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 مقدمه

 مهههههور  (۹۷۴۳کهههههه جهههههواز فعالیهههههت خهههههوی  را بهههههه  هههههمار    خیریهههههه و تعلیمهههههی زابلهههههیموسسهههههه 

فعالیههههت دا ههههته  معههههار در عرصههههه و اقتصههههاد اخهههها نمههههود  اسههههت محتههههرم ( از وزارت ۵۰/۲۱/۲۹۳۹

تعلیمههههات تخنیکههههی و مسههههلکی تحههههت نههههام انسههههتیتوت خصوصههههی میخواهههههد انسههههتیتوت خصوصههههی 

را بشهههکص خصوصهههی تیهههر انتفهههاعی ایجهههاد و اههههم مهههواد ایهههن تفاهمنامهههه تمویهههص نمایهههد  راضهههیه جهههان

ادار  تعلیمهههات تخنیکهههی و مسهههلکی عقهههد  بهههین موسسهههه مهههاکور و مههههکهههه بهههدین مننهههور ایهههن تفاهمنا

 .میگردد

 

 فصص اول

 هد 

فهههههراهم زورن زمینهههههت تعلیمهههههات تخنیکهههههی و مسهههههلکی معیهههههارن از اریهههههم مشهههههارکت بخههههه  عامهههههه و 

اههههم و ذکهههور انههها   اهقههههخصوصهههی بهههه مننهههور تقویهههت سهههم  ماهههارت ههههان ززم بهههران جوانهههان اعهههم از 

 .شورداخص و بیرون ک کار بازار نیاز

 

 فصص دوم

 خیریه و تعلیمی زابلیمکلفیت هان موسسه 

 :در این تفاهمنامه داران مکلفیت هان ذیص میها د خیریه و تعلیمی زابلیموسسه 

موسسههههه بههههران انسههههتیتوت جههههواز فعالیههههت را از ادار  اخهههها مینمایههههد و در صههههورت ایجههههاد  ههههاخه  -1

 نماید؛داگانه اخا میهان زن بران هر  اخه نیز جواز فعالیت ج

 نمی نماید؛انستیتوت، فعالیت تعلیمی فعالیت موسسه قهص از اخا جواز  -2

از دانههه  زمهههوزان ذهههول اخههها  زمهههوزر در انسهههتیتوت کهههامو مجهههانی بهههود  و تحهههت ههههی  عنهههوان -1

 نمیگردد؛

مربههههو  بههههه ادار  قههههوانین مقههههررات و سههههایر  موسسههههه بههههران ذیشهههههرد امههههور انسههههتیتوت از لههههوای ، -0

 و سایر قوانین مربواه ذیرون میکند؛ تعلیمات تخنیکی و مسلکی

بم بهههه معیارهههههان مکلهههس اسههههت تههها در انسهههتیتوت کیفیههههت را بهههه نحهههو ا سههههن و ممهههاموسسهههه  -5

 بلند در ننر گیرد؛

 نماید؛میموسسه مکان و تعمیر مناسب و با استندرد را بران انستیتوت مایا  -6

و در صهههههورت اعمهههههار سهههههاختمان، بهههههران  میپهههههردازدوسسهههههه مصهههههار  تجایهههههز انسهههههتیتوت را م -7

ملکیههههت انسههههتیتوت موسسههههه مکلههههس اسههههت بههههرعوو  ذرداخههههت مصههههار  زن نههههورم ههههها و معیههههار 

 ر مراقهت و نگادارن زن کو ا با د؛هان تخنیکی و  ارن را رعایت نماید و نیز د
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 موسسههههه تمههههام مصههههار  انسههههتیتوت را از اریههههم جلههههب کمهههه  دونرههههها و تمویههههص کننههههد  گههههان -8

 لی و بین المللی ذرداخت می نماید؛داخ

 ؛موسسه مکلس است تا تمام امور ادارن و کیفیت انستیتوت را ننارت نماید -9

 ناادها ذیربط معرفی می نماید؛را ترض کاریابی به موسسه فارتان انستیتوت  -14

ادارن و کیفههههی انسههههتیتوت را بههههه  مههههالی، موسسههههه مکلههههس اسههههت تهههها گههههزارر ذیشههههرفت امههههور -11

    ما   ارایه دارد؛ تخنیکی و مسلکی و سایر مراجع ذیربط، در هر ادارۀ تعلیمات

موسسهههه مکلهههس اسهههت قههههص از لتهههو انسهههتیتوت تمهههام مسهههانیص و امهههور اکادمیههه  محصهههلین و  -12

 و ادارن انستیتوت را تصفیه نماید؛سایر مسانیص مالی 

انسهههتیتوت، تمهههام دارایهههی انسهههتیتوت را اهههی سهههجص رسهههمی بهههه ادار   لتهههوموسسهههه در صهههورت  -11

 واگاار میکند.

 نامهتفاهممدت 

( سهههال قابهههص اعتههههار بهههود  و قابهههص تمدیهههد چاهههارنامهههه ههههاا بعهههد از امبههه  اهههرفین بهههران مهههدت  تفهههاهم

  میها د.
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