فرآیند صدور پروانه تاسیس آموزشگاه نوع "د"
اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي متقاضي تاسيس آموزشگاه بايد درخواست خود را با توجه به محدوده
جغرافيائي مربوط (شهرستان) بر اساس فرآيند های زير در پرتال سازمان آموزش فني و حرفه ای کشور درج
نمايد.
-1ورود اطالعات فردی ،تحصيلي و آموزشي و بارگذاری طرح توجيهي در پرتال توسط متقاضي و ارايه مدارك و
مستندات به مرکز معين .متقاضيان تاسيس آموزشگاه حقوقي غير دولتي ،عالوه بر موارد مذکور مي بايست،
اساسنامه شرکت را نيز به همراه طرح توجيهي ارائه نمايند .
-2بررسي مدارك واصل شده  ،تطابق با اطالعات ورودی پرتال و تائيد و يا عدم تائيد توسط مرکز.
 -3طرح موضوع توسط اداره کل در هيأت نظارت استان.
 -4ورود اطالعات مربوط به صورتجلسه هيأت نظارت استان (پذيرش يا رد درخواست) توسط رئيس اداره
موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمي استان در پرتال .
-5صدور موافقنامه اصولي توسط مرکز معين.
 -6معرفي مکان توسط موسس ،تعيين وقت بازرسي توسط بازرس مرکز
-7بازديد از مکان معرفي شده توسط بازرس/بازرسان مرکز و تائيد ياعدم تائيد در پرتال
 -8پيشنهاد نام آموزشگاه از سوی موسس و تائيد يک نام توسط اداره کل .
 -9ارائه صالحيت های فردی (عدم سوء پيشينه و اعتياد)توسط متقاضي (صرفا متقاضي حقيقي) .
 -10ورود اطالعات صالحيت های فردی(عدم سوء پيشينه و اعتياد) پس از اخذ پاسخ الزم از مراجع مربوطه به
پرتال و معرفي به حراست توسط مرکز .درج نظرحراست در پرتال توسط مرکز
 -11معرفي مکان آموزشگاه به اداره اماکن و اخذ تائيد اماکن و درج تائيد يا عدم تائيد توسط مرکز .
 -12معرفي تجهيزات توسط موسس و تعيين زمان بازرسي توسط مرکز در پرتال.
 -13تائيد تجهيزات توسط بارزس مرکز در پرتال.
 -14اعالم نام کاربری و رمز عبور به موسس توسط مرکز.
-15معرفي مربي واجد شرايط به مرکز توسط موسس از طريق پرتال و شروع فرآيند صدور ابالغ مربي.
-16اعالم برنامه کاری آموزشگاه به مرکز توسط موسس.
- 18پرداخت هزينه صدور پروانه تاسيس توسط موسس از طريق پرتال توسط موسس.
 -19تائيد نهائي رشته ها و حرفه های آموزشي توسط کارشناس مرکز بر اساس بازرسي های انجام شده از
تجهيزات و مکان آموزشگاه .
 -20ابطال تمبر مالياتي (موضوع بند 11ماده  46قانون ماليات های مستقيم مصوب  1380/11/27مجلس
شورای اسالمي) توسط موسس
 -21تائيد نهائي اداره کل و صدور پروانه تاسيس و مجوز عناوين دوره های آموزشي آموزشگاه توسط اداره کل.

