اداره کل آموزش فنی و حرهف ای استان آرذبایجان شرقی

فراخوان
تاسیس آموزشگاه های فنی و حرفه ای

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی

1400

 .1معرفی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي بر اساس ماده  151قانون برنامه سوم  ،متولي آموزش
هاي فني و حرفه اي كوتاه مدت بوده كه فعاليت هاي آموزشي خود را در دو بخش دولتي و غير دولتي سازماندهي نموده است.
ركن اصلي فعاليت هاي سازمان آموزش است كه عمليات اجرائي آن همگام با تازه هاي علوم و فن آوري روز با استانداردهاي
بين المللي  ،ماموريت و هويت سازمان را شكل مي دهد اين آموزش ها علمي  ،عملي  ،و كاربردي بوده كه به منظور ايجاد
مهارت و تخصص به منظور كسب توانائي در احراز شغل ارائه مي شود و منجر به دريافت گواهينامه مهارت مي گردد .جهت
گيري آموزش فني و حرفه اي كشور در ارائه آموزش هاي سازمان و مراكز مربوطه به ترتيبي است كه امكان ارائه هر نوع آموزشي
و در هر رشته و هر زمينه اي را قابل تصور مي نمايد .عالوه بر اين وجود رتبه بندي و درجه بندي خاص در هر رشته آموزشي
بر تنوع و تعدد رشته هاي آموزشي فني و حرفه اي مي افزايد.

 .2اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
بر اساس نظام مديريت نوين آموزشگاههاي فني و حرفهاي كه به تازگي رونمايي شده ،دستورالعمل و ضوابط جديدي براي
تأسيس آموزشگاههاي آزاد با هدف بهبود فرايندهاي آموزشهاي مهارتي در سازمان آموزش فني و حرفهاي تدوين شده است.
در نظام جديد مديريت نوين آموزشگاهها ،با توجه به جايگاه برند و برندسازي ،تغييري در رويكرد صدور پروانه تأسيس ايجاد
شده است وكيفيت سنجي و اعتبارسنجي خدمات از جمله شاخصهاي مدنظر است .بر اساس مدل جديد توسعه كمي و كيفي
آموزشگاههاي آزاد ،شرايط و تكاليف متقاضي تأسيس آموزشگاههاي آزاد ،حداقل الزامات صدور پروانه تأسيس و تمديد آن تعريف
شده است.

 .3تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای کشور
با توجه به ابالغ اصالحات دستورالعمل اجرايي از سوي رياست محترم سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (نامه
14207/100/99مورخ  ،)99/5/8به منظور اعطاي مجوز تاسيس با اولويت هاي مهارت آموزي در بازه هاي زماني مشخص بر
اساس نياز آتي به ارائه آموزش هاي مهارتي توسط بخش خصوصي و مبتني بر شاخص هايي از قبيل ساختار جمعيتي ،نرخ
بيكاري و موارد مشابه با در نظر گرفتن شرايط خاص (وجود صنايع و بنگاههاي اقتصادي ،مناطق آزاد ،پتانسيل هاي حوزه هاي
مختلف صنعت ،خدمات ،كشاورزي و فرهنگ و هنر) و نياز سنجي آموزشي صورت گرفته با محوريت شوراي مهارت شهرستانها،
رشته هاي مورد نياز استان اعالم مي گردد.
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 .4مراحل کلی اخذ پروانه تأسیس آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای
 .1ثبت تقاضاي تأسيس آموزشگاه فني و حرفهاي آزاد
 .2دريافت كد رهگيري از پرتال
 .3تكميل اطالعات و بارگذاري مستندات در پرتال جامع سازمان آموزش فني و حرفهاي
.4
.5
.6
.7
.8
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.11
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.13
.14

تاييد آموزشي درخواست در پرتال
ارائه مستندات و مدارک مندرج در دفترچه در زمان مقرر شده از طرف سازمان
ارزيابي و امتياز دهي و انتخاب موسسين داراي بيشترين امتياز (طبق جدول شماره )1
ارائه سند مالكيت و يا اجاره نامه رسمي به نام متقاضي تأسيس و تحويل تصوير برابر با اصل آن
تأمين شرايط محيطي مؤثر در ارائه خدمات يادگيري با كيفيت ،مطابق مفاد اين دستورالعمل و به تأييد هيأت
كارشناسي ارزياب
ارائه تائيديه موقعيت انتظامي ساختمان آموزشگاه از اداره نظارت بر اماكن عمومي ناجا
تأمين تجهيزات آموزشي و كمک آموزشي مطابق مفاد اين دستورالعمل و به تأييد هيأت كارشناسي ارزياب
اخذ تائيد نهايي رشتهها و حرفههاي آموزشي مجاز بر اساس تأمين شرايط محيطي و تجهيزات آموزشي و كمک
آموزشي
پيشنهاد نام آموزشگاه بر اساس مفاد فصل «ضوابط تعيين نام آموزشگاه» و تبصرههاي آن
پرداخت هزينه صدور پروانه تأسيس از طريق پرتال
ابطال تمبر مالياتي موضوع بند  11ماده  46قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  1380 / 11 / 27مجلس شوراي
اسامي

 .5ثبت نام
ثبت نام متقاضيان تأسيس آموزشگاه فني و حرفهاي آزاد فقط به صورت الكترونيكي انجام مي شود ،متقاضيان مي توانند در
زمانبندي هاي اعالم شده در دفترچه به پرتال سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به نشاني :
 http://www.portaltvto.comمراجعه و درخواست خود را ثبت و كد رهگيري را دريافت نمايند.

 .1.5نحوه ورود اطالعات و ثبت درخواست در پرتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای
از صفحه اصلي  -ميز خدمت الكترونيكي  -درخواست تاسيس يا از منوي خدمات-پروانه تاسيس آموزشگاه -درخواست تاسيس،
وارد قسمت درخواست تاسيس شويد.
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تعهد نامه را به دقت مطالعه و در صورت موافقت دكمه موافقم را كليک نماييد.

اطالعات شخصي خود را وارد كرده و كد رهگيري را دريافت نماييد .كد رهگيري را يااشت كرده و مراحل بعدي را ادامه دهيد.
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از منوي خدمات  -پروانه تاسيس آموزشگاه  -ورود به سامانه وارد قسمت ورود اطالعات بشويد.

كدملي و كد رهگيري را وارد كنيد و اطالعات خواسته شده را تكميل يفرماييد.
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نكته :1پس از تاييد آموزشي درخواست در پرتال (وضعيت ،زرد رنگ) ،متقاضي بايستي با مدارک شناسايي مندرج در دفترچه
در زمان مقرر از طرف سازمان كه به اطالع خواهد رسيد به مراكز مربوطه مراجعه نمايد.
نكته :2بديهي است به درخواست هاي ارائه شده پس از تاريخ هاي اعالم شده (تاريخ ارائه درخواست) و درخواستهايي كه در
پورتال به طور كامل ثبت نشده باشند (وضعيت تاييد آموزشي توسط موسس ،رنگ زرد) يا مدارک ناقص ،ترتيب اثر داده نخواهد
شد.

 .6ضوابط
شرايط عمومي و اختصاصي متقاضيان تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد:
متقاضي تاسيس آموزشگاه فني حرفه اي آزاد شخص حقیقی بايد واجد شرايط زير باشد
 تابعيت جمهوري اسالمي ايران اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اقليت هاي ديني شناخته شده و ملزم به پيروي از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران دارا بودن صالحيت اخالقي ،سياسي ،فرهنگي ،عدم اشتهار به فساد اخالقي و تجاهر به فسق و نيز عدم وابستگي به رژيمگذشته بر اساس پاسخ مراجع ذيصالح
 نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر بر اساس پاسخ مراجع ذيصالح5

 عدم اعتياد به مواد مخدر و روان گردان و بر اساس پاسخ مراجع ذيصالح دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم غير وابسته به مشكالت روحي و رواني (براي آقايان) عدم اشتغال به كار در وزارتخانهها و موسسات وابسته و شركتهاي دولتي و مشاغل دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي داشتن حداقل  25سال سن ارائه تعهد نامه مطابق مفاد نمون برگ شماره  6آيين نامهنكته  :3هر فرد در طي مدت  10سال فقط يكبار مي تواند حائز شرايط اخذ مجو آموزشگاه شود.

 .7مدارک مورد نیاز
الف) مدارک مورد نياز تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد (شخصيت حقيقي):
مدارک ستاره دار الزامي است.
 * .1تصوير برابر اصل شناسنامه (كليه صفحات )
 * .2تصوير برابر اصل كارت ملي
 * .3تصوير برابر اصل پايان خدمت يا معافيت دائم غير وابسته به مشكالت روحي و رواني
 * .4تصوير برابر اصل مدرک تحصيلي
 .5دارا بودن گواهينامه هاي مهارتي فني و حرفه اي
 * .6گواهينامه هاي مشاوره تاسيس آموزشگاه يا مديريت آموزشگاه فني و حرفه اي
 * .7گواهينامه هاي كارآفريني يا كسب و كار
 * .8گواهينامه هاي مهارتهاي هفت گانه كامپيوتر يا واحدهاي گذرانده دانشگاهي
 * .9تكميل و ارائه فرم طرح توجيهي
 .10تكميل فرم مربوط به اموال منقول و غير منقول
 .11ارائه سند مالكيت (مكاني كه براي آموزشگاه در نظر گرفته شده است) به نام متقاضي در صورت وجود
 .12مداركي دال بر سرپرست خانوار بودن خانم ها و خانواده شهدا و ايثارگران
 .13ارائه مدارک و سوابق پژوهشي (شامل كتاب و مقاله و فعاليت پژوهشي)
 .14ارائه مدارک و سوابق آموزشي شامل تدريس در مراكز يا آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد ،دانشگاهها و موسسات
آموزش عالي و آموزش و پرورش
 .15عدم اشتغال به كار در وزارتخانه ها و موسسات وابسته و شركتهاي دولتي و مشاغل دولتي و نهادهاي عمومي غير
دولتي (در صورت موافقت هيات نظارت با درخواست تاسيس ،بايستي تعهد محضري ،ارائه گردد)
 .16ارائه مدارک و سوابق كار صنفي
نكته: 4متقاضي در هنگام تشكيل پرونده و حضور در جلسه دفاع از طرح توجيهي بايستي تمامي مدارک را به همراه خود
داشته باشند.
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ب) مدارک مورد نياز تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد (شخصيت حقوقي):
مدير عامل يا رييس هيات مديره يا فردي به عنوان نماينده شخصيت حقوقي بايستي مدارک ذيل را ارائه دهند:

 .1تصوير برابر اصل اساسنامه شركت /موسسه به همراه آخرين تغييرات اساسنامه در روزنامه رسمي
 .2تصوير برابر اصل شناسنامه (كليه صفحات )
 .3تصوير برابر اصل كارت ملي
 .4تصوير برابر اصل پايان خدمت يا معافيت دائم غير وابسته به مشكالت روحي و رواني
 .5تصوير برابر اصل مدرک تحصيلي
 .6دارا بودن گواهينامه هاي مهارتي فني و حرفه اي
 .7گواهينامه هاي مشاوره تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي
 .8گواهينامه هاي كارآفريني يا كسب و كار
 .9گواهينامه هاي مهارتهاي هفت گانه كامپيوتر يا واحدهاي گذرانده دانشگاهي
 .10تكميل و ارائه فرم طرح توجيهي
 .11تكميل فرم مربوط به اموال منقول و غير منقول
 .12ارائه سند مالكيت (مكاني كه براي آموزشگاه در نظر گرفته شده است) به نام متقاضي در صورت وجود
 .13مداركي دال بر سرپرست خانوار بودن خانم ها و خانواده شهدا و ايثارگران
 .14ارائه مدارک و سوابق پژوهشي (شامل كتاب و مقاله و فعاليت پژوهشي)
 .15ارائه مدارک و سوابق آموزش ي شامل تدريس در مراكز يا آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد ،دانشگاهها و موسسات
آموزش عالي و آموزش و پرورش
 .16عدم اشتغال به كار در وزارتخانه ها و موسسات وابسته و شركتهاي دولتي و مشاغل دولتي و نهادهاي عمومي غير
دولتي(در صورت موافقت هيات نظارت با درخواست تاسيس ،بايستي تعهد محضري ارائه گردد)

 -8اجرای آزمون جامع به عنوان روش اول شرایط اختصاصی
زمانهاي برگزاري آزمون جامع به صورت الكترونيكي در تاریخهای  27تیر 10 -و 24مرداد – 14و  28شهریورماه سالجاری است و
سرفصلهاي آزمون به شرح جدول زير مي باشد.
ردیف

عناوین استاندارد

عناوین و سرفصلها و تواناییهای آموزشی

)1

مدير استاندارد آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد

10و  9و  3و 1

)2

مشاوره تاسيس آموزشگاه

7و5و4و2و1

)3

حسابدار

1

)4

مدير ارشد كسب و كار MBA

 11و  7و  2و 1

)5

ICDL

تمام تواناييهاي موجود
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جدول  )1مدارک و نحوه ارزیابی امتیاز متقاضی تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

امتیازات

معیارهای سنجش

ردیف

محورها

1

مدرک تحصيلي

2

آموزش ها و مدارک آموزشي

هر  50ساعت گواهينامه فني حرفهاي  2امتياز
هر  50ساعت گواهينامه آموزشي معتبر غير از فني و حرفه اي 1
امتياز

حداكثر  20امتياز

3

سوابق كار آموزشي

كار در حوزه آموزشي به ازاي هر سال  2امتياز

حداكثر  15امتياز

4

سابقه كار صنفي

سابقه كار صنفي مرتبط مستند و معتبر به ازاي هر سال  3امتياز

حداكثر  15امتياز

6

طرح توجيهي

امتياز توسط گروه بررسي كننده در جلسه دفاع از طرح داده
خواهد شد

حداكثر  40امتياز

ديپلم

1

ديپلم مرتبط

2

فوق ديپلم

3

فوق ديپلم مرتبط

4

ليسانس

5

ليسانس مرتبط

6

فوق ليسانس

7

فوق ليسانس مرتبط

8

دكترا

9

دكترا مرتبط

10

جمع كل

حداكثر  10امتياز

 100امتياز

 كليه مدارک بايد مستند بوده و داراي اعتبار باشند.
 در صورت داشتن سند مالكيت به نام موسس براي محل آموزشگاه  5امتياز مازاد به درخواست كننده تعلق
ميگيرد.
 در صورتي موسس داراي رتبه كشوري المپياد ملي مهارت يا نشان نخبگي ملي باشد  5امتياز مازاد
به درخواست كننده تعلق ميگيرد.
 مقاله و كتاب و فعاليت پژوهشي به ازاي ارائه هر مدرک دو و نيم امتياز حداكثر  5امتياز مازاد به
درخواست كننده تعلق ميگيرد.
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الزامات کسب امتیاز و اعطای مجوز آموزشگاه
تبصره  )1امتیاز کل برای تاسیس آموزشگاه نباید کمتر از  50باشد.
تبصره  )2به تعداد آموزشگاه های مورد نیاز بر حسب باالترین رتبه مجوز اعطا خواهد شد.
تبصره  )3عدم اضافه نمودن رشته حداقل  5سال

شرایط و نحوه واگذاری امتیاز آموزشگاه
 )1فرد گیرنده و خریدار می بایست حداقل  50امتیاز طبق جدول موجود کسب نماید.
 )2فرد گیرنده و خریدار حق درخواست ازدیاد رشته تا  5سال را ندارد.
 )3فرد گیرنده و خریدار حق درخواست انتقال به شهر دیگر تا  5سال را ندارد.

 – 9برای زمانبندی تشکیل پرونده و ارسال مدارک و بررسی آنها محدودیت زمانی وجود ندارد
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فرم خود اظهاری امتیازات متقاضیان تاسیس آموزشگاه

شهر مورد تقاضا:

نام و نام خانوادگي متقاضي تاسيس آموزشگاه:
رشته درخواستي:
شماره سريال مدرک

مدارک پيش نياز

تاريخ اخذ مدرک

مشاور تاسيس آموزشگاه
كارآفريني يا كسب و كار
كامپيوتر

امتیازات

معیارهای سنجش

ردیف

محورها

1

مدرک تحصيلي

2

آموزش ها و مدارک
آموزشي

هر  50ساعت گواهينامه فني
حرفهاي  2امتياز
هر  50ساعت گواهينامه
آموزشي معتبر غير از فني و
حرفه اي  1امتياز

حداكثر  20امتياز

3

سوابق كار آموزشي

كار در حوزه آموزشي به ازاي
هر سال  2امتياز

حداكثر  15امتياز

4

سابقه كار صنفي

سابقه كار صنفي مرتبط
مستند و معتبر به ازاي هر
سال  3امتياز

حداكثر  15امتياز

.................سال

6

طرح توجيهي

حداكثر  40امتياز

----------

ديپلم

1

ديپلم مرتبط

2

فوق ديپلم

3

فوق ديپلم مرتبط

4

ليسانس

5

ليسانس مرتبط

6

فوق ليسانس

7

فوق ليسانس مرتبط

8

دكترا

9

دكترا مرتبط

10

جمع كل

شده

مقطع تحصيلي:
حداكثر  10امتياز
رشته تحصيلي:

 ......ساعت فني و حرفه اي
 .....ساعت غير فني و حرفه اي

 100امتياز

10

توضیحات

امتیاز کسب

 ...............سال

------------

