
  چكيده سخنراني مراسم روز ملي ملي مهارت 
 

 
 
 
 
 
 

 

١

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  آيين نامه 
  ي آزادانحوه تشكيل واداره آموزشگاههاي فني حرفه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  18/5/1385  



 
 
 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد: عنوان 
  آموزشگاههاي آزدمديريت  :تدوين
  سيده آمنه مختاباد:جلد 

  پگاه گودرزي: صفحه آرا
    كشورسازمان آموزش فني و حرفه اي: ناشر 

   نسخه 10000: شمارگان 
  30/5/85:تاريخ 
   نخست:چاپ نوبت 
  زمان آموزش فني و حرفه اي كشورچاپخانه سا: و صحافي چاپ 
  حقوق محفوظ استكليه 

  
  آموزش فني و حرفه اي كشور سازمان –خوش جنوبي  نبش –آزادي  خيابان –ان تهر

 www.irantvto.ir    818/13445:پستي صندوق 



 
 
 

  
  

 

 

 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
  

 
 

 



 
 
 

  
  

 

 

 

  بسمه تعالي 
 
 

 مربيان و كار آموزان آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي سراسر            – مديران   –همكاران محترم ، موسسين     
  كشور 

 نظام مقدس جمهـوري اسـالمي        بجا مي آورم كه به ما توفيق داد در         احمد وسپاس خداوند متعال ر    
...  ا رضـوان العظمي امام خمينـي     ... كه رهبر بزرگ انقالب اسالمي ،آن حكيم فرزانه حضرت آيت ا          

 خامنه اي بتوانيم خدمتگزار خوبي براي مردم واليت       ...  بر حقش حضرت آيت ا      وارث تعالي عليه و  
  ،  اسالمي باشيم مدار ايران

 جهان تغييرات با حفظ ساختار كل نظـام اداري وجـود دارد و مـانيز                 ها به اطالع مي رسانم در نظام     
جداي از اين واقعيت نيستيم آيين نامـه آموزشـگاههاي آزاد فنـي و حرفـه اي پـس از چنـد سـال                        

 4/2/84 مورخ 7677 نامه شماره    زنگري داشت و همكاران محترم ما طي      رم به با  مببكارگيري احتياج   
هم با روي كارامدن دولت ن   پيشنهاداتي براي تصويب براي دولت ارسال ليكن به دليل تغيير دولت و             

نگاهي جديد و حمايت از بخش خصوصي باعث شد جناب آقاي دكتر جهرمي وزيـر محتـرم كـار                   
 مـشوق هـا بـه      پيشنهاد آيين نامه اعطـاي       7/10/1384 مورخ   87586امور اجتماعي طي نامه شماره      

 مـورخ   6544  ، در مورخه       ارسال  تسهيالت را براي آموزشگاهها    16/2/1385 مورخ   14390شماره  
رئيس كميسيون اجتماعي و دولت الكترونيـك در خواسـت نمـود سـازمان در صـورتيكه             28/1/85

 15892 و شـماره     7/2/85 مـورخ    4251/210نظرات جديدي داريد اعالم ، سازمان طي نامه شماره          
 ضمن اعزام نمايندگان پيشنهادات اصالحي      7/4/1385 مورخ   15125/210 و شماره    15/4/85مورخ  

  و نهايتاً  8/5/85 و   24/3/1385را با حضور در كميسيون مطرح و اعضاي محترم دولت در جلسات             
 هـــ  مورخــه 32865ت /56508 و طــي نامــه شــماره  تــصويب نهــاي نمــود 18/5/85در مورخــه 

 دكتر جهرمي ابالغ ، اينجانب ضمن تقـدير و تـشكر از              به وزير محترم كار جناب آقاي      18/5/1385
 كه در تدوين و اصالح زحمات فراواني را متحمل شوند ،به مناسبت مبعث پيـامبر گرامـي        انهمكار

 بنام مبارك ايشان مـزين مـي باشـد اجـراي            1385عليه كه سال    ... حمد صلوات ا  ماسالمي حضرت   
  .آيين نامه جديد را ابالغ مي نمايم 

  

٢۴۵٢٣/٢١٠ 
٢۴/۵/٨۵ 
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   كليات وتعاريف–فصل اول 
  

  :معاني مشروح مربوط به كار مي روند  زيردراصطالحات دراين آئين نامه : 1ماده 
ي كشور وابسته به وزارت كارو اسازمان آموزش فني وحرفه : سازمان -الف

  اموراجتماعي 
بر اساس  رشته ي آزاد كه درآن يك يا چند ا آموزشگاه فني وحرفه:آموزشگاه-ب

  .شودهاي سازمان آموزش داده مي دهاي مصوب و  مطابق با استانداربرنامه 
ر شده در اين ـشخص حقيقي يا حقوقي كه پس ازطي مراحل ذك:  مؤسس-پ

  . دريافت مي نمايدپنج ساله با اعتبار ،آئين نامه از سازمان پروانه تاسيس آموزشگاه
ه كاركنان شاغل در  شرايط و ضوابط صدور پروانه تاسيس و ساير مجوز ها ب-تبصره 

  .وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي برابر ضوابط  سازمان تعيين مي گردد 
. مجوزتأسيس و بهره برداري از آموزشگاه است:  پروانه تأسيس آموزشگاه -ت

  .ودارنده آن مسؤل آموزشگاه شناخته مي شود
ئين نامه كه از اين آ) 5(فردي است حائز شرايط مفاد ماده  : مديرآموزشگاه-ث

طرف موسس يا دارنده پروانه تاسيس جهت حضوردر آموزشگاه و اداره آن به 
  .سازمان معرفي ميشود

فردي است كه تدريس دروس نظري وعملي را بعهده  :مربي آموزشگاه  -ج
   .داردوداراي شرايط مندرج در فصل سوم اين آئين نامه است

حرفه يارشته معيني  ي مهارت ،فردي است كه به منظورفراگير : كارآموز -چ
  .درآموزشگاه ثبت نام ميكند
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آموزشگاه  و يا مدير قراردادي كه بين دارنده پروانه تاسيس:  قراردادكارآموزي -ح
  .وكارآموز به منظورآموزش بر اساس مقررات اين آئين نامه منعقد ميشود

انجام يك هاي عملي الزم براي  ييمجموعه اطالعات نظري و توانا : مهارت - خ
  .حرفه معين يا بحشي از آن مي باشد

  .مجموعه مهارتهاي موردنياز يك شغل مي باشد:   حرفه -د
مجموعه برنامه هاي آموزشي مربوط به فراگيري چند حرفه هم خانواده :   رشته -ذ

  .مي باشد
مدت زمان آموزشهاي نظري و عملي برابراستاندارد مصوب سازمان :  دوره -ر

    .است
هيئتي است كه به منظور تعيين خط مشي ، تدوين وپيشنهاد :  نظارت مركزي هيئت-ز

اصالح آئين نامه و تعيين ضوابط مربوط به امور آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد و  
هاي نظارت استان ها تشكيل  مي گردد و اد هماهنگي و نظارت برفعاليت هيئت ايج

  .رمراكزآموزشي بخش خصوصي مي باشدباالترين مرجع نظارت و تصميم گيري بر امو
هيئتي است با شرح وظايف و حدود اختيارات مشخص شده : نظارت استان  هيئت-ژ

اين آئين نامه كه ) 2(اين ماده و ماده ) ز(موضوع بند ،براي هيئت  نظارت مركزي
  رسيدگي به امور آموزشگاههاي استان  را به عهده دارند 

 دستورالعملها و جداول  در موارد زير ضوابط ،اند هيئت نظارت مركزي مي تو-2ماده
  .تصويب و ابالغ نمايد،مربوطه را تدوين 

  شرح وظايف و مسئوليتها وتركيب اعضاي هيئتهاي استان-الف 

  اين آئين نامه)15(و)5(مواد) پ( تشخيص صالحيت هاي فردي موضوع بند -ب 

  آئين نامه تخلفات و مجازاتها-پ 

  و مجازاتها تخلفات جداول مربوط به-ت 

  مدير ومربي وكارآموز، شرح وظايف ومسئوليتهاي موسس-ث 

  صدور وتمديد مجوزها به اشخاص حقيقي وحقوقي-ج 
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 مالي، اداري ، ضوابط آموزشي-چ 

  مراكز آموزشي غير مجاز-ح 

  رسيدگي به امور آموزشگاههاي آزاد-خ 

 اه احراز صالحيت فني و حرفه اي مدير ومربي آموزشگ-د 

 نظام تشويق و تنبيه و رسيدگي به اعتراض متقاضيان به تصميمات هيئت هاي نظارت -ذ 
 استان

ه به دشئيد  كه تااين آئين نامهدر ) 2(وشماره) 1( ضوابط مربوط به جداول شماره -ر 
 مهر دفتر هيئت دولت مي باشد

 )و مربيگريكارتهاي مديريت ،پروانه تاسيس( تعيين و تغيير مدت اعتبار مجوزها -ز 

  تعيين وتغيير وجوهات مندرج در آئين نامه-ژ 

 مركزي و تركيب اعضاي آن به پيشنهاد  نظارت ساير وظايف و اختيارات هيئت-تبصره
رئيس  سازمان و تائيد  وزيركار و امور اجتماعي تعيين مي گردد و اعضاي هيئت مذكور 

  .با حكم رئيس سازمان منصوب مي شوند
  .موزشگاه منوط به صدوراجازه ازطرف سازمان مي باشد تاسيس آ : 3ماده 

 و در خارج از كشور فعاليت آموزشي موسسات كارآموزي آزاد ايراني مجوز -تبصره 
چنين موسسات و مراكز كارآموزي آزاد خارجي در ايران توسط سازمان هم

ندارد  استاو مسئوليت تطبيق صدور مجوز فعاليت ، صدور گواهينامه ها.صادرخواهد شد 
هاي مهارتي ي در داخل كشور براي اجراي آموزشهاي آموزشي نمايندگي هاي خارج

  .غير رسمي به عهده سازمان است 
 دوره آموزشي آموزشگاه عبارت است ازقبولي  هرميزان بازدهي قابل قبول  :4ماده 

 كارآموزان شركت كننده در آزمون پايان دوره كه %)60 (درصد شصت حداقل
  . ميزان فوق قابل تغيير توسط سازمان مي باشد . انجام مي شودتوسط سازمان
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 پروانه سس و مدير آموزشگاه و صدورشرايط مو :صل دومف
  ي آزادااههاي فني وحرفه آموزشگ

  
 :مؤسس ومديرآموزشگاه بايدداراي شرايط ذيل باشند  :5ماده 

     تابعيت ايران-الف
اخته شده وملزم به پيروي ازقانون هاي ديني شن  مسلمان ياپيرو يكي ازاقليت-ب

  .اساسي جمهوري اسالمي ايران
 سياسي و فرهنگي وعدم وابستگي به رژيم ، بودن صالحيت اخالقي دارا– پ

موثر ونداشتن سوء پيشينه كيفري ) نظارت مركزيهيئت  بر اساس تشخيص(گذشته 
  .وبرخورداري از حسن شهرت

) 1( بر اساس جدول شماره )گاهبراي مدير آموزش( دارابودن مدرك تحصيلي-ت
 كه تائيد شده به مهر دفتر هيئت دولت مي باشد  اين آئين نامهپيوست

وداشتن سالمت جسمي در طول فعاليت آموزش به   عدم اعتيادبه موادمخدر-ث
  تشخيص مراجع مورد تائيد سازمان

  . دارا بودن برگ پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان -ج
  . التزام به رعايت كلي مفاداين آئين نامه -چ
  سال سن )25(دارا بودن حداقل-ح

مناطقي كه متقاضي با شرط سني موضوع اين بند كم باشد يا وجود نداشته - 1تبصره 
  .باشد سازمان مي تواند شرايط سني پايين تر را بپذيرد
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في سيس آموزشگاه بنام اشخاص حقوقي درصورت معرات پروانه:  2تبصره 
  .مديرآموزشگاه ومربي واجد شرايط اين آئين نامه صادرخواهد شد

مدير آموزشگاه و مربياني كه از سوي دستگاهها و سازمانهاي دولتي و -3تبصره 
نهادهاي عمومي غير دولتي تائيد و معرفي شده اند از مفاد بندهاي 

  .معاف مي باشند) 15(ماده ) ت(و)پ(اين ماده و بندهاي ) ث(و)ت(و)پ(
 ثبت آموزشگاههاي در خصوص اداره ثبت شركت ها مكلف است -4تبصره 

متقاضي فعاليت آموزشهاي فني و حرفه اي آزاد با ارائه مجوز از سازمان اقدام 
  .نمايد
 پس از ارائه  اين آئين نامه)5(موسس در صورت دارا بودن شرايط ماده  :6ماده 

آموزشگاه و مربي واجد شرايط مدارك الزم به سازمان بايد نسبت به معرفي مدير 
  .اقدام نمايد

موسس درصورتي كه بخواهد خود عهده دار اداره آموزشگاه باشد ضمن :1تبصره 
 بايد درآزمون  مديريت آموزشي شركت نمايدو  اين آئين نامه)5(احرازشرايط ماده

 و قابل پنج سالهاعتبار در صورت موفقيت در آزمون كارت مديريت آموزشگاه با
  . به وي اعطاء ميشودتمديد

  .كارت مزبورلغووتمديد نخواهد شدياد شده درصورت عدم استمرارشرايط ماده 
موسس درصورتي كه بخواهد خود عهده دار امر آموزش كارآموزان نيز  :2تبصره 

 در آزمون صالحيت فني  اين آئين نامه)15(باشد بايدضمن احراز شرايط ماده 
  .دت نماي أي درحرفه مورد تقاضا شركوحرفه
متقاضيان دريافت كارت مديريت ومربيگري آموزشگاه الزم است جهت  : 3تبصره 

اين آئين نامه مبلغ ) 6(ماده ) 2(و) 1(شركت درآزمونهاي موضوع تبصره هاي 
  . ريال به حسابي كه سازمان تعيين ميكند واريزنمايند )40000(چهل هزار 
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   : به شرح زير تعيين مي شودوظايف موسس: 7ماده 
 پروانه تأسيس آموزشگاه ازسازمان وتحويل تمديد  ودرخواست صدور-الف

  .مدارك الزم
  .معرفي مديرآموزشگاه ومربي واجد شرايط به سازمان-ب
معرفي محل آموزشگاه وفراهم آوردن تجهيزات آموزشي موردتاييدكارشناس -پ

  .سازمان و منطبق با استانداردهاي آموزشي 
 اين آئين )6(و ) 5(ت به مؤسس واجد شرايط مفاد مواد سازمان مكلف اس : 8ماده 
 كه ظرف مدت مقررشده محل وتجهيزات موردتأييد سازمان رامعرفي وآماده نامه

  0، پروانه تأسس آموزشگاه اعطاء نمايدنموده است
مؤسس آموزشگاه مي تواند براساس ضوابط سازمان ، با معرفي :تبصره

وكسب مجوز از سازمان دوره هاي آموزشي مديرآموزشگاه و مربيان واجدشرايط 
  .مختلف را اجراء نمايد

اعتبار داردكه درصورت  پنج سال پروانه تأسيس صادره به مدت: 9ماده 
  اين آئين نامه)2(استمرارشرايط صدورآن وپرداخت هزينه مندرج درجدول شماره 

 .مي گردد تمديد كه تائيد شده به مهر دفتر هيئت دولت مي باشد
اين ) 5(ان دارا بودن شرايط مندرج درماده ـس صادره تا زمـپروانه تاسي:تبصره 

آئين نامه وانجام تعهدات قانوني دارنده آن معتبر است ودرصورت لغو واعالم آن 
  .كنند توسط سازمان ،  نيروهاي انتظامي ازادامه فعاليت آموزشگاه جلوگيري مي

ين آئين نامه ونظارت برامور مسؤليت رعايت كليه مقررات و ضوابط ا : 10ماده 
  .باشد آموزشگاه به عهده دارنده پروانه تاسيس مي

حضوروغياب زشي، تهيه ونگهداري دفاتر بازرسي،اجراي ضوابط آمو :تبصره
درجلسات  تشرك انات براساس دستورالعمل سازمان،وآماروثبت نتايج امتح
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جراي صحيح ا بر ونظارت مستمر گردد توجيهي كه از طرف سازمان تشكيل مي
  .باشد هاي آموزشي ازوظايف مديرآموزشگاه مي برنامه
 مدير ودارنده پروانه تاسيس آموزشگاه قرارداد استخدامي منعقده بامربي  : 11ماده 

را به صورتي تنظيم مي نمايد كه مدت تمديد استخدام يا قرارداد درفاصله پايان 
نيزجزدرفاصله دودوره  مدير ودوره آموزشي قرارگيرد، به نحوي كه جابجائي مريي 

  .آموزشي انجام نپذيرد
دارنده پروانه تاسيس موظف است موجبات شركت كارآموزاني راكه  : 12ماده 

دوره راطبق قراردادكارآموزي به پايان مي رسانند در آزموني كه توسط سازمان 
  .برگزار مي گردد فراهم نمايد

ست به شكايات ، نظرات و دارنده پروانه تاسيس آموزشگاه موظف ا: 13ماده 
  .پيشنهادات كارآموزان ومربيان آموزشگاه رسيدگي نمايد

منظورشركت درآزمون كارآموزان موظفند پس از پايان دوره آموزشي به  : 14ماده 
 گردد،  حسابي كه ازسوي سازمان تعيين ميريال به)000/40(مبلغ چهل هزار

  .واريزنمايند
وابسته ياتحت پوشش دستگاههاي دولتي كارآموزان آموزشگاههاي  :1تبصره 

ومؤسسات عام المنفعه خصوصي كه هيچگونه شهريه أي دريافت نمي كنند 
  .ازپرداخت مبلغ فوق معاف مي باشند

نها در آموزشگاههاي خصوصي ازطرف افرادي كه هزينه آموزش آ : 2تبصره 
دستگاههاي دولتي و ارگانها پرداخت شده است يا بامعرفي سازمان آموزش فني 

ي به طوررايگان در اين آموزشگاهها آموزش مي بينند، از پرداخت مبلغ اوحرفه 
 از بديهي است در صورت پرداخت شهريه مبلغ مذكور. معاف هستندياد شده 

  .ددگر مي كسر شهريه مقرر
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٨ 
 

  
  

  مربيان، شرايط اشتغال و مسؤليت آنها :فصل سوم
  

  :مربيان بايدحائز شرايط زيرباشند : 15ماده 
   تابعيت ايران-الف
 مسلمان يا پيرو يكي ازاقليت هاي ديني شناخته شده وملزم به رعايت قانون -ب

  .اساسي جمهوري اسالمي ايران
م وابستگي به رژيم  سياسي و فرهنگي و عد،دارا بودن صالحيت اخالقي-پ

مؤثر و   و نداشتن سوء پيشينه كيفري)نظارت مركزيبراساس تشخيص هيئت (گذشته
  . خورداري از حسن شهرتبر
عدم اعتياد به مواد مخدر و دارا بودن سالمت جسمي متناسب باحرفه -ت

  .موردآموزش به تشخيص مراجع موردتأييد سازمان
  .ومي يا معافيت دائم براي مرداندارا بودن گواهي پايان خدمت وظيفه عم--ث
رد آموزش بر اساس  دارا بودن مدرك تحصيلي مرتبط با رشته ياحرفه مو-ج

  كه تائيد شده به مهر دفتر هيئت دولت مي باشد  اين آئين نامه)1(جدول شماره 
ي كه اكه درآزمون صالحيت فني وحرفه  متقاضيان مربيگري در صورتي : 16ماده 

 مي گردد قبول شوند براي آنها كارت مربيگري كه مدت توسط سازمان برگزار
 است از سوي سازمان صادر مي شود در صورت عدم استمرار سالپنج اعتبار آن 

 و شود اعتباركارت مزبورتمديد نمي  اين آئين نامه)15(ماده  مندرج در شرايط
  مجددسيمنوط به بررتغيير استاندارد مربوط و يا بخشي از آن ،تمديد كارت درصورت 

  .ي صاحب كارت خواهد بوداحرفه الحيت فني وـص
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 ٩ 

مربياني كه بدون عذر موجه از ادامه آموزش درطول دوره خودداري  : 17ماده 
نمايند حسب اعالم دارنده پروانه تأسيس آموزشگاه وتشخيص سازمان پس 

  .ازيكباراخطار كتبي كارت مربيگري آنان باطل مي گردد
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١٠ 
 

  
  

  قررات مربوط به كارآموزانم:فصل چهارم 
  

سال )12 (از سن كارآموز براي شركت دردوره هاي آموزشي نبايدكمتر : 18ماده 
  .تمام باشد

 مصوب -كارآموزي قانون)2(سن كارآموزباتوجه به تبصره ماده  حداقل -1تبصره 
  . درمواردخاص با تصويب وزيركار واموراجتماعي قابل تغيير است-1349

سال تمام منوط به ارائه اجازه كتبي ولي يا 15ارآموزان كمتراز پذيرش ك -2تبصره 
   .قيم قانوني كارآموزاست

پذيرش ،آموزش و صدور گواهينامه مهارت براي اتباع خارجي در  -3تبصره 
  .آموزشگاهها با ارايه مجوز اقامت از مراجع ذي ربط مجاز است

 هاي آموزشي حداقل ميزان سوادكارآموزان جهت شركت دردوره : 19ماده 
  .گردد حرفه مربوطه ازطرف سازمان تعيين ميد براساس استاندار
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 ١١

  
  

نظارت وبازرسي و مقررات مربوط به لغو پروانه تأسيس و  : فصل پنجم
  تعطيل آموزشگاه

  
گيرد  نظارت و بازرسي در امور آموزشگاهها توسط افرادي صورت مي : 20ماده 

 صادره از طرف سازمان) وص بازرسيكارت شناسائي مخص(كه داراي معرفي نامه 
  .مي باشند

دارندگان پروانه تأسيس مكلفند مدارك و اطالعات مربوطه را هنگام  : 21ماده 
  .مراجعه در اختيار بازرسان قرار دهند

خارج كردن فتوكپي مدارك از آموزشگاه توسط بازرسان صرفاً با ارائه  : 1تبصره 
  .مجاز استمجوزكتبي سازمان 

ازرسين در صورت مشاهده  هر گونه تخلفي ازمفاد اين آئين نامه ، ضمن ب:2تبصره 
 .درج موضوع دردفتربازرسي آموزشگاه مراتب رابه سازمان گزارش مي نمايند

تعطيل موقت ويا  ، مراتب جهت اتخاذ تصميم در مورددرصورت تكرار تخلف
  . ارجاع مي شودنظارت مركزيبه هيئت  لغوپروانه تأسيس آموزشگاه ،

درصورت عدم ارائه دفتر بازرسي و مدارك و اطالعات مربوطه ، گزارش  :3تبصره
  .بازرسان مالك عمل خواهد بود

حداكثرمدت مجازبراي توقف فعاليت آموزشگاه باكسب اجازه قبلي دو  : 22ماده 
كه اين مدت بيش از دوسال باشدالزم است براي  سال مي باشد درصورتي

  . شودروانه تاسيس مجددبازگشائي آن اقدام به كسب پ



 
 
 
  

  ي آزادا آئين نامه نحوه تشكيل واداره آموزشگاههاي فني حرفه 
 

 

 

١٢ 
 

تعطيل آموزشگاه از طرف دارنده پروانه تاسيس قبل ازاختتام دوره  : 23ماده 
آموزشي  ممنوع است مگردرصورت توافق كتبي كليه كارآموزان با باز پرداخت 

سال توافق كتبي ولي يا سرپرست قانوني 15براي كارآموزان كمتراز ( شهريه آنان
      .)گردد نان بازپرداخت ميالزم بوده وشهريه نيزبه آ
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 ١٣

  
  

  قررات عمومي م :فصل ششم
  

  .نسخه اصلي پروانه تأسيس بايد دردفترآموزشگاه نصب گردد : 24ماده 
 واجد اشخاص يا به شخص انتقال يا واگذاري پروانه تاسيس آموزشگاه -25 ماده

   .شرايط اين آئين نامه با هماهنگي و تائيد سازمان مجاز است
دارندگان پروانه تأسيس موظفند برنامه كاروساعات آموزش آموزشگاه را  : 26ماده 

  .به طوردقيق به سازمان اعالم نمايند
اين ) 8(تغييرمحل آموزشگاه منوط به تحقيق مجددشرايط مندرج درماده: 27ماده 

  .وتحصيل موافقت سازمان مي باشدآئين نامه 
عاليت غيرمرتبط با موضوع تاسيس در محل آموزشگاه نبايد هيچ گونه ف : 28ماده 

  .آموزشگاه وجود داشته باشد
سازمان مي تواند براي كليه واحد هاي صنفي ، خدماتي و توليدي كه :تبصره 

امكانات آموزش كارگران را درمحل كارخود فراهم نموده اند بارعايت مفاد اين 
  .آئين نامه پروانه تاسيس صادر نمايد

بايد با فرهنگ اسالمي وايراني مباينت نداشته ودرتمام نام آموزشگاه مي  : 29ماده 
 تغيير .انتخاب نام آموزشگاه نبايد تكراري باشد.مدت فعاليت آموزشگاه حفظ گردد

  .نام با هماهنگي سازمان توسط اداره كل مجاز مي باشد 
تعطيل هريك ازحرفه هاي موردآموزش يا فعاليت مجددآنها لزوماً بايد با  : 30ماده 
  .ق كتبي سازمان انجام پذيردتواف
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١٤ 
 

كليه آموزشگاههائي كه قبل ازتصويب اين آئين نامه موجوديت يافته اند  : 31ماده 
موظفندازتاريخ ابالغ ظرف مدت يك سال شرايط خودرابا اين آئين نامه تطبيق 

  .دهند
رك تحصيلي دارندگان پروانه تاسيس اين گونه دشرايط حداقل م :تبصره 

كه تائيد شده به مهر دفتر اين آئين نامه ) 1(ول جدول شماره شم آموزشگاهها از
  .مستثني است هيئت دولت مي باشد

مؤسس به هنگام دريافت پروانه تاسيس وتمديدآن ونيزمديرومربي  : 32ماده 
وتمديد آن )  مربيگري –مديريت آموزشگاه (آموزشگاه به هنگام دريافت كارت 

كه تائيد شده به مهر دفتر  را اين آئين نامه) 2 (موظفند مبالغ مندرج درجدول شماره 
  .نمايند  به حسابي كه از طرف سازمان تعيين مي شود واريزهيئت دولت مي باشد

هاي  دستگاهايثارگران و اقوام درجه يك آنان ونيزمدير ومربيان وكارآموزان : تبصره 
آنها به و نهادهاي انقالب اسالمي كه آموزش در اجرايي و سازمان هاي دولتي

   درجهو همچنين كاركنان  سازمان و ادارات كل و خانواده صورت رايگان مي باشد
بسيجيان فعال با ارائه معرفي نامه  نيز  و) پدر  ، مادر ، همسر و فرزند   (  آنان يك

   معاف پرداخت هرگونه وجه مذكور دراين آئين نامهه از ـع مربوطـمراجاز معتبر  
  .مي باشند

 آزمون متقاضيان مديريت آموزشگاه ومربيگري حداقل سالي يكبارازطرف  :33ماده 
سازمان برگزار و تاريخ آن تا يك ماه قبل از انجام توسط رسانه هاي عمومي اعالم 

  .مي گردد
 صرفاً به مردانپروانه تاسيس و كارت مديريت آموزشگاه براي آموزش  : 34ماده 
  .مي شود داده زنان به زنان و براي آموزش مردان
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 ١٥

در مواردي كه رعايت الزام اين ماده به تشخيص سازمان ميسر نباشد : تبصره 
سازمان مي تواند صدور پروانه را تازماني كه صالح بداند ازمفاد اين ماده مستثني 

د ومتقاضي ازهرجهت ننمايد، مشروط برآنكه زنان و مردان به صورت مختلط نباش
  .صالحيت الزم را داشته باشد

آموزش كارآموزان زن صرفاً توسط مربيان زن و آموزش كارآموزان مرد  : 35ماده 
  .صرفاً توسط مربيان مرد بايد انجام شود

 در صورت عدم وجود مربي واجد شرايط بنا به پيشنهاد اداره كل و تائيد -تبصره
 اين  از شمولسازمان سازمان آموزشگاهها مي توانند در مدت زمان مشخص با نظارت 

  .ستثني شوند  مماده
مدت هر دوره آموزشي نبايد ازمدت تعيين شده بر اساس استاندارد كمتر  : 36ماده 
  .باشد
نشروبخش هرگونه آگهي وتبليغات درموردآموزشگاههاي آزاد درصورتي  : 37ماده 

  .مجاز است كه دارندگان پروانه تاسيس قبالً تأييد سازمان را كسب نموده باشند
 به عهده مهارت ن پايان دوره كارآموزان و صدور گواهي نامهانجام آزمو : 38ماده 

  .سازمان است
نامه  در حرفه هايي كه سازمان لزوماً برگزاري آزمون وصدور گواهي:تبصره 

مهارت را الزم تشخيص ندهد ضمن اجراي آموزش و اعمال نظارت كلي سازمان 
ه آموزشگاهها بديهي است مراتب دراين خصوص قبالً ب.آزمون برگزار نمي شود

  .ابالغ مي گردد
سازمان موظف است درتهيه و تدوين استانداردهاي مهارت وآموزشي  : 39ماده 

مشاغل زير مجموعه رشته ها و حرف پزشكي و پيراپزشكي از نماينده  وزارت 
  .بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي دعوت نمايد
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١٦ 
 

ن آئين نامه را در دارنده پروانه تاسيس موظف است يك نسخه از اي : 40ماده 
  .دسترس ومحل ديد عموم كاراموزان قرار دهد 

ميزان شهريه كارآموزان توسط سازمان  با توجه به شرايط منطقه تعيين  : 41ماده 
  .مي گردد و رعايت آن جهت استمرار پروانه تأسيس الزامي است 

نعت به رشته هاي آموزشي مي تواند همه ساله برحسب نياز بازار كاروص : 42ماده 
پيشنهاد سازمان و تصويب وزيركاروامور اجتماعي اصالح وحد اقل ونوع مدرك 
تحصيلي متقاضيان كارت مديريت ومربيگري آموزشگاه به موازات بهبودكيفيت 

افزايش هزينه هاي شركت درآزمون . آموزش فني وحرفه أي دركشورتغيير يابد
 تمديد پروانه تاسيس – كسب پروانه – صدورگواهينامه والمثني آن –مهارت 

وكارت مديريت آموزشگاه و اخذكارت مربيگري وتجديد آن باتوجه به شرايط 
اقتصادي و شاخص هاي بانك مركزي منوط به پيشنهاد سازمان وتصويب 

  .وزيركارواموراجتماعي خواهد بود
آموزشگاههائي كه برطبق قانون يا تصويب نامه هيئت وزيران داراي آئين  : 43ماده 
  . خاص مي باشند از شمول اين آئين نامه مستثني هستندنامه

اعضاي خانواده معظم شهدا و ايثارگران در دريافت مجوزهاي موضوع اين  44ماده 
  .آئين نامه در اولويت خواهند بود

 و 25/8/1370 هـ مورخ 392ت  / 47906 تصويب نامه هاي شماره -45ماده
  .لغو مي شوند  12/2/1379 هـ مورخ 20799ت  / 4583شماره 
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   عناوين رشته ها  و دوره هاي  آموزشي و ميزان مدرك تحصيلي موسس ، مدير ، مربي آموزشگاه هاي  فني  و حرفه اي آزاد– 1جدول شماره 
 

  عناوين  رديف  مدرك تحصيلي
  رشته هاي آموزشي

  عناوين دوره هاي آموزشي
  مربي  مدير  برابر  استانداردهاي مهارت و آموزشي سازمان

 – تعميركار برق خودرو – صافكار – تون آپ – تعميركار اتومبيل سواري –تعميركار اتومبيل گازسوز   اتومكانيك ١
 تعميركار –) قايق ( تعميركار موتورهاي بنزيني – تعميركار موتورسيكلت –تعميركار سوخت رساني ديزل 

رويس و نگهداري  س– تعميركار ترمز خودرو – تعميركار موتورهاي ديزلي دريائي –موتورهاي ديزلي 
  ...... نقاش خودرو و – تودوز خودرو – مكانيك تراكتور و تيلر –تراكتور 

فوق ديپلم اتومكانيك   فوق ديپلم  و باالتر
  و باالتر

 )مرتبط(

 ابزار دقيق – تعميركار تلويزيون رنگي و تعمير كار دستگاههاي صوتي و راديوئي –الكترونيك كار عمومي   الكترونيك ٢
 تعميركار تلفن –) فكس ( تعميركار دورنگار – تعميركارويدئو –كار تلفن روميزي و مكالمه داخلي  تعمير–

 تعمير و نگهداري - كارگر ماهر الكترونيك صنعتي– كابل كش مخابرات – الكترونيك كار صنعتي -همراه 
ير كار يونيت   تعم- تعمير كار دستگاه و تجهيزات دندانپزشكي –دستگاههاي پزشكي و آزمايشگاهي 

  ....دندانپزشكي و 

فوق ديپلم الكترونيك   فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط( و باالتر

 سرايدار –  متصدي اطالعات و انتظامات - تلفنچي -  انديكاتور– متصدي دبيرخانه – بايگان –كارگزين   امور اداري ٣
  ......و 

فوق ديپلم علوم اداري   فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط( و باالتر

 –مقدماتي  ( – حسابدار صنعتي – حسابرس – مسئول حقوق و دستمزد – انباردار– مامورخريد –حسابدار  امورمالي و بازرگاني ٤
 بيمه گر بيمه – مدير فروش -  نماينده فروش- مسئول سفارشات- مسئول صادرات و واردات-)تخصصي 

  ... بازاريابي و –هاي بازرگاني 

فوق ديپلم حسابداري  فوق ديپلم  و باالتر
ويا بازرگاني  و باالتر 

 )مرتبط(
 - تعميركار ماشينهاي الكتريكي– برقكار عمومي – كارگر شبكه هوائي– برقكار صنعتي–برقكار ساختمان   برق ٥

 تعميركار – تعميركار لوازم خانگي گردنده و حرارتي برقي– خشك كن– ظرفشوئي–تعميركار لباسشوئي
  ......ده و لوازم خانگي سردكنن

فوق ديپلم  برق  و  فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(باالتر 
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  ...... پيرايشگر مردانه و - آرايش و پيرايش زنانه  بهداشت و ايمني ٦
  

 ديپلم متوسطه ديپلم متوسطه

  و فوق ديپلم تاسيسات فوق ديپلم  و باالتر  ... آزمايشگر ارشد ميكروب شناسي آب و فاضالب  و   بيوتكنولوژي ٧
 )مرتبط(باالتر

   لوله كش و نصاب دستگاههاي حرارت –لوله كش گاز خانگي و تجاري   تاسيسات ٨
  ......و ) ديگ بخار( كارور نيروگاه –مركزي 

فوق ديپلم تاسيسات  و  فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(باالتر

فوق ديپلم تاسيسات  و  پلم  و باالترفوق دي  كارور جرثقيل ماشيني ، اپراتور آب پاش ،اپراتور غلتك  حمل و نقل ٩
 )مرتبط(باالتر

و )مرتبط(فوق ديپلم   فوق ديپلم  و باالتر  ...  سرپرست صنايع و –تعليمات سرپرستي   خدمات آموزشي ١٠
 باالتر

وق ديپلم مكانيك  و ف فوق ديپلم  و باالتر  ... جوشكاري زيرپودري و- جوشكاري پالستيك– جوشكار گاز –جوشكاري برق   صنايع جوشكاري ١١
 )مرتبط(باالتر  

فوق ديپلم چاپ  و  فوق ديپلم  و باالتر  .... ماشين نويسي فارسي و التين و-  ماشينچي چاپ اسكرين– ماشينچي افست ورقي–صحاف  صنايع چاپ ١٢
 )مرتبط(باالتر 

 رنگ -  خاتم كار–ار چوب  رنگ ك– مدل ساز – قاب سازچوبي – خراط – منبت و معرق كار –درودگري   صنايع چوب ١٣
  ...كار چوب و

فوق ديپلم  صنايع  فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(چوب و باالتر 

  گبه باف  - جاجيم باف – گليم باف - طراح سنتي فرش– رفوگر فرش- فرش باف   صنايع دستي  و هنر ١٤
  سنگ شناسي - از خاك  بازارياب طال–  مليله ساز نقره -فروشندگي طال و جواهر : طال و جواهر سازي 

 ذوب كار فلزات – مدلساز فلزات قيمتي–ريخته گر فلزات قيمتي– مليله كار و زنجيرباف–سنگهاي قيمتي 
  ...... جوشكاروتعميركار فلزات قيمتي و – طال و جواهر ساز–قيمتي

  -باف   گيپور - نقاش روي چرم– نقاش روي شيشه – نقاش روي پارچه – تذهيب – مينياتور - نقاشي 

  ديپلم متوسطه ديپلم متوسطه 
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 تابلوساز –  صدف ساز – قبادوز –  خاتم ساز – پوستين دوز – حصيرباف –  مكرومه باف –مرواريد باف 
) سنگ تراش (  حجار– آئينه كار – قالب باف چرم و جير – عروسك دوز - معرق كارالياف گياهي–تزئيني 

  .... قلم زن و- معرق كار- خاتم كار–  مليله ساز نقره – حجم ساز –
  ....  تراشكار شيشه و كريستال و-شه گريشي

  .... برشكار رويه كفش ماشيني و- پيش كار-  پستايي ساز- توپ دوز چرمي طراح كيف و كفش
) خميرچيني( گلهاي مصنوعي گلسازي-  سازنده ميوه هاي خميرچيني –سازنده گياهان مصنوعي : گلسازي 

گالبتون : دوختهاي تزئيني با دست  -  ...زئيني و  مسگر ت–  گل آرايي گلهاي خشك –شمع سازي -..... و
 -   تكه دوز-  پولك و منجوق دوز-  مرواريد دوز- ابريشم دوز-   پته دوز- شبكه دوز- دوز) مليله( سرمه -وز

 گلدوز -تكه دوز  با چرخ - سوزن دوز بلوچ- گلدوز دستي- وز گالبتون د-قالب دوز كاموا و كوبلن دوز
  زئيني طراح دوخت هاي ت-ماشيني 

كمك طراح  - مديريت خانواده - .... متصدي البراتور عكاسي و– عكاسي عمومي - گرافيك -سفالگر  
  صنعتي

 آزمايشگر آزمايشگاه شيمي قند – كارگر آزمايشگاه فيزيك كاشي سازي –آزمايشگر تستهاي شيميائي فلزات   صنايع شيميايي ١٥
  .. رنگرز پوست و -

 فوق ديپلم  شيمي و  فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(باالتر 

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

فوق ديپلم  صنايع  فوق ديپلم  و باالتر
غذايي و باالتر 

 )مرتبط(

  صنايع غذايي ١٦

  ديپلم متوسطه   ديپلم متوسطه  ....  آشپز هتل و– شيريني پزي-طباخي - نانوائي

 كابينت ساز – اسكلت ساز فلزي –  ورق كار -   در و پنجره ساز پروفيل آهني–درو پنجره ساز  آلومينيوم   صنايع فلزي ١٧
  ...... قفل و كليد ساز و – چاقو ساز –

 فوق ديپلم  مكانيك و  فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(ر باالت
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 رفوگر پارچه – رنگرز پارچه – جوراب باف ماشيني – پتوباف – چاپ پارچه – بافندگي –ريسندگي   صنايع نساجي ١٨
 –دستي (  بافندگي -  مكانيك ماشينهاي بافندگي– مكانيك ماشينهاي چندالكني فيتيله –پشمي وفاستوني 

  ......و ) ماشيني 

 فوق ديپلم نساجي  و  فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(باالتر

 بچه - ضخيم دوز زنانه- نازك دوز زنانه- كاپشن دوز-  شلوار دوز– ضخيم دوز مردانه –نازك دوز مردانه   طراحي و دوخت ١٩
 الگو ساز و برشكار لباس زنانه – برشكار – راسته دوز – طراح لباس زنانه و بچه گانه -گانه و دخترانه دوز

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

 ديپلم متوسطه ديپلم متوسطه

 بتون –  بند كش – قالب بند – كاشي كار – گچ بر –  نقاش ساختمان - نقشه كش ساختمان -نقشه بردار   عمران ٢٠
  ...... ماكت ساز و – آرماتوربند – عايق كار – سنگ كار – گچ كار –ريز 

فوق ديپلم عمران  و   فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(باالتر

 برنامه – برنامه نويسي پاسكال – طراح و نقشه كش اتوكد – سخت افزار – C برنامه نويس –كارور رايانه   فناوري اطالعات ٢١
  ...... و V.B برنامه نويسي – Foxproنويسي 

 فوق ديپلم رايانه  و  فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(باالتر 

 چيني – برشكار شيشه ايمني - درجه بندي كاشي- رنگ ساز كاشي سنتي-  ساخت كاشي–سراميك ساز    غير فلزيكاني هاي ٢٢
  ...سازي و 

  فوق ديپلم  و باالتر  فوق ديپلم  و باالتر

امور (كشاورزي  ٢٣
  )زراعي و باغي

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

 فوق ديپلم كشاورزي   فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(و باالتر 

امور (كشاورزي  ٢٤
  )دامي و آبزيان

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

فوق ديپلم  دامپروري و  فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(باالتر 

ماشين ( كشاورزي  ٢٥
  )آالت كشاورزي

 كارور ماشين آالت و ادوات – تعميركار ماشينهاي ثابت زراعي –تعميركار ماشينهاي برداشت علوفه 
كارور ماشين )  برداشت ماشين هاي( كارور ماشين آالت و ادوات كشاورزي –) ماشينهاي كاشت(كشاورزي 

  ......و ) ماشين هاي خاك( آالت و ادوات كشاورزي 

  فوق ديپلم  و باالتر فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(
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 مدير دفاتر خدمات مسافرتي و - مهماندار قطار- راهنماي تور خارجي- راهنماي تور داخلي- مدير تور  گردشگري ٢٦
  ...... مدير فني و فروش بليط و –داخلي و خارجي  سرپرست فروش بليط پروازهاي –جهانگردي 

 فوق ديپلم مديريت  و  فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(باالتر 

  ......و ) كامپوزيت (  قالب گير و ريخته گر مواد تركيبي – ريخته گر –مدل ساز   متالوژي ٢٧
  

   فوق ديپلم  و باالتر  فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(

منابع محيط زيست و  ٢٨
  طبيعي

   آمار برداري جنگل -)در بخش عمليات دفتري ( آماربرداري جنگل –بهره برداري جنگل 
  ......و ) در بخش عمليات داخل جنگل ( 

   فوق ديپلم  و باالتر  فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(

 تعمير – تعمير كار سانترال تلفن - تعمير كار تلفن همراه  –تعمير كار تلفن روميزي و دستگاه مكالمه داخلي   مخابرات ٢٩
  ......و ) فاكس ( كار دور نگار

   فوق ديپلم  و باالتر  فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(

   فوق ديپلم  و باالتر  فوق ديپلم  و باالتر  ... سركارگر حمل مواد ، زمان سنج و- سرپرست بسته بندي –كارآفرين   مديريت و صنايع ٣٠
 )مرتبط(

  ...... نقشه كش معدن و – كارگر استخراج ذغال –دن كار عمومي مع  معدن ٣١
  

 )مرتبط( فوق ديپلم معدن و باالتر  فوق ديپلم  و باالتر

 – تعميركار هيدروليك -  نقشه كش صنعتي - صفحه تراش – فرزكار – اسپارك كار – تراشكار –قالبسازي   مكانيك ٣٢
 ماشين –) عمومي (  مكانيك ماشين آالت صنعتي –اي اداري تعمير و نگهداري ماشينه–تعميركار پنوماتيك 

  ....خودرو  و  تزئينات - طراح بدنه– طراح قالب – قالبسازي – مكانيك صنايع – نقشه كشي –ابزار 

 فوق ديپلم مكانيك  و  فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(باالتر 

  - انباردار هتل-ل اتاق دار هت- معاون خانه داري در هتل–مدير هتل   هتلداري ٣٣
  ... متصدي البسه در هتل و -  شيشه شوي هتل 

 فوق ديپلم هتلداري و  فوق ديپلم  و باالتر
 )مرتبط(باالتر 

  . ساير عناوين رشته ها  و دوره هاي آموزشي بر اساس فهرست استانداردهاي مصوب سازمان  تهيه و اعالم خواهد شد-1
  . توسط هيات مركزي تعيين خواهد شد معادل آنحداقل مدرك تحصيلي و‘ در موارد خاص -2
و سوابق تجربي الزم آنان ) استاد مربي‘ سرمربي  ‘ ارشد مربي‘مربي (شرايط كسب هر يك از عناوين مربيان ‘ مدارك تحصيلي  مرتبط ‘  حداقل سطح تحصيالت و رشته تحصيلي-3

  .ط سازمان اعالم خواهد شدحسب دوره هاي آموزشي به تفكيك استانداردهاي مهارت و آموزش توس
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    هزينه صدور و تمديد پروانه تاسيس و هزينه تمديد كارت مديريت و مربيگري آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد - 2جدول شماره 
 

  هزينه تمديد  هزينه  صدور

  پروانه تاسيس  عناوين رشته  هاي آموزشي
با اعتبار (

  )ساله5

كارت 
  مديريت

با اعتبار (
  )ساله5

ارت ك
  مربيگري

با اعتبار (
  )ساله5

پروانه 
  تاسيس

با اعتبار (
  )ساله5

كارت 
  مديريت

با اعتبار (
  )ساله5

كارت 
  مربيگري

با اعتبار (
  )ساله5

 خدمات آموزشي – بهداشت و ايمني – امور مالي و بازرگاني –امور اداري 
 -  هتلداري– گردشگري – طراحي و دوخت – صنايع دستي و هنر –) مديريتي(

  ايع غذايي صن
   ريال000/375

000/190 
  ريال

000/190   
  ريال

000/90 
  ريال

000/90  
  ريال

000/90  
  ريال

 ماشين آالت -)امور دامي و آبزيان (  كشاورزي -)امور زراعي و باغي (كشاورزي 
   محيط زيست و منابع طبيعي –كشاورزي 

   ريال000/500
000/250 

  ريال
000/250   

  ريال
000/250 

  ريال
000/125  

  ريال
000/125  

  ريال

 – صنايع چاپ –صنايع جوشكاري - بيوتكنولوژي- برق– الكترونيك –اتومكانيك 
  صنايع - حمل و نقل- تاسيسات– صنايع فلزي – صنايع شيميايي –صنايع چوب 

- مديريت و صنايع – مخابرات – متالوژي – كاني هاي غير فلزي – عمران -نساجي
  معدن –مكانيك 

   ريال000/625
000/300 

  ريال
000/300   

  ريال
000/300  

  ريال
000/150  

  ريال
000/150  

  ريال

  000/750  فناوري اطالعات
   ريال

000/375  
  ريال

000/375  
  ريال

000/375 
  ريال

000/190  
  ريال

000/190  
  ريال

 




