فرایند صدور ابالغ مدیریت
شروع
مطالعه و بررسی شرایط و ضوابط صدور ابالغ مدیریت برابر بخشنامه های سازمان از طریق مراجعه به سایت یا اداره
فنی و حرفه ای شهرستان مربوطه و اطمینان از دارا بودن کلیه شرایط مربوطه
* مدرک تحصیلی فقط از دانشگاههای مورد تائید وزارت علوم پذیرفته می شود.
* سابقه کار آموزشی ( 4سال)و یا مدیریتی(  2سال) ارائه شده از ادارات دولتی یا شرکتهای معتبر دارای شماره ثبت مورد قبول
می باشد .
* دارا بودن  25سال سن
* صدور ابالغ برای کارکنان دولت مجاز نمی باشد.
*دارابودن گواهینامه icdl2
*دارا بودن گواهینامه مدیر آموزشگاه

تکمیل فرم مربوطه وتهیه مدارک مورد نیاز مندرج در فرم توسط متقاضی (به جز سوء پیشینه و بهداشت )

تحویل فرم و کلیه مدارک تهیه شده توسط متقاضی به موسس آموزشگاه .

اطمینان از تطابق کلیه مدارک مدیر با شرایط مندرج در بخشنامه.
( موسس می بایست قبل از معرفی مدیر به سوء پیشینه و بهداشت از صحت کلیه مدارک اطمینان حاصل نماید).

معرفی متقاضی به تشخیص هویت و اداره بهداشت توسط موسس آموزشگاه

انجام آزمایشات پزشکی و انگشت نگاری توسط متقاضی در شهرستان مربوطه.

تکمیل مدارک متقاضی و مهر و امضا ی فرم مربوطه توسط موسس آموزشگاه و کپی برابر اصل نمودن کلیه مدارک پیوست فرم

درج اطالعات در پرتال و ارسال مدارک تکمیل شده متقاضی به مراکز فنی و حرفه ای شهرستان مربوطه توسط موسس

بررسی اولیه توسط کارشناس اداره کل یا مسئول آموزشگاههای آزاد شهرستان و ارسال به اداره کل و
بررسی توسط کارشناس مربوطه
فنی و حرفه ای شهرستان مربوطه توسط موسس
ارسال مدارک تکمیل شده متقاضی به ادارت 1
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بررسی اولیه توسط کارشناس آموزشگاههای آزاد شهرستان (مرکز)

بله

خیر

آیا مدارک مورد

عودت مدارک به مرکز

تایید قرار

یا موسس

گرفت؟

پایان

تشکیل پرونده متقاضی در مرکز و راهنمایی متقاضی جهت ثبت نام دوره ی مدیر آموزشگاه (
در یکی از آموزشگاه های دارای مجوز)

معرفی به حراست اداره کل از طریق مرکز

تایید پرتال و ارسال مدارک به اداره کل توسط مرکز

آیا مدارک مورد

بررسی مدارک و انطباق با اطالعات پرتال توسط کارشناس اداره
کل

خیر
عودت مدارک به مرکز

تایید قرار
گرفت؟

بله

پایان

تنظیم صورتجلسه جهت طرح در هیات نظارت اداره کل

آیا پاسخ هیات
مثبت می باشد؟

خیر
عودت مدارک به مرکز

بله
2

پایان
2
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تایید پرتال و صدور ابالغ مدیریت توسط اداره کل

ارسال اصل ابالغ به مرکز توسط اداره کل

تحویل اصل ابالغ به آموزشگاه توسط مرکز

پایان
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