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 ها مديران كل محترم آموزش فني و حرفه اي استان

  با سالم و تحيت
  

هاي آموزشي در پورتال سازمان در بخش مشاركتي نوع دوم نيازمند  احتراماً، با عنايت به اينكه ثبت دوره              
  اقدام اعالم مي شود:باشد، نكات زير جهت اطالع و  وجود تفاهمنامه همكاري درسطح ملي، استاني و يا شهرستاني مي

درآمدي ) در سطح ادارات كل آموزش فني و حرفه اي استان ها  –ها و قراردادهاي ( آموزشي انعقاد تفاهم نامه -الف
نيازي به ارسال جهت تاييد در ستاد نداشته و پس از تاييد مديركل استان(بدون نياز به كد شناسه) قابليت اجرايي مي 

  قراردادها در فهرست تفاهمنامه هاي استاني قابل رويت و انتخاب براي تعريف دوره خواهند بود. يابد. اين تفاهمنامه ها و 
هاي آموزشي (به ويژه درمحل هاي  عالوه بر شرايط فوق، به منظور فراهم شدن امكان ثبت و اجراي برخي از دوره -ب 

نتگاهها و ...) كه بر مبناي توافقات محلي در بيرون از مراكز ثابت همچون؛ دانشگاهها، مناطق روستايي، عشايري، سكو
تفاهمنامه همكاري آموزش فني سطح شهرستان بين روساي مراكز و ذي نفعان محلي صورت مي گيرد، به پيوست فرمت 

شود. شايان ذكر است تفاهمنامه هاي مذكور در  جهت بهره برداري و اقدام الزم تقديم مي وحرفه اي در سطح شهرستان
  شوند و نيازي به اخذ كد شناسه ندارند. آموزشي شهرستان منعقد ميسطح مراكز 

» كارشناس قرارداد مركز«به منظور ثبت اين نوع از تفاهم نامه ها در پورتال سازمان، مي بايست ابتدا كاربري با عنوان 
براي مركز مربوطه تواند نسبت به ثبت تفاهمنامه  توسط كارشناس مركز ايجاد شود. سپس كارشناس قرارداد مركز مي

اقدام نمايد. و پس از تاييد رييس مركز تفاهم نامه مذكور در سطح مركز قابليت رويت و انتخاب خواهد داشت. كه اين 
  تفاهم نامه در ستاد و اداره كل استان نيز قابل رويت و اطالع خواهد بود.

ها سهم آورده متقاضي، مشخص شده و  آنكه در  هاي ثبت شده در سامانه تقاضاسنجي درخواستشايان توجه است كه 
  باشد. به تاييد رئيس مركز آموزش شهرستان رسيده است، در اولويت انعقاد تفاهمنامه همكاري مشترك مي

و نيز بهبود استقالل » حكمراني محلي آموزش فني و حرفه اي«همچنين تاكيد مي نمايد كه در راستاي اجراي راهبرد 
منامه هاي محلي در سطح شهرستاني از اولويت بيشتري نسبت به سطوح استاني و ملي مراكز آموزشي، انعقاد تفاه

برخوردار خواهد بود و شايسته است عالوه بر مواردي كه سند همكاري باالدستي وجود ندارد، حتي به استناد همكاريهاي 
ي بر تعامالت نزديك با متقاضيان،  ملي و استاني، روساي محترم مراكز اقدام به انعقاد تفاهمنامه هاي شهرستاني مبتن

هاي آموزشي مطابق فرمت پيشنهادي پيوست اقدام  ذي نفعان و شركاء مهارت آموزي نموده و نسبت به ثبت دوره
فرمايند. در صورت نياز به هرگونه پيگيري و راهنمايي، سركار خانم مصيبي كارشناس دفتر راهبري اجراي آموزش با 
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  بسمه تعالي
  

  شهرستاندر سطح همكاري آموزش فني و حرفه اي تفاهم نامه فرم 
  

  طرفين تفاهمنامه
  اشخاص حقوقي و يا نماينده جمعي از افراد حقيقي طرف اول:
  ..شهرستان .....خواهران/برادران/دومنظوره آموزش فني و حرفه اي  /شعبهمركز طرف دوم:

  
  موضوع تفاهمنامه

  طرف اول به شرح جدول زير: موزشي آهمكاري در اجراي درخواست هاي 
  

  محل اجرا  1ساعت استاندارد   عنوان دوره آموزشي  رديف
كد پيگيري در سامانه 

  2تقاضاسنجي 
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2          
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4          

  
ويـژه اجرايـي شـود و در ايـن سـتون      موزي آهاي مهارت  فاقد استاندارد مي بايست در قالب دستورالعمل دوره دوره هاي آموزشي 1

   عبارت ويژه در كنار ميزان ساعت قيد مي شود.
  باشد كه قبال در سامانه تقاضاسنجي ثبت شده است. هايي مي اطالعات اين ستون ويژه درخواست 2
  

  شرايط و توافقات طرفين:

  

الزامـات اجرايـي شـامل: مربـي،     تعهدات طرفين در تامين در صورت ثبت درخواست آموزشي در سامانه تقاضاسنجي،  توضيحات: 
  باشد. ... مطابق مندرجات سامانه تقاضاسنجي مي، تجهيزات، مواد مصرفي و.ي آموزشيفضا

  
  مي باشد. ............. به مدت  ءاعتبار اين تفاهمنامه از تاريخ امضا مدت اعتبار تفاهم نامه:

  

  تاريخ:

  طرف اول نام و نام خانوادگي
  سمت
 ءامضا

  نام و نام خانوادگي
فني و حرفه اي  رئيس مركز آموزش

  شهرستان ......
 ءامضا
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