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توافقنامه سطح خدمت "تایید مراکز آموزشی همکار"
 .1مقدمه
در راستاي بهره گيري از توان مراکز آموزشي در زمينه آموزش مسئولين کنترل کيفيت کشور  ،کارشناسان استاندارد
و ترویج فرهنگ استاندارد از طریق آموزش در سطح کشور  ،اين سازمان اقدام به بررسي درخواست مراکز آموزشي
متقاضي همکاري آموزشي با سازمان ملی استاندارد در زمينه هاي آموزشي فني و تخصصي مي نمايد .
متقاضيان مي توانند ضمن مطالعه فرآيند تأييد مراکز آموزش همکار و مستندات الزامی مربوطه نسبت به تکميل فرم
درخواست تأييد مرکز آموزشي اقدام نموده و مطابق فرآيند فوق مدارک و مستندات منضم به فرم درخواست را جهت
بررسي اوليه و بازديد کارشناس آموزش اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان به اداره کل استان ارسال
نمايند .
شايان ذکر است که بررسي تکميلي مدارک در کميته تأييد مراکز آموزشي در محل دفتر امور آموزش و ترويج انجام
گرفته و درصورت تأييد ،مراتب به اداره کل استان ذیربط جهت تشکيل کميته اعالم می گردد و پس از تشکيل کميته
تأييديه مرکز آموزشي جهت همکاري هاي آتي در زمينه مورد تأييد به مرکز اعطا و مرکز آموزش مذکور مي تواند در
حيطه هاي مورد تأييد با توجه به امتياز اکتسابی در سه رتبه یک  ،دو و سه در سطح ملی فعاليت نمايد  .شايان ذکر
است که اسامي مرکز آموزشي تأييد صالحيت شده  ،در فهرست مراکز آموزشي همکار سازمان استاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران درج مي گردد .
هدف
هدف از این توافقنامه ارائه با کيفيت خدمت ارائه شده توسط سازمان ملی استاندارد ،در خصوص تایيد مراکز
آموزشی همکار به مراکز آموزشی متقاضی همکاری با سازمان استاندارد می باشد .
 .2مسئولیت
 قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازیماده ( )12قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی
یادآوری  :تا زمان تهيه و تأیيد دستورالعمل اجرایی ماده ( ،)12آئين نامه ماده ( )21قانون اصالح قوانين
ومقررات موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتی ایران ،تصویب نامه هيئت وزیران به شماره /81358ت39923
ه تاریخ  93/7/18مالک عمل خواهد بود
 .3تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی
 متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه تأیيد مراکز آموزشی همکار بهنشانی  http://ict.isiri.gov.irبه این دستگاه ارائه نماید.
 مراکز آموزشی متقاضی همکاری با سازمان برای دریافت تأیيدیه آموزشی با مطالعه دقيق روش اجراییمربوطه و تهيه اسناد و مدارک الزم با مراجعه به سامانه و طی مراحل (ثبت درخواست  /ارسال مدارک و
مستندات) که توسط ادارات کل استان اجرا می گردد ،اقدام نماید.
 مراکز آموزشی همکار تأیيدصالحيت شده پس از دریافت تأیيدیه آموزشی ،موظف به انجام کليه وظایف ومسئوليت های ذکر شده در روش اجرایی صدور،تمدید،تعليق و ابطال تأیيدیه مراکز آموزشی همکار می
باشند.
 .4هزینهها و پرداختها
این خدمت در حال حاضر مشمول پرداخت هزینه از سوی متقاضيان نمی باشد .
 .5دوره عملکرد
این خدمت مطابق روش اجرایی مربوطه با توجه به بازه های تعيين شده (جهت تشکيل پرونده و موارد رفع نقص
و بازرسی های اوليه ) طی مدت  43روز کاری انجام می پذیرد .
 .6خاتمه توافقنامه

