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به : سرکار خانم میرزائی
رئیس محترم مرکز خواهران سمنان

سرکار خانم بتول سرکبیری
رئیس محترم مرکز خواهران مهدیشهر

سرکار خانم فاطمه زهرابی
سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شاهرود

سرکار خانم سمیراخلیل نژادی
سرپرست مرکز خواهران دامغان

آقای کوروش جاویدنیا
رئیس محترم مرکز برادران گرمسار

آقای رضافتحی
رئیس محترم مرکز میامی

از : اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سمنان
موضوع: تعیین میزان شهریه سال ۱۳۹۷ استان

با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
  با احترام ، در راستای  رعایت شیوه نامه نحوه تعیین شهریه کارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد ؛ 
مقتضی است دستور فرمائید کلیه انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد شهرستان ، با همکاری کلیه آموزشگاه 
های آزاد ، نسبت به تعیین و اعالم شهریه کلیه حرف آموزشی آموزشگاه های آزاد استان ، با رعایت فرآیند و 

نکات ذیل اقدام نمایند:
ضمناً ، مهلت مقرر ارسال شهریه به دبیرخانه هیأت نظارت استان ، به منزله آخرین زمان ارسال شهریه می باشد 
و در صورت عدم ارسال در تاریخ مذکور ، هیأت نظارت استان، رأساً اقدام به تعیین شهریه سال آتی خواهد نمود.

الف- فرآیند اجرایی:
۱- تکمیل نمون برگ شهریه (ش-۱) توسط انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد (به همراه مهر وامضاء کلیه 

موسسین آموزشگاه های آزاد مربوطه) و تحویل آن به کانون ، حداکثر تا تاریخ ۹۶/۱۱/۱
تذکر- در صورت عدم تحویل نمون برگ ها ، تا تاریخ مقرر، کانون می تواند رأساً نسبت به تعیین میزان شهریه ، 

اقدام نماید.
تبصره- شهریه حرف آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزادی که فاقد انجمن صنفی می باشند، توسط 

موسس/موسسین  آموزشگاه ، در نمون برگ مربوطه ، تعیین و تا تاریخ فوق الذکر، به کانون تحویل داده شود.
۲- جمع بندی شهریه های پیشنهادی انجمن های صنفی و آموزشگاه های آزاد استان ، مطابق شیوه نامه مربوطه 
و تکمیل نمون برگ (ش-۳) (فایل پیوست )، در دو نرخ مرکز استان  و سایر شهرستان ها و تحویل به دبیرخانه 

هیأت نظارت استان طی نامه اداری(در قالب فایل و پرینت تایید شده)، حداکثر تا تاریخ ۹۶/۱۱/۱۵
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تذکر- با توجه به لزوم انتقال اطالعات مندرج در نمون برگ مذکور، به بانک اطالعاتی ارسالی سازمان؛ از انجام 
هرگونه تغییر در قالب فایل ارسالی اکیداً خودداری شده و صرفاً اطالعات خواسته شده در سلولهای مورد نظر ، 

وارد گردد.
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ب- نکات قابل یادآوری:
۱- شهریه کلیه حرف مندرج در فایل پیوست (نمون برگ (ش-۳)) ، می باید تعیین گردد.

تذکر- فهرست کلیه عناوین مجاز آموزشی آموزشگاه های آزاد استان ، همراه با آخرین تغییرات در 
استانداردهای مربوطه ( با توجه به سامانه ملی استانداردها) ، در نمون برگ (ش-۳ ) ، درج گردیده است .

۲- در صورت نیاز به تعیین شهریه در حرف آموزشی ای ، خارج از فهرست مذکور، حرفه مورد نظر به همراه 
آخرین ویرایش کد استاندارد ( سامانه ملی استاندارد )، در انتهای فهرست نمون برگ (ش-۳)، وارد و شهریه آن 

درج گردد.
۳- نظر به مصوبه شماره ۴۵۵۴۵/۴۶۵۷ مورخ ۹۴/۱/۲۲ دفتر ریاست جمهوری ، افزایش شهریه صرفاً و حداکثر 

به میزان ۵% ، نسبت به سال ۱۳۹۵، مورد تایید می باشد.
تبصره – در صورتی که شهریه مصوب سال ۹۶ حرفه ای ، بیش از ۵% ، نسبت به استان همتراز استان (زنجان، 
یزد، قم، چهارمحال بختیاری و قزوین) پائین تر باشد، پیشنهاد افزایش شهریه بدون در نظر گرفتن مفاد بند ۳ و 
صرفاً در صورت ارسال مستندات مربوطه ( با مراجعه به سایت دفتر و دریافت شهریه سایر استان ها)، امکان 

پذیر می باشد.
۴- در زمان تکمیل نمون برگ (ش-۱ ) و تعیین هزینه های مستقیم و غیر مستقیم  ، موضوع بند ۳ و سقف 

افزایش شهریه، توسط انجمن های صنفی و آموزشگاه های آزاد استان، مد نظر قرارگیرد.
۵- مقتضی است ، در این خصوص ، اطالع رسانی شایسته ، به کلیه آموزشگاه های آزاد و انجمن های صنفی 

آموزشگاه های آزاد شهرستان تابعه ، از طریق مرکز معین و کانون استان ، صورت پذیرد.
۶- مجدداً بند ۲-۲-۱ شیوه نامه نحوه تعیین شهریه کارآموزان، یادآوری می گردد.

۷- ضمناً موارد ذیل ، با توجه به تاکید موضوع از سوی دفتر موسسات کاراموزی آزاد ، یادآوری می گردد:
۱- با عنایت به اینکه شهریه حرف مختلف ، با درنظر گرفتن کلیه نهاده های آموزشی و پیش بینی نرخ 
تورم سالیانه و وفق شیوه نامه مربوطه و با در نظر گرفتن رعایت حقوق کاراموزان، تعیین می گردد، 
هرگونه پیشنهاد افزایش میزان نرخ شهریه مصوب ، ممنوع بوده و بالتبع امکان بررسی مجدد اینگونه 

درخواست ها ، در هیأت نظارت استان ، نخواهد بود.
لذا حداکثر دقت و همکاری الزم، در تعیین شهریه از لحاظ کیفی و کمی ، توسط کلیه آموزشگاه های 

آزاد استان، صورت پذیرد. 
۲- با توجه به اینکه اخذ پیشنهاد شهریه از انجمن ها و کانون های استانی، با رویکرد توسعه 
مشارکت آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد (به عنوان ذینفعان اصلی)، صورت می پذیرد، لذا دریافت 
هرگونه وجهی تحت هر عنوان ، از سوی تشکل های مذکور ، جهت تعیین شهریه از آموزشگاه های 

آزاد، ممنوع و فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت پاسخگویی به دستگاه های نظارتی را نخواهد داشت.
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۸-موضوع بندهای ۱-۸ و ۲-۸ صورتجلسه هیات نظارت مورخ ۹۵/۹/۲۴ ( امکان تعیین شهریه ویژه دانش 
آموزان شاخه کار دانش و عدم امکان بررسی درخواست های افزایش و یا کاهش شهریه در طی سال 

آتی )در هنگام تعیین شهریه مد نظر قرارگیرد.
۹- یادآوری می گردد، مالک اجرای دوره ی آموزشی ، اعتبار استاندارد مربوطه در سامانه ملی استاندارد می 
باشد ، لذا از ارسال هرگونه درخواست تعیین شهریه در استانداردهای فاقد اعتبار و غیر قابل اجرا ، 

اکیداً خودداری گردد.
۱۰- نمون برگ ش-۱ ،کماکان مطابق روال سالیان پیش و در شیوه نامه نحوه تعیین شهریه، قابل دسترس می 

باشد. (۲۶/...)

با آرزوی توفیق الهی


