
 

        

 

 

  

 

 

 تفاهمنامه همکاری

 میان

 تعلیمات تخنیکی و مسلکی اداره

 و

 موسسه تعلیمی و کار آفرینی محور
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 1041سال



2 
 

 مقدمه

کننننار آفرینننننی تعلیمننننی و موسسننننه و  تعلیمننننات تخنیکننننی و مسننننلکی هادار  میننننان تفاهمنامننننهاینننن  

هننننای آموکاننننی کننننار آفرینننننی  ت نننن     تط یننننن مر امننننه  هنننن غننننرک همکنننناری دو ا  ننننه  محننننور

 در ا سننننتیتوت هننننای تعلیمننننات تخنیکننننی و مسننننلکی کامنننن  یننننامی و انننن   یمهننننارت هننننای انننن ل

 .گرددمنعقد می

 معرفی موسسه محور 

ث نننن  وکارت محتننننر  ا ت نننناد  14/7/1937مننننور   0444 ننننواکس موسسننننه محننننور مننننه اننننماره  -1

 می ااد

ریننننی را در  ا:نننن سنننیمینارها  سنننافه فعا:یننن س ایننن  موسسنننه مر امنننه هنننای آموکانننی کنننار آف -2

هنننا و  مای ننن اه هنننا منننرای  ننناف ان کسنننن و کنننار   وا نننان و سنننایر افنننراد مرگننن ار ورک نننا 

  ماید می

 .م  س اف ا ستان یو اکادم GIZ موسسه محور,تموی  کنندهس  -9

 یسو  ااروا: هیمقام   اف ,یده ور  کام ,آدرسس -0

 4774043100       -    4749443224اماره تماس  -4

 N.habibi333@gmail.comایمی  آدرسس  -0

 

 ف   اول

 اهداف

مر امنننه هنننای کنننار آفریننننی  ت ننن    مهنننارت هنننای اننن   ینننامی و  منننهفنننراهم  منننودن کمیننننه دسترسنننی 

در منننندت  دو:تننننیا سننننتیتوت هننننای در  مح نننن  ( تنننن 444 4غننننرک ترفینننن  سنننناکی مننننرای   انننن لی

 .یک سال

 سافه تط ین

 در کننننار آفرینننننی  ت نننن    مهننننارت هننننای انننن   یننننامی و انننن لیآموکاننننی مر امننننه هننننای تط یننننن 

 کام  تعلیمات تخنیکی و مسلکیا ستیتوت های 
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 افکا   هایی

ت نننندین  امننننه در خننننتم مر امننننه آموکاننننی طننننرفی  غننننرک ت ننننوین هر ننننه مهتننننر دا نننن  آمننننوکان 

 .توکیع مینمایدمرای فارغان کورس  م ترک 

 تفاهمنامه مدت

و در  نننورت موافقنننه  نننا  ی   سنننال منننوده ینننکمنننرای مننندت  اعت نننار اک تننناری  ام نننا تفاهمنامنننهایننن  

 . ام  تمدید می ااد

 مختلطایجاد کمیته 

مکلنننننا منننننه ایجننننناد کمیتنننننه  محنننننورو مسنننننلکی و موسسنننننه  اداره اداره تعلیمنننننات تخنیکنننننی .1

ا نننرای تعهننندات طنننرفی  و منننه من نننور  کننندر هنننای ورکینننده هنننر دو طنننرفمت نننک  اک مخنننتلط 

 .می ااد تفاهمنامهای   ا رای  حیح و ممو ع  ارت اک 

 ساع ای کمیته منجا ن اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی .2

 م اور تخنیکی مقا  اداره (1 

 پالن و هماهن ی استراتیژیکرئیس  (2 

 رئیس تن یم مر امه های فرفوی (9 

 رئیس عمومی تعلیمی و تح یلی (0 

 ادارهم اور فقو ی مقا   (4 

 وتایا کمیته مختلط ع ارت ا د اکس .3

فعا:ینننن  هننننا و م ننننکالت مننننه  گنننن ار و ارائننننه  تنننندویر  لسننننات  مننننه اسنننناس  ننننرورت (1 

  مقامات ره ری ادارات مرموطه 

 تعهدات طرفی     ارت ممو ع اک ا راات و (2 

مرخنننی اک منننواد فننن ف  ایننن اد نننورت تعننندی   هنننای طنننرفی  در رسنننیده گنننی منننه پی ننننهاد  (9 

 تفاهمنامه

روی منننننواد  و مر امنننننه هنننننای آیننننننده افتمنننننا:ی مننننن اکرات در منننننوارد اختالفنننننیا جنننننا   (0 

 تفاهمنامه

 مسئو:ی  های ما:ی

ایننننن  تفاهمنامنننننه هنننننیر مسنننننئو:ی  منننننا:ی را منننننرای اداره تعلیمنننننات تخنیکنننننی و مسنننننلکی در پنننننی 

  دارد.
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