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ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 تاسيس و راه اندازی مدارس غير دولتي داخل کشور مجوز عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 خیابان باغ گلدسته خیابان هشت بهشت  نشاني و کد پستي

 0006222 - 5 تلفن

 0029162 نمابر

 isf@medu.ir الکترونيکپست 

 http://isf.medu.ir آدرس سایت

  نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

 0009612سید حسین میر مهدی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 اختصاصيشرایط  شرایط عمومي

نداشتن سوء پیشینه -0تابعیت جمهوری اسالمي ايران -2

اعتقاد و التزام عملي به مباني و احكام اسالم و  -2كیفری

نداشتن وابستگي به رژيم -4برخردار از حسن شهرت 

اشتن حداقل  -5گذشته يا گروه های منحرف و غیر قانوني 

 داشتن حداقل مدرك ديپلم  -6سال سن  22

سالمت رواني و نداشتن نقص عضوی كه مانع انجام وظیفه -2

حداقل میزان تحصیالت ، سوابق -2تاهل برای مردان-0است

تجربي و ساير شرايط الزم برای مدير مدرسه غیر دولتي 

مدير مركز پرورشي الزم -4همانند مدير مدرسه دولتي است 

 سال سابقه آموزش و پرورش داشته باشد  5است حداقل 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات ارکمد
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

فتوكپي كارت ملي و صفحات اول و دوم شناسنامه پس -0كارگزيني برای شاغلین  520فرم -2

فتوكپي حكم كارگزيني برای -4فتوكپي مدرك تحصیلي  -2از طتبیق با اصل مدارك 

تكمیل فرم اطالعات فردی برای  -6پشت نويسي شده  4*2سه قطعه عكس  -5شاغلین

تكمیل فرم معرفي نماينده و اعضای هیات مديره  -1اشخاص حقیقي و حقوقي به تعداد افراد

 برای اشخاص حقوقي 

قانون تاسیس و اداره 

مدارس ، مراكز آموزش و 

پرورشي غیر دولتي مصوب 

 مجلس شورای اسالمي 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف
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ری استان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه                                مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحلهمراحل 

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
سازمان ارائه 

 متقاضي/ کننده
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

2 

 
 
 

مراجعه متقاضي به 

يكي از ادارات 

 آموزش و پرورش

بهمن 

 روزهمان 

يک 

 ساعت

تحويل 

مدارك 

وتكمیل فرم 

 ها 

 متقاضي
تشكیل 

 پرونده 

اداره آموزش و 

/ پرورش منطقه 

 شهرستان/ ناحیه 

0 
بررسي صحت 

 مدارك
 اسفند

يک 

 ساعت

پرونده 

 متقاضي

اداره آموزش و 

 پرورش 

تايید 

 مدارك

كارشناسي غیر 

 دولتي اداره كل

2 
استعالم از مراجع 

 قانوني
 فروردين

سه 

 ساعت

پرونده 

 متقاضي

كارشناسي 

غیر دولتي 

 اداره كل

تحويل 

 مدارك

حراست و گزينش 

 اداره كل

 فروردين صدور تايیديه  4

يک تا 

شش 

 ماه

پرونده 

 متقاضي

حراست و 

 گزينش

پاسخ 

 استعالم

كارشناسي غیر 

 دولتي اداره كل

 شورای نظارت 5

هر دو 

هفته يک 

 بار 

دو 

 ساعت

پرونده 

 متقاضي

كارشناسي 

 دولتيغیر 
 متقاضي صدور مجوز 

6 
معرفي مكان 

 توسط متقاضي 
 همان روز 

يک 

 ساعت

تقاضای 

 متقاضي

اداره آموزش و 

 پرورش

بازديد از 

 مكان 

اداره آموزش و 

/ پرورش منطقه 

 شهرستان/ ناحیه 

1 
بازديد كارشناسي 

 از مكان
 همان روز

دو 

 ساعت

صدور نامه 

 تايید مكان

اداره آموزش و 

 پرورش

 معرفي به

 اداره كل

اداره كل آموزش و 

 پرورش

8 
معرفي مكان به 

 اداره كل نوسازی 
 همان روز

يک 

 ساعت

صدور معرفي 

 نامه 

اداره كل 

آموزش و 

 پرورش

ارجاع به 

اداره كل 

 نوسازی 

 اداره كل نوسازی

9 
تايید اداره كل 

 نوسازی
 همان روز

يک 

تادو 

 هفته

بازديد 

كارشناس 

 نوسازی 

اداره كل 

 نوسازی

فرم  صدور

نو  4شماره 

 سازی

اداره كل آموزش و 

 پرورش

22 

نامگذاری و 

تاسیس و راه 

 اندازی

 همان روز 
يک 

 ساعت

معرفي نام 

توسط 

 متقاضي

 متقاضي
راه اندازی و 

 تاسیس
 متقاضي

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 سایر اطالعات تکميلي

 : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت
مجوز موقت دوساله به استناد موافقت اصولي دفتر 

 پشتیباني نظارت كه تبديل به دائم خواهد شد 

 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست
بستگي به پاسخ مراجع قانوني در خصوص استعالمات 

 درخواستي دارد 

 وجه به نیاز ادارات آموزش و پرورش انجام مي شود با ت : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

با توجه به تعداد زياد متقاضیان جهت تاسیس و راه 

اندازی مراكز و مدارس غیر دولتي تدبیری انديشیده 

شده است تا ادارات آموزش و پرورش بر اساس نیاز 

سنجي در بهمن ماه هر سال از متقاضیان ثبت نام و 

پس از تكمیل مدارك پرونده ها را جهت طرح در 

هر سال به اداره كل  شورای نظارت در پايان اسفندماه

 . ارسال نمايند

 

 

 

  



ری استان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه                                مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 مراجعه متقاضي به يكي از ادارات آموزش و پرورش 2

 

 بررسي صحت مدارك 0

 استعالم از مراجع قانوني 2

 صدور تايیديه  4

 شورای نظارت 5

 معرفي مكان توسط متقاضي  6

 بازديد كارشناسي از مكان 1

 معرفي مكان به اداره كل نوسازی  8

 تايید اداره كل نوسازی 9

 تاسیس و راه اندازینامگذاری و  22

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی

عنوان کامل مجوز یا پروانه 

 صادره

آموزشگاه های علمي ) مجوز تاسيس و راه اندازی مراکز آموزشي غير دولتي 

 (حرفه ای و کار دانش  -آزاد ، آموزشگاه زبان خارجي ، آموزشگاه فني 
 

 پروانه فعاليت اقتصادیاطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا 

 سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 خیابان باغ گلدسته خیابان هشت بهشت  نشاني و کد پستي

 0006222 - 5 تلفن

 0029162 نمابر

 isf@medu.ir پست الکترونيک

 http://isf.medu.ir آدرس سایت

  نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

 0009612سید حسین میر مهدی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

نداشتن سوء پیشینه -0تابعیت جمهوری اسالمي ايران -2

مباني و احكام اسالم و اعتقاد و التزام عملي به -2كیفری

نداشتن وابستگي به رژيم -4ردار از حسن شهرت وبرخ

داشتن -5گذشته يا گروه های منحرف و غیر قانوني 

 داشتن حداقل مدرك ديپلم -6سال سن  22حداقل 

سالمت رواني و نداشتن نقص عضوی كه مانع انجام وظیفه -2

 حداقل میزان تحصیالت ، سوابق-2تاهل برای مردان-0است

تجربي و ساير شرايط الزم برای مدير مدرسه غیر دولتي همانند 

مدير مركز پرورشي الزم است -4مدير مدرسه دولتي است 

 . سال سابقه آموزش و پرورش داشته باشد 5حداقل 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

فتوكپي كارت ملي و صفحات اول و دوم شناسنامه -0كارگزيني برای شاغلین  520فرم -2

سه قطعه عكس  -5فتوكپي حكم كارگزيني برای شاغلین-4فتوكپي مدرك تحصیلي  -2

تكمیل فرم اطالعات فردی برای اشخاص حقیقي و حقوقي به  -6پشت نويسي شده  4*2

 و اعضای هیات مديره برای اشخاص حقوقي تكمیل فرم معرفي نماينده  -1تعداد افراد

قانون تاسیس و اداره مدارس، 

و پرورشي غیر  يمراكز آموزش

دولتي مصوب مجلس شورای 

 اسالمي 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف
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ری استان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه                                مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  اشتغال وسرماهی گذا

 صادره و زمان بندی هر مرحلهمراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه 

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
سازمان ارائه 

 متقاضي/ کننده
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

2 

مراجعه متقاضي 

به يكي از ادارات 

 آموزش و پرورش

بهمن 

 همان روز

يک 

 ساعت

تحويل 

مدارك 

وتكمیل فرم 

 ها 

 متقاضي
تشكیل 

 پرونده 

اداره آموزش و 

/ پرورش منطقه 

 شهرستان/ ناحیه 

0 
بررسي صحت 

 مدارك
 اسفند

يک 

 ساعت

پرونده 

 متقاضي

اداره آموزش و 

 پرورش 

تايید 

 مدارك

كارشناسي غیر 

 دولتي اداره كل

2 
استعالم از مراجع 

 قانوني
 فروردين

سه 

 ساعت

پرونده 

 متقاضي

كارشناسي 

غیر دولتي 

 اداره كل

تحويل 

 مدارك

حراست و گزينش 

 اداره كل

 فروردين صدور تايیديه  4

يک تا 

شش 

 ماه

پرونده 

 متقاضي

حراست و 

 گزينش

پاسخ 

 استعالم

كارشناسي غیر 

 دولتي اداره كل

 شورای نظارت 5

هر دو 

هفته يک 

 بار 

دو 

 ساعت

پرونده 

 متقاضي

كارشناسي 

 غیر دولتي
 متقاضي صدور مجوز 

6 
معرفي مكان 

 توسط متقاضي 
 همان روز 

يک 

 ساعت

تقاضای 

 متقاضي

اداره آموزش و 

 پرورش

بازديد از 

 مكان 

اداره آموزش و 

/ پرورش منطقه 

 شهرستان/ ناحیه 

1 
بازديد كارشناسي 

 از مكان
 همان روز

دو 

 ساعت

صدور نامه 

 تايید مكان

اداره آموزش و 

 پرورش

معرفي به 

 اداره كل

كل آموزش و اداره 

 پرورش

8 
معرفي مكان به 

 اماكن
 همان روز

يک 

 ساعت

صدور معرفي 

 نامه 

اداره كل 

آموزش و 

 پرورش

ارجاع به 

 اماكن
 اداره اماكن

 همان روز تايید اداره اماكن 9

يک 

تادو 

 هفته

بازديد 

كارشناس 

 اماكن

 اداره اماكن

صدور فرم 

شماره 

تايیديه 

 اماكن

اداره كل آموزش و 

 پرورش

22 

نامگذاری و 

تاسیس و راه 

 اندازی

 همان روز 
يک 

 ساعت

معرفي نام 

توسط 

 متقاضي

 متقاضي
راه اندازی و 

 تاسیس
 متقاضي

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 سایر اطالعات تکميلي

 : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت
مجوز موقت دوساله به استناد موافقت اصولي دفتر 

 پشتیباني نظارت كه تبديل به دائم خواهد شد 

 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست
بستگي به پاسخ مراجع قانوني در خصوص استعالمات 

 درخواستي دارد 

 با توجه به نیاز ادارات آموزش و پرورش انجام مي شود  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

با توجه به تعداد زياد متقاضیان جهت تاسیس و راه 

اندازی مراكز و مدارس غیر دولتي تدبیری انديشیده 

شده است تا ادارات آموزش و پرورش بر اساس نیاز 

سنجي در بهمن ماه هر سال از متقاضیان ثبت نام و 

پس از تكمیل مدارك پرونده ها را جهت طرح در 

هر سال به اداره كل  شورای نظارت در پايان اسفندماه

 . ارسال نمايند

 

 

 

  



ری استان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه                                مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 مراجعه متقاضي به يكي از ادارات آموزش و پرورش 2

 

 بررسي صحت مدارك 0

 استعالم از مراجع قانوني 2

 صدور تايیديه  4

 شورای نظارت 5

 معرفي مكان توسط متقاضي  6

 بازديد كارشناسي از مكان 1

 معرفي مكان به اماكن 8

 تايید اداره اماكن 9

 اندازینامگذاری و تاسیس و راه  22

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
کانون فرهنگي، ) مجوز تاسيس و راه اندازی مراکز پرورشي غير دولتي  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 (تربيتي و ورزشي ، اردوگاه دانش آموزی و مرکز مشاوره 
 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان  مرجع صادر کنندهعنوان 

 خیابان باغ گلدسته خیابان هشت بهشت  نشاني و کد پستي

 0006222 - 5 تلفن

 0029162 نمابر

 isf@medu.ir پست الکترونيک

 http://isf.medu.ir آدرس سایت

  رسيدگي کننده به موضوعنام وشماره تلفن واحد یا قسمت 

 0009612سید حسین میر مهدی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

نداشتن سوء پیشینه -0تابعیت جمهوری اسالمي ايران -2

اعتقاد و التزام عملي به مباني و احكام اسالم و -2كیفری

نداشتن وابستگي به رژيم -4ردار از حسن شهرت وبرخ

داشتن -5گذشته يا گروه های منحرف و غیر قانوني 

 داشتن حداقل مدرك ديپلم -6سال سن  22حداقل 

سالمت رواني و نداشتن نقص عضوی كه مانع انجام وظیفه -2

حداقل میزان تحصیالت ، سوابق -2تاهل برای مردان-0است

رای مدير مدرسه غیر دولتي همانند تجربي و ساير شرايط الزم ب

مدير مركز پرورشي الزم است -4مدير مدرسه دولتي است 

 . سال سابقه آموزش و پرورش داشته باشد 5حداقل 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

فتوكپي كارت ملي و صفحات اول و دوم شناسنامه -0كارگزيني برای شاغلین  520فرم -2

سه قطعه عكس  -5فتوكپي حكم كارگزيني برای شاغلین-4فتوكپي مدرك تحصیلي  -2

تكمیل فرم اطالعات فردی برای اشخاص حقیقي و حقوقي به  -6پشت نويسي شده  4*2

 و اعضای هیات مديره برای اشخاص حقوقي تكمیل فرم معرفي نماينده  -1تعداد افراد

قانون تاسیس و اداره مدارس، 

و پرورشي غیر  يمراكز آموزش

دولتي مصوب مجلس شورای 

 اسالمي 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف
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 صادره و زمان بندی هر مرحلهمراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه 

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
سازمان ارائه 

 متقاضي/ کننده
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

2 

مراجعه متقاضي 

به يكي از ادارات 

 آموزش و پرورش

بهمن 

 همان روز

يک 

 ساعت

تحويل 

مدارك 

وتكمیل فرم 

 ها 

 متقاضي
تشكیل 

 پرونده 

اداره آموزش و 

/ پرورش منطقه 

 شهرستان/ ناحیه 

0 
بررسي صحت 

 مدارك
 اسفند

يک 

 ساعت

پرونده 

 متقاضي

اداره آموزش و 

 پرورش 

تايید 

 مدارك

كارشناسي غیر 

 دولتي اداره كل

2 
استعالم از مراجع 

 قانوني
 فروردين

سه 

 ساعت

پرونده 

 متقاضي

كارشناسي 

غیر دولتي 

 اداره كل

تحويل 

 مدارك

حراست و گزينش 

 اداره كل

 فروردين صدور تايیديه  4

يک تا 

شش 

 ماه

پرونده 

 متقاضي

حراست و 

 گزينش

پاسخ 

 استعالم

كارشناسي غیر 

 دولتي اداره كل

 شورای نظارت 5

هر دو 

هفته يک 

 بار 

دو 

 ساعت

پرونده 

 متقاضي

كارشناسي 

 غیر دولتي
 متقاضي صدور مجوز 

6 
معرفي مكان 

 توسط متقاضي 
 همان روز 

يک 

 ساعت

تقاضای 

 متقاضي

اداره آموزش و 

 پرورش

بازديد از 

 مكان 

اداره آموزش و 

/ پرورش منطقه 

 شهرستان/ ناحیه 

1 
بازديد كارشناسي 

 از مكان
 همان روز

دو 

 ساعت

صدور نامه 

 تايید مكان

اداره آموزش و 

 پرورش

معرفي به 

 اداره كل

كل آموزش و اداره 

 پرورش

8 
معرفي مكان به 

 اماكن
 همان روز

يک 

 ساعت

صدور معرفي 

 نامه 

اداره كل 

آموزش و 

 پرورش

ارجاع به 

 اماكن
 اداره اماكن

 همان روز تايید اداره اماكن 9

يک 

تادو 

 هفته

بازديد 

كارشناس 

 اماكن

 اداره اماكن

صدور فرم 

شماره 

تايیديه 

 اماكن

اداره كل آموزش و 

 پرورش

22 

نامگذاری و 

تاسیس و راه 

 اندازی

 همان روز 
يک 

 ساعت

معرفي نام 

توسط 

 متقاضي

 متقاضي
راه اندازی و 

 تاسیس
 متقاضي
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 سایر اطالعات تکميلي

 : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت
مجوز موقت دوساله به استناد موافقت اصولي دفتر 

 پشتیباني نظارت كه تبديل به دائم خواهد شد 

 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست
بستگي به پاسخ مراجع قانوني در خصوص استعالمات 

 درخواستي دارد 

 با توجه به نیاز ادارات آموزش و پرورش انجام مي شود  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

با توجه به تعداد زياد متقاضیان جهت تاسیس و راه 

اندازی مراكز و مدارس غیر دولتي تدبیری انديشیده 

شده است تا ادارات آموزش و پرورش بر اساس نیاز 

سنجي در بهمن ماه هر سال از متقاضیان ثبت نام و 

پس از تكمیل مدارك پرونده ها را جهت طرح در 

هر سال به اداره كل  شورای نظارت در پايان اسفندماه

 . ارسال نمايند
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 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 مراجعه متقاضي به يكي از ادارات آموزش و پرورش 2

 

 بررسي صحت مدارك 0

 استعالم از مراجع قانوني 2

 صدور تايیديه  4

 شورای نظارت 5

 معرفي مكان توسط متقاضي  6

 بازديد كارشناسي از مكان 1

 معرفي مكان به اماكن 8

 تايید اداره اماكن 9

 اندازینامگذاری و تاسیس و راه  22
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