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شروع

ارائه درخواست آموزشگاه جهت افزایش رشته جدید ،
ایجاد شعبه و استفاده از تبصره ماده  34به مرکز مربوطه

بررسی شرایط آموزشگاه توسط مرکز مربوطه براساس ضوابط ذیل :
 -1رشته یا رشته های مورد درخواست اشباع نشده باشد (چنانچه آموزشگاههای موجود در
رشته مورد تقاضا با ظرفیت کمتر از  %70فعالیت می نمایند آن رشته اشباع
می باشد)
-2حداقل  2سال از صدور پروانه تاسیس آموزشگاه گذشته باشد.
-3عملکرد آموزشی و آزمونی آموزشگاه باالی  %70باشد.
-4تخلف درحداقل  3بازرسی اخیر آموزشگاه  ،گزارش نگردیده باشد.
-5توجیه موسس در خصوص تامین مکان و تجهیزات مناسب و مطابق استاندارد جهت فضای
آموزشی خواهران و برادران و یا ایجاد شعبه و افزودن رشته (برای حداقل ظرفیت  10نفر)

خیر

آیا درخواست آموزشگاه توسط

اعالم نتیجه عدم موافقت به

رئیس مرکز تایید می شود؟

آموزشگاه

(پیوست )1

بله

پایان

تهیه خالصه پرونده آموزشی و کنترل عملکرد آزمونی متقاضی توسط مرکز

ارسال درخواست موسس و فرم نیاز سنجی به اداره کل در صورت احراز شرایط

خیر
ارسال پرونده تبصره  34جهت تایید به حراست

طرح درخواستها(ایجاد رشته-شعبه-تبصره )34در هیات نظارت استان در اداره کل

خیر

آیا با درخواست افزایش رشته و

ابالغ نتیجه هیات نظارت استان به مرکز

یا ایجاد شعبه و یا تبصره ماده

توسط اداره کل

 34آئین نامه موافقت گردید ؟

مکاتبه مرکز و اعالم نتیجه به متقاضی

پایان

خیر

ارسال مدارک به
حراست جهت تایید

1

1
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1
اصالح و درج اطالعات در پرتال جهت افزایش رشته و یا تبصره ماده  34و یا ایجاد شعبه

تائید مکان توسط مرکز مربوطه طبق" فلو چارت معرفی مکان"

معرفی به اداره اماکن توسط مرکز

تائید تجهیزات و فرم عناوین دوره آموزشی درخواستی طبق "فلوچارت
معرفی تجهیزات"

اصالح و درج اطالعات در پرتال و تکمیل مدارک

ارسال مدارک توسط مرکز به اداره کل

بررسی مدارک و تایید اطالعات در پرتال آموزشی

صدور پروانه تاسیس و مجوز فعالیت آموزشی به مرکز

تحویل اصل پروانه تاسیس و مجوز فعالیت آموزشی به
آموزشگاه توسط مرکز

پایان
2

