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مقدمه :
در دنیای کنونی توسعه در ابعاد مختلف آن هدف اصلی جوامع است .وسیله اصلی تحقق این هدف نیز قطعاً سرمایهی
نیروی انسانی موجود در جامعه است .لذا هر چه این سرمایه به عنوان واحدهای عملیاتی جوامع ،بهرهورتر و یا به
عبارتی کارآتر و اثربخشتر عمل نمایند ،جامعه نیز از رشد و بالندگی بیشتری برخوردار خواهد بود .در دنیای امروزی
کارایی منابع انسانی در گرو آموزش و توسعه دانش و مهارتهای مورد نیاز بازارکار می باشد که این مهارت افزایی
ترجیحا از طریق آموزشهای غیر رسمی و سازمان یافته مرتفع خواهد شد.
لذا با عنایت به ضرورت ایجاد و توسعه جریانهای متنوع آموزشی درجامعه ،مرکزآموزشهای آزاد و خاص دانشگاه
فنی وحرفه ای به عنوان یکی از زیرمجموعههای معاونت آموزشی متکی به ظرفیتهای بالقوه موجود در مراکز و با
رسالت و ماموریت افزایش تواناییهای تخصصی و کاربردی اقشار و طیفهای مختلف جامعه ،شروع به فعالیت نموده
است و با برگزاری دوره های آموزشی مهارتی و تخصصی کوتاه مدت و میان مدت به صورت حضوری و الکترونیکی
در جهت نیل به اهداف مشروح قدم بر میدارد .
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کلید واژه ها
 وزارت :
منظور وزارت علوم تحقیقات و فناوری است .
 دانشگاه :
منظور دانشگگاه فنیوحرفهای به عنوان یک دانشگاه به همراه دانشکده  /آموزشکده های تحت پوشش آن
در سطح کشور می باشد .
 مرکز آموزش :
منظور مرکز آموزشهای عالی آزاد و آموزش های خاص دانشگاه است که زیر نظر حوزه معاونت آموزشی به
منظور ایجاد و توسعه آموزش های مهارتی حضوری و مجازی می باشد .
 آموزشهاي آزاد و خاص :
منظورآموزشهای غیررسمی است ،که در قالب دورههای عمومی ،تخصصی  ،کاربردی  ،نظری و مهارتی کوتاه
مدت و میان مدت اجرا میشود و بر اساس تقاضا و نیاز دانشجویان ،سازمانها ،نهادها ،صنایع و یا قشرهای
خاصی از آحاد جامعه طراحی و به دو صورت حضوری و مجازی اجرا می شود و در نهایت به فراگیران این
دورهها ،گواهینامه گذراندن دوره بدون استفاده از عناوین مدارک رسمی دانشگاهی (مانند کاردانی ،کارشناسی
و  )...اعطا میشود.
 واحدهاي استانی :
منظور هر یک از واحدهای استانی دانشگاه فنی و حرفه ای می باشد.
 مراکز تابعه :
به هر یک از دانشکده ها یا آموزشکده های فنی وحرفهای در سطح کشور گفته می شود .
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 -1اهداف دوره هاي آموزشی آزاد و خاص
 )1-1ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش های مادام العمر مهارتی برای آحاد جامعه
 )1-2ارتقاء دانش فنی و مهارتی بخش صنعت و خدمات کشور
 )1-3کمک به ارتقای سطح علمی ،فنی و مهارتی نیروی انسانی موجود در جامعه
 )1-4بازآموزی و آموزش های تکمیلی معطوف به اشتغال پایدار برای دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزشی و افراد
جویای کار برای آمادگی ورود به بازار کار و سرمایه
 )1-5ارائه آموزش های مهارتی در سطح استانداردهای شغلی
 )1-6به روز نمودن دانش فنی فراگیران مبنی بر شناخت فناوری های نوین از طریق برگزاری دورههای حضوری و مجازی
 )1-7افزایش تنوع در ارائهی آموزشهای مهارتی ،متناسب با نیازهای حوزههای شغلی ،شرایط جغرافیایی و تفاوتهای فردی
فراگیران
 )1-8آماده سازی کارکنان سازمانهای دولتی و خصوصی برای انجام مؤثر وظایف شغلی به منظور بهرهوری بیشتر
 )1-9درآمد زایی مرکز در جهت افزایش انگیزه به مدرسین و کارکنان

 - ۲برگزارکنندگان دوره هاي آموزشی
مراکز تابعه می توانند دوره های آموزشی آزاد و خاص را به دو صورت حضوری یا مجازی در قالب دوره های کوتاه مدت و
میان مدت ،در زمینههای مختلف برگزار نمایند.
الف) دورههای آموزشی تخصصی کوتاه مدت (حداکثر تا  88ساعت)
ب) دورههای آموزشی تخصصی میان مدت (از  88ساعت تا  388ساعت)
برگزارکنندگان موظفند جهت برگزاری هرگونه دوره آموزشی هماهنگیهای الزم را با مرکز آموزش بعمل آورند.
تبصره  : 1مراکز خارج از دانشگاه شامل کلیه دستگاههای اجرایی اعم از دولتی و خصوصی ،مراکز علمی ،صنعتی ،آموزشی یا
پژوهشی و  ...می توانند متقاضی برگزاری دورههای مشترک با دانشگاه فنی و حرفهای و مراکز تابعه باشند که طی هماهنگی
و توافق با مرکز آموزش و انعقاد قرارداد فی مابین انجام خواهد شد (با هماهنگی واحد حقوقی دانشگاه) .بدیهی است ارزیابی
و تایید محتوای دورهها و مدرسین مربوطه ،با همکاری گروههای آموزشی دانشگاه و مراکز تابعه صورت خواهد گرفت.
تبصره  : 2تعداد و نفر ساعت دورههای درآمدزای برگزار شده در طول سال جزء معیارهای مهم ارزیابی ساالنهی هر مرکز می
باشد.
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 - 3وظایف و حدود فعالیت هاي مرکز آموزش
 )3-1برنامه ریزی و نظارت بر برگزاری کلیه دوره های آموزشی
 )3-2تدوین آیین نامه های اجرایی مربوط به دوره های آموزشی اعم از ضوابط و مقررات آموزشی و مالی جهت تصویب
درمراجع ذیصالح
 )3-3فراهم نمودن امکانات الزم برای تحقق اهداف دانشگاه پیرامون برگزاری دوره های آموزشی
 )3-4هماهنگی و پیگیری دوره های آموزشی مورد توافق دانشگاه و دیگر ارگانهای دولتی و خصوصی
 )3-5انجام تبلیغات الزم جهت معرفی توانمندی های آموزشی دانشگاه به سازمانها و مراکز دولتی و خصوصی با همکاری
واحدهای ذی صالح دانشگاه
 )3-6بررسی درخواست متقاضیان برگزاری دوره های آموزشی
 )3-7نظارت بر قراردادهای آموزشی با همکاری واحد حقوقی
 )3-8صدور گواهینامه پایان دوره مطابق با مقررات دانشگاه
 )3-9ارزیابی کمی و کیفی دوره های برگزار شده
 )3-18ارائه گزارشات دوره ای اجرائی و مالی به معاونت آموزشی و سایر مراجع ذیصالح

 - 4درآمد و هزینه
 )4-1مبلغ ثبت نام با توجه به نوع دوره و برآورد هزینه ها به پیشنهاد برگزار کننده و تأیید مرکز آموزش
 )4-2مبالغی که بابت برگزاری دوره های آموزشی طی فرآیند ثبت نام یا قراردادهای آموزشی اخذ میگردد ،می بایست به
حساب درآمدهای اختصاصی هر مرکز مطابق "بند  8شناسه واریزی" با عنوان " برگزاری کالس ها و دوره های آموزشی"
دانشگاه واریز گردد( .بخشنامه شماره  25/228/5569مورخ  97/4/13اداره کل مالی)
 )4-3براساس بخشنامه شماره  25/258/1147مورخ  1398/82/83معاونت محترم اداری مالی دانشگاه ،مبلغ واریزی به درآمد
اختصاصی بعد از تأیید مطابق بخشنامه به حساب آن مرکز برگشت داده می شود.
 )4-4کلیه هزینه فعالیتهای اجرای دوره های آموزشی شامل :حق التدریس مدرسین ،محل برگزاری ،عوامل اجرایی ،تبلیغات،
پذیرایی ،پکیج آموزشی (جزوه ،کتاب ،CD ،نوشت افزار و  )...و سایر موارد مرتبط به عهده برگزارکننده می باشد که بعد از
برگشت هزینه دوره مطابق بخشنامه شماره  25/258/1147مورخ  1398/82/83معاونت محترم اداری مالی دانشگاه از درآمد
اختصاصی مرکز قابل پرداخت است .
 )4-5با توجه به این موضوع که یکی از اهداف آموزش های آزاد سود دهی و درآمدزایی است  ،رعایت حداقل  %38سود خالص
حاصل از درآمد اجرای دوره مد نظر قرار گیرد .
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تبصره  )3درصورتی که میزان سود خالص دوره کمتر از  %38محقق شود نیاز به ارائه دالیل مستند به مرکز آموزش می
باشد.
این آیین نامه در  4ماده و  3تبصره در تاریخ  98/4/18در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه مصوب گردید و به مدت یک سال به
صورت آزمایشی اجرا می شود .
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