
 

 

  
 

پروانه تأسیس آموزشگاههاي فنی و حرفه اي آزاد  - 1  
 

اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  
 

پروانه تأسیس آموزشگاههاي فنی و حرفه اي : اطالعات مرجع صادرکننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي   -  1
  آزاد

  25/05/89: تاریخ 

  3از   1صفحه     
 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي خراسان جنوبی: ان مرجع صادرکننده عنو) الف   - 1

  9719831168 -بلوار شهداي عبادي : نشانی و کد پستی ) ب   - 1
  0561- 02213529 – 0561 - 0 2213696- 7: شماره تلفن و نمابر ) ج  – 1
 Mail – E            : (Sktvto .ir WWW. – Khorasan-g@irantvto.com( آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د  - 1

  0561- 02213691          - اداره آموزشگاههاي آزاد     : نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع )  ه - 1
  0561- 2213691غالمرضا نمکین          : نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوي در زمینه موضوع ) ي  - 1

  ات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادياطالع -2
  پروانه تأسیس آموزشگاههاي فنی و حرفه اي آزاد: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  - 2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب  -2
  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

  تابعیت جمهوري اسالمی ایران   - 1

  یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی اعتقاد به دین اسالم یا   - 2
 دارا  بودن صالحیت اخالقی ، سیاسی ، فرهنگی    - 3

 نداشتن سوء پیشینه کیفري موثر   -4

 دارا بودن سالمت جسمی و روان   -5

  )براي آقایان ( دارا بودن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم    - 6
  

  سنسال  28دارا بودن حداقل   - 1
  دارا بودن حداقل مدرك فوق دیپلم یا معادل آن  - 2
سال پاره  4سال سابقه آموزشی ، فرهنگی تمام وقت یا  2دارا بودن حداقل   -3

وقت در موسسات و مراکز آموزشی که اساسنامه یا آئین نامه آن به تصویب 
  دستگاههاي دولتی یا نهادهاي رسمی رسیده باشد

  :رد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره مدارك و مستندات مو) ج  -2
  مدارك و مستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

اعتقاد به دیـن اسـالم یـا یکـی از ادیـان       –2تابعیت جمهوري اسالمی ایران  -1
دارا بـودن صـالحیت اخالقـی ، سیاسـی ،      –3شناخته شده در قانون اساسـی  

دارا بودن سالمت جسـمی و   – 5وثرنداشتن سوء پیشینه کیفري م –4  فرهنگی
  )براي آقایان ( دارا بودن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم  –6روان 

  
  

معرفی مکان و محـل   –2درخواست صدور پروانه آموزشگاه و ارائه مدارك الزم -1
مناسب از لحاظ ایمنی ، بهداشتی ، تجهیزاتی و وسایل الزم مـورد تأییـد هیـأت    

اخذ مجوز قبل از هرگونه تغییـر محـل سـاختمان آموزشـگاه از      –3اننظارت است
ارائه گواهی تأیید موقعیـت انتظـامی محـل آموزشـگاه از      –4هیأت نظارت استان 

معرفـی مـدیر    –6پیشنهاد یک یا چند نام مناسب براي آموزشگاه  –5اداره اماکن 
در تأییـد صـالحیت هـاي نیروهـاي شـاغل       –7واجد شـرایط بـراي آموزشـگاه    

پرداخت هزینه صـدور پروانـه    –8) کارکنان اداري ، خدماتی و مربی ( آموزشگاه 
  تأسیس

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) د  -2
  شماره حساب  کد بانک عامل  )ساله  5با اعتبار ( مبلغ دریافتی   عنوان مراحل

  2171872190003  ملی  ریال 375000  منیبهداشت و ای –امور مالی و بازرگانی  –امور اداري 
   ملی  ریال 500000  محیط زیست و منابع طبیعی –کشاورزي 

   ملی  ریال 625000  برق –الکترونیک  –اتومکانیک 

   ملی  ریال 750000  فناوري اطالعات
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  : پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب

 

پروانه تأسیس آموزشگاههاي : ره و زمانبندي هر مرحله  صدور مجوز یا پروانه صاد/ مراحل اجراي  -3
  فنی و حرفه اي آزاد

  25/05/89: تاریخ 

  3از    2صفحه    

کد 
  مرحله

  عنوان مرحله
زمان 
  انجام

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  نوع ورودي
/ واحد 

سازمان ارائه 
  کننده

  نوع خروجی

/ واحد 
سازمان 
دریافت 
  کننده

ارائه تقاضانامه به هیأت   فرد متقاضی  تقاضانامه  روز 1  ارائه درخواست  1
  اداره کل  نظارت استان

 فرد متقاضی  دریافت طرح  روز 7  تشکیل جلسه و بررسی طرح توجیهی  1

در صورت تأیید طرح 
معرفی جهت اخذ عدم 

سوء پیشینه و عدم 
  اعتیاد

دادسرا 
  وبهداري

1  
معرفی جهت اخذ عدم سوء پیشینه و عدم 

در صورت تأیید ) توسط مرکز معین ( اعتیاد 
  طرح توجیهی

دادسرا و   معرفی نامه ها  روز 7
 بهداري

ارائه گواهی عدم سوء 
پیشینه و عدم اعتیاد و 
  تشکیل پرونده

  اداره کل

1  

تشکیل پرونده متقاضی در مرکز معین براي 
توسط ( ی تعیین و تأیید صالحیت هاي عموم

پس از ) حراست ، گزینش و مراجع ذیربط 
ارائه گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد 

  توسط متقاضی

  روز 1

دریافت گواهی 
عدم سوء 

پپیشینه و عدم 
  اعتیاد

  فرد متقاضی  صدور موافقت نامه اصولی فرد متقاضی

2  
صدور موافقت نامه اصولی توسط مرکز معین 

می متقاضی و پس از احراز صالحیت هاي عمو
  ارائه فرم معرفی مکان آموزشگاه به متقاضی

بازرسی از مکان معرفی  اداره کل  فرم مکان  روز 1
  فرد متقاضی  شده توسط متقاضی

  اداره اماکن  تأیید یا عدم تأیید اداره کل  تکمیل فرم  روز 1  بازرسی از مکان معرفی شده توسط متقاضی  1

ارائه فرم تجهیزات پس از  اداره کل  تأییدیه اماکن  روز 1  اماکنارجاع فرم هاي مربوطه ،  به اداره   1
  فرد متقاضی  تأیید اداره اماکن

ارائه فرم تجهیزات آموزشی به متقاضی پس   1
  از دریافت تأییدیه اماکن

بستگی به 
متقاضی 
  دارد

  فرد متقاضی  تأیید تجهیزات آموزشی اداره کل  فرم تجهیزات

عرفی شده بازرسی از تجهیزات آموزشی م  1
ارائه تجهیزات   روز 1  توسط متقاضی

 فرد متقاضی  آموزشی
پیشنهاد نام آموزشگاه 

توسط متقاضی و تأیید آن 
  توسط مرکز

  اداره کل

پیشنهاد نام آموزشگاه توسط متقاضی و   1
فرم تعیین نام   روز 1  بررسی و تأیید آن توسط مرکز

 فرد متقاضی  آموزشگاه
معرفی مدیر و مربی واجد 

و پرداخت هزینه شرایط 
  صدور

  اداره کل

معرفی مدیر و مربی واجد شرایط و پرداخت        1
  هزینه ها ي الزم توسط متقاضی

بستگی به 
متقاضی 
  دارد

  فرد متقاضی  صدور پروانه تأسیس فرد متقاضی  دریافت هزینه ها

صدور پروانه تأسیس توسط مدیرکل یا   3
کل اداره  -  روز 1  نماینده تام االختیار ایشان   -  شروع به کار آموزشگاه 

  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله 
  سال 5: دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت  •
 روز 7: حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست مرجع صدور  •

  مورد 20: تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال 
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: پروانه / راي مراحل صدور مجوز نمودار اج) ج  
 

 پروانه تأسیس آموزشگاههاي فنی و حرفه اي آزاد :نمودار اجراي مراحل صدور مجوز یا پروانه صادره  - 4

  

   25/05/89: تاریخ 

   3از   3صفحه    

  مرحله
  سازمان/ واحد 

  صدور موافقت نامه اصولی:  2مرحله   تشکیل پرونده:  1مرحله 
  

                  

صدور :  3مرحله 
  پروانه

  
  
  
  مشتري

  
  
  

    
  

  
  
  

  اداره کل آموزش
  فنی و حرفه اي 

    
  در صورت تأیید                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 

  

 ارائه درخواست

معرفی جهت عدم سوء 
 پیشینه و عدم  اعتیاد

بازرسی مکان معرفی 
 شده

 بازرسی از تجهیزات معرفی شده

بررسی و تأیید نام 

معرفی مدیر و مربی واجد شرایط  و 
 پرداخت هزینه هاي الزم توسط متقاضی

صدور پروانه 
تأسیس توسط 

مدیر کل یا 
نماینده تام 
 االختیار ایشان

تشکیل جلسه و 
بررسی طرح 
 توجیهی

 ارجاع فرم هاي مربوطه به اماکن

 شروع 

 بایگانی

 پایان 

 درصورت عدم تایید

یافت تأییدیه اماکنارائه فرم تجهیزات پس از در  

 پیشنهاد نام توسط متقاضی

تشکیل پرونده متقاضی براي تعیین و تأیید 
 صالحیت هاي عمومی

صدور موافقت نامه اصولی و 
ارائه فرم معرفی مکان 

 آموزشگاه 

در صورت 
تأیید طرح 
 توجیهی
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