


 

 

 

 مديران كل محترم آموزش فني وحرفه اي استان ها 
 بالدرنگ -آني  

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

 از مجموعـه  "مشوق هاي آموزشگاه هاي فني و حرفـه اي آزاد  " دستورالعمل احتراماً، به پيوست            

ره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي تشكيل و اداآيين نامه نحوه   اجراييهاي دستورالعمل ضوابط و 

جهـت اجـرا   شد ، تصويب ) 28/10/95 مورخ(كه در جلسه چهل و سوم هيات نظارت مركزي  آزاد

 ابالغ مي گردد . 

و انجمن هاي  هاي استانيخواهشمند است دستور فرمائيد موضوع مذكور به مراكز تابعه ، كانون     

و آموزشگاه هاي آزاد تابعه استان به نحو مقتضي اطالع آزاد صنفي آموزشگاه هاي فني وحرفه اي 

مشوقها و نحـوه  دستورالعمل  1ماده  جايگزينكه اين دستورالعمل شايان ذكر است رساني گردد . 

هيـات نظـارت    23/3/1394رسيدگي به تخلفات آموزشگاه هاي فنـي و حرفـه اي آزاد مصـوب    

 مي باشد .مركزي 

 . است نيز بارگذاري شده و قابل بهره برداريفايل فصل مذكور درسايت سازمان 
 

02/11/1395  
38098/210/95  

 دارد



 
 
 
 
 

 
 فصل هفتم

 مشوق هاي 

 آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد



فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، اداري و فرهنگي مرتبط با آموزش هاي فني و حرفه اي كه منجر به اخذ امتياز مثبت  )1ماده

 توسط آموزشگاه ها و تشويق مؤسس و ساير اركان داخلي آموزشگاه ها طي يكسال مي گردد، شامل موارد زير است: 

 رديف
حيطه 
 فعاليت

 عنوان فعاليت
ز امتيا مشمولين اخذ امتياز

 واحد
حداكثر 

 مربي مدير مؤسس امتياز
1 

 آموزش

 200 5 * * * نفر ساعت  4000جذب و ثبت كارآموز در پرتال جامع به ازاي هر 

2 
% بيشتر از حداقل  بازده نهايي قابل قبول(ماده  10قبولي كارآموزان در آزمون هاي پايان دوره به ازاي هر 

 دستورالعمل اجرايي) 5
* * * 3 15 

 20 1 * * * در آزمون هاي پايان دوره 100به ازاي هركارآموز داراي نمره  3
 10 2 * * * برگزاري كارگاه هاي آموزش  فناوري هاي راهبردي 4
 50 5 * * * داشتن كارآموز منتخب المپيادي در سطح شهرستان 5
 90 30 * * * داشتن كارآموز منتخب المپيادي در سطح استان 6
 100 50 * * * داشتن كارآموز منتخب المپيادي در سطح ملي 7
 200 200 * * * داشتن كارآموز منتخب المپيادي در سطح بين المللي 8
 20 20 * * * حضور در مسابقات المپياد به عنوان داور يا عامل اجرايي در مرحله استاني 9
 40 40 * * * اجرايي در مرحله كشوريحضور در مسابقات المپياد به عنوان داور يا عامل  10
 200 200 * * * حضور در مسابقات المپياد به عنوان داور يا عامل اجرايي در مرحله بين المللي 11
 20 4 * * * مشاركت در طراحي و مميزي سواالت آزمون به ازاي هر سري سئوال 12
 12 2 * * * يا به تاييد رئيس مركز معينمشاركت در اجراي آزمون هاي مهارتي به ازاي هر ابالغ   13
14 

 پژوهش

 90 30 * * * چاپ شده طي سالمرتبط تأليف كتب 
 30 10 * * * چاپ شده طي سالمرتبط غير تأليف كتب  15
 60 20 * * * توليد محتواي الكترونيكي آموزشي مرتبط طي سال 16
 30 10 * * * تخصصي معتبر طي سالچاپ شده در نشريات علمي و مرتبط ارائه مقاالت  17
 15 5 * * * طي سال عموميچاپ شده در نشريات غير مرتبط ارائه مقاالت  18
 200 100 * * - داشتن كارآموز مخترع طي سال 19
 50 10 * * * مشاركت تخصصي در تدوين استانداردهاي آموزشي به تائيد اداره آموزش و پژوهش استان 20

21 
تقديرنامه يا گواهينامه از سمينارها و جشنواره هاي تخصصي و علمي معتبر و داراي مجوز  به ازاي هر

 رسمي
* * * 5 15 

22 

 اداري

 15 5 * * * داشتن تحصيالت كارشناسي و باالتر(به ازاي هر مقطع تحصيلي)
 10 - - - * تملك در محل آموزشگاه 23
 20 2 - - * به ازاي هر سال سابقه تأسيس آموزشگاه 24
 20 2 - * * به ازاي داشتن بيش از يك رشته آموزشي فعال 25
 50 10 - - * به ازاي هر بيمه شده  شاغل در آموزشگاه توسط موسس آموزشگاه 26
 100 10 * * * اشتغال كارآموزان پس از طي دوره آموزشي مرتبط، براساس مستندات قانوني 27
 20 2 - - * انجمن هاي صنفيبه ازاي هر سال عضويت در  28
 20 2 - - * به ازاي هر سال عضويت در هيأت مديره انجمن صنفي شهرستان و استاني 29
 20 5 - - * به ازاي هر سال عضويت در هيأت مديره كانون كشوري 30
 5 1 * * * به ازاي هر تقديرنامه از رئيس مركز معين و رئيس انجمن صنفي 31
 6 2 * * * به ازاي هر تقديرنامه از معاونين اداره كل و رئيس اداره موسسات كارآموزي آزاد استان  32
 12 4 * * * به ازاي هر تقديرنامه از مديركل آموزش فني و حرفه اي و رئيس كانون استان 33
 18 6 * * * به ازاي هر تقديرنامه از مديران ستادي سازمان يا رئيس كانون كشوري 34
 5 1 * * * به ازاي هرتقديرنامه از ساير مديران استاني 35
 20 5 * * * به ازاي هر تقديرنامه از مديران ارشد كشوري و لشكري 36
 20 10 * * * كسب عنوان نمونه در سنوات گذشته 37



38 
 فرهنگي

سازمان به ازاي هر ابالغ(اعم از مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي مراكز معين، ادارات كل و يا ستاد 
 هفته ملي مهارت، دهه فجر و ...)

* * * 10 30 

 10 2 * * * مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي دستگاه هاي اجرايي استان  به ازاي هر گواهي 39
 15 5 * * * حضور و مشاركت در نمايشگاه هاي شهرستاني، استاني و يا ملي به ازاي هر گواهي 40

 

در طول مدت فعاليت آموزشي امتياز مثبت كسب  1آندسته ازآموزشگاه هايي كه براساس جدول ماده  ) 2ماده 

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

 
 عنوان مشوق ميزان امتياز مثبت رديف

 استان تقديرنامه از رئيس اداره مؤسسات كارآموزي آزاددريافت  100  – 110 1
 معاونين ادارت كل آموزش فني و حرفه ايدريافت تقديرنامه از  111 - 120 2
 دريافت تقديرنامه از مديركل استان  121 - 140 3
 آزاد و مشاركت مردمي آموزشگاه هايدريافت تقديرنامه از مديركل دفتر  141 - 160 4
 دريافت تقديرنامه از معاون آموزشي سازمان 161 - 199 5
 دريافت تقديرنامه از رياست سازمان  و باالتر 200 6

   

در پايان هرسال محاسبه ( بصورت مجزا براي موسس ، مدير و مربي )  1امتيازات موضوع جدول ماده  -1تبصره  

 صورت مي پذيرد.تشويق مطابق جدول مذكور ، شده و با توجه به امتيازات ماخوذه

امتياز مثبت ) ، يك نمره منفي از  80( حداكثر تا  1به ازاء هر دو امتياز مثبت كسب شده  از جدول ماده   –2تبصره 

 فصل هشتم قابل كسر مي باشد.  6سرجمع نمرات منفي كسب شده بر اساس جدول ماده 

شنهادهاي منطقي ادارات كل و ياكانون پي)بر اساس 2عناوين ساير مشوق ها (عالوه بر جدول ماده  -3تبصره 

 كشوري و پس از تصويب هيات نظارت مركزي اعالم خواهد شد.

اخذ امتياز مثبت و پاك شدن بخشي از نمرات منفي ، نافي رفع نقص و رفع تخلف نمي شود و آموزشگاه  -4تبصره

 قرر اقدام نمايد.ملزم مي باشد براساس ضوابط و مقررات نسبت به رفع نواقص و تخلفات درموقع م
 



 
08/10/1395 

 دارد
35158/210/95 

 بالدرنگ- آني 
 مديران كل محترم آموزش فني وحرفه اي استان ها 

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

بـا  دسـتورالعمل اجرايـي آيـين نامـه نحـوه تاسـيس . . .        فصـل هشـتم  به پيوسـت  احتراماً،             

ـ   (  "نظـارت و راهنمـايي آموزشـگاه هـاي فنــي و حرفـه اي آزاد      "  عنـوان   ده فصـل هفــتم بـازنگري ش

دســتورالعمل اجرائــي آئــين نامــه نحــوه تشــكيل و اداره آموزشــگاه هــاي فنــي و حرفــه اي آزاد 

دسـتورالعمل مشـوقها و نحـوه رسـيدگي      ، » هيـات نظـارت مركـزي    1388مصوب شهريور مـاه  «

» هيـات نظـارت مركـزي    23/3/1394مصـوب  «به تخلفات آموزشگاه هـاي فنـي و حرفـه اي آزاد    

هيـات   10/7/1391مصـوب مـورخ   «زرسي از آموزشـگاه هـاي فنـي و حرفـه اي آزاد     و شيوه نامه با

ــاريخ دركــه در جلســه چهــل و دوم هيــات نظــارت مركــزي   »)نظــارت مركــزي ــه  23/9/95 ت ب

  . جهت اجرا ابالغ مي گردد تصويب رسيده است ، 

شايان ذكر است فصل مذكور جـايگزين فصـل هفـتم و دسـتورالعملهاي فـوق الـذكر گرديـده و از        

 اين تاريخ ، كليه موارد مغاير با آن ملغي اعالم مي گردد .

انجمن هـاي صـنفي   و كانون  ، خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع مذكور به مراكز تابعه             

استان به نحو مقتضي اطـالع رسـاني    آزاد تابعهي  و آموزشگاه هاي فني وحرفه اآزاد آموزشگاه هاي 

 درسـايت سـازمان نيـز بارگـذاري شـده و قابـل بهـره بـرداري          فايـل فصـل مـذكور    ضمناًگردد . 

 . مي باشد
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 مشته فصل

 ي ها آموزشگاه و راهنمايي نظارت

 آزادي ا حرفه وي فن
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 رويكرد:

نظام نظارت بر آموزشگاهها حمايتي و به منزله اهتمام سازمان براي هدايت و راهنمايي آموزشگاهها در راستاي 
 ارتقاي كيفي آموزش و حفظ و يا افزايش رشته هاي آنها است.

  امور آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد :) ناظرين بر  1ماده 

 : افراد ذيل مجاز به انجام نظارت بر امور آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مي باشند  -
 استان كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي مؤسساتالف ) رئيس اداره 

 استان كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي مؤسساتاداره ناظرين بخش خصوصي و دولتي ب ) كارشناسان و 
 نظارت استان ، كارشناسان و خبرگان رشته هاي خاص كه تخصص آنها در كانون وجود ندارد. هيأتاعضاي  ج )

 ) ويژگي هاي ناظرين بر امور آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد : 2ماده 

 سال در شغلي هاي دوره ساعت 40 حداقل گذراندن به الزام(  تخصصي و عمومي صالحيتهاي بودن دارا –الف 
اول و دوره هاي بازآموزي به تناسب تغييرات بعمل آمده در ضوابط و مقررات و نيز دستورالعمل اجرايي آئين نامه 

و اخذ  كه توسط سازمان يا كانون برگزار مي شود نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد
 ه )گواهينامه مربوط

 دارا بودن حسن شهرت –ب 
 دارا بودن حسن خلق -ج 
 دارا بودن عملكرد مثبت كاري -د 

: نمايندگان واجد شرايط بخش خصوصي كه توسط كانون انجمن صنفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي  1تبصره 
كارآموزي آزاد و  سساتمؤبر اساس برنامه هاي اجرايي اداره  ناظر آزاد استان معرفي مي شوند ، مي توانند بعنوان

 فعاليت نمايند . ظر آن ادارهنو تحت مشاركتهاي مردمي 
مرجع تائيد صالحيت عمومي ناظرين ، دفتر مركزي حراست و يا دفاتر حراست ادارات كل آموزش فني  : 2تبصره 

 و حرفه اي استانها مي باشد .
نظارت بر امور آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي : كليه ناظرين بايد داراي كارت شناسايي و يا حكم  3تبصره 
 باشند .
كل مدير، توسط  در استانها كارت شناسايي و يا حكم نظارت بر امور آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد : 4تبصره 

 در ستاد سازمان توسط مدير كل دفتر آموزشگاه هاي آزاد و مشاركت مردميآموزش فني و حرفه اي استان و 
 . مي گرددصادر 

: حكم نظارت بر آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد اعضاي بخش خصوصي ، با هماهنگي اداره كل  5تبصره 
 صنفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان صادر مي شود . هاي استان و توسط رئيس كانون انجمن

حاً اي مراقبت زيبايي ويژة خواهران و ترجيهاي فني و حرفه اي آزاد رشته ه: نظارت بر امور آموزشگاه 6تبصره 
 صنايع پوشاك ويژة خواهران توسط ناظرين خواهر قابل انجام خواهد بود .
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 : ) كميته مشاوره و رسيدگي به شكايات آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد در مراكز 3ماده 

ين / مديران / مربيان و كارآموزان آموزشگاه هاي آزاد در خصوص مؤسسبه منظور ارائه مشاوره و راهنمايي به 
، كميته مشاوره و رسيدگي به شكايات در مراكز معين تحت نظر رئيس مركز تشكيل و شكايات واصلهتخلفات 

 . خواهد شد

 تركيب اعضاء: -الف
 رئيس مركز ( رئيس كميته ) - 
 مركزنماينده حراست  - 
 مسئول آموزشگاه هاي آزاد  مركز - 
 دو نفر نماينده كانون انجمنهاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد استان - 

 : شرح وظايف -ب

ين / مديران آموزشگاه هاي آزاد جهت رفع تخلفات و عدم تكرار آن بر اساس مؤسسارائه توضيحات الزم به  -
 / مدير آموزشگاه مؤسسنظارت هاي بعمل آمده از آموزشگاه هاي آزاد با حضور 

بررسي شكايات واصله در خصوص آموزشگاه هاي آزاد بر اساس اسناد و مدارك و ساير شواهد معتبر با حضور  -
 حل و فصل و رفع اختالفات بين طرفين بر اساس ضوابط و مقرراتو  شاكي و متشاكي

 تشكيل جلسات بر اساس نياز منطقه و تنظيم صورتجلسه مربوطه .  -

 ابالغ رئيس مركز توسط مديركل استان و ابالغ اعضاء توسط رئيس مركز صادر مي گردد . –ج 

 :) كميته مشاوره و رسيدگي به تخلفات آموزشگاه هاي آزاد استان  4ماده 
مؤسسان آموزشگاه هاي آزاد در به منظور رسيدگي به تخلفات و شكايات ناشي ازعملكرد مربيان ، مديران و 

نظارت استان تشكيل  هيأتزير نظر » مشاوره و رسيدگي به تخلفات آموزشگاه هاي آزاد استان كميته « استان ، 
 خواهد شد .

 تركيب اعضاء : -الف  
 ات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي استان ( رئيس كميته ) .مؤسسرئيس اداره   -
 رئيس يا نماينده اداره حراست اداره كل استان . -
 نظارت استان  هيأتحقوقي به انتخاب رئيس يك نفر كارشناس  -
 استان آموزشگاه هاي آزاد دو نفرنماينده كانون انجمن هاي صنفي  -

 شرح وظايف : -ب 
مدير كل ارجاعي ازسوي  موارد صحت و سقم شكايات واصله و ياپرونده هاي آموزشگاه هاي آزاد و نيز بررسي   -

نظارت استان براساس مفاد اين دستورالعمل و سايرضوابط و مقررات به صورت مستند و تنظيم  هيأتو 
 صورتجلسه .

نظارت استان جهت اتخاذ  هيأتارائه گزارش بررسي پرونده هاي آموزشگاه هاي آزاد و شكايات واصله به   -
 . رأيتصميم و صدور 
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  حسب مورد تشكيل جلسه كميته  -
 نظارت يا مديركل استان . هيأتانجام ساير موارد ارجاعي ازسوي   -

 ) حيطه نظارت بر امورآموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد : 5ماده 

 آموزشي  -1
 و مالي اداري -2
 قوانين و مقررات  -3

 : تخلفات ،  دسته بندي آنهاو نمره منفي مربوطنقايص ، )  6ماده 

 تخلف محسوب مي شوند :  نقص و موارد ذيل در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد 

 عنوان حيطه رديف
نمره  حوزه

 مؤسس مدير منفي
1 

 آموزش

 2  × تغيير برنامه و ساعت آموزشي بدون اطالع كتبي به مركز معين يا اداره كل

2 
 پذيرش كارآموز بيش از ظرفيت مجاز 

 نظارت حضوري و پرتال سازمان)(بررسي از طريق 
×  4 

3 
آخرين ليست تجهيزات تاييد شده  با عدم تطابق تجهيزات موجود در كارگاه مطابق استاندارد مربوطه
 آموزشگاه توسط اداره كل

 × 4 

4 
 -نيمه خصوصي -توجه به نوع دوره درج شده در پرتال (خصوصي عدم رعايت ساعت استاندارد آموزشي با

 عادي) -خاص
×  8 

 6  × بكارگيري مربي غيرهمجنس بدون اخذ مجوز از اداره كل 5
 6  × برادران در كالس هاي مجزا بطور همزمان بدون اخذ مجوز از اداره كل برگزاري دوره هاي آموزشي خواهران و 6

7 
بدون اخذ موافقت نامه  -نمره) 8تعطيلي دوره آموزشي قبل از اختتام دوره بدون اعالم كتبي به اداره كل (

 نمره) 8عدم بازپرداخت شهريه كارآموزان( -نمره) 8كتبي كارآموزان(
×  24 

 12  × بدون عذر موجهآن عدم معرفي كارآموزان جهت آزمون در موعد مقرر و يا تأخير در انجام مراحل قانوني  8
 12  × هاي داراي مجوزعدم ثبت دوره در پرتال (عليرغم داشتن كارآموز) در رشته و حرفه  9
 151 × × هر نوع نفوذ غير مجاز به پرتال به تشخيص مراجع ذيصالح سازمان 10

11 

 اداري و مالي
 

عدم ارائه  -نمره) 2عدم ارائه نسخه اي از قرارداد به كارآموز ( -نمره) 2عدم انعقاد قرارداد كتبي با كارآموز (
 نمره) 2رسيد شهريه كارآموز (

×  6 

 4  × مرحله نظارت  3در طينمره)  2نمره)، مربي  ( 2عدم حضور غيرموجه مدير ( 12
 4 ×  عدم انطباق محتواي تابلو آموزشگاه با دستورالعمل مربوطه 13
 4 ×  تغيير در فضاي كالبدي ساختمان معرفي شده آموزشگاه بدون اخذ مجوز از اداره كل 14

15 
 ياسوابق حضور و غياب كارآموزان بصورت دفتري  -نمره)  2عدم وجود دفتر ثبت نظارت بر آموزشگاه(

 نمره) 2الكترونيكي(
×  4 

 2 ×  انجام فعاليت غير مرتبط با موضوع تأسيس آموزشگاه بدون اخذ مجوز از اداره كل 16

17 
شده در پرتال و بدون هماهنگي با مركز بسته بودن در آموزشگاه در هنگام نظارت (حسب برنامه درج 

 8  × مربوطه) حداقل سه مرحله نظارت

 8 × × نمره) 4مربي( -نمره) 4بكارگيري افراد فاقد صالحيت در آموزشگاه بعنوان مدير( 18
 12 ×  تغيير نام آموزشگاه بدون هماهنگي با اداره كل 19

20 

عدم  -نمره) در دفتر آموزشگاه  1عدم نصب عناوين دوره هاي آموزشي( ، نمره) 2عدم نصب پروانه تأسيس (
عدم نصب ابالغ ، نمره) 8عدم نصب نرخ شهريه مصوبه سازمان ( ، نمره) 1( شنصب برنامه و ساعت كارآموز

 ،ه) نمر 1عدم وجود نسخه اي از آئين نامه( -نمره) در تابلو اعالنات 1نمره) و ابالغ مربيگري مربيان (1مديريت (
جهت بهره برداري ارباب  نمره) در آموزشگاه 1استاندارد مهارت و آموزشي ( ، نمره) 1آئين نامه انضباطي(

 رجوع

×  17 

21 
نظارت) به ناظرين هنگام  -عدم همكاري در ارائه مدارك و اطالعات مربوطه و دفاتر آموزشگاه (حضور و غياب

 12  × مراجعه آنان

 8 ×  شيوه نامه گواهينامه، تقديرنامه ها، و الواح خارج از ضوابطنصب هرگونه  22
 20  × ارائه گزارش خالف واقع به اداره كل و مركز معين 23
 12 ×  بيش از مصوبه هيأت نظارت استانشهريه  در ارائه تخفيف 24
 12 ×  از كارآموزاناخذ شهريه بيش از نرخ مصوب و يا اخذ هرگونه وجه غيرقانوني تحت هر عنوان  25
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26 

 قوانين و مقررات

 12  × مرد) براساس پروانه تأسيس -پذيرش كارآموز برخالف جنسيت مجاز (زن
 15 × × عدم رعايت دستورالعمل ستاد اجرايي امر به معروف و نهي از منكر ( حجاب و عفاف ) 27
 30 ×  نظارت استاني  هاي عدم توجه به راي ابالغ شده هيأت 28
 48 ×  آموزش كارآموزان به صورت مختلط بدون اخذ مجوز از اداره كل 29

30 
 12(بدون بازپرداخت شهريه كارآموزان  -نمره) 12(ماه بدون اعالم كتبي به اداره كل  3تعطيلي آموزشگاه تا 

 120 ×  نمره منفي 14ماه به ازاي هر ماه  3نمره) و بيش از  12(بدون اخذ موافقت كتبي كارآموزان  -نمره)

 44 ×  بدون اخذ مجوز از اداره كل انتقال يا واگذاري پروانه تاسيس به فرد ديگر 31
 44 ×  اماكناداره جابجايي فضا بدون اطالع و موافقت اداره كل و اخذ مجوز از  32

33 
نظارت  هيأت مجوز از بدون اخذ داشتن دو يا چند پروانه تاسيس از مراجع مختلف براي يك مكان آموزشگاه

 8 ×  استان

 60 × × گروه شبكه هاي اجتماعي افترا و تشويش اذهان عمومي در فضاي مجازي توسط اعضاي-تهمت-ايراد توهين 34
 90 × × گروه شبكه هاي اجتماعيافترا و تشويش اذهان عمومي در فضاي مجازي توسط مدير -تهمت-ايراد توهين 35

 )  مراحل اجرايي :  7ماده 

آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد تا آخر ارديبهشت ماه  مدير / مؤسستكميل فرم هاي خود اظهاري توسط -1

( در فرم هاي خود اظهاري جزئي ترين  كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي مؤسساتهر سال و تحويل به اداره 

 اطالعات و موارد درج شود )

ارت در سال ، به منظور مميزي فعاليت آموزشگاه و تطبيق وضعيت موجود با موارد درج شده در اولين مرحله نظ -2

و مدير از نواقص احتمالي و هدايت به سمت تكامل سيستم  مؤسسفرم خود اظهاري آموزشگاه و مطلع نمودن 

هدايت را برعهده  در اين مرحله ناظرين صرفاً نقش راهنمايي و . اداري و اقتصادي آموزشگاه است -آموزشي

( با ذكر نواقص )  . ناظرين ضمن درج انجام نظارت دارند. اين نظارت با اطالع قبلي آموزشگاه صورت مي پذيرد

اساس نمون برگ پيوست تكميل و حداكثر ظرف مدت دو  در دفتر مربوطه آموزشگاه ، گزارش نظارت مذكور را بر

 در پرونده مربوط تحويل مي نمايند . روزكاري به مركز معين مربوط جهت اطالع  و ثبت

 در مراحل بعدي نظارت درطول سال ، درصورت مشاهده هرگونه تخلف ، ناظرين ضمن درج انجام نظارت ( با -3

ذكر تخلف ) در دفتر مربوطه آموزشگاه ، گزارش نظارت مذكور را تكميل و حداكثر ظرف مدت دو روزكاري جهت 

 بررسي و انجام اقدامات الزم به مركز معين مربوط ارائه مي نمايند .

در مراكز معين در خصوص تخلفات مشاهده  شده در نظارت ها و ساير گزارشات واصله به شرح زير عمل مي  -4

 گردد :

هاي الزم موضوع تخلف در كميته مشاوره و رسيدگي به شكايات مركز بررسي و توضيحات و راهنمايي -1-4

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

وي رئيس مركز تذكر كتبي با قيد مهلت آموزشگاه ارائه و سپس از س مؤسسو ساير ضوابط و مقررات به 

 مي گردد .  مؤسسمشخص ( حسب مورد ) جهت رفع نواقص و تخلفات و عدم تكرار آن صادر و تحويل 
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مجدداً از آموزشگاه نظارت بعمل آمده و در صورت عدم رفع نواقص يا تخلفات ، بعد از اتمام مهلت مذكور  -2-4

داليل و مستندات مربوط در اسرع وقت جهت اتخاذ تصميم الزم به اداره اعالمي توسط آموزشگاه ، موارد با ذكر 

 ات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي استان ارسال مي گردد .مؤسس

 39نمره ) و مؤسس ( حداكثر تا  19: در خصوص ميزان نمرات منفي مأخوذه توسط مدير (  حداكثر تا 1تبصره 

 پرونده درج مي گردد .نمره ) ، تذكر كتبي صادر و در 

 نظارت استان مي باشد . هيأت: رئيس مركز معين مؤظف به پيگيري پرونده تا حصول نتيجه از 2تبصره 

 نظارت، گزارش  اتز احراز تخلف، پس ا نمره منفي و يا بيشتر باشند 40در خصوص تخلفاتي كه داراي  -3-4

نظارت استان به  هيأت) جهت طرح در  7ماده  4از بند  4-2و  4-1بدون نياز به رعايت بندهاي  ( توسط مركز

 . اداره مؤسسات كارآموزي آزاد ارسال مي شود

آزاد و مشاركت هاي مردمي استان درخصوص تخلفات واصله از مراكز معين ، ات كارآموزيمؤسسدر اداره  -5

 گزارشات ناظرين و سايرگزارشات واصله به ترتيب زير اقدام مي شود : 

ورتجلسه كميته مشاوره و رسيدگي به شكايات مركز با توجه به گزارش ناظرين و ساير مستندات پرونده ص -1-5

 بررسي مي گردد .

رئيس اداره فوق ، تخلفات يا نقايص آموزشگاه را با ذكر داليل و مدارك مربوط ، به عنوان آخرين اخطار به  -2-5

 اعالم مي نمايد . و مركز معين آموزشگاه مؤسسع به صورت كتبي با قيد مهلت مشخص ( حسب مورد ) جهت رف

پس از پايان مهلت اعالم شده ، از آموزشگاه نظارت مجدد بعمل آمده و گزارش توسط ناظرين ارائه مي  -3-5

 گردد . 

تطبيق داده  5در صورت عدم رفع نواقص و تخلفات درمهلت مقرر ، تخلفات اعالم شده با جدول الف ماده  -4-5

 .مي شود 

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

 3( بند  1نظارت استان طي نمون برگ شماره  هيأت هاي مردمي و دبيرات كارآموزي آزاد و مشاركتمؤسساداره 

 مرسوله در پرونده درج گردد ) .ابالغ مي شود ( ارسال توسط اداره پست و رسيد  مؤسس) به  14ماده 

) ،  14ماده  4( بند  2پس از وصول يا عدم وصول دفاعيه در مهلت مقرر ، ضمن تكميل نمون برگ شماره  -6-5

نظارت استان جهت  هيأتهاي مردمي و دبيرات كارآموزي آزاد و مشاركتمؤسسمراتب از سوي رئيس اداره 
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 ارسال »  دگي به شكايات و تخلفات آموزشگاه هاي آزاد استان كميته مشاوره و رسي« بررسي هاي الزم به 

 مي گردد .

كميته مشاوره و رسيدگي به شكايات و « پس از طي فرايندهاي فوق الذكر ، موضوع تخلف آموزشگاه در  -7-5

درقسمت مربوطه    2بررسي و صورتجلسه مربوط براساس نمون برگ شماره » هاي آزاد استان تخلفات آموزشگاه

 نظارت استان ارسال مي شود .  هيأتتنظيم مي گردد و پرونده تكميل شده جهت اتخاذ تصميم نهائي به 

  آزاد هاي آموزشگاه تخلفات خصوص در قانوني اقدام و برخورد نوع و منفي نمرات:  8 ماده

نظارت استان مي تواند متناسب با ميزان تخلف و با توجه به محتويات پرونده و گزارشات واصله، پس از  هيأت

نمرات منفي مكتسبه بر اساس  رأي، برابر جداول ذيل نسبت به صدور 6موضوع ماده بررسي و تطبيق با جدول 

 مدير و مؤسس آموزشگاه اقدام نمايد.

 تخلفات مديران آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد: نوع اقدام قانوني در خصوص -الف

 نوع اقدام قانوني نمره منفي رديف

 تعهد كتبي با درج در پرونده 25-20 1

اخطار كتبي و شركت در دوره  بازآموزي ضوابط و دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي فني و حرفه اي  30-26 2

 ساعت 10آزاد به مدت 

 تعليق شش ماهه ابالغ مديريت 40-31 3

 تعليق يك ساله ابالغ مديريت 50-41 4

 ابطال ايالغ مديريت و باالتر 51 5

 نوع اقدام قانوني در خصوص تخلفات مؤسسان آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد: -ب

 نوع اقدام قانوني نمره منفي رديف

 تعهد كتبي  50-40 1

 اخطار كتبي  60-51 2

 فاقد تبصره% از حرفه هاي فعال براي آموزشگاههاي 20به مدت يك سال و كاهش  35و  34محروميت از تسهيالت تبصره ماده  70-61 3

 فاقد تبصره% حرفه هاي فعال براي آموزشگاههاي 50و يا كاهش  35و  34محروميت از توسعه حرفه و رشته و يا حذف تبصره هاي  90-71 4

 يك سال به مدت

 تعطيل موقت سه ماهه 110-91 5

 تعطيل موقت شش ماهه 130-111 6

 تعطيل موقت يك ساله 150-131 7

 لغو پروانه و باالتر 151 8

 

 نظارت استان الزم االجرا مي باشد . هيأتجدول فوق ، مصوبات   4الي  1در خصوص رديف هاي  : 1تبصره 
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حق  مؤسسنظارت مركزي الزم االجرا مي باشد و  هيأتجدول فوق ، مصوبات  8الي  5درخصوص رديف   : 2تبصره 

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

 اتمؤسسرئيس اداره ) توسط  14ماده  5( بند  3نظارت استان براساس نمون برگ شماره  هيأت رأي:  9ماده 

 مؤسسروزه جهت اعتراض به  20نظارت استان با قيد مهلت  هيأتدبير هاي مردمي و كارآموزي آزاد و مشاركت

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

نظارت مركزي ، ارسال اصل پرونده تكميل شده آموزشگاه  به همراه  هيأتجهت طرح پرونده آموزشگاه در   : 10ماده 

 هيأتكه به امضاء كليه اعضاء  2، نمون برگ تكميل شده شماره  مؤسس، دفاعيه  1( از جمله نمون برگ  شماره كليه مستندات الزم 

مستندات  پس از مهلت مقرر و ساير  مؤسسو  اعالم وصول يا عدم وصول اعتراض   3 نظارت استان رسيده باشد ،  نمون برگ شماره

 آزاد و مشاركت مردمي آموزشگاه هاياز سوي اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان به دفتر  مربوطه )

 نظارت مركزي ) الزامي مي باشد . هيأت( دبيرخانه 

ابالغ نشده باشد ، آموزشگاه مي تواند به  مؤسسنظارت مركزي كتباً به  هيأتقطعي  رأيتا زماني كه  : 1تبصره 

 فعاليت خود ادامه دهد . 

آزاد و مشاركت مردمي ، به  آموزشگاه هايدر موارد اضطراري ، ضمن تكميل و ارسال پرونده به دفتر  : 2تبصره 

 تهيأقطعي توسط  رأينظارت مركزي ( تا زمان رسيدگي و صدور  هيأتپيشنهاد مديركل استان و تائيد رئيس 

 ماه ، تعطيل موقت آموزشگاه توسط استان بالمانع است .  6نظارت مركزي ) براي حداكثر 

كميته بررسي  "ت نظارت مركزي ، كميته اي تحت عنوان أپيش از طرح پرونده هاي ارسالي از استان در هي:  11ماده  

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

آزاد و مشاركت مردمي سازمان ، نماينده دفتر مركزي حراست  آموزشگاه هايرئيس گروه نظارت و ارزيابي دفتر 

سازمان ، نماينده دفتر حقوقي سازمان و نماينده كانون و انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد 

ت نظارت مركزي پرونده هاي واصله از استان ها را از لحاظ تطبيق تخلفات آموزشگاه با مواد أكشور ، تحت نظر هي

)  14ماده  6( بند  4آئين نامه و ساير ضوابط ومقررات مورد بررسي قرارداده و نتايج حاصله را طي نمون برگ شماره 

 ت نظارت مركزي آماده سازي مي نمايد .أجهت طرح در هي

الزم  ، مصوب شودنظارت مركزي  هيأتازسوي  تربيشو ماه  6به مدت  مواقعي كه تعطيلي آموزشگاهدر   : 12ماده 

 00/00/00اين واحدآموزشي ازتاريخ  «پالكاردي تحت عنوان  داشتن يا پوشاندن تابلو آموزشگاه،ضمن بر است



٩ 
 

اخل آموزشگاه به نحوي كه در دازسوي اداره كل  » نمي باشد به پذيرش وآموزش كارآموز مجاز 00/00/00لغايت 

  . نصب گردد در معرض ديد عموم قرار داشته باشد

 

 

آموزشگاه نمي  تأسيسسال مجاز به ارائه درخواست  2مي شوند تا مدت  تأسيسافرادي كه لغو پروانه  : 13ماده 

 باشند .

 : نمون برگ ها و فرم نظارت بر امور آموزشگاه هاي آزاد 14ماده 

 سسين آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزادؤفرم خوداظهاري م -١

 فرم نظارت بر امور آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد -٢

 (  ابالغ تخلف )  1نمون برگ شماره  -٣

 نظارت استان )  هيأت(  بررسي وضعيت آموزشگاه و تخلفات منتسب به آن در  2نمون برگ شماره  -٤

 ) مؤسسنظارت استان به  هيأت رأي(  ابالغ  3نمون برگ شماره  -٥

 ( صورت جلسه كميته بدوي ) 4نمون برگ شماره  -٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١٠ 
 

 آزادفني و حرفه اي  هاي آموزشگاهين مؤسسفرم خود اظهاري 
  : مشخصات آموزشگاه )1

 

 مديران :مشخصات  )2

 

 مربيان : مشخصات) 3

 نام و نام خانوادگي رديف
 مدير

 ملي كد
مدرك 

 تحصيلي

رشته 

 تحصيلي
 پست الكترونيكي تلفن همراه

 برادران خواهران

1         

2         

3         

4         

5         

 نام و نام خانوادگي رديف
 مربي

 مدرك تحصيلي كد ملي
رشته 

 تحصيلي
 تلفن همراه

پست 

 الكترونيكي

حرفه مورد 

 تدريس
 برادران واهرانخ

1          

2          

3          

4          

5          

 

  ....................................   استان ............................................سس ؤنام و نام خانوادگي م.... ......................................  نام آموزشگاه
 ........................................................شماره دورنگار ................  .................................. تلفن.............................. شماره ............  شهر

 ......................................................................................................................................................................................  آدرس پستي
 ..................................................................................... آدرس سايت ....................................................................پست الكترونيكي 

   دو منظوره       برادران               خواهران  حقوقي                              ويژه :                حقيقي   نوع مجوز : 
 .......................................................       شماره و تاريخ اولين پروانه تأسيس

  .......................................................     تاريخ صدور آخرين تمديدشماره و 
 سيس ضميمه شود )أ( تصوير آخرين پروانه ت



١١ 
 

  موجود در آموزشگاه: آموزشي و كمك آموزشي تجهيزاتليست  )4

 تعداد / مقدار شرح رديف

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 مورد تدريس در محل آموزشگاه:حرفه هاي رشته و  )5

 عنوان دوره رديف
ظرفيت 

 آموزشي
 شماره استاندارد آموزشي

 ساعت استاندارد آموزشي

 عملي تئوري

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 



١٢ 
 

 مواردي كه در آموزشگاه بايد رعايت شوند : )6

 عنوان حيطه رديف
 رعايت گرديده است

 خير بلي

1 

 آموزش

   ظرفيت مجاز  برابرپذيرش كارآموز 

   آموزشگاه توسط اداره كلييد شدهأليست تجهيزات تآخرين بادركارگاه مطابق استانداردمربوطه تجهيزات موجودتطابق 2

   عادي) -خاص -نيمه خصوصي -پرتال (خصوصيتوجه به نوع دوره درج شده در  رعايت ساعت استاندارد آموزشي با 3

   اخذ مجوز از اداره كل بابكارگيري مربي غيرهمجنس  4

   اخذ مجوز از اداره كل بابرادران در كالس هاي مجزا بطور همزمان  برگزاري دوره هاي آموزشي خواهران و 5

   معرفي كارآموزان جهت آزمون در موعد مقرر  6

    در پرتالهاي در حال اجرا ثبت دوره  7

8 

 اداري و مالي

   انعقاد قرارداد كتبي با كارآموز 

   ارائه نسخه اي از قرارداد به كارآموز  9

   كارآموز به ارائه رسيد شهريه  10

   مدير دائم حضور  11

    طبق برنامه درج شده در پرتال مربي دائمحضور  12

   آموزشگاه با دستورالعمل مربوطهانطباق محتواي تابلو  13

   اخذ مجوز از اداره كل باتغيير در فضاي كالبدي ساختمان معرفي شده آموزشگاه هرگونه  14

   وجود دفتر ثبت نظارت بر آموزشگاه 15

   الكترونيكي ياوجود سوابق حضور و غياب كارآموزان بصورت دفتري  16

   اخذ مجوز از اداره كل باانجام فعاليت غير مرتبط با موضوع تأسيس آموزشگاه  17

   نصب پروانه تأسيس در دفتر آموزشگاه 18

   در دفتر آموزشگاه نصب عناوين دوره هاي آموزشي 19

   در تابلو اعالنات شنصب برنامه و ساعت كارآموز 20

   اعالنات نصب نرخ شهريه مصوبه سازمان در تابلو 21

   نصب ابالغ مديريت در تابلو اعالنات 22

   نصب ابالغ مربيگري مربيان در تابلو اعالنات 23

   جهت بهره برداري ارباب رجوع وجود نسخه اي از آئين نامه در آموزشگاه 24

   جهت بهره برداري ارباب رجوع وجود نسخه اي از آئين نامه انضباطي در آموزشگاه 25

   جهت بهره برداري ارباب رجوع وجود نسخه اي از استاندارد مهارت آموزشي در آموزشگاه 26

   نصب هرگونه گواهينامه، تقديرنامه ها، و الواح خارج از ضوابطعدم  27

   بيش از مصوبه هيأت نظارت استانشهريه  در ارائه تخفيفعدم  28

   هرگونه وجه غيرقانوني تحت هر عنوان از كارآموزان اخذ شهريه بيش از نرخ مصوب و يا اخذعدم  29

قوانين و  30
 مقررات

   مرد) براساس پروانه تأسيس -پذيرش كارآموز برخالف جنسيت مجاز (زنعدم 

   رعايت دستورالعمل ستاد اجرايي امر به معروف و نهي از منكر ( حجاب و عفاف ) 31

  

 سس :ؤنام و نام خانوادگي م

 :تاريخ و امضاء

 مهر آموزشگاه

 



١٣ 
 

 گزارش نظارت بر امور آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

              ...........................:    فعلي نظارت تاريخ.............................:قبلي نظارت تاريخ ............................................... : شهرستان  ...........................................:    استان

 ........................................... لغايت .............................................  ساعت از:  نظارت خاتمه و شروع ساعت

 ........................................................................................................:  نيناظر/  ناظر خانوادگي نام و نام

 :آموزشگاه مشخصات -1
 ..........................................................:  تأسيس پروانه اعتبار تاريخ و شماره   ...............................................................:  مؤسس خانوادگي نام و نام

 حقوقي   حقيقي   .............................................................:  آموزشگاه نام

  ندارد   دارد:  شعبه    ................................................................: رشته 

 ..................................................................................................:  اينترنتي جايگاه يا آموزشگاه تلفن شماره و كدپستي ، نشاني

    خواهران                                                                           برادران:  ويژه

 :مديران/  مدير مشخصات -2

ف
دي

ر
 

 خانوادگي نام و نام
 مدرك

 تحصيلي رشته و

 تيريمد ابالغ قرارداد

 اعتبار تاريخ شماره ندارد )وپايان شروع تاريخ(دارد

1       

2       

3       

 :  مربيان مشخصات  -3

ف
دي

ر
 

 خانوادگي نام و نام
 مدرك

 تحصيلي رشته و
 تدريس مورد  حرفه

 مربيگري ابالغ قرارداد

 اعتبار تاريخ شماره ندارد )وپايان شروع تاريخ(دارد

1        

2        

3        

4        

 

 : امضاء و خيتار       : نيناظري خانوادگ نام و نام

١- ....................................      ...................................... 

٢- .................................       ...................................... 

 ..................... آموزشگاه  ريمد/  مؤسس  امضاء و مهر
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 : حرفه و رشته تفكيك به آموزشگاه كار ساعات و برنامه -4

ف
دي

ر
 

ت حرفه استاندارد كد حرفه نام
اع

س
 

رد
دا

تان
اس

 

يخ
ار

ت
 

وع
شر

 
ره

دو
 

 تاريخ

 خاتمه

 دوره

 نام و نام

 خانوادگي

 مربي

 ساعت هفته در دوره برگزاري روزهاي

 شروع

 كالس

 ساعت

 خاتمه

 كالس

به
شن

 

ك
ي

 
به

شن
 

 دو
به

شن
 

 سه
به

شن
به 

شن
ار

چه
 

نج
پ

 
به

شن
 

عه
جم

 
1                

2                

3                

4                

5                

 

 : امضاء و خيتار       :نيناظري خانوادگ نام و نام

١- ....................................      ...................................... 

٢- .................................       ...................................... 

 ..................... آموزشگاه  ريمد/  مؤسس  امضاء و مهر



١٥ 
 

 :نيناظر توسط شدهي بررس موارد -5

 عنوان حيطه رديف
 تخلف مشاهده شده است حوزه

 خير بلي مؤسس مدير
    × معين يا اداره كلتغيير برنامه و ساعت آموزشي بدون اطالع كتبي به مركز  آموزش 1

2 
 پذيرش كارآموز بيش از ظرفيت مجاز 

 (بررسي از طريق نظارت حضوري و پرتال سازمان)
×  

  

3 
آخرين ليست تجهيزات تاييد شده آموزشگاه توسط  با عدم تطابق تجهيزات موجود در كارگاه مطابق استاندارد مربوطه
 اداره كل

 × 
  

    × عادي) -خاص -نيمه خصوصي -توجه به نوع دوره درج شده در پرتال (خصوصي استاندارد آموزشي باعدم رعايت ساعت  4
    × بكارگيري مربي غيرهمجنس بدون اخذ مجوز از اداره كل 5
    × برادران در كالس هاي مجزا بطور همزمان بدون اخذ مجوز از اداره كل برگزاري دوره هاي آموزشي خواهران و 6
    × تعطيلي دوره آموزشي قبل از اختتام دوره بدون اعالم كتبي به اداره كل  7
    × تعطيلي دوره آموزشي قبل از اختتام دوره بدون اخذ موافقت نامه كتبي كارآموزان 8
    × تعطيلي دوره آموزشي قبل از اختتام دوره بدون بازپرداخت شهريه كارآموزان 9
    × بدون عذر موجهآن عدم معرفي كارآموزان جهت آزمون در موعد مقرر و يا تأخير در انجام مراحل قانوني  10
    × عدم ثبت دوره در پرتال (عليرغم داشتن كارآموز) در رشته و حرفه هاي داراي مجوز 11
   × × هر نوع نفوذ غير مجاز به پرتال به تشخيص مراجع ذيصالح سازمان 12
13 

 اداري و مالي
 

    × عدم انعقاد قرارداد كتبي با كارآموز 
    × عدم ارائه نسخه اي از قرارداد به كارآموز  14
    × عدم ارائه رسيد شهريه كارآموز  15
    × عدم حضور غيرموجه مدير به تشخيص مؤسس 16
    × عدم حضور غيرموجه مربي به تشخيص مؤسس 17
   ×  محتواي تابلو آموزشگاه با دستورالعمل مربوطهعدم انطباق  18
   ×  تغيير در فضاي كالبدي ساختمان معرفي شده آموزشگاه بدون اخذ مجوز از اداره كل 19
    × عدم وجود دفتر ثبت نظارت بر آموزشگاه 20
    × الكترونيكي ياعدم وجود سوابق حضور و غياب كارآموزان بصورت دفتري  21
   ×  انجام فعاليت غير مرتبط با موضوع تأسيس آموزشگاه بدون اخذ مجوز از اداره كل 22

23 
بسته بودن در آموزشگاه در هنگام نظارت (حسب برنامه درج شده در پرتال و بدون هماهنگي با مركز مربوطه) حداقل سه 

 مرحله نظارت
×  

  

   × × بكارگيري افراد فاقد صالحيت در آموزشگاه بعنوان مدير  24
    × بكارگيري افراد فاقد صالحيت در آموزشگاه بعنوان مربي 25
   ×  تغيير نام آموزشگاه بدون هماهنگي با اداره كل 26
    × عدم نصب پروانه تأسيس در دفتر آموزشگاه 27
    × در دفتر آموزشگاه عدم نصب عناوين دوره هاي آموزشي 28
    × در تابلو اعالنات شعدم نصب برنامه و ساعت كارآموز 29
    × عدم نصب نرخ شهريه مصوبه سازمان در تابلو اعالنات 30
    × عدم نصب ابالغ مديريت در تابلو اعالنات 31
    × عدم نصب ابالغ مربيگري مربيان در تابلو اعالنات 32
    × جهت بهره برداري ارباب رجوع نسخه اي از آئين نامه در آموزشگاه عدم وجود 33
    × جهت بهره برداري ارباب رجوع عدم وجود نسخه اي از آئين نامه انضباطي در آموزشگاه 34
    × جهت بهره برداري ارباب رجوع عدم وجود نسخه اي از استاندارد مهارت و آموزشي در آموزشگاه 35
    × نظارت) به ناظرين هنگام مراجعه آنان -همكاري در ارائه مدارك و اطالعات مربوطه و دفاتر آموزشگاه (حضور و غيابعدم  36
   ×  نصب هرگونه گواهينامه، تقديرنامه ها، و الواح خارج از ضوابط 37
    × ارائه گزارش خالف واقع به اداره كل و مركز معين 38
   ×  بيش از مصوبه هيأت نظارت استانشهريه  در ارائه تخفيف 39
   ×  اخذ شهريه بيش از نرخ مصوب و يا اخذ هرگونه وجه غيرقانوني تحت هر عنوان از كارآموزان 40
41 

 قوانين و مقررات

    × مرد) براساس پروانه تأسيس -پذيرش كارآموز برخالف جنسيت مجاز (زن
   × × اجرايي امر به معروف و نهي از منكر ( حجاب و عفاف )عدم رعايت دستورالعمل ستاد  42
   ×  نظارت استاني و مركزي هاي عدم توجه به راي ابالغ شده هيأت 43
   ×  آموزش كارآموزان به صورت مختلط بدون اخذ مجوز از اداره كل 44
45 

 قوانين و مقررات

   ×  ماه بدون اعالم كتبي به اداره كل  3تعطيلي آموزشگاه تا 
   ×  ماه بدون بازپرداخت شهريه كارآموزان  3تعطيلي آموزشگاه تا  46
   ×  ماه بدون اخذ موافقت كتبي كارآموزان  3تعطيلي آموزشگاه تا  47
   ×  نمره منفي 14ماه به ازاي هر ماه  3تعطيلي آموزشگاه بيش از  48
   ×  انتقال يا واگذاري پروانه تاسيس به فرد ديگر 49
   ×  اماكناداره جابجايي فضا بدون اطالع و موافقت اداره كل و اخذ مجوز از  50
   ×  نظارت استان هيأتبدون اخذ مجوز از  داشتن دو يا چند پروانه تاسيس از مراجع مختلف براي يك مكان آموزشگاه 51
   × × افترا و تشويش اذهان عمومي در فضاي مجازي توسط اعضاي گروه-تهمت-توهينايراد  52
   × × افترا و تشويش اذهان عمومي در فضاي مجازي توسط مدير گروه -تهمت-ايراد توهين 53

 : امضاء و خيتار       :نيناظري خانوادگ نام و نام

٣-....................................      ...................................... 

٤-.................................       ...................................... 

 ..................... آموزشگاه  ريمد/  مؤسس  امضاء و مهر
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 :نيناظر نهايي نظر اعالم -6
 مالحظات خير بلي عنوان رديف

1 

 ابالغ اشكاالت و نواقص آيا
 آموزشگاه به قبلي شده

    ؟ است شده برطرف
  نشده برطرف  كه مواردي(

 )ذكرگردد است

   

2 

 در ناظرين نظر اعالم
 همكاري ميزان خصوص

 آموزشگاه مدير يا مؤسس
 آنها با

 
 
 
 

3 
 شده مشاهده تخلفات

 آموزشگاه
 
 

 توضيحات ساير 5

 
 
 
 
 
 

 

 : امضاء و خيتار       :نيناظري خانوادگ نام و نام

١- ....................................      ...................................... 

٢-  .................................      ...................................... 

 ..................... آموزشگاه  ريمد/  مؤسس  امضاء و مهر

 

 

 

 

 



١٧ 
 

                                                                                                

 ابالغ تخلف

 

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

 محترم آموزشگاه ................. مؤسس

 با سالم واحترام

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

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

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

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

 . نماييد اعالم  اداره اين به اًكتب را مراتب داريد را مذكور درجلسه شركت

1. ............. 
2. ............ 
3. ............. 
4.  

 

 

 

 

  

1:    شماره برگ نمون  

 هاي آزادومشاركت كارآموزي مؤسسات اداره رئيس

)استان نظارت هيأتدبير(استان مردمي  
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 شهرستان:                                                      استان:                                                    

 الف)  مشخصات آموزشگاه : 
 نام مؤسس :                                            ميزان تحصيالت                نام آموزشگاه :

                                                                         رشته هاي آموزشي        :                                    تأسيسشماره و تاريخ اولين پروانه  

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

                                   ميزان تحصيالت :                                     نام مدير : 

 

 ب)  سوابق كمي و كيفي فعاليت هاي آموزشي : 
 تعداد كارآموزان آموزشگاه در حال حاضر :   -

 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 .................)   -

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

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

 نده و پيشينه كاري آموزشگاه : ساير موارد مثبت قابل ذكر در پرو  -
.....................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

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

 نظارت استان هيأتدر 
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 ج)  شرح موارد تخلف كنوني منتسب به آموزشگاه : 

 رديف
و جدول نمرات منفي كسب شده توسط   نظارتشرح تخلفات منتسب به آموزشگاه براساس گزارشات 

 آموزشگاه

فصل هشتم دستورالعمل  6 نوع انطباق با جدول ماده

اجرايي آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي 

 فني و حرفه اي آزاد

1   

2   

3   

4   

5   
 

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

1   

2   

3   

4   

 

 (همراه با مستندات) :  مؤسسشيوه ابالغ تخلفات به   *

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

 

 در مورد تخلفات مشروحه فوق :  مؤسسه )  شرح كلي دفاعيات 

 

 تعداد برگه هاي مربوطه پيوست همراه با مستندات ارائه شده مؤسسدفاعيات  رديف

1   

2   

3   

4   
 

 : مشاوره و رسيدگي به شكايات و تخلفات آموزشگاه هاي آزاد استانمحل امضاي اعضاء كميته 
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 نظارت استان :  هيأتشرح نتايج رسيدگي ها و اعالم نظر كلي كميته مشاوره و رسيدگي به شكايات و تخلفات آموزشگاه هاي آزاد  استان جهت طرح در و ) 

 نظريه كميته:

 

  

 

 كميته استان :نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي 

  رئيس يا نماينده اداره حراست اداره كل استان : كارشناس حقوقي اداره كل :

 نماينده كانون استان : نماينده كانون استان :

  ات كارآموزي آزادومشاركت هاي مردمي استان :مؤسسرئيس اداره 

 

 نظارت استان :  هيأت رأيز) 

 

 

  
  

 

 

 نظارت استان : هيأتنام و نام خانوادگي و امضاء رئيس واعضاء 
 

 امضاء نام و نام خانوادگي رديف امضاء نام و نام خانوادگي رديف
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 مؤسسنظارت استان به  هيأت رأيابالغ 

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

 محترم آموزشگاه ................. مؤسس

 با سالم واحترام

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

نظارت استان  هيأتديد وبا لحاظ جميع جوانب ، نظر ت نظارت استان مطرح گرٴتاريخ ................. روز  .......................  درهيا

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

مؤسسات كارآموزي آزاد و  اداره به الزم اقدام جهت مربوطه مستندات همراه به كتبي صورت به را خود اعتراض مراتب

 ت نظارت استان) ارائه نمائيد . ٴمشاركت مردمي ( دبيرخانه هيا

1. ............. 
2. ............ 
3. ............. 
4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3:    شماره برگ نمون  

 هاي آزادومشاركت كارآموزي مؤسسات اداره رئيس

)استان نظارت هيأتدبير(استان مردمي  



٢٢ 
 

 

 »صورت جلسه كميته بدوي«

 

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

 شهرستان :    استان : 
 

 مرخصي فعال                  غيرفعال              وضعيت فعلي آموزشگاه :          نام آموزشگاه : 
 

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

 

دارددفاعيه مؤسس :                                        ندارد         داردابالغ كتبي :  ندارد 
 

بلي                  نظارت استان جهت انجام دفاعيه حضورداشته  است ؟                         هيأتمؤسس درجلسه   خير
 

 نظارت استان : هيأتنظريه 

 
 

 انطباق تخلفات با مواد آئين نامه ودستورالعمل اجرايي آن 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 :

آزاد و  آموزشگاه هايدفتر  ارزشيابيرئيس گروه نظارت و  نماينده دفتر مركزي حراست :

 مشاركت مردمي :

  : مردمي آزاد و مشاركت هاي آموزشگاهمعاون  دفتر 

00/00/00:  بررسي كميته تاريخ 4:    شماره برگ نمون   
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	f 8 nezarat rahnamayi 13-10-95 
	رويكرد:
	نظام نظارت بر آموزشگاهها حمايتي و به منزله اهتمام سازمان براي هدايت و راهنمايي آموزشگاهها در راستاي ارتقاي كيفي آموزش و حفظ و يا افزايش رشته هاي آنها است.
	ماده 1 ) ناظرین بر امور آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد :
	-  افراد ذيل مجاز به انجام نظارت بر امور آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مي باشند :
	الف ) رئيس اداره مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی استان
	ب ) كارشناسان و ناظرين بخش خصوصي و دولتي اداره مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی استان
	ج ) اعضاي هيأت نظارت استان ، كارشناسان و خبرگان رشته هاي خاص كه تخصص آنها در كانون وجود ندارد.
	ماده 2 ) ویژگی های ناظرین بر امور آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد :
	الف – دارا بودن صلاحیتهای عمومی و تخصصی ( الزام به گذراندن حداقل 40 ساعت دوره های شغلی در سال اول و دوره هاي بازآموزي به تناسب تغييرات بعمل آمده در ضوابط و مقررات و نیز دستورالعمل اجرايي آئين نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد كه ...
	ب – دارا بودن حسن شهرت
	ج - دارا بودن حسن خلق
	د - دارا بودن عملكرد مثبت كاري
	تبصره 1 : نمایندگان واجد شرایط بخش خصوصی که توسط کانون انجمن صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان معرفی می شوند ، می توانند بعنوان ناظر بر اساس برنامه هاي اجرايي اداره مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی و تحت نظر آن اداره فعالیت نمایند .
	تبصره 2 : مرجع تائيد صلاحيت عمومي ناظرین ، دفتر مركزي حراست و یا دفاتر حراست ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استانها مي باشد .
	تبصره 3 : کلیه ناظرین باید دارای کارت شناسایی و یا حکم نظارت بر امور آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای باشند .
	تبصره 4 : کارت شناسایی و یا حکم نظارت بر امور آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد در استانها ، توسط مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان و در ستاد سازمان توسط مدير كل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی صادر می گردد .
	تبصره 5 : حکم نظارت بر آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد اعضای بخش خصوصی ، با هماهنگی اداره کل استان و توسط رئیس کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان صادر می شود .
	تبصره 6 : نظارت بر امور آموزشگاههاي فنی و حرفه ای آزاد رشته های مراقبت زیبایی ويژة خواهران و ترجیحاً صنایع پوشاک ويژة خواهران توسط ناظرین خواهر قابل انجام خواهد بود .
	به منظور ارائه مشاوره و راهنمایی به مؤسسین / مدیران / مربیان و کارآموزان آموزشگاه هاي آزاد در خصوص تخلفات و شكايات واصله، كميته مشاوره و رسيدگي به شكايات در مراكز معين تحت نظر رئيس مركز تشكيل خواهد شد .
	- ارائه توضيحات لازم به مؤسسين / مديران آموزشگاه هاي آزاد جهت رفع تخلفات و عدم تكرار آن بر اساس نظارت هاي بعمل آمده از آموزشگاه هاي آزاد با حضور مؤسس / مدير آموزشگاه
	- بررسي شكايات واصله در خصوص آموزشگاه هاي آزاد بر اساس اسناد و مدارك و ساير شواهد معتبر با حضور شاكي و متشاكي و حل و فصل و رفع اختلافات بين طرفين بر اساس ضوابط و مقررات
	- تشكيل جلسات بر اساس نياز منطقه و تنظيم صورتجلسه مربوطه .
	ج – ابلاغ رئيس مركز توسط مدیرکل استان و ابلاغ اعضاء توسط رئيس مركز صادر مي گردد .
	ماده 4 ) کمیته مشاوره و رسيدگي به تخلفات آموزشگاه هاي آزاد استان :
	به منظور رسيدگي به تخلفات و شكايات ناشي ازعملكرد مربيان ، مديران و مؤسسان آموزشگاه هاي آزاد در استان ، « کمیته مشاوره و رسيدگي به تخلفات آموزشگاه هاي آزاد استان » زير نظر هيأت نظارت استان تشكيل خواهد شد .
	-  رئيس اداره مؤسسات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي استان ( رئيس كميته ) .
	- رئيس يا نماينده اداره حراست اداره كل استان .
	- يك نفر كارشناس حقوقي به انتخاب رئيس هيأت نظارت استان
	- دو نفرنماينده كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه های آزاد استان
	ب - شرح وظايف :
	-  بررسي پرونده هاي آموزشگاه هاي آزاد و نيز صحت و سقم شكايات واصله و يا موارد ارجاعي ازسوي مدير كل و هيأت نظارت استان براساس مفاد اين دستورالعمل و سايرضوابط و مقررات به صورت مستند و تنظيم صورتجلسه .
	-  ارائه گزارش بررسي پرونده های آموزشگاه های آزاد و شكايات واصله به هيأت نظارت استان جهت اتخاذ تصميم و صدور رأي .
	-  تشكيل جلسه كميته حسب مورد
	-  انجام ساير موارد ارجاعي ازسوي هيأت نظارت يا مديركل استان .
	ماده 5 ) حيطه نظارت بر امورآموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد :
	1-  آموزشي
	2- اداري و مالي
	3-  قوانين و مقررات
	ماده 6 ) نقایص ، تخلفات ،  دسته بندي آنهاو نمره منفي مربوط :
	موارد ذیل در آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد نقص و تخلف محسوب می شوند :
	1-تکمیل فرم های خود اظهاری توسط مدير / مؤسس آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد تا آخر اردیبهشت ماه هر سال و تحویل به اداره مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی ( در فرم های خود اظهاری جزئی ترین اطلاعات و موارد درج شود )
	2- اولين مرحله نظارت در سال ، به منظور مميزي فعاليت آموزشگاه و تطبیق وضعیت موجود با موارد درج شده در فرم خود اظهاری آموزشگاه و مطلع نمودن مؤسس و مدير از نواقص احتمالي و هدايت به سمت تكامل سيستم آموزشي- اداري و اقتصادي آموزشگاه است . در اين مرحله ناظری...
	3- در مراحل بعدي نظارت درطول سال ، درصورت مشاهده هرگونه تخلف ، ناظرین ضمن درج انجام نظارت ( با ذکر تخلف ) در دفتر مربوطه آموزشگاه ، گزارش نظارت مذكور را تكميل و حداكثر ظرف مدت دو روزكاري جهت بررسي و انجام اقدامات لازم به مركز معين مربوط ارائه مي نمايند .
	4- در مراكز معين در خصوص تخلفات مشاهده  شده در نظارت ها و ساير گزارشات واصله به شرح زير عمل مي گردد :
	1-4- موضوع تخلف در كميته مشاوره و رسيدگي به شكايات مركز بررسي و توضيحات و راهنماييهاي لازم جهت رعايت مفاد ضوابط و دستورالعمل اجرايي آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد و ساير ضوابط و مقررات به مؤسس آموزشگاه ارائه و سپس از سوي...
	2-4- بعد از اتمام مهلت مذكور ، مجدداً از آموزشگاه نظارت بعمل آمده و در صورت عدم رفع نواقص يا تخلفات اعلامي توسط آموزشگاه ، موارد با ذكر دلايل و مستندات مربوط در اسرع وقت جهت اتخاذ تصميم لازم به اداره مؤسسات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي استان ارسال...
	تبصره 1: در خصوص میزان نمرات منفی مأخوذه توسط مدير (  حداكثر تا 19 نمره ) و مؤسس ( حداكثر تا 39 نمره ) ، تذكر كتبي صادر و در پرونده درج مي گردد .
	تبصره 2: رئيس مركز معين مؤظف به پيگيري پرونده تا حصول نتيجه از هيأت نظارت استان مي باشد .
	3-4- در خصوص تخلفاتي كه داراي 40 نمره منفي و يا بيشتر باشند ، پس از احراز تخلفات ، گزارش نظارت توسط مركز ( بدون نياز به رعايت بندهاي 1-4 و 2-4 از بند 4 ماده 7 ) جهت طرح در هيأت نظارت استان به اداره مؤسسات كارآموزي آزاد ارسال مي شود .
	5- در اداره مؤسسات كارآموزيآزاد و مشاركت هاي مردمي استان درخصوص تخلفات واصله از مراكز معين ، گزارشات ناظرین و سايرگزارشات واصله به ترتيب زير اقدام مي شود :
	1-5- صورتجلسه كميته مشاوره و رسيدگي به شكايات مركز با توجه به گزارش ناظرین و ساير مستندات پرونده بررسي مي گردد .
	2-5- رئيس اداره فوق ، تخلفات يا نقايص آموزشگاه را با ذكر دلايل و مدارك مربوط ، به عنوان آخرين اخطار به صورت كتبي با قيد مهلت مشخص ( حسب مورد ) جهت رفع به مؤسس آموزشگاه و مركز معين اعلام مي نمايد .
	3-5- پس از پايان مهلت اعلام شده ، از آموزشگاه نظارت مجدد بعمل آمده و گزارش توسط ناظرین ارائه مي گردد .
	4-5- در صورت عدم رفع نواقص و تخلفات درمهلت مقرر ، تخلفات اعلام شده با جدول الف ماده 5 تطبيق داده مي شود .
	5-5- موارد تخلف با ذكر دلايل و مستندات و قيد مهلت 10 روزه جهت اطلاع و ارسال دفاعيه ، توسط رئيس اداره مؤسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي و دبير هيأت نظارت استان طي نمون برگ شماره 1 ( بند 3 ماده 14 ) به مؤسس ابلاغ مي شود ( ارسال توسط اداره پست و رس...
	6-5- پس از وصول يا عدم وصول دفاعيه در مهلت مقرر ، ضمن تكميل نمون برگ شماره 2 ( بند 4 ماده 14 ) ، مراتب از سوي رئيس اداره مؤسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي و دبيرهيأت نظارت استان جهت بررسي هاي لازم به « كميته مشاوره و رسيدگي به شكايات و تخلفات آم...
	7-5- پس از طي فرايندهاي فوق الذكر ، موضوع تخلف آموزشگاه در « كميته مشاوره و رسيدگي به شكايات و تخلفات آموزشگاههاي آزاد استان » بررسي و صورتجلسه مربوط براساس نمون برگ شماره 2  درقسمت مربوطه  تنظيم مي گردد و پرونده تكميل شده جهت اتخاذ تصميم نهائي به هي...
	ماده 8 : نمرات منفي و نوع برخورد و اقدام قانوني در خصوص تخلفات آموزشگاه هاي آزاد
	هيأت نظارت استان مي تواند متناسب با ميزان تخلف و با توجه به محتويات پرونده و گزارشات واصله، پس از بررسي و تطبيق با جدول موضوع ماده 6، برابر جداول ذيل نسبت به صدور رأي بر اساس نمرات منفي مكتسبه مدير و مؤسس آموزشگاه اقدام نمايد.
	الف- نوع اقدام قانوني در خصوص تخلفات مديران آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد:
	ب- نوع اقدام قانوني در خصوص تخلفات مؤسسان آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد:
	6- نمون برگ شماره 4 ( صورت جلسه كميته بدوي )
	نام و نام خانوادگی ناظرین:       تاریخ و امضاء :
	1- ....................................      ......................................
	2- .................................       ......................................
	مهر و امضاء  مؤسس / مدیر  آموزشگاه .....................
	استان :   ...........................................  شهرستان : ............................................... تاريخ نظارت قبلي:.............................تاريخ نظارت فعلي :   ...........................
	ساعت شروع و خاتمه نظارت : از ساعت  ............................................. لغايت ...........................................
	نام و نام خانوادگي ناظر / ناظرین : ........................................................................................................
	1- مشخصات آموزشگاه:
	نام و نام خانوادگي مؤسس : ...............................................................   شماره و تاريخ اعتبار پروانه تأسيس : ..........................................................
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