
 شوراي عالي انقالب فرهنگي 513مصوب
 

 هاي آزاد كشور مراكز مجري آموزش ها، حدود وظايف و نحوة فعاليت تكميل و تفسير مصوبة سياست صالح،ا

                   شوراي عالي انقالب فرهنگي 20/12/1381مورخ  513مصوب جلسة 

آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و  هاي پيشنهاد وزارتخانهبه  20/12/81مورخ  513شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه 
هاي آزاد كشور را به  ها، حدود وظايف و نحوة فعاليت مراكز مجري آموزش سياست آموزش پزشكي اصالح، تكميل و تفسير مصوبة

 :تصويب كرد اين شرح

از وظايف و اختيارات وزارت آموزش  دانشگاهـ صدور مجوز آموزشهاي زبانهاي خارجي از سطح مبتدي تا قبل از 4مادة  1تبصرة 
وزارتين مزبور حداكثر ظرف  .باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي بر عهده) دانشگاهي(و پرورش و براي دوره هاي عالي 

 .ينداند، اقدام نما را با شرايط مورد نظر آنان تطبيق داده ماه نسبت به صدور مجوز براي مؤسساتي كه وضعيت خود 6مدت 

بايد  …نگاري، خبرنگاري ، جهانگردي و  هاي كاربردي ـ تخصصي مانند هتل داري، روزنامه ـ مراكز براي سرفصل4مادة  2تبصرة 
هاي مراكز خارج از حوزة تعيين  به منظور پيشگيري از تخلف و فعاليت. نمايند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مجوز دريافت

 .اقدام نمايد صدور مجوز و ضوابط نظارت را بازنگري و نسبت به رفع ابهام ربط فرمهاي دستگاه ذي شده،

شعبه يا شعبات در همان شهر يا  ـ اعطاي مجوز به يك مركز آموزش آزاد، موجب و مجوزي براي دائر نمودن6تبصرة ماده 
 .شهرهاي ديگر نمي گردد

خود مجاز به فعاليت آموزشي مي  در چارچوب شرح وظايف ـ آن دسته از نهادهاي علمي، آموزشي و فرهنگي كه9مادة  1تبصرة 
هاي مسئول، تداخل يا همساني دارد  دامنة فعاليت و مسئوليت وزارتخانه باشند جهت دائر نمودن دوره هاي آموزشي خاص كه با

 ر فعاليت آنها را خواهدب از اقدام، موافقت وزارتخانة ذي ربط را اخذ نمايند و وزارتخانة ذي ربط نيز حق نظارت الزم است قبل
 .داشت

دستگاه يا دستگاههاي صادر كننده  ـ دوره هاي آموزش و مؤسسات برگزاركنندة آموزش هاي آزاد تحت نظارت9مادة  2تبصرة 
 .مجوز مي باشند

خود را مصوبه، آيين نامة اجرايي  ـ دستگاههاي مجري آموزشهاي آزاد موظفند حداكثر يكسال پس از تصويب اين10تبصرة مادة 
هيئت محترم  28/1/1379مصوب جلسه مورخ (اي آزاد  فني و حرفه براساس آيين نامة نحوه تشكيل و ادارة آموزشگاههاي

هاي كشور كه دردبيرخانه شوراي عالي انقالب  هاي اجرايي آموزش نامة الگو، در كميتة هماهنگي آيين نامه آيين به عنوان) وزيران
 .گردد، بصورت نهايي هماهنگ و تنظيم نمايند تگاههاي مجري تشكيل ميفرهنگي و با حضور نماينده دس

برگزاري دوره يا تأسيس آموزشگاه بر  ـ دستگاههاي مجري آموزشهاي آزاد موظفند پيش از صدور هرگونه مجوزي براي12مادة 
و ) هيئت محترم دولت 23/3/1363مصوب (آيين نامه نظارت بر اماكن عمومي  3، 2، 1قانون ناجا و مواد  4ماده  14طبق بند 

 .نسبت به كسب نظر موافق ناجا در مورد صالحيت موقعيت انتظامي مكان اقدام نمايند هاي آن، تبصره

فعاليت مراكز مجري آموزش هاي آزاد را  ماه ضوابط و نحوة نظارت بر 3ـ وزارتخانه هاي ذي ربط مي بايست ظرف مدت 13مادة 
 .تهيه نمايند

مؤسسه آموزشي زبان خارجي  2200اينكه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نسبت به صدور مجوز تأسيس حدود ـ با توجه به 
نسبت به برگزاري دوره هاي تخصصي ـ كاربردي در حدود  اقدام نموده است، به مؤسسات مذكور اجازه داده شود كه صرفاً

رعايت  سال به باال با 20ياي كار و شاغلين در دوره هاي سني ارشاد اسالمي و براي افراد جو وظايف و اختيارات وزارت فرهنگ و
 513.4/12/ص./كليه مقررات و ضوابط اقدام نمايند


