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 مقدمه  -3

توانمند سازی آنان می باشد. از مهمترین عوامل تحقق و توسعه پایدار و کاهش نرخ بیکاری، توجه به سرمایه انسانی و 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان متولی آموزش های مهارتی در دو حوزه کارجویان و شاغلین با هدف 

آماده سازی نیروی انسانی برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار و یا افزایش کارایی و توانایی شاغلین فعالیت می 

 نماید.

آموزشگاههای فنی و حرفه ای سعی شده است با هدایت و بکارگیری قابلیت های بخش  در نظام نوین مدیریت

خصوصی با هدف تامین منابع پایدار برای توسعه همه جانبه و مستمر ماموریت های آموزشی سازمان در عین 

ن نیز سرلوحه سازماندهی خدمات متقابل و تعامالت فی مابین سازمان و آموزشگاها افزایش توان رقابت پذیری آنا

 دستورالعمل ها قرار گیرد.

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

و بهینه خدمت  صدور/تمدید پروانه تاسیس آموزشگاههای آزاد" توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد" 

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

مسئولیت -1

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

بررسی درخواست های ثبت شده متقاضیان در سامانه ملی پورتال -

تاسیس  آموزشگاه در هیات نظارت استانطرح درخواست متقاضیان -

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

بررسی صالحیت عمومی و تخصصی متقاضی-

ابالغتایید نهایی و صدور -

قوانین به شرح زیر اقدام نمایند:دریافت کنندگان خدمت می بایست طبق 

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

  آزادفنی و حرفه ای آموزشگاههای  نحوه تشکیل و ادارهدستورالعمل اجرایی آیین نامه

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی -4

آموزشگاه مکلف هستند تا ضمن رعایت استاندارد های آموزشی و دستورالعمل ابالغ مربیگری دریافت کنندگان 

 اقدام نمایند. کارآموزانزاد نسبت به آموزش مهارتی آآیین نامه آموزشگاههای اجرایی 

http://www.ghazvintvto.ir/index.aspx?siteid=119&fkeyid=&siteid=119&pageid=9046
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مدارک الزم برای دریافت خدمت:

 ثبت درخواست صدور ابالغ از سوی موسس در سامانه ملی پورتال -1

 ارائه مدارک به یکی از اقسام زیر: -2

گواهینامه مهارت حرفه مورد تقاضا -مدرک تحصیلی –اسناد سجلی  (الف

 ب(مدارک مندرج در استانداردهای آموزشی 

 روز کاری 22: مدت زمان انجام خدمت

 1: تعداد مرتبه مراجعه حضوری

 : ساعات اداریزمان دسترسی به خدمت

اداره تشخیص هویت -بهداری نیروی انتظامی استعالم)فرآیندهای مشترک بین دستگاهی(:

هزینه ها و پرداخت ها: -5

.بر اساس آیین نامه موسسات کارآموزی که در منوی آموزشگاههای آزاد در وب سایت بارگذاری گردیده است

www.yazdtvto.ir

دوره عملکرد -6

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

خاتمه توافقنامه -7

اجرایی آموزشگاههای آزاد صدور/تمدید ابالغ مربیگری و مدیریت ضرورت داشته در دستورالعمل های  تا زمانیکه

.باشد این خدمت ارائه خواهد شد


