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 مقدمه-4

غیرحاکمیتی و استفاده از ظرفیت هایی که در قوانین و توانمند سازی و سهم بری بخش خصوصی در حوزه امور 

قانون کار جمهوری اسالمی ایران در  111و  111ضوابط مرتبط با ماموریت ها و تکالیف آموزشی سازمان بویژه در مواد 

خصوص جلب مشارکت واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و افراد حقیقی و حقوقی در ارائه خدمات آموزش مهارتی 

شور پیش بینی شده است نیازمند اصالح رویه ها و تسریع در تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم در ک

بنگاه به سیاستگذاری، هدایت و نظارت است . برای دستیابی به این مهم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باید به 

نی و حرفه ای تبدیل شده و قادر باشد به نهاد سازمانی چابک و مجهز به دانش روز، برای مدیریت آموزش های ف

 آموزشی و نیروهایی که توان مدیریت تغییرات جدید را دارند، اعتماد کند.

هدف-2

هدف از توافقنامه سطح خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه مطلوب و بهینه 

 "اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان "توسط  "ههای آزادصدور/تمدید پروانه تاسیس آموزشگا "خدمت 

 مورد توافق قرار گیرد. "دریافت کنندگان مجوز تاسیس آموزشگاه"کیفیت تحویل خدمت مذکور برای 

 

مسئولیت-3

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان موافقت می کند که خدمت مذکور را به ترتیب زیر ارائه دهد:

بررسی درخواست های ثبت شده متقاضیان در سامانه ملی پورتال -

طرح درخواست متقاضیان تاسیس  آموزشگاه در هیات نظارت استان-

صدور معرفی نامه جهت اخذ گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه-

بازدید از مکان  و تجهیزات آموزشگاه توسط کارشناس اداره آموزشگاههای آزاد-

صدور پروانه تاسیس آموزشگاه تایید نهایی و-

 قوانین به شرح زیر اقدام نمایند:دریافت کنندگان مجوز تاسیس آموزشگاه جهت اخذ خدمت می بایست طبق 

 آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد

 آزاد فنی و حرفه ای آموزشگاههای  نحوه تشکیل و ادارهدستورالعمل اجرایی آیین نامه

 

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی-8

دریافت کنندگان مجوز تاسیس آموزشگاه مکلف هستند تا ضمن رعایت استاندارد های آموزشی و دستورالعمل 

 زاد نسبت به آموزش مهارتی شهروندان اقدام نمایند.آاجرایی آیین نامه آموزشگاههای 
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 مدارک الزم برای دریافت خدمت:

 ثبت درخواست متقاضی در سامانه ملی پورتال -1

 )برای آقایان(مدرک تحصیلی و پایان خدمت ،اسناد سجلی  -2

 روز کاری 75 مدت زمان انجام خدمت:

 4 تعداد مرتبه مراجعه حضوری:

 ساعات اداری زمان دسترسی به خدمت:

اداره نظارت بر اماکن  –خیص هویت اداره تش -بهداری نیروی انتظامی استعالم)فرآیندهای مشترک بین دستگاهی(:

 عمومی

 

 هزینه ها و پرداخت ها: -5

 سامانه ملی پورتال از طریق درگاه الکترونیکی 89تومان بر اساس قانون بودجه سال  7111مبلغ 

 

 دوره عملکرد -6

 این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحیه آن صادر نگردیده اعتبار دارد
 

 خاتمه توافقنامه -7

 1/4/1383)مصوب قانون اساسی 44اجرای سیاست هاس کلی اصل قانون  5اصالحیه ماده  3ماده  2تبصره به استناد         

 خاتمه توافق نامه امکان پذیر نمی باشد.مجلس شورای اسالمی(

 

 

 

 
 


