
 (( سیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزادراهنمای طرح توجیهی تأ)) 

 

 عنوان می شود.  موضوع طرح غیردولتی قی یا حقوقی یتقاضای شخص حق اساس بر : موضوع طرح -1

 در رشته .......................تأسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد 

 

است از لحاظ کارآفرینی،  1در بند  موضوع طرح مورد نظرسیس آموزشگاه که دالیل و اهداف تأ :اهداف طرح -2

 .بطور شفاف بیان گردد اشتغال زاییدرآمدزایی، پاسخگویی به نیاز بازار، 

 

آن و جایگاه آن در چشم انداز  اهدافپس از تحقق  (1وظایف و کارکردهای موضوع طرح )بند  :ماموریت طرح -3

 .شرح داده شود مشخص شده

 

سیس یک که مهمترین استراتژی را برای تأ 1های محقق ساختن اهداف موضوع طرح در بند  روش :طرح استراتژی -4

 .تشریح شود آموزشگاه بیان می کند

 

 :های فنی و حرفه ای آزاد فعال در منطقه آموزشگاههای  شرایط و  ویژگی -5

)محل تشکیل پرونده( و کسب اطالع از تعداد آموزشگاههای موجود در شهرستان و مشخص  مرکز معینهماهنگی با 

 .در مناطقی که ظرفیت اسمی آنها تکمیل شده باشد شدن رشته آموزشی کم تراکم و پرتراکم

 آیا شناختی راجع به نحوه فعالیت آنها به عنوان رقبا دارید؟ -5-1

انجمن صنفی در رشته مربوطه مشاوره مرکز معین و با های فعال در منطقه یا مناطق مورد نظر  آموزشگاه خصوصدر

 .دتا متحمل ضرر و زیان نشود بعمل آورسنجی نیازو سپس کرده 

 :از وضعیت بازار و دالیل توجیهی تاسیس خود بیان نمائید نحوه شناخت و ارزیابی خود را -5-2

 و مشاوره با انجمن صنفی مربوطه اقدامسنجی از وضعیت بازار نیازبه نسبت  حتماًها  آموزشگاهبا توجه به ازدیاد و فراوانی 

 .یدبیان نما در رشته مورد نظر راایجاد آموزشگاه  نسبت به و سپس دالیل توجیهی 
 

زاد فعال های فنی وحرفه ای آ ظرفیت آموزشگاهتوجه به  با دهدمواردی که نشان  ل وبیان دالی نیاز سنجی آموزشی: -6

ضا او جمع آوری اطالعات و شناخت منطقه مورد تق سنجش الزم بررسی و منطقه هنوز نیاز آموزشی وجود دارد و هر در

 .شودتوسط متقاضی انجام 

 

مربی  منابع انسانی از جمله وضعیتاز منظور  : های منابع انسانی جهت تحقق اهداف طرح وضعیت و ویژگی -7

ق ضوابط و تما باید واجد شرایط تعیین شده طبمربی ح  در نظر داشته باشید .است خدماتی آموزشگاه، کادر اداری و نیروی

 .دباشو اصالحات انجام شده ی فنی و حرفه ای آزاد ها عمل اجرایی آئین نامه آموزشگاهدستورال

 

ه بیان دالئل خود نسبت بو بررسی کلیه جوانب با توجه به وضعیت مالی  متقاضی :دالئل توجیهی و اقتصادی طرح -8

 مذکور اقدام نماید.

 



 پیش بینی هزینه: -9

به سامانه ملی استاندارد  با توجه به انتخاب نوع رشته آموزشی متقاضی :جدول هزینه های تجهیزات -9-1

تجهیزات در جدول  لیستمراجعه و با توجه به حرفه آموزشی مورد نظر مهارت و استانداردهای آموزشی 

 ریال قید شود()مبلغ به  نماید.با قید قیمت تکمیل بطور کامل مذکور 

 ز بخش خدمات از رشته فناوری اطالعات ا icdlحرفه آموزشی کاربر  به عنوان مثال :

عنوان سایر ا آموزشی و.... ب کتبماژیک،  آموزشی مانندکمک وسایل سایر  تجهیزات اساسی در جدول قید و : توضیح

 تجهیزات در یک سطر درج گردد.

 ابزار مورد نظر میباشد. وهای فنی دستگاه  یگویژ شرکت سازنده و مارك و منظور، درستون مشخصات 

 اداری و.... میباشد.ستگاه به عنوان وسایل کمک آموزشی، کارگاهی، درستون نوع کاربری ابزار ود 

 

  :فضای آموزشگاههزینه تهیه  -9-2

 وضعیت محل آموزشگاه از لحاظ تملیکی یا اجاره ای مشخص شود. -9-2-1

 نوع کاربری فضای آموزشگاه از لحاظ تجاری، مسکونی، ادراری یا آموزشی مشخص شود. -9-2-2

صورتی که در  و (3-2-9) ت جدول هزینه خرید و استهالك آموزشگاهتملیکی است قسم ر صورتی که ملک متقاضید

 .تکمیل گردد (4-2-9) آموزشگاهت جدول هزینه اجاره بهای محل ملک استیجاری است قسم

 

 :جدول هزینه های جاری -11

، ی و سایر کارکنان، هزینه تبلیغاتمانند: هزینه مصرف آب، برق، تلفن، گاز، تلفن، حقوق مدیر و مرب جاری های هزینه

 و در جدول مربوطه قید شود.  محاسبه ماهیانهبه ریال و بصورت  ها مواد مصرفی، بیمه و سایر هزینه

 

 پیش بینی درآمد: -11

 ظرفیت اسمی آموزشگاه:و  (ل پیش بینی جذب كارآموز)سالیانهجدو -11-1

مراجعه و این کشور و اداره کل  سازمان آموزش فنی و حرفه ای به سایتجهت پیش بینی و محاسبه درآمد از شهریه کارآموزی 

   مصوب سال جاری تکمیل گردد.یه جدول با توجه به شهر

 :صورتیکه متقاضی تأسیس آموزشگاه دررشته فنآوری اطالعات میباشد : دربعنوان مثال 

 زیرمجموعه رشته فناوری اطالعات  آموزشی نام حرفه ستون حرفه: 

 : نام رشته فناوری اطالعات ستون رشته

 وز در هر حرفه آموزشی در طول یکسال  ستون تعداد نفردوره کارآموز جذب شده: پیش بینی تعداد کارآم

 .درج گرددوزشی که بر اساس نرخ مصوب سازمان... دوره آم شهریه یک نفر هریه:ستون ش

 نفر و درکل پیش بینی دریافت شهریه مربوط به یکسال است. شهریه هر ×: تعداد کارآموز انه عبارتست ازنهایت درآمد سالی در

 

 

 



 آموز:رنحوه جذب كا -11-2 

 .و... ارتباط با ارگانهاتراکت و  -بروشورب کارآموز بصورت تبلیغات مثل نحوه جذدوره سالیانه بیان شود.  هر در میزان جذب کارآموز

 

 پیش بینی تعداد کارآموز ثبت نام شده در هر دوره و درصد کل کارآموزان جذب شده قید شود.  :... نفر دوره........... آزاد -11-3

 

  منابع درآمدی:سایر  -11-4

فصل  22سایر منابع عنوان شده و به استناد ماده صورتی که از فضای آموزشگاه درآمد دیگری کسب می شود در این قسمت  در

 4-11د ورت بنـر اینصـردد. در غیـست گه پیوـوزهای مربوطـتصویر مج 22/12/99نهم ضوابط و دستورالعمل اجرایی ابالغیه 

 ماند. ی سایر منابع درآمد خالی م

  

 (هزینه های جاری سالیانه ویا هزینه استهالك   ارهـهزینه اج) ه هاـهزینوع ـمجم رـکس از : صـود خالـس -12

منطقی حاصل سود  اشد تابو بالطبع بایستی عدد درآمد بزرگتر از عدد هزینه  بدست می آید جموع درآمدهای سالیانهم از

 گردد.

 

، دیعه اجاره ملکجه به سرمایه گذاری طرح اعم از وتو با فعالیت:كل سرمایه گذاری الزم برای شروع  -13

 قید گردد. فعالیت خرید تجهیزات وامکانات و.... کل سرمایه گذاری الزم برای شروع

 

 نحوه تأمین سرمایه آورده شده بیان گردد: 13توجه به جوابیه بند  با :مین سرمایهنحوه تأ -14

 شود.این خصوص به ریال قید  پیش بینی الزم درصورت قصد اخذ وام از بانک،  در :تسهیالت بانكی اخذ -14-1

 .در صورت سرمایه گذاری شخصی، مبلغ سرمایه به ریال قید شود: سرمایه گذاری شخصی -14-2

 

ی ـای قبلـبنده که در واردیـه به مـتوج با :زمان الزم برای بازگشت سرمایه پیش بینی حداكثر -15

 بر حسب ماه قید گردد.  برای بازگشت سرمایهپیش بینی شده ده، مدت زمان ـان شـبی

 

 

  .در پایان طرح توجیهی نام و نام خانوادگی متقاضی، تاریخ درخواست و امضا قید گردد 


