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 شرايط موسس



 شرايط موسس
 

 شخص حقيقي يا حقوقي كه پس از طـي مراحـل قـانوني اجـازه تاسـيس آموزشـگاه را        : 13 ماده

 . از هيات نظارت استان اخذ مي كند موسس ناميده مي شوند 

به استثناي اعضاي هيات هاي علمي دانشگاه ها و ( شاغلين دولت  صدور پروانه تاسيس براي : 1تبصره 

دسـتگاه هـا ، شـركت هـا ،      و همچنـين ) موسسات آموزشي عالي ، پژوهشي در رشته هاي مرتبط فنـي  

، كه تمام يا بخشي از امكانات و اعتبارات دولتي را مصـرف مـي كننـد    ي موسسات و نهادها و سازمان هاي

  .مجاز نمي باشد 

درصورتي كه موسس شخصيت حقوقي غيردولتي باشد بايـد فـردي را بـه عنـوان نماينـده       : 2 تبصره

 . حقوقي به سازمان معرفي كند 

 به شـخص حقـوقي غيردولتـي درصـورتي اجـازه تاسـيس آموزشـگاه داده مـي شـود كـه            : 3تبصره 

 .در اساسنامه آن فعاليت آموزشي ، پژوهشي و مشاوره قيد شده باشد 

 . دور اجازه تاسيس آموزشگاه خواهران براي آقايان و بالعكس بالمانع است ص : 14ماده 

 : بايد واجد شرايط زير باشد ) فرد حقيقي يا نماينده شخص حقوقي(موسس  : 15ماده 

 . تابعيت جمهوري اسالمي ايران  . 1

 . اعتقاد به دين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران   .2

دارابودن صالحيت اخالقي ، سياسي ، فرهنگي و عدم وابستگي به رژيم گذشته به تشخيص هيات   .3

 . نظارت استان 

 . نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر   .4

 . دارا بودن سالمت جسمي و روان   .5

 درصورتي كه به تشخيص پزشك معتمد سازمان ، معلوليت جسمي فـرد مـانع ايفـاي وظـايف      :تبصره 

 . مربوط نباشد ، تائيد وي به عنوان موسس بالمانع است 

 



 ) . براي آقايان ( دارا بودن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم   .6

 . سال سن  28داشتن حداقل   .7

 . اقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن دارا بودن حد  .8

ــودن حــداقل   .9 ــا   2دارا ب ــاره وقــت  4ســال ســابقه آموزشــي ، فرهنگــي تمــام وقــت ي  ســال پ

 در موسسات و مراكز آموزشي كـه اساسـنامه يـا آئـين نامـه آن بـه تصـويب دسـتگاه هـاي دولتـي يـا            

 . نهادهاي رسمي رسيده باشد 

 بررســي صــالحيت موســس پــس از تائيــد طــرح تــوجيهي تاســيس آموزشــگاه توســط  : 1تبصــره 

 . انجام خواهد شد ) اين دستورالعمل 3موضوع ماده ( هيات نظارت استان

ــا فــوت نماينــده شــخص حقــوقي ، نماينــده جديــد نيــز ميبايســت    : 2تبصــره   درصــورت تغييــر ي

 . تمامي شرايط فوق را دارا باشد 

ادامه فعاليت آموزشگاه هايي كه قبل از تاريخ تصويب اصالحيه ايـن دسـتورالعمل براسـاس     : 3تبصره 

 .ضوابط و مقررات مربوط تاسيس شده اند بالمانع است 

برگزيدگان جشنواره هاي كارآفريني ملي ، برگزيدگان مسابقات ملي مهارت :  نخبگان شامل  : 4تبصره 

ه خوارزمي ، دارندگان الواح درجه يك تـا سـه از سـوي شـوراي     ، برگزيدگان جشنوار) بين المللي -ملي(

 ارزشيابي هنرمندان و يا كساني كه داراي قابليت ها ويژه اي هستند به تشـخيص هيـات نظـارت اسـتان     

 . مستثني مي باشد  15ماده  9و  8،  7از شمول بندهاي 

يا انحالل شخص حقوقي،   )شخص حقيقي(درصورت فوت يا زايل شدن صالحيت موسس  : 16اده م

ضمن توقف ثبت نام كارآموز جديد ، ادامه كار آموزشگاه صرفاتاپايان دوره آموزشي داير با مسئوليت مدير 

 :آموزشگاه ونظارت هيات نظارت استان بارعايت شرايط زير مجاز است 

 ، تامين هزينـه دوره هـاي آموزشـي بـه عهـده وارث  يـا وراث            درصورت فوت موسس حقيقي  -الف 

 .مي باشد

  موظـف اسـت   اجازه حضور درآموزشگاه را نداشته و درصورت زايل شدن صالحيت موسس وي –ب  

 .نمايد و تسويه  كليه تعهدات و هزينه هاي اجراي دوره هاي آموزشي را پرداخت



نده حقوقي آن موظف است با هماهنگي مدير تسـويه  چنانچه موسس شخص حقوقي باشد ، نماي –ج 

 .كليه هزينه هاي دوره هاي آموزشي را پرداخت نمايد ) شخص حقوقي(موسسه 

درصورت زايل شدن صالحيت نماينده موسس حقوقي ، موسس موظف است ظرف مدت يك هفته  –د 

يراينصـورت ضـمن توقـف         درغ.دستورالعمل اقدام نمايد 12نسبت به معرفي فردواجدشرايط مطابق ماده 

ــل      ــئوليت كام ــر بامس ــي داي ــرفاَتاپايان دوره آموزش ــگاه ص ــه كارآموزش ــام كارآموزجديد،ادام ــت ن ثب

 .مديرمجازخواهدبود

 يـا انحـالل شـخص حقـوقي، مـدير آموزشـگاه       ) شـخص حقيقـي  (درصورت فـوت موسـس    : تبصره

 . نمايد  موظف است ظرف مدت يك هفته موضوع را به هيات نظارت استان گزارش

 يــا انحــالل ) شــخص حقيقــي(درصــورت فــوت يــا زايــل شــدن صــالحيت موســس  : 17مــاده 

 :شخص حقوقي، انتقال و واگذاري پروانه تاسيس آموزشگاه با رعايت شرايط زير امكان پذير مي باشد

اين آئين نامه باشـد   15در صورت فوت موسس حقيقي چنانچه يكي از وراث ، واجد شرايط ماده  )الف

انتقـال پروانـه تاسـيس بـه وي پـس از تنظـيم رضـايت نامـه سـايروراث           16مـاده  ) الف(بارعايت بند 

دردفاتراسنادرسمي بالمانع است در غير اين صورت وراث مي توانند  نسبت به انتقال منافع و حقوق مادي 

 . اقدام نمايند اين آئين نامه  15و معنوي آموزشگاه به فرد داراي شرايط ماده 

انتقال پروانـه آموزشـگاه بـه فـرد داراي      16ماده  جدرصورت انحالل شخص حقوقي بارعايت بند  )ب

 .اين دستورالعمل توسط نماينده قانوني شخص حقوقي بالمانع است  15شرايط ماده 

ــتان ،       )ج ــارت اس ــات نظ ــد هي ــك معتم ــخيص پزش ــه تش ــس ب ــادگي موس ــورت ازكارافت  درص

 .اين دستورالعمل بالمانع مي باشد  15تاسيس آموزشگاه به فرد داراي شرايط ماده انتقال پروانه 

وتائيدلغوپروانه تاسيس توسط هيـات  )شخص حقوقي(درصورت زايل شدن صالحيت موسس  : تبصره

باطل شـده   16ماده ) ب(نظارت مركزي ويامراجع قضايي ذيصالح ، پروانه تاسيس آموزشگاه بارعايت بند

 .ي يا انتقال به غير نخواهد بود وقابل واگذار

 : وظايف و اختيارات موسس به شرح ذيل است  : 18ماده 



 8 و 7 ، 6موضــوع مــواد (درخواســت صــدور پروانــه تاســيس آموزشــگاه و ارائــه مــدارك الزم    .1

 . و طي تشريفات قانوني مطابق اين دستورالعمل) اين دستورالعمل

معرفي مكان و محل مناسب كه از لحاظ ايمني ، بهداشتي ، تجهيزاتي و وسايل الزم مـورد تائيـد     .2

 .هيات نظارت استان باشد

 . اخذ مجوز قبل از هرگونه تغيير محل ساختمان آموزشگاه از هيات نظارت استان  .3

 ) .اداره اماكن(ارائه گواهي تائيد موقعيت انتظامي محل آموزشگاه از مراجع ذيصالح نيروي انتظامي   .4

 پيشنهاد يـك يـا چنـد نـام مناسـب بـراي آموزشـگاه بـه هيـات نظـارت اسـتان جهـت تائيـد               . 5

 .اين دستورالعمل 52يكي از آنها بارعايت موازين ماده 

 ). جهت تائيد و صدور ابالغ ( زشگاه به هيات نظارت استانمعرفي مدير واجد شرايط براي آمو  .6

 براسـاس مفـاد  ) كاركنان  اداري،خـدماتي و مربـي   ( تائيد صالحيت نيروهاي شاغل در آموزشگاه  .7

اين دستورالعمل و ضوابط ابالغي هيات نظارت مركزي و ارسال اسامي اين افراد طي فهرستي بـه هيـات   

 . نظارت استان

نچه عدم صالحيت عمومي هر يك از كاركنان اداري و خدماتي ومربـي آموزشـگاه توسـط    چنا : 1تبصره 

ماه نسبت  1هيات نظارت استان بصورت قطعي احراز و به موسس ابالغ شود ، موسس موظف است ظرف 

 ) .مدير و مربي تابع ضوابط و شرايط مربوط خواهند بود(به تعيين فرد جايگزين اقدام كند 

ل به كار اتباع بيگانه در آموزشگاه منوط به داشتن كارت اقامت و نيز اجازه اشـتغال بـه   اشتغا : 2 تبصره

 . كار براساس قوانين و مقررات مربوط است 

ــگاه      .8 ــدي آموزش ــه بن ــت درج ــنجي(درخواس ــوابط و    ) اعتبارس ــابق ض ــد آن مط ــا تمدي  و ي

 . مقررات مربوط كه به تصويب هيات نظارت مركزي رسيده است 

 . همكاري با مدير آموزشگاه در حسن اجراي مقررات و بخشنامه هاي سازمان   .9

 . نظارت عاليه بر حسن جريان كلي آموزشگاه   .10

 . نظارت بر حسن انجام وظايف توسط مدير آموزشگاه   .11



 اقــدام بموقــع و رفــع نارســايي هــا و حــل مشــكالت در حــدود وظــايف منــدرج در ايــن مــاده   .12

 . يات نظارت استان به موسس ابالغ مي شود كه توسط ه

 

ماه قبل از اتمـام مـدت اعتبـار آن بـه      4ارائه درخواست تمديد پروانه تاسيس آموزشگاه حداقل   .13

 . هيات نظارت استان

 10عقد قراردادكار وپرداخت حقوق ومزايـاي  مـدير و مربيـان و سـاير كاركنـان حسـب مـاده           .14

وبـراي نيروهـاي پـاره وقـت در     )مطابق نمون برگ پيوست(قانون كار  7ه مادهماده الحاقي ب 131وتبصره

به نحـوي كـه مـدت    ) مطابق نمون برگ پيوست(قانون كار و آئين نامه اجرايي آن 35ماده  2قالب تبصره 

 . قرارداد در فاصله پايان دوره آموزشي و شروع دوره بعد قرار گيرد 

 

 

 


