صالح،تکميل و تفسير مصوبة سياستھا ،حدود وظاﯾف و نحوة فعاليت مراکز مجری آموزشھای
آزاد کشور
مصوب جلسة  ٥١٣مورخ  ١٣٨١/١٢/٢٠شورای عالی انقالب فرھنگی
شورای عالی انقالب فرھنگی در جلسه  ٥١٣مورخ  ٨١/١٢/٢٠به پيشنھاد وزارتخانهھای آموزش
و پرورش و بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی اصالح ،تکميل و تفسير مصوبة سياستھا ،حدود
وظاﯾف و نحوة فعاليت مراکز مجری آموزشھای آزاد کشور را به اﯾن شرح تصوﯾب کرد:
تبصرة  ١مادة ٤ـ صدور مجوز آموزشھای زبانھای خارجی از سطح مبتدی تا قبل از دانشگاه از
وظاﯾف و اختيارات وزارت آموزش و پرورش و برای دوره ھای عالی )دانشگاھی( بر عھده وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوری میباشد.
وزارتين مزبور حداکثر ظرف مدت  ٦ماه نسبت به صدور مجوز برای مؤسساتی که وضعيت خود را
با شراﯾط مورد نظر آنان تطبيق دادهاند ،اقدام نماﯾند.
تبصرة  ٢مادة ٤ـ مراکز برای سرفصلھای کاربردی ـ تخصصی مانند ھتل داری ،روزنامه نگاری،
خبرنگاری  ،جھانگردی و … باﯾد از وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی مجوز درﯾافت نماﯾند .به منظور
پيشگيری از تخلف و فعاليتھای مراکز خارج از حوزة تعيين شده ،دستگاه ذیربط فرمھای صدور
مجوز و ضوابط نظارت را بازنگری و نسبت به رفع ابھام اقدام نماﯾد.
تبصرة ماده ٦ـ اعطای مجوز به ﯾک مرکز آموزش آزاد ،موجب و مجوزی برای دائر نمودن شعبه ﯾا
شعبات در ھمان شھر ﯾا شھرھای دﯾگر نمی گردد.
تبصرة  ١مادة ٩ـ آن دسته از نھادھای علمی ،آموزشی و فرھنگی که در چارچوب شرح وظاﯾف
خود مجاز به فعاليت آموزشی می باشند جھت دائر نمودن دوره ھای آموزشی خاص که با دامنة
فعاليت و مسئوليت وزارتخانهھای مسئول ،تداخل ﯾا ھمسانی دارد الزم است قبل از اقدام،
موافقت وزارتخانة ذی ربط را اخذ نماﯾند و وزارتخانة ذی ربط نيز حق نظارت بر فعاليت آنھا را خواھد
داشت.
تبصرة  ٢مادة ٩ـ دوره ھای آموزش و مؤسسات برگزارکنندة آموزش ھای آزاد تحت نظارت دستگاه
ﯾا دستگاھھای صادر کننده مجوز می باشند.
تبصرة مادة ١٠ـ دستگاھھای مجری آموزشھای آزاد موظفند حداکثر ﯾکسال پس از تصوﯾب اﯾن
مصوبه ،آﯾين نامة اجراﯾی خود را براساس آﯾين نامة نحوه تشکيل و ادارة آموزشگاھھای فنی و
حرفهای آزاد )مصوب جلسه مورخ  ١٣٧٩/١/٢٨ھيئت محترم وزﯾران( به عنوان آﯾيننامة الگو ،در
کميتة ھماھنگی آﯾين نامهھای اجراﯾی آموزشھای کشور که در دبيرخانه شورای عالی انقالب
فرھنگی و با حضور نماﯾنده دستگاھھای مجری تشکيل می گردد ،بصورت نھاﯾی ھماھنگ و
تنظيم نماﯾند.
مادة ١٢ـ دستگاھھای مجری آموزشھای آزاد موظفند پيش از صدور ھرگونه مجوزی برای برگزاری
دوره ﯾا تأسيس آموزشگاه بر طبق بند  ١٤ماده  ٤قانون ناجا و مواد  ٣ ،٢ ،١آﯾين نامه نظارت بر
اماکن عمومی )مصوب  ١٣٦٣/٣/٢٣ھيئت محترم دولت( و تبصرهھای آن ،نسبت به کسب نظر
موافق ناجا در مورد صالحيت موقعيت انتظامی مکان اقدام نماﯾند.
مادة ١٣ـ وزارتخانه ھای ذی ربط می باﯾست ظرف مدت  ٣ماه ضوابط و نحوة نظارت بر فعاليت
مراکز مجری آموزش ھای آزاد را تھيه نماﯾند.
ـ با توجه به اﯾنکه وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی نسبت به صدور مجوز تأسيس حدود ٢٢٠٠
مؤسسه آموزشی زبان خارجی اقدام نموده است ،به مؤسسات مذکور اجازه داده شود که صرفاً
نسبت به برگزاری دوره ھای تخصصی ـ کاربردی در حدود وظاﯾف و اختيارات وزارت فرھنگ و
ارشاد اسالمی و برای افراد جوﯾای کار و شاغلين در دوره ھای سنی  ٢٠سال به باال با رعاﯾت
کليه مقررات و ضوابط اقدام نماﯾند/.ص١٢/٥١٣.٤/

