توافقنامه سطح خدمت " اعتبار سنجی مراکز و موسسات آموزشی در حیطه های مختلف (" )18081781103

 .1مقدمه

به منظور بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های موسسات آموزشی غیردولتی در چارچوب نظام آموزش کارمندان دولت،
مراکز و موسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره های آموزشی اعتبارسنجی شده و پس از کسب امتیازات الزم ،گواهینامه
تائید صالحیت درحیطه /حیطه های یکی از گروه های اعالم شده در بخشنامه مربوطه توسط مرکز در گستره استانی صادر
خواهد شد.
 .2هدف

هدف از توافقنامه سطح خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه با کیفیت خدمت
" اعتبار سنجی مراکز و موسسات آموزشی در حیطه های مختلف " توسط "سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین"،
کیفیت تحویل خدمت مذکور برای " مؤسسات آموزشی متقاضی و دستگاههای اجرایی " مورد توافق قرار گیرد.
 .3مسئولیت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین موافقت می کند که خدمت مذکور را به ترتیب زیر ارائه دهد :
 دریافت فرم های تکمیل شده و مدارک و مستندات مربوطه در چارچوب بخشنامه
 بررسی فرمها و مدارک و مستندات
 بازدید از موسسه متقاضی و بررسی فضاهای آموزشی و غیرآموزشی آن
 تائید صالحیت موسسه و صدور گواهینامه در یک یا چند حیطه آموزشی در صورت داشتن شرایط

موسسات اموزشی استان جهت دریافت خدمت می بایست طبق قوانین به شرح ذیل ،اقدام نمایند :
 قانون مدیریت خدمات کشوری
 بخشنامه شماره  1558505مورخ  96/9/18سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع اعتبار سنجی موسسات
آموزشی متقاضی برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان دولت (منضم به  2جدول و  18فرم )


بخشنامه شماره  18۳۴/200مورخ  ۳0/01/1۳90موضوع نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاههای اجرایی معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

 بخشنامه شماره  18819/92/200مورخ  1۴/11/1۳92موضوع اصالحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاههای
اجرایی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی

 اعالم درخواست اعتبارسنجی
 ارسال مدارک و مستندات
سامانه های درخواست  /ارائه خدمت :

سامانه مدیریت آموزشی کارکنان دستگاه های اجرایی استان قزوین
مدارک الزم برای دریافت خدمت  :تصویر اساسنامه و اسناد قانونی -تصویر مجوز های آموزشی در حیطه مورد تقاضا – تصویر
آخرین مدرک تحصیلی و سوابق مدیریتی مدیرعامل –تصویر آخرین مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره  -تصویر قرارداد های
آموزشی مرکز – تصویر مدارک تحصیلی مدرسان و کادر غیر آموزشی – مستندات مربوط به جا و مکان – تصویر طرح طبقه
بندی و نمودار سازمانی – تصویر مستندات مربوط به سیستم بایگانی – فهرست کتب و وسایل آموزشی -قرارداد کار مؤسسه با
کارکنان و لیست پرداخت بیمه و کسورات قانونی  -تست عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم محکومیت کیفری مؤثر (به استناد
ماده  25قانون مجازات اسالمی)
مدت زمان انجام خدمت  :یک ماه
تعداد مرتبه مراجعه حضوری  :یک مرتبه
زمان دسترسی به خدمت  :مستمر می باشد.
استعالم (فرآیندهای مشترک بین دستگاهی)  -1 :استعالم نداشتن محکومیت کیفری موثر به استناد ماده  25قانون مجازات
اسالمی مربوط به مدیر موسسه  -2استعالم عدم اعتیاد به مواد مخدر مربوط به مدیر موسسه
 .5هزینهها و پرداختها

ارائه خدمت به صورت رایگان می باشد.

 .6دوره عملکرد

این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحیه آن صادر نگردیده ،تحت امضای "رئیس سازمان" ،اعتبار دارد.
 .7خاتمه توافقنامه

چنانچه به تشخیص ریاست سازمان و مقام مسئول ،ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت ،با اطالع قبلی موضوع
خاتمه موافقتنامه اعالم می گردد.
ابوالفضل یاری
رئیس سازمان

