اصالحات دستورالعمل اجرائی آئین نامه نحوه
تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد
ازسال  1399لغایت شهریور سال 1400

دفتر آموزشگاههای آزاد و مشارکت مردمی
شهریور 1400

جلسات 59و  60و  61و 62و  5( 63جلسه هیات نظارت مرکزی) –در سال 1399خالصه مصوبات :

 -1اصالح ماده  :67شرایط تاسیس آموزشگاه نوع "د" :جلسه  59تاریخ مرداد( 1399امکان راه اندازی مجدد آموزشگاههای
آزاد )
 -2اصالح ماده  55تاسیس شعبه :جلسه  59تاریخ مرداد1399
-3اصالح ماده " "56نحوه تاسیس گروه آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد " :جلسه  59تاریخ مرداد(1399امکان اسفاده
همزمان دو یا جند آموزشگاه با حفظ استقالل پرتال ازیک مکان آموزشی)

اصالحات دستورالعمل اجرائی آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد (ازسال  1399لغایت
شهریور سال )1400

 -4تدوین و ابالغ شیوه نامه نحوه ارائه آموزش های مجازی تو سط آموز شگاههای "نوع د" ) 1399/6/2( :معاون محترم
آموزش
-5اصالح ماده " :15مرخصی آموزشگاه ":جلسه  60تاریخ 1399/7/29
-6ادامه ماده 55و تعیین "شرایط تاسیس شعبه " :جلسه  60تاریخ 1399/7/29
 -7اصالح ماده  : 68تعیین شهریه کارآموزان آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد :جلسه  61تاریخ 1399/8/18
 -8اصالح جدول شماره  (3حداقل فضای آموزشی آموزشگاه ):موضوع بند  1ماده : 64جلسه  61تاریخ 1399/8/18
-9اضافه نمودن یک ماده در خصوص مکان مشترک آموزشگاه :جلسه  62تاریخ 99/12/04
مصوبه شصت و دومین جلسه هیات نظارت مرکزی مورخ 99/12/4
انجااااا ساااایر

ا یااات هاااای زموزشااام در مکاااان زموزشااافا نااام و ر اااهای ززاد ،پاااز از ا ااا

مجوزهااای مزا سوسااس موسااز از مراجااو یصاا ه و ساییااد هیااات نظااارت اسااسان و ر ایاات سااایر
و مقااررات بن ااوی کااه ا سبااار سااازمان زمااوز

ااوابس

ناام و ر ااهای کشااور و اصااا ارامااه زموز هااای مرااارسم

و نم و ر های فظ شود ،ب مانو است.
 -10ابالغ شیوه نامه نحوهی اداره و تاسیس آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد در خارج از کشور :جلسه  63تاریخ 99/12/24

جلسات 64و 2( 65جلسه هیات نظارت مرکزی) –در سال 1400

 -11شصت و چهارمین جلسه هیات نظارت مرکزی تاریخ  1400/2/19و موضوعات زیر بحث شد ولی مصوبه ای نداشت.

 -1بررسییو اص ی م دیی(

 )57ضییبابو

سییلبرا آئ

یینن(د ی نحییب ک ی ی

ا ار دبزشییه( هیی(ی فن یو حرف ی ای زا

دصبب 1397
-2بررسو فردت صد ر گباهو حضبر ر ر دبزشو کبسو دبزشه(هه(ی فنو حرف ای زا نبع " "
تد و
تد شت
تور در دوره تائیت
تواهی حضت
ته گت
تر کت
توعات زیت
تا موضت
تاریخ  1400/4/16بت
ته تت
تین جلست
تت و جنجمت
 -12شصت
اصالحاتی لحاظ گردید و در مرحله اخذ امضاء معاون محترم آموزش و معاون محترم سنجش می باشد .
مشروح مصوبات :
 -1اصالح ماده  :67شرایط تاسیس آموزشگاه نوع "د" :جلسه  59تاریخ مرداد( 1399امکان راه اندازی مجدد آموزشگاههای

آزاد )

( مسن جایفزین) بند (د) ماد (:)1
د) آموزشگگگگ ه ی فنی و حرفهای آزاد که برای مه رت آموزی یک ی چند رو برن مه ریزی درسگگگگی اب از ب گگگگوی
( )11د سبورالعم و
د سبورالعم اجرایی س  1397ب سیس شد و نیز آموز ش ه یی که بر ا س س م د ( )67ف
منوط به ب مین حداا الزام ت فنی مبن س ب نوع آموزش بأسیس میشوند.
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نم و ر ه ای

( مسن ا اقم) ماد ( :)1س ریف مجسمو زموز

مجبمع آموزش فنی و حرفه ای :آموز ش هی ا ست که بو سط ا شخ ص حقوای در حداا سه رو برن مهریزی در سی
ب سیس میشود.
( اص یه) ماد (:)67
ادارات ک آموزش فنی و حرفه ای ا سب نه می بوانند :ن سبت به برر سی و اادام درخ
مبق ضی ن ب سیس آموزش ه ی فنی و حرفهای آزاد اادام نم یند.

وص درخوا سته ی ثبت شد

ادارات ک آموزش فنی و حرفه ای اسگگگگب ن ه ب کسگگگگ نیر هی ت نی رت اسگگگگب ن اخبی ر دارند به منیور راهنم یی
مبق ضی ن ب سیس؛ اولویته ی مه رت آموزی را در ب ز ه ی زم نی خ ص و به ورت دور ای براس س نی ز آبی اسب ن
و مببنی بر ش گ خص ه یی از ابي  :س گ خب ر جمعیبین نرب بير رو و موارد مش گ به ب در نیر رفبن شگگرایط خ ص (وجود
ن یع و بن ه ی ااب دین من طق آزادن پب ن سی ه ی حوز ه و مخبلف نعت ٬خدم ت ٬ر ش ورزو و فرهنگ و هنر)
برای عموم به روشه ی مخبلف منبشر نم ید.
داقا ا زامات برای ساسیز زموزشفا نم و ر ه ای

ززاد:شرایط عمومی و اخب

ی مبق ضی ن ب سیس آموزش

فنی و

حرفهای آزاد:

م ساسیز:

شرایس مومم مسقا
ا ف -مبق ضی ب سیس آموزش

فنی و حرفهای آزاد (ش ص قيقي) ب يد واجد شرايط زير ب شد:
 -1ب بعيت جمهورو اسالمي ايران
 -2اعبق د به دين مبین اسالم ي يري از االیته ی دینی شن خبه شد و ملزم به پیروی از ا نون اس سي جمهورو اسالمي
ايران
 -3دارا بودن الحيت اخالاين سي سين فرهن ين عدم اشبه ر به فس د اخالاي و بج هر به فسق و نیز عدم وابسب ي به رژيم ذشبه بر اس س پ سخ مراجع
ذی الح

 -4نداشبن سوء پيشينه ريفرو موثر بر اس س پ سخ مراجع ذی الح
 -5عدم اعبي د به مواد مخدر و روان ردان براس س پ سخ مراجع ذی الح
 -6دارا بودن ک رت معببر پ ي ن خدمت نی م ویيفه ي مع فيت دائم غیر وابسبه به مشکالت روحی و روانی (براو آا ي ن)
 -7عدم اشبغ به ک ر در وزارتخ نهه و مؤسس ت وابسبه و شرکته ی دولبی و مش غ دولبی و نه ده ی عمومی
غیردولبی
 -8داشبن حداا ( )25س سن
 -9ارائه بعهدن مه محضری مط بق مف د نمون برگ شم ر «( »6پیوست)1
ب  -مبق ضی ب سیس آموزش

فنی و حرفهای آزاد (ش صیت قوقي) ب يد واجد شرايط زير ب شد:

 -1ب بعيت جمهورو اسالمي ايران
 -2دارا بودن الحيت فع لیت براس س نیر و اسبعالم از مرجع مربوطه در ادار ک
 -3داشبن حداا ( )5س س بقه فع لیت نفی مرببط ب رو آموزشی مورد بق ض (اشخ ص حقوای
آموزش در اس سن مه از س بقه مذکور مع ف هسبند).
 -4ارائه اس سن مه شرکت که در آن کلمه " آموزش " اید شد ب شد
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 -5ارائه بعهد ن مه محضری مط بق مف د نمون برگ شم ر « »6بوسط
 -6ارائه آ هی روزن مه رسمی آخرین بغییرات

حب ن امض ء مج ز و بعهدآور (پیوست )1

بب ر ( :)1حب ن امض ء مج ز و بعهدآور شخ يت حقواي ضروریست مدیرع م ن رئیس هی ت مدیر ی فردو را به
عنوان نم يند شخ یت حقواي به س زم ن معرفي نم یند ام پروانه ب سیس به ن م شخ یت حقوای در خواهد شد.
بب ر (:)2

دور پروانه ب سيس براو وزاربخ نهه ن موسس ت دولبی و نه ده ی عمومی غیردولبی مج ز نميب شد.

شرایس ا سصاصم مسقا

م ساسیز:

 -1احراز بوان یی ه ی کس و ک ر مبق ضی ب سیس :
بوان یی ه ی کس و ک ر مبق ضی ب سیس به یکی از دو طریق زیر احراز می شود:
روش او :
موفقیت در آزمون الکبرونیکی غیرحضوری ش م  :مب حث م لین ااب دین بیمه این حقواین کس و ک رن اوانینن
ضوابط و مقررات فنی و حرفه این ا و حس بداری و ا و اولیه ک مپیوبر بوسط ادارات ک آموزش فنی و حرفه ای
اسب ن بمهید خواهد شد.
روش دوم :
ارائه مدرک بح یلی ی واهین مه ه ی مه رت دا بر طی دور ه ی مش ور ب سیس آموزش ن ک رآفرینی ی کس و
ک رن آشن ئی ب مب حث اولیه فن وری اطالع ت در از مراجع ذی الح (در ورت بروز اخبالف مرجع بشخیص هی ت
نی رت اسب ن میب شد)
بب ر  :اشخ ص حقوای ب حداا ( )5س س بقه فع لیت نفی مرببط از شرکت در آزمون و ارائه واهین مه مع ف
هسبند.
 -2احراز بوان یی م لی مبق ضی ب سیس ش م :
 -1-2ارائه ردش م لی و م ند حس ب نکی می ن ین حداا اج ر سه م هه مک ن آموزش در شهرسب ن مورد
بق ض
 -2-2اموا منقو و غیر منقو براس س فرم خود ایه ری مبق ضی ب سیس (فرم بوسط ادار ک طراحی می
شود).
داقا ا زامات م یس یادفیری برای ساسیز زموزشفا نم و ر ه ای ززاد به شره زیر است:

 -1ب مین حداا سرانه فض ی آموزشی و ک ر هی مورد ني ز آموزشه و نیرو و ر ر هي (عالو بر فض و عمومي)
مبن س ب ( )12نفرر رآموز ی مه رت آموز ش م یک کالس بئوری مجزا مشبرک بین کلیه رو ه ی برن مه ریزی درسی
ی زدهم دسبورالعم
و یک ک ر عملی در هر رو برن مهریزی درسی مط بق ا الحیه جدو شم ر ( )3ضمیمه ف
(پیوست )2
عملی ب ب ئید

بب ر  :در اسب نداره ی آموزش مه رت که دارای بجهیزات و ابزار مشبرک می ب شدن معرفی یک ک ر
هی ت نی رت اسب ن کف یت می کند.
 -2ب مین حداا فض ی عمومی مورد نی ز (حداا  15مبرمربع) ش م  :دفبر موسس و مربی نن دفبر پذیرشن نم زخ نه و
سرویس بهداشبی مجزا ( سم ا مقدور) برای خواهران و برادران (در آموزش ه ی دو منیور )
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 -3ارائه سند م لکیت و ی اج ر ن مه رسمی معببر ( ب کد ره یری و اید عب رت " اسبف د به عنوان آموزش ") به ن م
مبق ضی ب سیس
بب ر  :مبق ضی ن ب سیس در ورت ارائه رض یت ن مه محضری مبنی بر وا ذاری مک ن از سوی م لک و ی ارائه
ارارداد آموزشی ی بف همن مه معببر ب دسب ه ی دولبی و ی نه د ه ی غیر دولبی از ارائه کد ره یری مع ف هسبند.
 -4ب مین %100بجهيزات و ابزار موردنی ز برای ارائه خدم ت ی د یری منطبق ب مندرج ت اسب ندارده ی آموزش مه رت برای
حداا ( )12نفر

پنجم (شرایط و بک لیف

 -5بک ر یری مربی ن واجد شرایط براس س مواد ( )39الی ( )42و بب ر ه ی آن در ف
مبق ضی ن مربی ری) دسبورالعم م و 1397
 -6بک لیف مبق ضی ب سیس ضمن بکمی طرح بوجیهی بر اس س م د ( )29دسبورالعم بعیین شد است.
 -2اصالح ماده  55جابجایی آموزشگاه ازیک استان به استان دیگر :جلسه  59تاریخ مرداد1399

( اص یه) ماد (:)55
ج بج یی آموز ش در محدود ا سب ن ب موافقت هی ت نی رت ا سب ن مج ز ا ست .انبق آموز ش از ا سب نی به ا سب ن
دی ر ب موافقت هی ت نی رت هر دو اسب ن مبدأ و مق د در ورت وجود پروانه آموزشی معببر از س زم نن حداا ()3
س س بقه فع لیت آموزشین دارابودن عملکرد مورد بأیید در اسب ن مبدأ (حداا می ن ین آخرین عملکرد یکس له اسب ن) و
عدم ب ز بودن پروند بخلف آموزش در هی ت نی رت نی رت اسب ن ورت می پذیرد.
-3اصالح ماده " "56نحوه تاسیس گروه آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد " :جلسه  59تاریخ مرداد(1399امکان اسفاده

همزمان دو یا جند آموزشگاه با حفظ استقالل پرتال ازیک مکان آموزشی)

( اص یه) ماد (:)56
دو ی چند آموزشگگ فنی و حرفهای آزاد ،ب رع یت شگگرایط زیر میبوانند در چ رچو

رو ه ی برن مهریزی درسگگی و

حرفهه ی مندرج در پروانه ب سگگیسن ب هم ادغ م شگگد و در ا ل یکی از شگگخ گگیته ی حقوای مندرج در ا نون بج رتن
بحت یک ن م واحد و الزام ً در یک مک ن واحدن ب رع یت م د ( )26دسبورالعم س  1397به فع لیت بپردازندن مشروط
بر اینکه:
 .1هر کدام از آموزش ه ف اد بخلف و پروند مفبوح در هی ت نی رت اسب ن و ی هی ت نی رت مرکزی ب شند.
 .2هر کدام از آموزش ه در س اب از ادغ من الزام ثبتن م ک رآموز داشبه ب شند.
 .3بج نس رو ه ی برن مه ریزی در فرایند ادغ من از منیر احک م و دسبورات شرع مقدس اسالم رع یت شود.
 .4هر کدام از آموزش ه فرم اارارن مه محضری مط بق نمون برگ ذی این م د را بکمی نم یند.
بب ر  :امک ن فع لیت همزم ن دو آموزش فنی وحرفه ای آزاد ب حفی اسبقال شخ یت حقیقی و حقوای و ب رع یت
بند ه ی ( )1ب ( )4این م د و رع یت ضوابط س یر نه ده ی نی ربی مج ز می ب شد.
پیوست  : 1نمون برگ شمار « » 6مو

وع ماد 67

ری مسقا م ساسیز زموزشفا نم و ر ه ای ززاد »
«س ردنامه م
اینج ن  .............................فرزند  ...................دارند شن سن مه ب شم ر  .................در از  ......................کد ملی  .......................س کن
حت و سالمت
 ...........................................کد پسبی  ..........................که مبق ضی ب سیس آموزش فنی و حرفه ای آزاد می ب شمن در کم
عق و ب اخبی ر مبعهد میشوم ب جدیت و بدون هر ونه ا ور و ی سه ان ری مقررات و م وب ت هی ت نی رت مرکزی را رع یت نمود و
ب علم به اینکه « جه به ا نونن رافع مسئولیت نیست» اارار می نم یم:
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س یت س زم ن

 . 1بم می اوانین و مقررات مرببط ب حوز فع لیت آموزش را مط لعه نمود و نیز انبش ر دسبورالعم ه و اواعد در و
آموزش فنی و حرفهای کشور را در حکم ابالغ به اینج ن میدانم.
 .2هیچ ونه اادامی که خالف شئون دولت جمهوری اسالمی ایران و س یر مقررات ج ری کشور و نیز آیین ن مه و شیو ن مه ه ی س زم ن
آموزش فنی و حرفه ای کشور ب شد و نیز موج لطمه به ج ی اجبم عی و نش ن س زم ن آموزش فنی و حرفه ای رددن بعم نی ورم و بدون
اج ز کببی و ابلی و موافقت س زم نن مح آموزش خود را بغییر ندهم.
 .3مسئوليت نی رت بر رع يت و اجراو دايق شئون اسالمي بوسط ر ررن نن مربی ن و ک رآموزان آموزش را شخ بر عهد می یرم.
 .4از اینکه کد ره یری ب اعبب ر ( )6م هه در می ردد و پس از مدت ذکر شد و در ورت عدم اادام برای ب مین الزام ت دور پروانه
ب سیسن به خودی خود ب ط خواهد ردید آ هی ی فبه ام و میدانم الزم است مجدداً مراح احراز شرایط را از اببدا طی نم یم.
 .5ا هم که حداکثر دفع ت مج ز برای دری فت کد ره یری ( )2ب ر پی پی است و پس از آن ب ( )5س امک ن ارائه درخواست مجدد را نخواهم
داشت .همچنین مطلع هسبم که دری فت کد ره یری به معنی ب یید احراز شرایط فردی و عمومی مبق ضی ب سیس است و هیچ بعهدی برای دور
پروانه ب سیس ایج د نمیکند.
از
 .6مطلع هسبم در مواردی که نبیجه ک رشن سی ن من نش ن ر وجود بع رض در ن م پیشنه دی ب مف د این دسبور العم ب شدن نیریه ح
اطالع ت ثبت شد در س م نه « اس می آموزش فنی و حرفه ای آزاد» نیر نه یی محسو می ردد.
ششم (احراز الحیت
 .7بأييد الحيت نيروه و ش غ در آموزش (ر در ادارو و آموزشي) براس س مف د م د ( )43و ( )44از ف
ک رکن ن آموزش فنی و حرفه ای آزاد) و ضوابط معمو ک رکن ن س زم ن آموزش فنی و حرفه ای کشورن برعهد اینج ن بود و اس مي اين
افراد و هر ونه بغییرات را ب ورت به روز رس نی شد ن در پورب ج مع س زم ن ثبت خواهم نمود .همچنین چن نچه عدم الحيت عمومي
هر يك از نيروه و ش غ در آموزش بوسط هي ت نی رت ب ورت اطعي احراز و به اینج ن ابالغ شودن مویف خواهم بود حداکثر یرف
احراز الحیت ک رکن ن آموزش فنی و حرفه ای
مدت ( )1م نسبت به ج ی زینی ب فرد واجد شرايط مندرج در مف د اولین م د از ف
آزاد اادام نم يم.
 .8آ هم که در ورت زاي شدن الحيت اینج ن ( ح پروانه ب سیس) به بشخیص و ابالغ کببی هی ت نی رت مرکزین مکلفم ضمن
پرهیز از ایج د بعهد جدیدن بم می بعهدات آموزشین م لین حقوای(مدنی و کیفری) و ا نونی خود را در اب ذینفع ن اجرا و بسویه نم یم و پروانه
ب سیس مبعلق به اینج ن نیز ب ط خواهد شد و بحت هیچ شرایطی اج ز ب سیس مجدد آموزش نخواهم داشت.
 .9حف یت از ن م ر ربرو ( )user nameو رمز عبور ( )passwordپرب ج مع س زم ن را ره شخ ي و انح ری استن برعهد می یرم
و مبعهد میشوم آن را در اخبي ر هيچ شخ ي ارار ندهم و در ورت سرات و ی نفوذ هکره ن دراسرع وات س زم ن را در جري ن ارار دهم.
ضمن ً ب اطالع از اینکه رليه فع لیته ی اینج ن در پرب ا ب ثبت و ضبط می ب شدن مسئوليت هر ونه ورود و انج م هر عملي بي ب این ن م
ک ربری و رمز عبور مبوجه اينج ن خواهد بود.
 .10بدين وسيله ب ييد مينم يم ره ر رمند دولت و ی مؤسس ت وابسبه ی شرکته ی دولبی که بم می بودجه خود را از دولت دری فت میکنند و
ی نه ده ی عمومی غیردولبی نميب شم (به اسبثن ء دارند ن پروانه ب سیس ب ب ریخ دور اب از )1388/6/14و چن نچه خالف اين موضوع
به اثب ت برسدن س زم ن حق دارد در هر مرحله پروانه ب سیس را ب ط نم ید .همچنين ابو و ب ييد مينم یم چن نچه در حين داشبن پروانه ب سیس
به اسبخدام دسب ه ی دولبی درآیمن مراب را بالف له به ورت کببی و رسمی به اطالع س زم ن برس نم ب طبق مقررات مندرج در شیو
ن مه اجرایی اادام ردد.
 .11نش نی اا مب اینج ن ن نش نی مندرج در این سند میب شد و بم م ابالغه ی ارس لی به این مح ن به منزله ابالغ ا نونی به اینج ن بود و
چن نچه نش نی خود را بغییر دهم فوراً مراب را به دفبرخ نه بنییم کنند سند و س زم ن آموزش فنی و حرفه ای کشور اطالع خواهم داد در غیر
این ورتن کلیه ابالغ ه و اخط ریه ه به مح بعیین شد در این سند ابالغ اطعی و غیر ا ب اعبراض از سوی اینج ن می ب شد.

 -4اصالح جدول شماره  (3حداقل فضای آموزشی آموزشگاه ):موضوع بند  1ماده : 64جلسه  61تاریخ 1399/8/18
اصالحیه جدول  - 3حداقل فضای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز برای مکان آموزشگاه
ردیف

حوزه
حوزه

1

فرهنگ و
هنر

حداقل فضای

حداقل فضای ( )1کار گاه عملی

کالس تئوری

برای ( )12نفر (مترمربع)

صنعت چاپ

 15متر مربع

20

 15متر مربع

طال و جواهرسازی

 15متر مربع

35

 15متر مربع

رشته

صنایع دستی (چوب ،فلز ،سفال ،چاپ ،سنگ

 15متر مربع

،شیشه  ،چرم)

6

24

فضای عمومی

 15متر مربع
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2

3

صنایع دستی (دوخت های سنتی)

 15متر مربع

 15متر مربع

هنرهای تجسمی

 15متر مربع

 15متر مربع

هنرهای تزئینی

 15متر مربع

 15متر مربع

هنرهای نمایشی

 15متر مربع

 15متر مربع

صنایع دستی(بافت)

 15متر مربع

 15متر مربع

فناوری نرم و فرهنگی

 15متر مربع

 15متر مربع

صنعت ورزش

 15متر مربع

 15متر مربع

فرش

 15متر مربع

 15متر مربع

امور اداری

 15متر مربع

15

 15متر مربع

امور مالی و بازرگانی

 15متر مربع

15

 15متر مربع

بهداشت و ایمنی (به استثناء آتش نشان)

 15متر مربع

20

 15متر مربع

فناوری اطالعات

 15متر مربع

16

 15متر مربع

حوزه

مراقبت و زیبایی

 15متر مربع

20

 15متر مربع

خدمات آموزشی

 15متر مربع

15

 15متر مربع

خدمات

صنایع پوشاک

 15متر مربع

16

 15متر مربع

خدمات تغذیه ای

 15متر مربع

25

 15متر مربع

گردشگری

 15متر مربع

حوزه
کشاورزی

 15متر مربع

هتلداری

 15متر مربع

سالمت و طب ایرانی

 15متر مربع

خدمات حقوقی

 15متر مربع

 15متر مربع

امورشیالت و آبزی پروری

 15متر مربع

 15متر مربع

امور دام و ماکیان

 15متر مربع

 15متر مربع

22

امور باغی

 15متر مربع

امور زراعی

 15متر مربع

 15متر مربع

فناوری محیط زیست

 15متر مربع

 15متر مربع

زیست فناوری

 15متر مربع

ماشین آالت کشاورزی

 15متر مربع

صنایع غذایی

 15متر مربع

گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

 15متر مربع

منابع طبیعی (جنگل ،مرتع ،آبخیز و بیابان)

 15متر مربع

80

 15متر مربع
 15متر مربع

40
40
25
40

 15متر مربع

 15متر مربع
 15متر مربع
 15متر مربع
 15متر مربع
 15متر مربع
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ردیف

حوزه

4

حوزه صنعت

حداقل کالس

حداقل فضای ( )1کار گاه عملی

تئوری

برای ( )12نفر (مترمربع)

برق

 15متر مربع

38

 15متر مربع

تاسیسات

 15متر مربع

40

 15متر مربع

صنایع چرم ،پوست ،خز

 15متر مربع

30

 15متر مربع

صنایع رنگ

 15متر مربع

35

 15متر مربع

صنایع فلزی

 15متر مربع

36

 15متر مربع

رشته

7

فضای عمومی
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صنایع شیمیایی

 15متر مربع

35

صنایع خودرو

 15متر مربع

40

 15متر مربع

صنایع چوب (به جز منبت و معرق)

 15متر مربع

36

 15متر مربع

صنایع کاغذ

 15متر مربع

20

 15متر مربع

جوشکاری و بازرسی جوش

 15متر مربع

40

 15متر مربع

صنایع دریایی

 15متر مربع

 15متر مربع

حمل و نقل زمینی
 15متر مربع

حمل و نقل دریایی

40

 15متر مربع
 15متر مربع

حمل و نقل ریلی

 15متر مربع

فناوری هوایی

 15متر مربع

پلیمر

 15متر مربع

 15متر مربع

پتروشیمی

 15مترمربع

 15متر مربع

سرامیک

 15متر مربع

متالورژی

 15متر مربع

40

 15متر مربع
 15متر مربع
 15متر مربع

معدن

 15متر مربع

فناوری ارتباطات

 15متر مربع

35

 15متر مربع

مدیریت صنایع

 15متر مربع

20

 15متر مربع

مکانیک

 15متر مربع

35

 15متر مربع

کنترل وابزار دقیق

 15متر مربع

30

 15متر مربع

ساختمان

 15متر مربع

20

 15متر مربع

معماری

 15متر مربع

20

 15متر مربع

فناوری نانو

 15متر مربع

40

 15متر مربع

فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر

 15متر مربع

40

 15متر مربع

مدیریت آب

 15متر مربع

40

 15متر مربع

صنایع بسته بندی

 15متر مربع

40

 15متر مربع

صنایع نساجی

 15متر مربع

36

 15متر مربع

* کاهش  %10متراژ تعیین شده در موارد خاص با نظر هیات نظارت استان در مناطق محروم بالمانع است .
* جهت معرفی کارگاه عملی در محیط واقعی کار ارائه قرارداد رسمی فی ما بین موسس و مسئول مکان کارگاه اجرای آموزش الزامی است.
* یک کالس تئوری مجزا مشترک بین کلیه گروه های برنامه ریزی درسی می باشد.
* معرفی یک کارگاه عملی جهت هر گروه برنامه ریزی درسی از سوی موسس الزامی است .
* در رشته هایی که دارای تجهیزات و ابزار مشترک می باشد ،معرفی یک کارگاه عملی با تائید هیات نظارت استان امکان جذیر می باشد.
* در صورت تمایل مو س سین در کلیه ر شته ها قابلیت ا ستفاده از کار گاههای محیط واقعی کار و یا کار گاههای ثابت مراکز آموزش فنی و حرفه ای با تائید هیات نظارت ا ستان امکانپذیر می
باشد .

 -5تدوین و ابالغ شیوه نامه نحوه ارائه آموزش های مجازی تو سط آموز شگاههای "نوع د" 1399/6/2( :شممممماره

 )99/200/17250و نامه شماره  99/200/33585تاریخ  99/10/22معاون محترم آموزش

ب(کبج ب ع ق دخ(طب(ن ب فراگیری ده(رت ب شیب ه(ی ا لر نی و غیر حضبری ،ب یژ ر ران شیبع بیئ(ری کر ن(
به منظور یکپارچه سازی نحوه اقدام ادارات کل آموزش فنی و حرفهای ا ستان ها در خ صوص مدیریت و نظارت بر
آموزشها به صورت الکترونیکی کبسو دبزشه( ه(ی فنو حرف ای زا چ(رچبب ه(ی زیر جهت اجرا اب غ دو گر :
ارای دبزش ه(ی دج(زی ب ی و از

ر ش ذی اد (ن پذیر دو ب(شد:

-1استفاده از ظرفیت آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد الکترونیکی (آموزشگاه نوع "ب" -آموزشگاه یار):
8
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دبزشه(هه(ی فنو حرف ای زا ر صبرت کئ(ی دوکبانند ب( انآق( قرار ا ب( دبزشه( ی(ره(ی ارای دجبز طبق فهرست
دبجب ر س(د(ن دبز شه( ه(ی زا  -پبرک(ل ج(دع س(زد(ن) از زیر س(خت دحلبای ا لر نی و نه( جهت ثبت ن(م ،برگزاری
ر ه( دآرفو ک(ر دبزان ب پبرک(ل س(زد(ن اسلف( نئ(یند.
 -1-1ر صبرکی کآدا دبز شه(هه(ی نبع "ب" پ( سخهبی نی(ز دبز شه( ه(ی دلق( ضو اجرای دبزش دج(زی نب( شد ک( اط ع
ث(نبی اسیییلف( از یرفیت ه( کبانئندی دبزشیییه(هه(ی نبع " " ارای سییی(د(ن ددیریت ی( گیری ارا خدد(ت ب سییی(یر
دبزشه(هه( اد (نپذیر دو ب(شد .
-2راه اندازی سامانه آموزشی اختصاصی آموزشگاه:
دبزشه( ه(ی فنو حرف ای زا دوکبانند نسبت ب را اندازی س(د(ن ددیریت ی( گیری Learning Management
 Systemیا همان  ) LMSاختصاصی خب برای ثبت ن(م ،برگزاری ر ه(ی ا لر نی و دآرفو ک(ر دبزان ب پبرک(ل س(زد(ن
اسلف( نئ(یند.
ضوابط و شرایط :
-1سامانه مدیریت یادگیری و محتوای مجازی مورد استفاده بایستی کلیه شرایط زیر را داشته باشد:
زب(ن ف(رسو را پ لیب(نو کند.
-1-1دبلنو بر  Webاجرا گر
 -2-1ارای اد (ن دسلند س(زی حضبر غی(ب ک(ر دبزان شرکت کنند ر ر
 -3-1ارای اد (ن ارزی(بو ارکب(ط ک(ر دبز دربو ر حین اجرا ر
 -4-1دحلبای دج(زی دو ب(ی ست دط(بق ب( ا سل(ندار ه(ی دبز شو ی( بخش از ا سل(ندار د صبب س(زد(ن ب( شد ش(د دلن بر
اس(س نی(ز ش(د یدیب ،ع س  ،انیئی ن ،صدا ،شبی س(ز  ...ب(شد.
 -5-1ارای اد (ن ثبت رکبر ی از دحلبای دبزش ب هئرا د خص(ت فر ی ک(ر دبزان )ک(  6د( بآد از زدبن جهت بررسو
نظ(رت بر ر
--6-1درجع ک( ید س(د(ن ددیریت ی( گیری ک(رگر فنو اسل(ن ش(د  :ی ک نفر ک(رشن(س رای(ن دسلو بر طراحو ب شب
از بخش لو ی( غیر لو  ،یک نفر دربو فن( ری اط ع(ت از بخش لو  /غیر لو ،ر یس ا ار دبسس(ت ک(ر دبزی زا ا ار
ک ر یس ک(رگر فنو) دو ب(شد .
 -2شرایط الزم برای اجرای دوره آموزشی به شیوه مجازی
 -1-2ارا یک ن سخ از قرار ا ب ا ار ک  /درکز کب سو دب سس دبز شه( ب( دبز شه( نبع "ب"  /دبز شه( نبع " "  ،رج
قرار ا ر پر ند  ،انلخ(ب ثبت ر دبزشو دج(زی ر پرک(ل کبسو دبسس
 -2-2س(د(ن دبزشو اخلص(صو دبر اسلف( ب(ید ک(ییدی ک(ر گر فنو را اشل ب(شد
-2-3اخذ کآهد ن(د از دبسس دط(بق نئبن برگ پیبست
ارای نئ( اعلئ( ا لر نی و اینئ( ) ب(شد.
-3س(د(ن دبزشه( ی( دبزشه( ی(ر ب(ید ب ن(م هئ(ن دبسس بب
ر س(یت /س(د(ن دبز شه( برای ک(ربران ق(ب د (هد
-4کلی شهری  ه( دب( غ ری(فلو ب(ید بر ا س(س ضبابو س(زد(ن بب
ب(شد.
-4الزم ا ست کلی دب( غ ری(فلو از ک(ر دبزان فقو ب ح س(ب دبز شه( از طریق رگ( ه(ی پر اخت ا لر نی و ی( سله(هه(ی
ک(رت خبان دلص ب حس(ب دبزشه( صبرت پذیر .
9
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 -5دبزشه( فقو ر حرف ی( رشل ه(ی ارای دجبز دآلبر اد (ن ثبت ن(م برگزاری ر ه(ی ا لر نی و را ارا دو ب(شند.
-6کلی دبزشه(  /دبزشه( ی(ره( د لف ب ارا سلرسو اع م برن(د دبزشو ب ک(رشن(س(ن دبزشه(هه(ی زا فنو حرف ای
برای بررسو ،نظ(رت کنلرل ر ه(ی ا لر نی و دو ب(شند.
 -7دبزشیییه( د لف ب ارا گزارشییی(ت د(ر اط ع(ت ک(ر دبزان ا لر نی و ر دراح دخللف ر ب یژ ابلدای ر  ،یک
سبم ر پ(ی(ن ر ب ا ارات ک دبزش فنو حرف ای اسل(نه( دو ب(شد.
سبم ر
 -8دبزشه( نبع" "  /دبزشه( ی(ره( د لف ب رع(یت قبانین دقررات شئبن(ت فرهنهو اس دو ر دحلبای ن ین ف ین
ک س(د(ن س(یر ابزاره(ی دبزشو اط ع رس(نو دبر اسلف( دو ب(شند.
 -9دبزشه( دبیف است اط ع(ت ک(ر دبزان را ر پبرک(ل ج(دع دبزشو س(زد(ن ثبت نئ(ید.
ر ه(ی دبزشو کلفیقو ،نی(زدند دبزش عئلو حضبری ی( ک ی ک س ه(ی رفع اش (ل دو ب(شد ضر رت ار
-10ک ئی
دبسس نسبت ب برگزاری ن ب( رع(یت پر ک ه(ی بهداشلو اقدام نئ(ید .
کآیین ک لیف ا اد ر ی دبز شو کآیین ک لیف ک(ر
 -11ر صبرت بر ز ا ش (ل ،دب سس دبیف ا ست ن سبت ب رفع د
دبزان اقدام نئ(ید .
 -12ر سیی(د(ن دبزشییو نب(ید هیچ گبن فآ( یت غیر درکبو ب( دبضییبع دبزش ا لر نی و از قبی خرید فر ش ارا ة خدد(ت
دغ(یر ب( دبضبع فآ( یت صبرت پذیر .
ر هر ر دبزشیییو
 -13نظر ب ا زام کآ(د دربو ک(ر دبز یرفیت پذیرش ک(ر دبز بر اسییی(س یرفیت اسیییئو ک(ر گ(
دج(زی کئ(د( دج(زی ی( کلفیقو) ب ازای یک دربو حداکثر  20نفر دو ب(شد .
ک(بع ضبابو سلبرا آئ ه(ی
 -14زدبن ر ه(ی دبزش دج(زی هئ(نند ر ای ع( ی ش(د زدبن کلبو عئلو بب
فلر سنجش ده(رت ص حیت حرف ای دو ب(شد.
-15ب( کبج ب این زدبن عئلو ر ا سل(ن دح ا سلقرار دبز شه( برگزار دو شب  ،پذیرش ک(ر دبز ر ر ه(ی دبز شو صرف(
ر دحد جغرافی(یو هئ(ن ا سل(ن اد (نپذیر خباهد بب دب سس دبیف ا ست دح جغرافی(ی برگزاری زدبن را قب از ثبت ن(م
ب ک(ر دبزان اط ع رس(نو کند .
 -16دبزشیییه(هه(ی زا دجری برگزاری ر ه(ی دج(زی دو کباند از شیییب ه(ی اجلئ(عو دج(ز صیییرف( ب عنبان ابزار کئک
دبزشو ر ارا دبزش ه(ی دج(زی بهر بر اری نئ(یند .
 -17دبزشه( دبیف است ضئن اط ع رس(نو قیق نحب اجرای ر کئ(د( دج(زی ی( کلفیقو )ب( اخذ رض(یت از ک(ر دبز قرار ا
درببط را دط(بق ب( شرایو کبافق شد دب( نئ(یند.
-18نحب کآیین شهری  ،صد ر گباهین(د  ،عقد قرار ا ک(ر دبزی ،نظ(رت ب(زر سو ر سیدگو ب کخلف(ت دبز شه( ه(ی دجری
ر ه(ی دبزشو دج(زی س(یر فراینده(ی درکبو ب( اجرای ر  ،ک(بع دف( یین ن(د نحب ک ی ا ار دبزشه( ه(ی فنو
سلبرا آئ اجرایو ن دو ب(شد.
حرف ای زا
ی( ر دو گر بند ه(یو از ن(د ه( بخ ن(د ه(یو ک قب ر ارکب(ط ب( این دبضبع ارس(ل ی( اب غ شد اند دف( ن ر دغ(یرت
ب( دف( این ن(د دو ب(شد دلغو غیر ق(ب اسلن( خباهد بب .
نامه شماره  99/200/33585تاریخ  99/10/22معاون محترم آموزش
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موضوع  :امکان ارائه آموزش به شیوه مجازی توسط آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد با بهرهگیری از پلتفرم های مجاز

پیر ن(د شئ(ر  99/200/17250ک(ریخ  99/6/2ر خصبص فراگیری ده(رت ب شیب ه(ی ا لر نی و غیر حضبری،
ب( عن(یت ب ضر رت حفظ سهم دبزش ه(ی فنو حرف ای از این ب(زار ،ضئن ک(کید بر فراهم س(خلن شرایو اد (ن(ت سه
کر ر اجرای دبزش ه(ی دج(زی ش(یسل است ا ارات ک اسل(نو ،هئ (ری الزم ب( دبزشه( ه(ی زا ر اجرای دبزش ه(ی
دج(زی کب سو هر یک از پللفرم ه(ی دج(ز ک بر ب شرط رع(یت اد (نِ ثبت ضبو ر  ،نظ(رت کنلرل ا لر نی و ر
ه( صبرت گیر .
بدیهو است دبسس دلق(ضو دبزش دج(زی دو کباند ر صبرت دهی( نئب ن شرایو ،بر اس(س دف( شیب ن(د  ،هم زد(ن ب(
ارا رخبا ست ِدجبز ب ا ار ک دبزش فنو حرف ای ا سل(ن کآهد ر این خ صبص ،ن سبت ب برگزاری ر ه( ب ر ش
ا لر نی و دج(زی اقدام نئ(ید .ا ار ک ا سل(ن دو ب(ی ست بد ن ک(خیر ن سبت ب پ لیب(نو الزم از شر ع اجرای ر ه(
اقدام نئ(ید.
چن(نچ ر هر درحل از دبزش ،عدم رع(یت شییرایو شیییب ن(د دحرز شییب  ،ب( اع م ا ار ک دبسییس دبیف اسییت ضییئن
دآرفو ده(رت دبزان ک(ر دبزان ب دبزشییه( م دآلبر ح( ز شییرایو برای ا اد ر  ،شییهری ری(فت شیید را ب طبر ک(د ب
ک(ر دبزان ب(زگر اند .اب غ ک(د دبضبع ب نحب دقلضو ب دبزشه( ه(ی زا اسل(ن دبر انلظ(ر است.
 -6اصالح ماده  : 68شهریه کارآموزان آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد :جلسه  61تاریخ 1399/8/18
 -تعیین شهریه کارآموزان آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد در سال 1400

 -1شییهری ه(ی دبر نقد دبزشییه( ه(ی زا برای سیی(ل  1399بر اسیی(س د (کب(ت رسییید از طرت اسییل(ن ه( ک یی

ه(ی

دبزشه(هو کبسو بیرخ(ن هی(ت نظ(رت درکزی صرف( برای احلس(ب ب عنبان س(ل پ(ی اص م ارا شد حرت غباصو حرت
د(س(ژ)
م شیی(د دراکز اسییل(نه( شییهره(ی ب(الکر از  200هزار نفر جئآیت
 -2شییهری گر ا ل شیی(د ک ن شییهره(ی ایران گر
دبزشه( ه(ی فنو حرف ای زا شهری ه(ی احص(یو س(ل  1399ب عنبان پ(ی برای شهری س(ل  1400دد نظر قرار گیر ب(
کبج سی(سته(ی کلو ت ،سی(سته(ی کنظیم ب(زار ،شرایو دنطق  ،ش(خص کبرم س( ی(ن ب(نک درکزی جئهبری اس دو ایران
برا س(س سلبرا آئ ه(ی ص( ر س(زد(ن نظر کئیل کخ ص صو اقل ص( ی د (رکلو س(زد(ن  20ر صد ب دبلغ ن ا ض(ف
شب .
 -3کئی سیبن اقل ص( ی دبیف ا ست حرف ه(یو ک بر ا س(س نظر ک(ر شن( سو ن( یز قیئلو پی نه( ی هی(ت نظ(رت ا سل(ن ه(
ک(نبن انجئن ه(ی صنفو ک بری نی(ز ب ا ص م ارند را ب هئرا ا سل(ندار ه(ی جدید ر نیئ ا ل شهریبر د(  1400برر سو
جهت طرم ب هی(ت نظ(رت درکزی ارا نئ(یند
 -4هی(ت نظ(رت اسییل(ن دو کبانند بر اسیی(س شییرایو دنطق ای دحلو نسییبت ب کآیین سییقف کخفیف هر یک از حرف ه(
اسل(ندار ه( اسل(ن دب( رت نئ(ید.
 – 5شهری ر ه(ی دج(زی ب دیزان  80رصد شهری ه(ی حضبری کآیین دی ب .
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جدول ماده 68
فرو اوا شاما ک ن شررهای ایران
سرران ،مشرد ،اصفران ،سبریز ،اهواز ،کرمانشا  ،ارومیه ،شیراز ،قا ،رشت ،اردبیا ،همدان ،کرمان ،یزد،
اراک ،بندر باز و کرج
فرو دوا شاما مراکز اسسانها و شررهای بامسر از  200هزار نفر جم یت
اس ا شرر ،زنجان ،سنندج ،قزوین ،را زباد ،فرفان ،ساری ،شرریار ،قدز ،کاشان ،م رد ،دز وا ،نیشابور،
بابا ،مینم شرر ،سبزوار ،فلسسان ،زما ،پاکدشت ،نجف زباد ،بروجرد ،زبادان ،قرچک ،بجنورد ،ورامین،
بوشرر ،ساو  ،قاما شرر ،بیرجند ،نسیا شرر ،سیرجان ،وی ،ای ا ،بوکان ،شررکرد ،سمنان ،یاسوج
فرو سوا :شاما سایر شررسسانهای و شررهای کشور که در دو فرو اوا نیسسند

 -7تعیین "شرایط تاسیس شعبه " :جلسه  60تاریخ 1399/7/29
تاسیس شعبه توسط موسس با شرایط ذیل مقدور خواهد بود:

 )2س(ل س(بق فآ( یت دفید دبزشه( .
 -1ارا بب ن حداق
 -2نداشلین کخلف دنجر ب غب ا م پر ان ک(سیس ی( کآلیق فآ( یت دبزشه( ر طو  2س(ل گذشل دط(بق ب( جد ل ذی د(
 76فص پ(نز هم سلبرا آئ اجرا و ین ن(د ) کآیین ک لیف پر ند دفلبم ر هی(ت نظ(رت اسل(ن ی( هی(ت نظ(رت درکزی.
 -3ارا بب ن عئل ر دآ( ل  )%80دی(نهین عئل ر اسل(نو ر دجئبع رشل ه(ی ارای دجبز طو  2س(ل گذشل ).
 -4اخذ ک( ید هی(ت نظ(رت انس(ن دبدأ اسل(ن دقصد.
 -5ارا طرم کبجیهو ف(ع حضبری ب(بت رخباست ک(سیس شآب ب( ک خیص هی(ت نظ(رت اسل(ن دقصد.
 -6را اندازی شآب ر ک ن هر کهران ر نه(یت دنبط ب دبافقت ری(ست س(زد(ن دبزش فنو حرف ای ک بر.
تبصره :ر صبرت جب س(بق هئ (ری ب شرم زیر ،سقف عئل ر دبر انلظ(ر  )%80ک(هش خباهد ی(فت.
الف) در صورت تربیت و آماده سازی کارآموز المپیادی در دو سال گذشته مطابق جدول ذیل :
کارآموز مدال آور مسابقات
در سطح استان حداکثر

کارآموز مدال آور مسابقات
مهارت
در سطح کشور حداکثر

3%

2%

کارآموز مدال آور مسابقات مهارت
در سطح جهانی

5%

ب -هئ (ری ر کد ین اسل(ندار ه( ب( ک(یید فلر پژ هش ،طرم برن(د ریزی رسو :ب ازاء هر اسل(ندار  )%1از دی(نهین عئل ر
اسل(نو طو  2س(ل گذشل

حداکثر .)%5
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ج -هئ (ری ر برگزاری زدبن ه(ی سنجش ده(رت ب ازاء طراحو هر  50سبال )%1

ب ازاء طراحو هر پر ژ

عئلو  )%2حداکثر ک( .)%5
-8اصالح ماده " :15مرخصی آموزشگاه ":جلسه  60تاریخ 1399/7/29

موضوع مصوبه :اص م د(  15سلبرا آئ اجرایو رخصبص شرایو اسلف( از درخصو دبزشه( فنو حرف ای زا :
دبسس اج(ز اسلف( از  )2س(ل درخصو ب( کسب اج(ز قبلو از هی(ت نظ(رت اسل(ن دنبط ب کسبی کلی کآهدات ایج( شد ر
برابر ذینفآ(ن ر ددت اعلب(ر پر ان ک(سیس را ار  .هئچنین دبسس دو کباند جهت ک ئی فر یند کسبی کلی کآهدات ایج( شد
ر برابر ذینفآ(ن ر ددت اعلب(ر پر ان ک(سیس نسبت ب دآرفو ارا دآرفو ن(د کلبو) دبزشه( ج(یهزین ب ا ار دبزشه( ه(ی
زا

د (رکت در دو اسل(ن اقدام نئ(ید.

تبصره :کصئیم گیری ر دبر ددت درخصو ر دبار خ(ص شرایو غیر دلرقب ح( ث بر دبسس ر حد دقررات برعهد هی(ت
نظ(رت اسل(ن دو ب(شد.
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