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  ل دومفص
ضوابط و مقررات صدور و تمديد 

  پروانه تاسيس آموزشگاه

  
  
  
  
  



 
 

٢ 
 

  
  
اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي متقاضي تاسيس آموزشگاه بايد درخواست خود را با توجه به  :6ماده 

 ي و حرفه اير در پرتال سازمان آموزش فني زيند هايبر اساس فرآ) شهرستان( مربوط يائيمحدوده جغراف
  . دياكشور درج نم

 و ارايه مدارك ي در پرتال توسط متقاضيهي طرح توجيورود اطالعات فردي، تحصيلي و آموزشي و بارگذار- 1
 ، عالوه بر موارد مذكور مي بايست، غير دولتي يس آموزشگاه حقوقيان تاسيمتقاض. و مستندات به مركز معين

 .ند يز به همراه طرح توجيهي ارائه نماياساسنامه شركت را ن

  .د توسط مركزيا عدم تائيد و ي پرتال و تائيتطابق با اطالعات ورود،ررسي مدارك واصل شده ب- 2
  . طرح موضوع توسط اداره كل در هيأت نظارت استان- 3
س اداره يتوسط رئ) ا رد درخواست يرش يپذ( ورود اطالعات مربوط به صورتجلسه هيأت نظارت استان - 4

  . استان به پرتال يمردم يموسسات كارآموزي آزاد و مشاركت ها
  . ني توسط مركز معيصدور موافقنامه اصول- 5
  . روز 7ن وقت بازرسي توسط بازرس مركز حداكثر ظرف مدت يي تع، مكان توسط موسس ي پس از معرف- 6
د در پرتال حداكثر ظرف مدت ياعدم تائيد يبازرسان مركز و تائ/ شده توسط بازرسيد از مكان معرفيبازد- 7

  .روز15
  .ك نام توسط اداره كل  يد يشنهاد نام آموزشگاه از سوي موسس و تائيپ - 8
  .توسط مركز به مراجع ذيصالح)عدم سوء پيشينه و اعتياد( صدور نامه صالحيت هاي فردي - 9

پس از اخذ پاسخ الزم از مراجع مربوطه ) عدم سوء پيشينه و اعتياد(ورود اطالعات صالحيت هاي فردي-10
  . به حراست توسط مركز يبه پرتال و معرف

  . و درج نظرحراست در پرتال توسط مركز ي عموميت هايورود اطالعات صالح-11
 .د توسط مركز يا عدم تائيد يد اماكن و درج تائي مكان آموزشگاه به اداره اماكن و اخذ تائي معرف-12

  . توسط مركز در پرتالين زمان بازرسييزات توسط موسس و تعي تجهي معرف-13
  .زات توسط بارزس مركز در پرتاليد تجهيتائ -14
  . و رمز عبور به موسس توسط مركزي اعالم نام كاربر-15
ر يند صدور ابالغ مديق پرتال و شروع فرآيط به مركز توسط موسس از طري واجد شراير و مربي مديمعرف-16

  .يو مرب
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  . آموزشگاه به مركز توسط موسسياعالم برنامه كار-17
  .ق پرتال توسط موسسيس توسط موسس از طرينه صدور پروانه تاسيپرداخت هز- 18
 انجام شده از ي هاي توسط كارشناس مركز بر اساس بازرسي آموزشي رشته ها و حرفه هايد نهائيتائ-19
  .زات و مكان آموزشگاه يتجه
مجلس 27/11/1380م مصوب ي مستقيات هاي قانون مال46ماده 11موضوع بند (ابطال تمبر مالياتي  -20

  توسط موسس) ي اسالميشورا
 آموزشگاه توسط اداره ي آموزشين دوره هايس و مجوز عناوي اداره كل و صدور پروانه تاسيد نهائي تائ-21
  .كل

ند يك سال بر اساس فرآي 1 موسس موظف است پس از اخذ موافقت اصولي ، حداكثر تا مدت  :7ماده 
ط  اقدام ي واجد شراير و مربي مد،زات يتجه ،م آموزشگاه  نا،ن شده در پرتال نسبت به معرفي مكان ييتع
 مدت اعتبار موافقتنامه حداكثر تا ، در موارد خاص.  باشد يد در غير اينصورت موافقت اصولي وي ملغي مينما
  .   باشديد مي ماه توسط اداره آموزشگاه هاي آزاد و مشاركت هاي مردمي استان قابل تمد3

  نتظامي ساختمان توسط اداره اماكن و همچنين فضاي مفيد آموزشي تائيد موقعيت ا :1تبصره
 آزاد و ين اداره موسسات كار آموزيمتناسب با استانداردهاي سازمان توسط بازرس) كارگاه ها ، كالس ها ( 

  .رد ي گي استان صورت مي مردميمشاركت ها
 به يلكيت و يا ارائه اجاره نامه رسم تحويل تصوير برابر با اصل سند ما،پس از تائيد ساختمان : 2تبصره 

  . نام موسس براي تكميل مدارك موجود ضروري است 
  .  محل آموزشگاه بايد بصورت مجزا در طبقات و يا با درب ورودي مستقل باشد  :3تبصره 

 اين 6ف شده وفق ماده ي تعريند هايه فرآيل كلي پس از تائيد تكميحداكثر ده روز كار :8ماده 
صادر مي نمايد و   سال1مدت    هيات نظارت استان پروانه تاسيس آموزشگاه را براي، در پرتال دستورالعمل
  : در صورت

 درصد عملكرد آموزشي بر اساس پيش بيني انجام شده در طرح توجيهي تاسيس 75 دارا بودن حداقل -
  . در آزمون ي درصد قبول50آموزشگاه و حداقل 

مول برخورد قانوني مطابق با مفاد فصل هشتم دستورالعمل اجرايي  كه مشيتخلفات/  عدم وجود تخلف -
نظارت و راهنمايي آموزشگاه هاي فني (آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد 

  .ده باشديگرد) وحرفه اي آزاد
  ك سال  ي ي موسس طي و اختصاصيط عمومي استمرار شرا-
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كساله از درجه يدر غير اينصورت پروانه تاسيس  ،د خواهد بود ي قابل تمد سال5س به مدت يپروانه تاس
خ لغو  پروانه ي موسس مي تواند بعد از گذشت دو سال از تار،اعتبار ساقط خواهد شد و جهت فعاليت مجدد 

  . افت پروانه تاسيس خود را براساس ضوابط و مقررات ارائه نمايد ي  درخواست در،س يتاس
 آموزشگاه باكسب اجازه قبلي دو سال مي باشد در صورتي كه يحداكثر مدت مجاز براي مرخص: تبصره              

ط موجود اقدام به كسب پروانه تاسيس مجدد ي الزم است بر اساس شرا،اين مدت بيش از دوسال باشد 
كليه ي شرايط  به تشخيص هيات نظارت استان و نيز تامين ،) بيماري و موارد مشابه(در موارد خاص. شود

  . ادامه ي فعاليت مجدد آموزشگاه بالمانع خواهد بود،توسط موسس بر اساس شرايط و ضوابط موجود 

   تاسيس و راه اندازي آموزشگاه ، پس از دريافت پروانه تاسيس فقط در همان ساختمان و  :9ماده 
از است و هرگونه تغيير يا  مج،رشته هاي آموزشي كه به تائيد هيات نظارت استان رسيده باشد / رشته 

  . جابجائي آن با اخذ موافقت اداره آموزشگاه هاي آزاد ومشاركت هاي مردمي استان امكانپذير خواهد بود 

ا شعبات در ي دائر نمودن شعبه ي براي موجب و مجوز،ك آموزشگاه آزاد ي مجوز به ي اعطا :10ماده 
 تواند با رعايت ضوابط و مقررات  يرت تمايل م گردد و موسس در صويگر نمي ديا شهر هايهمان شهر 

ادامه فعاليت شعبات آموزشگاه منوط به استمرار شرايط . د يس نمايبيش از يك شعبه آموزشگاه را تاس
  .موسس آموزشگاه مي باشد

  برگزاري دوره هاي آموزشي درخارج از محل آموزشگاه با رعايت موارد ذيل از سوي  : 11ماده 
  :اد امكانپذير مي باشدآموزشگاه هاي آز

  ارايه ي تفاهمنامه يا قرارداد آموزشي في مابين موسس آموزشگاه و باالترين مقام- 1
  ).طرف قرارداد(نماينده قانوني دستگاه دولتي يا خصوصي/  مسئول 

  . تجهيزات و ساير شرايط برگزاري دوره در محل مورد نظر،معرفي فضا - 2
 بازرسي براجراي دوره و امكان نظارت و بازرسي از سوي اداره پيش بيني الزامات انجام نظارت و- 3

  موسسات كارآموزي آزاد ومشاركت هاي مردمي استان و يا مركز معين مربوطه
  اخذ مجوز هيات نظارت استان توسط موسس آموزشگاه-4

غ د اباليا تمديد آن و صدور و يس و تمديافت پروانه تاسي موسس موظف است به هنگام در :12ماده 
 ي كه از سوي مصوب را وفق ضوابط ومقررات به حسابي به ازاء هر ابالغ وجوه قانون،تيري و مديگريمرب

  . واريز نمايد، شود يسازمان مشخص م

  :س آموزشگاه يد پروانه تاسيط تمدي شرا :13ماده 
   موسس ي و اختصاصيط عمومياستمرار شرا- 1
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 درصد از ميزان آموزش هاي پيش بيني 85ا يساعت و -ر   نف30000 يدارا بودن ميانگين عملكرد آموزش- 2
 عملكرد آموزشي در محدوده زمان مرخصي ،شايان ذكر است .  سال اعتبار 5شده در طرح توجيهي در طي 

  . آموزشگاه محاسبه نخواهد شد و از سر جمع كل كسر خواهد شد
 سال مرخصي 2تبار پروانه تاسيس از  سال اع5جهت تمديد پروانه تاسيس آموزشگاهي كه در مدت :    مثال 

 ، سال فعاليت آموزشگاه 3 الزم است ميانگين عملكرد آموزشي بر اساس ،قانوني خود استفاده نموده است 
 درصد از ميزان آموزش هاي پيش بيني شده در طرح توجيهي مورد 60ساعت و يا - نفر18000حداقل 

  .محاسبه قرار گيرد 
  .تخلفات در هيات نظارت استان يا مركزي مفتوح نباشد/ ل تخلف  پرونده آموزشگاه به دلي- 3
 قانون 46ماده 11موضوع بند ( آزاد ي وحرفه ايس آموزشگاه فنيد پروانه تاسي ابطال تمبر در هنگام تمد- 4
  ) ي اسالميمجلس شورا27/11/1380م مصوب ي مستقيات هايمال
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  فصل سوم
  ط موسسيشرا
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   شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي كه پس از طي مراحل قانوني اجازه تاسيس آموزشگاه را  :14 ماده
  . از هيات نظارت استان اخذ مي كند موسس ناميده مي شوند 

به استثناي اعضاي هيات هاي علمي دانشگاه ها و (  صدور پروانه تاسيس براي شاغلين دولت  :1تبصره 
و همچنين دستگاه ها ، شركت ها ، ) ي در رشته هاي فني و كشاورزي موسسات آموزشي عالي ، پژوهش

موسسات و نهادها و سازمان هايي كه تمام يا بخشي از امكانات و اعتبارات دولتي را مصرف مي كنند ، مجاز 
   .نمي باشد 
خاص  در مواردي كه مراكز دولتي و خصوصي سازمان امكان اجراي برخي از دوره هاي آموزشي  :2تبصره 

 صدور مجوز تاسيس آموزشگاه براي نهادهاي عمومي ، به تشخيص هيات نظارت استان ،را نداشته باشند
واجد شرايط طبق ضوابط ومقررات امكانپذير خواهد بود ؛ اين نهادها صرفا اجازه برگزاري دوره براي كارمندان 

 ،رستان يا منطقه مربوطه تاسيس گردد چنانچه در اين زمينه آموزشگاه آزاد در شه. مربوطه را خواهند داشت 
  .پروانه تاسيس صادره براي نهادهاي عمومي قابل تمديد نخواهد بود

 حقوقي غير دولتي جهت اخذ مجوز تاسيس آموزشگاه ي در رابطه با بررسي تقاضاي شركت ها :3تبصره      
 اخذ ي در شرف تاسيس متقاضره شركت تاسيس شده يايات مديس هيا رئير عامل يمد: فني و حرفه اي آزاد 

 استان مورد نظر از طريق پرتال ي و حرفه ايست درخواست خود را به اداره كل آموزش فني باي نيز م،مجوز 
اداره كل استان ضمن . ديجامع سازمان به همراه اساسنامه شركت و ساير مدارك و مستندات مربوطه ارايه نما

س يبت شركت، طبق ضوابط و مقررات نسبت به صدور پروانه تاس الزم و احراز مستندات ثي هايانجام بررس
  . د ي غيردولتي اقدام نماي آزاد حقوقي وحرفه ايآموزشگاه فن

 صدور اجازه تاسيس آموزشگاه خواهران صرفاً براي خواهران و صدور اجازه تاسيس آموزشگاه  :15ماده 
  .  باشد ير ميان امكان پذي آقايآقايان صرفاًً برا

 تواند براساس يات نظارت استان ميه ، تجهيزات و ساير شرايط، در صورت وجود فضا :1تبصره 
 اجازه آموزش جنس مخالف در شيفت ها و يا روزهاي ،س ي صدور پروانه تاسيدرخواست متقاضيان از ابتدا

باشند و  مشروط بر آنكه زنان و مردان به صورت مختلط ن،د ي كه صالح بداند صادر نمايمختلف را تا زمان
 و  ماساژ،يبائيمراقبت ز: رشته ها و حرفه هايي از قبيل .(ت الزم ر ا داشته باشد ي از هر جهت صالحيمتقاض

  .) باشندياستثناء م موارد مشابه كه محدوديت هاي شرعي و عرفي دارند از اين قاعده
 به صورت همزمان يفه ا و حري فنيرش و آموزش كارآموزان خواهر و برادر در آموزشگاه هايپذ : 2تبصره 

رشته ها و .( باشدير ضوابط و مقررات بالمانع ميت سايات نظارت استان و رعاي مجزا با نظر هيدر كارگاه ها
موارد مشابه كه محدوديت هاي شرعي و عرفي دارند از اين  و  ماساژ،يبائيمراقبت ز: حرفه هايي از قبيل 

  .) باشندياستثناء م قاعده
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  : بايد واجد شرايط زير باشد ) رد حقيقي يا نماينده شخص حقوقيف( موسس  :16ماده 
  .  تابعيت جمهوري اسالمي ايران . 1
  .   اعتقاد به دين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران .2
اسالمي ايران ، مسلمان يا پيرو يكي از اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري .  2

  التزام عملي به احكام ديني و داشتن حسن شهرت
  دارابودن صالحيت اخالقي ، سياسي ، فرهنگي و عدم وابستگي به رژيم گذشته به تشخيص هيات .3

  . نظارت استان 
  دارا بودن صالحيت سياسي و فرهنگي و عدم وابستگي به رژيم گذشته و التزام به رعايت .  

  . وري اسالمي ايرانقانون اساسي جمه
  .  نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر .4
  عدم سابقه محكوميت كيفري موثر كه باعث محروميت از حقوق اجتماعي باشد.  
  عدم اشتهار به فساد اخالقي و تجاهر به فسق.   

  عدم اعتياد به مواد مخدر.  
  .   دارا بودن سالمت جسمي و روان .5

  ص پزشك معتمد سازمان ، معلوليت جسمي فرد مانع ايفاي وظايف  درصورتي كه به تشخي:تبصره 
  . مربوط نباشد ، تائيد وي به عنوان موسس بالمانع است 

  ) . براي آقايان (   دارا بودن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم .6
  .  سال سن 25  داشتن حداقل .7
  .   دارا بودن حداقل مدرك فوق ديپلم.8

  ر رشته ها و ي ساي برا50از  ي پر تراكم و امتي رشته ها و حرفه هاي برا80از ي  كسب حداقل امت.9         
 ،در صورت نياز). ضميمه اين فصل(س آموزشگاه يان تاسي متقاضيت بنديحرفه ها بر اساس نمون برگ اولو

  .ماض مي باشد درصد از امتياز مذكور قابل اغ10به تشخيص هيات نظارت استان تا سقف 
 ، اداره آموزشگاه هاي آزاد و مشاركت هاي مردمي استان موظف است به صورت شش ماهه:1تبصره         
از استان ي توسعه آموزشگاه هاي آزاد و ني موجود و مورد نياز آتي استان را بررسي و الگويت هاي آموزشيظرف

، نرخ يتيساختار جمع:  از قبيل ييشاخص هاط موجود و يد را بر اساس شراي جديبه تاسيس آموزشگاه ها
   يل هايوجود كارخانجات ، مناطق آزاد ، پتانس(ط خاص يبيكاري و موارد مشابه با در نظر گرفتن شرا

تهيه و در هنگام مشاوره و راهنمايي )  كشاورزي و فرهنگ و هنر، خدمات ،حوزه هاي مختلف صنعت 
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   تاسيس هاي جديد و يا درخواست هاي افزايش اتخاذ تصميم در خصوص صدور مجوز،متقاضيان 
  . حرفه هاي موسسان آموزشگاه هاي موجود از نتايج حاصله بهره برداري الزم بعمل آيد/رشته 

 بررسي صالحيت موسس پس از تائيد طرح توجيهي تاسيس آموزشگاه توسط هيات نظارت  :2تبصره 
  . استان انجام خواهد شد 

وزشگاه هايي كه قبل از تاريخ تصويب اصالحيه اين دستورالعمل براساس  ادامه فعاليت آم :3تبصره 
  . بالمانع است ،ضوابط و مقررات مربوط تاسيس شده اند 

 يك تا چهار از سوي مهارت، دارندگان الواح درجه ين المللي و بيدگان مسابقات ملي برگز :4تبصره 
 نظارت استان داراي سوابق تجربي ارزنده،  هنرمندان و يا كساني كه به تشخيص هياتيابي ارزشيشورا

ط،  از ير شرايتخصص و يا هرگونه قابليت هاي ويژه اي در حرفه مرتبط مي باشند، در صورت دارا بودن سا
   باشنديمعاف م) ارايه ي مدرك تحصيلي (16 ماده 8بند 

  :س شخص حقيقيي و انتفال پروانه تاسي نحوه واگذار :17ماده 
  موسس حقيقي ، تامين هزينه دوره هاي آموزشي به عهده وارث  يا وراث       درصورت فوت -الف 
 حسب مورد پروانه به نام وارث و ،در صورت تقاضاي وارث يا وراث مبني بر انتقال پروانه تاسيس . مي باشد

 ،ط يگر واجد شراي تواند به شخص ديل مييا يكي از وراث واجد شرايط انتقال خواهد يافت؛ و در صورت تما
  .واگذار گردد 

  كليه تعهدات و هزينه هاي اجراي   موظف استي درصورت زايل شدن صالحيت موسس ، و–ب 
  .ز باطل خواهد شد ي نيس ويدوره هاي آموزشي را پرداخت و تسويه نمايد و پروانه تاس

تان ص كميسون پزشكي شهرسي به تشخ، موسس گردد ي منجر به از كار افتادگيماريدر صورتي كه ب-ج
  . باشد ي مي قابل انتقال و واگذار ،ط اين دستورالعمل يس به فرد واجد شراييا استان پروانه تاس

   طبق ضوابط ومقرراتي عمكلرد آموزشيس آموزشگاه هايي كه داراي پروانه تاسيانتقال و واگذار-     د
  ضمن آنكه .  باشد يمست سال تمام با رعايت ساير ضوابط و مقررات مجاز ي درپايان  هر ب، بوده اند

  .س آموزشگاه را ندارد ينده درخواست تاسيمي بايست از موسس تعهد اخذ شود كه تا ده سال آ
   در آمده اند ي دولتيس به استخدام نهاد ها و دستگاه هاي كه بعد از اخذ پروانه تاسيموسسان)ه     
ن ي مطابق ايگري واجد شرايط دس خود را به فرديت ضوابط و مقررات پروانه تاسي توانند با رعايم

  .س اين دسته از افراد باطل خواهد شد ين صورت پروانه تاسير ايدستورالعمل انتقال دهند ، در غ

   يس شخصيت حقوقي پروانه تاسيط واگذاري شرا :18ماده 
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  به تشخيص كميسيون پزشكي شهرستان يا از كارافتادگي نماينده موسس حقوقي در صورت فوت و )الف
د با رعايت ساير ضوابط و مقررات به عنوان يره واجد شرايط جديات مديس هيا رئير عامل و ي مد،استان يا 

  . موسس منظور خواهد شد 
 ابقا يقيس به نام موسس و به صورت حقي پروانه تاس، موسسه حقوقي/درصورت انحالل شركت )ب

  . گردد يس باطل مين صورت پروانه تاسير ايدر غ. خواهد شد
د يره جديات مديس هيا رئير عامل و ي، پس از طي مراحل اداري مدير موسس حقوقييرصورت تغد) ج

   . به عنوان موسس منظور خواهد شد،واجد شرايط 
 باالترين مقام شركت موظف است فرد جديد ،درصورت زايل شدن صالحيت موسس شخصيت حقوقي )د

در . دت يك ماه بعنوان موسس جديد معرفي نمايد را ظرف م) رئيس هيات مديره / مدير عامل (واجد شرايط 
  . شود يغير اينصورت پروانه تاسيس آموزشگاه باطل م

  :  وظايف و اختيارات موسس به شرح ذيل است  :19 ماده 
  .   درخواست صدور پروانه تاسيس آموزشگاه و ارائه مدارك الزم مطابق شرايط اين دستورالعمل.1
 كه از لحاظ ايمني ، بهداشتي ، تجهيزاتي و وسايل الزم مورد تائيد اداره   معرفي مكان و محل مناسب.2

  . موسسات كارآموزي آزاد ومشاركت هاي مردمي استان باشد 
  د عبارتي به نام موسس با قي ارايه ي سند رسمي بنام موسس و يا ارائه ي اجاره نامه رسم:تبصره   
  در صورتي كه مالك از بستگان درجه يك.  الزامي است در اجاره نامه ″-استفاده بعنوان آموزشگاه-″ 

 از سوي موسس مبني بر اجازه بهره برداري از مكان بعنوان ي ارايه ي مدارك،باشد ) فرزند-همسر-مادر-پدر (
  . است ي الزام،آموزشگاه 

 مردمي اخذ مجوز اداره آموزشگاه آزاد ومشاركت هاي ، قبل از هرگونه تغيير محل ساختمان آموزشگاه .3
  . استان الزامي است

  ) .اداره اماكن(  ارائه گواهي تائيد موقعيت انتظامي محل آموزشگاه از مراجع ذيصالح نيروي انتظامي .4
نام مناسب براي آموزشگاه به اداره آموزشگاه آزاد ومشاركت هاي مردمي استان   پيشنهاد يك يا چند. 5

  . دستورالعمل اين52جهت تائيد يكي از آنها بارعايت ماده 
 واجد شرايط براي آموزشگاه به اداره موسسات كارآموزي آزاد ومشاركت هاي ي  معرفي مدير و مرب.6

  ). جهت تائيد و صدور ابالغ(مردمي استان 
براساس مفاد اين دستورالعمل ) كنان  اداري،خدماتيكار(  تائيد صالحيت نيروهاي شاغل در آموزشگاه .7

 رت مركزي و ارسال اسامي اين افراد طي فهرستي به اداره آموزشگاه هاي آزاد وضوابط ابالغي هيات نظاو
  .مشاركت هاي مردمي استان
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 چنانچه عدم صالحيت عمومي هر يك از كاركنان اداري و خدماتي ومربي آموزشگاه توسط هيات  :1تبصره 
 ماه نسبت به تعيين 1نظارت استان بصورت قطعي احراز و به موسس ابالغ شود ، موسس موظف است ظرف 

  ) .مدير و مربي تابع ضوابط و شرايط مربوط خواهند بود(فرد واجد شرايط جايگزين اقدام نمايد 
 اشتغال به كار اتباع بيگانه در آموزشگاه منوط به داشتن اجازه اقامت و اجازه اشتغال به كار  :2تبصره 

  . مربوط بالمانع است ط يري از مراجع ذو اخذ مجوزهاي قانوني )براساس قوانين كار اتباع خارجي(
مقررات مربوط كه به و يا تمديد آن مطابق ضوابط و ) ياعتبارسنج(  درخواست درجه بندي آموزشگاه .8

  . تصويب هيات نظارت مركزي رسيده است 
  .   همكاري با مدير آموزشگاه در حسن اجراي مقررات و بخشنامه هاي سازمان .9

  . حسن جريان كلي آموزشگاه   نظارت عاليه بر .10
  .   نظارت بر حسن انجام وظايف توسط مدير آموزشگاه .11
كه توسط هيات ر حدود وظايف مندرج در اين ماده   اقدام بموقع و رفع نارسايي ها و حل مشكالت د.12

  . نظارت استان به موسس ابالغ مي شود 
 ماه قبل از اتمام مدت اعتبار آن به اداره 4ل   ارائه درخواست تمديد پروانه تاسيس آموزشگاه حداق.13

  . آموزشگاه هاي آزاد ومشاركت هاي مردمي
 10  عقد قراردادكار وپرداخت حقوق ومزاياي  مدير و مربيان و ساير كاركنان حسب ماده  .14
 قالب و براي نيروهاي پاره وقت در) مطابق نمون برگ پيوست( قانون كار 7 ماده الحاقي به ماده131وتبصره
به نحوي كه مدت قرارداد در ) مطابق نمون برگ پيوست( قانون كار و آئين نامه اجرايي آن35 ماده 2تبصره 

  . فاصله پايان دوره آموزشي و شروع دوره بعد قرار گيرد 
ط يد حائز شرايت آموزشگاه خود باشند بايريت مدي كه بخواهند خود عهده دار  مسئوليموسسان:20ماده 

  . باشند زيت نيريمد
ط يد حائز شراي آموزشگاه خود باشند بايگريت مربي كه بخواهند خود عهده دار  مسئوليموسسان:21ماده      
  .ز باشند ي نيگريمرب

 موسسان آموزشگاه هاي جديدالتاسيس با رعايت ضوابط و ،ازتاريخ ابالغ اين دستورالعمل : 22        ماده
  . يا مربي در آموزشگاه مربوطه فعاليت نمايند صرفا مي توانند بعنوان مدير،مقررات
دارنده پروانه تاسيس موظف است موجبات شركت كارآموزاني راكه دوره راطبق قرارداد كارآموزي :23      ماده

 . به پايان مي رسانند در آزموني كه توسط سازمان برگزار مي گردد فراهم نمايد
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  آزاد يا حرفه و يفن آموزشگاه سيتاس انيمتقاض يبند تياولو فرم
  

 حداكثر  ازيامت شاخص  فيرد
  ازيامت

  خود
  يابيارز

 ازيامت
  يينها

  التيسطح تحص ١

  )ازيامت 5 (يكاردان
  )ازيامت 10 (يكارشناس
  )ازيامت 15 (ارشد يكارشناس

  )ازيامت 20 (دكترا

20      

   شدهي طيآموزشها ٢
*  

 خصوصي يا يدولت مراكز در شده طي يآموزش هاي دوره ساعت 20 هر يازا به
  امتياز 15 سقف تا) ازيامت 1 (كشور اي وحرفه فني آموزش سازمان

 ها دستگاه ساير از تقاضا مورد رشته با مرتبط يآموزش دوره ساعت 20 هر يازا به
  امتياز 5 سقف تا) ازيامت 5/0 (قانوني يآموزش موسسات و
 دستگاه ساير زا تقاضا مورد رشته با رمرتبطيغ يآموزش دوره ساعت 20 هر يازا به
  امتياز 5 تاسقف) ازيامت 25/0 (معتبر يآموزش موسسات و ها

20      

  تجربه ٣
**  

  )ازيامت 1 (سال هر ازاي به) سيتدر و تيريمد از اعم (يآموزش كار سابقه
  )ازيامت 1 (سال هر ازاي به) بازاركار در تجربه (يياجرا كار سابقه
 هر ازاي به (درخواست مورد رشته اب مرتبط ياقتصاد يبنگاهها و عيصنا با تعامل

  )ازيامت 5 قرارداد اي تفاهمنامه
  )امتياز 10 ( ها استان و كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان بازنشستگان

15      

  ي پژوهشيت هايفعال ۴

  )ازيامت 5 (مرتبط شده چاپ كتاب هر ازاء به
  )ازيامت 3 (مرتبط غير شده چاپ كتاب هر ازاء به
  )ازيامت 2 (مرتبط شده چاپ لهمقا هر ازاء به
  )ازيامت 1 (رمرتبطيغ شده چاپ مقاله هر ازاء به

10      

      20  )ازيامت 20 (شرايط واجد ملكي  ت ساختمانيمالك ۵

  حرفه ها/ ن رشته ها يعناو ۶
***  

  )ازيامت 15 (ديجد رشته
      15  )ازيامت 3حرفه هر يازا به (ديجد حرفه

      100  ازاتيامت كل جمع
  

 ين بند الزامي جهت بررسي و احراز اي مجوز قانوني داراي توسط متقاضي از دستگاه ها و موسسات آموزشي آموزشيا گواهينامه ي گواهيائه  ار-* 
  .است

ن بند ي اي و يا ساير سوابق رسمي قانوني توسط متقاضي از دستگاه مربوطه جهت بررسيمه ايسوابق ب/ ابالغ كاري/يني حكم كارگزي ارائه -**
  .  باشد ي ميلزاما

منطقه از سوي اداره كل استان مجوز تاسيس / شهر/ شود كه در شهرستاني اطالق مي به رشته ها و حرفه هاي،ديحرفه جد/  رشته -***
 . آموزشگاه ها آزاد و يا برگزاري دوره صادر نشده است 
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 موافقت نامه اصولي 
  

  متقاضي محترم دريافت پروانه تاسيس 
  موسس حقيقي 

  :شماره ملي         : فرزند         : آقاي / خانم 
  : صادره از       : تاريخ تولد         : شماره شناسنامه 

  
  موسس حقوقي 

  :يخ و تار      : با شماره ثبت       ... موسسه و/ شركت 
  : آقاي / خانم )   رئيس هيات مديره/ مدير عامل(باالترين مقام اجرايي 

  
  مبني بر تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد ............................... با درخواست مورخ 

  
  رشته هاي / در رشته 

  .                                          و با عطف توجه به مالحظات زير موافقت مي نمايد                          شهر   در استان 
  : مالحظات 

  س ي تاسياد متقاضينه و عدم اعتيشي عدم سوء پي  ارائه گواه-1
   تامين و معرفي فضاي مناسب آموزشگاه -2
    تائيديه اداره اماكن درخصوص محل -3
   مطابق استاندارد   تامين تجهيزات آموزشي-4
    معرفي مدير و مربي واجد شرايط -5
  كسال ، دارنده آن مي تواند      يط فوق حداكثر ظرف مدت      ي باشد و با فراهم آوردن شرا      ي نم ين موافقت نامه مجوز بهره بردار     ي  ا  -6

  .د يافت نمايپروانه تاسيس در
 آزاد و مـشاركت   يص اداره موسـسات كـارآموز     يص، بـه تـشخ    ط خا يد نخواهد بود و در شرا     ين موافقت نامه قابل تمد    ي ا  :1تذكر  
  . د خواهد شد ي ماه تمد3 استان حداكثر تا مدت يمردم

خ اتمام اعتبار موافقت نامـه بـه  مـدت           يد ، از تار   يس اقدام ننما  ي اخذ پروانه تاس   ي  چنانچه موسس ظرف مدت مقرر برا        :2تذكر  
  . خواهد شد افت نيس مجدد دريكسال از نامبرده درخواست تاسي

ــذكر  ــه  :3ت ــاخير در ارائ ــه ت ــسئوليتي   ي هرگون ــوده و ســازمان م ــصالح بعهــده متقاضــي ب    پاســخ اســتعالم از مراجــع ذي
  . در قبال آن نخواهد داشت 

ـ   ي صدور مجوز تاس   يط الزم برا  ين شرا يه جهت تام  ين موافقت نامه صرفاً بعنوان موافقت اول      ي ا  :4تذكر    باشـد و    يس آموزشگاه م
  . از را نخواهد داشت يا امتيالت ي اخذ هرگونه تسهي براي و خصوصي دولتي جهت ارائه به دستگاه هاي ارزش قانونچگونهيه

  
  ................                                                                   مدير كل آموزش فني و حرفه استان 

 سه:  نمون برگ شماره  


