
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 تعالي بسمه

 0011فراخوان تاسیس آموزشگاه فني و حرفه ای آزاد در سال 

 

بر اساس ابالغیه شماره   هیئت نظارت استان مازندران میرساند تاسیس آموزشگاه فني و حرفه ای آزاد استان مازندرانباطالع متقاضیان          

 مهارت با اولویتهای تاسیسمنظورصدور مجوز ب ریاست محترم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 40/40/7999مورخه  70241/744/99
 :قبیل از شاخصهایی بر نیتمب و به ارائه آموزشهای مهارتی توسط بخش خصوصی استان آتی نیاز براساس مشخص زمانی های بازه در آموزی
حوزه  پتانسیلهای آزاد، مناطق اقتصادی، های بنگاه و صنایع وجود( خاص شرایط گرفتن نظر در با مشابه موارد و بیکاری نرخ جمعیتی، ساختار

نیاز سنجي آموزشي صورت گرفته توسط مراکز آموزش فني و حرفه ای آزاد با و   )هنر و فرهنگ و کشاورزی ٬ خدمات ٬ صنعت های مختلف

 :گردد بشرح جدول ذیل اعالم میدر سالجاری  محوریت شورای مهارت شهرستانها

 
دفاع از طرح  ارسال به اداره کل بررسي مراکز ثبت نام و ارائه مدارک و مستندات تاریخ فراخوان مرحله

پایان ثبت  شروع ثبت نام توجیهي

 نام

 52/30/0033لغایت  02 00/30/0033و00 05/30/0033لغایت7 30/30/0033 30/30/0033 03/35/0033لغایت52 اول

 53/30/0033لغایت  02 00/30/0033 05/30/0033لغایت7 30/30/0033 35/30/0033 03/32/0033لغایت52 دوم

 03/00/0033لغایت52 50/00/0033 50/00/0033لغایت00 01/00/0033 00/0033/ 05    30/00/0033لغایت30 سوم

 

  )حقیقي یتشخص( آزاد حرفهای و فني آموزشگاه مدارک مورد نیاز جهت تاسیس  -الف

 (الزامیست سن سال 20حداقل داشتن )(برابر اصل) و کارت ملیکپی شناسنامه  -

 (برابر اصل)کپی مدرک تحصیلی -
 (برابر اصل) کپی گواهینامه های مهارتی مرتبط -
 از صادره اطالعات فناوری اولیه مباحث با آشنائی کار، و کسب یا کارآفرینی آموزشگاه، تاسیس مشاورهکپی گواهینامه های  -

 (  برابر اصل) )می باشد استان نظارت گواهینامه ها هیات تشخیص مرجع اختالف بروز درصورت( ذیصالح مراجع

 ذیصالح مراجع پاسخ اساس بر موثر کیفری پیشینه سوء گواهی  -
 ذیصالح مراجع پاسخ براساس گردان روان و مخدر مواد به اعتیاد عدم گواهی -
 )آقایان برای( روانی و روحی مشکالت به وابسته غیر دائم معافیت یا وظیفه نظام خدمت پایان معتبر کارت بودن دارا  -
 ارائه) غیردولتی عمومی نهادهای و دولتی مشاغل و دولتی شرکتهای و وابسته مؤسسات و ها وزارتخانه در کار به اشتغال عدم -

 (دستورالعمل 6 شماره برگ نمون مفاد مطابق محضری تعهدنامه
 طرح توجیهی بهمراه مستندات آن فرم  تکمیل -
 تکمیل فرم محضری اظهار نامه اموال منقول و غیر منقول -
تقاضااز مراجع  مورد شهرستان در آموزشگاه مکان ماهه سه اجاره حداقل میانگین بانکی حساب مانده و مالی گردش ارائه -

 ایذیصالح و تائید آن توسط مراکز آموزش فنی و حرفه 

 ...کاور و  -گیره –پوشه سفید  -

 اداره کل آموزش فني و حرفه ای استان مازندران



 
  )حقوقي شخصیت( آزاد حرفهای و فني آموزشگاه تاسیس  مدارک مورد نیاز جهت -ب

 پروانه اما نمایند معرفی سازمان به حقوقی نماینده شخصیت عنوان به را فردی یا مدیره هیات رئیس یرعامل،مد ()برابر اصل)  و کارت ملیکپی شناسنامه  -

 حقوقی نماینده شخصیت عنوان به را فردی یا مدیره هیات رئیس یرعامل،مد برای سن سال 20حداقل داشتن ) (.شد خواهد صادر حقوقی شخصیت نام به تاسیس

 (الزامیست میشود معرفی سازمان به
 ذیصالح مرجع از استعالم و نظر براساس فعالیت صالحیت بودن دارا -
 (باشد شده قید " آموزش " کلمه آن در که شرکت اساسنامه ارائه ()برابر اصل)تصویر اساسنامه موسسه -

 اساسنامه در آموزش موضوع با صرفا حقوقی اشخاص( تقاضا مورد آموزشی گروه با مرتبط صنفی فعالیت سابقه سال 2 حداقل داشتن -

 .)هستند معاف مذکور ازسابقه
 تعهدآور و مجاز امضاء صاحبان)مجاز امضاء صاحبان توسط دستورالعمل 6 شماره برگ نمون مفاد مطابق محضری نامه تعهد ارائه -

 نام به تاسیس پروانه اما نمایند معرفی سازمان به حقوقی نماینده شخصیت عنوان به را فردی یا مدیره هیات رئیس مدیرعامل، ضروریست حقوقی شخصیت

 (.شد خواهد صادر حقوقی شخصیت
 تغییرات آخرین رسمی روزنامه آگهی ارائه -
 تاسیس پروانه اما نمایند معرفی سازمان به حقوقی نماینده شخصیت عنوان به را فردی یا مدیره هیات رئیس یرعامل،مد ()برابر اصل)مدرک تحصیلیکپی  -

 (.شد خواهد صادر حقوقی شخصیت نام به
 نمایند معرفی سازمان به حقوقی نماینده شخصیت عنوان به را فردی یا مدیره هیات رئیس یرعامل،مد ()برابر اصل) کپی گواهینامه های مهارتی مرتبط -

 (.شد خواهد صادر حقوقی شخصیت نام به تاسیس پروانه اما
  طرح توجیهی بهمراه مستندات آنفرم تکمیل  -

 موسسه تکمیل فرم محضری اظهار نامه اموال منقول و غیر منقول -

تقاضااز مراجع ذیصالح و تائید آن  مورد شهرستان در آموزشگاه مکان ماهه سه اجاره حداقل میانگین)موسسه  بانکی حساب مانده و مالی گردش ارائه -

 (توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ای
 ...کاور و  -گیره –پوشه سفید  -

دارا بودن صالحیت ارائه استعالم از مراجع مربوطه در خصوص . سال سابقه فعالیت صنفی مرتبط از ارائه گواهینامه معاف هستند 0اشخاص حقوقی با حداقل  :توجه -

 .فعالیت الزامیست

 .تاسیس آموزشگاه صرفاٌ در حرفه هایی که آن موسسه فعالیت دارد امکانپذیر است -

 :نکات مهم

تشکیل )آیین نامه موسسات کارآموزی و مشارکتهای مردمی سازمان دریافت کد رهگیری  61موضوع ماده  6نمون برگ شماره  0باستناد بند 

 .هیچگونه تعهدی برای صدور پروانه تاسیس ایجاد نمی کند توسط متقاضی( پرونده

بر اساس نیاز سنجی انجام شده تاسیس ...( رایانه و  -خیاطی -مراقبت و زیبایی)قابل توجه متقاضیان تاسیس آموزشگاه در رشته های پرتراکم

 آموزشگاه فنی و حرفه ای در رشته های فوق االشاره و تعدد بیشمار آموزشگاههای مربوطه صدور مجوز مشروط به کسب امتیازهای الزم بر اساس

مسئولیت و عواقب عدم تائید یه هیات نظارت استان  بوده و اخذ تایید از هیات نظارت استانشاخص اعالم شده از سوی این اداره کل و  جدول

 .برعهده متقاضی می باشد

تاسیس  جهت واجد الشرایط این اداره کل براساس نیاز سنجی آموزشی بمنظور توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای از تمامی سرمایه گذاران

 -صنایع مکانیک -صنایع برق -صنایع دستی -فناوریهای نو -صنایع دریایی -گردشگری -کشاورزی) آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در رشته های

 .دعوت بعمل می آورد(  صنایع شیمیایی و نساجی-صنایع چوب

 .مراجعه نمایند mz.ir/-https://tvtoایت به سو دریافت فرمهای مربوطه  کسب اطالعات بیشتر  متقاضیان واجد الشرایط جهت

حرفه  به مراکز آموزش فنی و تحویل مدارک در صورت دارا بودن شرایط و تکمیل مدارک و مستندات اشاره شده در بازه زمانی تعیین شده جهت

 .ای سراسر استان مراجعه نمایند

https://tvto-mz.ir/

