
  

  بسمه تعالي 

  

آشنايی با نظام آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور توسط استانداردهای آموزش  "
  "سازمان اين پورتال جامع از طريق صدور پروانه تاسيس درخواست و فرايند اجرايیمهارت و 

 

و  شـدهاستانداردهاي سامانه ملي استاندارد مهـارت آشـنا مي تواند با   rpc.irantvto.ir سايت  متقاضي  از طريق -
شرايط كارآموز و نيز شرايط مربـي بـراي هـر دوره  –طول دوره آموزشي  –اطالعات مرتبط با سرفصل هاي آموزشي 

  كسب نمايد.  "منوي استانداردهاي آموزشي/ استانداردهاي آموزش كارآموزي  "از طريق آموزشي مورد نظر  را 

قابل دريافت است مدير و مربي آموزشگاه آزاد  -شرايط احراز صالحيت موسس pi.irantvto.ir در سايت   همچنين -
 /شيوه نامه ها و اصالحات بعمل آمده در ضوابط ودستورالعمل اجرايي آيين نامه  و از طريق همين سايت مي توان به

  دسترسي پيدا كرد .   96مصوبات سال 
  

درخواسـت خـود را در   www.portaltvto.com از طريـق سـايت   مي بايست  متقاضي ٬براي درخواست تاسيس
 پورتال ثبت نمايد.

  

  



مراحل درخواسـت  "درخواست تأسيس  "و انتخاب   "پروانه تأسيس آموزشگاه "گزينه  "خدمات  "از طريق منوي 
  : تاسيس شروع خواهد شد 

  

  

  

  دحرفه اي در شهر خود اقدام نمايينسبت به انتخاب نزديكترين مركز آموزش فني و عات فرم زير در زمان تكميل اطال

  

  



  قابل توجه متقاضيان تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي در شهر تهران :

  مركز آموزش فني و حرفه اي متصدي مربوطه  محدوده مناطق شهرداري

  زعفرانيه  8مركز شماره    1-3-4-6-7

  الزهرا  13مركز شماره   2-5-9-21-22

  شهيد مروتي  5مركز شماره   10-11-12-16-17-18-19

  شهيد چمران  9مركز شماره   8-13-14-15-20

  

 كد رهگيري  از طريق سيستم صادر مي گردد . ل  اطالعات و ذخيره  پس از تكمي

  با انتخاب گزينه بازگشت و ورود اطالعات درخواستي وارد پورتال مي شويم. 

پروانـه تأسـيس  "بـا انتخـاب گزينـه  "خـدمات  "از طريق منـوي   www.portaltvto.comبا ورود دوباره به يا 
 صفحه زير مشاهده مي گردد :  " ورود به سامانه "و انتخاب   "آموزشگاه



  

  

  

  

  توجه : نگهداري كد رهگيري تا پايان مراحل درخواست صدور الزم و ضروري مي باشد .



  

  

  

  

و با ورود اطالعات  بر روي گزينه بازيابي كد رهگيري كليك كرده را فراموش كرده باشيد *در صورتي كه كد رهگيري 
  دريافت نماييد. جديدكد رهگيري كد ملي و شماره موبايل 

  

  

  .  وارد مي شويد "صدور پروانه تاسيس  "صفحه  به  ،با ثبت كد ملي و كد رهگيري



  

  

  

  

  :شي  و طرح توجيهي اقدام مي نمايدآموز  -نسبت به درج اطالعات فردي  "ويرايش  "متقاضي از طريق لينك 

   .ذخيره گردد –در هر صفحه  اطالعات  مي بايست پس از ثبت 

 

  



  
  

  .پس از تكميل اطالعات فردي و آموزشي طرح توجيهي بارگذاري شود

ل در مي بايست ابتدا فرم مربوطه را از همين صفحه دانلود كرده و پـس از تكميـ  متقاضيطرح توجيهي براي دريافت 
  .اين صفحه بارگذاري نمايد

  شده ZIP فايل مي بايست در فرمت 100kbو نهايتاً تا حجم  wordطبق فايل  الزم به يادآوري است فايل مذكور
ارسال گردد . 

  



 نكته : 

مـديريت صـدور پروانـه  "بـه صـفحه اصـلي   "بازگشت "از طريق گزينه   در اين مرحله متقاضي مي بايست - 1
نسبت به تاييد اطالعات  ثبت شده اقدام نمايد . ( رنـگ  "تاييد آموزشي  " لينكاز طريق  برگردد و   "تاسيس

 زرد )

تاييـد  "مركـز از طريـق گزينـه  در  كارشناس آموزشگاه آزاد  اوليه  و طرح توجيهي از بررسي اطالعات پس -2
 )ي  اقدام مي نمايد . (رنگ نارنجينسبت به تاييد اطالعات آموزش "صدور پروانه تاسيس "در صفحه "آموزشي 

  

  

  

  

  

آموزشگاه آزاد  اطالعات هيات توسط كارشناسارسال پرونده جهت طرح در هيات نظارت استان توسط مركز و ثبت 
 اداره كل استان صورت ميگيرد. در 

  

  
  

 صادر مي گردد .  ( در مركز و يا اداره كل )پس از تاييد اطالعات آموزشي توسط اداره كل  فرم موافقت نامه اصولي 



  
  

  

  

پس از دريافت موافقت نامه اصولي فرصت دارد تا نسبت  به معرفي مكان و درخواست بازديد از مكان   يكسالمتقاضي 
 و تجهيزات  از طريق صفحه زير اقدام نمايد. 

  

پس از درخواست متقاضي جهت بازديد مكان بازرس مركز نسبت به برنامه ريزي و اعالم زمان بازرسي از طريـق فـرم 
 و پس از بازرسي  تاييد يا عدم تاييد خود را از طريث همين فرم اعالم مي نمايد . نمودهزير اقدام 



 

    

 10( حـداكثر نسبت به درج نام هاي مـورد درخواسـت  "نام آموزشگاه  "پس از تاييد مكان متقاضي از طريق صفحه 
نسـبت  "هيچ كدام از موارد  "گزينه  كارشناس اداره كل با انتخاب يكي از گزينه ها  و يا انتخابمورد ) اقدام نموده و 

  به تاييد يا عدم تاييد اقدام مي نمايد .

 

پس از تاييد اطالعات آموزشي از طريق مركز متقاضي مي بايست جهت دريافت نامه صالحيت ها با در دسـت داشـتن 
 مدارك و مستندات پرونده به مركز مراجعه نمايد .

حيت اقـدام كارشناس  مركز نسبت به ثبت اطالعات تعيين صال ،ط متقاضي پس از ارائه پاسخ از  مراجع ذيصالح توس
 .مي نمايد



  

نامه اماكن را دريافت نموده و پـس از ارائـه پاسـخ  متقاضي با مراجعه  به مركز ٬ثبت اطالعات تعيين صالحيتپس از 
  .با ورود به صفحه زير نسبت به تاييد يا عدم تاييد اقدام مي نمايد كارشناس مركز ٬اماكن

  

  

موسـس و تعيين زمان بازرسي و تاييد يـا عـدم تاييـد تجهيـزات توسـط  –در اين مرحله فرم درخواست تجهيزات 
 كارشناس مركز تكميل مي گردد . 



 

سيستم نام كاربري و رمز عبور براي موسس صادر كرده  كه كارشـناس مركـز  ٬در صورت تاييد تجهيزات توسط مركز
مي بايست دراختيارموسس قرار دهد و از اين پس موسس با نام كاربري و رمز عبور آموزشگاه وارد پورتال گرديـده  و 

بت به تكميل اطالعـات كاربري ايجاد شده نسبري مدير و مربي اقدام مي نمايد و مدير و مربي با نام نسبت به درج كار
مربيان آموزشگاه قابل مشاهده مي مديران و اقدام نموده و پس از طي مراحل تاييد ( توسط موسس و مركز) در ليست 

 گردند . 

شخصي اطالعات آنها ( "مربي  "ر سيستم باشند و د يا ابالغ  الزم به ذكر است درصورتيكه مدير و مربي  داراي كارت
از برنامه سيستم صدور پروانه تاسيس  ليسـت  "مدير و مربي  "تحصيلي و شغلي) به تاييد رسيده باشد در صفحه  –

نسبت به معرفـي مـدير و مربـي  "ابالغ  مديريت  و مربيگري  "آنها مشاهده مي گردد و در غير اينصورت از قسمت 
 اقدام الزم به عمل آيد . 

 پس از تاييد مدير و مربي  برنامه كاري آموزشگاه از طريق صفحه زير توسط موسس تكميل مي گردد . 



  

پس از اعالم برنامه كاري موسس نسبت به پرداخت هزينه صدور پروانه تاسيس از طريق درگاه الكترونيكي در صـفحه 
 اقدام مي نمايد . "فيش  "

  

  

  

  

ر د از مكـان و تجهيـزات  س مركز با توجه به گزارش بازرسـياارشنك ٬سسپس از پرداخت هزينه و ذخيره توسط مو
 ظرفيت  حرفه مورد نظر اقدام مي نمايد . درج حرفه و صفحه عناوين مجاز آموزشي نسبت  تاييد



  

تاييـد توسط كارشناس مركز و اداره كـل   "سيستم مديريت صدور پروانه تاسيس "در قسمت تاييد نهايي در صفحه 
  قابل صدور مي باشد . "پروانه تاسيس "در قسمت فرم  گرفتهصورت 

  

  

 


