
 بازرسي و نظارت از آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد  شيوه نامه
 

 :  تعريف)  الف
نظارت و بازرسي جرياني است مستمر و آگاهانه ، به منظور همياري در بهينه سازي عملكرد 

آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد و بهره وري مطلوب از سرمايه ، نيروي انساني و امكانات موجود و 

 تحقق اهداف سازمان آموزش فني و حرفه اي كه اين اقدام موجب تقويت و افزايش امنيت شغلي 

كاركنان و در نهايت پيشگيري از بروز تخلفات احتمالي و اجراي برنامه  ،موسسان ، مديران ، مربيان 

 . هاي آموزشي در آموزشگاههاي مذكور مي گردد 

 

 : رويكرد )  ب
 بازرسي بمنزله اهتمام براي انطباق فعاليت هاي آموزشي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي با 

و دستورالعمل نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد و ضوابط  ومقررات  ،قوانين 

 . ساير مصوبات هيات نظارت مركزي است 

بازرسي ابزار هيات هاي نظارت مركزي و استاني براي اعمال حاكميت و ارتقاي كيفي نظام   -

 . آموزشي در آموزشگاه است 

 

 :  اهداف)  ج
تحقق مفاد ضوابط و دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي مربوط  بكارگيري امكانات اجرايي براي. 1

 .به آموزشگاه هاي آزاد و ايجاد شرايط مطلوب براي رشد كيفي و توسعه اين آموزشگاه ها 

 . تحقق امنيت شغلي موسسان ، مديران و كاركنان و جلوگيري از بروز تخلفات احتمالي .  2

مشاهده عيني نقاط قوت و ضعف عملكرد آموزشگاه و انعكاس صحيح و دقيق به هيات نظارت . 3

 . استان 

 .ايجاد زمينه مناسب براي اجراي نظام تشويق و تنبيه .  4

 . ارتقاي كيفيت و اثربخشي آموزشي و فرهنگي آموزشگاهها .  5

 



 بازرسان آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد )  د

 : افراد ذيل مجاز به انجام بازرسي از آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد مي باشند 

 . اعضاي هيات نظارت استانها و هيات نظارت مركزي .  1

مدير كل و يا نماينده مدير كل دفتر امور موسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي .  2

 . سازمان با حكم رسمي مربوطه 

 زش فني وحرفه اي و معاونين او و رؤساي مراكز آموزش فني و حرفه اي مديران كل آمو.  3

 . معين مربوطه 

رئيس و كارشناس و بازرسين اداره موسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي استان با .  4

 . حكم رسمي مربوطه 

 آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد  بر و نظارت حيطه بازرسي)  هـ

 . حيطه فعاليت هاي فرهنگي   -1

برخورداري آموزشگاه از امكاناتي نظير نمازخانه ، كتابخانه ، امكانات فضاي مفيد تنفس و   -1-1

 . حسب ضوابط مربوطه 

 .توجه به ارزش ها و تعميق معرفت ديني  -2-1

 . ترويج فريضه امر به معروف و نهي از منكر  -3-1

  .رعايت پوشش و حجاب اسالمي  -4-1

 : حيطه فعاليت هاي آموزشي   -2

 اجراي استانداردهاي آموزشي مصوب سازمان سازمان آموزش فني و حرفه اي و رعايت   -1-2

 . تقويم آموزشي و بودجه بندي استاندارد آموزش مهارت 

 .رعايت مقررات مربوط به ثبت نام كارآموزان   -2-2

ارسال به موقع آمار كارآموزان به ادارات كل آموزش فني و حرفه اي جهت شركت در آزمون   -3-2

 . ضوابط و دستورالعمل اجرايي  24ماده  16موضوع بند 



 .برخورداري و بهره وري از امكانات كارگاهي مطابق با استانداردهاي آموزشي مصوب   -4-2

 . مپيادها و مسابقات ترغيب كارآموزان براي شركت در ال  -5-2

 .ترغيب به استفاده از امكانات و وسايل كمك آموزشي براي آموزش مهارت ها   -6-2

 : حيطه فعاليت هاي امورمالي   -3

 . رعايت ميزان شهريه مصوب اعالم شده از سوي هيات نظارت استان ذيربط   -1-3

 . نحوه جذب تسهيالت اعطايي   -2-3

 : حيطه فعاليت هاي امور اداري  -4

اهتمام مدير آموزشگاه در اجراي مقررات ابالغي از سوي هيات نظارت مركزي و هيات  -1-4

 . نظارت استان 

اقدام مدير آموزشگاه در انتخاب كاركنان و مربيان منطبق با مفاد ضوابط و دستورالعمل  -2-4

 . اجرايي نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد 

 . ابالغ بخشنامه هاي آموزشي مربوط به عوامل اجرايي و كارآموزان  -3-4

 . منظم بودن دفاتر حضور و غياب كاركنان و كارآموزان  -4-4
  

 :  ساير موارد)  و

 گزارش بازرسي به مراكز معين و يا اداره موسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي )  1

 . استان 

كاركنان و كارآموزان  ،مربيان  ،مدير  ،موسس  كرامتدر تمام مراحل بازرسي حفظ احترام )  2

 .ضروري است و شايسته است بازرسي در فضايي صميمي و سازنده صورت گيرد 

 
 
 



 نظارت و بازرسي از آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد  گزارش
 

 لغايت          از ساعت: ساعت شروع و خاتمه بازرسي               :تاريخ بازرسي                     :شهرستان :                              استان 

 : بازرسين / نام و نام خانوادگي بازرس 

 ندارد   دارد : شعبه      :  عنوان تابلو و رشته آموزشگاه 

 :  اينترنتيجايگاه ، كدپستي و شماره تلفن آموزشگاه يا  نشاني
 

 
 حقوقي   حقيقي    :  نام آموزشگاه 

 : شماره و تاريخ اعتبار پروانه تاسيس      :  نام و نام خانوادگي موسس 
 

    خواهران  برادران : ويژه 
 

 : مديريت  ابالغشماره و تاريخ اعتبار     :  مديران / نام و نام خانوادگي مدير 

 : مدرك و رشته تحصيلي مدير 
 

 : امور آموزشي ) الف
 : مربيان  -1

يف
رد

 مدرك  نام و نام خانوادگي 
 مورد تدريس حرفه  و رشته تحصيلي

 مربيگري ابالغ نوع قرارداد

 تاريخ اعتبار شماره موقت دائم

1        

2        

3        

4        

 ادامه در پيوست
 



 : برنامه و ساعات كار آموزشگاه به تفكيك رشته و حرفه  -2

يف
رد

 كد استاندارد حرفه نام حرفه 
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 خانوادگي مربي
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2                
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4                

 ادامه در پيوست
 

 خير بلي  هرگونه تغيير در برنامه و ساعات كار آموزشگاه با اداره كل يا مركز هماهنگ است ؟   -3
 :) چنانچه جواب گزينه منفي مي باشد علت توضيح داده شود (

 
 

 خير بلي    تجهيزات مورد استفاده با ليست تائيد شده اداره كل تطبيق دارد ؟  -4
 : چنانچه جواب گزينه منفي مي باشد نقايص در فرم پيوست نوشته شود (
 )ذكر گردد موجود درصد تجهيزات(

 

 
 خير بلي    مربي آموزشگاه داراي طرح درس دوره هاي مربوطه مي باشد ؟   -5
 

 خير بلي آخرين نسخه استاندارد آموزشي حرفه هاي مورد آموزش در آموزشگاه موجود مي باشد ؟   -6
  

 خير بلي ؟ درآموزشگاه فعاليت غيرمرتبط با موضوع تاسيس يا برنامه اعالمي به سازمان مشاهده مي گردد   -7
 )چنانچه جواب گزينه مثبت مي باشد موارد ذكر گردد(

 

 
 خير بلي    آموزشگاه داراي مجوز فعاليت از ديگر دستگاه ها مي باشد ؟  -8
 :) چنانچه جواب گزينه مثبت مي باشد عنوان دستگاه ذكر گردد (
 

 



  



 : امور فرهنگي   -ب

 موازين پوشش و حجاب اسالمي و جلوگيري از رواج لباس هاي دور از شئون كارآموزي را رعايت مي نمايد ؟  -1

 خير    بلي 
      كتابخانه برخوردار است ؟  -آموزشگاه از امكاناتي نظير نمازخانه  -2
 خير    بلي 

      فريضه امر به معروف و نهي از منكر را ترويج مي نمايد ؟   -3
 خير    بلي 
 
 : امور كارآموزان   -ج

يف
رد

 خير بله عنوان 

   ؟  و يك نسخه آن به كار آموز تحويل داده شده استقرارداد كارآموزي در دو نسخه تنظيم  1

    قع به اداره كل ارسال شده است ؟ آمار كارآموزان تنظيم و به مو 2

   مهر اداره كل مي باشد ؟آموزشگاه داراي دفاتر حضور و غياب ممهور به  3

   ؟ ثبت شده استآمار كارآموزان موجود در دفاتر حضور و غياب  4

   آموزشگاه داراي دفتر تحويل گواهينامه به كارآموزان مي باشد ؟  5

   اجرا مي گردد ؟  ساير دوره هاي آموزشيآيا در آموزشگاه  6

   ؟  مورد شهريه به كارآموز ارائه مي گرددنسخه اي در  3آيا يك نسخه از رسيد شماره چاپي  7

   ؟  صادر شده استكارآموز كارت شناسايي  براي 8

   آيا كارآموزان خارجي موجود داراي مجوز اقامت معتبر هستند ؟  9

   آيا تعداد كارآموزان در هر كارگاه بيش از طرف مجاز مي باشد ؟ 10

   آيا تعداد كارآموزان پذيرفته شده در هر شيفت با ظرفيت مكان مطابقت دارد ؟  11

 :) چنانچه در هر مورد جواب گزينه منفي مي باشد علت به تفكيك توضيح داده شود (
 
 
 
 
 
  



 ميزان قبولي كارآموزان براساس آخرين ليست نتايج آزمون كارآموزان چند درصد مي باشد ؟  .12

 
 
 

 امور اداري ، مالي و بهداشت و ايمني : د 
 
 

 مكاتبات و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي -دفاتر دوره هاي قبل: منظم شامل ) بانك اطالعاتي(آموزشگاه داراي بايگاني  -1
 اداري مي باشد ؟

 خير  بلي  
 .) چنانچه جواب گزينه منفي مي باشد نقايص ذكر گردد (
 
 
 
  



 : مواردحفاظتي ، ايمني و بهداشتي به شرح جدول ذيل   -2
 مالحظات خير بلي عنوان رديف

    در آموزشگاه موجود است ؟) داراي اعتبار شارژ(كپسول آتش نشاني  1

    جعبه كمكهاي اوليه با محتويات الزم در آموزشگاه موجود است ؟ 2

    در حد قابل قبول است ؟...) وسرويس بهداشتي ، كارگاهها (نظافت آموزشگاه  3

    تهويه ، گرمايش ، سرمايش و نور محل آموزشگاه مناسب مي باشد ؟  4

 
 
 
 مقررات عمومي  -هـ

 مالحظات خير بلي عنوان رديف

    است ؟ نصب شده دفتر مدير آموزشگاهتصوير پروانه تاسيس با عناوين دوره ها در  1

    است ؟  مدير آموزشگاه نصب شده دفترمديريت در  ابالغ نسخه اي 2

    مقررات انضباطي و شهريه مصوب در معرض ديد كارآموزان نصب شده است ؟ 3

4 
آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشـگاه هـاي فنـي و    ضوابط و دستورالعمل اجرايي

 حرفه اي آزاد و استانداردهاي مربوطه جهت استفاده در دسترس مي باشد ؟
   

5 
 فهرست توانائيهاي استاندارد حرفه هـاي مـورد فعاليـت در معـرض ديـد عمـوم نصـب        

 گرديده است ؟
   

    ؟  براساس تفكيك كارآموزان برگزار مي شودكالس ها  6

    آموزشگاه داراي مربي غيرهمجنس مي باشد ؟ 7

8 
 آمـوزش فنـي و   مركـز/و شماره تلفن اداره كل آموزش فني و حرفـه اي اسـتان نشاني

 در تابلو اعالنات نصب است ؟ حرفه اي معين
   

    .آموزشگاه داراي دفتر بازرسي است  9



 عناوين مربوط به آموزشگاه هاي دو منظوره   -و

يف
رد

 

 مالحضات خير بلي عنوان

1 
در صورت استفاده از مربي غير همجنس تائيديه هاي الزم از اداره كل اخذ گرديده 

 . است 
   

2 
 يا صبح      فرد     روزهاي زوج        (آموزش و ثبت نام خواهران در آموزشگاه 

 .برابر ضوابط انجام مي گيرد    بعد از ظهر     
   

3 
 يا صبح      فرد        روزهاي زوج       (ان در آموزشگاه ادرربآموزش و ثبت نام 

 . برابر ضوابط انجام مي گيرد    بعد از ظهر      
   

 

 . آيا نواقص و اشكاالت ابالغ شده قبلي به آموزشگاه برطرف شده است يا خير ؟ توضيح داده شود   -ز
 
 
 
 
 

 
 : اعالم نظر بازرسي درخصوص ميزان همكاري موسس يا مدير آموزشگاه در امر بازرسي   -ح

 
 
 
 
 
 
 : محاسن و نقاط قوت آموزشگاه در اين بازرسي : ط 
 
 
 
 
 

 :  ساير توضيحات بازرسي: خ 
 
 
 
 
 

 تاريخ و امضاء      :  بازرسان / نام و نام خانوادگي بازرس 
1  . 

 

2  . 


