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 مدير كل محترم آموزش فني و حرفه اي استان 
 

 )ص(با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد 
  13مـاده   3تبصره   در خصوص اصالح نظارت مركزيشانزدهمين جلسه هيات با عنايت به مصوبه احتراماً،              

هيات 14/6/1388اي آزاد مصوب هاي فني و حرفه  دستورالعمل اجرائي آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه
 : ،بدين وسيله اصالحيه تبصره مذكور به شرح زير جهت اجرا ابالغ مي گرددنظارت مركزي

ابتدا متقاضي مي بايست به عنوان شخص حقيقي  ،جهت ثبت شركت ها با موضوع آموزش فني و حرفه اي :3تبصره"    
 مايد و سپس موضوع از سوي اداره كـل آمـوزش فنـي و    مجوز تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد را دريافت ن

موسس آموزشـگاه   .حرفه اي  استان ها به اداره ثبت شركت هاو موسسات غير تجاري  جهت اقدام الزم منعكس گردد 
  ،".حقيقي الزاماً بايد به عنوان مدير عامل يا رئيس هيات مديره آموزشگاه حقوقي در اساسنامه شـركت درج گـردد  

 :است دستورفرماييد با رعايت موارد ذيل وسايرضوابط ومقررات اقدامات الزم معمول گرددخواهشمند
در صورت درخواست موسس آموزشـگاه حقيقـي جهـت تبـديل      به منظور ايجاد وحدت رويه در مكاتبات ،-1

موضـوع درخواسـت ايشـان بـه اداره ثبـت شـركت هـا         نمون برگ پيوستبراساس  ،آموزشگاه خود به حقوقي 
 .سسات غيرتجاري منعكس گرددومو

نظر به اين كه صدور پروانه تاسيس قائم به شخص است  ،طبق نظريه ي دفترحقوقي و اموربين الملل سازمان -2
درصورت هرگونه تغيير درسمت  ،پس از صدور پروانه تاسيس حقوقي به نام مديرعامل يا رئيس هيات مديره شركت  «،

ماهيت آن مجددا ازحقوقي بـه   و ءبه نام شخص ابقا ،پروانه تاسيس صادره ،غيره   و ءاستعفا ،نامبردگان ازقبيل عزل 
 ».حقيقي تبديل مي گردد

با عنايت به درخواست مدير كل محترم ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري سازمان ثبت اسـناد و امـالك    -3
مربـوط در  هاي  پاسخوز ها و از ارسال مج ،)تصويرپيوست( 4/11/91مورخ  215673/91كشور طي نامه شماره 

و مـوارد موصـوف در    پرهيز گـردد  و موسسات غير تجاري به اداره ثبت شركت هااز طريق پست  اين خصوص
 .ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري قرار گيرد اداره اختيار شخص متقاضي جهت ارايه به

 
 
 
 



  ........برادر گرامي جناب آقاي 
 رئيس محترم اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري 

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

 
 

ملـي   بشـماره  .......................موسس آموزشـگاه  ............................خانم / آقاي نظر به درخواست احتراماً،   

............................. پروانه تاسيس آموزشگاه فنـي و حرفـه اي آزاد بـه شـماره     دارنده ،.................................

 ، ازحقيقـي بـه حقـوقي    جهت تبديل آموزشگاه خود اداره كلاز اين  )تصويرپيوست( .........................مورخ 

مصـوبه هيـات نظـارت مركـزي آموزشـگاه هـاي فنـي وحرفـه اي          عنايت به با ،اعالم مي داردبدين وسيله 

موسس نام  چنانچه  ،) كشورآموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزادباالترين مرجع نظارت وتصميم گيري برامور(آزاد

تبـديل   ، گـردد  درجمديرعامل يا رئيس هيات مـديره شـركت   بعنوان  آموزشگاه حقوقي اساسنامه در فوق الذكر آموزشگاه

با عنايـت بـه درخواسـت مـدير كـل      . نظر  اين اداره كل بالمانع استوزشگاه حقيقي مذكور به حقوقي از آم

 215673/91سازمان ثبت اسناد وامالك كشورطي نامـه شـماره    محترم ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري

جهـت   و پيوسـت آن  مـه ، اصل اين نامبني برعدم ارسال مجوز هاي صادره ازطريق پست  4/11/1391مورخ 

خواهشمند است ضمن اعالم وصول نامـه، نتيجـه نهـايي    . ارائه به آن اداره محترم تحويل نامبرده گرديده است

تـا اصـالحات الزم درپروانـه     به اين اداره كـل اعـالم فرماييـد   كتبا را  الذكر با شرط فوق ثبت شركت ايشان

 .تاسيس ايشان اعمال گردد
 

 

 نام ونام خانوادگي
 ........آموزش فني وحرفه اي استان  ر كلمدي
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