بسماهلل الرحمن الرحیم

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

وزارت جهاد کشاورزی

دستورالعمل اجراي برنامه هاي آموزشي شبکه تعاون در سال 8931

مقدمه :با توجه به اهمیت نظام بخشی در برنامه هاای مموزيای و ريایات د یا اساتانااردهای مموزياید دساتورالعم
اجرای برنامه های مموزيی يبکه تعاون در سال  8931جهت اجراد نظارت و هماهنگی به کلیه استان ها ابالغ می گردد.
ماده  )8مفاهیم دستورالعم
 .8سازمان مرکزی – سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
 .2دفتر مموزش – دفتر توسعهد مموزش و ترویج تعاونی ها و تشک ها
 .9مایریت استان – مایریت تعاون روستایی استان
 .4اتحادیه مرکزی – اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران
 .5اتحادیه منطقه – اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی منطقه
 .6تقویم مموزيی – تقویم مموزيی يبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی
ماده  )2در این دستور العم سازمان مرکزی به ينوان سیاستگذارد دفتر مموزش مجری سیاسات هاای ساازمان مرکازید
مایریت استان ناظر اجرای برنامه های مموزيی يبکه تعاوند اتحادیه مرکزی مجری برناماه هاای مموزيای ملای و باین
المللی و اتحادیه منطقه ای مجری برنامه های مموزيی منطقه تعاونی يناخته می يود.
تبصره  :برگزاری برنامه های مموزيی ملی و بین المللی توسط اتحادیه مرکازید ساا از اخاذ مجاوز از دفتار مماوزش
امکان سذیر است.
ماده  )9تقویم مموزيی که از رهگذر نیاز سنجی مموزيی سالیانه تاوین و جهت اجرا و نظارت به کلیه استان هاا اباالغ
می گردد معیار اصلی مموزش يبکه تعاون به يمار می رود.
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ماده  )4جهت نظارت بر حسن اجرای تقویم مموزيی ابالغید مایریت استان موظف است حاا

 7روز ب از اجارای

برنامه های مموزيی مراتب را به دفتر مموزش اطالع دها .بایهی است هزینه دوره هایی کاه بااون اياالم برناماه زماان
بنای به دفتر مموزشد اجرا ياه باياد اب سرداخت نخواها بود.
ماده  )5اتحادیه منطقه موظف است نسبت به وصول  9درصا درمما ویژه تعاونی های منطقه ا اام نمایا.
ماده  )6اتحادیه منطقه می بایست  22درصا از مبالغ وصول ياه موضوع ماده  5را به حساب اتحادیاه مرکازی واریاز و
 12درصا ماناه را صرف هزینه برگزاری برنامه های مموزيی يبکه تعاون نمایا.
تبصره :اتحادیه منطقه مجاز است حااکثر  82درصا بابت جبران صرفا" خامات مموزيی ارائه ياه برای تعااونی هاای
يضو از مح  12درصا موضوع ماده  6بردايت نمایا.
ماده  )7اجرای هرگونه برنامه مموزيی خارج از تقویم مموزيی منوط به کسب مجوز مایریت اساتان از دفتار مماوزش
می بايا.
ماده  )1اتحادیه مرکزی موظف است نسبت به ارسال يملکرد مموزيی يبکه تعاون طب فرم های مربوطه وحااکثر تا 7
روز سا از سایان هر فص به دفتر مموزش ا اام نمایا.
ماده  )3مایریت استان به ينوان ناظر برنامه های مموزيی يبکه تعاون می بایست نسبت به نظارت و کنترل بر ماایریت
منابع و مصارف  9درصا ايتبارات مموزيی و نیز نظارت بر فراخوان مموزيید اجارا و ارزيایابی برناماه هاای مموزيای
انجام گرفته توسط اتحادیه منطقهد ا اام نمایا.
ماده  )81اتحادیه منطقه موظف است از تمامی دوره های مموزيی مطاب فرم مربوطهد ارزيیابی به يما مورده و نتیجاه
را در سروناه برنامه های مموزيی ثبت نمایا.
ماده  )88اتحادیه منطقه /مرکزی موظف است جهت يفاف سازی امور با مارس /مارسین هر دوره طب فرم های دفتار
مموزش رارداد منعقا و کسورات انونی منها نیز کسر گردد.
ماده  )82يرایط اختصاصی تاریا در دوره های يبکه تعاون به يرح زیر می بايا:
بول نمی بايا).

 .8دايتن حاا

مارك تحصیلی کاريناسی مرتبط با حوزه تاریا(ماارك معادل اب

 .2دايتن حاا

 5سال سابقه کار مرتبط با حوزه تخصصی تعاونی ها برای دارناگان مارك کاريناسی و حاا

 9سال سابقه کار برای دارناگان ماارك کاريناسی اريا و باالتر
 .9يام استفاده از یک مارس جهت تاریا در دوره هایی با يناوین مختلف
 .4انعقاد رارداد با مارس در دو نسخه یکسان (نسخه مارسد نسخه اتحادیه منطقه /مرکزی)
 .5سرداخت ح التاریا کلیه کارکنان سازمان ( ايم از راردادید سیمانی و رسمی) منوط به استفاده از مرخصی
(حسب مورد روزانه یا سايتی) بوده و استفاده همزمان از ماموریت و ح التاریا ممنوع است.
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 .6يام سرداخت هرگونه ح التاریا بیش از مبالغ در نظر گرفته ياه به مارس (موضوع بنا  -)1ايضای هیئت
يلمی دانشگاه ها از این بنا مستثنی بوده و سرداخت هزینه های تاریا این دسته از مارسین بایا با هماهنگی
و مجوز دفتر مموزش صورت سذیرد.
 .7در دوره های مجازی یا مکاتبه ای تهیه محتوا و طراحی سواالت مزمون و تصحیح ساسخ نامه منها (برای مزمون
های مکاتبه ای) به منزله رارداد ح التاریا تلقی می گردد.
 .1ح التاریا دوره های مموزيی می بایست مطاب جاول يماره  8سرداخت يود.
جدول شماره  :1میزان حق التدريس مدرسین دوره های آموزشی (برحسب ريال و روز)

كاركنان سازمان

رديف

نوع دوره

1

كاركنان سازمان

1.044.444

2

شبكه تعاونی ها

1.044.444

خارج از سازمان و شبكه

لیسانس

فوق لیسانس

دكتری

لیسانس

فوق لیسانس

دكتری

1.044.444

2.044.444

1.044.444

1.044.444

0.444.444

1.644.444

2.244.444

1.044.444

1.044.444

0.444.444

ماده  )89منالیز هزینه های اجرای برنامه های مموزيی برای کارکنان سازمان و يبکه تعااونی هاا(نفر روز) طبا جااول
يماره  2می بايا.
جدول شماره  :2هزينه برنامه های آموزشی بر حسب نفر روز (ريال)

رديف

عنوان هزينه

مبلغ

8

صبحانه

00.444

2

ناهار

204.444

9

يام

104.444

4

سذیرایی میان وياه

02.444

5

اسکان

244.444

6

بسته های کمک مموزيی

104.444

7

ایاب و ذهاب درون يهری

04.444

1

ایاب و ذهاب برون يهری

004.444

3

صاور گواهینامه مموزيی

00.444

3

ماده  )84کاهش هزینه موارد مذکور در موضوع ماده  89تحت هرينوانی از جمله درمما زایی و غیاره خاالف مقاررات
مموزيی دفتر مموزش می بايا.
ماده  )85اتحادیه منطقه /مرکزی می بایست حااکثر دو هفته بعا از اتمام برنامه مموزيی نسبت به صاور گواهینامه هاای
مموزيی برای فراگیران حاضر در دوره ا اام نمایا.
ماده  )86اتحادیه منطقه صرفا" مسئول برگزاری دوره های مموزيی برای من دسته از تعاونی هایی می بايا که  9درصاا
مموزيی خود را سرداخت کرده انا.
ماده  )87این دستورالعم در  87ماده تنظیم و اجرای من برای تمامی اتحادیه های مرکزی و منطقه ای الزامای و نظاارت
بر حسن انجام مفاد من در منطقه بر يهاه مایریت استان و در خصوص اجرای برنامه های مموزيی اتحادیه مرکازی بار
يهاه دفتر مموزش می بايا.
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