
 "(      18081049000)    مشاوره آموزشی وهدایت شغلی "توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه  -1

 و جویان مهارت مراجعان، به که است اي یافته سازمان و منظم ، علمی فعالیتهاي و خدمات مجموعه            

 آشنایی و ها محدودیت ، ها توانایی شناسایی ، مناسب آموزي حرفه انتخاب و شناسایی زمینه در کارآموزان

 حرفه صحیح انتخاب موجب خدمات این ارائه .شود می ارائه گروهی یا فردي روش به اي حرفه مهارتهاي با

 هاي توانایی و مهارتها فراگیري و یادگیري در کارآمدي افزایش و سازگاري و ارتقاء حرفه، یا شغل ، آموزي

 .شود می آموزشی دوره

برنامه ریزي مستلزم از آنجا که  شکل می گیرد.در استان بر اساس اسناد باالدستی توسعه و آمایش استان برنامه این       

گزارش عملکرد شاخص هاي گذشته، وضع آگاهی از فرصتها و تهدیدهاي آتی و پیش بینی شیوه مواجهه با آنهاست 

، و تامین و تجهیز منابع بررسی همین اساس را ترسیم و برآینده  رو ، افقفعلی همچنین ظرفیت ها و چالش هاي پیش 

سازمان آموزش فنی و حرفه اي از می گردد. در هر برنامه پس از دریافت دستورالعمل هاي تهیه و تدوین برنامه برآورد 

مراکز  به طراحی و طی سند تعهدات جداگانهمتناسب با توان سخت افزاري و نرم افزاري عملیاتی شدن برنامه ها  کشور ،

 می گردد. ابالغوزشی آم

 

  هدف  -2

هدف از توافقنامه سطح خدمت این است که در راستاي توجه به اصل مشتري مداري و به منظور ارائه با کیفیت خدمت 

"بر اساس " اسناد باال دستی توسعه   تحویل و کمیت کیفیت  " اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان توسط  

 . برنامه ریزي و مورد توافق قرار گرفته  تیدف مهارگروه های هخدمت مذکور براي 

 

 مسئولیت :  -3

را به ترتیب  مشاوره آموزشی وهدایت شغلیکه خدمت اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان  موافقت می کند 

 :زیر ارائه دهد 

    نیاز سنجی آموزشی   *

 مشاوره آموزشی    *

 رهگیري اشتغال مهارت آموختگان    *

 گروه های هدف آموزش جهت دریافت خدمت می بایست طبق قوانین به شرح ذیل، اقدام نمایند:

 مجموعه قوانین وآئین نامه هاي مهارت آموزي در سازمان آموزش فنی وحرفه اي کشور  -

 مهارت آموختگان  رهگیري اشتغال هاي مشاوره و دستورالعمل  -



 

 : دستگاه اجراییتعهدات متقابل خدمت گیرنده و  -4

سند تعهدات را به این اداره  در حوزه هاي آموزش تدوینهستند اطالعات مورد نیاز  مراکز آموزشی سطح استان مکلف

 و نیز در اختیار گروه هاي هدف  قراردهند.  کل ارسال نمایند 

 تکمیل فرم هاي مربوطه-کپی کارت ملی-کپی شناسنامه مدارک الزم برای دریافت خدمت :

 وابسته به نیاز متقاضی ومرحله خدمتخدمت :مدت زمان انجام 

مشاوره آموزشی و شغلی  پیش از دوره :  یکبار    ودر صورت حضور در دوره آموزشی  تعداد مرحله مراجعه حضوری:

 مشاوره  پایان دوره  : یکبار  یکبار     و: مرکز،  مشاوره حین دوره 

 ساعات اداريزمان دسترسی به خدمت : 

 نیاز به استعالم خاصی نیست )فرایند های مشترک بین دستگاهی (:استعالم  

 هزینه ها و پرداخت ها  -5

هنگام ثبت نام در دوره آموزشی )پس از قطعیت حضور ( ریال  40 000 براساس تعرفه مصوب ساالنه )هزینه مشاوره          

 در دوره آموزشی(

 دوره عملکرد -6

 االنهس               

 خاتمه توافقنامه  -7

 مبنی برتغییر روند اجراي خدمت  دستورالعمل سازمان آموزش فنی وحرفه اي کشور  ابالغ  براساس                 

 

 




