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 ذارذ

33299/200/97 

 مدیران کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان ها

 

 با سالم و تحیت

ذر  04/07/97هوَر    23448/97ًاهِ شوارُ  پیزٍو  10/09/29مورخ  24422/29با عنایت به نامه شماره احتزاهاً؛         

مفااد  از محل ردیف  سفداد مرفارزا  فا      7931تفاهم نامه عملیاتی فعالیت های هزینه ای سال "خظَص اتالغ 

 فوق الذکز در نظز گزفته شود: در اجزایی ساسی تفاهم نامه خَاّشوٌر است ذستَر فزهاییر هالحظات سیز ،"مخذر

 :مالحظات 

ًفز هعاذل  15000عطف تِ شیَُ ًاهِ ارسالی تفاّن ًاهِ هذکَر ذر خظَص تعْر ساسهاى هثٌی تز آهَسش  -

 ٍ خاًَاذُ ّای آسیة ذیرُ اس اعتیاذاذ تْثَذ یافتِ هعتساعت(  70ًفز ساعت )ّز ذٍرُ آهَسشی هعاذل  1026000

ذستگاُ عضَ تفاّن ًاهِ )ساسهاى تْشیستی، ساسهاى سًراى ّا ٍ اقراهات تأهیٌی ٍ تزتیتی کشَر،  6 سَی اس هعزفی شرُ

ٍ سوي ّا(، تِ استحضار هی رساًر  (رُ) خویٌی اهام اهراذ احوز، کویتِ ّالل هستضعفیي، ساسهاى تسیج ساسهاى

تطَر   ک آهَسش طزفاً ًفز ذٍرُ تَذُ ٍ هیشاى اعتثار تعییي شرُ اس رز  ستاذ هثارسُ تا هَاذ هدرر تزای ّز ًفزهال

هتَسط ذر سزجوع ًفز ذٍرُ تعْرات آهَسشی استاى  شایستِ استساعت ذر ًظز گزفتِ شرُ است. لذا  70 یاًگیيه

ساعت تِ عْرُ  70ّشیٌِ آهَسش ّای تاالی ذر ًظز گزفتِ شَذ. ذر غیز ایٌظَرت  ساعت 70ًفز ساعت آهَسش 

 خَاّر تَذ. کشَر ى آهَسش فٌی ٍ حزفِ ایساسها

ارائِ آهَسش ّای فٌی ٍ حزفِ ای تْثَذیافتگاى "تفاّن ًاهِ تا ستاذ هثارسُ تا هَاذ هدرر هثٌی تز  2تا عٌایت تِ تٌر  -

با  ذستگاُ ّای عضَ تفاّن ًاهِ هَظفٌری  کلیِ)پیَست(  "هَاذ هدرر ٍ اعضای خاًَاذُ ّای آسیة ذیرُ اس اعتیاذ

به ساسمان جهت ارائه خدمات  را خانواده های آسیب دیده اس اعتیادیا معتاد بهبودیافته و توجه به سهم تعهداتشان 

ذر طَرت عرم ّوکاری ذستگاُ ّا ًسثت تِ هعزفی گزٍُ ّر  ؛ اذارات کل هجاسًر تا  .آموسشی معزفی نمایند

خاًَاذُ ّای آسیة  –راسا ًسثت تِ شٌاسایی ٍ جذب هدارثیي )هعتاذیي تْثَذ یافتِ  ااین دسدگاا ه هماهنگی

  ذیرُ اس اعتیاذ( اقرام ًوایٌر.

اجزای  ی ّشیٌِ ّای اعتثار تدظیض ذاذُ شرُ تزای آهَسش تْثَذیافتگاى هَاذ هدرر، تِ هٌظَر پزذاخت کلیِ -

ّای هزتثط فزآیٌر  ّشیٌِسایز حق الترریس هزتیاى،  ی ، ّشیٌِیشرً اتشار ٍ هَاذ هظز خزیر آهَسش اعن اس: 

 ذر ًظز گزفتِ شرُ است. آهَسش، تزگشاری آسهَى ٍ طرٍر گَاّیٌاهِ

  


