
38133855111نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاههای آزاد )

 مقدمه -3

در اقتصاد نوین و با توجه به اهمیت نقش دانش، فناوری و مهارت به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده 

توسعه کشور با هدف نهادینه کردن نگاه یکپارچه به فرایند ارائه خدامات یادگیری مهارتی و با رویکرد تعالی بخشی 

در کلیه مولفه های نظام مهارت آموزی، با تقویت و نهادینه سازی مشارکت اثربخش و مسئولیت پذیری مردم و بنگاه 

انه از فناوری های نوین، استقرار نظام مدیریت اثربخش ، کارآمد، مسئولیت پذیر های اقنتصادی و بهره مندی هوشمند

 و پاسخگو را به ارمغان می آورد.

نظام نظارت بر آموزشگاههای آزاد، حمایتی و به منزله اهتمام برای هدایت و راهنمایی آموزشگاهها در راستای ارتقای 

 ست.کیفی آموزش و حفظ و یا افزایش رشته های آنها ا

هدف -2

 :هدف از توافقنامه سطح خدمت

بکارگیری امکانات اجرایی برای تحقق مفاد ضوابط و دستورالعمل ها و شیوه نامه های مربوط به آموزشگاههای  -

اد شرایط مطلوب برای رشد کیفی و توسعه این آموزشگاههاجآزاد و ای

تخلفات احتمالیتحقق امنیت شغلی موسسان، مدیران و مربیان و جلوگیری از بروز -

شناسایی نقاط قوت و ضعف-

 ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزشی و فرهنگی-

5- مسئولیت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد موافقت می کند که خدمت مذکور را به ترتیب 

زیر ارائه دهد:

تعریف شده در سامانه ملی پورتالو تایید دوره های آموزشی بررسی -

قوانین به شرح زیر اقدام نمایند:می بایست طبق  خدمتدریافت کنندگان 

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

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

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی -4

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

 اقدام نمایند. کارآموزانزاد نسبت به آموزش مهارتی آاجرایی آیین نامه آموزشگاههای 



 مدارک الزم برای دریافت خدمت:

ثبت دوره های آموزشی در سامانه ملی پورتال-

 روز کاری  4 انجام خدمت: مدت زمان

 0 تعداد مرتبه مراجعه حضوری:

 ساعات اداری زمان دسترسی به خدمت:

نیاز به استعالم خاصی ندارد استعالم)فرآیندهای مشترک بین دستگاهی(:

هزینه ها و پرداخت ها: -3

ارائه خدمت به صورت رایگان می باشد.

دوره عملکرد -6

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

خاتمه توافقنامه -7

ظارت و کنترل میزان پیشرفت در جهت هدف ها را اندازه گیری می کند و سبب تشخیص به موقع انحرافات و انجام ن

لذا نظارت بر اجرای دوره های آموزشی امری اختتام ناپذیر استاقدامات اصالحی یاتغییرات در سازمان می شود 


