
  

  موارد نصب تابلو اعالنات

  )كه بايد درمعرض ديدعموم و كارآموزان باشد(

  مقررات مربوط به كارآموزان - 1

  برنامه ساعت كارفعاليت آموزشگاه درهفته بطورواضح وخوانا - 2

  تصويرليست نتايج آخرين آزمون آموزشگاه - 3

  )در رشته يا حرفه مربوطه( ونحوه استردادشهريهجاري شهريه مصوب سال  - 4

جهت اطالع  استان تهران و تلفن تماس واحد بازرسي و رسيدگي به شكايات اداره كل اداره كل ومراكزآموزش فني و حرفه اي  لفن و ت آدرس - 5

  كارآموزان و مربيان و مراجعين به آموزشگاه

  طرح درس هفتگي - 6

  ي آموزشيكارت مديريت و مربيگري و پروانه تاسيس و عناوين دوره هاروگرفت  - 7

  مربي يا مدير و پشت نويسي كارت يا فرم ضميمه كارت الزامي مي باشد قراردادروگرفت و مديرغير از خودموسس نصب  درصورت داشتن مربي - 8

 مندرج در فرم عناوين دوره هاي آموزشيفهرست توانايي هاي استاندارد حرفه هاي  - 9

  

  مدير/توسط موسس زيررعايت نكات 

 نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد و استانداردهاي مربوطه  در دسترس بودن ضواط و دستورالعمل اجرايي آيين نامه - 1

  بازرسي و واحد آموزشگاه آزادمركز واحد به آدرس جديد اعالمتغيير محل با اطالع اداره و - 2

 درصورت تغييرساعت آموزشي آموزشگاه به واحدآموزشگاه آزاداعالم و فرم تغييرشيفت درخواست شود - 3

 وزشگاه درتمام ساعات كار آموزشگاه كه به مركزاعالم شده الزامي استحضورمديردرآم - 4

 درصورت عدم حضورمدير درآموزشگاه مراتب به اداره آموزشگاه هاي آزاد مركز اعالم گردد  - 5

 .گردد نسبت به اخذ مرخصي اقدام اطالع و  مي بايست مراتب به مركز مربوطه  .....از يك روز االي در صورت تعطيلي آموزشگاه  - 6

 ام مراجعه به اداره يامركزهمراه داشتن مهرآموزشگاه الزامي استهنگ - 7

 امضاءدفترحضورو غياب توسط كارآموزان وقيدساعت به هنگام ورود و خروج از آموزشگاه الزامي است - 8

 زرسي امضاء شودبه محض حضورمدير آموزشگاه درمركز جهت انجام كارهاي اداري دفترحضوروغياب مديران آموزشگاه ها در قسمت با - 9

 )دردو نسخه (تنظيم قرارداد مديرو مربي  - 10

 )تنظيم در دو نسخه با مهرآموزشگاه و امضاء كارآموز(ارائه رسيد دريافت شهريه به كارآموزان  - 11

 )در دو نسخه با مهرآموزشگاه و امضاء كارآموز (باطي كارآموزظيم قراردادكارآموزي و مقررات انضتن - 12

 شب 21الي  8از ساعت  هساعت كارآموزشگا - 13

 ساعت 6ساعت و حداكثرشيفت 4حداقل ساعت شيفت آموزشگاه  - 14

برگ پايان خدمت نظام ، كارت ملي و شناسنامهتصوير مدرك تحصيلي، -ان و كاركنان آموزشگاه شامل عكستشكيل پرونده براي هريك از مربي - 15

اعات كارهفتگي و بايگاني آن تا درصورت لزوم دسترسي به آنها ميزان س، نشاني كامل و دقيق محل سكونت آنان،  )براي آقايان(وظيفه يا معافيت

سمت و عكس افراد درآن باشد رادراسرع وقت به اداره معرفي  شامل نام و نام خانوادگي، دو نسخه اي كه  همچنين الزم است يك برگ . ميسرباشد

  .وزشگاه نصب شوددر پرونده آموزشگاه و ديگري بر روي ديوار آمنسخه  تا مهر و امضاء شده و يك
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