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 ديران كل محترم آموزش فني و حرفه اي استان ها    م
  2و  1شهرهاي گروه  براي ) حرفه پرتراكم1970در ( 1400هاي آزاد سال ههاي آموزشي آموزشگاموضوع: شهريه دوره

  

  با سالم و احترام
اقتصادي و و جلسه كميسيون  24/12/1399تاريخ شصت و سومين جلسه هيات نظارت مركزي  همصوب باعنايت به  

هاي فني شهريه هاي ابالغي استانداردهاي آموزشي آموزشگاه، مشاركت هاي ذيل هيات نظارت مركزي متعاقب آن مصوبه
بنا به پيشنهاد كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاههاي پس از اصالح مبالغ برخي از حرف  1399سال در اي آزاد و حرفه

) 20به ميزان ( 1400مورد اصالح قرار گرفت و سپس شهريه هاي سال ايه به عنوان سال پفني و حرفه اي آزاد كشور 
   .گرديدتعيين و اضافه ) 1399(مبلغ پايه به درصد نسبت 

اي آزاد هاي فني و حرفههاي آموزشي كارآموزان آموزشگاهبه پيوست فايل اكسل شهريه دوره با توجه به مراتب فوق    
گروه  دوهاي حضوري) در شهريه دوره %08هاي مجازي(م به همراه شهريه دوره) حرفه پرتراك1970در (1400در سال 

   شود.شرح ذيل ارسال مي ا ذكر توصيحات بهوزارت كشور ب به مرجعشهري مطابق با فهرست طبقه بندي شده مناطق 
راز، قــم، رشــت، اردبيــل، هاي كشور( تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، اهواز، كرمانشاه، اروميه، شــيكالن شهرگروه اول:  - 1

  همدان، كرمان، يزد، اراك، بندر عباس و كرج ) 
آبــاد، هزار نفر جمعيت(اسالم شهر، زنجان، سنندج، قزوين، خرم 200هاي باالي ها و شهرساير مراكز استان گروه دوم:- 2

ر، گلســتان، آمــل، پاكدشــت، گرگان، ساري، شهريار، شهرقدس، كاشان، مالرد، دزفول، نيشابور، بابل، خميني شهر، ســبزوا
شهر، ســيرجان، خــوي، ايــالم،  نجف آباد، بروجرد، آبادان، قرچك، بجنورد، ورامين، بوشهر، ساوه، قائم شهر، بيرجند، نسيم

  )و زاهدان  بوكان، شهركرد، سمنان، ياسوج
جلسه هيات نظارت شصت و يكمين ) مصوبه 68) اصالحيه ماده (3بر اساس مفاد مندرج در بند ( گروه سومشهريه  - 3

هاي هاي صنفي كارفرمايي آموزشگاهتوسط هيات نظارت استان و با همكاري كانون و انجمن 18/8/99مركزي تاريخ 
بديهي است هيات هاي نظارت استاني مي بايست در تعيين شهريه  .شودفني و حرفه اي آزاد استان تعيين و ابالغ مي
د تا شهريه هاي مذكور متناسب با دو گروه قبلي بوده و بيشتر از آنها هاي گروه سوم مي بايست به نوعي عمل كنن

 محاسبه نشود. 
، آخــرين شايان ذكر اســت مــالك عمــل بــراي اجــراي دوره هــاي آموزشــي در آموزشــگاههاي فنــي و حرفــه اي آزاد - 4

لــذا تعيــين  ي مي باشد.هاي مهارت و شايستگي مندرج در فهرست استاندارد هاي دفتر طرح و برنامه هاي درساستاندارد
شهريه برخي ازحرف با كد استاندارد قديم در راستاي رفع مشكل كار آموزان دوره هاي قبل بوده و ثبت نــام كــار آمــوزان 

  جديد مي بايست بر اساس آخرين استانداردهاي مهارت و شايستگي سازمان انجام گيرد .
هاي آموزشگاه رساني جامع به تشكل هاييد نسبت به اطالعخواهشمند است دستور فرمائبا توجه به آنچه عنوان شد؛ 

هاي نظارتي ذيربط و نظارت عاليه بر اجراي صحيح و دقيق مصوبات اقدامات الزم اي آزاد استان و دستگاهفني و حرفه
  ت.)  نيز بارگذاري شده اسpi.irantvto.irانجام شود. در ضمن شهريه استانداردهاي مختلف در سايت اين دفتر (

  

 
 :رونوشت

  رئيس محترم كانون انجمنهاي صنفي اموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي كشور - دكتر ليراوي 
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