
    بسمه تعايل                                       
 2ف:

 

« تقاضا  نامه جهت صدور ابالغ مديريت » 
 

الف ) مشخصات درخواست كننده :  
نام آموزشگاه                    نام و نام خانوادگي موسس :                  

مشاره شناسايي پروانه تاسيس : 
تاريخ صدور با متديد پروانه تاسيس :                                           

مشاره صدور يا متديد پروانه تاسيس :  
عنوان رشته هاي جماز براساس پروانه تاسيس :                          عنوان 

حرفه هاي جماز براساس پروانه تاسيس :  
ظرفيت آموزشي آموزشگاه براساس جموز هبره برداري  .  

اينجانب ..............................موسس آموزشگاه فين و حرفه اي آزاد با 
مشخصات فوق الذكر آقاي / خامن ..................................را جهت مديريت 

در اين آموزشگاه معريف منوده و در صورت عدم به كارگريي نامربده ويا حمرز شدن هر 
گونه ختلف يا سوء استفاده از صدور اين معرفينامه، جمازات ها و تصميمات متخذه را 

براساس راي هيات نظارت استان و هيات نظارت مركزي مي پذيرم .   
 

          امضاء و اثر انگشت 
موسس  

 
 

ب) مشخصات متقاضي :  
نام :  نام خانوادگي :    تاريخ تولد :    مشاره 

شناسنامه :  

دين :   مذهب :  كد ملي :                 نام پدر:                                

تابعيت :  

                  آخرين مدرك حتصيلي :      رشته          جمرد متاهل 

حتصيلي :  

وضعيت نظام وظيفه عمومي ( ويژه آقايان ) :                معاف :                     

داراي كارت پايان خدمت :  

       سال 3سال     2 سال 1ساعات کاری آموزشگاه :  مدت ابالغ:  

    سال        5سال4

   فرد روزهای :  زوج 
 

اينجانب ...............................متقاضي دريافت  ابالغ  مديريت ضمن 
تائيد صحت مشخصات خود و مدارك حتصيلي فوق الذكر متعهد         مي گردم و در 

صورت احراز شرايط و دريافت ابالغ مديريت از آن صرفًا جهت مديريت در آموزشگاه فوق 
الذكر استفاده كنم و از عدم اعتبار آن در ساير موارد و يا موسسات آموزشي دوليت 
و يا غري دوليت آگاهي دارم و در صورت سلب شرايط و يا عدم عملكرد مثبت هيچ گونه 

ادعايي جهت متديد پروانه اشتغال ويا عدم ابطال آن خنواهم داشت .  
 

آدرس و مشاره متاس متقاضي :  
 

آدرس و مشاره تلفن آموزشگاه : 
 

 

         امضاء و اثر انگشت متقاضي  
 

                                             


