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اعتبارسنجی مراکز مؤسسات آموزشی در 

 حیطه های مختلف

 

 مقدمه  .1

 از آموزشی نظام هر در آموزش اثربخشی و کیفیت بر مؤثر عوامل مهمترین از یکی

 برنامه که هستند آموزشی های مؤسسه و مراکز دولت، کارمندان آموزش نظام جمله

 امکانات از استفاده با ها آموزش باکیفیت و صحیح اجرای. میکنند اجرا را آموزشی های

 مناسب، آموزشی محیط و تجربه با مدرسان نوین، آموزشی روشهای کافی، آموزشی

 .آورد می فراهم فراگیران یادگیری انتقال برای را الزم زمینه

 هدف  .2

 موسسات سنجی اعتبار خدمت کیفیت با ارائه خدمت، سطح توافقنامه این از هدف

 بهره مندی منظور به ،خوزستان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان توسط آموزشی

 بهره و کیفی ارتقاء جهت در ، غیردولتی آموزشی موسسات توانمندیهای و ظرفیتها از

 می باشد. اجرایی های دستگاه انسانی نیروی وری

 مسئولیت .3

( 95) ماده تبصره اجرای راستای در خوزستان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 مذکور قانون نهم فصل اجرایی نامه آیین( 4) ماده و کشوری خدمات مدیریت قانون

بهره  منظور به و "آموزشی موسسات و مراکز اعتبارسنجی و صالحیت تعیین" موضوع

 غیردولتی آموزشی موسسات توانمندیهای و ظرفیتها از اجرایی های دستگاه مندی

 .نماید ارائه ابالغی دستورالعمل با مطابق را مذکور خدمت که میکند موافقت

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی .4
 اعتبارسنجی درخواست اعالم •

  درخواست های سامانه مستندات و مدارک ارسال •

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  



  

 

       سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

33377715-061 

www.mpo-kz.ir 

 :خدمت ارائه 

www.mpo-kz.ir 
 

 :  خدمت دریافت برای مالز مدارک

 – تقاضا مورد حیطه در آموزشی های مجوز تصویر -قانونی اسناد و اساسنامه تصویر

 مدرک آخرین تصویر– مدیرعامل مدیریتی سوابق و تحصیلی مدرک آخرین تصویر

 مدارک تصویر – مرکز آموزشی های قرارداد تصویر - مدیره هیئت اعضای تحصیلی

 تصویر – مکان و جا به مربوط مستندات – آموزشی غیر کادر و مدرسان تحصیلی

 – بایگانی سیستم به مربوط مستندات تصویر – سازمانی نمودار و بندی طبقه طرح

 بیمه پرداخت لیست و کارکنان با مؤسسه کار قرارداد -آموزشی وسایل و کتب فهرست

 به) مؤثر کیفری محکومیت عدم و مخدر مواد به اعتیاد عدم تست - قانونی کسورات و

  )اسالمی مجازات قانون 25 ماده استناد

  ماه یک:  خدمت انجام زمان مدت

  مرتبه یک:  حضوری مراجعه مرتبه تعداد

 .باشد می مستمر:  خدمت به دسترسی زمان

 محکومیت نداشتن استعالم- 1:  (دستگاهی بین مشترک فرآیندهای)استعالم 

- 2 موسسه مدیر به مربوط یالماس مجازات قانون 25 ماده استناد به موثر کیفری

 موسسه مدیر به مربوط مخدر مواد به اعتیاد عدم مالستعا

 هزینه ها و پرداخت ها .5

 رایگان

 دوره عملکرد .6

 .دارد اعتبار نگردیده، صادر آن یهالحاص که زمانی تا خدمت سطح توافقنامه این
 

 خاتمه توافقنامه .7

 نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت مسئول، مقام و سازمان ریاست تشخیص به چنانچه

 .گردد می مالاع موافقتنامه خاتمه موضوع قبلی عالاط با گرفت، قرار
 


