
 

 مديران كل محترم آموزش فني و حرفه اي استانها
 

 با سالم و تحیت 

با عنایت به قرارداد آموزشی سازمان و قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و دستورالعمل اجرایی احترامآً،        

تنظیم سهل تر و دقیقتر گزارشات آموزشی و و  (، در راستای بهبود همکاری22/4/1398مورخ  13370/200/98مربوطه )نامه شماره 

ی هاو متعاقب آن محاسبه سهم مطالبات سازمان بر اساس سهم نهاده سربازانشی زپیوست راهنمای تهیه گزارش عملکرد آموبه  مالی،

با کارکنان وظیفه  قرارگاه مرکزی مهارت آموزینیروهای مسلح و به تبع آن از از  های آموزش برحسب نفر ساعت(دهگانه )صرفا نهاده

 پورتال سازمان ارسال می گردد.توجه به گزارش حاصل از 

شده و در  توسط همکاران محترم اعمالی عملکرد و مطالبات شایسته است دستور فرمایید که حساسیت الزم در رابطه با محاسبه

است که ضرورت دارد اطالعات درج  بدیهی .مالی به تفکیک نیروهای مسلح، مستند سازی شود-گزارشات صورت وضعیت آموزشی

شده در پورتال، با وضعیت اجرای دوره ها تطبیق کامل داشته باشد. بدین منظور مقتضی است جدول پیش بینی و موافقت نامه پیش 

 34645/98از تعریف دوره در پورتال، توسط رییس مرکز و فرمانده یگان نظامی، انتظامی و یا نمایندگان طرفین )موضوع نامه شماره 

با قطعت اطالعات جلوگیری بعمل آمده و  اختالفات جزیی( امضا شده و این اطالعات عینا در پورتال ثبت شود تا از 26/9/1398مورخ 

  .پورتال سازمان باشدمالک ارزیابی و محاسبه مالی امور آموزشی نیروهای مسلح، اطالعات  باال

) از ابتدای سال تا پایان اسفند ماه(  1398ان برای تنظیم گزارش سه ماهه آخر سال امید است با بهره مندی از این راهنما رویه یکس

 پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی و تالش همکاران محترم سپاسگزار است. و تنظیم صورت وضعیت های دقیق، محقق گردد.

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در پادگانهاآموزشی گزارش عملکرد  هیته یراهنما

 ی دهگانههابر اساس سهم نهادهسهم مطالبات سازمان و  محاسبه  
 

  دولتي در بخش پادگانها و يگانهاي نظامي و انتظاميتعهد و عملکرد نحوه گرفتن گزارش: 

   http://www.portaltvto.comر به آدرس وکش ورود به پورتال آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای -1

کارشناس  –اداره کل  ITمسئول  -شگیری برای کاربران مدیر کل استان گزار: منوی رمز عبورکاربری و نام وارد کردن   -2

 باشد.رئیس مرکز در دسترس می -کارشناس مرکز –معاون آموزشی اداره کل  –معاونت فنی و آموزشی اداره کل 

 

 سامانه آموزش  ورود به بخش معاونت آموزش  -3

 

 انتخاب گزینه محاسبه تعهد و عملکرد دولتی  -4

 



 

 نحوه محاسبه هزينه هاي آموزشي  در بخش پادگانها و يگانهاي نظامي و انتظامي: 

 استخراج کرد :جهت محاسبه اطالعات مالی  بعد از تحویل خروجی اکسل می توان از فایل دریافتی اطالعات درخواستی

شامل :اطالعات مربی ، استاندارد و محتوا ،  ده ستونمورد استفاده قرار می گیرند در این خصوص   CLتا   CCکه ستون های 

فضای آموزشی ، تجهیزات آموزشی ، ابزارآالت آموزشی ، مواد مصرفی ، انرژی و سوخت، ارزشیابی حین دوره، ایمنی و بهداشت 

 کار ، مستند سازی الکترونیکی( 

 

ی است که شامل سازمان ، مشارکت کننده که مشخص کننده  تأمین مربمربی : اطالعات مربوط به  CCستون  به عنوان مثال 

  می باشد.  blankو 

 سازمان: یعنی نهاده توسط سازمان تأمین شده است.

 مشارکت کننده: یعنی نهاده توسط طرف تفاهم نامه یا قرارداد ) نیروهای مسلح( 

blank  شده است.در پورتال، دوره تعریف د : آن دسته از دوره هایی است که قبل از ایجاد این فرآین 

 باشد.های مذکور میرا نیز  شامل می شود. و به نوعی بیانگر سهم سازمان از نهاده clتا  ccاطالعات ستونهای سه نوع این 

  



 جهت احصاء دقیق گزارش و محاسبه دقیق فرمولی باید به جای نام سازمان و ...... اعداد جایگزین گردد :

 را جایگزین می کنیم. 1عددبرای تمامی عنوان هایی که سازمان درج شده است  -

 را جایگزین می کنیم .  عدد صفردرج شده است برای تمامی عنوانی هایی که مشارکت کننده  -

ها )دوره  - ها    هایی(  برای سللللول ما  خورده )خالی درج شلللده( حسلللب میزان همکاری      blankکه مقدار آن  بین طرفینفی 

 .استمقداری قابل درج ، (1) یکتا ( 0) صفراز  

 (  مین مربی از طرف سللازمان ارزشللیابی حین دوره مشللروط به تأ  ) CJو  )محتوای آموزشللی( CD در خصللوص آیتم های   :1 توجه

CL   سازی ستند ستون  آموزش( فرآیند الکترونیکی )م ست  تمامی مقادیر این  سازمان تأمین     ( 1)یکها می بای صرفاً  شد زیرا  کننده این با

 نهاده ها می باشد.

ج  ها       های آموزشلللی در   برای دوره :2هتو گان  پاد حل  خت  ) IC ،آموزشلللی( فضللللای) ECهای  سلللتون م  و( انرژی / سلللو

KC (ایمنی و بهداشت کار)  ًهای نظامی و انتظامی درج شده است.ها توسط یگاندرج شود چون این نهاده( 0) صفرحتما 

و تحلیل ( هزینه های آموزش های خاص قرارداد، بر مبنای ده نهاده ی آموزشی به شرح زیر محاسبه محاسبه ی جدول آنالیز ) تجزیه *

 خواهد شد.

، سپس سلول های زیر ایجاد کنید   ))میزان مطالبه ریالی سازمان در دوره ((تحت  DB مانند ستون یک ستون در انتهای فایل گزارش

 :موجود در اکسل به صورت زیر فرمول نویسی نمائید  ای )سطرهای( دوره ه( را به تعداد تمامی DB)ستون آن را 

 

 

  

 

  

 

 
  
 

BT2*((CC2*14512)+(CD2*1613)+(CE2*6450)+(CF2*6450)+(CG2*4837)+(CH2*5913)=:فرمول

+(CI2*2688)+(CJ2*6450)+(CK2*2687)+(CL2*2150)) 

و پس از ایجاد فرمول برای ک دوره آموزشی را مشخص می نماید این فرمول در حقیقت میزان مطالبه سازمان بابت ی

 یا همان قیمت آموزش میزان مطالبه سازمان از طرف تفاهم نامه  DBو جمع کل اعداد ستون  تمامی دوره ها )سطرها( 

 بدست می آید. صرفاً برای بخش هزینه های آموزشی )سهم نهاده ها(



 

 

حق ثبت نام ،  آزمون مرحله ی اول ، آزمون مرحله ی دوم ،  شللامل اسللاس قراردادالزم بذکر اسللت سللایر هزینه ها بر *

 بر اساس گزارش تعداد کارآموزان هر بخش و تعرفه های مربوطه محاسبه خواهد شد.صدور گواهینامه 

ده باشد و  کارآموز سرباز )در خوشه صنعت و کشاورزی ( ثبت نام ش      20بعنوان مثال برای یک مرکز اگر در مجموع تعداد 

 نفر موفق به قبولی شلللده اند   15ت کرده باشلللند و در پایان تعداد      ک از این تعداد ده نفر در آزمون مرحله ی دوم شلللر  

 هزینه ی این افراد بدین گونه خواهد بود. 

نفر  20هزینه برای   = (20*50000)+(20*420000)+(10*400000)+(15*50000)= 14150000 ریال    

 

 

برای محاسللبه صللورت وضللعیت کلی هزینه های آموزش با هزینه های ثبت نام و آزمون و تربیت مربی سللایر  * 

 فنی و همچنین خدمات رفاهی و پشتیبانی جمع خواهد شد. خدمات 

 ًبرای سللایر خدمات فنی و سللرویس های موجود در متن قرارداد و خدمات پشللتیبانی و  اینکه مضللافا

سبه            شابه محا شده در پورتال م صورت اطمینان از میزان مقادیر درج  سازمان، در سط  شده تو رفاهی انجام 

 توان اقدام نمود.های آموزشی )نفرساعت آموزشی( میسهم نهاده


