
درشیراز(درشهرستانها به مراکزمعین)مراجعه به اداره پست

درشیراز(درشهرستانها تکمیل مدارك الزم و تحویل به دفتر پستی 
درصورت درپورتال توسط موسسونام نویسی به مراکز معین)

(ازلحاظ زمانی درحیطه اختیارات متقاضی))داشتن شرایط الزم )

جهت آزمایش عدم اعتیاد و عدم سوءپیشینه از مدیرفی معر
درشیراز(درشهرستانها ازطریق مراکز طریق دفاتر پستی

(یک روز)معین)

ارائه پاسخ نامه هاي عدم اعتیاد و عدم سوءپیشینه توسط 
درشیراز(درشهرستانها به مراکز به دفتر پستیدیرم

ی درحیطه (ازلحاظ زمانو ارسال پرونده به اداره کلمعین)
اختیارات متقاضی)

و معرفی به موسساتبه ادارهمدیرمراجعه 
(یک روز)حراست

به هیئت اداره موسساتتوسط ارسال پرونده
(دوهفته)نظارت استان

(یک روز)مدیریتصدور ابالغ 

موسسات درشیراز(درشهرستانها درمراکز به ادارهدیرمراجعه موسس و م
وتحویل ابالغ نسخه3یکساله در مدیریتجهت عقد قرارداد معین)

مدیریت به موسس آموزشگاه یا مدیر

مراجعه متقاضی به آموزشگاههاي سطح شهر و 
مدیریتجلب نظر موافق آنها جهت اخذ ابالغ 

مربیگري

وشهرستانهارازدرشیدیریتابالغ مصدورمراحل 

اداره موسسات:جهتمدارك مثبته
1 - وتاریخ آموزشگاه وامضاء نامه باسربرگ ومهرمعرفی
2- محضري(مدیریتفرم  تقاضانامه صدور ابالغ(
3-تصویر پروانه  تاسیس
4- تصویر گواهینامهicdl2درجه
5- اعتیادعدمتصویر گواهی عدم سوء پیشینه  و
6-اصل شدهباتصویر مدرك  تحصیلی برابر
7- اصل شدهبابرابرمدیر آموزشگاهتصویر گواهینامه مهارت فنی و حرفه اي
8-اصل شدهباویر تمام صفحات  شناسنامه برابرتص
9-اصل شدهباتصویر کارت  ملی برابر
10-اصل شدهباتصویر کارت پایان خدمت برابر
11-3*4قطعه  عکسیک
12-وگیرهپوشه فایل  گردان
  حراستجهت دفترمدارك مثبته :
1-تصویر کارت ملی(ویژه برادران)تصویر تمام صفحات  شناسنامه ، تصویر کارت پایان خدمت ،
2-مدرك تحصیلیآخرینتصویر
3- اعتیادعدماصل گواهی عدم سوء پیشینه  و
4-گیره وپوشه فایل  گردان
5-3*4دو قطعه عکس
6-محضري(دیریتتصویر فرم  تقاضانامه صدور ابالغ م(
7 -تصویر پروانه  تاسیس
:اصلمدرك  تحصیلی،اصلاصل شناسنامه،بایستیحراست در زمان مراجعه به  دفتر متقاضیتوجه

را  به همراه  داشته باشد.کارت پایان خدمتاصل وکارت ملی

به صورت الکترونیکی از طریق سامانه یتدیرالزم به ذکر است هزینه صدور ابالغ م
در صورت کامل بودن کلیه مدارك باال لذاانجام گیردبایستیپرتال توسط موسس

روز بعد از تاریخ اولین جلسه هیات نظارت استان انجام یکدیریتغ مصدور ابال
..خواهدشد

شرایط مدیریت
1 -سال 25سن حداقلداشتن
2 - معتبر سال سابقه مدیریت (نامه تائیدشده ازنهاد 2سال سابقه آموزش یا4داشتن

یاارگانهاي دولتی)
3 -دیپلمفوق حداقلداشتن مدرك تحصیلی

به صدور نامه تایید صالحیت فردي از حراست
(ازلحاظ زمانی درحیطه اداره موسسات

اختیارات دفترحراست)


