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 بسمه تعالی

  

  1396شبکه تعاون در سال  دستورالعمل اجراي برنامه هاي آموزشی

  

دستورالعمل اجراي  ،برنامه هاي آموزشی و رعایت دقیق استانداردهاي آموزشی در نظام بخشی  جه به اهمیتوبا ت

  . الغ می گردداب به کلیه استان ها مه هاي آموزشی جهت اجرابرنا

 

، )کالسی و بازدید آموزشـی (روز قبل از اجراي برنامه هاي آموزشی 10موظف است حداکثر سازمان استان ) 1ماده 

بدیهی است هزینه دوره هایی که بدون اعالم برنامـه  . مراتب را به دفتر توسعه و آموزش تعاون اطالع رسانی نماید

 .زمان بندي  به دفتر توسعه و آموزش اجرا شده باشد، پرداخت نخواهدشد

لـذا  . درصد آموزشی، پس از  اعالم آمار عملکرد در مقاطع سه ماهه می باشـد  3ان تخصیص اعتبارات زم) 2ماده 

 .چنانچه آمار عملکرد در زمان مقرر اعالم نگردد، اعتباري براي استان ارسال نخواهد گردید

-می بایست طی نامه نظور نشده باشدچنانچه استان نیاز به برنامه اي داشته باشد که در تقویم آموزشی م) 3ماده 

 و پـس از کسـب مجـوز    دوره اقـدام نسبت به درخواست برگـزاري آن   به دفتر توسعه و آموزش تعاون اي رسمی

 .نمایدبه برگزاري آن دوره اقدام دفتر

روز پس از  7سازمان استان می بایست نسبت به ارسال عملکرد آموزش طبق فرم هاي مربوطه، حداکثر تا ) 4ماده 

  .به دفتر توسعه و آموزش تعاون اقدام نماید پایان هر فصل

درصد واریزي به حساب نزد اتحادیه مرکزي نظـارت و همـاهنگی    3درصد از  80استان موظف است برابر ) 5ماده 

 .بدیهی است هزینه دوره هاي مازاد قابل تخصیص و ابالغ نخواهد بود. تعاونی ها اقدام به برگزاري دوره نماید

دوره هاي آموزشی باید مطابق فرم مربوطه، ارزشیابی به عمل آمده و نتیجه ارزشیابی در پرونـده   از تمامی) 6ماده 

 .دوره ها بایگانی گردد

مدرس یا مدرسین هر دوره باید داراي قرارداد تدریس بوده و کسورات قانونی بر اساس قرارداد از مـدرس  ) 7ماده 

 .یا مدرسین کسر گردد

 :س یا مدرسین براي تدریس در دوره هاي شبکه تعاونی هاشرایط اختصاصی مدر) 8ماده 

  ابل قبول نمی باشدمدارك معادل ق(لیسانس مرتبط با حوزه تدریستحصیلی داشتن حداقل مدرك .( 

  3سال سابقه کار در فعالیت هاي مرتبط با تعاونی ها براي دارندگان مـدرك لیسـانس و حـداقل     5داشتن حداقل 

 ؛اونی براي دارندگان مدارك ارشد و باالترسال سابقه کار در بخش تع

 استفاده از یک مدرس جهت تدریس در دوره هایی با عناوین مختلف مجاز نمی باشد. 

  نسخه اتحادیه استان و نسـخه اتحادیـه مرکـزي     ،نسخه مدرس( باید در سه نسخه یکسان منعقدمدرس قرارداد

 .شود) نظارت و هماهنگی تعاونی ها

 حسـب مـورد   (براي تدریس در دوره آموزشی باید از مرخصـی ) قراردادي، پیمانی و رسمی(کلیه کارکنان سازمان

 . همزمان از ماموریت و حق التدریس را ندارنداستفاده استفاده نموده و اجازه ) روزانه یا ساعتی

  اعضـاي هیئـت علمـی     استثنايبه  –پرداخت هرگونه حق التدریس بیش از مبالغ در نظر گرفته شده به مدرسین

 .مجاز نمی باشد -باید با هماهنگی و مجوز دفتر توسعه و آموزش تعاون صورت پذیردکه دانشگاه ها  



٢ 
 

   در دوره هایی که به صورت مجازي یا مکاتبه اي برگزار می گردد، تهیه محتوا و طراحی سواالت آزمون و تصـحیح

 . منزله قرارداد حق التدریس تلقی می شودبه ) آزمون هاي مکاتبه ايبراي (پاسخ نامه ها 

 جهت پرداخت حق التدریس دوره هاي آموزشی می بایست طبق جدول زیر اقدام گردد:  

  

  نوع دوره  ردیف

  )برحسب ریال و روز(مدرس و حق التدریس

  خارج از سازمان و شبکه  کارکنان سازمان

  دکتري  فوق لیسانس  لیسانس  دکتري  فوق لیسانس  لیسانس

  2.200.000  1.750.000  1.400.000  2.000.000  1.4500.000  1.100.000  کارکنان سازمان  1

  2.100.00  1.550.000  1.300.00  1.900.000  1.200.000  1.100.000  شبکه تعاونی ها  2

  

طبق جـدول  ) نفر روز(آنالیز هزینه هاي اجراي دوره هاي آموزشی براي کارکنان سازمان و شبکه تعاونی ها) 9ماد

 : زیر می باشد


  )ریال(بر اساس نفرروزهزینه برنامه هاي آموزشی 

  مبلغ  عنوان هزینه  ردیف  مبلغ  عنوان هزینه  ردیف

  100.000  بسته هاي کمک آموزشی  6  60.000  صبحانه  1

  57000  ایاب و ذهاب درون شهري  7  190.000  ناهار  2

  8  150.000  شام  3
براي بازدیدهاي ( اتوبوس برون شهري

  )در صورت تحقق آموزشی
350.000  

4  
پذیرایی میان 

  وعده
  26000  صدور گواهینامه آموزشی  9  75.500

  130.000  اسکان  5

 

کاهش هزینه موارد مذکور در جدول فوق تحت هرعنوانی جهت درآمد زایی خالف مقررات آموزشی ایـن  ) 10ماده 

 . دفتر می باشد

اتحادیه نظارت موظف است حداکثر دو هفته بعد از اتمام برنامه آموزشی نسبت به صدور گواهینامه هـاي  ) 11ماده 

  .آموزشی براي فراگیران اقدام نماید

درصـد آموزشـی خـود را     3استان ها فقط مجاز به برگزاري دوره هاي آموزشی براي تعاونی هایی هستند که  )12

  . پرداخت نموده اند

  . اجراي آن براي تمامی استان ها الزامی باشدماده تنظیم و  12این دستورالعمل در 

 
 


