مزاحل تأسیس واحذهاي آموسشي حوسوي

دبیزخانه شوراي گستزش
 دريبفت ٍ ثبت اسٌبد ٍ هذارک ارائِ كذ رّگيزي بِ هتقبضي -ارسبل پزًٍذُ بِ هزكش هذيزيت

تقاضا

شزوع

پزكزدى فزهْب ٍ ارائِ هذارک تَسط
هتقبضي بِ دبيزخبًِ شَراي گستزش

هزاحل اخذ هَافقت
اصَلي

ه ذر س ِ ع ل و ي ِ
ه زك ش ت خ ص ص ي
ه ؤ س س ِ آ ه َس ش ع ب ل ي

معاونت مذارس و مزاكش بزادران/

معاونت مذارس و مزاكش بزادران/

معاونت شهزستانهاي خواهزان

بزرسي پزًٍذُ ٍ ارائِ ًظز كبرشٌبسي

ارسبل پزًٍذُ بِ ّوزاُ هستٌذاتِ
كبرشٌبسي بِ دبيزخبًِ شَراي گستزش

معاونت شهزستانهاي خواهزان

ارجبع پزًٍذُ بِ هزكش هذيزيت
جْت كبرشٌبسي هجذد

واحذهاي آموسشي حوسوي

عذم كفبيت
هذارک ٍ هستٌذات

 .1موافقت اصولي
تأسیس
كمیته امور واحذهاي آموسشي تخصصي/
كمیته امور مذارس

رأي كمیته

بزرسي پزًٍذُ ٍ ارائِ ًظز كبرشٌبسي
هخبلفت بب تأسيس

هَافقت بب تأسيس

پايان
هزاحل اخذ هَافقت
اصَلي

ابالغ مصوبه مخالفت با تأسیس

اطالعرسبًي بِ اعضبي شَراي
گستزش ٍ ابالغ هصَبِ در صَرت
عذم هخبلفت

كمیته ويژه

شوراي گستزش حوسههاي علمیه

بزرسي پزًٍذُ

بزرسي پزًٍذُ در شَراي گستزش

اطالعرساني به متقاضي

ابالغ مصّوبه

 اطالعرسبًي بِ هتقبضي تَسط دبيزخبًِ شَراي گستزش -اعطبي حكن هَافقت اصَلي

 اهضبء رئيس شَراي گستزش اهضبء دبيز شَراي عبلي -ابالغ تَسط هسئَل دبيزخبًِ شَراي عبلي بِ هزكش هذيزيت

) ه َ ا ف ق ت ب ب ا ص ل ت أ سي س
ٍ ا حذ آ ه َ س ش ي (
در ايي هزحلِ ،ضزٍرت تأسيس،
صالحيت هؤسس ٍ اهكبى تأهيي
كليِ اهكبًبت ،احزاس هيشَد.
در صَرت اخذ هَافقت اصَلي،
هؤسس اقذام بِ هعزفي ّيئت
اهٌبء ،تأهيي كبدر علوي ٍ
اجزايي ،تْيِ هكبى ٍ تجْيشات
هيًوبيذ.

مزاحل اخذ مجّوس موّقت تأسیس

 .2مجّوس موّقت تأسیس

فزايٌذ اخذ هجَّس هَّقت تأسيسّ ،وبًٌذ هزاحل اخذ هَافقت اصَلي است.

)هَافقت بب راُاًذاسي يك تب سِ سبلِ ٍ پذيزش ٍ
ا ج ز ا ي د ٍر ُ ت ح صي ل ي (
در ايي هزحلِ ،صالحيت ّيئت اهٌبء ،اسبتيذ ،رئيس ٍاحذ
آهَسشي ،اهكبًبت ٍ تجْيشات ،بزرسي هيشَد.
در صَرت اخذ هجَس هَقتٍ ،احذ آهَسشي هيتَاًذ
اقذام بِ پذيزش طلبِ ٍ اجزاي دٍرُ تحصيلي بِ صَرت
هَقت ًوبيذ.

هتقبضيبى تأسيس هزكش تخصصي ٍ هؤسسِ آهَسش عبليّ ،نسهبى بب
تقبضبي هجَّس هَّقت تأسيس ،ببيذ تقبضبي هجَّس هَّقت اجزاي رشتِّبي
هَرد ًظز را ًيش ارائِ ًوبيٌذ.

 .3مجّوس دائم تأسیس
مزاحل اخذ مجّوس دائم تأسیس
فزايٌذ اخذ هجَس دائن تأسيسّ ،وبًٌذ هزاحل اخذ هَافقت اصَلي است.

دبيزخبًِ شَراي گستزش حَسُّبي علويِ
پست الكتزًٍيكGostaresh@ShorayeAali.com :
تلفي0251-7173250-2 :

)هَافقت بب فعبليت دائن ٍاحذ آهَسشي(
هجَّس دائن بزاسبس ًتبيج ارسيببي عولكزد ٍاحذ آهَسشي
صبدر هيگزدد.
هؤسس قبل اس اتوبم هْلت هجَّس هَّقت تأسيس ،ببيذ اقذام بِ
اخذ هجَّس دائن ًوبيذ.

