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 مديركل محترم آموزش فني و حرفه اي استان

 

 )ص(با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد

در راستاي استفاده حداكثري از ظرفيت هاي موجود در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد و  ،با احترام

مه خصوصي و آمـوزش خـاص در   ني ،شيوه نامه نحوه اجراي دوره هاي خصوصي " پاسخ به نيازهاي آموزشي مخاطبان

به تصويب هيات نظارت مركزي رسـيده   27/3/1392در جلسه مورخ كه  " آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد 

محترم با نظـارت عاليـه   كل مديران  شايسته است .است جهت اجراي آزمايشي به مدت يك سال ابالغ مي گردد

 :، خاصه موارد ذيل تاكيد نمايند شيوه نامه  اين صحيح و دقيق خود بر روند اجرائي 

ثبـت نـام   زمينه الزم براي تعريف اين دوره ها در پرتال سازمان فراهم شده است و لـذا بايسـته اسـت     -1

و آموزشگاه ها ملـزم   رسدكارآموز در اين دوره ها صرفا از طريق پرتال جامع سازمان به انجام خواهد 

 .در پرتال مي باشد به ثبت اطالعات كارآموزان وفق ضوابط و مقررات

دسـته از كـارآموزاني    مطابق با نمونه پيوست شيوه نامه صرفا براي آن گواهي حضور در دوره آموزشي -2

بايسته است رؤساي مراكز . ثبت نام نموده باشند دوره هاي خاصصادر مي گردد كه از طريق پرتال در 

ده در پرتال را مـد نظـر قـرار    معين به هنگام صدور گواهي حضور در دوره آموزشي اطالعات درج ش

برابـر ضـوابط ومقـررات پـس از موفقيـت در آزمـون        دوره هاي خصوصي ونيمه خصوصيبراي .دهد

 .صادر خواهد شد گواهينامه مهارتاستاندارد مربوطه 

    اطالع رساني كامل به ذينفعان در خصوص شرايط و ضوابط دوره هاي مذكور مي بايد بـه نحـو كامـل    -3

ير سايت اداره كل، كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هـاي فنـي و حرفـه اي آزاد    از طرق مختلف نظ

 بالدرنگ -آني
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ضمنا جهت اطالع رساني  .صورت پذيرد... در تابلوي اعالنات آموزشگاه ها و  نصب شيوه نامه،  استان

    وتسهيل در محاسبه شهريه كالس هاي خصوصي، نيمـه خصوصـي و خـاص توسـط متقاضـيان ايـن       

قـرار گرفتـه     www.pi.irantvto.irاسبه شهريه در وب سايت اين دفتربه آدرس دوره ها، لينك مح

 .است

توجيهي براي رؤساي مراكز معين، كارشناسان، بازرسـان و موسسـين    –آموزشي هاي بر تشكيل كارگاه -4

كارشناسان اين دفتـر  .گرددمي كور تاكيد آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد جهت تبيين شيوه نامه مذ

 . آماده همكاري الزم در اين زمينه مي باشند

هـاي   نامه نحوه تشكيل و اداره موسسات كارآموزي آزاد و مشاركت آئين 35و  34تبصره هاي ذيل مواد  -5

وزيران،  مشمول كـالس هـاي خصوصـي، نيمـه خصوصـي و      محترم هيات  18/5/1385مردمي مورخ 

 .مي گردد و محل برگزاري دوره ها صرفا در محل آموزشگاه مي باشدآموزش خاص ن

شـروع   درج دقيق زمانبر تنظيم قرارداد كارآموزي مطابق نمونه پيوست شيوه نامه صورت مي پذيرد و  -6

 .شيوه نامه تاكيد شود 3بر اساس مفاد ماده ... ، مكان، شهريه و وپايان دوره 

پس از اخذ بازخورد اجراي دوره ها پيشنهادات نامه، خواهشمند است با توجه به اجراي آزمايشي اين شيوه 

 .به اين دفتر منعكس نماييد ،را كه به اجراي بهتر شيوه نامه كمك خواهد نمود الزم

 

  



  در  و آموزش خاص نيمه خصوصي ،نامه نحوه اجراي دوره هاي خصوصي شيوه 

  آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد 

  
در راستاي زمينه سازي براي اجراي بهينه آموزش و ارتقاء سطح كمي و كيفي آموزش هاي مهارتي در آموزشگاه هـاي  

توانمندي هاي علمي يا كارگاهي متقاضـيان و تكميـل و   گيري از شايستگي ها و  فني و حرفه اي آزاد و به منظور بهره

هيات نظارت مركزي در  ،ايجاد هماهنگي  بين دانش و مهارت در كارآموزان با نگرش انجام كار واقعي در محيط آموزش

ــاريخ  ــي    27/3/92ت ــاي خصوص ــراي دوره ه ــوه اج ــه نح ــيوه نام ــي  ،ش ــه خصوص ــاص  نيم ــوزش خ   در و آم

  : آزاد را به شرح زير به تصويب رساندآموزشگاه هاي فني و حرفه اي 

  : تعاريف) 1ماده 

نفـر در سـاعات و     3 الـي   1كـارآموزان   /كارآموز كالس هائي اطالق مي شود كه بنابه درخواست به: كالس خصوصي 

و پوشـش كليـه    از زمان كل استاندارد% 50در مدت زماني معادل حداقل و كارآموز آمده است روزهائي كه در قرارداد 

  .منجر به اخذ آزمون و صدور گواهينامه مهارت مي گردد وبرگزار سرفصل هاي آموزشي 

در روزهائي كـه در  نفر  5 و 4به كالس هائي اطالق مي شود كه با حصول توافق كارآموزان براي : كالس نيمه خصوصي 

و پوشش كليه سرفصل هـاي   از زمان كل استاندارد% 75حداقل و در مدت زماني معادل قرارداد كارآموزي آمده است 

  .منجر به اخذ آزمون و صدور گواهينامه مهارت مي گردد وبرگزار آموزشي 

 دربخشي از محتواي استاندارد ، كارآموزان/ بنابه درخواست كارآموزكه  به آموزش هايي اطالق مي شود: آموزش خاص

منجر به صـدور گـواهي حضـور در دوره      و آموزش داده مي شود ساعات و روزهائي كه در قرارداد كارآموز آمده است

  .آموزشي مي گردد

  : نحوه اجرا ) 2ماده 

پيش از ثبت نام بايد بطور كامل از  و آموزش خاص نيمه خصوصي ،كارآموزان متقاضي برگزاري كالس خصوصي  -1-2

ر يمـد و كالس هـاي عمـومي توسـط     آموزش خاص ،نيمه خصوصي ،كالس هاي خصوصي... شهريه و -موزششرايط آ

اين شرايط مي بايد در دفترچه راهنماي ثبت نام آموزشگاه ها بطور واضح و شفاف درج گـردد و  (آموزشگاه آگاه شوند

 ،واسـت ثبـت نـام در كـالس هـاي خصوصـي      و كتبـاً درخ  )كارآموز قرار گرفته و يا به وي ارائه شـود  ديددر معرض 

  . را بنمايند و آموزش خاص خصوصي نيمه



  شهريه دوره آموزش
 ساعت استاندارد مهارت و آموزش

  . در محل آموزشگاه برگزار مي گرددو آموزش هاي خاص  نيمه خصوصي ،خصوصي هايكليه كالس   -2-2

زمـان كـل    %75 و نيمـه خصوصـي حـداقل    % 50حـداقل  ميزان زمان اجراي دوره براي كالس هاي خصوصي   -3-2

   .بودو ميزان زمان اجراي دوره براي آموزش خاص برحسب درخواست كتبي كارآموز خواهد استاندارد آموزشي مربوط 

  : مفاد قرارداد )  3ماده 

در كليـه    2-3بـر اسـاس اسـتاندارد مطـابق بنـد      ) تئـوري و عملـي  ( وزشكل آم ساعت كد استاندارد، ذكر  -1-3

   .الزامي استنيمه خصوصي و آموزش هاي خاص  ،خصوصيقراردادهاي كارآموزان كالس هاي 

  . آموزشگاه الزامي است محل درخاص  نيمه خصوصي و آموزش هاي ،خصوصيقيد محل تشكيل كالس   -2-3

سـاعت  و ذكـر تعـداد     -و درج شـهريه هـر نفـر   )2-3مطابق بنـد  (تئوري و عملي ذكر ميزان اجراي ساعات  -3-3

  .ضروري است در قرارداد كارآموزينيمه خصوصي و آموزش هاي خاص  ،خصوصيكارآموزان مربوطه در كالس 

 2-3كارآموزان خواستار حضور در ميزان ساعات كمتـري نسـبت بـه سـاعات مقـرر در بنـد       /چنانچه كارآموز -4-3

الزامي بـه معرفـي آنهـا     ،پرتال جامع سازماندر نام ايشان  ثبتدر اين صورت آموزشگاه ضمن  ،)آموزش خاص(باشند

مـورد تائيـد دفتـر    مي تواند نسبت بـه صـدور تائيديـه داخلـي      اما ،هاي رسمي سازمان ندارد براي شركت در آزمون

مبني بر حضور كارآموز منطبق با ساعات مقرر در قرارداد كارآموزي مربوطه در آموزشـگاه   )پيوست(ارزشيابي مهارت

بديهي است اعالم نياز كتبي كارآموزان به سـاعات   .ذيربط برسد تيكليه گواهي ها بايد به تائيد مركز دول .نمايد  اقدام

ارد در قـرارداد كـارآموزي كفايـت    با آموزشگاه در اين زمينه و درج همه اين مـو مشخصي از آموزش و حصول توافق 

  .كند مي

  : شهريه )  4ماده 

شـهريه    2/1حداكثر از نبايد ) نفر 5 و 4(نيمه خصوصي كالس هاي و ) نفر 3الي  1(شهريه كالس هاي خصوصي   -1-4

  . كالس هاي عمومي بيشتر باشد

  . س هاي خصوصي و نيمه خصوصي بر حسب نفر ساعتنحوه محاسبه شهريه كال  -2-4

  )ـــــ ــــــــــــــــ( × ) نفر 15(تعداد كارآموزان يك دوره          × 2/1  ×                                                                      

  

  =شهريه كالس بر حسب نفر ساعت آموزش                                                                                                                           

  

 نيمه خصوصي 4/3خصوصي و  2/1ساعت آموزش برحسب 

  3الي 1تعداد كارآموزان 
 ) 5و  4(يا 



  .نحوه محاسبه شهريه كالس آموزش خاص بر حسب نفر ساعت -3-4

  

  ×     )بخشي از استاندارد(خواستي درساعت  =شهريه كالس بر حسب نفر ساعت آموزش               

  : ر موارد ساي)  5ماده 

نامه  آئين 35و  34مشمول معافيت هاي تبصره هاي ذيل مواد و آموزش خاص نيمه خصوصي  ،كالس هاي خصوصي  -1-5

  . هيات وزيران نمي گردند 18/5/85مورخ  كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي نحوه تشكيل و اداره موسسات

موزان كالس هاي خصوصي و نيمه خصوصي منوط به شركت در اعطاي گواهينامه مهارت و آموزش براي كليه كارآ  -2-5

  .آزمون هاي مربوط بر حسب جدول زمانبندي اعالم شده توسط سازمان مي باشد

حسب ضوابط مربوط و از  و آموزش هاي خاص معرفي و ثبت آمار كارآموزان كالس هاي خصوصي و نيمه خصوصي  -3-5

  . الزامي استطريق پرتال سازمان 

ر مقررات مرتبط با اين كالس ها عينا مشابه ضوابط كالس هاي عمومي بوده و آموزشگاه ملزم به رعايت آنهـا  ساي  -4-5

  .مي باشد

  دوره شهريه

 اندارد مهارت و آموزشساعت است



 

 

                                                                                                         :شماره                                                                       
                                                                                                                                                                                    

                                                                   : تاریخ                                                                      

                                                                                                                                                         

 ............اداره کل آموزش فنی و حرهف ای استان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 رد دوره آموزشی حضورگواهی 
  : گواهی می شود

ر اساس قرار داد بال              صادره از                 متولد س                                    فرزند                  به شماره ملی        خانم                                             /آقای

          بگه مگد              سگااز از    را                                          حرفگه مهگار    آمگوز   وره ید بخشگی از                                            با آموزشگااه آزاد  منعقده 

املی پایان دوره  بدون شرکز در  آزمون کتبی و                               شهر، واقع درآزادموزشااه محل آدر            تاریخ                            تا تاریخ                  

  .اهینامه های مهار  سازمان فنی و حرفه ای نمی باشداین گواهی صرفا به منزله حضور در دوره آموزشی بوده  و مشمول مزایای گو. اسز گذرانده

                   .............................                                                                                                                                       .......................                              .. 

 ..........................رئیس مرکز                                                                                                   .............فنی و حرفه ای  ااهآموزش مدیر      


	نامه شيوه نامه
	shivehname khososi kol 28-2-95
	- شيوه نامه نحوه اجراي كلاس خصوصي
	گواهی شرکت در دوره آموزشی2


