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هاي فني و حرفهه اي و اهام ن ن هروي آموزشقانون كار جمهوري اسالمي ايران و به منظور گسترش  111در اجراي ماده 

 ، اول دي و خدمااي مكلفند در ايجهاد مراكه  كل ه كارفرمايان واحد هاي صنعتي" ساني ماهر مورد ن از مبني بر اينكهان

فني و حرفه اي وزارت كار و امهور اجتمها ي همكهاري  زا را  آموزشكارگاهي با سازمان  جواركارگاهي و ب ن آموزش

ماده  5و به استناد ابصره  15/11/1731مورخ  ه 211/ت25125به شماره نامه ه ئت وزيران  و پ رو اصويب "بعمل آورند.

  :مي باشدبه شرح زير  دستورالعمل ايجاد و ااس س مراك  جواركارگاهي و ب ن كارگاهيواحده مذكور 

 

 تعاريفكليات و 

 .سته به وزارت كار و امور اجتما يفني و حرفه اي كشور واب آموزشسازمان   :سازمان

بهوده و يهو واحهد بهه از خط اول د ي مستقل آموزشاجه  ات مرك ي است كه از لحاظ   :يكارگاه مركز آموزش جوار 

 آن را ااس س و اداره نمايند. نداوان انهايي و يا چند واحد به اشتراك مي

 استفاده از امكانات خط اول د انجاا مي گ رد. با آموزشرمرك ي است كه در آن ام  :كارگاهي مركز آموزش بين

از جملهه اسهتفاده از  اوانايي انتقال دانه  فنهي بهه كهارآموزان ،رب گريفردي است كه ضمن احراز شرايط م  :مربي 

  انجهاا ارزشه ابي  هي دوره و پايهان دوره را م هاب همچنه ن اوانهايي و فنهووري روز و  آمهوزشاجه  ات كارگهاه 

 ي داشته باشد. آموزشمهارت و  استانداردهاي 

فني و حرفه اي اجه   شده است و كارآموزان در آنجا  وزشآم برنامه هايمكاني است كه براي اجراي  :يآموزش كارگاه 

 .هاي  زا را بر اساس استانداردهاي مصوب كسب مي نمايند مهارت

 ههاي شه ل يها اراقهاي براي كسب مهارت ي مع نيآموزشفردي است كه به منظور فراگ ري مهارت در دوره  :كارآموز

 .ك ف ت كاري شركت مي نمايد

 .ندا اول دي و خدمااي مي باشند كه به اول د محصول يا ارائه خدمت مش ول اي صنعتي،واحده  :بنگاه اقتصادي

شده در   ي ارائهآموزشم اب  با اقويم به رشته اي غالب مي گويند كه ب شترين درخواست برگ اري دوره را   :رشته غالب

 داشته باشد. رح اوج هي بنگاه اقتصادي جهت دريافت پروانه بهره برداري 

 فني  آموزشا سازمان ااستان كشور مي باشد كه احت نظ 71فني و حرفه اي مستقر در  آموزش كل  ادارات  :رات كلادا

 .و حرفه اي كشور فعال ت مي نمايند
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         پروانهفني و حرفه اي كشور  آموزشب ن كارگاهي يا جوار كارگاهي مي باشد كه سازمان آموزش مرك    :آموزش ركزم    

 مي نمايد. اهدا بنگاه اقتصادين را با شرايط مشخص به آ اريبهره برد

است كه بر اساس ضوابط ارزش ابي مهارت " فني و حرفه اي آموزشگواه نامه مهارت " نوان اختصاري   :گواهينامه

 كارآموزان و ن روي كار اوسط سازمان صادر مي گردد. براي

كه هنوز مورد ااي د سازمان قرار نگرفته است ي آموزشستاندارد ي فاقد اآموزشچنانچه دوره    :گواهي حضور در دوره

كهد  "آموزش در صنايع"و  "شايستگي"كه در قالب استانداردهاي آموزشي باشد   يآموزش يا بخشي از استاندارد

 صادر مي گردد.با ر ايت ال امات ذيل  گواهي حضور در دورهدر اينصورت استاندارد دريافت نكرده باشد 

  گردد.هاي مورد ن از دوره لحاظ شن ازپ ر ايت 

  فني و بهداشتي دوره لحاظ گردد.ال امات ايمني 

 (فقط به افراد پذيرفته شده گواهي حضور ا  اء مي گردد)بي انجاا شود رآزمون پايان دوره اوسط م. 

را گوينهد در مشخصات شايستگي ها و اوانمندي هاي مورد ن از براي  ملكرد موثر در محه ط كهار  استاندارد شغل:

 بعضي از موارد استاندارد حرفه اي ن   گفته مي شود.

 نقشه ي يادگ ري براي رس دن به شايستگي هاي موجود در استاندارد ش ل. :آموزش استاندارد

مجمو ه اي از ا داد قراردادي مي باشند كه اوسط سازمان ب ن المللي  بقه بندي مشاغل به منظهور  :كد استاندارد

معمهو  در كشهورهاي مختلهر بهراي  ،ي افك و رشته ها و زير مجمو ه هر رشته اع  ن شده اسهتهماهنگي برا

 مصارف ملي ا   رااي در اين كدها منظور مي شود.

 .ي مربوط به فراگ ري چند حرفه هم خانواده مي باشدآموزشمجمو ه برنامه هاي   :يآموزش رشته 

  .دمنانمي را حرفه آموزشي ش ل  ي مورد ن از يوها مجمو ه مهارت  :يآموزش حرفه 

 به يو استاندارد آموزشي.حداقل زمان و جلسات مورد ن از براي رس دن    :يآموزشطول دوره 

 اوانايي انجاا كار در مح ط ها و شرايط گوناگون به  ور موثر و كارا برابر استاندارد. شايستگي:

مي باشد و بهه دارنهده آن مرك  آموزش  به منظور ااس سست بنگاه اقتصادي موافقت اول ه با درخوا :موافقت اصولي

 ا  ا مي گردد.  پروانه ااس س و بهره برداري در صورت احراز شرايط ين دستورالعملام اب  

  بوه كه توسط كميته آمووزش در نويا    آموزشجوز تاسيس و بهره برداري از مركز م :پروانه تاسيس و بهره برداري

 ود.بيگاه اقتصادي داده مي ش
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بررسي و ارائه پروانه تاسيس و بهره برداري مركز آمووزش بوه كميته اي است كه به ميظور   :در صنايع آموزشكميته 

، تصوو   وووابط آمووزشنظارت بر حسن اجراي برنامه هواي كوارآموزي مراكوز هاي اقتصادي،  درخواست بيگاه

 با تركي  ذ و  تكولي  موييت هاي قانوني و بررسي هز يه هاي كارآموزي جهت اعمال معاف هاي ومن كارآموزش

  :گردد

 نماينده وزير اعاون كار و رفاه اجتما ي.-1

 فني و حرفه اي كشور و يا نماينده ااا ا خت ار سازمان. آموزشرئ س سازمان -5

 نماينده وزاراخانه ذيربط. -7

 يو نفر نماينده كارفرما.-4

ن هاز   ي مهوردآموزشجهت برنامه ري ي و اجراي دوره هاي  موزشآ فردي م لع به امر :بنگاه اقتصادي آموزشمسئول 

 كارفرمايان كه در بنگاه اقتصادي مش ول فعال ت است.

كه شامل سه  ،فرايند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يو شايستگي بدست آمده است يا خ ر  :ارزشيابي

 كتبي  ملي و اخالق حرفه اي خواهد بود. ،بخ   ملي

كه از مرب ان دوره آمهوزش اسهتاندارد انتظهار       ،حداقل اوانمندي هاي آموزشي و حرفه اي حرفه اي مربيان: صالحيت

 مي رود.

–كه اوانايي انجاا ارزش ابي مهارت كهارآموزان ) ملهي  آزمونگر فردي است با ويژگي مورد ااي د سازمان :آزمونگر

 باشد.ها را دارا مي با حفظ استاندارد كتبي يا پروژه (

در صنايع و بر اساس مصهوبات  آموزشاست كه احت نظارت كم ته  كم ته اي  :در صنايع استاني آموزشنظارت  كميته

  :ذيل اشك ل مي گردد و وظاير آن  مل خواهد نمود و با ارك ب

 .نظارت استان( كم تهمدير كل استان )رئ س -1

 .اداره كل آموزشمعاون  -2

 .ه كلادار رئ س آموزش و پژوه  -3

 رئ س اداره سنج  و ارزش ابي اداره كل.  -4

 .نظارت استاني( كم ته)دب ر  اداره كل در صنايع آموزش مسئول -4
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 نظارت آموزش در صنايع استاني كميته وظايف

  رح اوج هي بنگاه اقتصاديمستندات و  ،بررسي مداركارائه موافقت نامه اصولي پس از . 

  احراز شهرايط پروانهه و حصول ا م نان از بررسي ته آموزش در صنايع پس از ارسال مدارك ااي د شده به كم

  .آموزشمرك  ااس س 

 ب ن بنگاههاي اقتصادي.آموزشي همكاري  هاي نظارت بر اواف  نامه 

  آموزشو برگ اري آزمون در مراك   آموزشبرنامه ري ي و نظارت بر اجراي. 

 بنگاه هاي اقتصادي در س ح استان. بررسي و ااي د دوره هاي آموزشي برگ ار شده در 

 

 

 

 آموزشضوابط و مقررات صدور و تمديد پروانه تاسيس مركز 

 

  كارگاهي و بين كارگاهي مركز آموزش جوار ت اصولي قصدور مواف –الف 

هر بنگاه اقتصادي داراي پروانه كسب براي واحدهاي صنفي و پروانه ثبت شركتها براي واحدهاي صنعتي كه 

اداره  ش خود را با ارائه  رح اوج هي به زا است درخواست ايجاد مرك  آموز ،ول آموزش باشدداراي مسئ

كل استان ارسال نمايد و كارشناس آموزش در صنايع اداره كل استان ضمن بررسي  رح اوج هي از محل 

استان به بنگاه  مدير كل با امضاي 8بازديد نموده و در صورت نظر مسا د، موافقت اصولي بر اساس فرا شماره

 اقتصادي داده مي شود. مدت ا تبار موافقت اصولي مذكور حداكثر ش  ماه مي باشد.

 

 

  كارگاهي و بين كارگاهي مركز آموزش جوار صدور  پروانه بهره برداري  -ب 

با ا الا بنگاه  و شرايط صدور پروانه بهره بردارينظر بنگاه مبني بر پس از دريافت موافقت نامه اصولي در صورت احراز 

آموزش در صنايع اداره كل، داره كل استان به همراه كارشناس معاون آموزش ا اقتصادي به اداره كل استان پس از بازديدِ

 كم ته آموزش در صنايعبه خواسته شده مدارك  زا  ،در كميته نظارت آموزش در صنايع استان احراز شرايطدر صورت 

صادر مي گردد. مدت ا تبار   آموزش اوسط كم ته آموزش در صنايع بهره برداري مرك  ، پروانهااي دارسال و در صورت 

 سال از ااريخ صدور مي باشد. 7پروانه مذكور 
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  آموزش جوار كارگاهيط صدور پروانه بهره برداري مركز شراي

  :ي باشدكارگاهي در بنگاه اقتصادي به شرح زير م امكانات و اجه  ات  زا ايجاد  مرك  آموزش جوار

نفر با مشخصات حداقل  15نفر پرسنل حداقل يو كالس با ظرف ت  711 به ازاء اا :كالس )كالسهاي( تئوري -الف 

 متر مربع  زا مي باشد. 55متر و مساحت كل   4 رض 

كالس و  7حداقل  وجود نفر پرسنل 1711اا  811از   ،نفر پرسنل وجود حداقل دو كالس 811اا  711از   :1ابصره 

 كالس  با مشخصات ياد شده ضروري است.  4وجود  حداقل  نفر پرسنل  1711ب   از 

نفر كارآموز مساحت كالس آموزشي به ازاء هر نفر كارآموز  15در صورت برگ اري كالسهاي ائوري ب   از  :5ابصره

 يو متر مربع اف وده مي شود.

 وسايل و تجهيزات و شرايط كالس تئوري

 متر. 7حداقل  اخته وايت برد به  رض 

  ويدئو پرژكتور ياLCD . 

  دد(. 15صندلي دسته دار كار آموز )حداقل  

 .م   و صندلي استاد 

 .وسايل سرمايشي و گرمايشي و اهويه م بوع مناسب 

 .نور كافي ، رنگ مناسب ، نداشتن آلودگي صواي و بهداشتي 

  ...اجه  ات ايمني شامل كپسول آا  نشاني و 

 مطالعهو سالن  كتابخانه– -ب 

 :كتابخانه مرك   آموزش جوار كارگاهي از امكانات زير برخوردار مي باشد

   متر مربع است. 51حداقل مساحت كتابخانه 

 وجود داشته باشد. (اخصصي %21 مومي و  %21) حداقل به ازاء هر شاغل يو  نوان كتاب 

 وجود ج وات اخصصي، مقا ت، مجالت اخصصي،  CD   آموزشي به اعداد كافي.آموزشي و نرا اف ارهاي 

 كارگاه  آموزشي -ج 

 ي در رشته/ رشته مجه  به اجه  ات كاف حداقل يو كارگاه آموزشي مي بايست مرك  آموزش جوار كارگاهي

/. م اب  با استاندارد/ استانداردهاي آموزشي مورد نظر را دارا  2 حداقل با ضريب اجه  هاي مورد اقاضا 

 باشد. 
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و  11و بر اساس فرا شماره  تناسب با نوع رشته كارگاه غالب با لحاظ ضريب اجه  حداقل مساحت كارگاه م

  مي باشد.اعداد كارآموز مندرج در استاندارد آموزشي 

 : داريم 2/1اندازه مساحت كارگاه ااس سات با ضريب اجه   حداقل جهت محاسبه   :مثال

 2/1*)ضريب اجه  (15موز استاندارد(*)اعداد كارآ4رشته ااس سات( در =)مساحت هر نفر54متر مربع

 به اعداد  غ ره حسب مورد ،   نو و، ايمني كامل شامل )كاله، دستك اراي نور كافي  زا است كارگاه د

امكانات  ،(، كپسول آا  نشاني و جعبه كمو هاي اول ه دد)جهت مربي و كمو مربي( 5الوه آموز به  كار

ااس سات الكتريكي  ،ي از گازهاي سمي )در رشته هاي خاص(مسموم ت ناش ،ايمني در زم نه برق گرفتگي

 باشد. موارد مرابط م اب  با استاندارد و استاندارد 

كارگاهي را دريافت مي نمايند كهه بهر  مرك  آموزش جوارانها رشته هايي مجوز برگ اري در  بديهي است : 1تبصره

صنايع اداره كل، اجه  ات، امكانهات و مهواد  آموزش دريا كارشناس  مسئولظر مربي مربو ه و ااي د اساس ن

داشته ره را به اندازه كافي در كارگاه آموزشي هاي مورد نظر در استاندارد دو مصرفي مورد ن از م اب  اوانايي

 (3)فرا شماره  باشند.

ايست برابر حداكثر اعداد كار آموز شركت كننده در كارگاه مي ب مرك  آموزشدر صورت برگ اري  دوره در   :2تبصره

بديهي است در غ ر اينصورت كارگاه بايد  .آموزشي باشد د در اعداد نفرات استاندارد دورهبا ضريب اجه  ات موجو

 در چند نوبت برگ ار گردد.

  دفتر  آموزش -د 

 :مي باشد زير امكانات با در مرك  آموزش لحاظ شود ايجاد دفتر آموزش  زا استاز جمله مكانهايي كه 

 متر مربع 51احت دفتر  آموزش حداقل مس. 

 داراي حداقل يو م   و اعدادي صندلي مناسب. 

   آموزشي كارآموزانپرونده هاي نگهداري  جهتكمد. 

صوير آخرين مدرك احص لي ا ، كس ،ا ال ات كامل پرسنلي دارايآموزش بايد پرونده هاي  :نكته

آموزشي  ي شده دوره هاي  و اي ن از سنجيفرا ه ،آموزشي گذرانده شده، اصوير گواه نامه هاي كارآموزان

 باشد.

 با بنگاه در پرونده آموزشي آموزان غ ر پرسنل بنگاه اقتصادي قرار دادن متن اوافقنامهر خصوص كارد 

 ال امي مي باشد. كارآموز



 8  
    

  رايط صدور پروانه بهره برداري مركز آموزش بين كارگاهيش

  :ن كارگاهي در بنگاه اقتصادي به شرح زير مي باشدب  آموزش مرك امكانات و اجه  ات  زا ايجاد 

  تئوريكالس )كالسهاي( -لف ا

 متر و حداقل مساحت 4خصات حداقل  رض نفر با مش 15نفر پرسنل حداقل يو كالس با ظرف ت   711به ازاء اا  

 متر مربع  زا مي باشد. 55

كالس و ب    7حداقل نفر پرسنل وجود  1711اا  811از  ،حداقل دو كالسوجود  نفر پرسنل 811اا  711:  از 1 ابصره

 كالس  با مشخصات ياد شده ضروري است.  4حداقل پرسنل وجود نفر  1711از 

آموزشي به ازاء هر نفر نفر كارآموز مساحت كالس  15  از صورت برگ اري كالسهاي ائوري ب در  :5ابصره 

 كارآموز يو متر مربع اف وده مي شود.

كارگاهي را دريافت مي نمايند كه  مرك  آموزش ب نست انها رشته هايي مجوز برگ اري در بديهي ا :7ابصره

ظر مربي بر اساس نو اعداد كارآموزان ن   استاندارد آموزشي دوره و  در هاي مورد نظر متناسب با اوانايي

و مواد مصرفي مورد  اجه  ات، امكاناتبه اندازه كافي آموزش در صنايع اداره كل، مربو ه و ااي د كارشناس 

 داشته باشند.را در خط اول د ن از 

 

  وسايل و تجهيزات و شرايط كالس تئوري

  متر. 7اخته وايت برد به  رض حداقل 

   ويدئو پرژكتور ياLCD. 

  دد(. 15صندلي دسته دار كار آموز )حداقل  

 .م   و صندلي استاد 

 .وسايل سرمايشي و گرمايشي و اهويه م بوع مناسب 

 نداشتن آلودگي صواي و بهداشتي.في، رنگ مناسبنور كا ، 

 ...اجه  ات ايمني شامل كپسول آا  نشاني و. 
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 :دفتر  آموزش -ب

  .در مرك  آموزش لحاظ شود ايجاد دفتر آموزش مي باشد زا است از جمله مكانهايي كه 

  متر مربع 51حداقل مساحت دفتر  آموزش. 

 ي مناسبداراي حداقل يو م   و اعدادي صندل.  

 آموزشي كارآموزان جهت نگهداري پرونده هاي كمد. 

صوير آخرين مدرك احص لي ا ، كس ،ا ال ات كامل پرسنلي آموزش بايد داراي: پرونده هاي نكته

آموزشي  ي شده دوره هاي  فرا هاي ن از سنجي و ،آموزشي گذرانده شده، اصوير گواه نامه هاي كارآموزان

 باشد.

 با بنگاه در پرونده  آموزشي غ ر پرسنل بنگاه اقتصادي قرار دادن متن اوافقنامه آموزانر خصوص كارد

 ال امي مي باشد. كارآموز

 

 شرايط تمديد پروانه:

در صورت احراز شرايط دستورالعمل اجرايي و استان جهت امديد پروانه با ارسال درخواست بنگاه به اداره كل 

 يد پروانه مرك  اقداا خواهد شد.نسبت به امد قانوني س از  ي مراحلپجاري 
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  فرآيند تاسيس مركز

بهه اداره كهل   1همراه فهرا شهماره بايد درخواست خود را به مرك  آموزش  بنگاه اقتصادي متقاضي ااس س  .1

 احويل نمايد.استان 

ز كاري پهس رو 11حداكثر  و فرا هاي  زا اوض حاتو ارائه بررسي جهت اداره كل  صنايعآموزش در مسئول  .5

 .مي نمايد را اكم ل 2و فرا شماره بازديد از بنگاه از درخواست بنگاه 

 اوسط بنگاه اقتصادي. كل استان اداره( به 9 شماره ارائه  رح اوج هي اكم ل شده )فرا .7

ه ئت نظارت آموزش در صهنايع اسهتان  اقتصاديروز كاري پس از دريافت  رح اوج هي از بنگاه  11حداكثر  .4

 نمايد. اقداا( 8موافقت اصولي )فرابا ندور با ذكر د يل و يا ااي د دا ااي د مرك  نسبت به  

 مكان مورد نظر اام ن ماه نسبت به  2حداكثر اا مدت  ،موظر است پس از اخذ موافقت اصوليبنگاه اقتصادي  .2

  ،كتابخانهه ،شهيوزههاي آم كارگهاه ،و اصاوير كالسههاي ائهوري 2 ، 4، 7 ، 5شماره فرمهاي و ارسال  اكم لو 

ههاي  هها و كارگهاه چ دمان اجه  ات آموزشي در كالس ،پالن مرك  آموزش با ج ئ ات كامل ،ساختمان آموزش

 اقداا نمايد در غ ر اينصورت موافقت اصولي وي مل ي خواهد شد. نظارت استان كم تهبه مذكور 

 آموزش و معاون مي بايستنظارت  كم ته ،يكاري از دريافت ا الا آمادگي بنگاه اقتصاد روز 11حداكثر پس از  .2

چنانچه مركه  از  از مكان آموزشي معرفي شده ا  اا نمايند.جهت بازديد اداره كل را آموزش در صنايع مسئول 

 11)فراااي د نگردد، نواقص موجود مي بايست به ا الع بنگاه اقتصادي رسانده اا رفع شهود.كم ته نظارت سوي 

 اكم ل شود(

گه ارش بازديهد و  ،فرمهاي اكم هل شهده مربو هه همراهبه  مرااب را  ،تان در صورت ااي دنظارت اس كم ته .3

آمهوزش در جهت  رح موضهوع در كم تهه سازمان  كسهاي اخذ شده از مرك  به دفتر امور آموزش در صنايع 

 ارسال مي نمايد.  با امضا مدير كل صنايع 

نظهارت آمهوزش در  كم تههدريافت مسهتندات از  ازپس حداكثر يكماه آموزش در صنايع مي بايست كم ته  .8

 ودت داده  ،افتي اقداا و در صورت ااي د نشدن، موارد جهت اصالحصنايع استان، نسبت به بررسي مدارك دري

 آموزش مبادرت نمايد.روانه ااس س و بهره برداري مرك  شود و در صورت ااي د، نسبت به صدور پ

ور از سوي كم ته اشخ ص داده شود، مرااب از  ريه  اداره كهل بهه آموزش مذك در مرك  اشكا ايچنانچه   .9

 بهه منظهور ا الع بنگاه رس ده و بنگاه اقتصادي مي بايست نواقص ياد شده را بر رف نموده و نتايج حاصهله را
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آموزش در صنايع استان و  ي مجدد مراحل فوق به اداره كل ا الا  آموزش و مسئولمجدد اوسط معاون  بازديد

 ند.نماي

پس از صدور پروانه بهره برداري مرك ، پروانه مذكور به اداره كل ارسال شده اا با هماهنگي با بنگاه اقتصادي  .11

 در روز افتتاح مرك ، به بنگاه اقتصادي اقديم  شود.

 

 

 بنگاه اقتصاديشرايط 

 تصادي بايد داراي شرايط ذيل باشد:بنگاه اق  

 پروانه ثبت شركت و يا كدصنفي.  .1

 ي.آموزشو چارت مناسب  آموزشول مسئ  .5

 صنايع استان(.نظارت  كم تهنداشتن منع قانوني فعال ت )با نظر   .7

 .فعال بودن بنگاه اقتصادي  .4

 ا   هر كهاربري محهل ، دا همكاري مهوثري همچون به  لل آموزشدرصورت ل و پروانه ااس س مرك  ابصره: 

اوسعه و اجه   به دستگاههاي مربو ه  ،اف تهاي ايجادمرااب جهت بازپرداخت مبالغ دريافتي بابت مع ،شآموز

 مي گردد. ا الا

 

  :بنگاه اقتصادي به شرح ذيل مي باشدوظايف و اختيارات 

  و ارائه مدارك  زا  ي اشريفات قانوني م اب  اين دستورالعمل. آموزش مرك درخواست صدور پروانه ااس س 

 نظهارت  كم تههوسايل  زا مورد ااي هد  اجه  ااي و ،داشتيبه ،معرفي مكان و محل مناسب كه از لحاظ ايمني

 استان باشد.آموزش در صنايع 

 استان.آموزش در صنايع نظارت  كم تها   ر كاربري از  ،اخذ مجوز قبل از هرگونه ا   ر محل ساختمان 

 ااي د(. استان )جهتآموزش در صنايع نظارت  كم تهبه  آموزشواجد شرايط براي مرك   آموزش معرفي مسئول 

  انتخاب شده از  رف بنگاه.ااي د صالح ت مرب ان 
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 نحوه احراز صالحيت مربيان

  :باشند داراي شرايط  مومي و اختصاصي ذيل  زا استمرب ان 

  :الر( شرايط  مومي

 مسلمان يا پ رو يكي از اقل ت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. .1

 . ت فرهنگي و س اسيدارا بودن صالح .5

  دا اشتهار به فساد و اجاهر به فس . .7

  دا ا ت اد به مواد مخدر. .4

  دا سابقه محكوم ت ك فري موثر. .2

 .آموزشدارا بودن سالمت جسمي متناسب با حرفه مورد  .2

 وظ فه  مومي يا معاف ت دائم يا معاف ت احص لي براي آقايان. دارا بودن گواهي پايان خدمت .3

  :ي شاملب( شرايط اختصاص

 اخصصي لحاظ شده در استاندارد هايفني و  ،اوانائ هاي  مومي بودن حداقل مدرك احص لي و همچن ندارا 

 ي مصوب مربو ه.آموزش

 مي باشد.بنگاه اقتصادي  آموزش  ت اختصاصي مرب ان بر  هده مسئولمسئول ت بررسي و ااي د صالح 

  ب  ضوابط ابالغي مورد  ، مومي و اختصاصي مربيبنگاه اقتصادي در صورت احراز صالح ت  آموزشمسئول 

در مرك   ضمن بكارگ ري وي موظر است كپي مدارك مربوط به شرح ذيل را پس از برابر اصل نمودن ،نظر

آموزش نظارت  كم تهدب رخانه آنها را به نگهداري نمايد و حداكثر اا ده روز پس از بكارگ ري مربي يو نسخه از 

 :نمايد استان ارائهدر صنايع 

 اماا صفحات شناسنامه. -1

 پشت و روي كارت ملي. -5

 آخرين مدرك احص لي. -7

 گواهي  دا سابقه محكوم ت ك فري موثر. -4

 .كارت پايان خدمت يا معاف ت دائم  و يا معاف ت احص لي)آقايان( -2
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 آموزش بازرسي و مقررات مربوط به لغو پروانه تاسيس و تعطيلي مركز  ونظارت 

  :مي گرددموارد ذيل  يشامل بررس آموزش رك  منظارت و بازرسي   

 ي مصوب سازمان.آموزش د مصرفي و اب ار م اب  استانداردهايموا ،ر ايت اجه  ات -1

 در خصوص رشته در حال اجرا. ،ب 3 و 7ا ب   فعال ت مرك  با رشته غالب فرا شماره  -5

در چارچوب ضوابط  ر ايت دستورالعمل هاي حفاظت و ايمني و بهداشت در مح ط كارگاه و مرك  -7

 ابالغي.

 ي مصوب و يا اواف  نامه هاي همكاري.آموزش ي م اب  استانداردآموزش ر ايت سا ات دوره هاي -4

 ر ايت احراز شرايط اختصاصي و  مومي مرب ان بر اساس مدارك و مستندات مثبته. -2

 ي مربو ه در كارگاه.آموزشحضور مربي داراي ابالغ حرفه اي  -2

 .ر ايت شئونات اسالمي -3

 ي كاركنان.آموزش ي و پرونده هايآموزشچگونگي بايگاني سواب  دوره هاي  -8

 با موضو ات فوق الذكر جوار كارگاهي /ب ن كارگاهي متناسب آموزش  اك نظارت و بازرسي در امور مر

جد صالح ت در حرفه مربوط صورت مي در صنايع استان و يا افراد وا آموزش اوسط مسئول

كارت شناسائي مخصوص بازرسي( صادره از  رف بايد داراي معرفي نامه ) اين افراد(. 15)فراپذيرد

 سازمان باشند.

 مرااب را  آموزش مرك ضمن درج موضوع در دفتر بازرسي  ،بازرسان در صورت مشاهده هرگونه اخلفي

 نظارت استان گ ارش مي نمايند. كم تهبه 

  از  آموزش ل و پروانه ااس س  مرك  ر بهمنج با ا الا كم ته نظارت آموزش صنايع استانياخلفااي كه

 :مي گردد  باراند ازسوي كم ته آموزش در صنايع 

 استان. آموزش در صنايع نظارت كم تهبدون كسب مجوز از  آموزش ا   ر محل مرك  -1

 ا   ر كاربري محل معرفي شده. -5

 افراد غ ر مجاز. آموزش  -7

 .يو سال مدته ي بآموزش  دا همكاري -4

جهت  ،كه محل اين مرك  آموزش در صوراي و موسساتها   از ساير سازمان دريافت مجوز آموزشي -2

 دريافت مجوز جديد معرفي شود.
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 مقررات عمومي

 نص  گردد. آموزش مركز نسخه انلي پروانه تاسيس و بهره برداري با د در دفتر مد ر 

 رب ورودي مركز د سر عدد بر  ك بطوري كهشود  تهيهف سازمان ردو عدد تابلو با طرح اعالمي از ط

 نص  گردد. مح  درب انلي بيگاه اقتصاديو د گري در آموزش 

  دوره هاي  ،پرسيليي باشيد و كليه اطالعات آموزشكليه شاغلين بيگاه اقتصادي با ستي داراي پرونده

 گذارنده شده و دوره هاي مورد نياز ارتقاء شغلي را در آن درج نما يد.

 پا ان دوره كارآموزان و ندور گواهي نامه مهارت به عهده سازمان است.ارزشيابي  انجام آزمون 

  اند موظفيد از تار خ ابالغ ظرف مدت دستورالعم  دا ر شده كه قب  از تصو   ا ن آموزش كليه مراكز

 سال شرا ط خود را با ا ن دستورالعم  تطبيق دهيد.  ك

 د كه جزء رشته/رشته هاي غال )بر اساس چيانچه مركز آموزش تقاواي برگزاري دوره /دوره هاي جد 

در ا ن نورت مركز آموزش پس از تجهيز  ،(  مصوب در پروانه تاسيس نمي باشد را نما د3فرم شماره 

الف اقدام  7كارگاه مطابق با استاندارد دوره آموزشي مورد تقاوا نسبت به تلمي   و ارسال فرم شماره 

مجوز اجراي دوره را در افت  ب7 اداره ك  بر اساس فرم شماره  يدو بررسي و تانموده و پس از بازد د 

 مي نما د.

  آموزانمقررات مربوط به كار

 مصوب مربوط مي باشد. يآموزشي مطابق استاندارد آموزش ن كارآموز براي شركت در دوره هايس 

 ي آموزشهاي ي بر اساس استانداردآموزشموزان جهت شركت در دوره هاي آحداق  ميزان مدرك تحصيلي كار

 مصوب سازمان در حرفه مربوطه تعيين مي شود.

  دوره به شماره حسابي كه سازمان اعالم است هز يه ثبت نام كارآموز را در شروع ظف موبيگاه اقتصادي       

 فيي و حرفه اي مربوطه تحو   نما د. آموزش مي نما د)خزانه داري ك ( وار ز و رسيد آن را به مركز 
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 و سازمان آموزشمركزاليتهاي و فعوظايف 

   وظايف متقابل سازمان و مركز

ههاي متقابهل را فهراهم  زم نه همكاريبنگاه اقتصادي متعهد مي شوند اا سازمان و پس از ايجاد مرك آموزش،   

ا شد گهات منجر به اف اي  بهره وري خواهد هاي منابع انساني دو  رف كه در نهاي آورده و در جهت اف اي  اوانمندي

  :اوان در جهت ن ل به اهداف، مد نظر قرار داد بشرح زير مي باشد از جمله موارد همكاري كه مي .بردارند

 مركز آموزش  وظايفالف (

در بنگاه ذينفهع بهه  آموزشآموزشي در مراك  هاي  فعال ت ،به منظور اام ن منابع انساني مورد ن از در بنگاه اقتصادي

  :پذيردمي شرح زير صورت 

 (  آموزش كارگران مبتدي.الر

پ شرفته همگاا با ا   رات  ب(  آموزش كارگران شاغل به منظور باز آموزي، اكم ل و اراقاء مهارت و اعل م اخصصهاي

 اكنولوژي.

 يافته.ا   ر ش ل  كارگران ج( آموزش

اشد. در صورت  دا هاي ااي د شده از  رف سازمان مي بكارآموزي م اب  با استاندارد آموزش در هر رشتهمدت  -1

و سازمان اه ه و مورد استفاده قرار  اواند با همكاري بنگاه اقتصاديدارد آموزشي، اين استانداردها مي وجود استان

 گ رد.

نامه  اواف آموزش پرسنل خود بر اساس  اوانند  الوه بر جوار كارگاهي و ب ن كارگاهي ميآموزش مراك   -2

بديهي است آموزش افراد غ ر  هاي اقتصادي را ن   بر  هده گ رند. منعقده  آموزش شاغل ن ديگر بنگاه

پرسنل بنگاه اقتصادي مرك  آموزش بدون اوافقنامه آموزشي با بنگاه هاي اقتصادي ديگر اخلر محسوب مي 

 شود.

اول  آموزشي فاقد استاندارد كه مورد درخواست مرك  مي باشد اجه  ات مورد ن از در دوره دوره هاي خصوصدر  - 3

 باشد.مي بر اساس نظر مربي و در صورت برگ اري دوره هاي بعدي م اب  با استاندارد 

به  مل  آموزشو ارب ت مرب ان مورد ن از مراك   مرك  ارب ت مربي همكاري  زا را در جهت اام ن  ،در صورت ن از  -4

 آورد.خواهد 

به ات مورد ن از مربوط به اجراي دوره كارآموزي را ا ال  ،آموزش مكلر است جهت انجاا ارزش ابي و آزمون مرك -5

 آموزش فني و حرفه اي استان ارسال دارد. اداره كل
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براي اول ن بار بخواهد اجرا گردد و  ،اي فاقد استاندارداساس اقاضاي بنگاه اقتصادي دوره  ابصره: در صورا كه بر

و در پايان دوره پس از برگ اري آزمون  واند برگ ار گرددزمان ن   براي اه ه استاندارد مربو ه كافي نباشد دوره مي ا

اوسط اداره آموزش ارائه گردد. در صورا كه  17)گواهي حضور در دوره( براساس فرا شماره  گواهي حضور در دوره

 خواهد بود.مصوب سازمان امكان پذيرندوره ها مجدد اقاضا شود انجاا دوره بدون استاندارد اين 

آموزشي، كتب و ج وات، ف لم و  اندارد هايآموزشي )استوانند در جهت اام ن نرا اف ار ا مي آموزشمراك   -2

 ( مورد ن از از امكانات موجود سازمان استفاده نمايند.اساليد هاي آموزشي و وسائل كمو آموزشي

 آموزش براساس استانداردهاي سازمان.اه ه و ادوين ن ازسنجي  -3

 آموزشي. انظ م جدول زمانبندي -8

 .آموزش در صنايع من قه گ ارش انظ مي به مسئول ارائه -9

 .اام ن وس له اياب و ذهاب مربي در صورت استفاده از مرب ان سازمان -11

آموزشهي مهورد ن هاز  منظور اه ه و اهدوين اسهتانداردهايهمكاري افراد متخصص مرك  آموزش با سازمان به  -11

 .براساس دان  و اكنولوژي نوين

 

  وظايف سازمان –ب 

 .آموزشي ارائه شده از سوي مرك  آموزش ازهايبررسي ن  .1

 .نسبت به ديگر درخواستهاي صنايع يآموزش ك امراين هاي مورد ن از  آموزش در اولويت قراردادن .5

 .بنگاه اقتصادي آموزش اخص ص مربي شايسته به مرك  با نظر مسئول .7

لمللي بهه افهراد قبهول شهده در هاي ارائه شده و ا  اي گواه نامه معتبر ب ن ا آموزش اخذ آزمون بر اساس .4

 .آزمون

 ي.آموزش امكانات برگ اري در ساير فضاهاي ي مورد ن از فاقدآموزشاجراي رشته هاي جهت برنامه ري ي در  .2

اشوي  هرگونه به سازمان امور مال ااي كشور جهت برخورداري از مرك  آموزش  معرفي بنگاه اقتصادي داراي .2

 معاف ت قانوني.و 

 رك  جهت اراقاء مهارت و اف اي  اوانمندي ها.مرب ان م آموزش  .3
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 فرم دريافت اطالعات
 

 از متقاضيان تاسيس
 

 آموزش مراكز 

 بين كارگاهي /جوار كارگاهي 
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 جهت تاسيس  زامورد نيو مستندات اطالعات 

 مراكز آموزش جواركارگاهي / بين كارگاهي
 

 (1)فرم شماره  بنگاه اقتصاديمشخصـات  .1

 (2ات كالس تئوري و كتابخانه  )فرم شمارهمشخص .2

 (3مشخصات كارگاه عملي )كارگاه غالب( )فرم شماره .3

 (4)فرم شماره  تقويم آموزشي  .4

 (5دوره هاي اجرا شده در سال گذشته )فرم شماره  .5

 ( 6)فرم شماره  گزارش مسئول آموزش در صنايع اداره كل استان .6

 ( 7رم شماره )فتقاضاي تاييد دوره جديد و تجهيزات مربوطه .7

 ( 8)فرم شماره موافقت اصولي  .8

 (0)فرم شماره طرح توجيهي  .0

 ( 19فرم شماره گزارش نظارت و بازرسي از محل معرفي شده متقاضي تاسيس مركز آموزش ) .19

 ( 11)فرم شماره سرانه فضاي آموزشي  .11

 (12)فرم شماره  گزارش نظارت و بازرسي از مركز آموزش .12

)حداقل  .موزشآبا فضاهاي مرتبطساختمان آموزش و  ،كتابخانه  ،رگاههاي آموزشيكا ،تئوري هاي تصاوير از كالس .13

 مكانها با زواياي مختلف(اين سه تصوير از هر يك از 

 .آموزشي هاي و كارگاه ها پالن مركز آموزش با جزئيات كامل و چيدمان تجهيزات آموزشي در كالس .14
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 1فرم شماره 

 بنگاه اقتصاديمشخصـات 

 دمشخصات واح

 نام مدير عامل:  نام واحد:

 نوع مالكيت: نوع صنعت:

 تاريخ تأسيس: تاريخ ثبت:

 نشاني واحد:

 نشاني دفتر مركزي:

 تلفن دفتر مركزي: تلفن واحد:

 نمابر دفتر مركزي: نمابر كارخانه:

 پست الكترونيكي: وب سايت:

 محصوالت توليدي:

  :مشخصات نيروي انساني

 نفر تحصيالت

  لمزيرديپ

  ديپلم

  فوق ديپلم

  ليسانس  

  فوق ليسانس و  باالتر 

  جمع

 

 تركيب كاركنان در بخش ها

 توضيحات درصد متعلقه تعداد كاركنان نام بخش  * رديف

     
     
     
     

    جمع
 

 :مشخصات بخش آموزش

 تلفن همراه مسئول آموزش: نام مسئول آموزش:

 ر مركز آموزش:نماب تلفن مركز آموزش:

  تعداد كاركنان مركز آموزش: 

 پست الكترونيكي:
 

 نام ونام خانوادگي مدير  بنگاه اقتصادي                                                     بنگاه اقتصادينام ونام خانوادگي مسئول آموزش 

امضاء                                                          امضاء                                         
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 2فرم شماره 

 مشخصات كالس تئوري 

 

 نام بنگاه اقتصادي: ..................................................     

 شرح درخواست:

 توضيحات ساير تجهيزات كمك آموزشي صندلي تعداد ابعاد كالس كالسنام   رديف

      

      

      

 

 

 

 سالن مطالعهمشخصات كتابخانه و 

 

 توضيحات تعداد كتب عمومي تعداد كتب تخصصي تعداد پرسنل ابعاد ) متر مربع( رديف

      

 

 

 

 نام خانوادگي مسئول آموزش واحد نام و

 امضاء                                          
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 3فرم شماره 

 (مشخصات كارگاه عملي )كارگاه غالب

 

 نام بنگاه اقتصادي: ..................................................     

 شرح درخواست:

 ابعاد كارگاه نام كارگاه رديف
ليست تجهيزات مطابق 

 استاندارد

تعداد 

تجهيزات 

مطابق 

 استاندارد

تعداد 

 موجود

درصد 

تجهيزات 

 موجود

تطابق  با 

 استاندارد

 ندارد دارد

         
      
      
      
      
      
      
      

         
      
      
      
      
      
      
      
      

 گردد.مي اين فرم تكميل  ،به تعداد كارگاههاي غالب موجود توضيح:

 

 واحدنام ونام خانوادگي مسئول آموزش 

 امضاء                                     
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 4فرم شماره 

   

 (سالآموزشي دريك پذيرش كارآموز در مركز )تقويم آموزشي جهت                 

 

 نام بنگاه اقتصادي: ..................................................     

 ……………ظرفيت اسمي مركز :

دوره در تعداد  نام دوره رديف

 سال

دوره در -تعداد نفر

 سال

ساعت در -نفر

 سال

 توضيحات دوره  مدت 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

توانند توسط مركز  يزات موجود ميتعداد كارآموزي است كه در طول يك سال بر اساس تجه منظور از ظرفيت اسمي حداكثر  ظرفيت اسمي:

 آموزش ببينند.

 نام ونام خانوادگي مسئول آموزش واحد                                 

 امضاء                 
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 5فرم شماره 

 دوره هاي آموزشي اجرا شده سال گذشته 

 

 ..     نام بنگاه اقتصادي: ................................................

 

 رديف

 

 

تعداد  نام دوره

 كارآموز

 )نفر(

 تاريخ اجرا مدت دوره )ساعت(

 

 توضيحات

 جمع عملي تئوري

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

  

 

      

 

 

 نام ونام خانوادگي مسئول آموزش واحد

 امضاء                                        
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 6شماره فرم 

 گزارش مسئول آموزش در صنايع اداره كل استان 

 تاريخ: ..................................      .......نوع فعاليت: ..............................     .....نام بنگاه اقتصادي: .......................

 ........................................... ......................................س: .................................. آدرنوع صنعت: 

 :گزارش كارشناسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش در صنايع مسئول                                                                                              

 

 امضاء                                                                                                   

                 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................. 
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 )الف(7فرم

 درخواست دوره هاي آموزشي

  ناوين دوره / دوره هاي آموزشي مجاز به آموزش:

 

 ظرفيت آموزشي عنوان دوره رديف
استاندارد شماره 

 *آموزشي

ساعت  مورد نياز از استاندارد 

 آموزشي

 عملي تئوري

      

      

      

      

      

      

 *در خصوص دوره هايي كه داراي استاندارد آموزشي مصوب سازمان  مي باشند.

 

 : مسئول آموزش مركز آموزش نام نام خانوادگي 

 تاريخ و امضا:
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 )ب(7فرم

 اليبسمه تع

 

 

 جناب آقاي 

 رئيس محترم مركزآموزش فني و حرفه اي ....

 با سالم

   .........نفر در بنگاه اقتصادي    ........جهت     ..........رشته   دوره آموزشي احتراما با توجه به بازديد به عمل آمده در خصوص اجراي 

             ..........ا استاندارد شماره براي اجراي اين دوره ب موجودبه استحضار مي رساند كه تجهيزات 

 وجود دارد. مركز آموزش تطابق داشته و قابليت اجراي اين دوره با اين امكانات و تجهيزات در  

 

 

 :مربي :مسئول آموزش در صنايع استان

 امضا امضا            

 مجوز اجرا

 

 جناب آقاي/سركار خانم .......

 .....مسئول محترم آموزش مركز آموزش 

 با سالم

 

ساعت   .......ساعت  تئوري و     .......به مدت آموزشي رشته ............................. اجراي دوره   ،با توجه به بررسي هاي بعمل آمده احتراما 

 بالمانع مي باشد. آن مركز آموزش عملي   در 

  

 ...آموزش فني و حرفه اي رئيس مركز                                                               

امضا
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 8فرم

 شماره صدور:                           فرم موافقت نامه اصولي                                                 

 ااريخ صدور:                       

                                ارگاهي بنگاه اقتصاديمرك  آموزش جوار كارگاهي/ب ن كمتقاضي محترا دريافت پروانه ااس س 

آموزش جوار كارگاهي/ در خصوص ااس س مرك   بنگاه:                    با درخواست آن / كدصنفيثبت هبا شمار

با                       غالب                                 در استان                        شهر /رشته هاي ب ن كارگاهي   در رشته

 اوجه به مالحظات زير موافقت مي نمايد.

 ااريخ ا تبار: ش  ماه                  

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

 

  مالحظات:

  .موافقت نامه مجوز بهره برداري نمي باشد .1

د پروانه بهره برداري اوان دارنده آن مي ،حداكثر ظرف مدت ش  ماه  زبربا فراهم آوردن شرايط  .5

  .دريافت نمايد

 اام ن و معرفي فضاي مناسب مرك  آموزش.-الر

 اام ن اجه  ات آموزشي م اب  استاندارد.-ب

 معرفي مسئول آموزش شركت به اداره كل.-ج

 اكم ل فرا هاي مربو ه.-د

مان مسئول تي هر گونه ااخ ر در ارائه پاسخ و استعالا از مراجع ذيصالح بعهده متقاضي بوده و ساز .7

 در قبال آن نخواهد داشت.
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 0فرم

 طرح توجيهي تاسيس مركز جوار كارگاهي/بين كارگاهي

 

 موضوع  رح: -1

 

 

 

 :اهداف  رح -5

 

 

 

 

ن از سنجي آموزشي بر چه مبنايي انجاا يافته است ؟ و مرك  آموزشي چه ظرف تي از اين ن از  -7

 آموزشي را م تواند به صورت سال انه پوش  دهد؟

 

 

 

  ئل اوج هي  رح:د -4
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 19فرم

 آموزش مركز محل معرفي شده متقاضي تاسيس گزارش نظارت و بازرسي از 

 نوع كاربري ساختمان -1

 انحصاري آموزشي و متمركز

 انحصاري آموزشي و غير متمركز

 غير انحصاري آموزشي و متمركز

 غيرانحصاري آموزشي و غير متمركز

 ...... نفر مي باشد.تعداد پرسنل شاغل بنگاه اقتصادي ... -2

 تعداد كالس هاي تئوري  با حداقل شرايط آيين نامه....... تعداد مي باشد  كه مطابق استاندارد است/نيست.

در رشته غالب ........... با ضريب تجهيز .... فضاي كارگاه عملي  ....... متر مربعع معي باشعد  كعه مطعابق اسعتاندارد 

.... با ضريب تجهيز .... فضاي كارگاه عملي  ....... متر مربع مي باشد  كه مطعابق است/نيست و در رشته غالب .......

 استاندارد است/نيست.

 ........ متر مربع است كه مطابق آيين نامه مي باشد/نمي باشد.  سالن مطالعهفضاي كتابخانه و  -3

 بق آيين نامه مي باشد/نمي باشد.و تعداد كتاب تخصصي ........ مي باشد كه مطا تعداد كتاب عمومي ...........

 وضعيت روشنايي و تناسب نور در كارگاه ها و كالس ها مورد تاييد است/ نيست -4

 سيستم تهويه سرمايش و گرمايش در كارگاهها و كالسها مورد تاييد است/ نيست -5

د اسعت / وجود وسايل كمك هاي اوليه و تجهيزات آتش نشاني و سيستم اطفاء حريعق در كارگاههعا معورد تاييع -6

 نيست

تجهيز كليه كارگاهها به وسايل و امكانات ايمني در زمينه برق گرفتگي ، مسموميت ناشي از گارهاي سعمي ددر  -7

رشته هاي متناسب (و ساير موارد مرتبط مطابق با اسعتاندارد دوره آموزشعي شعامل تهويعه مطبعوع ، تاسيسعات 

 الكتريكي استاندارد مورد تاييد است/ نيست.

 / نيست. رنگ آميزي ديوارها ، درها و پنجره ها و نظافت كارگاهها و كالس ها مورد تاييد است ضعيت نسبيو -8

 

 مسئول آموزش در صنايع

 محمدرضا پ راحمدي
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 11فرم

 جهت يك كارآموز ي كارگاهيسرانه فضا

 

ر

 دير
 حداقل )متر مربع( رشته آموزشي

 7/4 ااومكان و ، ماش ن آ ت كشاورزي ، حمل ونقل 1

 4 س ساتاا 5

 2/7 چوب)غ ر از منبت و معرق(–برق -نساجي–صنايع فل ي  7

4 
صنايع جوشكاري، مكان و، صنايع غذايي ساير حرف )بج  حرفي 

 كه امكانات كارگاهي گسترده دارند(
7/7 

 2/1 فناوري ا ال ات 2

 4/7 ب واكنولوژي –صنايع ش م ايي  -مخابرات-الكترون و 2

 5/1 (صنايع چوب)معرق و منبت 3

 7 صنايع غذايي )حرفه هاي آشپ ي و ش ريني پ ي( 8

9 

 

 – راحي و دوخت –هتلداري –گردشگري  - مران )نقشه كشي (

 كشاورزي

8/1 

 

 4 صنايع دستي 11

11 
جاج م – راحي سنتي فرش گل م باف -رفو گري فرش–فرش بافي 

 باف و گبه باف
7 

15 

شته بهداشت و حرفه آا  نشان صنعتي از ر ،معدن، كشاورزي 

رشته  مران و يا رشته هايي كه ن از به امكانات گسترده  ،ايمني 

 كارگاهي دارند.

 با نظر كارشناسي

11 
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 12فرم

 آموزشگزارش نظارت و بازرسي از مركز 

 وادگي بازرس :استان :                شهرستان:                ااريخ بازرسي :                                ناا ناا خان

 شماره و ااريخ ا تبار پروانه :                                اا مرك  آموزش: ن

 الر( امور آموزشي 

 مرب ان-1

ر

 دير
 ناا و ناا خانوادگي

حرفه مورد 

 ادريس

 نوع مربي

 غ ر سازماني سازماني

     

     

     

     

     

 

 به افك و رشته و حرفه: برنامه و سا ات كار مرك  آموزش -5

ر
دي
ر

فه 
حر
ا 
نا

 

فه
حر
د 
دار

تان
اس
د 
ك

 

رد
دا
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ره 
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ه  
ام
خا
خ  

ري
اا

 

ي
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ي
دگ
وا
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ا 
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ا 
نا

 

 روز و سا تهاي برگ اري دوره در هفته

به
شن

به 
شن
و 

ي
 

به
شن
دو 

به 
شن
ه 
س

به 
شن
ار
چه

به 
شن
ج 
پن

 

عه
جم

 

                            

                            

 

 

 اجه  ات مورد استفاده دردوره آموزشي با ل ست ااي د شده اداره كل م ابقت دارد؟ -7

 اوض ح داده شود. موارددر صوراي كه جواب منفي باشد 

 



 32  
    

 باشد. مربي مرك  داراي  رح درس مي -4

 

 مي باشد؟سازمان ها و موسسات مرك  داراي مجوز فعال ت از ساير  -2

 آيا اداخلي با فضاي محل معرفي شده مرك  آموزش جوار/ب ن كارگاهي دارد؟اشد در صوراي كه جواب مثبت ب

 است؟ر ايت شده  ذيلآيا موارد  -2

 ر(وجود و ا تبار كپسول آا  نشاني.ال

 ب(وجود جعبه كمو هاي اول ه.

 سرماي .ج(اهويه و گرماي  و 

 محاسن و نقاط قواي كه در مرك  آموزش وجود دارد اوض ح داده شود؟ -9

 

موزش وجود دارد اوض ح داده شود و راه حلهاي ارائه شده به مسئول مرك  ن   ذكر نواقصي كه در مرك  آ-11

 گردد؟
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 17فرا 

 گواهي حضور در دوره

                   گواهي مي شود افراد مشروحه ذيل در دوره آموزشي                                   به مدت         ساعت  از تاريخ                 

ه و به عنوان گواهي بودتا تاريخ                       حضور داشته اند.اين گواهي صرفا به معني حضور در دوره آموزشي 

 صالحيت حرفه اي نمي باشد.

 

 فهرست شركت كنندگان در دوره :

نتايج ارزيابي  كدملي نام پدر نام ونام خانوادگي رديف

 199تا  1دوره 

 تمالحظا

      

      

      

      

 

 عنوان توانايي :

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

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

 

را صادر  13—1درصورت استعالم از طرف افراد شركت كننده در دوره اداره كل بايستي گواهي حضور در دوره شماره 

نمايد.
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 13-1فرم

  

 

  گواهي حضور در دوره

 

 

 بدينوس له گواهي مي شود:

 

در دوره آموزشي   ...................... از تاريخ ...............  ........نام پدر.........كد ملي..........جناب آقاي / سركارخانم

اين گواهي صرفا به  اند.و با نمره .......ارزيابي گرديده حضور داشته   تا تاريخ .........   بمدت .....   ساعت

 ده و به عنوان گواهي صالحيت حرفه اي نمي باشد.بومعني حضور در دوره آموزشي 

 عنوان توانايي :

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

 

 

 .....نفني و حرفه اي استا مدير كل آموزش                                                                

 مشاره:

 اتريخ:


