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 مدیران کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان ها
 

 با سالم و تحیات

 بوِ هٌووَر   قبًَى هببرسُ بب هوَاذ هدورره ّویٌو ي    اجزای راستبی ذر هتعبل ٍ خراًٍر ذرگبُ اس استعبًت بب احتزاهبً؛

فعالیت  هتا    تفاهن ناهه عولیاتی "هْبرتیه بِ پ َسوت   ّبی آهَسش طزیق اس بْبَذیبفتگبى هَاذ هدرر تَاًوٌرسبسی

شیوه ناهته  "ٍ  "717191از هحل ردیف ستاد هبارزه با هواد هخذر به شواره طبقه بنذ   7931هسینه ا  سال 

ارسبل هی ضَذ. خَاّطوٌر است ذستَر فزهبی ر ضوي ذر ًووز گوزفتي هظحووبی سیوز ذر      "اجرایی ساز  تفاهن ناهه

  َ تفبّن ًبهِ بعول آیر.اجزایی سبسی تفبّن ًبهِ ّوکبری ضبیستِ بب ذستگبُ ّبی عض

کبرضوٌب  ذفتوز    سرکارخانن نترس  ادذیته  هذکَر ذر ستبذ سوبسهبى   هسئَل پ گ زی اجزای تفبّن ًبهِتَض ح ایٌکِ 

 .بَذُ ٍ ضبیستِ است ّوکبری السم بب ایطبى اًجبم پذیزذ راّبزی اجزای آهَسش

 :هالدظات 

ًفر ساعت )ّر دٍرُ آهَزشی هعادل  1026000ل ًفر هعاد 15000آهَزش  1397سال تفاّن ًاهِ تعْد سازهاى در  -

دستگاُ عضَ تفاّن ًاهِ )سازهاى بْسیستی، سازهاى زًداى ّا ٍ  6ساعت( هعتاد بْبَد یافتِ هعرفی شدُ از  70

ٍ  (رُ) خویٌی اهام اهداد احور، کویتِ ّالل هستضعفیي، سازهاى بسیج اقداهات تأهیٌی ٍ تربیتی کشَر، سازهاى

 .سوي ّا( هی باشد

بِ هٌظَر برًاهِ ریسی برای اجرای آهَزش ّای فٌی ٍ حرفِ ای برگساری جلسات ّواٌّگی با ّر یک از دستگاُ ّای  -

 عضَ تفاّن ًاهِ الساهی هی باشد.

بزش استبًی ذستگبُ ّبی عضَ تفبّن ًبهِ )پ َست( تع  ي ضرُ است لذا سبسهبى ب ص اس سقف تعْرای ّ چ گًَِ  -

لذا خَاّطوٌر است ذر ارائِ خرهبی سْن تعْرای ً ش  .هَسش بِ جبهعِ ّرف ًرارذای جْت ارائِ خرهبی آ ٍظ فِ

 ذر ًوز گزفتِ ضَذ.

سْن تعْرای استبًی بزای سبسهبى ّبی بْشیستی ٍ سبسهبى سًراى ّب ٍ اقراهبی تبه ٌی ٍ تزب تی کطَر حبصل  -

 هصَبِ هی ببضر.  3هجوَع ذٍ سْن تعْر ذر تفبّن ًبهِ ٍ بٌر 

 یالسم بزا رای اذارای کل توّْبی هَرذ ً بس )ذرخَاستی( اس طزیق هزاکش ثببت هقرٍر ًببضر  ذرصَرت کِ ذٍرُ -

 .ٌریًوب یٌ ب ص ٍ هقزرای هزبَطِ پ ي آساذ را بزاسب   قَاً یآهَسضگبُ ّب ت استفبذُ اس ظزف

ّن ًبهِ بب ستبذ هببرسُ بب )تفب بٌر تفبّن ًبهِ ّبذر  ثبت ًبم کبرآهَساى بز اسب  تفبّن ًبهِ ذر پَرتبل سبسهبى حتوبً -

ٍ گشارش عولکزذ تفبّن ًبهِ اس اذارای کل ّوبى عولکزذ ذر بٌر تفبّن ًبهِ هی ببضر ٍ ل کي  ذرج ضَذهَاذ هدرر( 

 آهبر بِ تفک ک ذستگبُ ّب هظک آهبر فزم ّبی تقبضبی ذٍرُ اس ذستگبُ ّب هی ببضر.
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هی ببضر  2ذستگبُ طبق فزم ضوبرُ  6ذرخَاست یکی اس پذیزش ذر ذٍرُ ّبی آهَسضی ذر بدص تفبّن ًبهِ بز اسب   -

هبر عولکزذ بزای ستبذ سبسهبى آٍ ذر ارائِ گشارش عولکزذ ذر هقبطع سهبًی ارسبل تصَیز فزم ّبی ذرخَاستی بِ ّوزاُ 

 الشاهی هی ببضر. 

بز اسب  ( سِ هبِّ ذر هقبطع را )پس اس ابظغ تفبّن ًبهِاذارای کل استبى ّب هَظفٌر گشارش عولکزذ تفبّن ًبهِ  -

 ( 4)فزم ضوبرُ  ارسبل ًوبیٌر.)ذفتز راّبزی اجزای آهَسش( فزهت ارسبلی بِ ستبذ سبسهبى 

اعتببرای ذر ّز بدص را  ًبهِ ّبی عضَ تفبّن ّب ٍ رضبیت ذستگبُ بز اسب  عولکزذ استبىستبذ هببرسُ بب هَاذ هدرر  -

 سبسی تعْرای سبسهبى ذر ّز بدص اًجبم ضَذ. تأه ي هی ًوبیر لذا ضبیستِ است تظش ٍافز بببت اجزایی

هعتبذ بْبَذیبفتِ بِ سبسهبى جْت ارائِ  هی ذستگبُ ّبی عضَ تفبّن ًبهِ هَظفٌر بب تَجِ بِ سْن تعْراتطبى کل ِ -

ٌر است هزاتب بِ ایي ذفتز جْت خرهبی آهَسضی هعزفی ًوبیٌر لذا ذر صَری ّز گًَِ عرم ّوکبری خَاّطو

 گ زی گشارش ضَذ.پ 

یبفت حق هطبٍرُ صزفبً ذر صَری ذرخَاست ذستگبُ ّب ٍ هطبٍرُ ٍ راٌّوبیی بِ صَری حضَری اًجبم ضَذ ذر -

 الشاهی هی ببضر.

بِ هٌوَر تَسیع بدطی اس اعتببرای ٍاریش ضرُ تَسط ستبذ هببرسُ بب هَاذ هدرره خَاّطوٌر است ذستَر فزهبی ر  -

ذفتز راّبزی بِ  09/08/97حراکثز تب تبریخ  (4زم ضوبرُ )ف بز اسب  فزهت ارسبلیًبهِ را  گشارش عولکزذ تفبّن

زای ستبذ سبسهبى )بعٌَاى هستٌرای( بهبر عولکزذ آبِ ّوزاُ  5ضوبرُ ارسبل فزم . ضوٌب ارسبل ًوبیٌراجزای آهَسش 

 الشاهی هی ببضر. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 


