
 

 

 

 

 بالدرنگ -آني     مديران كل محترم آموزش فني وحرفه اي استان ها 

                                  

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

دستورالعمل اجرائي آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي  اصالحيه فصل پنجم به پيوست  احتراماً؛      

اصالحيه مورخ  -(نحوه احراز صالحيت مربيان هيات نظارت مركزي  1388آزاد مصوب شهريور ماه فني وحرفه اي 

 با اخذ نظرات كارشناسي ادارات كل اجرايي در كميته تخصصي تلفيقهك هيات نظارت مركزي) 5/2/1394

نظارت مركزي چهل و ششمين جلسه هيات كليات آن در  ،(متشكل از نمايندگان بخش خصوصي و دولتي ) تدوين  

توسط اين (طبق نظر هيات نظارت مركزي) تكميل بازنگري و اصالح محتوي آن نيز تصويب و  6/3/1396مورخ 

  جهت اجرا ابالغ مي گردد. ،دفتر با همكاري كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد كشور انجام پذيرفته 

انجمن هاي  ،كانون  ،رع وقت به مراكز معين تابعه خواهشمند است دستور فرمائيد ضوابط مذكور در اس       

 صنفي و كليه آموزشگاه هاي آزاد استان به نحو مقتضي اطالع رساني گردد . 

فايل فصل مذكور درسايت اصلي سازمان ( دفتر آموزشگاه هاي آزاد و مشاركت مردمي ) نيز  ،شايان ذكر است 

 بارگذاري شده و قابل بهره برداري است . 

             

              

 

 

 

 

 

 

11/05/1396  

16091/210/96  

 دارد



  
  

 :فصل پنجم 

  

 نحوه احراز صالحيت مربيان

  آموزشگاه
  

  هيات نظارت مركزي 6/3/1396اصالحيه جلسه مورخ 

 

  



  : مربيان بايد حائز شرايط عمومي و اختصاصي زير باشند :31ماده 

  : شرايط عمومي  : الف 
  . تابعيت جمهوري اسالمي ايران  . 1

مسلمان يا پيرو يكي از اقليت هاي ديني شناخته شده و ملزم بـه پيـروي از قـانون اساسـي جمهـوري      .  2

  اسالمي ايران 

دارابودن صالحيت اخالقي ، سياسي ، فرهنگي و عدم وابستگي به رژيـم گذشـته بـه تشـخيص هيـات        .3

  نظارت استان ، نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر 

  . و دارا بودن سالمت جسمي به تشخيص مراجع ذيصالح  مخدر عدم اعتياد به مواد  .5

درصورتي كه متقاضي داراي معلوليت باشد ، چنانچه به تشخيص پزشك معتمـد سـازمان معلوليـت     :تبصره 

  . نباشد ، تائيد وي به عنوان مدير بالمانع است  هجسمي فرد مانع ايفاي وظايف مربوط

  . ا معافيت تحصيلي براي آقايانيوظيفه يا معافيت دائم  دارا بودن برگ پايان خدمت نظام   .6

و نيز اخذ مراجع ذيصالح به عدم اعتياد گواهي و عدم سوء سابقه اخذ گواهي جهت معرفي مربي  : 1تبصره 
  . مي باشد  بر عهده موسس آموزشگاهآن جوابيه 

ه مستندات الزم وابسته با ارائدولت و شركت ها و موسسات و قراردادي  پيماني،رسميان كنكار:  2تبصره 
  .  معاف مي باشد ) شرايط عمومي(از شرايط بند الف

  : شرايط اختصاصي : ب 

  . سازمان براساس استانداردآموزشي مصوب )روش هاي فنون تدريس( ارايه گواهينامه پداگوژي عمومي . 1

افرادي كه در دوره تحصيالت دانشگاهي واحد هاي درسي مرتبط با پداگوژي را گذرانده اند و  : 1تبصره 
را پوشش دهد با ارائه  )روش هاي فنون تدريس(درصد از دوره پداگوژي  60 ودحدمحتواي اين واحدها 

مه مهارت مستندات الزم به تشخيص اداره آموزشگاه هاي آزاد و مشاركت مردمي استان از ارائه گواهينا
  . پداگوژي معاف مي باشند



موسسات  و پرورش و آموزشدانشگاه ها، مدرسان مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اي،  : 2تبصره 
، از ارائه )شاغل و بازنشسته(دانشگاه ها اعضاء هيات علمي و آموزشي داراي مجوز از نهادهاي قانوني ذيربط

  . معاف مي باشد  هاي فنون تدريسروش يا گواهينامه دوره آموزشي پداگوژي 
ا موسسات آموزشي داراي ياز سازمان و  2درجه  ICDL مهارت آموزشي دورهدارا بودن گواهينامه . 2

يا اداره  به تشخيص مركز معين مربوطه(دال بر آشنايي به كار با رايانه مجوز قانوني مرتبط و يا مداركي
  ) . استان آموزشگاه هاي آزاد ومشاركت هاي مردمي

آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي  1دارا بودن مدرك تحصيلي بر اساس جدول شماره .    3
  . هيأت محترم دولت  18/05/1385فني و حرفه اي آزاد مصوب 

  . دارا بودن گواهينامه مهارت در يكي از حرف  رشته  مورد درخواست .  4
آموزش  مهارت در رشته مربوطه از ارائه گواهينامه ترديپلم و باالدارندگان مدرك تحصيلي فوق  : 1تبصره 

  . مي باشندمعاف  )شرايط اختصاصي 4موضوع بند (
اين ماده را ) شرايط اختصاصي(بند ب  2و  1در مواردي كه متقاضيان مربيگري شرايط رديف  :  2تبصره 

كه به  ICDLپداگوژي عمومي و اي  حرفهنداشته باشند، مي توانند در آزمون همسان و همزمان صالحيت 
گواهينامه مربوطه را اخذ  شركت نموده و در صورت قبولي صورت الكترونيكي از سوي سازمان برگزار خواهد شد

  . و بعنوان گواهينامه رديف هاي مذكور ارائه نمايند 
ظرف مدت حداكثر يك سال  نسبت  به   ندموظفيا مربي در صورت تغيير استاندارد ها، موسس  : 3تبصره

ل آموزش فني ارايه گواهينامه و يا گواهي شركت در دوره  بازآموزي مربي كه توسط مركز تربيت مربي يا اداره ك
برگزار مي شود، اقدام كانون انجمن هاي صنفي استان باهماهنگي اداره كل استان متبوع  يا وحرفه اي استان و

  .د ننماي
هاي فني و حرفه اي آزاد كه داراي كارگيري متخصصان خارجي جهت تدريس در آموزشگاهبه  :4تبصره  

صالحيت تخصصي و توانايي كافي براي ارائه خدمات آموزشي درحرفه معيني هستند بنابه تشخيص هيات 
 براساس قوانين كار اتباع(نظارت استان يا هيات نظارت مركزي و اخذ مجوزهاي قانوني از مراجع ذيريط 

   .بالمانع است) خارجي
برگزيدگان مسابقات ملي و بين المللي مهارت، دارندگان الواح درجه يك تا چهار از سوي  : 5تبصره   

اداره آموزشگاه هاي آزاد مشاركت مردمي استان رئيس شوراي ارزشيابي هنرمندان و يا كساني كه به تشخيص 
  داراي سوابق تجربي ارزنده، تخصص و يا قابليت هاي ويژه اي در حرفه مرتبط مي باشند، در صورت 

  .معاف مي باشند) ارائه مدرك تحصيلي(  31ماده  "ب"بند  3رديف مفاد دارا بودن ساير شرايط، از  



يه ي صالحيت عمومي و تخصصي مربيان به عهده موسس مسئوليت بررسي و تائيد اول : 32ماده 
   .آموزشگاه است

هاي آزاد و مشاركت مردمي استان موظف است براساس گردش كار ذكر شده در  اداره آموزشگاه : 33ماده 

مـاده  ) ب(و ) الـف (ي مدارك مثبته مطابق بند حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از معرفي مربي و ارايه ، 34ماده 

ضـمن انجـام     ،منعقده فيمابين موسس و مربي از سـوي موسـس   يدستورالعمل به همراه قرارداد قانون اين 31

در ؛  اقدام نمايـد  ساله 5ساله وحداكثر  1حداقل نسبت به صدور ابالغ مربي  ،درصورت تاييد ،بررسي هاي الزم

به موسـس آموزشـگاه    پيامك /ايميل/ازطريق پرتال/غير اين صورت ، مي بايد عدم تاييد فرد پيشنهادي را كتباً

  . اعالم نمايد 
 

   نحوه  صدور ابالغ مربي از طريق سامانه پرتال:  34ماده 
ورود اطالعات فردي ،تحصيلي و آموزشي مربي پيشنهادي توسط موسس در قسمت مربوطه سامانه پرتال -1

  .تاييد آن و ارايه مدارك مثبته به مركز معين،

  آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و  2واريز مبالغ مربوطه مندرج در جدول شماره  - 2

هيات محترم دولت به حساب در آمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل وفق  18/5/1385حرفه اي آزاد مصوب

  .مانساز هيات نظارت مركزي توسط موسس در پرتال 26/10/1390مصوبه جلسه چهارم مورخ 

  .تاييد مبلغ واريزي درپرتال توسط مركز- 3

بررسي مدارك واصل شده مثبته از موسس توسط مركز معين با توجه به اطالعات درج شده در پرتال و - 4

  . درصورت تكميل بودن مدارك  ، تاييد مراتب درپرتال

مشاركت هاي مردمي استان يا  بررسي و تاييد ياعدم تاييد مراتب درپرتال توسط اداره آموزشگاه هاي آزاد و - 5

  ).به تشخيص هيات نظارت استان(مركز معين مربوطه

گواهي عدم سوء پيشينه و گواهي : انجام استعالم  صالحيت هاي فردي شامل  ، مراحل فوقتاييد  پس از - 6

  .عدم اعتياد به مراجع ذيصالح توسط موسس



عدم سوء پيشينه (اطالعات صالحيت هاي فرديورود  ،موسس توسط پس از دريافت پاسخ استعالمات الزم - 7

   .به پرتال توسط مركز) و عدم اعتياد

  .به پرتال توسط مركز ) مركز/اداره كل(ورود اطالعات صالحيت هاي فردي اخذ شده ازحراست  - 8
روز پاسخي از سوي حراست به اداره آموزشگاه هاي آزاد و مشاركت مردمي  10چنانچه ظرف مدت : تبصره 
  . الزم بعدي مي باشد  اتيا واحد مربوطه در مركز معين ارسال نشد، مراتب به منزله تائيد جهت اقدام استان

وجود داشته مربي معرفي شده صالحيت هاي فردي زمان بيشتر جهت بررسي مدت در موارد خاص كه نياز به 
يا مركز معين  استان آموزشگاه هاي آزاد و مشاركت مردمي اطالع رساني الزم از سوي حراست به اداره ،باشد

  . قانوني بعدي انجام خواهد پذيرفت اقداماتانجام هماهنگي ها و مربوطه جهت 
اخذ كد شناسه مربي از سيستم پرتال توسط اداره آموزشگاه هاي آزاد و مشاركت هاي مردمي استان يا مركز - 9

  ).انبه تشخيص هيات نظارت است(معين مربوطه

صدور ابالغ مربي آموزشگاه توسط اداره آموزشگاه هاي آزاد و مشاركت هاي مردمي استان يا مركز معين  -10

  ).به تشخيص هيات نظارت استان(مربوطه

پس از معرفي مربي واجد شرايط از سوي موسس به مركز در پرتال جامع سازمان، بالفاصله و :  1تبصره 
به صورت دستي توسط رئيس مركز معين مربوطه جهت ) نمون برگ پيوست طبق(كتبا نامه ي موافقت اوليه 

در .  فعاليت موقت مربي صادر خواهد شد و موسس مي تواند نسبت به بكارگيري مربي در آموزشگاه اقدام نمايد
 هاي آزاد و مشاركت مردمي استان، ادامه فعاليت مربي مذكور تا صورت عدم تاييد مربي توسط اداره آموزشگاه

  .گرددلكن بكارگيري وي براي دوره بعدي ممنوع بوده  و تخلف محسوب مي. پايان همان دوره بالمانع است
اين دستورالعمل در چند حرفه يا رشته و  31ماده ) ب( و) الف(بكارگيري يك مربي با رعايت بند :  2تبصره 

  . اخل ساعات آموزشي، بالمانع استچند آموزشگاه مشروط به احراز شرايط اين دستورالعمل و همچنين عدم تد
چنانچه مربيان آموزشگاه هاي آزاد داراي ابالغ مربيگري معتبر تمايل به فعاليت آموزشي در ساير :  3تبصره 

آموزشگاه هاي آزاد شهر مبدا و يا ساير شهرستان ها و استان ها را داشته باشند، نيازي به ارائه ي مدارك و طي 
و صرفاً با معرفي از سوي موسس آموزشگاه مورد نظر و نيز ارائه ي قرارداد فيمابين  مراحل اداري مجدد ندارد

ضوابط و مقررات براي ايشان ابالغ مربيگري صادر  بر اساسموسس و مربي عدم تداخل ساعات آموزشي، 
    . خواهد شد 

  .  شرايط تمديد ابالغ مربيگري : 35ماده 
  . اين دستورالعمل  31بي آموزشگاه بر اساس ماده استمرار شرايط عمومي و اختصاصي مر.  1



در ) تخصصي/ عمومي (ساعت آموزش هاي ارتقاء مهارت  20گواهي گذراندن حداقل /گواهينامهارائه . 2
سمينار ها و  ،همايش ها ، ) دوره هاي داراي استاندارد مركز تربيت مربي و يا مصوب سازمان(سال در دوره ها

و يا كانون انجمن  )ستاد سازمان-اداره كل استان-مركز تربيت مربي(سازمانموزشي كه توسط آكارگاه هاي 
  . مي شود برنامه ريزي و اجرا  ، هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد استان با هماهنگي سازمان

  . اجراي حداقل يك دوره آموزشي مرتبط در طول مدت اعتبار ابالغ مربيگري .  3
آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و  2وطه مندرج در جدول شماره پرداخت مبالغ مرب.  4

هيات محترم دولت به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل وفق  18/05/1385حرفه اي آزاد مصوب 
  . هيات نظارت مركزي  26/10/1390مصوبه جلسه چهارم مورخ 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                            

  

   

  آموزشگاه  موافقت اوليه مربيگري
  

  ... سركار خانم / جناب آقاي 
  
  

  ............... شـهر  / در شهرسـتان ................................... مؤسـس آموزشـگاه   .............................. خـانم  / با احترام ، بنابه پيشنهاد آقاي  
، ...................... مـورخ  ........ ..................شـماره  ) حـق التدريسـي   –پاره وقت –مدت محدود(و به استناد قرارداد همكاري آموزشي و مربيگري 

  باتوجه به اينكه صالحيت عمومي و تخصصي جنابعـالي در حـال بررسـي مـي باشـد، فعـال بـه شـما اجـازه داده مـي شـود بـه عنـوان مربـي               
  تا با رعايـت ضـوابط و مقـررات منـدرج در    ,و حرف مندرج در جدول ذيل با آموزشگاه مذكور همكاري نمائيد ....................................... در رشته 

رداد آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد و دستورالعمل اجرائي آن نسبت به انجام تعهدات و وظايف مندرج در قـرا 
  . مذكور اقدام نمائيد 

  . ايي صالحيت هاي عمومي و تخصصي شما مي باشد ضمناً ادامه فعاليت آموزشي در دوره هاي آتي آموزشگاه منوط به تاييد نه
  
ساعت كد استاندارد  نام حرفه  رديف

  استاندارد
كد   نام حرفه  رديف 

  استاندارد
ساعت 
  استاندارد

1        11        
2        12        
3        13        
4        14        
5        15        
6        16        
7        17        
8        18        
9        19        
10        20        

  
  

............................................  
  .............. رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 

  ................استان............................ شهرستان 
  

  :رونوشت 
 جهت اطالع و اقدام الزم .......................... موسس محترم آموزشگاه   - 

 واحد آموزشگاه هاي آزاد و مشاركت مردمي مركز جهت اطالع و اقدام الزم   - 

  نسخه بايگاني   - 

  
  محل

 الصاق عكس

  :صدور  شماره
 ::صدورتاريخ 
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