
 

 صفحه1
 

  

  

  

  جلسه هيات نظارت مركزي   هفتميندستور كار شصت و 
  

  به تربيت اولويت و اهميت  و موضوعاتعناوين 
  "آزاد فني و حرفه اي هاي  جدول تخلفات آموزشگاه "پانزدهم : فصل )78و77و76بررسي ماده( - 1 

ارائه مدل پيشــنهادي تعيين شــهريه دوره هاي آموزشــي كارآموزان  :) 69و 68(همادبررســي  -2
  هاي فني و حرفه اي آزاد آموزشگاهمهارت آموزان /

  ): آموزش خصوصي به كارآموزان/ مهارت آموزان57بررسي ماده ( -3

  )ID(داراي كد شناسه مربيگري ارائه آموزش هاي خاص توسط مربيان :  )58حذف محتواي ماده( -4
  پروانه تاسيستمديد /ابطال تمبر مالياتي جهت صدور  :  )46بررسي ماده( -5

 
  
  

  

  

  

  

   دبير خانه هيات نظارت مركزي

  1401 ماه سال  اسفند
  10/12/1401ويرايش



 

 صفحه2
 

  جلسه هيات نظارت مركزي   هفتميندستور كار شصت و مشروح 
  ):1دستور كار (

دستورالعمل اجرايي مصوب  76آزاد و جدول تخلفات موضوع ماده  اي حرفه و فني نظارت بر آموزشگاه هاي – پانزدهم ) فصل76اصالح ماده(  موضوع:
 1397هيات نظارت مركزي اسفند ماه 

بيان مسئله : 
 و نحوه برخورد با آن  تخلفاتتعيين وزن ،  (هوشمند و ميداني ) انجام دقيق نظارت هاي پسينيدر شفافيت 

  متن فعلي : 
مطابق  آزاد اي حرفه و فني هاي تخلف آموزشگاه و يا جداول زير بوده و با نقص عملكرد مندرج در موارد بررسي شامل آموزشگاه بازرسي و نظارت :76 ماده

  شود: مفاد مندرج در همين جدول، برخورد مي
  

فصل پانزدهم-76موضوع ماده–تخلفات و نحوه برخورد با آن

در صورت تكرار پس  نوبت اول نوع تخلف
 از حداقل شش ماه

در صورت تكرار 
پس از حداقل شش 
 ماه بعد نوبت قبل

در صورت تكرار پس 
از حداقل شش ماه 

 بعد نوبت قبل
تخلفات منجر به زائل شدن صالحيت فردي-1

موسس(در صورت تاييد كتبي عدم صالحيت، 
 توسط دفترحراست مركزي)

 عفت خالف اعمال تخلفات اخالقي و ارتكاب-2
عمومي (در صورت صدور راي قطعي مرجع 

 ذيصالح قضايي مبني بر ارتكاب جرم)
 اينوشته، سند  ساختنهرگونه جعل شامل -3

 ريو غ ياشخاص رسم يامضا ايساختن مهر 
قلم بردن، الحاق،  دن،يتراش دن،يخراش ،يرسم

سند نسبت به  تغيير تاريخكردن،  اهيمحو، س
و به  گريبه نوشته د ياالصاق نوشته ،يقيحق خيتار

 ريبدون اجازه صاحب و نظا يگريكار بردن مهر د
(در صورت صدور راي قطعي مرجع ذيصالح هانيا

  قضايي مبني بر ارتكاب جرم)
ارائه و استفاده از اسناد مجعول(در صورت -4

صدور راي قطعي مرجع ذيصالح قضايي مبني بر 
  ارتكاب جرم)

و استفاده از عناوين غير جعل و غصب عنوان -5
واقعي براي خود يا تشكلهايي كه فاقد مجوز 

فعاليت از مراجع رسمي هستند، در مكاتبات و 
تعامالت(در صورت صدور راي قطعي مرجع 

 ذيصالح قضايي مبني بر ارتكاب جرم)
هر نوع نفوذ به پرتال(در صورت صدور راي -6

قطعي مرجع ذيصالح قضايي مبني بر ارتكاب 
 جرم)

هرگونه توهين، تهمت و افترا و تشويش اذهان -7
عمومي و نيز ترغيب و تشويق به تجمع غيرقانوني 

يا قانون گريزي و ايجاد تفرقه ميان آموزشگاه 
هاي آزاد از طريق نشر نامه، شب نامه، نشر در 

فضاي مجازي و يا تشكيل و اداره گروه ها و كانال 
ي ها در فضاي مجازي(در صورت صدور راي قطع

  مرجع ذيصالح قضايي مبني بر ارتكاب جرم)
  
  
 

لغو دائم پروانه 
تاسيس و 
ممنوعيت 

هميشگي فعاليت 
تحت هر عنوان 

در آموزشگاه 
  هاي آزاد

   

... فصل پانزدهم76موضوع ماده –تخلفات و نحوه برخورد با آن

 نوبت اول نوع تخلف
در صــورت تكــرار 
پــس از حــداقل 

  شش ماه

در صـــــورت 
پس از كرار   ت

حداقل شـــش 
بت  عد نو ماه ب

  قبل

در صـــــورت 
پس از  كرار  ت
ــش  حداقل ش
عد نوبت  ماه ب

  قبل
ـــته هاي مراقبت و زيبايي وبكارگيري مربي غيرهمجنس-1 در رش

 ماساژ
لغو دائم پروانــه

يس در  تــاســــ
يد تاي ـــورت  ص

   



 

 صفحه3
 

فصــل ســوم اين27ماده2مفاد تبصــرهپذيرش كارآموز برخالف -2
 دستورالعمل

 نيا مفتفصل هبدون رعايت مفاد  انتقال يا واگذاري پروانه تاسيس-3
  دستورالعمل

حداقل دو ســوم
ــــاء داراي  اعض
يات  حق راي ه
نظارت استان

ــگاه  ــادر كننده پروانهبدون اخذ مجوز ازتغيير مكان آموزش مرجع ص
  تاسيس

  
  
  
  

و  يتــذكر كتب
الزام به جبران و 

  هياصالح رو

در صورت تكرار و 
عدم جبران و  اي

ـــالح، تعل  قياص
شگاه  تيفعال آموز
  سه ماه يبرا
  
  
  
  
  
  
  

    

بهارائه گزارش خالف واقعدرج اطالعات خالف واقع در پرتال ويا-1
  داراي ابالغ معتبرناظرين مرجع صادر كننده پروانه تاسيس و 

شگاه به  عدم همكاري در ارائه مدارك و اطالعات مربوطه و دفاتر آموز
  ي ابالغ معتبرداراناظرين 

  پس از تاييد مكان آموزشيفضاي مساحت تغيير در -2
  در پرتالو مشخصات كارآموزان و مهارت آموزان عدم ثبت دوره -3
بصورت  و مهارت آموزان عدم ثبت سوابق حضور و غياب كارآموزان-4

  الكترونيكي يادفتري 
  معرض ديد مخاطبينعدم نصب پروانه تأسيس در -5
 

اعــالم كــتــبــي 
بران و  ج براي 

  اصالح رويه

در صورت تكرار و 
عدم جبران و  يا 
پس از  اصــــالح 
حداقل شــش ماه 
بي و  ت ك كر  تــذ
به جبران و  الزام 

  اصالح رويه

در صـــــورت 
تكرار و يا عدم 
ـــران و  ـــب ج
اصــالح پس از 
حداقل شـــش 
يق  ل ع ت مــاه 
فـــعـــالـــيـــت 
آموزشگاه براي 

  سه ماه

  

ـــي بدون اخذ-1 ـــايت وتعطيلي دوره آموزش نامهموافقترض
ذينفعان و يا تعطيلي آموزشــگاه برخالف برنامه مندرج در كتبي 
  پورتال

ــرايط بهعدم معرفي كارآموزان -2 آزمون در موعد مقرر  واجد ش
  بدون عذر موجهآن و يا تأخير در انجام مراحل قانوني 

 ارائه رســيد شــهريه در قبال وجوه پرداخت شــده، عدم عدم-3
و عدم ارائه يك نســـخه از آن به  با ذينفعان انعقاد قرارداد كتبي

  ذينفع
ـــي -4 ـــاعت آموزش مندرج در قرارداد في مابين عدم رعايت س

 آموزشگاه و ذينفعان
 از ذينفعان و يا خذ هرگونه وجه غيرقانوني تحت هر عنوان-5

فصل دوازدهم  69و  68بدون رعايت مفاد ماده هاي  اخذ شهريه
  اين دستورالعمل

بي  ت ك عالم  ا
بران  براي ج

حقوق تضــييع 
  شده ذينفعان

صورت تكرار  در 
قل  حدا پس از 
شش ماه، اخطار 
به  كتبي و الزام 
قوق  ح بران  ج
تضـــييع شـــده 

  ذينفعان

ــــورت  در ص
تكرار مجــدد 
پـــــس از 
حداقل شــش 
به  ماه، الزام 
جبران حقوق 
شده  ضييع  ت
فعــان و  ن ي ذ
تعليق فعاليت 
ـــگــاه  آموزش
  براي سه ماه

در صــــورت 
تكرار مجــدد 
پــــس از 
شش  حداقل 
به  ماه الزام 
ــــران  ــــب ج
ــــوق  ــــق ح
شده  ضييع  ت
فعــان و  ن ي ذ
ــم  ــو دائ ــغ ل
ــــروانــــه  پ

  سيتاس

صره اعمال اقدامات متناســب با تخلفات مندرج در جدول فوق با رعايت مفاد فصــل حقوق موســســين، پس از تاييد هيات نظارت اســتان،  :1تب
  الزامي است.

صورت تاييد وقو :2تبصره ست در  شتر ا سب با تخلفي كه مجازات آن بي ع چند تخلف همزمان ، از تجميع مجازات ها اجتناب و فقط اقدام متنا
  اعمال خواهد گرديد.

سي و نظارت: 77 ماده شگاهها امور در بازر سط آموز سائي داراي كارت صالحيت واجد افراد تو صوص شنا  كتبي نظارت نظارت و يا حكم مخ
  صورت مي پذيرد.

ست مركزي دفتر ملي، سطح در فعاليت براي ناظرين عمومي صالحيت تائيد مرجع :1تبصره  دفتر آنان، تخصصي صالحيت تائيد مرجع و حرا
  باشد. مي سازمان مردمي مشاركت و آزاد هاي آموزشگاه
صره ستان، سطح در فعاليت براي ناظرين عمومي صالحيت تائيد مرجع :2تب ست واحد ا ستان اي حرفهو  فني آموزش كل اداره حرا  مرجع و ا

  باشد مي استان مردمي مشاركت و آزاد هاي آموزشگاه اداره آنان، تخصصي صالحيت تائيد
صره  اي حرفه و فني آموزش مديركل توســط اســتانها، در آزاد اي حرفه و فني هاي آموزشــگاه امور بر نظارت حكم يا و شــناســايي كارت: 3تب
  گردد. مي صادر مردمي مشاركت و آزاد هاي آموزشگاه دفتر كل مدير توسط سازمان ستاد در و استان
  است. الزامي عرفي و شرعي مسائل رعايت آزاد، اي حرفه و فني آموزشگاههاي امور بر نظارت فرايند در :4تبصره
  نمايند. گزارش كننده،مسئول اعزام  به را كتبا اين فصل، بايد مراتب 76 ماده مفاد تخلفات موضوع مشاهده صورت ناظرين در: 78 ماده

 
  
  



 

 صفحه4
 

  متن پيشنهادي :
بــوده و  )2)و(1اول(بــا بررســي مــوارد منــدرج در جــدو شــامل نظــارت هــاي هوشــمند و ميــداني هــاي آزاد نظــارت و بازرســي از آموزشــگاه :  76مــاده 

  .برخورد مي شود ) 3ر جدول شماره( داي آزاد مطابق مفاد مندرج ههاي فني و حرف با نقص عملكرد و يا تخلف آموزشگاه
  

  : عناوين تخلفات دوره هاي آموزشي و نمرات منفي منظور شده) 1 (جدول شماره

  نمره منفي  عنوانرديف

عدم ارائه رسيد  /عدم ارائه نسخه اي از قرارداد /عدم انعقاد قرارداد كتبي با كارآموزان/مهارت آموزان   1
  پرداخت شهريه به كارآموز

نمره  2 هر  استاندارد در  به ازاي هر كارآموز و 
  )نمره  61(حداكثر 

  )نمره  61(حداكثر  نمره  2وز به ازاي هر كارآم  )پذيرش كارآموز بيش از ظرفيت مجاز (بررسي از طريق نظارت حضوري و هوشمند  2
  نمره) 61حداكثر نمره ( 3حضور به ازاي هر عدم  بازرسي ) هر در عدم حضور مربي مطابق دوره و ساعت آموزشي درج شده در پرتال آموزشگاه (  3

و يا اخذ هرگونه وجه غيرقانوني تحت هر عنوان از  )درخصوص شهريه(دستورالعمل  68عدم رعايت ماده   4
  )نمره  61(حداكثر نمره   2موز به ازاي هر كارآ  كارآموزان (از جمله شهريه ثبت نام، آزمون، صدور گواهينامه، آزمون مجدد و...)

5  
عدم ثبت دوره هاي آموزشي عدم معرفي كارآموزان جهت شركت در آزمون در موعد مقرر بدون عذر موجه, 

در اصالح تغيير  دوره و ساعت آموزشي بدون  /  عدم ثبت كارآموزان در دوره ثبت شده در پرتالدر پرتال /
  پرتال و عذر موجه

  )نمره  61نمره (حداكثر  5وز به ازاي هر كارآم

دوره آموزشي با توجه به نوع دوره  آموزش /شايستگي /ارزشيابي استاندارد  محتوا و زمانعدم رعايت   6
  نمره) 61نمره (حداكثر  5به ازاي هر دوره   پرتالدر قرارداد كارآموزي / مهارت آموزي و  در مندرج

  نمره 5  در هر بازرسي ) عدم وجود سوابق بازرسي /حضور و غياب كارآموزان بصورت دفتري / الكترونيكي (  7

عدم رضايت كارآموز/مهارت آموز از موسس. پرسنل و محيط آموزشگاه( بر اساس مستندات و مصوبات   8
  نمره) 61نمره  (حداكثر  5به ازاي هر كارآموز   ) "كميته رسيدگي به شكايات كار آموزان " 50ماده  3كارگروه تبصره 

  نمره10به ازاي هرمربي   و عمومي به عنوان مربيبكار گيري افراد فاقد صالحيت تخصصي   9
نمره 10  دستورالعمل اجرايي 43عدم حضور موسس و يا فرد جايگزين ، معرفي شده از سوي موسس مطابق ماده   10  
  نمره 15  تغيير در فضاي كالبدي ساختمان كه منجر به آسيب در فرآيند آموزش شود بدون اخذ مجوز از اداره كل  11
  نمره 10  تطابق تجهيزات موجود در كارگاه مطابق استاندارد مربوطهعدم  12

انجام فعاليت هاي خارج از موضوع پروانه تأسيس آموزشگاه(رشته درج نشده در پروانه تاسيس /محيط كار   13
  نمره 15  )در زمان آموزشواقعي بدون اخذ مجوز/ كار صنفي بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط 

  نمره15  بدون اخذ مجوز و مطابق با دستورالعمل مربوطه سازمان  مجازي هاي ارائه آموزش   14
  نمره 15  عدم ارائه قرارداد /تفاهم نامه / توافق نامه و.. مستندات كارگاه و مكان آموزشگاه و محيط واقعي كار  15

ابي در هردوره يعدم اطالع رساني محتواي كامل استاندارد براساس استاندارد آموزش /شايستگي /ارزش  16
  نمره 10  آموزشي

  نمره 20  تعطيلي دوره آموزشي قبل از اختتام دوره بدون عذر موجه  17
  نمره 31  دستورالعمل اجرايي 57آزمون تعيين سطح براي دوره هاي سفارش محور مطابق ماده عدم اجراي   18
  نمره 40  اخذ هرگونه وجه اضافي از مربي / ساير ذينفعان  19
  نمره 70  مرد) در پروانه تأسيس -رعايت پذيرش كارآموز برخالف جنسيت مجاز (زنعدم   20

21  
 2(تبصره   ) /عدم رعايت 27(ماده عدم تفكيك مكاني كارآموزان دو جنس در آموزشگاه هاي دو منظوره 

ساير رشته هاي مشابه كه از لحاظ  و  يورزش ،رشته مراقبت زيبايي، حرفه هاي ماساژ ، غواصي )در  27ماده 
  .مسائل شرعي يا فرهنگي و امنيتي داراي محدوديت مي باشد

  نمره 70

بكارگيري مربي غيرهمجنس در رشته مراقبت زيبايي ، حرفه هاي ماساژ ، غواصي و ساير رشته هاي مشابه   22
  و در صورت نياز معرفي به مراجع قضايي نمره 91  مي باشد كه از لحاظ مسائل شرعي يا فرهنگي و امنيتي داراي محدوديت

  نمره 91  سال اعتبار پروانه تاسيس 5عدم فعاليت آموزشي بيش از دو سال در طي   23

  نمره 5  ماه پس از اخذ پروانه تاسيس 6حداكثر  آموزشي فعاليت عدم  24
      

  
  



 

 صفحه5
 

  
  شده): عناوين تخلفات اداري مالي موسس و نمرات منفي منظور  2جدول شماره( 

  

  نمره منفي  عنوانرديف
  نمره ) 61نمره (حداكثر  2  عدم نصب يا نمايش پروانه تأسيس به صورت فيزيكي/ الكترونيكي  1

2  
سامانه و عدم نصب نرخ شهريه مصوب سازمان/عدم اطالع  رساني آدرس سايت سازمان /پرتال سازمان و راههاي تماس با آن 

  عدم نصب هزينه مرتبط با آزمون و صدور گواهينامه /رسيدگي به شكايات 
  نمره ) 61نمره (حداكثر  10

  نمره 4به ازاي هر مورد   مي شودنصب هرگونه گواهينامه، تقديرنامه و الواح  غير معتبر و اغوا كننده در آموزشگاه كه موجب فريب اذهان ارباب رجوع   3
  نمره 5  عذر موجه)تعطيلي آموزشگاه در هنگام بازرسي (حسب برنامه درج شده در پرتال و بدون   4

5  
عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي در زمانهاي اعالمي توسط مراجع كشوري، استاني، شهري، روستايي در زمان اپيدمي هر نوع 

  بيماري
  نمره 5

  نمره 15 به ازاي هر ماه  از تاريخ پايان اعتبار ) بعد  ماه 6آموزشگاه (حداكثر عدم تمديد به موقع اعتبار پروانه تاسيس   6
  )نمره  61(حداكثر نمره   5ماه به ازاي هر   عدم فعاليت آموزشي حداكثر يك ماه پس از اتمام مرخصي  7
  نمره 10  سر درب آموزشگاهدر (مطابق با دستورالعمل هاي مربوطه )عدم نصب تابلو   8
  نمره 20  به بازرسين اعزاميآموزشگاه مرتبط با عدم همكاري و ارائه مدارك و مستندات  9
  نمره 10  خالف واقع به اداره كل و مركز معينمكتوب ارائه گزارش   10
  نمره 61  تكرار يك تخلف در طول سال بيش از سه بار  11
  نمره 20  تغيير نام آموزشگاه بدون هماهنگي با اداره كل  12
  نمره 61  جابجايي مكان آموزشگاه بدون اطالع و موافقت مركز معين / اداره كل  13

14  
 و مجازي فضاي و شنيداري، ديداري هاي رسانه در تبليغاتي غير معتبر، غير قابل اثبات و گمراه كننده  هاي آگهي نشر و تهيه

  )74محيطي(مطابق مفاد ماده  تبليغات هاي شيوه ساير
  نمره 31

15  
مهلت بعد از پايان (توسط اداره نظارت بر اماكن عمومي مكان اوليه عدم تائيد  از ، پس آموزشگاهمعرفي مكان جديد عدم 

  ماهه) 3
  نمره 61

16  
هماهنگي، هدايت، سازماندهي، مشاركت و اجراي هر گونه رويداد شامل همايش، سمينار و كارگاه آموزشي بدون اخذ مجوز از 

  مراجع ذيصالح
  نمره 61

17  
ادارات  ايراد تهمت، افترا و تشويش اذهان عمومي به موسسان / مربيان ساير آموزشگاه هاي آزاد و يا مسئوالن وكارمندان سازمان و

  بر اساس مستندات الزم كل استان ها و مراكز تابعه
نمره و در صورت نياز معرفي به مراجع  51

  قضايي
  نمره 61  ت استاني و مركزيابالغ شده توسط هيأت نظار عدم اجراي آرا   18
  نمره 61به ازاي هر مدرك   و ساير مدارك خارج از ضوابط و دستورالعمل اجراييگمراه كننده  حضور در دورهي صدور هر گونه گواه  19
  مرهن61  رج در سايت سازمان و درگاه ملي مجوزهاي كسب و كاردمن عدم پايبندي به مفاد تعهد نامه   20

21  
 يا ويا فضاي واقعي و مجازي فضاي در نامه، نشر شب نامه، نشر طريق از گريزي قانون يا غيرقانوني تجمع به تشويق و ترغيب

  باشد هايي كه فعاليت  آنها ضد منافع ملي و ديني كشور يا سازمان كانال و ها گروه اداره و تشكيل
و در صورت نياز معرفي به مراجع  نمره 91

  قضايي

22  
 صالحيت، عدم كتبي عمومي در مكان آموزشگاه با تائيد هيات نظارت استان و تاييد عفت خالف اعمال ارتكاب و اخالقي تخلفات

  مركزي حراست دفتر توسط
نمره و در صورت نياز معرفي به مراجع  91

  قضايي

23  
 دفتر  استان و تائيد كتبيهيات نظارت  تاييد فردي و دارابودن سوء پيشينه موسس درصورت صالحيت شدن زائل به منجر تخلفات

  مركزي حراست
نمره و در صورت نياز معرفي به مراجع  91

  قضايي

24  
 عكس مخدوش خراشيدن، رسمي، غير و رسمي اشخاص امضاي ،  مهر ساختن،  سندگواهينامه ، جعل شامل ساختن نوشته، هرگونه

 و ديگر نوشته به اي نوشته الصاق حقيقي، تاريخ نسبت به سند تاريخ تغيير كردن، سياه محو ، الحاق،نشان ،  بردن، تراشيدن، قلم، 
  آن نظاير و،سوءاستفاده از نشان و مهر سازمان  صاحب اجازه بدون ديگري بردن مهر كار به

نمره و در صورت نياز معرفي به مراجع  91
  قضايي

  اجاره پروانه تاسيس يا انتقال / واگذاري پروانه تاسيس به فرد ديگر بدون اخذ مجوز از سازمان و ادارات كل وابسته و   25
نمره و در صورت نياز معرفي به مراجع  91

  قضايي

  هر نوع نفوذ به پرتال با تاييد كتبي دفتر فنĤوري هاي نوين آموزشي و دفتر مركزي حراست  26
صورت نياز معرفي به مراجع نمره و در  91

  قضايي

27  
 /21/22/23/24/25/26ندموارد مرتبط (با بصدور راي  قطعي توسط مراجع ذيصالح قضايي مبني بر ارتكاب جرم در 

  ) 2جدول  شماره( 
عدم صدور هرگونه پروانه تاسيس ازسوي 

  سازمان

  



 

 صفحه6
 

  

  آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد):  نوع اقدام قانوني در خصوص تخلفات مؤسسان 3جدول شماره( 

  نوع اقدام قانوني  نمره منفي  رديف
  تذكر ارشادي و رفع نقص مربوطه  2-9  1
  تذكر كتبي از سوي مركز و رفع نقص مربوطه و اصالح رويه  10-19  2
  تذكر كتبي از سوي مركز و تعهد كتبي موسس به مركز و رفع نقص مربوطه  20-30  3
  سوي اداره كل استان و رفع نقص مربوطه اخطار كتبي از  31-40  4
  ماه با راي هيات نظارت استان 6اخطار كتبي از سوي اداره كل و محروميت از توسعه حرفه و رشته به مدت   41-50  5
  اخطار كتبي از سوي اداره كل و محروميت از توسعه حرفه / رشته/تسهيالت به مدت يكسال با راي هيات نظارت استان  51-60  6
  تعطيل موقت سه ماهه با راي هيات نظارت استان  61-70  7
  تعطيل موقت شش ماهه با راي هيات نظارت استان  71-80  8
  تعطيل موقت يك ساله با راي هيات نظارت استان  81-90  9
  لغو پروانه با راي هيات نظارت استان و ارائه گزارش به دبيرخانه هيات نظارت مركزي  و باالتر91  10

صره  ستند حداكثر  :1تب سس موظف ه سبت به رفع تخلفات و اعالم نتيجه به مركز اقدام نمايند.  روز كاري 30طي مدت مو رفع نقص، بعد از اتمام مهلت ن
شفاهي/ كتبي/تعهد) م صورت عدم توجه به (تذكر  شگاه مجدداً مورد بازرسي قرار گرفته و در  سرع وقت جهت آموز وارد با ذكر داليل و مستندات مربوط در ا

  مي شود.آزاد و مشاركت مردمي استان ارسال  آموزشگاه هاياتخاذ تصميم الزم به اداره 
صره  شگاه فني و حرفه اي آزاد در طي  :2تب سس آموز سط مو شده تو سب  شده، امتيازات ك ت سال فعالي 2مالك تعيين جرائم و مجازتهاي تخلفات انجام 

  آموزشي آموزشگاه مي باشد.
  و در ارزيابي موسس مد نظر قرار مي گيرد.. ثبت و ضبط مي شودسوابق تخلفات در پرونده موسس آموزشگاه ، (حتي پس از رفع نواقص )  :3تبصره 
 صورت مي پذيرد. كتبي نظارت حكم نظارت و يا مخصوص شناسائي داراي كارت صالحيت واجد افراد توسط آموزشگاهها امور در بازرسي و نظارت :77 ماده

 دفتــر آنــان، تخصصــي صــالحيت تائيــد مرجــع و حراســت مركــزي دفتــر ملــي، ســطح در فعاليــت بــراي نــاظرين عمــومي صــالحيت تائيــد مرجع :1تبصره
  باشد. مي سازمان مردمي مشاركت و آزاد هاي آموزشگاه
 مرجــع و اســتان اي و حرفــه فنــي آمــوزش كــل اداره حراســت واحــد اســتان، ســطح در فعاليــت بــراي نــاظرين عمــومي صــالحيت تائيــد مرجــع :2تبصره
  باشد مي استان مردمي مشاركت و آزاد هاي آموزشگاه اداره آنان، تخصصي صالحيت تائيد

 اي حرفــه و فنــي آمــوزش مــديركل توســط اســتانها، در آزاد اي حرفــه و فنــي هــاي آموزشــگاه امــور بــر نظــارت حكــم يــا و شناســايي كــارت :3تبصــره
  گردد. مي صادر مردمي مشاركت و آزاد هاي آموزشگاه دفتر كل مدير توسط سازمان ستاد در و استان
  است. الزامي عرفي و شرعي مسائل رعايت آزاد، اي حرفه و فني آموزشگاههاي امور بر نظارت فرايند در :4تبصره
  نمايند. گزارش مسئول اعزام كننده، به را كتبا بايد مراتب اين فصل، 76 ماده مفاد تخلفات موضوع مشاهده صورت ناظرين در: 78 ماده

صنفي در مكان معرفي شده جهت آموزشگاه مشروط به اجرا در زمان غير آموزش و اخذ مجوز از: 1تبصره صنفي و  جع ذيربط صدور مجوزمرا انجام فعاليت 
  اداره نظارت بر اماكن عمومي مي باشد.

صورت تغيير استاندارد و تجهيزات حرفه مربوطه حداكثر سه ماه فرصت دارد ، نسبت به تكميل تجهيزات الزم مطابق موسس پس ازاخذ مجوز در : 2تبصره
  با استاندارد اقدام نمايد

صره ستاجر / .:3تب صورت وجود هرگونه اختالف بين موجر و م ضايي  در  ان رفع تا زمبراي مكان معرفي ساير واحدهاي آپارتماني و يا وجود پرونده مفتوح ق
  اجازه صدور پروانه تاسيس ميسر نمي باشدو مشكل ، تائيد مكان آموزشگاه 

صره سس هرگونه تجديد نظر  :4تب سط مو ساس ماده خواهي تو ستورالعمل اجرايي آيين نامه  14بر ا سي و اعالم نظر و د سط هيات نظارت مركزي برر تو
  خواهد شد .

صره موســس موظف اســت نســبت به تســويه كليه تعهدات ايجاد شــده در برابر ، تعطيلي موقت يا دائم آموزشــگاه راي مبني بر  هرگونهپس از صــدور : 5تب
  .الزم را به عمل آوردذينفعان اقدام

  



 

 صفحه7
 

  ):2دستور كار (
مهارت /مدل تعيين شهريه دوره هاي آموزشي كارآموزان ) درخصوص 1398مصوب هيات نظارت مركزي ( )69و ماده( )68ماده(  يهاصالح موضوع:
 هاي فني و حرفه اي آزاد آموزشگاهآموزان 

اي موســـس اي و هزينـــهاســـتراتژي بـــراي تعيـــين نـــرخ شـــهريه دوره هـــاي آموزشـــي برگرفتـــه از اعتبـــارات ســـرمايه: بيـــان مســـئله 
بخـــش و حـــاكميتي لـــذا بـــه منظـــور تـــامين اهـــداف نظـــارتي .ســـازي فراينـــد آمـــوزش اســـت  و متعاقبـــا تقاضـــاي مشـــتري در بهينـــه

ـــي  ـــان  ،دولت ـــارتي منفعـــت عمـــومي ذينفع ـــوزش مه ـــان آم ـــي و و مجري ـــدل شـــهريه آموزشـــگاه هـــاي فن ـــه روز رســـاني م اصـــالح و ب
  در دستور كار قرار گرفت .حرفه اي آزاد 

 
18/08/99 تاريخ به مركزي نظارت هيات يكم و شصت جلسه مصوبه : فعلي متن
 و تاييد به سازمان ستاد در بررسي و ها استان آزاد اي حرفه و فني هاي آموزشگاه هاي تشكل پيشنهادي روند اساس بر 1399 سال احصايي هاي شهريه
 .است رسيده مركزي نظارت هيات تصويب
 دولت، كلي هاي سياست گرفتن نظر در با هرسال ماه دي تاپايان حداكثر آزاد اي حرفه و فني هاي اموزشگاه كارآموزان شهريه ميزان -68 ماده اصالح
 مراحل شرح به سازمان صادره هاي دستورالعمل اساس بر و ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك ساليانه تورم شاخص منطقه، شرايط بازار، تنظيم هاي سياست

 :شود مي تعيين زير
 آزاد اي حرفه و فني هاي آموزشگاه صنفي هاي انجمن كانون توسط آزادمربوطه اي حرفه و فني هاي آموزشگاه صنفي هاي انجمن پيشنهادي شهريه اخذ-1

 :شامل گروه سه در استان
 :ايران شهرهاي كالن-اول گروه

 كرج و عباس بندر اراك، يزد، كرمان، همدان، اردبيل، رشت، قم، شيراز، اروميه، كرمانشاه، اهواز، تبريز، اصفهان، مشهد، تهران،
 :جمعيت نفر هزار 20 از باالتر هاي شهر و ها استان مراكز -دوم گروه

 پاكدشت، آمل، گلستان، سبزوار، شهر، خميني بابل، نيشابور، دزفول، مالرد، كاشان، قدس، شهريار، ساري، گرگان، آباد، خرم قزوين، سنندج، زنجان، اسالمشهر،
 ياسوج سمنان، شهركرد، بوكان، ايالم، خوي، سيرجان، شهر، نسيم بيرجند، شهر، قائم ساوه، بوشهر، ورامين، بجنورد، قرچك، آبادان، بروجرد، آباد، نجف
 .باشند نمي گروه دو در كه كشور هاي شهر هاو شهرستان ساير-سوم گروه

 هاي آموزشگاه صنفي هاي انجمن پيشنهادي شهريه با ارتباط در استان آزاد اي حرفه و فني هاي آموزشگاه صنفي هاي انجمن كانون نظر اظهار و بررسي -2
 استان نظارت هيات به مدارك ارائه و مربوطه آزاد اي حرفه و فني

 .ها آموزشگاه به آن ابالغ و استان نظارت هيات توسط سوم گروه به مربوط هاي شهريه تصويب و بررسي-3
 مردمي مشاركت و ازاد اي حرفه و فني هاي اموزشگاه دفتر به استان كل ادارات توسط 2و1 گروه پيشنهادي شهريه به مربوط مستندات و مدارك ارسال-4

 سازمان مشاركتي و اقتصادي تخصصي كميته به ارائه منظور به سازمان
 دستورالعمل با شهريه تطبيق و 2 و1 گروه دو در اعالمي هاي نرخ ميانگين اساس بر سازمان مشاركتي و اقتصادي تخصصي كميته كارشناسي نظر اعالم -5

 تلفيق كميسيون به تاييد براي ارسال و سازمان هاي
 و آزاد هاي آموزشگاه دفتر توسط ها استان به ابالغ و 2و1 هاي گروه مصوب شهريه تصويب جهت مركزي نظارت هيات به پيشنهادي هاي شهريه ارائه -6

   مردمي مشاركت
  تعيين ميزان شهريه هر آموزشگاه در بازه برابر يا كمتر از حداكثر شهريه مصوب، از اختيارات موسس مي باشد. :69 ماده

) برگزار مي گردند، از شمول شهريه مصوب خارج بوده و توسط موسس و با IDميزان شهريه دوره هايي كه توسط مربي داراي كد شناسه ( :1تبصره
  توافق دريافت كنندگان خدمات يادگيري تعيين مي گردد.

يار، قدرالسهم خود را براساس توافق و  آموزشگاه و بوده ها هآموزشگا مصوب شهريه تابع هاي ارائه شده با مشاركت آموزشگاه يار، دوره شهريه :2تبصره
  درقبال خدمات ارائه شده، دريافت خواهد نمود.

 
  متن پيشنهادي: 

شگاههاي فني و حرفه اي آزاد :68ماده  شهريه دوره هاي آموزشي آموز سرمايه مبلغ  اي موسس و متعاقبا اي و هزينهبرگرفته از اعتبارات 
شتري در ضاي م شد  سازي فرايند آموزشبهينه تقا  و با همكاري انجمنادارات كل آموزش فني و حرفه اي  مديريتبا شهريه  و،مي با

شگاه صنفي هاي ستان آزاد  اي حرفه و فني هاي آموز شگاه صنفي هاي انجمن كانون وشهر  آزاد اي حرفه و فني هاي آموز
دفتر آموزشگاه هاي آزاد و مشاركت مردمي به منظور آگاهي و اطالع رساني به تعيين و يك نسخه از آن جهت بارگذاري در سايت  ،استان

   .دبيرخانه هيات نظارت مركزي ارسال مي گردد
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   مراحل تعيين شهريه :
  نحوه محاسبه نرخ شهريه دوره هاي حضوري : : تعيين شهريه -1

  ساعت )  -( نفريك حرفه پايه نرخ شهريه  = ثابتسرانه هزينه هاي + مستقيمسرانه هزينه هاي  +نرخ سود سرمايه                         

  شامل موارد ذيل مي باشد :  مستقيمهزينه هاي و نحوه محاسبه آن : مستقيم هزينه  -الف 
  هزينه حقوق (حق التدريس) مربي . -1
  هزينه استهالك تجهيزات -2
  هزينه هاي تعمير و نگهداري -3

  هزينه تعمير و نگهداري+ (هزينه استهالك تجهيزات) + هزينه حقوق (حق التدريس) مربي براي يك دوره آموزشي   
     

  شهرستان )در سطح مجموعه نفر ساعت همان دوره آموزشي (بااحتساب ميانگين تراكم كارآموز در حرفه آموزشي مربوط        
                                                                                                                                                         

هاي  -ب نه  بتهزي به آن : ثا ــ حاس هاي  و نحوه م نه  بتهزي ـــي  ثا ـــوري هر دوره آموزش يل حض مل موارد ذ  شــــا
  مي باشد:

  هزينه اجاره بها يا استهالك ساختمان : براساس نرخ متداول اجاره بهاي هر منطقه در يكسال . -1
 هزينه تبليغات .  -2
 هزينه آب ، برق ، سوخت و تلفن .  -3
 ساير هزينه ها -4
  هزينه حقوق ساير كاركنان (غيراز مربي) براساس فهرست ارائه شده به سازمان تأمين اجتماعي .  -5

شگاه وظايف كارمند  ست لذا چنانچه مدير آموز سبه ا شگاه فقط يك بار حقوق قابل محا صره : براي هر يك از كاركنان آموز تب
  ؤسس قابل محاسبه مي باشد . دفتري يا مربي را انجام مي دهد فقط حقوق يك نفر به انتخاب م
  

  هزينه حقوق كاركنان(غيرمربي) + ساير هزينه + هزينه تبليغات +  هزينه استهالك ساختمان يا اجاره + 
  هزينه آب ، برق ، سوخت و تلفن + هزينه بيمه كاركنان (سهم كارفرما)

  
  در تمام حرفه هاي آموزشي (براساس عملكرد سال گذشته)، مجموع ظرفيت آموزشگاه بر حسب نفر ساعت در يكسال             

  

  
درصـــد قيمـــت تمـــام شـــده بـــه عنـــوان ســـود ســـرمايه قابـــل محاســـبه و  35حـــداكثر   ســـود ســـرمايه :  -ب

  .اعمال خواهد بود
  محاسبه مواد مصرفي دوره:-2
 است.مهارت آموز /تامين مواد مصرفي و هزينه هاي مربوط به عهده ي كارآموز - 1
ـــق توادر صـــورت  - 1 ـــوزي ف ـــارت آم ـــوزي /مه ـــار آم ـــرارداد ك ـــرفين و درج در ق ـــه ط ـــواد مصـــرفي و هزين ـــامين م ت

 آموزشگاه به صورت نقدي به مبلغ شهريه كل اضافه خواهد شد.وسط موسس تهاي مربوط 
  نحوه محاسبه نرخ شهريه دوره هاي غيرحضوري : -3

ضوري به ميزان        شهريه دوره هاي غيرح ستاندارد آموزش  80مبلغ  ساعت ا ضوري با رعايت  شهريه دوره هاي ح صد  در
شگاه  شي آموز صورت الكترونيكي و آموزش عملي در كارگاه آموز شود. بنحوي كه آموزش تئوري ب تئوري و عملي تعيين مي 

  برگزار شود.

سرانه هزينه هاي =   
ساعت ) -(نفرمستقيم   

 نحوه محاسبه سرانه 

 ثابتهزينه هاي  =
           )(نفرساعت
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ســـس در ، در حرفـــه هـــاي آموزشـــي آموزشـــگاه، از جانـــب موشـــهريه مصـــوب ادارات كـــل اســـتان نصـــب :1تبصـــره
 دمــي مــي باشــمهــارت آمــوزان، جهــت شــفاف ســازي و آگــاهي الزا /تــابلو اعالنــات و در معــرض ديــد كــارآموزان 

   و در زمان بازديد ناظران، توجه به اين نكته ضروري است.
ــره ــر  : 2تبص ــالهه ــال )2 (س ــه اول س ــاده( ماه ــد م ــر آين ــاس ف ــر اس ــا در)68ب ــر ب ــرفتن نظ ــت گ ــاي سياس ــي ه  كل
 اســـالمي جمهـــوري مركـــزي بانـــك ســـاليانه تـــورم شـــاخص منطقـــه، شـــرايط بـــازار، تنظـــيم هـــاي سياســـت دولـــت،

  نرخ جديد محاسبه و به ذينفعان ابالغ مي گردد. ايران
بـــازه برابـــر يـــا كمتـــر از شـــهريه مصـــوب، از اختيـــارات هيـــات نظـــارت تعيـــين ميـــزان شـــهريه هـــر آموزشـــگاه در  :69 مـــاده

  استان مي باشد.
ــره ــهريه :1تبص ــار، دوره ش ــگاه ي ــاركت آموزش ــا مش ــده ب ــه ش ــاي ارائ ــابع ه ــهريه ت ــوب ش ــگاه مص ــا آموزش ــوده ه  و ب
  يار، قدرالسهم خود را براساس توافق و درقبال خدمات ارائه شده، دريافت خواهد نمود. آموزشگاه
ــره ــهريه:2تبص ــزاري  ش ــايشبرگ ــمينار ، هم ــي  س ــاي گروه ــازآموزي و قرارداده ــاي ب ــي ،كارگاهه ــاي آموزش ــاه ه كارگ

آموزشــگاه هــاي آزاد بــا بنگــاه هــاي اقتصــادي ، اتحاديــه هــا ، اصــناف ، دانشــگاه هــا ، مراكــز آمــوزش عــالي اعــم ازدولتــي 
مــي ) 68تــابع مــاده( وخصــوص ، ادارات ونهادهــاي دولتــي ، موسســات وشــركتهاي داراي مجــوز رســمي و قــانوني فعاليــت 

  (در برگزاي همايش ،سمينار ،و..... اخذ مجوز از مراجع ذيربط الزامي است. )* باشد.
چنانچــه بخشــي از آمــوزش بــه دليــل طــول دوره آمــوزش از ســالي بــه ســال ديگــر نقــل شــود  شــهريه:3تبصــره

ــارآموزي ــه ك ــرارداد اولي ــر ق ــافه ب ــه اض ــت وج ــق درياف ــگاه ح ــا /آموزش ــرخ س ــزايش ن ــه اف ــه بهان ــوزي ب ــارت آم النه مه
  باشد.  مهارت آموز مي/نخواهد داشت و مبناي تسويه حساب قرارداد اوليه با كارآموز 

كـــه  كـــار آمـــوز /مهـــارت آمـــوز  هقـــرارداد كـــارآموزي/ مهـــارت آمـــوزي بـــو ارائـــه انعقـــاد موسســـان موظـــف بـــه  :4تبصـــره
كارگــاه خــارج از (در محــل آموزشــگاه ، مــدل آمــوزش عملــي( مجــازي و حضــوري )، مــدل آمــوزش تئــوري شــامل:

سرفصـــل ، محتـــواي الكترونيكـــي (توليـــد محتـــوا /آفاليـــن /آناليـــن )،تعريـــف پـــروژه عملـــي ،كـــارورزي )، محـــيط آموزشـــگاه
ــا ــوا ،  ه ــهريه، محت ــزان ش ــدت دوره، مي ــول م ــند  ط ــي باش ــين و م ــخه همچن ــك نس ــاظران، در از آن ي ــت ن ــور روي ــه منظ ب

ـــداري ن ـــظ و نگه ـــد در آموزشـــگاه حف ـــان بازدي ـــد.زم ـــق  ماين ـــورد تواف ـــه موضـــوعات م ـــب موســـس در ارائ ـــه  قصـــور از جان هرگون
 تخلف از اصول و قواعد بوده و موسس موظف است پاسخگو باشد .
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  )3دستور كار (
  ) 57اصالح ماده ( موضوع:

 با اقتصادي هاي بنگاه نيازهاي رفع و مخاطبان جامعه با سازي همگام براي آموزش با تغيير فرآيندهايهمزمان  بيان مسئله:
ـــترين بهره وري  پذيري انعطاف رويكرد ـــعار آموزش فارغ از زمان و در كمترين زمان و بيش اعالم و همچنين و مكان تحقق ش

 در خصوص تخلفات صورت گرفته در اجراي اين ماده  ادارات كل استان ها و كانون كشوري

آمــوزش كــل يــا قســمتي از يــك اســتاندارد شــغل و يــا چنانچه متقاضــي دريافــت خــدمات يــادگيري، خواســتار متن فعلي: 
ــارت رســمي براســاس  ــه مه ــت گواهينام ــد ســنجش رســمي ســازمان و درياف ــه شــركت در فرآين ــه منجــر ب شايســتگي ك
ــامي  ــاي معمــول و جــاري آموزشــگاه باشــد، تم ــه صــورت خصوصــي و خــارج از دوره ه ــردد،  ب ــتاندارد مــي گ ســاعت اس

ــ ــه اي آزاد ن ــي و حرف ــاي فن ــگاه ه ــف«وع آموزش ــارت » د«، و »ج«، »ال ــطح مه ــيِ س ــيابي تشخيص ــمن ارزش ــد ض مجازن
، ولــي يــا قــيم مهــارت آمــوز، بنگــاه اقتصــادي و ... توافــق رســمي و كتبــي بــا كــارآموز)، براســاس تعيــين ســطحمتقاضــي (

حــول محــور سرفصــل هــا، محتــوا ، ميــزان شــهريه وطــول مــدت دوره و شــركت در فراينــد ســنجش و ارزشــيابي ســازمان، 
ــيسدر  ــه تاس ــدرج در پروان ــاي من ــه ه ــا و حرف ــته ه ــارچوب رش ــگاه  چ ــل آموزش ــاي خصوصــي در مح ــه دوره ه ــه ارائ ب

  . مبادرت نمايند
  متن پيشنهادي:

ـــه  مجـــازاي فنـــــي و حرفـــــه اي آزاد آموزشـــــگاه هـــــ        ـــه ارائ ـــه صـــورت  خدمــــات يادگيــــريب ســـفارش ب
ـــاد  محـــور ـــس از انعق ـــوزي ، پ ـــارت آم ـــاي مه ـــه متقاضـــيان دوره ه ـــه ب ـــرارداد  /توافقنام ـــوز ق ـــار آم ـــا ك ـــي ب كتب

ــوز / ــارت آم ــامل:   مه ــه ش ــيك ــارتي متقاض ــايي مه ــطح توان ــين س ــوري،  تعي ــوزش تئ ــدل آم ــازي  م ( مج
ـــيو حضـــوري )، ـــوزش عمل ـــدل آم ـــگاه ، م ـــگاه(در محـــل آموزش ـــيط آموزش ـــارج از مح ـــاه خ ـــواي  كارگ ، محت

ـــوا كـــي (الكتروني ـــد محت ـــن )/تولي ـــن /آنالي ـــروژه،آفالي ـــف پ ـــي ، تعري ـــارورزيعمل ـــا)، ك ـــوا ،  سرفصـــل ه ، محت
ــهريه ــزان ش ــدت دوره، مي ــازمانو  طــول م ــنجش و ارزشــيابي س ــد س ــركت در فراين ــارچوب ش ، در چ

  د.نمي باشمندرج در پروانه تاسيس  ي رشته ها
  كل ساعات استاندارد شغلي مي باشد. %30حداقل كف ساعت آموزش ارائه دوره هاي خصوصي شامل : 1تبصره 

ــا اســتاندارد هــاي ســند حرفــه و شايســتگي مشــمول آمــوزش  :2تبصــره  ســفارش اجــراي دوره هــاي آموزشــي مطــابق ب
نمي گردد و موســس موظــف اســت مطــابق بــا ســاعت اســتاندارد مربوطــه نســبت بــه اجــراي آمــوزش و ثبــت دوره بــه  محور

  .صورت عادي در پرتال اقدام نمايد
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  )4دستور كار (
  و تبصره آن 58حذف محتواي ماده  موضوع:

   بيان مسئله:
ـــارت         ـــات نظ ـــري در شصـــت و ششـــمين جلســـه هي ـــالغ مربيگ ـــد صـــدور اب ـــر آين ـــر ف ـــه تغيي ـــت ب ـــا عناي ب

ـــاه  ـــزي مهرم ـــواع مربيگـــري متقاضـــيان ، 1401مرك ـــي هـــاي آموزشـــگاه ان ـــه و فن ـــي آزاد، اي حرف ـــه بايســـت م  ب
ـــور ـــت منظ ـــارت درياف ـــه ك ـــري، شناس ـــابق مربيگ ـــتورالعمل مط ـــراز دس ـــي صـــالحيت اح ـــان آموزش ـــامانه( مربي  س
ـــام ـــدام) س ـــد اق ـــورت در و نماين ـــراز ص ـــرايط اح ـــب و  الزم ش ـــره كس ـــولي، نم ـــارت قب ـــه ك ـــري شناس ـــا  مربيگ ب

ـــذا  نماينـــد دريافـــت ســـال را 5اعتبـــار  و ايـــن مربيـــان تـــابع ضـــوابط و مقـــررات آموزشـــگاههاي آزاد مـــي باشـــد .ل
تعيـــين مـــتن جـــايگزين بـــراي ايـــن مـــاده لـــذا تـــا . ) تكـــراري بـــوده و وجـــود آن ضـــروري نمـــي باشـــد 58 مـــاده(

ـــردد ـــي گ ـــذف م ـــواي آن ح ـــر . محت ـــال حاض ـــين در ح ـــع .همچن ـــور در دوره توســـط من ـــواهي حض ـــدور گ ص
ــــــگاههاي آزاد را  ــــــمآموزش ــــــماره -----  داري ــــــه ش ــــــورخ 100/1400/ 24193نام ــــــت  24/08/1400م رياس

 محترم سازمان 

  
 

  متن فعلي: 
و  اســتاندارد شــغل يــك از قســمتي يــا كــل يــادگيري، بــا خــدمات دريافــت متقاضــي نيــاز هنگاميكــه :58مــاده 

ـــا ـــر از اســـتانداردهاي شـــغل شايســـتگي ي ـــا فرات ـــرآورده نمـــي شـــود و ي و شايســـتگي موجـــود اســـت، آموزشـــگاه  ب
مجازنــــد در چــــارچوب رشــــته هــــا و  IDهــــاي فنــــي و حرفــــه اي آزاد در صــــورت اســــتفاده از مربيــــان داراي 

ــــدمات  ــــده خ ــــت كنن ــــت درياف ــــدريس، درخواس ــــوز ت ــــا مج ــــيس ي ــــه تاس ــــدرج در پروان ــــاي من ــــه ه حرف
يادگيري(كــارآموز، ولــي يــا قــيم مهــارت آمــوز، بنگــاه اقتصــادي و ...) را بــراي مبتنــي بــر توافــق رســمي طــرفين 

ره، اجابـــت نماينـــد و در پايـــان حـــول محـــور عنـــوان، سرفصـــل هـــا، محتـــوا، شـــهريه، محـــل برگـــزاري و مـــدت دو
  ، صادر نمايند.»نمون برگ فصل دهم«دوره گواهي تاييديه حضور در دوره را مطابق محتواي 

ــره: ــا  تبص ــرتبط ب ــررات م ــاير مق ــيكن س ــد ل ــد ش ــازمان نخواه ــمي س ــه رس ــدور گواهينام ــه ص ــر ب ــا منج ــن دوره ه اي
ـــوده و ـــگاه ب ـــاري آموزش ـــادي و ج ـــاي ع ـــوابط دوره ه ـــابه ض ـــا مش ـــي  آن، عين ـــت آن م ـــه رعاي ـــزم ب ـــرفين مل ط

  باشند.
  

  ---------متن پيشنهادي:
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  )5ستور كار (د
 يورامجلس ش 27/11/1380مصوب ميمستق يهااتيقانون مال46ماده11موضوع بندابطال تمبر مالياتيحذف موضوع: 

 )66)ماده (3() و بند 29) ماده (10صدور و تمديد پروانه تاسيس اصالح مفاد بند (روند ي از اسالم
  

  بيان مسئله:
با توجه به تغيير شرايط صدور و تمديد مجوز هاي كسب و كار بر اساس مفاد صدو شصت و هشتمين جلسه شوراي عالي     

ستورالعمل اداري، و صره) 5( بند تكليف انجام د صالح قانون) 7( ماده) 4( تب  كلي هاي سياست اجراي قانون) 7( و) 1( مواد ا
صل صوب 44ا صاد دارايي  صدورمجوز مراجع براي 15/11/1399 م سب و كار وزارت امور اقت شرايط ك سهيل  ستورالعمل ت د

شوراي  صوب مجلس  سب و كار م شرايط ك سهيل  ستگاه هاي اجرايي و قانون ت ابالغيه معاون اول رئيس جمهور به تمامي د
 مالياتي تمبر ابطال براي روندي و دستور اعالني شبخ كار و كسب هاي مجوز اسالمي به عنوان قوانين باالدستي كه در صدور

 كشور مالياتي سيستم به اتصال براي مجوزها درگاه رو پيش هاي سياست به عنايت با طرفي و ذكر نشده است ، و از تدوين
  . يكن تلقي گردد لم براي صدور و تمديد  پروانه تاسيس آموزشگاه كان مالياتي تمبر ابطال رسد مي نظر به

  متن فعلي:
  :آزاد يو حرفه ا يآموزشگاه فن سيتاس يمتقاض تكاليف : 29 ماده

و تبصره هاي آن، در  26و بارگذاري مستندات مندرج در ماده  آزاد يو حرفه ا يآموزشگاه فنثبت تقاضاي تاسيس  .1
 درگاه ملي مجوز هاي كسب و كار و درگاه تخصصي پرتال جامع سازمان براساس راهنماي پرتال

 و تبصره آن 28دريافت كد رهگيري از پرتال طبق ماده  .2
 آن تحويل تصوير برابر با اصل متقاضي تاسيس وبه نام  ي با كد رهگيريسند مالكيت و يا اجاره نامه رسمارائه  .3
تامين شرايط محيطي موثر در ارائه خدمات يادگيري با كيفيت، مطابق مفاد اين دستورالعمل و به تاييد هيات  .4

 كارشناسي ارزياب
 عمومي ناجا بر خط در درگاه ملي  اماكن نظارت بر اداره آموزشگاه ازاختمان موقعيت انتظامي س يهتائيدارائه  .5
 تامين تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مطابق مفاد اين دستورالعمل و به تاييد هيات كارشناسي ارزياب .6
ك مجاز براساس تامين شرايط محيطي و تجهيزات آموزشي و كم تائيد نهائي رشته ها و حرفه هاي آموزشياخذ  .7

 آموزشي
 و تبصره هاي آن» نام آموزشگاه نييضوابط تع«بر اساس مفاد فصل  پيشنهاد نام آموزشگاه .8
 پرتال قياز طر سيصدور پروانه تاس نهيپرداخت هز .9

 ياسالم يمجلس شورا 27/11/1380مصوب  ميمستق يها اتيقانون مال 46ماده 11موضوع بند  ابطال تمبر مالياتي .10
  

 :پيشنهادي متن
  ) 29ماده(  10حذف بند  

  )66)ماده (3و بند (

  

  

  

  

ش ن  
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  قانون ماليات هاي مستقيم : 46متن قانون ماده 
 45شود (به استثناي اوراق مذكور درمواد از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده مي		ـ 46اده م

التجاره پنج هزار مالالتجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و همچنين اوراق بيمه مالكاشف از حقوق مالكيت نسبت به ) و اسناد اين قانون 48و 
 .) ريال حق تمبر دريافت خواهدشد1000وضعيت مسافري يك هزار () ريال و بارنامه زميني و صورت 5000(

د و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كاال و ساير اطالعات مربوط رادر آن درج نمايند هاي حمل و نقل مسئول تنظيم دقيق بارنامه هستنموسسه
 .و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال ازتاريخ صدور نگاهداري كنند

 :شودتمبر اخذ مياز اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق	تبصره ـ

معافيت مذكور، مبلغ شوند، بابت صدور كارت ن كه به انحاي مختلف ازانجام دادن خدمت وظيفه معاف ميـ از كارت معافيت هر يك از مشموال 1
 .) ريال10،000ده هزار (

 .) ريال50،000المللي مبلغ پنجاه هزار(ـ از هر گونه گواهينامه رانندگي بين 2

دويست هزار  شود مبلغسيله نقليه كه به صورت موقت وارد كشور ميهر وـ از هر پالك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري  3
 .) ريال200،000(

 .) ريال1000اعتبار مبلغ يك هزار (ـ از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال مدت  4

 .) ريال1000از كارنامه وگواهي نامه دانش آموزان دوره ابتدايي، راهنمايي ومتوسطه مبلغ يك هزار ( -5

 .) ريال10،000،كارشناسي ارشد، دكترا و باالتر مبلغ ده هزار(، كارشناسياز دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني – 6

 .) ريال20،000، راهنمايي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار (هاي ابتداييـ از گواهي ارزش تحصيلي دوره 7

 .) ريال50،000اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار (و حرفههاي فني ـ از گواهي ارزش تحصيلي دوره 8

 .) ريال20،000ـ از پروانه مامايي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار ( 9

ــــه مشــــاغل ـــــ10 ــــ100،000،دامپزشــــكي و داروســــازي مبلــــغ يكصــــدهزار (، پيراپزشكي، دندانپزشــــكيپزشــــكي از پروان  .ال) ري
ـــ 11 ـــيسـ ـــواز تأس ـــدني ،از ج ـــدي و مع ـــدهاي تولي ـــايي واح ـــارت شناس ـــانيك ـــارت بازرگ ـــي و ، ك ـــت و كارشناس ـــه وكال ، پروان

ـــه ـــاير پروان ـــدهزار (س ـــغ يكص ـــدور مبل ـــت ص ـــار، باب ـــزار 100،000هاي كســـب و ك ـــاه ه ـــغ پنج ـــا مبل ـــد آنه ـــت تجدي ـــال و باب )ري
 .) ريال50،000(

  
 

  
  
  
  


