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 آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد در خارج از كشور ي اداره تاسيس وي نحوه شيوه نامه 
 

 :مقدمه
در اجراي سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و به منظور حضور مـوثر در عرصـه    

توسـعه و   ساير افراد عالقه مند و بـه منظـور   براي پاسخگويي به نيازآموزشي ايرانيان مقيم ساير كشورها وهاي بين المللي و 
نظارت مركزي سازمان آموزش فني و  هيأت ،افزايش قابليت حضور در عرصه هاي بين المللي و اسالمي و فرهنگ ايراني تعميم

هاي  آموزشگاه يتشكيل و اداره  ي نحوهي  اختيارات قانوني ودر چارچوب آيين نامهي  برابر ضوابط و در حيطه حرفه اي كشور 
هاي فني وحرفـه اي آزاد   ي تاسيس آموزشگاه نحوه شيوه نامهت محترم وزيران، أهي 13 18/5/85فني و حرفه اي آزاد مصوب 

 .به شرح زير تصويب مي نمايددر خارج از كشور را 
 
 
 

 اجتماعي  رفاهو  كار ،تعاونسازمان آموزش فني وحرفه اي كشور وابسته به وزارت : سازمان -

تعيـين ضـوابط    پيشنهاد اصالح آيين نامه و تعيين و ،تعيين خط مشيبه منظورهياتي است كه : ت نظارت مركزيأهي -
هاي نظارت اسـتان هـا    فعاليت هيات نظارت بر ايجاد هماهنگي و و مربوط به امورآموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد

 .مراكز آموزشي بخش خصوصي مي باشد گيري برامور تصميم باالترين مرجع نظارت و و باشد مي

 هاي مردمي  دفتر موسسات كارآموزي آزاد و مشاركت: دفتر -

اسـاس برنامـه   كه در آن يك يا چند رشته بر) قانون كار 111موضوع ماده (آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد : آموزشگاه -
 .هاي مصوب و مطابق با استانداردهاي سازمان آموزش داده مي شود 

ـ ه 18/5/1385ب هاي فني وحرفـه اي آزاد مصـو   آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه: آئين نامه - ت محتـرم  أي
 .وزيران

ليه ضـوابط و مقـررات   آموزشگاهي است كه توسط مؤسس آموزشگاه با همان نام در كشور ميزبان با رعايت ك: شعبه -
 .اين دستورالعمل تأسيس مي شود

اين دسـتورالعمل از سـازمان    چهارمدر فصل مربوطه ه پس از احراز شرايط شخص حقيقي يا حقوقي است ك: موسس -
 .ساله دريافت مي نمايد  5پروانه تاسيس آموزشگاه با اعتبار 

يا حقيقي به منظور تاسيس آموزشگاه مي باشد و بـه  موافقت اوليه با درخواست اشخاص حقوقي : اصولينامه موافقت  -
روانه تاسيس آموزشگاه از طرف سـازمان اعطـا خواهـد    پ ،كه شرايط الزم را بر طبق ضوابط فراهم نمايدآن  ي دارنده

 .شد
موسس آموزشگاه شـناخته   ،آن ي مجوز تاسيس و بهره برداري از آموزشگاه است و دارنده: پروانه تاسيس آموزشگاه -

 شود  مي

اين دستورالعمل از طرف موسس جهـت   چهارمفصل  مربوطه در فردي است كه پس از احراز شرايط: مدير آموزشگاه -
 .حضور در آموزشگاه و اداره آن به دفتر معرفي مي شود

اين دستورالعمل مي باشد و تدريس دروس نظري و عملي  چهارمفصل در مربوطه فردي است كه داراي شرايط : مربي -
  .را به عهده دارد

 .مي كندرشته معيني در آموزشگاه ثبت نام گيري مهارت، حرفه يا افردي است كه به منظور فر: كارآموز -

ايـن  به منظور آموزش براساس مقررات مدير آموزشگاه و كارآموز  /موسسقراردادي است كه بين : قرارداد كارآموزي -
 .دستورالعمل منعقد مي شود

  .است ي شغلتوانايي انجام كارهاي مربوط به يك شغل در سطح حرفه اي متناسب با استانداردها: مهارت -

 :تعاريف و اختصارات: فصل اول
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 .مي شود گفته  ،شغل مرتبط در سطح مختلف حرفه اي باشد چنديا  2به يك حوزه كاري كه شامل  : حرفه -

 . گيرند مي بندي كالن شغلي در يك سطح قرار هم گروه كه در طبقه يمجموعه اي از چند حرفه : رشته -
ارزشيابي است كه ممكن است در يـك   مجموعه فعاليت هاي آموزشي كه داراي هدف، محتوا، برنامه و: دوره آموزشي -

 .مكان خاص و يا ساير اماكن مجاز ديگر اجرا شود

ات براي قضاوت در مورد دانش، مهارت و نگـرش فـرد در   هدفمند اطالع فرآيند جمع آوري منظم و: ارزشيابي مهارت -
اعطـاي  . باشـد ) پروژه(كار براساس استاندارد شغل كه مي تواند شامل آزمون شفاهي، كتبي و عملي ونمونه محصول

 .گواهينامه صالحيت حرفه اي براساس اين ارزشيابي انجام مي شود

 –آزمون عملـي  (فردي است با ويژگي هاي مورد تائيد سازمان، كه توانايي انجام ارزشيابي مهارت كارآموزان: آزمونگر -
 .در چارچوب استانداردها را دارا مي باشد) ا پروژهيكتبي 

 پرتال سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور: پرتال -

 
 
  
 

كليه افراد حقيقي و حقوقي متقاضي تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد در خارج از كشور كه داراي شرايط عمومي  :1ماده
درخواسـت خـود را   )تصوير پيوسـت ( 1بر اساس نمون برگ شماره مي باشند، مي توانند  شيوه نامهو اختصاصي مندرج دراين 

 .كتباً و به صورت مستقيم به دفتر ارسال نمايند
يـا   ميزان آگـاهي و  مالي و - تجربي –توانمندي هاي علمي اعم از (بررسي شرايط متقاضي وپذيرش درخواست پس از  : 2ماده 

در  ،توسـط دفتـر  كشـور مقصـد   هاي داير در  و بررسي عملكرد آموزشگاه طرح توجيهي ،...)سكونت فرد دركشور مورد نظر و
موافقت نامه اصولي با اعتبار يـك سـاله توسـط    پس از تصويب موضوع در هيات نظارت مركزي طرح و  ،صورت تكميل مدارك
 .دفتر صادر مي گردد

 .انجام خواهد پذيرفت منطقه ايارزيابي و نياز صدور مجوز با توجه به : تبصره
پرتـال   و   azad@irantvto.comي  كليه مكاتبات و گزارشات از سوي آموزشـگاه و كـارآموزان از طريـق رايانامـه    : 3ماده 

  .مي گيرد صورت
در دريافت مجوز هاي موضوع اين دستورالعمل در اولويت خواهند و رزمندگان خانواده معظم شهدا و ايثارگران  ياعضا :4ماده 
                            .بود

     زيـر بشـرح   صدور پروانه تاسيس آموزشگاهمرحله تا درخواست متقاضي مراحل صدور پروانه تاسيس از زمان دريافت  :5ماده 
 :مي باشد

 درخواست  دريافتمتقاضي حداكثر يك هفته پس از  پاسخ دفتر به در خواست-5-1
 دفتر توسطخواست  در پذيرشحداكثر يك ماه پس از ازسوي متقاضي ارائه طرح توجيهي و ساير مدارك -5-2
 وصول پس از  هفتهدو توسط دفتر حداكثر مربوطه مستندات  و )2مطابق نمون برگ شماره( بررسي طرح توجيهي-5-3
اداره بهداشـت  و  )عـدم سـوء پيشـينه   (نيروي انتظامي، حراست سازمان، از وزارت امور خارجه هاي الزم استعالمانجام -5-4
 از قبول طرح توجيهي ظرف مدت يك هفته پس )عدم اعتياد(

  4-5پس از دريافت استعالم هاي بند  حداكثر يك ماه طرح موضوع درخواست در هيات نظارت مركزي -5-5
  .توسط دفتر در صورت تائيد هيات نظارت مركزيبا اعتبار يك ساله موافقت نامه اصولي  صدور-5-6
 ماه پس از صدور موافقت نامه اصولي  2دفتر حداكثر تجهيزات و مدير و مربي توسط متقاضي به  معرفي مكان و-5-7
پـس از معرفـي از سـوي    مـاه   2ظرف مـدت  دفتر  تجهيزات و صالحيت هاي مدير و مربي توسط مكانبازديد  بررسي و-5-8

 متقاضي

 كليات:  دومفصل 
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 صدور ابالغ مدير و مربي-5-9
 .نهايي و تكميل پروندهپس از بررسي  توسط دفترروز  10آموزشگاه ظرف مدت  صدور پروانه تاسيس -5-10
 
 
 

نسبت به انجام موارد زير نيز اين شيوه نامه كليه مفاد مندرج در  ضمن رعايت مدير و موسس آموزشگاه موظف هستند .6ماده 
 :اقدام نمايند

 دفتـر مجـوز   همـاهنگي و قراردادن فضا و تجهيزات آموزشگاه به ساير نهادها، موسسات و دستگاه ها بـدون  در اختيار  -6-1
 .باشد  ممنوع مي

صورت فوت يا احراز عدم صالحيت موسس، ادامه كار آموزشگاه حداكثر تا پايان دوره هاي آموزشـي در حـال اجـرا    در  -6-2
  .اتمام دوره، آموزشگاه مجاز به فعاليت نمي باشدتوسط مدير آموزشگاه، بالمانع است و بعد از 

 . معرفي كارآموزاني كه دوره را طي نكرده اند جهت شركت در آزمون پايان دوره مجاز نمي باشد -6-3
 .صدور گواهي نامه مهارت براي شركت كنندگان دردوره تحت هرعنوان توسط آموزشگاه ممنوع مي باشد -6-4
  .است ممنوع داًياكدر آموزشگاه  آموزشي ريغ فشرده لوح بروشور، ه،ياطالع جزوه، كتاب، نوعهر عيتوز و انتشار -6-5
 ،به هر دليلي به موسـس ابـالغ گـردد   از سوي دفتر چنانچه عدم صالحيت هر يك از كاركنان، مدير يا مربيان آموزشگاه -6-6

 . مجوز فعاليت آنان لغو و مجاز به ادامه فعاليت در آموزشگاه نمي باشند
كتبـي   در شرايط خـاص پـس از كسـب مجـوز    . مطابق با جنسيت كارآموزان باشدمي بايست جنسيت مدير آموزشگاه  -6-7

 .ازدفتر بالمانع است
تعـداد   ضـمناً در كارگـاه متناسـب باشـد     تعداد كارآموزان هردوره آموزشي بايستي با تعداد تجهيزات آموزشي موجود-6-8

 . نفر باشد 20كارآموزان در هردوره آموزشي به ازاي هرنفر مربي نبايد بيش از 
 .شود مديريت آموزشگاه براي آموزش مردان فقط به مردان و براي آموزش زنان به زنان داده مي ابالغپروانه تاسيس و  -6-9

پروانه را تا زماني كه صالح بداند  ميتواند صدور دفتر ،ميسر نباشد دفترتشخيص به  ندبدر مواردي كه رعايت الزام اين : تبصره
مستثني نمايد مشروط بر آنكه زنان و مردان به صورت مختلط نباشند و متقاضي از هر جهت صـالحيت الزم را   بنداز مفاد اين 
 .داشته باشد

 .كارآموزان مرد فقط توسط مربيان مرد بايد انجام شودآموزش كارآموزان زن فقط توسط مربيان زن و آموزش -6-10
آموزشـگاه مـي توانـد در مـدت زمـان       ،در صورت عدم وجود مربي واجد شرايط بنا به پيشنهاد موسس و تاييد دفتر: تبصره

 .مستثني شود بندمشخص از شمول اين 
باشد كه اقامت آنان در كشور ميزبان به تائيد مراجع آموزشگاه صرفاً مجاز به ثبت نام از آندسته از كارآموزان ايراني مي -6-11

 ارائه اين مدرك براي شركت در آزمون و. دفتر نمايندگي جمهوري اسالمي ايران دركشور ميزبان رسيده باشد ذيصالح كشور و
 .صدور گواهينامه الزامي است

درصـد كـارآموزان شـركت     70بازدهي قابل قبول در هر دوره آموزشي آموزشگاه عبارت است از قبولي حداقل  ميزان .7ماده 
 . مي باشد قابل تغيير هيات نظارت مركزي توسطميزان فوق . كننده در آزمون پايان دوره كه توسط سازمان انجام مي شود

حسب  ،طول دوره خودداري نمايند از ادامه آموزش در با موسس برخالف قرارداد منعقده و مربياني كه بدون عذر موجه. 8ماده 
 .گردد كتبي، مجوز مربيگري آنان باطل مياعالم موسس و تشخيص سازمان پس از يكبار اخطار 

انجام هرگونه تبليغات و هواداري از پايگاه هاي اطالع رساني و تشكل ها، گروهك هاي وابسته و منحرف و فرقـه هـاي    .9ماده 
 .ممنوع استدر آموزشگاه ضاله 
موسـس   ،آموزشگاه مد نظر باشد دوره آموزشي خاصي جهت اجرا در ،چنانچه با توجه به نياز بازاركار كشور مورد نظر .10ماده 

 ارايـه مـي نمايـد و   جهت طي مراحل تدوين استاندارد مهـارت آمـوزش   محتواي پيشنهادي خود را به دفتر  مي تواند يا مدير
 .مقررات بالمانع مي باشد شده با رعايت سايرضوابط و اجراي دوره ياد ،استاندارد مربوطتدوين درصورت 

 مقررات عمومي وآموزشي: سومفصل 
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 .نصب نسخه اصلي پروانه تاسيس در آموزشگاه الزامي است  .11ماده 
 .فعاليت غير مرتبط با موضوع تاسيس در محل آموزشگاه ممنوع مي باشد .12ماده 
عملكـرد آموزشـي بـه     ارائه آمار و ماه نسبت به ثبت نام و 6تاسيس ظرف مدت چنانچه آموزشگاه پس از اخذ پروانه  .13ماده 

 .نمودمقررات تصميم گيري خواهد  درخصوص حذف يا جايگزيني رشته مذكور براساس ضوابط ودفتر دفتر اقدام ننمايد 
 ارزيابي هـا هزينه هاي مربوطهكليه آموزشگاه را اعتبارسنجي مي نمايد و  ،مقطعي صالح بداند هر چنانچه سازمان در .14ماده 

 . به عهده موسس آموزشگاه مي باشد
 
 
 

 موسس، مدير و مربي شرايط عمومي. 15ماده 
 ) . براي موسس(تابعيت ايران -15-1
 . اساسي جمهوري اسالمي ايران شده در قانونيت هاي ديني شناخته مسلمان يا پيرو يكي از اقل -15-2
 . به تشخيص دفتر مركزي حراستگي و عدم وابستگي به رژيم گذشته دارا بودن صالحيت اخالقي، سياسي و فرهن -15-3
و عدم ممنوعيت خروج از كشور  ،موثر كه موجب محروميت از فعاليت هاي اجتماعي شده نداشتن سوء پيشينه كيفري -15-4

 . برخورداري از حسن شهرت 
 .  به تشخيص مراجع مورد تاييد سازمان يسالمت جسمي و روان بودن عدم اعتياد به مواد مخدر و دارا -15-5
 ). مدير ومربي ايرانيبراي موسس،(ت دائم براي آقايان دارا بودن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافي -15-6
 .مدير براي موسس وسال سن  25داشتن حداقل  -15-7
 )به استثناي مربيان مدعو(دارا بودن مجوز اقامت دائم يا موقت در كشور ميزبان  -15-8
 . رسيده باشد كشور در آن جمهوري اسالمي ايران دفتر نمايندگيتائيد كه به  داشتن مجوز كار از كشور ميزبان -15-9

 .اصولي الزامي نبوده ليكن براي صدور پروانه تاسيس الزامي استداشتن مجوز اقامت و كار براي صدور موافقت : 1تبصره 
هاي از ارايه مدارك مجدد براي احراز شرايط عمـومي  باسـتثناي بنـد   ن آموزشگاه آزاد فعال در داخل كشور يموسس :2تبصره

  .ماده فوق، معاف مي باشند 9-15و  15-8
در افراد خارجي كه مايل به مشاركت در تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد در كشور ميزبـان باشـند   /شركت ها: 3تبصره 
اقـدام  مي توانند درصد طرف ايراني  51درصد طرف خارجي و  49شراكت با موسس واجد شرايط ايراني به نسبت سهم  صورت
 .نمايند
 شرايط اختصاصي موسس.  16 ماده

 .حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم بودن  دارا -16-1
 . ا زبان انگليسي در حد مكالمه روزمرهيبودن مدركي دال بر آشنايي با زبان كشور ميزبان  دارا -16-2
ا فني و حرفه اي درخصوص موضوع فعاليت يبودن مدركي دال بر داشتن حداقل سه سال سابقه آموزشي، فرهنگي  دارا -16-3

 آموزشگاه 
 وظايف موسس.  17 ماده

درخواست تمديد پروانـه تاسـيس آموزشـگاه     در موعد مقرر ودفتر بهارائه درخواست صدور پروانه تاسيس آموزشگاه  -17-1
 .ماه قبل از اتمام اعتبار پروانه تاسيس  4حداقل 

 ).3مطابق نمون برگ شماره (جهت بررسي  دفتر بهو مربي واجد شرايط  معرفي مدير -17-2
  . پروانه اشتغال به كار در آموزشگاهداراي افراد  يريبكارگ -17-3
ائيـد نماينـده   وسـايل الزم  مـورد ت  و به لحاظ ايمني، بهداشتي، تجهيزاتي كه معرفي مكان و محل مناسب آموزشگاه  -17-4

 ))فرم تجهيزات( 5نمون برگ شماره  و) فرم مكان( 4مطابق نمون برگ شماره ( .باشدسازمان 

 موسس ، مدير و مربي و اختصاصي و شرح وظايف  شرايط عمومي:  چهارمفصل 
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 ).6مطابق نمون برگ شماره (هاي آموزشي مورد تقاضا جهت بررسي به دفتر فهرست حرفهارائه  -17-5
 .دفتر  مجوزهماهنگي و بدون هرگونه تغيير محل ساختمان آموزشگاه پرهيز از  -17-6
جهت تائيد  از سوي متقاضي به دفتربراي آموزشگاه مطابق با فرهنگ ايراني و اسالمي پيشنهاد يك يا چند نام مناسب  -17-7
 .ها از نام ييك
 .نظارت عالي بر حسن جريان كلي آموزشگاه و انجام وظايف مدير آموزشگاه -17-8
اقدام به موقع جهت رفع نارسايي ها و حل مشكالت در حدود وظايف خود كه توسط ناظرين اعزامي از طرف دفتـر بـه    -17-9

 .به دفتردر مهلت مقرر گزارش اقدامات انجام شده ارسال ابالغ مي شود و  موسس
 .فهرست اسامي كارآموزان ثبت نام شده به دفتر ارائهرتال سازمان و آموزان از طريق پتائيد ثبت نام كار بررسي و -17-10
 ابـالغ مـديريت و   ، صدور وتمديد پروانه تاسيس وهزينه تشريفات آزمونموسس موظف است جهت ثبت نام كارآموز،  -17-11

 .را به حسابي كه از سوي سازمان اعالم مي گردد واريز نمايدمبالغ مصوب مربيگري 
موسس مي بايد قبل از معرفي مدير، مربيان و كاركنان آموزشگاه به دفتر، مجوز اقامت و اشـتغال آنـان را از مراجـع     -17-12

 . كشور ميزبان برساند جمهوري اسالمي ايران در  دفتر نمايندگيميزبان اخذ و به تائيد  كشورذيصالح 
از ارايـه مجـوز  اقامـت     ،مستنداتي مبني براهليت آنها شرايط و چنانچه مربيان اهل همان كشور باشند با داشتن ساير: تبصره

 . باشند معاف مي
 ،ر از سوي سازمان به كشـور مربوطـه  و آزمونگنياز به اعزام ناظر  درصورت درخواست موسس جهت برگزاري آزمون و -17-13

 مـي  تمامي مخارج شامل هزينه هاي اياب و ذهاب و اقامت ناظر و آزمونگران اعزامي از سـازمان را تـامين  موظف است موسس 
 . نمايد

 )7مطابق نمون برگ شماره ( .قرارداد كارآموزي با كليه كارموزان آموزشگاهانعقاد  -17-14
 .انعقاد قرار داد كارآموزي توسط مدير بالمانع استدر صورت تفويض اختيار رسمي به مدير واعالم به دفتر، : تبصره

بـه  و تهيه  )8 نمون برگ شماره (مطابق  موسس موظف است در پايان دوره آموزشي گزارشي از وضعيت آموزش ها را -17-15
كشـور  جمهوري اسالمي ايـران در   دفتر نمايندگيپاسپورت معتبر هريك از كارآموزان كه به تاييد كليه صفحات همراه تصوير 

 3×4دو قطعـه عكـس    - ليست آزمون كارآموزان به تفكيك حرفـه  - تمامي صفحات شناسنامه تصوير - رسيده باشدميزبان 
موزان به تفكيك حرفه و فيش واريزي هزينه تشريفات آزمون برابر آليست آماركار -پشت نويسي شده از هريك از كارآموزان 

 . به دفتر ارسال نمايد به صورت پست الكترونيكي يا حضوري هت شركت در آزمون جتعرفه هاي مصوب 
بـرگ  مطـابق نمـون    ت حقوق آنهـا برطبـق  و پرداخآموزشگاه  ساير پرسنل ومربيان  ،قرارداد همكاري با مديرانعقاد  -17-16

 راي همكاري آموزشي و مربيگريب 10براي مدير و نمون برگ شماره  9شماره 
به دفتـر بـه صـورت    تعيين نرخ شهريه آموزشگاه هاي آزاد ميزان شهريه دوره هاي آموزشي مطابق شيوه نامه  اعالم -17-17

  .ساالنه
  .از دفتررتبه بندي آموزشگاه  انجام پيگيري هاي الزم جهت اعتبارسنجي و -17-18
 التزام به رعايت كلي مفاد اين دستورالعمل -17-19

  مديرشرايط اختصاصي  .18ماده 

 .فوق ديپلمبودن حداقل مدرك تحصيلي  دارا -18-1
 شور ميزبان در حد مكالمه روزمرهدارا بودن مدركي دال بر آشنايي با زبان انگليسي يا زبان ك -18-2

 .  مديريتي  ا فعاليت ي فرهنگي يا فني حرفه اي و آموزشي،دارا بودن مدركي دال بر داشتن حداقل سه سال سابقه  -18-3 
 . )ICDLدرحد مهارتهاي هفتگانه (دال بر آشنايي با علوم رايانه ايدارا بودن مدركي  -18-4

 شرح وظايف مدير. 19ماده 
 فرهنگي واسالمي در جريان كلي فعاليت آموزشي در محيط آموزشگاه  موازين آموزشي، مراقبت در رعايت اصول و -19-1
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بخشنامه هاي ابالغي از سوي سازمان و ارائه پاسخ  اجراي كليه مقررات و دستورالعمل والتزام به رعايت كلي مفاد اين  -19-2
 .الزم به مكاتبات اداري در موعد مقرر 

 .در تابلوي اعالنات آموزشگاه و رعايت دقيق و نصب آن تنظيم ساعت كار و تقويم دوره هاي آموزشي  -19-3

 .مربيان آموزشگاه كليه كاركنان و  اعمال مديريت برحسن انجام وظايف نظارت و -19-4

 .ارزيابي از ميزان پيشرفت تحصيلي كارآموزان  -19-5

 .تمام وقت در آموزشگاه مطابق مفاد قرارداد منعقده با موسس  حضور مستمر و -19-6
اهتمـام درارائـه    مي باشـند و  دفترنامه از يا مقيم كشور ميزبان كه داراي معرفي  همكاري با ناظرين اعزامي سازمان و -19-7

 . اطالعات مربوطه مدارك و وساير بازرسيمربوط به  مستندات

 .مي گردد  اعالمكمبودهاي آموزشگاه كه از سوي ناظرين سازمان  پيگيري رفع نواقص و -19-8

 نمايندگان سازمان به موسس و اعـالم نتيجـه اقـدامات انجـام شـده در رفـع نـواقص و        اتنظراطالع رساني به موقع  -19-9
 دفترها به  نارسايي

  .براي هريك ازكارآموزان )پيوست( 11برطبق نمون برگ شماره براي كارآموزان هردوره  صدور كارت شناسايي -19-10

عكس، تصـوير كـارت شناسـايي، مـدارك تحصـيلي،      : شاملتهيه پرونده براي هريك از مربيان وكاركنان آموزشگاه  -19-11
، آدرس ايميـل و  موبايل تلفن ثابت و و ، نشاني كامل محل سكونت)براي آقايان (پاسپورت، كارت پايان خدمت يا معافيت دائم 

 .ميزان ساعات كار هفتگي وبايگاني آنها تا درصورت لزوم دستيابي به آنها ميسر باشد

 .به حضور و غياب كاركنان، مربيان و كارآموزان آموزشگاه  رسيدگي نظارت و -19-12

در دو نسـخه و ارائـه يـك    رسيد چاپي شهريه صدور و  نظارت بر اجراي ضوابط دريافت شهريه مصوب از كار آموزان -19-13
 .و نگهداري يك نسخه در آموزشگاهبه كار آموز نسخه از آن 

 .ي با كليه كارآموزانپيگيري الزم جهت عقد قرارداد كارآموز -19-14

 .مربيان و ابالغ مقررات آموزشگاه به آنان و نظارت بر حسن اجراي آنها اعالم وظايف كارآموزان و -19-15

 .برنامه ريزي براي شركت مربيان در دوره هاي بازآموزي وارتقاي مهارت -19-16

 .مربي واجد شرايط به موسس  پيشنهاد وشناسايي مشاركت در  -19-17
 .بهداشت در كارگاه هاي آموزشي  رعايت مقررات ايمني ونظارت بر  -19-18

يـا در كشـور    ساعت در سـال درايـران و   50شركت در دوره هاي آموزشي ارتقاي سطح توانمندي مديران به ميزان  -19-19
 . ميزبان

 . براي آنها مجوز آموزش صادر نگرديده نمي باشد دفترمدير آموزشگاه مجاز به ارائه آموزش دوره هايي كه از سوي  -19-20
آموزشـگاه بـه گونـه اي كـه در     در تاسيس، كارت يا ابالغ مدير و مربيان  و ميزان شهريه مصوب  پروانهتصوير نصب  -19-21

 .قرار گيردارباب رجوع و  كارآموزان ،معرض ديد بازرسان سازمان

بـه همكـاران آموزشـگاه    از سوي دفتـر   يابالغ دستورالعمل هاي مربوطه ومفاد آئين نامه و اطالع رساني درخصوص  -19-22
 . وحسب مورد به كارآموزان

 .فاقد مدرك شناسايي متقاضيانثبت نام اجتناب از  -19-23
 .پاسخگويي به مراجعين اعم از كاركنان، كارآموزان و ساير مراجع ذيربط -19-24
 .جلسات بر اساس دعوت دفتروساير آزاد هاي  شركت در جلسات مديران آموزشگاه -19-25

 شرايط اختصاصي مربي .  20ماده 
 .آئين نامه 1شمارهجدول بودن حداقل مدرك تحصيلي مطابق با  دارا -20-1
 . ارائه گواهينامه دوره آموزشي فنون تدريس -20-2
 . ا زبان انگليسي در صورت پذيرش كار آموزان غير ايرانييارائه مدركي دال بر آشنايي كامل به زبان كشور ميزبان  -20-3
 .حرفه مربوطه/ ارائه مدركي دال بر داشتن حداقل سه سال سابقه آموزش يا تدريس در رشته -20-4
 ).ICDLدرحد مهارت هاي هفتگانه (ارائه مدركي دال بر آشنايي با علوم رايانه اي  -20-5
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 : وظايف مربي. 21ماده 
بر طبـق   رگاه هاي تعيين شده حضور يافته وبرنامه زماني تنظيمي و ابالغي از طرف آموزشگاه، در كالسها يا كابر اساس  -21-1

 .آموزشي مربوطه درآموزشگاه تدريس مي نمايدطرح درس  واستاندارد 
ــره ــداقل      : تبص ــان دوره ح ــايي پاي ــون نه ــه در آزم ــد ك ــد باش ــامع و مفي ــه اي ج ــه گون ــد ب ــوزش باي ــد  70آم  درص

 . شركت كنندگان در آزمون قبول شوند
، دستگاه ها و تجهيزات آموزشي مربوطهيق بهينه سازي و افزايش راندمان شخصاً با به كارگيري ابتكارات خويش از طر -21-2

 . فراهم مي سازد كميت و كيفيت آموزش هاي عملي را تر شدن  موجبات غني
ي كه مطالب درس به سهولت قابل فهـم  راقدام نمايد به طومربوطه حرفه طرح درس بر اساس استاندارد نسبت به تهيه  -21-3

 .باشد
وتكميل فرم گزارش برگزاري كالس يـا  و حفظ مصالح و منافع آموزشگاه  آموزشگاهرعايت مقررات انضباطي و آموزشي  -21-4

 .كارگاه
 .نمايدني خود را با آموزشگاه قطع همكار ويبدون رضايت  ،خود با موسس قبل از پايان مدت قرارداد  -21-5
ضـوابط اداري و حفـظ مصـالح و منـافع     ن و موازين اخالقـي و اسـالمي،   رعايت كامل حجاب، آراستگي ظاهري، شئو -21-6

 . آموزشگاه
بـدون همـاهنگي بـا    مربي مكلف به حضور به موقع، منظم و موثر در كالس يا كارگاه بوده و بايستي از غيبت و تـأخير   -21-7

 . خودداري نمايدموسس 
برگه هاي مـذكور مـي بايسـت     مربي مكلف است نسبت به تنظيم برگه هاي حضور غياب براي هر كالس اقدام نمايد و -21-8

محاسبه وپرداخت حقوق مربي براساس برگه هاي مذكور وتاييـد  . امضاء شود) مربي(كالس و ايشان  در توسط كارآموزان حاضر
  . وزشگاه انجام خواهدگرفتموسس آم

دستگاه ها، سخت افزارها ، قطعات و لوازم آموزشي يـا كمـك آموزشـي در كـالس هـا و      از حفظ و نگهداري و مراقبت  -21-9
 ها  كارگاه

 آموزشگاه  به هاخذ مجوز يا ابالغ معتبر مربيگري در حرفه مربوط ارائه مدارك الزم وفق مقررات جهت  -21-10
 

 
 

 

 مقررات آموزشي . 22ماده
 .سال باشد  12سن كارآموز براي شركت در دوره هاي آموزشي نبايد كمتر از  -22-1

در مـوارد خـاص بـا تصـويب وزيـر       -1349مصـوب   -قانون كارآموزي) 2(حداقل سن كارآموز با توجه به تبصره ماده: 1تبصره
 .تعاون،كار و رفاه اجتماعي قابل تغيير است

 .منوط به ارائه اجازه كتبي ولي و يا قيم قانوني كارآموز است سال تمام، 15پذيرش كارآموز كمتراز :  2تبصره
پذيرش كارآموز به شرط پيش بينـي   ،درصورتيكه دوره هاي آموزشي آموزشگاه مورد تقاضاي اتباع كشور ميزبان باشد -22-2

 .بالمانع است محتواي متناسب،مربي و 
، فارسي وزبان آموزش وآزمون كارآموزان غيـر ايرانـي،   )مسلط به زبان فارسي(آزمون كارآموزان ايراني زبان آموزش و: تبصره

 .زبان انگليسي و يا زبان كشور ميزبان مي باشد
حضوري به دفتر آموزشگاه، اقدام بـه انتخـاب   متقاضيان دوره هاي آموزشي با مراجعه به پورتال سازمان ويا با مراجعه  -22-3

 .دوره آموزشي مورد عالقه خود نموده و ثبت نام مي نمايند

 ضوابط آموزشي وشيوه نامه انضباطي كارآموزان:  پنجمفصل 
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درصـد از كـل سـاعت     4بـه ميـزان   دوره ي آموزشـي  در طول  كارآموزبراي در موقع اضطراري  مجازغيبت حداكثر  -22-4
 سـاعات در خواسـت   مـورد  در حقـي  هيچگونه كارآموزدر صورت غيبت بيش از ميزان پيش بيني شده و مي باشد  استاندارد 
 . بود نخواهد آموزشگاه متوجه نيز مسئوليتي و داشت نخواهدوشركت در آزمون پايان دوره  جبراني آموزشي

 وظايف كارآموزان و شيوه نامه انضباطي . 23ماده 
نامه را وفق شيوه نامه انضباطي مربوطه كارآموزان در محيط آموزشگاه بايد كليه ضوابط و مقررات مندرج در آئين  -23-1

   .رعايت نمايند

 .  نمايدرعايت  را سازمان مقررات و اخالقي و اسالمي وپوشش موازين آموزشي دوره طي در است موظف كارآموز -23-2
 .  آموزشگاه كاركنان هيكل با همكاري و اخالق و رفتار حسن رعايت -23-3
 سـاعات  پايـان  در آن از خـروج  و)  قرارداد اساس بر شده تعيين برنامه مطابق(  آموزشگاه در مستمر و موقع به حضور -23-4

 .  مقرر
 حضـور ) عملـي  و تئـوري ( آموزشـي  هاي برنامه در آموزشگاه طرف از شده تدوين برنامه مطابق است موظف كارآموز -23-5

 .  باشد داشته
 .  استاندارد برابر كارآموز استفاده مورد آموزشي لوازم و تجهيزات و كارگاه ي محدوده نظافت انجام -23-6
  باشد يم آموزش مناسب كار لباس از استفاده به موظف عندالزوم كارآموز -23-7
 آموزشـي  ساختمان و تجهيزات و اموال نگهداري و حفظ در و خويش وسايل از مراقبت و حفظ در است موظف كارآموز -23-8

 .ورزد اهتمام
 آورد وارد كـارآموزان  ساير يا آموزشي واحد ساختمان و آموزشي كمك وسايل و تجهيزات به خسارتي كارآموز چنانچه: تبصره
  .نمايد جبران را وارده خسارت بايد
 جبـران  بـراي  را الزم همكاري آموزشگاه ،)آموزشگاه وكارآموزموسس (نيطرف توافق باكارآموز مجاز  غيبت صورت در -23-9

 .  نمود خواهد كارآموز افتاده عقب مهارت
 مجـدداً  و باشد داشته اخطار دو تا قبال خروج در تعجيل و ورود تاخير يا غيبت و نظمي بي بعلت كارآموز صورتيكه در -23-10

 رد بـر  دال يكاف مدارك ارائه با تواند يم كارآموز. شد خواهد اخراج آموزشگاه از نمايد نظمي بي يا و موجه غير غيبت به اقدام
 . دينما اعالم يريگ ميتصم و يبررس جهت دفتر به اي و زبانيم كشور در سازمان يقانون ندهينما به را خود اعتراض تخلفات،
رسيدگي نمايـد   يا نماينده قانوني موظف است به شكايت و اعتراض ويدر صورت اعتراض كارآموز به اخراج خود، سازمان : تبصره

جلـب رضـايت    و چنانچه پس از بررسي، صحت ادعاي كارآموز محرز شود مراتب از طريق سازمان به آموزشگاه اعالم تا نسبت به
 .اقدام نمايد...) واسترداد شهريه يا شركت در دوره بعد (كارآموز

حق تشريفات آزمـون را  ثبت نام ووط به عالوه بر پرداخت شهريه دوره آموزشي، هزينه هاي مرب ظفندوم كارآموزان -23-11
 . دنهايي كه از سوي سازمان اعالم مي گردد پرداخت نماي تعرفه  برابر

 .گردد يم محسوب تخلف آن تيرعا عدم و نموده اقدام نامه وهيش نيا مفاد تيرعا به نسبت است ظفوم كارآموز -23-12
 :گردد يم اعمال ريز هاتيتنب تخلف تناسب به متخلف كارآموزان به -23-13

 . خصوصي بطور شفاهي اخطار و تذكر -
 . اند بوده تخلف شاهد كه كارآموزاني از نفر چند حضور در شفاهي اخطار و تذكر  -
 . كارآموز ولي به اطالع و كتبي اخطار  -
ـ  دوره بـه  كارآموز بازگشت و روز سه مدت براي حداكثر كارآموز، ولي قبلي اطالع با آموزشي واحد از موقت اخراج  -  يآموزش

 .باشد يم يو يول و كارآموز از يكتب تعهدنامه اخذ به منوط
   .دفتر و كارآموز ولي به مراتب اعالم با تخلف تكرار صورت در آموزشگاه از اخراج-
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 : عالوه بر ضوابط و مقررات مندرج در فصل پنجم آئين نامه، رعايت ضوابط و مقررات زير نيز ضروري است. 24ماده 
 . اعزام خواهند شدپس از اخذ نظر دفتر مركزي حراست  ناظرين، بنا به پيشنهاد دفتر تعيين و -24-1
از آموزشـگاه هـاي   بازرسي  گزارش ناظرين اعزامي از سوي سازمان ضمن بررسي فعاليت آموزشگاه، نسبت به تكميل  -24-2

ضـمناً   .به دفتـر ارائـه خواهنـد نمـود    حداكثر ظرف مدت يك هفته كاري گزارش مربوطه را واقدام مي نمايند  خارج از كشور
از طريـق  گـزارش بازرسـي را   ، انجام پـذيرد يا نماينده سازمان در كشور مربوطه  وناظران معرفي شده چنانچه بازرسي توسط 

 .خواهندنمودارسال به دفتر    AZAD@IRANTVTO.COM: پست الكترونيكي به آدرس 
 .صادر مي نمايدبازرسين اعزامي يا مقيم كشور ميزبان معرفي نامه ناظران ويا سازمان براي : تبصره

 :ها شامل بررسي موارد زير خواهد بود نظارت و بازرسي آموزشگاه -24-3 
 وجود قرارداد كارآموزي  -

 ابزارآالت مطابق استانداردهاي آموزشي مصوب سازمان  رعايت تجهيزات، مواد مصرفي و -

 تطبيق فعاليت آموزشگاه با پروانه تاسيس   -

 و ايمني  وبهداشت در محيط كارگاه و آموزشگاه در چارچوب ضوابط ابالغي رعايت دستورالعمل هاي حفاظت  -

 .اعالم نرخ نهايي به دفترو توسط موسس براساس دستورالعمل مربوطه  شهريهنرخ  و رعايت تعيين -
 رعايت ساعات دوره هاي آموزشي مطابق استاندارد آموزشي مصوب   -

 حضور مربي داراي ابالغ آموزش در حرفه ي مربوطه در كارگاه 

 مطابق ساعات مندرج در قرارداد منعقده با موسس داراي ابالغ حضور مدير   -

 اسالمي  رعايت شئون  -

 هاي فني وحرفه اي آزاد ابالغي از سوي سازمان اجراي دستورالعمل ها وشيوه نامه هاي مربوط به آموزشگاه  -

 بايگاني سوابق دوره هاي آموزشي چگونگي  -

ناظران در صورت مشاهده هرگونه تخلف از مفاد اين دستورالعمل، ضمن درج موضـوع در دفتـر بازرسـي آموزشـگاه،      -24-4
 .مراتب را در اسرع وقت به دفتر گزارش مي نمايند

 "هاي فنـي و حرفـه اي آزاد   آموزشگاهشيوه نامه رسيدگي به تخلفات "نوع تخلف و نحوه رسيدگي به آن مطابق با   :25ماده 
 .مي باشدهيات نظارت مركزي توسط مصوب شده 

 
 
 

چنانچه شرايط الزم از سوي سازمان جهت ثبت نام كـارآموزان از  ثبت نام كارآموزان از طريق پرتال انجام مي پذيرد و. 26ماده 
دوره آموزشـي بـه همـراه     2/1طـي    حداكثر آموزشگاه ليست كارآموزان را پس از موسس يا مدير ،طريق پرتال فراهم نگردد

مدارك الزم به دفتر ارائه مي نمايد تا پس از تائيد ليست كارآموزان، جهت برگزاري آزمون به دفتر ارزشيابي مهـارت سـازمان   
 .ارسال گردد

، باهماهنگي موسس يا مدير آموزشگاه،  آزمـون پايـان دوره را   به طريق مقتضيپس از اتمام دوره آموزشي، سازمان  .27ماده 
قبول شدگان را بـه دفتـر ارسـال تـا پـس از      مستندات برگزاري آزمون واسامي برگزار مي نمايد و پس ازتائيد صحت آزمون، 

يست ها و مدارك بديهي است هزينه هاي ارسال ل. ارسال گردد به دفتر ارزشيابي مهارتجهت صدورگواهينامه  ،بررسي وتائيد
 . برعهده آموزشگاه مي باشد 

 مقررات مربوط به نظارت وبازرسي: ششم فصل 

 ارزشيابي مهارت:  هفتم فصل
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  تمـامي مخـارج   تامين ،ر از سوي سازمان به كشور مربوطه جهت برگزاري آزمونو آزمونگدرصورت نياز به اعزام ناظر : 1تبصره 
   . به عهده موسس مي باشدشامل هزينه هاي اياب و ذهاب و اقامت ناظر و آزمونگران اعزامي از سازمان 

  .گيرد توسط سازمان انجام مي صدور گواهينامه مهارت صرفاً :2تبصره 
ـ ، حداكثر ظرف مدت موظف است دفتر ارزشيابي مهارت از زمان دريافت مدارك قبول شدگان در آزمون .  28ماده  ك مـاه   ي

ويـا نماينـده رسـمي    آموزشـگاه مربوطـه    موسس نسبت به صدور گواهينامه مهارت اقدام نموده و گواهينامه هاي صادره را به
 . تحويل نمايدايشان 
كارآموزان موظفند هزينه ثبت نام وآزمون را براساس تعرفه هاي مصوب به موسس پرداخت نمـوده وموسـس نيـز     . 29ماده 

 .مبالغ دريافتي مذكور را به حسابي كه از سوي سازمان اعالم مي گردد واريز نمايدموظف است 
با بازرسان اعزامي يا مقيم آن كشور، همكـاري الزم را بعمـل    ،پس از هماهنگي سازمان موسس يا مدير موظف است. 30ماده 

آورده و دستوراتي را كه بازرسان در خصوص آزمون ابالغ مي نمايند كامالً اجرا نموده و نتيجه اقدامات انجام شده را بـه دفتـر   
   .ارسال نمايد
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 ............. تاريخ                               بسمه تعالي    
 پروانه تاسيس آموزشگاه خارج از كشورفرم درخواست صدور 

 
 مدير كل محترم موسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي 

 باسالم 
 ........................شماره شناسنامه به ........................فرزند ........................ آقا / احتراماً اينجانب خانم 

 ..................درگرايش .................. داراي مدرك تحصيلي ................. متولد سال ..................... كدملي 
 .جدول ذيل مي باشمبه شرح  آموزشي هايرشته در ....................... شهر ....................متقاضي تاسيس آموزشگاه در كشور 

 .اقدام الزم معمول گردداست دستور فرمائيد  خواهشمند
 

 كد استاندارد آموزشينام حرفهآموزشينام رشته رديف
1
2
3
4
5
  

 
 :نام و نام خانوادگي موسس 

 :شماره تلفن تماس
 : رايانامه

  
 

 
 با تشكر

 امضا 
  

 1:   نمون برگ شماره
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 طرح توجيهي تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد خارج از كشور
 
 )عنوان طرح ، نام كشور وشهر ميزبان: (موضوع طرح   -1
 
 

 حرفه هاي مورد تقاضا به همراه كد استاندارد -2
 
 

 هردو مرد                           زن                          :        جنسيت پذيرش كارآموزان *
 دالئــل و اهــداف تاســيس موضــوع طــرح از لحــاظ كــارآفريني، درآمــدزايي، پاســخ گــويي بــه  (: اهــداف طــرح   -3

  .....)نيازبازار و
 
 
 
 
 
 

 وظـايف و كاركردهـاي موضـوع طـرح پـس از تحقـق اهـداف آن و جايگـاه آن در چشـم انـداز           (: ماموريـت طـرح     -4
 ) مشخص شده

 
 
 
 

 ) روشهاي محقق ساختن اهداف موضوع طرح(: راهبرد طرح   -5

 2نمون برگ شماره 
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 : كشور ميزبانشرايط و ويژگيهاي آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد فعال در   -6
 خير  بلي  آيا شناختي راجع به نحوه فعاليت آنها به عنوان رقبا داريد ؟   -6-1
 :داليل توجيهي تاسيس خود بيان نماييد نحوه شناخت و ارزيابي خود را از وضعيت بازار و   -6-2
 
  
 
 
 
  
 

بر چه مبنايي انجام يافته است ؟ آموزشگاه موضوع طرح چه ظرفيتي از ايـن نيـاز آموزشـي را      نيازسنجي آموزشي  -7
 مي تواند به صورت ساليانه پوشش دهد ؟

 
 
 
 
 
 

 :وضعيت و ويژگيهاي منابع انساني جهت تحقق اهداف طرح  -8
 
 
 
 
 
 
 :ل توجيهي مالي و اقتصادي طرح يدال  -9
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 :پيش بيني هزينه ها  -10
 : وابزارجدول هزينه هاي تجهيزات   -10-1

 هزينه استهالك عمر مفيد دستگاه جمع كل مبلغ مقدار/تعداد قيمت نوع كاربري مشخصات عنوان رديف

1         
2         
3         
4         
5         

6         

7         

8         

    جمع كل هزينه
 .هست  ، مارك و شركت و ابزار منظور نظرفني ومدل در ستون مشخصات *  

 .مي باشد ... در ستون نوع كاربري ابزار و دستگاه به عنوان وسايل كمك آموزشي كارگاهي اداري و**  
 

 :هزينه تهيه فضاي آموزشگاه   -10-1
 اجاره اي   تمليكي  :وضعيت محل آموزشگاه  -10-2-1
  آموزشي  اداري  مسكوني  تجاري :نوع كاربري فضاي آموزشگاه  -10-2-2
   :وضعيت جغرافيايي محل آموزش آدرس آموزشگاه  -10-2-3

 

 :جدول هزينه خريد و استهالك محل آموزشگاه   -10-2-4
 )ريال(مبلغ كل  عنوان رديف

  ريالي محل آموزشگاهارزش  1

  هزينه استهالك ساليانه 2

  جمع كل

 
 :جدول هزينه اجاره بهاي محل آموزشگاه   -10-2-5

 )ريال( مبلغ كل عنوان رديف

  هزينه اجاره بهاي ساليانه محل آموزشگاه 1
  هزينه پيش پرداخت هزينه محل 2

  جمع كل هزينه



16 

 

 :جدول هزينه هاي جاري   -11
 )ريال(مبلغ  هزينه عنوان رديف

  هزينه مصرف آب 1

  هزينه مصرف برق 2

  هزينه مصرف گاز 3

  هزينه تلفن 4

  حقوق كارمندان اداري 5

  حقوق مدير 6

  حقوق مربيان 7

  هزينه تبليغات 8

  هزينه موادمصرفي 9

  ماليات 10

  عوارض قانوني 11

  هزينه بيمه ساختمان 12

  بيمه كاركنان 13

  سايرهزينه ها 14

  جمع كل هزينه

 
 : پيش بيني درآمدها   -12
 : با لحاظ ظرفيت اسمي آموزشگاه ) ساليانه(جدول پيش بيني جذب كارآموز   -12-1

 رشته حرفه رديف
تعداد نفر

 دوره كارآموز جذب شده

 شهريه نفر دوره آموزشي 
 براساس نرخ مصوب سازمان

     
     
     
     

 

 وهر د                          غير ايراني                                                ايراني      : مليت كارآموز  11-2
 :نحوه جذب كارآموز  -12-3
 .........................ساير منابع درآمدي   -12-4
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 :سودخالص  -13 
)مجموع درآمدها(  -) مجموع هزينه ها..........................................               (               

 
 ريال   ..........: كل سرمايه گذاري الزم براي شروع فعاليت -14

 
 :نحوه تأمين سرمايه   -15
 ريال: ......................... اخذ تسهيالت بانكي   -15-1
 ريال : .................... سرمايه گذاري شخصي  -15-2
 

 ماه .............................. : پيش بيني حداكثر زمان الزم براي بازگشت سرمايه -16
 

 
  

 : نام خانوادگي متقاضي تأسيس آموزشگاه نام و
 : تاريخ امضاء و
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 بسمه تعالي
 سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور –محترم دفتر موسسات كارآموزي آزاد ومشاركتهاي مردمي كل مدير 
 باسالم

 
در كشور .................... مورخ............. به شمارهآموزشگاه آزاد  موافقتنامه اصولي دارنده................................. اينجانباحتراماً       

...................................... متولد سـال  ..................................... كد ملي اب............................. ..........خانم / بدينوسيله آقا.................. 
 مربي             جهت فعاليت بعنوان  مدير            ........................... تبعه كشور 

 ..............................................در حرفه هاي 
 .اينجانب بحضورتان معرفي ميشود     در آموزشگاه داير              در حال تاسيس          

 .خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به بررسي و اعالم نتيجه، اقدام الزم صورت پذيرد
 . مورد نياز مشارليه بپيوست ميباشدكليه مدارك 

 
 نام و نام خانوادگي موسس

 ..........امضاء         
 *مدارك مورد نياز

 : مربي/ مدير
 تعداد صفحات عنوان مدرك  رديف

  عدم سوء پيشينه  1

  عدم اعتياد 2

  )ايراني مرد ويژه مدير ومربيان(تصويركارت پايان خدمت 3

   مليتصوير شناسنامه يا كارت  4

تصوير مستندات مربوط به آشنايي با زبـان انگليسـي يـا زبـان كشـور       5
ان ز

 

  تصوير مستندات مربوط به سوابق آموزشي يا تدريس  6

  تصوير مدرك تحصيلي  7

  مجوز اقامت دائم يا موقت  8

  )،word ،windowsمباني، (مستندات مربوط به آشنايي با علوم رايانه  9

  كار مجوزمستندات مربوط به  10

  )پداگوژي ويژه مربيان ( سدوره آموزشي فنون تدريگواهينامه  11

 تصاويرمدارك بايد ممهور به مهر كپي برابر اصل باشد*  
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ی  د ھای  شار وزی آزاد و سات کارآ و ر  رم د ل   د 
 

مد  وات   مد ) ص(با سالم و ص  )  ص(و آل 
  دارنده موافقتنامه اصولي آموزشگاه به شماره             با احترام ، اينجانب          

 هيـات نظـارت مركـزي    1388شيوه نامه شاخص فضاي سرانه آموزشي مصوب شهريور ماه در رعايت     و تاريخ 
  كد پستي    شهر     مكان مورد نظر بشرح ذيل را در كشور

   : ايميل 
 شماره تلفن تماس         و به نشاني 

 . ن سـازمان معرفـي مـي نمايـد     براساس آخرين استانداردهاي سازماني بـه منظـور بازديـد و اعـالم نظـر كارشناسـان آ      
 . خواهشمند است دستور فرمائيد اقدام الزم صورت گرفته و از نتيجه اينجانب را مطلع نمائيد 

 

 . اين قسمت توسط متقاضي تكميل گردد 
 ترسيم كروكي نشاني محل موزشگاه آفضاي داخلي پالن ترسيم 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 

 
 :امضاء    : تاريخ    :نام و نام خانوادگي متقاضي تاسيس 

 
 : نوع مالكيت محل .  1

 ساير   ساله  1استيجاري    ساله  2-5استيجاري    شخصي
 

 : نوع كاربري ساختمان .  2
 كاربري تجاري   كاربري مسكوني   كاربري اداري   كاربري آموزشي 

 
 )ضميمه گرددپروانه ساخت يا سند مالكيت تصوير (چند سال مي باشد ؟ ) براساس پروانه ساخت يا سند مالكيت(عمر ساختمان .  3

 : موضوع درخواست 
 تغيير مكان            تمديد پروانه  تاسيس اولين پروانه

 تغيير رشته ايجاد رشته جديد   
 : مورد تقاضا  عنوان رشته هاي

1                                                        .2                                                   .3. 

4                                                        .5                       .                            6. 

 

 معرفي مكان

 4نمون برگ شماره 
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 :وجود كتابخانه و نمازخانه .  4

 )بايستي ايجاد شود ( هيچكدام     فقط كتابخانه دارد  فقط نمازخانه دارد  نمازخانه و كتابخانه دارد 
 بودن موقعيت محلي آموزشگاه به لحاظ دسترسي و سهولت اياب و ذهاب مناسب .  5

 متر تا اولين ايستگاه حمل و نقل عمومي  250بيش از     متر تا اولين ايستگاه حمل و نقل عمومي 250حداكثر 
 ) 3مطابق پيوست شماره(مترمربع ..........مساحت فضاي مفيد آموزشي مترمربع، .............كل مساحت آموزشگاه .  6
 متر مربع.......... مساحت فضاي مفيد اداري .  7
 :تعداد كارگاههاي آموزشي .1
 :تعداد كالسهاي آموزشي . 2
 :ظرفيت فضاي مفيد آموزشي .  9

 كالس /عنوان كارگاه رديف
 مساحت فضاي مفيد آموزشي 

 به مترمربع

 ) نفر ( ظرفيت پذيرش قابل قبول 
 سرانه فضاي مفيد آموزشي استانداردبراساس حداقل 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 : وضعيت روشنايي و تناسب نور در كارگاه ها و كالس ها .  10
 بايستي اصالح شود        دارد

 : سيستم تهويه سرمايش و گرمايش در كارگاه ها و كالس ها .  11
 بايستي اصالح شود        دارد
 : وجود وسايل كمك هاي اوليه و تجهيزات آتش نشاني و سيستم اطفاء حريق در كارگاه ها .  12
 بايستي تامين شود                   دارد

 . درصورت نداشتن موارد باال بايد اصالح شود درغير اينصورت مكان مورد تائيد نيست : تذكر 
 گازهـاي سـمي   ه بـرق گرفتگـي ، مسـموميت ناشـي از     يمني در زمينتجهيز كليه كارگاه ها به وسايل و امكانات ا.  13

 : استاندارد ع ، چاه ارت ، تاسيسات الكتريكي شامل تهيه تهويه مطبو... و) در رشته هاي متناسب(
 بايستي تامين شود                 دارد

 . درصورت نداشتن موارد باال بايد اصالح شود درغير اينصورت مكان مورد تائيد نيست : تذكر 
 

 :درب ورودي محل مستقل است . 14
 خير                     بله                                                                                          

 :امضاء    : تاريخ    :تاسيس نام و نام خانوادگي متقاضي 
 
 
 



21 

 

 
 

 )سخت افزار و نرم افزار(فرم معرفي تجهيزات 
 اداري . ، كمك آموزشي آموزشي و ابزارهاي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدير كل محترم دفتر موسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي 
 

 ) ص(وآل محمد) ص(باسالم وصلوات برمحمد
 دررعايـت مفـاد  .............. وتـاريخ  .................دارنده موافقتنامه اصولي آموزشگاه به شماره ................اينجانب ’ بااحترام           

شگاه هاي فني وحرفه اي آزاد در خارج از كشور ، تجهيزات و ابزارهاي آموزشي حرف مـورد تقاضـا را    تاسيس آموز شيوه نامه
 .بشرح ذيل جهت بررسي و اعالم نظر تقديم حضورتان مي دارم 

 .دستور فرمائيد نسبت به بررسي و اعالم نتيجه، اقدام الزم صورت پذيردخواهشمنداست 
 تجهيزات و ابزارهاي آموزشي : الف      

 ..........................عنوان حرفه آموزشي 

 تعداد عنوان ومشخصات فني تجهيزات وابزارهاي آموزشي مطابق استاندارد آموزشي  رديف

   

   

   

   

 
 تجهيزات و وسايل كمك آموزشي و سمعي و بصري : ب
 تعداد وسايل كمك آموزشي وسمعي وبصريعنوان ومشخصات تجهيزات و  رديف

   

   

   

   

 
 
 
 
 

 5نمون برگ شماره 

 : موضوع درخواست 
 تغيير مكان            تمديد پروانه  تاسيس اولين پروانه

 تغيير رشته ايجاد رشته جديد   
 : ا مورد تقاض عنوان رشته هاي

1                                      .2          .                     3. 

4                        .               5                       .        6. 
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 :امكانات و ملزومات اداري . ج
 تعداد عنوان ومشخصات امكانات و ملزومات اداري رديف

   

   

   

   

   

   

 
 
 

 : نام ونام خانوادگي متقاضي تأسيس آموزشگاه
 : تاريخ امضاء و
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 مدير كل محترم دفتر موسسات كارآموزي آزاد ومشاركتهاي مردمي

خواهشمنداسـت  . تقديم حضورتان ميگـردد ................ احتراماً حرفه هاي آموزشي مورد تقاضا جهت آموزشگاه آزاد در كشور 
 . دستور فرمائيد بررسي و نتيجه را به اينجانب اعالم فرمايند

 : عناوين حرفه هاي آموزشي مجاز به آموزش درآموزشگاه 

 رديف
 عنوان حرفه

 

شماره استاندارد 
 موزشيآ

جنسيت پذيرش 
 كارآموز

حداكثر ظرفيت 
 آموزشي يكدوره

پيش بيني تعداد دوره هاي 
 آموزشي در طول يكسال

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

 :امضاء    :تاريخ     :نام و نام خانوادگي متقاضي تاسيس آموزشگاه 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 فرم درخواست عناوين حرفه هاي آموزشي 6: نمون برگ شماره  
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 قرارداد كارآموزي

 

قرارداد كارآموزي قراردادي است كه به منظور تعيين ميزان تعهدات كارآموز و آموزشـگاه نسـبت بـه يكـديگر       :تعريف 
 . منعقد مي گردد 

 : مشخصات طرفين قرارداد  -1ماده *  
 : ......................... شـماره شناسـنامه   ........ : ..........................فرزنـد  : ................................................. آقـاي  / خـانم  :  طرف اول 
 : ..........................................................به آدرس : ................... شغل : ..................... متولد سال : .............................. صادره از 

........................................................................................................................................................................................................... 
 . گردد  كه در اين قرارداد كارآموز اطالق مي: .................................... شماره تلفن 

 ...........................: ...........................................................................................................................طرف دوم آموزشگاه واقع در 
 . اين قرارداد آموزشگاه عنوان مي شود  كه در: ......................................... آقاي / به موسس خانم 

 : موضوع و مدت قرارداد   -2ماده *  
براسـاس طـرح درس هـاي    : ................................. كد استاندارد : ...........................  حرفه: .................................. آموزش رشته 

ـ     ــالم شــ ــي اعـ ــه آموزشـ ــده و برنامـ ــين شـ ــزان    معـ ــه ميـ ــگاه بـ ــط آموزشـ ــاعت: ................ده توسـ   سـ
ــدت ــه بمـ ــاريخ ............ كـ ــه از تـ ــق   : .......................... هفتـ ــارآموز از طريـ ــد و كـ ــد شـ ــرا خواهـ ــد اجـ ــه بعـ  بـ

كالس درج امضاء در برگ گزارش عملكرد اجرايي آموزشي و آمار حضور و غياب كارآموزان ، حضور خود در جلسات مربوطه از 
ــرارداد( ــا ســاعت : ............... را تائيــد خواهــد كــرد برگــزاري كــالس فعــالً از ســاعت  ) و اجــراي موضــوع ق  : ............... ت
 . مي باشد كه بنابر مقتضيات آموزشگاه قابل تغيير است ......................) روزهاي (

 ) : هزينه كارآموزي(مبلغ قرارداد   -3ماده *  
را كـالً   )واحد پول كشـور ميزبـان  (: ............................... ) با عدد : .................................... / با حرف ( موظف است مبلغ  كارآموز

 ) كـه بـه مهـر و امضـاي آموزشـگاه ممهـور باشـد        ( در مقابل رسيد چـاپي و شـماره دار   ) هزينه كارآموزي (  بعنوان شهريه
 . پرداخت نمايد  به آموزشگاه

 : تعهدات كارآموز   -4ماده *  
 از تــاريخ تنظــيم ايــن قــرارداد بــه بعــد در صــورتي كــه كــارآموز بهــر دليــل از تحصــيل در آموزشــگاه و شــركت   -4-1

 .  ، براساس ضوابط تعيين شده از سوي سازمان نسبت به اخذ شهريه اقدام مي نمايد شوددر كالس هاي آن منصرف 
 كه كارآموز عمداً يا در اثر سهل انگاري و يا به علت عدم توجـه بـه دسـتورات مربـي و مقـررات كارگـاهي و       درصورتي -4-2

 سخت افزارها ، تجهيزات ، لـوازم انـدازه گيـري ، تابلوهـاي آمـوزش ، ابـزار ، سـاختمان و سـاير وسـايل           به غيره خساراتي
 . جبران نمايد يك هفته  با اموال آموزشگاه وارد كند موظف است خسارات را ظرف حداكثر

 كارآموز موظف است از بحث يا عنوان كردن هرگونه مباحث غير فني و يـا مطـالبي كـه بـا برنامـه درسـي ، اهـداف و       -4-3
 . شئونات آموزشگاه مغايرت داشته باشد جداً خودداري نمايد 

 . آموزشگاه دقيقاً رعايت نمايد  كارآموز موظف است كليه ضوابط اجتماعي ، اخالق و شئون اسالمي را در محيط-4-4
كه در برگه هاي آمار حضور و غياب ( آموزشگاه تعهدي مبني بر جبران ايام يا جلسات غيبت موجه يا غير ضرور كارآموز -4-5

گـردد   بيشـتر  سـاعت اسـتاندارد   درصـد  4نداشته و درصورتي كه ميزان غيبـت از  ) كالس مربوطه منعكس و درج مي گردد 
از حضـور كـارآموز   در صـورت تكـرار غيبـت    مختار اسـت   دادن اخطار كتبي به كارآموز و اطالع به ولي وي، ضمن آموزشگاه

 . ملغي نمايد ) بدون التزام به استرداد هيچ مبلغي ( جلوگيري نموده و اين قرارداد را 

 ........................................: شماره 
 .........................................: تاريخ 

 7:  نمون برگ شماره  
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ــروع   -4-6 ــاعت ش ــد رأس س ــي باي ــارآموز م ــه  ك ــالس ب ــان   ك ــس از پاي ــله پ ــگاه وارد و بالفاص ــالسدر آموزش  ،  ك
 نموده و از هرگونـه رفتـار سـوء و يـا هرگونـه بـي انضـباطي و اخـتالل در كـالس هـا يـا كارگـاه هـا               را ترك آموزش محل

 . خودداري نمايد 
 كــارآموز بايســتي هرگونــه نظــرات ، پيشــنهادات و انتقــادات اصــولي خــود را بطــور فــردي و در خــارج از كــالس  -4-7
 .كارآموزان ديگر جداً پرهيز نمايدكارگاه هاي آموزشي با مدير آموزشگاه مطرح نمايد و از القاء خواسته خود به  يا
ــه او داده مــي شــود را انجــام داده و   -4-8  كــارآموز موظــف اســت تكــاليف درســي كــه از طــرف مربيــان آموزشــگاه ب

االت بي محتوي و متوقف كننده برنامه اصلي كـالس پرهيـز   مطالب آموزشي تدريسي را مطالعه و فراگيري نمايد و از طرح سئو
 . نمايد 

با امضاء اين قرارداد كارآموز اذعان مي نمايد كه از كليه مقررات و برنامه پذيرش، ثبت نام، شرايط و ضوابط اجراي برنامـه  -4-9
  .آموزشي، مقررات كار و كارگاه و آزمون مطلع مي باشد

موضـوع را بـا    تشخيص آموزشگاه به هر يك از تعهدات فوق عمل ننمايد ، آموزشگاه مي توانددرصورتي كه كارآموز به -4-10
از ادامـه   ،شهريه پرداخت شده توسط كارآموزبدون استرداد   اخطار كتبي به كارآموز يا ولي وي اطالع دهد و در صورت تكرار 
 . نمايدفسخ  تحصيل و حضور وي در آموزشگاه ممانعت كرده و اين قرارداد را 

 : تعهدات آموزشگاه  -5ماده 
 . مي باشد ) آموزش ( آموزشگاه تاپايان مدت اين قرارداد موظف به اجراي موضوع قرارداد  -5-1

در صورتيكه بهر علت آموزشگاه ناچار شود قبل از خاتمه مدت قرارداد و پيش از اجـراي كامـل موضـوع قـرارداد     :  تبصره *  
نسبت بـه  موزشي مربوطه را به مدتي بيشتر از يك ماه متوالي تعطيل نمايد آموزشگاه موظف است بدون توافق كارآموز دوره آ

به ساير آموزشگاه هاي مجاز جهت اتمام دوره به صورت رايگان اقدام نمايد در غير اين صورت كل هزينـه دوره   معرفي كارآموز
 .را به كارآموز مسترد مي گردد

ــه -5-2 ــورتي ك ــيدرص ــن دوره آموزش ــوده و    اي ــه اي ب ــي و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــتانداردهاي س ــزو اس ــرارداد ج  ق
كارآموز واجد شرايط در آزمون نهايي اخذ گواهينامه باشد ، آموزشگاه موظف است درصورت تقبل هزينه هاي قـانوني متعلقـه   

 . توسط كارآموز، درخواست  برگزاري آزمون را به سازمان آموزش فني وحرفه اي ارائه نمايد
ــاده *   ــر   -6م ــرارداد مشــتمل ب ــن ق ــاده و  6اي ــه [ نســخه  2تبصــره در  1م  را دارد،واحــد هريــك حكــم ك
 .به اجراي مفاد آن ميباشند متعهدوطرفين . توسط طرفين تائيد و امضاء و مبادله شد   .............................تاريخ در

  
 
 
 حل  امضاء موسس و مهر آموزشگاهم  )  زكارآمويا ولي و سرپرست قانوني ( حل امضاء كارآموز م

 :تاريخ           : تاريخ                        
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 :فرم ارسال گزارش پايان دوره 

 
 مدير كل محترم دفتر موسسات كارآموزي آزاد ومشارمتهاي مردمي 

 با احترام 
 

.................... آغاز و در تـاريخ  ..........................كه از تاريخ ..................................... آموزشي ذيالً گزارش اجمالي پايان دوره 
در شيفت  صبح                   بعداز ظهر                     يكسره            به اتمام رسيده جهت بهره برداري تقـديم حضـورتان   

 .ميگردد
 
 
 

جنســـــيت 
 كارآموز

تعداد ثبت نام 
كننــــده در 

 دوره

تعداد معرفي 
ــه  شــدگان  ب

 آزمون

تعداد ثبت نام 
ــدگان در  شـ

 آزمون

تعداد شـركت  
كننــــده در 

 آزمون

تــــــاريخ 
ــزاري  برگــ

 آزمون

تعــداد قبــول 
 شدگان

       

 
 
 
 

                      :امضاء    :تاريخ   :آموزشگاه  موسسنام و نام خانوادگي 
                                                                                                                                                             

 محل درج مهر آموزشگاه                                                                                                  
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 نمونه قرارداد كار
 

 ) مـدير (نماينـده قـانوني كارفرمـا و مسـتخدم     / بـين كارفرمـا  ...................اين قـرارداد بـه موجـب قـانون كـار كشـور             
 . منعقد مي شود 

 : مشخصات طرفين )  1
 نماينده قانوني كارفرما / كارفرما

 ............................ شـماره ثبـت   / شـماره شناسـنامه  .............................. فرزنـد  ........................................ شركت / خانم / آقاي 
 ...........................................................................................................................: ...........................................................بـــه نشـــاني 

 )مدير(مستخدم 
 ..................شـماره شناسـنامه   ................ ...............متولـد  ................................ فرزنـد  .......................................... خـانم  / آقاي 

 ........................................................ نـوع و ميـزان مهـارت    ............................ ميزان تحصـيالت  ................................ شماره ملي  
ــاني  ــه نشـ  ......................................................................................................................................................: ...............................بـ

 كارمعين    موقت   دائم  :نوع قرارداد )  2
 ..................................................................................: ال مي يابـد  به آن اشتغمستخدم نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه )  3

.............................................................................................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................ :محـــل انجـــام كـــار )  4
 ................................................................................................................................................................. :رداد تــاريخ انعقــاد قــرا  )  5
 ........................................................................................................................................................................... :مــــدت قــــرارداد )  6
 ............................................................................................................................................................................... :ســــاعات كــــار )  7

ساعات كار نمي تواند بيش از ميـزان منـدرج در   . ميزان ساعات كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي گردد 
 . قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است 

 : حق السعي )  8
ــف  ــت: ال ــزد ثاب ــا/ م ــه/ مبن ــاعتي / روزان ــان (................................... .....س ــور ميزب ــول كش ــد پ ــه ( )واح ــوق ماهان : حق

 )واحد پول كشور ميزبان(............................................. 
 . ريال كه طبق توافق طرفين قابل پرداخت است ........................................... پاداش افزايش توليد و يا بهره وري : ب 
 ...................................................................................................................................................................ســـــاير مزايـــــا  : ج 

 
ــاي )  9 ــوق و مزاي ــتخدمحق ــي: مس ــه حســاب شــماره  / بصــورت هفتگ ــه ب ــك .............................................. ماهان ــزد بان ن

 . نماينده قانوني وي پرداخت مي گردد  توسط كارفرما يا............................... شعبه ....................................... 
،كارفرما مكلف است كارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي و .................به استناد قوانين وضوابط تامين اجتماعي كشور :بيمه )  10

  .يا سايردستگاه هاي بيمه گر بيمه نمايد 
، عيدي و پاداش ساالنه مسـتخدم  شـاغل   .................ين اجتماعي كشوربه استناد قوانين وضوابط تام :عيدي و پاداش ساالنه )  11

 بــراي كــار كمتــر از . در آموزشــگاه ، محاســبه وبــه عنــوان عيــدي و پــاداش ســاالنه بــه مســتخدم  پرداخــت مــي شــود 
 . يك سال ، ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد 

 9:  نمون برگ شماره  
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 ......................... بـه اسـتناد قـوانين وضـوابط تـامين كـار وتـامين اجتمـاعي كشـور          :يـان كـار   حق سنوات يا مزايـاي پا )  12
 . به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد كار حق سنوات ، به نسبت كاركرد مستخدم پرداخت مي شود 

 . ست اين قرارداد در موارد ذيل ، توسط هر يك از طرفين قابل فسخ ا :شرايط فسخ قرارداد )  13
 . روز قبل به طرف مقابل كتباً اعالم مي شود ................ فسخ قرارداد 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

 از جملـه مرخصـي اسـتحقاقي ،    .................ساير موضـوعات منـدرج در ضـوابط وقـوانين كـار و مقـررات تبعـي كشـور          )14
 . كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله مندي نسبت به اين قرارداد اعمال خواهد شد 

 اين قرارداد در سه  نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نـزد كارفرمـا ، يـك نسـخه نـزد مسـتخدم و يـك نسـخه نيـز          )  15
 . مردمي تحويل مي شود به دفتر موسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهايي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محل امضاء كارگر محل امضاء كارفرما



29 

 

 

 قرارداد همكاري آموزشي و مربيگري
 )حق التدريسي -پاره وقت -مدت محدود(

 
 ..............................ودسـتمزد وقـوانين كشـور   بـا رعايـت مقـررات و ضـوابط حقـوق      .................... اين قرارداد درتاريخ 

اطالق مي شود از يكطرف و خانم » آموزشگاه«كه در اين قرارداد .............................................  موسس ................................ بين .
ــاي /  ــد ف................................................ آقـ ــنامه  ....................... رزنـ ــماره شناسـ ــد ................... شـ  ..................... متولـ

 ............................................. داراي تحصيالت 
 .............................................................................................: ............................................................................................به آدرس 

 .................................. :تلفن .......................................................... ايميل .......................................................................................... 
عنوان مي شود از طرف ديگر منعقد شد و طرفين قانوناً خود را ملزم و متعهد به رعايت دقيـق  » مربي«كه در اين قرارداد 

 . مفاد آن بشرح ذيل مي دانند 
 : موضوع قرارداد ) 1ماده 

ــي ا   ــاعتي و در برخـ ــاره وقـــت و سـ ــورت پـ ــگاه بصـ ــي در آموزشـ ــدريس مربـ ــه تـ ــا هفتـ ــات روز يـ  ز اوقـ
ــر  ( ــداز ظه ــا بع ــبح ي ــگاه  ) و ص ــاز آموزش ــاس ني ــه   (براس ــي مربوط ــي دوره آموزش ــي و اجراي ــه ابالغ ــب برنام  ) حس

 : ............................................................حرفه  / از طريق حضور در كالس هاي تئوري و عملي آموزشگاه در رشته 
 : د مدت قراردا) 2ماده 

 ســاعت مــي باشــد كــه در هــر هفتــه      .................. مــدت يــك دوره آموزشــي در حرفــه فــوق ، حــدوداً      
ــداقل  ــداكثر .......... ح ــد    ................ و ح ــد ش ــرا خواه ــي اج ــه آموزش ــاعت از برنام ــرارداد   . س ــن ق ــب اي ــدين ترتي  ب
 ) . تاپايان دوره آموزشي مربوطه(به مدت معتبر مي باشد ....... ...................لغايت ........................ از تاريخ 

 درصورتي كه در پايان مـدت قـرارداد ، قسـمتي از دوره آموزشـي كـه تـدريس در آن بـه عهـده مربـي بـوده            :تبصره 
ايان دوره مزبور مربي موظف است درصورت درخواست آموزشگاه با شرايط همين قرارداد ، تا پ. بهر دليل نيمه كاره مانده باشد 

 . همكاري خود را با آموزشگاه به نحوي رضايت بخش ادامه دهد 
 : تعهدات مربي ) 3ماده 

 مربي موظـف اسـت تـا پايـان مـدت ايـن قـرارداد ، حسـب نيـاز آموزشـگاه و بـه ميـزان جلسـات مقـرر در                 -3-1
ــا    ــاه ه ــا كارگ ــها ي ــگاه ، در كالس ــرف آموزش ــي از ط ــي و ابالغ ــاني تنظيم ــه زم ــه و برنام ــور يافت ــده حض ــين ش  ي تعي

حسب (با صرف حداكثر توان و كوشش خويش و بهره برداري موثر از همه ظرفيت هاي علمي و تجربي خود مفاد درسي مقرر را 
به نحو احسن و دلسوزانه تـدريس نمايـد و در همـه حـال كيفيـت برتـر       ) مندرجات استاندارد يا طرح درس آموزشي مربوطه

در درك مطالـب مربوطـه را مـدنظر    و توانايي متوسط كالس ) ح درس هابارعايت مفاد طر(ول درسي آموزشي ، زمان بندي فص
 . قرار دهد و هيچ وقفه اي در امر برگزاري كالس ها ايجاد ننمايد 

 درصـد   70آموزش مربي بايـد بـه گونـه اي جـامع و مفيـد باشـد كـه در آزمـون نهـايي پايـان دوره حـداقل             :تبصره 
 در غيـر اينصـورت مربـي موظـف اسـت نسـبت بـه برگـزاري سـاعات جبرانـي           . شركت كنندگان در آزمون قبـول شـوند   

 . اقدام نمايد 
 مربي موظف است شخصاً نيـز بـا بـه كـارگيري ابتكـارات خـويش از طريـق بهينـه سـازي و افـزايش رانـدمان             -3-2

ــر شــدن    ــي ت ــات غن ــه ، موجب ــزات آموزشــي مربوط ــا و تجهي ــتگاه ه ــي را  دس ــاي عمل ــوزش ه ــت آم ــت و كيفي  كمي
 . فراهم مي سازد 
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مربي بايد مطالب پيش بيني شده در طرح درس استاندارد دوره مربوطه را بطور منظم ، كامل و قابل فهـم تـدريس   -3-3
س فـراهم  نمايد بطوري كه مطالبي ناگفته و مبهم نماند و موجبات تشويق و ترغيب كارآموزان دوره را براي ادامه حضور در كال

 . نمايد 
ضمن تكميل فرم گزارش   و  مي بايدبوده ) شده ابالغكه به وي (مربي ملزم به رعايت مقررات انضباطي و آموزشي   -3-4

 . مراتب را در گزارش ها درج كند  )در هر جلسه(برگزاري كالس يا كارگاه و نيز فرم حضور و غياب 
رارداد بدون رضايت آموزشگاه ، همكاري خود را با آموزشگاه قطع نمايـد و  مربي حق ندارد قبل از پايان مدت اين ق -3-5

در . قطـع همكـاري بـا وي گـردد     فراهم كند كه آموزشگاه ناچار از يا در ارائه آن اختالل يا وقفه ايجاد نموده و يا موجباتي را 
حسـب  (خسـارت وارده بـدين لحـاظ    ) مربيعليه و با اقامه دعوي (مراجع قانوني  اينصورت آموزشگاه محق است كه از طريق

 . از مربي مطالبه نمايد ) تشخيص خود
ــالمي ،       -3-6 ــي و اس ــوازين اخالق ــئونات و م ــاهري ، ش ــتگي ظ ــاب ، آراس ــل حج ــت كام ــه رعاي ــزم ب ــي مل  مرب

 . مي باشد ) از هر لحاظ(ضوابط اداري مقررات انضباطي و آموزشي و حفظ مصالح و منافع آموزشگاه 
ــرارداد     -3-7 ــه يكــديگر ، صــرفاً در محــدوده و ايــن ق  مربــي مــي پــذيرد كــه كليــه تعهــدات طــرفين نســبت ب
 . ايجاد نمي گردد  و هيچگونه رابطه استخدامي مستمر بين طرفين بوده

 مربي مي پـذيرد ، در هـر زمـان كـه آموزشـگاه نحـوه تـدريس او را رضـايت بخـش و مفيـد تشـخيص ندهـد              -3-8
در آموزشگاه مهيا نباشد نسبت به لغو اين قرارداد بـا رعايـت مـوازين قـانوني     ) ادامه اين قرارداد(خدمات او و يا شرايط ارائه 

 . اقدام خواهد شد ) پرداخت مطالبات مربي(
بمنظور رعايت حرمت و نظم آموزشگاه و حفظ حقوق معنوي و مادي كارآموزان دوره ها ، مربي مكلف به حضور بـه   -3-9

يـا  (توانـد بـه ازاي غيبـت     مربي  مي. ز غيبت و تأخير خودداري نمايد موثر در كالس يا كارگاه بوده و بايستي اموقع ، منظم و 
به ميزان تأخير و موجه يا غير موجه بودن غيبت و شرايط كالس مربوطه ،در صورت موافقت موسس ، نسبت به برگزاري ) تأخير

ت هاي غير موجه حسب ضوابط و آئـين نامـه مربوطـه جريمـه مقـرر را از      كالسهاي جبراني اقدام نمايد در صورت تكرار غيب
 . مطالبات وي كسر گرديده و مربي حق هرگونه اعتراضي را دراين خصوص از خود سلب مي نمايد 

مربي در آموزشگاه مستند به گزارش هاي برگزاري كالس يا كارگاه و نيز گـزارش  ) كاركرد(ميزان جلسات تدريس  -3-10
و كارآموزان شاغل بـه تـدريس در   (كه در هر جلسه به امضاي مربي ) هبرگه هاي حضور و غياب دور(اجرايي كالس ها عملكرد 

آموزشگاه و حسـب ضـوابط مربوطـه ،    اجرايي آموزش  مي رسد بوده كه پس از تائيد و رسيدگي امور) دوره و حاضر در جلسه
 . قابل محاسبه مي باشد 

نيز باشد و يا چنانچه در طول تدريس خود با دستگاه ) آزمايشگاه(دار تدريس در كارگاه  درصورتي كه مربي عهده -3-11
ها ، سخت افزارها ، قطعات و لوازم آموزشي يا كمك آموزشي در كالس ها و كارگاه ها سركار داشته باشد موظـف بـه حفـظ و    

بديهي . ا صدمه اي توسط خود به آنها خودداري نمايد نگهداري و مراقبت از آنها بوده و مي بايد از وارد آمدن هرگونه خسارت ي
 . خسارت وارده از وي اقدام خواهد كرد  است عندالزوم آموزشگاه نسبت به اخذ

 : تعهدات آموزشگاه )  4ماده 
در كالس ها يا كارگاه هـاي آموزشـگاه ، مبلـغ بـا عـدد      ) دقيقه 45بميزان (به ازاي هر جلسه تدريس رضايتمندانه مربي 

ر واحـد پـول كشـو   () ............................................................. با حروف(معادل  )واحد پول كشور ميزبان(.................................... 
 .از طــرف آموزشــگاه بــه مربــي پرداخــت مــي شــود) مــزد ســاعتي و مزايــاي متعلقــه(بعنــوان حــق التــدريس  )ميزبــان

 مزايــاي مســتمر و غيــر مســتمر + حــق الزحمــه وظــايف حاشــيه اي + ايــن مبلــغ مشــتمل بــر دســتمزد ســاعتي مبنــا 
به اين نوع از همكاري تعلق مـي  .................  كه حسب مقررات قانون كار، قانون تامين اجتماعي و ساير مقررات موضوعه كشور

از هر لحاظ شامل شـده و جبـران مـي     را و كليه ديون آموزشگاهپرداخت مي گردد ............................. كه به صورت گيرد بوده 
 . نمايد 

ــتگي و     ــات و بازنشس ــر مالي ــانوني نظي ــورات ق ــه كس ــرارداد كلي ــوع ق ــه ن ــه ب ــوا.... باتوج ــق ق ــوابط وف  نين و ض
 . كسر خواهد شد ............ كشور 
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 : رفع اختالف )  5ماده 
درصورت بروز هرگونه اختالف بين طرفين ، دفتر موسسات كـارآموزي آزاد ومشـاركتهاي مردمـي  بعنـوان داور مرضـي      

 . بود  الطرفين مجاز به قضاوت بوده و اعالم نظر هر يك از اين مراجع براي طرفين قابل پذيرش خواهد
 

 ) 6ماده 
 موارد پيش بيني نشده در اين قرارداد در چهارچوب ضـوابط و آئـين نامـه هـاي قـانون كـار، قـانون تـامين اجتمـاعي          
 و ســاير مقــررات موضــوعه وهمچنــين دســتورالعمل وبخشــنامه هــاي ســازمان آمــوزش فنــي و حرفــه اي كشــور داراي  

 . اعتبار است 
 ) 7ماده 

تنظـيم و بـا   ............................. در تـاريخ  ) كه هر سه در حكم واحدند(تبصره و طي سه نسخه  2 ماده و 7اين قرارداد در 
 . اسقاط كافه خيارات و بويژه خيار غين توسط طرفين ، امضاء و مبادله شد 

  
 :نام و نام خانوادگي مربي 

 :امضاء و تاريخ 
 

 :نام و نام خانوادگي موسس آموزشگاه 
 :تاريخ امضاء و 
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 كارت شناسايي كارآموز

 
      ....................: شماره شناسنامه    ..............:نام خانوادگي:.................. نام

:.............         صادره از : ................ تاريخ تولد:............. شماره كارت ملي
:.....................                                          حرفه:....................     رشته

:  ....................     تاريخ پايان دوره:  .....................         تاريخ شروع دوره
  -------نام ونام خانوادگي موسس ...........................: نام آموزشگاه

 

 مهر وامضاء آموزشگاه                        
 

محل الصاق

 عكس

 11: نمون برگ شماره  
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 هيات محترم وزيران 18/5/1385جدول شماره يك آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مصوب 
 آزاد مدير ومربي براي اشتغال درآموزشگاههاي مدارك تحصيليعناوين رشته ها و دوره هاي آموزشي و ميزان 

 رديف
 عناوين

 رشته هاي آموزشي

 عناوين دوره هاي آموزشي
 برابر  استانداردهاي مهارت و آموزشي سازمان

 مدرك تحصيلي

 مربي مدير

 اتومكانيك 1

 –صـافكار   –تـون آپ   –تعميركـار اتومبيـل سـواري     –تعميركار اتومبيل گازسوز 
 –تعميركـار موتورسـيكلت    –تعميركار سوخت رساني ديزل  –تعميركار برق خودرو 

تعميركـار   –تعميركـار موتورهـاي ديزلـي     –) قـايق  (تعميركار موتورهاي بنزينـي  
 –سرويس و نگهـداري تراكتـور    –تعميركار ترمز خودرو  –موتورهاي ديزلي دريائي 

 ......نقاش خودرو و  –تودوز خودرو  –مكانيك تراكتور و تيلر 

فوق ديپلم  و 
 باالتر

اتومكانيك  فوق ديپلم 
 )مرتبط(و باالتر

 الكترونيك 2

تعميركار تلويزيون رنگي و تعمير كار دستگاههاي صوتي و  –الكترونيك كار عمومي 
 –تعميركارويـدئو   –تعميركار تلفن روميزي و مكالمه داخلي  –ابزار دقيق  –راديوئي 

كابـل   –الكترونيك كار صنعتي  -تعميركار تلفن همراه  –) فكس (تعميركار دورنگار 
تعميـر و نگهـداري دسـتگاههاي     -كارگر ماهر الكترونيك صـنعتي  –كش مخابرات 

 پزشكي 
تعمير كـار يونيـت     -تعمير كار دستگاه و تجهيزات دندانپزشكي  –و آزمايشگاهي 
 ....دندانپزشكي و 

فوق ديپلم  و 
 باالتر

فوق ديپلم الكترونيك  
 )مرتبط(باالتر  و

 امور اداري 3
متصدي اطالعـات و    -تلفنچي  -انديكاتور –متصدي دبيرخانه  –بايگان  –كارگزين 
 ......سرايدار و  –انتظامات 

فوق ديپلم  و 
 باالتر

ــوم   ــپلم عل ــوق دي ف
اداري  و بــــــاالتر 

 )مرتبط(

4 
ــالي و  امورمـــــ

 بازرگاني

حسـابدار   –حسابرس  –مسئول حقوق و دستمزد  –انباردار –مامورخريد  –حسابدار
 -مسئول سفارشات -مسئول صادرات و واردات -)تخصصي  –مقدماتي (  –صنعتي 

 ...بازاريابي و  –بيمه گر بيمه هاي بازرگاني  –مدير فروش  -نماينده فروش

فوق ديپلم  و 
 باالتر

فوق ديپلم حسابداري 
 و

يا بازرگـاني  و بـاالتر   
 )مرتبط(

 برق 5

تعميركـار   –برقكار عمومي  –كارگر شبكه هوائي –برقكار صنعتي –برقكار ساختمان 
تعميركار لوازم  –خشك كن –ظرفشوئي –تعميركار لباسشوئي -ماشينهاي الكتريكي

 ......تعميركار لوازم خانگي سردكننده و  –خانگي گردنده و حرارتي برقي

فوق ديپلم  و 
 باالتر

فوق ديـپلم  بـرق  و   
 )مرتبط(باالتر 

 ......پيرايشگر مردانه و  -آرايش و پيرايش زنانه بهداشت و ايمني 6
ــپلم  ديــــ

 متوسطه
 ديپلم متوسطه

 ...آزمايشگر ارشد ميكروب شناسي آب و فاضالب  و  بيوتكنولوژي 7
فوق ديپلم  و 

 باالتر

فوق ديپلم تاسيسات  
 )مرتبط(و باالتر

 تاسيسات 8
 لولــه كــش و نصــاب دســتگاههاي حــرارت  –لولــه كــش گــاز خــانگي و تجــاري 

 ......و ) ديگ بخار(كارور نيروگاه  –مركزي 

فوق ديپلم  و 
 باالتر

فوق ديپلم تاسيسات  
 )مرتبط(و باالتر

 كارور جرثقيل ماشيني ، اپراتور آب پاش ،اپراتور غلتك حمل و نقل 9
فوق ديپلم  و 

 باالتر

فوق ديپلم تاسيسات  
 )مرتبط(و باالتر

 ...سرپرست صنايع و  –تعليمات سرپرستي  خدمات آموزشي 10
فوق ديپلم  و 

 باالتر

و )مرتبط(فوق ديپلم  
 باالتر

 ...جوشكاري زيرپودري و -جوشكاري پالستيك –جوشكار گاز  –جوشكاري برق  صنايع جوشكاري 11
فوق ديپلم  و 

 باالتر

فوق ديپلم مكانيك  و 
 )مرتبط(باالتر  

 صنايع چاپ 12
 ماشين نويسي فارسي و  -ماشينچي چاپ اسكرين –ماشينچي افست ورقي –صحاف
 ....التين و

فوق ديپلم  و 
 باالتر

فوق ديـپلم چـاپ  و   
 )مرتبط(باالتر 

 1پيوست شماره 
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 صنايع چوب 13
رنگ كار چوب  –مدل ساز  –قاب سازچوبي  –خراط  –منبت و معرق كار  –درودگري 

 ...رنگ كار چوب و -خاتم كار –

فوق ديپلم  و 
 باالتر

فوق ديـپلم  صـنايع   
 )مرتبط(چوب و باالتر 

 رديف
 عناوين

 رشته هاي آموزشي

 عناوين دوره هاي آموزشي
 برابر  استانداردهاي مهارت و آموزشي سازمان

 مدرك تحصيلي

 مربي مدير

14 
 صنايع دستي  

 و هنر

 گبه باف-جاجيم باف–گليم باف-طراح سنتي فرش–رفوگر فرش -فرش باف 
  -بازاريـاب طـال از خـاك     –مليله ساز نقـره    -فروشندگي طال و جواهر : طال و جواهر سازي 

مدلسـاز   –ريخته گر فلـزات قيمتـي  –مليله كار و زنجيرباف –سنگ شناسي سنگهاي قيمتي 
جوشكاروتعميركار فلزات قيمتي و  –طال و جواهر ساز –ذوب كار فلزات قيمتي –فلزات قيمتي

  -نقـاش روي چـرم   –نقاش روي شيشه  –نقاش روي پارچه  –تذهيب  –ياتور مين -نقاشي ......
  –قبادوز  –خاتم ساز   –پوستين دوز  –حصيرباف  –مكرومه باف   –مرواريد باف   -گيپور باف 
قالب باف چرم و جيـر   –عروسك دوز  -معرق كارالياف گياهي –تابلوساز تزئيني  –صدف ساز 

قلم  -معرق كار -خاتم كار –مليله ساز نقره  –حجم ساز  –) سنگ تراش ( حجار –آئينه كار  –
  -توپ دوز چرمي طـراح كيـف و كفـش   ....تراشكار شيشه و كريستال و  -شيشه گري....زن و

  –سازنده گياهان مصنوعي : گلسازي ....برشكار رويه كفش ماشيني و -پيش كار -پستايي ساز
گل   –شمع سازي .....و) خميرچيني(گلسازي گلهاي مصنوعي -سازنده ميوه هاي خميرچيني 

سـرمه   -گالبتـون وز : دوختهاي تزئيني با دسـت   -... مسگر تزئيني و  –آرايي گلهاي خشك 
تكـه     -پولك و منجـوق دوز  -مرواريد دوز -ابريشم دوز -پته دوز  -شبكه دوز -دوز) مليله(

تكه دوز  با  -سوزن دوز بلوچ -گلدوز دستي -زگالبتون دو -قالب دوز كاموا و كوبلن دوز -دوز
 –عكاسـي عمـومي    -گرافيـك  -طراح دوخت هاي تزئينيسـفالگر    -گلدوز ماشيني  -چرخ

 كمك طراح صنعتي -مديريت خانواده  -....متصدي البراتور عكاسي و

ــپلم  ديــــ
 متوسطه

 ديپلم متوسطه
 

 صنايع شيميايي 15
 –كارگر آزمايشـگاه فيزيـك كاشـي سـازي      –آزمايشگر تستهاي شيميائي فلزات 

 ..رنگرز پوست و  –آزمايشگر آزمايشگاه شيمي قند 

فوق ديپلم  و 
 باالتر

فوق ديپلم  شـيمي و  
 )مرتبط(باالتر 

 صنايع غذايي 16

كنترلر شـيميايي مـواد    –كنترلر ميكروبي مواد غذايي  -كارور صنايع كنسروسازي
 ...كارور توليد فرآورده هاي گوشتي و –غذايي 

فوق ديپلم  و 
 باالتر

فوق ديپلم  صـنايع  
ــاالتر  ــذايي و بـ غـ

 )مرتبط(

 ....آشپز هتل و –شيريني پزي -طباخي -نانوائي
ــپلم  ديــــ

 متوسطه
 ديپلم متوسطه

 صنايع فلزي 17
اسـكلت   –ورق كـار    -در و پنجره ساز پروفيل آهني   –درو پنجره ساز  آلومينيوم 

 ......قفل و كليد ساز و  –چاقو ساز  –كابينت ساز  –ساز فلزي 

فوق ديپلم  و 
 باالتر

فوق ديپلم  مكانيك و 
 )مرتبط(باالتر 

 صنايع نساجي 18

رنگرز پارچه  –جوراب باف ماشيني  –پتوباف  –چاپ پارچه  –بافندگي  –ريسندگي 
مكانيك  –مكانيك ماشينهاي چندالكني فيتيله  –رفوگر پارچه پشمي وفاستوني  –

 ......و ) ماشيني  –دستي ( بافندگي  -ماشينهاي بافندگي

فوق ديپلم  و 
 باالتر

فوق ديپلم نساجي  و 
 )مرتبط(باالتر

 طراحي و دوخت 19

 -نـازك دوز زنانـه   -كاپشن دوز -شلوار دوز –ضخيم دوز مردانه  –نازك دوز مردانه 
راسته دوز  –طراح لباس زنانه و بچه گانه  -بچه گانه و دخترانه دوز -ضخيم دوز زنانه

پرده  –الگو ساز و برشكار لباس مردانه  –الگو ساز و برشكار لباس زنانه  –برشكار  –
 ......دوز و 

ــپلم  ديــــ
 متوسطه

 ديپلم متوسطه

 عمران 20

قالـب   –كاشي كار  –گچ بر  –نقاش ساختمان   -نقشه كش ساختمان  -نقشه بردار 
ماكـت   –آرماتوربند  –عايق كار  –سنگ كار  –گچ كار  –بتون ريز  –بند كش   –بند 

 ......ساز و 

فوق ديپلم  و 
 باالتر

فوق ديپلم عمـران  و  
 )مرتبط(باالتر

 فناوري اطالعات 21
برنامـه   –طراح و نقشه كـش اتوكـد    –سخت افزار  – Cس برنامه نوي –كارور رايانه 

 ......و  V.Bبرنامه نويسي  – Foxproبرنامه نويسي  –نويسي پاسكال 

فوق ديپلم  و 
 باالتر

فوق ديـپلم رايانـه  و   
 )مرتبط(باالتر 

22 
ــر  ــاي غي ــاني ه ك

 فلزي

برشكار  -درجه بندي كاشي -رنگ ساز كاشي سنتي -ساخت كاشي –سراميك ساز 
 ...چيني سازي و  –شيشه ايمني 

فوق ديپلم  و 
 باالتر

 فوق ديپلم  و باالتر
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 رديف
 عناوين

 رشته هاي آموزشي

 عناوين دوره هاي آموزشي
 برابر  استانداردهاي مهارت و آموزشي سازمان

 مدرك تحصيلي

 مربي مدير

23 

 كشاورزي
امــور زراعـــي و  (

 )باغي

 -زعفران كار -چايكار -پسته كار  -پرورش دهنده قارچ خوراكي -برنجكار –باغبان 
 ....كشت كار گلخانه اي و -سبزي كار

فوق ديپلم  و 
 باالتر

فوق ديپلم كشاورزي  
 )مرتبط(و باالتر 

24 

 كشاورزي
ــي و ( ــور دامـ امـ

 )آبزيان

پرورش  -پرورش دهنده زنبور عسل -پرورش دهنده بلدرچين -پرو ش دهنده اسب
 ......كارگر فني مرغداري صنعتي و  -كارگر فني گاوداري صنعتي -دهنده شترمرغ

فوق ديپلم  و 
 باالتر

فوق ديپلم  دامپروري 
 )مرتبط(و باالتر 

25 
ماشين ( كشاورزي 

 )آالت كشاورزي

كـارور   –تعميركار ماشـينهاي ثابـت زراعـي     –تعميركار ماشينهاي برداشت علوفه 
كـارور ماشـين آالت و ادوات    –) ماشينهاي كاشت(ماشين آالت و ادوات كشاورزي 

ماشـين  ( كارور ماشـين آالت و ادوات كشـاورزي   ) ماشين هاي برداشت (كشاورزي 
 ......و ) هاي خاك

فوق ديپلم  و 
 باالتر

 فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(

 گردشگري 26

مدير دفـاتر   -مهماندار قطار -راهنماي تور خارجي -راهنماي تور داخلي -مدير تور
سرپرست فروش بليط پروازهاي داخلي و خـارجي   –خدمات مسافرتي و جهانگردي 

 ......مدير فني و فروش بليط و  –

فوق ديپلم  و 
 باالتر

فوق ديپلم مديريت  و 
 )مرتبط(باالتر 

 ......و ) كامپوزيت ( قالب گير و ريخته گر مواد تركيبي  –ريخته گر  –مدل ساز  متالوژي 27
فوق ديپلم  و 

 باالتر

 فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(

28 
ــت و   ــيط زيس مح

 منابع طبيعي

آمـار بـرداري    -)در بخش عمليات دفتري (آماربرداري جنگل  –بهره برداري جنگل 
 جنگل

 ......و ) در بخش عمليات داخل جنگل ( 

فوق ديپلم  و 
 باالتر

 فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(

 مخابرات 29
تعميـر   -تعمير كار تلفن همراه   –تعمير كار تلفن روميزي و دستگاه مكالمه داخلي 

 ......و ) فاكس ( تعمير كار دور نگار –كار سانترال تلفن 

فوق ديپلم  و 
 باالتر

 فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(

 ...سركارگر حمل مواد ، زمان سنج و -سرپرست بسته بندي  –كارآفرين  صنايعمديريت و  30
فوق ديپلم  و 

 باالتر

 فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(

 معدن 31
 ......نقشه كش معدن و  –كارگر استخراج ذغال  –معدن كار عمومي 

 

فوق ديپلم  و 
 باالتر

فوق ديـپلم معـدن و   
 )مرتبط(باالتر 

 مكانيك 32

 -نقشه كش صنعتي  -صفحه تراش  –فرزكار  –اسپارك كار  –تراشكار  –قالبسازي 
  –تعمير و نگهـداري ماشـينهاي اداري   –تعميركار پنوماتيك  –تعميركار هيدروليك 

مكانيـك   –نقشـه كشـي    –ماشين ابزار  –) عمومي (مكانيك ماشين آالت صنعتي 
 ....ينات خودرو  و تزئ -طراح بدنه –طراح قالب  –قالبسازي  –صنايع 

فوق ديپلم  و 
 باالتر

فوق ديپلم مكانيك  و 
 )مرتبط(باالتر 
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ــدير هتــل  ــل –م ــه داري در هت ــاون خان ــاق دار هتــل -مع ــل -ات ــاردار هت  -انب

 ...متصدي البسه در هتل و  -شيشه شوي هتل  

فوق ديپلم  و 
 باالتر

فوق ديپلم هتلداري و 
 )مرتبط(باالتر 

 
 .عناوين رشته ها  و دوره هاي آموزشي بر اساس فهرست استانداردهاي مصوب سازمان تهيه و اعالم خواهد شد ساير  -1
 .تعيين خواهد شد  دفترحداقل مدرك تحصيلي و معادل آن توسط ’ در موارد خاص -2
اسـتاد  ’ سـرمربي  ’ ارشد مربي ’ مربي (بيان شرايط كسب هر يك از عناوين مر’ مدارك تحصيلي  مرتبط ’ حداقل سطح تحصيالت و رشته تحصيلي -3

 .و سوابق تجربي الزم آنان حسب دوره هاي آموزشي به تفكيك استانداردهاي مهارت و آموزش توسط سازمان اعالم خواهد شد) مربي
 
 
 


