
 "بهبودیافتگان مواد مخدرآموزش  حوزهسئوالات مطرح شده در "

 چقدر می باشد؟ 79سهم آموزش تفاهم نامه در سال  -1

)هر دوره نفر ساعت  0106111نفر معادل  00111تعداد  79سهم آموزش بهبودیافتگان مواد مخدر بر اساس تفاهم نامه در سال 

 عضو تفاهم نامه معرفی می شوند. دستگاه 6می باشد که از ساعت(  91آموزشی معادل 

 سهم دستگاه های عضو تفاهم نامه چقدر می باشد؟ -2

 تعهد نفر دوره نام دستگاه ردیف تعهد نفر دوره نام دستگاه ردیف

1 
ها و اقدامات زندان سازمان

 تأمینی و تربیتی کشور
 2444 مستضعفین بسیج سازمان 0 0444

 1444 احمر هلال سازمان 5 2444 کشور بهزیستی سازمان 2

 5444 هاسمن 6 1444 (ره) خمینی امام امداد کمیته 3

 

 کدام دستگاه می باشد؟ به عهده اعتبارات در بخش تفاهم نامهتخصیص  -3

 ستاد مبارزه با مواد مخدر

 چقدر می باشد؟ 79میزان اعتبارات در نظر گرفته شده برای آموزش گروه هدف در سال  -0

 ریال می باشد که در نیمه اول شهریور ماه نیمی از آن پرداخت خواهد شد.میلیارد  01مبلغ کل اعتبار 

 هزینه ثبت نام، آزمون و گواهینامه به چه صورت می باشد؟ -5

اعتبار هزار ریال  071هزینه ثبت نام، آزمون و گواهینامه در بخش تفاهم نامه برای هر نفر مبلغ ستاد مبارزه با مواد مخدر بابت     

 است.در نظر گرفته 

 فرآیند معرفی کارآموزان به چه صورت می باشد؟ -6

بر اساس فرم معرفی کارآموزان که توسط این سازمان طراحی شده دستگاه های عضو تفاهم نامه افراد متقاضی دوره آموزشی 

 واجد شرایط را به ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای معرفی می نمایند.

 آموزشی ثابت برگزار می شود؟آیا دوره های آموزشی صرفا در مراکز  -9

 در صورت نیاز می توان از ظرفیت آموزشگاه های آزاد نیز استفاده کرد.     

 ثبت نام کارآموزان در پورتال سازمان در بخش تفاهم نامه چگونه است؟ -8



 ثبت نام کارآموزان در پورتال سازمان در بخش تفاهم نامه مبارزه با مواد مخدر انجام می شود.

 عملکرد از تفاهم نامه چگونه می باشد؟گزارش  -7

به تفکیک دستگاه  عملکردملاک عملکرد در بند تفاهم نامه می باشد و لیکن  در پورتالگزارش عملکرد تفاهم نامه 

 ها ملاک آمار فرم های تقاضای دوره از دستگاه ها می باشد.

 مقاطع گزارش عملکرد چگونه است؟ -14

دستگاه( به دفتر راهبری اجرای  6ابلاغ تفاهم نامه در مقاطع سه ماهه )به تفکیک ادارات کل موظفند پس از انعقاد و 

 آموزش گزارش ارسال نمایند.

 دریافت حق مشاوره به چه صورت می باشد؟ -11

 دریافت حق مشاوره صرفا اگر در مراکز آموزش ثابت و بصورت حضوری انجام شود الزامی می باشد.

 دولت چیست؟مصوبه هیئت محترم  3موضوع بند  -12

نفر معتاد بهبودیافته معرفی  00111سازمان تعهد دارد سالیانه  0071مصوبه هیئت محترم دولت در سال  0بر اساس بند   

را  کشور و دانشگاه علوم پزشکی( بهزیستی سازمان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان سازمان)شده از سه دستگاه 

 آموزش دهد.

 چقدر می باشد؟ 79مصوبه هیئت محترم دولت در سال  3درآموزش بند سهم هر دستگاه  -13

 سهم تعهد نفر دوره نام دستگاه ردیف

 19923 ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورزندان سازمان 1

 8836 کشور بهزیستی سازمان 2

 4 دانشگاه علوم پزشکی 3

 

 کدام دستگاه می باشد؟ مصوبه به عهده 3بند اعتبارات در بخش  -10

 هزینه این بخش به عهده سازمان آموزش فنی و حرفه ای می باشد.

 چگونه است؟ مصوبه 3بند ثبت نام کارآموزان در پورتال سازمان در بخش  -15

قانون( ثبت نام می شوند و لیکن معرفی شدگان سازمان زندان  00و  06معرفی شدگان بهزیستی در بند نوع دوره )مراکز ماده 

ها در بند نوع دوره )سازمان زندان ها( ثبت نام می شوند و لیکن آمار عملکرد آموزش زندانیان تفکیک بهبود یافتگان مواد 

 مستندات ادارات کل انجام می شود. مخدر از سایر مجرمین طبق گزارش از 


