ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی :
ﺳﻮال  :ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ طﯽ ﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :اﻟﻒ( ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻓﺮدی

در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و زﻣﺎﻧﺒﺮ ﺑﻮدن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺣﺴﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای درج
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ دو روش اﻗﺪام ﻣﯽﺷﻮد:
 -۱ﺗﺎ ﺗﯿﺮﻣﺎه ) ۱۳۹۸ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ(
 ۱-۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ آدرس amoozesh.thmporg.ir
 ۲-۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮدﻣﺎن آﻣﻮزﺷﯽ و ھﺰﯾﻨﻪ آن
 ۳-۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ و وارﯾﺰ وﺟﻪ ھﺰﯾﻨﻪ دوره ﺑﻪ ﺣﺴﺎب »ﺗﻤﺮﮐﺰ وﺟﻮه درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر« ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎی  IR۷۰۰۱۰۰۰۰٤۰۰۱۰۰٤٥۰۳۰۲٥٦٦۳و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ »اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان«
۳٦٦۰۰٤٥۷٤۱۰۲٥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷٤
 ٤-۱اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻮی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻓﺮاﮔﯿﺮان در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ
 ٥-۱ﺟﺴﺘﺠﻮی دوره ﻣﻮردﻧﻈﺮ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دوره و ورود ﺷﻤﺎره ﻗﺒﺾ وارﯾﺰی )اﺻﻞ ﻓﯿﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۲۹۰۱۲٦۱ﻧﻤﺎﺑﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮ روی آن
اﺳﻢ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﮐﺪﻣﻠﯽ ،و ﻋﻨﻮان دوره ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد(
 -۲ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻓﺮدی از ﻣﺮداد ) ۹۸زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارﯾﺰ وﺟﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ(
 ۱-۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ amoozesh.thmporg.ir
 ۲-۲اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻮی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻓﺮاﮔﯿﺮان
 ۳-۲ﺟﺴﺘﺠﻮی دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
 ٤-۲ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﮭﺮﯾﻪ از طﺮﯾﻖ درﮔﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ب( ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮔﺮوھﯽ دوره آﻣﻮزﺷﯽ
 -۱دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ طﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﮑﺘﻮب درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ،و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮان را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۲اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن طﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺎ اﻋﻼم ھﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی اﻗﺪام را ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه و راﺑﻂ آﻣﻮزﺷﯽ آن ھﻤﺎھﻨﮕﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺬﻛﺮات:
 -۱آﻏﺎز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از طﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و آﺧﺮﻳﻦ ﻣﮭﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺻﻮرت وﺟﻮد ظﺮﻓﯿﺖ ،ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دوره ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 -۲در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺸﻜﯿﻞ دوره و ﻳﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺒﻼ ً اطﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻟﺬا از ھﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮدداري ﻓﺮﻣﺎﻳﯿﺪ.
 -۳ﮔﻮاھﻲﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮان  ۳۰روز ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ،ﺑﻪ راﺑﻂ آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -٤ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﮭﻠﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاھﻲﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖھﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم:
 -۱رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در دورهھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ )ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﻐﻞ ﻣﻮردﺗﺼﺪی ﺑﺎ ﻧﻮع دوره آﻣﻮزﺷﯽ( ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﮔﯿﺮان و
دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 -۲ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻓﺮاد ﺟﮭﺖ ﺷﺮﮐﺖ دردوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وارﯾﺰ ﺷﮭﺮﯾﻪ دوره ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش و
ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی از ﭘﺬﯾﺮش اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دوره ،ﺷﮭﺮﯾﻪ ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﺬور ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 -۳ﻋﻼوه ﺑﺮ دورهھﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ،ﺳﺎﯾﺮ دورهھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺑﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎب رﺳﯿﺪن ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن آﻧﮭﺎ در
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﮭﺮﺳﺘﺎنھﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 -٤در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣﺪﯾﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮان)ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان درس و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دروس دورهھﺎی ﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺎﯾﻪ)ﺷﺎﻣﻞ روﺳﺎی ادارات ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ،روﺳﺎی ﮔﺮوهھﺎ ،ﺑﺨﺸﺪاران و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ آﻧﮭﺎ ،و
ﺳﻤﺖھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ھﻢ ﺳﻄﺢ( و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ،ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ روﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺳﻤﺖھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ھﻢﺳﻄﺢ( در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎرﮔﺰاری ﺷﺪه و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم از طﺮﯾﻖ
راﺑﻄﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب رﺳﯿﺪن دوره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و
اﻋﻼم ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻗﻄﻌﯽ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﻮال  :در ھﻨﮕﺎم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎم ﻣﯽدھﺪﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﮐﺪﻣﻠﯽ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ  :در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزش ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﺑﺎ ﮐﺪﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿﻞ اطﻼﻋﺎت،
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ واﺣﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش و ﭘﮋوھﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﭘﯿﺎم در ھﻨﮕﺎم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﺑﺎ واﺣﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺳﻮال  :ﻗﺒﻼ ً ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام وﻟﯽ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم؟
ﭘﺎﺳﺦ  :ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر )ھﺮدو( "ﮐﺪﻣﻠﯽ" وارد ﮔﺮدد .ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ۲۲۹۰۱۲٥۰-٥
داﺧﻠﯽ ۱٤۲۱واﺣﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺳﻮال :ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ در ﻟﯿﺴﺖ دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎ در ھﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻪ آﯾﺘﻤﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ  :ﺑﻪ واﺣﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اطﻼع داده ﺷﻮد در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺳﻮال  :اﺳﺘﺮداد ﺷﮭﺮﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﺮﺳﯿﺪن ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ
در دوره دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﮭﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ  :ﻓﺮم اﺳﺘﺮداد را ﺷﮭﺮﯾﻪ از اﻧﺘﮭﺎی ھﻤﯿﻦ ﻓﺎﯾﻞ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۲۹۰۱۲٦۱ارﺳﺎل ﮔﺮدد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎ ﺷﮭﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان در دوره دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟﯽ آﻗﺎی اﻓﺘﺨﺎری ﺷﻤﺎره
 ۲۲۹۰۱۲٥۰-٥داﺧﻠﯽ ۱٤۱٥ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺳﻮال  :رﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﮭﺮﯾﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ را از ﮐﺠﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ  :ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و وارﯾﺰ ﺷﮭﺮﯾﻪ رﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﯾﻨﺖ اﺳﺖ و در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟﯽ  ۲۲۹۰۱۲٥۰-٥داﺧﻠﯽ ۱٤۱٥ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺳﻮال  :در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺬراﻧﺪهام وﻟﯽ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﭘﺎﺳﺦ  :ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺘﺒﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺘﺒﯽ و اﻋﻼم دوره ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه را ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺳﻮال  :زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﻨﺪروز اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ  ۳۰ :روز ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ،ﺑﻪ راﺑﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﯿﮕﯿﺮی از واﺣﺪ ﺻﺪور ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻮال  :آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺤﻞ درﺧﻮاﺳﺘﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ  :ﺑﺎ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﮭﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزش
ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮال  :ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﻮزش دوره ھﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﭘﺎﺳﺦ  :از ﻣﻨﻮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮال :در ﺧﺼﻮص ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺬب اﺳﺎﺗﯿﺪ )ھﻤﮑﺎری اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ( و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺑﻪ ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﭘﺎﺳﺦ  :در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺳﺎﯾﺖ از ﻣﻨﻮی "دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ " و زﯾﺮ ﻣﻨﻮ "ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺬب اﺳﺎﺗﯿﺪ" ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب "دﻋﻮت ﺑﻪ
ھﻤﮑﺎری از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺳﺎل  "۱۳۹۷و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدن ﮐﺪﻣﻠﯽ ﻓﺮم را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺳﻮال :ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮم رزوﻣﻪ دوﺑﺮﮔﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ  :در ﭘﺮﺗﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻮ اطﻼﻋﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
ﺳﻮال :ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ارزﯾﺎﺑﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوره ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم دھﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ  :ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ وارد ﺷﺪه و در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ارزﯾﺎﺑﯽ دوره در ھﺮزﻣﺎن )ﺣﯿﻦ
دوره و ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره( ﺗﺎ  ۳۰روز اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺎرﮔﺬاری دوره  ،ﻗﻄﻊ ﺑﻮدن
ﺳﺮور ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ۲۲۹۰۱۲٥۰-٥داﺧﻠﯽ  ۱٤۱۷ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻓﺮم ارزﯾﺎﺑﯽ دوره
ردﯾﻒ

۱
۲
۳
٤
٥
٦
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱٤

ﺳﻮال

ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ

ﺿﻌﯿﻒ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺧﻮب

ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب

ﻓﻦ ﺑﯿﺎن و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎ و ﭘﮋوھﺸﮭﺎی ﻧﻮ در ﺗﺪرﯾﺲ
ﺷﯿﻮه اداره ﮐﻼس و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮان
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ از وﻗﺖ و اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺮﻓﺼﻠﮭﺎی ﻣﺪون دروس
ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﺘﺎﻧﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺘﮭﺎی اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺘﺎد در ﺟﻠﺐ اﺣﺘﺮام و ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻠﺒﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮان
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع درس و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﮭﺎ
ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت و ﭘﯿﮕﯿﺮی و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻓﺮاﮔﯿﺮان
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاﯾﯽ دوره
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮر ،ﭼﯿﺪﻣﺎن ،ﮐﻼس ،وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺮﻣﺎ و ...
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی دوره آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در دوره ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و آﮔﺎھﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮان
ﺑﺮوز ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺤﺘﻮای اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮان

ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در دورهھﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
-

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ  google Chromeﺑﺎﺷﺪ.

-

در ﺻﻮرت ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻦ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »دوره ھﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری« )ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ( از ﻣﻨﻮی "دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ" ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

-

ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﻧﺘﺨﺎب دورهھﺎ در ﺻﻮرت وارﯾﺰ ﺷﮭﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دورهھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وارد ﺷﻮﯾﺪ.

-

ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮنھﺎ ﺑﯿﻦ  ۲۰اﻟﯽ  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ھﺮ ﺳﺆال ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ(

-

ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ  ٦۰از  ۱۰۰ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

-

ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ آزﻣﻮنھﺎ از  ۸ﺻﺒﺢ اﻟﯽ  ۱۲ظﮭﺮ و از  ۱۲اﻟﯽ  ۱٦ﻋﺼﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

-

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ۲۲۹۰۱۲٥۰ – ٥داﺧﻠﯽ  ۱٤۳۱آﻗﺎی ﻣﻪآﺑﺎدی ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورهھﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری
ﺳﻮال :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮی آﻣﻮزﺷﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دورهھﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری در ﺑﺎزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺤﺘﻮی دوره ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺳﻮال  :در ﺻﻮرت ﻋﺪم ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دورهھﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ادﻣﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۲۹۰۱۲٥۰ – ٥داﺧﻠﯽ  ۱٤۳۱ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺳﻮال  :درﺻﻮرت ﻋﺪم درج )ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ( ﻧﻤﺮه در ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﻮن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ھﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﭘﺲ از ﯾﮏ روز از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای رؤﯾﺖ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺳﻮال :ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ دوره ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن ﺻﺪور ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ  ،ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ھﺮ دوره ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﯾﮏ ﻣﺎه )۳۰روز( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ وآﯾﻨﺪهﻧﮕﺮي
ﻓﺮم اﺳﺘﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻪ دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
داوﻃﻠﺐ دوره آﻣﻮزﺷﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ را دارم .

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻓﺮاﮔﯿﺮ

ﺑﺎﻧﮏ

ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب

از ﺗﺎرﯾﺦ

ﺷﻌﺒﻪ

آدرس :

ﻟﻐﺎﯾﺖ

ﮐﺪ ﺷﻌﺒﻪ
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس :

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

ﮐﺎرﺷﻨﺎس

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

دوره آﻣﻮزﺷﯽ
ﺷﻤﺎره ﻓﯿﺶ

ﻣﺎﻟﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس

ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﯿﺶ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻫﻤﺎﺋﯽ اﺑﯿﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﺳﻼم
ﻣﺮاﺗﺐ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ردﯾﻒ

اﻣﻀﺎء

اﺳﺘﺮداد ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ

اﻣﻀﺎ

ﺟﺪول اﺳﺘﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ

ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺳﺖ .
ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺳﺖ.

ﻗﺎﺑﻞ اﻗﺪام اﺳﺖ.

آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي

ردﯾﻒ

ﻋﻠﺖ اﺳﺘﺮداد

ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد

1

واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﻮدن داوﻃﻠﺐ

 %90ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻬﺮﯾﻪ

2

اﻧﺼﺮاف داوﻃﻠﺐ از  14اﻟﯽ  7روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاري دوره

 %70ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻬﺮﯾﻪ

3

اﻧﺼﺮاف داوﻃﻠﺐ ﺑﯿﺶ از  15روز ﻗﺒﻼ از ﺑﺮﮔﺰاري دوره

 %80ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻬﺮﯾﻪ

4

ﻋﺪم ﺗﺸﮑﯿﻞ دوره

 %100ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻬﺮﯾﻪ

5

اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺐ

 %100ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ

6

ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻼس

 %100ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ

رﯾﯿﺲ ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي
اﻣﻀﺎء

ﮔﺮوه اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ :
ﺳﻮال  :ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ )در ﮔﺴﺘﺮه اﺳﺘﺎﻧﯽ( ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
 -۱ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ در ﻣﻨﻮی ﺑﺎﻻی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ "اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ"
 -۲ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز
 -۳ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک و ﻓﺮم ھﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ۲
ﺗﺒﺼﺮه :ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  ۱۱ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺷﻮد
 -٤ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ھﺎی ﺷﻤﺎره۱و ۳و ٤و٥و ٦ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﭙﯽ) ﺿﻤﻨﺎ ﻓﺎﯾﻞ  wordﻓﺮم در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ در ﺑﺨﺶ
"اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ" ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(
 -٥ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ) ۸ﻓﺮم ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺣﯿﻄﻪ(
 -٦ﻗﺮار دادن ﻣﺪارک و ﻓﺮم ھﺎ در زوﻧﮑﻦ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ واﺣﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻮﺳﺴﻪ )ﺑﺎ
اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ(
 -۷ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس واﺣﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ و در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک ﺛﺒﺖ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺮﮐﺰودرﯾﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎره ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی در ﺻﻮرت ﻟﺰوم
 -۸ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن واﺣﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﻘﺺ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ از ﻣﻮﺳﺴﻪ
 -۱-۸در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
 -۲-۸اراﺋﻪ ﻋﮑﺲ از ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اداری ﻣﻮﺳﺴﻪ
 -۹ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻨﯽ وآﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
 -۱۰ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
 -۱۱ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک ﺑﻨﺪ  ۱۰اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ و دﻋﻮت از ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ واراﺋﻪ اھﺪاف ﻣﻮﺳﺴﻪ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزآﻣﻮزﺷﯽ
 -۱۲در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک ،ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
 -۱۳ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﯿﮭﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮاﺳﺎس رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
 -۱٤ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ در زﻣﺎن داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز آﻣﻮزﺷﯽ
ﺳﻮال :ﭼﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ  :ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﻮال  :ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻼک ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ  :در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻓﻘﻂ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺮوه ﭘﮋوھﺶ و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی :
ﺳﻮال  -۱ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﮋوھﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :در ﺑﺨﺶ "ﮐﺎرﺑﺮ" ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
اﯾﻤﯿﻠﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اطﻼع ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺳﺘﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اداری ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ،اطﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ را وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺳﻮال  -۲در ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد؟
ﭘﺎﺳﺦ:
 - ۱درج اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﯾﺎ طﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﮭﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ،در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﮐﯿﺪا ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
 – ۲اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ درج ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ طﺮح ﭘﮋوھﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 – ۳ﮔﺰارش ھﺎی ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰء ﮔﺰارش ھﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮطﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 – ٥از درج اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.
 – ٦ﮔﺰارش ھﺎی ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه دارای ﻏﻠﻂ ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﯾﺎ ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 – ۷ﻓﺎﯾﻞ ھﺎی ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﭘﯽ دی اف ﺑﺎﺷﺪ.
 – ۸ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش و ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی
ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻨﻮی »ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

