
 

 فرم درخواست تمدید و تبدیل پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

 از حرفه به رشته

.................... اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان  

 با سالم

باااااااا  اااااااام  آموزشااااااا اهدار ااااااانه ترسا ااااااا   اسااااااا    .................................احترامااااااااان ا   ا ااااااا  

بااااا ارازاااا  اااااعارک د ام ااااه در ساااارد آموزشاااا اه در سااااا  ا شاااات  س بااااا ارازاااا   ...............................................

(  قاضاااا   رن ااان ترسا ااا   اسااا   1.2مااانار  س مدااات نام س  سر ااا  دااارم تاااود ام اااار    سر ااا  دااارم شاااراره 

اره  ااا  امساااا  رااانسر ترسا ااا   اسااا   آموزشااا اه تاااود را دارم. ضااار اا   ا سااا  در بررساااا  ارش اساااا  آ  اد

 : م ترع آموزک د ا س حرد  ا  آزاد دراهم باشنن تواهشر ن اسه  دبه ب  رنسر آموزک در رشت  ها 

 

..................... ..........اقنام اردد. در غ ر ا  صورم درتواسه  رن ن ترسا    اس   آموزش اه تود در رشت  ..................................................

 را داشت  س برا  سا ر ترسا   ها   اس   درتواسه م وز موقه را دارم.

ب   فس ک ..............................مغا ه ..........................  ادالم سض  ه د  ا آموزش اه س در سرد د ام ه در سا  ا شت  از  ار خ

   :ترسا   ها  رادره

 تکمیل گرددتوسط متقاضی 

 د وا  ترسا    اس   رد ف
شراره س  ار خ ترسا   

  اس  

دضا  مف ن آموزشا 

ج ه اجرا  دسره 

 آموزشا رشت  مربوط 

جرع    

 ارآموزا   حه 

     م

در سرد آزمو ا 

 سدا  د ام ه 

 آموزشا دررن قبوما

1      
 

 دضا  تشت با ا ادار دضا   جرع دضاها  آموزشا جرع    مداحه آموزش اه ب  متر مربع

    

   ام آموزش اه:                                                                    ام س  ام تا واداا من ر آموزش اه: 

 شراره س  ار خ  ارم من ر ه:

  آدرس آموزش اه:

  ار خ س امضاء                                                                                                       شراره  راس: 

 

 

 

1فرم شماره   



خود اظهاری موقعیت و امکانات آموزشگاه فرم  

 آموزشگاه:                                                          تاریخ تنظیم: 

  وسط  ارش اس  سر   اردد  وسط متقاضا  سر   اردد

   ناد د وا  رد ف
رحه اطالدام  سر   شنه 

  وسط متقاضا

  نارد    دارد  سا ردسمتا سقفااست  ار  سض  ه مامس ه مح  آموزش اه: شخصا 1

  نارد    دارد  (ساتترا  آموزش اه مدتق   بصورم  ک ساحن 2

  نارد    دارد  (آموزش اه مدتق  بصورم هرسفساتترا   3

  نارد    دارد  ( در طبقام با آسا دور برا  استفاده  ارآموزا ساتترا  آموزش اه مدتق  4

  نارد    دارد  ( طبق  اس  در طبقام بن  آسا دورساتترا  آموزش اه مدتق  5

  نارد    دارد  ( طبق  دسم در طبقام بن  آسا دورساتترا  آموزش اه مدتق  6

  نارد    دارد  ( طبق  دسم ب  باال در طبقام بن  آسا دورساتترا  آموزش اه مدتق  7

  نارد    دارد   سض  ه سسا   ارما شو سرما ش 8

  نارد    دارد    و   مطبوع 9

  نارد    دارد  شوداژ 10

  نارد    دارد   بخار  ااز  ب  ازا  هر دست اه( 11

  نارد    دارد   بخار  برق ب  ازا  هر دست اه( 12

  نارد    دارد  بخار   فتا ب  ازا  هر دست اه( 13

  نارد    دارد    ومر ااز  ب  ازا  هر دست اه( 14

  نارد    دارد   ومر آبا ب  ازا  هر دست اه( 15
 

  ارش اس  سر   اردد وسط   وسط متقاضا  سر   اردد

   ناد د وا  دضا رد ف
اب اد متر 

 مربع

جرع    

 متر مربع
   ناد

اب اد متر 

 مربع

جرع    

 متر مربع

    

 

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

2فرم شماره   



 

 درم تود ام ار  در تصوص د وا  ترسا    اس   دسره ها س     عام آموزشا س  رک آموزشا س مرب ا  آموزش اه

 در رشت : 

  وسط  ارش اس  سر   اردد  وسط متقاضا  سر   اردد

 رد ف

د اس ن دسره ها  آموزشا 

درتواستا استا ناردها  

 مصوب سازما 

   اساما مرب ا   ارم دار  

در سا  ا شت  در اجرا  

 ا ن دسره هرسار  داشت  ا ن

مشخصام     عام 

آموزشان  رک آموزشا 

 س ادار 

  ناد  ا 

 مقنار
 مرد ه   ناد  ا مقنار مرد ه

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

  تاریخ تنظیم:                                                                                                    نام و نام خانوادگی موسس: 

 قابل توجه موسس -1

 تنظیم می گردد. فرم شماره سه برای هر رشته جداگانه -2

اده می نمائید، عناوین فموزشی مشترکی برای اجرای آموزش های تئوری و عملی قابل اجرا استچنانچه از کارگاه آ -3

 رشته مورد تقاضا در ستون مربوطه اعالم می گردد. موزشی زیرمجموعهدوره های آ

 د وا  دسره آموزشا رد ف
اب اد  ارااه آموزشا ب  متر 

 مربع

 ارااه 

  ئور 

 ارااه 

 در ا

 ش فه

 درد زسج

 دصر ربح دصر ربح

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

3فرم شماره   



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 : س  ار خ                           موادقه  ام  اروما ب  شراره: -2                       ار خ اسم ن درتواسه براعار  دسره ها  آموزشا: -1

 مشخصات بازرسین:

 ب( بازرسین تجهیزات                                                                 الف( بازرسین محل                 

 شراره ش اسا ا بازرس  ارم بازرسا(                     شراره ش اسا ا بازرس  ارم بازرسا(      ام س  ام تا واداا            س  ام تا واداا               ام

1-                                                                                              1-  
 

2-                                                                                             2-  
 

 :تاریخ معرفی محل توسط موسس -3
 

 مح   ا  ن  شنه                    مح   ا  ن شنه                            18/09/1396 تاریخ بازرسی از محل:
 

     عام  ا  ن  شنه          عام  ا  ن شنه                       ار خ م ردا  ح  عام آموزشا س  رک آموزشا:  -4

 ........................... : ار خ ........................... :ب  شراره اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامیم ردا مح  آموزش اه ب   -5

 ........................... : ار خ  ........................... :ب  شراره اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامیمح  آموزش اه ب  از ن م ردا   -6

 مشخصام     عام آموزشا س   ناد آ ن مرد ه آموزش اهن د اس ن دسره ها  آموزشان شراره س منم زما  استا ناردن ج د ه آموزش اهن  توضیح :

 ا ام د ام ه س ساده  ار ج ه اجرا  دسره ها  آموزشا طبق جنس  م نرج در تشه رفح  ما باشن.

 

 

 

 

 مسئول آموزشگاه های آزاد استان:                                                        تهیه کننده پیشنویس:

 نام و نام خانوادگی:                                                          نام و نام خانوادگی: 

 امضاء            امضاء:                                                                      

 تاریخ:                                                                                 تاریخ: 

د اس ن دسره ها حد  درتواسه دار نه 

موادقت ام   ا دار نه ترسا    اس      ب  ضر ر  

 ترسا   رادر ارد نه س ضر ر  آ  ما باشن.

 آموزشا ها  اسم ن دسره د اس نادالم  عموضو

 د اس ن  رن ن دسره

   ط   دسرهد اس ن 

 د اس ن دسره ها  جن ن

 برادرا        س ژه آموزک تواهرا  

 خالصه وضعیت پرونده

 جهت صدور پروانه تاسیس

 و اعالم دوره های آموزشی مجاز

 : در رشته                                                            : آموزشگاه

 انتقال            تمدید           صدور پروانه تاسیس طبق درخواست:       اولین 

طبق فیش شماره                                                        مبلغ                                               ریال به شماره حساب                                               بانک     

 واریز گردید.                   در  تاریخ                    

 اداره کل موسسات کارآموزی آزاد



 

 

مرد ه ت  رک آموزش اه د اس ن دسره ها  آموزشان شراره س با  وج  ب  دضا  مف ن آموزشان ادار  س     عام آموزشا س  رک آموزشا 

 ( ما باشن.2س1استا نارد ج ه اجرا  دسره ها  آموزشا ب  قرار جنس  ت وسه  

 صات محل آموزشگاهمشخ

 1جدول شماره 

 ر مربعمت .........مساحت اداری  متر مربع  ...........مساحت مفید آموزشی  متر مربع......... موزشگاهمساحت کل آ

 مشخصات تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی

 2جدول شماره 

 تعداد مشخصات تجهیزات آموزشی ردیف تعداد مشخصات تجهیزات آموزشی ردیف

1   17   

2   18   

3   19   

4   20   

5   21   

6   22   

7   23   

8   24   

9   25   

10   26   

11   27   

12   28   

13   29   

14   30   

15   31   

16   32   

 نام و نام خانوادگی مسئول آموزشگاه های آزاد:

 :امضاء

 تاریخ:



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ب  است اد قوا  ن س مقررام م نرج در اتر ن آز ن  ام  مصوب ه ام محترم سز را  س در ردا ه ضوابط آموزشا     ن شنه 

 .................................. بن  وس    ب  موس  تا م / آقا / شر ه

 ازه داده اج.....................   ار خ ....................... وس ترسا    اس   ب  شراره ............... ............س  ار خ  ...........................دار نه موادقه  ام  ب  شراره 

 ما شود دسره ها  آموزشا ب  شرح ذ   را ارا    را ن.
 

 عناوین دوره های آموزشی مجاز

 عناوین دوره های آموزشی                         ردیف
 ظرفیت

 آموزشگاه

 شماره استاندارد  

 دوره آموزشی    

 موزش طبقمدت زمان آ

 استاندارد به ساعت    

 عملی      تئوری     

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 

 مجوز برگزاری

 عناوین دوره های آموزشی

  :در رشته                                                       :آموزشگاه

 اداره کل موسسات کارآموزی آزاد

 شماره شناسایی

  دوره های آموزشی آموزشگاه:

 فرم ش

  شماره صدور:

 تاریخ صدور:

  تاریخ اعتبار تا:

 برادران    ویزه آموزش به: خواهران 

 عناوین دوره های تمدید شده  عناوین اولین دوره 

 عناوین دوره جدید  عناوین دوره های تعطیل شده 



 

 

 آموزشی مجازعناوین دوره های                                                                              

 عناوین دوره های آموزشی                          ردیف
 ظرفیت

 آموزشگاه

 شماره استاندارد  

 دوره آموزشی    

 موزش طبقمدت زمان آ

 استاندارد به ساعت    

 عملی      تئوری     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 

 :مشخصات مدیر آموزشگاه

 

 

 

هرگونه آموزش بدون رعایت ضوابط تعیین شده و اجرای دوره های آموزشی مغایر با عناوین مجاز اعالم شده در این فرم 

 خالف مقررات بوده و با متخلف برابر مقررات مندرج در آئین نامه رفتارخواهد شد.

 آموزش فنی و حرفه ای استانمدیر کل 

 

 یه کنندگان و تائید کنندگان پیش نویسرونوشت:                                                                                                                    ته

 اداره کل موسسات کارآموزی آزاد -

 نام و نام خانوادگی            اداره کل موسسات کارآموزی آزاد سه ماه و یکجا ارسال می گردد()توضیح: عناوین دوره های آموزشی به 

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان -

 امضاء و تاریخ                                             -1 اداره نظارت بر  اماکن عمومی نیروی انتظامی جهت اطالع                                                                           -

 یک نسخه جهت اطالع موسس آموزشگاه -

 امضاء و تاریخ                                            -2     یک نسخه جهت ضبط در پرونده آموزشگاه                                                                                            -

 یک نسخه جهت اطالع واحد آمار -

 یک نسخه جهت اطالع بازرس -

 یک نسخه جهت اطالع کارشناسان -

  ..........................  ار خ:........................... دار نه اواه  ام  من ر ه آموزش اه ب  شراره: .....................  ام س  ام تا واداا: 

 

 فرم ش



 

  اماا  آ اا ن س  ااارآموز  قااا و  13 ماااده اساات اد ضاار ر  آ  باا آموزشااا  ا اان ترسا اا   اساا   س م ااوز د ام ااه -1

س در  1369 مااااه آباااا  مصاااوب ا ااارا  اساااالما جر اااور   اااار قاااا و  111 مااااده مفااااد س 1349 ساااا  مصاااوب

 1385 سااااا  مصااااوب آزاد ا  حرداااا  س د ااااا   ااااار وب آزاااا ن  اماااا   حااااوه  شااااس   س اداره آموزشاااا اه ا 

 دسمهن رادر شنه اسه. محترم ه ام

هااار موسااا  در  اااک مساااا  رااارداا باااا م اااوز اداره  ااا  د اااا س حردااا  ا  اساااتا  ماااا  وا ااان د ام اااه آموزشاااا  -2

  را ن.

مااا باشاان. در  الزامذذیباارا  محاا  جن اان  امکذذان عمذذومی نیذذروی انتظذذامیاخذذت تائیدیذذه اداره نظذذارت بذذر  -3

ا  صاااورم بااارا  محااا  جن ااان م اااوز د ام اااه آموزشاااا راااادر تواهااان شااان.   ا سااا  محااا  اموزشااا اه م ااانداا 

 غ  ااار  را ااانن ا  اااام مراحااا  ادار  س رااانسر م اااوز د ام اااه آموزشاااا م اااند امعام داااه. بااارا  ا  ااااد شااا ب ن 

 د ام ه آموزشا جنااا   امعام ده.رنسر ترسا    اس   س م وز 

آموزشاا اه بااا ساااما نها در ردا ااه  فس ااک ج داا ه  ااارآموزا  س ا ااام  ارائذذه سذذاعت کذذار و برنامذذه آمذذوزش -4

د ام ااه راابح / ب اان ازم اار باارا  رسزهااا  زسج س داارد س ادااالم ا ااام   ط اا  آموزشاا اه باا  اداره  اا  امعام دااه. 

ن ارازاا  بر اماا  آموزشااا س ساااده آزاا ن  اماا  دااوق اماا  ر 35س34در ردا ااه  بصااره هااا  مااواد  د ااا امخصااوص 

  ار من ر س مربا حد  قرارداد م  قنه با موس   وسط هر  ک از آ ا  امعاما م باشن.

موساا  مااا  وا اان باار حداا  درتواسااه  ااارآموز م اانرج در قاارارداد  ااارآموز   رااام  ااا بخشااا از اسااتا نارد  -5

 را آموزک دهن.

هذذا، تغییذذر محذذل، تعطیلذذی یذذا فعالیذذت مجذذدد، اسذذتفاده از  هرگونذذه افذذزایش یذذا کذذاهش رشذذته -6

و انتقذذال یذذا واگذذتاری پروانذذه تاسذذیس برابذذر ضذذواب  و مقذذررات  34.35تسذذهیالت تبصذذره هذذای مذذواد 

بذذا درخواسذذت موسذذس و کسذذ  موافقذذت و صذذدور مجذذوز ایذذن اداره کذذل مجذذاز بذذوده کذذه مجذذوز آن بذذه 

    ضمیمه این پروانه صادر خواهد شد.

م رداااا مااان ر ساجااان شااارا ط ج اااه رااانسر د ام اااه آموزشاااا  وساااط موسااا  امعام داااه س اجااارا  دسره هاااا   -7

مذذدیریت و آمذذوزش توسذذط آموزشااا با اان  وسااط مربااا  ااا مرب ااا  ساجاان شاارا ط رااورم ا ااردن باان  ا اسااه 

 س برابر مقررام اقنام تواهن شن. افراد فاقد شرایط تخلف محسوب گردیده

از اداره  ااا  آماااوزک د اااا س لیذذذت آموزشذذذی و مجذذذوز فعا انذذذه تاسذذذیسبذذذدون اخذذذت پروهراو اا  آماااوزک  -8

س بااا متخ ااف براباار مقااررام م اانرج  بااودهحکذذم ریذذر مجذذاز و خذذالف قذذانون و مقذذررات حرداا  ا  اسااتا  در 

 در آز ن  ام  ردتار تواهن شن.

ه اااام محتااارم دسماااهن دساااتورام ر   هاااا س  1385از مفااااد  امااا  آزااا ن  امااا  مصاااوب  جهذذذت اطذذذالعمطفاااا  -9

 ناردها  آموزشاااا س .... بااا  اداره  ااا  آماااوزک د اااا س حردااا  ا  اساااتا  مصاااوبام مربوطااا  س آتااار ن اساااتا

 مراج    راز ن.

 

            

            

 از  اب ااانه ا ااان ترسا ااا   قاضاااا ماااا شاااود آ  را بااا  رااا نسق تداااتا                                   ب  ااانازد  اااا از طر اااق

 دهاان. باان  ا اسااه هاار او اا  سااوء اسااتفاده از ا اان ترسا اا تدااه باا  اداره  اا  آمااوزک د ااا س حرداا  ا  اسااتا   حو اا  

 ما باشن.  ل پیگرد قانونیقابموزشا    ب  ضر ر  آ  رادر شنه اسه س م وز آ

 

 ارد ن.                                             ترسا   س م وز د ام ه آموزشا ضر ر  آ  در  ار خ                                حو   ا   ا     -1

  ار خ                                امضاء                                                                                                         



 

 

 

 

 

 

 

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیالن

 با سالم و احترام

 بن  وس    تا م/آقا                                                   دار نه اواه  ام  مرب  ر  آموزش اه 

 ب  وا  مربا آموزش اه  م ردا ما  را م.                       ب  شراره                               س  ار خ        

تواهشاار ن اسااه دسااتور درماز اان ج ااه ا  ااام سااا ر اقاانامام بر تااور راانسر ترسا اا   اساا   س 

 م وز براعار  دسره ها  آموزشا اقنام الزم رورم ا رد.

 

 نام و نام خانوادگی موسس

 امضاء و تاریخ                                                                                                                  
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حرفه ای استان گیالناداره کل آموزش فنی و   

......................... اتریخ:  
...................... شماره انمه:  

........................ پیوست:  

 

 
ز شماره  فرم  



 

 

 

 

 

 

 

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیالن

 با سالم و احترام

 دار نه اواه  ام  مرب  ر  آموزش اه     ن  وس    تا م/آقا                                     ب

 آموزش اه  م ردا ما  را م. من رب  وا     خ                            س  ار   ب  شراره                                

تواهشاار ن اسااه دسااتور درماز اان ج ااه ا  ااام سااا ر اقاانامام بر تااور راانسر ترسا اا   اساا   س 

 م وز براعار  دسره ها  آموزشا اقنام الزم رورم ا رد.

 

 نام و نام خانوادگی موسس

 امضاء و تاریخ                                                                                                                  
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گیالناداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان   

......................... اتریخ:  
...................... شماره انمه:  

........................ پیوست:  

 

 
ز شماره  فرم  



:نام

نام مستعار

:نام خانوادگی

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیالن

........................:  اتریخ

.....................: شماره انمه

.......................: پیوست

نام و نام خانوادگی قبلیمحل تولدتاریخ تولدمحل صدورش.ش نام پدر

WWW.GUILANTVTO.IR:                وب سایت اداره کلGilan@IRANTVTO.COM:                 ایمیل167:تلفن گویا

فرم تقاضای تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

بسمه تعالی

:تلفن و نلفن همراه-نشانی محل سکونت

:و مدت آن بطور دقیق (خصوصی-دولتی)سابقه اشتغال

امضاء متقاضی

.کپی آخرین مدرک تحصیلی تحویل داده شود- کپی کارت ملی - کپی پروانه تاسیس -  جدید 3*4فرم بهمراه یک قطعه عکس 

41648-74319 کد پستی 41635-1981 صندوق پستی 7751540تلفن- اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیالن-115نبش خیابان -گلسار-رشت

:سال و محل اخذ آن/ رشته / آخرین مدرک تحصیلی

:نشانی محل آموزشگاه و تلفن

مذهب


