باصسسان دسصًست مشاَذٌ َشگًوٍ تخلفی اصمفاد(ٌ) شیًٌ وامٍ باصسسی اص آمًصشگاٌ َای آصاد مصًب َیات وظاست مشکضی  ،ضمه دسج مًضًع
دسدفتشمشبًطٍ آمًصشگاٌ  ،حذاکثش ظشف مذت 2سيصپس اصباصسسی  ،گضاسش تىظیمی يتخلفات مشاَذٌ شذٌ سابٍ سئیس مشکض معیه ریشبط تحًیل می ومایىذ.

درکمیته مشاوره رسیذگی به شکایات مرکس:
موضوع تخلف بررسی و توضیحات وراهنما یی های الزم جهت

رعایت

ماادضتوابو ودستتورال م

اجرایی آئین نامه وسایر ضوابو ومقررات ارائه می گردد.

صذورتذکز کتبی باامضائ رئیس مزکش

باقیذ مهلت مشخص (حسب

درخصًص تخلفات  ،پسس ازاحراز تخلفات  ،گسارش مرکس مستقیما جُت طرح

مورد) به مؤسس جهت رفع نواقص وعذم تکزار تخلقات

درَیات وظارت استان بٍ ادارٌ مؤسسات کارآمًزی آزاد استان ارسال می شًد

بعذ اصاتماا مُلام مزکًسمداذدا اصآمًصشاگاٌ باصسسای بعمال آماذٌ

مًارد تخلف بارکردالیل يمستىذات باقیذ مُلت  10ريزجُت اطالع يارسال دفاعیٍ،

ودرصورت عذم رفع نواقص یاتخلفات اعالمی تًسط آمًصشگاٌ

تًسط رئیس ادارٌ امًرمؤسسات کارآمًزی آزاد يدبیر َیات وظاارت اساتان ومًواٍ

مًاسدبااارکش دلیاال يماااتىذات مشبًطااٍ دساسااشع يااام ُاام اتخااار

برگ شمارٌ  1ایه دستًرالعمل بٍ مؤسس ابالغ می شًد(ارسال تًساط ادارٌ پسات
يرسیذ مرسًلٍ درپريوذٌ درج گردد.).

تصمیم لص بٍ اداره مؤسسات کارآموسی آساد اسسال می گشدد
پس ازيصًل یاعذم يصًل دفاعیاٍ درمُلات مقارر  ،ضامه تممیال ومًواٍ بارگ
شاامارٌ  2دسااتًرالعمل مراتااس ازسااًی رئاایس ادارٌ مؤسسااات کااارآمًزی آزاد
رزارازُدهساتیییاردمیییازآهَش دآشاردد

يدبیرَیات وظارت استان جُت بررسای الزم باٍ کمیتاٍ مااايرٌ يرسایذگی باٍ

الَزتجلتِدمو تِدهشاٍزُدٍزای دی دبیِد

شمایات يتخلفات استان ارسال می گردد

اکایاردهسمصدباتَجِدبِدیصازاادباشزایاىد
ٍاایسدهتتٌداردپسًٍدُدبسزا ده دیسرر

پاداشط دفسایيدفَقدالرمسد،دهَضَعدتخلی د
زئیی ادارازُدهساتییاردمییازآهَش دآشاردتخلفییاردآهَشاییراُدزاد
باذمسرالیلدٍهدازکدهسبَطِد(باتَجِدبِدا َُدًاهِدباشزای دآهَشایراُد

آهَشایراُدرزمو تِدهشاٍزُدزا دی دبِد
اکایاردٍتخلفاردآهَشاراُدّا دآشارد

ّا دآشاردٍراتَزالؼولداجسای دآئ يدًاهیِدٍاالیاتاردبؼید دآى دبیِد

ااتاى دبسزا دٍالَزتجلتِدهسبَطدبساااسد

ػٌَاىدآخسیيداخطازدبِدالَزردمتب دباق ددهْلتدهشخصد(تتبد

ًوًَییِدبییساداییوازُد2دایییيدراییتَزالؼولد

هَزر دجْتدزفغدبِدهساادآهَشاراُداػامده دًواید

رزقتوتدهسبَطِدتٌظی ندهی دیسررٍپسًٍیدُد
تکو لدادُدجْتداتخاذدتصیو ندًْیای دبیِد
ّ اردًظازردااتاىدازاالده داَر

پس ازپایان مُلت مُلت اعالم شذٌ  ،ازامًزشاگاٌ بازرسای مداذد
بعمل آمذٌ يگسارش تًسط بازرسیه ارائٍ می گردددرصًرت مااَذٌ
تمرار تخلف
َیات وظارت استان می تًاوذ متىاسس با میسان تخلف يباتًجٍ بٍ محتًیات پريوذٌ يگسارشات ياصلٍ  ،پس از بررسی يتطبیق با جذيل امتیازات مىفی وسبت بٍ صذير رای متىاسس
با امتیاز ات مىفی ممتسبٍ آمًزشگاٌ اقذام ومایذ.

رای َیات وظارت استان براساس ومًوٍ برگ شمارٌ  3ایه دستًرالعمل تًسط دبیر َیات وظارت استان باقیذ مُلات 30ريز جُات اعتاراب باٍ مؤساس آمًزشاگاٌ اباالغ مای
گردد(ارسال تًسط ادارٌ پست يرسیذ مرسًلٍ درپريوذٌ درج گردد.).

جُت طرح پريوذٌ آمًزشگاٌ درَیات وظارت مرکسی  ،ارسال اصل پريوذٌ تممیل شذٌ آمًزشگاٌ بٍ َمراٌ مستىذات الزم (ازجملٍ ومًوٍ برگ شمارٌ  ،1دفاعیٍ مؤسس  ،ومًوٍ بارگ
شمارٌ  2کٍ بٍ امضاءکلیٍ اعضاء َیات وظارت استان رسیذٌ باشذ) ومًوٍ برگ شمارٌ  3ياعالم يصًل یاعذم يصًل اعتراب مؤسس پاس ازمُلات مقرريساایر مساتىذات مربًطاٍ
)ازسًی ادارٌ کل آمًزش فىی يحرفٍ ای استان بٍ دفتر مؤسسات کارآمًزی آزاد يماارکت َای مردمی (دبیرَیات وظارت مرکسی) السامی می باشذ

