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 چگونگی برگزاری دوره ھای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار دستورالعمل

 )قانون نظام صنفی ١٢آیين نامه اجرایی ماده  ١٤موضوع ماده  (

 تعاریف

 :تعاریف -١ماده 

 .قانون نظام صنفی :قانون

 .اتاق اصناف ایران :اتاق ایران

 .اتاق اصناف شھرستان :اتاق شھرستان

 .)شھرستانی،استانی و کشوری (اتحادیه صنفی  :اتحادیه

 .مرکز آموزش اتاق شھرستان و یا مراکز آموزش مورد تایيد اتاق ایران و یا کميسيون نظارت :مرکز آموزش

 اضی صدور و تمدید پروانه کسب و یا مباشرینمتق :متقاضی

 کميسيون نظارت بر سازمان ھای صنفی شھرستان:کميسيون نظارت

 دوره ھای آموزشی 

 :شيوه برگزاری دوره -٢ماده 

 .برگزاری دوره ھای آموزشی توسط  مرکز آموزش با ھمکاری اتحادیه ھا:داخلی -١
 .ه با مراکز آموزشیاز طریق عقد قرارداد یا تفاھم نام: برون سپاری -٢

 :دوره ھای آموزشی -٣ماده 

 )٣٠(مـاده  )ن (شامل دوره بيش از صدور و تمدید پروانه کسب واحدھای صنفی می باشد که براساس تکليـف مقـرر در بنـد
 .قانون به منظور کسب آمادگی، ارتقاو افزایش ميزان آگاھی، دانش و سطح مھارت افراد برگزار می گردد

 

 :سرفصل دوره ھای آموزشی -٤ماده 

 )ساعت (مدت زمان عنوان دورس الزامی ردیف

 ٥/٤ قانون و مقررات نظام صنفی ١

 ٥/١ مشتری مداری ٢

 ٦ فقه بازار ٣

 ٥/١ خرید و فروش الکترونيکی ٤

 ٣ )ماليات برارزش افزوده (قوانين و مقررات مالياتی ٥

 ٥/١ قوانين و مقررات شھرداری ٦

 ٣ قانون و مقررات کار و تامين اجتماعی ٧

 ٥/١ قانون و مقررات نيروی انتظامی ٨

 ٥/١ قانون و مقررات بھداشت ٩

 ٢٤ جمع کل
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 انواع دوره ھا -٥ماده 

 .می باشد)ده(اضی برگزار می گردد و نمره حد نصاب آن جھت قبولی در آزمون با حضور متق: حضوری -١
و نمـره حـد نصـاب آن  )مکاتبه ایی و یـا الکترونيکـی( شرکت در دوره ھا و کالسھا به صورت غيرحضوری:غيرحضوری -٢

 .می باشد )دوازده(جھت قبولی در آزمون 

 .به منزله ثبت نام غيرحضوری تلقی می گردد)به دليل موجه یا غيرموجه( غيبت بيش از یک سوم کل دوره -١تبصره 

آندسته از واحدھای صنفی که توسط مباشر اداره می گردد، مباشـر مکلـف بـه شـرکت در دوره آموزشـی بـوده و -٢تبصره 
مکلـف بـه گذارنـدن دوره آموزشـی مـی  )مباشر قبلی قبل از عزل(درصورت عزل مباشر، صاحب پروانه کسب یا مباشر جدید

 .باشد

متقاضيان شرکت در دوره حضوری و یا غيرحضوری درصورت عدم کسب نمره حد نصاب می توانند برای دومين بـار  -٣تبصره 
 .درصد ھزینه در آزمون شرکت نمایند٢٠با پرداخت 

 شرایط مدرسين دربرگزاری دوره ھای آموزشی -٦ماده 

           )درصورت وجـود رشـته دانشـگاھی مـرتبط(اقل دانشنامه تحصيلی کارشناسی، مرتبط با دوره یا دروس داشتن حد -١
 .از مراکز آموزشی مورد تایيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و یا گواھی معادل از حوزه علميه

 .سال سابقه تدریس در رشته مورد نظر٢حداقل  -٢

ھـای ایـن دسـتورالعمل اقـدام  به فراخوان جذب مدرسين مطابق با شـاخصاتاق ایران مکلف است ھرسال نسبت  -تبصره
 .تطبيق و تایيد شرایط مدرسين به عھده اتاق شھرستان می باشد. نماید

 مقررات مربوط به آموزش 

 :مدارک مورد نياز متقاضيان ثبت نام دوره -٧ماده 

 معرفی نامه اتحادیه )١
 زش پرداخت ھزینه آمو )٢

ابق طـد در ھـر جلسـه میمی باشد و مدرس با )صبح و بعد ازظھر(ساعت  ٦در ھر روز حداکثر زمان برگزاری کالس  -٨ماده 
 .فرم مرکز آموزش حضور و غياب نماید

 :مکان برگزاری دوره ھای آموزشی -٩ماده 

و مسـتقل از فعاليتھـای جـاری اتـاق بـوده و  محل آموزشگاه عالوه بر سھولت متقاضی باید در مکان یا طبقـه مجـزا -١
اتاق امور دفتری و مدرسين، آبدارخانه و سرویس بھداشتی مجزا باشد، اتاق امور دفتری و ١کالس، ١حداقل دارای 

 .مدرسين نباید با دیگر فعاليتھا و بخشھای جاری اتاق، مشترک باشد
 .نفر بيشتر باشد٣٠در یک کالس نباید از حضوری تعداد افراد متقاضی به صورت  -٢
مـوزش و سـایر وجود لوازم و وسایل کمک آموزشی مانند رایانه، ویدیو پروژکتور، یا وایت برد، ميز و صندلی مناسب آ -٣

 .وسایل برحسب نياز الزامی است

 :تعرفه شرکت در کالس -١٠ماده 

تکثيـر جـزوه تعيـين خواھـد شـدو ھزینـه چـاپ و در کالس با مصوبه کميسـيون نظـارت شھرسـتان  برای شرکت رتعرفه ھرنف
 .آموزشی و پذیرایی از متقاضی در تعرفه فوق منظور خواھدشد

 :گواھينامه پایان دوره -١١ماده 

گواھينامـه دارای طـرح .گواھينامـه پایـان دوره اعطـا مـی گـردد پس از اتمـام دوره و کسـب موفقيـت در آزمـون، بـه متقاضـی
 .یکسانی است که توسط دبيرخانه ھيات عالی نظارت با ھمکاری اتاق ایران تھيه و به سراسرکشور ابالغ می شود

تقاضـی نيـازی بـه طـی سال می باشد و درصورت تغيير رسته و یا جابجایی واحد صنفی، م٥مدت اعتبار گواھی  -١تبصره 
 .مجدد دوره آموزش نخواھد داشت
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 .گواھی صادره توسط مرکز آموزش برای اتحادیه ھای سراسر کشور معتبر می باشد -٢تبصره  

 :نحوه ارزشيابی -١٢ماده 

تنظيم صورتجلسه منضم یه اسامی شرکت کنندگان در آزمون ضروری بوده و مـی بایسـت نسـخه ای از آن توسـط  -١
 .نگھداری شود مرکز آموزش

محل و زمان آزمون عالوه بر اعالم کتبی به متقاضی، حتی المقدور از طریـق پسـت الکترونيـک و یـا پيـام کوتـاه نيـز  -٢
 .اطالع رسانی خواھد شد

              چھـار جـوابی بـوده و آزمـون افـراد بـی سـواد بـه صـورت شـفاھی انجـام ورت سـواالت ره آمـوزش بصـآزمون پایان دو -٣
 .می شود

دبيرخانه ھيات عالی نظارت با ھمکاری اتاق ایـران بصـورت فعاليت مراکز آموزش اتاق اصناف در سطح کشور توسط  -٤
 .ساالنه ارزیابی می گردد

قـانون توسـط  )١٢( آیـين نامـه اجرایـی )١٤(تبصره بـه اسـتناد مـاده  )٦(ماده و  )١٣(ل براین دستورالعمل مشتم -١٣ماده 
 .دبيرخانه ھيات عالی نظارت با ھمکاری اتاق اصناف ایران تھيه گردید

 


