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  مالکیت یا اجارٌ وامٍ کپی سىد 

 درصدقبولی  01نفر با 01حداقل  آخریه لیست قبًلی کارآمًزان آمًزشگاٌ 

 یک برگ                                                 پًشٍ                          





 بسمه تعالی
 3مفر                                                           53آیین نامه اجرایی مصوب 43وتبصره ماده43درعایت ماده                                                                                برنامه وساعات کارآموزشگاه /مجتمع آموزشی               

 رشته های :رشته/                                                                                     شماره وتاریخ مجوزبرگزاری دوره                                                         شماره وتاریخ پروانه تاسیس     
 :شماره تلفن                                                                                                                                                                                                     نشانی آموزشگاه مجتمع آموزشی         

یف
رد

 

نام ونام 
خانوادگی 

 مربی

شماره 
تاریخ 

 مربیگری

عناوین 
دوره های 
 آموزشی

 کد
 استاندارد

 شماره
 کارگاه

  روزهای هفته

 حشیفت صب
 

 شیفت بعدازظهر

نبه
ش

نبه 
کش

ی
نبه 

وش
د

نبه 
ه ش

س
نبه 

رش
چها

نبه 
ج ش

پن
 

 ساعات  تاریخ تدریس
 تدریس

زان
آمو

کار
داد

تع
 

 ساعات  تاریخ تدریس
کار تدریس

داد
تع

 

  تا از پایان شروع  تا از پایان شروع
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ي كشور فه  ي وح ما آمو ف رت                                          سا اعيرفا كارو، تعاو و  جت
د ي آ ات كارآمو ر كل موس                د

 (( آماركارآمو))                        
: شگا  نام آمو

مو ر رآ كت  ت ش شي ج ر آمو ا  فه                      :شتهاسامي كارآمو ر                      : ح د  ارك گ بي ب                                   :نام م
ا ار ش بي ساش ي                    :يي م بيگ ار كارت م ر                        :ش ر                 :تاريخ ش                                     :تاريخ پايا 

ج    ر  : ر اري  گ  ف           هاي  ب
 

ساعت    : ا ر اري  گ ا          لغايت ساعت             ساعات ب راب                  يژ آمو به خواه     ا
 
 

دگيونا نا  رديف ا نا پدر خانو ی رش ي تولد تاريخ م  مدرك تحصي
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و اند. كت ن جانب                                         ش شي اي ركا آمو ا فوق   كارآمو
بوطه:                                        بي م گي م نام خانوا  محل امضاء                                                    نام 

 
 
شگانا آمو گي مدي نام خانوا  محل امضاء                                                                                           :م 
 

شگا      - رآمو ا فوق  و اند.رثبت نام                                                   كارآمو كت ن شي اعام شد ش  ر آمو
آماري) ظ- ا بامجو كارآمو ر آتعدا مجو (فيت(  ر وا  شي)ع انه تاسيس مو ايد.باپ  مطابقت مي ن

رعايت موار ن مور تاييداستر ارائه شد ا اشته  م را گي ا اه  ه
 
 

ول  دگي م دموسنا ونا خانو ي آ كز ات كارآمو دگي ريي                                          :م كزنا ونا خانو  س م
مضاءتاريخ  مضاء تاريخ                                                                                                                و  و

 
 
 

شگا- ه آمو  ن
ه ب-  آمار: ايگانين
رسين- ه با  ن
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 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
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  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      
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 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 -توجه به نوع دوره درج شده در پرتال (خصوصي 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

   انطباق محتواي تابلو آموزشگاه با دستورالعمل مربوطه 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

   نصب نرخ شهريه مصوبه سازمان در تابلو اعالنات 21

   نصب ابالغ مديريت در تابلو اعالنات 22

   مربيگري مربيان در تابلو اعالناتنصب ابالغ  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

   برداري ارباب رجوعجهت بهره  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

   اخذ شهريه بيش از نرخ مصوب و يا اخذ هرگونه وجه غيرقانوني تحت هر عنوان از كارآموزانعدم  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
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 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

يف
رد

 

 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

يف
رد

 

 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
- ....................................      ...................................... 

- .................................       ...................................... 

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

يف
رد

 

عت حرفه استاندارد كد حرفه نام
سا

 
ارد

اند
است

 

يخ
تار

 
وع
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د

 

 تاريخ
 خاتمه
 دوره

 نام و نام
 خانوادگي

 مربي

 ساعت هفته در دوره برگزاري روزهاي
 شروع
 كالس

 ساعت
 خاتمه
نبه كالس

ش
 

ك
ي

 
نبه

ش
 

 دو
نبه

ش
 

 سه
نبه

ش
نبه 

رش
چها

 

نج
پ

 
نبه

ش
 

معه
ج

 
1                

2                

3                

4                

5                

 

 : امضاء و خيتار       :نيناظري خانوادگ نام و نام
- ....................................      ...................................... 

- .................................       ...................................... 

 ..................... آموزشگاه  ريمد/  مؤسس  امضاء و مهر
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 :نيناظر توسط شدهي بررس موارد -5

 تخلف مشاهده شده است حوزه عنوان حيطه رديف
 خير بلي مؤسس مدير

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

 پذيرش كارآموز بيش از ظرفيت مجاز  2
    × (بررسي از طريق نظارت حضوري و پرتال سازمان)

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

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

-.................................       ...................................... 

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



4 

 

 :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
- ....................................      ...................................... 

-  .................................      ...................................... 

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