
 
توسط آموزشگاههاي » شعبه « يق ايجاد ارائه آموزش هاي مهارتي در مناطق روستايي از طر شيوه نامه

 فني و حرفه اي آزاد
 

 مي باشـد و  ) مركز اصلي(برنامه ريزي ، هماهنگي و هدايت شعب ايجاد شده با موسس آموزشگاه مركزي .  1

و يـا اداره كـل توسـط آموزشـگاه     ) معـين (ارسال هرگونه آمار و اطالعات به مركز آموزش فني و حرفـه اي  

 . براساس اطالعات واصله از شعب تابعه صورت مي پذيرد ) مركز اصلي(مركزي 

مربـي شـعبه   ، موسس آموزشگاه موظف است براي هر يك از شعب روستايي يك نفر مدير معرفي نمايـد  .  2

 . مي تواند همزمان مديريت همان شعبه را احراز نمايد  روستايي

موسس مي تواند افرادي را كه براي اخذ پروانه آموزش شعب روستايي معرفي مي كند همزمان بـراي   :تبصره 

 . تصدي مديريت آن شعبه معرفي نمايد 

 . تعيين مي گردد شهريه كارآموزان شعب روستايي تابع ضوابط دستورالعمل تعيين شهريه محاسبه و .  3

تجهيزات مورد نظر براي هر حرفه بايد باتوجه به تعداد كارآموزان مطابق استاندارد مهارت آموزش باشد .  4

 . 

ــارآموزان     .  5 ــات محــل ك ــا اســتفاده از امكان ــه آمــوزش ب ــه منظــور ارائ ــد ب  شــعب روســتايي مــي توانن

 براسـاس شـيوه نامـه آمـوزش هـاي خـاص       تجهيزات و امكانات خط توليد ، شـركتها و صـنايع   / روستايي 

 . اقدام نمايند 

 مدت اعتبار مجوز تاسيس شعبه روستايي تابع مقررات اسـت و تمديـد آنهـا پـس از ارزيـابي عملكـرد و       .  6

 ) نمون برگ پيوست. (درصورت تائيد و رضايتمندي هيات نظارت استان صورت مي پذيرد 

 مربـوط  ) مركز معين(آموزشي از پايگاه آموزش روستايي  شعب روستايي موظفند براي شروع هر دورة.  7

 . دورة مذكور را اخذ نمايند ) تائيديه(مجوز 

 هر آموزشگاه بارعايت مفاد اين شـيوه نامـه مـي توانـد بـا تشـخيص هيـات نظـارت اسـتان نسـبت بـه            .  8

 . )هفدهنمون برگ شماره (اخذ مجوز تاسيس شعبه روستايي اقدام نمايد 

 چنانچه آموزشگاه اصلي فاقد مجوز اجراي دورة آموزشي در حرف مورد نيـاز روسـتايي باشـد عنـاوين      . 9

 . دوره هاي آموزشي در پروانه تاسيس شعب روستايي آن آموزشگاه درج خواهد شد 

 .ايجادبيش ازيك شعبه روستايي دراستان باتشخيص هيات نظارت استان بالمانع است.  10


