
 

 

 " مختلف یهاطهیدر ح یمراکز و مؤسسات آموزش یسنجاعتبار "خدمت بیانیه

 

 مقدمه-1

 از  یمندهبهر رمنظو به "مختلف یهاطهیدر ح یمؤسسات آموزش مراکز و یسنجراعتبا"خدمت خدمت:  فیتعر

است  یو خدمت رفتهیصورت پذ لتدو انمندرکا زشموآ منظا بچورچادر لتیدوغیر شیزموآ تموسسا یهاینمنداتوو  هاظرفیت

در  حرمط یهاوهگراز  یکی یحیطهها/حیطهدربرگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت  تیصالح هینامهاگو به صدورکه 

 پردازد.می ستانیا هگستردر کشور یو استخدام یسازمان ادار 58/50/5901مورخ  5118151  بخشنامه

 متقاضی فعالیت در حوزه آموزش کارکنان دولت یبخش خصوص یموسسات آموزش: رندگانیت گخدم یمعرف 

 یحضور ،یمکاتبات ادار ،یتماس تلفنالکترونیکی، : به صورت رندهیگانجام تعامالت با خدمت نحوه 

 کارکنان دولت به طور ماهانه  یآموزش یهادوره یدر برگزار تیفهرست موسسات صاحب صالح: یدهنحوه گزارش

مجوز صادره ومستندات  رینسخه از تصو کیهمچنین  .گرددیم یرسانسازمان اطالع تیوب سا قیشده و از طر یبه روزرسان

 .گرددیارسال م یواستخدام یبه سازمان ادار ندیآن پس از اتمام فرا یقانون

 ینیرد بازبو کارشناسان مو نفعانینظرات ذ نقطه افتیدر یبه طور ساالنه در پ ندیفرا این یاجرا: ندیفرا ینیبازب نحوه 

 .گردندیم فیتعر یقرار گرفته و اقدامات اصالح

 

 هدف-2

 "مختلف یهاطهیدر ح یمراکز و مؤسسات آموزش یسنجاعتبار "است که ارائه خدمت نیتوافقنامه سطح خدمت ا نیهدف از ا

 تیریمد سازمان"و مقررات و با سرعت مناسب توسط  نیقوان تیمربوطه، رعا ی، با دانش و آگاهمناسب ییبا دقت باال، پاسخگو

 .ردیگمورد توافق قرار  "یبخش خصوص یآموزش اتموسس" یبرا "استان تهران یزیرو برنامه

 

 مسئولیت-3 

 و مقررات : نیارائه خدمت براساس قوان  

 کشور یو استخدام یسازمان ادار 58/50/5901مورخ  5118151  بخشنامه  

 رندهیسازمان در قبال خدمت گ یقانون تیمسئول :  

 کارکنان دولت یآموزش یهادوره یبرگزار تیصالح هینامهاگوو صدور  یاعتبار سنج  

 

 سازمان و گیرندهخدمت متقابل تعهدات-4



 

 ان:استان تهر یزیرو برنامه تیریتعهدات سازمان مد 

 متقاضی در خصوص فرایند دریافت مجوز یموثر به موسسات آموزش یبخش یآگاه 

 یموارد عدم انطباق با بخشنامه اعتبار سنجشده در حداقل زمان ممکن و اعالم مستندات ارائه  قیدق یبررس 

  یاز طرف موسسه آموزش تیفعال نامهیگواه افتیمجدد مستندات در صورت عدم در یبررس  

 رندهیخدمت گ تعهدات : 

 یمطابق بخشنامه اعتبار سنج تیفعال نامهیگواه افتیمستندات در قیارسال دق  

 یعملکرد آموزش یدرخصوص چگونگ یرسانمناسب و اطالع ییپاسخگو 

 استان در دوره نظارت بر  یزیرو برنامه تیریسازمان مد یگروه اعتبار سنج یاعالم شده از سو یزمانبند تیرعا

 عملکرد  یابیارز

 و استثناها:  طیشرا 

 شود.یموارد استثنا مشخص م یبر دستورالعمل اعتبار سنج یمبتن  

 حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت:  ندیفرآ 

  و  یسازمان ادار توسط یدگیسازمان و در صورت عدم حل و فصل تناقض، رس یاعتبارسنج تهیموضوع در کمطرح

 کشور  یاستخدام

 

 هاپرداخت و هاهزینه-5

 باشد.می رایگانارائه خدمت 

 

 دعملکر دوره-6

 . دارد اعتبار ،دیده استنگر صادر آن حیهالاص که زمانی تا خدمت سطح توافقنامه این

 

 توافقنامه خاتمه-7

 اعالم خاتمه توافقنامه موضوع قبلی اطالع با ،گیرد قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت سازمان رئیس تشخیص به چنانچه

 .گرددمی

 

 عالءالدین ازوجی

 رئیس سازمان

 


