"فراخوان تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد استان اصفهان در زمستان سال "١٣٩٩
با توجه به ابﻼغ اصﻼحات دستورالعمل اجرايي از سوي رياست محترم سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور )نامـه
 ٩٩/١٠٠/١٤٢٠٧مورخ (٩٩/٥/٨؛ به منظور اعطاي مجوز تاسيس با اولويت هاي مهـارت آمـوزي در بـازه هـاي زمـاني
مشخص بر اساس نياز آتي به ارائه آموزش هاي مهارتي توسط بخش خصوصي و مبتنـي بـر شـاخص هـايي از قبيـل
ساختار جمعيتي ،نرخ بيكاري و موارد مشابه با در نظر گرفتن شرايط خاص )وجود صنايع و بنگاههاي اقتصادي ،مناطق
آزاد ،پتانسيل هاي حوزه هاي مختلف صنعت ،خدمات ،كشاورزي و فرهنگ و هنر( و نيـاز سـنجي آموزشـي صـورت
گرفته با محوريت شوراي مهارت شهرستانها ،رشته هاي مورد نياز استان به شرح جدول شماره ١اعﻼم مي گردد.
متقاضيان محترم به منظور ثبت درخواست خود ،با توجه به جدول ) ٢زمان بندي فراخوان ثبت درخواست( از طريق
درگاه الكترونيكي  www.portaltvto.comمنوي خدمات– پروانه تاسيس آموزشگاه ،فايل راهنما را دريافت كرده و
پس از مطالعه دقيق ،از طريق منوي خدمات-پروانه تاسيس آموزشگاه -درخواسـت تاسـيس ،نسـبت بـه اخـذ كـد
رهگيري اقدام نموده و پس از ورود به سامانه بر اساس راهنما نسبت به تكميل مراحل اقدام نمايند.
نكته :١به منظور احراز صﻼحيت اختصاصي،متقاضي بايستي يكي از دو روش زيررا انتخاب و اقدام نمايد:
روش اول :شركت در آزمون شامل مباحث مالي ،اقتصادي ،بيمه اي ،حقوقي ،كسب و كـار ،قـوانين و مقـررات فنـي و
حرفه اي،اصول حسابداري و اصول اوليه كامپيوتر يا

روش دوم :ارائه گواهينامه مهارت يا مدرك تحصيلي يا ريز نمرات دال بر طي دوره هاي مشاوره تاسـيس آموزشـگاه،
كارآفريني يا ك سب و كار و آشنايي با مباحث اوليه فن آوري اطﻼعات صادره از مراجع ذي صﻼح ) مرجع تشـخيص آن
هيات نظارت استان مي باشد(
نكته :٢دقت شود در زمان بارگذاري عكس در پورتال ،از عكس پرسنلي با زمينه روشن )ترجيحاً سفيد( استفاده نمـوده
و در قسمت اطﻼعات آموزشي ،جنسيت فقط زن يا فقط مرد انتخاب شـود و در صـورت انتخـاب گزينـه دو منظـوره
درخواست شما رد خواهد شد.ضمنا ﻻزم است متقاضي نوع آموزشگاه را "اصلي نوع د " انتخاب نمايـد همچنـين در
صفحه آخر فايل طرح توجيهي ،يكي از دو جمله زير را درج نماييد:
* متقاضي شركت در آزمون احراز صﻼحيت اختصاصي هستم.
* متقاضي ارائه مدارك براي احراز صﻼحيت اختصاصي هستم.
نكته :٣پس از تاييد آموزشي درخواست در پورتال )وضعيت ،زرد رنگ( ،متقاضي اعم از حقيقي يـا حقـوقي بايسـتي
مدارك شناسايي )شناسنامه و كارت ملي( ،مدرك تحصيلي ،كارت پايان خدمت )ويژه آقايـان( و متقاضـيان حقـوقي
عﻼوه بر مدارك ذكر شده اساسنامه و روزنامه رسمي و سابقه فعاليت صنفي خود در رشـته هـاي مـورد تقاضـا را بـه
صورت فايل فشرده با پسوند  RARبه آدرس پست الكترونيكي كارشناس مركز فني و حرفه اي شهرستان مورد تقاضا،
مطابق جدول  ،٣ارسال نمايند.
نكته :٤بديهي است به درخواست هاي ارائه شده پس از تاريخ هاي مندرج در جـدول ) ٢تـاريخ ارائـه درخواسـت( و
درخواستهايي كه در پورتال به طور كامل ثبت نشده باشند )وضعيت تاييد آموزشي توسط موسس ،رنگ زرد( و عـدم
اعﻼم چگونگي احراز شرايط اختصاصي در طرح توجيهي و مدارك ناقص ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.

الف( مدارك مورد نياز تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد )شخصيت حقيقي(:

تصوير برابر اصل :
 شناسنامه )كليه صفحات –حداقل سن  ٢٥سال (  +كارت ملي  +پايان خدمت يـا معافيـت دائـم غيـر وابسـته بـهمشكﻼت روحي و رواني  +مدرك تحصيلي  +گواهينامه هاي مهارتي  +گواهينامه هاي مشـاوره تاسـيس آموزشـگاه,
كارآفريني يا كسب و كار ,آشنايي با مباحث اوليه فن آوري اطﻼعات )مرجع تشـخيص گواهينامـه هـا هيـات نظـارت
استان است(
 عدم اشتغال به كار در وزارتخانه ها و موسسات وابسته و شركتهاي دولتي و مشاغل دولتي و نهادهاي عمـومي غيـردولتي )در صورت موافقت هيات نظارت با درخواست تاسيس ،بايستي تعهد محضري ،ارائه گردد(
 تكميل و ارائه فرم طرح توجيهي تكميل فرم مربوط به اموال منقول و غير منقول ارائه سند مالكيت )مكاني كه براي آموزشگاه در نظر گرفته شده است( به نام متقاضي در صورت وجود مداركي دال بر سرپرست خانوار بودن خانم ها و خانواده شهدا و ايثارگران ارائه مدارك و سوابق پژوهشي )شامل كتاب و مقاله و نظاير آن( ارائه مدارك و سوابق آموزشي شامل تدريس در مراكز يا آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد ،دانشگاهها و موسساتآموزش عالي و آموزش و پرورش
ب( مدارك مورد نياز تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد )شخصيت حقوقي(:

مدير عامل يا رييس هيات مديره يا فردي به عنوان نماينده شخصيت حقوقي بايستي مدارك ذيل را ارائه دهند:
تصوير برابر اصل:
 ارائه نامه اي با مهر و سر برگ شركت مبني بر معرفي شخص به عنوان نماينده شركت براي اخذ پروانه تاسيس اساسنامه شركت /موسسه  +آخرين تغييرات اساسنامه در روزنامه رسمي شناسنامه )كليه صفحات – حداقل سن  ٢٥سال(  +كارت ملي  +پايان خدمت يـا معافيـت دائـم غيـر وابسـته بـهمشكﻼت روحي و رواني  +مدرك تحصيلي  +گواهينامه هاي مهارتي  +گواهينامه هاي مشـاوره تاسـيس آموزشـگاه،
كارآفريني يا كسب و كار ,آشنايي با مباحث اوليه فن آوري اطﻼعات )مرجع تشـخيص گواهينامـه هـا هيـات نظـارت
استان است(.
 عدم اشتغال به كار در وزارتخانه ها و موسسات وابسته و شركتهاي دولتي و مشاغل دولتي و نهادهاي عمـومي غيـردولتي)در صورت موافقت هيات نظارت با درخواست تاسيس ،بايستي تعهد محضري ارائه گردد(
 تكميل و ارائه فرم طرح توجيهي تكميل فرم مربوط به اموال منقول و غير منقول -ارائه مدارك و سوابق پژوهشي )شامل كتاب و مقاله و نظاير آن(

 ارائه مدارك و سوابق آموزشي شامل تدريس در مراكز دولتي يا آموزشگاههاي فني و حرفـه اي آزاد ،دانشـگاهها وموسسات آموزش عالي و آموزش و پرورش
تبصره :اشخاص حقوقي با حداقل  ٥سال سابقه فعاليت صنفي مرتبط با رشته هاي درخواستي از شـركت در آزمـون و
ارائه گواهينامه هاي مشاوره تاسيس آموزشگاه ،كارآفريني يا كسب و كار ,آشنايي با مباحث اوليه فن آوري اطﻼعـات
معاف هستند )در صورت بروز اختﻼف ،مرجع تشخيص هيات نظارت استان مي باشد(.
توجه :بازنشستگان سازمان آموزش فني و حرفه اي در اولويت قرار دارند.

نكته :٤متقاضي در جلسه دفاع از طرح توجيهي بايستي تمامي مدارك را بر روي لوح فشرده به همراه داشته باشد.
نكته :٥زمانبندي شركت در جلسه دفاع از طرح توجيهي براي متقاضيان در سايت  ETVTO.IRدرقسمت اطﻼعيه هـا
بر اساس كد ملي متقاضي اعﻼم مي شود.
جدول  -١رشته هاي مورد نياز استان به منظور تاسيس آموزشگاه آزاد

رديف

نام رشته

رديف

نام رشته

١

صنايع خودرو

٢٨

فرش

٢

صنايع چوب

٢٩

بافت

٣

جوشكاري و بازرسي جوش

٣٠

هنرهاي نمايشي

٤

تاسيسات

٣١

فن آوري نرم فرهنگي

٥

صنايع رنگ

٣٢

فن آوري هوايي

٦

پليمر

٣٣

گياهان دارويي و داروهاي گياهي

٧

صنايع چرم و پوست و خز

٣٤

فناوري انرژي هاي نو و تجديد پذير

٨

متالورژي

٣٥

منابع طبيعي

٩

مكانيك

٣٦

خدمات حقوقي

١٠

مديريت صنايع

٣٧

بهداشت و ايمني

١١

برق

٣٨

صنعت گاز

١٢

ساختمان

٣٩

امور شيﻼت و آبزي پروري

١٣

صنعت چاپ

٤٠

امور باغي

١٤

الكترونيك

٤١

زيست فن آوري

١٥

صنايع كاغذ

٤٢

ماشين آﻻت كشاورزي

١٦

حمل و نقل زميني

٤٣

طﻼ جواهر سازي

١٧

حمل و نقل ريلي

٤٤

هنرهاي تزييني

١٨

صنايع شيميايي

٤٥

هتلداري

١٩

پتروشيمي

٤٦

صنعت ورزش

٢٠

صنايع نساجي

٤٧

فناوري نانو

٢١

فن آوري ارتباطات

٤٨

مديريت آب

٢٢

سراميك

٤٩

صنايع بسته بندي

٢٣

كنترل ابزار دقيق

٥٠

صنايع دستي)چوب فلز سفال چاپ سنگ شيشه چرم(

٢٤

صنايع فلزي

٥١

صنايع غذايي

٢٥

معماري

٥٢

امور زراعي

٢٦

معدن

٥٣

امور دام و ماكيان

٢٧

گردشگري

٥٤

فن آوري محيط زيست

جدول  -٢زمان بندي فراخوان:
مرحله اول تابستان٩٩

مرحله

مرحله سوم زمستان٩٩

مرحله دوم پاييز ٩٩

 ٩٩/١١/١٥لغايت ٩٩/١١/٢٥

تاريخ ارائه درخواست
زمان برگزاري آزمون
اطﻼع از زمان شركت درجلسه دفاع از طرح توجيهي براي

برگزار شده است

برگزار شده است

***١٣٩٩/١١/٣٠
 ٩٩/١٢/٣در قسمت اطﻼعيه
هاي سايت اداره كل

واجدين شرايط
جدول -٣پست الكترونيكي كارشناس مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان

رديف

نام شهرستان

ايميل كارشناس آموزشگاه آزاد

١

اصفهان

magidestaki@yahoo.com

٢

اردستان

ardestan-azad@itetvto.ir

٣

آران و بيدگل

aran-azad@itetvto.ir

٤

كاشان

kashan-azad@itetvto.ir

٥

برخوار

datgerd-azad@itetvto.ir

٦

شاهين شهر

Shahinshahr-azad@itetvto.ir

٧

نجف آباد

najafabad-azad@itetvto.ir

٨

تيران و كرون

tiran-azad@itetvto.ir

٩

لنجان

lenjan-azad@itetvto.ir

١٠

فريدونشهر

fereydounshahr-azad@itetvto.ir

١١

فريدن

fereydan-azad@itetvto.ir

١٢

هرند

harand-azad@itetvto.ir

١٣

مباركه

mobarake-azad@itetvto.ir

١٤

سميرم

semirom-azad@itetvto.ir

١٥

شهرضا

shahreza-azad@itetvto.ir

١٦

نطنز

natanz-azad@itetvto.ir

١٧

نايين

nayin-azad@itetvto.ir

١٨

گلپايگان

golpaygan-azad@itetvto.ir

١٩

خميني شهر

khomeynishahr-azad@itetvto.ir

٢٠

خوانسار

khansar-azad@itetvto.ir

٢١

فﻼورجان

felavarjan-azad@itetvto.ir

٢٢

دهاقان

dehaghan-azad@itetvto.ir

٢٣

چادگان

chadegan-azad@itetvto.ir

***نحوه برگزاري آزمون براي متقاضياني كه به منظور احراز صﻼحيت تخصصي مندرج در نكته ١ايـن فراخـوان ،در
فايل طرح توجيهي خود روش اول )شركت در آزمون( را انتخاب نموده اند:
 متقاضياني مي توانند در اين آزمون شركت نمايند كه در خواست تاسيس ايشـان توسـط كارشـناس مركـز تاييـدآموزشي شده باشد )كلمه تاييد آموزشي نارنجي رنـگ باشـد( و كارشـناس مركـز تـا پايـان وقـت اداري ٩٩/١١/٢٧
مشخصات ايشان را به اداره كل ارسال نموده باشد.
 تاريخ برگزاري آزمون مورخ  ٩٩/١١/٣٠ساعت  ٨:٣٠صبح در مراكز آزمون الكترونيك )تست سنتر( مراكـز آمـوزشفني و حرفه اي هر شهرستان مي باشد.
 به همراه داشتن كارت ملي به منظور احراز هويت الزامي است. به همرا داشتن ماسك و دستكش الزامي است. حد نصاب نمره قبولي  ٧٠مي باشد. با توجه به محدوديت ظرفيت سالن آزمون الكترونيك در برخي مراكز روز  ٩٩/١١/٢٩زمان دقيق آزمون بر اساس كدملي متقاضي در  etvto.irقسمت اطﻼعيه ها بارگذاري خواهد شد.
 -متقاضيان شهر اصفهان به آدرس خيابان هزار جريب خيابان كارگر ساختمان خدمت طبقه سوم مراجعه نمايند.

