اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

ششایط الصم خْت هتمبضیبى صذٍس وبست /ابالغ هذیشیت آهَصشگبّْبی فٌی ٍ حشفِ ای آصاد
ششایط عوَهی(( بز اساس ضوابط و دستورالعمل اجزایی آییي ًبهِ ًحَُ تشىیل ٍ اداسُ آهَصشگبّْبی
فٌی ٍ حشفِ ای آصاد ))
 - 1تببعیت خوَْسی اسالهی ایشاى .
 - 2اعتمبد بِ دیي اسالم یب یىی اص ادیبى شٌبختِ شذُ دس لبًَى اسبسی خوَْسی اسالهی ایشاى.
- 3داسا بَدى صالحیت اخاللی ،سیبسی ،فشٌّگی ٍ عذم ٍابستگی بِ سطین گزشتِ بِ تشخیص ّیأت ًظبست استبى.
ً- 4ذاشتي سَء پیشیٌِ ویفشی هؤثش .
- 5داسا بَدى سالهت خسوی ٍ سٍاى .
 - 6داسابَدى بشي پبیبى خذهت ًظبم ٍظیفِ ،هعبفیت دائن (بشای آلبیبى) .
- 7داسا بَدى هذسن تحصیلی حذالل وبسداًی بشای دٍسّْبی آهَصشی پبیِ ٍحذالل وبسشٌبسی بشای دٍسّْبی
آهَصشی پیششفتِ اصداًشگبّْب ٍهؤسسبت آهَصش عبلی هَسدتبئیذ ٍصاست علَم – تحمیمبت ٍ فٌبٍسی یب هعبدل
آى.
- 8داشتي حذالل  28سبل سي.

 هذیش آهَصشگبُ آلبیبى ببیذ هشد ٍ آهَصشگبُ خبًن ّب اص ببًَاى ببشذ.
 صذٍس ابالغ هذیشیت بشای وبسوٌبى شبؼل دٍلت هدبص ًوی ببشذ.
ششایط اختصبصی :
 اسائِ گَاّیٌبهِ دٍسُ هذیشیت آهَصشی هطببك استبًذاسد آهَصشی هصَة سبصهبى دس یىی اص سطَح هَسدتأییذ سبصهبى.
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هشاحل ٍ هذاسن صذٍس اٍلیي وبست  /ابالغ هذیشیت
 - 1هشاخعِ هتمبضی بِ آهَصشگبُ ٍ تىویل فشم هعشفی ًبهِ هذیش /هؤسس .
 )1تصًیز تمام صفحات شىاسىامٍ .
 )2تصًیز کارت ملی
 )3تصًیز کارت پایان خذمت
 )4تصًیز آخزیه مذرک تحصیلی

 - 2تکمیل پرونده اولیه و تأیید
مؤسس آموزشگاه شامل :

 )5عکس  6 (( 3 * 4قطعٍ ))
 )6اصل سابقٍ آمًسشی بٍ مذت  2سال ي یا  4سال سابقٍ کار
مذیزیتی .
 )7تصًیز گًاَیىامٍ مُارت فىی ي حزفٍ ای مذیز آمًسشگاٌ .
 )8ارائٍ معزفی وامٍ اس آمًسشگاٌ .
 )9ارائٍ قزارداد بیه مؤسس ي مزبی .
 )10ارائٍ فزم درخًاست صذير ابالغ مذیزیت

تبصزٌ  :صذير ابالغ مذیزیت بزای کارکىان شاغل ديلت مجاس ومی باشذ.
- 3دسیبفت هعشفی ًبهِ اپیَم ٍ تشخیص َّیت :


هشاخعِ بِ آهَصشگبُ هشبَطِ ( هعشفی هی تَاًذ اص طشیك آهَصشگبُ هشبَطِ صَست پزیشد)



هتمبضیبى شْشستبًْب بب هشاخعِ بِ هشاوض آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای .



هتمبضیبى شْش وشهبًشبُ بب هشاخعِ بِ ٍاحذ چبپ ٍ تىثیش ٍ بب تأییذ وبسشٌبس هشبَطِ .

- 4دسیبفت ًتبیح اپیَم ٍ تشخیص َّیت ٍ دسج دس پشًٍذُ .
- 5دسیبفت ًبهِ تأییذیِ هشوض ٍ اسخبع بِ اداسُ ول ( هتمبضیبى شْشستبًْب )
 - 6دسیبفت تأییذیِ پشتبل آهَصشی سبصهبى ،بب تأییذ آهَصشگبُ ٍ هشوض هشبَطِ .
تزوش ( :دس صَست تشىیل پشًٍذُ دس شْشستبى پس اص ایي هشحلِ پشًٍذُ طی ًبهِ بِ اداسُ ول اسسبل هی گشدد)
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- 7دسیبفت هعشفی ًبهِ حشاست اص وبسشٌبس هشبَطِ ٍ حضَس شخص هتمبضی دس اداسُ حشاست خْت تىویل فشم
ّبی هشبَطِّ :وشاُ داشتي اصل ٍ یه ًسخِ وپی بشابش اصل هذاسن صیش الضاهی است.
((اصل شٌبسٌبهِ –اصل وبست هلی – اصل آخشیي هذسن تحصیلی – اصل وبست پبیبى خذهت ))
وپی خَابیِ اپیَم ٍ تشخیص َّیت
- 8دسیبفت خَاة حشاست ٍ دسج دس پشًٍذُ هتمبضی .
ٍ - 9اسیض هبلػ تعییي شذُ بِ حسبة آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای ٍ دسج دس پشًٍذُ .
- 10تحَیل پشًٍذُ تىویل شذُ بِ وبسشٌبس هشبَطِ ٍ اخز سسیذ بب تعییي ٍلت خْت تحَیل .
- 11بشسسی ًْبیی هذاسن ٍ هستٌذات اسائِ شذُ .
- 12اخز تأییذُ ّبی الصم ٍ صذٍس وبست /ابالغ
- 13اهضبء ٍ ثبت وبست /ابالغ
- 14تحَیل وبست /ابالغ صبدسُ
- 15اسسبل پشًٍذُ بِ ببیگبًی

تزوـش  :هسئَلیت عذم صحت اطالعبت ٍ هذاسن اسائِ شذُ بش عْذُ هؤسس آهَصشگبُ هی ببشذ.
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خذٍل شوبسُ ّ - 2ضیٌِ صذٍسٍتوذیذپشٍاًِ تبسیس ٍّضیٌِ توذیذوبست هذیشیت ٍهشبیگشی آهَصشگبّْبی فٌی
ٍحشفِ ای آصاد

َشیىٍ صذير
عىايیه رشتٍ َای آمًسشی

پروانه
تاسیس
(با اعتبار
5ساله)

کارت
مذیزیت
(با اعتبار
5سالٍ)

َشیىٍ تمذیذ
کارت
مربیگری
(با اعتبار
5ساله)

پروانه
تاسیس
(با اعتبار
5ساله)

کارت
مذیزیت
(با اعتبار
5سالٍ)

کارت
مربیگری
(با اعتبار
5ساله)

امًر اداری – امًر مالی ي باسرگاوی – بُذاشت ي
ایمىی – خذمات آمًسشی
(مذیزیتی) – صىایع دستی ي َىز – طزاحی ي
ديخت – گزدشگزی – َتلذاری-

190/000 375/000
ریال
ریال

190/000
ریال

90/000
ریال

90/000
ریال

90/000
ریال

صىایع غذایی
کشايرسی (امًر سراعی ي باغی ) -کشايرسی (امًر
دامی ي آبشیان ) -ماشیه آالت
کشايرسی – محیط سیست ي مىابع طبیعی

250/000 500/000
ریال
ریال

250/000
ریال

125/000 125/000 250/000
ریال
ریال
ریال

اتًمکاویك – الکتزيویك – بزق -بیًتکىًلًصی-
صىایع جًشکاری – صىایع چاپ –صىایع چًب –
صىایع شیمیایی – صىایع فلشی – تاسیسات-
حمل ي وقل -صىایعىساجی -عمزان – کاوی َای

300/000 625/000
ریال
ریال

300/000
ریال

150/000 150/000 300/000
ریال
ریال
ریال

غیز فلشی – متالًصی – مخابزات – مذیزیت ي
صىایع-مکاویك –معذن
فىايری اطالعات

750/000
ریال

375/000
ریال

375/000
ریال

190/000 190/000 375/000
ریال
ریال
ریال

مأخذ :آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموسشگاه های فنی و حزفه ای آساد

تزوشّ :ضیٌِ ّبی هزوَس دس خذٍل فَق خْت وبستْبی بب اعتببس  5سبل هی ببشذ .لزا بب تَخِ بِ ششایط
هتمبضی ٍ هذت هزوَس دس لشاسداد اسائِ شذُ هبلػ لببل پشداخت بصَست ریل هحبسبِ هی گشدد:

مبلغ مندرج جدول شماره 𝟐
مدت زمان مندرج در قرارداد ×
𝟓

= مبلغ قابل پرداخت

