
 
 

1 
 

 دستورالعمل مشوق ها ونحوه رسيدگي به تخلفات آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد
 

هاي فني  وحدت رويه و پرهيز از اعمال سليقه در رسيدگي به تخلفات آموزشگاهايجاد هاي قانون مدار و  به منظور تشويق آموزشگاه:  اهداف

اين دستورالعمل تهيه و  ،واسطه ساير گزارشات مستند احراز مي گردد  و حرفه اي آزاد كه از سوي بازرسان مورد تائيد سازمان اعالم و يا به 

 تدوين شده است .

  : مشوق هاي آموزشگاه هاي آزاد -1ماده 

 ها  كه منجر به اخذ امتياز مثبت توسط آموزشگاه مرتبط با آموزشهاي فني و حرفه ايپژوهشي  ،آموزشي ،فعاليت هاي فرهنگي -الف

 شامل موارد زير است : ،مي گردد 
 امتياز مثبت مكتسبه حداكثرامتياز امتياز واحد عنوان رديف

  4 1 مديران ذيربط استاني در هرسالدريافت تقدير نامه از  1

  20 1 نفر ساعت آموزش در مدت يكسال 10000هر  2

  4 2 در هرسال  استاني داشتن كارآموز المپيادي 3

  6 3 در هر سال كشوريداشتن كارآموز المپيادي  4

  8 4 در هرسال  بين المللي داشتن كارآموز المپيادي 5

  10 5 در هرسال چاپ شده مرتبط تاليف كتاب 6

  8 2 در هرسالمقاالت چاپ شده درنشريات علمي و تخصصي   7

8 CD  6 2 در هرسالآموزشي ثبت شده مرتبط  
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  6 1 عضويت در تشكالت صنفي آموزشگاه هاي آزاد استاني به ازاي هرسال
  9 3 هاي آزاد استاني به ازاي هرسال عضويت در هيات مديره تشكالت صنفي آموزشگاه

  12 4 هاي آزاد كشوري به ازاي هرسال هيات مديره تشكالت صنفي آموزشگاهعضويت در 

  5 1 همكاري در تكميل بانك سئوال 10

  15 - در هرسال%  80درصد قبولي باالي  11

  15 - نداشتن نمره منفي در مدت يك سال 12

  10 - نظريه هيات نظارت استان 13

  10 - مربوط به آموزشگاه ) كه منجر به تجاري سازي اختراع كارآموز شده باشد .داشتن كارآموز مخترع ( در رشته  14

  4 - داشتن مدير نمونه در هر سال 15

  8 4 داشتن مربي نمونه در هر سال   16

17 
آزمون با اداره كل استان يادفتر ارزشيابي مهارت سازمان در  مميزي سئواالت طراحي و در ومشاركتهمكاري 

 سال به ازاي هر ابالغ  
2 4  

  6 2 ي مهارتي با اداره كل استان درسال  به ازاي هر ابالغ در اجراي آزمونها ومشاركتهمكاري  18

19 
به ازاي  آموزشي در سالهاي در تدوين استانداردومشاركت با استان با دفترطرح وبرنامه ريزي درسي همكاري 

 هر ابالغ
2 8  

20 
ملي و بين المللي مهارت  به  ،استاني در اجراي مسابقات با اداره كل استان يا ستادسازمان  ومشاركت همكاري

 ازاي هر ابالغ
2 6  

  4 2 برگزاري نمايشگاه هاي استاني يا ملي اداره كل فني وحرفه اي استان در مشاركت 21

  15 3 مدير و مربي توسط موسس نزد سازمان تامين اجتماعي به ازاي هر نفربيمه نمودن  22

  4 2 مشاركت وهمكاري در كميته هاي فرهنگي و اجتماعي ادارات كل يا سازمان متبوع  به ازاي هرابالغ در سال 23

24 
مستندات بيمه تامين اجراي آموزش منجر به اشتغال كارآموزان به ازاي هر نفر كارآموز شاغل شده براساس 

 اجتماعي به ازاي هر نفر
10 50  

 

 قابل محاسبه مي باشد . 9رديف عناوين يكي از امتياز   ∗
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پس از  ،آندسته ازآموزشگاه هايي كه براساس جدول بند الف اين ماده در طول مدت فعاليت آموزشي امتياز مثبت كسب نمايند -ب

 بر اساس جدول ذيل مورد تشويق قرار مي گيرند:  ،بررسي و تائيد هيات نظارت استان 

 عنوان مشوق مثبت امتيازميزان  رديف
 دريافت تقديرنامه از مديركل استان 100 - 130 1
 دفتر موسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردميدريافت تقديرنامه از مديركل  131 - 160 2

 سازمانمعاون آموزشي دريافت تقديرنامه از  161 - 190 3

 رياست سازماندريافت تقديرنامه از  و باالتر 191 4
   

 امتيازات موضوع جدول الف ماده فوق در بهمن ماه هرسال محاسبه شده و با توجه به  امتيازات ماخوذه و كسر نمرات منفي  -1تبصره  

 اين بند ) تشويق مطابق جدول ب صورت مي پذيرد . 3مطابق تبصره  (

 .  همه ساله پس از تصويب هيات نظارت مركزي اعالم خواهد شد ، بجدول  4تا  1جوائز مادي متناسب با نوع تشويق رديف هاي - 2تبصره 

يك نمره منفي از سرجمع نمرات  ،امتياز مثبت ) 80فوق ( حداكثر تا ماده  الف به ازاء هر دو امتياز مثبت كسب شده  از جدول  –3تبصره 

 قابل كسر مي باشد . 6جدول الف ماده  كسب شده بر اساس منفي

نافي رفع نقص و رفع تخلف نمي شود و آموزشگاه ملزم مي باشد براساس  ،مثبت و پاك شدن بخشي از نمرات منفيامتياز اخذ  - 4تبصره 

 ضوابط و مقررات نسبت به رفع نواقص و تخلفات درموقع مقرر اقدام نمايد .

شيوه نامه بازرسي از آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد مصوب  » هـ «بند بازرسان درصورت مشاهده هرگونه تخلفي از مفاد  :  2ماده 

 ، حداكثر ظرف مدت دو روزكاري پس از بازرسي ، مربوطه آموزشگاه ضمن درج موضوع در دفتر ،هيات نظارت مركزي 10/7/1391مورخ 

 مي نمايند. را به رئيس مركز معين ذيربط تحويل گزارش تنظيمي و تخلفات مشاهده شده

 :به شرح زير عمل مي گردد مراكز معين در خصوص تخلفات مشاهده  شده در بازرسي ها و سايرگزارشات  واصله در -الف

توضيحات و شده و اين دستورالعمل) بررسي  3موضوع تخلف در كميته مشاوره و رسيدگي به شكايات مركز(موضوع ماده  -1

هاي فني و حرفه اي  هاي الزم  جهت رعايت مفاد ضوابط و دستورالعمل اجرايي آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه راهنمايي

 هيات نظارت مركزي و ساير ضوابط و مقررات ارائه و از سوي رئيس مركز تذكر كتبي با قيد مهلت مشخص  14/6/1388آزاد مورخ 

  آموزشگاه جهت رفع نواقص و تخلفات و عدم تكرار آن صادر مي گردد . حسب مورد) به موسس(

گزارش مركز مستقيماً جهت طرح در هيات  ،پس از احراز تخلفات  ،اين دستورالعمل   6جدول  ب ماده  درخصوص تخلفات تبصره :

بند ب اين   7-6-5نظارت استان به اداره موسسات كارآموزي استان ارسال مي شود و با رعايت فرآيندهاي مشروحه در رديف هاي 

 ماده اقدام الزم بعمل مي آيد .
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 ،رفع نواقص يا تخلفات اعالمي توسط آموزشگاهبعد از اتمام مهلت مذكور مجدداً از آموزشگاه بازرسي بعمل آمده و در صورت عدم  -2

موارد با ذكر داليل و مستندات مربوط در اسرع وقت جهت اتخاذ تصميم الزم به اداره موسسات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي 

 مردمي استان ارسال مي گردد .

به  و سايرگزارشات واصلهن اگزارشات بازرس ، واصله از مراكز معينت اداره امور موسسات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي استان درخصوص تخلفا در -ب

  : ترتيب زير اقدام مي شود

  بررسيو ساير مستندات پرونده ن اگزارش بازرسصورتجلسه كميته مشاوره و رسيدگي به شكايات مركز با توجه به  -1

 مي گردد .

شيوه نامه بازرسي از آموزشگاه هاي  ( با توجه به مربوطمدارك  وبا ذكر داليل  آموزشگاه را نقايص تخلفات يا ، فوقاداره رئيس  -2

 14/6/1388آزاد و نيز ضوابط و دستورالعمل اجرايي آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مورخ 

جهت  حسب مورد )(  مشخص مهلتد قي كتبي بابه صورت  اخطار) به عنوان آخرين  و اصالحات بعدي آن هيات نظارت مركزي

 .نمايد  رفع به موسس آموزشگاه اعالم مي

 ارائه مي گردد .  گزارش توسط بازرسينبعمل آمده و بازرسي مجدد از آموزشگاه  ، پس از پايان مهلت اعالم شده -3

 داده مي شود . تطبيق 6الف ماده تخلفات اعالم شده با جدول  ،درمهلت مقررتخلفات  ودر صورت عدم رفع نواقص  -4

موسسات  اداره امورتوسط رئيس  ،روزه جهت اطالع و ارسال دفاعيه 10و قيد مهلت با ذكر داليل و مستندات تخلف موارد  -5

اين دستورالعمل به موسس ابالغ مي شود  1طي نمون برگ شماره  و دبيرهيات نظارت استانهاي مردمي  مشاركت و كارآموزي آزاد

 اره پست و رسيد مرسوله در پرونده درج گردد ) .( ارسال توسط اد

 اين دستورالعمل ( بصورت تايپ  2ضمن تكميل نمون برگ شماره  ،پس از وصول يا عدم وصول دفاعيه در مهلت مقرر -6

و دبيرهيات نظارت استان جهت بررسي هاي مردمي  مشاركت و موسسات كارآموزي آزاد اداره امورمراتب از سوي رئيس  ،شده )

اين دستورالعمل)  4موضوع ماده » ( كميته مشاوره و رسيدگي به شكايات و تخلفات آموزشگاه هاي آزاد استان « هاي الزم به 

 ارسال مي گردد .

هاي  آموزشگاه كميته مشاوره و رسيدگي به شكايات و تخلفات« موضوع تخلف آموزشگاه در  ،پس از طي فرايندهاي فوق الذكر -7

تنظيم مي گردد و  درقسمت مربوطه  اين دستورالعمل  2بررسي و صورتجلسه مربوط براساس نمون برگ شماره » آزاد استان 

  پرونده تكميل شده جهت اتخاذ تصميم نهائي به هيات نظارت استان ارسال مي شود .

 ،مشكالت و تخلفات آموزشگاه ،آموزشگاه هاي آزاد در خصوص نقايص به منظور ارائه مشاوره و راهنمايي به موسسين / مديران:  3ماده 

 . كميته مشاوره و رسيدگي به شكايات در مراكز معين تحت نظر رئيس مركز تشكيل خواهد شد
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 تركيب اعضاء: -الف

 ( رئيس كميته ) رئيس مركز

 حراست  نماينده

 مسئول آموزشگاه هاي آزاد  مركز

 انجمنهاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد استاندو نفر نماينده كانون 

 شرح وظايف: -ب

 ارائه توضيحات الزم به موسسين / مديران آموزشگاه هاي آزاد جهت رفع تخلفات و عدم تكرار آن بر اساس بازرسي هاي بعمل آمده از

بررسي شكايات واصله در خصوص آموزشگاه هاي آزاد بر اساس اسناد و مدارك و  ،آموزشگاه هاي آزاد با حضور موسس / مدير آموزشگاه 

تشكيل جلسات  ،حل و فصل و رفع اختالفات بين طرفين بر اساس ضوابط و مقررات  ،ساير شواهد معتبر با حضور شاكي و متشاكي 

 . ه تنظيم صورتجلسه مربوطو بصورت مستمر بر اساس نياز منطقه 

 توسط رئيس مركز صادر مي گردد .ابالغ اعضاء –ج 

 ،هراستان  دري آزاد ها مديران و موسسان آموزشگاه ،مربيان اختالفات ناشي ازعملكرد شكايات وتخلفات و به منظوررسيدگي به :  4ماده 

 د .ش ظرهيات نظارت استان تشكيل خواهدزيرن» كميته مشاوره و رسيدگي به تخلفات آموزشگاه هاي آزاد استان  «

 تركيب اعضاء : -الف  
 ) .كميتهرئيس اداره موسسات كارآموزي آزادومشاركت هاي مردمي استان(رئيس   -

 .ستانكل ا هرئيس يا نماينده اداره حراست ادارا -

 يك نفر كارشناس حقوقي به انتخاب رئيس هيات نظارت استان  -

 . عضو هيات نظارت استان باشند دو نفرنماينده كانون انجمن هاي صنفي استان كه الزاما مي بايست -

 شرح وظايف : -ب 

  .مفاد اين دستورالعمل و ساير ضوابط و مقررات به صورت مستند براساسپرونده هاي آموزشگاه هاي آزاد  بررسي  -

و سايرضوابط و مقررات به  ارجاعي ازسوي هيئت نظارت استان براساس مفاد اين دستورالعملواصله و يا  سقم شكايات بررسي صحت و  -

 .صورت مستند و تنظيم صورتجلسه مربوط

 صدور راي. شكايات واصله  به هيات نظارت استان جهت اتخاذ تصميم وو پرونده هاي آموزشگاه هاي آزاد ارائه گزارش بررسي   -

 به صورت هفتگي. كميتهتشكيل جلسه   -

 مديركل استان .ازسوي هيئت نظارت يا  موارد ارجاعيساير انجام   -

كميته بررسي پرونده هاي "كميته اي تحت عنوان  ،پيش از طرح پرونده هاي ارسالي از استان در هيات نظارت مركزي:  5ماده 

(كميته بدوي) متشكل از معاون و رئيس گروه نظارت  و  "آموزشگاه هاي آزاد ارسالي از استان ها جهت طرح در هيات نظارت مركزي

 و دفتر حقوقي سازمان ارزيابي دفتر موسسات كارآموزي آزاد و مشاركت مردمي سازمان، نماينده دفتر مركزي حراست سازمان، نماينده

تحت نظر هيات نظارت مركزي پرونده هاي واصله از استان  ،نماينده كانون و انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد كشور

نمون برگ ها را از لحاظ تطبيق تخلفات آموزشگاه  با مواد آئين نامه و سايرضوابط ومقررات مورد بررسي قرارداده و نتايج حاصله را طي 

 . جهت طرح در هيات نظارت مركزي آماده سازي مي نمايد 4شماره 
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 و نوع اقدام قانوني پيش بيني شده: ، نمره منفي مربوطدسته بندي آنها  جدول تخلفات و : 6ماده 

 : ميزان نمره منفي آنتخلفات دسته اول و عناوين الف) 

 نمره منفي عنوان تخلف رديف
 

 2 تحصيالت كارآموزان براساس استاندارد آموزش مهارت مربوطه عدم رعايت حداقل 1

 2 عدم اعالم برنامه كار و ساعت آموزش آموزشگاه به طور دقيق به اداره كل يا مركز معين 2

 3 هر نوع تبليغ بدون اخذ مجوز از سازمان 3

 4 تهويه مطبوع ، جعبه كمكهاي اوليه و ... )عدم رعايت حفاظت ايمني و بهداشت در محيط آموزشگاه ( كپسول آتش نشاني ،  4
 4 نمره) 2نمره) مربي( 2عدم حضور غير موجه مدير ( 5

 4 عدم انطباق تابلو آموزشگاه با دستورالعمل مربوطه 6

7 
روز كاري و به تشخيص  10بيماري صعب العالج و ... در حين اجراي دوره ظرف مدت  ،استعفاء  ،غيبت  ،عدم معرفي مربي واجد شرايط در صورت فوت

 هيات نظارت استان
4 

8 
دوره  3دوره متوالي و  2%كارآموزان شركت كننده در آزمون پايان دوره) در50عدم كسب ميزان بازدهي قابل قبول در هر حرفه آموزشي (حداقل 

 غيرمتوالي
4 

 4 ساختمان معرفي شده آموزشگاه بدون اخذ مجوز از اداره كلتغيير در فضاي  9

 6 پذيرش كارآموزان بيش از ظرفيت مجاز(بررسي ازطريق بازرسي حضوري و پورتال سازمان) 10

11 
نمره ) ، عدم ارائه رسيد  2كارآموز (نمره) و عدم ارائه نسخه اي از قرارداد به  2نمره) ، كارآموز ( 1. نمره) ، مربي (1عدم انعقاد قرارداد كتبي با مدير (

 ) نمره 2شهريه به كارآموز ( 
8 

 8 نمره)  4نمره ) و سوابق حضور و غياب كارآموزان بصورت دفتري يا الكترونيكي ( 4عدم وجود دفتر بازرسي ممهور شده به مهر اداره كل ( 12

 8 برگزاري دوره هاي آموزشي بدون اخذ مجوز از اداره كل 13

 8 انجام فعاليت غيرمرتبط با موضوع تاسيس آموزشگاه 14

 8 عدم تطابق تجهيزات موجود در كارگاه مطابق استاندارد مربوطه با آخرين ليست تجهيزات تائيد شده آموزشگاه توسط اداره كل 15

 9 مركز مربوطه) تا سه مرحله بازرسيبسته بودن در آموزشگاه در هنگام بازرسي (حسب برنامه درج شده در پرتال و بدون هماهنگي با  16

 10  عدم تمديد پروانه تاسيس در سر رسيد مهلت مقرر آن بدون عذر موجه  به  تشخيص هيات نظارت  استان 17

 12 نمره ) 4نمره ) ، پرسنل اداري ( 4نمره ) ، مربي ( 4خارجي)در آموزشگاه  بعنوان مدير (-بكارگيري افراد فاقد صالحيت(ايراني ∗18

 12 بسته بودن در آموزشگاه در هنگام بازرسي (حسب برنامه درج شده در پرتال و بدون هماهنگي با مركز مربوطه) بيش از سه مرحله بازرسي 19

 15 تغيير نام آموزشگاه بدون هماهنگي اداره كل 20

 15 تشخيص هيات نظارت استان)درصد در نرخ شهريه بدون هماهنگي با اداره كل استان (به  20ارائه تخفيف بيش از  21

 15 عادي ) –خاص  -نيمه خصوصي   –( خصوصي  عدم رعايت ساعت استاندارد آموزشي با توجه به نوع دوره درج شده در پرتال 22

23 
و  ) نمره1ساعت كار آموزش ( عدم نصب برنامه و  ،) در دفتر آموزشگاه  نمره 1 عناوين دوره هاي مجاز آموزشي ( ونمره )  2عدم نصب پروانه تاسيس ( 

در آموزشگاه ، عدم وجود نسخه  نمره ) 1ابالغ مربيگري مربيان (  و نمره ) 1نمره ) در تابلو اعالنات ، عدم وجود ابالغ مديريت(  8شهريه مصوب سازمان ( 
 جهت بهره برداري ارباب رجوع ،نمره) در آموزشگاه  1( مهارت و آموزشي استاندارد  و نمره) 1آئين نامه انضباطي (  و نمره ) 1اي از آئين نامه ( 

17 

 30 بازرسي ) به بازرسين هنگام مراجعه آنان عدم همكاري در ارائه مدارك و اطالعات مربوطه و دفاتر آموزشگاه (حضور و غياب ، 24

 30 كارآموزاناخذ شهريه بيش از نرخ مصوب  و يا اخذ هرگونه وجه غيرقانوني تحت هر عنوان از  25

 30 خارج از ضوابط ،تقديرنامه ها والواح تقدير ،نصب هرگونه گواهينامه ها  26
 

دستورالعمل اجرايي آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي  15ماده  5الي  1 بندهاي با رعايت* پرسنل اداري و دفتري آموزشگاه 

 بكارگيري خواهند شد.  هيات نظارت مركزي 14/6/1388فني و حرفه اي آزاد مورخ 
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 :ميزان نمره منفي آنن تخلفات دسته دوم و  يواب) عن

 نمره منفي عنوان تخلف رديف

 20 بكارگيري مربي غيرهمجنس 1

 20 برگزاري دوره هاي آموزشي خواهران وبرادران در كالس هاي مجزا به طور همزمان و بر خالف برنامه اعالمي 2

 30  اسالمي در محيط آموزشگاه بنابر گزارش بازرس و تائيد هيات نظارت استان –عدم رعايت شئونات اداري  3

4 
عدم بازپرداخت   -نمره  15بدون اخذ موافقت كتبي كارآموزان  -نمره  15تعطيلي دوره آموزشي قبل از اختتام دوره  ( بدون اعالم كتبي به اداره كل  

 نمره ) 15شهريه كارآموزان 
45 

 50 تشخيص مراجع ذيصالح ) مربي و ساير كاركنان و كارآموزان در آموزشگاه ( به ارتكاب اعمال خالف عفت عمومي توسط مدير ، 5

 50 و مركز معين ارايه گزارش خالف واقع  به اداره كل 6

 50 عدم معرفي كارآموزان جهت آزمون در موعد مقرر و بدون عذر موجه و يا تاخير در انجام مراحل قانوني آن (به تشخيص هيئت نظارت استان ) 7

 50  براساس پروانه تاسيسمرد) -پذيرش كارآموز برخالف جنسيت مجاز (زن 8

 50 ايراد تهمت و افترا و هتك حيثيت به كارآموز و عوامل آموزشگاه و پرسنل اداره كل و مراكز تابعه پس از احراز توسط مراجع صالحه  9

 50 عدم توجه به راي ابالغ شده هيات نظارت  مركزي 10

 60 ماه 3عدم ثبت دوره در پرتال به مدت  11
 80 كارآموز در پرتال ( عليرغم داشتن كارآموز )عدم ثبت  12

 100 جابجايي فضا  بدون اطالع و موافقت اداره كل و  اخذ  مجوز از اماكن 13

 100 آموزش كارآموزان به صورت مختلط 14

15 
بدون بازپرداخت شهريه  ( – ) نمره 20كارآموزان بدون اخذ موافقت كتبي (  – ) نمره 20بدون اعالم كتبي به اداره كل  ( ماه   3تا  تعطيلي آموزشگاه

 نمره منفي 15ماه به ازاي هر ماه  3و بيش از ) نمره  20كارآموزان 
120 

 200 انتقال يا واگذاري پروانه تاسيس به فرد ديگر 16

 200 ارتكاب اعمال خالف عفت عمومي توسط موسس 17

 200 اسالميارتكاب اعمال مغاير با مصالح نظام جمهوري  18

 200 اثبات عدم احراز شرايط موسس ( در هر زمان ) 19

 200 جعل و يا مشاركت در صدور گواهينامه مهارت برخالف ضوابط و مقررات و يا جعل و مخدوش نمودن اسناد و مدارك رسمي 20

 200 داشتن دو يا چند پروانه تاسيس از مراجع مختلف براي يك مكان آموزشگاه 21

 

 نمرات منفي و نوع برخورد و اقدام قانوني در خصوص تخلفات آموزشگاه هاي آزاد : -ج

 نوع اقدام قانوني نمره منفي رديف

 ماه 6مالي اعطايي به مدت  توبيخ كتبي و نيز محروميت از تسهيالت 50 -60 1
 سال 1به مدت  35و  34سال و نيز  محروميت از تسهيالت تبصره مواد  1عدم صدور مجوز افزايش رشته يا حرفه به مدت  61 -80 2
 سال 1به مدت % ظرفيت آموزشي براي آموزشگاههاي تك حرفه اي 25و يا كاهش  حرفه فعال 2يا حذف   35و  34حذف تبصره  81 -100 3
 سال 1سال و  نيز محروميت از تسهيالت  توسعه آموزشگاه ( ايجاد شعبه و ... ) به مدت  1آموزشي فعال به مدت % حرفه هاي 50حذف  101 -120 ∗ 4

 ماهه 3تعطيل موقت  121 -140 5
 ماهه 6تعطيل موقت  160-141 6
 ساله 1تعطيل موقت  199-161 7
 لغو پروانه تاسيس وباالتر200 8

 

 . يافت خواهدآنها كاهش درصد ظرفيت آموزشي  50 ،هائي كه بصورت تك حرفه فعاليت مي نمايند  آموزشگاه ∗

 قبل نيز مي باشد .  هايدربرگيرنده اقدامات رديف ، 4الي  2رديفهاي نوع اقدام قانوني در خصوص :  تبصره
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پس از بررسي و تطبيق با  ،هيات نظارت استان مي تواند متناسب با ميزان تخلف و با توجه به محتويات پرونده و گزارشات واصله :  7ماده 

 . اقدام نمايدي متناسب با امتيازات منفي مكتسبه آموزشگاه أو جدول امتيازات منفي نسبت به صدور رجدول تخلفات 

روزه جهت  20اين دستورالعمل توسط دبير هيات نظارت استان با قيد مهلت  3راي هيات نظارت استان براساس نمون برگ شماره :  8ماده 

 اعتراض به موسس آموزشگاه ابالغ مي گردد ( ارسال توسط اداره پست و رسيد مرسوله در پرونده درج گردد ) . 

( از جمله به همراه كليه مستندات الزم   اصل پرونده تكميل شده آموزشگاهارسال  ،ت مركزيجهت طرح پرونده آموزشگاه در هيات نظار  : 9ماده 

اعالم وصول يا  و  3نمون برگ شماره ، رسيده باشدنظارت استان كه به امضاء كليه اعضاء هيات  2نمون برگ تكميل شده شماره  ، فاعيه موسسد ،1نمون برگ  شماره 

از سوي اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان به دفتر موسسات كارآموزي  ) سايرمستندات مربوطهو  مهلت مقرر عدم وصول اعتراض موسس  پس از

 آزاد و مشاركت هاي مردمي(دبيرخانه هيات نظارت مركزي) الزامي مي باشد .

  : 10ماده  

 . مصوبات هيات نظارت استان الزم االجرا مي باشد ،اين دستورالعمل 6ماده  "ج"جدول   4الي  1در خصوص رديف هاي  -1-10

مصوبات هيات نظارت مركزي الزم االجرا مي باشد و موسس حق دارد درخصوص  ، 6ماده  "ج"جدول  8الي   5درخصوص رديف  -2-10

 آراء مذكور اعتراض خود را به مراجع صالحه جهت رسيدگي ارائه نمايد .

 آموزشگاه مي تواند به فعاليت خود ادامه دهد.  ،به موسس ابالغ نشده باشد كتباً ات نظارت مركزي : تا زماني كه راي قطعي هي 1تبصره 

به پيشنهاد مديركل  ،ضمن تكميل و ارسال پرونده به دفتر موسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي ،: در موارد اضطراري  2تبصره 

تعطيل  ،ماه 6رسيدگي و صدور راي قطعي توسط هيات نظارت مركزي ) براي حداكثر  استان و تائيد رئيس هيات نظارت مركزي ( تا زمان

 موقت آموزشگاه توسط استان بالمانع است .  

الزم است پالكاردي تحت عنوان  ،مصوب شودازسوي هيات نظارت مركزي  تربيشو ماه  6به مدت  در مواقعي كه تعطيلي آموزشگاه - 3-10

آموزشگاه  سردربر ازسوي اداره كل  »نمي باشد به پذيرش وآموزش كارآموز مجاز 00/00/00لغايت  00/00/00 اين واحدآموزشي ازتاريخ «

  نصب گردد.

 سال مجاز به ارائه درخواست تاسيس آموزشگاه نمي باشند . 2افرادي كه لغو پروانه تاسيس مي شوند تا مدت  – 10 – 4

و جايگزين دستورالعمل مشوقها  اصالحاين دستورالعمل  23/3/1394و  25/11/93 مورخ جلساتدر هيات نظارت مركزي با توجه به مصوبات 

و از تاريخ ابالغ ، كليه موارد مغاير با آن  گرديده )هيات نظارت مركزي 29/6/1393مصوب ي به تخلفات آموزشگاه هاي آزاد (و نحوه رسيدگ

 . گردد ملغي اعالم مي
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 ابالغ تخلف

 

 جناب آقاي/سركارخانم  ................

 موسس محترم آموزشگاه .................

 با سالم واحترام

ذيل، پرونده آموزشگاه شما در تاريخ ................. روز  آموزشگاه جنابعالي به شرح منتسب به با توجه به تخلفات  

.......................  بر اساس ضوابط و مقررات بررسي و مورد تصميم گيري اعضاء هيات نظارت استان قرار خواهد گرفت، مقتضي 

داره امور موسسات كارآموزي آزاد روز به ا 10است دفاعيه خود را به صورت كتبي به همراه مستندات مربوطه حداكثر ظرف مدت 

تقاضاي شركت  ،و مشاركت مردمي ( دبيرخانه هيات نظارت استان) جهت اقدام الزم تحويل نمائيد و چنانچه جهت انجام دفاعيه

 درجلسه مذكور را داريد مراتب را كتبا به اين اداره  اعالم نماييد .

1. ............. 

2. ............ 

3. ............. 

4.  

 

 

 

 

  

 شماره : 1شماره  :  نمون برگ 
 تاريخ:

اداره موسسات كارآموزي آزادومشاركت  رئيس
 (دبيرهيات نظارت استان)هاي مردمي استان
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 شهرستان:                                                استان:                                                          

 الف)  مشخصات آموزشگاه : 

 ميزان تحصيالت    نام مؤسس :                                                        نام آموزشگاه :

                                                                        :   رشته هاي آموزشي                                 شماره و تاريخ اولين پروانه تاسيس :           

 35داراي تبصره ماده   ) 34دومنظوره ( تبصره ماده   برادران  ويژه :    خواهران 

                                   ميزان تحصيالت :                                     مدير : نام 

 :  ب)  سوابق كمي و كيفي فعاليت هاي آموزشي

 :  حال حاضرتعداد كارآموزان آموزشگاه در   -

 آيا در گذشته آموزشگاه به جهت احراز تخلف تعطيل موقت شده است ؟   -

 آيا در گذشته آموزشگاه به جهت احراز تخلف تذكر ، اخطار و... گرفته است ؟   -

 ........     شرح و تعداد ساير برخوردها  ........    تعداد اخطارها   ......       تعداد تذكرها

 ميزان همكاري و تعامل آموزشگاه با اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان در زمينه هاي مختلف :   -

 بد   متوسط   خوب   مطلوب 

 تعداد كاركنان تمام وقت آموزشگاه :   -

 تعداد مربيان آموزشگاه (تمام وقت ................... پاره وقت .................)   -

 اه در گذشته دريافت كرده است :    ...........................................................................تعداد تقدير نامه ها يا تشويق نامه هايي كه آموزشگ  -

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

 زشگاه : ساير موارد مثبت قابل ذكر در پرونده و پيشينه كاري آمو  -

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

 ساير موارد منفي قابل ذكر در پرونده و پيشينه كاري آموزشگاه :   -

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

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

 :استان مشاوره و رسيدگي به شكايات و تخلفات آموزشگاه هاي آزاد كميتهمحل امضاي اعضاء 

 

 

 

 بررسي وضعيت آموزشگاه و تخلفات منتسب به آن  2شماره  :  نمون برگ 

 در هيات نظارت استان
 شماره :

 تاريخ:
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 ج)  شرح موارد تخلف كنوني منتسب به آموزشگاه : 

 رديف
و جدول نمرات منفي كسب شده توسط   بازرسي اتمنتسب به آموزشگاه براساس گزارش اتشرح تخلف

 آموزشگاه

مشوقها و  دستورالعمل 5جداول ماده نوع انطباق با 

نحوه رسيدگي به تخلفات آموزشگاهها ي فني و حرفه 

 اي آزاد

1   

2   

3   

4   

5   
 

 د)  مستندات مرتبط با موارد تخلف فوق الذكر : 
 تعداد برگه هاي مربوطه پيوست ) شرح مستندات ارائه شده از طرف هيات نظارت استان (در راستاي اثبات تخلف رديف

1   

2   

3   

4   

 

 شيوه ابالغ تخلفات به موسس (همراه با مستندات) :   *

 تعداد صفحات اليحه :   خير  بله *  آيا اليحه دفاعيه موسس ضميمه مي باشد ؟     

 

 فوق : مشروحه  ات)  شرح كلي دفاعيات موسس در مورد تخلفه 

 

 تعداد برگه هاي مربوطه پيوست دفاعيات موسس همراه با مستندات ارائه شده  رديف

1   

2   

3   

4   
 

 : استان مشاوره و رسيدگي به شكايات و تخلفات آموزشگاه هاي آزاد محل امضاي اعضاء كميته

 

 

 

 شماره :
 تاريخ:
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 :  جهت طرح در هئيت نظارت استاناستان  شرح نتايج رسيدگي ها و اعالم نظر كلي كميته مشاوره و رسيدگي به شكايات و تخلفات آموزشگاه هاي آزاد ) و 

 نظريه كميته:

 

  

 

 خانوادگي و امضاي اعضاي كميته استان :نام و نام 

  ستان :كل ا هرئيس يا نماينده اداره حراست ادار : اداره كل كارشناس حقوقي

 نماينده كانون استان : نماينده كانون استان :

  رئيس اداره موسسات كارآموزي آزادومشاركت هاي مردمي استان :

 

 نظارت استان :  ز) راي هيات

 

 

  
 

 

 

 نام خانوادگي و امضاء رئيس واعضاء هيات نظارت استان :نام و 
 

 امضاء نام و نام خانوادگي رديف امضاء نام و نام خانوادگي رديف

 
 
 

    

  
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
  

 شماره :
 تاريخ:



 
 

12 
 

 

 

 ابالغ راي هيات نظارت استان به موسس

 ................ جناب آقاي/سركارخانم 

 موسس محترم آموزشگاه .................

 با سالم واحترام

آموزشگاه جنابعالي به شرح ذيل، بر اساس ضوابط و مقررات پرونده آموزشگاه شما در منتسب به با توجه به تخلفات  

نظر هيات نظارت استان مبني  ،ديد وبا لحاظ جميع جوانب تاريخ ................. روز  .......................  درهيات نظارت استان مطرح گر

روز مراتب  20حداكثر ظرف مدت  ،بر ......................................... مي باشد ، لذا چنانچه نسبت به راي مذكور اعتراض داريد 

اعتراض خود را به صورت كتبي به همراه مستندات مربوطه جهت اقدام الزم به اداره موسسات كارآموزي آزاد و مشاركت مردمي 

 ( دبيرخانه هيات نظارت استان) ارائه نمائيد . 

1. ............. 

2. ............ 

3. ............. 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3:   نمون برگ شماره 

 شماره :
 تاريخ:

ستاندبير نام ونام خانوادگي   هيات نظارت ا
 امضاء........................
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 »صورت جلسه كميته بدوي«

 

 »بررسي وضعيت  پرونده هاي آموزشگاه هاي آزاد ارسال شده از استان جهت طرح در هيات نظارت مركزي « 
 

 شهرستان :    استان : 
 

 غيرفعال               مرخصيفعال                      وضعيت فعلي آموزشگاه :      نام آموزشگاه : 
 

   رشته آموزشي :   تاريخ وشماره  اولين پروانه تأسيس :  نام و نام خانوادگي مؤسس :
  خواهران                   برادرانويژه :                

 

 ندارد دداردفاعيه موسس :                                        ندارد         دارد ابالغ كتبي :
 

 بلي                  خيرموسس درجلسه  هيات نظارت استان جهت انجام دفاعيه حضورداشته  است ؟                        

 

 نظريه هيات نظارت استان :

 
 

 ودستورالعمل اجرايي آن با مواد آئين نامهتخلفات انطباق  عناوين تخلف رديف

   
 

 شرح نتايج رسيدگي ها و اعالم نظر كلي كميته: 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي و امضاء اعضاء كميته:

 
 
 
 
 

 نماينده دفتر حقوقي : نماينده كانون انجمن هاي صنفي :

موسسات و كارآموزي آزاد و رئيس گروه نظارت و بازرسي دفتر  نماينده دفتر مركزي حراست :

 مشاركت مردمي :

  معاون  دفتر موسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي

 4:   نمون برگ شماره  00/00/00تاريخ كميته بررسي : 


