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   در خارج از كشور ي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزادي تاسيس و ادارهشيوه نامه نحوه
  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور هيات نظارت مركزيمصوب 

  
  قدمه :م

به منظور ايجاد المللي حضور موثر در عرصه هاي بينمبني بر سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور محوري سياست باعنايت به    
و به در آن كشورها ساير افراد عالقه مند نيز مقيم ساير كشورها و هم وطن نان پاسخگويي به نيازآموزشي و تعامالت، همراستايي 

هيأت نظارت مركزي سازمان هاي آموزش فني و حرفه اي ايران؛ قابليت اسالمي و افزايش  -منظور توسعه و تعميم فرهنگ ايراني 
 يتشكيل و اداره  ينحوه يدر چارچوب آيين نامه اختيارات قانوني و يآموزش فني و حرفه اي كشور  برابر ضوابط و در حيطه

آموزشگاه هاي  يو اداره تاسيس يهيأت محترم وزيران، شيوه نامه نحوه 18/5/1385آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مصوب 
  جهت اجرا ابالغ مي گردد .مصوب و فني وحرفه اي آزاد در خارج از كشور را به شرح زير 

  تعاريف و اصطالحات : 1ماده
  منظور سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور سازمان : 

  دفتر آموزشگاه هاي آزاد و مشاركت هاي مردمي سازمان  دفتر:
 . استاني ا حرفه وي فن آموزش كل اداره: كل اداره

  )www.portaltvto.comپرتال جامع آموزش فني و حرفه اي به نشاني ( پرتال:
اجرائي آن ازسازمان آموزش فني و  دستورالعملپس از طي مراحل اداري مطابق آئين نامه و  كه حقوقي يا حقيقي شخص موسس:

  ساله دريافت مي نمايد 5با اعتبار  آموزشگاه تاسيس پروانهحرفه اي كشور ، 
مصوب هيات محترم وزيران به شماره نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد منظور آئين نامه آئين نامه :

  يي كه متعاقب آئين نامه مذكور به تصويب آن مرجع برسد.آئين نامه هامي باشد و يا  18/5/1385ه تاريخ 32865ت/56508
آزاد و اصالحات آن  اجرائي آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي فني و حرفه اي دستورالعمل و ضوابطمنظور دستورالعمل :

  كه توسط هيات نظارت مركزي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تصويب مي شود .
به مرجع اصطالحات و واژه هاي تعريف شده در آئين نامه مصوب هيات محترم وزيران به شماره به ر واژه ها و اصطالحات :ساي

  .و بهره برداري است و دستورالعمل هاي ذيل اين آئين نامه قابل استفاده  18/5/1385ه تاريخ 32865ت/56508شماره 

  نحوه ثبت تقاضاي صدور مجوز: 2ماده 
كليه افراد حقيقي و حقوقي متقاضي تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد در خارج از كشور كه داراي شرايط عمومي و اختصاصي 

ارسال  به ادارات كل آموزش فني و حرفه اي استانهامندرج دراين شيوه نامه مي باشند، مي توانند درخواست خود را از طريق پرتال 
 نمايند.
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آگاهي فرد  تسلط و ميزان -(پرداخت حداقل سه ماه اجاره ) تجربي و مالي ،توانمندي هاي علمي شامل: متقاضيشرايط  : 3 ماده
كميته بررسي تقاضاهاي تاسيس آموزشگاه هاي فني و حرفه اي ″) در منسجم طرح توجيهيطي (از شرايط كشور مورد نظر 

  :از متشكل ″خارج از كشور
  ؛استان (رئيس)كل آموزش فني و حرفه اي مدير -
  معاون آموزش، پژوهش و برنامه ريزي و سنجش (نائب رئيس)-
  رئيس اداره آموزشگاه آزاد و مشاركت هاي مردمي(دبير)-
  ؛استانآموزشگاه هاي آزاد و مشاركت هاي مردمي ره اادخارج ازكشور آزاد هاي كارشناس ويژه آموزشگاه-
، كارشناس روابط عمومي، كارشناسي بازرسي (كارشناسي حقوقيرييس كميتهحسب تشخيص  يتمديرحوزه كارشناس از يك نفر -

   ؛)ITو شكايت عملكرد، كارشناس حوزه 
  استانسنجش مهارت اداره كارشناس يك نفر -
  ؛استان  حراستاداره  كارشناس ازيك نفر -
و يا نماينده اي از دفتر صاحبنظران آموزش مهارتي در سطح بين المللي يا از تشكل ها و موسسات ملي و بين المللي صاحبنظر يا -

  ؛(حسب مورد)نمايندگي وزارت امور خارجه در استان
آموزش فني اداره كل توسط  دو سالهموافقت اوليه با اعتبارگروه، رادر صورت تكميل مدارك و تصويب كنسبت به بررسي و و تشكيل 

  . شودصادر مي و حرفه اي استان
  شرايط عمومي و اختصاصي موسس  :4ماده 

  شرايط عمومي موسس
  اي آزاد (شخص حقيقي) بايد واجد شرايط زير باشد:متقاضي تاسيس آموزشگاه فني و حرفه -الف

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران؛  -1

  ديني شناخته شده و ملزم به پيروي از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران؛ هاياعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اقليت -2
دارا بودن صــالحيت اخالقي، ســياســي، فرهنگي، عدم اشــتهار به فســاد اخالقي و تجاهر به فســق و نيز عدم وابســتگي به رژيم  -3

  گذشته بر اساس پاسخ مراجع ذيصالح؛
  مراجع ذيصالح؛ نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر بر اساس پاسخ -4
 عدم اعتياد به مواد مخدر و روان گردان براساس پاسخ مراجع ذيصالح؛ -5

 دارا بودن كارت معتبر پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم غير وابسته به مشكالت روحي و رواني (براي آقايان)؛ -6

 دولتي و مشاغل دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتيهاي ها و مؤسسات وابسته و شركتخانهعدم اشتغال به كار در وزارت -7

  )؛8(پيوست» 6«ارائه تعهدنامه محضري مطابق مفاد نمون برگ شماره  -8
  حقوقي) بايد واجد شرايط زير باشد: يتاي آزاد (شخصمتقاضي تاسيس آموزشگاه فني و حرفه -ب 

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران؛  -1

 براساس نظر و استعالم از مرجع مربوطه در اداره كل؛دارا بودن صالحيت فعاليت  -2

) سال سابقه فعاليت صنفي مرتبط با گروه آموزشي مورد تقاضا (اشخاص حقوقي صرفا با موضوع آموزش در 5داشتن حداقل ( -3
  اساسنامه از سابقه مذكور معاف هستند)؛

 قيد شده باشد؛ "آموزش "ارائه اساسنامه شركت كه در آن كلمه  -4
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  )؛8توسط صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور (پيوست» 6«ارائه تعهد نامه محضري مطابق مفاد نمون برگ شماره  -5
  مه رسمي آخرين تغييرات؛ارائه آگهي روزنا -6

 نماينده عنوان را به حقوقي ضروريست مديرعامل، رئيس هيات مديره يا فرديشخصيت  صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور :1تبصره 
 نمايند اما پروانه تاسيس به نام شخصيت حقوقي صادر خواهد شد. معرفيشخصيت حقوقي به سازمان 

 باشد.مجاز نميموسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي  ،هاوزارتخانهصدور پروانه تاسيس براي  :2تبصره 

  :موسس شرايط اختصاصي
  سال سن  )25(داشتن حداقل  -1
  مت دائم يا موقت در كشور ميزبان دارا بودن مجوز اقا -2
  داشتن مجوز كار از كشور ميزبانو يا  -3
  ا زبان انگليسي در حد مكالمه روزمره. يدارا بودن مدركي دال بر آشنايي با زبان كشور ميزبان  -4

  : متقاضي تاسيساحراز توانايي هاي كسب و كار  الف:
  به يكي از دو طريق زير احراز مي شود: متقاضي تاسيستوانايي هاي كسب و كار 

 روش اول :
موفقيت در آزمون الكترونيكي غيرحضوري شامل : مباحث مالي، اقتصادي، بيمه اي، حقوقي، كسب و كار، قوانين، ضوابط و مقررات 

 د.فني و حرفه اي، اصول حسابداري و اصول اوليه كامپيوتر توسط ادارات كل آموزش و يا دفتر تمهيد خواهد ش

 روش دوم :
آشنائي ، كارآفريني يا كسب و كار، مشاوره تاسيس آموزشگاهدال بر طي دوره هاي مهارت  هاي گواهينامهمدرك تحصيلي يا ارائه 

  .باشد)استان ميكميته بررسي صادره از مراجع ذيصالح (مرجع تشخيص با مباحث اوليه فناوري اطالعات 
   .معاف هستند مرتبط از شركت در آزمون و ارائه گواهينامه فعاليت صنفي سال سابقه )5(حداقل  باحقوقي  اشخاص : 1تبصره 

 شامل:متقاضي تاسيس احراز توانايي مالي  ب:
 مورد تقاضا كشورايران و  حساب بانكي ميانگين حداقل اجاره سه ماهه مكان آموزشگاه در مانده گردش مالي وارائه -1

   فرم خود اظهاري متقاضي تاسيسبراساس  مورد تقاضا ايران و كشور در اموال منقول و غير منقول-2
 

  داشتن مجوز اقامت و كار براي صدور موافقت اصولي الزامي نبوده ليكن براي صدور پروانه تاسيس الزامي است. : 1تبصره 
   باشند.عمومي معاف مي ن آموزشگاه آزاد فعال در داخل كشور از ارايه مدارك مجدد براي احراز شرايطيموسس : 2تبصره 
شركت ها/افراد خارجي كه مايل به مشاركت در تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد در كشور ميزبان باشند در صورت  : 3 تبصره

  توانند اقدام نمايند.درصد طرف ايراني مي )51(درصد طرف خارجي و  )49(شراكت با موسس واجد شرايط ايراني به نسبت سهم 
   شرايط عمومي و اختصاصي مربي  :5ماده 
  شرايط عمومي مربي-5-1

  .موارد مندرج در دستورالعمل اجرائي آئين نامه مي باشد بر اساس -5-1-1
  شرايط اختصاصي مربي-2-5

  دارا بودن مجوز اقامت دائم يا موقت در كشور ميزبان (به استثناي مربيان مدعو)-5-2-1
  داشتن مجوز كار از كشور ميزبان و يا -5-2-2
و ساير  ا زبان انگليسي در صورت پذيرش كار آموزان غير ايرانييارائه مدركي دال بر آشنايي كامل به زبان كشور ميزبان  -5-2-3

  موارد همانند شرايط مربيان داخل كشور مي باشد .
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   و يا احراز مشخصات مندرج در استاندارد مورد درخواست ه هاييك از حرفهردارا بودن گواهينامه مهارت در  -5-2-4
مي  انه تاسيسمرجع صدور پرواز فني ،مهارتي (ارائه رزومه )صالحيت هاي علمي ،صورت اخذ تاييديه مربي خارجي در  :1 تبصره

  .تواند در آموزشگاه مشغول به فعاليت باشند 
ــره ـــي و :2تبص فارس ـــي)،  فارس بان  به ز ـــلط  كارآموزان ايراني(مس بان آموزش و آزمون  بان آموزش و ز كارآموزان  ز   آزمون 

  .دغير ايراني، زبان انگليسي و يا زبان كشور ميزبان مي باش
تاسيس مراحل صدور پروانه تاسيس از زمان ثبت درخواست در پرتال سازمان توسط متقاضي تا مرحله صدور پروانه  :6 ماده

  آموزشگاه بشرح زير مي باشد:
ور به مهر آموزشگاه (در صورت داشتن آموزشگاه)  به صورت فايل فشرده و مهم درخواست امضا شده و ارائه طرح توجيهي و-6-1

  ؛سوي متقاضي در پرتال ساير مدارك از
  ؛پس از وصولاداره كل مربوطه توسط ات ) و مستند2بررسي طرح توجيهي( مطابق نمون برگ شماره-6-2
  ؛استانحراست اداره به در خواست متقاضي پس از انجام استعالم از مراجع ذيربط توسط  اداره كلپاسخ -6-3
  ؛پس از پذيرش درخواست متقاضي عدم اعتيادو عدم سوء پيشينه) و اداره بهداشت ( انجام استعالمات الزم-6-4
پس از تكميل  ″تاسيس آموزشگاه هاي فني و حرفه اي درخارج از كشوركميته بررسي تقاضاهاي ″طرح موضوع درخواست در -6-5

  ؛مدارك
  ؛يا نمايندگي وزارت خارجه در استان استعالم از وزارت امور خارجه -6-6
  )؛7(ه مكاتبه با متقاضي در خصوص ارسال مدارك ومستندات طبق جدول شمار -6-7
كميته بررسي تقاضاهاي تاسيس آموزشگاه هاي ″در صورت تائيد  اداره كلتوسط  ساله دوصدور نامه موافقت اوليه با اعتبار  -6-8

  ؛″فني و حرفه اي درخارج از كشور
همراه اداره كل و مربي توسط متقاضي به  )5( شمارهو تجهيزات مطابق نمون برگ  )4(معرفي مكان مطابق نمون برگ شماره  -6-9

  ؛مستندات با بقيه مدارك و
  به روش مجازي يا حضورياداره كل تجهيزات و صالحيت مربي توسط  مستندات و بازديد مكان و وبررسي مدارك  -6-10
  ؛صدور ابالغ  مربي از طريق پرتال  -6-11
  ؛پرتال قطريپس از بررسي نهايي و تكميل پرونده از  اداره كلصدور پروانه تاسيس آموزشگاه توسط -6-12
  مقررات عمومي وآموزشي :7ماده 
  بال مانع است . و نيز با رعايت مقررات آن كشور با رعايت موازين شرعيبانوان و آقايان برگزاري كارگاه آموزشي همزمان  -7-1
آموزشگاه مجاز به ثبت نام از آندسته از كارآموزان مي باشد كه اقامت آنان در كشور ميزبان به تائيد مراجع ذيصالح كشور و  -7-2

براي مستندات مذكور دفتر نمايندگي جمهوري اسالمي ايران دركشور ميزبان رسيده باشد. ارائه اين در صورت ايراني بودن به تاييد 
  شركت در آزمون و صدور گواهينامه الزامي است.

ـــر -7-3 ـــد، پذيرش كارآموز به ش ـــور ميزبان باش ـــاي اتباع كش ـــگاه مورد تقاض ـــي آموزش ـــورتيكه دوره هاي آموزش   ط درص
  پيش بيني مربي و محتواي متناسب، بالمانع است.

شگاه پس از اخذ پروانه تاسيس ظرف مدت چنانچه  :8ماده  سبت به ثبت نام و ارائه آمار و عملكرد آموزشي به  )6(آموز  اره ادماه ن
  درخصـــوص حذف يا جايگزيني رشـــته مذكور براســـاس ضـــوابط و مقررات تصـــميم گيري  اداره كل ،اقدام ننمايدكل اســـتان 
  خواهد نمود.
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  .شودآموزشگاه را اعتبارسنجي مي ،چنانچه سازمان در هر مقطعي صالح بداند :9 ماده
  وظايف موسس :10ماده

  .   ائه نمايدار اداره كل به را مربيان و كاركنان آموزشگاه و يا كار مجوز اقامت موسس مي بايد  -10-1
: چنانچه مربيان تبعه همان كشور باشند با داشتن ساير شرايط و مستنداتي مبني براهليت آنها، از ارايه مجوز  اقامت معاف 1 تبصره

  باشند. مي
عالوه بر ضوابط و مقررات دفتر سنجش مهارت و صالحيت حرفه اي در ثبت كار آموزان در پرتال جهت موسس موظف است  -10-2

 يو مدارك اقامت گذرنامهدر پايان دوره آموزشي گزارشي از وضعيت آموزش ها را تهيه و به همراه تصوير كليه صفحات اخذ آزمون، 
تصوير تمامي صفحات  -معتبر هريك از كارآموزان كه به تاييد دفتر نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در كشور ميزبان رسيده باشد 

قطعه  يك -به همراه ليست آماركارآموزان به تفكيك حرفه–در كشور مقصدو يا مدارك شناسائي معتبر  شناسنامه يا كارت ملي
ليست آمار كارآموزان به تفكيك حرفه و هزينه تشريفات آزمون برابر تعرفه  -يك از كارآموزانپشت نويسي شده از هر  3× 4عكس 

  ارسال نمايد .  اداره كلبه صورت پست الكترونيكي يا حضوري به  وهاي مصوب از طريق پرتال واريز  
  به صورت ساالنه  )اداره كلاعالم ميزان شهريه دوره هاي آموزشي مطابق شيوه نامه تعيين نرخ شهريه آموزشگاه هاي آزاد به  -10-3
  نامه  شيوهالتزام به رعايت كلي مفاد اين  -10-4
  نظارت و بازرسي : 11ماده 

ضوابط و مقررات مندرج  -11 – 1 ستورالعمل  آئين نامهدر عالوه بر  شگاههاي فني و حرفه اي آزاد و د شكيل و اداره آموز نحوه ت
سي  سالمي ايران  اجرائي ،نظارت و بازر سفارت جمهوري ا ضوري با همكاري  صورت ح صورت مجازي و يا به  شگاه به  و يا ازآموز

   انجام خواهد شد .در كشور مقصد كنسولگري جمهوري اسالمي ايران 
تجهيزات الزم جهت انجام بازرسي مجازي اعم از دوربين مدار بسته ،اينترنت زير ساخت ها و  امكانات،موسس موظف است  - 11 – 2

  و .......را فراهم نمايد .
اي آزاد و مشاركت مردمي انجام ازسوي دفتر آموزشگاههصورت تامين شرايط و منابع مالي بازرسي از آموزشگاه در  - 11 – 3

  همكاري الزم با بازرسان را داشته باشد .تمامي پذيرد و موسس موظف است مي
در مصوب هيات نظارت مركزي مي باشد.مربوطه هاي دستورالعمل مطابق با تخلفات آموزشگاه نحوه رسيدگي به نوع و   - 11 – 3

  موارد غير مشابه و خاص موضوع با طرح در هيات نظارت مركزي حل و فصل خواهد شد .
  صالحيت حرفه اي سنجش مهارت و: 12ماده

ارزشيابي مهارت اداره جهت برگزاري آزمون به موارد پس از تائيد  و  ثبت نام كارآموزان از طريق پرتال انجام مي پذيرد - 12– 1
  .استان ارسال نمايد

   را دوره پايان آزمون آموزشگاه موسس هماهنگي باتضي مقتپس از اتمام دوره آموزشي، سازمان به طريق  - 12– 2
به نوعي امكان ديد مجازي از جوانب  مدار بسته در محيط آموزشگاهيا دوربين هاي و با نصب دوربين  به صورت مجازيحضوري و يا (

 كارآموزان اقامتي و هويتي مدارك است موظف "موسس" آزمون صحت تاييد از پس و نمايد مي برگزار را )مختلف فراهم شده باشد
جهت  را آنان هاي حرفه و اسامي ستفهر" شد تاييد مدارك صحت چنانچه بررسي از پس و ارسال اداره كل  به را آموزشي دوره
  ارسال مي نمايد.استان ارزشيابي مهارت اداره  به بعدي اقدامات ساير

دفتر سنجش و ارزشيابي موظف است بانك سواالت و پروژه هاي عملي به زبان انگليسي را براي اخذ آزمون از كارآموزان  : 1تبصره 
 غيرفارسي زبان فراهم نمايد. 

  . گيردصدور گواهينامه مهارت صرفاً توسط سازمان انجام مي :2 تبصره
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ك ماه ياز زمان دريافت مدارك قبول شدگان در آزمون موظف است، حداكثر ظرف مدت استان ارزشيابي مهارت اداره  :13 ماده
يا نماينده رسمي ايشان  نسبت به صدور گواهينامه مهارت اقدام نموده و گواهينامه هاي صادره را به موسس آموزشگاه مربوطه و

  تحويل نمايد. 
ازطريق سفارت خانه و با برخي از امور در صورت ايجاد زير ساخت هاي فني الزم و انعقاد تفاهم نامه با وزارت امور خارجه :14ماده

  امضاء سفير جمهوري اسالمي ايران  امكانپذير مي باشد؛
  اد مي باشد. مرجع تبيين و تفسير موارد مندرج در اين دستورالعمل، دفتر آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آز :15ماده 
  . به تصويب هيات نظارت مركزي رسيد 1399اسفندماه  24بصره در تاريخ ت 11ماده و 17اين دستورالعمل در :  16ماده

ــگاه و كارآموزان از طريق رايانامه:17ماده  ــوي آموزش ــات از س با  kharejazkeshvar@irantvto.irي كليه مكاتبات و گزارش
   و پرتال صورت مي گيرد. پسوند استان كه توسط هريك از ادارات كل ايجاد مي شود
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  .............تاريخ                                                                                                                                 

  فرم درخواست صدور پروانه تاسيس آموزشگاه خارج از كشور
   آموزش فني و حرفه اي استان مدير كل محترم 

  باسالم 
ــنامه ......... ......................... فرزند .....................................خانم / آقا ... اينجانباحتراماً  ــناس ــماره ش كدملي  ...................به ش

داراي مجوزهاي  ...................... درگرايش ........................... داراي مدرك تحصــيلي .................... متولد ســال ................................
  ذيل :

تان ..................... -1 ــ ماره ...................مورخ ................ از اس ــ به ش فه اي آزاد  گاه فني وحر ــ ــيس آموزش تاس نه    پروا
   .(تصوير پيوست) مي باشم

ــماره  -2 ــركت به ش ــگاه / ش ــه/ آموزش ــس ــته/ زمينه ..........مورخ ..... ......................مجوز موس   ............................. دررش
  از وزارت / سازمان ......................... (تصوير پيوست) مي باشم            

شور .....-3 شگاه در ك سيس آموز ضي تا شهر .............متقا ضا به ................. مي .................. شي مورد تقا شته هاي آموز شم . ر با
   ترتيب اولويت به شرح جدول ذيل مي باشد.

  
  كد استاندارد نام حرفه آموزشي نام رشته آموزشي اولويت

1       
2       
3       
4       
5       

  

  خواهشمند است دستور فرمائيد اقدام الزم معمول گردد.
  
  

  نام و نام خانوادگي موسس :
     شماره تلفن تماس:

  رايانامه: 
  :امضا

  
  

١:   نمون برگ شماره  
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  طرح توجيهي تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد خارج از كشور

  شهر ميزبان) موضوع طرح : (عنوان طرح ، نام كشور و  -1
  
  
  حرفه هاي مورد تقاضا به همراه كد استانداردرشته ها / -2
  
  

  مرد                           زن                           هردو *جنسيت پذيرش كارآموزان :       
طرح :   -3 هداف  يي بــه ا گو يي، پــاســــخ  ني، درآمــدزا ي فر لحــاظ كــارآ طرح از  موضــــوع  يس    (دالئــل و اهــداف تــاســــ

ــازار  ــازب ــي ــداز ن ــاه آن در چشــــم ان ــگ ــاي ــداف آن و ج ــق اه ــق ــح ــس از ت ــرح پ ــوضــــوع ط ــاي م ــرده ــارك ــف و ك ــاي   وظ
  ) مشخص شده)

  
  
  (روشھاي محقق ساختن اھداف موضوع طرح) راهبرد طرح :   -4

  شرايط و ويژگيهاي آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد فعال در كشور ميزبان :  -
  
  
  خير    بلي    آيا شناختي راجع به نحوه فعاليت آنها به عنوان رقبا داريد ؟   -٤-١
  
  بيان نماييد :را نحوه شناخت و ارزيابي خود را از وضعيت بازار و داليل توجيهي تاسيس خود   -٤-٢
   

  
شي    -5 سنجي آموز ي را نياز وع طرح چه ظرفيتي از اين نياز آموزش گاه موض ت ؟ آموزش   بر چه مبنايي انجام يافته اس

  مي تواند به صورت ساليانه پوشش دھد ؟
  
  
  منابع انساني جهت تحقق اهداف طرح :وضعيت و ويژگيهاي  -6
  

٢:   نمون برگ شماره  
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  ل توجيهي مالي و اقتصادي طرح :يدال  -7
  از وضعيت و نحوه اجراي آموزش هاي هاي فني و حرفه اي در كشور ميزبان گزارشي خالصه ارائه --1-7
  
  پيش بيني هزينه ها : -8

  ابزار: جدول ھزينه ھاي تجھيزات و -١-٨
  

 جمع كل مبلغ تعداد/مقدار قيمت كاربرينوع  مشخصات عنوان رديف
عمر مفيد 
 دستگاه

هزينه 
 استهالک

١         
٢         
٣         
٤         
٥         
٦         
٧         
٨         

    جمع كل هزينه
  مدل ، مارك و شركت و ابزار منظور نظر هست . *  در ستون مشخصات فني و

  كاربري ابزار و دستگاه به عنوان وسايل كمك آموزشي كارگاهي اداري و... مي باشد .**  در ستون نوع 
  هزينه تهيه فضاي آموزشگاه : -8-1

  اجاره اي         تمليكي    وضعيت محل آموزشگاه : -8-2-1
  آموزشي    اداري      مسكوني    تجاري  نوع كاربري فضاي آموزشگاه : -8-2-2
  آموزش آدرس آموزشگاه : وضعيت جغرافيايي محل -8-2-3
  جدول هزينه خريد و استهالك محل آموزشگاه : -8-2-4

  
 مبلغ كل (واحد پول کشور مقصد) عنوان رديف

  محل آموزشگاه ارزش ١
  هزينه استهالك ساليانه ٢

  جمع كل

  جدول هزينه اجاره بهاي محل آموزشگاه :  -8-2-5
  

 مبلغ كل (واحد پول کشور مقصد) عنوان رديف

  هزينه اجاره بهاي ساليانه محل آموزشگاه ١

  هزينه پيش پرداخت هزينه محل ٢

  جمع كل هزينه
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  جدول هزينه هاي جاري: -9
 (واحد پول کشور مقصد)مبلغ  عنوان هزينه رديف

  هزينه مصرف آب ١
  هزينه مصرف برق ٢
  هزينه مصرف گاز ٣
  هزينه تلفن ٤
  حقوق كارمندان اداري ٥
  حقوق مدير ٦
  حقوق مربيان ٧
  هزينه تبليغات ٨
  هزينه موادمصرفي ٩
  ماليات ١٠
  عوارض قانوني ١١
  هزينه بيمه ساختمان ١٢
  بيمه كاركنان ١٣
  سايرهزينه ها ١٤

  جمع كل هزينه

  پيش بيني درآمدها :  -10
  آموزشگاه : جدول پيش بيني جذب كارآموز (ساليانه) با لحاظ ظرفيت اسمي  -١-١٠

 رشته حرفه رديف
  تعداد نفر

 دوره كارآموز جذب شده

  شهريه نفر دوره آموزشي
 براساس نرخ مصوب سازمان

١     

٢     

٣     

٤     

 
  ھر دو                ايرانی                                           غير ايرانی                                 مليت کارآموز : -٢-١٠

   نحوه جذب كارآموز: -٣-١٠

   ساير منابع درآمدي ......................... -٤-١٠

  سودخالص:  -11
(مجموع درآمدها)  -..........................................               (مجموع هزينه ها)                

  واحد پول كشور مقصد  ..........كل سرمايه گذاري الزم براي شروع فعاليت : -12
  نحوه تأمين سرمايه :  -13

  واحد پول کشور مقصداخذ تسھيالت بانكي : .........................  -١-١٣
  واحد پول کشور مقصدسرمايه گذاري شخصي: ....................  -٢-١٣

  ماه .............................. پيش بيني حداكثر زمان الزم براي بازگشت سرمايه :  -14
  
  
  

: متقاضي تأسيس آموزشگاهنام خانوادگي  نام و  
: تاريخ امضاء و  



 

١١ 
 

  
  
  

  فرم معرفي مربي 
  

  
   آموزش فني و حرفه اي استان مدير كل محترم 

  
  باسالم

ــماره ............. .................................اينجانب ، احتراماً       ــگاه آزاد به ش ــولي آموزش مورخ.................... در  دارنده موافقتنامه اص
شور .................. سيله آقا/ خانم ................................ ب  ك سال ....... دينو شور با كد ملي........................... متولد  ............. تبعه ك

  ..................................ر حرفه هاي .............................................. د........................... جهت فعاليت بعنوان مربي 
  .نمايممي اينجانب بحضورتان معرفي               در آموزشگاه داير              در حال تاسيس   

  خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به بررسي و اعالم نتيجه، اقدام الزم صورت پذيرد.
  باشد.  پيوست ميه كليه مدارك مورد نياز ب

  
  ... نام و نام خانوادگي موسس                                                                                             

  ... امضاء                                                                                               
  
  

  مدارك مورد نياز*
  مربي: 
 تعداد صفحات عنوان مدرك رديف

  عدم سوء پيشينه 1
  عدم اعتياد 2
  مربيان مرد ايراني) ( تصويركارت پايان خدمت 3
  يا كارت ملي تصوير شناسنامه 4
  تصوير مستندات مربوط به آشنايي با زبان انگليسي يا زبان كشور ميزبان 5
  تصوير مستندات مربوط به سوابق آموزشي يا تدريس 6
  تصوير مدرك تحصيلي 7
  مجوز اقامت دائم يا موقت 8
  )word ،windowsمستندات مربوط به آشنايي با علوم رايانه (مباني،  9
  مستندات مربوط به مجوز كار 10
  در حرفه مربوطهگواهينامه دوره آموزشي  11

   .مدارك بايد ممهور به مهر كپي برابر اصل باشد * تصاوير
  

3 :نمون برگ شماره  
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   آموزش فني و حرفه اي استان مدير كل محترم 
  با سالم 

شماره ...............................................با احترام ، اينجانب ................          شگاه به  صولي آموز و تاريخ  .......... دارنده موافقتنامه ا
ــرح  كان مورد نظر بش ــي م نه آموزش ــرا مه شـــاخص فضـــاي س نا ــيوه  يت ش عا يل را در ...........................  در ر ذ

ـــور....... ـــهــر ....................................كش ـــتــي ......................................................... ش ايــمــيــل :  ................... كــد پس
ـــه .................................................................................................................................................................................................. و ب

  ....................................................................................................................نشاني ............................................................
  فن تماس ..................................................................................................................................................................  شماره تل

مايد .  ــازمان معرفي مي ن ــان آن س ناس ــ كارش بازديد و اعالم نظر  به منظور  ــازماني  نداردهاي س تا ــ ــاس آخرين اس   براس
  خواهشمند است دستور فرمائيد اقدام الزم صورت گرفته و از نتيجه اينجانب را مطلع نمائيد . 

  

  اين قسمت توسط متقاضي تكميل گردد . 
 ترسيم كروكي نشاني محل ترسيم پالن فضاي داخلي آموزشگاه

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

  

  
  .  نوع مالكيت محل : 1

  ساير      ساله  1استيجاري       ساله  2-5استيجاري       شخصي
  .  نوع كاربري ساختمان : 2

  كاربري تجاري      كاربري مسكوني      كاربري اداري     كاربري آموزشي 

4نمون برگ شماره   

  موضوع درخواست : 
             تمديد پروانه    تاسيس اولين پروانه
  تغيير مكان

  رشتهتغيير               ايجاد رشته جديد   
  مورد تقاضا :  عنوان رشته هاي

1                           .      2          .                         3.  
4                                 .5               .                    6.  

 

 معرفی مکان
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  يا سند مالكيت ضميمه گردد) (تصوير پروانه ساخت.  عمر ساختمان (براساس پروانه ساخت يا سند مالكيت) چند سال مي باشد ؟ 3
  .  وجود كتابخانه و نمازخانه :4

  هيچكدام ( بايستي ايجاد شود )               فقط كتابخانه دارد    فقط نمازخانه دارد    نمازخانه و كتابخانه دارد 
  .  مناسب بودن موقعيت محلي آموزشگاه به لحاظ دسترسي و سهولت اياب و ذهاب 5

  متر تا اولين ايستگاه حمل و نقل عمومي  250بيش از        تا اولين ايستگاه حمل و نقل عمومي متر 250حداكثر 
  ) 3(مطابق پيوست شمارهمترمربع  مترمربع، مساحت فضاي مفيد آموزشي ......... .  كل مساحت آموزشگاه .............6
  .  مساحت فضاي مفيد اداري .......... متر مربع7
  كارگاههاي آموزشي :.تعداد 1
   . تعداد كالسهاي آموزشي :2
  .  ظرفيت فضاي مفيد آموزشي :8

 عنوان كارگاه/كالس رديف
  مساحت فضاي مفيد آموزشي

 به مترمربع

  ظرفيت پذيرش قابل قبول ( نفر )
 براساس حداقل سرانه فضاي مفيد آموزشي استاندارد

1    

2    

3    

4    

5    

  
  .  وضعيت روشنايي و تناسب نور در كارگاه ها و كالس ها : 9

  بايستي اصالح شود             دارد
  .  سيستم تهويه سرمايش و گرمايش در كارگاه ها و كالس ها : 10

  بايستي اصالح شود              دارد
  .  وجود وسايل كمك هاي اوليه و تجهيزات آتش نشاني و سيستم اطفاء حريق در كارگاه ها : 11

  بايستي تامين شود                        دارد
  درصورت نداشتن موارد باال بايد اصالح شود درغير اينصورت مكان مورد تائيد نيست . تذكر : 

مي 12 ــ هاي س گاز ــي از  ناش يت  م مو ــ گي، مس ت ف گر برق  نه  ي م ني در ز م ي نات ا كا م يل و ا ــا به وس ها  گاه  كار يه  ل ك يز  ه ج ت   .  
  ، تاسيسات الكتريكي استاندارد : و... شامل تهيه تهويه مطبوع، چاه ارت(در رشته هاي متناسب)

  بايستي تامين شود                      دارد
  درصورت نداشتن موارد باال بايد اصالح شود درغير اينصورت مكان مورد تائيد نيست . تذكر : 

  . درب ورودي محل مستقل است :13
  بله                                                                                                 خير              

  
  امضاء :      تاريخ :       تاسيس :نام و نام خانوادگي متقاضي 
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  فرم معرفي تجهيزات (سخت افزار و نرم افزار)
 و ابزارهای آموزشي، کمک آموزشی. اداری 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   آموزش فني و حرفه اي استان مدير كل محترم 
  باسالم 
شماره ................. .......................اينجانب ......‘ بااحترام            شگاه به  صولي آموز وتاريخ .............. دررعايت  دارنده موافقتنامه ا

شيوه نامه تاسيس آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد در  خارج از كشور ، تجهيزات و ابزارهاي آموزشي حرف مورد تقاضا مفاد 
  را  بشرح ذيل جهت بررسي و اعالم نظر تقديم حضورتان مي دارم .

  دستور فرمائيد نسبت به بررسي و اعالم نتيجه، اقدام الزم صورت پذيرد.خواهشمنداست 
  الف: تجهيزات و ابزارهاي آموزشي       

 ...................عنوان حرفه آموزشي .......

 تعداد عنوان ومشخصات فني تجهيزات وابزارهاي آموزشي مطابق استاندارد آموزشي رديف

   

   

   

   

  ب: تجهيزات و وسايل كمك آموزشي و سمعي و بصري 
 تعداد عنوان ومشخصات تجهيزات و وسايل كمك آموزشي وسمعي وبصري رديف

   

   

   

   

  
  

   

5نمون برگ شماره   

 موضوع درخواست : 

تاسيس اولين پروانه تغيير مكان            تمديد پروانه    

 تغيير رشته ايجاد رشته جديد   

مورد تقاضا :  عنوان رشته هاي  
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  و ملزومات اداري : ج. امكانات

 تعداد عنوان ومشخصات امكانات و ملزومات اداري رديف

   

   

   

   

   

   

  
  
  
  

  نام ونام خانوادگي متقاضي تأسيس آموزشگاه :
 امضاء و تاريخ :

  تلفن:
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   آموزش فني و حرفه اي استان مدير كل محترم 
  

شور ................ تقديم  شگاه آزاد در ك ضا جهت آموز شي مورد تقا شمندخميگردد.  حضورتاناحتراماً حرفه هاي آموز ست  واه ا
  دستور فرمائيد بررسي و نتيجه را به اينجانب اعالم فرمايند. 

  عناوين حرفه هاي آموزشي مجاز به آموزش درآموزشگاه : 

  عنوان حرفه رديف
 

شماره استاندارد 
 آموزشي

جنسيت پذيرش 
 كارآموز

حداكثر ظرفيت 
 آموزشي يكدوره

پيش بيني تعداد دوره هاي 
 آموزشي در طول يكسال

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  
  

  امضاء :      تاريخ :        نام و نام خانوادگي متقاضي تاسيس آموزشگاه :
  آدرس آموزشگاه :

  تلفن :
  ايميل:

  
  
  
  
  

6نمون برگ شماره :    

 فرم درخواست عناوين حرفه هاي آموزشي
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  نكات مورد توجه : 
  

  از طريق سامانه پرتال جهت متقاضيان آموزشگاه خارج از كشور نحوه  صدور پروانه تاسيس
  

توسط  )اداره كلمستندات به ( در قسمت مربوطه سامانه پرتال و تاييد آن و ارايه مدارك وفردي، تحصيلي ورود اطالعات  -1
  . متقاضي

 ،مستندات واصل شده از متقاضي با توجه به اطالعات درج شده در پرتال و درصورت تكميل بودن مدارك بررسي مدارك و -2
  )اداره كل (تاييد مراتب توسط

   تاييدآن توسط متقاضي. ورورد اطالعات آموزشي و -3
   .) توسط متقاضي1به همراه درخواست(طبق نمون برگ شماره )2تكميل طرح توجيهي (طبق نمون برگ شماره -4
  . ))اداره كلتاييد آن توسط ( بررسي طرح توجيهي و -5
گواهي عدم سوء پيشينه و گواهي عدم  ،ارسال نامه صالحيت هاي فردي (تائيديه حراست استان )اداره كلپس ازتاييد ( -6

  )اداره كلاعتياد) به مراجع ذيصالح توسط (
اداره (سوء پيشينه و عدم اعتياد) پس از اخذ پاسخ الزم از مراجع مربوطه به پرتال توسط ( ورود اطالعات صالحيت هاي فردي -7

  . ))كل
  )اداره كلپرتال توسط ( ورود اطالعات صالحيت هاي فردي اخذ شده از حراست اداره كل به -8
   )در هيأت نظارت مركزي.)اداره كلطرح موضوع توسط ( -9

   ).)اداره كلتوسط (مركزي ورود اطالعات مربوط به صورتجلسه هيأت نظارت  -10
   .)اداره كلصدور نامه موافقت اوليه وهمزمان استعالم از وزارت امور خارجه توسط  -11
  )اداره كلمستندات الزم از سوي متقاضي به  ارسال مدارك و -12
  . معرفي مكان توسط متقاضي -13
  . نام آموزشگاه توسط متقاضي -14
  . )اداره كلدريافت استعالم وزارت امور خارجه توسط  -15
  . معرفي تجهيزات توسط متقاضي -16
  . توسط متقاضي مربيمعرفي  -17
  . اعالم برنامه كاري توسط متقاضي -18
به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل در پرتال توسط و مقررات سازمان  بر اساس ضوابطواريز مبالغ مربوطه  -19

   متقاضي.
   ).)توسط اداره كل (صدور مجوز عناوين دوره هاي آموزشي و پروانه تاسيس آموزشگاه -20
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  عنوان  اولويت
  شيوه نامه خارج از كشور آخرين  1ارائه درخواست  مطابق نمون برگ شماره  1
  شيوه نامه 2ارائه طرح توجيهي مطابق نمون برگ شماره  2
  تصوير تمام صفحات شناسنامه  3
  تصوير تمام صفحات پاسپورت  4
 تصوير كارت ملي  5
  موسس 3×4چهارقطعه عكس پرسنلي  6
  ارائه مستندات آشنايي بازبان كشور ميزبان يا زبان انگليسي براي موسس  7
  ارائه مستندات سابقه آموزشي  8
  ارائه گواهي عدم اعتياد  9
  پيشينهارائه گواهي عدم سوء  10
  ارائه مجوز اقامت كشور ميزبان  11
  كشور ميزبانارائه مجوز كار در  12
  شيوه نامه 4معرفي مكان آموزشگاه مطابق نمون برگ شماره   13
  شيوه نامه 5 معرفي تجهيزات آموزشگاه مطابق نمون برگ شماره  14
  متقاضي مربي مورد نظرمعرفي مدير و  15
  مربيانمربي / 3×4 قطعه عكس پرسنلي2  16
 مربيان معرفي شدهمدرك تحصيلي وارائه تصوير  17
  ساير كاركنان آموزشگاه، مربيان وارائه مجوز اقامت  18
  علوم رايانه مربيان باارائه مستندات آشنايي  19
  مربيان با زبان كشور ميزبان يا زبان انگليسيوارائه مستندات آشنايي  20
  براي مربيان حرفه مربوطهارائه گواهينامه دوره آموزشي  21
  مربيان مربي/پيشينه ارائه گواهي عدم اعتياد و عدم سوء  22
  سوي متقاضيپيشنهاد نام آموزشگاه از  23
  مربيان مربي /ابالغ مبلغ فيش واريزي براي صدور پروانه تاسيس ،   24

) 7نمون برگ (خارج از كشورتاسيس مدارك الزم جهت صدور پروانه - 7جدول شماره   
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  ) 8(پيوست 67موضوع ماده »  6«نمون برگ شماره 
  

  »تعهدنامه محضري متقاضي تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد «
...........................................  ساكن.......................  ملي كد......................  از صادره................. با شماره  شناسنامه دارنده...................   فرزند.............................  اينجانب

 و جديت با شوممتعهد مي اختيار با عقل و سالمت و صحت كمال ي تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد مي باشم، دركه متقاض.......................... پستي  كد
اقرار  »نيست مسئوليت رافع قانون، به جهل «انگاري مقررات و مصوبات هيات نظارت مركزي را رعايت نموده و با علم به اينكه  سهل يا و قصور هرگونه بدون

 مي نمايم:
فني و موزش .  تمامي قوانين و مقررات مرتبط با حوزه فعاليت آموزشگاه را مطالعه نموده و نيز انتشار دستورالعمل ها و قواعد در وب سايت سازمان آ1

 دانم.اي كشور را در حكم ابالغ به اينجانب ميحرفه
و نيز آيين نامه و شيوه نامه هاي سازمان آموزش فني و  كشور جاري مقررات ساير و ايران اسالمي جمهوري دولت شئون خالف كه اقدامي گونه . هيچ2

قبلي و موافقت  و كتبي اجازه بدون و نياورم بعمل باشد و نيز موجب لطمه به جايگاه اجتماعي و نشان سازمان آموزش فني و حرفه اي گردد، حرفه اي كشور
 ندهم. را تغيير محل آموزشگاه خود سازمان،

 گيرم.را شخصا بر عهده مي آموزشگاه آموزانكار و مربيان كاركنان، توسط اسالمي شئون دقيق اجراي رعايت و بر نظارت .  مسئوليت3
 به تاسيس، پروانه صدور الزامات تامين براي اقدام عدم صورت در و شده ذكر مدت از ماهه صادر مي گردد و پس )6( اعتبار با رهگيري .  از اينكه كد4

  .نمايم طي ابتدا از را شرايط احراز مراحل مجدداً  است الزم دانممي و گرديد آگاهي يافته ام خواهد باطل خود خودي
داشت.  نخواهم را مجدد درخواست ارائه امكان سال )5( آن تا از پس و بار پياپي است )2( رهگيري كد دريافت براي مجاز دفعات .  اگاهم كه حداكثر5

 تاسيس پروانه صدور براي تعهدي هيچ و است تاسيس متقاضي عمومي و فردي شرايط احراز تاييد معني به رهگيري كد هستم كه دريافتهمچنين مطلع 
 .كندنمي ايجاد

اطالعات ثبت حاصل از  هينظر باشد، دستور العمل نيبا مفاد ا يشنهادينام، نشانگر وجود تعارض در نام پ يكارشناس جهينت.  مطلع هستم در مواردي كه 6
 د.گرديم محسوب يينظر نها» آزاد يو حرفه ا يآموزشگاه فن اسامي« شده در سامانه 

 آموزشگاه كاركنان صالحيت ) از فصل ششم (احراز44) و (43مفاد ماده ( براساس) آموزشي و اداري كادر( آموزشگاه در شاغل نيروهاي صالحيت .  تأييد7
 بصورت را تغييرات گونه هر و افراد اين اسامي و اينجانب بوده برعهده كشور، اي حرفه و فني آموزش سازمان كاركنان معمول طضواب و آزاد) اي حرفه و فني
 هيات توسط در آموزشگاه شاغل نيروهاي از يك هر عمومي صالحيت عدم همچنين چنانچه .خواهم نمود ثبت سازمان جامع پورتال در شده، رساني روز به

 مفاد در مندرج شرايط واجد فرد با جايگزيني به نسبت ماه )1( مدت ظرف حداكثر خواهم بود شود، موظف به اينجانب ابالغ و احراز قطعي بصورت نظارت
 .نمايم اقدام آزاد اي حرفه و فني آموزشگاه كاركنان صالحيت احراز فصل از ماده اولين

اينجانب (صاحب پروانه تاسيس) به تشخيص و ابالغ كتبي هيات نظارت مركزي، مكلفم ضمن پرهيز از ايجاد  صالحيت شدن زايل .  آگاهم كه درصورت8
اجرا و تسويه نمايم و پروانه تاسيس متعلق به اينجانب  نفعانيدر قبال ذ ي خود را) و قانونيفريو ك ي(مدنيحقوق ،يمال ،يتعهدات آموزش تعهد جديد، تمامي

 ت هيچ شرايطي اجازه تاسيس مجدد آموزشگاه نخواهم داشت.نيز باطل خواهد شد و تح
 شومميمتعهد  و گيرمبرعهده مي شخصي و انحصاري است، پرتال جامع سازمان را كه) password( عبور رمز و) user name( كاربري نام از .  حفاظت9

 كليه اينكه از اطالع با ضمناً .دهم قرار جريان در را سازمان وقت نفوذ هكرها، دراسرع سرقت و يا درصورت ندهم و قرار شخصي هيچ اختيار آن را در
 خواهد اينجانب اين نام كاربري و رمز عبور متوجه با عملياتي هر انجام و ورود هرگونه مسئوليت باشد، مي ضبط و ثبت قابل هاي اينجانب در پرتالفعاليت

 .بود
و يا نهادهاي كنند بودجه خود را از دولت دريافت ميدولتي كه تمامي  هايشركت يا وابسته يا مؤسسات وكه كارمند دولت  منمايبدين وسيله تاييد مي.  10

همچنين قبول و تاييد له پروانه تاسيس را باطل نمايد. در هر مرح حق دارد، سازمان و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد مباشنميعمومي غيردولتي 
 مبرسان سازمانبه اطالع  به صورت كتبي و رسمي مراتب را بالفاصله درآيم، يدولت هاي دستگاه به استخدام شتن پروانه تاسيسداچنانچه در حين نمايم مي

 مندرج در شيوه نامه اجرايي اقدام گردد.تا طبق مقررات 
 نشاني چنانچه و بوده اينجانب به قانوني ابالغ منزله به محل، اين به ارسالي هايابالغ تمام و باشدمي سند اين در مندرج نشاني اينجانب، اقامتگاه .  نشاني11
 ابالغ ها كليه اين صورت، غير در داد خواهم اطالع سند و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور كننده تنظيم دفترخانه به را مراتب فوراً دهم تغيير را خود

  .باشد مي اينجانب سوي از اعتراض قابل غير و قطعي ابالغ سند اين در شده تعيين محل به ها اخطاريه و
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  )9نمون برگ شماره منقول (فرم خود اظهاري متقاضيان تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد در خصوص اموال منقول و غير 
              كشور :                                     استان /ايالت:                                              شهر : 

       

  خواهشمند است نسبت به بررسي درخواست اينجانب مبني بر تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد اقدام فرمائيد: 
   

دي
 فر

ات
الع

اط
  

  .............................................. /خانم / آقاي ............................................................................. شماره ملي: ....................... شخص حقيقي
  .................................................................... كدپستي: ..................................نشاني منزل: ......................................................................

  .............................................شاني الكترونيكي: ..شماره تلفن ثابت/ همراه: ................................................................................................... ن
   شخص حقوقي :

  ..................... در اداره ثبت ............................ شناسه ملي ..............شركت ............................................... ثبت شده به شماره ............................. مورخ ....................
  .................................................................................................................و شماره اقتصادي ............................................................... به نشاني ....................................

  ................. كدپستي ........................................................ تلفن ...............................................................................................................................................................
  آقايان / خانم ها به مشخصات ذيل:با امضاي 

  ................. تاريخ تولد: .../.../..... شماره شناسنامه ..............................خانم / آقا ......................................................... فرزند ............................ كدملي ............... )1
  ........................... پست الكترونيك .................................شناسنامه ................................... صادره از ..................... تلفن ثابت ........................ تلفن همراه ...سريال 

  .......................................................................................................................................................................................................نشاني: ................................................
  .... كدپستي .........................................................................................................................................................................محل سكونت ..............................................

  ............................................... كدملي ............................... تاريخ تولد .../.../..... شماره شناسنامه ............... خانم / آقا ...................................................... فرزند )2
  ........................................ پست الكترونيك .....................................................صادره از ............................................... تلفن ثابت .................................. تلفن همراه 

  .................................................................................................................................نشاني .......................................................................................................................
  ................................ كدپستي ........................................................................محل سكونت ...................................................................................................................

ت 
العا

اط
لي

شغ
  

  ............. وضعيت اشتغال:................................................................................................................
  در صورت اشتغال : ....................................................................................................محل اشتغال 

  ........ .............نشاني محل كار: ..............................................................................................................
   ..........كدپستي: ..................................................................  تلفن: ...........................................

ضي
متقا

ي 
مال

ت 
ضعي

و
  

  ................................. ريال ميزان درآمد مستمر:                                                                                          ماهيانه مبلغ ....

  ................................. ريال ميزان درآمد از محل اجاره ها، سپرده ها، اوراق مشاركت و...                  ماهيانه مبلغ ....
  .................................... ريال جمع كل درآمد:                                                                                                  ماهيانه مبلغ .

  ماهيانه مبلغ ..................................... ريال                                                       جمع كل هزينه هاي جاري:                          
   ...... ريال....................جمع اقساط ماهيانه پرداختي:                                                                           ماهيانه مبلغ ...........

 ها
ئي

ارا
د

  

 موچودي هاي نقدي / مبلغ: ............................................................. ريال-الف
  سپرده هاي بانكي / مبلغ: ................................................................. ريال -ب
  .................................................................... ريالاوراق مشاركت / مبلغ:  -ج
  سهام / مبلغ: ............................................................................... ريال -د
  ................ ريالساير: ........................................................................ -ه
  مشخصات اموال غيرمنقول: -و

  ساخت  بخش پالك ثبتي  شماره سند مالكيت
 اصلي فرعي  نشاني پستي ملك  برآورد (قيمت روز)  كاربري  مترمربع

             
  
  مشخصات اموال منقول: -ر

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

   كليه اطالعات مندرج در اين فرم صحيح است  .اينجانب ................................ تائيد ميكنم كه 
  : تاسيس آموزشگاه امضاء متقاضي

                                                                                          تاريخ: 


