
  
با عنایت به ابالغ اصالحات دستور العمل اجرایی از سوی ریاست محترم سازمان آموزش فنی و حرفه   

به منظور اعطای مجوز تاسیس با اولویت های  (8/5/99تاریخ  14207/100/99ای کشور )نامه شماره 

ی مشخص بر اساس نیاز آتی به ارائه آموزش های مهارتی توسط بخش مهارت آموزی در بازه زمان

و با در نظر گرفتن شرایط  نرخ بیکاری و ... خصوصی و مبتنی بر شاخص  هایی از قبیل ساختار جمعیتی ،

 خدمات ، و پتانسیل  های حوزه های مختلف صنعت ، )وجود صنایع و بنگاههای اقتصادی ( خاص

 و نیاز سنجی آموزشی صورت گرفته با محوریت شورای مهارت شهرستان و فرهنگ و هنر  کشاورزی

 اعالم می گردد . جداول ارائه شده در همین ابالغیه  رشته های مورد نیاز استان به شرح

)زمان بندی فراخوان                                        2و 1متقاضیان محترم به منظور ثبت درخواست خود با توجه به جداول شماره

     www.portaltvto.com درگاه الکترونیکی یقدرخواست (از طر

فایل راهنما را دریافت و پس از مطالعه دقیق از طریق   پروانه تاسیس آموزشگاه   منوی خدمات  

ت تاسیس نسبت به اخذ کد رهگیری اقدام درخواس پروانه تاسیس آموزشگاه   منوی خدمات  

 نموده و پس از ورود به سامانه بر اساس راهنما نسبت به تکمیل مراحل  اقدام نمایند .  

 

آموزشی درخواست در پورتال )وضعیت زرد رنگ (متقاضی بایستی کپی مدارک ذیل را  پس از تایید

  تحویل مراکز فنی و حرفه ای شهرستان مورد تقاضا نماید.

( حقیقیفنی و حرفه ای آزاد )شخصیت مدارک مورد نیاز برای تاسیس آموزشگاه   

کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی  -1  

کپی آخرین مدرک تحصیلی-2  

روانی )ویژه آقایان (کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر وا بسته به مشکالت روحی و -3  

گواهینامه های مهارتی  -4  

قبولی در آزمون الکترونیکی  و مصاحبه حضوری -5  

عدم اشتغال به کار در وزارت خانه ها و موسسات وابسته به شرکت های دولتی و مشاغل دولتی و  -6

 نهادهای عمومی غیر دولتی 

صورت موافقت هیات نظارت با درخواست تاسیس بایستی تعهد محضری ارائه گردد()در   

تکمیل و ارائه فرم طرح توجیهی -7  

تکمیل فرم مربوط به اموال  منقول  و غیر منقول  -8  

http://www.portaltvto.com/


ارائه سند مالکیت )مکانی که برای آموزشگاه در نظر گرفته شده است ( به نام متقاضی در صورت  -9

 وجود

ل بر سرپرست خانوار بودن خانمها ، خانواده شهدا و ایثارگران مدارک دا-10  

ارائه خدمات و سوابق پژوهشی )شامل کتاب و مقاله و نظایر آن ( -11  

)تاریخ ارائه  3بدیهی است به درخواست های ارائه شده پس از تاریخ های مندرج در جدول شماره 

ثبت نشده باشند )وضعیت تایید آموزشی  درخواست ( و درخواست هایی که در پرتال به طور کامل

      توسط موسس زرد رنگ (ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 

فنی و حرفه ای آزاد )شخصیت حقوقی (مدارک مورد نیاز برای تاسیس آموزشگاه   

مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره یا فردی به عنوان نماینده شخصیت حقوقی بایستی مدارک ذیل را 

 ارائه نماید .

سال ( 25حداقل سن   –شناسنامه )کلیه صفحات  -1  

کارت ملی -2  

پایان خدمت یا معافیت دائم غیر وابسته به مشکالت روحی و روانی -3  

کپی آخرین مد رک تحصیلی  -4  

گواهینامه های مهارتی  -5  

قبولی در آزمون الکترونیکی  -6  

عدم اشتغال به کار در وزارت خانه ها و موسسات وابسته به شرکت های دولتی و مشاغل دولتی و  -7

 نهادهای عمومی غیر دولتی 

در صورت موافقت هیات نظارت با درخواست تاسیس بایستی تعهد محضری ارائه گردد -8  

تکمیل و ارائه فرم طرح توجیهی  -9  

تکمیل فرم مربوط به اموال  منقول  و غیر منقول  -10  

ارائه سند مالکیت )مکانی که برای آموزشگاه در نظر گرفته شده است ( به نام متقاضی در صورت  -11

 وجود

ائه خدمات و سوابق پژوهشی )شامل کتاب و مقاله و نظایر آن (ار -12  

ارائه مدارک و سوابق آموزشی شامل تدریس در مراکز و آموزشگاههای فنی و حرفه ای  -13

   موسسات مورد نیاز شخصیت حقوقی     دانشگاهها و 



وه  آموزشی سال سابقه فعالیت صنفی مرتبط  با گر 5شرکت یا موسسه بایستی حداقل دارای -14

مورد تقاضا داشته باشد) اشخاص حقوقی صرفا با موضوع آموزش در اساسنامه از سابقه مذکور معاف 

 هستند (

ارائه آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات -15  

 *توجه : بازنشستگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای در اولویت قرار دارند .

  



رشته های کم تراکم – 1جدول شماره  

نشهرستا  ردیف نام رشته شهرستان ردیف نام رشته 

 1 صنایع چوب کلیه شهرستانها 13 امور باغی و زراعی کلیه شهرستانها

// // 14 هتلداری   2 تاسیسات 

// // 15 صنعت ورزش   3 صنایع رنگ 

// // 16 زیست فن آوری   4 صنایع چرم ،پوست،خز 

// // 17 خدمات تغذیه ای   5 الکترونیک 

// // 18 امور دام وماکیان   6 صنایع نساجی 

// // 19 فناوری محیط زیست   7 گردشگری 

// // 20 هنرهای نمایشی   8 معدن 

// // 21 صنعت چاپ   9 فناوری نانو 

// // 22 صنایع دستی ،چوب،فلز،سفال   10 امور شیالت و آبزی پروری 

// 23 خدمات حقوقی   11 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی 

   //  12 منابع طبیعی 
 

رشته های پر تراکم     -    2جدول شماره   

 ردیف نام رشته نام شهرستان ) تعداد مجوز (

(1ویسیان)-(1اشترینان)-( 1بیران شهر)-(1رومشکان )-(1پلدختر) -(1دلفان )  1 فناوری اطالعات 

(1زاغه)-(1ویسیان) -(1اشترینان) -(1بیران شهر) -(1چگنی)  2 صنایع پوشاک 

(1پلدختر )  –( 1ویسیان) -(1چگنی) -( 1اشترینان) -(1رومشکان ) -( 1زاغه) -( 1بیران شهر) )خواهران    مراقبت و زیبایی 

) 

3 

(1دلفان)-(1الشتر) -(1پلدختر) -(1الیگودرز) -(1دورود) -(1ازنا)-(1بروجرد) -( 1کوهدشت)-(2آباد)خرم   4 صنایع غذایی 

(1دلفان)-(1الشتر)-(1پلدختر)-(1الیگودرز) -( 1ازنا)-(1بروجرد) -( 1کوهدشت)  5 امور مالی و بازرگانی 

پلدختر )  –(  1دلفان ) –(  1ازنا )      –(  1بروجرد ) –(  1ی ( )خرم آباد ) علو –(  1خرم آباد ) گلدشت ( )   -( 1کوهدشت)

1  )  

 6 )برادران (   مراقبت و زیبایی

(توسط کارشناس اداره کل  2تبصره : محدوده جغرافیایی تاسیس آموزشگاه در حرفه های پر تراکم  )جدول شماره    6

سال حق جابجایی و انتقال به شهرستان های  دیگر را ندارد . 7معین تعیین خواهد شد و موسس به مدت و مراکز   

3جدول شماره   

 مرحله مرحله اول

25/9/99لغایت  15/9/99  تاریخ ارائه درخواست و تحویل مدارک 

5/10/99لغایت  26/9/99  بازه زمانی برگزاری آزمون الکترونیکی و مرحله دفاع از طرح توجیهی 

16/10/99لغایت  6/10/99  اعالم نتایج 



 


