شیوه نامه صدور مجوس بزگشاری همایش آموسشی
(هصَبِ هَسخ ّ 96/9/8یبت ًظبست استبى لضٍیي)

الف) شزایط متقاضی
 - 1فؼبل بَدى آهَصشگبُ
 - 2داشتي حذالل ستبِ  3دس اػتببسسٌجی آهَصشگبُ
ً - 3ذاشتي سببمِ تخلف هَثش
ب) مزاحل اجزایی
 - 1اسائِ دسخَاست کتبی بشگضاسی ّوبیش آهَصشی تَسط هَسس آهَصشگبُ ٍاجذ ششایط ،بِ هشکض هؼیي شْشستبًی حذالل  2هبُ
لبل اص صهبى بشگضاسی ّوبیش طبك فشم پیَست
 تؼییي دلیك هَضَع ٍ هحتَای ّوبیش تؼییي هحل بشگضاسی ّوبیش تؼییي جبهؼِ ّذف دػَت شًَذگبى ٍ ششکت کٌٌذگبى دس ّوبیش پیش بیٌی تؼذاد احتوبلی ششکت کٌٌذگبى اسائِ سصٍهِ هذسس(بِ اًضوبم هجَص تذسیس)* تذکز :دسصَست استفبدُ اص هذسس خبسجی اسائِ هجَص تذسیس بِ اًضوبم تشجوِ سسوی هجَص الضاهی است.
 تؼییي شْشیِ ٍ ّضیٌِ ّبی ششکت دس ّوبیش هشخص ًوَدى تؼْذات بشگضاس کٌٌذُ ّوبیش ًسبت بِ ششکت کٌٌذگبى ،هذػَیي یب هٌتخبیي دس صَست استفبدُ اص اسپبًسش ،اسائِ هشخصبت اسپبًسش ٍ تؼییي دلیك هسئَلیت اسپبًسش دس ّوبیش*نکته :دس صَستی کِ الذاهبت ٍ هسئَلیت اسپبًسشخبسج اص هَضَع ّوبیش ببشذ ،اخز هجَص اداسُ کل صٌؼت ،هؼذى ٍ تجبست ًیض
ضشٍسی است.
 - 2طشح دسخَاست دسّیبت ًظبست استبى
 - 3اسائِ لشاسداد هحل بشگضای ّوبیش پس اس تائید هیات نظارت استان
 - 4اخز هجَص اص اداسُ ًظبست بش اهبکي ػوَهی
 - 5صذٍس هجَص بشگضاسی ّوبیش تَسط اداسُ کل
ج) نکات قابل توجه
 - 1دس صَست تغییش هحل بشگضاسی یب هَضَع ّوبیش(بذٍى کسب هجَص ٍ دسیبفت تبئیذیِ کتبی اص اداسُ کل یب ّیبت ًظبست استبى)
هجَص صبدس شذُ هلغی هی گشدد.
 - 2دس صَست ثبت ًبم ششکت کٌٌذگبى دس سیستن پَستبل صذٍس گَاّی ّبی ششکت دس دٍسُ (طبك فشهت ٍ ًوَى بشگ هَسد تبئیذ
سبصهبى) بالهبًغ هی ببشذ.
 - 3هسئَلیت سػبیت اصَل ایوٌی ٍ حفبظت فشدی ٍ شئًَبت اسالهی بشػْذُ داسًذُ هجَص ّوبیش خَاّذ بَد.
 - 4هتمبضی ببیذ تشتیبی اتخبر ًوبیذ تب دس ّوبیش ببًَاى اص ػکس بشداسی ٍ فیلن بشداسی ّبیی کِ ًبفی هسبئل ششػی ٍ لبًًَی
است ،جلَگیشی گشددّ.شگًَِ الذام ٍ اًجبم تبلیغبت لبل اص صذٍس هجَص بشگضاسی ّوبیش ،هوٌَع هی ببشذ ٍ دس صَست ػذم
سػبیت هَاسد فَق بشای ًَبت اٍل "محزومیت اس بزگشاری همایش آموسشی به مدت یکسال" ٍ دسصَست تکشاس  ،بستِ بِ ًَع
تخلف بب ًظش ّیبت ًظبست استبى" ،تعطیلی موقت آموسشگاه به مدت حداقل شش ماه" سا دس پی خَاّذ داشت.

