
 مختلف یها طهیدر ح یمراکز و مؤسسات آموزش یاعتبارسنج بیانیه سطح توافق خدمت

 مقدمه

در  یمراکزز و مؤسسزات آموزشز    یاعتبارسنج "خدمت  توافق سطح بیانیه  و برنامه ریزی اصفهان مدیریت سازمان

 می نماید:   اعالم بهره برداری و آگاهی برای ذیل به شرح را  " مختلف یها طهیح

 

 هدف

صدور مجوز فعالیتت بترای    مختلف یها طهیدر ح یمراکز و مؤسسات آموزش یاعتبارسنج هدف از توافقنامه سطح خدمت

 موسسات و مراکز آموزشی در حیطه های مختلف و تمدید اعتبار آنها می باشد.

 

 .میکند مشخص لزوم صورت در را سازمانی مسئولیتهای و خدمات این خصوص در دوجانبه توافق سطح بیانیه، این 

 

 مسوولیت:  

 یهتا  دوره یبرگتزار  یمتقاض یردولتیغ یمراکز و موسسات آموزش تیحالص نییو تع یدستورالعمل اعتبارسنج یدر اجرا

 مراکتز  یتتوان تخصصت   یابیت ارز یبخش خصوصت  یهایو توانمند تهایاز ظرف یمند منظور بهره کارمندان دولت به یآموزش

 :ردیپذیصورت م لیکارمندان دولت بشرح ذ یآموزش یها دوره یبرگزار یبرا مذکور

 

 در حوزه آموزش کارکنان دولت تیفعال یبرا یموسسه آموزش ینترنتیدرخواست ا -1

 تیوب سا قیاطالعات از طر افتیبه موسسه به منظور در ازیمورد ن یفرم ها هیارا -2

 تیتوسط موسسه در وب سا ازیفرم ها و مستندات مورد ن لیتکم -3

 مدارک موسسه توسط مرکز   یبررس -4

 شده توسط موسسه یمعرف یآموزش یمرکز از فضا یدانیم دیبازد -5

 موسسه ازیامت یبه منظور بررس 8کاربرگ شماره  لیمدارک و مستندات و تکم یبررس -6

 موسسه یبرا تیصدور مجوز فعال یسازمان برا سییارسال مدارک و مستندات به ر -7

 

 :ییو دستگاه اجرا رندهیمتقابل خدمت گ تعهدات

 یبارگتذار  بودن نسبت به طیو حائز شرا یدستورالعمل اعتبارسنج قیبعد از مطالعه دق یستیبا یموسسات و مراکز متقاض

 یند.زم اقدام نماالمدارک 

 نگتری، از طریتق  آموزش و پژوهشهای توستعه و آینتده   کارشناسان مرکز  یدر صورت داشتن هرگونه ابهام و سوال احتمال

   .هستند یتماس سازمان آماده پاسخگوئ یها شماره

 دستترس  ستاعته در  24بصتورت تمتام وقتت و     اصتفهان   یزیت ر و برنامته  تیریسازمان مد تیسا یکیخدمت الکترون زیم

 اطالع رسانی خواهد شد. یو در صورت بروز هر گونه اشکال و نقص فن باشدیم انیتقاضم

 



 ها و پرداختها نهیهز

 باشد یم گانیخدمت به صورت را ارائه

 

 عملکرد دوره

  آن صادر نگردد اعتبار دارد اصالحیهکه  یتوافقنامه سطح خدمت تا زمان نیا

 

 توافقنامه خاتمه

 نامته  توافتق  خاتمه موضوع قبلی اطالع با گیرد قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت سازمان ریاست تشخیص به چنانچه

 شد خواهد اعالم

 

 

 

 

 

 
 


