
 

 موارد نصب تابلو اعالنات

 )که باید درمعرض دیدعموم و کارآموزان باشد(

 مقررات مربوط به كارآموزان -1

 برنامه ساعت کارفعالیت آموزشگاه درهفته بطورواضح وخوانا -2

 تصویرلیست نتایج آخرین آزمون آموزشگاه -3

 )در رشته یا حرفه مربوطه( ونحوه استردادشهریهجاري شهریه مصوب سال  -4

جهت  استان تهران و تلفن تماس واحد بازرسي و رسیدگي به شكایات اداره كل اداره کل ومراکزآموزش فنی و حرفه ای  لفن و ت آدرس -5

 اطالع کارآموزان و مربیان و مراجعین به آموزشگاه

 طرح درس هفتگی -6

 ي آموزشيمدیریت و مربیگری و پروانه تاسیس و عناوین دوره ها ابالغ هایروگرفت  -7

 مندرج در فرم عناوین دوره هاي آموزشيی های استاندارد حرفه های فهرست توانای -8

 

 توسط موسس/مدیر زیررعایت نکات 

در دسترس بودن ضواط و دستورالعمل اجرایي آیین نامه نحوه تشكیل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد و استانداردهاي  -1

 مربوطه 

 بازرسی و واحد آموزشگاه آزادمرکز واحد به آدرس جدید اعالمتغییر محل با اطالع اداره و -2

 درصورت تغییرساعت آموزشی آموزشگاه به واحدآموزشگاه آزاداعالم و فرم تغییرشیفت درخواست شود -3

 حضورمدیردرآموزشگاه درتمام ساعات کار آموزشگاه که به مرکزاعالم شده الزامی است -4

 اه هاي آزاد مركز اعالم گردد درصورت عدم حضورمدیر درآموزشگاه مراتب به اداره آموزشگ -5

 در صورت تعطیلي آموزشگاه از یک روز االی ..... مي بایست مراتب به مركز مربوطه  اطالع و نسبت به اخذ مرخصی اقدام  گردد. -6

 ام مراجعه به اداره یامرکزهمراه داشتن مهرآموزشگاه الزامی استهنگ -7

 امضاءدفترحضورو غیاب توسط کارآموزان وقیدساعت به هنگام ورود و خروج از آموزشگاه الزامی است -8

به محض حضورمدیر آموزشگاه درمرکز جهت انجام کارهای اداری دفترحضوروغیاب مدیران آموزشگاه ها در قسمت بازرسی امضاء  -9

 شود

 دردو نسخه( تنظیم قرارداد مدیرو مربی ) -11

 شهریه به کارآموزان )تنظیم در دو نسخه با مهرآموزشگاه و امضاء کارآموز( ارائه رسید دریافت -11

 (در دو نسخه با مهرآموزشگاه و امضاء کارآموز )باطی کارآموزظیم قراردادکارآموزی و مقررات انضتن -12

 شب 21الی  8از ساعت  هساعت کارآموزشگا -13

 ساعت 6ساعت و حداکثرشیفت 4حداقل ساعت شیفت آموزشگاه  -14

برگ پایان ، کارت ملی و شناسنامهتصویر مدرک تحصیلی، -ان و کارکنان آموزشگاه شامل عکسرونده برای هریک از مربیتشکیل پ -15

میزان ساعات کارهفتگی و بایگانی آن تا درصورت ، نشانی کامل و دقیق محل سکونت آنان،  خدمت نظام وظیفه یا معافیت)برای آقایان(

سمت و عکس افراد درآن  شامل نام و نام خانوادگی، دو نسخه ای که  چنین الزم است یک برگهم . لزوم دسترسی به آنها میسرباشد

در پرونده آموزشگاه و دیگری بر روی دیوار آموزشگاه نصب نسخه  باشد رادراسرع وقت به اداره معرفی تا مهر و امضاء شده و یک

 شود.
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