انواع تخلفات پس از دریافت مجوز
 .1عدم نصب تابلوی مناسب بر سر در مکان موسسه با مشخصات ذيل:
الف -قید اسم ثبت شده مؤسسه طبق روزنامه رسمی زمان تأسیس به صورت کامل
ب -قید جمله ( با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی )
ج -قید شماره ثبت
 .2عدم نصب پروانه فعالیت يا مجوزهای خاص در معرض ديد مراجعان.
 .3استفاده از سربرگ های نامناسب و خارج از ضوابط با توجه به موارد ذيل:
الف -ذکر اسم ثبت شده مؤسسه طبق روزنامه رسمی زمان تأسیس به صورت کامل
ب -ذکر عبارت ( با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
ج -ذکر شماره ثبت
د -ذکر نشانی دقیق و شماره تماس
و -استفاده از کلمات التین در سربرگ ممنوع می باشد
 .4سوء استفاده از نام آموزشگاههای ديگر و برندهای معروف
 .5تغییر مکان موسسه بدون اطالع اداره کل متبوع و دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکزفرهنگی
 .6عدم اقدام برای ارسال گزارش عملکرد
 .7ادامه فعالیت موسسه علیرغم اتمام اعتبار پروانه فعالیت
 .8فعالیت در زمینه موضوعات اساسنامه بدون دريافت مجوز خاص يا مجوز غیر معتبر
 .9استفاده از اساتید غیر همجنس
 .10برگزاری دوره های آموزشی به صورت مختلط
 .11فعالیت در حیطه موضوعات خارج از اساسنامه مانند روان شناسی  ،اعزام دانشجو  ،آمادگی کنکور و .....
 .12عدم رعايت شرايط مجوزهای آموزشی مانند اخذ شهريه اضافی  ،عدم رعايت استاندارهای آموزشی و ...
 .13تشکیل کالسهای صوری وعدم حضور و غیاب کالسی در برگزاری دوره های آموزشی
 .14وجود شاکیان متعدد
 .15عدم پاسخگويی و همکاری مدير مسئول در زمینه تخلفات موسسه و فعالیتهای آن
 .16تکرار تخلفات وعدم پايبندی به تعهدات قبلی
 .17خروج اکثريت اعضاء موسس و اکثريت صاحبان سرمايه
 .18اعطاء نمايندگی و ايجاد شعبه بدون مجوز دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی
 .19عدم رضايت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مربوطه و دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی از
عملکرد موسسه
 .20اجاره دادن مجوز به اشخاص ديگر
 .21احراز عدم صالحیت اعضاء موسسه در طول دوران فعالیت
 .22فروش و واگذاری آن به غیر
 .23عدم تايید فعالیت موسسه توسط مراجع امنیتی
 .24سبب سازی شکل گیری روابط ناسالم دينی و عرفی در محیط فعالیت موسسه
 .25تولید محصوالتی که اثرات ضد فرهنگی و ضد ارزشی داشته باشد
 .26فعالیت در زمینه آموزش و ترويج عرفانهای کاذب و نوظهور
 .27کالهبرداری و سوء استفاده از مجوز موسسه که منجر به جرم عمومی شود .
اختالف اعضاء موسس هیچ گونه ارتباطی با وزارتخانه متبوع نداشته وبايد در صورت عدم توافق در مراجع قضايی مطرح1

و رسیدگی شود .
 میزان اختیارات  ،مسئولیتها  ،تقسیم وظايف  ،نوع فعالیت و نوع رابطه بین اعضاء موسس و همچنین مالک تصمیمگیریها در موسسه فقط برمبنای اساسنامه موسسه می باشد.

جهت مطالعه بیشتر به پايگاه اينترنتی  https://tmsh.farhang.gov.irمراجعه شود.
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