
 

 "دنوع  "دستورالعمل تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد 

 

 : دنوع  الکترونیکی آزاد ای حرفه و فنی آموزشگاه
 

 هدای  توش بده  کده  اسد   مهدات   یدادییری  خدهما   کنندهه  حقوقی تامین یا حقیقی نهاد آزاد ای حرفه و فنی آموزشگاه

 مجوز اخذ از پس ذینفعان، خاص الزاما  و ها،اههاف خواسته مقاصه، تامین ههف با و )تلفیقی الکترونیکی، حضوتی،(مختلف

 می کنه. فعالی  براساس سنخی  و شود می اداته خودیردان ت ه صوب و تأسیس کشوت از یا خاتج داخل دت سازمان از

 

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

 

 واجده  بایده  )حقدوقی  شدخ   نمایندهه  حقیقدی یدا   شدخ  ( آزاد ای حرفده  و فندی  آموزشدگاه  تاسدیس  متقاضی :26 ماده

 :باشه زیر شرایط

 

 تابعی  جمهوتی اسالمی ایران -1

اعتقاد به دین مبدین اسدالی یدا یکدی از اقلید  هدای دیندی شدناخته شدهه و ملدزی بده پیدروی از قدانون اساسدی                -2

 جمهوتی اسالمی

ز عددهی نیددداتا بددودن صددالحی  اخالقی،سیاسددی،فرهنگی، عددهی اشددتهات بدده فجدداد اخالقددی وتجدداهر بدده فجدد  و  -3

 وابجتگی به تژیم یذشته بر اساس پاسخ مراجع ذیصالح 

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

 حعهی اعتیاد به مواد مخهت و توان یردان بر اساس  پاسخ مراجع ذیصال -5

داتا بودن کات  پایان خدهم  نادای وفیفده یدا معافید  داردم بیدر وابجدته بده مشدکال  توحدی و تواندی  بدرای               -6

 آقایان(

عهی اشتغال به کات دت وزاتتخانه ها و موسجدا  وابجدته و شدرکتهای دولتدی و مشدابل دولتدی و نهادهدای عمدومی          -7

 بیر دولتی

 سال سن 25داشتن حهاقل  -8

 (1 پیوس  6نمون برگ شماته  اتاره تعههنامه محضری مطاب  -9

 مشدرو   باشده  مدی  کداتآموز  جنجدی   فدات  از  آزاد، ای حرفده  و فندی  آموزشگاه تاسیس متقاضی جنجی  :27 ماده

بده   چده  ایدر  تا بدانوان  و آقایدان  بده  مربدو   آموزشدی  کالسدهای  آموزشگاه، پروانه تاسیس اخذ از پس متقاضی اینکه بر

 کنه بریزات مجزا های کاتیاه دت اما همزمان، صوت 

 



 
 

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

  
 تابعی  جمهوتی اسالمی ایران -

 داتا بودن صالحی  فعالی  بر اساس نار و استعالی از مراجع مربوطه دت اداته کل  -

 موضوع با صرفا حقوقی اشخاص(تقاضا موتد آموزشی یروه با مرتبط صنفی فعالی  سابقه سال )5  داشتن حهاقل  -

 .(اساسنامه از سابقه مذکوت معاف هجتنه دت آموزش

 باشه شهه قیه " آموزش "کلمه آن دت که شرک  اساسنامه اتاره -

 (1 پیوس  شماته( تعههآوت و مجاز امضاء صاحبان توسط 6 شماته نمون برگ مفاد مطاب  محضری نامه تعهه اتاره -

 تغییرا  آخرین تسمی توزنامه آیهی اتاره -

تابه عنوان  فردی یا مهیره هیا  تریس مهیرعامل، ضروتیج  حقوقی شخصی  تعههآوتمجاز امضاء ( صاحبان1تبصره:   -

 .شه خواهه صادت حقوقی شخصی  نای به تاسیساما پروانه نماینه نماینهه شخصی  حقوقی به سازمان معرفی

 .نمی باشه مجاز بیردولتی عمومی نهادهای دولتی و موسجا  برای وزاتتخانه ها، تاسیسپروانه صهوت :(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، کات، و حقوقی ،کجب ای، بیمه اقتصادی، مالی، مباحثشامل بیرحضوتی الکترونیکی آزمون دت موفقی  -

استان  ای حرفه و فنی آموزش کل اداتا  کامپیوترتوسط اولیه اصول و حجابهاتی مقرتا  فنی و حرفه ای،اصول و

 تمهیه خواهه شه.

 : دوم روش -

 و کجب یا آموزشگاه،کاتآفرینی تاسیس مشاوته های دوته طیبر دال مهات  های یواهینامه یا تحصیلی مهتک اتاره -

 هیا  تشخی  مرجع اختالف بروز دتصوت (ذیصالح مراجع از مباحث اولیه فناوتی اطالعا  صادته با کات،آشناری

 .)میباشه استان ناات 

 .هجتنه معاف یواهینامه اتاره و آزمون دت شرک  از صنفی مرتبط فعالی  سابقه ( سال5با  حقوقی اشخاصتبصره: -

 

 



 
 

 :شامل تاسیس متقاضی مالی توانایی احراز  -2 -

 تقاضا  شهرستان موتد دت آموزشگاه مکان ماهه سه اجاته میانگین حهاقل بانکی حجاب مانهه و مالی یردش اتاره -

 .)شود می طراحی کل اداته توسط فری( تاسیسمتقاضی افهاتی خود فری براساس منقول بیر و منقول اموال -

 

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

 دت های آن،  تبصره و 26 ماده دت مجتنها  منهتج باتیذاتی و آزاد ای حرفه و فنی آموزشگاه تاسیس تقاضای ثب  .1 -

 پرتال تاهنمای سازمان براساس جامع پرتال

 آن تبصره و 28ماده طب  پرتال از تهگیری که . دتیاف 2 -

 آن اصل با برابر تحویل تصویر و تاسیس متقاضی نای به تسمی نامه اجاته یا و مالکی  سنه . اتاره3 -

 هیا  تاییه به و دستوتالعمل این مطاب  مفاد کیفی ، با یادییری خهما  اتاره دت موثر محیطی شرایط . تامین4 -

 اتزیاب کاتشناسی

 ناجا اماکن عمومی بر ناات  اداته از آموزشگاه ساختمان انتاامی موقعی  تاریهیه . اتاره5 -

 اتزیاب کاتشناسی هیا  تاییه و به دستوتالعمل این مفاد مطاب  آموزشی کمک و آموزشی تجهیزا  تامین . 6 -

 کمک و آموزشی تجهیزا  و محیطی تامین شرایط براساس مجاز آموزشی های حرفه و ها تشته نهاری تاریه . اخذ7 -

 آموزشی

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

 پرتال طری  از تاسیس پروانه صهوت هزینه .پرداخ 9 -

 اسالمی  شوتای مجلس 27/11/1380 مجتقیم مصوب های مالیا  قانون 46 ماده 11 بنه موضوع مالیاتی تمبر . ابطال10 -

 

 

 



 

 "نوع د"  آموزشی و کارگاهی مورد نیاز برای تامن مکان آموزشیفضای حداقل 
                         

 " نوع د "حداقل فضای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز برای تامن مکان آموزشی   ( 3-جدول )

 نفر)متر مربع( 8حداقل متراژ هر کارگاه عملی برای  رشته حوزه ردیف

 فرهنگ و هنر 1

 متر برای کالس تئوری+کارگاه عملی در محیط واقعی کار 15 صنعت چاپ

 35 طال  و جواهر سازی

 صنایع دستی)چوب،فلز،سفال،چاپ،سنگ، شیشه،چرم(

24 

 صنایع دستی )دوخت های سنتی(

 هنرهای تجسمی

 هنرهای تزئینی

 هنرهای نمایشی

 صنایع دستی)بافت(

 فناوری نرم و فرهنگی

 صنعت ورزش

 فرش

 حوزه خدمات 2

 15 امور اداری

 15 امور مالی و بازرگانی

 کارگاه عملی در محیط واقعی کار(در آنش نشان)15 بهداشت و ایمنی)به استثناء آتش نشان(

 16 فناوری اطالعات 

 20 مراقبت و زیبایی

 15 خدمات آموزشی

 16 صنایع پوشاک

 25 خدمات تغذیه ای

 گردشگری
22 

 هتلداری

 سالمت و طب ایرانی
22 

 خدمات حقوقی

3 

 

 حوزه کشاورزی

 

 امور شیالت و آبزی پروری

 متر برای کالس تئوری +کارگاه عملی در محیط واقعی کار 15

 امور دام و ماکیان

 امور باغی

 امور زراعی

 فناوری محیط زیست 

 40 زیست فناوری

 40 ماشین آالت کشاورزی

 25 صنایع غذایی

 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
 متر برای کالس تئوری +کارگاه عملی در محیط واقعی کار 15

 منابع طبیعی)جنگل،مرتع،آبخیز و بیابان(

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 نفر)متر مربع( 8حداقل متراژ هر کارگاه عملی برای  رشته حوزه ردیف

 حوزه صنعت 4

 پلیمر

 متر برای کالس تئوری +کارگاه عملی در محیط واقعی کار 15

 پترو شیمی

 سرامیک

 متالوژی

 معدن

 35 فناوری ارتباطات

 20 مدیریت صنایع

 35 مکانیک

 30 کنترل و ابزار دقیق

 متر برای کالس تئوری +کارگاه عملی در محیط واقعی کار 15 ساختمان

 متر برای کالس تئوری +کارگاه عملی در محیط واقعی کار 15 معماری

 40 فناوری نانو

 متر برای کالس تئوری +کارگاه عملی در محیط واقعی کار 15 فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر

 40 مدیریت آب

 40 صنایع بسته بندی

 36 صنایع نساجی

 30 الکترونیک

 38 برق

 40 تاسیسات

 متر برای کالس تئوری +کارگاه عملی در محیط واقعی کار 15 صنایع چرم،پوست،خز

 35 صنایع رنگ

 36 صنایع فلزی

 35 صنایع شیمیایی

 40 صنایع خودرو

 36 صنایع چوب)به جز منبت و معرق( 



 

 "نوع د"کارگاهی مورد نیاز برای تامن مکان آموزشی  حداقل فضای آموزشی و  3-ادامه جدول                     

 نفر)متر مربع( 8حداقل متراژ هر کارگاه عملی برای  رشته حوزه ردیف

 حوزه صنعت 5

 متر برای کالس تئوری +کارگاه عملی در محیط واقعی کار 15 صنایع کاغذ

 40 جوشکاری و بازرسی جوش

 صنایع دریایی

 +کارگاه عملی در محیط واقعی کارمتر برای کالس تئوری  20

 حمل و نقل زمینی

 حمل و نقل دریایی

 حمل و نقل ریلی

 فناوری هوایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67موضوع ماده  "6"نمون برگ شماره   

(تعهد نامه محضری متقاضی تاسیس آموزشگاه)  

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

. کد پستی.................................. که ............................ کد ملی ....................... ساکن .......................................................

متقاضی تاسیس 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 

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

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

 دانم. در 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 مفاد ماده 7

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

 

 
 



 

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

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

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

فرد واجد شـرایط منـدرد در مفـاد اولـین مـاده از فصـل احـراز صـالحیت کارکنـان           ماه نسبت به جایگزینی با 1

 آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد اقدام نمایم.

.  آگاهم که در صورت زایل شدن صالحیت اینجانب ) صاحب پروانه تاسیس ( به تشخیص و ابالغ کتبی هیات 8

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

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

 تحت هیچ شرایطی اجازه تاسیس مجدد آموزشگاه نخواهم شد.

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

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

یا نفوذ هکرها، در اسرع وقت سازمان را در جریان قرار دهم، ضمناُ با اطالع از اینکه کلیه فعالیت های اینجانب در 

ط می باشد، مسئولیت هر گونه ورود و انجام هر عملیاتی با این نام کاربری و رمز عبور پرتال قابل ثبت و ضب

 متوجه اینجانب خواهد بود.

. بدین وسیله تایید می نمایم که کارمند دولت و یا موسسات وابسته و شرکت های دولتی که تمامی یا بخشی 10

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

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

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

 ررات مندرد در شیوه نامه اجرایی اقدام گردد.برسانم تا طبق مق

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

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

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

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