
 سیاست ها، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجري آموزشهاي آزاد کشور

 هـــا، حـــدود وظـــایف و نحـــوه فعالیـــت مراکـــز مجـــري آموزشـــهاي آزاد کشـــور  سیاســـت 

ــماره    ــل از شــــــــــ ــه رســــــــــــمی  1380.7.11-16485نقــــــــــ  روزنامــــــــــ

 1380.6.10دش  1799.شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماره  

 (شــــوراي عـــــالی انقـــــالب فرهنگـــــی  1380.5.23مـــــورخ  483مصــــوب جلســـــه  )

 به منظور ساماندهی مراکز مجري آموزشهاي آزاد کشـور و ایجـاد بسـتري مناسـب بـراي جلـب       

 عالئق و استعدادهاي نسل جـوان و نیـز   مشارکت بخش غیر دولتی در تالش براي رشد و پرورش

 :گــردد  هــا، ضــوابط زیــر تعیــین مــی     تعیــین حیطــه مســؤولیت هــر کــدام از دســتگاه     

ــل اول  ــف: فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تعریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نامیـده » مؤسسـه آموزشـی   «یـا  » آموزشـگاه  «موزشی آزاد کـه در ایـن مصـوبه    مرکز آ -1ماده  

 بـه افـزایش تـوان علمـی     منـد  شود مکانی است که به منظـور تربیـت و آمـوزش افـراد عالقـه      می

 و تخصصی و یا کسب مهارتهاي فنی، بی آنکه منجر به صدور مدرك رسـمی تحصـیلی راجـع در   

 سالمی و با رعایـت مقـررات ایـن مصـوبه توسـط افـراد      هنجارهاي ا کشور گردد، براساس شؤون و

ــی   ــیس مـــــــــ ــوقی تأســـــــــ ــا حقـــــــــ ــی یـــــــــ ــردد حقیقـــــــــ  .گـــــــــ

 هــا یــا مؤسســات آموزشــی بایــد کالســهاي آموزشــی مربــوط بــه آقایــان و  آموزشــگاه -2مــاده  

 مخصـوص آقایـان بایـد    هـاي  بانوان را به تفکیـک برگـزار کننـد و کارکنـان شـاغل در آموزشـگاه      

ــگاه   ــرد و در آموزشــ ــراً مــ ــند    منحصــ ــراً زن باشــ ــانوان منحصــ ــوص بــ ــاي مخصــ  .هــ

ــل دوم  ــت   : فصــــــــــ ــوه فعالیــــــــــ ــایف و نحــــــــــ ــدود وظــــــــــ  حــــــــــ

ــاده   ــدي،   صــدور مجــوز فعالیــت  -3م ــزاري کالســهاي تجدی ــب برگ ــاي آموزشــی آزاد در قال  ه

 آمــوزش زبانهــاي خــارجی اي و تکــدرس، تقــویتی و کنکــور، برگــزاري آزمــون، کنکــور مکاتبــه 

 و پرورش از سطح مبتدي تا قبـل از دانشـگاه بـه   براساس سرفصل دروس مصوب وزارت آموزش 

 حضوري تحت عنوان آموزشگاهها علمی آزاد و نظـارت بـر آنهـا از وظـایف     صورت حضوري و غیر

ــی   ــرورش مـــــــــ ــوزش و پـــــــــ ــارات وزارت آمـــــــــ ــد و اختیـــــــــ  .باشـــــــــ

ــالی آزاد و هــاي آموزشــی آزاد در قالــب دوره صــدور مجــوز فعالیــت -4مــاده    هــاي آمــوزش ع



 متوسـطه و همچنـین برگـزاري    اربردي کوتـاه مـدت بـاالتر از سـطح دوره    هاي تخصصی و ک دوره

ــراي دوره  ــور ب ــهاي کنک ــري در    کالس ــد و دکت ــی ارش ــته و کارشناس ــی ناپیوس ــاي کارشناس  ه

 مربوط به گروه غیر پزشـکی و پزشـکی تحـت عنـوان مؤسسـه      ها، مؤسسات آموزش عالی دانشگاه

ــورد از و    ــب مـ ــا حسـ ــر آنهـ ــارت بـ ــالی آزاد و نظـ ــوزش عـ ــارات وزارت آمـ ــایف و اختیـ  ظـ

ــوم، ــی    علـ ــکی مـ ــوزش پزشـ ــان و آمـ ــت، درمـ ــاوري وزارت بهداشـ ــات و فنـ ــد تحقیقـ  .باشـ

 هــاي فراگیـري مهــارت،  هـاي دوره  هــاي آموزشـی آزاد در قالــب  صـدور مجــوز فعالیـت   -5مـاده   

 هـاي  مشاغل تحت عنـوان آموزشـگاه   حرفه و رشته معینی براساس استانداردهاي مهارت آموزشی

ــه ــور اجتمــاعی   فنــی و حرف ــار و ام ــر آنهــا از وظــایف و اختیــارات وزارت ک  اي آزاد و نظــارت ب

ــه  ) ــی و حرفــــــــ ــازمان فنــــــــ ــور اي ســــــــ ــی) کشــــــــ ــد مــــــــ  .باشــــــــ

 هـاي چنـد   هاي آزاد متقاضی تأسـیس آموزشـگاه   در صورتی که مؤسسین مراکز آموزش -6ماده  

 هـاي ذي  همجـوز از هـر یـک از دسـتگا     هاي مختلف باشند کسـب  منظوره براي آموزش در زمینه

 .ربــــــــــــــــــــــــــــط الزامــــــــــــــــــــــــــــی اســــــــــــــــــــــــــــت

 صدا و سیما، مطبوعات و جراید کثیراالنتشـار کشـور فقـط در صـورت تأییـد رسـمی و       -7ماده  

ــط بــراي فرمهــاي ویــژه  معرفــی هــر یــک از وزارتخانــه ــه تبلیــغ و انتشــار هــاي ذي رب  مجــاز ب

 باشــند و مؤســس یــا مؤسســین ملــزم بــه اخــذ مجــوز الزم از وزارتخانــه  آگهــی تبلیغــاتی مــی

 .باشــــــــــــــــــــــــــــند مربــــــــــــــــــــــــــــوط مــــــــــــــــــــــــــــی

 هـاي آزاد را بـا   اداره ثبت شرکتها مکلـف اسـت ثبـت مراکـز متقاضـی فعالیـت آمـوزش        -8ماده  

 .هــــــــاي ذي ربــــــــط انجــــــــام دهــــــــد ارائــــــــه مجــــــــوز از وزارتخانــــــــه

ــره   ــه       -تبص ــت وزارتخان ــالع و موافق ــا اط ــد ب ــز بای ــن مراک ــنامه ای ــر در اساس ــه تغیی  هرگون

 .مرجـــــــــــــع صـــــــــــــدور مجــــــــــــــوز صـــــــــــــورت پــــــــــــــذیرد   

ــاده   ــه   -9م ــوقی، وزارتخان ــی و حق ــخاص حقیق ــه اش ــایی   کلی ــا و ارگانه ــازمانها، نهاده ــا، س  ه

 موظفنـد مجـوز رسـمی    باشـند  هـاي آزاد مـی   هاي مختلـف آمـوزش   که متقاضی فعالیت در رشته

ــد، در    ــت نماین ــررات دریاف ــر ضــوابط و مق ــط براب ــتگاه ذي رب ــر رشــته را از دس ــت در ه  فعالی

 نیـروي انتظـامی موظـف اسـت بـر طبـق قـانون        غیرمجـاز بـوده و  غیر این صورت فعالیـت آنهـا   

 تعطیل مؤسسات و واحدهاي آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخـذ مجـوز قـانونی دائـر    

 1373.3.18مصـوب   (نامـه اجرایـی آن    و آیین) مجلس شوراي اسالمی 1372.10.7مصوب (شده 



ــران ــت وزی ــان را  ) هیئ ــت آن ــاء فعالی ــدام و عنداالقتض ــدهاق ــل و پرون ــت تعطی ــان را جه  خاطی

 .رســــــــــیدگی بــــــــــه دادگــــــــــاه صــــــــــالحه ارجــــــــــاع دهـــــــــــد     

 آندسته از نهادهاي علمـی، آموزشـی و فرهنگـی کـه در چـارچوب شـرح وظـایف خـود         -تبصره  

 ندارنـد لکـن بایسـتی ایـن نـوع از      باشـند نیـازي بـه کسـب مجـوز      مجاز به فعالیت آموزشی مـی 

ــ   فعالیــت ــه اطــالع دســتگاه ذي رب ــاي خــود را ب ــوع ه ــا ن  ط برســانند و الزم اســت متناســب ب

 ربــط را رعایــت نماینــد و دســتگاه ذي ربــط نیــز حــق فعالیــت، مقــررات و ضــوابط دســتگاه ذي

 .نظــــــــــارت بــــــــــر فعالیــــــــــت آنهــــــــــا را خواهــــــــــد داشــــــــــت     

 هــا و ســازمانهاي ذي نامــه اجرایــی ایــن مصــوبه توســط هــر یــک از وزارتخانــه آیــین -10مــاده  

ــاالتری  ــد ب ــه و پــس از تأیی ــط تهی ــه گیــري در آن ن مرجــع تصــمیمرب ــا ســازمان  وزارتخان  هــا ی

 .گـــــــــــــــــــــــــــــردد ابـــــــــــــــــــــــــــــالغ مـــــــــــــــــــــــــــــی

 هـاي  ضـوابط تأسـیس مراکـز و مؤسسـات، کانونهـا و انجمـن       «با توجـه بـه مصـوبات     -11ماده  

ــر فعالیــت آنهــا  ــر آموزشــگاه ضــوابط تأســیس و نظــارت «و » فرهنگــی و نظــارت ب  هــاي آزاد ب

 مفاد این مصوبه شـامل ) عالی انقالب فرهنگیشوراي  1380.1.21و  1375.8.8مصوب  (» هنري

 .شـــــــود  هـــــــاي مزبـــــــور نمـــــــی   آموزشـــــــگاه تأســـــــیس مؤسســـــــات و 

ــوبه در    ــن مص ــل و  2ای ــاده و  11فص ــه   2م ــه وزارتخان ــراي کلی ــره ب ــازمان  تبص ــا، س ــا، ه  ه

ــا و ــالم  ... نهادهـ ــی اعـ ــا آن ملغـ ــایر بـ ــوبات مغـ ــایر مصـ ــت و سـ ــی الزم االجراسـ ــردد مـ  .گـ

 سیدمحمد خاتمی -الی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي ع 


