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 1380.7.11-16485نقل از شماره   ها، حدود وظايف و نحوه فعاليت مراكز مجري آموزشهاي آزاد كشور سياست
 :)شوراي عالي انقالب فرهنگي 1380.5.23مورخ  483مصوب جلسه  ( 1380.6.10دش  1799.شماره   روزنامه رسمي

 مشاركت بخش غير مجري آموزشهاي آزاد كشور و ايجاد بستري مناسب براي جلببه منظور ساماندهي مراكز  
عالئق و استعدادهاي نسل جوان و نيزتعيين حيطه مسؤوليت هر كدام از  دولتي در تالش براي رشد و پرورش

 :گردد ها، ضوابط زير تعيين مي دستگاه

 تعريف: فصل اول 

شود مكاني است كه به  مي ناميده» مؤسسه آموزشي «يا » آموزشگاه «مركز آموزشي آزاد كه در اين مصوبه  -1ماده  
و تخصصي و يا كسب مهارتهاي فني، بي آنكه منجـر   به افزايش توان علمي مند منظور تربيت و آموزش افراد عالقه

هنجارهاي اسالمي و با رعايت مقررات ايـن   به صدور مدرك رسمي تحصيلي راجع دركشور گردد، براساس شؤون و
 .گردد حقيقي يا حقوقي تأسيس مي مصوبه توسط افراد

بانوان را به تفكيـك برگـزار    ها يا مؤسسات آموزشي بايد كالسهاي آموزشي مربوط به آقايان و آموزشگاه -2ماده  
هـاي مخصـوص بـانوان     منحصراً مرد و در آموزشگاه مخصوص آقايان بايد هاي كنند و كاركنان شاغل در آموزشگاه

 .باشند منحصراً زن

 حدود وظايف و نحوه فعاليت: فصل دوم 

هاي آموزشي آزاد در قالب برگزاري كالسهاي تجديدي،تكـدرس، تقـويتي و كنكـور،     صدور مجوز فعاليت -3ماده  
براسـاس سرفصـل دروس مصـوب وزارت آمـوزش و      آموزش زبانهاي خـارجي  اي و برگزاري آزمون، كنكور مكاتبه

حضوري تحت عنوان آموزشگاهها علمي آزاد و  صورت حضوري و غير ز دانشگاه بهپرورش از سطح مبتدي تا قبل ا
 .باشد و اختيارات وزارت آموزش و پرورش مي نظارت بر آنها از وظايف

هاي تخصصي و كاربردي  هاي آموزش عالي آزاد ودوره هاي آموزشي آزاد در قالب دوره صدور مجوز فعاليت -4ماده  
هاي كارشناسي ناپيوسته و  كالسهاي كنكور براي دوره متوسطه و همچنين برگزاري دوره كوتاه مدت باالتر از سطح

مربوط به گـروه غيـر پزشـكي و پزشـكي تحـت       ها، مؤسسات آموزش عالي دانشگاه كارشناسي ارشد و دكتري در
قيقـات و  تح علـوم،  آموزش عالي آزاد و نظارت بر آنها حسب مـورد از وظـايف و اختيـارات وزارت    عنوان مؤسسه

 .باشد فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي

حرفـه و رشـته معينـي     هاي فراگيـري مهـارت،   هاي دوره هاي آموزشي آزاد در قالب صدور مجوز فعاليت -5ماده  
اي آزاد و نظارت بر آنهـا از   فني و حرفه هاي مشاغل تحت عنوان آموزشگاه براساس استانداردهاي مهارت آموزشي

 .باشد مي) كشور اي سازمان فني و حرفه ( ايف و اختيارات وزارت كار و امور اجتماعيوظ

منظوره براي آموزش  هاي چند هاي آزاد متقاضي تأسيس آموزشگاه در صورتي كه مؤسسين مراكز آموزش -6ماده  
 .هاي ذيربط الزامي است مجوز از هر يك از دستگاه هاي مختلف باشند كسب در زمينه



معرفـي هـر يـك از     صدا و سيما، مطبوعات و جرايد كثيراالنتشار كشور فقط در صورت تأييـد رسـمي و   -7ماده  
باشند و مؤسـس يـا مؤسسـين     مجاز به تبليغ و انتشارآگهي تبليغاتي مي هاي ذي ربط براي فرمهاي ويژه وزارتخانه

 .باشند مربوط مي ملزم به اخذ مجوز الزم از وزارتخانه

ارائـه مجـوز از    هـاي آزاد را بـا   بت شركتها مكلف است ثبـت مراكـز متقاضـي فعاليـت آمـوزش     اداره ث -8ماده  
 .هاي ذي ربط انجام دهد وزارتخانه

 .مرجع صدور مجوز صورت پذيرد هرگونه تغيير در اساسنامه اين مراكز بايد با اطالع و موافقت وزارتخانه -تبصره  

كـه متقاضـي فعاليـت در     هـا، سـازمانها، نهادهـا و ارگانهـايي     نهكليه اشخاص حقيقي و حقوقي، وزارتخا -9ماده  
 فعاليت در هر رشته را از دستگاه ذي ربط برابـر  موظفند مجوز رسمي  باشند هاي آزاد مي هاي مختلف آموزش شتهر

نيروي انتظامي موظـف اسـت بـر     غير اين صورت فعاليت آنها غيرمجاز بوده و ضوابط و مقررات دريافت نمايند، در
تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخـذ مجـوز قـانوني دائرشـده      طبق قانون

اقـدام و  ) هيئـت وزيـران  1373.3.18مصـوب   (نامه اجرايي آن  و آيين) مجلس شوراي اسالمي 1372.10.7مصوب (
 .دادگاه صالحه ارجاع دهدرسيدگي به  خاطيان را جهت عنداالقتضاء فعاليت آنان را تعطيل و پرونده

مجاز به فعاليت آموزشي  آندسته از نهادهاي علمي، آموزشي و فرهنگي كه در چارچوب شرح وظايف خود -تبصره  
 هاي خود را به اطالع دستگاه ذي ربط برسانند فعاليت ندارند لكن بايستي اين نوع از باشند نيازي به كسب مجوز مي

 ربط را رعايت نمايند و دستگاه ذي ربط نيز حـق  يت، مقررات و ضوابط دستگاه ذيفعال و الزم است متناسب با نوع
 .نظارت بر فعاليت آنها را خواهد داشت

 هـا و سـازمانهاي ذيـربط تهيـه و پـس از تأييـد       نامه اجرايي اين مصوبه توسط هر يك از وزارتخانه آيين -10ماده  
 .گردد ابالغ مي سازمانها يا  وزارتخانه گيري در آن باالترين مرجع تصميم

 فرهنگي و نظارت بر فعاليـت  هاي ضوابط تأسيس مراكز و مؤسسات، كانونها و انجمن «با توجه به مصوبات  -11ماده  
شوراي عالي انقالب  1380.1.21و  1375.8.8مصوب  (» هنري هاي آزاد بر آموزشگاه ضوابط تأسيس و نظارت «و » آنها

 .شود هاي مزبور نمي آموزشگاه تأسيس مؤسسات و مفاد اين مصوبه شامل) فرهنگي

الزم االجراسـت و سـاير   ... نهادهـا و  ها، ها، سازمان تبصره براي كليه وزارتخانه 2ماده و  11فصل و  2اين مصوبه در  
 .گردد مي مصوبات مغاير با آن ملغي اعالم

 سيدمحمد خاتمي -رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي  

 


