
 
    

                                                                
                                                   اداره �ل آ�وزش ��ی و��� ا  ی ا�تان �د

 
 

                                               
 با سالم و ص�وات � ��مد وآل ��مد (ص) 

      و تاریخ                                     با احترام ، اینجانب                                           دارنده موافقتنامه اصولی آموزشگاه / گروه به شماره               
وبه نشانی         در استان                            شهرستان  /شهر / منطقه /ناحیه /روستا                              کد پستی                 

......... براساس آخرین استانداردهاي سازمانی به منظور ................................................................................ شماره تلفن تماس ..........
از نتیجه  و پذیرد  بازدید واعالم نظر کارشناسان آن سازمان معرفی می نماید. خواهشمند است دستور فرمائید اقدام الزم صورت

 مطلع نمائید .  اینجانب را
 این قسمت توسط متقاضی تکمیل گردد .

 ترسیم کروکی نشانی محل ترسیم کروکی فضاي داخلی محل
عالوه بر ترسیم کروکی خطی در این فرم ارائه نقشه یا کروکی ترسیم شده با اندازه داخل 

 به پیوست این فرم الزامی می باشد .
 ( پیشنهاد می گردد توسط موسس از طریق نرم افزار اتوکد طراحی شود )

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
نظارت بر اماکن عمومی براي ایجاد آموزشگاه فنی وحرفه اي آزاد را مطالعه نموده ام و با ضمنا ضوابط انتظامی اعالم شده از سوي اداره 

 رعایت ضوابط آن محل فوق را معرفی می نمایم .
 
 

 امضاء    تاریخ :     نام و نام خانوادگی موسس :
  

 نمونه برگ شماره چهار 

     موضوع درخواست :   اولین پروانه تاسیس 

           تغییر مکان :          تمدید پروانه تاسیس     

               ایجاد رشته جدید :         تاسیس شعبه : 

  تغییر رشته :   

 عنوان رشته هاي مورد تقاضا:

1- 

2-  

 

     

 بازدید مکانمعرفی و 

  1صفحه 



 

 

 نوع مالکیت محل :   -1

 سایر   ساله  1استیجاري    ساله  2-5استیجاري    شخصی

 نوع کاربري ساختمان :  -2

 کاربري تجاري   کاربري مسکونی   کاربري اداري   کاربري آموزشی  

 مساحت فضاي مفید آموزشی با ظرفیت آموزش  ......  نفر : ( باتوجه به نمون برگ شماره دوازده ) -3

 مطابق استاندارد نیست ( ............ مترمربع)     ............. مترمربع)مطابق استاندارد( 

 مساحت فضاي مفید اداري : ( باتوجه به نمون برگ شماره دوازده )  -4

 مطابق استاندارد ( ............ مترمربع)     مطابق استاندارد می باشد ( ............. مترمربع)

 )پروانه ساخت یا سند مالکیت) چند سال می باشد ؟ (پروانه ساخت یا سند مالکیت حتماً رویت گرددعمر ساختمان (براساس  -5

 نفر یک سرویس)   20وجود سرویس بهداشتی (به ازاي هر   -6

  کمتر از حد نصاب ( ............... سرویس )     مطابق حد نصاب ( ................ سرویس )

 خانه :وجود کتابخانه و نماز  -7

  هیچکدام ( بایستی ایجاد شود )     فقط کتابخانه دارد فقط نمازخانه دارد  نمازخانه و کتابخانه دارد 

 رعایت ایمنی و استحکام ساختمان : -8

  اسکلت فلزي بدون شناژ    اسکلت فلزي یا بتنی با شناژ یکپارچه

 سایر (باذکر نوع اسکلت)        پی آجري 

 مناسب بودن موقعیت محلی آموزشگاه به لحاظ دسترسی و سهولت ایاب و ذهاب   -9

 متر تا اولین ایستگاه حمل و نقل عمومی)  250نامطلوب (بیش از  متر تا اولین ایستگاه حمل و نقل عمومی)  250مطلوب (حداکثر 

 

 

 نمونه برگ شماره چهار 

  2صفحه 



 

 :ظرفیت فضاي مفید آموزشی  -10

 عنوان کارگاه ردیف
 مساحت فضاي مفید آموزشی 

 به مترمربع

 ظرفیت پذیرش قابل قبول ( نفرساعت ) 

براساس حداقل سرانه فضاي مفید آموزشی 

 استاندارد

1    

2    

3    

4    

5    

 وضعیت روشنایی و تناسب نور در کارگاه ها و کالس ها :   -11

 مطابق استاندارد نیست ( بایستی اصالح شود )     ) مطابق استاندارد ( مورد تائید است

 سیستم تهویه سرمایش و گرمایش در کارگاه ها و کالس ها :  -12

 مطابق استاندارد نیست ( بایستی اصالح شود )     مطابق استاندارد است ( مورد تائید می باشد )

 ر ، سطل زباله و نظافت سرویس ها) :تجهیز و نظافت سرویس بهداشتی (شامل صابون مایع ، بوگی  -13

 درصد)  90درصد و کمتر از  70مطلوب (بیش از      بسیار مطلوب (مطابق استاندارد) 

 درصد)  50نامطلوب (کمتر از    درصد)  70درصد و کمتر از  50متوسط (بیش از 

 ر کارگاه ها : وجود وسایل کمک هاي اولیه و تجهیزات آتش نشانی و سیستم اطفاء حریق د  -14

   مطلوب (دو سوم کارگاه ها به تمام سیستم ها مجهز هستند)   بسیار مطلوب (تمام کارگاه ها به تمام سیستم ها تجهیز هستند) 

 نامطلوب متوسط (حدود نیمی از کارگاه ها به تمام سیستم ها تجهیز هستند ) 

 

 

 نمونه برگ شماره چهار 

 3صفحه 



 

ــی از            -15 ــمومیت ناشــ ــی ، مســ ــرق گرفتگــ ــه بــ ــی در زمینــ ــات ایمنــ ــایل و امکانــ ــه وســ ــا بــ ــاه هــ ــه کارگــ ــز کلیــ  تجهیــ

 گازهــــاي ســــمی (در رشــــته هــــاي متناســــب) و... شــــامل تهیــــه تهویــــه مطبــــوع ، چــــاه ارت ، تاسیســــات الکتریکــــی            

 :استاندارد 

 مطلوب     بسیار مطلوب (مطابق استاندارد) 

 وجود ندارد (ضعیف)      متوسط (با قابلیت اصالح)

 وضعیت نسبی رنگ آمیزي دیوارها ، درها و پنجره ها و نظافت کارگاه ها و کالس ها :   -16

 مطابق استاندارد نیست ( بایستی بازسازي گردد )     ابق استاندارد ( مورد تائید است مط

  

 امضاء :    تاریخ :       نام ونام خانوادگی بازرس : 

 

 :  امضاء    تاریخ :     نام ونام خانوادگی مسئول موسسات کارآموزي آزاد : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه برگ شماره چهار 

  4صفحه 


