
توافق نامه سطح خدمتʺ صدور پروانه تاسیس آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد جهت تاسیس آموزشگاه"

مقدمه

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نهاد حقیقی یا حقوقی تأمین کننده خدمات یادگیری مهارت که به روش های مختلف 
(حضوری، الکترونیکی، تلفیقی) و با هدف تأمین مقاصد، خواسته ها، اهداف و الزامات عادی ذینفعان، پس از اخذ مجوز از سازمان در 

داخل یا خارج از کشور تاسیس و به صورت خودگران اداره می شود. 
هدف 

       آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد موضوع ماده ١١١ قانون کار با هدف آموزش مهارت مطابق استانداردهای آموزشی 
مصوب سازمان به مهارت جویان و ترویج مهارت آموزی در سطح جامعه تاسیس می گردد و پروانه تاسیس مجوز تاسیس و 

بهره برداری از آموزشگاه است و دارنده آن موسس آموزشگاه شناخته می شود. 

مسئولیت: 

       مسئولیت سازمان صدور مجوز تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد جهت متقاضیان تاسیس آموزشگاه براساس 
دستورالعمل اجرائی آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد که این امر به ادارات کل آموزش فنی 

و حرفه ای استان تفویض گردیده و توسط آنان به صورت استانی صادر می گردد. 
همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست های آموزش مهارتی است که مستندات 

آن به شرح ذیل است: 
- قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای مهارتی. 

- قانون کار مواد ١٠٧ تا ١١٢. 
-قانون الزام به فرا گیری آموزشهای فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار 

-قانون کار آموزی 
-مصوبه ٤٨٣شورای عالی انقالب فرهنگی

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:

تعهدات دستگاه : صدور پروانه تاسیس بر عهده سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور می باشد. 

تعهدات متقاضی:        

- متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه جامع پرتال سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور و براساس استان مورد تقاضا ارائه نماید. 

      - متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد متعهد می گردد صرفاً در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشورنسبت به ارائه آموزش های مهارتی اقدام نماید. 



هزینه ها و پرداخت ها: 

هزینه صدور پروانه تاسیس براساس جدول تعرفه های مندرج در قانون بودجه سالیانه است و در حال حاضر ٢/٠٠٠/٠٠٠ 
ریال می باشد. 

دوره عملکرد: 

اعتبار پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد، پروانه تاسیس مرکز خدمات یادگیری فنی و حرفه ای و آموزشگاه فنی و 

حرفه ای آزاد الکترونیکی ٥ سال و اعتبار پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد سفارش محور ١ سال است. و مستمر 

فعال است. 

خاتمه توافقنامه: 

       در صورت واجد شرایط بودن متقاضی و طی مراحل کامل متقاضی به عنوان موسس شناخته می شود و می توان با 
داشتن پروانه تاسیس با اعتبار ٥ ساله نسبت به ارائه آموزش های مهارتی اقدام نماید. 


