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 دارد
42552/210/93 

      مهم-فوري 
 

 مديركل محترم آموزش فني و حرفه اي استان

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

احتراماً ، به منظور استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود درآموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد,      

صرفه جويي درهزينه ها ,افزايش درآمد آموزشگاه ها و ارتفاء كيفيت آموزش هاي مهارتي و ... , به 

كه درجلسه  "نحوه تشكيل و اداره ي گروه آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد "پيوست شيوه نامه 

جهت اجراي آزمايشي به مدت    مورد تصويب هيات نظارت مركزي قرار گرفت,25/11/1393مورخ 

كانون  ابالغ مي شود. خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به نحو مقتضي به مراكز معين , يكسال

وانجمن هاي صنفي و آموزشگاه هاي فني و حرفه ا ي آزاد تابعه ي آن استان اطالع رساني گردد . 

نظرات  انتظار دارد با نظارت عاليه خود بر اجراي صحيح و دقيق شيوه نامه مذكور تاكيد نموده و نقطه

پيشاپيش از  آن استان را در جهت بهبود روند اجراي دستورالعمل ياد شده به اين دفتر منعكس نمائيد.

زحمات جنابعالي وهمكاران محترم سپاسگزارم. 
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 "هاي فني و حرفه اي آزاد آموزشگاهگروه  ي تشكيل وادارهي نحوه شيوه نامه "

 ،به منظور استفاده بهينه از ظرفيت ها و نيروي انساني موجود درآموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد  

باال بردن توان رقابتي و , با رويكرد افزايش كيفيت خدمات آموزشي مهارتي  ،صرفه جويي درهزينه ها 

اداره ي گروه آموزشگاه هاي فني و  نحوه تشكيل و "اين شيوه نامه با عنوان ،درآمدها دربخش خصوصي 

پس از بررسي كليه ي ابعاد مختلف و كسب نظرصاحبنظران بخش خصوصي و دولتي سازمان "حرفه اي آزاد

 .ذيل به تصويب هيات نظارت مركزي رسيدبه شرح 

 : تعاريف  -1ماده 

د كه در يك مكان مشترك تحت ضوابط ند آموزشگاه فني و حرفه اي آزامتشكل از دو يا چ :گروه -1-1

 . ن آموزش فني و حرفه اي كشور فعاليت آموزشي مي نماينداسازم

هاي فني و حرفه اي آزاد متقاضي تشكيل  هياتي است كه از موسسان آموزشگاه : هيات موسسان-2-1

 . هم رشته يا غير هم رشته تشكيل شده استحرفه اي آزاد  هاي فني و آموزشگا هگروه 

فردي است واجد شرايط مديريت آموزشگاه كه بعنوان مدير اجرايي و نماينده تام  :نماينده موسسان-3-1

 .مي باشد دآموزشگا ه هاي فني وحرفه اي آزااالختيار موسسان گروه 

است كه بين هيات موسسان گروه جهت مشاركت و همكاري  يقرارداد: قرارداد تشكيل گروه  -4-1 

  .دمنعقد گرد

 : مي باشد پذير امكان شكل ذيل دو گروه به  تشكيل:  2ماده 

دو و يا جنسيت يكسان  با همسان و غيرهمسانهاي رشته  دارايآموزشگاه هايي كه  : اولنوع -1-2

 . مي باشند هزينه ها ومنافع مشترك تمام در كه منظوره

دو و يا جنسيت يكسان  با همسان و غيرهمسانهاي آموزشگاه هايي كه داراي رشته  : دومنوع -2-2

  .مي باشندمنافع غير مشترك  وكه در تمام هزينه ها ي عمومي مشترك  منظوره

به تشخيص هيات موسسان  ,مربيان/ مربي ,نماينده موسسان يا مديراجرايي , درگروه اول ودوم : 1تبصره 

 .دنمي گردو جهت صدور ابالغ هاي الزم معرفي تعيين وفق ضوابط و مقررات 
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مي بايست در محل گروه  يا شعب آنها پروانه تاسيس داراي اعتبار آموزشگاه هاي عضو گروه  : 2تبصره 

 . نصب گردد

مجازند  ، آموزشگاه هاي متقاضي تشكيل گروه نوع اول ودوم دو منظوره مي باشند چنانچه كليه :3تبصره 

 آيــين نامــه نحــوه تشــكيل واداره آموزشــگاه هــاي فنــي و 34وفــق ضــوابط ومقــررات از تبصــره مــاده 

 .هيات محترم دولت  همچنان استفاده نمايند 18/5/1385حرفه اي آزاد مصوب مورخ 

به عملكرد آموزشي گروه , و يا انصراف يكي از آموزشگاه ها نوع اول  انحالل گروهدر صورت  :4تبصره 

 .و در پرونده آموزشگاه درج خواهد شد ا تقسيم ه مساوي بين آموزشگاهطور 

  :هاي فني و حرفه اي آزاد آموزشگاه گروهتشكيل الزم جهت شرايط  -3ماده 

دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه تشكيل عمومي مشخص شده در  عالوه بردارابودن شرايط اختصاصي و

هيات نظارت مركزي مصوب دستورالعمل هاي  شيوه نامه ها و واداره آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد و

 :آموزشگاه هاي متقاضي مي بايد واجد شرايط ذيل نيز باشند

 .باشند مرخصيوفق ضوابط ومقررات در و يا  فعال متقاضيآموزشگاه هاي - 1-3    

پرونده آموزشگاه هاي متقاضي بدليل تخلف در هيأت نظارت استان يا هيأت نظارت مركزي قرار - 2-3      

 مشوق ها و رسيدگي به تخلفات آموزشگاه دستورالعملو باالتر بر اساس  50نداشته باشد و يا امتياز منفي 

 .نداشته باشند مصوب هيات نظارت مركزي  آزادفني وحرفه اي هاي 

پاسخگويي به سازمان و مراجع ذيصالح در تمام امورگروه مي باشد و  ولمسئ نماينده موسسان -4ماده 

ن آموزشگاه سوي هيات نظارت مركزي براي موسسا همان وظايف مشخص شده از ايشانو اختيارات وظايف 

 .استآزاد فني وحرفه اي هاي 

 .آموزشگاه هاي عضوگروه باشدمذكورمي بايست يكي ازموسسان  الزاما فرد : 1تبصره    

هاي عضو گروه مي بايست حداكثر  نماينده موسسان آموزشگاه استعفاء در صورت انصراف و يا:2 تبصره    

مربوطه به هيات نظارت شده تكميل ظرف مدت يك هفته نسبت به معرفي نماينده جديد به همراه قرار داد 

اداره  ,با توافق هيات موسسان ) تا هنگام مشخص شدن  نماينده جديد(درمدت مذكور .استان اقدام نمايند 

 .از موسسان عضو گروه بالمانع مي باشد آموزشگاه توسط يكي ديگر
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، دهندبيكي از آنها انصراف آموزشگاه باشند و  2بيش از  گروهكه تعداد آموزشگاه هاي ي در صورت - 5ماده    

آموزشگاه جديد به همراه معرفي  وظرف مدت يك ماه نسبت به جايگزيني مي بايست آموزشگاه هاي باقي مانده 

  . قرارداد مربوطه به هيات نظارت استان اقدام نمايد

چنانچه تمايل به جذب آموزشگاه جديدي نداشته باشند موضوع را رسما به آموزشگاه هاي گروه : 1تبصره  

 .اعالم نمايند اقدام الزمجهت هيات نظارت استان به همراه قرارداد جديد 

ماه فرصت دارند تا  6حداكثر  دهندمي همچنين آموزشگا ه هايي كه ازعضويت گروه انصراف  :2تبصره  

براساس ضوابط ومقررات به فعاليت  اقدام نمايند و معرفي مكان و تجهيزات و تأمين ساير شرايط نسبت به

 .خود ادامه دهند

 : پرتال  اسناد و ،فرم ها  -6ماده    

 رعايت سربرگ گروه  مي بايد با و اداري دردرنوع اول ودوم كليه فرم هاي گردش كار آموزشي -1-6       

 . توسط نماينده موسسان  با توافق هيات موسسان گروه طراحي گردد ضوابط و مقررات

پرتال مي بايد شناسه كاربري جديد با نام گروه در جهت درج دوره گروه نوع اول در -2-6

ثبت نام , ايجاد شده و كليه مراحل تعريف دوره ............. ،. ...........،........آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد 

 .انجام شود توسط نماينده موسسان و معرفي به آزمون از طريق اين كاربري 

با نظارت يا به صورت مجزا با نام كاربري هركدام از آموزشگاه هاي عضو پرتال نوع دوم مور ا-3-6        

  .توسط نماينده موسسان انجام مي گيرد

 براساس ضوابط  بر تاشوند مي به هيات نظارت استان معرفي   نماينده موسساناز سوي  گروهمربيان  - 7ماده   

 . گردد مربيگري صادرمقررات براي آنها ابالغ  و

متراژ فضا و مكان آموزشگاه براساس شيوه نامه شاخص سرانه فضاي آموزشي مصوب هيات  -8ماده    

 .مي گردد نظارت مركزي محاسبه 

تابع شرايط و ضوابط و دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه ... تجهيزات و : ساير شرايط از قبيل -9ماده    

دستورالعمل هاي مصوب هيات نظارت  وها تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد وشيوه نامه 

 .مركزي خواهد بود
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نماينده مي بايد , آموزشگاه هاي متقاضي تشكيل گروه مكان جديد توسط معرفي در صورت  -10ماده   

 .پاسخگويي به اداره اماكن معرفي شود مسئول نماينده و عنوانب موسسان 

 :تشكيل گروه  هيات نظارت استان جهت فرايند اخذ موافقت -11ده ام  

هيات نظارت استان درخواست هاي  ) 2شماره ( براساس فرآيندهاي مشخص شده در نمون برگ پيوست

روز كاري موافقت خود را به  30يط بودن  حداكثرظرف مدت امتقاضيان را بررسي ودر صورت واجد شر

 .نماينده موسسان به صورت كتبي اعالم مي نمايد 

  :گروه  ازآموزشگاه هاي عضو يو بازرس نظارت نحوه -12ماده   

مصوب  آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزادرسي براساس شيوه نامه بازرسي از باز نظارت و-1-12

 . صورت خواهدپذيرفت  هيات نظارت مركزي

رسيدگي به تخلفات نحوه مشوق ها ورسيدگي به تخلفات براساس شيوه نامه تشويق و نحوه -2-12  

 .انجام مي پذيرد مصوب هيات نظارت مركزي زادآفني وحرفه اي آموزشگا ه هاي 

تبعات ناشي از آن متوجه كليه آموزشگاه  انجام گيرد مشترك گروه امور دررابطه باي چنانچه تخلف-3-12 

تبعات  كارگاهي باشد تخصصي و انجام شده مربوط به امور چنانچه تخلف و .هاي عضوگروه مي باشد

 . خواهد شد ناشي ازآن متوجه آموزشگاه مربوطه 

ابعاد مشخص شده درچارچوب مجاز براي محتواي براساس ابعاد تابلوي گروه مي بايد حداقل  -13ماده      

همچنين و  محاسبههر و سربرگ آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد مصوب هيات نظارت مركزي متابلو 

 :به شرح ذيل باشدنيز  تابلومحتواي 

 خواهران/ ويژه برادران           وحرفه اي آزادگروه آموزشگاه هاي فني                               

 ....................... - .....................: متشكل از آموزشگاه هاي

 داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 ..........-.........-: .........رشته هاي آموزشي  /رشته 

 :   ............شماره تماس                                : .................. نشاني وب سايت وپست الكترونيكي

 13: ......سال تاسيس 

 

به صورت دو  )3بر اساس پيوست شماره ( موافقت هيات نظارت استان جهت تشكيل گروه  -14ماده  
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مقررات  براساس ضوابط ومي تواند عملكرد مثبت گروه  هيات نظارت استان صورت  ه مي باشد كه درسال

 .نمايدتمديد سال  5 به مدتمجوز مذكور را 

تشكيل گروه آموزشگاه هاي فني و حرفه اي في مابين موسسان آموزشگاه هاي متقاضي قرارداد  -15 ماده 

اموال موجود در  -مدت قرارداد  -مقدمه و موضوع قرارداد  : ي از قبيل مواردمي بايست شامل الزاما آزاد 

 و –حكميت و داوري  -پرسنل شاغل در گروه و مربيان  - امور مالي گروه-گروه و مسئوليت نگهداري آنها 

 به تشخيص موسسان آموزشگاه هاي عضو گروه)1نمونه ي پيشنهادي قرارداد پيوست شماره (ساير موارد 

 .باشد

جهت اجراي  هيات نظارت مركزي 25/11/1393جلسه مورخ درتبصره  8 وماده  15 شيوه نامه دراين        

                                                                  .فت قرار گريكسال مورد تصويب آزمايشي به مدت 
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 1پيوست شماره 

 

 مشاركتي نحوه و .... و........و.......هاي فني و حرفه اي آزاد  آموزشگاهشكيل گروه تقرارداد 

 : مقدمه و موضوع قرارداد  -1ماده 
سرشكن در راستاي صرفه جويي در ميزان اجاره بهاي مكان، بكارگيري بهينه تر ملزومات اداري و تجهيزات كمك آموزشي و 

در راستاي ارتقاء بازدهي بهاي آب، برق و گاز مصرفي و سيستم هاي ارتباطي و نيز استفاده مطلوب تر از خدمات كاركنان  نمودن

 ، مؤسسين آموزشگاه هاي فني و حرفه اي نتيجتاً كاهش مخارج پرسنلي و ساير هزينه هاي جاري ، به موجب اين قراردادآنها و 

با همديگرتوافق نموده اند كه با مشاركت همه جانبه نسبت به تاسيس ..............-3 ،...........-٢ ،..........-1: خانم ها /فوق آقايان آزاد

به شرح مفاد اين قرارداد وبراساس ضوابط سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور اقدام نموده و  آموزشي فني وحرفه اي آزاد گروه

معرفي مي ....................... به اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان ن اده تام االختيار موسسبعنوان نماينرا ................. خانم /آقا 

 . نماييم
 . عرفاً خود را ملزم و مكلف به رعايت مفاد آن مي دانندقانوناً ، شرعاً و اين قرارداد مبتني بر مواد زير بوده و طرفين

 : مدت قرارداد  -2ماده 
 . بودتمديد خواهد  قابل ،در صورت رضايت طرفين و مي باشدشمسي سال ........به مدت  مدت اين قرارداد

 : و مسئوليت نگهداري آنها  گروهاموال موجود در  -3ماده 
اقالمي ايگاني ها و نيز كليه اموال، اثاثيه، تجهيزات، ابزارها، ملزومات، لوازم اداري، مواد مصرفي، فرم ها، مدارك، اسناد، پرونده ها، ب

مادي يا معنوي بوده و اعتبار اداري و قانوني داشته باشند و متعلق به هر يك از آموزشگاه هاي فوق الذكر ارزش و واجد كه بهر نح

. مي باشند گروه اختيار الكن تا پايان اين قرارداد بصورت اماني در .باشند، كماكان تحت مالكيت كامل آن آموزشگاه باقي مي مانند

بطور دقيق تهيه و كد را ليست تفصيلي و مشخصات و نوع آنها  ، گروهدر بدو ورود و انتقال اموال به محل سسان مي بايد نماينده مو

ليست هاي مزبور در . قرار دهد گروه دراختيار ، بطور اماني و تحت بهره برداري صحيح و موقتگروهگذاري و يا درج شماره اموال 

به عنوان بهره بردار و امانت دار  گروهن نماينده مؤسسا. مي رسند گروهمؤسسين آموزشگاه هاي  ءسه نسخه تهيه و ذيل آنها بامضا

اموال، مسئول حفظ و حراست از اين اموال و حسن بهره برداري و اعمال مراقبت در شيوه استفاده از آنها مي باشد و مي بايد در 

 . ندنمايرداد عيناً به مؤسسين مربوطه استرا پايان قرارداد اين اموال 

 گروهمالي  امور -4ماده 

مي بايد در حساب  الس هاي نيمه خصوصي، خصوصي و خاصاعم از شهريه دوره هاي عادي، ك گروهدرآمدهاي كليه  -1-4

كه مفتوح مي گردد در همان روز وصول، واريز گرديده و فيش هاي صادره مربوطه در ابتداي روز مؤسسان گروه نوع اول مشترك 

و در خصوص گروه نوع . با ذكر مأخذ وصول وجه، ثبت و نگهداري گردد گروهبعد در سند مالي روزانه درج و متعاقباً در دفاتر مالي 

 .ي و در آمد ها مختص هر آموزشگاه مي باشد مشترك و هزينه هاي اختصاص ، گروه عمومي يهزينه ها ،دوم 

 .برداشت از حساب مشترك فوق الذكر صرفاً با توافق كتبي هيات موسسان صورت مي پذيرد -2-4

در فرمي خاص درج  ماهدر پايان هر  گروه  نماينده موسسانتوسط ، بايستي گروه خالصه گزارش عملكرد مالي دوره هاي  -3-4
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 . جهت اطالع و لزوماً انجام حسابرسي ارجاع گردد  گروه مؤسسهيات و به 

توسط نماينده موسسان گروه با  ،درآمدهاي حاصله گروه به نسبت ميزان سرمايه گذاري ومشاركت هرآموزشگاه  -4-4

 هماهنگي وتوافق هيات موسسان توزيع و به موسسان عضو گروه پرداخت خواهد شد

 و مربيان  گروهپرسنل شاغل در  -5ماده 

 كاركنان -1-5
با حق بيمه و ساير پرداخت قانوني  ،مزايا  ،وق قو ح  شوندمي  انتخاب و بكارگيريپرسنل گروه  ، انبراساس توافق هيات مؤسس

 . پرداخت مي شود  نماينده موسسان و مطابق با قوانين جاريه كشور توسط  هماهنگي هيات موسسان

 گروه مربيان -2-5
با نظر نماينده موسسان وتوافق هيات جديد واجد شرايط  بين مربيان آموزشگاه هاي عضو ويا افراد زاحسب نياز مربيان آموزشگاه 

 .  بكارگيري مي شوندموسسان با  اخذ ابالغ مربيگري براساس ضوابط ومقررات 

 )نماينده موسسان( گروهاجرايي مدير  -3-5
نيز از  درصد.............انه و يبه عنوان حق الزحمه ثابت ماه ريال................... مبلغ گروهبه مدير اجرايي  ، با توافق هيات موسسان

 . به عنوان پاداش پرداخت مي شود گروهدرآمد خالص 

 حكميت و داوري  -6 ماده
، نخست موضوع با مذاكره و حسن نيت طرفين حل و فصل مي شود و در صورت عدم اندر صورت بروز هر گونه اختالف بين مؤسس

نماينده اداره كل آموزش فني و حرفه اي به عنوان داور قضاوت نموده و نهايتاً چنانچه از اين طريق  ابتداحصول توافق مطلوب، 

نهايتاً دستگاه قضايي حكميت قانوني ). يندكه اصلح است طرفين به نظر سازمان تمكين نما( اختالف موجود حل و فصل نگردد 

 . خواهد كرد

كه در اين توافق نامه ذكر نشده، براساس توافق بعدي طرفين و يا باعنايت به مواد موضوعه در  خصوص ساير موارديدر  -7 ماده

 . قانون تجارت يا قانوني مدني عمل خواهد شد

 عضو گروه وساير موارد به تشخيص موسسان آموزشگاه هاي -8ماده 

به امضاء طرفين رسيده شد وهرنسخه حكم  13/   /  در مورخ    نسخه تهيه و ......... ودربند  7  ماده و9در  قرارداداين  -9 ماده

 . واحد را دارد

  مهرآموزشگاه                ءامضا                           ......                              مؤسس آموزشگاهنام ونام خانوادگي -1

   

  مهرآموزشگاه                  ءامضا                                                  .....       نام ونام خانوادگي مؤسس آموزشگاه -2

 

  مهرآموزشگاه                   ءامضا                                                .....         نام ونام خانوادگي مؤسس آموزشگاه -3

0 

. 

0 
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 2پيوست شماره  

 

 آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزادگروه نحوه ي تشكيل واداره ي اخذ مجوز  فرايند نمودارو
 

 
 

 
 
 

  

 متقاضيانمعرفي مكان آموزشگاه از سوي  

 

 و ارجاع فرم هاي مربوطه به اداره اماكن ، بازرسي ازمكان معرفي شده 

 يافت تائيديه اماكن رپس از د انارائه فرم تجهيزات آموزشي به متقاضي

 اداره كل يا مركز مربوطه آموزشي معرفي شده توسطبازرسي از تجهيزات 

 معرفي مدير و مربي واجد شرايط و پرداخت هزينه هاي الزم توسط متقاضي 

  هيات نظارت استاننهايي موافقت 

 تشكيل پرونده و صدور موافقت اوليه توسط هيات نظارت استان 

  به همراه قرار داد في مابين متقاضيان  دريافت تقاضا
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 بسمه تعالي                                 
 

 
 

 ..............خواهر گرامي / برادر

 ................-...............-...............د محترم  گروه آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزا  نماينده

 

 باسالم

 

 ................................مورخ.........................قرارداد شماره جنابعالي و............ ........بازگشت به درخواست مورخ ,  احتراماً       

  .....................در استان..........................................................................................في مابين جهت ايجاد گروه در رشته هاي    

 ..........................................................................................................................................سآدربه .........................  شهرستان

با تشكيل گروه به مدت هيات نظارت استان طرح و  ........................................درخواست شما در جلسه مورخ : دارد  اعالم مي

  .بعمل آمدموافقت سال  دو

 

 

 

 

 

 ......... مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان                                                            

 

  3پيوست شماره 

 نام ونام خانوادگي                              


	ابلاغ شيوه نامه گروه
	شيوه نامه تشكيل گروه آموزشگاه هاي آزاد

