
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (فصل هفتم)  آزاد یو حرفه ا یآموزشگاه فن سیپروانه تاس یواگذار انتقال و  ندیفرا

دستورالعمل سازمان و  45با ذکر دالیل موضوع ماده  به مراکزآموزشی معین غیردولتی  به شخص حقیقی و یا حقوقی   پروانه تاسیس آموزشگاه واگذاری انتقال و ارائه درخواست 

 اولیه رزومه ایشان جهت بررسی  معرفی انتقال  گیرنده  و ارائه مدارک و

 انتقال قهری :

 استخدام در نهادها و دستگاههای دولتی -1

 بیماری منجر به از کارافتادگی -2

 فوت موسس -3

 

 انتقال اختیاری :

 تغییر ثبتی درموسسه حقوقی-1

 انحالل شرکت موسسه حقوقی-2

 انتقال امتیاز توسط شخص حقیقی-3

 حکم کارگزینیارائه  ارائه گواهی قبولی در آزمون استخدامی یا -1

 ارائه گواهی پزشکی مبنی بر ازکارافتادگی-2

 نمایندگی از وارث  ارائه گواهی فوت و حصر وراثت و وکالتنامه-3

 ارائه مدارک هویتی و رزومه انتقال گیرنده-4

 دستورالعمل 4ارائه  اقرارنامه محضری طبق نمونه برگ شماره -5

 ارائه صورتجلسات قانونی شامل:-1

،  نقل و انتقال  فوق العاده صورتمجلس نقل و انتقال هیئت مدیره یا صورتمجلس مجمع

تعیین مدیران و ناظرین  صورتمجلس،  محل رتغیی صورتمجلس،  صورتمجلس انحالل

 دستورالعمل 4شماره  فرم طبق  تعیین تکلیف تعهدات آموزشی صورتمجلسو  سویهت

 ارائه مدارک هویتی و رزومه انتقال گیرنده-2

 بررسی و تایید احراز شرایط فردی  و عمومی انتقال دهنده و انتقال گیرنده -1

ارزیاب  ان جمع بندی و تایید اولیه اسناد و مدارک  توسط کارشناس ،دستورالعمل سازمان 27بررسی مفاد ماده -2

 مراکز معین و ارسال آن به اداره کل استان

 خیر خیر

به اداره  دستورالعمل  26ق ماده بسایر مدارک مذکور ط  ودهنده  و انتقال گیرنده  ارسال  پرونده تکمیل شده  انتقال  

  ینظارت استان ت أکل استان جهت طرح ، بررسی  و تایید در هی

 بلی

 بلی

دستورالعمل   26مندرج در ماده مستندات مدارک و ثبت تقاضای تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد و بارگذاری 

 نظارت مرکزی  تأبمنظور بررسی و تایید نهایی توسط هی وسط انتقال گیرنده ت در پورتال جامع سازمان

 خیر

 دریافت کد کاربری و رمز عبور پورتال 



توسط انتقال گیرنده دربازه زمانی تعین شده  از صدور کد صادره جهت بررسی و تایید شرایط  دستورالعمل  29ارائه مدارک موضوع ماده  

 مراکز معین کارشناسی ارزیاب انتظامی محل ، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی و... از سوی کمیته محیطی، موقعیت

 خیر دستورالعمل 29موضوع ماده مدارک اسناد و  بررسی و تایید

 ( قانون مالیاتی 143ماده  2موضوع گواهی تبصره )  مالیاتی مفاصا حساب  ارائه-1

 جدید تامین اجتماعی ( 19قانون بیمه تامین اجتماعی و ضمائم بشخنامه  37موضوع ماده  ارائه مفاصا حساب بیمه ای ) -2

 آزاد فنی و حرفه ای  کمیل و ارائه نمونه برگ های موضوع دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههایت -3

 صدور پروانه تاسیس آموزشگاه بنام انتقال گیرنده

 پایان

 بله

 یه و تدوین : ته

 1398مهرماه  – زنجانان استاداره کل آموزش فنی و حرفه ای  آزاد و مشارکت های مردمی  اداره موسسات کارآموزی


