بسمه تعالی

فرم تایید استقرار مدارس غیر دولتی
(فرم الف-این فرم پس از تایید می بایست در سامانه بارگذاری گردد)
با عنایت به درخواست موسس محترم.......................................دارنده مجوز تاسیس و راه
اندازی مرکز غیردولتی به شماره................................مورخ ....................................مبنی بر
معرفی ملک جهت دایر نمودن فضای آموزش غیر دولتی ..................در مکان پیشنهادی به آدرس
 ،....................................................................................................................بدین وسیله ،به
استناد ماده  2آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیر دولتی در مناطق ،نواحی و محالت مختلف بر
اساس تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره /61ت 55273ه مورخ  ،1398/1/5شورای
نظارت شهرستان...........استقرار مرکز آموزشی غیر دولتی را در مکان مورد اشاره ،با رعایت مفاد
ذیل ،تایید و جهت تصویب شورای نظارت استان ایفاد می دارد:
نام موسس:
مقطع تحصیلی:

نام مرکز:
جنسیت:

تاریخ درخواست:
جدید التاسیس-تمدید مجوز

-1استقرار این واحد آموزشی وفق ماده  3آیین نامه استقرار ،در معبرو بن بست با عرض کمتر از
 8متر و نیز بن بست با طول بیش از  30متر نمی باشد.
-2استقرار این واحد آموزشی دقیقاً مطابق با بند ب ماده  1آیین نامه استقرار  ،منطبق با طرح
تفصیلی و هاهنگی با شهرداری شهرستان مربوطه می باشد .همچنین به استناد بند  1مصوبه
مورخ  74/11/2شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با عنوان ضوابط نحوه استقرار مدارس غیر
دولتی ،استقرار مرکز غیر دولتی مذکور در ملک پیشنهادی با توجه به جمیع موارد اشاره شده در
خصوص قرار گیری مدرسه غیر دولتی در بر راه شریانی درجه یک ،بزرگراه و همچنین ،خیابان
هایی که عرض حریم آنها(فاصله دو حد مالکیت طرفین خیابان کمتر از  18متر می باشد) مورد
تایید می باشد.
-3استقرار این واحد آموزشی در فضای مستقل ،یعنی بدون فعالیت دوره های مختلف تحصیلی
در یک ساختمان و درب ورودی ،حیاط ،راهرو و سرویس بهداشتی مشترک می باشد.

-4استقرار این واحد آموزشی با توجه به شعاع دسترسی و رعایت همجواری با سایر مراکز
آموزشی غیر دولتی ،وفق مقررات مربوطه مورد تایید می باشد.
-5با توجه به استعالم صورت گرفته از مرجع ذیصالح ،رعایت اصول پدافند غیر عامل مورد تایید
می باشد.
 -6با عنایت به بخشنامه شماره  86/42/74340مورخ  98/7/23مدیر کل محترم دفتر امور
شهری و شوراهای استانداری مازندران ،خطاب به مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران و
نیز صراحت های قانونی مرتبط ،با هدف پیشگیری از مشکالت آتی ،نظیر ترافیک ،تردد ،بحران و
نجات ،اعتراض شهروندان و همسایگان مجاور ملک مذکور ،فضای مورد نظر با توجه به هماهنگی
بعمل آمده با شهرداری شهرستان و رعایت ضوابط مربوطه مورد تایید می باشد .بدیهی است در
صورت هرگونه مشکل و یا وصول شکایت مردمی ،اداره آموزش و پرورش شهرستان ،پاسخگو
خواهد بود.

نام و نام خانوادگی و امضای کارشناس غیردولتی شهرستان
نام و نام خانوادگی و امضای مدیر آموزش و پرورش شهرستان/منطقه .............
تاییدیه شورای نظارت استان

