
  
 

  5 از 1 صفحه
  

 امضاء رئيس(نايب رئيس) جلسه     تذكر:  فقط نسخه تايپ شده و بدون هرگونه خط خوردگي با امضاء رئيس يا نايب رئيس جلسه در هر صفحه قابل استناد است.

ظارت یات  رخا  ید

18/8/99مورخ  )61(جلسه شماره   

    

  : 18/8/99تاريخ  هيات نظارت مركزي جلسه شصت و يكم  اتمصوب

    

هاي فني بررسي شيوه نامه نحوه تعيين شهريه كارآموزان آموزشگاهو  1399تاييد شهريه سال  درخصوص -1
 1400در سال  و حرفه اي آزاد

 

ا و بررسي بر اساس روند پيشنهادي تشكل هاي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان ه 1399احصايي سال هريه هاي ش -
 در ستاد سازمان به تاييد و تصويب هيات نظارت مركزي رسيد.

 
ر گرفتن هرسال با درنظ اهپايان دي مميزان شهريه كارآموزان آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد حداكثر تا  -68ماده  اصالح -

يران و شاخص تورم ساليانه بانك مركزي جمهوري اسالمي ا ،شرايط منطقه ،هاي تنظيم بازارسياست ،هاي كلي دولتسياست
  هاي صادره سازمان به شرح مراحل زير تعيين مي شود:براساس دستورالعمل

ــهريه -1 ــگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مربوطه  اخذ ش ــنفي آموزش ــنهادي انجمن هاي ص ــنفيپيش ــط كانون انجمن هاي ص  توس
 دوم و سوم (مطابق جدول زير)  ،شامل گروه هاي اول  گروه سه هاي فني و حرفه اي آزاد استان درآموزشگاه

  

 گروه اول شامل كالن شهرهاي ايران

 اس و كرجاك، بندر عبارتهران، مشهد، اصفهان، تبريز، اهواز، كرمانشاه، اروميه، شيراز، قم، رشت، اردبيل، همدان، كرمان، يزد، 

 فر جمعيتنهزار  200ها و شهرهاي باالتر از گروه دوم شامل مراكز استان

هر، شـ بابـل، خمينـي اسالم شهر، زنجان، سـنندج، قـزوين، خـرم آبـاد، گرگـان، سـاري، شـهريار، قـدس، كاشـان، مـالرد، دزفـول، نيشـابور،
ســيم ر، بيرجنــد، نآبــادان، قرچــك، بجنــورد، ورامــين، بوشــهر، ســاوه، قــائم شــهســبزوار، گلســتان، آمــل، پاكدشــت، نجــف آبــاد، بروجــرد، 
 شهر، سيرجان، خوي، ايالم، بوكان، شهركرد، سمنان، ياسوج

 هاي كشور كه در دو گروه اول نيستندهاي و شهرگروه سوم: شامل ساير شهرستان

نهادي انجمن هاي اي آزاد استان در ارتباط با شهريه پيشبررسي و اظهارنظر كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي فني و حرفه  -2
 صنفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مربوطه و ارائه مدارك به هيات نظارت استان

 توسط هيات نظارت استان و ابالغ آن به آموزشگاه ها به گروه سومبررسي و تصويب شهريه هاي مربوط  -3
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اي توسط اداره كل استان به دفتر آموزشگاه هاي فني و حرفه 2و  1گروه  پيشنهادي شهريهارسال مدارك و مستندات مربوط به  -4
 به كميته تخصصي اقتصادي و مشاركتي سازمان سازمان به منظور ارائهآزاد و مشاركت مردمي 

و تطبيق  2و  1دو گروه اعالم نظر كارشناسي كميته تخصصي اقتصادي و مشاركتي سازمان براساس ميانگين نرخ هاي اعالمي در  -5
 براي تاييد به كميسيون تلفيق شهريه با دستورالعمل هاي سازمان و ارسال 

و ابالغ به استان ها توسط دفتر  2و  1هاي جهت تصويب شهريه مصوب گروههاي پيشنهادي به هيات نظارت مركزي ارائه شهريه -6
 هاي آزاد و مشاركت مردمي سازمان.آموزشگاه

موظف است نرخ جديد درصورت عدم تاييد نرخ هاي پيشنهادي در هر مرحله از فرايند تصويب شهريه هيات نظارت استان  – 1تبصره 
  را بر اساس استانداردهاي موجود جهت تصويب به هيات نظارت مركزي ارائه دهد.

قت در ايجاد تعادل شهريه ها مبناي نظرات كارشناسي كميسيون اقتصادي و مشاركتي به هيات نظارت استاني به منظور د -2تبصره 
نرخ و همچنين  و شهريه ها از نرخ تورم باالتر نباشد نبودهكار كارشناسي قرار گيرد. (از جمله فاصله تعرفه شهرستان ها در استان زياد 

  )هاي شهرهاي گروه سوم متناسب با گروه اول و دوم باشد.شهريه

  مسئوليت ايجاد تعادل در شهريه با هيات نظارت استان مي باشد. -4تبصره 

  هيات نظارت مركزي حق نظارت بر شهريه هاي ابالغي هيات نظارت استان دارد.  -5تبصره 

  هرگونه كاهش شهريه با كسب اجازه از هيات نظارت استان خواهد بود. -6تبصره 

 عملمبالغ مصوب مبناي آخرين  ،تصويب هيات نظارت مركزي نرسيده باشد مادامي كه پيشنهاد تغيير مبلغ شهريه به – 7تبصره 
   خواهد بود.

  ها پيشنهاد نمايد.استان حسب شرايط تغيير الزم در محاسبات شهريه را بهكمسيون اقتصادي و مشاركتي  -8تبصره 
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آموزشگاه نوع (حداقل فضاي آموزشي و كارگاهي براي تاييد مكان  3درخصوص اصالح و بازنگري جدول  -2
 1397) دستورالعمل اجرايي سال "د"
  

  

  » د« نوع آموزشگاه مكان براي نياز مورد كارگاهي و آموزشي فضاي حداقل- 3جدول 
  

حداقل فضاي   رشته  حوزه  رديف
  كالس تئوري

نفر  12كار گاه عملي براي   1حداقل فضاي 
  فضاي عمومي  (مترمربع)

1  
حوزه 

فرهنگ و 
  هنر

مربع متر 15  20  مربعمتر  15  چاپ صنعت  

  مربع متر 15   35  متر مربع 15  جواهرسازي و طال

  مربع متر 15  چرم) ، ،شيشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،( دستي صنايع

24   

  مربع متر 15 

  مربع متر 15  مربع متر 15  )سنتي هاي دوخت( دستي صنايع

  مربع متر 15  مربع متر 15  تجسمي هنرهاي

مربع متر 15  مربع متر 15  تزئيني هنرهاي  

  مربع متر 15  مربع متر 15  نمايشي هنرهاي

مربع متر 15   مربع متر 15  )بافت(دستي صنايع  

  مربع متر 15   مربع متر 15  و فرهنگي نرم فناوري

  24  مربع متر 15  ورزش صنعت
مربع متر 15     

  مربع متر 15   24  مربع متر 15  فرش

2  
حوزه 
  خدمات

مربع متر 15  15  مربع متر 15  اداري امور  

  مربع متر 15  15  مربع متر 15  بازرگاني و مالي امور

مربع متر 15   20  مربع متر 15  ايمني (به استثناء آتش نشان) و بهداشت  

  مربع متر 15  16  مربع متر 15  اطالعات فناوري

مربع متر 15  20  مربع متر 15  زيبايي و مراقبت  

  مربع متر 15  15  مربع متر 15  آموزشي خدمات

مربع متر 15   16  مربع متر 15  پوشاك صنايع  

  مربع متر 15  25  مربع متر 15  اي تغذيه خدمات

مربع متر 15  22  مربع متر 15  گردشگري  

  22  مربع متر 15  هتلداري
  مربع متر 15  

  مربع متر 15  ايراني طب و سالمت
22  

مربع متر 15   

  مربع متر 15  مربع متر 15  حقوقي خدمات
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3  
حوزه 

  كشاورزي

  مربع متر 15  پروري آبزي و امورشيالت

80   

مربع متر 15   

  مربع متر 15  مربع متر 15  ماكيان و دام امور

مربع متر 15  مربع متر 15  باغي امور  

  مربع متر 15   مربع متر 15  زراعي امور

مربع متر 15  مربع متر 15  زيست محيط فناوري  

  40  مربع متر 15  فناوري زيست
  مربع متر 15  

  40  مربع متر 15  كشاورزي آالت ماشين
مربع متر 15     

  مربع متر 15  25  مربع متر 15  غذايي صنايع

  مربع متر 15  گياهي داروهاي و دارويي گياهان
40   

مربع متر 15  

  مربع متر 15  مربع متر 15  )بيابان و ،آبخيز مرتع جنگل،( طبيعي منابع

4  
  حوزه
  صنعت

مربع متر 15  38  مربع متر 15  برق  

  مربع متر 15  40  مربع متر 15  تاسيسات

مربع متر 15   30  مربع متر 15  خز پوست، چرم، صنايع  

  35  مربع متر 15  رنگ صنايع
  مربع متر 15  

مربع متر 15  36  مربع متر 15  فلزي صنايع  

  مربع متر 15  35  مربع متر 15  شيميايي صنايع

مربع متر 15   40  مربع متر 15  خودرو صنايع  

  مربع متر 15  36  مربع متر 15  چوب (به جز منبت و معرق) صنايع

مربع متر 15  20  مربع متر 15  كاغذ صنايع  

 40  مربع متر 15  جوش بازرسي و جوشكاري
  مربع متر 15  

  دريايي صنايع

   40  مربع متر 15

مربع متر 15   

مربع متر 15  زميني و نقل حمل  

  مربع متر 15  دريايي و نقل حمل

مربع متر 15  ريلي نقل و حمل  

  مربع متر 15  هوايي فناوري

  مربع متر 15  پليمر

40   

مربع متر 15  

  مربع متر 15  مترمربع 15  پتروشيمي

مربع متر 15  مربع متر 15  سراميك  

  مربع متر 15  مربع متر 15  متالورژي

مربع متر 15  مربع متر 15  معدن  

  مربع متر 15  35  مربع متر 15  ارتباطات فناوري

مربع متر 15  20  مربع متر 15  صنايع مديريت  

  مربع متر 15  35  مربع متر 15  مكانيك

مربع متر 15  30  مربع متر 15  الكترونيك   
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  مربع متر 15  30  مربع متر 15  دقيق وابزار كنترل

مربع متر 15  20  مربع متر 15  ساختمان  

 20  مربع متر 15  معماري
  مربع متر 15  

  40  مربع متر 15  نانو فناوري
مربع متر 15    

  مربع متر 15    40  مربع متر 15  پذير تجديد و نو هاي انرژي فناوري

  40  مربع متر 15  آب مديريت
مربع متر 15    

  مربع متر 15   40  مربع متر 15  بندي بسته صنايع
  مربع متر 15   36  مربع متر 15  صنايع نساجي

  متراژ تعيين شده در موارد خاص با نظر هيات نظارت استان بالمانع است . %10كاهش  *
  * جهت معرفي كارگاه عملي در محيط واقعي كار ارائه قرارداد رسمي في ما بين موسس و مسئول مكان كارگاه اجراي آموزش الزامي است. 

  كند. * يك كالس تئوري مجزا مشترك بين كليه گروه هاي برنامه ريزي درسي كفايت مي
  موسس الزامي است .  * معرفي يك كارگاه عملي جهت هر گروه برنامه ريزي درسي از سوي

  * در رشته هايي كه داراي تجهيزات و ابزار مشترك مي باشد، معرفي يك كارگاه عملي با تائيد هيات نظارت استان امكان پذير مي باشد.
  با تائيد  فني و حرفه اي و يا كارگاه هاي ثابت مراكز آموزش * در صورت تمايل موسسين در كليه رشته ها قابليت استفاده ازكارگاه هاي محيط كار واقعي

  هيات نظارت استان امكانپذير مي باشد . 
  
 

 


