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 نحوه احراز صالحيت مربيان
: مربيان بايد حائز شرايط عمومي و اختصاصي زير باشند : 25ماده   

  :شرايط عمومي: الف 

 . تابعيت ايران.  1

مسلمان يا پيرو يكي از اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران ،     .  2

 . التزام عملي به احكام ديني و داشتن حسن شهرت

 دارا بودن صالحيت سياسـي و فرهنگـي و عـدم وابسـتگي بـه رژيـم گذشـته و التـزام بـه رعايـت           .  3

 . قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

 . دم اشتهار به فساد اخالقي و تجاهر به فسقع.  4

 . عدم اعتياد به مواد مخدر.  5

 .عدم سابقه محكوميت كيفري موثر كه باعث محروميت از حقوق اجتماعي باشد.  6

 . دارابودن سالمت جسمي متناسب با حرفه مورد آموزش.  7

 . معافيت تحصيلي براي آقاياندارا بودن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم يا .  8

 : شرايط اختصاصي: ب        

ارايه گواهينامه دوره آموزشي فنون تدريس و يا پداگوژي عمومي براساس استانداردهاي آموزشـي مصـوب   . 1

 سازمان 

افرادي كه در دوره تحصيالت دانشگاهي واحد هاي درسي مرتبط بـا پـداگوژي را گذرانـده انـد و      :تبصره

درصد از  دوره پداگوژي را پوشش مـي دهـد بـا ارائـه مسـتندات الزم و بـه        80حداقل  واحدها  محتواي اين

 .تشخيص هيات نظارت استان از ارائه گواهينامه مهارتي پداگوژي معاف مي باشند



 

 

آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشـگاه هـاي    1دارا بودن مدرك تحصيلي بر اساس جدول شماره .    2

 هيأت محترم دولت  18/5/1385ه اي آزاد مصوب فني و حرف

 5براي متقاضياني كه در رشته مربوطه كمتـر از  ,مورد درخواست دارا بودن گواهينامه مهارت در حرفه  -3

 . سال سابقه مربيگري در سازمان داشته باشند 

ربي و يا كانون ارائه گواهي يا تائيديه دوره تخصصي در حرفه مورد درخواست كه توسط مركز تربيت م-4

 .كشوري با هماهنگي مركز تربيت مربي برگزار مي گردد

مهـارت معـاف مـي     دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم به باال در حرفه مربوطه از ارائه گواهينامـه  : 1تبصره 

 .باشند

ـ      :  2تبصره  ر چنانچه سازمان براي تامين نيروي انساني آموزشي واجد شرايط مـورد نيـاز بخـش خصوصـي ب

درصـورت كسـب     ،اساس استاندارد هاي ذيربط درحرفه هاي مورد تقاضا آزمـون سراسـري برگـزار نمايـد     

 .گردد برطبق ضوابط و مقررات براي قبول شدگان گواهينامه مهارت صادر مي ،حدنصاب نمره قبولي

ـ   ،در صورت تغيير استاندارد ها:  3تبصره ه  ارايـه  موسس موظف است ظرف مدت حداكثر يك سال  نسـبت  ب

گواهينامه و يا گواهي شركت در دوره  بازآموزي مربي كه توسط مركز تربيت مربي يا كانون انجمن هاي صنفي 

 .اقدام نمايد , ريزي و اجرا مي شودكز تربيت مربي برنامه مرآموزشگاه هاي آزاد كشور با هماهنگي 

هـاي فنـي و حرفـه اي آزاد كـه داراي      آموزشـگاه به كارگيري متخصصان خارجي جهت تدريس در  :4تبصره  

صالحيت تخصصي و توانايي كافي براي ارائه خدمات آموزشي درحرفه معيني هستند بنابـه تشـخيص هيـات    

  .نظارت استان يا هيات نظارت مركزي و اخذ مجوزهاي قانوني از مراجع ذيريط بالمانع است

دارندگان الواح درجه يك تا چهار از سوي شـوراي   ،ي مهارتبرگزيدگان مسابقات ملي و بين الملل : 5تبصره   

تخصـص و   ،ارزشيابي هنرمندان و يا كساني كه به تشخيص هيات نظارت استان داراي سوابق تجربي ارزنده



 "ب  "بنـد  2از  رديـف  ،در صورت دارا بودن ساير شـرايط  ،يا قابليت هاي ويژه اي در حرفه مرتبط مي باشند

 .معاف مي باشند) درك تحصيليارائه م(  25ماده 

سال در سمت  5مربياني كه تا قبل از ابالغ اين شيوه نامه براساس ضوابط و مقررات مربوط كمتر از  : 6تبصره 

 .سال شرايط خود را با مفاد اين اصالحيه تطبيق دهند 2مربي آموزشگاه اشتغال داشته اند موظفند ظرف مدت 

قسمت  ب اين ماده  جهت  متقاضيان واجد شرايط اخذ ابالغ  4چنانچه اجراي دوره هاي موضوع بند  : 7تبصره

سـمينارها و دوره هـاي آموزشـي مربيـان     , مربيگري در هنگام تقاضا حسب نظر كارگروه مشترك همايش ها

دفترموسسـات   –مركز تربيت مربي -كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد كشور(آموزشگاه هاي آزاد 

مستقر در مركز تربيت مربي  امكانپذير نباشد،  در صورت  اخـذ تعهـد   ) كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي

كتبي از مربي مبني بر شركت در اولين دوره مربوط كه توسط مركز تربيت مربي و يا كانون انجمن هاي صنفي 

 6مي گردد، صدور ابالغ مربيگري با اعتبـار حـداكثر   آموزشگاه هاي آزاد كشور با هماهنگي مركز مذكور برگزار 

 .بالمانع است,ماهه براي اين دسته ازمتقاضيان با رعايت ساير ضوابط و مقررات

به عهده   25ماده  "ب "مسئوليت بررسي و تائيد اوليه ي صالحيت اختصاصي مربيان با رعايت بند  : 26ماده 

  .موسس آموزشگاه است

استان موظف است براساس گردش كار ذكرشده درتبصره يك اين ماده حـداكثرظرف   هيات نظارت : 27ماده 

اين دسـتورالعمل    25ماده ) ب ( و ) الف ( ي مدارك مثبته مطابق بند  مدت يك ماه پس از معرفي مربي و ارايه

ازسوي  )اين دستورالعمل 136لغايت  130مندرج درصفحه (به همراه قرارداد منعقده فيمابين موسس و مربي 

درغيـراين  . نسبت به صدور ابالغ مربي اقدام نمايـد  ،درصورت تاييد ،ضمن انجام  بررسي هاي الزم ،موسس

 .عدم تاييد مراتب را دراسرع وقت كتباً به موسس اعالم نمايد ،صورت

  نحوه  صدور ابالغ مربي از طريق سامانه پرتال: 1تبصره 

تحصيلي و آموزشي مربي پيشنهادي در قسمت مربوطه سـامانه پرتـال و تاييـد آن  و     ،ورود اطالعات فردي-1

 .ارايه مدارك مثبت به مركز معين توسط موسس



بررسي مدارك واصل شده مثبت از موسس با توجه به اطالعات درج شـده در پرتـال و درصـورت تكميـل     -2

 .تاييد مراتب توسط مركز ،بودن مدارك

 .دم تاييد مراتب درپرتال توسط اداره كلبررسي وتاييد يا ع -3

گواهي عدم سوء پيشينه و  ،تائيديه حراست استان(ارسال نامه صالحيت هاي فردي  ،پس ازتاييد اداره كل -4

 .به مراجع ذيصالح توسط مركز) گواهي عدم اعتياد

ز مراجع مربوطه بـه  پس از اخذ پاسخ الزم ا) سوء پيشينه و عدم اعتياد(ورود اطالعات صالحيت هاي فردي-5

 . پرتال توسط مركز

 .ورود اطالعات صالحيت هاي فردي اخذ شده از حراست اداره كل به پرتال توسط مركز -6

 .طرح موضوع توسط اداره كل در هيأت نظارت استان -7

ورود اطالعات مربوط به صورتجلسه هيأت نظارت استان و اخذ كد شناسه مربي از سيستم  پرتـال توسـط   -8

 .ره كلادا

 

آئـين نامـه نحـوه تشـكيل و اداره      2مبالغ مربوطه مندرج در جدول شـماره  (ورود اطالعات فيش واريزي  -9

هيات محترم دولت به حساب در آمد عمـومي كشـور    18/5/1385هاي فني و حرفه اي آزاد مصوب  آموزشگاه

در پرتـال توسـط   ) ركـزي هيات نظـارت م  26/10/1390نزد خزانه داري كل وفق مصوبه جلسه چهارم مورخ 

 .موسس

 .اخذ اصل فيش واريزي و تاييد مبلغ فيش واريزي درپرتال توسط مركز-10

 .تأييد نهايي مبلغ فيش واريزي درپرتال توسط اداره كل -11

 .صدور ابالغ مربي آموزشگاه توسط اداره كل -12

ند نسبت به بكـارگيري مربـي در   موسس مي توا ،اين ماده 1تبصره   6لغايت  1پس ازاحراز مراحل  :2تبصره 

ادامه فعاليت مربي مـذكور تـا    ،و در صورت عدم تاييد مربي توسط هيات نظارت استان آموزشگاه اقدام نمايد

 .گردد لكن بكارگيري وي براي دوره بعدي ممنوع بوده  و تخلف محسوب مي. پايان همان دوره بالمانع است



اين دستورالعمل در چند حرفه يـا رشـته و    25ماده ) ب( و) الف ( بند بكارگيري يك مربي با رعايت  : 3تبصره 

چند آموزشگاه مشروط به احراز شرايط اين دستورالعمل و همچنين عدم تـداخل سـاعات آموزشـي، بالمـانع     

 . است

  شرايط تمديد ابالغ مربيگري :28ماده    

 .اين دستورالعمل  25اده استمرار شرايط عمومي و اختصاصي مربي  آموزشگاه بر اساس م.  1

 در سال و در) تخصصي/عمومي (ساعت آموزش هاي ارتقا مهارت  20ارائه گواهي گذراندن حداقل . 2

و يـا كـانون   مركز تربيت مربـي  سمينار ها و كار گاه هاي آموزشي تخصصي كه توسط  ،همايش ها, دوره ها  

 . برنامه ريزي و اجرا مي شودتربيت مربي  مركزانجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد كشور با هماهنگي 

 . اجراي حداقل يك دوره آموزشي مرتبط در طول مدت اعتبار ابالغ مربيگري.3

آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه  2پرداخت مبالغ مربوطه مندرج در جدول شماره . 4

آمد عمومي كشور نـزد خزانـه داري كـل وفـق      هيات محترم دولت به حساب در 18/5/1385اي آزاد مصوب 

 .هيات نظارت مركزي 26/10/1390مصوبه جلسه چهارم مورخ

 25به تصويب هيات نظـارت مركـزي رسـيد و جـايگزين مـاده       20/10/1393اين اصالحيه درتاريخ            

هـاي فنـي و حرفـه اي آزاد      ضوابط و دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه 28لغايت 

 .هيات نظارت مركزي مي گردد 14/6/1388مورخ 

 


