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ندارد

روسای محترم مراکز

با سالم و تحیّت

     احتراماً، بپیوست مصوبات شصت وششمین جلسه هیات نظارت مرکزی جهت اجرا 

ابالغ می گردد . ضروری است جهت رسیدگی وپاسخگویی به شکایات کارآموزی، مطابق با 

تبصره ۳ این مصوبه اقدامات الزم صورت پذیرد .



 1041( شصت و ششمین جلسه هیات نظارت مرکزی مهرماه 1مصوبه شماره )

دستورالعمل اجرایی مصوب هیات نظارت مرکزی، اخذ مجوزآموزش در گروه های شغلی مرتبط با خط تولید بنگاه های ( 1بند الف ماده ) موضوع:

 "الف  "اقتصادی توسط آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد  نوع

 :متن مصوب 

 :دستورالعمل اجرایی (1بند الف ماده)

الزامدات »مرکز تخصصی خددمات یدادگیری فندی و حرفده ایو آموزشدگاه آزادی اسدا کده دارای حدداقل قابلیدا هدای فیزیادی م داب  بدا فصدل 

و تجهیزاتی)م داب  بدا فهرسدا مدمیمه اسدتاندارد آموزشدی( بدوده و بدا هددی تربیدا نیدروی کدار متخصد  مدورد « فنی و ساختاری آموزشدگاه

تقدا  مهدارت هدای تخصصدی و یمدومی شدا لیو و تقویدا و بهبدود شدرایط مندابی انندانی ایدو بنگداه هدا، از  رید  نیاز بنگاه هدای اقتصدادی،  ار

بده ودورت تخصصدی و در برگدزاری دوره هدای یدادگیری کداربردی و یملیداتی و نیدز معرفدی، بدومی سدازی و ییداده سدازی فنداوری هدای ندویو، 

 به ارائه خدمات یادگیری حضوری، الاترونیای یا تلفیقی می یردازد.  خط تولید بنگاه اقتصادی،متناسب با گروه های شغلی 

تبصره ویارک هدای یلدو و فنداوری  یردولتدی ،مراکدز شدتاب دهندده و شدرکا هدای داند  بنیدات کده در راسدتای تجداری سدازی ایدده و تولیدد 

 فنی و حرفه ای اقدام نمایند. محصول فعالیا می نمایند نیز می توانند ننبا به اخذ مجوز مرکز تخصصی خدمات یادگیری
 1041( شصت و ششمین جلسه هیات نظارت مرکزی مهرماه 2مصوبه شماره )

 مرکزی نظارت أتیهاعضای   ( ترکیب 1( ماده )22( بند )1تبصره)  موضوع:

 متن مصوب:

 ودستورالعمل اجرایی(1( ماده)22( بند)1تبصره)

ترکیددب ایضددای هیددات نظددارت مرکددزی مرکددب از بخدد  دولتددی و  یددر دولتددی بدده یییددنهاد رئددین سددازمات و تاییددد وزیددر تعدداوت، کددار و رفدداه 

 اجتمایی تعییو می گردد. 

 1041( شصت و ششمین جلسه هیات نظارت مرکزی مهرماه 3مصوبه شماره )

 ترکیب اعضاء هیات نظارت استان   ( 1( ماده) 22( بند  )1تبصره)  موضوع:

 :متن مصوب 

ترکیب ایضای هیات نظارت استات، مرکب از بخ  دولتی و  یر دولتی، متناظر با ترکیب ایضا  ( دستورالعمل اجرایی :1( ماده)22( بند)1تبصره)

ی  دبیر خانه هیات نظارت مرکزی، جها اجرا،  به هیات نظارت مرکزی و با تصویب هیات مذکور، تعییو و هرگونه تغییر متاثر از ترکیب جدید، از  ر

 . ادارات کل استات ها ابالغ می گردد

 1041( شصت و ششمین جلسه هیات نظارت مرکزی مهرماه 0مصوبه شماره )

( و تبصره های ذیل مواد اعالم شده، در خصوص شرایط صدور و دریافت ابالغ مربیگری 02( و )01(، )04)و مواد  ( 33ماده) 8بند   موضوع:

 برای متقاضیان مربیگری آموزشگاههای آزاد 

 :متن مصوب 

 باید واجد شرایط زیر باشندو مربیگری در آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد متقامیات ( و93)ماده  
 تابعیا جمهوری اسالمی ایرات. -1
 منلمات یا ییرو یای از اقلیا های دینی شناخته شده و ملزم به ییروی از قانوت اساسی جمهوری اسالمی ایرات. -2



ر و) تایید م اب  موابط جاری سازمات آموزش فنی و حرفه ای کیدارابودت والحیا اخالقی، سیاسی، فرهنگی و یدم وابنتگی به رژیو گذشته -9
 وورت می گیرد.(

 نداشتو سو  یییینه کیفری موثر  -4
 گرداتیدم ایتیاد به مواد مخدر و روات  -5
 نداشتو ناتوانی جنمی تاثیرگذار بر مربیگری در حرفه مورد نظر-6
 ( یا معافیا تحصیلی دارا بودت کارت معتبر یایات خدما نظام وظیفه یا معافیا دائو  یر وابنته به میاالت روحی و روانی)برای آقایات-7
 دارا بودت گواهینامه مهارت در هریک از حرفه های مورد درخواسا و یا احراز میخصات مندرج در استاندارد-8

م اب  دستورالعمل احراز  ،مربیگریشناسه  کارت به منظور دریافا باینا میانواع آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد،  مربیگری متقامیات -3

. دنماین دریافارا  مربیگریشناسه  کارت ،قبولی نمره کنب و احراز شرایط الزم  وورت در و آموزشی مربیات )سامانه سام( اقدام نمایندوالحیا 

 ( ایو دستورالعمل معای می باشند.93( ماده )8متقامیات دارای کارت شناسه مربیگری، از شرایط مندرج در بند )

سال و باریایا  5بر اساس مفاد دستورالعمل والحیا مربیات )سامانه سام(کارت شناسه مربیگری با ایتبار  و در وورت احراز شرایط الزم44ماده

از  حناب در آمد یمومی کیور نزد خزانه داری کل( ایو دستورالعمل برای متقامی و همچنیو واریز مبلغ مقرر، به 93شرایط درج شده در ماده )

 ردد. ری  یورتال جامی سازمات وادر می گ

 آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزادو یگریمربکارت شناسه الزم برای ودور  فیتاال و41ماده

 ورتال و یا سامانه جامی مرجی کارت شناسه مربیگری )سام(، مورد تایید سازماتورود ا الیات فردی در قنما مربو ه سامانه ی -1

 برنامه زمانبندی ایالم شده از جانب مرجی برگزار کننده آزموتای مربیگری،  بر اساس  شرکا در آزموت والحیا حرفه-2

و دریافا کارت شناسه  سازمات در یورتال جامینزد خزانه داری کل  ، به حناب در آمد یمومی کیورمقرر، واریز مبالغ در وورت کنب امتیاز الزم،  -9
 مربیگری وادر شده.

فعالیا های اجتمایی و یدم ایتیاد متقامی، از الزامات فعالیا مربی در حوزه آموزش های مهارتی  (و نداشتو سو، یییینه منجر به محرومیا از1تبصره)
نی ومی باشد و در هرزمات که گواهی مربو ه توسط سازمات به ینوات مرجی تیخی  والحیا فردی ، م البه شود متقامی ملزم به ارائه منتندات قان

 زمانی تعییو شده، کارت شناسه مربیگری از درجه ایتبار ساقط می گردد.  اسا و دروورت یدم ارائه منتندات در بازه

روز ین از بارگذاری ا الیات فوق الذکر، در خصوص یدم احراز والحیا مربی  14(و حراسا اداره کل استات می تواند حداکثر ظری مدت 2تبصره)
مربی، ادامه فعالیا مربی مذکور تا یایات  فردیدر وورت یدم والحیا های  واشد. ایالم نظر نماید و یدم ارائه نظر به منزله تایید والحیا فردی می ب

برایو اساس موسن موظف اسا مربی جدید  باارگیری وی برای دوره بعدی ممنوع بوده و تخلف محنوب می گردد. اماات یذیرنمی باشد وهمات دوره 
 را به ینوات فرد جایگزیو معرفی نماید.

( ایو دستورالعمل در چند حرفه و چند آموزشگاه، میروط به احراز شرایط و همچنیو یدم 93یک مربی با ریایا مفاد ماده )(و باارگیری 9تبصره)
 تداخل سایات آموزشی، بالمانی اسا.

مرتبط در  ول  ( ایو دستورالعمل و اجرای حداقل یک دوره آموزشی93(و در وورت استمرار شرایط یمومی و اختصاوی مربی بر اساس ماده )42ماده)
ل امدت ایتبار کارت شناسه مربیگری، تمدید کارت با یرداخا مبالغ مقرر، به حناب درآمد یمومی کیور، نزد خزانه داری کل توسط موسن در یورت

 جامی سازمات، بالمانی اسا.

ندرج م بر اساس شرایطاماات ثبا مربی در وورت فراهو نبودت بنتر الزم برای برگزاری آزموت والحیا حرفه ای مربیگری از جانب سازمات،  تبصرهو 
اهو فراز جانب موسن آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد « 9»م اب  نموت برگ شماره  الاترونیای،منوط به ارائه تعهد نامه ایو دستورالعمل  (93) مادهدر 

 .می باشد

 

 

 



 

 1041( شصت و ششمین جلسه هیات نظارت مرکزی مهرماه 2مصوبه شماره )

 (کمیته رسیدگی به شکایات کار آموز/مهارت آموز در استان24ماده)  3: تبصره موضوع

 :متن مصوب

کارشناس نماینده , کارشناس آموزشگاه آزاد و کمیته ای متیال از رئینشاایات در س ح شهرستات , رسیدگی بهمرجی و (54( ماده )9صره )تب 

جه و نتی. در وورت یدم حصول می باشد شاکی و متیاکیبا حضور استات مرکز معیو شهرستات، نماینده حراسا، نماینده کانوت  ارزیابی یملارد

ه و رای بود قابلیا بررسی و رسیدگی استات رتکمیته متناظر استانی و در نهایا هیات نظاایتراض هرکدام از  رفیو به رای وادره،  رح موموع در 

 .وادره قابل اجرا و منتند اسا

 


