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  پروانه  فعالیت آموزشگاه آزاد هنري - 1

 
اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  

 

 
 
 
 
 

پروانه  فعالیت آموزشگاه آزاد :  اطالعات مرجع صادرکننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي -1
  هنري

  29/02/89: تاریخ
  3از     1صفحه   

  کل فرهنگ وارشاد اسالمی استاناداره  :عنوان مرجع صادرکننده) الف - 1

  97187-11899: کد پستی  –بیرجند ، خیابان شهید محالتی،اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان : نشانی و کدپستی) ب - 1

  : شماره تلفن و نمابر) ج  -1 

 E-Mail :(www.ershad.ir,www.ershad-kj.ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د - 1

  اداره امورهنري اداره کل فرهنگ وارشاداسالمی خراسان جنوبی       :نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع )هـ - 1

  ،کارشناس امورهنري215داخلی4-4423393  

  215داخلی4423393-4امورهنريسرکارخانم بلقیس افضلیان کارشناس : نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوي در زمینه موضوع) ي - 1

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي -2
  پروانه  فعالیت آموزشگاه آزاد هنري: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره) الف -2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره) ب -2
  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

  تابعیت جمهوري اسالمی ایران - 1
اعتقادبه دین مبین اسالم یایکی ازادیان شناخته شده در قانون  -2

  اساسی
  اعتقادبه قانونی اساسی -3
  برخورداري ازحسن شهرت و نداشتن سوء پیشینه کیفري - 4
  )براي آقایان(داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم -5
  .ساله باسد30مؤسس بایدمتأهل یا دست کم -6

دریکی از رشته هاي هنري )لیسانس یا باالتر(عالیداشتن تحصیالت  - 1
براي رشته موسیقی بایددست کم (به مقتضاي نوع فعالیت آموزشگاه

  )سال ازتاریخ صدورمدارك تحصیلی گذشته باشد5
تأییدیه شوراي ارزشیابی هنرمندان کشور مبنی بر دارابودن یکی  -2

  هنري3و1،2ازدرجات
شنویسان براي آموزشگاه آزاد دارا بودن درجه ممتازازانجمن خو -3

  خوشنویسی ودوسال سابقه آموزش هنري بنا به تشخیص وزارت متبوع
دارابودن صالحیت هاي الزم تجربی براي هنرمندان بدون مدرك  - 4

  بنابرتشخیص شوراي نظارت برآموزشگاههاي آزاد هنري
  :مدارك و مستندات موردنیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره) ج-2

  مدارك و مستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی
   3*4شش قطعه عکس - 1
  تصویرآخرین مدرك تحصیلی مرتبط بارشته هاي هنري -2
  تصویرکارت پایان خدمت -3

  گواهی نداشتن سوء پیشینه کیفري - 1
  دادن درخواست تأسیس آموزشگاه آزاد وذکرسوابق وتجارب هنري -2
  مدارك،تصاویرویامستنداتی ار تجارب هنريارائه  -3
راي رسیدگی و نظارت،دادن برگ نداشتن سوء .درصورت تأیید ش - 4

  پیشینه و اعتیاد
  هزینه اي ندارد: هزینه موردنیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره) د-2

 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی عنوان مراحل
_ _ _ _ 
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: پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب  
 

پروانه  فعالیت : صدور مجوز یا پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله / مراحل اجراي -3
  آموزشگاه آزاد هنري

  29/02/89تاریخ 
  3از       1صفحه 

  زمان انجام  عنوان مرحله  کدمرحله
  خروجی مرحله  ورودي مرحله

سازمان  /واحد  نوع ورودي
  کننده ارائه

نوع 
  خروجی

سازمان / واحد
  کننده  دریافت

1  
درخواست متقاضی وتحویل 

مدارك وپرکردن 
  وتشکیل پرونده))ي((فرم

درخواست   ماه2
تشکیل   متقاضی  متقاضی

  پرونده

اداره کل فرهنگ 
وارشاد اسالمی 
  استان

بررسی در شوراي رسیدگی   1
نتیجه   -  -  نامشخص  ونظارت استان

  متقاضی  بررسی

معرفی جهت بهداشت و   1
جواب   روز10هفته تا1  سوء پیشینه

  استعالم

اداره 
آگاهی،دادگستري 

و بهداشت 
  درمان.و

-  
اداره کل فرهنگ 
وارشاد اسالمی 
  استان

جواب   نامشخص  استعالم حراست  1
  متقاضی  -  حراست متبوع  استعالم

اداره نظارت   جواب اماکن  نامشخص  معرفی به اماکن  1
  -  عمومیبراماکن 

اداره کل فرهنگ 
وارشاد اسالمی 
  استان

پروانه   -  -  -  صدورپروانه فعالیت  2
  متقاضی  فعالیت

  
  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله

  
  سال 1:دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت •
شوراي رسیدگی و نظارت بسته به تشکیل : گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست مرجع صدور حداکثر زمان تصمیم •

 ماه 2استان حداکثر 
 .نامحدود وبه تعداددرخواست بستگی دارد: تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.investin-sk.ir                                      دمات  رما   ذاری   اسان   و یو د  رخا   تاد       Page 3 
 

: پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج   
 

  29/02/89: تاریخ  
 پروانه  فعالیت آموزشگاه آزاد هنري: نمودار اجراي مراحل صدور مجوز یا پروانه صادره  - 4

  3از  3صفحه 

 صدور مجوز :  2مرحله 
 تشکیل پرونده: 1مرحله 

  مرحله 

 سازمان/ واحد

    

  

  متقاضی  

  

 

    

  

  

  اداره کل 

  

  

  

 

   

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  وزارت  متبوع  

  

  

 

 
 

 شروع 

طرح پرونده در شوراي رسیدگی 
 و نظارت استان

 بایگانی

شرکت در 
 آزمون

 

صدور برگه شروع به کار یک ساله 
ارسال یک (توسط اداره کل استان 

رونوشت به دفتر آموزش و توسعه 
)   فعالیت هاي هنري

بررسی و ارزشیابی عملکرد یک ساله آموزشگاه 
 توسط شوراي استان و تعیین درجه آموزشگاه 

 

ارسال اعالم نظر شوراي استان به همراه 
سوابق و مدارك به دفتر آموزش و توسعه 

 فعالیت هاي هنري 

طرح پرونده در شوراي مرکزي نظارت و 
 ارزشیابی عملکرد و تعیین درجه آموزشگاه 

 

 پایان

مراجعه متقاضی به اداره کل 
 استان

تحویل مدارك و پر 
»ي«کردن فرم   

صدور مجوز با اعتبار پنج ساله توسط دفتر 
آموزش و توسعه فعالیت هاي هنري و ارسال 

 آن به اداره کل استان 

 مثبت 

 مثبت 

 منفی
 منفی

 معرفی به آزمون

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

