
 (2) پیوست شماره

 

 شرایط مالی و شرح خدمات مورد انتظار

 

 عنوان دوره صیانت از حقوق مردمای سلامت اداری ، مبارزه با فساد و  ارتق

 دوره طول ( ساعت به صورت حضوری8) طبق برنامه زمان بندی مصوب

 ریال معادل شش هزار تومان 000/00برای هر نفر ساعت بدون بیتوته :  -

 ریال معادل ده هزار تومان  000/000برای هر نفر ساعت با بیتوته :  -

و الزحمه طراحی دوره ، طرح سؤال اعتبار منظور شده به عنوان حق سرجمع ( از %00* ده درصد)

 کسر خواهد شد. ، اعلام نتایج و صدور گواهینامه آموزشی مجازیبه صورت برگزاری آزمون 

الغ از مب( بیمه، مالیات و...کسر کسور قانونی ) ،توسط مدیریت های استانیبا عنایت به اجرای دوره **

 .برعهده آنان می باشدپرداختی 

میزان اعتبار منظور 

 شده

مین فضای کلاس، تجهیزات آموزشی مربوط، پرداخت حق اجرای دوره آموزشی شامل تأاسکان، پذیرش و 

به صورت  در قالب یک وعده صبحانه و ناهارعوامل اجرایی دوره ، پذیرایی ) حق الزحمه التدریس مدرس و 

و دو میان وعده صبح و عصر برای افراد بدون بیتوته و پذیرایی مناسب در وعده های مربوطه برای افراد  غذای گرم

 ( و سایر هزینه های متعلقه با بیتوته

 ع می باشد.و سوغاتی از این محل ممنوهر نوع هدیه *تذکر: خرید 

موارد هزینه کرد 

توسط مدیریت های 

 استانی

ـ برنامه ریزی مناسب جهت برگزاری دوره طبق بخشنامه ابلاغی و نظارت بر رعایت استانداردهای 0

 آموزشی در طول اجرای دوره . 

 . یـ پذیرش، ثبت نام و سازماندهی کلاس ها و ارائه آموزش ها طبق برنامه مصوب و بخشنامه های ابلاغ2

ـ تأمین تجهیزات ، فضای آموزشی مناسب ، هماهنگی و معرفی مدرس واجد شرایط دوره و عوامل 3

 اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط با هماهنگی و تأیید مرجع نظارت . 

 ی(. )با هزینه اشخاص متقاضمین کتب و منابع کمک آموزشی دوره پیشنهاد و راهنمایی در راستای تأ ـ ارائه4

 ـ پرداخت حق التدریس مدرس دوره و حق الزحمه سایر عوامل اجرایی . 5

) در قالب میان وعده ها، و یک وعده صبحانه سرویس و پذیرایی  ،ـ ارائه خدمات اسکان و پذیرش مدعوین 0

  با رعایت استاندارد های بهداشتی و غذایی و توان مالی و اعتباری . و غذای گرم ناهار و شام حسب مورد (

 .ـ آماده سازی و ارائه لیست حضور و غیاب شرکت کنندگان و برگه های نظر سنجی7

 ـ  برگزاری جلسات رسمی دوره طبق برنامه زمان بندی شده . 8

 ( برای شرکت کنندگان آنلاینی ) ـ تمهید مقدمات و اطلاع رسانی زمان و شرایط آزمون هماهنگ مجاز9

 مرکزی دانشگاه فرهنگیان و عنداللزوم ارائه گزارش عملکرد. سازمانـ همکاری با ناظران اعزامی 00
 

شرح خدماتی که 

بایستی توسط 

مدیریت های 

صورت  استانی

 پذیرد:

 


