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آموزشگاه فنی و حرفه اي آزادتمدید پروانهمراحل و مدارك الزم جهت تکمیل پرونده 

در هیأت نظارت استانتمدید پروانهمراحل الزم جهت طرح درخواست .1
مرحله اول : ارائه درخواست کتبی و تشکیل پرونده.1.1
ارائه شدهمرحله دوم :  بررسی و تأیید مدارك .1.2
مرحله سوم : طرح موضوع در هیأت نظارت استان.1.3
و معرفی جهت تکمیل پرونده ور نامه تأییده هیأت نظارت استان مرحله چهارم : صد.1.4

.)پس از تأیید هیأت نظارت استان(آموزشگاه تمدید پروانهمراحل الزم جهت تکمیل پرونده .2
مرحله اول : تشکیل پرونده.2.1
مرکز مربوطهو تأییدنظارت،با هماهنگیسازمان، ال آموزشیطریق پرتدوم: تکمیل اطالعات و مراحل الزم ازمرحله .2.2
مرحله دوم :  تکمیل مدارك مربوط به مکان آموزشگاه.2.3
مرحله سوم : مدارك تعیین صالحیت.2.4
)توسط اداره اماکن نیروي انتظامی(مکانهاتأییدبررسی وضعیت مرحله چهارم :  .2.5
حراستمرحله پنجم :  تشکیل پرونده.2.6
مرحله ششم : دریافت تأیید یه حراست.2.7
) آموزشگاهEmailمعرفی پست الکترونیک (مرحله هفتم : .2.8
فیش واریزيمرحله هشتم: .2.9

توسط کارشناس، تهیه و تکمیل فرم پیش نویس صدور: نهممرحله .2.10
: صدور پروانه و ارسال پرونده به بایگانیدهممرحله .2.11
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جهت طرح در هیأت نظارت استانآموزشگاههاي آزاد تمدید پروانهمراحل و مدارك الزم براي تشکیل پرونده 

متقاضیان شهرستان به مرکز مربوطه و متقاضیان شهرکرمانشاه به دبیرخانه ((ارائه و ثبت درخواست کتبی- 1
) )اداره کل 

پروانهتمدید پرونده اولیه متقاضی مدارك الزم جهت تشکیل
آموزشگاه جهت طرح در هیأت نظارت استان :

تصویر تمام صفحات شناسنامه .- 1
تصویر کارت ملی- 2
تصویر کارت پایان خدمت- 3
تصویر آخرین مدرك تحصیلی- 4
تصویر پروانه تأسیس- 5
تصویر کارتهاي مدیریت و مربیگري- 6
فرم گزارش وضعیت مرخصی آموزشگاه- 7
مستندات الزم ( در خصوص علت تأخیر در وارائه دالیل- 8

تمدید) 
، شامل ارائه نامه تأییدیه مرکز ( براي متقاضیان شهرستان- 9

)وضعیت کلی و فعالیت آموزشگاه
فرم خالصه پرونده آموزشگاه جهت تمدید- 10

ارائه شده توسط اداره مؤسسات کارآموزي آزاد استانبررسی و تأیید مدارك -2
نظارت استانطرح موضوع در هیأت- 3
و معرفی جهت تکمیل پرونده (مراحل پس از هیأت نظارت)ور نامه تأییده هیأت نظارت استان صد-4
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)ت نظارت استانأهیتأییدپس از (آموزشگاه تمدید پروانهمراحل و مدارك الزم جهت تکمیل پرونده 

(اداره کل آموزش فنی و طریق واحد چاپ و تکثیر( الزم به ذکر است تمام فرمهاي مربوطه ازتشکیل پروندهمرحله اول : 
آموزش فنی و حرفه اي و همچنین از طریق سایت سازمان و اداره کل آموزش فنی و و در شهرستانها از طریق مراکزحرفه اي)

)حرفه اي مطابق آدرس هاي اعالم شده، قابل تهیه می باشند.

أت نظارت)( در صورت طرح در هیهیأت نظارت استانتأییدنامه - 1
.)برابر اصل شوندیا سایر مراجع ذي صالح دفتر خانه اسناد رسمی (در –نسخه) 2کپی تمام صفحات شناسنامه  ( - 2
(در دفتر خانه اسناد رسمی یا سایر مراجع ذي صالح برابر اصل شوند.)- نسخه) 2کپی کارت ملی  ( - 3
(در دفتر خانه اسناد رسمی یا سایر مراجع ذي صالح برابر اصل شوند.)- نسخه)2کپی آخرین مدرك تحصیلی  ( -4
(در دفتر خانه اسناد رسمی یا سایر مراجع ذي صالح برابر اصل شوند.)- نسخه) 2کپی کارت پایان خدمت( -5
تکمیل شده و تأیید شده توسط بخش هاي مربوطه–فرم خالصه پرونده آموزشگاه جهت تمدید - 6
تکمیل شده و تأیید شده توسط بخش هاي مربوطه- درخواست تمدید پروانه آموزشگاه فرم -7

یا توسط تذکر: کپی هاي ارائه شده فوق می بایست در دفتر خانه اسناد رسمی یا سایر مراجع ذي صالح
برابر اصل شوند.آموزشگاه، 

تکمیل مدارك مربوط به مکان آموزشگاهمرحله دوم :  

*(بازرس) و رئیس مرکزکارشناستوسط تأیید بازرسی و  *آموزشگاهفرم بازدید مکان - 1
*(بازرس)و رئیس مرکزکارشناستوسط تأیید بازرسی و  *( بصورت تایپ شده )فرم تجهیزات موجود در آموزشگاه - 2
بازرسی و  *شدهپرینتصورتبه) فضاهافضاها،مساحتگذاريگذاري،ناماندازهشامل(100/1بامقیاسآموزشگاهنقشه- 3

*(بازرس)و رئیس مرکزکارشناستوسط تأیید 
ارائه اجاره نامه معتبر با کد رهگیري یا سند مالکیت -4
توسط تأیید بازرسی و  *فوقو پروانه تأسیس آموزشگاهفرم شماره هفت پرینت شده براساس مستندات-5

مرکز*(بازرس)و رئیسکارشناس

مربوطه از طریق واحد چاپ و تکثیر (اداره کل آموزش فنی و حرفه اي) و در الزم به ذکر است تمام فرمهاي توضیح: 
شهرستانها از طریق مراکز آموزش فنی و حرفه اي و همچنین از طریق سایت سازمان و اداره کل آموزش فنی و 

حرفه اي مطابق آدرس هاي اعالم شده، قابل تهیه می باشند.
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مدارك تعیین صالحیتمرحله سوم : 

مرکز مربوطه از طریق((متقاضیان شهرستان از سوي آموزشگاه مربوطه یا )3فرم شماره (اپیوم  دریافت نامه معرفی به - 1
دریافت جوابیه- کارشناس مربوطه ))بامراجعه بهو متقاضیان شهرکرمانشاه

مرکز مربوطه و متقاضیان از طریق((متقاضیان شهرستان )4فرم شماره (تشخیص هویتدریافت نامه معرفی به اداره - 2
دریافت جوابیه- کارشناس مربوطه ))با مراجعه بهشهرکرمانشاه 

بررسی وضعیت تأییده امکان( توسط اداره اماکن نیروي انتظامی)مرحله چهارم : 

درج گردد)می (از بایگانی اخذ و در پروندهکپی نامه تأییده اداره اماکن نیروي انتظا- 1
دریافت نامه  و فرم معرفی به اداره اماکن نیروي : موجود نبودن تأییده اماکن در پرونده آموزشگاهدر صورت - 2

((در - کارشناس مربوطه ))بامراجعه بهمرکز مربوطه و متقاضیان شهرکرمانشاهاز طریق((متقاضیان شهرستان انتظامی
دریافت جوابیه- + مراجعه شود))10کرمانشاه به دفاتر پلیس 

مدارك شخصی و جوابیه اپیوم و تشخیص هویت در زمان مراجعه (برابر اصل شده) مراه داشتن یک سري کپی (به ه
الزامی است)

 ) :طی نامه به اداره کل ارسال می گردد)پرونده در صورت  تشکیل پرونده در شهرستان پس از این مرحله تذکر

تشکیل پرونده حراستمرحله پنجم : 

از کارشناس مربوطهمعرفی نامه حراست دریافت - 1
: همراه داشتن اصل و یک نسخه کپی برابر اصل جهت تکمیل فرم هاي مربوطهحضور شخص متقاضی در اداره حراست- 2

مدارك  زیر الزامی است.

))خدمت اصل کارت پایان–اصل آخرین مدرك تحصیلی –کارت ملی اصل –اصل شناسنامه ((

کپی جوابیه اپیوم و تشخیص هویت–کپی تأییده اماکن 

حراستدریافت تأییده : ششممرحله 

دریافت تأییده حراست و درج در پرونده - 1

) آموزشگاه Emailپست الکترونیک (معرفی: هفتممرحله 

) آموزشگاه طی یک نامه رسمی (با مهر آموزشگاه) توسط مؤسس آموزشگاهEmailپست الکترونیک (معرفی - 1
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سی به آیین نامه ها، دستورالعمل ها،  شیوه نامه ها و اطالعیه ها از طریق آدرس هاي ذیل امکانپذیر می باشد. رتسد

www.kr.irantvto.irسایت اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان کرمانشاه: 

www.irantvto.irسایت سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور :

www.pi.irantvto.irسایت دفتر مؤسسات کارآموزي آزاد کشور : 

و انتقاداتنظراتراه هاي ارتباط با اداره مؤسسات کارآموزي آزاد استان کرمانشاه ؛ جهت ارسالدرخواستها، پیشنهاد ها، 

azad@kr.iantvto.irالکترونیک: پست 

اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان –سه راه حافظیه –بلوار شهید بهشتی –آدرس پستی: کرمانشاه 
اداره مؤسسات کارآموزي آزاد استان–کرمانشاه 

083-38364447تلفکس:  

http://www.kr.irantvto.ir/
http://www.irantvto.ir/
http://www.pi.irantvto.ir/
mailto:azad@kr.iantvto.ir

