
 هو المحبوب 

 فرم درخواست تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

 .............اینجانب...............................................شماره شناسنامه............................صادره از.....................

 ...............................رشته.......................................تاریخ تولد........................دارای مدرک تحصیلی........

 تقاضای تاسیس آموزشگاه در رشته......................................در شهر............................................دارم.

 خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات الزم معمول دارند.

 نام و نام خانوادگی:                                                                                                           

 امضاء                          تاریخ                                                                                                       

 
 برابر با اصل گردد(و در شیراز  توسط دفتر حراست اداره کل  فنی و حرفه ایمرکز نها توسطشهرستا)تصویر کلیه مدارک در:  مدارک الزم

 تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی-1

 تصویر آخرین مدرک تحصیل-2

 تصویر کارت پایان خدمت -3

 تصویر کارت مدیریت متقاضی)در صورت داشتن(-4

 متقاضی)در صورت داشتن( یا ابالغ مربیگری تصویر کارت -5

 تصویر پروانه کسب )در صورت داشتن( -6

 و گواهینامه های سایر دوره های آموزشی گواهینامه مهارت در رشته مورد تقاضاتصویر  -7

 ارائه گواهی مستند دال بر سابقه کار)در صورت داشتن سابقه کار(-8

 )تأیید شده توسط مراجع ذیصالح(الیت آموزشی ارائه مستندات دال بر فع-9

و تالیف  رک دال بر داشتن ویژگی در امر آموزش و حرفه مربوطه)کسب مقام در المپیاد مسابقات علمی جشنواره ها و ارائه مد-10

 ...(استانداردهای آموزشی و تدوین کتاب یا مقاله و یا ترجمه 

 ی دارد(ارائه طرح کارآفرین در حرفه مورد تقاضا)در صورتیکه طرح عالوه بر آموزشی بودن ویژگیهای کارآفرین-11

 طرح توجیهیو ارائه تکمیل -12

 تکمیل و ارائه فرم های خود اظهاری و اقرار نامه ها -13

 متقاضیان تاسیس آموزشگاه حقوقی عالوه بر مدارک فوق مدارک ذیل پیوست نمایند

در اساسنامه از  سال سابقه صنفی مرتبط با گروه آموزشی مورد تقاضا)اشخاص حقوقی صرفاً با موضوع آموزش 5داشتن حداقل -1

 سابقه مذکور معاف هستند(

 قید شده باشد "آموزش "ارائه اساسنامه شرکت که در آن کلمه  -2

 ارائه آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات   -3

 نیز بر روی لوح فشرده ارسال گردد pdfنکته : تمام  مدارک فوق عالوه بر کپی مستندات به صورت فایل 



 

 دم اشتغال در بخش دولتیمبنی بر ع اقرارنامه

 دارنببب م ربببلارم م ببب ..............................  متولببب   بببا ................................  فرزنببب  ............................................ اینجانببب 

 م یب  ............................  دیب  ...................................  صادرم از................... ............ به رلارم رنا نامه.................................................... 

 ...................................... رغل....................................... 

 ............................................ م  بارم............... در ررته متقاض  تأ یس آموزرگام

ادارم آموزرگاههای فن  و حرفه با توجه به درخوا   فوق و در رعای  تبصرم بن  پ مادم یک آئی  نامه نحوم تشکیل و 

اقبرار و   21/5/85مبورخ   24530/210هیئ  محترم دول  و در اجرای ابالغیبه ربلارم    18/5/85ای آزاد مصوب مورخ 

اعالم می ارم از کارکنان راغل در وزارتخانه ها و مؤ سات و ررکتهای دولت  نل  بارم و ضل  رعای  قوانی  و مقررات 

و بنا به اقرار خود ببه ربرف فبوق ن آن    اصالحیه های آن  با اطالع کامل از مفاد آئی  نامه مذکور و اجرای آن در جامعه و 

 ازمان را محق و م زم قانون  م  دانم که در صورت اثبات ارتغا  ن ببا اینجانب  برخبورد قبانون  نلبودم و مجوزهبای       

 آموزر  مربوطه را نیز لغو یا ابطا  نلای .

 .....................................................................................................................................................آدرس محل  کون : 

 ................................................................................................................................................................. رلارم تلاس:

 ............................................................................................................................................................ آدرس محل کار:

 ............................................................................................................................................................... ت ف  محل کار:

 دگ  متقاض :نام و نام خانوا                                                                                           

 تاریخ درخوا  :                                                                                

 :و اثر انگش   امضاء                                                                                          

 

 

 :آموزش فن  و حرفه ای رهر تان یی  رئیس مرکزتأ

 

 



 

 عدم دارا بودن مجوز تأسیس در سایر استانها مبنی بر اقرارنامه

....... دارنب م ربلارم م ب     اینجان  ............................................ فرزنب  ................................ متولب   با  .......................   

ا ببنامه ............................... صببادرم از ................................... دیبب    .................................................... بببه رببلارم رن 

أ ببیس آموزرببگام  در  ............................ م یبب  ....................................... رببغل ...................................... متقاضبب  ت 

 .................................................................................... م  بارم.ررته..............

م  دارم فاق  هبر گونبه   اقرار و اعالم  19/4/91مورخ  12984/210توجه به درخوا   فوق و در اجرای ابالغیه رلارم  با

و بنا به اقرار خود ن آن  ازمان را محق و م زم قانون   ودممجوز تأ یس آموزرگام آزاد فن  و حرفه ای در  ایر ا تانها ب

ن با اینجان  برخورد قانون  نلودم و مجوزهای آموزر  مربوطه را نیز لغو یبا   دارت  مجوز تأ یسم  دانم که در صورت 

 ابطا  نلای .

 

 

 نام و نام خانوادگ  متقاض :                                                                                           

 تاریخ درخوا  :                                                                                          

 :و اثر انگش  امضاء                                                                                          

 

 

 

 

 

 :آموزش فن  و حرفه ای رهر تانیی  رئیس مرکزتأ


