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 تحصیلی

 ردیف نام و نام خانوادگی

 دارد)تاریخ شروع و پایان( ندارد شماره تاریخ اعتبار

       1 

       2 

       3 

       4 

  موارد بررسی شده توسط بازرسان: -2

 عنوان تخلف مشاهده شده

ی
 امور آموزش

 بلی خیر

 اعالم برنامه کار و ساعت آموزش آموزشگاه به طور دقیق به اداره کل یا مرکز معین   

 رعایت حداقل تحصیالت کارآموزان براساس استاندار آموزش مهارت مربوطه   

 وجود سوابق حضور و غیاب کارآموزان بصورت دفتری یا الکترونیکی  

ظرفیت مجاز )بررسی از طریق بازرسی حضوری و پورتال سازمان( مطابقپذیرش کارآموزان     

 انجام فعالیت مجاز با موضوع تاسیس آموزشگاه   

  استاندارد تطابق تجهیزات موجود در کارگاه مطابق با آخرین لیست تجهیزات  

اخذ مجوز از اداره کلمطابق برگزاری دوره های آموزشی     

 نصب عناوین دوره های آموزشی در دفتر آموزشگاه   

 نصب برنامه و ساعت کار آموزش در تابلو اعالنات  

 وجود نسخه ای از آئین نامه در آموزشگاه جهت بهره برداری ارباب رجوع  

بهره برداری ارباب رجوع توجود نسخه ای از استاندارد مهارت آموزشی در آموزشگاه جه    



عادی( -ساعت استاندارد آموزشی با توجه به نوع دوره درج شده در پرتال )خصوصیرعایت     

 داشتن دو یا چند پروانه تاسیس از مراجع مختلف برای یک مکان آموزشگاه  

 ثبت کارآموز در پرتال   

مجزاآموزش کارآموزان به صورت     

. 

آموزشگاه)کپسول آتش نشانی ، تهویه مطبوع، رعایت حفاظت و ایمنی و بهداشت در محیط   

(جعبه کمکهای اولیه و ....... امور  

ی 
بهداشت

ی
 و ایمن

ی انعقاد قرارداد کتبی با کارآموز  
 امور کارآموز

 ارائه نسخه ای از قرارداد به کارآموز  

 ارائه رسید شهریه به کارآموز  

 

  استان بلی خیر
 

 
نرخ مصوب مطابق اخذ شهریه       

 تعطیلی دوره آموزشی قبل از اختتام دوره بدون اخذ موافقت کتبی کارآموزان  

 تمدید پروانه تاسیس در سررسید مهلت مقرر آن بدون عذر موجه به تشخیص هیات نظارت استان  

ی
ت عموم

 مقررا

 وجود دفتر بازرسی ممهور شده به مهر اداره کل  

معرفی شده آموزشگاه بدون اخذ مجوز از اداره کلتغییر در فضای ساختمان     

 عدم انطباق تابلوی آموزشگاه با دستورالعمل مربوطه  

خارجی( در آموزشگاه بعنوان پرسنل اداری -صالحیت)ایرانی دارایبه کارگیری افراد     

 تغییر نام آموزشگاه بدون هماهنگی اداره کل  

 نصب پروانه تاسیس در دفتر آموزشگاه   

 نصب شهریه مصوب سازمان در تابلو اعالنات  

 جا به جایی فضا بدون اطالع و موافقت اداره کل و اخذ مجوز از اماکن    

 انتقال یا واگذاری پروانه تاسیس به فرد دیگر   

اعالم نظر نهایی بازرسان:-3  
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