
اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان کرمانشاه 

هاي فنی و حرفه اي آزادآموزشگاه/ ابالغ مربیگري درشرایط الزم جهت متقاضیان صدور کارت 

آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههاي فنی و (( بر اساس ضوابط و دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی
))حرفه اي آزاد

داشتن تابعیت جمهوري اسالمی ایران .- 1
از اقلیت هاي دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران با التزام عمل به داراي دین اسالم یا یکی-2

احکام دینی و داشتن حسن شهرت
دارا بودن صالحیت سیاسی،فرهنگی و عدم وابستگی به رژیم گذشته با التزام به رعایت قانون اساسی جمهوري - 3

اسالمی ایران .
عدم اشتهار به فساد اخالقی .- 4
یاد به مواد مخدر .عدم اعت-5
.که باعث محرومیت  از حقوق اجتماعی باشدعدم سابقه محکومیت کیفري مؤثر - 6
دارا بودن سالمت جسمی مناسب با حرفه مورد تقاضاي آموزش .- 7
دارابودن گواهی پایان خدمت عمومی، معافیت دائم یا معافیت تحصیلی براي آقایان .-8

مختلف :رشته هاي مربیگري در شرایط اختصاصی 
مصوب آموزشیاستانداردهايبراساسعمومیپداگوژيیاوتدریسفنونآموزشیدورهگواهینامهارایه- 1

سازمان
واندگذراندهراپداگوژيبامرتبطدرسیهايواحددانشگاهیتحصیالتدورهدرکهافرادي:تبصره

بهوالزممستنداتارائهبادهدمیپوششراپداگوژيدورهازدرصد80حداقلواحدهااینمحتواي
.باشندمیمعافپداگوژيمهارتیگواهینامهارائهازاستاننظارتهیاتتشخیص

حرفهوفنیآموزشگاه هايادارهوتشکیلنحوهنامهآیین1شمارهجدولاساسبرتحصیلیمدركبودندارا-2
لحاظتخصصیوفنی، عمومیهايتوانائیسایرهمچنینودولتمحترمهیأت18/5/1385مصوب آزاداي

مصوب.آموزشیهاياستاندارددرشده
مربوطهرشتهازتقاضاموردحرفهدرمهارتگواهینامهبودندارا- 3

می معافمهارتگواهینامهارائهازمربوطهحرفهدرباالبهدیپلمفوقتحصیلیمدركدارندگان:تبصره
.باشند
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رشته مراقبت و زیبایی
دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل دیپلم براي متقاضیان رشته مراقبت و زیبایی ( با ارائه سابقه کار مرتبط -

و با مطابق حرفه هاي درخواستی مرتبط مهارت فنی و حرفه اي هاي سال و ارائه گواهینامه 5حداقل 
موافقت هیأت نظارت استان  )

رشته طراحی و دوخت
سابقه کار مرتبط و ارائه سال 4حداقل دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل دیپلم طراحی و دوخت ( با ارائه -

ساعت گواهینامه مرتبط مهارت فنی و حرفه اي مطابق با حرفه هاي درخواستی ) و طرح در 1400حداقل 
هیأت نظارت استان و اخذ موافقت هیأت نظارت .

سابقه کار مرتبط)سال 4حداقل وق دیپلم طراحی و دوخت ( با ارائه دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی ف-
سابقه کار مرتبط)سال 2حداقل ( با ارائه دن مدرك تحصیلی لیسانس مرتبط دارا بو-

رشته صنایع دستی و هنري
دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل لیسانس مرتبط  بر اساس استاندارد مصوب حرفه ها .-
دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل دیپلم براي متقاضیان برخی ار حرفه هاي رشته صنایع دستی ( با ارائه -

مطابق ساعت گواهینامه مرتبط مهارت فنی و حرفه اي 1200و ارائه حداقل سابقه کار مرتبط سال 5حداقل 
)با حرفه هاي درخواستی 

شده دراستانداردهايلحاظوتخصصیعمومی،فنیتواناییهايوهمچنینتحصیلیمدركحداقلدارا بودنسایر رشته ها :
.مربوطهمصوبآموزشی
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مدارك صدور اولین ابالغ مربیگريمراحل و 
مراجعه متقاضی به آموزشگاه و تکمیل فرم معرفی نامه مربی/ مؤسس .- 1

تکمیل پرونده اولیه و -2
تأیید مؤسس 

آموزشگاه شامل :

شناسنامهتصویر تمام صفحات- 1
تصویر کارت ملی -2
تصویر کارت پایان خدمت - 3
تصویر آخرین مدرك تحصیل - 4
قطعه ))6(( 3* 4عکس -5
ارائه سابقه آموزشی مطابق شرایط رشته و حرفه هاي - 6

درخواستی
تصویر گواهینامه هاي مهارت فنی و حرفه اي مطابق شرایط - 7

رشته و حرفه هاي درخواستی
)CBTگواهینامه آموزش روشهاي نوین تدریس (ارائه -8
ارائه فرم معرفی نامه آموزشگاه-9
ساله بین مؤسس و مربی 5یک تا قرارداد- 10
فرم درخواست صدور ابالغ مربیگري ارائه -11
تکمیل شده مشخصات مربیان آموزشگاهارائه فرم -12

5تا 1سال می توانند مطابق مدت  قرارداد ابالغ 5متقاضیانی در صورت ارائه قرارداد تا سقف (( : 1تبصره
)).ساله دریافت نمایند

ي دولتی باشد آخرین حکم و نهادهاارگانها، پیمانی یا قراردادياگر متقاضی کارمند رسمی: 2تبصره 
کارگزینی به جاي تشخیص هویت و اپیوم ارائه گردد .

با تأیید آموزشگاه و مرکز مربوطه .آموزشی سازمان،  تأییدیه پرتالدریافت - 3

رفی نامه اپیوم و تشخیص هویت :دریافت معتأیید مرکز  و - 4

(معرفی می تواند از طریق آموزشگاه مربوطه صورت پذیرد ) مراجعه به آموزشگاه مربوطه
 حرفه اي .متقاضیان شهرستانها با مراجعه به مراکز آموزش فنی و
. متقاضیان شهر کرمانشاه با مراجعه به واحد چاپ و تکثیر و با تأیید کارشناس مربوطه

دریافت نتایج اپیوم و تشخیص هویت و درج در پرونده .-5

)ه اداره کل ( متقاضیان شهرستانهامرکز و ارجاع بآموزشی سازمان ازپرتالمدارك و دریافت نامه تأییدیه - 6

تشکیل پرونده در شهرستان پس از این مرحله پرونده طی نامه به اداره کل ارسال می گردد)تذکر: ( در صورت  
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دریافت معرفی نامه حراست از کارشناس مربوطه و حضور شخص متقاضی در اداره حراست جهت تکمیل فرم هاي - 7

مربوطه: همراه داشتن اصل و یک نسخه کپی برابر اصل مدارك  زیر الزامی است.

اصل کارت پایان خدمت ))–اصل آخرین مدرك تحصیلی –اصل کارت ملی –((اصل شناسنامه 

کپی جوابیه اپیوم و تشخیص هویت      

دریافت جواب حراست و درج در پرونده متقاضی-8

.واریز مبلغ تعیین شده به حساب آموزش فنی و حرفه اي و درج در پرونده-9

پرتال آموزشی سازمان توسط مرکز مربوطه .در تکمیل و تأیید نهایی اطالعات - 10

.با تعیین  وقت جهت تحویل تحویل پرونده تکمیل شده به کارشناس مربوطه و اخذ رسید-11

.بررسی نهایی مدارك و مستندات ارائه شده-12

و صدور کارت/ ابالغدر پرتال آموزشی سازمان اخذ تأییده هاي الزم-13

امضاء و ثبت  ابالغ-14

رهتحویل ابالغ صاد- 15

ارسال پرونده به بایگانی-16

و دریافت نامه تأییدیه مرکز، 6کرمانشاه) تا مرحله شهر الزم به ذکر است در شهرستانهاي استان(به غیر از : تذکر
کلیه مراحل زیر نظر مرکز شهرستان انجام می پذیرد .
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مدیریت ومربیگري آموزشگاههاي فنی وحرفه اي هزینه صدوروتمدیدپروانه تاسیس وهزینه تمدیدکارت -2جدول شماره 
آزاد

عناوین رشته هاي آموزشی

هزینه تمدیدهزینه صدور
پروانه 
تاسیس
(با اعتبار

ساله)5

کارت
مدیریت
(با اعتبار

ساله)5

کارت
مربیگري
(با اعتبار

ساله)5

پروانه 
تاسیس
(با اعتبار

ساله)5

کارت
مدیریت
(با اعتبار

ساله)5

کارت
مربیگري
(با اعتبار

ساله)5

–امور مالی و بازرگانی –امور اداري 
خدمات آموزشی–بهداشت و ایمنی 

–صنایع دستی و هنر –(مدیریتی) 
–گردشگري –طراحی و دوخت 

-هتلداري
صنایع غذایی

375/000
ریال

190/000
ریال

190/000
ریال

90/000
ریال

90/000
ریال

90/000
ریال

-(امور زراعی و باغی )کشاورزي 
-کشاورزي (امور دامی و آبزیان )

ماشین آالت
محیط زیست و منابع –کشاورزي 

طبیعی

500/000
ریال

250/000
ریال

250/000
ریال

250/000
ریال

125/000
ریال

125/000
ریال

-برق–الکترونیک –اتومکانیک 
–صنایع جوشکاري - بیوتکنولوژي
صنایع –صنایع چوب –صنایع چاپ 

–صنایع فلزي –شیمیایی 
-حمل و نقل- تاسیسات
کانی هاي –عمران -صنایعنساجی

–مخابرات –متالوژي –غیر فلزي 
معدن–مکانیک -مدیریت و صنایع

625/000
ریال

300/000
ریال

300/000
ریال

300/000
ریال

150/000
ریال

150/000
ریال

750/000فناوري اطالعات
ریال

375/000
ریال

375/000
ریال

375/000
ریال

190/000
ریال

190/000
ریال

مأخذ: آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي آزاد
سال می باشد. لذا  با توجه به شرایط 5هزینه هاي مذکور در جدول فوق جهت کارتهاي با اعتبار تذکر: 

شده مبلغ قابل پرداخت بصورت ذیل محاسبه می گردد:متقاضی و مدت مذکور در قرارداد ارائه 

پرداخت قابل مبلغ = شماره جدول مندرج مبلغ × قرارداد در مندرج زمان مدت


