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 جهت طزح در هیأت نظارت استانمزاحل و مدارک السم بزای تشکیل پزونده تأسیس آموسشگاههای آساد 

متقاضیان شهزستان به مزکش مزبوطه و متقاضیان شهزکزمانشاه به دبیزخانه ))ارائه و ثبت درخواست کتبی -1

 ( (اداره کل 

 

 

 

 

 

مدارک السم جهت تشکیل پزونده اولیه متقاضی تأسیس آموسشگاه 

 :جهت طزح در هیأت نظارت استان 

 .تصًیز تمام صفحات شىاسىامٍ  -1

 تصًیز کارت ملی -2

 تصًیز کارت پایان خدمت -3

 تصًیز آخزیه مدرک تحصیلی -4

ارائٍ در مزاحل تعد اس )تصًیز گًاَیىامٍ مُارت کارآفزیىی  -5

 (َیأت امکان پذیز می تاشد

 (مطاتق فزمت اعالمی)طزح تًجیُی  -6

 ي 7ارائٍ رشتٍ ي حزفٍ َای مًرد تقاضا در قالة فزم شمارٌ  -7

تز اساس استاودارد َای مصًب ساسمان آمًسش فىی ي 

حزفٍ ای ي اطالعیٍ َای ادارٌ کل آمًسش فىی ي حزفٍ ای 

 .استان 

 ارائٍ مستىدات ساتقٍ کار مطاتق آییه وامٍ -8

 (تزای متقاضیان شُزستان  )ارائٍ وامٍ تأییدیٍ مزکش  -9

 

  تقاضای تأسیس آموسشگاه منحصزاَ در رشته ها و حزفه های اعالم شده در اطالعیه های مندرج در سایت

 .اداره کل آموسش فنی و حزفه ای استان کزمانشاه پذیزفته می شود 

 بزرسی و تأیید مدارک و  طزح توجیهی ارائه شده توسط اداره مؤسسات کارآموسی آساد استان -2

 طزح موضوع در هیأت نظارت استان -3

مزاحل )و معزفی جهت تکمیل پزونده  (موافقت نامه اصولی )صدور نامه تأییده هیأت نظارت استان -4

 (پس اس هیأت نظارت
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تشکیل پريوذٌ مذیر ي مربی در ابتذا السامی می باشذ در صًرت وذاشته مذیر ي مربی 

 پرياوٍ صادر وخًاَذ شذ

 

 و ثبت پس اس تأیید هیأت نظارت استانمزاحل و مدارک السم جهت تکمیل پزونده تأسیس آموسشگاه 

 در پزتال ساسمان

 دسیافت ًاهِ تأییذّیأت ًظاست استاى -1

 تؼییي صالحیت ٍ تطىیل پشًٍذُ حشاست

 ٍدسیافت جَاتیِاس طزیق مزکش مزبوطه  ( 3فشم ضواسُ )دسیافت ًاهِ هؼشفی تِ اپیَم   -1

 ٍدسیافت جَاتیِ اس طزیق مزکش مزبوطه  (4فشم ضواسُ  )دسیافت ًاهِ هؼشفی تِ اداسُ تطخیص َّیت -2

 دسیافت هؼشفی ًاهِ حشاست اص هشوض هشتَعِ -3

ّوشاُ داضتي اصل ٍ یه ًسخِ وپی تشاتش اصل : حضَس ضخص هتماضی دس اداسُ حشاست جْت تىویل فشم ّای هشتَعِ -4

 .هذاسن  صیش الضاهی است

 ((اپیَم ٍ تطخیص َّیت  -  اصل واست پایاى خذهت– اصل آخشیي هذسن تحصیلی –اصل واست هلی –اصل ضٌاسٌاهِ ))

 اخز تاییذیِ ّای الصم دس پشتال

 هٌَی پشٍاًِ www.portaltvto.comثثت دسخَاست ٍ اعالػات الصم دس پشتال آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای  وطَس تِ آدسس -1

 تاسیس آهَصضگاُ هغاتك ساٌّوای صفحِ آخش

 ثثت اعالػات فشدی                تَسظ هَسس -2

 (تشاساس فشم ضواسُ ّفت  تاییذ ضذُ تَسظ ّیات ًظاست  )تَسظ هَسس             ثثت  اعالػات آهَصضی   -3

 ثثت ٍ تاسگزاسی عشح تَجیْی                  تَسظ هَسس-4

  تاییذ تواهی اعالػات فَق تَسظ واسضٌاس هشوض ٍ دسیافت تاییذ آهَصضی: تَجِ 

 هشحلِ تطىیل پشًٍذُ اٍلیِ 

 (.دس دفتش خاًِ اسٌاد سسوی یا سایش هشاجغ ری صالح تشاتش اصل ضًَذ) – ( ًسخ2ِ )وپی توام صفحات ضٌاسٌاهِ   -1

 .(دس دفتش خاًِ اسٌاد سسوی یا سایش هشاجغ ری صالح تشاتش اصل ضًَذ - )( ًسخ2ِ )وپی واست هلی   -2
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 .(دس دفتش خاًِ اسٌاد سسوی یا سایش هشاجغ ری صالح تشاتش اصل ضًَذ- )( ًسخ2ِ )وپی آخشیي هذسن تحصیلی   -3

 .(دس دفتش خاًِ اسٌاد سسوی یا سایش هشاجغ ری صالح تشاتش اصل ضًَذ -)( ًسخ2ِ )وپی واست پایاى خذهت -4

 اسائِ ساتمِ واسهشتثظ تش اساس آییي ًاهِ  ٍ تِ تأییذ ّیأت ًظاست استا ى  -5

 سصٍهِ واسی -6

 هشحلِ تىویل هذاسن هشتَط تِ هىاى آهَصضگاُ

 اسائِ دسخَاست تاصدیذ هىاى اص عشیك پشتال ٍ اسائِ فشم تاصدیذ هىاى ٍ ًمطِ  آهَصضگاُ تِ هشوض  -1

 تاصسسی اص هىاى آهَصضگاُ تىویل ٍ اهضاء هذاسن فَق ٍ ثثت اعالػات دس پشتال تَسظ هشوض -2

 (ٍ سئیس هشوض  (تاصسس)تاصسسی ٍ  تأییذ  تَسظ واسضٌاس)فشم تاصدیذ هىاى آهَصضگاُ  -الف 

تِ صَست پشیٌت ( ضاهل اًذاصُ گزاسی،ًام گزاسی فضاّا،  واسگاُ ّا ٍ هساحت فضاّا )100/1ًمطِ آهَصضگاُ تاهمیاس-       ب

 (ٍ سئیس هشوض(تاصسس)تاصسسی ٍ  تأییذ  تَسظ واسضٌاس)ضذُ 

 (تؼذ اص تاییذ تاصسس تْیِ اجاسُ ًاهِ یا سٌذ هالىیت الضاهیست )اسائِ اجاسُ ًاهِ هؼتثش تا وذ سّگیشی یا سٌذ هالىیت  -      ج

 هشحلِ تؼییي ًام آهَصضگاُ ٍ تْیِ هْش آهَصضگاُ

تصَست وتثی ٍ اص عشیك پشتال  ( ًام تِ تشتیة اٍلَیت5پیطٌْاد  )دسخَاست تؼییي ًام آهَصضگاُ اص سَی هؤسس  -1

 آهَصضی 

 عشح هَضَع دس ّیأت ًظاست استاى ٍ اًتخاب ًام آهَصضگاُ -2

 اػالم ًام تأییذ ضذُ تِ هؤسس  -3

 دسج ًام تاییذ ضذُ دس پشتال اص عشیك هَسس ٍ تاییذ تَسظ واسضٌاس اداسُ ول  -4

 تْیِ هْش آهَصضگاُ هغاتك فشهت اػالم ضذُ ساصهاى  -5

 هشحلِ تأییذ هىاى تَسظ اداسُ اهاوي ًیشٍی اًتظاهی

+ 10و در کزمانشاه به دفاتز پلیس )) اس طزیق مزکش مزبوطه دسیافت ًاهِ  ٍ فشم ّای  هؼشفی تِ اداسُ اهاوي ًیشٍی اًتظاهی-1

 دسیافت جَاتیِ- ((مزاجعه شود

هذاسن ضخصی ٍ جَاتیِ اپیَم ٍ تطخیص َّیت دس صهاى هشاجؼِ تِ اهىاى  (تشاتش اصل ضذُ)تِ ّوشاُ داضتي یه سشی وپی )

 (ًیشٍی اًتظاهی الضاهی است

 ثثت پاسخ اهىاى دس پشتال تَسظ واسضٌاس هشوض -2
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  هشاجؼِ ضَد 10+ دس ضْش وشهاًطاُ پس اص دسیافت ًاهِ اهاوي تِ دفاتش پلیس : تزوش 

 هشحلِ تاییذ تجْیضات 

 تْیِ ٍ تىویل فشم تجْیضات هَجَد دس آهَصضگاُ تصَست تایپ ضذُ  -1

 ثثت دسخَاست تاصدیذ تجْیضات تَسظ هَسس دس پشتال  -2

 تاصسسی تجْیضات تَسظ تین واسضٌاس هشوض ٍ تاییذ تَسظ تاصسس ٍ واسضٌاس ٍ سئیس هشوض  -3

 تاییذ تجْیضات دس پشتال تَسظ هشوض  -4

دس صَست تاییذ تجْیضات، ًام واستشی ٍ سهض ػثَس تِ هَسس دادُ هی ضَد وِ تایذ جْت الذاهات تؼذی هَسد استفادُ لشاس 

 .گیشد  

 هشحلِ تاییذ هذیشاى ٍ هشتیاى 

 تىویل پشًٍذُ هذیشاى ٍ هشتیاى آهَصضگاُ هغاتك فشهت هشتَعِ  -1

 ثثت اعالػات هذیشاى ٍ هشتیاى دس پشتال تَسظ هَسس ٍ تشاساس پشًٍذُ تطىیل ضذُ  -2

 تاییذ اعالػات هذیشاى ٍ هشتیاى تَسظ هشوض تشاساس هستٌذات هَجَد دس پشًٍذُ  -3

تایذ دس ساهاًِ واستشاى هذیش ٍ هشتی سا تؼشیف وٌذ ٍ اعالػات فشدی،  تحصیلی ٍ ضغلی سا تِ تاییذ هشوض سساًذ ، سپس : تَجِ 

 هی تَاًذ لیست سا دس لسوت هؼشفی هذیش ٍ هشتی تثیٌذ 

ّوچٌیي ثثت اعالػات هذیشاى ٍ هشتیاى ضاهل اعالػات فشدی ، تحصیلی ، ضغلی دس ساهاًِ واستشاى تَسظ هَسس ٍ تاییذ 

 .دس غیش ایٌصَست دستشسی تِ سایش تخص ّا اص جولِ تشًاهِ واسی اهىاى پزیش ًوی تاضذ .آًْا تَسظ هشوض الضاهی هی تاضذ 

 هشحلِ تشًاهِ واسی  

 ثثت تشًاهِ واسی دس پشتال تَسظ هَسس -1

 

 هشحلِ فیص

 ٍاسیض هثلغ فیص اص عشیك پشتال ساصهاى 

 هشحلِ هجَص ػٌاٍیي آهَصضی
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تشسسی ػٌاٍیي آهَصضی تشاساس فشم ضواسُ ّفت تاییذ ضذُ ٍ ظشفیت آهَصضی تشاساس سشاًِ فضای آهَصضی  -1

 ٍ تجْیضات تاییذ ضذُ  تَسظ هشوض 

 هشحلِ تاییذ ًْایی

 تاییذ ًْایی تَسظ واسضٌاس اداسُ ول  -1

 

 صذٍس پشٍاًِ تاسیس

 تشسسی ًْایی پشًٍذُ تطىیل ضذُ -1

 تىویل فشم پیص ًَیس ٍ اخز تاییذُ ّای الصم -2

 صذٍس پشٍاًِ -3

 تحَیل پشٍاًِ تِ هَسس-4

 اسسال پشًٍذُ تِ تایگاًی-5

 

 دسیافت فشهت تاتلَ ٍ سشتشي 

 دسیافت فشهت تاتلَ ٍ سشتشي اص هشوض هشتَعِ -1

 ّش گًَِ تثلیغ هی تایست تصَست دسخَاست سسوی ٍ پس اص دسیافت تاییذیِ اداسُ هَسسات اًجام پزیشد :تَجِ 
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 www.kr.irantvto.ir: سایت اداسُ ول آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای استاى وشهاًطاُ

 www.irantvto.ir: سایت ساصهاى آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای وطَس 

 www.pi.irantvto.ir: سایت دفتش هؤسسات واسآهَصی آصاد وطَس 

 

 

ساُ ّای استثاط تا اداسُ هؤسسات واسآهَصی آصاد استاى وشهاًطاُ ؛ جْت اسسال دسخَاستْا، پیطٌْاد ّا، 

 ًظشات ٍ اًتمادات

 azad@kr.iantvto.ir: پست الىتشًٍیه

 اداسُ ول آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای استاى – سِ ساُ حافظیِ – تلَاس ضْیذ تْطتی –وشهاًطاُ : آدسس پستی

  اداسُ هؤسسات واسآهَصی آصاد استاى–وشهاًطاُ 

  083-38364447:  تلفىس
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