
 

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

 اقتصادی ( های بنگاه سفارش آموزش به محور )ویژه سفارش آزاد ای حرفه و فنی آموزشگاه

 و هاا  اتتاااد    بنگاا   سااار   باه  تنهاا  و م کای   دفتا   یا   داشات   اختیاار  در با محورکه شاغل است آموزشگاهی

 بیماه  کا  »  کارکناا،  با ا   ذیناعاا،،  باا  توافا   ماورد  درمحال  را مهارت ارتقاء و یادگی   ها  دور  کار، و کسب م اکی

 .نمای  می ب گیار « تامی  اجتماعی

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

 تابعیت جمهور  اسالمی ای ا، -1

دینی شناخته ش   و ملیم به پی و  از تانو، اساسی جمهور  اعتقاد به دی  مبی  اسالم یا یکی از اتلیت ها   -2

 -3اسالمی

ی ع م وابستگی به رژیم نیدارا بود، صالحیت اخالتی،سیاسی،ف هنگی، ع م اشتهار به فساد اخالتی وتجاه  به فس  و  -3

 گذشته ب  اساس پاسخ م اجع ذیاالح 

 ن اشت  سوء پیشینه کیا   موث  ب  اساس  پاسخ م اجع ذیاالح  -4

 ع م اعتیاد به مواد مخ ر و روا، گ دا، ب  اساس  پاسخ م اجع ذیاالح -5

 دارا بود، کارت پایا، خ مت نظام وظیاه یا معافیت دائم غی  وابسته به مشکالت روحی و روانی )ب ا  آتایا،( -6

مومی غی  ع م اشتغال به کار در وزارتخانه ها و موسسات وابسته و ش کتها  دولتی و مشاغل دولتی و نهادها  ع -7

 دولتی

 سال س  25داشت  ح اتل  -8

 (1)پیوست 6ارائه تعه نامه محض   مطاب  نمو، ب گ شمار   -9

 

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

  
 تابعیت جمهور  اسالمی ای ا، -

 دارا بود، صالحیت فعالیت ب  اساس نظ  و استعالم از م اجع م بوطه در ادار  کل  -

 موضوع با ص فا حقوتی اشخاص(تقاضا مورد آموزشی گ و  با م تبط صنای فعالیت سابقه سال )5) داشت  ح اتل  -

 .(اساسنامه از سابقه مذکور معاف هستن  در آموز 

 باش  ش   تی  " آموز  "کلمه آ، در که ش کت اساسنامه ارائه -

 (1 پیوست شمار ( تعه آور و مجاز امضاء صاحبا، توسط 6 شمار  نمو، ب گ مااد مطاب  محض   نامه تعه  ارائه -

 تغیی ات آخ ی  رسمی روزنامه آگهی ارائه -

عنوا، رابه  ف د  یا م ی   هیات رئیس م ی عامل، ض وریست حقوتی شخایت تعه آورمجاز امضاء ( صاحبا،1تبا  : ) -

 .ش  خواه  صادر حقوتی شخایت نام به تاسیساما پ وانه نماین  نماین   شخایت حقوتی به سازما، مع فی

 .نمی باش  مجاز غی دولتی عمومی نهادها  دولتی و موسسات ب ا  وزارتخانه ها، تاسیسپ وانه ص ور :(2تبا  ) -

 



 

 :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 -

 توانی ، کار، و حقوتی ،کسب ا ، بیمه اتتااد ، مالی، مباحثشامل غی حضور  الکت ونیکی آزمو، در موفقیت -

 ا  ح فه و فنی آموز  کل ادارات کامپیوت توسط اولیه اصول و حساب ار  مق رات فنی و ح فه ا ،اصول و ضوابط

 استا، تمهی  خواه  ش .

 : دوم روش -

 و کسب یا آموزشگا ،کارآف ینی تاسیس مشاور  ها  دور  طیب  دال مهارت ها  گواهینامه یا تحایلی م رک ارائه -

 هیات تشخیص م جع اختالف ب وز درصورت(ذیاالح م اجع از مباحث اولیه فناور  اطالعات صادر  با کار،آشنائی

 .)میباش  استا، نظارت

 .هستن  معاف گواهینامه ارائه و آزمو، در ش کت از صنای م تبط فعالیت سابقه ( سال5با) حقوتی اشخاص:تبصره -

 :شامل تاسیس متقاضی مالی توانایی احراز  -2 -

 

 تقاضا  شه ستا، مورد در آموزشگا  مکا، ماهه سه اجار  میانگی  ح اتل بانکی حساب مان   و مالی گ د  ارائه -

 .)شود می ط احی کل ادار  توسط ف م( تاسیسمتقاضی اظهار  خود ف م ب اساس منقول غی  و منقول اموال -

-  

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

 در ها  آ،،  تبا   و 26 ماد  در مستن ات من رج بارگذار  و آزاد ا  ح فه و فنی آموزشگا  تاسیس تقاضا  ثبت .1 -

 پ تال راهنما  سازما، ب اساس جامع پ تال

 آ، تبا   و 28ماد  طب  پ تال از رهگی   ک  . دریافت2 -

 آ، اصل با ب اب  تحویل تاوی  و تاسیس متقاضی نام به رسمی نامه اجار  یا و مالکیت سن  . ارائه3 -

 هیات تایی  به و دستورالعمل ای  مطاب  مااد کیایت، با یادگی   خ مات ارائه در موث  محیطی ش ایط . تامی 4 -

 ارزیاب کارشناسی

 ناجا اماک  عمومی ب  نظارت ادار  از آموزشگا  ساختما، انتظامی موتعیت تائی یه . ارائه5 -

 ارزیاب کارشناسی هیات تایی  و به دستورالعمل ای  مااد مطاب  آموزشی کم  و آموزشی تجهییات تامی  . 6 -

 کم  و آموزشی تجهییات و محیطی تامی  ش ایط ب اساس مجاز آموزشی ها  ح فه و ها رشته نهائی تائی  . اخذ7 -

 آموزشی

 آ، ها  تبا   و" آموزشگا  نام تعیی  ضوابط" فال مااد اساس ب  آموزشگا  نام پیشنهاد . 8 -

 پ تال ط ی  از تاسیس پ وانه ص ور هیینه .پ داخت9 -

 اسالمی شورا  مجلس 27/11/1380 مستقیم ماوب ها  مالیات تانو، 46 ماد  11 بن  موضوع مالیاتی تمب  ابطال. 10 -

 



 

 ویژ ( محور ساار  آزاد ا  ح فه و فنی پ وانه آموزشگا  تم ی  و تاسیس ب ا  یادگی  ، محیط الیامات ح اتل :63 ماده       

 از رهگی   دارا  ک  تاسیس متقاضی توسط بای  (که » ج «نوع /)آموزشگا اتتااد  (  بنگا  ها  ساار  به آموز       

 :باش  زی  می ش ح به گ دد، تامی  آ،، تبا   و 28 ماد  طب  پ تال

 یا مالکیت در بای  الیاما که صنعتی، یا تجار  یا ادار  آموزشی یا کارب   دارا  کار ثابت دفت  ی  ح اتل مع فی و .تامی    1

 .باش  تاسیس متقاضی معتب  و اجار  رسمی

 ((ID م بیگ   شناسه ک  دارا  م بیا، بکارگی   .2

 من رج ف مت ط ی  از اطالع(مجوز کنن   صادر م جع تبلی به ب و، اطالع  آموزشگا  کار ثابت دفت  مکا، تغیی  ه گونه :1 تبا  

 .باش  ممنوع می ،)پ تال در

 خ مات ارائه ب ا  الزم ما فی مواد و ابیار آموز ، تجهییات، اج ا  محل و نیاز مورد آموزشی فضا  ح اتل تامی  :2 تبا  

 مابی  فی در ت ارداد من رج تواف  ب اساس و شغل یا و شایستگی آموز  استان ارد با من رجات منطب  یادگی  

 .بود خواه  متقاضی بنگا  و آموزشگا 

 و ماد  ای  در من رج الیامات تایی  و تامی  از پس روز15 ح اکث  سازما، م دمی مشارکت و آزاد ها  آموزشگا  دفت  :3 تبا  

 ب ا  را ساله 1 با اعتبار تاسیس پ وانه دستورالعمل، ای  (7و 6 ،4بن ها  استثنا به(سوم فال 29 ماد  ذیل بن ها 

 .بود خواه  پ تال در عملک د ثبت منوط به پ وانه تم ی  و .نمای  می صادر تاسیس متقاضی

 

 ب ا  اتتااد  و بنگا  ساار  به منحا ا که( دور  نا  60 از نبای  کمت  یکساله دور  طی در " ج" نوع آموزشگا  عملک د -

 ساعت نا  2000از  کمت  عملک د ای  مجموع اینکه ب  مش وط باش  )ش   است ب گیار اجتماعی تامی  بیمه ک  دارا  کارکنا،

 .نباش 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 67موضوع ماده  "6"نمون بر گ شماره 

 

(تعهد نامه محضری متقاضی تاسیس آموزشگاه)  

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

. کد پستی.................................. که متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و ملی ....................... ساکن .......................................................

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 

جهل به قانون، رافع مسولیت "سهل انگاری مقررات و مصوبات هیات نظارت مرکزی را رعایت نموده و با علم به اینکه 

 اقرار می نمایم :  "نیست

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

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

که خالف شئون دولت جمهوری اسالمی ایران و سایر مقررات جاری کشور ونیز آیین نامه و شیوه نامه . هیچ گونه اقدامی 2

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

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

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

 گیرم. برعهده می

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

صدور پروانه تاسیس ، به خودی خود باطل خواهد گردید آگاهی یافته ام و می دانم الزم است مجدداُ مراحل احراز شرایط 

 را از ابتدا طی نمایم.

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

داشت. همچنین مطلع هستم که دریافت کد رهگیری به معنی تایید احراز شرایط فردی و عمومی مجدد را نخواهم 

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

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

 نظر نهایی محسوب می گردد.« اسامی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد» نظریه حاصل از اطالعات ثبت شده در سامانه 

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

زاد( و ضوابط معمول کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفـه ای کشـور،   احراز صالحیت کارکنان آموزشگاه فنی و حرفه ای آ

بر عهده اینجانب بوده و اسامی این افراد و هر گونه تغییرات را بصورت به روز رسانی شده، در پورتـال جـامع سـازمان ثبـت     

نظـارت بصـورت    خواهم نمود. همچنین چنانچه عدم صالحیت عمومی هر یک از نیروهای شاغل در آموزشگاه توسط هیات

ماه نسبت به جایگزینی با فرد واجـد شـرایط    1قطعی احراز و به اینجانب ابالغ شود، موظف خواهم بود حداکثر ظرف مدت 

 مندرج در مفاد اولین ماده از فصل احراز صالحیت کارکنان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد اقدام نمایم.

 



 
انب ) صاحب پروانه تاسیس ( به تشخیص و ابالغ کتبی هیات نظارت .  آگاهم که در صورت زایل شدن صالحیت اینج8

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

ت هیچ شرایطی اجازه در قبال ذینفعان اجرا و تسویه نمایم و پروانه تاسیس متعلق به اینجانب نیز باطل خواهد شد و تح

 تاسیس مجدد آموزشگاه نخواهم شد.

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

اسرع 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 

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

ت و یا موسسات وابسته و شرکت های دولتی که تمامی یا بخشی از بودجه . بدین وسیله تایید می نمایم که کارمند دول10

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

یس به استخدام دستگاه پروانه تاسیس را باطل نماید. همچنین قبول و تایید می نمایم چنانچه در حین داشتن پروانه تاس

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.

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

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

فنی و حرفه ای کشور اطالع خواهم داد در غیر این صورت، کلیه ابالغ ها و اخطاریه ها به محل تعیین شده در این سند 

 ز سوی اینجانب می باشد.ابالغ قطعی و غیر قابل اعتراض ا

 

 

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

 

 


