
 
 
 
 

 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كرمانشاه 
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 مراحل و مدارك الزم جهت اخذ مرخصي آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد
 (موافقت رئيس اداره مؤسسات كارآموزي آزاد استان).تقاضاي مرخصي كمتر از يك ماه .1

 مرحله اول : ارائه درخواست كتبي در قالب فرم مربوطه و  اخذ دستور مدير كل محترم .1.1

مرحله دوم : گزارش وضعيت فعلي برنامه هاي آموزشي آموزشگاه، با تأييد كارشناس مربوطه و  رئيس مركز و كارشناس  .1.2
 اداره مؤسسات

تذكر: مرخصي آموزشگاه بايد در حد فاصل ما بين دوره هاي آموزشي باشد. در طول برگزاري دوره هاي آموزشي تنها 

در موارد ضروري و با اخذ رضايت كتبي از كارآموزان و تعهد جبران مدت زمان دوره آموزشي و ارسال آن به اداره 

 مؤسسات كارآموزي آزاد استان و درج در پرونده آموزشگاه امكان پذير مي باشد.

 مرحله سوم : ارائه گزارش وضعيت مرخصي آموزشگاه توسط بايگاني .1.3

 مرحله چهارم : صدور نامه موافقت با مرخصي و ارسال به بايگاني جهت درج در پرونده آموزشگاه .1.4

 مرحله پنجم : ثبت مرخصي در پرتال آموزشگاه .1.5

 (موافقت هيأت نظارت بر آموزشگاه هاي آزاد استان).تقاضاي مرخصي بيش از يك ماه .2

 مرحله اول : ارائه درخواست كتبي در قالب فرم مربوطه و  اخذ دستور مدير كل محترم .2.1

مرحله دوم : گزارش وضعيت فعلي برنامه هاي آموزشي آموزشگاه، با تأييد كارشناس مربوطه و  رئيس مركز و كارشناس  .2.2
 اداره مؤسسات

تذكر: مرخصي آموزشگاه بايد در حد فاصل ما بين دوره هاي آموزشي باشد. در طول برگزاري دوره هاي آموزشي تنها 

در موارد ضروري و با اخذ رضايت كتبي از كارآموزان و تعهد جبران مدت زمان دوره آموزشي و ارسال آن به اداره 

 مؤسسات كارآموزي آزاد استان و درج در پرونده آموزشگاه امكان پذير مي باشد.

 مرحله سوم : ارائه گزارش وضعيت مرخصي آموزشگاه توسط بايگاني .2.3

مرحله چهارم:  معرفي آموزشگاه جايگزين (ارائه و ثبت موافقت نامه آموزشگاه جايگزين در خصوص انجام امور اداري،  .2.4
 ارتباطي آموزشگاه در طول مدت مرخصي)

 مرحله پنجم:  طرح موضوع در هيأت نظارت استان .2.5

 مرحله ششم: اخذ نامه موافقت با مرخصي توسط نماينده آموزشگاه .2.6

 مرحله هفتم: ثبت مرخصي در پرتال آموزشگاه .2.7

 مرحله هشتم: ارسال مستندات الزم به بايگاني جهت درج در پرونده آموزشگاه .2.8


