
 

 

20/05/1393 

 دارد
17126/210/93 

مديركل محترم آموزش فني و حرفه اي استان                                            
 

با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) 

احتراماً ، با عنايت به ارتقاء مهارت شاغلين روستايي و عشايري، تامين و تربيت نيروي كار روستايي و      

عشايري، توانمندسازي و ارتقاء فرهنگ فني و ارائه آموزش هاي كارآفريني و كسب و كار جهت تسهيل 

روند صدور مجوزهاي تاسيس و مديريت آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد در مناطق روستائي و عشايري ، 

اين دفتر با همكاري دفتر امور آموزش روستائي و بهره گيري از نظرات و پيشنهادات كارشناسي بخش 

 ارايه آموزش هاي مهارتي درمناطق روستايي ازطريق ايجاد "خصوصي نسبت به بروز رساني دستورالعمل

بدين وسيله مصوبه مورخ اقدام نموده است.لذا "شعبه توسط آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد 

شيوه نامه نحوه تاسيس و اداره آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد در مناطق "  هيات نظارت مركزي 18/5/1393

. با توجه به اهميت وحساسيت موضوع ابالغ مي شود   جهت اجراي آزمايشي يك ساله"روستايي و عشايري

كانون انجمن هاي صنفي و موسسان آموزشگاه  ،خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع به مراكز تابعه

هاي فني و حرفه ا ي استان به نحو مقتضي اطالع رساني گردد . انتظار دارد با نظارت عاليه خود بر اجراي 

صحيح و دقيق شيوه نامه مذكور تاكيد نموده و نقطه نظرات آن استان را در جهت بهبود روند اجراي 

شيوه نامه ارايه " دستورالعمل به اين دفتر منعكس نمائيد.شايان ذكر است شيوه نامه فوق الذكر جايگزين

آموزش هاي مهارتي درمناطق روستايي ازطريق ايجاد شعبه توسط آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد در 

 14/6/1388دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه تشكيل واداره آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد مصوب 

مي گردد. "هيات نظارت مركزي 
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 "شيوه نامه نحوه تاسيس و اداره آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد در مناطق روستايي و عشايري"

 مقدمه

با توجه به ضرورت توسعه و تداوم آموزش هاي فني و حرفه اي در مناطق روستائي و عشايري و به استناد بندهاي       

  "ب"اقتصادي واجتماعي جمهوري اسالمي ايران و بند ,قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگي  194ماده  "و"و  "د"

آيين نامه نحوه تشكيل واداره آموزشگاه هاي   2وهمچنين بند ج ماده ) 194(آيين نامه اجرايي ماده  فوق الذكر 8ماده

اين شيوه نامه با رويكرد ارتقاء مهارت شاغلين  ,هيات محترم دولت  18/5/1385فني وحرفه اي آزاد مصوب 

ي و عشايري، تامين و تربيت نيروي كار روستايي و عشايري، توانمندسازي و ارتقاء فرهنگ فني و ارائه روستاي

مديريت آموزشگاه پس از اخذ  و هاي كارآفريني و كسب و كار جهت تسهيل روند صدور مجوزهاي تاسيس آموزش

 . نظرات صاحبنظران بخش دولتي وخصوصي تهيه گرديد

 :شرايط موسس -1ماده 

دستور العمل اجرايي آيين نامه نحوه تاسيس و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفـه اي   15يط موسس براساس ماده شرا

 . مي باشد هيات نظارت مركزي  14/6/1388آزاد مصوب 

مدرك تحصيلي متقاضي تاسيس و مدير آموزشگاه درمناطق روستايي بر اساس جدول شماره يك آئين نامـه  : تبصره 

 در هيات محتـرم دولـت مـي باشـد و     18/5/1385اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مصوب نحوه تاسيس و 

دستورالعمل اجرايي آيـين نامـه    15ماده  4براساس تبصره  ، هيات نظارت استان با توجه به نياز روستا ،شرايط خاص

 .تصميم گيري خواهد نمودهيات نظارت مركزي  14/6/1388مذكور مصوب 

 :يط مدير شرا-2ماده 

شرايط عمومي و اختصاصي مدير آموزشگاه بر اساس اصالحيه فصل چهارم ضوابط ودستورالعمل اجرايي آيين نامه 

مركزي و با  هيات نظارت 28/5/1392مورخ نحوه تاسيس و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مصوب جلسه 

 .مي باشد اين شيوه نامه   1ماده  توجه به  تبصره 
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 :شرايط مربي - 3ه ماد

ضوابط ودستورالعمل اجرايي نحوه تاسيس و  28الي  25شرايط عمومي و اختصاصي مربي بر اساس اصالحيه ماده 

قسمت  2همچنين اصالحيه بند  هيات نظارت مركزي و 30/9/1392اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مصوب 

 . بررسي خواهد شديات نظارت مركزي ه 17/12/1392دستورالعمل مذكور مصوب  25ب ماده 

 :شرايط مكان و فضاي آموزشي وتجهيزات - 4ماده 

فضاي آموزشي آموزشگاه درمناطق روستايي بر اساس شيوه نامه شاخص سرانه فضاي آموزشي ضميمه ضـوابط   -4-1

هيـات   14/6/1388و دستور العمل اجرايي آيين نامه نحوه تاسيس و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مصوب 

 . نظارت مركزي خواهد بود

 بالمـانع   مناطق روسـتايي  درصد ازمتراژ تعيين شده  در 20ت استان كاهش با نظر هيات نظار ،خاص  موارد در: تبصره

 . مي باشد

تجهيزات آموزشگاه براساس تجهيزات مندرج دراستاندارد مربوطه و برابر ظرفيت آموزشي مورد تقاضاي  -4-2

 .موسس مي بايست تامين گردد

كـانون و انجمـن هـاي    بر اساس پيشنهاد  و عشايريروستائي هاي فني و حرفه اي آزاد  شهريه آموزشگاه -4-3

شيوه نامه نحوه تعيين شهريه كارآموزان "هاي تابعه استان ، بارعايت مفاد  صنفي مربوطه در هر يك از شهرستان

به تفكيك هـر يـك از دوره هـاي    "هيات نظارت مركزي 14/6/1388مصوب  هاي فني و حرفه اي آزاد آموزشگاه

 آموزشـگاه هـاي فنـي و    و جهت بررسي در اختيار كانون انجمن صـنفي به محاس) حرفه هاي آموزشي(آموزشي 

بررسـي  به هيات نظارت استان جهت مراتب را ، دراسرع وقت گيرد و كانون موظف استمي استان قرار حرفه اي 

 .تائيد ارائه نمايدو

ي مستقردر روستا از چنانچه متقاضيان قصد استفاده از فضاها وامكانات ساير واحدهاي دولتي وخصوص :تبصره   

 ،را داشته باشند ... مدارس و–پايگاه هاي بسيج -شركت هاي تعاوني روستايي-ها دهياري-ها قبيل دهداري
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را ...) اماكن و(قرارداد رسمي با واحد طرف مقابل منعقد و همچنين مجوز سايرمراجع تفاهمنامه ها و يا مي بايست  

 .استان ارايه نمايد  يك نسخه از آن را به اداره كل نيز اخذ و

 :آزمون وصدورگواهينامه - 5ماده 

براساس ضوابط دفتر ارزشيابي  ،براي پذيرفته شدگان در آزمون  مهارت فني صدورگواهينامه آزمون وبرگزاري 

  .مهارت انجام  مي پذيرد

 :ساير شرايط - 6ماده 

فني و  هاياولويت با موسسين آموزشگاه  ،در مناطق روستائي فني و حرفه اي آزاد جهت تاسيس آموزشگاه  -1 -6

جديد مي تواند  متقاضيان ،موجود هاي سوي آموزشگاه مي باشد و در صورت عدم تقاضا از فعال استان حرفه اي آزاد

 .نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمايند

ناطق شهري ممنوع مي سال به م 5روستايي وعشايري تا مدت فني و حرفه اي آزاد انتقال آموزشگاه هاي  -6-2

تقاضاهاي واصله از لحاظ مكان و ساير شرايط بر اساس  ،در صورت تقاضاي انتقال بعد از طي مدت مذكور . باشد

 .شرايط جاري تاسيس آموزشگاه در مناطق شهري مورد بررسي قرار خواهد گرفت 

فني و حرفه اي آزاد تجهيزات و ساير شرايط برگزاري دوره توسط آموزشگاه هاي  ،در صورت تامين فضا  -6-3

فني و  هيات نظارت استان مي تواند نسبت به صدور مجوز آموزش سيار براي آموزشگاه هاي ،روستايي و عشايري 

 .تصميم گيري نمايد در روستا هاي مجاور روستائي وعشايري  حرفه اي آزاد

ضوابط و مقررات صدور و تمديد پروانه  ،مقررات عمومي ،قبيل مقررات مربوط به كار آموز ساير شرايط از  -6-4

دستورالعمل اجرايي  بر اساس ضوابط و... آموزش خصوصي و ،بازرسي ازآموزشگاه  ،تجهيزات  ،تاسيس آموزشكاه 

 ساير هيات نظارت مركزي و 1388شهريورماه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مصوب 

 .خواهد بودمصوبات هيات نظارت مركزي 
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 :تسهيالت - 7ماده 

واجد شرايط داراي شعبه روستايي و عشايري آزاد آموزشگاه هاي فني و حرفه اي ،الزم  درصورت تامين اعتبار-7-1

ترجيهي براي احداث و خريد فضاي با نرخ وام  جهت اخذبه دستگاه هاي پرداخت كننده تسهيالت در اولويت معرفي 

انجام هماهنگي الزم جهت همچنين  .مي باشند  در شعبه روستاآموزشگاه تامين تجهيزات آموزشي  مورد نياز و

براساس تصويب  روستايي و عشايريآزاد فني و حرفه اي آموزشگاه هاي  ازريد خدمات آموزشي ساير دستگاه ها خ

 .معاون اول محترم رئيس جمهورصورت خواهد پذيرفت 9/4/1392 مورخ ه  47620ت/82512نامه شماره 

شوراي  بهواجد شرايط داراي شعبه روستايي و عشايري در اولويت معرفي آزاد آموزشگاه هاي فني و حرفه اي -7-2

 194آيين نامه اجرايي ماده  8ماده ) د ( برنامه ريزي و توسعه استان و شهرستان با استفاده از مفاد تبصره ذيل بند 

اقتصادي واجتماعي جمهوري اسالمي ايران جهت بهره مندي از تسهيالت  ،قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگي 

ماده ) ه(تا ) الف(آيين نامه اجرايي بندهاي -محترم وزيران ه هيات  47436ت /31616مصوبه شماره  15موضوع ماده 

 . مي باشد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه براي توسعه آموزشگاه) 80(

با توجه به بودجه استان  ،در صورت تامين وتخصيص اعتبار كمك هاي بالعوض ويا خريد خدمات آموزشي -7-3

درصد تعرفه شهريه آموزشي نفرات اول تا سوم هردوره آموزشي از  30 به ميزان ،درهرسال  و با نظر هيات نظارت 

 .سوي سازمان به  آموزشگاه هاي روستايي درپايان هرفصل با رعايت ضوابط ومقررات پرداخت خواهد شد

به تصويب جهت اجراي آزمايشي يك ساله  18/5/1393جلسه مورخ  درتبصره  3ماده و  7در اين شيوه نامه           

جايگزين شيوه نامه ارايه آموزش هاي مهارتي درمناطق روستايي ازطريق ايجاد  ات نظارت مركزي رسيده است وهي

شعبه توسط آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه تشكيل واداره آموزشگاه هاي 

 .هيات نظارت مركزي  مي گردد  14/6/1388مصوب فني وحرفه اي آزاد 
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