به نام خدا
متقاضي محترم در صورت داشتن شرايط زير از گام اول نسبت به ثبت درخواست اقدام نماييد
-١عدم اشتغال به كار در وزارتخانهها و مؤسسات وابسته و شركتهاي دولتي و مشاغل دولتي
-٢دارا بودن كارت معتبر پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم غير وابسته به مشكﻼت روحي و رواني جهت آقايان
 -٣شخصيت حقوقي متقاضي تاسيس بايد حداقل  ٥سال سابقه صنفي در گروه آموزشي مورد تقاضا ارائه دهند يا موضوع
آموزش در اساسنامه ايشان درج شده باشد
-٤حداقل سن  ١٨سال تمام
نكات مهم:
اعتبار موافقت نامه اصولي اخذ شده توسط شما سه ماه است
كليه فرمهايي كه ارائه مي دهيد بايد شخصا تكميل كنيد و نبايد مخدوش يا قلم گرفتگي داشته باشد
پراي ورود به پورتال از تلفن همراه استفاده ننماييد
كليه مدارك ﻻزم براي صدور پروانه تاسيس در گام هفتم توسط موسس در يك پوشه سفيد رنگ به مركز تحويل داده مي
شودو در حين انجام مراحل كار مدركي نزد كارشناس مركز نمي ماند.

گام اول) توسط متقاضي انجام مي شود(:
ورود به سايت پورتال جامع سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به آدرسportaltvto.com
از مرورگر chromeاستفاده نماييد
از منوي خدمات  -پروانه تاسيس – درخواست تاسيس آموزشگاه را انتخاب نماييد
در صفحه بازشده پس از مطالعه مطالب در پايين صفحه كليد سبز رنگ" موافقم" را انتخاب نماييد
در صفحه جديد نوع آموزشگاه را داخل كشور انتخاب نموده و بقيه اطﻼعات را بر اساس مستندات و درخواست خود تكميل
نموده و دكمه سبز رنگ ذخيره را انتخاب كنيد
در صفحه بعد كاربري و رهگيري خود را دريافت كنيد
مجدد از طريق منوي خدمات  -پروانه تاسيس – ورود به سامانه با كاربري و رهگيري وارد شويد
در صفحه باز شده كلمه ويرايش در ركورد موجود را انتخاب نماييد
در صفحه جديد)اطﻼعات فردي-چراغ اول( اطﻼعات را بر اساس مدارك )شناسنامه –كارت ملي و(..و مستندات تكميل نموده
وكليد سبز رنگ ذخيره را انتخاب كرده و بعد ادامه را بزنيد) عكس  ٤*٣اداري بارگذاري نماييد(

در صفحه جديد )اطﻼعات آموزشي-چراغ دوم ( جنسيت را منطبق بر جنسيت خود انتخاب نماييدو نوع آموزشگاه را "اصلي
نوع د "انتخاب كنيد موسس را "حقيقي" يا "حقوقي" بر اساس نوع درخواست خود انتخاب كنيدو پس از انتخاب شهر دكمه
سبز رنگ ذخيره را انتخاب كنيد.
در قسمت پايين اين صفحه بر اساس درخواست خود گروه و حرفه را انتخاب و دكمه "اضافه به ليست" را انتخاب كنيد دقت
كنيد به ازاي هر حرفه بايد از اين دكمه استفاده كنيد پس از اطمينان از انتخاب حرفه هاي مورد نظر دكمه ذخيره را بزنيد
از باﻻي صفحه گام بعدي )طرح توجيهي /تعهدنامه -چراغ سوم( را انتخاب كنيد .در صفحه جديد "دريافت فرم طرح توجيهي
تاسيس آموزشگاه نوع د "را انتخاب نموده و به صورت فايل فشرده با پسوند zipآماده كنيد
در همان صفحه طرح توجيهي  /تعهدنامه "دريافت فرم خام تعهد نامه محضري آموزشگاه نوع د " را انتخاب كنيد و فايل
دريافتي را به يك دفتر خانه اسناد رسمي برده و سند محضري به نام خود تنظيم كنيد و و تصوير فرم مذكور را به صورت فايل
فشرده با پسوند zipآماده كنيد
به حجم هاي اعﻼمي براي فايلها دقت كنيد تا در بارگذاري فايلها دچار مشكل نشويد
هر دو فايل را در محل هاي ذكر شده در همان صفحه طرح توجيهي /تعهدنامه بارگذاري كنيد و اطﻼعات خواسته شده را تكميل
كنيد
براي انتخاب نام آموزشگاه به فصل چهارم دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد مصوب
اسفند  ١٣٩٧مراجعه نماييد)پيوست شماره دو( براي جلوگيري از درج نام تكراري مي توانيد به سايت به سايت  etvto.irلينك
اداره موسسات كارآموزي آزاد – ليست آموزشگاهها مراجعه نماييد
پس از وارد كردن نام آموزشگاه دكمه سبز رنگ ذخيره را انتخاب كنيد
با استفاده از دكمه  backبه ركورد اصلي برگرديد و ستون تاييد ،آموزشي را انتخاب كنيد و در صورت اطمينان از صحت اطﻼعات
درج شده تاييد و دكمه ارسال را انتخاب كنيد
گام دوم) توسط كارشناس مركز انجام مي شود (:
بررسي درخواستهاي در وضعيت بررسي آموزشي )انطباق جنسيت در چراغ دوم – بررسي تعهدنامه – بررسي نام بر اساس
انطباق بر فصل چهارم اجرايي آيين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد مصوب اسفند ١٣٩٧
در صورت عدم انطباق هر كدام از موارد ضمن درج موارد مغايرت نسبت به درج عدم تاييد آموزشي توسط كارشناس مركز اقدام
مي شود
موسس بايد نسبت به اصﻼحات اعﻼمي توسط كارشناس اقدام نمايد و مجدد ركورد درخواست خود را تاييد نمايد
كارشناس مركز پس از انطباق موارد نسبت به تاييد آموزشي اقدام مي نمايد
گام سوم)توسط رييس اداره آموزشگاههاي آزاد استان انجام مي شود(:
رييس آموزشگاههاي آزاد استان نسبت به بررسي و تاييد يا عدم تاييد)با ذكر علت( مدير كل اقدام مي نمايد

در صورتي كه درخواستي  ،عدم تاييد مدير كل شود بايد ركورد مختومه گردد
گام چهارم)توسط موسس و كارشناس مركز انجام مي شود(:
پس از تاييد مدير كل در پورتال)چراغ چهارم(
موسس گواهي كد پستي مكان مورد نظر براي آموزشگاه را )از ادره پست به صورت حضوري  /غير حضوري(دريافت مي كند
موسس براي دريافت فرمهاي خود اظهاري مكان و تجهيزات و فرم معرفي به اماكن به سايت  etvto.irلينك اداره موسسات
كارآموزي آزاد – فرمهاي مختص آموزشگاهها مراجعه نموده و پرينت فرم خود اظهاري مكان)الف و ب( ومعرفي به
اماكن)دونسخه( و فرم اعﻼم ظرفيت كارگاهها بر اساس خود اظهاري
را دريافت مي نمايد
نحوه ي تكميل فرمهاي خود اظهاري:
هنگام تكميل فرمهاي خوداظهاري به جهت جغرافيايي فرمها دقت شود و آدرس به صورت كامل منطبق بر تاييديه كد پستي در
فرمها درج شود.
فرم الف كروكي پستي مكان آموزشگاه مي باشد كه به صورت دستي يا با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه رسم شود
فرم ب فرم نقشه داخلي ساختمان مي باشد كه حتما بايد با نرم افزار هاي مهندسي رسم شود.
* مسير ورود به هر كارگاه بايد مستقل از كارگاه هاي ديگر باشد
*سرويس بهداشتي جز الزامات است
*سقف كارگاهها حداقل  ٢/٧متر است
موسس با گواهي كدپستي و فرمهاي تكميل شده خوداظهاري مكان)الف و ب (و دونسخه فرم معرفي به اماكن و حداقل دو قطعه
عكس به مركز مراجعه مي نمايد
موسس يك نسخه موافقت نامه اصولي و كاربري و رمز عبورجديد را از كارشناس مركز دريافت مي نمايد
كارشناس با توجه به تاييديه كد پستي نسبت به بررسي مكان و تكميل فرم اعﻼم ظرفيت كارگاهها بر اساس خود اظهاري اقدام
مي نمايد و فرمها را مجدد به متقاضي تحويل مي دهد.
پس از تاييد مكان توسط كارشناس ،نامه هاي معرفي به اداره بهداشت براي موسس صادر مي شود
دونسخه فرم معرفي به اماكن توسط موسس )منطبق بر فرمهاي خود اظهاري و تاييديه كدپستي(تكميل شده و در مركز شماره
شده و به موسس براي مراجعه به اداره اماكن تحويل داده مي شود.
آدرس اداره بهداشت و اداره نظارت بر اماكن عمومي و مدارك مورد نياز براي ارائه به اماكن و حراست از مركزآموزش
فني و حرفه اي شهرستان دريافت شود

موسس ابتدا نسبت به اخذ پاسخ نامه هاي اداره بهداشت اقدام نموده و پس از دريافت پاسخ آنها با مدارك ﻻزم به اداره
اماكن/پليس +١٠مراجعه نمايد.
موسس پس از دريافت تاييد اداره اماكن براي مكان مورد نظر در پورتال جامع سازمان با كاربري و رمز عبوري كه از مركز دريافت
نموده است وارد پورتال شده و از منوي" معاونت آموزش – سامانه آموزشگاه آزاد – سامانه صدور پروانه تاسيس"را انتخاب كند
و در ركورد موجود "ويرايش " را انتخاب كرده و پس از انتخاب گزينه "بازديد مكان" از باﻻي صفحه در صفحه بازشده نسبت به
تكميل اطﻼعات منطبق بر تاييديه كد پستي اقدام كرده و سپس دكمه سبز رنگ "ذخيره درخواست بازديد " را انتخاب نمايد

گام پنجم)توسط موسس انجام مي شود(:
پس از اطمينان موسس از دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مربي پيشنهادي ،مطابق مـاده  ٣٩و  ٤١ضـوابط و دسـتورالعمل
اجرايي نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد مصوب  ١٣٩٧هيات نظارت مركزي)پيوست شماره يك(:
موسس با نام كاربري خود وارد پورتال شده و از منوي ميز كار -فهرست كاربران -درج كاربر جديد نسبت به ثبت كـاربر جديـد
براي مربي اقدام نمايد .
موسس ،نام كاربري و رمز عبور جديد را در اختيار مربي قرار دهد.
مربي با كاربري و رمز عبور دريافتي وارد پورتال شده از منوي معاونت آموزش– سامانه آموزش سامانه رزومه در ركورد مربـوط
كلمه "ويرايش" را انتخاب كرده و نسبت به تكميل اطﻼعات بر اساس مستندات اقدام نموده و سپس نسـبت بـه تاييـد كليـه
اطﻼعات خود اقدام نمايد.
موسس با نام كاربري خود در پورتال منوي معاونت آموزش– سامانه آموزش – سامانه رزومه نسبت به تاييد اطﻼعات ثبتي مربي
اقدام نمايد.
گام ششم)توسط موسس انجام مي شود(:
نحوه ي تكميل فرم خود اظهاري تجهيزات)ج( بر اساس فرم اعﻼم ظرفيت كارگاهها
موسس موظف است براي تجهيز كارگاهها نام حرفه هاي مندرج در چراغ دوم را در سامانه آموزش –سامانه فهرست
استانداردهاي جديد جستجو كرده و از انتهاي هر استاندارد  ١٠٠درصدتجهيزات و ابزار ﻻزم را متناسب با ظرفيت كارگاه درج
شده در فرم اعﻼم ظرفيت كارگاهها را فراهم نمايد
موسس پس از انجام مرحله فوق نام هر حرفه اي را كه  ١٠٠درصد تجهيزات و ابزار آن را فراهم نموده است در فرم خود اظهاري
تجهيزات)ج( درج نموده و امضا و اثر انگشت خود را درج نمايد
براي هر كارگاه فرم ج جداگانه تكميل شود
گام هفتم)توسط موسس و كارشناس مركز انجام مي شود(:
موسس پس از انجام گام چهارم و پنجم و ششم با مدارك ذيل به مركز مراجعه نمايد

اصل شناسنامه و كارت ملي و پايان خدمت و اگر درخواست حقوقي ثبت كرده اند اساسنامه شركت و روزنامه رسمي را همراه
داشته باشيد
مدرك تحصيلي بايد در دفتر اسناد رسمي برابر اصل شده باشد
پوشه سفيد رنگ حاوي:
تصوير )تمام صفحات شناسنامه  -كارت ملي  -پايان خدمت -مدرك تحصيلي(
در صورتي كه درخواست حقوقي ارائه شده است تصوير اساسنامه و آخرين روزنامه رسمي و نامه اي با مهر و امضاي شركت مبني
بر معرفي متقاضي به عنوان نماينده ارائه شود
اصل تعهدنامه محضري
اصل پاسخ اداره بهداشت
اصل فرمهاي خوداظهاري مكان )الف و ب ( داراي امضا و اثر انگشت موسس وشماره شده در مركز
فرم تكميل شده اعﻼم ظرفيت كارگاهها بر اساس خود اظهاري
نسخه دوم معرفي به اماكن
اصل پاسخ اماكن
گواهي كد پستي
سند يا اجاره نامه به نام موسس و معتبر )حتما در اجاره نامه بايد "استفاده به عنوان آموزشگاه" قيد شده باشد(
تمبر دارايي به مبلغ  ١٠٠٠٠٠ريال)ده هزار تومان()به ادارات دارايي شهرستان مراجعه شود(
دو نسخه فرم خوداظهاري تجهيزات )ج( براي هر كارگاه داراي امضا و اثر انگشت موسس وشماره شده در مركز
در صورت تكميل بودن مدارك در پوشه مراحل زير ادامه مي يابد:
بررسي كليه مدارك ارائه شده توسط كارشناس و انطباق با مستندات
برابر اصل نمودن تصاوير شناسنامه و كارت ملي و پايان خدمت و اساسنامه شركت و روزنامه رسمي
تاييد بازديد مكان در پورتال توسط كارشناس مركز
تاييد مربي  /مربيان در پورتال سامانه رزومه توسط كارشناس مركز
صدور نامه معرفي به حراست توسط كارشناس مركز و ارائه به موسس براي مراجعه به حراست
درج نام بر اساس نام موقت درج شده در چراغ سوم توسط موسس
بررسي و تاييد نام توسط كارشناس اداره كل

درج اطﻼعات تعيين صﻼحيت و اماكن در پورتال توسط كارشناس مركز
ثبت درخواست بازديد تجهيزات در پورتال توسط موسس
ثبت اطﻼعات تجهيزات در پورتال توسط كارشناس مركز
درج اطﻼعات مدير و مربي وبرنامه كاري و پرداخت فيش توسط موسس
دريافت پاسخ حراست و تاييد مجوز عناوين آموزشي و ثبت بررسي نهايي توسط كارشناس مركز
صدور پروانه تاسيس و مجوز دوره ها و ساخت ايميل اختصاصي توسط كارشناس اداره كل
ارسال پروانه تاسيس به مركز
مراجعه موسس به مركز و دريافت پروانه تاسيس و ايميل اختصاصي و مجوز دوره ها از طريق ايميل توسط كارشناس مركز براي
آموزشگاه ارسال مي گردد.
تهيه سر برگ و مهر و تابلو بر اساس دستور العمل اجرايي توسط موسس
درج كارگاهها در پورتال بر اساس مجوز دوره هاي دريافتي توسط موسس
موسس با كاربري خود در پورتال منوي معاونت آموزش – سامانه اموزشگاه آزاد – سامانه اماكن آموزشگاه آزاد وارد شده و در
ركورد مورد نظر مراحل زير را به ترتيب انجام دهد
* ابتدا كلمه ويرايش را انتخاب كرده و اطﻼعات ﻻزم را بر اساس مستندات تكميل و ذخيره نمايد
*بعد بر روي ركورد اصلي ستون رشته عﻼمت چرخ دنده را انتخاب كرده و با انتخاب دكمه سبز رنگ" درج رشته" نسبت به
درج حرفه منطبق بر مجوز دوره هاي دريافتي اقدام نمايد
فقط حرفه هايي قابليت اجرا دارند كه در ستون "آرشيو – ٠جديد "١براي آنها عدد  ١ثبت شده باشد
*بعد بر روي ركورد اصلي ستون كارگاه عﻼمت خانه را انتخاب كرده و با انتخاب دكمه سبز رنگ درج كارگاه نسبت به تعريف
كارگاه منطبق بر فرم اعﻼم ظرفيت كارگاهها بر اساس خود اظهاري اقدام كرده و سپس در انتهاي ركورد هر كارگاه كلمه"درج
رشته" را نتخاب كرده حرفه هارا براي هر كارگاه انتخاب و ذخيره نمايد
*بعد بر روي ركورد اصلي ستون تاييد عﻼمت ها را انتخاب كرده و نسبت به تاييد مكان اقدام كرده و به كارشناس مركز براي
تاييد مكان ايميل ارسال نماييد

صدور ابﻼغ براي مربي/مربيان توسط موسس
موسس با كاربري خود در پورتال منوي معاونت آموزش– سامانه آموزشگاه آزاد –درخواست ابﻼغ مربيگري نسبت به ثبـت و
تاييد كد ملي مربي مورد نظر اقدام نمايد.

موسس كد ملي مربي مورد نظر را به كارشناس مركز ايميل نمايد.
كارشناس مركز نسبت به ثبت و تاييد كد ملي مربي مورد نظر اقدام نمايد.
موسس با نام كاربري خود در پورتال منوي معاونت آموزش– سامانه آموزشگاه آزاد –درخواست ابﻼغ مربيگـري نسـبت بـه
انتخاب و تاييد كد ملي مربي مورد نظر اقدام نمايد .در صفحه ايجاد شده ،ركورد مربي مورد نظر را انتخاب كرده و ذخيره نمايد.
موسس وارد سامانه صدور ابﻼغ مربيگري شده ،پس از بررسي و در صورت نياز اطﻼعات فردي -اطﻼعات تحصيلي– اطﻼعات
آموزشي -حرفه هاي مورد درخواست را بر اساس حرفه هاي مندرج در مجوز دوره هاي آموزشي تكميل نمايد.
موسس با نام كاربري خود در پورتال منوي معاونت آموزش– سامانه آموزشگاه آزاد -صدور ابﻼغ مربيگري وارد شده و ركـورد
مربي مورد نظر را "تاييد آموزشي" نمايد.
سپس موسس در همان ركورد وارد گزينه "ويرايش" شده و نسبت به "پرداخت فيش" اقدام نمايد.
موسس ،از سايت  etvto.irلينك اداره موسسات كارآموزي آزاد /فرمهاي مختص آموزشگاهها ،فرم "مشخصـات كاركنـان
آموزشگاه آزاد جهت ارائه به حراست" را دريافت نموده پس از تكميل آن توسط مربي امضاء و مهر مي نمايد.
موسس فرم" مشخصات كاركنان آموزشگاه آزاد جهت ارائه به حراست" را به همراه يك قطعه عكس و تصوير پاسخ نامه بهداشت
)يا حكم كارگزيني( و تمام صفحات شناسنامه ،كارت ملي  ،مدرك تحصيلي و پايان خدمت )ويژه آقايان( يا گواهي اشتغال به
تحصيلي مربي مورد نظر را به مركز تحويل نمايد.
كارشناس آموزشگاه آزاد مركز معين ،نامه معرفي مربي به حراست اداره كل را تنظيم و به انضمام مدارك به آن واحد ارسال و در
سامانه رزومه ،مربي مورد نظر را تاييد نموده تا موسس بتواند با نام اين مربي ،دوره جديد درج نمايد.
موسس با كاربري خود در پورتال منوي معاونت آموزش– سامانه آموزشگاه آزاد -صدور ابﻼغ مربيگري-ويرايش ،نسبت به ثبت
اطﻼعات تعيين صﻼحيت اقدام نمايد.
موسس روي ركورد مورد نظر گزينه "نهايي" را تاييد و از گزينه" فرم" برروي همان ركورد نسبت

به دانلود و چاپ ابﻼغ مورد نظر اقدام نمايد.
موسس پس از دريافت پروانه تاسيس بايد به اداره دارايي شهرستان مراجعه نموده و پرونده مالياتي تشكيل دهد.
موسس بايستي براي كليه كاركنان خود اعم از منشي ،مدير آموزشي و  ...پرونده پرسنلي حاوي مدارك شخصي و گواهي عدم
اعتياد تهيه نموده ودر آموزشگاه نگهداري نمايد
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