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آئين نامه احراز صالحيت تدريس مربيان آموزشگاههاي آزاد هنري
هنر پدیدهای است که از دیرباز نقشي بسزا در زندگي انسان داشته و تاثیر این موضوع چنان بوده است که همواره
بسیاری از صاحبنظران و اندیشمندان در ادیان و مکاتب مختلف از آن به عنوان وسیلهای کارآمد و موثر در جهت
ترویج و تبلیغ اندیشهها و رفتار مورد نظر خود نام برده اند .از این رو آموزش هنر از اهمیت و حساسیت باالیي برخوردار
بوده و در همین راستا ،دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگي و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،به عنوان
متولي قانوني رسیدگي و نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری و بر اساس شرح وظایف خود ،ذیل مصوبه  744شورای
عالي انقالب فرهنگي و استناد به بند  3ماده  51آن ،بکارگیری کساني که رد صالحیت شدهاند را جزو تخلف آموزشگاه
آزاد هنری دارای مجوز قلمداد کرده که منجر به لغو مجوز صادر شده ميداند و همچنین ،ضمن نظام بخشیدن به
وضعیت آموزش آزاد هنر در کشور ،شرایط مناسبي را برای ارج نهادن به حقوق شهروندان و تشویق عموم به رعایت
قانون و ارتقاء سطح کیفي آموزش و جذب افراد مستعد به مراکز معتبر و واجد صالحیت فراهم سازد .از این رو برای
تحقق این هدف ضرورت دارد ،مربیان یا هنرآموزان شاغل در آموزشگاههای آزاد هنری تحت پوشش که شرایط،
معیارها و صالحیت الزم را دارا ميباشند ،جهت اخذ کارت صالحیت تدریس اقدام نمایند .این کارت معیار و مبنایي
برای تائید صالحیت علمي و هنری مربیان در نظر گرفته خواهد شد.
تعاريف

آموزشگاه آزاد هنري :به مکاني اطالق مي شود که بهه منظهور تربیهت و آمهوزش هنرجویهان عالقمنهد بهه یکهي از
رشتههای هنری (هنرهای تجسمي ،موسیقي ،خوشنویسي  ،هنرهای نمایشي ،هنرهای سنتي) بهرای اشهاعه فرهنهگ و
هنر ،بر اساس ضوابط و شئون اسالمي و با رعایت این ضوابط توسط افراد حقیقي یا حقوقي تأسیس ميگردد.
مدير مسئول :شخصي است حقیقي که مدیریت آموزشگاه را بر اساس شرایط و ضوابط الزم بر عهده ميگیرد.
مربي يا هنرآموز :فردی است حقیقي ،دارای مدرك تحصیلي هنر یا درجه هنری و یا سوابق تجربي -آموزشهي مفیهد
که صالحیت و توانایي تدریس در رشته تخصصي و هنری مورد نظر را کسب کرده است.
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كارت صالحيت تدريس :مجوزی است که به موجب آن مربیان یا هنرآموزان ميتوانند ،در آموزشگاهههای آزاد هنهری
دارای مجوز رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در یکي از رشته های هنری مرتبط تدریس نمایند.
شوراي فني آزمون :شورایي است متشکل از چند نفر اساتید مطرح و شناخته شده مرتبط با یکي از رشتههای
هنری ،دارای تخصص علمي و هنری الزم که به پیشنهاد مدیر کل دفتر آموزش به عنوان دبیر شورای مرکزی نظارت
بر آموزشگاههای آزاد هنری و با تایید معاون هنری وزیر به عنوان رئیس شورای مذکور ،انتخاب و پس از صدور حکم،
وظیفه بررسي سوابق هنری متقاضیان و انجام مصاحبه علمي آنان را جهت تایید صالحیت تدریس و دریافت کارت
صالحیت تدریس به عهده دارند.

مربيان بايد حائز شرايط عمومي و اختصاصي زير باشند
الف  :شرايط عمومي شامل:

 -2تابعیت کشور جمهوری اسالمي ایران.
 -2اعتقاد به مباني دین مبین اسالم یا یکي از ادیان شناخته شده در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران.
 -3اعتقاد به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران
 -7برخورداری از حسن شهرت و نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر
 - 1عدم اعتیاد به مواد مخدر
 -6داشتن برگه پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه ( برای آقایان )
 -4دارابودن حداقل  22سال سن در زمان ثبت نام.
ب  :شرايط اختصاصي شامل:

 -5دارابودن مدرك تحصیلي دیپلم مرتبط یا باالتر و یا داشتن توانایيهای تجربي ،عمومي ،فني و تخصصي تدریس
در رشته مورد تقاضا.
 -2دارا بودن درجه هنری مرتبط با رشته مورد تقاضا از شورای ارزشیابي هنرمندان.
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تبصره  :5متقاضیان فاقد مدرك تحصیلي یا درجه هنری باید دارای مستندات و سوابق تجربي حرفهای قابل دفاع باشند.
 -3ارائه معرفينامه از یکي از آموزشگاههای آزاد هنری دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي که باید
پس از امضاء و مهر مدیر مسئول آموزشگاه به تائید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان مورد تقاضا نیز رسیده
باشد.
تبصره  :2به تقاضاهای شخصي و فاقد معرفي نامه معتبر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -7اخذ استعالمات بهداشتي ،قضایي و انتظامي از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان مورد تقاضا ( پس از قبولي
فرد در آزمون انجام ميشود).

مقررات:

 -5متقاضیان قبل از هر اقدامي آئین نامه نحوه احراز صالحیت تدریس مربیان آموزشگاههای آزاد هنری را در سامانه
 http://aes.farhang.gov.irمطالعه نموده و در صورت احراز شرایط نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمایند.
 -2متقاضیان دریافت کارت صالحیت تدریس ،قبل از ثبت نام در سامانه ،باید فرم آموزشگاه معرف را از سامانه یا
ادارات کل استاني دریافت و توسط یکي از آموزشگاههای آزاد هنری دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي تکمیل و به مهر و امضاء آموزشگاه برساند.
 -3متقاضي باید قبل از ثبت نام فایل و تصاویر مدارك ذیل را جهت ثبت نام آماده کند( .حجم فایلها برای عکس
پرسنلي از حداکثر  5مگابایت و سایر مدارك از  2مگابایت تجاوز ننماید)
الف) تصویر معرفي نامه از آموزشگاه معرف (بند )2
ب) تصویر آخرین مدرك تحصیلي
ج) تصویر کارت پایان خدمت ( ویژه آقایان )
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د) تصویر کارت ملي
ه) تصویر صفحه اول شناسنامه
و) تصویر کارت صالحیت قبلي ( ویژه متقاضیان تمدید کارت)
ز) عکس پرسنلي جدید
 -7مسئولیت اولیه بررسي صحت اطالعات و مدارك و مستندات متقاضي جهت معرفي و شرکت در آزمون برای اخذ
کارت صالحیت تدریس بر عهده ادارات کل فرهنگ و ارشاد استانها ميباشد.
 -1پس از ثبت نام متقاضي در سایت ،کلیه درخواستها و ثبت نامهای صورت گرفته از هر استان ،باید به تایید اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان متقاضي رسیده و در ادامه به واحد آزمون معرفي گردد.
 -6تائید یا عدم تائید صالحیت علمي متقاضیان در آزمون بر عهده شورای فني آزمون بوده و رای صادره قطعي و الزم
االجراست.
تبصره  :3آزمون کارت صالحیت تدریس توسط اساتید مجرب و شناخته شده در رشته مورد تقاضا برگزار ميگردد ،لذا
شایسته است متقاضیان با آمادگي کامل در آزمون شرکت نموده و کلیه مدارك و مستندات حرفهای خود را به همراه
ساز تخصصي(رشته موسیقي) ،در روز برگزاری آزمون ،به همراه داشته باشند.
 -4صدور نهایي کارت الکترونیکي صالحیت تدریس ،پس از قبولي متقاضیان در آزمون مربوطه و اخذ پاسخ استعالمات
بهداشتي ،قضایي و انتظامي از ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استانها صورت خواهد گرفت ،لذا صرفاً ،شرکت
متقاضیان در آزمون مربوطه مجوزی برای تدریس آنان نخواهد بود.
 -8مدیران مسئول آموزشگاههای آزاد هنری و کلیه مربیاني که در سنوات گذشته کارت صالحیت دریافت و دارای کد
شناسایي  57رقمي تدریس ميباشند یا در آزمونهای گذشته ،قبول شده ولي کارت صالحیت دریافت نکردهاند ،ابتدا
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باید در سایت آزمون ثبت نام کرده و پس از بارگذاری مدارك ،چنانچه درخواست آنان توسط دفتر آموزش تائید گردد در
نوبت تمدید یا صدور کارت صالحیت قرار ميگیرند.
 -9برای مدیران مسئول آموزشگاههای آزاد هنری فاقد کارت صالحیت و همچنین هنرمندان نام آشنا و پیشکسوتان
رشتههای هنری ،شرایطي در نظر گرفته شده تا بدون شرکت در آزمون و با تائید شورای فني آزمون ،صرفاً در یك
رشته کارت صالحیت صادر شود ،اما مانند سایرین باید قبل از هر اقدامي در سامانه ثبت نام کرده باشند.
 -50مدیران مسئول آموزشگاههای آزاد هنری ،موظف به استفاده از مربیان دارای کارت صالحیت تدریس در آموزشگاه
ميباشند ،در غیر اینصورت ،مطابق مصوبات شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری به شورای رسیدگي و
نظارت ادارات کل استانها معرفي خواهند شد.
 -55متقاضیان رد صالحیت شده در آزمون ،ميتوانند پس از گذشت شش( )6ماه از تاریخ آخرین آزمون خود و با کسب
آمادگي بیشتر ،در سامانه ثبت نام و در صورت تایید اداره کل استان مورد تقاضا ،در آزمون مجدد شرکت نماید.
 -52کارت صالحیت تدریس صرفاً در آموزشگاههای آزاد هنری وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي دارای اعتبار
بوده و مجوزی برای تدریس خصوصي و غیره در اماکن دیگر ،غیر از آموزشگاه نميباشد.
تبصره  :7مربیان دارای کارت صالحیت تدریس ،ميتوانند به جز آموزشگاه معرف در سایر آموزشگاههای دارای مجوز از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تدریس نمایند.
 -53مسئولیت صحت و سقم اطالعات و مدارك ارسالي به عهده متقاضي دریافت کارت صالحیت تدریس ميباشد و
چنانچه محرز شود اطالعات و مدارك بصورت غیر واقعي وارد شده ،قبولي ایشان کان لم یکن تلقي شده و کارت
صادره از درجه اعتبار ساقط و از شرکت در آزمونهای بعدی نیز محروم خواهد شد.
 -57هر متقاضي ،در هر نوبت ثبت نام فقط با یك معرفينامه و صرفاً در یك رشته و ساز ميتواند در آزمون شرکت
نماید ،لذا چنانچه تقاضای بیش از یك رشته و ساز را داشته باشد ،باید مراحل ثبت نام را مجدداً و با ارائه معرفينامه
جدید انجام و در آزمون مربوطه شرکت نماید.
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 -51کلیه کارتهای صالحیت تدریس بصورت الکترونیکي و اختصاص کد شناسایي  57رقمي با اعتبار دو ( )2ساله
صادر یا تمدید ميگردد.
 -56مدیران مسئول آموزشگاههای آزاد هنری ،موظف به ارائه گزارشهای فصلي فعالیت آموزشگاه با درج مشخصات
مربیان دارای صالحیت تدریس در کلیه سازها بوده و مجاز به استفاده از مربیان فاقد کارت یا مربیان مردود شده در
آزمونهای کارت صالحیت تدریس نميباشند.
تبصره  :1مربیان مندرج در گزارشات فصلي باید دارای کارت صالحیت تدریس بوده یا جهت دریافت کارت صالحیت
تدریس معرفي شده و در سایت ثبت نام کرده باشند ،در غیر این صورت طبق بند  3ماده  51مصوبه  744شورای عالي
انقالب فرهنگي ،بکارگیری افرادی که رد صالحیت شده اند از جمله مواردی ميباشد که مجوز آموزشگاه را لغو خواهد
کرد.
این آئیننامه ،پس از مشاوره با اعضای شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری و با تائید معاون محترم امور
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به عنوان رئیس شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری به کلیه
ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استانها ابالغ ميگردد.
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