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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﺻﻼح آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ و اداره آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎی آزاد ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺗﻨﻔﯿﺬ
آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۱۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ۱۳۷۰

ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۱۷. ۷. ۱۳۷۰ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده )(۱۱۱
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ۲۹. ۸. ۱۳۶۹ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد :آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ
و اداره آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎی آزاد ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای )ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎره  ۳۴۶۳۲ﻣﻮرخ  ۱۶. ۷. ۷. ۱۳۶۵و ﺷﻤﺎره
۱۲۲۷۶۸.ت۳۷۲هﻣﻮرخ  (۲. ۱۰. ۱۳۶۹در ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ) (۱۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽﮔﺮدد .
 – ۱ﻣﺎده ) (۱آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد:
“ﻣﺎده  – ۱ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﺎرآﻣﻮزی آزاد و آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای آزاد ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱۳ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺼﻮب
 ۱۳۴۹و ﻣﺎده ) (۱۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب  ۲۹. ۸. ۱۳۶۹ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ،آﻣﻮزش
داده ﻣﯽﺷﻮد ”.
 – ۲در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﻣﻨﺪرج در ﻓﺼﻞ اول آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﻤﺎت “ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮز”“ ،ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزان” و “ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزی” ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت “ ﮐﺎرآﻣﻮز”،
“ﮐﺎرآﻣﻮزان” و “ﮐﺎرآﻣﻮزی” ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .
 – ۳ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه ) (۲ﺑﻪ ﻣﺎده ) (۱۰آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .
“ﺗﺒﺼﺮه  – ۲ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ارﮔﺎﻧﻬﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﻔﺎد
ﺑﻨﺪﻫﺎی ) ۳و  (۴ﻣﺎده ) (۱۰و ﻣﻮاد )(۱۱و ) (۲۳اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎرف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ”.
 – ۴ﻣﺎده ) (۱۳آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ و اﺻﻼﺣﯽ آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد .
“ﻣﺎده  – ۱۳ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﺤﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎیﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺮای رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﻄﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ ”.
 – ۵در ﺗﺒﺼﺮه ) (۱ﻣﺎده ) (۱۳ﻋﺒﺎرت “ﻇﺮف ﯾﮑﺴﺎل” ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت “ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن” ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .
 – ۶ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه ) (۳ﺑﻪ ﻣﺎده ) (۱۳آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد “ .
ﺗﺒﺼﺮه  – ۳دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ،دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده را اﺟﺮاﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ”.
 – ۷ﻣﺎده ) (۱۵آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد .
“ﻣﺎده  – ۱۵دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ در اﺟﺮای ﺿﻮاﺑﻂ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در اﻣﺮ آﻣﻮزش،
ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ”.
 – ۸ﻣﺎده ) (۲۱آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد .
“ﻣﺎده  – ۲۱ﮐﺎرآﻣﻮزان ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ) (۷۵۰۰رﯾﺎل
ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦﻣﯽﮔﺮدد ،وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ”.
 – ۹ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه ) (۳ﺑﻪ ﻣﺎده ) (۲۹آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .
“ﺗﺒﺼﺮه  – ۳در ﺻﻮرت ﻋﺪم اراﺋﻪ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻣﺪارک و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط  .ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ”.
 – ۱۰ﻣﺎده ) (۳۴آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد .
“ – ۳۴دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﺳﺎﻋﺎت آﻣﻮزش آﻣﻮزﺷﮕﺎه را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ”.
 – ۱۱ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده ) (۳۶آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .
“ﺗﺒﺼﺮه – ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزش ﮐﺎرﮔﺮان را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد
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ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦآﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ ”.
 – ۱۲ﻋﺒﺎرت “در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ” از ﻣﺘﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ) (۳۷آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ،ﺣﺬف ﻣﯽﮔﺮدد .
 – ۱۳ﻣﺎده ) (۴۰آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد .
“ﻣﺎده  – ۴۰ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﻤﺪﯾﺪ آن و ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﯿﺎن آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺎرت ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی و ﺗﻤﺪﯾﺪ آن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۲ﺿﻤﯿﻤﻪ اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ”.
 – ۱۴ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده ) (۴۰آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .
“ﺗﺒﺼﺮه – اﯾﺜﺎرﮔﺮان و اﻗﻮام درﺟﻪ ﯾﮏ آﻧﺎن و ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﮐﺎرآﻣﻮزان ارﮔﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻪ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ”.
 – ۱۵ﻋﺒﺎرت “ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ” از ﻣﺘﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ) (۴۲آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف ﻣﯽﮔﺮدد .
 – ۱۶ﻣﺎده ) (۴۵آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد .
“ﻣﺎده  – ۴۵ﻧﺸﺮ و ﭘﺨﺶ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﮔﻬﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻣﻮرد آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎی آزاد در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻗﺒﻼً ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدهﺑﺎﺷﻨﺪ ”.
 – ۱۷ﻋﺒﺎرت “اﺟﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ” در اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت “ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ” ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .
 – ۱۸ﺑﻨﺪﻫﺎی ) ۵و  (۷ﻣﺎده ) ،(۱۰ﺑﻨﺪ ) (۴ﻣﺎده ) ،(۲۳ﺗﺒﺼﺮه ) (۲ﻣﺎده ) ،(۱۴ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ) (۳۰و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی ﻣﺎده
) (۴۵آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف ﻣﯽﮔﺮدد .
 – ۱۹در ﻣﺎده ) (۵۲آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرت “) (۱۹ﺑﻨﺪ و ) (۲۴ﺗﺒﺼﺮه” ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت “) (۱۷ﺑﻨﺪ و ) (۲۶ﺗﺒﺼﺮه” ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .
ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ – ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
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