بیانیه سطح توافق خدمت اعتبارسنجی مراکز و مؤسسات آموزشی در حیطه های مختلف
مقدمه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان بیانیه سطح توافق خدمت " اعتبارسنجی مراکزز و مؤسسزات آموزشزی در
حیطه های مختلف " را به شرح ذیل برای آگاهی و بهره برداری اعالم می نماید:
هدف
هدف از توافقنامه سطح خدمت اعتبارسنجی مراکز و مؤسسات آموزشی در حیطه های مختلف صدور مجوز فعالیتت بترای
موسسات و مراکز آموزشی در حیطه های مختلف و تمدید اعتبار آنها می باشد.
این بیانیه ،سطح توافق دوجانبه در خصوص این خدمات و مسئولیتهای سازمانی را در صورت لزوم مشخص میکند.
مسوولیت:
در اجرای دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صالحیت مراکز و موسسات آموزشی غیردولتی متقاضی برگزاری دوره های
آموزشی کارمندان دولت به منظور بهره مندی از ظرفیتها و توانمندیهای بخش خصوصتی ارزیتابی تتوان تخصصتی مراکتز
مذکور برای برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت بشرح ذیل صورت میپذیرد:

 -1درخواست کتبی موسسه آموزشی برای فعالیت در حوزه آموزش کارکنان دولت
 -2ارایه فرم های مورد نیاز به موسسه به منظور دریافت اطالعات
 -3تکمیل فرم ها و مستندات مورد نیاز توسط موسسه و تحویل به مرکز
 -4بررسی مدارک موسسه توسط مرکز
 -5استعالم عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره از نیروی انتظامی توسط مرکز
 -6بازدید میدانی مرکز از فضای آموزشی معرفی شده توسط موسسه
 -7بررسی مدارک و مستندات و تکمیل کاربرگ شماره  8به منظور بررسی امتیاز موسسه
 -8ارسال مدارک و مستندات به رییس سازمان برای صدور مجوز فعالیت برای موسسه

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:
موسسات و مراکز متقاضی بایستی بعد از مطالعه دقیق دستورالعمل اعتبارسنجی و حائز شرایط بودن نسبت به بارگتذاری
مدارک الزم اقدام نمایند.
.د

در صورت داشتن هرگونه ابهام و سوال احتمالی کارشناسان مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری ،از طریق
شماره های تماس سازمان آماده پاسخگوئی هستند.
میز خدمت الکترونیکی سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان بصورت تمام وقت و  24ساعته در دسترس
متقاضیان میباشد و در صورت بروز هر گونه اشکال و نقص فنی اطالع رسانی خواهد شد.
هزینه ها و پرداختها
ارائه خدمت به صورت رایگان می باشد
دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحیه آن صادر نگردد اعتبار دارد
خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گیرد با اطالع قبلی موضوع خاتمه توافتق نامته
اعالم خواهد شد

