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شرايط و ضوابط اخذ مجوز نمايندگي 
ونحوه  مؤسسات آموزشي خارجي در ايران

 فعاليت ونظارت برآنها



شرايط و ضوابط اخذ مجوز نمايندگي مؤسسات آموزشي خارجي در 
 ونحوه فعاليت ونظارت برآنها ايران

 
هيات نظارت استان صدورمجوزنمايندگي موسسات آموزشي خارجي درايران به تشخيص  : 54ماده 

،صرفاًبراي آموزشگاههاي آزاد داراي مجوز ازسازمان كه داراي شخصيت حقوقي بوده وحداقل نصـف بـه   

 .اضافه يك اعضاي هيئت مديره آن داراي مدرك ليسانس به باال هستند،امكان پذيرمي باشد

سال سابقه كار  آموزشگاههاي فني وحرفه اي آزاد كه موسس آن شخص حقيقي مي باشد باپنج :تبصره

در صورتي كه موسس ومدير آن داراي حداقل مدرك ليسانس باشند ، به تشخيص هيات نظـارت اسـتان   

 .بالمانع است

اخذمجوز نمايندگي موسسات آموزشي خارج ازكشور درايران ازطريق ارائه درخواست بـه   :55ماده 

 :همراه مدارك ذيل توسط موسس به هيات نظارت استان انجام خواهدشد

يك نسخه تفاهم نامه ياقراردادپيشنهادي كه مفادآن شامل تعهدات موسسه آموزشي خارج ازكشور . 1

 .درزمينه آموزش وسايرخدمات پشتيباني الزم توسط آن موسسه باشد

 تاييداصالت تفاهم نامه توسط سفارت كشور طرف قرارداددرايـران ويـاوزرات امورخارجـه كشـور    . 2

رسايت رسمي موسسه طـرف قراردادكـه امكـان رجـوع وبررسـي آن توسـط       مبدا يادرج نام آموزشگاه د

 .سازمان مقدور باشد 

 .يك نمونه گواهينامه رسمي پايان دوره موسسه طرف قراردادبه همراه ترجمه فارسي آن  .3

 .تعهد موسس مبني بررعايت مفاداين دستورالعمل  .4

ه يكي ازروشهاي زير توسط سـازمان احـراز وبـه    اعتبار موسسه آموزشي خارج ازكشورب  : 56ماده         

 :عنوان يكي ازمدارك آموزشگاه درپرونده درج مي شود 

 .موسسه خارجي طرف قراردادقبالطبق ضوابط سازمان ارزيابي شده باشد  .الف 

اعتبارموسسـه خـارجي توسـط سـفارت ياكنسـولگري جمهـوري اسـالمي ايـران          يديه كتبيتاي .ب 

 .دركشورمبدا 



استعالم همكاري باموسسه آموزشي خارجي ، ازوزارت امورخارجه جمهوري اسالمي ايران، توسـط   .ج

 .سازمان

 :آموزشگاه داراي مجوزنمايندگي ازخارج كشور موظف است نكات زيررارعايت كند   :57ماده 

ازشـروع  قبـل  ، ارائه يك نسخه ازمحتواي آموزشي هردوره به همراه ترجمه فارسي آن به سـازمان . 1

براي يك باركفايت كرده درصورت تـداوم آمـوزش همـان حرفـه براسـاس      محتواي آموزشي ارائه . دوره

 .استانداردقبلي نيازبه ارائه مجدداستانداردنمي باشد 

 .ارائه آماركارآموزان حداكثرپس ازگذشت يك سوم ازطول دوره آموزشي به هيات نظارت استان . 2

 . قبل از شروع دوره ، به هيئت نظارت استان  آموزشي مربوطارائه مشخصات مربيان دوره  .3

 .ارائه آمارشركت كنندگان آزمون مربوط،به هيات نظارت استان .4

نظارت هاي تخصصي درآمـوزش، آزمـون ،ارزشـيابي وصـدورگواهينامه درزمينـه اجـراي        :58ماده 

بوده و اعمال نظارت هاي  محتواي آموزشي موسسه خارجي ،تابع ضوابط وسيستم آموزشي موسسه مزبور

عمومي مانندحسن انجام تعهدات وخدمات به كارآموزان ورسيدگي به شكايت آنان طبق اين دستورالعمل 

، 

 .توسط سازمان انجام خواهد شد 

مهلت اعتبار مجوز نمايندگي موسسات خارج ازكشور تـابع مـدت قراردادوياتفـاهم نامـه      :59ماده 

همكاري حداكثرتاپنج سال مي باشدودرصورت استمرارشرايط اين دستورالعمل حـداكثربراي مـدت پـنج    

 . سال ديگر قابل تمديد مي باشد 

دادآموزشگاه بـا موسسـه   شهريه اين قبيل دوره هاي آموزشي براساس تفاهم نامه ياقرار  :60ماده 

 .آموزشي خارجي و شرايط حاكم بر رشته ها و با تاييد هيات نظارت استان خواهد بود 

آموزشگاههايي كه داراي نمايندگي از موسسات آموزشي خارج از كشور بوده و از سـازمان   :61ماده 

يـا سـاير همكاريهـاي     مجوز اخذ نموده باشند ، مي توانند نسبت به تاسيس شعبه يا اعطاي نماينـدگي و 

 :آموزشي با موسسات آموزشي داخل كشور با شرايط ذيل اقدام نمايند 



 .اخذ موافقت هيات نظارت استان محل ايجاد شعبه  .1

اموزشگاه موردنظربراي ايجادنمايندگي داخلي ياشعبه مي بايست داراي پروانه تاسيس ازسازمان  .2

 .باشد

ارداددرتفاهم نامه فيمابين نماينده داخلي اصلي باموسسه  مدت قراردادبانمايندگي داخلي ازمدت قر .3

 .آموزشي خارج ازكشور بيشترنباشد

نظارت برعملكردنماينده داخلي تابع ضوابط وشرايط مندرج دراين دستورالعمل ومشابه نماينـدگي   .4

 .اصلي خواهدبود

ر توسـط سـازمان   ارزيابي مدارك صادره درنمايندگي هاي موسسات آموزشـي خـارج ازكشـو    :62ماده 

 .درصورت تاييداجراي دوره آموزشي توسط سازمان مطابق تفاهم نامه مربوط انجام خواهدشد

مربي وكارآموزدرآموزشگاههاي تبادل مربيان  خارجي،استفاده از ،پذيرش وآموزش اتباع بيگانه :63ماده 

 فعاليـت             ) تجـاري، صـنعتي وگردشـگري   (داراي نمايندگي مجازازموسسـات خـارجي كـه درمنـاطق آزاد    

 مي نمايند از هر حيث تابع قوانين حاكم بر مناطق آزاد و در صورت لزوم اخـذ مجـوز از مراجـع ذيصـالح     

 .خواهد بود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


