
 بسمه تعالی

 فرم درخواست صدور اولیه پروانه تاسیس 

 متقاضی حقیقی :

 شماره ملی : فرزند: خانم/ آقاي :
تاریخ تولد :         /         /            شماره شناسنامه :    

13 
 مرد       جنسیت : زن  صاره از :

 مذهب : دین : ملیت : تابعیت :
 رشته تحصیلی : مقطع تحصیلی :

             وضعیت نظام وظیفه :پایان خدمت 
 معافیت 

 متاهل                وضعیت تاهل :  مجرد   نوع معافیت :

 نمی باشم                                 عضو هیات علمی دانشگاه : می باشم 
 متقاضی حقوقی : 

 آدرس ومحل سکونت و تلفن متقاضی :    

 : نام محل اشتغال            دولتی           خصوصی           شاغل        غیر شاغل  وضعیت اشتغال متقاضی :

 آدرس محل اشتغال :

 حرفه هاي مورد درخواست  رشته / رشته هاي مورد تقاضا: موضوع درخواست : 
 صدور اولین پروانه تاسیس  

 
لیست حرفه هاي درخواستی مندرج در  

 پورتال ضمیمه گردد .
 تاسیس شعبه شهري /روستایی  

 
 

        برادران                     ویژه آموزش به :خواهران 

 روستایی : منطقه / ناحیه :                    متقاضی تاسیس در استان :                                                شهر:

عات ارائه شده وبا پذیرش مراتب فوق درخواست خود را به اداره کل آموزش فنی اینجانب                                                     ضمن تائید اطال

 وحرفه اي استان تقدیم می دارم .

 نام ونام خانوادگی :          

 تاریخ : 

 امضاء:

   

 تاریخ ثبت : شماره ثبت : شرکت /موسسه /نهادهاي عمومی 
 موضوع فعالیت شرکت / موسسه / نهاد هاي عمومی  ....

 مشخصات مدیر عامل /رئیس هیئت مدیره /نماینده  نهادهاي عمومی 
 باالترین مقام اجرایی (مدیرعامل /رئیس هیات مدیره /نماینده نهادهاي عمومی ) خانم / آقاي : 

تاریخ تولد :    /      /              شماره شناسنامه :
13 

 مرد     جنسیت :زن  صادره از :

 مذهب: دین : ملیت : تابعیت
 رشته تحصیلی : مقطع تحصیلی:

 متاهل                وضعیت تاهل :  مجرد   نوع معافیت : معافیت              وضعیت نظام وظیفه :پایان خدمت 
 شماره وتاریخ حکم کارگزینی :                                    سمت :                            سابقه کا ر:  مشخصات حکم کارگزینی نماینده نهادهاي عمومی :



 / نماینده نهادهاي عمومی) :نماینده شخص حقوقی  عمومی متقاضی دریافت پروانه تاسیس  (فرد حقیقی /شرایط 

 تابعیت جمهوري اسالمی ایران  -1

 و التزام عملی به احکام دینی وداشتن حسن شهرت اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اسامی جمهوري اسالمی ایران  -2

ام به رعایت قانون و التزصالحیت اخالقی ، سیاسی ، فرهنگی و عدم وابستگی به رژیم گذشته به تشخیص هیات نظارت استان بودن دارا  -3

 اساسی جمهوري اسالمی ایران 

 نداشتن سوء پیشینه کیفري موثر  -4

 عدم سابقه محکومیت کیفري موثر که باعث محرومیت از حقوق اجتماعی باشد  -

 عدم اشتهار به فساد اخالقی وتجاهر به فسق  -

 عدم اعتیاد به مواد مخدر   -

نباشد تایید وي  به آموزش  ه تشخیص پزشک معتمد سازمان مانع ایفاي وظایف مربوطدارا بودن سالمت جسم وروان (درصورتی که معلولیت ب -5

 )به عنوان موسس بالمانع است 

 دارا بودن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم ( براي آقایان )  -6

 سال سن  25داشتن حداقل -7

 دارا بودن حداقل مدرك فوق دیپلم  -8

براي سایر رشته ها و حرفه هابراساس نمونه برگ اولیت بندي متقاضیان  50 وحرفه هاي  پرتراکم و امتیاز براي رشته ها 80کسب حداقل امتیاز  -9

 تاسیس آموزشگاههاي فنی وحرفه اي آزاد)

 شاغل دولت نباشد .(به استثناي اعضاي هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی ) -10

 مدارك الزم :

 یان حقیقی / حقوقی (باالترین مقام اجرایی مدیر عامل /رئیس هیات مدیره )/نماینده نهاد عمومی الف : مدارك الزم براي کلیه متقاض
 (با ذکر نام ونام خانوادگی در پشت آنها ) 3*4یک قطعه عکس  -1

 تصویر شناسنامه (از تمام صفحات )وتصویر کارت ملی پشت ورو  -2

 برادران )تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیقه یا معافیت دائم (براي  -3

 تصویر آخرین مدرك تحصیلی  -4

  ارائه مدارك و مستندات مثبته مطابق با فرم پیوست (الویت بندي متقاضیان تاسیس آموزشگاههاي فنی وحرفه اي آزاد)  -5

  ب : مدارك الزم براي متقاضیان حقوقی (باالترین مقام اجرایی مدیر عامل / رئیس هیات مدیره )
 ارائه اساسنامه و مدارك مربوط به ثبت شرکت یا موسسه وآخرین تغییرات مندرج در اساسنامه و آگهی ثبت روزنامه رسمی  -1

 ارائه مدارك مربوط به اساسنامه در شرف تاسیس  -2

 ارائه سایر مدارك و مستندات مربوطه -3

  مدارك الزم براي متقاضیان نهادهاي عمومی -ج
 ومی معرفی نامه نماینده نهاد عم -1

 ارائه حکم کارگزینی  -2

 ارائه سایر مدارك و مستندات مربوطه  -3
 موارد مندرج در توضیحات فوق الذکر را مطالعه نمودم .

 نام ونام خانوادگی           

 امضاء:          

 35253006-8تلفن تماس :_ ان آیت ا... خامنه اي ( مرکز یک ) در شهرستان یزد متقاضیان تاسیس آموزشگاه برادران به آدرس بلوار یزدباف مرکز اموزش فنی و حرفه اي برادر

 35253198تلفن تماس : _ خواهران  3متري امام شهر مرکز آموزش فنی وحرفه اي شماره  52موزشگاه خواهران به آدرس ابتداي آدر شهرستان یزد متقاضیان تاسیس 

 وحرفه اي شهرستان مربوطه مراجعه  نمایند .متقاضیان تاسیس آموزشگاه در شهرستانها به مراکز آموزش فنی 
 


