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 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 فنی و حرفه ای آزادپروانه تاسیس آموزشگاه  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

  خيابان هزار جريب خيابان کارگر نشانی و کد پستی

 6690966 - 5 تلفن

 6693656 نمابر

 center1@etvto.ir پست الکترونیک

 http://www2.etvto.ir آدرس سایت

  نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع

  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

اعتقاد به دين اسالم يا يکی از اديان -6تابعيت جمهوری اسالمی ايران-6

دارابودن صالحيت -3.شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران

اخالقی ،سياسی،فرهنگی و عدم وابستگی به رژيم گذشته به تشخيص هيات 

ی دارا بودن سالمت جسم-5.نداشتن سوءپيشينه کيفری موثر-4.نظارت استان

برای )دارابودن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم-6.وروان

دارابودن حداقل مدرک تحصيلی فوق -2.سال سن62داشتن حداقل -7(آقايان

سال سابقه آموزشی ،فرهنگی تمام  6دارا بودن حداقل  -9.ديپلم يا معادل آن

آيين نامه  سال پاره وقت در موسسات ومراکز آموزشی که اساسنامه يا 4وقت يا

 . آن به تصويب دستگاههای دولتی يا نهادهای رسمی رسيده باشد

برگزيدگان جشنواره های :نخبکان شامل 

کارآفرينی ملی،برگزيدکان مسابقات ملی 

مهارت ،برگزيدگان جشنوراه خوارزمی 

،دارندکان الواح درجه يک تا سه از سوی 

شورای ارزشيابی هنرمندان وياکسانی که 

ت ها ويژه ای هستند به دارای قابلي

تشخيص هيات نظارت استان از شمول 

 . مستثنی می باشد 65ماده  9و2و7بندهای 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد ومستندات مدارک
 قانونی مستندات و مدارک عمومی ومستندات مدارک

-عکس -تائيديه حراست 

کارت -کارت پايان خدمت 

 . مدرک تحصيلی-ملی 

معرفی مکان و محل مناسب از لحاظ -6درخواست صدور پروانه آموزشگاه و ارائه مدارک الزم 

اخذ مجوز قبل از -3ايمتی ،بهداشتی ،تجهيزاتی و سايل الزم و مورد تائيد هيات نظارت استان 

ارائه گواهی تائيدموقعيت -4هر گونه تغيير محل ساختمان آموزشگاه از هيات نظارت استان 

 -6پيشنهاد يک يا چند نام مناسب برای آموزشگاه -5حل آموزشگاه از اداره اماکنانتظامی م

کارکنان اداری )تائيدصالحيت های نيروهای شاغل در آموزشگاه -7معرفی مدير واجد شرايط 

استعالم بهداشت و نيروی  -9پرداخت هزينه صدور پروانه تاسيس  -2(خدماتی و مربی 

 . انتظامی 
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 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی ردیف

   ريال  750000 فناوری اطالعات 

   ريال  665000 فنی 

   ريال 375000 خدمات 

   ريال  500000 کشاورزی 
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 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 مرحله عنوان

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز

سازمان ارائه 

/ کننده

 متقاضی

 نوع خروجی
سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

 فرد متقاضی  تقاضانامه   روز  6 ارائه درخواست  6
ارائه تقاضانامه به 

 هيات نظارت 
 اداره کل

6 
تشکيل جلسه و بررسی 

 طرح توجيهی 
 فردمتقاضی  دريافت طرح   روز 7

درصورت تائيد 

طرح معرفی جهت 

جهت اخذ عدم 

سوء پيشينه و 

 عدم اعتياد

دادسرا 

 وبهداری 

3 

معرفی جهت اخذ عدم 

سوء پيشينه و اعتياد 

در ( توسط مرکز معين)

 صورت تائيد طرح 

 معرفی نامه   روز 7
دادسرا و 

 بهداری 

ارائه گواهی عدم 

سوئ پيشينه و 

و  عدم اعتياد

 تشکيل پرونده

 اداره کل

4 

تشکيل پرونده متقاضی 

در مرکز معين برای 

تعيين و تائيد صالحيت 

های عمومی توسط 

حراست ،گزينش و 

مراجع ذيربط پس از ارائه 

گواهی عدم سو ء پيشينه 

 و عدم اعتماد

  وز 6

دريافت 

گواهی عدم 

سوء پيشينه 

و عدم 

 اعتماد

 فرد متقاضی 
صدور موافقت نامه 

 اصولی 
 فرد متقاضی 

5 

قت نامه فصدور موا

اصولی توسط مرکز معين 

پس از احراز صالحيت 

های عمومی متقاضی و 

ارائه فرم معرفی مکان 

 آموزشگاه به متقاضی 

 اداره کل  فرم مکان   روز  6

بازرسی از مکان 

معرفی شده توسط 

 متقاضی 

 فرد متقاضی

6 
بازرسی از مکان معرفی 

 شده توسط متقاضی 
 اداره اماکن تائيد يا عدم تائيد اداره کل  تکميل فرم  روز 6

7 
ارجاع فرم های مربوطه 

 به اداره کل 
  روز  6

تائيديه 

 اماکن 
 اداره کل 

ارائه فرم تجهيزات 

پس از تائيد اداره 

 اماکن

 فرد متقاضی 

2 

ارائه فرم تجهيزات 

آموزشی به متقاضی پس 

 از دريافت تائيديه اماکن 

بستگی 

به 

متقاضی 

 دار د

 
فرم 

 تجهيزات 
 اداره کل

تائيد تجهيزات 

 آموزشی 
 فرد متقاضی
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9 

بازرسی از تجهيزات 

آموزشی معرفی شده 

 توسط متقاضی 

  روز 6

ارائه 

تجهيزات 

 آموزشی 

 فرد متقاضی 

پيشنهاد نام 

آموزشگاه توسط 

متقاضی و تائيد 

 آن توسط مرکز 

 اداره کل

60 

پيشنهاد نام آموزشگاه 

توسط متقاضی و بررسی 

 و تائيد آن توسط مرکز

  روز  6

فرم تعيين 

نام 

 آموزشگاه 

 فرد متقاضی 

معرفی مديرو 

مربی واجد شرايط 

و پرداخت هزينه 

 صدور 

 اداره کل

66 

معرفی مديرو مربی واجد 

شرايط و پرداخت هزينه 

 های الزم توسط متقاضی 

بستگی 

به 

متقاضی 

 دارد

 
دريافت 

 هزينه ها
 فرد متقاضی 

صدور پروانه 

 تاسيس 
 فرد متقاضی 

66 

صدور پروانه تاسيس 

توسط مديرکل يا نماينده 

 تام االختيار ايشان 

 اداره کل  -  روز 6
شروع به 

 کارآموزشگاه 
- 

 

 

 سایر اطالعات تکمیلی

 ساله  5 : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت

 روز  65 : حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست

 براساس نياز شهرستان  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پیوست 

 : سایرموارد
براساس نياز شهرستان و تشخيص اعضای هيئت 

 نظارت استان 
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 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 ارائه درخواست  6

 

 تشکيل جلسه و بررسی طرح توجيهی  6

3 
معرفی جهت اخذ عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد 

 در صورت تائيد طرح توجيهی ( توسط مرکز معين)

4 

تشکيل پرونده متقاضی در مرکز معين برای تعيين و 

تائيد صالحيت های عمومی توسط حراست ،گزينش 

مراجع ذيربط پس از ارائه گواهی عدم سو ء  و

 پيشينه و عدم اعتماد

5 

قت نامه اصولی توسط مرکز معين پس از فصدور موا

احراز صالحيت های عمومی متقاضی و ارائه فرم 

 معرفی مکان آموزشگاه به متقاضی 

 بازرسی از مکان معرفی شده توسط متقاضی  6

 ارجاع فرم های مربوطه به اداره کل  7

2 
ارائه فرم تجهيزات آموزشی به متقاضی پس از 

 دريافت تائيديه اماکن 

9 
بازرسی از تجهيزات آموزشی معرفی شده توسط 

 متقاضی 

60 
پيشنهاد نام آموزشگاه توسط متقاضی و بررسی و 

 تائيد آن توسط مرکز

66 
معرفی مديرو مربی واجد شرايط و پرداخت هزينه 

 های الزم توسط متقاضی 

66 
صدور پروانه تاسيس توسط مديرکل يا نماينده تام 

 االختيار ايشان 
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