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1 
 است؟ چقدر صدور زمان از غیردولتی مرکز موقت تاسیس مجوز اعتبار

سال دو

2
  است؟ نفر چند انسان هر غیردولتی مراکز موسسان شورای اعضای تعداد

نفر11 

3
  میباشد؟ موسس یاریگر عنصر دامک مدرسه آموزشی های برنامه تهیه در

مدیر

4
 کیست؟ عهده بر مرکزی نظارت و ریزی برنامه گذاری، سیاست شورای ریاست

وپرورش آموزش وزیر

5
  است؟ چگونه مردمی مشارکتهای اداره ساختار

کارشناس یک - مسئول کارشناس چند - رئیس ندچ

6
  است؟ متر چند ایران، در آموز دانش هر ازای به آموزشی فضای سرانه

مترمربع5 

7
. میباشد....................  موسسان شورای و............... نهادی نظارت شورای

اجرایی - حاکمیتی

8
  است؟ بوده چه انقالب از قبل خصوصی، سمدار عنوان

ملی مدارس
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9
.  میباشد تبصره..................  و ماده..................  شامل غیردولتی پرورشی و آموزشی مراکز و مدارس قانون

35-39

11
  رسید؟ تصویب به 1387 سال در اساسی قانون اصل کدام مطابق غیردولتی پرورشی و آموزشی مراکز و مدارس قانون

85

11
  است؟ رسیده چاپ به انتشارات کدام توسط «غیردولتی آموزشی مراکز و مدارس» کتاب

یادگیرنده مدارس

12
  شود؟ می محسوب مدت کوتاه آموزشهای طرح اصول از گزینه کدام

فراگیرسازی و توسعه

13
  ؟نمیشود محسوب مدت کوتاه آموزشهای طرح اهداف از گزینه کدام

 آموزان دانش مابقی از تیزهوش آموزان دانش تفکیک و  بندیدسته یکپارچه سیستم ایجاد به کمک

14
آید؟ نمی شمار به غیردولتی مرکز یا مدرسه یک موسس وظایف از گزینه کدام

مربوطه استان وپرورش آموزش کل اداره های مشارکت مسئول انتخاب

15
  گیرد؟ می قرار مدارس رسمی آموزش مکمل مراکز زمره در مرکز کدام

خارجه زبان آموزش مراکز

16
  شود؟ نمی محسوب غیردولتی مدارس شهریه تعیین فاکتورهای از مورد کدام

مدرسه کار در به مشغول معلمان سنی میانگین

  باشد؟ دولتی مدارس از غیردولتی مدارس تمایز وجه میتواند مورد کدام17
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مالی استقالل

18
  شود؟ نمی گنجانده کزیمر نظارت و ریزی برنامه سیاستگذاری، شورای اعضای جمع در زیر موارد از یک کدام

فناوری و تحقیقات علوم، وزارت نماینده

19
. است..........  وظیفه ها نارسایی رفع و مدرسه از شده انجام بازرسیهای از اطالع کسب

موسس

21
  میباشد؟ ارگان کدام کشور، سطح در آزاد علمی و زبان مراکز و مدارس موسسان امور متولی

کشور غیردولتی مراکز و مدارس کل اداره

21
شد؟ صادر اسالمی شورای مجلس توسط( انقالب از بعد) سالهایی چه از( غیردولتی) غیرانتفاعی مدارس تاسیس مجوز

67-68

22

  در.................  عنوان به غیردولتی مدارس مسئول کارشناس و....................  عنوان به استان هر وپرورش آموزش مدیرکل

 .  دارند حضور استان هر نظارت شورای

دبیر - رئیس

23
  است؟ کدام غیردولتی مدارس شهریه تعیین نخست مرحله

 مدرسه موسس خوداظهاری

24
  است؟ چقدر حدودا غیردولتی، مدارس در آموز دانش جذب محل از اقتصادی جویی صرفه میزان

میلیارد هزار چهار 

  چیست؟ غیردولتی مرکز یک تاسیس مجوز خذا فرایند در مرحله نخستین25
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متقاضی توسط نیاز مورد مدارک تحویل و درخواست فرم تکمیل و پرونده تشکیل

26
  کیست؟ «غیردولتی آموزشی مراکز و مدارس» کتاب نویسنده

لیراوی الهکرم
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