
 اداره كل آموزش فني و حرهف اي استان 

  با سالم و صلوات رب محمد )ص( و آل محمد )ص( 

وذي             تا احترام ، ايىجاوة           مً دار مُافمتىا

  اصُلي آمُزشگاي / مجتمغ تً شماري 

شكيل َ اداري     َ تاريخ  حُي ت مً و ئيه وا فاد آ يت م در رػا

آمُزشگاي ٌاي فىي َ حرفً اي آزاد مصُب ٌيات محترم دَلت مكان مُرد 

 شٍرضتان / شٍر     وظر تشرح ريل را در اضتان 

  

    كذ پطتي      / واحيً / رَضتا مىطمً 

شممماري تنفممه          َ تً وشاوي 

 تماش

ظر  ػالم و يذ َ ا ظُر تازد تً مى ضازماوي  ضتاوذاردٌاي  خريه ا ضاش آ ترا

كارشىاضان آن ضازمان مؼرفي مي ومايذ . خُاٌشمىذ اضت دضتُر فرمائيذ 

 الذام الزم صُرت َ از وتيجً ايىجاوة را مطنغ ومائيذ . 

 

  

 

ضمىًا ضُاتط اوتظامي اػالم شذي از ضُي اداري وظارت تر اماكه ػمُمي 

تراي ايجاد آمُزشگاي فىي َ حرفً اي آزاد را مطالؼً ومُدي ام َ تا 

 رػايت ضُاتط آن ، محل فُق را مؼرفي مي ومايم . 

تمذيممممممذ   تاضيص اَليه پرَاوً

 تغيير مكان پرَاوً

ايجممماد رشمممتً  ذيمممذ  شؼثًتاضيص 

 تغيير رشتً 

 مُرد تماضا :  ػىُان رشتً ٌاي
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 ضالً  1اضتيجاري    ضالً  2-5اضتيجاري    شخصي

 ضاير  

 

 كارتري مطكُوي   اداري كارتري   كارتري آمُزشي 

 كارتري تجاري  

 

ضتاوذارد     مطاتك اضتاوذارد) ............. مترمرتغ( طاتك ا م

 ويطت ) ............ مترمرتغ( 

 

مطمممممماتك    ........ مترمرتغ(مطاتك اضتاوذارد مي تاشذ ) .....

 اضتاوذارد ) ............ مترمرتغ( 

 

صاب    ) ................ ضرَيص ( مطاتك حذ وصاب حذ و تر از   كم

 ) ............... ضرَيص (

 

    فمط كتاتخاوً دارد  فمط ومازخاوً دارد  ومازخاوً َ كتاتخاوً دارد 

 ٌيچكذام ) تايطتي ايجاد شُد (

 



شىاژ    يا تتىي تا شىاژ يكپارچًاضكنت فنسي  تذَن  نسي  ضكنت ف ا

  

 ضاير )تاركر وُع اضكنت(        پي آ ري 

 252وامطنُب )تيش از  متر تا اَليه ايطتگاي حمل َ ومل ػمُمي(  252مطنُب )حذاكثر 

 طتگاي حمل َ ومل ػمُمي( متر تا اَليه اي

 

 

 ) مطاتك اضتاوذارد ويطت    مطاتك اضتاوذارد ) مُرد تائيذ اضت (

 ( تايطتي اصالح شُد 

طا   مطاتك اضتاوذارد اضت ) مُرد تائيذ مي تاشذ ( ضتاوذارد م تك ا

 ( تايطتي اصالح شُد  ) ويطت

 

 02مطنُب )تيش از       (تطيار مطنُب )مطاتك اضتاوذارد

 درصذ(  02درصذ َ كمتر از 



 52وممامطنُب )كمتممر از    درصذ(  02درصذ َ كمتر از  52متُضط )تيش از 

 درصذ( 

 

مطنُب )دَ ضُم     تطيار مطنُب )تمام كارگاي ٌا تً تمام ضيطتم ٌا تجٍيس ٌطتىذ( 

 كارگاي ٌا تً تمام ضيطتم ٌا مجٍس ٌطتىذ(

 وامطنُب متُضط )حذَد ويمي از كارگاي ٌا تً تمام ضيطتم ٌا تجٍيس ٌطتىذ ( 

 

 مطنُب     تطيار مطنُب )مطاتك اضتاوذارد( 

 َ ُد وذارد )ضؼيف(      متُضط )تا لاتنيت اصالح(

 

 ) مطاتك اضتاوذارد ويطت    مطاتك اضتاوذارد ) مُرد تائيذ اضت (

 ( تايطتي تازضازي گردد 

  



 وام آمُزشگاي : 

 ايه فرم تُضط كارشىاش تكميل َ در پرَوذي آمُزشگاي تايگاوي گردد . 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 وذارد      ) چىذ دضتگاي ........ ( دارد

 

 وذارد         دارد
 

 
 

 


