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ظارت یات  رخا  ی د
  

  مركزي شصتمين جلسه هيات نظارتمصوبات 
  29/7/1399سه شنبه 

  

  تاسيس شعبهموضوع مصوبه: شرايط 
   مقدور خواهد بود:شرايط ذيل با موسس  تاسيس شعبه توسط

  آموزشگاه سال سابقه فعاليت مفيد  )2 ( دو حداقل دارا بودن-1

شتن تخلف -2 سيسندا شگاه  منجر به لغو دائم پروانه تا شته  2طي در  (يا تعليق فعاليت آموز ا بمطابق و سال گذ

ــل پانزدهم 76جدول ذيل ماده  ــتورالعمل اجرائي آئين نامه) فص  پرونده مفتوح در هيات نظارتتعيين تكليف و  دس

  مركزي.هيات نظارت يا استان و 

  ه)سال گذشت 2(طي انگين عملكرد استاني در مجموع رشته هاي داراي مجوز مي) %80 (دارا بودن عملكرد معادل-3

  مقصد استان اخذ تائيد هيات نظارت استان مبدا و  -4

  دفاع حضوري بابت درخواست تاسيس شعبه با تشخيص هيات نظارت استان مقصد.  وارائه طرح توجيهي  – 5

  راه اندازي شعب در كالنشهر تهران در نهايت منوط به موافقت رياست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  – 6

  خواهد يافت. كاهش درصد) 80سقف عملكرد مورد انتظار( ،به شرح زيردر صورت وجود سابقه همكاري  –تبصره 

  :مطابق جدول ذيل در دوسال گذشته كارآموز المپيادي  تربيت و آماده سازيدرصورت  -الف 

كار آموز مدال آور مسابقات مهارت در سطح استان

  حداكثر

 كار آموز مدال آور مسابقات مهارت در سطح جهاني  حداكثركار آموز مدال آور مسابقات مهارت در سطح كشور

  حداكثر

2%  3% 5%  

از  )% 1  ( به ازاء هر استاندارد: درسيمه ريزي با تاييد دفتر پژوهش، طرح و برناهمكاري در تدوين استانداردها  -ب 

   )% 5حداكثر و سال گذشته  2(طي ميانگين عملكرد استاني 
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پروژه هر و به ازاي طراحي  ) %1 (سوال 50 هر طراحيبه ازاء همكاري در برگزاري آزمون هاي سنجش مهارت  -ج

   )% 5 (حداكثر تا ،) %2 (عملي

  
 از اســتفاده شــرايط درخصــوص اجرايــي دســتورالعمل 15 مــاده اصــالحموضــوع مصــوبه: 

   آزاد اي حرفه و فني آموزشگاه مرخصي
  

سال مرخصي با كسب اجازه قبلي از هيات نظارت استان و منوط به تسويه كليه تعهدات ايجاد  )2(موسس اجازه استفاده از 

شده در برابر ذينفعان در مدت اعتبار پروانه تاسيس را دارد.  همچنين موسس مي تواند جهت تكميل فرآيند تسويه كليه 

آموزشگاه  به معرفي (ارائه معرفي نامه كتبي)تعهدات ايجاد شده در برابر ذينفعان در مدت اعتبار پروانه تاسيس نسبت 

  جايگزين به اداره آموزشگاههاي آزاد و مشاركت مردمي استان  اقدام نمايد .

مدت مرخصي در موارد خاص و شرايط غير مترقبه حادث بر موسس در حدود مقررات بر تصميم گيري در مورد  تبصره:

  .عهده هيات نظارت استان مي باشد 

  
  


