
 

 «شرایط اخذ شعبه»

 مشخصات متقاضی و هیئت مؤسس -1

  ،یک نفر امتیازگیرنده با تحصیالت آموزشی و آکادمیک حداقل کارشناسی در یکی از رشته های مدیریت

 زبانهای خارجی  و حقوق و سه نفر هیئت مؤسس

 یک نفر با تحصیالت مرتبط با حوزه زبانهای خارجی 

  مدیریتی/ فناورییک نفر مدیر با تحصیالت و سوابق 

 یک نفر با تحصیالت مرتبط با حوزه مالی و حقوقی 

 توانایی مالی 1-1

  ارائه حداقل شش ماه گردش مالی بانکی متقاضی منتهی به تاریخ درخواست با گردش حساب

 مناسب

  با عنوان تضمین حسن انجام تعهدات قراردادیمیلیون تومان  02ارائه ضمانت نامه بانکی به ارزش 

 ز تأیید کمیته صالحیت مؤسسه()پس ا

  پس از تأیید میلیون تومان022ارائه سفته به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات قرارداد به ارزش(

 کمیته صالحیت مؤسسه(

 برداری از حق االمتیاز استفاده از برند مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش به پرداخت حق بهره

س )پ بنا بر مصوبه هیئت مدیره بر اساس شهر و منطقه مورد تقاضامیلیون تومان  02الی  11میزان 

 از تأیید کمیته صالحیت مؤسسه(

 شرایط کرونا( درضوری در کمیته تأیید صالحیت )مجازی حمصاحبه  0-1

 مدارک الزم -2

 
 تکمیل فرم تقاضای صدور مجوز تأسیس شعبه  1-0

 تکمیل فرم پرسشنامه فردی برای متقاضی و اعضای هیئت مؤسس 0-0       

 الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم پرسشنامه فردی برای متقاضی و اعضای هیئت مؤسس 3-0       

 طرح توجیهی فرم  تکمیل 1-0    



 

 

 پس از تأیید طرح نسبت به تهیه و ارسال مدارک ذیل اقدام فرمایید. -3

 
دارک شناسایی شامل کارت ملی، شناسنامه )تمامی صفحات(، کارت پایان خدمت یا معافیت کپی برابر اصل م 1-3

و آخرین مدرک تحصیلی متقاضی و هیئت مؤسس برای اشخاص حقیقی و صاحبان سهام و اعضای هیئت 

 مدیره برای اشخاص حقوقی در دفترخانه اسناد رسمی

 رسمی )اشخاص حقوقی کپی برابر اصل مدارک ثبتی(گواهی ثبت شرکت، اظهارنامه، اساسنامه، روزنامه  0-3

 ص حقوقی(امفاصاحساب مالیاتی با فعالیت بیش از یک سال )اشخ 3-3

 گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد برای امتیازگیرنده و هیئت مؤسس 1-3

 (ملک معرفی شدهارائه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی با کد رهگیری ملک شعبه به نام متقاضی ) 5-3

بدیهی است صدور این نامه و دریافت مدارک توسط مؤسسه به منزله بررسی اولیه شرایط بوده و به معنی موافقت بر 

 کند.درخواست متقاضی نبوده و هیچ حقی را برای ایشان ایجاد نمی

 معرفی ملک -4

 تجهیز ملک -5

 نفر مدرس 11جذب حداقل  -6

 اداره آموزش و پرورش ازاخذ مجوز  -7

 قرارداد نهاییعقد  -8


