فرآیند صدور پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

زمان متوسط اجرای فرایند158 :روز

متقاضی تأسیس آموزشگاه (1روز )
مراجعه به سایت khrtvto.ir

اداره آموزشگاههای آزاد و مشارکت مردمی

فرآیند تأسیس آموزشگاه آزاد

فرآیندها

متقاضی تاسیس (30روز )
 -1مطالعه دستورالعمل اجرایی آئین نامه – اصالحیه دستورالعمل اجرایی آئین نامه  -حداقل الزامات الزم و مصوبه هیأت نظارت استان
(پیوست های شماره  1و ) 2
 -2دریافت اطالعات رشته های پر تراکم و کم تراکم به تفکیک شهرستان (طبق پیوست )3
 -3شرکت در آزمون متقاضیان تأسیس یا اخذ گواهینامه های الزم

متقاضی تاسیس(5روز )
-1ورود به سایتportaltvto.com

درخواست صدور پروانه تاسیس آموزشگاه

 -2تکمیل اطالعات درخواست تاسیس شامل نوع آموزشگاه  ،استان ،شهرستان...،
 -3دریافت کد رهگیری

تایید تعهدنامه
ذخیره

بازگشت

-4ورود مجدد از قسمت زبانه «خدمات»
 -5ورود از زبانه «معاونت آموزش»

«پروانه تأسیس»

«ورود به سامانه»

سامانه آموزشگاههای آزاد

وارد کردن کد ملی و کد رهگیری

آیکون «صدور پروانه تاسیس آموزشگاه»

ورود

کلیک کردن روی

آیکون «ویرایش» (جهت درج اطالعات فردی ،آموزشی و طرح توجیهی)
 -6ورود «اطالعات فردی»

ذخیره

 -7ورود «اطالعات آموزشی»

انتخاب «جنسیت» کارآموزان

تقاضا
 -8طرح توجیهی

ذخیره

ادامه

انتخاب حرفه های درخواستی

دریافت فرم خام طرح توجیهی

انتخاب نوع حقیقی یا حقوقی
اضافه به لیست

ذخیره رشته

فشرده نمودن فرم(  zipبا حجم)kb 100

تکمیل فرم

 -9مراجعه به سایت  ، portaltvto.comاز قسمت زبانه «خدمات»
قسمت «معاونت آموزشی »

انتخاب «شهر» مورد

پروانه تاسیس آموزشگاه

« تایید» اطالعات آموزشی

ادامه

ذخیره
ذخیره

ورود به سامانه

ادامه

کلیک روی

ارسال( قسمت تایید آموزشی زرد رنگ شود )

 -10مراجعه به مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان و تحویل مدارک شامل :
 -10-1فرم خوداظهاری متقاضیان تأسیس آموزشگاه آزاد بصورت امضا شده (طبق پیوست) 4
 -10-2ارائه گردش مالی 3ماهه آخر و مانده حساب بانکی میانگین حداقل اجاره  3ماهه مکان آموزشگاه در شهرستان مورد تقاضا
 -10-3پرینت طرح توجیهی بارگذاری شده در پورتال بصورت امضا شده (طبق پیوست)5
 -10-4تصویر گواهینامه دوره های آموزشی مربوطه  /نتیجه قبولی در آزمون
 -10-5تصویر تمام صفحات شناسنامه
 -10-6تصویر کارت ملی پشت و رو
 -10-7تصویر کارت پایان خدمت پشت و رو (جهت آقایان)
 -10-8تصویر مدرک تحصیلی
 -10-9تصویر حکم بازنشستگی ( در صورت بازنشسته بودن )
 -10-10کپی اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت و آخرین آگهی تغییرات در صورت درخواست تأسیس آموزشگاه آزاد بصورت حقوقی
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مرکز (2روز )
 -1بررسی شرایط متقاضی تأسیس آموزشگاه آزاد
-2اطمینان از صحت اطالعات متقاضی تأسیس آموزشگاه در پورتال جامع سازمان  :ورود به سایت portaltvto.comبا نام کابری کارشناس مرکز
سامانه آموزشگاه های آزاد

معاونت آموزش
آموزشی نموده است (زرد رنگ )

جستجوی متقاضی مورد نظر که تایید

صدور پروانه تاسیس

کلیک روی آیکون «ویرایش» بررسی اطالعات فردی  ،اطالعات آموزشی  ،طرح توجیهی

 -3برنامه ریزی تشکیل کمیته ای به مسئولیت رئیس مرکز (ترجیحاً با حضور یک نماینده بخش خصوصی) جهت بررسی طرح توجیهی تأسیس

کمیته بررسی طرح های توجیهی تأسیس آموزشگاه ( 7روز )
بررسی طرح توجیهی متقاضی تأسیس آموزشگاه و اعالم نظر کارشناسی (پیوست )5

مرکز (1روز )
اعالم نتیجه بررسی طرح توجیهی به متقاضی تأسیس آموزشگاه (درصورت نیاز به اصالح طرح توجیهی « ،عدم تأیید» آموزشی در پورتال از قسمت معاونت آموزش درج گردد.

متقاضی تأسیس آموزشگاه ( 3روز )
-1اصالح طرح توجیهی
-2ورود به سیستم مدیریت صدور پروانه تاسیس
طرح توجیهی

کلیک کردن روی آیکون «ویرایش» (جهت درج اطالعات فردی ،آموزشی و طرح توجیهی)

بارگذاری طرح توجیهی اصالح شده بصورت فشرده (  zipبا حجم)kb 100

 -3مراجعه به سایت  ، portaltvto.comقسمت خدمات
« تایید» اطالعات آموزشی

پروانه تاسیس آموزشگاه

ذخیره

ادامه
کلیک روی قسمت «معاونت آموزشی »

ورود به سامانه

ارسال( قسمت تایید آموزشی زرد رنگ شود )

-4مراجعه به دفترخانه رسمی و تکمیل نمون برگ محضری شماره« »6موضوع ماده  67دستورالعمل اجرایی آئین نامه (طبق پیوست )6

مرکز (2روز)
انجام اقدامات و ارسال مدارک ذیل به اداره کل :
 -1ورود به سایت portaltvto.comبا نام کابری کارشناس مرکز
صدور پروانه تاسیس

معاونت آموزش

جستجوی متقاضی مورد نظر که تایید آموزشی نموده است (زرد رنگ)

بررسی اطالعات فردی  ،اطالعات آموزشی ( حرفه های درخواستی )  ،طرح توجیهی
و مدارک دریافتی)

سامانه آموزشگاه های آزاد
کلیک روی آیکون «ویرایش»

تایید اطالعات آموزشی (درصورت تکمیل بودن طرح

ارسال ( قسمت آموزشی نارنجی رنگ می گردد )

 -2ارسال فرم خوداظهاری متقاضیان تأسیس آموزشگاه آزاد و پرینت طرح توجیهی از پورتال (طبق پیوست های  4و )5
 -3ارائه گردش مالی  3ماهه آخر و مانده حساب بانکی میانگین حداقل اجاره  3ماهه مکان آموزشگاه در شهرستان مورد تقاضا
 -4ارسال نمون برگ محضری شماره« »6موضوع ماده  67دستورالعمل اجرایی آئین نامه (طبق پیوست )6
-5ارسال تصویر شناسنامه از تمام صفحات
 -6ارسال تصویر کارت ملی پشت و رو
 -7ارسال تصویر کارت پایان خدمت پشت و رو (جهت آقایان)
-8ارسال تصویر مدرک تحصیلی
 -9ارسال تصویر حکم بازنشستگی (در صورت بازنشسته بودن)
 -10ارسال تصویر اساسنامه و آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت در صورت درخواست تأسیس آموزشگاه بصورت حقوقی
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اداره کل(3روز)
-

بررسی مدارک دریافتی

-

بررسی اطالعات مندرج در پورتال

آیا مدارک ارسالی و اطالعات
مندرج در پورتال مطابق
دستورالعمل ها میباشد ؟

خیر
اداره کل
مکاتبه با مرکز و استرداد مدارک به مرکز
مربوطه

بله

مرکز

اداره کل

-مختوم نمودن درخواست تاسیس در پورتال

بررسی درخواست با اطالعات فرم خوداظهاری و طرح

 -مکاتبه با متقاضی و استرداد مدارک

توجیهی در هیات نظارت استان

پایان
اداره کل( 30روز )
-1ورود به سایت portaltvto.comبا نام کابری رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد اداره کل
صدور پروانه تاسیس

کلیک کردن روی آیکون «ویرایش»

معاونت آموزش

ورود اطالعات هیات

سامانه آموزشگاههای آزاد
ذخیره

-2مکاتبه با مرکز و اعالم نتیجه ( پیوست )7

خیر
آیا با درخواست نامبرده
موافقت گردیده است ؟

مرکز
اطالع رسانی به متقاضی

بله
پایان

مرکز(2روز )
-1ابالغ نتیجه به متقاضی
-2معرفی متقاضی جهت عدم اعتیاد (پیوست )8
-3معرفی متقاضی جهت عدم سوء پیشینه (پیوست )9
-4ادامه فرآیند در سایت portaltvto.comبا نام کابری کارشناس آموزشگاه های آزاد مرکز معاونت آموزش
صدور پروانه تاسیس

صدور موافقت نامه اصولی

کلیک روی آیکون «موافقت نامه اصولی»

سامانه آموزشگاههای آزاد
پرینت موافقت نامه اصولی

 -5ارسال موافقت نامه اصولی به متقاضی تأسیس
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دارنده موافقت نامه اصولی(2روز )
-

معرفی مکان مطابق فلوچارت «معرفی مکان»

-

ارائه نام های پیشنهادی(با لزوم غیر تکراری بودن در استان) جهت فارسی بودن و داشتن معنای متعارف نام پیشنهادی از طریق ورود به سایت
 www.sardarasnaf.irو یا سایت www.ad.gov.ir

-

ورود به سایت portaltvto.comبا کد رهگیری متقاضی تأسیس
درخواست بازدید مکان

آیکون «ویرایش»

ذخیره درخواست بازدید

ورود اطالعات

بازدید مکان

ادامه

* فهرست آموزشگاههای آزاد استان فعال در سایت  www.khrtvto.irدر قسمت اداره آموزشگاههای آزاد  ،موجود می باشد.
-

مرکز(5روز )
-

بازدید از مکان مطابق فلوچارت «معرفی مکان»
مکاتبه با اداره کل جهت ارسال نام های پیشنهادی
ورود به سایت  portaltvto.comبا نام کاربری کارشناس آموزشگاه های آزاد مرکز
صدور پروانه تاسیس
بازدید

جستجوی متقاضی تأسیس آموزشگاه

ورود اطالعات بازدید مکان

معاونت آموزش

آیکون «ویرایش»

ذخیره نتیجه بازدید

سامانه آموزشگاههای آزاد
ذخیره تاریخ

ورود اطالعات بازدید مکان

ادامه

اداره کل(1روز )
-

اعالم نتیجه تایید/عدم تأیید نام آموزشگاه به مرکز (درصورت تکراری بودن یا عدم تأیید نامهای پیشنهادی ،مجدداً نسبت به معرفی نام اقدام گردد)

* نام آموزشگاه باید به نحوی انتخاب گردد که در استان تکراری نبوده و فارسی باشد و مورد تأیید اداره فرهنگ و ارشاد باشد .

دارنده موافقت نامه اصولی(2روز )
 اخذ تأییدیه نام درخصوص فارسی بودن نام آموزشگاه و ارائه تأییدیه به مرکز معین -ورود به سایت portaltvto.comبا کد رهگیری متقاضی تأسیس

آیکون «ویرایش»

نام آموزشگاه

ذخیره

ثبت نام و معنی

اداره کل(1روز )
-

تایید نام آموزشگاه درصورت تکراری نبودن/فارسی بودن

-

ورود به سایت portaltvto.comبا نام کابری کارشناس آموزشگاه های آزاد مرکز
صدور پروانه تاسیس

آموزشگاههای آزاد

آیکون «ویرایش»

معاونت آموزش
تأیید نام آموزشگاه

سامانه
ادامه

دارنده موافقت نامه اصولی(1روز )
 تحویل نتیجه عدم اعتیاد به مرکز -تحویل نتیجه عدم سوء پیشینه به مرکز
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مرکز(20روز )
-

معرفی متقاضی تأسیس به مدیرحراست اداره کل (پیوست ) 10

-

معرفی به اماکن مطابق « فلوچارت معرفی به اداره اماکن »

-

پس از دریافت نتایج  :ورود به سایت  portaltvto.comبا نام کابری کارشناس آموزشگاه های آزاد مرکز
آموزشگاههای آزاد

جستجوی متقاضی تأسیس آموزشگاه

صدور پروانه تاسیس

اطالعات عدم سوء پیشینه وعدم اعتیاد و حراست پس از دریافت تأییدیه حراست
-

معاونت آموزش

کلیک روی آیکون «ویرایش»

ذخیره

صدور پروانه تاسیس

سامانه آموزشگاههای آزاد

ورود

ادامه

ورود به سایت portaltvto.comبا نام کابری کارشناس آموزشگاه های آزاد مرکز پس از دریافت تأییدیه اماکن
جستجو و انتخاب متقاضی

سامانه

معاونت آموزش
ذخیره

ورود اطالعات اماکن

ادامه

دارنده موافقت نامه اصولی(7روز )
-

معرفی تجهیزات طبق « فلوچارت معرفی تجهیزات »

-

ورود به سایت portaltvto.comبا کد رهگیری متقاضی تأسیس
ذخیره درخواست بازدید

بازدید تجهیزات

آیکون «ویرایش»

درخواست

تجهیزات

ادامه

مرکز( 5روز )
-

بازدید تجهیزات طبق فرآیند مربوطه

-

ورود به سایت portaltvto.comبا نام کابری کارشناس آموزشگاه های آزاد مرکز
صدور پروانه تاسیس
تجهیزات

جستجوی متقاضی تأسیس
ادامه

ذخیره

معاونت آموزش
آیکون «ویرایش»

سامانه آموزشگاههای آزاد
ورود تاریخ و نتیجه بازدید

ارائه نام کاربری و رمز عبور جهت دارنده موافقت نامه اصولی ( توجه از این پس

متقاضی می بایست با نام کاربری و رمز عبور ارائه شده به سایت  portaltvto.comوارد گردد ) .
-

ارائه ی نام کاربری و رمز عبور به موسس بصورت کتبی و محرمانه

-

معرفی موسس به اداره مالیاتی جهت تشکیل پرونده مالیاتی /اخذ مفاصا حساب (پیوست شماره )11

موسس(7روز )
-

ورود به سایت portaltvto.comبا نام کاربری و رمز عبور
رمز عبور جدید اقدام نماید).

بررسی مشخصات اولیه ( موسس می تواند از قست «به روز رسانی» نسبت به تعیین
تایید صحت کد ملی

بازگشت به مدیریت کاربران

ورود مجدد کدملی

تایید کد ملی(ورود

اطالعات شخصی ،تحصیلی ،سوابق شغلی ،آموزش ضمن خدمت ،عکس ،ایثارگری ،آخرین وضعیت شغلی باید توسط موسس تکمیل گردد).
-

اقدام جهت معرفی مربی و مدیر مطابق راهنمای پورتال در صدور ابالغ و فرایند های صدور ابالغ مربیگری و مدیریت (پس از اینکه اطالعات
شخصی  /تحصیلی  /شغلی و آموزشی به تایید مرکز رسید امکان انجام سایر مراحل تاسیس قبل از صدور ابالغهای مدیریت و مربیگری وجود دارد)

-

ورود به سایت portaltvto.comبا نام کاربری و رمز عبور

برنامه و ساعت کار

-

ورود به سایت portaltvto.comبا نام کاربری و رمز عبور

پرداخت الکترونیکی

جستجو

تیک زدن تایید نام

ورود کد ملی و کد امنیتی

ورود به سامانه بانک جهت پرداخت الکترونیکی

-

پرداخت الکترونیکی فیش  2000000ریال

-

دریافت تمبر به مبلغ  100000ریال از شعب بانکها و ارائه به مرکز جهت الصاق به پروانه تأسیس
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مرکز(7روز )
انجام اقدامات و ارسال مدارک ذیل به اداره کل :
 -1ورود به سایت  portaltvto.comبا نام کابری کارشناس آموزشگاه های آزاد مرکز
جستجوی متقاضی تأسیس

صدور پروانه تاسیس

آموزشی با توجه به بازدید تجهیزات

آیکون ویرایش

معاونت آموزش

قسمت مجوز عناوین آموزشی

ذخیره

-2ورود به سایت  portaltvto.comبا نام کابری کارشناس آموزشگاه های آزاد مرکز
صدور پروانه تاسیس

سامانه آموزشگاههای آزاد
تأیید حرفه ها و ظرفیت

جستجوی متقاضی

تأیید نهایی

معاونت آموزش

سامانه آموزشگاههای آزاد

ارسال ( قسمت تأیید نهایی نارنجی رنگ می گردد )

-2ارسال فرم مکان تایید شده توسط مرکز
-3ارسال کپی قولنامه مکان دارای کد رهگیری و قید کاربری آموزشگاه یا سند مالکیت مکان بنام موسس
 -4ارسال تائیدیه اداره اماکن
 -5ارسال فرم تجهیزات تائید شده توسط مراکز
 -6ارسال نامه تایید نام آموزشگاه
 -7ارسال نتیجه عدم سوء پیشینه
 -8ارسال نتیجه عدم اعتیاد
 -9ارسال نتیجه حراست
 -10ارسال نتیجه مفاصا حساب از اداره مالیاتی
 -11ارسال تمبر به مبلغ  100000ریال

اداره کل(14روز )
صدور پروانه تاسیس و مجوز فعالیت آموزشی و ارسال به آدرس اقامتگاه متقاضی (مندرج در تعهدنامه محضری پیوست شماره)6ورود به سایت portaltvto.comبا نام کابری کارشناس آموزشگاه های آزاد اداره کلپروانه تاسیس

جستجوی متقاضی

تأیید نهایی

معاونت آموزش

ارسال(قسمت تأیید نهایی قرمز رنگ می گردد)

سامانه آموزشگاههای آزاد

صدور

صدور پروانه تأسیس آموزشگاه

پایان

* با توجه به اینکه مرکز معین آموزشگاه در زمان درخواست تاسیس انتخاب می گردد ،لذا اداره کل می تواند پس از صدور
پروانه تاسیس نسبت به تغییر مرکز معین ( در شهر مشهد ) اقدام نماید.
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