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 ضوابط و مقررات صدور و تمديد پروانه تاسيس آموزشگاه
حقيقي و حقوقي متقاضي تاسيس آموزشگاه بايد درخواست خود را با توجه به محدوده اشخاص : 6ماده 

زير در پرتال سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور درج بر اساس فرآيند هاي ) شهرستان(جغرافيائي مربوط 

 .نمايد 

و ارايه مدارك توسط متقاضي ل گذاري طرح توجيهي در پرتاو بارورود اطالعات فردي، تحصيلي و آموزشي -1

 .معين به مركزو مستندات 

 .توسط مركز عدم تائيديا و تائيد و تطابق با اطالعات ورودي پرتال ،بررسي مدارك واصل شده -2

 .طرح موضوع توسط اداره كل در هيأت نظارت استان -3

اداره  توسط رئيس) پذيرش يا رد درخواست (ورود اطالعات مربوط به صورتجلسه هيأت نظارت استان  -4

 . به پرتال موسسات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي استان

 .توسط مركز به مراجع ذيصالح)سوء پيشينه و اعتيادعدم (صدور نامه صالحيت هاي فردي  -5

پس از اخذ پاسخ الزم از مراجع مربوطه به ) سوء پيشينه و اعتيادعدم (ورود اطالعات صالحيت هاي فردي-6

  .توسط مركزو معرفي به حراست پرتال 

 .پرتال توسط مركز  حراست درعات صالحيت هاي عمومي و درج نظرورود اطال-7

  .توسط مركز معيناصولي صدور موافقنامه -8

 .روز  7 ظرف مدت حداكثرتعيين وقت توسط بازرس مركز  ،معرفي مكان توسط موسس پس از  -9

ظرف مدت  حداكثرعدم تائيد در پرتال و تائيد يا بازرسان مركزيد از مكان معرفي شده توسط دباز-10

 .روز15

 . و تائيد يك نام توسط اداره كل موسس از سوي پيشنهاد نام آموزشگاه  -11

 .معرفي مكان آموزشگاه به اداره اماكن و اخذ تائيد اماكن و درج تائيد يا عدم تائيد توسط مركز  -12

 .در پرتالمعرفي تجهيزات توسط موسس و تعيين زمان بازرسي توسط مركز  -13

 .در پرتال تائيد تجهيزات توسط بارزس مركز -14
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 .رمز عبور به موسس توسط مركزو اعالم نام كاربري  -15

صدور ابالغ مدير  فرآينداز طريق پرتال و شروع معرفي مدير و مربي واجد شرايط به مركز توسط موسس -16

 .و مربي

 .اعالم برنامه كاري آموزشگاه به مركز توسط موسس-17

 .موسستوسط پرتال  پرداخت هزينه صدور پروانه تاسيس توسط موسس از طريق- 18

نهائي رشته ها و حرفه هاي آموزشي توسط كارشناس مركز بر اساس بازرسي هاي انجام شده از تائيد -19

 .اه تجهيزات و مكان آموزشگ

تاسيس و مجوز عناوين دوره هاي آموزشي آموزشگاه توسط اداره تائيد نهائي اداره كل و صدور پروانه  -20

 .كل

در پرتال طبق ضوابط و مقررات انجام گرفته باشد و به دليل اين ماده  19لغايت  1چنانچه مراحل : تبصره

ت نظـارت اسـتان   هيـا  ، ه باشدوجود نداشترتال ان صدور پروانه تاسيس از طريق پمحدوديت هاي فني امك

  . موزشگاه را تا زمان رفع نقص فني پرتال براي آموزشگاه صادر خواهد نمود مجوز فعاليت آموزشي آ

ماه بر اساس فرآيند تعيين  6حداكثر تا مدت  موسس موظف است پس از اخذ موافقت اصولي ، : 7ماده 

مدير و مربي واجد شرايط  اقدام نمايـد در   ،تجهيزات  ، نام آموزشگاه ،شده در پرتال نسبت به معرفي مكان 

 . غير اينصورت موافقت اصولي وي ملغي مي باشد 

 تائيــد موقعيــت انتظــامي ســاختمان توســط اداره امــاكن و همچنــين فضــاي مفيــد آموزشــي  : 1تبصــره 

ين اداره موسسات كـار آمـوزي آزاد و   متناسب با استانداردهاي سازمان توسط بازرس) كارگاه ها ، كالس ها ( 

 .مشاركت هاي مردمي استان صورت مي گيرد 

 بـه  تحويل تصوير برابر با اصل سند مالكيت و يا ارائه اجاره نامه رسـمي  ،پس از تائيد ساختمان  :2تبصره 

 . نام موسس براي تكميل مدارك موجود ضروري است 

 . محل آموزشگاه بايد بصورت مجزا در طبقات و يا با درب ورودي مستقل باشد  : 3تبصره 

   .به تشخيص هيات نظارت استان مدت اعتبار موافقتنامه حداكثر تا شش ماه قابل تمديد مي باشد:  4تبصره 
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ايـن   6مـاده   فـق وروز كاري پس از تائيد تكميل كليـه فرآينـد هـاي تعريـف شـده      ده حداكثر : 8ماده 

سال صادر مي نمايـد و   1هيات نظارت استان پروانه تاسيس آموزشگاه را براي مدت   ،رتال دستورالعمل در پ

 : در صورت

 .قبولي در آزمون  درصد 60حداقل  باساعت -نفر 4000عملكرد دارا بودن  -

 مشوق هـا و دستورالعمل  6ماده ب بند ج جدول  برخورد قانونيمشمول تخلفاتي كه / تخلف وجود  عدم -

 .باشدگرديده  ه اي آزاد مصوب هيات نظارت مركزينحوه رسيدگي به تخلفات آموزشگاه هاي فني وحرف

   .طي يك سالموسس  اختصاصياستمرار شرايط عمومي و  -

از درجـه  يكساله در غير اينصورت پروانه تاسيس  ،قابل تمديد خواهد بود سال  5پروانه تاسيس به مدت 

پروانه  از تاريخ لغو سال  دوگذشت موسس مي بايست بعد از  ،اعتبار ساقط خواهد شد و جهت فعاليت مجدد 

 . درخواست دريافت پروانه تاسيس خود را براساس ضوابط و مقررات ارائه نمايد   ،تاسيس 

 قبلي دو سال مي باشد درصورتيبراي توقف فعاليت آموزشگاه باكسب اجازه  حداكثرمدت مجاز:تبصره             

 اقدام به كسب پروانه تاسيس مجددبر اساس شرايط موجود الزم است  كه اين مدت بيش از دوسال باشد

 .شود

 ،انتقال يا واگذاري پروانه تاسيس آموزشگاه به فرد واجد شرايط صالحيت عمومي و اختصاصي  : 9ماده 

سات كار آموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي سازمان تهيـه  بر اساس دستورالعمل اجرايي كه توسط دفتر موس

 . انجام خواهد شد ،و  ابالغ مي شود 

تاسيس و راه اندازي آموزشگاه ، پس از دريافت پروانه تاسـيس فقـط در همـان سـاختمان و      : 10ماده 

مجـاز اسـت و هرگونـه تغييـر يـا       ،باشد كه به تائيد هيات نظارت استان رسيده  يرشته هاي آموزش /رشته 

 .  هيات مذكور امكانپذير خواهد بودجابجائي آن با اخذ موافقت 

موجب و مجوزي براي دائر نمـودن شـعبه يـا شـعبات در     ,اعطاي مجوز به يك آموزشگاه آزاد  : 11ماده 

قـررات   همان شهر يا شهر هاي ديگر نمي گردد و موسس در صورت تمايل مي تواند بـا رعايـت ضـوابط و م   
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ادامه فعاليت شعبات آموزشـگاه منـوط بـه اسـتمرار شـرايط      . بيش از يك شعبه آموزشگاه را تاسيس نمايد 

 .موسس آموزشگاه مي باشد

صدور و يا تمديـد ابـالغ   موسس موظف است به هنگام دريافت پروانه تاسيس و تمديد آن و  : 12ماده 

ي كـه از سـوي   بـه حسـاب  وفق ضوابط ومقـررات  صوب را وجوه قانوني ممربيگري و مديريت به ازاء هر ابالغ 

 .نمايدواريز  ،مشخص مي شود سازمان 


