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فصل پنجم
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 .1تابعيت جمهوري اسالمي ايران یا اتباع غیر ایرانی دارای مجوز اشتغال در
جمهــوری اســامی ایــران
 .2اعتقــاد بــه ديــن مبیــن اســام يا يكــي از اديان شــناخته شــده در قانون
اساســي جمهــوري اســامي ايــران
 .3دارا بــودن صالحيــت اخالقــي ،سياســي ،فرهنگي ،عدم اشــتهار به فســاد
اخالقــي و تجاهــر بــه فســق و نیــز عــدم وابســتگي بــه رژيــم گذشــته
بــر اســاس پاســخ دفاتــر حراســت ادارات کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای
اســتان بــه اســتعالم مرجــع مربوطــه در اداره کل
 .4نداشــتن ســوء پيشــينه كيفــري موثر بر اســاس پاســخ مراجــع ذیربط به
اســتعالم مرجــع مربوطــه در اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان
 .5عدم اعتياد به مواد مخدر و روان گردان براســاس پاســخ مراجع ذیربط به
اســتعالم مرجــع مربوطــه در اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان
 .6نداشتن ناتوانی جسمی تاثیرگذار بر مربیگری در حرفه مورد نظر
 .7دارا بــودن کارت معتبــر پايــان خدمت نظــام وظيفه يا معافيــت دائم غیر
وابســته بــه مشــکالت روحــی و روانــی (بــراي آقايــان) و یــا معافیــت
تحصیلــی
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ـاده  :34مربیــان آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد انــواع «الــف» « ،ب» و «ج»
مـ
بايــد واجــد شــرايط زيــر باشــند:

 .8داشتن حداقل  18سال سن
ـاده  :35تکالیــف متقاضیــان مربیگــری آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد انــواع
مـ
«الــف» « ،ب» و «ج»:
 .1ش��رکت در آزم��ون پ��روژه مح��ور و مبتنی بر کار عمل��ی تعیین صالحیت
حرف�هـای مربیگرــی ک��ه توس�طـ س��ازمان برگ��زار میگرــدد بــه تفکیــک
مجموعــه حرفــه هــا و کســب حــد نصــاب حداقــل  750از  1000امتیــاز
 .2گذرانــدن دوره فنــون و روش های نوین تدریــس در مرکز تربیت مربی و

پژوهــش هــای فنــی و حرفــه ای یــا مراکــز تاییــد صالحیــت شــده توســط 31
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آن مرک��ز ،در ص��ورت موفقیــت در آزمــون پرــوژه محــور تعییــن صالحیــت
حرف��های مربیگــری و کســب نمــره قبولــی
 .3ارائــه تعهــد نامــه محضــری مطابــق مفــاد نمون بــرگ شــماره « »2این
دســتورالعمل درخصــوص پذیــرش مســئولیت هــا و عواقــب ناشــی از
تخطــی از تکالیــف مربیگــری
 .4شرکت در دوره های آموزشی به منظور حفظ سطح و ارتقاء قابلیت شغلی
و در راســتای تضمیــن اســتمرار صالحیــت حرفــه ای مربیــان
 .5ثبــت کاســتی هــا و نواقص الزامات اجــرای با کیفیــت دوره یادگیری ،در
پورتــال جامــع ســازمان بــه منظــور رفــع نواقــص توســط موســس
ـره :تامیــن مــواد مصرفــی مــورد نیــاز پــروژه عملــی آزمــون بررســی صالحیــت
تبصـ
حرفــه ای مربیگــری و نیــز پرداخــت شــهریه مصــوب دوره روش هــا و فنــون نویــن
تدریــس برعهــده متقاضــی مــی باشــد.
مــاده  :36بــرای متقاضیــان حائــز شــرایط منــدرج در مــاده  34کــه موفــق بــه
اجــرای تکالیــف بندهــای  1الــی  3مــاده  35و تبصــره ذیــل آن گردنــد بــه صــورت
خــودکار کــد شناســه مربیگــری( )IDبــا اعتبــار  5ســال تخصیــص داده شــده و بــه
نشــانی پســت الکترونیــک آنهــا ارســال خواهــد گردیــد.
ـره :1تاییــد برگــزاری دوره توســط مربــی در پورتــال جامــع ســازمان بــه منزلــه
تبصـ
پذیــرش کلیــه مســئولیت هــای آموزشــی دوره و رعایــت شــاخص هــای تضمیــن
کیفیــت اجــرا بــوده و عواقــب اداری و آییــن نامــه ای تخطــی از شــرایط و مقــررات،
مســتقیما متوجــه شــخص مربــی مــی باشــد.
ـره :2اجــرای دوره تاییــد شــده بــا ســطح دسترســی مربــی در پورتــال ،توســط
تبصـ
شــخص ثالــث ،بــدون اغمــاض منجــر بــه ابطــال کــد شناســه تدریــس خواهــد
گردیــد .ایــن دســته از افــراد تحــت هیــچ شــرایطی اجــازه شــرکت مجــدد در فراینــد
تاییــد صالحیــت حرفــه ای مربیگــری را نخواهنــد داشــت.

ـاده  :37در دوره هایــی کــه توســط دارنــدگان کــد شناســه مربیگــری برگــزار
مـ
مــی گــردد ،تعییــن طــول دوره یادگیــری بــا رعایــت شــرایط منــدرج در فصــل
«شــهریه» و فصــل «حقــوق کارآمــوزان» و نیــز تضمیــن کیفیــت فراینــد یادگیــری،
 32براســاس نظــر تخصصــی مربــی دارنــده کــد شناســه مربیگــری خواهــد بــود.

 .1تدریس دوره های بازآموزی مربیان
 .2ارائه خدمات یادگیری مهارتی در خارج از کشور
 .3تعیین طول مدت فرآیند ارائه خدمات یادگیری مستقل از ساعت استاندارد
آموزشی
 .4سنجش و ارزشیابی پایان دوره یادگیری «خاص»
 .5امضاء گواهی حضور در دوره های یادگیری
 .6انجام فرا ارزیابی اعتبارسنجی آموزشگاه های آزاد
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مــاده  :38آن دســته از دارنــدگان کــد شناســه مربیگــری( )IDکــه در فراینــد
بررســی و تاییــد صالحیــت حرفــه ای مربیگــری حداقــل 90درصــد امتیــاز کل را
کســب نماینــد ،اســتادمربی محســوب شــده و اجــازه خواهنــد داشــت عــاوه بــر
فعالیــت در آموزشــگاه هــای آزاد فنــی و حرفــه ای ،بــه صــورت مســتقل نیــز نســبت
بــه تعریــف و اجــرای دوره بــه ســفارش بنــگاه هــای اقتصــادی و دانشــگاه هــا اقــدام
نماینــد .اجــرای ایــن گونــه از دوره هــای یادگیــری منــوط بــه ثبــت قــرارداد ســفارش
محــور طرفیــن در پورتــال جامــع ســازمان خواهــد بــود .ضوابــط احــراز صالحیــت
هــای عمومــی و تخصصــی ایــن دســته از مربیــان بــه تصویــب هیــات نظــارت
مرکــزی خواهــد رســید .ایــن دســته از مربیــان عــاوه بــر مفــاد ذکــر شــده ،دارای
حــدود اختیــارات زیــر نیــز مــی باشــند:

 .7همکاری در بازرسی فنی و تخصصی از دوره های آموزشی بخش دولتی و
غیردولتــی
 .8عضویت به عنوان خبره صاحب نظر در هیات نظارت مرکزی
 .9طراحی پروژه و داوری مسابقات ملی مهارت
 .10اولویت در اعزام به مسابقات جهانی مهارت
تبصــره :1تنهــا ردیــف هــای  3الــی  10اختیــارات فــوق الذکــر ،مشــمول ســایر
مربیــان دارای کــد شناســه مربیگــری بــوده و ردیــف هــای  1و  2اختصاصــا ویــژه
اســتاد مربیــان مــی باشــد.

33

ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ا ی آزاد

ـره :2تمدیــد اعتبــار کــد شناســه مربیگــری منــوط بــه گذرانــدن دوره هــای
تبصـ
منــدرج در بنــد  4مــاده  35مــی باشــد.
ـاده  :39افــراد بــرای دریافــت ابــاغ مربیگــری در آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای
مـ
آزاد نــوع «د» بايــد واجــد شــرايط زيــر باشــند:
 .1تابعيت جمهوري اسالمي ايران.
 .2مسلمان يا پيرو يكي از اقليت هاي ديني شناخته شده و ملزم به پيروي
از قانــون اساســي جمهــوري اســامي ايــران.
 .3دارابــودن صالحيت اخالقي ،سياســي ،فرهنگي و عدم وابســتگي به رژيم
گذشــته بــه تاییــد موســس
 .4نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر
 .5عدم اعتياد به مواد مخدر و روان گردان
 .6نداشتن ناتوانی جسمی تاثیرگذار بر مربیگری در حرفه مورد نظر
 .7دارا بــودن کارت معتبــر پايــان خدمت نظــام وظيفه يا معافيــت دائم غیر
وابســته بــه مشــکالت روحــی و روانی(بــراي آقايــان) یــا معافیــت تحصیلــی
 .8دارا بودن گواهینامه مهارت در هریک از حرفه های مورد درخواست و یا
احــراز مشــخصات منــدرج در اســتاندارد
ـره :1مســئوليت معرفــی مربــی در آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد نــوع «د»
تبصـ
جهــت اخــذ گواهــي عــدم ســوء ســابقه و گواهــي عــدم اعتیــاد بــه مراجــع ذيصــاح
و نیــز اخــذ جوابیــه آن و نهایتــا بررســي و تائيــد صالحيــت عمومــی و تخصصــی
مربيــان بــه عهــده موســس آموزشــگاه اســت.
ـره :2کاركنــان رســمي ،پيمانــي و قــراردادي دولــت و شــرکت هــا و موسســات
تبصـ
وابســته بــا ارائــه مســتندات الزم از شــرایط ردیــف هــای  1الــی  5مــاده  40معــاف
مــی باشــند.

ـره :3برگزیــدگان مســابقات ملــی و بیــن المللــی مهــارت و دارنــدگان الــواح
تبصـ
 34درجــه یــک تــا چهــار از ســوی شــورای ارزشــیابی هنرمنــدان ،در حرفــه هــای رشــته

ـاده  :40در آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد نــوع «د» ،ابــاغ مربي(حداکثــر 5
مـ
ســاله) بــا رعایــت مــوارد فــوق و از طریــق پرتــال جامــع ســازمان ،بــا امضــاء و مهــر
موســس صــادر مــی گــردد.
مــاده  :41تکالیــف الزم بــرای صــدور ابــاغ مربیگــری آموزشــگاه فنــی و حرفــه
ای آزاد نــوع «د»:
 .1ورود اطالعات فردي و آموزش های مهارتی و مدارك مثبته توسط مربی
در قســمت مربوطــه ســامانه پرتــال و تاييــد آن توســط موســس.
 .2واريز مبالغ مربوطه مندرج در جدول شــماره  2آئین نامه نحوه تشــکیل و
اداره آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای آزاد مصــوب  1385/5/18هیــات
محتــرم دولــت ،بــرای هــر گــروه برنامــه ریــزی درســی بــه حســاب در
آمــد عمومــی کشــور نــزد خزانــه داری کل توســط موســس در پرتــال
ســازمان.
 .3درج و بارگذاری نتیجه اســتعالم عدم ســوء پيشــينه کیفری موثر و عدم
اعتيــاد بــه مــواد مخــدر و روان گــردان توســط موســس.
 .4صدور ابالغ مربی در هر حرفه بر اساس صالحیت فنی و بصورت مجزا ،از
طریــق پرتــال توســط موســس
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مرتبــط ،از ارائــه گواهینامــه مهــارت معــاف مــی باشــند.

تبصــره :1حراســت اداره کل اســتان مــی توانــد حداکثــر ظــرف مــدت  10روز
پــس از بارگــذاری اطالعــات فــوق الذکــر ،درخصــوص عــدم احــراز صالحیــت مربــی
اعــام نظــر نمایــد و عــدم ارائــه نظــر بــه منزلــه تائیــد صالحیــت فــردی مــی باشــد.
همچنیــن در صــورت عــدم اســتمرار صالحیــت هــای عمومــی مربــی ،ادامــه فعاليــت
مربــي مذكــور تــا پايــان همــان دوره بالمانــع اســت .لكــن بكارگيــري وي بــراي دوره
بعــدي ممنــوع بــوده و تخلــف محســوب ميگــردد.
ـره :2بكارگيــري يــك مربــي بــا رعايــت مفــاد مــاده  39ايــن دســتورالعمل در
تبصـ
چنــد حرفــه و چنــد آموزشــگاه مشــروط بــه احــراز شــرايط و همچنيــن عــدم تداخــل
ســاعات آموزشــي ،بالمانــع اســت.

مــاده  :42در آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد نــوع «د» ،در صــورت اســتمرار 35

شــرايط عمومــي و اختصاصــي مربــی بــر اســاس مــاده  39ایــن دســتورالعمل و
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اجــرای حداقــل یــک دوره آموزشــی مرتبــط در طــول مــدت اعتبــار ابــاغ مربیگــری،
تمدیــد ابــاغ بــا پرداخــت مبالــغ مربوطــه منــدرج در جــدول شــماره  2آئیــن نامــه
نحــوه تشــکیل و اداره آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای آزاد مصــوب 1385/5/18
هیــات محتــرم دولــت ،بــرای هــر گــروه برنامــه ریــزی درســی بــه حســاب در آمــد
عمومــی کشــور نــزد خزانــه داری کل توســط موســس در پرتــال ســازمان ،بالمانــع
اســت.
ـره :امــکان ثبــت مربــی جدیــد و برخــورداری از اختیــارات منــدرج در مــواد
تبصـ
 41 ،40 ،39و  42و تبصــره هــای ذیــل آن ،منــوط بــه ارائــه تعهدنامــه محضــری
مطابــق نمــون بــرگ شــماره « »3از جانــب موســس آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد
نــوع «د» مــی باشــد.

