
 شناسنامه خدمت

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارسنام دستگاه:

 آنها بر عملکرد نظارت و اعتبارسنجی و های آزاد آموزشگاه تأسیس مجوز صدور عنوان خدمت / وظيفه:

 ماهيت خدمت / وظيفه:

 حمايتی                 تصدی گری                 حاکميتی                                                

صدور مجوزهای تاسيس آموزشگاه برای متقاضيان تاسيس آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای و نظارت بر شرح خدمت / وظيفه:

 عملکرد آنها

 که دارای شرايط مندرج در آيين نامه باشند یهمه اشخاص حقيقی و حقوقمعرفی خدمت گيرنده )گان(:

، اعتبار و تمديد کارت مديريت ، صدور و تمديد کارت مربيگریصدور و تمديد پروانه تاسيس ، صدور خدمت:انواع زير گروه های 

 و نظارت بر عملکرد آنها، تعيين شهريه دوره های آموزشی سنجی آموزشگاهها 

 کانال های کنونی ارائه خدمت:

 (مرکز 40حضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته )تعداد مرکز:      

 (---------)تعداد دفتر:  ICTدفاتر پيشخوان و دفاتر خدمات روستايی      

 جايگاه وب                                                  ساير کانال ها:      

 روش ارائه خدمت الکترونيکی:

 ارائه خدمت به صورت غير الکترونيکی     

 گی ارائه خدمت و امکان دريافت کاربرگ از طريق وباطالع رسانی الکترونيکی از چگون     

 تراکنشی                                تعاملی                            

 ذکر ضرورت های مراجعه حضوری:

 تشکيل پرونده متقاضيان و بازرسی های تجهيزات و اماکن به صورت حضوری انجام می گيرد

 نفر در سال 4000 گيرندگان:آمار تعداد خدمت 

 سطح ارائه خدمت الکترونيکی:

 استانی                  شهری                         روستايی ملی                            منطقه ای                              

 نوع خدمت:

G2G                                   G2C                   G2B                             B2B                           B2C 

 سه بار در سال تعداد دوره ها / تعداد دفعات ارائه خدمت به ذينفع در يك بازه يکساله:

 سه ماه مدت زمان ارائه خدمت:

 ريال 50000 هزينه مستقيم ارائه خدمت )ريال(:

 - ارائه خدمت )در صورت وجود( )ريال(:بهای تمام شده 

 بلهسا توسط دستگاه قابل ارائه است؟عالم و .......( است، يا اينکه رأآيا ارائه خدمت نيازمند همکاری بين سازمانی )مانند اطالعات، است

 تاستعالم از اداره اماکن ، نيروی انتظامی و اداره بهداش نيازمندی های احراز هويت حقيقی و حقوقی:

 نيازمندی ها به ديگر پايگاه های اطالعات پايه کشور:



 

 شناسنامه خدمت

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارسنام دستگاه:

 مهارت آموزشی های دوره برگزاری عنوان خدمت / وظيفه:

 ماهيت خدمت / وظيفه:

 حمايتی                                تصدی گری  حاکميتی                                                

 ارائه مهارتهای فنی به متقاضيان و جوانان جويای کار و ارتقا مهارت شاغلين شرح خدمت / وظيفه:

 همه اقشار جامعه معرفی خدمت گيرنده )گان(:

 مون های مهارتیثبت نام متقاضيان ، ارائه آموزشهای تئوری و عملی ، معرفی به آزانواع زير گروه های خدمت:

 کانال های کنونی ارائه خدمت:

 (آموزشگاه خصوصی 800دولتی و  40حضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته )تعداد مرکز:      

 (---------)تعداد دفتر:  ICTدفاتر پيشخوان و دفاتر خدمات روستايی      

 جايگاه وب                                                  ساير کانال ها:      

 روش ارائه خدمت الکترونيکی:

 ارائه خدمت به صورت غير الکترونيکی     

 اطالع رسانی الکترونيکی از چگونگی ارائه خدمت و امکان دريافت کاربرگ از طريق وب     

 تراکنشی                                      تعاملی                      

 ذکر ضرورت های مراجعه حضوری:

 تشکيل پرونده و شرکت در دوره های آموزشی

 حدود پنجاه هزار نفر در سالآمار تعداد خدمت گيرندگان:

 سطح ارائه خدمت الکترونيکی:

 استانی                  شهری                         روستايی              ملی                            منطقه ای                 

 نوع خدمت:

G2G                                   G2C                   G2B                             B2B                           B2C 

 بار در سال 3 به ذينفع در يك بازه يکساله: تعداد دوره ها / تعداد دفعات ارائه خدمت

 ماه 3ميانگين  مدت زمان ارائه خدمت:

 ريال و در بخش خصوصی براساس شهريه اعالم شده 70000در بخش دولتی هزينه مستقيم ارائه خدمت )ريال(:

 -بهای تمام شده ارائه خدمت )در صورت وجود( )ريال(:

 خيرسازمانی )مانند اطالعات، استعالم و .......( است، يا اينکه رأسا توسط دستگاه قابل ارائه است؟ آيا ارائه خدمت نيازمند همکاری بين

 نيازمندی های احراز هويت حقيقی و حقوقی:

 نيازمندی ها به ديگر پايگاه های اطالعات پايه کشور:



 

 شناسنامه خدمت

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارسنام دستگاه:

 مهارتی های آزمون برگزاری خدمت / وظيفه:عنوان 

 ماهيت خدمت / وظيفه:

 تصدی گری                                 حمايتی حاکميتی                                                

 تعيين سطح مهارت های فنی افراد شرح خدمت / وظيفه:

 همه اقشار جامعه معرفی خدمت گيرنده )گان(:

 صدور و تمديد گواهينامه های مهارتی ثبت نام در آزمون ، شرکت در آزمون های تئوری و عملی انواع زير گروه های خدمت:

 کانال های کنونی ارائه خدمت:

 (40و مراکز وابسته )تعداد مرکز: حضور در دفاتر دستگاه      

 (---------)تعداد دفتر:  ICTدفاتر پيشخوان و دفاتر خدمات روستايی      

 جايگاه وب                                                  ساير کانال ها:      

 روش ارائه خدمت الکترونيکی:

 ارائه خدمت به صورت غير الکترونيکی     

 اطالع رسانی الکترونيکی از چگونگی ارائه خدمت و امکان دريافت کاربرگ از طريق وب     

 تعاملی                                                      تراکنشی      

 ذکر ضرورت های مراجعه حضوری:

 شرکت متقاضی در آزمون های کتبی و عملی

 پنجاه هزار نفر در طول سالحدود  آمار تعداد خدمت گيرندگان:

 سطح ارائه خدمت الکترونيکی:

 استانی                  شهری                         روستايی ملی                            منطقه ای                              

 نوع خدمت:

G2G                                   G2C                   G2B                             B2B                           B2C 

 بيش از يکصد بار تعداد دوره ها / تعداد دفعات ارائه خدمت به ذينفع در يك بازه يکساله:

 ساعت 4 مدت زمان ارائه خدمت:

 ريال 150000هزينه مستقيم ارائه خدمت )ريال(:

 -ارائه خدمت )در صورت وجود( )ريال(: بهای تمام شده

 خيرآيا ارائه خدمت نيازمند همکاری بين سازمانی )مانند اطالعات، استعالم و .......( است، يا اينکه رأسا توسط دستگاه قابل ارائه است؟

 نيازمندی های احراز هويت حقيقی و حقوقی:

 نيازمندی ها به ديگر پايگاه های اطالعات پايه کشور:



 شناسنامه خدمت

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارسنام دستگاه:

 مهارت ملی مسابقات برگزاری عنوان خدمت / وظيفه:

 ماهيت خدمت / وظيفه:

 تصدی گری                                 حمايتی حاکميتی                                                

 شناسايی نخبگان مهارتی کشور  شرح خدمت / وظيفه:

 جوانان دارای شرايط خاص سنی مطابق دستور العمل معرفی خدمت گيرنده )گان(:

 ثبت نام متقاضيان ، برگزاری آزمون مهارتی در سطوح شهرستان ، استان و کشور انواع زير گروه های خدمت:

 کانال های کنونی ارائه خدمت:

 (40حضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته )تعداد مرکز:      

 (---------)تعداد دفتر:  ICTدفاتر پيشخوان و دفاتر خدمات روستايی      

 جايگاه وب                                                  ساير کانال ها:      

 روش ارائه خدمت الکترونيکی:

 ارائه خدمت به صورت غير الکترونيکی     

 اطالع رسانی الکترونيکی از چگونگی ارائه خدمت و امکان دريافت کاربرگ از طريق وب     

 تعاملی                                                      تراکنشی      

 ذکر ضرورت های مراجعه حضوری:

 و تشکيل پروندهبررسی شرايط متقاضيان ثبت نام 

 نفر در سال 5000 آمار تعداد خدمت گيرندگان:

 سطح ارائه خدمت الکترونيکی:

 استانی                  شهری                         روستايی ملی                            منطقه ای                              

 نوع خدمت:

G2G                                   G2C                   G2B                             B2B                           B2C 

 يك بار تعداد دوره ها / تعداد دفعات ارائه خدمت به ذينفع در يك بازه يکساله:

 ساعت 10 مدت زمان ارائه خدمت:

 رايگان هزينه مستقيم ارائه خدمت )ريال(:

 -بهای تمام شده ارائه خدمت )در صورت وجود( )ريال(:

 خيرآيا ارائه خدمت نيازمند همکاری بين سازمانی )مانند اطالعات، استعالم و .......( است، يا اينکه رأسا توسط دستگاه قابل ارائه است؟

 نيازمندی های احراز هويت حقيقی و حقوقی:

 ت پايه کشور:نيازمندی ها به ديگر پايگاه های اطالعا

 



 شناسنامه خدمت

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارسنام دستگاه:

 آموزشی کتب و استانداردها تهیه عنوان خدمت / وظيفه:

 ماهيت خدمت / وظيفه:

 تصدی گری                                 حمايتی حاکميتی                                                

 تهيه فهرست توانايی های الزم برای احراز مشاغل فنی و مهارتی و کتب آموزشی مورد نياز شرح خدمت / وظيفه:

 همه اقشار جامعه معرفی خدمت گيرنده )گان(:

 بروز رسانی استانداردهای مهارتی متناسب با پيشرفت تکنولوژی انواع زير گروه های خدمت:

 کانال های کنونی ارائه خدمت:

 (40و مراکز وابسته )تعداد مرکز: حضور در دفاتر دستگاه      

 (---------)تعداد دفتر:  ICTدفاتر پيشخوان و دفاتر خدمات روستايی      

 جايگاه وب                                                  ساير کانال ها:      

 روش ارائه خدمت الکترونيکی:

 ارائه خدمت به صورت غير الکترونيکی     

 اطالع رسانی الکترونيکی از چگونگی ارائه خدمت و امکان دريافت کاربرگ از طريق وب     

 تعاملی                                                      تراکنشی      

 ذکر ضرورت های مراجعه حضوری:

 نيازی به مراجعه حضوری ندارد

 بيش از يك ميليون نفر در سال آمار تعداد خدمت گيرندگان:

 سطح ارائه خدمت الکترونيکی:

 استانی                  شهری                         روستايی ملی                            منطقه ای                              

 نوع خدمت:

G2G                                   G2C                   G2B                             B2B                           B2C 

 نامحدود تعداد دوره ها / تعداد دفعات ارائه خدمت به ذينفع در يك بازه يکساله:

 دقيقه 1 مدت زمان ارائه خدمت:

 رايگان هزينه مستقيم ارائه خدمت )ريال(:

 -بهای تمام شده ارائه خدمت )در صورت وجود( )ريال(:

 خيرآيا ارائه خدمت نيازمند همکاری بين سازمانی )مانند اطالعات، استعالم و .......( است، يا اينکه رأسا توسط دستگاه قابل ارائه است؟

 نيازمندی های احراز هويت حقيقی و حقوقی:

 ات پايه کشور:نيازمندی ها به ديگر پايگاه های اطالع

  



 شناسنامه خدمت

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارسنام دستگاه:

 شغلی هدایت و آموزشی مشاوره عنوان خدمت / وظيفه:

 ماهيت خدمت / وظيفه:

 تصدی گری                                 حمايتی حاکميتی                                                

 ارائه مشاوره های آموزشی و شغلی به متقاضيان شرح خدمت / وظيفه:

 همه اقشار جامعه معرفی خدمت گيرنده )گان(:

 ثبت نام و ارائه مشاوره انواع زير گروه های خدمت:

 کانال های کنونی ارائه خدمت:

 (40 حضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته )تعداد مرکز:     

 (---------)تعداد دفتر:  ICTوان و دفاتر خدمات روستايی دفاتر پيشخ     

 جايگاه وب                                                  ساير کانال ها:      

 روش ارائه خدمت الکترونيکی:

 ارائه خدمت به صورت غير الکترونيکی     

 امکان دريافت کاربرگ از طريق وباطالع رسانی الکترونيکی از چگونگی ارائه خدمت و      

 تعاملی                                                      تراکنشی      

 ذکر ضرورت های مراجعه حضوری:

 در صورت لزوم بازديد متقاضی از کارگاههای آموزشی

 نفر در سال 10000 آمار تعداد خدمت گيرندگان:

 سطح ارائه خدمت الکترونيکی:

 استانی                  شهری                         روستايی ملی                            منطقه ای                              

 نوع خدمت:

G2G                                   G2C                   G2B                             B2B                           B2C 

 نامحدود تعداد دوره ها / تعداد دفعات ارائه خدمت به ذينفع در يك بازه يکساله:

 يك ساعتمدت زمان ارائه خدمت:

 ريال 40000 هزينه مستقيم ارائه خدمت )ريال(:

 -بهای تمام شده ارائه خدمت )در صورت وجود( )ريال(:

 خيرهمکاری بين سازمانی )مانند اطالعات، استعالم و .......( است، يا اينکه رأسا توسط دستگاه قابل ارائه است؟آيا ارائه خدمت نيازمند 

 نيازمندی های احراز هويت حقيقی و حقوقی:

 نيازمندی ها به ديگر پايگاه های اطالعات پايه کشور:

 


