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  "شيوه نامه نحوه ي تشكيل واداره ي گروه آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد"

  هيات نظارت مرکزي  ٢١/٥/٩٦ مورخ مصوبه

صرفه جويي  ٬به منظور استفاده بهينه از ظرفيت ها و نيروي انساني موجود درآموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد 
, مهارتي  هاي با رويكرد افزايش كيفيت آموزشبخش خصوصي  باال بردن توان رقابتي و درآمدها در ودرهزينه ها 

س از پ"نحوه تشكيل و اداره ي گروه آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزادشيوه نامه " اين شيوه نامه با عنوان
  .تدوين گرديدكسب نظرصاحبنظران بخش خصوصي و دولتي سازمان و بررسي كليه ي ابعاد مختلف

  : تعاريف  -١ماده 
آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد كه در يك مكان مشترك تحت ضوابط سازمان يا چند متشكل از دو  :گروه - ١- ١

 . آموزش فني و حرفه اي كشور فعاليت آموزشي مي نمايند

تشكيل گروه  هاي فني و حرفه اي آزاد متقاضيهياتي است كه از موسسان آموزشگاه :هيات موسسان -١- ٢
 . مي شودهم رشته تشكيل  هاي فني و حرفه اي آزاد هم رشته يا غيرآموزشگا ه

 گروه آموزشگاههيات موسسان يكي از موسسان عضو گروه كه نماينده تام االختيار  :نماينده موسسان- ١- ٣
  .هاي فني وحرفه اي آزاد مي باشد

است كه جهت مشاركت و همكاري  نامه اي شراكتيا  قرارداد: تشكيل گروه  شراكت نامه/قرارداد - ١-٤ 
  . گرددمي منعقد در دفترخانه اسناد رسمي اعضاي گروه بين 

دو منظوره  /غيرهمسان و تك منظوره / رشته هاي همسان آزاد در  آموزشگاه هايگروه تشكيل :  ٢ماده 
به صورت مي تواند در آمد ها  ها و هزينه ‚هيات موسسان شراكت نامه في مابين /طبق قرارداد .دباشامكانپذير مي 

  .باشديا مستقل مشترك 

خاص فرهنگي و شرعي  مالحظاتو موارد مشابه كه داراي حرفه ماساژ  ‚رشته هاي مراقبت زيبائي  : ١ تبصره
با رعايت شرايط فرهنگي و شرعي و رعايت ساير ضوابط ومقررات به تشخيص هيات نظارت استان و  ‚مي باشند

  .خواهد داشتبررسي و اقدام صرفا در رشته همسان قابليت 

محل پروانه تاسيس داراي اعتبار هر يك از آموزشگاه هاي عضو گروه يا شعب آنها مي بايست در   : ٢تبصره 
  . گروه نصب گردد
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همان آموزشگاه براي پروانه تاسيس در هنگام تمديد  ‚عضو گروه  آموزشگاههر عملكرد آموزشي  : ٣تبصره 
  .محاسبه مي گردد

كه مجوز استفاده از آموزش جنس مخالف موضوع آموزشگاه هاي متقاضي تشكيل گروه  هركدام از :  ٤تبصره 
هيات  18/5/1385آيين نامه نحوه تشكيل واداره آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد مصوب مورخ  34تبصره ماده 

مجوز مذكور از  )1ماده (اين ماده 1و رعايت تبصره  مجازند وفق ضوابط ومقررات ‚باشند  را داشتهمحترم دولت 
  .همچنان استفاده نمايند

داراي اعتبار در تشكيل گروه هيچ گونه پروانه تاسيس جديدي صادر نمي گردد و پروانه هاي تاسيس  : ٥تبصره 
  .معتبر است  ، عضو گروه هاي هريك از آموزشگاه

  : شرايط الزم جهت تشكيل گروه آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد -٣ماده 
 بودن شرايط اختصاصي و عمومي مشخص شده در دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه تشكيل و دارا عالوه بر

 ‚اداره آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد و شيوه نامه ها و دستورالعمل هاي مصوب هيات نظارت مركزي
  :هاي متقاضي مي بايد واجد شرايط ذيل نيز باشندوزشگاهآم

  .باشندفعال وفق ضوابط ومقررات مي بايست آموزشگاه هاي متقاضي -  1-3   

درخواست فعاليت مجدد مي توانند به شرط ‚مرخصي هستنداه هايي كه وفق ضوابط ومقررات درآموزشگ :تبصره 
  .در گروه حضور داشته باشند

 توحمفهيأت نظارت مركزي ليل تخلف در هيأت نظارت استان ياپرونده آموزشگاه هاي متقاضي بد- 3- 2  
  .اشدبن

نحوه تشكيل و باالتر بر اساس فصل هشتم دستورالعمل اجرائي آئين نامه  منفي نمره 50نداشتن -3-3
  .مصوب هيات نظارت مركزي واداره آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد

   طبق‚به ازاي هرآموزشگاه عضو گروهدر رشته هاي غير همسان يك كارگاه آموزشي حداقل داشتن  -4-3
  .الزامي است سرانه فضاي آموزشي شيوه نامه شاخص

منوط (به ازاي هر دو آموزشگاه  ‚در صورتي كه آموزشگاه هاي عضو گروه هم رشته و هم حرفه باشند :تبصره 
 سرانه فضاي آموزشي شيوه نامه شاخصطبق  يك كارگاه آموزشيحداقل ) به عدم تداخل برنامه و ساعات آموزش

  .مي بايست وجود داشته باشد
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نماينده موسسان مي باشد و ‚ر تمام امورگروهمسئول پاسخگويي به سازمان و مراجع ذيصالح د -٤ماده 
شده از سوي هيات نظارت مركزي براي موسسان آموزشگاه  و اختيارات ايشان همان وظايف مشخص وظايف

  .هاي فني وحرفه اي آزاد است
  .مي بايست يكي ازموسسان آموزشگاه هاي عضوگروه باشدالزاما  ‚ نماينده موسسان : ١تبصره  

هيات موسسان  ‚در صورت انصراف و يا استعفاء نماينده موسسان آموزشگاه هاي عضو گروه  :٢تبصره   
تكميل شده  شراكت نامه/داد عرفي نماينده جديد به همراه قراربايست حداكثر ظرف مدت يك هفته نسبت به ممي

تا هنگام مشخص شدن  (مدت مذكور در, با توافق هيات موسسان. به هيات نظارت استان اقدام نمايند  ‚مربوطه
 .مي باشد مانعاداره آموزشگاه توسط يكي ديگر از موسسان عضو گروه بال) نماينده جديد

ماه فرصت دارند تا نسبت به معرفي مكان  6هايي كه ازعضويت گروه انصراف دهند حداكثر  آموزشگاه - ٥ماده 
وياطبق ضوابط  ؛ و تجهيزات و تأمين ساير شرايط اقدام نمايند و براساس ضوابط ومقررات به فعاليت خود ادامه دهند

  .ومقررات نسبت به اخذ مرخصي اقدام نمايند

با نام كاربري هركدام از آموزشگاه هاي عضو به  آموزشگاه هاي عضو گروهامور پرتال : پرتال  امور - ٦ماده 
   .با نظارت نماينده موسسان انجام مي گيردتوسط هر آموزشگاه صورت مجزا 

با وبه تشخيص هيات موسسان وفق ضوابط و مقررات تعيين , گروه  مربيان/ مربي ومديران  /مدير - ٧ماده 
  . خواهند شدمعرفي  مركزمعين مربوطهبه  نظارت نماينده موسسان

مي  ‚باشند مربيگري مدير يا داراي ابالغ آموزشگاه هاي عضوگروه مربيان/ مربيو مديران/مديرچنانچه  :تبصره 
  .ادامه دهندمربوطه به فعاليت خود در آموزشگاه  ضوابط ومقرراتد بر اساس نتوان

شي مصوب هيات نظارت براساس شيوه نامه شاخص سرانه فضاي آموز گروه مكانمتراژ فضا و  -٨ماده
  .مي گردد  مركزي محاسبه

تابع شرايط و ضوابط دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه تشكيل و ... تجهيزات و : ساير شرايط از قبيل -٩ماده 
 .هاي مصوب هيات نظارت مركزي خواهد بوداداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد وشيوه نامه ها و دستورالعمل 

مي بايد ‚بمنظور معرفي آموزشگاه هاي متقاضي تشكيل گروه به اداره اماكن جهت تاييد مكان جديد -١٠ماده   
  .بعنوان نماينده و مسئول پاسخگويي به اداره اماكن معرفي شودنماينده موسسان 

و قبال به تاييد اداره اماكن چنانچه مكان معرفي شده جهت تشكيل گروه مربوط به يكي از اعضاء گروه  :تبصره 
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  .نمايدكفايت مي جهت استقرار ساير آموزشگاه هاي عضو گروه در مكان مذكوريه تائيدهمان  ‚باشدرسيده

  :فرايند اخذ موافقت هيات نظارت استان جهت تشكيل گروه  - ١١ماده   
هيات نظارت استان درخواست هاي  ‚)  1شماره (فرآيندهاي مشخص شده در نمون برگ پيوست  براساس
از زمان ارايه ي (روز كاري 30حداكثرظرف مدت  ‚ از سوي متقاضيانشرايط  تامين بررسي ودر صورتمتقاضيان را 

به نماينده بي پيوست به صورت كت 2شماره نمون برگ بر اساس موافقت خود را  )درخواست از سوي متقاضي
  .مي نمايد  بالغموسسان ا

  : ازآموزشگاه هاي عضو گروه  ينحوه نظارت و بازرس - ١٢ماده   
نظارت و بازرسي براساس شيوه نامه بازرسي از آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد مصوب هيات نظارت -12- 1

  . مركزي صورت خواهدپذيرفت 
آيين نامه نحوه دستورالعمل اجرائي و هشتم نحوه تشويق و رسيدگي به تخلفات براساس فصل هفتم -12- 2

  .انجام مي پذيردتشكيل واداره آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد 
آموزشگاه هاي  ي تبعات ناشي از آن متوجه كليه‚رابطه با امور مشترك گروه انجام گيرد چنانچه تخلفي در-12- 3

  .بود خواهدوه عضوگر
تبعات ناشي ازآن متوجه  ‚باشد گروه چنانچه تخلف انجام شده مربوط به امور تخصصي و كارگاهي-12- 4

  . بودآموزشگاه مربوطه خواهد 

حداقل ابعاد تابلوي گروه مي بايد براساس ابعاد مشخص شده درچارچوب مجاز براي محتواي  -١٣ماده      
محتواي  يات نظارت مركزي محاسبه و همچنينمهر و سربرگ آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد مصوب ه ‚تابلو

 :تابلو نيز به شرح ذيل باشد

 
/ برادران:  گروه آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد           ويژه                
  خواهران

  داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

  ...........-............ -.......... -...........: متشكل از آموزشگاه هاي

  .........-..........- .........-: .........رشته هاي آموزشي  /رشته در 
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يكماه مانده  .صادر خواهد شدساله  يكموافقت هيات نظارت استان جهت تشكيل گروه به صورت  - ١٤ماده
بررسي و در  ازسوي اداره آموزشگاه هاي ومشاركت هاي مردمي استان عملكرد گروه ‚به پايان اعتبار موافقت مذكور 

خواهد تمديد توسط مدير كل استان سال  5به مدت براساس ضوابط و مقررات مجوز مذكور  ‚تاييد عملكرد صورت
  .دونم

  :امتيارات -١٥ماده 
ي مشوق ها امتياز بر اساس دستورالعمل 2 ‚ گروهآموزشگاه هاي عضو  سابقه فعاليت به ازاي هر سال -14- 1

  .ي عضو گروه اختصاص داده خواهد شدها هريك از آموزشگاهموسس به  آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد
 ‚گروه تشكيل هاي متقاضي  آموزشگاهبه هاي آموزشي مراكز دولتي  گاهاولويت واگذاري فضا و كار -14- 2

  .مربوطه طبق ضوابط و مقررات
در صورت وجود (اجع تسهيالت دهندهتسهيالت به مري آموزشگاه هاي عضوگروه جهت اخذمعرف-14- 3

  ). تسهيالت استاني يا ملي

في مابين موسسان آموزشگاه هاي متقاضي تشكيل گروه آموزشگاه هاي فني و  شراكت نامه/قرارداد - ١٦ماده  
با ذكرشماره و تاريخ اعتبار پروانه  مقدمه و موضوع قرارداد: حرفه اي آزاد الزاما مي بايست شامل مواردي از قبيل 

امور - نگهداري آنها اموال موجود در گروه و مسئوليت  - زمان شروع و پايان مدت  -تعيين نماينده موسسان-تاسيس
طبق قوانين ومقررات و عرف جامعه الزم حكميت و داوري  و ساير موارد  -پرسنل شاغل در گروه و مربيان  -مالي 

  .باشدمي گروه بنا به توافق اعضاء 
قرار نهايي  تصويبمورد هيات نظارت مركزي 21/5/1396مورخ تبصره درجلسه  11ماده و  16اين شيوه نامه در 

 .    گرفت 
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  نمودارو فرايند اخذ مجوز تشكيل واداره ي گروه آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد  

 
  
 
 
 

   

  ١پيوست شماره 

 معرفي مكان آموزشگاه از سوي متقاضيان 

 

در صورت معرفي مكان (به اداره اماكن، و ارجاع فرم هاي مربوطه بازرسي ازمکان معرفي شده 
 )جديد

 ارائه فرم تجهيزات آموزشي به متقاضيان پس از دريافت تائيديه اماكن 

 آموزشي معرفي شده توسط اداره كل يا مركز مربوطهبازرسي از تجهيزات

معرفي در صورت (معرفي مدير و مربي واجد شرايط و پرداخت هزينه هاي الزم توسط متقاضي
 )مدير يا مربي جديد

 موافقت نهايي هيات نظارت استان 

 تشكيل پرونده و صدور موافقت اوليه توسط هيات نظارت استان 

 به همراه قرار داد في مابين متقاضياندريافت تقاضا
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  ..............خواهر گرامي / برادر

  ................-...............-...............محترم  گروه آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد نماينده  

  

  باسالم
  

 ..................شمارهشراكت نامه /جنابعالي و قرارداد ..... ..........به درخواست مورخ  بازگشت, احتراماً        

 ........................................................ين جهت ايجاد گروه در رشته هاي في ماب ................................مورخ

به ......................... شهرستان .....................  در استان........................................

  ..........................................................................................................................................آدرس

  هيات نظارت استان طرح و با........................................ درخواست شما در جلسه مورخ : اعالم مي دارد 

  . موافقت بعمل آمد □ پنج سال /  □ سال يكتشكيل گروه به مدت  
  

 

  

  

 .........مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان                                                                                  

   ٢پيوست شماره 

    مدير كلنام ونام خانوادگي محل درج


