير

   .درجه بندي آموزشگاه ها   اعتبارسنجي و )ر

    . مهارت آزاد مراكز سنجش و ادارهتاسيسنحوه   )ز

  . رسيدگي به اعتراض ذينفعان به تصميمات هيات هاي نظارت استان )س 

ضاي آن به پيشنهاد رئـيس سـازمان        ساير وظايف و اختيارات هيات نظارت مركزي و تركيب اع         : تبصره  

 مي     يين مي گردد و اعضاي هيات مذكور با حكم رئيس سازمان منصوب           تائيد وزير كار و امور اجتماعي تع      و

  . شوند 

  : هيات هاي نظارت استان بشرح ذيل است اعضاي   وتركيب شرح وظايف  :3ماده 

  : وظايف و اختيارات:    الف

براسـاس و در چـارچوب مـصوبات و         ) بشرح ذيل   ( تمامي وظايف و اختيارات هيات نظارت استاني        .  1

  .  ورالعمل هاي صادره از سوي هيات نظارت مركزي سازمان خواهد بود دست

  . نظارت بر عملكرد آموزشگاه هاي آزاد .  2

بررسي و اعالم نظر صالحيت اختصاصي و عمومي موسس و مدير و نظارت بر احراز صالحيت هـاي                  .  3

  .  عمومي مربي و ساير كاركنان آموزشگاه ها 

  .  موزشي آموزشگاه ها نظارت بر برنامه هاي آ.  4

بررسي ميزان شهريه پيشنهادي دوره هاي آموزشي ارائه شده توسط كانون انجمـن هـاي صـنفي                 .  5

  .  آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان و تعيين ميزان قطعي آن 

  آموزشـگاه هـاي فنـي و حرفـه اي آزاد اسـتاني                چنانچـه در اسـتاني كـانون انجمـن صـنفي            :تبصره  

 نداشته باشد حسب مورد شهريه مربوط توسط انجمـن صـنفي آن رشـته و يـا موسـس آموزشـگاه                      وجود

  . پيشنهاد مي شود 

  .اتخاذ تصميم نسبت به تائيد نام آموزشگاه .  6

  . اتخاذ تصميم نسبت به صدور و تمديد پروانه آموزشگاه يا پيشنهاد لغو آن .  7
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   .اتخاذ تصميم نسبت به درجه بندي آموزشگاه.  8

  . تمديد يا لغو ابالغ مديريت آموزشگاه ،اتخاذ تصميم نسبت به صدور .  9

  اعمال تشويق هـا ، تنبيهـات و مجـازات هـا متناسـب بـا ميـزان تخلـف نـسبت بـه مـدير يـا                            .  10

  .موسس آموزشگاه 

  . شناسايي و برخورد قانوني با مراكز آموزشي غيرمجاز .  11

نطقي و جغرافيائي و نظارت بر تائيد محل و ساختمان آموزشـگاه            تصويب برنامه توسعه و توزيع م     .  12

  . آزاد براساس استانداردهاي هيات نظارت مركزي 

  . آموزشگاه هاي داير از مفاد اين بند مستثني هستند :  تبصره 

  . صدور مجوز تاسيس آموزشگاه الكترونيكي و ارائه آموزش خاص به درخواست كارفرما .  13

 كه شيوه نامه آن توسط هيات نظـارت مركـزي تهيـه              تاسيس مركز سنجش مهارت    صدور مجوز .  14

  . وابالغ مي شود

ــارت     .  15 ــات نظ ــه هي ــتان ب ــارت اس ــات نظ ــائف هي ــدود وظ ــه و ح ــين نام ــالح آئ ــشنهاد اص   پي

  . مركزي 

  پيشنهاد حذف رشته يا حرفه هاي آموزشي در مناطق ازبرنامه هاي بخش دولتي و واگـذاري آنهـا                  .  16

  .  بخش خصوصي به هيات نظارت مركزي به

  :اعضاء تركيب : ب

  . )  نظارت استانرئيس هيات( آموزش فني و حرفه اي استان مدير كل .  1

  . ، پژوهش و برنامه ريزي استان معاون آموزش .  2

  . استان معاون مهارت پيشرفته .  3

بـدون   نظارت اسـتان و    دبير هيات ( استان   ومشاركتهاي مردمي آزادموسسات كارآموزي   رئيس اداره   .  4

  .) حق رأي

  اسـتان بـا پيـشنهاد كـانون        آزاد   نفر از خبرگان و صاحب نظران آموزشگاه هاي فني و حرفـه اي               3.  5

انجمن هاي صنفي   تائيد هيات مديره كانون      استان و     آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد       انجمن هاي صنفي  

    . كشورآموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد 
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  . مهارت استان  و ارزشيابي سنجشرئيس اداره .  6

  .) يأ حق ربدون(يك نفر حقوقدان به انتخاب مدير كل .  7

  احكـام تمـامي اعـضاي هيـات نظـارت اسـتان بـا رعايـت سـاير مـصوبات مـذكور توسـط                         :تبصره  

  . رئيس سازمان صادر مي گردد 

  :  است  انجام فعاليت هاي زير توسط آموزشگاه مجاز :4ماده 

ــصوب ســازمان   .  1 ــاي آموزشــي براســاس اســتانداردهاي م ــشكيل دوره ه ــشرفته ( ت ــه و پي   ) پاي

  . بصورت حضوري ، تلفيقي و الكترونيكي 

 آن توسط هيـات      شيوه نامه  آموزشي متناسب با پروانه تاسيس آموزشگاه كه      دوره هاي   اجراي ساير   .  2

   . نظارت مركزي تهيه و ابالغ مي شود

   .كه شيوه نامه آن توسط هيات نظارت مركزي تهيه وابالغ مي شودري آزمون هاي مهارت با برگزا.  3

  حـداقل   ميزان بازدهي قابـل قبـول هـر دوره آموزشـي آموزشـگاه عبـارت اسـت از قبـولي                       :5ماده  

ن ميزا. كارآموزان شركت كننده در آزمون پايان دوره كه توسط سازمان انجام مي شود               ) %70( درصد   هفتاد

   . مي باشد هيات نظارت مركزيفوق قابل تغيير توسط 
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    ضوابط و مقررات صدور و تمديد پروانه تاسيس آموزشگاه :دومفصل 
  

   خـود را بـه همـراه        درخواسـت  تاسيس آموزشگاه بايـد       متقاضي  حقيقي و حقوقي   اشخاص  : 6ماده  

  حـدوده جغرافيـايي مربـوط      طرح توجيهي مربوط شامل عنـاوين حرفـه هـا و رشـته هـاي مـورد نظـر ، م                    

  )مطابق نمون برگ پيوست(.  ارائه نمايند هيئت نظارت استانرا به ) شهرستان( 

 صدور مجوز تاسيس آموزشگاه را در شهرستانهايي كـه كمتـر از              مي تواند   هيات نظارت استان    :1تبصره  

  . نمايد  ه است متوقفمربوط كارآموز جذب شدداير  آنها در رشته هاي  ساالنه درصد از ظرفيت اسمي70

  ، دســتورالعمل ايــن 14 پــس از تائيــد طــرح تــوجيهي و صــالحيت موســس موضــوع مــاده  :2تبــصره 

  )مطابق نمون برگ پيوست(. توسط هيات نظارت استان صادر خواهد شد » موافقت اصولي « 

   مـاه نـسبت بـه       6 مـدت    تـا حـداكثر   ، موسس موظف است پـس از اخـذ موافقـت اصـولي               :7 ماده

في ساختمان مورد نظر به هيات نظارت استان اقدام كند در غير اينـصورت موافقـت اصـولي وي ملغـي                     معر

  . خواهد بود 

   فـضاي مفيـد آموزشـي     همچنـين  تائيـد موقعيـت انتظـامي سـاختمان توسـط اداره امـاكن و        :1تبصره  

  . ن الزامي است متناسب با استانداردهاي سازمان توسط هيات نظارت استا) كارگاه ها ، كالس ها ( 

   سـند مالكيـت يـا اجـاره نامـه معتبـر              برابـر بـا اصـل       پس از تائيد ساختمان تحويل تـصوير        :2تبصره  

  . براي تكميل مدارك موجود ضروري است 

  . مستقل باشد  ورودي  با درب و يادر طبقات مجزا بصورت محل آموزشگاه بايد  :3تبصره 

 مطـابق   پس از تائيد ساختمان و تكميل مدارك مربـوط         ماه   سه موسس موظف است حداكثر       :8ماده  

   ، نسبت به تجهيز كارگاه هـا و كـالس هـاي آموزشـي براسـاس اسـتانداردهاي سـازمان                     7 ماده   1تبصره  

  .  در غير اينصورت موافقتنامه اصولي ملغي و بال اثر خواهد بود نمايد اعالم  اداره كل به مراتب راواقدام 

  اسـتان   هيات نظارت  ، اداره كل توسط   تجهيزات آموزشگاه    ز پس از تائيد فضا و      رو 10حداكثر    :1تبصره  

 از اتمام مـدت      ماه قبل  4  موسس الزم است .  سال صادرمي نمايد   5پروانه تاسيس آموزشگاه را براي مدت       
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  در غيـر ايـن صـورت مجـوز آموزشـگاه      .  كنـد  اقـدام اعتبار پروانه تاسـيس  نسبت به تمديد   مقرر ،   اعتبار  

  . عايت مقررات مربوط لغو مي شود با ر

 ماه پس از اخـذ پروانـه تأسـيس نـسبت بـه معرفـي مـدير و                   6مؤسس مؤظف است حداكثر       :2تبصره  

  . اقدام نمايدشروع ثبت نام دوره آموزشي   واجد شرايط مطابق اين آئين نامه و)يامربيان(مربي

  حداكثر  و يا   ماه به طور متوالي    18ثر   موسس آموزشگاه مي تواند در صورت ضرورت براي حداك          :3تبصره  

اليت آموزشي خود    موافقت هيات نظارت استان فع     ساله پس از اخذ    5 سال بطور متناوب درطول يك دوره        2

. تاسيس آموزشگاه ملغي خواهد بود       پروانه    ، مدت مقرر را متوقف كند درصورت افزايش مدت توقف بيش از        

ــاير فع     ــام س ــگاه ، انج ــصي آموزش ــدت مرخ ــست     در م ــاز ني ــگاه مج ــل آموزش ــا در مح ــت ه   الي

  . آموزشي محسوب نمي شود  جزء سوابق  مدت مذكورو

  انتقال يا واگذاري پروانه تاسيس آموزشـگاه در صـورت فـوت يـا از كـار افتـادگي موسـس                       :9ماده  

   .  مجاز مي باشد16 ماده 1با رعايت تبصره 

و  افت پروانه تاسيس فقط در همـان سـاختمان         پس از دري    ،  تاسيس و راه اندازي آموزشگاه      :10ماده  

   جابجـائي كه به تائيد هيات نظارت استان رسيده مجاز است و هرگونه تغيير يـا               آموزش  يا رشته هاي    رشته  

  .  انجام گيرد ذيربطجع ا مراخذ موافقتآن بايد با 

   )شـعبه  ( اجـازه تاسـيس بـيش از يـك آموزشـگاه           6آموزشگاه با رعايت ماده      به موسسين     :11ماده  

  . داده مي شود 

  مدير وصدور ابالغ نيز  به هنگام دريافت پروانه تاسيس و تمديد آن و  موسس موظف است  :12ماده 

ــالغ منــدرج در جــدول شــماره  جــذب ــه حــساب درآمــد دســتورالعمل ايــن 2 مربــي آموزشــگاه مب    را ب

   . كند ارائه نسازما و اصل رسيد را به عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد

معـاون اول رياسـت     11/11/1385ه مـورخ    36631ت/146725بـه استنادبخـشنامه شـماره      :  تبصره

وسازمان بهزيستي ازپرداخت مبلغ فوق معاف      )ره(جمهورمحترم، افرادتحت پوشش كميته امدادحضرت امام     

  .مي باشند
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   شرايط موسس :سومفصل 
  

  مراحـل قـانوني اجـازه تاسـيس آموزشـگاه را      شخص حقيقي يا حقوقي كـه پـس از طـي           : 13 ماده

  . د موسس ناميده مي شوند  اخذ مي كنهيات نظارت استاناز 

به استثناي اعضاي هيات هاي علمي دانشگاه هـا و           (  شاغلين دولت  صدور پروانه تاسيس براي    : 1تبصره  

شـركت هـا ،    دسـتگاه هـا ،     و همچنـين    ) ، پژوهشي در رشته هـاي مـرتبط فنـي          موسسات آموزشي عالي  

مجاز ، كه تمام يا بخشي از امكانات و اعتبارات دولتي را مصرف مي كنند ي موسسات و نهادها و سازمان هاي

   .نمي باشد 

 باشد بايد فردي را به عنوان نماينده حقـوقي   غيردولتي درصورتي كه موسس شخصيت حقوقي   :2تبصره  

  . به سازمان معرفي كند 

   درصـورتي اجـازه تاسـيس آموزشـگاه داده مـي شـود كـه                دولتـي  غير  بـه شـخص حقـوقي       :3تبصره  

  .در اساسنامه آن فعاليت آموزشي ، پژوهشي و مشاوره قيد شده باشد 

  .  و بالعكس بالمانع است آقايان صدور اجازه تاسيس آموزشگاه خواهران براي  :14ماده 

  :  زير باشد واجد شرايط بايد )حقوقيشخص  نماينده يا حقيقيفرد ( موسس  :15ماده 

  .  تابعيت جمهوري اسالمي ايران . 1

  .  اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  ديناعتقاد به  .2

 به تشخيص هيـات      سياسي ، فرهنگي و عدم وابستگي به رژيم گذشته          ،   دارابودن صالحيت اخالقي    .3

   . نظارت استان

  . نه كيفري موثر   نداشتن سوء پيشي.4

  .   دارا بودن سالمت جسمي و روان .5

   ، معلوليت جـسمي فـرد مـانع ايفـاي وظـايف              سازمان  درصورتي كه به تشخيص پزشك معتمد      :تبصره  

  .  وي به عنوان موسس بالمانع است تائيدمربوط نباشد ، 
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   ) . آقايانبراي (   دارا بودن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم .6

  .  سال سن 28  داشتن حداقل .7

  . ديپلم يا معادل آن فوق   دارا بودن حداقل مدرك .8

ــداقل .9 ــودن ح ــت 2  دارا ب ــام وق ــابقه آموزشــي ، فرهنگــي تم ــا  ســال س ــت4 ي ــاره وق     ســال پ

  در موسسات و مراكز آموزشـي كـه اساسـنامه يـا آئـين نامـه آن بـه تـصويب دسـتگاه هـاي دولتـي يـا                             

  .  رسيده باشد نهادهاي رسمي

ــصره  ــوجيهي تاســيس آموزشــگاه توســط    :1تب    بررســي صــالحيت موســس پــس از تائيــد طــرح ت

  .  انجام خواهد شد )دستورالعمل اين 3 موضوع ماده ( استانهيات نظارت

ــصره  ــده   درصــورت  :2تب ــوت نماين ــا ف ــر ي ــدشــخص تغيي ــده جدي ــوقي ، نماين ــزحق ــ ميبا ني   ست ي

   . تمامي شرايط فوق را دارا باشد

براسـاس   دسـتورالعمل صـالحيه ايـن     ا ادامه فعاليت آموزشگاه هايي كه قبل از تاريخ تصويب            :3تبصره  

  . تاسيس شده اند بالمانع است مربوطضوابط و مقررات 

كارآفريني ملي ، برگزيدگان مسابقات ملي مهـارت         برگزيدگان جشنواره هاي      :شامل   نخبگان    :4تبصره  

دارندگان الواح درجـه يـك تـا سـه از سـوي شـوراي         زيدگان جشنواره خوارزمي ،    ، برگ  )بين المللي  -ملي(

    بـه تـشخيص هيـات نظـارت اسـتان          و يا كساني كه داراي قابليت ها ويژه اي هستند         ارزشيابي هنرمندان   

  .  مستثني مي باشد 15ماده  9 و 8 ، 7 بندهاياز شمول 
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   ،حقـوقي شـخص  يا انحالل )حقيقيص شخ( صالحيت موسس زايل شدن درصورت فوت يا  :16اده  م

 با مسئوليت مـدير     دايرتاپايان دوره آموزشي    صرفا ادامه كار آموزشگاه   ،   توقف ثبت نام كارآموز جديد    ضمن  

  : رعايت شرايط زير مجاز استباآموزشگاه ونظارت هيات نظارت استان 

مـي       وراث   يا    ارثو دوره هاي آموزشي به عهده     هزينه تامين  ،  حقيقي  درصورت فوت موسس   -الف  

  .باشد

   موظـف اسـت    درآموزشگاه را نداشـته و      اجازه حضور   وي  درصورت زايل شدن صالحيت موسس     –ب   

  .نمايد  و تسويه  هزينه هاي اجراي دوره هاي آموزشي را پرداخت تعهدات وكليه

ويه  موظف است با هماهنگي مـدير تـس        آن نماينده حقوقي     ، چنانچه موسس شخص حقوقي باشد     –ج  

  . كليه هزينه هاي دوره هاي آموزشي را پرداخت نمايد ) حقوقيشخص(ه موسس

موسس موظف است ظرف مدت يك هفتـه        ، حقوقيموسس   درصورت زايل شدن صالحيت نماينده       –د  

درغيراينـصورت ضـمن توقـف           . اقـدام نمايـد    دستورالعمل 12نسبت به معرفي فردواجدشرايط مطابق ماده       

ــام كارآموزج  ــت ن ــي  ثب ــرفاَتاپايان دوره آموزش ــگاه ص ــه كارآموزش ــرديد،ادام ــل   داي ــسئوليت كام  بام

  .مديرمجازخواهدبود

   مـدير آموزشـگاه     ، يـا انحـالل شـخص حقـوقي        )حقيقـي شـخص   (درصـورت فـوت موسـس         :تبصره

  . موظف است ظرف مدت يك هفته موضوع را به هيات نظارت استان گزارش نمايد 

  يــا انحــالل ) شــخص حقيقــي(دن صــالحيت موســس  فــوت يــا زايــل شــصــورت در :17مــاده 

  : واگذاري پروانه تاسيس آموزشگاه با رعايت شرايط زير امكان پذير مي باشد انتقال و،شخص حقوقي

 اين آئين نامـه باشـد       15، واجد شرايط ماده       يكي از وراث   چنانچهحقيقي   در صورت فوت موسس      )الف

تنظـيم رضـايت نامـه سـايروراث      پـس از   بـه وي سـيس تا انتقـال پروانـه   16مـاده  ) الـف (بارعايت بنـد    

نسبت به انتقال منافع و حقوق مادي و    در غير اين صورت وراث مي توانند   بالمانع است  دردفاتراسنادرسمي

  . اقدام نمايند   اين آئين نامه15داراي شرايط ماده معنوي آموزشگاه به فرد 

 انتقـال پروانـه آموزشـگاه بـه فـرد داراي            16 ماده   ج بارعايت بند    شخص حقوقي  درصورت انحالل    )ب

  .  بالمانع است توسط نماينده قانوني شخص حقوقيدستورالعمل اين 15شرايط ماده 



  
 

 ــــــــــــــــآئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد ضوابط ودستورالعمل اجرايي 

 
14 

ــتان ،       )ج ــارت اس ــات نظ ــد هي ــك معتم ــشخيص پزش ــه ت ــس ب ــادگي موس ــورت ازكارافت    درص

  . نع مي باشدبالمادستورالعمل  اين 15داراي شرايط ماده انتقال پروانه تاسيس آموزشگاه به فرد 

وتائيدلغوپروانه تاسـيس توسـط هيـات    )شخص حقوقي(  درصورت زايل شدن صالحيت موسس  : تبصره

باطـل شـده    16 مـاده ) ب( بارعايت بند پروانه تاسيس آموزشگاه،نظارت مركزي ويامراجع قضايي ذيصالح   

  .وقابل واگذاري يا انتقال به غير نخواهد بود 

  : س به شرح ذيل است  وظايف و اختيارات موس :18ماده 

ــه  درخواســت صــدور .1 ــدارك الزم  پروان ــه م ــوادموضــوع ( تاســيس آموزشــگاه و ارائ   8 و 7 ، 6 م

  . دستورالعملاين و طي تشريفات قانوني مطابق  )دستورالعملاين 

  معرفي مكان و محل مناسب كه از لحاظ ايمني ، بهداشتي ، تجهيزاتـي و وسـايل الزم مـورد تائيـد                .2

  . باشدرت استانهيات نظا

  .  ساختمان آموزشگاه از هيات نظارت استان  محل اخذ مجوز قبل از هرگونه تغيير.3

  . )اداره اماكن( از مراجع ذيصالح نيروي انتظامي عيت انتظامي محل آموزشگاهقتائيد مو   ارائه گواهي.4

   تائيــد  پيــشنهاد يــك يــا چنــد نــام مناســب بــراي آموزشــگاه بــه هيــات نظــارت اســتان جهــت. 5

  .دستورالعمل اين 52بارعايت موازين ماده يكي از آنها 

   .) جهت تائيد و صدور ابالغ (  معرفي مدير واجد شرايط براي آموزشگاه به هيات نظارت استان.6

  براسـاس مفـاد   ) مربـي  و خـدماتي ، اداريكاركنـان  (  تائيد صالحيت نيروهاي شاغل در آموزشـگاه     .7

هيـات   و ارسال اسامي اين افراد طـي فهرسـتي بـه       ابالغي هيات نظارت مركزي   و ضوابط   دستورالعمل  اين  

   .نظارت استان

 آموزشـگاه توسـط      ومربـي   چنانچه عدم صالحيت عمومي هر يك از كاركنان اداري و خـدماتي             :1تبصره  

 مـاه نـسبت   1 موسس موظف است ظرف  ، بصورت قطعي احراز و به موسس ابالغ شود   هيات نظارت استان  

  . )د بودنمدير و مربي تابع ضوابط و شرايط مربوط خواه( اقدام كند يين فرد جايگزينبه تع

 اشتغال به كار اتباع بيگانه در آموزشگاه منوط به داشتن كارت اقامت و نيز اجازه اشتغال به كار                    :2 تبصره

  . براساس قوانين و مقررات مربوط است 
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  و يــا تمديــد آن مطــابق ضــوابط و    ) اعتبارســنجي(  درخواســت درجــه بنــدي آموزشــگاه    .8

   .  كه به تصويب هيات نظارت مركزي رسيده استمقررات مربوط

  .   همكاري با مدير آموزشگاه در حسن اجراي مقررات و بخشنامه هاي سازمان .9

  .  بر حسن جريان كلي آموزشگاه  عاليه  نظارت.10

  .   نظارت بر حسن انجام وظايف توسط مدير آموزشگاه .11

  در حــدود وظــايف منــدرج در ايــن مــاده  موقــع و رفــع نارســايي هــا و حــل مــشكالتب  اقــدام .12

  .   به موسس ابالغ مي شودهيات نظارت استانكه توسط 

به هيات  آن   ماه قبل از اتمام مدت اعتبار        4 تاسيس آموزشگاه حداقل     پروانهدرخواست تمديد   ارائه    .13

  . نظارت استان

 10 حـسب مـاده         و سـاير كاركنـان      مـدير و مربيـان     وپرداخت حقـوق ومزايـاي       كار  عقد قرارداد   .14

در قالـب   وبراي نيروهاي پاره وقت)مطابق نمون برگ پيوست ( قانون كار    7 ماده الحاقي به ماده    131وتبصره

به نحوي كه مدت قرارداد در       )مطابق نمون برگ پيوست   ( قانون كار و آئين نامه اجرايي آن       35 ماده   2تبصره  

  .   قرار گيرد و شروع دوره بعدصله پايان دوره آموزشيفا
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   شرايط احراز صالحيت و اشتغال مدير آموزشگاه :چهارمفصل        
  

   ، انتخـاب و     دسـتورالعمل ايـن    15مطـابق مـاده     مـدير آموزشـگاه بـه پيـشنهاد موسـس و             : 19ماده  

ــا  ــوي  ب ــالغ از س ــدور اب ــتان ص ــارت اس ــات نظ ــورد ن  هي ــگاه م ــود   در آموزش ــي ش ــصوب م ــر من   . ظ

   . باشد  از بانوان خانم هامرد و آموزشگاه  مدير آموزشگاه آقايان بايد  :1تبصره          

معرفي مدير از سـوي موسـس    ماه پس از 1 حداكثر ظرف مدت    است  موظف هيات نظارت استان    :2تبصره  

  اقـدام كـرده و در صـورت تائيـد          دسـتورالعمل    ايـن    19 و   15 مـواد  مطابق   به انجام بررسي هاي الزم    ،نسبت  

 بـا   مـورد نظـر    فـرد    عدم انطباق   بايد د در غير اينصورت   را براي همان آموزشگاه صادر نماي     ابالغ مديريت وي    

   . گرددكتباً به موسس اعالم شرايط مربوط 

  .  صدور ابالغ مديريت براي كاركنان شاغل دولت مجاز نمي باشد  :3تبصره 

  : مدير آموزشگاه  شرايط اختصاصي  :20ماده 

 براي دوره هاي آموزشي پايه وحـداقل كارشناسـي بـراي             كارداني  حداقل رك تحصيلي دن مد   دارا بو   .1

 تحقيقـات و    - و موسسات آموزش عالي مورد تائيد وزارت علـوم         از دانشگاه ها   دوره هاي آموزشي پيشرفته   

  . يا معادل آن فن آوري 

در يكـي از سـطوح       سازمان    آموزشي مصوبمطابق استاندارد   دوره مديريت آموزشي   هينامهگواارائه  .  2

  مورد تاييد سازمان

ــواهي .3 ــه گ ــا    2  ارائ ــديريت ي ــار م ــابقه ك ــال س ــز و    4س ــي در مراك ــار آموزش ــابقه ك ــال س   س

   تاسيس آنهـا توسـط يكـي از دسـتگاه هـاي دولتـي           يا مجوز  موسسات آموزشي كه آئين نامه يا اساسنامه      

  . ب رسيده باشد يا نهادهاي رسمي به تصوي

صدور ابالغ مديريت براي آندسته از مديراني كه تا قبل از اين آيين نامـه بـر اسـاس ضـوابط                      : تبصره

ومقررات مربوط در سمت مدير آموزشگاه اشتغال داشته اند مـشروط بـه كـسب گواهينامـه دوره آمـوزش                    

صـرفاً بـراي       دسـتورالعمل    مديريت آموزشي در يكي از سطوح تعيين شده ظرف يكسال پس از ابالغ ايـن              

  .بالمانع استدوره هاي آموزشي پايه 
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 ي در صورتيكه موسس بخواهد خود عهده دار مديريت آموزشگاه باشد بايد ضوابط اختصاص              :21ماده  

  .  احراز نمايد  نيزمديريت را

 براساس ضوابط    اين آئين نامه   بالغ كه تا قبل از ا     ي آندسته از موسسين    براي  ابالغ مديريت  صدور :تبصره  

 مشروط به كسب گواهينامه دوره مـديريت         اشتغال داشته اند    نيز و مقررات مربوط در سمت مدير آموزشگاه      

منحـصراًبراي اجـراي   دسـتورالعمل   آموزشي در يكي از سطوح تعيين شده ظرف يكسال از تاريخ ابالغ اين              

  . بالمانع است  دوره هاي آموزشي پايه

  .الزامي است  ابالغ وي در محل آموزشگاه اوقات مندرج دردر   حضور مدير  :22ماده 

تايكهفته با موافقت كتبي موسـس ودرج در دفتـر حـضور              ساعتي يا روزانه   استفاده از مرخصي  : 1تبصره  

  )  يـك مـاه در هـر سـال         بـيش از يـك هفتـه  وحـداكثر         (بلند مدت   مرخصي  و بالمانع است وغياب كاركنان   

  . مي باشد مجاز ه هيات نظارت استانبا موافقت موسس واعالم كتبي ب

 از جنس كارآموزان باشد موسس چنانچه   در مرخصي بسر مي برد    مدير آموزشگاه  ي كه    در مدت  :2 تبصره

در غير اينصورت بايد يكي از مربيان آموزشگاه توسـط   خواهد بود    مديرو مسئوليتهاي    عهده دار وظايف     خود

  .ي وي به هيات نظارت استان معرفي شودموسس به عنوان جانشين مدير در مدت مرخص

   تغييـر مـدير آموزشـگاه يـا پايـان            تصميم بـه   ماه قبل از   يك موسس موظف است حداقل      : 23ماده  

  . مهلت اعتبار ابالغ وي نسبت به معرفي فرد جديد يا درخواست تمديد ابالغ مدير اقدام كند 

ا و فوت وي انتخاب مـدير       عف ، يا است   ستانهيات نظارت ا  درصورت عزل مدير آموزشگاه توسط        : 1تبصره

  تـا تعيـين مـدير جديـد ،         و  انجـام مـي شـود        دسـتورالعمل  ايـن    20 و   19 مـواد جديد به روش مـذكور در       

صـدورابالغ موقـت    ماه برعهده مدير موقتي است كه بـه پيـشنهاد موسـس و              دواداره آموزشگاه حداكثر تا     

ز ميـان مربيـان همـان        ا هيات نظارت استان  توسط   مديريت حداكثريكهفته پس از وصول پيشنهاد موسس      

  .  مشخص خواهد شد  يا ساير افراد واجد شرايطآموزشگاه

  چنانچــه موســس آموزشــگاه از جــنس كــارآموزان باشــد در طــول مــدت فــوق مــي توانــد   : 2تبــصره

   . گردددار رأساً مسئوليت و وظايف مدير را عهده 
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  :  وظايف مدير آموزشگاه  :24ماده 

   در جريــان كلـــي  آموزشــي  مراقبــت در رعايــت اصــول و مــوازين اســـالمي ، فرهنگــي و       .1

  . و محيط آموزشگاه فعاليت آموزشي 

 و دادن    وهيات نظـارت اسـتان     هيات نظارت مركزي    اجراي كليه مقررات و بخشنامه هاي ابالغ شده           .2

   .در موعد مقرربه مكاتبات اداريپاسخ الزم 

و   و رعايت دقيق آنهيات نظارت استان دوره هاي آموزشي و اعالم آن به       يم و تقو    تنظيم ساعت كار    .3

   . نصب در تابلو اعالنات آموزشگاه

  . حسن انجام وظايف كليه كاركنان و مربيان آموزشگاه ر  نظارت و اعمال مديريت ب.4

  اداره كــل و ارائــه گــزارش هــاي مربــوط بــه      ارزيــابي از ميــزان پيــشرفت كــارآموزان   . 5

   . ماه يكبار شهر ش

  .  حضور مرتب و تمام وقت در آموزشگاه مطابق ابالغ مديريت . 6

 حفظ و مراقبت از دفاتر آمار ، بازرسي و ثبت نام و ساير دفاتر مورد نياز آموزشـگاه                   تكميل به موقع و    .7

  . لزوم  عندا واداره كلو ارائه آنها به مسئولين و بازرسان سازمان

   ارائـه مـدارك و اطالعـات مربـوط          و اهتمـام در   واداره كـل     سـازمان اعزامـي     همكاري با بازرسان      .8

  . رفع نواقص و كمبودهاي آموزشگاه و همچنين

 آموزشگاه واعـالم نتيجـه اقـدامات انجـام شـده در رفـع نـواقص و                 ابالغ نظر بازرسان به موسس       .9

  .اداره كلبه نارساييها

 وصدوركارت شناسايي براي آنان مطابق نمونه        هر دوره    تهيه و تنظيم و نگهداري پرونده كارآموزان        .10

   . تعيين شده توسط هيات نظارت استان

  .   نظارت و رسيدگي به حضور غياب كاركنان و مربيان و كارآموزان آموزشگاه .11

  .  دريافت شهريه از كارآموزان  ضوابطاجراي   نظارت بر.12

 مدارك تحـصيلي،    روگرفت عكس،   :نان آموزشگاه شامل   تهيه پرونده براي هر يك از مربيان و كارك         .13

  شاني كامل و دقيـق     ن ) آقايانبراي  ( ا معافيت دائم    يشناسنامه ، برگ پايان خدمت نظام وظيفه        كارت ملي و  
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   سـاعات كـار هفتگـي و بايگـاني  آن تـا در صـورت لـزوم دسـتيابي بـه آنهـا                         ميزانمحل سكونت آنان ،     

  . ميسر باشد 

  . ) پيوستطبق نمون برگ(د كارآموزي با كليه كارآموزان   عقد قراردا.14

   .  و نظارت بر حسن اجراي آنها  اعالم وظايف كارآموزان و مربيان و مقررات آموزشگاه به آنان.15

حـداكثر پـس از گذشـت دو سـوم از            گذراندن آزمون تاييد آمار  جهت   سازمان بهي كارآموزان    معرف .16

  . شروع دوره آموزشي

  برنامـه ريـزي و   ، ام مربيان بـه دوره هـاي بـازآموزي و ارتقـاء مهـارت كـه توسـط سـازمان                اعز . 17

   .شوداعالم مي 

  . اخذ گواهي نامه مهارت جديد از مربيان درصورت تغيير استاندارد مهارت  . 18

  . پيشنهاد مربي واجد شرايط به موسس .  19

  . ن و ساير مراجع ذيربط   پاسخگوئي به مراجعان اعم از كارآموزان ، كاركنا.20

   . رعايت مقررات ايمني وبهداشت در كارگاهها. 21

  . شركت در دوره هاي آموزشي ارتقاي سطح مديران . 22

   .رت استاناشركت در جلسات مديران آموزشگاهها و ساير جلسات بر اساس دعوت هيات نظ . 23
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   حوه احراز صالحيت مربيان   ن :پنجمفصل                                
  

  :  زير باشند اختصاصيمربيان بايد حائز شرايط عمومي و  : 25ماده 

  : شرايط عمومي شامل : الف 

  .   تابعيت ايران .1

  مسلمان يا پيرو يكي از اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران ،                     .2

  .  حسن شهرت تن و داشي به احكام دينيعملالتزام 

   دارا بودن صالحيت سياسي و فرهنگي و عـدم وابـستگي بـه رژيـم گذشـته و التـزام بـه رعايـت                         . 3

  .  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

  .   عدم اشتهار به فساد اخالقي و تجاهر به فسق .4

  .   عدم اعتياد به مواد مخدر .5

  .   عدم سابقه محكوميت كيفري موثر .6

  . بودن سالمت جسمي متناسب با حرفه مورد آموزش  دارا. 7

   . آقايان براي  يا معافيت تحصيلي  دارا بودن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم.8

  :  اختصاصي شامل شرايط: ب 

  .مصوب سازمانآموزشي براساس استاندارد  ارائه گواهينامه دوره آموزشي فنون تدريس .1

قل مدرك تحـصيلي وهمچنـين تواناييهـاي عمـومي، فنـي وتخصـصي لحـاظ شـده                  دارابودن حدا   .2

   . مربوطهآموزشي مصوب دراستانداردهاي

 در صورت تغيير استاندارد مربوط ،ادامه تدريس مربـي منـوط بـه ارائـه گواهينامـه بـازآموزي                     :1تبصره  

  . مربوط مي باشد جديداستاندارد

بديهي است طي اين .الزم االجراست دستورالعمل  س ازابالغ   ش ماه پ  ش  حداكثر اجراي بندفوق  : 2تبصره  

  . ضوابط قبلي اجراخواهدشددرمواردي كه فاقداستانداردمربوط باشدمدت 
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به كارگيري متخصصان خارجي كه داراي صالحيت وتوانايي كافي براي ارائه خدمات آموزشـي               : 3تبصره  

ات نظارت اسـتان وياهيـات نظـارت مركـزي          درحرفه معيني ازمهارتهاي پيشرفته هستندبنابه تشخيص هي      

  .بالمانع است

 بـه عهـده     25 بارعايـت بنـدب مـاده        مسئوليت بررسي و تائيد صالحيت اختصاصي مربيان       : 26ماده  

  . موسس آموزشگاه است 

 طبق ضوابط ابالغي     صالحيت عمومي و اختصاصي مربي     احرازموسس آموزشگاه در صورت      : 27ماده  

 كليه مدارك مربوط بشرح ذيل را پس از برابر با اصل            روگرفتري وي موظف است     به كارگي مورد نظر ضمن    

 روز پس ازبه كارگيري مربي يك نـسخه از آنهـا را بـه               دهكردن ، در آموزشگاه نگهداري نمايد و حداكثر تا          

   .هيات نظارت استان تسليم نمايد

  . تمام صفحات شناسنامه .  1

  . پشت و روي كارت ملي .  2

  .مدرك تحصيلي ين آخر.  3

  .گواهي عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر . 4

  . يا معافيت تحصيلي و  ) آقايان( كارت پايان خدمت يا معافيت دائم .  5

  .گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر .  6

 ماه پس از تاريخ وصول مدارك مربـي ، نـسبت بـه              يك بايد حداكثر ظرف     هيات نظارت استان   : 1تبصره  

و تطبيق مدارك مربوط اقدام     25ماده   ) ب( و   ) الف( الحيت عمومي و اختصاصي وي با رعايت بند         صبررسي  

  .  نتيجه را كتباً به موسس اعالم نمايد ،و در صورت عدم تائيد

  . يد صالحيت مربي است در مهلت مقرر به موسس به منزله تائهيات نظارت استان عدم پاسخ  :2 تبصره        

  انچــه در طـول دوره آموزشــي رد صــالحيت تخصـصي يــا عمــومي مربـي بــا تــشخيص     چن :3تبـصره  

كارگيري ع است لكن ب    اعالم شود ، ادامه فعاليت مربي مربوط تاپايان همان دوره بالمان           استانهيات نظارت   

  . وي براي دوره بعدي ممنوع بوده و تخلف محسوب مي شود 

در چند حرفه يا رشته مشروط بـه        25  ماده  )ب( و   ) فال( كارگيري يك مربي با رعايت بند        ب  :28ماده  

   .بالمانع استمربوط ،آموزشي مصوب  استانداردبرابررشته وحرفه درمربيگري وزشرايط ااحر
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  مقررات مربوط به كارآموزان : ششمفصل                        

  
مربوط مي  آموزشي مصوب    مطابق استاندارد  دوره هاي آموزشي    سن كارآموز براي شركت در      :29ماده  

  . باشد

هيات نظارت مركزي   توسط   سال،   دوازدهضوابط برگزاري دوره هاي آموزشي براي افرادكمتراز           :1تبصره  

  .تبيين وابالغ خواهدشد

ــصره    هــا  آمــوزش و صــدور گواهينامــه مهــارت بــراي اتبــاع خــارجي در آموزشــگاه  پــذيرش ،  :2تب

  .  مجاز استبا ارايه مجوز اقامت از مراجع ذيربط

دوره هـاي آموزشـي براسـاس        كارآموزان جهت شـركت در    مدرك تحصيلي    حداقل ميزان     :30ماده  

  . گردد حرفه مربوطه تعيين مي درسازمان آموزشي مصوب  هايد استاندار

تعهـدات كـارآموز و آموزشـگاه       مدير آموزشگاه موظف است قرارداد كارآموزي را كه حاوي            :31ماده  

مي باشد را هنگام ثبت نام به كارآموز ابالغ نمـوده و پـس از تكميـل و                    قانوني ومواردذيل  بارعايت مقررات 

امضاي آن توسط كارآموز و مدير در دو نسخه ، يك نسخه آن را در پرونده وي بايگاني كند و نسخه دوم را                       

  ): پيوستنمون برگطبق (به كارآموز تحويل نمايد 

   .وظايف و مقررات انضباطي -

 .بهداشت  ايمني و  -

 . مبلغ شهريه  -

 . وتقويم دوره آموزشيطول دوره  -

 .محل برگزاري دوره -

 .سرفصل هاوعناوين توانايي هاي محتواي دوره آموزشي باذكرساعات نظري وعملي -

 .تجهيزات ،موادمصرفي وابزارآالت موردنياز -
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ـ  و و در صـورت قـصور        مي باشد   آموزشگاه تملزم به رعايت مقررا   كارآموز    :32ماده     هل انگـاري    س

مطـابق  خود متخلـف محـسوب شـده و مـدير آموزشـگاه مـي توانـد بـا وي                    تعهدات  نسبت به انجام    

   : نمايد عملروش هاي زير  به يكي از باطيضدستورالعمل ان

  ).باقيدمورد (اول   كتبي  تذكر.1

   . )باقيدمورد( دوم   تذكر كتبي.2

پرونده آموزشي وثبت در نوبت تذكر كتبي دواقل   اخراج كارآموز بدون استرداد شهريه وي پس از حد    .3

  .كارآموز

رسيدگي وي   موظف است به شكايت و اعتراض        سازماندرصورت اعتراض كارآموز به اخراج خود ،         : 1تبصره  

  .  نمايد 

 مراتـب بـه     ، شـود صحت ادعاي كارآموز محرز      هيات نظارت استان   چنانچه براساس بررسي هاي       :2تبصره  

  .استرداد شهريه يا معرفي براي دوره بعد اقدام نمايد نسبت به  تا آموزشگاه اعالم

، تصميم و اقدام آموزشگاه مورد تائيـد واقـع           هيات نظارت استان  در صورتيكه براساس بررسيهاي      : 3تبصره  

  . مي باشد صادره شود كارآموز ملزم به تبعيت از راي 

  شــي بــه منظــور شــركت در آزمــون  پــس از پايــان دوره آموز اســتكــارآموز موظــف  :33مــاده 

  مبلغ چهل هزار ريال به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريـز نمايـد و اصـل رسـيد آن را                        

  . به آموزشگاه ارائه نمايد 

معـاون اول رياسـت     11/11/1385ه مـورخ    36631ت/146725بـه استنادبخـشنامه شـماره      :1تبصره  

وسازمان بهزيستي ازپرداخت مبلغ فوق معاف      )ره(مدادحضرت امام  افرادتحت پوشش كميته ا    ،جمهورمحترم

  .مي باشند
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بازرسي و مقررات مربوط به لغـو پروانـه تأسـيس و             نظارت و  : هفتمفصل  
  تعطيل آموزشگاه

  
   :موارد ذيل مي باشد بررسي نظارت و بازرسي آموزشگاه شامل  :  34ماده 

  .  قرارداد كارآموزي وجود  )الف

  . سازمان آموزشي مصوب مواد مصرفي و ابزار آالت مطابق استانداردهاي ، تجهيزات   رعايت )ب

   . پروانه تاسيس باتطبيق فعاليت آموزشگاه   )ج

درچـارچوب      در محـيط كارگـاه و آموزشـگاه          رعايت دستورالعمل هاي حفاظت و ايمني و بهداشـت          )د

  .يغالبضوابط ا

  .  آن  اسناد دريافت ثبت و نگهداري سوابق  رعايت نرخ مصوب در دريافت شهريه و)هـ

   . و يا قراردادهاي كارآموزيآموزشي مصوب رعايت ساعات دوره هاي آموزشي مطابق استاندارد   )و

  . مربيان براساس مدارك و مستندات مثبته رعايت احراز شرايط اختصاصي و عمومي   )ز

  .اهحضورمربي داراي ابالغ حرفه اي آموزشي مربوط دركارگ )ح

   .  ابالغ وي درحضور مدير مطابق ساعات مندرج  )ط

  . رعايت شئونات اسالمي   )ي

  اجراي دستورالعمل هاوشيوه نامه هاي مربوط به آموزشگاههاي فني وحرفه اي آزادابالغي ازسـوي                )ك

  .هيات نظارت مركزي

  .چگونگي بايگاني سوابق دوره هاي آموزشي) د

ــاده  ــي در ا   :35م ــارت و بازرس ــگاهها  نظ ــور آموزش ــذكر  ت مم ــوق ال ــوعات ف ــا موض ــب ب    ناس

   ايـن افـراد بايـد داراي      گيـرد     صـورت مـي    واجد صالحيت در حرفه مربـوط     حقيقي وياحقوقي    توسط افراد 

  . باشند سازمانصادره از طرف ) كارت شناسائي مخصوص بازرسي(معرفي نامه 

، ضـمن    دسـتورالعمل  ايـن     34اده   م مفاد ن در صورت مشاهده  هر گونه تخلفي از        ابازرس   :36ماده  

   .  گزارش مي نمايندهيات نظارت استانبه   مراتب را،بازرسي آموزشگاه دفتر درج موضوع در
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  : موارد ذيل در آموزشگاه تخلف محسوب مي گردد  : 37ماده 

  ) . براساس حكم مراجع قضائي( ارتكاب اعمال مغاير با مصالح نظام جمهوري اسالمي . 1

  .عفت عمومياعمال خالف   ارتكاب .2

  .ارتكاب اعمال خالف شئونات اسالمي. 3

  .شئونات شغليوارتكاب اعمال خالف حيثيت . 4

  . درطول يك سال درخصوص استعالمهاي سازمان يا صدور گواهي خالف)بيش ازدوبار(  ارائه آمار و اطالعات خالف .5 

  .   تعطيل غير موجه آموزشگاه .6

   .  بدون عذرموجهن دوره هاي آموزشي مصوب يا طبق قرارداد كارآموزي  ناقص و ناتمام گذاشت.7

  . دريافت شهريه اضافي يا اعمال تخفيف در شهريه  .  8

   .  مركزي هيات نظارت  تكرار نقض مقررات ، مصوبات و دستورالعمل هاي ابالغي.9

  .   انتقال يا واگذاري آموزشگاه به غير .10

  . جنس بدون اخذ مجوز كتبي از هيات نظارت استان  به كارگيري مربي غيرهم. 11

  .   تغيير محل آموزشگاه بدون اخذ مجوز .12

  . )به استثناء آموزش كاركنان دولت، مطابق ضوابط مربوط(تشكيل دوره هاي آموزشي مختلط  .13

ز و  نـوع مجـو   (  به جز آنچه در مـتن پروانـه تاسـيس            دوره آموزشي وسايرفعاليتها    تشكيل هر نوع      .14

  .قيد گرديده است ) جنسيت 

 مربي، درآموزشـگاه بـه عنـوان مـدير       )اعـم ازتخصـصي وعمـومي     (  بكارگيري افرادفاقدصـالحيت      .15

  .وسايركاركنان

  .   به كار گماردن اتباع بيگانه فاقد اجازه اشتغال .16

  . دستورالعملاين  5  عدم احراز حدنصاب ميزان بازدهي دوره آموزشي مطابق ماده .17
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  ا ميـزان تخلـف و باتوجـه بـه محتويـات پرونـده              ب  هيات نظارت استان مي تواند متناسب         :38اده  م

ــب      ــه ترتي ــدير ب ــايف موســس و م ــا شــرح وظ ــق ب ــاي واصــله پــس از بررســي و تطبي ــزارش ه   و گ

  . مجازات هاي ذيل را تصويب نمايد 

  .  تذكر . 1

  .   اخطار كتبي .2

  .   توبيخ كتبي .3

  . دير   بركناري موقت م.4

  .   بركناري دائم مدير .5

 به هيـات نظـارت    ويافعاليت نمايندگي تاسيس و تعطيل موقت يا دائم آموزشگاه       پروانه پيشنهاد لغو    . 6

  . مركزي 

  )6 و   5بـه اسـتثناء بنـدهاي        ( تخلفـات  مـوارد مجـازات   ت هيـات نظـارت اسـتان دربـاره          مـصوبا  : 1تبصره  

   6و 5 بنـدهاي  رنـسبت بـه آراء هيـات نظـارت اسـتان د            را خوداعتراض   موسس ميتواند  راست و الزم االج 

  درصـورت  لـي    آراء هيات نظارت مركزي قطعـي اسـت و         . به هيات نظارت مركزي تسليم نمايد     مجازات ها   

 مراجـع ديگـر    طرح موضـوع تخلـف در      قابل رسيدگي است و   توسط دادگاه صالحه    مراتب   ،آناعتراض به   

   .تخلف نخواهد بودآموزشگاه م مجوزي براي ادامه كار

 هيات نظارت مركزي بـراي حداكثرشـش        رئيس درموارداضطراري به پيشنهادمديركل استان وتاييد     :2تبصره  

 بالمـانع    توسـط اسـتان    تعطيل موقـت  ،  توسط هيات نظارت مركزي     قطعي ماه تازمان رسيدگي وصدورراي   

  .است

زشگاه ابالغ نشده باشد،راي صادره قابل       تازماني كه تخلف آموزشگاه محرزنشده وراي قطعي به آمو         :3تبصره  

  .اجرانخواهدبود

  : عبارتند از ي گردد مآموزشگاه تعطيل موقت  يا تاسيس   تخلفاتي كه منجر به لغو پروانه :39ماده 

  .   تخلفات اخالقي و سياسي موسس .1

  .   انتقال يا واگذاري آموزشگاه به غير .2



  
 

 ــــــــــــــــآئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد ضوابط ودستورالعمل اجرايي 

 
27 

  . از هيات نظارت استان   تغيير محل آموزشگاه بدون كسب مجوز .3

  .  هاي مختلط پس از صدور رأي توسط هيات نظارت استان و ابالغ به موسس دوره  تكرار تشكيل .4

  .  صدور حكم از سوي مراجع و محاكم قضائي ذيصالح .5

 موســسان  و مــديران،بــه شــكايات واختالفــات ناشــي ازعملكردمربيــانبــه منظوررســيدگي  :40مــاده 

تركيب اعضاي  شرح وظايف و  هيات نظارت استان با   نظرزير» شوراي بررسي شكايات  «تان  آموزشگاههادرهراس

  :ذيل تشكيل خواهدشد

  :شرح وظايف : الف

  . تشكيل جلسه هرهفته يكبار -

  .داره كل براساس اسنادومدارك وسايرشواهدمعتبرا يااسي شكايات رسيده به شورربر  -

ـ سـي هـاي الزم وتطب     ررك مثبتـه وبر   بررسي صحت وسقم شـكايات براسـاس مـشاهده مـدا            -             ق نتـايج  ي

  .دستورالعمل اين 37و31هابامفادمواد بررسي

 درصـورت   ، به هيات نظارت استان جهـت اتخاذتـصميم وصـدورراي           واصله    ارائه گزارش بررسي شكايات     -

  .لزوم

  . سايرماموريتهاي محوله حسب تشخيص هيات نظارت استان  -

  : تركيب اعضاء: ب

  .)رئيس شورا(موسسات كارآموزي آزادومشاركتهاي مردمي استانئيس اداره   ر-

  . چهارنفربه انتخاب هيات نظارت استان-
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  قررات عموميم  :هشتمفصل                                 
  

 دوره آموزشي ممنوع است مگر    پايان   تعطيل آموزشگاه از طرف دارنده پروانه تاسيس قبل از          :41ماده  

ــو ــارآموزان  درص ــه ك ــي كلي ــق كتب ــت و رت تواف ــاز پرداخ ــامب ــان تم ــهريه آن ــارآموزان ( ش ــراي ك   ب

ــراز  ــانزدهكمت ــال پ ــوده و  س ــانوني الزم ب ــا سرپرســت ق ــي ي ــي ول ــق كتب ــان    تواف ــه آن ــهريه نيزب   ش

   . )گردد بازپرداخت مي

   . شودآموزشگاه نصب  مديردفتر  نسخه اصلي پروانه تأسيس بايد در :42ماده 

   در محل آموزشگاه نبايد هـيچ گونـه فعاليـت غيرمـرتبط بـا موضـوع تاسـيس آموزشـگاه           :43ماده  

   . وجود داشته باشد

آنها لزوماً بايـد بـا توافـق كتبـي          اً  آموزش يا فعاليت مجدد     تعطيل هريك ازحرفه هاي مورد      :44ماده  

  .  انجام پذيردهيات نظارت استان

  بيــان زن و آمــوزش كــارآموزان مــرد صــرفاً  آمــوزش كــارآموزان زن صــرفاً توســط مر :45مــاده 

  . توسط مربيان مرد بايد انجام شود

ـ  از   در صـورت عـدم وجـود مربـي واجـد شـرايط              :تبصره    و  موسـس  بنـا بـه پيـشنهاد        نس نظيـر ،   ج

   و متأهـل   از جـنس مخـالف  بـه كـارگيري مربـي واجـد شـرايط         هيـات نظـارت اسـتان      صدور مجوز كتبي  

   .هيات نظارت استان بالمانع است  زمان مشخص با نظارت  مدت سال سن براي30با حداقل 

  هاي آزاد درصـورتي مجـاز اسـت         آموزشگاه تبليغات درمورد  خش هرگونه آگهي و   پ و  نشر  :46ماده  

  . شده باشد كسبهيات نظارت استانتأييد حداقل براي يكبار كه قبالً 

 كـه   شـماره دارچـاپي   ارآموزان رسيد مدير آموزشگاه موظف است در قبال اخذ شهريه از ك            :47ماده  

وتوسط آموزشـگاه امـضاء     در آن قيد    و نوع دوره    مشخصات كارآموز  ، نام آموزشگاه    ،ميزان شهريه دريافتي    

مراتب را در دفاتر مـالي رسـمي        يك نسخه آن رابه كارآموز ارائه و      صادر و   درسه نسخه   را   شده باشد    ومهر

   . نمايد درجآموزشگاه 
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زن  موسـس مـي توانـدكارآموزان     ،  برگزاري دوره هاي مهارتهـاي پيـشرفته          درخصوص     :48ماده  

  .ومردرادرشيفت هاي مستقل ياروزهاي زوج وفردياكالسهاي مستقل سازماندهي نمايد

   .  استسازمانبه عهده  مهارت  انجام آزمون پايان دوره كارآموزان و صدور گواهي نامه :49ماده 

  نامــه مهــارت را  صــدور گــواهي  لزومــاً برگــزاري آزمــون ودر حرفــه هــايي كــه ســازمان  : 1تبــصره

   بخــشي از داراي اســتاندارد مهــارت مــصوب يــا    دوره آموزشــي اعــم از ،ضــروري نمــي دانــد   

ــصوب  ــتاندارد م ــي     ،اس ــارت كل ــال نظ ــوزش و اعم ــراي آم ــمن اج ــطض ــازمان توس ــون  ، س    آزم

   . برگزار نمي شود

ــصره  ــه   :2تب ــي ك ــاي آموزش ــزاري دوره ه ــورت برگ ــاني    درص ــون پاي ــزاري آزم ــازمان برگ   و  س

آزمون داخلي نسبت بـه   ، آموزشگاه مجري بايد ضمن برگزاري     ضروري نمي داند  گواهينامه مهارت را    صدور  

   .  مربوط اقدام نمايد گواهي شركت دردورهصدور 

 ،هيات نظـارت مركـزي     شيوه نامه ابالغي   براساس   ميزان شهريه كارآموزان  چگونگي تعيين    :50ماده  

واعالم     مـي       تعيين   3 ماده   الف قسمت   5ورعايت بند  توجه به شرايط منطقه   با ،وسط هيات نظارت استان   ت

  .شود

ــصره  ــارآموز  :1تب ــصراف ك ــورت ان ــا   درص ــروع دوره آموزشــي ي ــل از ش ــه قب ــك هفت ــس از  ي   آن پ

  . حق تقاضاي استرداد شهريه را نخواهد داشت 

   منـصرف شـود     آن از ادامـه     وع دوره آموزشـي    پـس از شـر      چنانچـه بـه هـر دليـل موسـس           :2تبصره  

  . مسترد نمايد ان بايد تمام شهريه دوره آموزشي را به كارآموز 

  دسـتورالعمل اعضاي خانواده معظم شهدا و ايثارگران در دريافت مجوزهـاي موضـوع ايـن                 :51ماده  

  . در اولويت خواهند بوددر شرايط مساوي 

   و در تمــام مــدت انتخــاب شــود اســالمي و ايرانــي  فرهنــگرعايــتنــام آموزشــگاه با :52 مــاده

  تغيير نـام   وتكـراري باشـد   اسـتان   انتخاب نـام آموزشـگاه نبايـد در سـطح           . شودفعاليت آموزشگاه حفظ    

   . مجاز مي باشدهيات نظارت استانبا هماهنگي و مجوز 
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  اسـيس  براسـاس پروانـه ت    دسـتورالعمل   كليه آموزشگاه هايي كـه قبـل از تـصويب ايـن               :53 ماده

  دســتورالعملدايــر شــده انــد موظفنــد از تــاريخ ابــالغ ظــرف مــدت يكــسال شــرايط خــود را بــا ايــن  

   . تطبيق دهند 

پروانه تاسيس دريافت نموده اند،مـشمول تبـصره        دستورالعمل  كساني كه قبل ازتاريخ ابالغ اين       :تبصره    

  . نمي باشند15 ماده 9 و8 و7 وبندهاي 13يك ماده 
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و ضوابط اخذ مجـوز نماينـدگي مؤسـسات آموزشـي            شرايط    :نهمفصل  
  ونحوه فعاليت ونظارت برآنها خارجي در ايران

  

به تشخيص هيات نظارت اسـتان      صدورمجوزنمايندگي موسسات آموزشي خارجي درايران       : 54ماده  

 داراي شخصيت حقوقي بوده وحـداقل نـصف بـه           كه آزاد داراي مجوز ازسازمان      آموزشگاههاي  صرفاًبراي  ،

  .مي باشدهستند،امكان پذير نس به باالاافه يك اعضاي هيئت مديره آن داراي مدرك ليساض

 سـابقه   پنج سـال  بـا  كه موسس آن شخص حقيقي مي باشـد           آموزشگاههاي آزادفني وحرفه اي    :تبصره

اسـتان  باشندبه تشخيص هيات نظـارت      مدرك ليسانس   حداقل  موسس ومدير آن داراي     كه  وبه شرطي   كار

  .بالمانع است

زطريق ارائه درخواسـت بـه      ا خارج ازكشور درايران     آموزشي اخذمجوز نمايندگي موسسات   :55ماده  

  :دارك ذيل توسط موسس به هيات نظارت استان انجام خواهدشدمهمراه 

ن شامل تعهدات موسسه آموزشي خارج ازكـشور        آه تفاهم نامه ياقراردادپيشنهادي كه مفاد     يك نسخ . 1

  . پشتيباني الزم توسط آن موسسه باشدموزش وسايرخدمات آدرزمينه

تاييداصالت تفاهم نامه توسط سفارت كشور طرف قرارداددرايران وياوزرات امورخارجـه كـشورمبدا             . 2

درسايت رسمي موسسه طرف قراردادكه امكان رجـوع وبررسـي آن توسـط سـازمان               نام آموزشگاه   يادرج  

  .باشدمقدور

  .به همراه ترجمه فارسي آنه طرف قراردادسموس پايان دوره  رسمي يك نمونه گواهينامه.3

  .دستورالعملموسس مبني بررعايت مفاداين عهد ت.4

 زير توسط سازمان احراز وبـه عنـوان يكـي           روشهاياعتبارموسسه آموزشي خارج ازكشوربه يكي از        .5        

  :ازمدارك آموزشگاه درپرونده درج مي شود

  .سازمان ارزيابي شده باشد طوابض طبقطرف قراردادقبالخارجي موسسه  .الف 

جمهـوري اسـالمي ايـران       ياكنـسولگري    اعتبارموسـسه خـارجي توسـط سـفارت        يديه كتبـي   تاي .ب  

  .دركشورمبدا
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 ،همكاري باموسسه آموزشي خارجي ، ازوزارت امورخارجه جمهوري اسالمي ايـران          استعالم   :56ماده  

  .توسط سازمان

  :ند است نكات زيررارعايت كي ازخارج كشور موظف آموزشگاه داراي مجوزنمايندگ :57ماده 

. قبل ازشروع دوره ،ارائه يك نسخه ازمحتواي آموزشي هردوره به همراه ترجمه فارسي آن به سازمان. 1

بـراي يـك باركفايـت كـرده درصـورت تـداوم آمـوزش همـان حرفـه براسـاس                    محتواي آموزشـي    ارائه  

  .ي باشداستانداردقبلي نيازبه ارائه مجدداستانداردنم

  .به هيات نظارت استانحداكثرپس ازگذشت يك سوم ازطول دوره آموزشي ارائه آماركارآموزان . 2

   . قبل ازشروع دورههيئت نظارت استان به ،مشخصات مربيان دوره آموزشي مربوطارائه  .3

  .،به هيات نظارت استانآزمون مربوطآمارشركت كنندگان ارائه .4

محتواي يابي وصدورگواهينامه درزمينه اجراي     شارز، آزمون   ،درآموزش ينظارت هاي تخصص   :58ماده  

 بوده واعمال نظارت هـاي عمـومي        مذكورسه  ستابع ضوابط وسيستم آموزشي مو    ،موسسه خارجي   آموزشي  

توسـط  ،دستورالعملايـن   ت آنان طبق    رسيدگي به شكاي  ومانندحسن انجام تعهدات وخدمات به كارآموزان       

  .سازمان انجام خواهدشد

مهلت اعتبار مجوز نمايندگي موسسات خـارج ازكـشور تـابع مـدت قراردادوياتفـاهم نامـه              :59ماده  

 سال  پنج حداكثربراي مدت    دستورالعمل استمرارشرايط اين    ودرصورتمي باشد سال  پنج  حداكثرتاهمكاري  

   .قابل تمديدمي باشدديگر

 باموسـسه   آموزشـگاه ياقرارداد شهريه اين قبيل دوره هاي آموزشي براساس تفـاهم نامـه              :60ماده  

  .خواهدبودتاييدهيات نظارت استان آموزشي خارجي وشرايط حاكم بررشته هاوبا

 خارج ازكشوربوده وازسازمان مجوز  آموزشيي كه داراي نمايندگي از موسساتيآموزشگاهها :61ماده 

يهاي آموزشـي   همكارسـاير اعطـاي نماينـدگي ويا     يا مي توانندنسبت بـه تاسـيس شـعبه       ،اشنداخذ نموده ب  

  : اقدام نمايندباشرايط ذيلباموسسات آموزشي داخل كشور

 .اخذموافقت هيات نظارت استان محل ايجادشعبه .1
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اموزشگاه موردنظربراي ايجادنمايندگي داخلي ياشعبه مي بايست داراي پروانه تاسيس ازسـازمان             .2

 .باشد

 باموسـسه   نماينده داخلي اصـلي  ابين مدت قراردادبانمايندگي داخلي ازمدت قرارداددرتفاهم نامه فيم   .3

  .خارج ازكشور بيشترنباشدآموزشي 

ومـشابه نماينـدگي   دسـتورالعمل   نظارت برعملكردنماينده داخلي تابع ضوابط وشرايط مندرج دراين          .4

  .خواهدبوداصلي 

 توسـط سـازمان   خـارج ازكـشور      آموزشـي    موسـسات درنمايندگي هاي   مدارك صادره   ارزيابي   :62ماده  

  .مطابق تفاهم نامه مربوط انجام خواهدشدتوسط سازمان موزشي آتاييداجراي دوره درصورت 

موزشـگاههاي  آدروكارآموز مربيتبادل  ، خارجي مربيان   استفاده از  ،پذيرش وآموزش اتباع بيگانه    :63ماده  

مي            فعاليت   )گردشگريو صنعتي   ،تجاري(كه درمناطق آزاد  داراي نمايندگي مجازازموسسات خارجي     

  .ازمراجع ذيصالح خواهدبودرمناطق آزادودرصورت لزوم اخذمجوزنمايندازهرحيث تابع قوانين حاكم ب
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ـ   يط آموزشـگاهها  يضـوابط و شـرا    :  فصل دهم   ي و حرفـه ا    ي آزاد فن
  يكيالكترون

  
  بـوده وبايـستي    .... ه سـاز و   يشن، صدا، شب  يميدئو، عكس، ان  يشامل متن، و   محتواي الكترونيكي    :64ماده  

  :ر باشديات زي خصوصيدارا

قالب ارائة محتواي الكترونيكي حتما مي بايست در قالب يكي از استانداردهاي آموزش الكترونيكـي       -1

SCORM ا يOKI  باشد.  

سـازمان  مـصوب   مطابق با اسـتانداردهاي آموزشـي       ) نش و مهارت  يدانش، ب (ي علم يمحتوا يدارا -2

  .باشد

  . به زبان فارسي باشد ي نسخه ايحتما دارامي بايست محتواي الكترونيكي  -3

محتواي الكترونيكي مي بايستي داراي نسخه تحت وب باشد كه از طريق سامانه مديريت يادگيري                -4

 . ارائه مي شود

 نمـون بـرگ پيوسـت     محتواي ارائه شده مـي بايـست حـداقل داراي خـصوصياتي باشـد كـه در                   -5

 .دارند* عالمت ) مشخصات محتواي الكترونيكي(

  .د سازمان برسديي به تايستي بايكي الكترونيمحتوا -6

د محتواي آموزشي كه در بستر مخابراتي ايران قابل تبادل نمي باشد را در قالـب                 مي توان   آموزشگاه :1تبصره  

  . د ار محتواي تحت وب خود ارائه نماي و بسته هاي آموزشي در كنلوح فشرده

ـ  كـه ا   داراي بخش كتابخانه الكترونيكـي باشـد       يستي با يكيون الكتر يارائه محتوا وب سايت   : 2تبصره   ن ي

   .  استقابل آرشيو نمودن آن  متن، صدا، تصوير و كلية فرمت هاييكتابخانه حاو
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 ماه  شش حداكثر به مدت     ي موظف است پس از اخذ موافقت اصول       يكي موسس آموزشگاه الكترون   :65ماده  

محتواي الكترونيكي رشته مورد درخواست بـه       ،ريت يادگيري سامانه مدي ،محتواي آموزشي    ينسبت به معرف  

  مورد نظر خود به سازمان اقدام يباني جهت انجام امور پشتيكيزيمكان ف، 68صورت كامل يا مطابق با ماده 

  . شدخواهد ير اينصورت موافقت اصولي وي ملغي در غ. كند

 تواند با   ي ارائه شود؛ موسس م    يقيتلفد به صورت    ي موسس با  ي كه رشته مورد تقاضا    ي در صورت  :66ماده  

در .  خود قرارداد ببنـدد    يقي تلف ي دوره ها  ي جلسات حضور  ي برگزار ي آزاد برا   فني وحرفه اي   يآموزشگاهها

ـ ي تلف يت دوره ها  ين جهت كسب اجازه فعال    ي ماب ي قرارداد ف  روگرفتن حالت ارائه    يا  هـر  حرفـه      ي بـرا  يق

 ي نـسبت بـه اجـرا       راسـاً   آزاد ي و حرفه ا   يجوز آموزشگاه فن   تواند با اخذ م    يا موسس م  يو  .  است يضرور

  .دي خود اقدام نمايقي تلفي دوره هاي حضوريكالسها

 موسـس   يط عمـوم  يف و شـرا   ي عالوه بر وظا   يكيالكترونآزاد   ي و حرفه ا   ي موسس آموزشگاه فن   :67ماده  

  :مي باشدر ي زيف تخصصيعهده دار وظادستورالعمل ن يذكر شده در فصل سوم ا

تكميل فرم مشخـصات    محتواي الكترونيكي و     و سامانه مديريت يادگيري و       پايگاه اينترنتي رفي  مع .1

  .ديي جهت تاسازمان و ارائه آن به) ......پيوست  طبق نمون برگ(سامانه و محتوا 

  .ي ريادگمديريت يسامانه  و پايگاه اينترنتيمعرفي مسئول فني  .2

 براي برگزاري آن دوره     آزادموزشگاه فني و حرفه اي       اخذ مجوز آ   ،دوره هاي تلفيقي  برگزاري  هت   ج .3

 ي و حرفــه اي فنــ طــرف قــرارداد بــا آموزشــگاه آزادي و حرفــه ايفنــ  آموزشــگاهي معرفــو يــا

 مجاز  يين حالت قرارداد تنها با آموزشگاهها     يدر ا . يقي تلف ي دوره ها  ي برگزار ي برا يكيالكترونآزاد

  . را دارا باشنديرخواست دي رشته هاي حضوري باشد كه مجوز برگزاريم

د يي مورد تا18 ماده 4ي طبق بند   ستي كه با  تعيين فضاي فيزيكي جهت انجام امور اداري و پشتيباني         . 4

  .قرار گرفته باشد

بر سامانه آموزش الكترونيكـي      يكي و نظارت الكترون   يكيزي بر مكان ف   يحضورايجاد امكان نظارت     .5

  . سازمانوي طبق شرايط ارائه شده از سسازمانجهت ناظرين 



  
 

 ــــــــــــــــآئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد ضوابط ودستورالعمل اجرايي 

 
36 

ـ يكپارچه آمـوزش الكترون   ي نظارت    ثبت نام و   ط اتصال به سامانه   يفراهم نمودن شرا   .6  و  ي سـازمان  ك

ـ  از س  يتيري مد هايجاد گزارش ي جهت ا  يارائه دسترس  ـ  ي طبـق ضـوابط و   آموزشـگاه    يستم آموزش

  . سازمانيهاتفاهم نامه 

 ي اختصاص يريادگمديريت ي  و سامانه    يكي و الكترون  ي علم ي محتوا ي و معنو  يحفاظت از حقوق ماد    .7

 .آموزشگاه

ـ    آموزشگاه و شرايط مورد نياز    امكانات    كليه ني و تام  ي و فن  ي علم ي ها يبانيت و پشت  ين امن يتام .8  ي فن

 .شيوه نامه هاي مربوط طبق يكيالكترونآزاد يو حرفه ا

ـ ا خر يد شده و    ي تول يكي الكترون يموسس موظف به ارائه محتوا     .9 ـ    يداري  در   لـيكن   باشـد  ي شـده م

 يت حقوق مـاد   ين از موسس در خصوص عدم رعا      امصنف و   نادآورندگان، مولف يت پد يرت شكا صو

 موجود بـه مراجـع      قوانين، موارد بر طبق     يكي الكترون يت محتوا يشان در ارتباط با  مالك     ي ا يو معنو 

 خواهد بود و درصورت احراز تخلـف و صـدور     ييصالح فرستاده شده و موسس مسئول پاسخگو      يذ

ـ   باطل   يكيالكترونآزاد   ي و حرفه ا   يس آموزشگاه فن  ي؛ پروانه تاس  ييجع قضا ت در مرا  يمحكوم  يم

 .شود

 به صـورت    يكي الكترون يريادگيسامانه  ان و ناظران از     ي مرب  نمودن امكان استفاده كارآموزان،    فراهم .10

ـ ب ه ي كه به تصو   مربوط طبق ضوابط    ي با سرعت مناسب كاربر    يشبانه روز   يات نظـارت مركـز    ي

 .ده باشديرس

 هر حرفه،  موسس موظـف بـه         ي برا يكيالكترونآزاد   ي و حرفه ا   يگاه فن   براي اخذ مجوز آموزش     :68اده  م

در صورت آماده نبودن محتـواي الكترونيكـي        ،   و كل محتواي الكترونيكي آن حرفه مي باشد        ارائه طرح درس  

  :موسس مي تواند طبق شرايط زير عمل نمايد

ـ تعيـين   سـازمان    كه     يقالبدر   هر حرفه    يبراحتوا،  ارائه طرح درس و سناريوي آموزشي كل م        .1  يم

 .دينما

 100از محتواي الكترونيكي براي  حرفه هـاي بـا اسـتاندارد آموزشـي كمتـر از                  % 50 ارائه حداقل    .2

 100از محتواي الكترونيكي براي حرفه هاي با استاندارد آموزشي بين %  30ارائه حداقل  ا  يساعت،  
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از محتواي آموزش الكترونيكي براي حرفه هـاي بـا اسـتاندارد            % 20 ارائه حداقل    اي ساعت   250تا  

 .مي باشد  سازمان به  ساعت آموزشي250 ش ازآموزشي بي

 ي باشد كه كل مطالـب محتـوا       يد به گونه ا   ي با  و محتواي الكترونيكي   ي آموزش يويطرح درس و سنار    :تبصره

ـ  يكيكترون ال ي محتوا يالزم به ذكر است كه مدت خروج      .  را پوشش دهد   يعلم  توانـد از مـدت در نظـر         ي م

 يچ مطلب ي ه يكين نكته كه در دوره الكترون     يفتن ا ر با در نظر گ    .باشد آموزش كمتر    ي محتوا يگرفته شده برا  

  .ه حذف نشده باشدي اولي آموزشينسبت به محتوا

 مركـزي   سازمان،هيات نظـارت  توسط   68،   67 در مواد    د موارد مذكور  يي روز پس از تا    دهحداكثر  : 70ماده  

ـ  نما ي م موافقت سال   دو مدت   ي را برا  يكيالكترونآزاد   ي و حرفه ا   يس آموزشگاه فن  يروانه تاس پصدور  با . دي

ـ     ينسبت به تمد  ،  ماه قبل از اتمام مدت اعتبار مقرر       چهارالزم است موسس     س اقـدام   يد اعتبار پروانـه تاس

  . شوديت مقررات مربوط لغو مينصورت مجوز آموزشگاه با رعاير ايدر غ. كند

 يانه مديريت آموزش  بايستي محتواي آموزشي وسناريوي آموزشي وسام      ،دپروانه تاسيس يبراي تمد  :1تبصره  

  . تاييدمجددسازمان قرارگيرد و فناوري روزونيازبازاركارباشدوموردبازبينيمبتني برآخرين

ن بررسـي تقاضـا     ، جهت اجراي آموزش حرفه هايي صادر خواهد شـد كـه در زمـا              مجوز ارائه دوره    :2تبصره

 ارائه  يوي مربوطه و طرح درس و سنار       مصوب يطبق استاندارد آموزش  ( به طور كامل   محتواي الكترونيكي آنها  

  . ارائه شده باشد)شده

 ي و بـرا   شود ي ذكر م  يكي كلمه الكترون  يكي الكترون ي و حرفه ا   يس آموزشگاه آزاد فن   ي در پروانه تاس   :3تبصره  

 70  طبـق مـواد      يكي الكترون يت آموزشها ي صالح ابالغز سازمان   يستم ها ن  يران س ي و مد  يكيان الكترون يمرب

 . صادر خواهد نمود72و

و يا محتواي الكترونيكـي و يـا        در صورت وجود هرگونه اشكال در ساختار سامانه مديريت يادگيري            :4تبصره  

يد و درخواسـت     روز نسبت به رفع اشكاالت اقدام نما       چهل وپنج آموزشگاه مي تواند طي مدت      طرح درس،   

  .به سازمان ارائه نمايدخود را مجدداً 
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  :يكي الكترون آزادي و حرفه اير آموزشگاه فنيط مدي شرا:70ماده 

ـ ط ذكر شده در فصل چهـارم ا       ي عالوه بر دارا بودن شرا     يكيالكترونآزاد   ي و حرفه ا   ير آموزشگاه فن  ي مد ن ي

  : اشدز بير ني زيط تخصصي شراي دارايستي باي مدستورالعمل

  طبق استاندارد مصوب سازمانيكي الكتروني يادگيريستمهاي سيترينامه مديدارا بودن گواه .1

 سانسيدارابودن حداقل مدرك ل .2

  : يكي الكتروني و حرفه اير آموزشگاه آزاد فنيف مدي وظا:71ماده 

ورت اسناد  كه به صيكي الكتروني و حرفه ايآزاد فن  افت آمارها و گزارشها در آموزشگاه     يارسال و در   .1

  .رد طبق ضوابط سازماني گي مورد تبادل قرار ميكيالكترون

 ي سازمان كيكپارچه آموزش الكترون  ينظارت    ثبت نام و   سامانهبه   آموزشي آموزشگاه     سامانه اتصال .2

  .توسط سازمانجهت برقراري اين ارتباط ف شده ي تعري و خروجي وروديت استانداردهايو رعا

 سـامانه   هايگزارش دوره ها و     ي و نحوه اجرا   يافتيبت نامها و وجوه در     از ث  يآمارهاي  ارسال گزارش  .3

  .دي  نماين ميي كه سازمان تعي در قالبيريادگيت يريمد

 .سازمان به يريادگيت يري سامانه مدي بازرسي و كلمه عبور برايارسال كلمه كاربر . 4

 ي كالسـها يبرگـزار  و اعالم آن به سازمان به همراه اعالم سـاعت و مكـان     يم آموزش يم تقو يتنظ .5

 .آموزشگاه پايگاه اينترنتي  دريقي تلفي دوره هايحضور

ه كارآموزان آموزشگاه و اعالم     ي به كل  لكترونيكياز كارآموز ا  يش ن ي دوره پ  يآموزشلوح فشرده   ارسال   .6

 . آموزشگاهياختصاصپايگاه اينترنتي ن دوره در يبان اي پشتپايگاههاي اينترنتي

 سازمان به موقع به يكي الكترونهايان و كارآموزان و ارائه گزارشي مربيكينظارت بر عملكرد الكترون .7

 .مربوط و ضوابط  برگ هانمونطبق 

 ي دوره هـا   ي بخش حضور  ي جهت اجرا  ي حضور ي دوره ها  ي مجر يم قرارداد با آموزشگاهها   يتنظ .8

 . برابر مقررات و ضوابط مربوطهيقيتلف

ـ ينظـارت الكترون سامانه  كه امكان اتصال به ،ود كارآموزان خيكي الكترون يگاني با سامانهاستقرار .9  يك

  .سازمان را داشته باشند



  
 

 ــــــــــــــــآئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد ضوابط ودستورالعمل اجرايي 

 
39 

ـ ي الكترون يس دوره ها  يتدر   :يكيمربي الكترون ط  يشرا :72ماده   ـ    يك ـ ي الكترون ي توسـط مرب    صـورت   يك

ط ي شـرا  ي دارا 25ان مطابق ماده    ي مرب يط عموم يعالوه بر شرا  فردي است كه     يكي الكترون يمرب. ردي پذ يم

  :باشدز ير نيز

 . سازمان آموزشي مصوبي طبق استانداردهايليداشتن حداقل مدرك تحص .1

  .صوب سازمانآموزشي م طبق استاندارد يكي الكترونيگرينامه مربيدارا بودن گواه .2

   : يكيط كارآموز الكتروني شرا:73ماده 

 و حرفه يزشگاه فن آموي درنيا رشته معي مهارت حرفه يري است كه به منظور فراگ  ي فرد يكيكارآموز الكترون 

ـ ط ز ي شـرا  ي دارا دستورالعملاين   ثبت نام نموده و عالوه بر ضوابط فصل ششم           يكيالكترونآزاد   يا ـ ر ن ي ز ي

  :باشد

 . اينترنت  وويندوز،مبانيدوره هاي آموزشي  مهارت كافي در حد دارابودن .1

 .صوب سازمانآموزشي ماستاندارد ي طبق كياز كارآموز الكترونيشنيگذراندن دوره پ .2

 اطالعات به كارآموز ي امكان بارگذار، كه جهت آموزشييد شده در ابزارهاي توليت محتواهايمسئول .3

ي باشد و كارآموز مـي      ا پادكست و موارد مشابه به عهده كارآموز م        ي يكيا و ي دهند مانند وبالگها     يم

 . اسالمي و اخالقي پرهيز نمايد مغاير با شئونبايستي از توليد محتواهاي

ـ  عالوه بر موارد مندرج در فصل هفـتم ا         يكيالكترونآزاد   ي و حرفه ا   ي نظارت بر آموزشگاه فن    :74ماده   ن ي

  :شود يز مير ني شامل موارد زيكيالكترونآزاد  ي و حرفه اي آموزشگاه فنينظارت و بازرسدستورالعمل 

ـ   مرجع .1  ي محتـوا  پايگـاه اينترنتـي،    مـديريت يـادگيري       بـر عملكـرد سـامانه      ي تخصـص  -ينظارت فن

مديريت توسـعه فنـاوري هـاي        يكيالكتروني آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد         ر و مرب  يمد،يكيالكترون

دفتر موسسات كارآموزي آزاد    ،  هاي مذكور   آموزشگاه   عملكرد    بر ينظارت عموم   مرجع  نيز وآموزشي بوده   

 .  مي باشد  سازمانو مشاركتهاي مردمي

ـ ت  يريمشخصات سامانه مد  ، يكي الكترون يشهات ارائه آموز  ي صالح ي و بررس  يموارد تخصص   .2  يريادگي

ـ  يت تخصص ي و صالح  ي آموزش يو ها ي سنار ، يكي الكترون يمحتوا، يكيالكترون بـه  سـامانه   ر  ي و مـد   ي مرب

 . گزارش داده خواهد شديات نظارت مركزي شده و به هي بررسسازمانصورت متمركز توسط 
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رائه خروجي استاندارد اعالم شده توسط سازمان       در صورت در خواست سازمان، آموزشگاه موظف به ا         .3

 يت ها ي سامانه مديريت يادگيري خود به صورت هفتگي يا ماهانه و نصب نرم افزارها و قابل               هاياز گزارش 

  باشدي مي آموزشيهايت توسعه فناوريريمد از سوي ياعالم

 يضـرور وري هاي آموزشي     توسعه فن آ   مديريت موردنظر ياتصال سامانه آموزشگاه به سامانه نظارت       .4

ـ ن اتـصال از ح    ي ا ين شده برا  يي تع ي و خروج  ي ورود يت استانداردها ياست و آموزشگاه ملزم به رعا      ث ي

  . خواهد بودسازمان طبق ضوابط ي آموزشيل آمار كارآموزان و ثبت نامها و آمارهايتكم

خواستي از سوي بازرسان    دارندگان مجوز تاسيس آموزشگاه الكترونيكي مكلفند مدارك و اطالعات در          . 5

 از سازمان در قبال ارائه      ياعزامو  شناسه كاربري و كلمه عبور جهت ورود به سامانه را در اختيار بازرسان                

را به  )  محدود به خواندن اطالعات    يبا دسترس ( و رمز عبور     يا كلمه كاربر  ي و    نامه معتبر  قرار دهند     يمعرف

 .نديزمان ارسال نماد ساييل مورد تايميا به اي و يصورت كتب

 ي م ي          كيالكترونآزاد   ي و حرفه ا   ي كارآموزان در آموزشگاه فن    ي و پرونده آموزش   ي قرارداد كارآموز  :1تبصره

  .  باشديكيتواند به صورت الكترون

 يهـا شـيوه نامـه      بر اساس    يكي الكترون  آزاد ي و حرفه ا   ي فن ي آموزشگاهها ي مقررات اعتبار سنج   :2تبصره  

  .خواهد بودمركزي ات نظارت ي هي از سويابالغ

ـ ي تلف ي آموزش ها  ي قسمت حضور  ين نامه تنها برا   يين آ ي ا 34 بند ب و د از ماده        :3تبصره   كه ي در صـورت   يق

  . باشد الزم االجراستيكيالكترون  آزادي و حرفه ايارائه دهنده آن خود آموزشگاه فن

 يز در مورد آموزشـگاهها    ير ن يت موارد ز  ي ذكر شده در فصل هشتم رعا      ي عالوه بر مقررات عموم    :75ماده  

  : استي ضروريكيالكترونآزاد  ي و حرفه ايفن

 ارائـه  يگر ابزارهاي و ديو حضور) نيآنال( برخطي و كالسهاي آموزشي و محتوايمدت دوره آموزش   .1

 . سازمان را پوشش دهد مصوبيموزشآه مطالب موجود در استاندارد ي باشد كه كليد به گونه ايبا

 عمـوم در محـل      دستورالعمل رابـراي آگـاهي    ن  يك نسخه از ا   يس موظف است    يروانه تاس دارنده پ  .2

  . قرار دهددرپايگاه اينترنتيك نسخه از آن را ي آموزشگاه و يكيزيف
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ـ   ي به پ  يكيالكترونآزاد   ي و حرفه ا   يه آموزشگاه فن  ينرخ شهر  .3 آزاد  ي و حرفـه ا    يشنهاد آموزشگاه فن

ـ  يـي  تع يات نظارت مركز  يب ه ين و تصو   سازما ي كارشناس ي و بررس  يكيالكترون ايـن  .  گـردد  ين م

  . باشنديخود مشهريه ف در يآموزشگاهها مجاز به ارائه تخف

 دوره  ،دارندگان پروانه تاسيس مي بايست قبل از شروع آموزش حرفه جديد به صورت الكترونيكي              . 4

 و مجـوز ارائـه       ارائـه نمـوده    سازمان محتواي دوره را  به       كلمورد درخواست، مربي واجد شرايط و       

  . حرفه را اخذ نمايند 

آموزشي نبايد هيچ گونه فعاليت غير مرتبط با موضوع آموزش الكترونيكي از قبيل              پايگاه اينترنتي در   .5

 . صورت پذيرد مغايرباموضوع فعاليت خريد و فروش و ارائة خدمات 

 . برسدسازمانبايد به تاييد  پايگاه اينترنتي ينشاننام آموزشگاه و  .6

 . باشد  يكسانمي تواند با نام آموزشگاه پايگاه اينترنتيس  آدر .7

 .استفاده از نام هاي مشابه خارجي ممنوع مي باشد  .8

امكان سازمان  در مواقع خاص و با تاييد       نمي باشدو  پايگاه اينترنتي آموزشگاه مجاز به تغيير آدرس       .9

  .پذيرمي باشد

 تدوين و سازمان هر ساله توسط     موردنظر رشته هاي آموزشي بر حسب نياز بازار كار و اولويت هاي           .10

  .  شودابالغ مي

فنـي و   الكترونيكي براي دارندگان مجوز آموزشگاههاي        آزاد ي و حرفه ا   ي فن صدور مجوز آموزشگاه   .11

 .بالمانع استدستورالعمل ن يط و ضوابط مندرج در ايشرابارعايت آزاد حرفه اي 

شان طبق مـوارد ذكـر شـده در    ي و مدارك ااني متقاضيات نظارت استان موظف به ارسال تقاضا   يه .12

 .مي باشد دبيرخانه هيات نظارت مركزي به ييوه نامه اجرايش

ن نامه  يين آ ي ا 45  و ماده  19 ماده   1يت مفاد تبصره     از رعا  يكي الكترون  آزاد ي و حرفه ا   ي آموزشگاه فن   :1تبصره

  . باشديمعاف م

 بـه هيـات      جهت اتخاذتصميم مقتضي   موضوع ،نابازرسن و   اناظرتوسط  تخلف    در صورت مشاهده       :2تبصره

ـ       يدگيمرجع رس . نظارت مركزي ارجاع خواهد شد     ـ ي الكترون ي و حرفـه ا    ي به تخلفات آموزشـگاه آزاد فن  يك

  . باشدي سازمان ميات نظارت مركزيه
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  :)LMS (مديريت يادگيريسامانه  خصوصيات :76ماده 

 سـازمان باشد كه بـه تـصويب   ) LMS(آموزشگاه مي بايست داراي يك سامانه مديريت يادگيري        .1

ـ جاد  ي نسبت به ا   ا راساَ ي كدباز استفاده نموده و      ي تواند از سامانه ها    يآموزشگاه م . رسيده باشد    ا ي

 . كنديباني را پشتي زبان فارسيستي بايسامانه حتما م. ديد سامانه اقدام نمايا خرياجاره و 

  .دد اجرا گر  Web بايستي مبتني مديريت يادگيريسامانه  .2

نمـون بـرگ    حداقل داراي خـصوصياتي باشـد كـه در           بايستيآموزشگاه  يادگيري  سامانه مديريت    .3

 . دارند* عالمت ) مشخصات سامانه مديريت يادگيري (.....شماره

  جهـت    OKIا  ي SCORM با استانداردهاي آموزش الكترونيكي      بايستيسامانه مديريت يادگيري     . 4

  .مخواني داشته باشددريافت بسته هاي آموزشي ارائه شده ه

پايـان  فراهم كردن امكان ارزيابي يادگيرنـده بعـد از          به منظورارزشيابي ميزان ييشرفت كارآموزان       .5

   .دوره ضروري استكامل 

 ي م يات نظارت مركز  ي ه يكي الكترون ي و حرفه ا   يس آموزشگاه آزاد فن   يمرجع صدور پروانه تاس   : 77ماده  

ـ   يهها آموزشـگا  يط عمـوم  ي شرا يمرجع بررس . باشد ـ ي الكترون ي و حرفـه ا    ي آزاد فن  دفتـر موسـسات     يك

ـ  يهايت توسعه فناور  يري مد يط تخصص ي شرا ي و مرجع بررس   ي مردم ي آزاد و مشاركتها   يكارآموز  ي آموزش

  . باشديم

 هرگونه تغيير درمفاددستورالعمل يا شيوه نامه اجرايي مورد نياز توسط سازمان تهيه و پـس از                   :78ماده  

  .مركزي ابالغ خواهد شدتصويب هيات نظارت 

   
  




