
 

 "نوع ب"دستورالعمل تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد 

 

 : )یار آموزشگاه(نوع ب  الکترونیکی آزاد ای حرفه و فنی آموزشگاه
 

 و منابع به آسان دسترسی جهت مرکزی، دفتر داشتن یک اختیار در با که است آموزشی فیزیکی فضای از فارغ آموزشگاه

 ارائه به ای چندرسانه های سیستم اینترنت و مانند ارتباطی و اطالعاتی نوین های آوری فن از گیری بهره آموزشی، با خدمات

 ی ا حرفه و فنی های آموزشگاه اداره و تشکیل ی نحوه نامه آیین اجرایی دستورالعمل و درضوابط یادگیری ازخدمات بخشی

 .پردازد می « د» و « ج « ، » الف» های گروه های آموزشگاه با آزاد همکاری

 

 شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای
 

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران -1

 اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از اقلیت های دینی شناخته شده و ملزم به پیروی از قانون اساسی جمهوری اسالمی -2

ز عدم وابستگی به رژیم نیدارا بودن صالحیت اخالقی،سیاسی،فرهنگی، عدم اشتهار به فساد اخالقی وتجاهر به فسق و  -3

 گذشته بر اساس پاسخ مراجع ذیصالح 

 نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر بر اساس  پاسخ مراجع ذیصالح  -4

 حعدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان بر اساس  پاسخ مراجع ذیصال -5

 دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم غیر وابسته به مشکالت روحی و روانی )برای آقایان( -6

 عدم اشتغال به کار در وزارتخانه ها و موسسات وابسته و شرکتهای دولتی و مشاغل دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی -7

 سال سن 25داشتن حداقل  -8

 (1)پیوست 6نمون برگ شماره  ارائه تعهدنامه محضری مطابق -9

 

  باشد زیر شرایط واجد باید )حقیقی شخص( آزاد حرفه ای و فنی آموزشگاه تاسیس متقاضی

  
 تابعیت جمهوری اسالمی ایران -

 دارا بودن صالحیت فعالیت بر اساس نظر و استعالم از مراجع مربوطه در اداره کل  -



 

 موضوع با صرفا حقوقی اشخاص(تقاضا مورد آموزشی گروه با مرتبط صنفی فعالیت سابقه سال )5) داشتن حداقل  -

 .(اساسنامه از سابقه مذکور معاف هستند در آموزش

 باشد شده قید " آموزش "کلمه آن در که شرکت اساسنامه ارائه -

 (1 پیوست شماره( تعهدآور و مجاز امضاء صاحبان توسط 6 شماره نمون برگ مفاد مطابق محضری نامه تعهد ارائه -

 تغییرات آخرین رسمی روزنامه آگهی ارائه -

رابه عنوان  فردی یا مدیره هیات رئیس مدیرعامل، ضروریست حقوقی شخصیت تعهدآورمجاز امضاء ( صاحبان1تبصره: ) -

 .شد خواهد صادر حقوقی شخصیت نام به تاسیساما پروانه نمایند نماینده شخصیت حقوقی به سازمان معرفی

 .نمی باشد مجاز غیردولتی عمومی نهادهای دولتی و موسسات برای وزارتخانه ها، تاسیسپروانه صدور :(2تبصره) -

 

 :تاسیس متقاضی اختصاصی شرایط
 

 تاسیس متقاضی کار و کسب های توانایی احراز -1

 :شود می احراز زیر طریق ازدو یکی به تاسیس کارمتقاضی و کسب های توانایی -

 

 اول روش -

 ضوابط قوانین، کار، و حقوقی ،کسب ای، بیمه اقتصادی، مالی، مباحثشامل غیرحضوری الکترونیکی آزمون در موفقیت -

استان تمهید  ای حرفه و فنی آموزش کل ادارات کامپیوترتوسط اولیه اصول و حسابداری مقررات فنی و حرفه ای،اصول و

 خواهد شد.

 : دوم روش -

 و کسب یا آموزشگاه،کارآفرینی تاسیس مشاوره های دوره طیبر دال مهارت های گواهینامه یا تحصیلی مدرک ارائه -

 نظارت هیات تشخیص مرجع اختالف بروز درصورت(ذیصالح مراجع از مباحث اولیه فناوری اطالعات صادره با کار،آشنائی

 .)میباشد استان

 .هستند معاف گواهینامه ارائه و آزمون در شرکت از صنفی مرتبط فعالیت سابقه ( سال5با) حقوقی اشخاصتبصره: -

 :شامل تاسیس متقاضی مالی توانایی احراز  -2 -

 تقاضا  شهرستان مورد در آموزشگاه مکان ماهه سه اجاره میانگین حداقل بانکی حساب مانده و مالی گردش ارائه -

 .)شود می طراحی کل اداره توسط فرم( تاسیسمتقاضی اظهاری خود فرم براساس منقول غیر و منقول اموال -

 



 

 :آزاد ای حرفه و فنی آموزشگاه تاسیس متقاضی تکالیف :29 ماده

 

 در های آن،  تبصره و 26 ماده در مستندات مندرج بارگذاری و آزاد ای حرفه و فنی آموزشگاه تاسیس تقاضای ثبت .1 -

 پرتال راهنمای سازمان براساس جامع پرتال

 آن تبصره و 28ماده طبق پرتال از رهگیری کد . دریافت2 -

 آن اصل با برابر تحویل تصویر و تاسیس متقاضی نام به رسمی نامه اجاره یا و مالکیت سند . ارائه3 -

 هیات تایید به و دستورالعمل این مطابق مفاد کیفیت، با یادگیری خدمات ارائه در موثر محیطی شرایط . تامین4 -

 ارزیاب کارشناسی

 ناجا اماکن عمومی بر نظارت اداره از آموزشگاه ساختمان انتظامی موقعیت تائیدیه . ارائه5 -

 ارزیاب کارشناسی هیات تایید و به دستورالعمل این مفاد مطابق آموزشی کمک و آموزشی تجهیزات تامین . 6 -

 کمک و آموزشی تجهیزات و محیطی تامین شرایط براساس مجاز آموزشی های حرفه و ها رشته نهائی تائید . اخذ7 -

 آموزشی

 آن های تبصره و" آموزشگاه نام تعیین ضوابط" فصل مفاد اساس بر آموزشگاه نام پیشنهاد . 8 -

 پرتال طریق از تاسیس پروانه صدور هزینه .پرداخت9 -

 اسالمی  شورای مجلس 27/11/1380 مستقیم مصوب های مالیات قانون 46 ماده 11 بند موضوع مالیاتی تمبر . ابطال10 -

 

 

 آزاد ای حرفه و فنی پروانه آموزشگاه تمدید و تاسیس برای یادگیری، محیط الزامات حداقل :61 ماده -

 :است شرح زیر به ») ب« یار(/) نوع آموزشگاه(الکترونیکی

 

 مالکیت در باید الزاما که صنعتی، یا تجاری یا اداری آموزشی یا کاربری دارای کار ثابت دفتر یک حداقل معرفی و تامین .1 -

 .باشد تاسیس متقاضی معتبر و اجاره رسمی یا

 )مجازی( الکترونیکی تجهیزات آموزش و سرور استقرار برای نیاز مورد فضای حداقل .تامین2 -

 موسس نام به دامنه سال 5 حداقل ثبت قرارداد مستندات ارائه .3 -

 گزارش و ردیابی سازی، مستند مدیریت، برای ،Web بر مبتنی ( LMS) یادگیری مدیریت سامانه بکارگیری و . تامین4 -

 .)یار آموزشگاه یادگیری الزامات سامانه حداقل(2 جدول مطابق یادگیری آموزشی های دوره بخش هایی از ارائه و گیری

 ((ID مربیگری کد شناسه دارای مربیان از گیری بهره با دوره )آنالین( برخط ارائه . قابلیت5 -

 

 



 ی نحوه نامه آیین اجرایی دستورالعمل و حمایت ضوابط قانون رعایت با مناسب )مجازی( الکترونیکی محتوای .ارائه6 -

 و 11/10/48 مصوب هنرمندان و مصنفان و مؤلفان حقوق از 71آزاد ی ا حرفه و     فنی های آموزشگاه اداره و تشکیل

 4/10/79مصوب ای رایانه افزارهای نرم آورندگان پدید حقوق از قانون حمایت

 مشخصات و تجهیزات فضا، خصوص در سازمان مشارکت مردمی و آزاد های آموزشگاه دفتر فنی کارگروه تاییدیه .اخذ7 -

 اینترنتی پایگاه

 کلمه تعیین با یادگیری مدیریت سامانه به مردمی سازمان مشارکت و آزاد های آموزشگاه دفتر دسترسی سازی فراهم . 8 -

 )مجازی( الکترونیکی اجرای آموزش مراحل تمامی بر مستمر فرآیندی نظارت اعمال جهت وکلمه عبور، کاربری ی

 خروجی و ورودی استانداردهای رعایت با پورتال سازمان جامع سیستم به یار آموزشگاه سامانه اتصال سازی . فراهم9 -

 .این اتصال برای شده تعیین

 فرمت طریق از بدون اطالع  اینترنتی، تغییر نشانی پایگاه و آموزشگاه کار ثابت دفتر مکان تغییر هرگونه  :1 تبصره -

 .باشد می ممنوع مجوز کننده صادر قبلی مرجع تایید و پرتال در مندرج

 در مندرج الزامات تایید و تامین از پس روز15 حداکثر سازمان مردمی مشارکت و آزاد های آموزشگاه دفتر :2 تبصره -

 برای را ساله 5اعتبار با تاسیس پروانه ،)7 بند استثنا  به(دستورالعمل این سوم فصل 29ماده 10 تا 1 بندهای و ماده این

 .نماید می صادر تاسیس متقاضی

 

 طرف مرکز با توافق مورد های شاخص براساس یار، آموزشگاه توسط شده ارائه )مجازی( الکترونیکی محتوای :62 ماده -

 .شد طراحی خواهد و تالیف محور، مربی یا خودآموزی سناریوی با و مهارتی خدمات یادگیری دهنده ارائه قرارداد

 مهارتی یادگیری محتوای شناسنامه باشند، صالحیت سازمان دارای ارزیابان تایید مورد که هایی محتوای برای :1 تبصره -

 .گردد می صادر )شمیم(

 می توانند خصوصی و دولتی از اعم مجازآموزشی موسسات سایر و » د« »ج «، » الف«های  آموزشگاه تمامی :2 تبصره -

 الکترونیکی ارائه بصورت) "ب" نوع( یار آموزشگاه با تعامل در را آموزشی های ازدوره بخشی خود آموزشی تقویم در

 .نمایند

 و قرارداد تعامل طریق از دوره نفر 3000 حداقل تلفیقی در آموزش باید ، ساله 5 فعالیت دوره در  »ب «نوع آموزشگاه   -

 .باشد مشارکت داشته » د «و » ج «، » الف« نوع های آموزشگاه با

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 "نوع ب" الزامات سامانه یادگیری آموزشگاه یارحداقل 

 ( حداقل الزامات سامانه یادگیری آموزشگاه یار2-)جدول 

 زیر معیار معیار ردیف

1 

 اطالع رسانی

 امکان نمایش مجوز آموزشگاه یار

 آموزشگاه،اخبار، تابلوی اعالنات،اطالعات سایت و ...............امکان نمایش اطالعات و مشخصات  2

 امکان نمایش ضوابط الکترونیکی)مجازی(سازمان 3

 وجود راهنمای کارگران 4

5 

 مدیریت

 قابلیت ارائه انتقادات و پیشنهادات توسط کاربران به موسس

 دوره،چت و ......(قابلیت مدیریت تعامالت )پرسش و پاسخ دوره،تاالر گفتگوی  6

 امکان مدیریت نرم افزارهای مورد نیاز کاربران  7

 قابلیت مدیریت حفاظت از اطالعات شخصی کاربران 8

 قابلیت ارزیابی دوره و مربیان دوره توسط کارآموزان 9

 قابلیت تبادل اطالعات مربیان با پورتال سازمان 10

11 

 ارائه دوره های آموزشی

 بارگذاری و ارائه محتوای آموزشیقابلیت 

 قابلیت بارگذاری یا تصحیح آزمونهای داخلی و تکالیف و ثبت نمرات آنها 12

 قابلیت مدیریت ارائه محتوای آموزشی الکترونیکی )مجازی( 13

 قابلیت برگزاری کالس الکترونیکی )مجازی(بصورت بر خط 14

15 

 ردیابی

 قابلیت جستجو در سامانه

 قابلیت ردیابی عملکرد کاربران 16

 قابلیت تبادل اطالعات آموزشی دوره های آموزشی با پورتال سازمان 17

 قابلیت تبادل اطالعات آموزشی و شخصی کارآموزان با پورتال سازمان 18

19 

 مستند سازی و گزارشگیری

 قابلیت گزارشگیری از دوره ها، مربیان کارآموزان و .......

 آرشیو کردن دوره ها و مدیریت آنها قابلیت 20

 امکان اخذ گزارشهای لیستی و آماری از کارآموزان و نمرات آنها 21

وجود میز کار)شامل درس های کارآموز،سوابق آموزشی،سوابق آزمون های داخلی،تکالیف،اخبار و اطالعیه ها، پیام ها،  22

 چت، تاالر گفتگو و........(

 

 



 

 67موضوع ماده  "6"نمون برگ شماره 

 (تعهد نامه محضری متقاضی تاسیس آموزشگاه)

. صادره از ............................ اینجانب ............................  فرزند ..............................  دارنده شناسنامه شماره  ..........................

. کد پستی.................................. که متقاضی تاسیس کد ملی ....................... ساکن .......................................................

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد می باشم، در کمال صحت و سالمت عقل و با اختیار متعهد می گردم با جدیت و 

بدون هرگونه قصور و یا سهل انگاری مقررات و مصوبات هیات نظارت مرکزی را رعایت نموده و با علم به اینکه 

 اقرار می نمایم :  "جهل به قانون، رافع مسولیت نیست"

.تمامی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت آموزشگاه را مطالعه نموده و نیز انتشار دستورالعمل ها و قواعد در 1

 دانم. وب سایت سازمان آموزش فنی و حر فه ای کشور را در حکم ابالغ به اینجانب می

ه خالف شئون دولت جمهوری اسالمی ایران و سایر مقررات جاری کشور ونیز آیین نامه و . هیچ گونه اقدامی ک2

نیز موجب لطمه به جایگاه اجتماعی و نشان سازمان  و ای کشور باشد شیوه نامه های سازمان آموزش فنی و حرفه

محل آموزشگاه را تغییر  بعمل نیاورم و بدون اجازه کتبی و قبلی و موافقت سازمان، ای گردد، آموزش فنی و حرفه

 ندهم.

. مسئولیت نظارت بر رعایت و اجرای دقیق شئون اسالمی توسط کارکنان ، مربیان و کارآموزان آموزشگاه را 3

 گیرم. شخصاً برعهده می

ماهه صادر می گردد و پس از مدت ذکر شده و در صورت عدم اقدام برای تامین  6. از اینکه کدرهگیری با اعتبار 4

ت صدور پروانه تاسیس ، به خودی خود باطل خواهد گردید آگاهی یافته ام و می دانم الزم است مجدداُ الزاما

 مراحل احراز شرایط را از ابتدا طی نمایم.

سال امکان ارائه  5بار پیاپی است و پس از آن تا  2. آگاهم که حداکثر دفعات مجاز برای دریافت کد رهگیری 5

اشت. همچنین مطلع هستم که دریافت کد رهگیری به معنی تایید احراز شرایط درخواست مجدد را نخواهم د

 فردی و عمومی متقاضی تاسیس است و هیچ تعهدی برای صدور پروانه تاسیس ایجاد نمی کند.

. مطلع هستم در مواردی که نتیجه کارشناسی نام، نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی با مفاد این  6

نظر « اسامی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد» ، نظریه حاصل از اطالعات ثبت شده در سامانه دستورالعمل باشد

 نهایی محسوب می گردد.

از فصـل   44و  43. تاُییــد صالحیت نیرو های شاغل در آموزشگاه ) کادر اداری و آموزشی( بر اساس مفـاد مـاده   7

 اد( و ضوابط معمول کارکنان سازمان آموزش فنی و ششم) احراز صالحیت کارکنان آموزشگاه فنی و حرفه ای آز

 

 



 
حرفه ای کشور، بر عهده اینجانب بوده و اسامی این افراد و هر گونه تغییـرات را بصـورت بـه روز رسـانی شـده، در      

پورتال جامع سازمان ثبت خواهم نمود. همچنین چنانچه عدم صـالحیت عمـومی هـر یـ  از نیروهـای شـاغل در       

 1هیات نظارت بصورت قطعی احراز و به اینجانب ابالغ شود، موظف خواهم بود حداکثر ظرف مدت آموزشگاه توسط 

ماه نسبت به جایگزینی با فرد واجد شرایط مندرج در مفاد اولین ماده از فصل احراز صـالحیت کارکنـان آموزشـگاه    

 فنی و حرفه ای آزاد اقدام نمایم.

نجانب ) صاحب پروانه تاسیس ( به تشخیص و ابالغ کتبی هیات .  آگاهم که در صورت زایل شدن صالحیت ای8

نظارت مرکزی، مکلفم ضمن پرهیز از ایجاد تعهد جدید، تمامی تعهدات آموزشی، مالی، حقوقی ) مدنی و کیفری( و 

تحت قانونی خود را در قبال ذینفعان اجرا و تسویه نمایم و پروانه تاسیس متعلق به اینجانب نیز باطل خواهد شد و 

 هیچ شرایطی اجازه تاسیس مجدد آموزشگاه نخواهم شد.

( پرتال جامع سازمان را که شخصی و انحصاری password( و رمز عبور )user name. حفاظت از نام کاربری )9

است، بر عهده می گیرم و متعهد می گردم آن را در اختیار هیچ شخصی قرار ندهم و در صورت سرقت و یا نفوذ 

سرع وقت سازمان را در جریان قرار دهم، ضمناُ با اطالع از اینکه کلیه فعالیت های اینجانب در پرتال هکرها، در ا

قابل ثبت و ضبط می باشد، مسئولیت هر گونه ورود و انجام هر عملیاتی با این نام کاربری و رمز عبور متوجه 

 اینجانب خواهد بود.

و یا موسسات وابسته و شرکت های دولتی که تمامی یا بخشی از  . بدین وسیله تایید می نمایم که کارمند دولت10

بودجه خود را از دولت دریافت می کنند نمی باشم و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد، سازمان حق دارد 

س در هر مرحله پروانه تاسیس را باطل نماید. همچنین قبول و تایید می نمایم چنانچه در حین داشتن پروانه تاسی

به استخدام دستگاه های دولتی درآیم، مراتب را بالفاصله به صورت کتبی و رسمی به اطالع سازمان برسانم تا طبق 

 مقررات مندرج در شیوه نامه اجرایی اقدام گردد.

. نشانی اقامتگاه اینجانب، نشانی مندرج در این سند می باشد و تمام ابالغ های ارسالی به این محل ، به منزله 11

بالغ قانونی به اینجانب بوده و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند و ا

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اطالع خواهم داد در غیر این صورت، کلیه ابالغ ها و اخطاریه ها به محل 

 سوی اینجانب می باشد. تعیین شده در این سند ابالغ قطعی و غیر قابل اعتراض از

 

 محل مهر و امضاء دفتر خانه اسناد رسمی                                                                                  امضاء و اثر انگشت متقاضی


