
  شوراي عالي 20/11/1399تاريخ  390825تصويب نامه شماره پورتال مطابق با مفاد  فعلي راهنماي فرآيند صدور مجوز تاسيس آموزشگاه هاي آزاد در سيستم
  

شماره 

  مرحله 
  نوع ج  نوع ب  نوع الف  نوع د  نام مرحله

  توسط متقاضي تكميل گردد  متقاضي تكميل گرددتوسط   توسط متقاضي تكميل گردد  توسط متقاضي تكميل گردد  اطالعات فردي  1

  توسط متقاضي تكميل گردد  اطالعات آموزشي  2

( محدوديتي در  توسط متقاضي تكميل گردد

رشته هاي مرتبط با فرآيند خط  تعداد درج

  توليد و محصول وجود ندارد )

محدوديتي در (  توسط متقاضي تكميل گردد

  ) رشته و حرفه وجود ندارد تعداد درج

( محدوديتي در  توسط متقاضي تكميل گردد

  رشته و حرفه وجود ندارد ) تعداد درج

3  

طرح توجيهي و 

  خود اظهاري

تا زمان حذف از سيستم، نيازي به تكميل نبوده و 

  ) ارسال شود zipصرفا فايل خام بصورت فشرده ( 

تا زمان حذف از سيستم، نيازي به تكميل نبوده و 

  ) ارسال شود zipصرفا فايل خام بصورت فشرده ( 

تا زمان حذف از سيستم، نيازي به تكميل نبوده و 

  ) ارسال شود zipصرفا فايل خام بصورت فشرده ( 

تا زمان حذف از سيستم، نيازي به تكميل نبوده و 

  ) ارسال شود zipصرفا فايل خام بصورت فشرده ( 

تعهد نامه محضري و 

  نام آموزشگاه
  توسط متقاضي تكميل گردد  توسط متقاضي تكميل گردد  توسط متقاضي تكميل گردد  وسط متقاضي تكميل گرددت

4  

  روز3ظرف مدت   روز3ظرف مدت   روز3ظرف مدت   روز3ظرف مدت   تاييد مدير كل

  صدور موافقت نامه

رمز صدور موافقت نامه اصولي / صدور كاربري و (

 موسس / ايجاد مكان آموزشگاه بصورت سيستمي ) 

  ه در سامانه اماكن توسط موسستعريف كارگا

رمز صدور موافقت نامه اصولي / صدور كاربري و (

 موسس / ايجاد مكان آموزشگاه بصورت سيستمي ) 

  ه در سامانه اماكن توسط موسستعريف كارگا

ز رمصدور موافقت نامه اصولي / صدور كاربري و (

 موسس / ايجاد مكان آموزشگاه بصورت سيستمي ) 

  ه در سامانه اماكن توسط موسستعريف كارگا

رمز صدور موافقت نامه اصولي / صدور كاربري و (

 موسس / ايجاد مكان آموزشگاه بصورت سيستمي ) 

  ه در سامانه اماكن توسط موسستعريف كارگا



شماره 

  مرحله 
  نوع ج  نوع ب  نوع الف  نوع د  نام مرحله

  بازديد مكان  5

اطالعات مكان ( آدرس و شماره تماس ) توسط 
  متقاضي تكميل گردد.

بازديد مكان بصورت پسيني و پس از صدور مجور  
انجام شود . جهت تاييد اطالعات در پورتال به نامه 

و  18167/100/00رياست محترم سازمان به شماره 
  استناد شود.  11/07/1400تاريخ 

اطالعات مكان ( آدرس و شماره تماس ) توسط 
  متقاضي تكميل گردد. 

بازديد مكان بصورت پسيني و پس از صدور مجور 
انجام شود . جهت تاييد اطالعات در پورتال به نامه 

و  18167/100/00رياست محترم سازمان به شماره 
 استناد شود.  11/07/1400تاريخ 

) توسط اطالعات مكان ( آدرس و شماره تماس 
  متقاضي تكميل گردد.

بازديد مكان بصورت پسيني و پس از صدور مجور  
انجام شود . جهت تاييد اطالعات در پورتال به نامه 

و  18167/100/00رياست محترم سازمان به شماره 
 استناد شود.  11/07/1400تاريخ 

اطالعات مكان ( آدرس و شماره تماس ) توسط 
  متقاضي تكميل گردد.

مكان بصورت پسيني و پس از صدور مجور  بازديد 
انجام شود . جهت تاييد اطالعات در پورتال به نامه 

و  18167/100/00رياست محترم سازمان به شماره 
 استناد شود.  11/07/1400تاريخ 

  نام آموزشگاه  6
روز توسط  3نام ثبت شده  ظرف مدت حداكثر 

  كارشناس اداره كل مورد بررسي قرار گيرد.

روز توسط  3ثبت شده  ظرف مدت حداكثر نام 

  كارشناس اداره كل مورد بررسي قرار گيرد.

روز توسط  3نام ثبت شده  ظرف مدت حداكثر 

  كارشناس اداره كل مورد بررسي قرار گيرد.

روز توسط  3نام ثبت شده  ظرف مدت حداكثر 

  كارشناس اداره كل مورد بررسي قرار گيرد.

7-8  
 -تعيين صالحيت

   اماكن

  استعالم از اداره اماكن مشابه قبل صورت پذيرد

اماكن اييد صالحيت ارائه شده از اداره ارائه ت
  .كافي مي باشد

  اماكن الزامي نيستاداره استعالم از 
  تعيين صالحيت الزامي نيست

جهت تاييد اطالعات در پورتال به نامه رياست 
و تاريخ  18167/100/00محترم سازمان به شماره 

  استناد شود.  11/07/1400

  اماكن الزامي نيستاداره استعالم از 
  تعيين صالحيت الزامي نيست

در پورتال به نامه رياست   جهت تاييد اطالعات
و تاريخ  18167/100/00محترم سازمان به شماره 

  استناد شود.  11/07/1400

  اماكن الزامي نيستاداره استعالم از 
  تعيين صالحيت الزامي نيست

در پورتال به نامه رياست  جهت تاييد اطالعات
و تاريخ  18167/100/00محترم سازمان به شماره 

  استناد شود.  11/07/1400

  بازديد تجهيزات  9

كليه بازديد ها بصورت پسيني و پس از صدور مجور 
  انجام شود .

در پورتال به نامه رياست  اوليه جهت تاييد اطالعات
و تاريخ  18167/100/00محترم سازمان به شماره 

  استناد شود.  11/07/1400

 بازديد تجهيزات الزامي نيست

جهت تاييد اطالعات در پورتال به نامه رياست 
و  18167/100/00محترم سازمان به شماره 

  استناد شود.  11/07/1400تاريخ 

   
كه  سرور مورد نياز استبازديد تجهيزات مرتبط با 

مي بايست بصورت پسيني و پس از صدور مجوز 
( در صورت ارائه قراردادمرتبط با تامين انجام شود.

) نيازي به بازديد تجهيزات LMSسامانه آموزشي (
 نمي باشد.

  

 بازديد تجهيزات الزامي نيست

در پورتال به نامه رياست   جهت تاييد اطالعات
و تاريخ  18167/100/00محترم سازمان به شماره 

  استناد شود.  11/07/1400

10-11  
 –معرفي مدير و مربي 

  برنامه كاري
  توسط متقاضي تكميل گردد  توسط متقاضي تكميل گردد

عدم نياز به معرفي مربي ( موسس به عنوان مربي در 

  پورتال تعريف شود )
  تكميل گرددتوسط متقاضي 



شماره 

  نوع ج  نوع ب  نوع الف  نوع د  نام مرحله  مرحله 

  توسط متقاضي تكميل گردد  توسط متقاضي تكميل گردد  توسط متقاضي تكميل گردد  توسط متقاضي تكميل گردد  پرداخت فيش  12

13  
مجوز عناوين 

  آموزشي

كارشناس آموزشگاه آزاد در مركزمي بايست به 
استناد ظرفيت اعالم شده توسط موسس در 

سامانه اماكن نسبت به تاييد / عدم تاييد رشته 
  و تعيين ظرفيت كارگاه اقدام نمايد 

  

كارشناس آموزشگاه آزاد در مركزمي بايست به 
استناد ظرفيت اعالم شده توسط موسس در 

سامانه اماكن نسبت به تاييد / عدم تاييد رشته 
  و تعيين ظرفيت كارگاه اقدام نمايد 

  

  
كارشناس آموزشگاه آزاد در مركزمي بايست به 

استناد ظرفيت اعالم شده توسط موسس در 
سامانه اماكن نسبت به تاييد / عدم تاييد رشته 

  و تعيين ظرفيت كارگاه اقدام نمايد 
حداقل با يك رشته و حرفه آموزشي مورد 

  تاييد مي باشد
  

  
كارشناس آموزشگاه آزاد در مركزمي بايست به 

رفيت اعالم شده توسط موسس در استناد ظ
سامانه اماكن نسبت به تاييد / عدم تاييد رشته 

  و تعيين ظرفيت كارگاه اقدام نمايد 
حداقل با يك رشته و حرفه آموزشي مورد 

  تاييد مي باشد
  

  توسط اداره كل استان  صدور مجوز  14

  
  
 ر اين مرحله ضروريست است موسس آموزشگاه نسبت به پس از تاييد مدير كل استان و صدور موافقت نامه اصولي، بصورت سيستمي كاربري و رمز موسس و مكان آموزشگاه در پورتال فعال خواهد شد. د

  ستاندارد) اقدام نمايد.رشته هاي هر كارگاه متناسب با تجهيزات موجود ( منطبق با اتعريف كارگاه و تعيين ظرفيت و 

   نسبت به تاييد رشته و ظرفيت كارگاه اقدام نمايد.   كارشناس مركز در صورت مشاهده هر گونه توافق نامه مبني بر اجراي دوره آموزشي ( كارگاه عملي و تجهيزات ) در محيط كار واقعي مي تواند  

 ش ) ندارد.ج نيازي به صدور مجوز عناوين آموزشي ( فرم  -ب -صدور پروانه تاسيس آموزشگاه براي آموزشگاه هاي نوع الف  

 


