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 ضوابط و مقررات صدور و 
 تمديد پروانه تاسيس آموزشگاه



 ضوابط و مقررات صدور و تمديد پروانه تاسيس آموزشگاه
 

 اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي تاسيس آموزشگاه بايد درخواسـت خـود را بـه همـراه       : 6ماده 

 طرح توجيهي مربوط شامل عناوين حرفـه هـا و رشـته هـاي مـورد نظـر ، محـدوده جغرافيـايي مربـوط          

 )مطابق نمون برگ پيوست. (را به هيئت نظارت استان ارائه نمايند ) شهرستان( 

هيات نظارت استان مي تواند صدور مجوز تاسيس آموزشگاه را در شهرستانهايي كه كمتر از  : 1تبصره 

 . ظرفيت اسمي ساالنه آنها در رشته هاي داير مربوط كارآموز جذب شده است متوقف نمايد درصد از  70

 ايـن دسـتورالعمل،    14پـس از تائيـد طـرح تـوجيهي و صـالحيت موسـس موضـوع مـاده          : 2تبصره 

 )مطابق نمون برگ پيوست. (توسط هيات نظارت استان صادر خواهد شد » موافقت اصولي « 

 مـاه نسـبت بـه     6است پس از اخـذ موافقـت اصـولي ،حـداكثر تـا مـدت       موسس موظف  : 7 ماده

معرفي ساختمان مورد نظر به هيات نظارت استان اقدام كند در غير اينصورت موافقت اصـولي وي ملغـي   

 . خواهد بود 

 تائيد موقعيت انتظـامي سـاختمان توسـط اداره امـاكن و همچنـين فضـاي مفيـد آموزشـي          : 1تبصره 

 . متناسب با استانداردهاي سازمان توسط هيات نظارت استان الزامي است ) كالس ها كارگاه ها ، ( 

 پس از تائيد ساختمان تحويل تصوير برابـر بـا اصـل سـند مالكيـت يـا اجـاره نامـه معتبـر           : 2تبصره 

 . براي تكميل مدارك موجود ضروري است 

 . محل آموزشگاه بايد بصورت مجزا در طبقات و يا با درب ورودي مستقل باشد  : 3تبصره 

موسس موظف است حداكثر سه ماه پس از تائيد ساختمان و تكميل مدارك مربوط مطـابق   : 8ماده 

 ، نسبت به تجهيز كارگاه ها و كـالس هـاي آموزشـي براسـاس اسـتانداردهاي سـازمان        7ماده  1تبصره 

 . ا به اداره كل اعالم نمايد در غير اينصورت موافقتنامه اصولي ملغي و بال اثر خواهد بود اقدام و مراتب ر

هيات نظارت استان  ،روز پس از تائيد فضا و تجهيزات آموزشگاه توسط اداره كل  10حداكثر  : 1تبصره 

از اتمام مدت ماه قبل  4الزم است موسس . سال صادرمي نمايد 5پروانه تاسيس آموزشگاه را براي مدت 



 در غيـر ايـن صـورت مجـوز آموزشـگاه      . اعتبار مقرر ، نسبت به تمديد اعتبار پروانه تاسيس اقدام كنـد  

 . با رعايت مقررات مربوط لغو مي شود 

ماه پس از اخذ پروانـه تأسـيس نسـبت بـه معرفـي مـدير و        6مؤسس مؤظف است حداكثر  : 2تبصره 

 . شروع ثبت نام دوره آموزشي اقدام نمايد واجد شرايط مطابق اين آئين نامه و )يامربيان(مربي

مـاه بـه طـور متـوالي و يـا       18موسس آموزشگاه مي تواند در صورت ضرورت براي حداكثر  : 3تبصره 

ساله پس از اخذ موافقت هيـات نظـارت اسـتان فعاليـت      5سال بطور متناوب درطول يك دوره  2حداكثر 

را متوقف كند درصورت افزايش مدت توقف بيش ازمدت مقرر ، پروانه تاسـيس آموزشـگاه   آموزشي خود 

 در مدت مرخصي آموزشگاه ، انجام ساير فعاليت ها در محـل آموزشـگاه مجـاز نيسـت     . ملغي خواهد بود 

 . و مدت مذكور جزء سوابق آموزشي محسوب نمي شود 

 اه در صـورت فـوت يـا از كـار افتـادگي موسـس       انتقال يا واگذاري پروانه تاسيس آموزشگ : 9ماده 

 . مجاز مي باشد  16ماده  1با رعايت تبصره 

تاسيس و راه اندازي آموزشگاه ، پس از دريافت پروانه تاسيس فقط در همان ساختمان و  : 10ماده 

 رشته يا رشته هاي آموزش كه به تائيد هيات نظارت استان رسيده مجاز است و هرگونه تغيير يا جابجائي 

 . آن بايد با اخذ موافقت مراجع ذيربط انجام گيرد 

 ) شـعبه (اجازه تاسيس بـيش از يـك آموزشـگاه     6يت ماده به موسسين آموزشگاه با رعا : 11ماده 

 . داده مي شود 

موسس موظف است به هنگام دريافت پروانه تاسيس و تمديد آن و  نيز صدور ابالغ مدير   : 12ماده 

 ايـن دسـتورالعمل را بـه حسـاب درآمـد       2و جذب مربـي آموزشـگاه مبـالغ منـدرج در جـدول شـماره       

 . ري كل واريز نمايد و اصل رسيد را به سازمان ارائه كند عمومي كشور نزد خزانه دا

معـاون اول رياسـت   11/11/1385ه مـورخ  36631ت/146725به استنادبخشـنامه شـماره   :  تبصره

وسازمان بهزيستي ازپرداخـت مبلـغ فـوق    )ره(جمهورمحترم، افرادتحت پوشش كميته امدادحضرت امام

 .معاف مي باشند

 


