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 هدف .1
گيري از امكانات بخش يت بهرهبا اولو سطح كشور و مرتبط مركز درآموزشي ارائه خدمات ي كمي و كيفي منظور توسعهبه 

 يين نامه تدوين شده است.اين آ خصوصي و در چارچوب ضوابط مندرج در اساسنامه
 

 دامنه کاربرد .2
 باشد. ني ميزش بازرگاهاي كنوني مركز آمونمايندگياعطاي مجوز و واجد شرايط  ن آيين نامه كليه متقاضياندامنه كاربرد اي

 

 مراجع .3
  اساسنامه مركز

 

 واژگان و تعاریف .4

 باشد.مي منظور مركز آموزش بازرگاني مرکز: -4-1

در شده توسط مركز، خدمات تعريف  صا اساس مجوز تواند برعبارت است از شخص حقوقي كه مي نمایندگي استاني: -4-2

ستقيم مركفز با نظارت م -نمايندگي محلي بجز شهرهاي داراي-استان  هايدر كل شهربا مركزيت مركز استان مربوطه شده را 

 ارائه دهد.

ادر شده توسط مركفز، خفدمات تعريف  اساس مجوز ص تواند برعبارت است از شخص حقوقي كه مي نمایندگي محلي: -4-3

 ارائه دهد. مركزمستقيم تحت پوشش و نظارت  شهرستان مربوطهدر شده را 

تواند بر اساس مجوز صادر شده توسط مركز، خفدمات تعريف  ز شخص حقوقي كه ميعبارت است ا نمایندگي تهران: -4-4

 تهران و با نظارت مستقيم مركز ارائه دهد. شهري شده را در حوزه

 گي اسفتانيدمركز و يا نماينف داراي وابستگي حقوقي به وظ حقوقي مستقل نبوده واحد آموزشي است كه به لحا شعبه: -4-5

  باشد. مي

 است. منظور هيات عامل مركز آموزش بازرگاني هيات عامل: -4-6

 عامل مركز آموزش بازرگاني است. منظور مدير مدیرعامل: -4-7

 باشد.ش بازرگاني ميهاي مركز آموزمنظور مدير شبكه نمايندگي ها:مدیر نمایندگي -4-8

 باشد.ها مينمايندگي مديريت بر: منظور آيين نامه آیين نامه -4-9

ر اسفاس بفرا  مركفز ي است كه فرآيند و مكفانيز  انتخفاب نماينفدگاندستورالعمل :دستورالعمل انتخاب نمایندگي -4-10

 كند.هاي مشخص، تعيين ميرها و معياشاخص

هاي ارزيفابي عملكفرد، نحفوه ارزيفابي و شفاخص دسفتورالعملي اسفت كفه: ي عملکردابنظارت و ارزیدستورالعمل  -4-11

 كند.ا تعيين ميدوار زماني ارزيابي؛ رها و تعيين اامتيازبندي، تعيين امتيازات الز  جهت قرار گرفتن در هر يک از گروه
 

 مسئوليت و اختيارات .5

 باشد.مي نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه برعهده مدير عامل -5-1

 باشد.ها ميمسئول اجراي اين آيين نامه مدير نمايندگي -5-2
 

 های اجرایيضوابط و روش .6

 : شرایط و نحوه اعطای مجوز 1فصل 
 

 شود.صرفاً به اشخاص حقوقي واگذار مي نمايندگي -6-1

  گي برخوردار باشد.يندبايستي از شرايط الز  و كافي براي ايجاد نمانمايندگي  اخذ مجوزشخص حقوقي متقاضي  -6-2
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ي افي جهت تصدي مديريت نمايندگكبايستي از شرايط الز  و مديرعامل يا باالترين مقا  اجرايي شخص حقوقي  -6-3

 برخوردار باشد.

  .برخوردار باشد دگيهر متقاضي اخذ مجوز بايستي از حداقل امكانات و تجهيزات الز  براي ايجاد نماين -6-4

ني بر ضرورت تاسيس پيشنهاد و گزارش توجيهي خود را مبنمايندگي استاني، مدير عامل  جهت اعطاي مجوز -6-5

شود. ي مياينده طعامل مراحل انتخاب نمنمايندگي در استان مربوطه به هيات عامل ارائه داده و در صورت موافقت هيات 

تي خذ مجوز بايساكن ساير مراحل فرآيند محلي اخذ مجوز از هيات عامل ضرورتي ندارد؛ لي نمايندگي اعطاي جهت: 1تبصره

 همانند نمايندگي استاني انجا  پذيرد.

رالعمل شود. اين دستون ميتعيي "دستورالعمل انتخاب نمایندگي"اساس  فرآيند و جزئيات نحوه انتخاب نمايندگي بر -6-6

يات هصويب به تر عامل تهيه و جهت ، توسط مديهامديريت بر نمايندگيماه پس از تصويب آيين نامه يکمدت  كثر ظرفاحد

 عامل ارائه خواهد شد.   

 رمدي مجوزخذ ابا د، نباشهايي كه فاقد نمايندگي محلي ميتواند در استان مربوطه و در شهرستاننمايندگي استاني مي -6-7

 هاي محلي امكان تاسيس شعبه وجود ندارد.بديهي است براي نمايندگي ايجاد نمايد.شعبه  عامل

دستورالعمل انتخاب  (3-6بر اساس )مادهبراي تاسيس شعبه همانند تاسيس نمايندگي حداقل امكانات و فضاي الز   :1صره تب

 بايستي تخصيص داده شود.نمايندگي 

به  و با تنزلد باشنشته اقرارد« ب»و«الف»شود كه در گروه هايي داده ميجوز تاسيس شعبه تنها به نمايندگيم :2تبصره 

  پس از شش ماه باقي ماندن در اين گروه، مجوز شعبه منحل خواهد شد.  «ج» گروه

 شهرهاي فاقد نمايندگي استاني و يا محلي را دارد.در كليه  شعبهتاسيس حق مركز  -6-8
 

 هاگروه بندی نمایندگيارزشيابي ادواری و : 2فصل 
نمایندگي در شرف بجز  .شونددي ميطبقه بن «د»و«ج»،«ب»،«الف» :گروه 4ها به به طور كلي نمايندگي -6-9

كي يدر رارداد قخود طي مدت ها متناسب با عملكرد گيرد، ساير نمايندگيقرار مي «د» كه در گروه در حال انحاللو  تاسيس

هاي داراي عملكرد مطلوب و دربرگيرنده نمايندگي «الف»گروه  شوند.بندي ميدسته «ج»و«ب»،«الف»هاي از گروه

  باشند.مي ضعي داراي عملكرد  هايبرگيرنده نمايندگيدر  «ج»گروه 

ها عملكرد نمايندگي ها،ها و رعايت تعهدات آنها و احراز سطح كيفي و كمي فعاليتبه منظور تعيين گروه نمايندگي -6-10

هت جنتيجه  ته وگرف مورد ارزيابي قراربار  يکحداقل هر سال  "هانمایندگي نظارت و ارزیابي عملکرددستورالعمل "بر اساس 

 شود.ها به آنها اعال  مينمايندگيها و اقدامات الز  توسط و عندالزو  اتخاذ سياستاطالع 

ها يک از گروه جهت قرار گرفتن در هر هاي ارزيابي عملكرد، نحوه ارزيابي و امتيازبندي، تعيين امتيازات الز شاخص -6-11

  شود.مشخص مي نظارت و ارزيابي عملكردلعمل و تعيين ادوار زماني ارزيابي؛ در دستورا

ريت بر مدين نامه ماه پس از تصويب آيي ها حداكثر ظرف مدت يکنمايندگي نظارت و ارزيابي عملكرد: دستورالعمل 1تبصره 

 ، توسط مدير عامل تهيه و جهت تصويب به هيات عامل ارائه خواهد شد.هانمايندگي

گردد و دگي محسوب ميينملكرد آن نماجزو عهاي عملكردي صرفًا در بخش شاخص عملكرد شعبات هر نمايندگي -6-12

 هاي ساختاري شعبات جزو عملكرد نمايندگي محسوب نخواهد شد.امتياز شاخص

ورد معندالزو   رارداد، گروه نمايندگيهاي انجا  شده طي مدت قدر پايان قرارداد نمايندگي بر اساس نتايج ارزشيابي -6-13

 گردد.ي قرارداد جديد و مرتبط منعقد ميقرار گرفته و متناسب با نوع گروه نمايندگ بازبيني

 يندگي نيز منحل خواهد شد.هاي تحت نظارت آن نمامجوز شعبه در پايان قرارداد يا انحالل نمايندگي، متعاقباً -7-13
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 ها: تعامالت مالي مرکز و نمایندگي3فصل

 بعنوان را مبلغي ،نآ مزاياي رساي از برخورداري و مركز آموزش بازرگاني در عضويت رمنظو بهنمايندگي  متقاضي -6-14

 نمايد.مي پرداخت (1به شرح جدول شماره ) مركز به امتياز حق
 

 عضویت ساالنه امتياز: ميزان حق 1جدول شماره 

 )ریال( ساالنه امتيازحق  *محل جغرافيایي نمایندگي

 130،000،000 تهران بزرگ

 100،000،000 ها )کالن شهرها(ز استانمراک

 75،000،000 (هاغيرکالن شهرها )مراکز استان

 60.000.000 سایر شهرها

 تعيين مي شوند. شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اتمصوبكالن شهرها بر اساس * 

 

 .يابدزايش ميشود افيمركز آمار ايران منتشر مها هرساله معادل نرخ تور  رسمي كشور كه توسط ميزان حق امتياز نمايندگي تبصره:
 

 قابل عنوان هيچ به لغمب اين و باشد شده پرداخت قرارداد عقد هنگا  در نقدي بصورت ايستبيم امتياز حق مبلغ -6-15 

 . باشدنمي عودت

هاي ندگييدر شبكه نمات و ادامه عضوي قرارداد جهت تمديد طرفين رضايت صورت در و نمايندگي قرارداد اتما  با -6-16

 د.وش( محاسبه و اخذ مي1طبق جدول شماره )ها براي نمايندگي حق امتياز مبلغ ،مركز

رارداد كمتفر باشد، در صورتي كه مدت ق( به ازاء هر سال عضويت مي1با توجه به اينكه حق عضويت جدول شماره ) :1تبصره 

 ق عضويت محاسبه و اخذ خواهد شد.و يا بيشتر از يک سال باشد به تناسب مدت قرارداد ح

 باشند.هاي كنوني مركز نيز مشمول اين بند مينمايندگي :2تبصره 

 آمددر محل از ،صدور گواهينامه توسط مركزنظارت و يا نماينده پس از شروع فعاليت آموزشي و به جهت امكان  -6-17

 نمود. خواهد پرداخت مركز به (2به شرح جدول شماره ) قدرالسهم بابت درصدي را ي،نام ثبت شهريه

ل ففي مفابين با توجه به عد  استقالل حقوقي شعب نمايندگي، هيچگونه فرآيند مفالي، عملكفردي، اداري و... مسفتق: 1تبصره

 فتفار خواهفدر واحفد مركز و شعب نمايندگي ايجاد نخواهد شد و با هر نمايندگي و مجموعه شعبات آن به مثابه يک نمايندگي

 شد. 
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 ثبت نامي شهریه درآمد محل از قدر السهم مرکز: 2ماره جدول ش

 گروه

رالسهم پرداختي قد

به مرکز جهت 

 های کوتاه مدتدوره

قدرالسهم پرداختي به 

های مرکز جهت دوره

 ها اتحادیه و اصناف

قدرالسهم پرداختي به مرکز 

جهت سمينارهای یک روزه 

 ساعت 8با حداکثر 

رالسهم پرداختي قد

به مرکز جهت 

 های بلند مدتورهد

 ال 

از شهریه هرنفر   5%

ریال  300.000بطوریکه از 

 کمتر نباشد

از شهریه هرنفر بطوریکه  5%

 ریال کمتر نباشد 300.000از 
از شهریه هرنفر بطوریکه از  5%

 ریال کمتر نباشد 300.000

تصميم مديرعامل با 

 اعال  كتبي مركزو 

 ب
از شهریه هرنفر  7.5%

ریال  300.000بطوریکه از 

 کمتر نباشد

از شهریه هرنفر  7.5%

ریال  300.000بطوریکه از 

 کمتر نباشد

از شهریه هرنفر بطوریکه از  7.5%

 ریال کمتر نباشد 300.000

 ج
رنفر از شهریه ه 10%

ریال  300.000بطوریکه از 

 کمتر نباشد

از شهریه هرنفر  10%

ریال  300.000بطوریکه از 

 کمتر نباشد

رنفر بطوریکه از از شهریه ه 10%

 ریال کمتر نباشد 300.000

  د
از شهریه هرنفر  5%

ریال  300.000بطوریکه از 

 کمتر نباشد

از شهریه هرنفر بطوریکه  5%

 ریال کمتر نباشد 300.000از 
از شهریه هرنفر بطوریکه از  5%

 ریال کمتر نباشد 300.000

 

 قراردادو تمدید : انعقاد 4فصل 
اقفدا  يک مفاه  ظرف حداكثر ،نظارت و ارزيابي عملكردبر اساس دستورالعمل  نمايندگي گروهاز تاييد مدير عامل پس  -6-18

غ حكفم مفدير يفت و ابفال، صفدور پروانفه فعال(2در جفدول شفماره  تعيفين شفده گروهمتناسب با )قرارداد و يا تمديد به انعقاد 

 نمايد. نمايندگي مي

 .اقدا  نمايد اتما  قرارداد نسبت به ارائه درخواست تمديد قرارداد به مركز نمايندگي موظ  است يک ماه قبل از -6-19

يال جريمه از ر 500،000مهلت تعيين شده به ازاء هر روز تاخير مبلغ  در صورت عد  ارائه درخواست نمايندگي در: 1تبصره 

 شود.مي نمايندگي اخذ و در صورت تاخير بيش از يک ماه نسبت به لغو مجوز نمايندگي اقدا 

 .گرددتاييد مي وتهيه مديرعامل توسط ي فعاليت و ابالغ حكم فرمت كلي قراردادها، پروانه: 2تبصره 

نفه اي منعقفد ترجيحفاً بفه گومتناسب با گروه نمايندگي تعيين شفده و  ،(2بر اساس جدول شماره )مدت قراردادها  :3تبصره 

 يكسان باشد. هر گروهي هاشود كه تاريخ شروع و پايان قرارداد نمايندگيمي

ن تعيفي ارچوب شرايطهالز  را در چهاي حسن انجا  وظاي  نمايندگي، وثايق يا تضمين تواند به منظور احرازمركز مي -6-20

 اخذ نمايد. از نمايندگي شده در قرارداد

صاحب حفق امضفاي مجفاز، مطفابق راد ، فرد يا افركز، مديرعامل و از طرف نمايندگيي قرارداد از طرف مامضاء كننده -6-21

 باشد.ي شخص حقوقي مياساسنامه

 ديگفر ا پژوهشفييفبفا هفيچ مركفز آموزشفي  همكاري نمايندگي بدون تاييد مركز مجاز به انعقاد قرارداد يا تفاهم نامه -6-22

 باشد.نمي
 

 

 نمایندگي مجوزو لغو قرارداد و  : تعليق5فصل 
امل ت عويب هيأامل و با تصو تاييد مديرع ئه گزارش توجيهياها و با اربكه نمايندگيفسخ قرارداد به پيشنهاد مدير ش -6-23

 باشد:يكي از اشكال زير امكان پذير مي به
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و عد  بهبود در  دنظارت و ارزيابي عملكرحسب دستورالعمل  ماه 6به مدت  «د»قرار گرفتن نمايندگي در گروه : 6-23-1

 .ندگينمايبه توسط مركز ابالغ شده مهلت 

ها و تاييد يشبكه نمايندگ و قرارداد في مابين حسب گزارش مدير نامه: نقض يا عد  رعايت هريک از مفاد اين آيين6-23-2

 ي حداقل يک ماه.كتبي حداقل دو مورد تذكر به فاصلهقبلي و ، با اعال  مدير عامل

 ماه. 3حداقل  كتبيقبلي و : عد  تمايل نمايندگي به ادامه همكاري با اعال  6-23-3

 ي مجوز.دارندهانحالل : ورشكستگي و يا 6-23-4

 : صدور حكم توسط مراجع قانوني صاحب صالحيت.6-23-5

  و تاييد هيات عامل.  صالح مركز با ارائه گزارش توجيهي توسط مدير عامل و: عد  رعايت صرفه 6-23-6

برابر  ود ل فسخ رادر هر يک از موارد مشمو تعيين شده هايو يا مهلت هاتواند با تشخيص خود زمانمديرعامل مي: 1تبصره 

 نمايد.

تواند تا زمان اتخاذ هيات عامل مي ،داد فراهم گرددرراق( امكان فسخ 23-6به يكي از داليل مندرج در بند )چنانچه  -6-24

فراهم  رساني بيشتر يالوب و آسيبهاي بيشتر و جلوگيري از ادامه روند نامطر انجا  تحقيقات و بررسيوي و به منظيتصميم نها

ات و رش تعهدانجا  اقدامات اصالحي و رفع معضالت عملكردي، پذي آوردن فرصت براي نمايندگي جهت توجه به تذكرات،

عليق فع موانع تاز ر صول اطمينانهاي نمايندگي را تا حهاي جديد توسط نمايندگي را ممنوع نموده و يا فعاليتانجا  فعاليت

 .نمايد

مشفخص، نسفبت بفه  زماني تعيين مهلتي و با تواند با اعال  كتبرارداد مركز ميفراهم بودن شرايط فسخ ق در صورت -6-25

زمفان  رهاي آموزشي در حفال اجفرا داتما  دوره"به منظور  تواندمي لغو قرارداد و سلب پروانه اقدا  نمايد. مهلت زماني مربوطه

اداره نمفودن "و يفا  "انتقال مجوز به غيفر"،  "واگذاري مجوز به نمايندگي جديد"، "تعهدات نمايندگي تعيين تكلي "، "فسخ

 باشد. "آن به صورت نيابتي

اه مف 4شود و مدت آن بفيش از مذكور از طريق توافق با نمايندگي و با تاييد نهايي مديرعامل تعيين مي مهلت زماني :1تبصره 

  واهد بود مگر با تشخيص مديرعامل.نخ

نفد در صورت ادامه فعاليت بفا بر و گشتهي اعتبار ساقط نمايندگي نيز از درجهفعاليت در صورت فسخ قرارداد، پروانه  : 2تبصره

 گيرد.هاي مادي و معنوي مورد پيگرد قانوني قرار ميمركز، ضمن اخذ خسارت

ي ير اشخاص حقيققبال تمامي ضرر و زيان مادي و معنوي وارده به مركز و يا سادر صورت فسخ قرارداد، نمايندگي در  -6-26

 باشد.ل ميئوو حقوقي راساً مس

ه منظفور بفدر صورت وارد شدن ضرر و زيان به مركز يا شخص ثالث در هنگا  فسخ قرارداد، مركز محفق خواهفد بفود  -6-27

ي تضفمين يفا توسفط نماينفدگي برداشفت نمايفد و ارائفه دهنفدهجبران خسارات وارده، از محل وثيقه يا تضمين سپرده شفده 

 گذار حق اعتراض نخواهد داشت.وثيقه
 

 ها: حدود اختيارات، تعهدات و وظایف نمایندگي6فصل 
مايفد و در ننمايندگي موظ  است از نا  تجاري مركز آموزش بازرگاني در حوزه جغرافيايي تحت پوشش خود حراست  -6-28

يجه پيگيري ونه سوء استفاده از نا  تجاري مركز ضمن ارسال گزارش ازطريق فضايي موضوع را تاحصول نتصورت مشاهده هرگ

 .نمايد

هاي آموزشي مرتبط با حوزه كسب و كار، اقتصاد و بازرگاني را صفرفاً بفا نفا  تجفاري موظ  است كليه دوره نمايندگي -6-29

هفا نيفز از نفا  تجفاري اسفتفاده نمايفد. همچنفين كليفه ربفو  بفه ايفن دورهمركز برگزار نمايد و در كليه مكاتبات و تبليغات م

شود اعم از اعزا  يا پفذيرش هيفأت تجفاري، انعقفاد قفرارداد و انجفا  خفدمات مشفاوره و هايي كه با برند مركز انجا  ميفعاليت
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رد و مشمول پرداخت حق السهم به بايست با هماهنگي و اخذ مجوز كتبي و تحت نظارت مركز انجا  پذيبرگزاري نمايشگاه مي

  گردد كه دستوالعمل آن به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت عامل ابالغي و اجرايي خواهد شد.مركز نيز مي

نظفا   ضفوابط منفدرج درقرارداد في مفابين،  ،نامهمفاد اين آيين ،هاي آموزشياند در برگزاري دورهموظ  هانمايندگي -6-30

 مايند.هاي بعدي مركز را كامالً رعايت نمامي ابالغيهآموزشي مركز و ت

يفت مدرسفان، فضفاي آموزشفي، كيف اسفتانداردهايآموزشفي از جملفه متعفارف استانداردهاي اند ها موظ نمايندگي -6-31

 را رعايت نمايند.ها و ساير موارد مشابه آموزش ي برگزاريها، نحوهمحتواي دوره

 دارد. مركزنياز به كسب مجوز از  مذكور از تقويم آموزشي هاي خارجبرگزاري دوره -6-32

 ها، نيازي به اخذ مجوز ندارند.هاي مندرج در تقويم آموزشي مركز توسط نمايندگيبرگزاري دوره: 1تبصره

نحفوه و  باشفد، بجفز مفواردي كفه، مجاز به برگزاري دوره و سفمينار آموزشفي نمي «د»نمايندگي داراي وضعيت   :2تبصره 

 گونگي برگزاري آن كتباً از سوي مركز ابالغ گردد.چ

ها ط با اين دورهمرتب تمامي مراحلها موظفند با توجه به تفاوت ماهوي و شكلي دوره هاي بلندمدت كليه  نمايندگي -6-33

هفا،  ريفزي دورهه از جمله: اخذ مجوز برگزاري و صدور گواهينامه از مراجع ذيصالح، اطالع رساني و تبليغفات، طراحفي و برنامف

   ي نمايند.مركز ط رسمي از مجوزاخذ با ها و... ساير موضوعات مرتبط را )با تشخيص مركز(، ها، شهريه دورهاجراي دوره

ي اينترنت يا پوسفتر و اعالميفه را ها يا جرايد ملي و محلي و شبكهي تبليغات خود در رسانهموظفند كليهها نمايندگي -6-34

رساني و تبليغفي در هاي اطالعاليتانجا  دهند. انجا  فع مقررات شود و در چارچوب ابالغ ميتوسط مركز  براساس ضوابطي كه

 خارج از چارچوب ياد شده نياز به موافقت كتبي مركز دارد.

 .شودتهيه ميمركز  نا  و آر ، سربرگ و ساير موارد مشابه با فرمت ابالغي توسط مهر نمايندگي، ،تابلوي نمايندگي -6-35

اطفالع مركفز  ساختمان آموزشي خود مراتب را بصورت مكتفوب بفهبايد حداقل يک ماه پيش از جابجايي  هانمايندگي -6-36

رايط اقفدا  نسبت به پاسفخگويي شفرسانده و شرايط ساختمان جديد را اعال  نمايند و مركز نيز ظرف مدت حداكثر يک هفته 

 نمايد.مي

يا  و نمايندگي لمح فارغ از اينكه در نمايد، اشخاص حقيقي و حقوقي برگزار براي نماينده كه آموزشي دوره هرگونه -6-37

 گرديد. خواهد قدرالسهم محاسبه شامل شود، اجرا آن از خارج

حفق السفهم  عد  درخواست متقاضيان جهت صدور گواهينامه و يا اختياري نمودن صدور گواهينامه مفانع از درياففت -6-38

 .مركز نخواهد بود

مقفررات قبل از صفدور گواهينامفه و بفر اسفاس هاي برگزار شده ي دورهموظ  است سهم مركز را از شهريه نمايندگي-6-39

رسفيد اصفل واريز و  ،استمابين در حسابي كه به اين منظور توسط مركز معرفي شدهقرارداد في ( و2شماره )مندرج در جدول 

 را ارائه نمايد. آن

به نحو مقتضي كه مركز اعفال  مفي نمايفد مشخصفات مفدرس دوره، مشخصفات كامفل دانفش ست موظ  انمايندگي -6-40

 ه نمايد.ه مركز ارائحداكثر تا دو هفته پس از شروع دوره ب پذيران، ميزان شهريه دريافتي، مدت دوره، تاريخ برگزاري دوره را

بفر ها و پيامفدهاي مترتفب بفر آن و مسئوليتي هاي آموزشنا  در دورهتطبيق شرايط و صالحيت متقاضيان براي ثبت -6-41

 باشد.ي نمايندگي ميعهده

هفاي ريفک از دورههمربفو  بفه در دوره دانفش پفذير و يا نحوه حضور نمايندگي موظ  است نتايج آزمون پايان دوره  -6-42

ايفان پتمركز گواهي مسبت به صدور روز پس از برگزاري آزمون در اختيار مركز بگذارد تا ن دهآموزشي برگزار شده را حداكثر تا 

 شود.دوره براي قبول شدگان اقدا  
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در ايفن خصفوص،  و عد  توجيه منطقي( 38-6در صورت مغايرت اطالعات ارسالي اين بند، با اطالعات ارسالي بند ) :1تبصره 

 مطابق ضوابط با نمايندگي رفتار خواهد شد.

 باشد.مي در انحصار مركزها سط نمايندگيهاي آموزشي برگزار شده تورهبراي كليه دونامه پايان دوره صدور گواهي -6-42

گي مايد، نماينفدنها گواهينامه صادر تواند براي آنهاي آموزشي كه به لحاظ قانوني مركز نميبراي آن بخش از دوره: 1تبصره 

 ايط، واگذار نمايد.صدور گواهينامه را به ساير مراكز واجد شر بايستي پس از اخذ مجوز كتبي از مركز،

  ايد.صدور گواهينامه را به ساير مراكز آموزشي واگذار نم ،مجوز مركز مي تواند پس از اخذنمايندگي  :2تبصره 

اير مراكفز نمايندگي موظ  است در كليه موارد و در هر صورتي، قبل از برگزاري هر دوره آموزشفي مشفترب بفا سف :3تبصره 

 كز اقدا  نمايد.آموزشي نسبت به اخذ مجوز از مر

 ي را بفه مركفزنمايندگي موظ  است آمار عملكردي صدور گواهينامه مشترب و يا واگذار شده به ساير مراكز آموزش :4 تبصره

 ارسال نمايد.

صدور گواهينامه توسط ساير مراكز آموزشفي  با مجوز مركز، (41-6( ماده )2( و )1)هاي چنانچه بر اساس مفاد تبصره -6-43

 باشد.حق السهم مركز نميپرداخت مشمول  ،يردانجا  پذ

ور و يا كفالً صفد مشترب با ساير مراكز آموزشي نموده چنانچه نمايندگي بدون مجوز مركز اقدا  به صدور گواهينامه :1تبصره 

طار نجر به اخو م شدههاي مذكور اي معادل دو برابر كل شهريه دورهمشمول جريمه، گواهينامه را به مركز ديگري واگذار نمايد

   كتبي نيز خواهد شد.

باشند و مكاتبفه ر را دارا ميصرفاً حق مكاتبه و ارتبا  رسمي و سازماني با مقامات اداري همان استان يا شه نمايندگي -6-44

 فت.ي جغرافيايي نمايندگي توسط مركز صورت خواهد پذيرها و نهادهاي استاني يا ملي در خارج از محدودهبا ساير سازمان

 رسمي اترتباطاو  اتمكاتبدر  ها در محل جغرافيايي خودو بيان محل برگزاري دورهنمايندگي صرفاً در صورت درج : 1تبصره 

 .باشديمقامات مذكور مقراري ارتبا  با دهد، مجاز به برانجا  مي و يا رسمي خارج از حوزه جغرافيايي خود مقامات اداريبا  كه

 باشد.مكان پذير مي با هماهنگي مركز احق مكاتبه و ارتبا  رسمي و سازماني با مقامات اداري صرفاًدر تهران بزرگ  :2تبصره 

بفا  ها مفي تواننفدر استان، نمايندگي ساياستاني يا محلي در صورت تقاضاي برگزاري دوره در استانهاي فاقد نمايندگي -6-45

 هاي متقاضي نمايند.ها در استاناري دورهسوي مركز اقدا  به برگز تاييد كتبي و به صورت موردي از

ي ايفن برگزار . ليكن چنانچهدوره آموزشي برگزار نمايد ،مجوز نمايندگي نمي تواند در خارج از حوزه جغرافيايي دارايِ -6-46

 . استنمايندگي محل جغرافيايي مربوطه باشد، بالمانع  توافق كتبيبا ها دوره

 ه طفوربليغات خود بتليكن بايستي در  خارج از حوزه جغرافيايي دارايِ مجوز، تبليغات نمايد.نمايندگي مي تواند در  :1تبصره 

 شاره نمايد.ا -باشدمان حوزه جغرافيايي داري مجوز ميكه ه–ها شفاف و صريح به مكان اجراي دوره

ساير اشخاص طفرف  و پذيراندانش كاركنان، مدرسان،  ،در خصوص وظاي  و تعهدات خود در مقابل قانون نمايندگي -6-47

 باشند ومسئوليتي از اين بابت متوجه مركز نخواهد بود.خود راساً متعهد و پاسخگو مي ،قرارداد

نماينفدگي كفه هفر  هيات عامل همه ساله سق  قراردادهاي مفرتبط بفا مجفوز داده شفده را يمركز با توجه به مصوبه -6-48

 گيرد.صورت مي، مركزاد شده با تاييد يد. بديهي است انعقاد قرارداد بيش از سق  نماياعال  مي ،كندتواند راساً منعقد مي

ت خفود را بفه شفخص حق واگذاري تما  يا قسمتي از وظاي ، تعهدات و اختيارادر چارچوب مجوز اعطايي نمايندگي  -6-49

ركفز م بفا موافقفت صفرفاًنماينفدگي مفدير  يرو تغي با اطالع مركز سهامداران و ثالث ندارد. ضمناً هرگونه تغيير در تركيب شركا

 پذير است.امكان

 تغيير دهد. االتربمرجع و تاييد خدمات خود را بدون اطالع قبلي  يتواند محل ارائهنمينمايندگي  -6-50
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ال  اعفمركز يبي كه به ترتهاي زماني معين و دورهو  گزارش عملكرد خود را در چارچوب فرمت است موظ  نمايندگي -6-51

 د.نمايد، براي مركز ارسال نمايمي

 االجرا است.قطعي و الز  مركز ، راي هيات عاملو مركزنمايندگي در صورت بروز اختالف نظر ميان  -6-52

هفا و خفدمات ي فعاليتي صادر شده توسط مركز را كه شامل مهلت اعتبار و دامنهنمايندگي موظ  است اصل پروانه -6-53

 همواره در معرض ديد عمو  قرار دهد. ،باشدمي آموزشي قابل ارائه
 

 

 

 : سایر موارد7فصل 
و مقفررات بفه  در چفارچوب ضفوابطرا نامفه يينآقسمتي از اختيارات خود مندرج در اين تما  يا تواند هيات عامل مي -6-54

 مديرعامل واگذار نمايد.

نامفه را در چفارچوب ضفوابط و مقفررات بفه ج در ايفن آيينات خود مندرتواند تما  يا قسمتي از اختيارمدير عامل مي -6-55

 نماينده خود تفويض نمايد.

 باشد.نامه، مديرعامل است كه در مقابل هيات عامل پاسخگو ميل حسن اجراي ضوابط مندرج در اين آيينئومس -6-56

 هد بود.خوا ات عمومي كشورقوانين و مقررنامه تابع يينآبيني نشده در اين موارد پيش -6-57

ها، موارد بفا واد و تبصرهمدر صورت نياز به اعمال تغيير يا تفسير  اين آيين نامه يكسال به صورت آزمايشي اجرا شده و -6-58

شفده مفوارد بفا پيشفنهاد  باشد. در انتهاي مفدت يفادمديرعامل و تصويب هيات عامل به صورت موقت قابل اعمال مي پيشنهاد

 ل، جهت تصويب نهايي به هيات امنا ارائه خواهد شد.مديرعامل و تاييد هيات عام

ب هيات امنا رسفيده و از به تصوي 1392 /  تبصره در تاريخ              /          ......و .... بند فصل،  7نامه در يينآاين  -6-59

 االجرا است.الز بالغ اتاريخ 
 

 اعضاء هيات امنا:
 

 عضو هيات امناء
 رئيس هيات امناء

 هيات امناءعضو 

 عضو هيات امناء عضو هيات امناء
 

 

  :عاملاعضاء هيات 

 نایب رئيس هيات عامل
 رئيس هيات عامل

 عضو هيات عامل

 عضو هيات عامل عضو هيات عامل

 


