
پرسش و پاسخ های متداول در روند اجرایی تفاهمنامه فی مابین سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور و بنیاد شهید و امور 

 ایثارگران کشور دراستانها

 ؟جامعه هدف دوره های آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران چه افرادی هستند .1

 -1ای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای به سه گروه گیری از دوره هجامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت بهره 

 ارتقاء سطح شاغلین تقسم می شوند -3دانش آموزان دوره متوسط دوم  -2متقاضیان وام های خود اشتعالی  

 

 ؟نحوه تعاملات چگونه خواهد بوددر صورت عدم وجود مربی و یا فضای مناسب آموزشی  .2

اسب آموزش در دستگاه طرف مقابل از ظرفیت طرف مقابل استفاده گردد و در صورت عدم وجود مربی در در صورت وجود فضای من

 پرداخت حق التدریس بهره گرفته شود لهای آزاد وجود دارد از وجود این عزیزان در قباصورتی که مربی در اموزشگاه

 ؟باشد تکلیف جیستن رخواست جرء دوره های محذوف سازمادر صورتی که دوره های مورد د .3

 مخاطبین به سوی بهره مندی از دوره های آموزشی آموزشگاههای آزاد هدایت گردند

 ؟در صورت به حد نصاب نرسیدن مخاطبین در برخی از مراکز جهت شروع دوره تکلیف چیست .4

در صورتی که در یک استان  تمهیداتی اندیشیده شود تا مخاطبین مراکز یک استان در یک مرکز گرد هم آمده و دوره اجرا گردد و

 مخاطبین به حد نصاب نرسیدند در صورت امکان با توجه به مسائل اقامتی و رفاهی  با استانهای همجوار هماهنگی بعمل آید 

 ؟در قبال عدم استقبال لازم مخاطبین بنیاد شهید از دوره های آموزشی چه راهکاری مد نظر می باشد .5

تی به درخواست های اشتغال جویندگان کار پاسخ داده و حمایت نماید که مخاطبین در دوره ها شرکت و مقرر گردید ه بنیاد شهید در صور

 موفق به اخذ گواهی یا گواهینامه پایان دوره شوند

ادرات کل بنیاد شهید اذعان دارند که بودجه ای جهت آموزش ندارند و یا اختصاص نیافته ، نحوه  .6

 ؟تعاملات چگونه باید باشد

اعتبار اموزشی هر استان از طریق بمنیاد شهید و امور ایثارگران کشور بر اساس میزان تعهد تامین و به ادارات کل بنیاد شهید اعلام میزان 

 گردیده و متذکذ شده اند در صورت عدم بکارگیری مبالغ پیش بینی شده بودجه دیگری اختصاص نمی بابد

 ؟طبیتن تفاهمنمامه تسهیلاتی قائل شده اندآیا آموزشگاههای ازاد جهت ارائه خدمات به مخا .7

و نیز با توجه به رشته و... تا سقف اساس تعداد معرفی شونده  من های صنفی کشوری مقرر شده که بربا مکاتبه صورت گرفته با کانون انج

 درصد تخفیف قائل شوند33



 ؟ثبت می گرددنحوه ثبت اطالعات در پورتال سازمان چگونه است آیا اطالعات بصورت یک جا  .8

با هماهنگی صورت پذیرفته با دفتر فناوری اطلاعات اطلاعات مربوط به مخاطبین و نیز دوره های آموزشی در سه بخش ذیل تفاهمنامه با 

 عناوین به ترتیب گروهای اول ) متقاضیان وام( وگروه دوم دانش اموزان  و گروه سوم ) ارتقاء سطح شاغلین( ثبت می گردد

 

 


