
 

 تاسیس پروانه تمدید درخواست فرم

 ملی شماره و................................ شناسنامه شماره به ........................... فرزند ........................................ اینجانب

 پروانه داراي ................دین ............. ملیت .............. از صادره ................................ تولد تاریخ.............................................

 نحوه نامه آئین متن از دقیق اطالع با که می باشم       ..……………………و  تاریخ ..........................................شماره به تاسیس

 آموزشگاه تاسیس پروانه تمدید تقاضاي وزیران محترم هیئت 18/5/85مصوب  آزاد اي حرفه و فنی آموزشگاههاي اداره و تشکیل

    به آموزش مخصوص  ..........................................م نا به .............................................. هاي رشته/رشتهدر آزاد اي حرفه و فنی

 اي حرفه و فنی آموزشگاههاي اداره و تشکیل نحوه نامه آئین مقررات کلیه که شوم می متعهد و نمایم می را برادران / خواهران

 درپشت شده اعالم مدارك ارائه ضمن لذا و بگذارم اجرا مورد به را کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان مقررات همچنین و آزاد

 : گردد می اعالم ذیل موارد فرم

 آموزشگاه: مدیران مشخصات -1

 تاریخ اعتبار ابالغ مدیریت  تاریخ ابالغ مدیریت  شماره ابالغ مدیریت  نام ونام خانوادگی  ردیف 
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 : ایمیل آدرس

  آموزشگاه آدرس-2

....................................................................................................................................................................................
............................ 

 شماره تلفن هاي آموزشگاه  ..............................................  ............................. آموزشگاه کدپستی

 منزل ..................................................................................................................... آدرس -3

 ......................... موبایل منزل...........................شماره تلفن شماره .......................... منزل دپستیک                 

 

 :امضاء                          :کننده درخواست خانوادگی ونام نام                                     : درخواست تاریخ

 

 

 

 
 
 

 

 اداره �ل آ�وزش ��ی و��� ای ا�تان �د 

 

 اداره و تشکیل نحوه نامه آیین ضوابط و مقررات کلیه رعایت به منوط آموزشگاه تاسیس پروانه تمدید ، آن تبصره و 10 ماده و 9 ماده مفاد رعایت در

 قابل اند ننموده رفع را سازمان سوي از شده اعالم تخلف موارد که آموزشگاههایی از دسته آن تاسیس پروانه لذا . باشد می آزاد اي حرفه و فنی آموزشگاههاي

 .گرفت خواهد صورت قانونی اقدام 21 ماده تبصره در مقررات برابر و باشد تمدیدنمی



 
 

 درخصوص تکمیل اطالعات آموزشگاه و پایش و بروز رسانی اطالعات در پورتال سازمان  -4

 قابل بررسی است        بالمانع نمی باشد       تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه .................................. بالمانع است            

 .................................................... نام ونام خانوادگی     امضاء           

 : درخصوص فعالیت و آمار قابل قبول آموزشگاه  -5

                       % طرح توجیهی )      75تمدید یکساله ( عملکرد  

 نفر ساعت در سال )  6000% از طرح توجیهی یا 85تمدید پنج ساله ( عملکرد             

 قابل بررسی است        بالمانع نمی باشد       تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه .................................. بالمانع است            

 ....................... نام ونام خانوادگی     امضاء.............................          

 درخصوص اعتبار سنجی ( رتبه بندي ) آموزشگاه  -6
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 .................................................... نام ونام خانوادگی     امضاء          

 درخصوص بازرسی وتخلفات آموزشگاه  -7

  قابل بررسی است       بالمانع نمی باشد       تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه .................................. بالمانع است            

 .................................................... نام ونام خانوادگی     امضاء          

 درخصوص تکمیل ورفع نقص پرونده  -8

 قابل بررسی است        بالمانع نمی باشد       تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه .................................. بالمانع است            

 .................................................... نام ونام خانوادگی     امضاء          

 

 مدارك الزم جهت تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه 

 ارائه اصل پروانه تاسیس و اصل عناوین مجاز دوره هاي آموزشی قبلی  -1

 ریال از اداره کل امور مالیاتی  50000 تمبر مالیاتی بمبلغ -2
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