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آموزاگشه اهی آزاد فنی وحرهف ای کشور

((سال رونق تولید ))

بخشنامه تعیین شهریه آموزش های مهارتی ،آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای کشور
بههاستنههماده ده س86سفصههدسهزتهه ههاسطههدتبوسزهنههمدجتاییدستینتنهههسنحهه یستد ههاستدههد سمسرآههز دسزتهتج ست دجن ده هه د س
ههدمسفاهههسز نفههاستمسنهتهسحستههن س هههتآمنس ههانناسن ههدهظس ههدمس اههدجرهست ههنمسحس ی هههسزپههنز سآههاسهجی وههاس ههدج س
9911/19/91س ههدمس هههنن سآههدتدنستتییههیس ههدمسمهها هسآدجفن ههدنهسن ده ه د س ههدمسنهتهسفاهههسز نفههاستمسآآههدجسبههاس
رصههدنرسجن ه ه ستنههاسحسج دنههاس ههدتجهسهنههنستازت هههسبههده سزهجمههدجمس نندتههاستتدههنتحسحسرم ههوس دوههد س هههس ههدهسزب هدسس
مم ههدنس بههدبوسیهههزاسرم ههدمسزتدههد سسمسبنخههدجهسبههدسننسحس هده س18سفصههدسپههدتزه اسطههدتبوسزهنههمدجتاییدستینتنهههس
نح یستد استدد سمسرآز دسزستهتج ست دجن ده د س دمسفاهسز نفاستمسنهتهسبنخدجهسخدت هس ه.س
 -9تخذس نندتاسزیاسبدالرنستهتن س هتآمنسیهزاس یدج سنکسپ دناستآ هتس یادعس هسبد هس.
 -2ن ده د س دظهوستنهاسهجالهداسهجندفهاس نندتهاسزیهاس هانناسجنه هسس ایهدجسبهاس اهنسن ده ه د سبهاسآهدجن دهسزسس
ادجمسن دهسرددندستیدنهس.
 -9بههدبوس ههده س86سفصههدسهزتهه ههاسطههدتبوسزسهنههمدجتاییدستینتنهههسنحهه یستد ههاستدههد سمسرآههز دسزستهتج ست ههدجس
ن ده د س هدمسفاههسز نفهاستمسنهتهسری ه یس هزتنس هانناسهجبهده سبنتبهنسسنهدسسآیمهنسستهس ههتآمنس هانناس صهد ستهسس
تخم ههدجتمس دنههاستنههاسحساهه زیسبیا دجستنیههدهسز هههمسجزنههاسز ههلسریههدهاسا یههاسخههه دمسزی ههدن نمس
ته نندتههاسآههاسفنز هههسزسنههدسبهههسآ مهههسن ههدهظسحسن ده ه د س ههدمسفاهههسزس نفههاستمسنهتهسبنتنههدجسیهههزاسهنههنس
یدهسباسآد شستن سسزست یداسرم وس هسبد ه.
نتآزستنمدتادس

ندنن اننمدتادس

تتدتعسانتجهته دس
تت نتهمسآدجن دهمسزس ادجمسن دهمسس

21هجمهسس

91سهجمهسس

ننز هسزخننهسخه دمس

91سهجمهسس

01سهجمهسس

 -0ریهههد هسن ده هه د س هههدس دظهههوس وهههماهسپهههاسته ددنهههلاسزری هه یس هههانناسن هههدهظس نفهههاس هههدس ابلهههوس
بد اههدزنیس نفههاس ههدمس یههدهسن ده هه د سآههاس دمههدسطههن ستههن س یهه یس ههدخاسزنههب سسیهههزاس ههیدج س
نههکسهج ییههدعسنههد دمست ههنمسحس ی هههسزسپههنز ستنههمدتهتجهس هههسبد هههسحس بههدبوسیهههزاس ههیدج س2ستههن س
تد ههاسن ده هه د سجتسس آههاسبههاسردح هههستتییههیسمهها هسآدجفن ههدنهس اننههمدنسجنهه ه سبد هههسبههاستت ههید ستنههیس
بمآاد اسهجردب دمست التدمسزهج ینضسهنهس نتییدنستصرستیدنهس.س
 -5جزنهههدمس دمهههن ستتییهههیس هههدمسمههها هسردح ههههسآااهههه ستهههن ستد هههاسن ده هه د سزس وهه داسآامهههناسمهههداس
ددنلدمسهجتن ستد اس ذآدجس هسبد اهس.
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 -6آموزشگ گ ها صگگگه جگگگسته م،هزصیگگگهای م صوطاگگگث صگگگه مسزگگگوو زگگگث اهگ گ گگگه م آزمگگگو جگگگی و ص
گگو
ستگگث
گگی حگگهزمه آمگگوز تاگگ
همگگث گگث زهطگگی زگگث یگگهط صگگه مسزگگوو وو گگث آ
طو گگگسآآ هگگگش ا زسشگگگرسطث ز گگگه آموز مرگگگه م آمگگگوز وگگگم نهطاگگگی  .آ طهتگ گ صس و گگگث رگگگث آط گگگس
تح هاو ویمهم م ظهت م م ه ا  ....یی مناوع م زهشی.
 -7قه مای ج آ ری ل شنه ا طک زس آموز صه هنوم وصوج طکیه م زهشی .

همگگگث حگگگوا

 -8مطگگگهزب تهصگگگسا  2مگگگهآا  05تصگگگی ص گگگهط وگگگو زل آحگگگهو آئنی رس طگ گ آ گگگی
ستگگگث آز آ آ جگگگو م تیهگگگ گگگه آموز طگگگه مرگگگه م
ت گگگکیی آ ا آموزشگگگ ها صگگگه تاگگگ
آموز زی

طشع تو تب آموزش ها م حهسآ آ تنه طه زخ

زشرسطث آو م

خو صی زوآ .

همگگگث حگگگوا

 -9مطگگگهزب تهصگگگسا  0مگگگهآا  05تصگگگی ص گگگهط وگگگو زل آحگگگهو آئنی رس طگ گ آ گگگی
ستگگگث آز آ آ جگگگو م صگگگس م گگگه آموز مرگگگه م آمگگگوز
ت گگگکیی آ ا آموزشگ گ ها صگگگه تاگ گ

زشگگگس آ آ ا طگگگهآ یس ز زمگگگه اهگ گ گگگه ته گگگی س هطگگگه  %0ز گگگی طگگگول آ ا م حگگگهسآ آ%85
شگگگرسطث (زس حگگگهر قس آ آ گگگه آموز طگگگه مرگگگه م آمگگگوز ) مکه پمطس حگگگ آ جگگگو م صگگگس م گگگ
ز مش میم ذ سشیام آموزش ها آو م زث حهسآ آ شرسطث زث ه آموز مره م آموز ی آ .

حیی حنههیی حیی شست
هضوصیهم میطسا آزیس ه و
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آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد ...........................
نرخ خدمات آموزش های مهارتی ( 8931جدول شماره )2
ردیف نام حرفه

کداستاندارد

سطح
isco

ساعات آموزش

شهریه

نظری عملی پروژه

تام وامضای موسس  /مهر آموزشگاه

این نرخنامه براساس بخشنامه  -89/101ک  ،کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فآزادفنی
وحرفه ای کشور تهیه ومورد تایید این انجمن صنفی می باشد .
درصورت هرگونه تخلف با شماره تلفن ............................انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فنی
وحرفه ای  ....................تماس حاصل فرمائید .

نام ومهر وامضای رئیس انجمن صنفی

جدول شماره یک :نرخ حداکثر شهریه آموزش های مهارتی آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد براساس سطح مهارت وبه ازای هریک نفرساعت آموزش
سطح 1
سطح 2
سطح 3
سطح  4و ویژه

سطوح isco -08

صنعت

خدمات

کشاورزی

فرهنگ و هنر

صنعت

خدمات

کشاورزی

فرهنگ و هنر

صنعت

خدمات

کشاورزی

فرهنگ و هنر

صنعت

خدمات

71,755 85,536 90,915 96,113 89,694 106,920

کشاورزی

نرخ شهریه (یک نفرساعت )

76,890

60,610 64,075 59,796 71,280 72,732

فرهنگ و هنر

شاخه های آموزش مهارت

64,800

54,360

58,250

55,100

توجه  :برای محاسبه نرخ شهریه هر دوره آموزشی یا حرفه ابتدا سطح  iscoحرفه مورد نظر را از طریق سامانه ملی استاندارد مهارت مشخص و جمع ساعات نظری ،عملی وپروژه استاندارد را
در عدد جدول ضرب نمائید .
مثال :
عنوان دوره  /حرفه

ساعت نظری

ساعت عملی

ساعت پروژه

جمع ساعت

سطح isco

شهریه کل دوره

نازک دوز زنانه

139

321

0

460

2

27,506,160

آرایش دائم

61

144

0

205

2

12,258,180

کاربر رایانه

81

219

0

300

2

17,938,800

کاربر auto cad

40

88

14

142

4

12,736,548

0
0

