
 
 

 

 

 

 سمه تعالیاب

 ایران ICDL مدیر محترم مرکز بنیاد

 با سالم و احترام

 

ارسال  04/08/1398مورخ  400/ 142946شماره باآموزش های مهارتی) ایران مهارت (  وزارتی به پیوست متن کامل شیوه نامه

 گردد.می

و یا پرورش  جهت عقد قرارداد به ادارات آموزش و مذکورشیوه نامه  مفاد توضیحات زیر وبه با توجه  توانندمی مدیران محترم مراکز

 . مراجعه نمایندمدارس منطقه استانی خود 

یج ه باشد و مراکز بهکارشناسی اداره آموزش وپرورش منطقه میمصوبه کارگروه بدیهی است مبلغ قرارداد براساس 

 .از دانش آموزان را نخواهند داشت عنوان حق دریافت مبلغ اضافه

 ایران ICDLایران مهارت توسط مراکز بنیاد  فرآیند اجرایی طرح 

به آموزش و پرورش منطقه استانی خود توانند به مدرسه و یا  میجهت اعالم آمادگی برای اجرای طرح  ICDLمراکز مجاز بنیاد 

 .مراجعه نمایند

 "نماید.طرح را جهت عقد قرارداد به مراکز معرفی میآموزش و پرورش مدارس تحت پوشش اجرای  "

 .باشدقرارداد به پیوست میفرم  

سهم حمایت از آموزش  جهت پشتیبانی ودرصد از مبلغ قرارداد  5؛ ) نحوه وشرایط پرداخت( دادقرار 4در تبصره ماده  :تذکر

به نام موسسه انتشارات مدرسه برهان بانک ملت  55995500 روزی کسر و به شماره حسابمناطق محروم و مدارس شبانه

  .گرددواریز می 63446شعبه کریم خان زند کد 

 /)www.medu.ir (به آدرس در سراسر کشور در سایت معاونت آموزش متوسطه  ایران ICDL مجاز بنیاد مراکز لیست 

 باشد.قابل دسترسی می دفتر آموزش دوره اول متوسطه آموزش متوسطه/های ستادی/ معاونت سامانه

 های دوره اول متوسطه است.محل اجرای طرح صرفا دبیرستان

 

http://www.medu.ir/


 

 

 آموزش
مهارت « ساعت 60» تا سقف« کار و فناوری»بر ساعات برنامه درسی دروس  توانند عالوهآموزان دوره اول متوسطه میدانش

ایران مهارت( را در قالب دستورالعمل )  «ای مهارتی کوتاه مدتآموزش حرفه» از مجموعهفناوری اطالعات و ارتباطات 

 .برنامه انتخاب و آموزش ببینند های فوقفعالیت

تواند به صورت فشرده در طی یکسال تحصیلی انجام شود و یا در طول سه سال به صورت متناوب ساعت آموزش می 60

 تواند یک شاخه یا چند شاخه مهارتی را شامل شود.ساعت آموزش می 60ام پذیرد. این انج

 محتوای آموزشی 

های توانند سرفصلباشد. مراکز میایران می ICDLهای استاندارد بنیاد ها و کتابمحتوای آموزشی دوره بر اساس سرفصل

  .دریافت نمایند ICDLآموزشی را از پورتال بنیاد 

 تعداد ساعات استاندارد عناوین و

 ساعت آموزشی نام مهارت شناسه استاندارد

 15 (ICT)مهارت فناوری اطالعات و ارتباطات  1001

 20 (Windows) مهارت استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل 1002

 24 (Word) پردازمهارت واژه 1003

 20 (Excel)گستردهمهارت صفحه 1004

 20 (Access)دادهمهارت پایگاه  1005

 16 (PowerPoint)مهارت ارائه مطلب 1006

 20 (Internet & Email)مهارت اینترنت و پست الکترونیک  1007

 25 (IT Security)مهارت مفاهیم امنیت اطالعات  1008

 60 (Web Editing)مهارت طراحی صفحات وب  1009



 

 

 

 ثبت در پورتال بنیاد

ایران ثبت  ICDLایران مهارت پورتال بنیاد  بخشآموزان تحت پوشش طرح در مشخصات دانش، همزمان با شروع آموزش

 گردد.می

ثبت ایران  ICDLبنیاد در پورتال مشخصات دانش آموزان را شروع آموزش مرکز موظف است حداکثر یک هفته پس از  

  .نماید

 ی حضورگواه
 

، ثبت گردد ICDLتوسط مراکز در پورتال بنیاد بایست حداکثر یک هفته پس از پایان دوره می آموزاننتایج ارزیابی دانش

های مهارتی حرفه گواهی حضور در دوره آموزشیتحت عنوان  ایران ICDLصورت متمرکز از طرف بنیاد به حضور گواهی

 .گردد میصادر پس از درخواست مرکز  )ایران مهارت(کوتاه مدت 

 باشد. ریال می 50،000 گواهی حضور هزینه صدور 

 

 گرددمی نامه پرداختپشتیبانی و صدور گواهینامه از محل سهم مرکز بابت : مبلغ هزینه صدور گواهیتذکر مهم

 به هیچ عنوان نباید از دانش آموز هزینه اضافه دریافت گردد. و

 

ها از فرم قرارداد سال گذشته استفاده شده است به همین به استان 1398سال نامه وزارتی با توجه به اینکه در شیوه :تذکر

 گردد.ایران به پیوست ارائه می ICDLدلیل فرم اصالح شده با عنوان بنیاد 

 60 (Image Editing)مهارت اصالح تصاویر  1010

 60 (CAD) طراحی دو بعدی 1011

 30 (Scratch)نویسی اسکرچ آموزش برنامه 1012

 20 (Story Line)تولید محتوا الکترونیکی  1013



 باسمه تعالی

  

 

 
 

 مقدمه:

های مابین دبیرستان قرارداد فیوزارت آموزش و پرورش،  04/08/1398مورخ  142946/400نامه عملیاتی کردن شیوهدر راستای 

 به شرح ذیل جهت اجرا ابالغ می شود: ایران ICDLدوره اول متوسطه و مراکز بنیاد 

 ایران ICDLهای دوره اول با مرکز بنیاد های مهارتی دبیرستانقرارداد اجرای طرح آموزش

 طرفین قرارداد: -1ماده 

................. به نمایندگی آقای/ خانم ................................................. مدیردبیرستان )به نمایندگی از دبیرستان ............................طرف اول: 

...................... تلفن ...........آموزش وپرورش شهرستان/منطقه ........................ ( به نشانی ..............................................................

 شود.نامیده می طرف اول............................... کدپستی .......................... که دراین قرارداد 

............................... دارای مجوز به شماره  ................................................... به نمایندگی آقای/ خانمایران ICDLمرکز بنیاد  طرف دوم:

......................................... شماره اقتصادی ...................................... شناسه  ایران ICDL................... مورخ ................... صادره از سوی بنیاد 

..................... کدپستی ..................... که ......... به نشانی .............................................................................................. تلفن ......ملی ........................

 نامیده می شود. طرف دومدر این قرارداد 

 موضوع و مدت قرارداد: -2ماده 

های مهارتی کوتاه مدت )ایران مهارت( مطابق مجوز شماره عبارت است از اجرای طرح آموزش  حرفه قرارداد: موضوع -2-1

های مدیریتی استان، در قالب نوع ............ قرارداد طرح برای تعداد ...........  نفر .................... مورخ .................. کمیته ساختار و فناوری

 ( به شرح زیر:1ز پسر/ دختر دوره اول متوسطه)پیوست شماره آمودانش

مدت قرارداد یک سال تحصیلی از آغاز مهرماه سال ......... تنظیم قرارداد تا پایان شهریورماه سال .......... خواهد  مدت قرارداد: -2-2

 قانون محاسبات عمومی کشور( 51بود. )با رعایت ماده 

 مبلغ قرارداد: -3ماده 

................... ریال )به حروف ازای هر نفر ساعت آموزش ............................ ریال محاسبه و مبلغ کل قرارداد ...........................................به 

 .............................................................( تعیین شده است.

نماید. در صورت افزایش یا  درصد نسبت به کاهش یا افزایش میزان مبلغ قرارداد اقدام 25تواند؛ تا داد میطرف اول قرار تبصره:

بینی شده در این ماده مبلغ پرداختی براساس آخرین میزان نفر/ آموز پیشآموز معرفی شده نسبت به تعداد دانشتعداد دانش  کاهش

 ساعت مبنای محاسبه خواهد بود.

 ه و شرایط پرداخت:نحو -4ماده 

آموزان در دوره روز پس از پایان مدت قرارداد به شرط تأیید و گواهی حضور دانش15مبلغ قرارداد به طرف دوم حداکثر ظرف  -1-4

توسط مدیر مدرسه و تایید اداره آموزش و پرورش منطقه/ ناحیه/ شهرستان پس از کسر کسور قانونی در وجه حساب شماره 

 ..................................... نزد بانک ......................... به نام طرف دوم قرارداد پرداخت خواهد شد. ................

رصد از کل د...   .... با اقدام داوطلبانه طرف دوم قرارداد معادل و ایران ICDLبنیاد بنا به توافق طرفین و با توجه به اعالم  تبصره:

روزی کسر و به مدارس شبانه مبلغ ....................................... ریال به عنوان سهم حمایت از آموزش مناطق محروم و مبلغ قرارداد  به

 1پیوست شماره 

 ایران ICDLهای دوره اول  با مرکز بنیاد دبیرستان آموزشی همكاریقرارداد 

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 

 



اجرای رایگان طرح ایران مهارت  شود تا در جهتحساب ................................................... نزد بانک ..................... به نام.................... واریز می

 در مدارس مشمول هزینه شود.

 کسور قانونی ناشی از اجرای این قرارداد به عهده طرف دوم و از کل مبلغ کسر خواهد شد. -2-4

 خواهد بود. 31/04/94های مستقیم مصوب قانون مالیات 134، مالك پرداخت مالیات، ماده ایران ICDLمراکز بنیاد در مورد  -3-4

 مبالغ مربوط به بیمه و مسولیت مدنی پرسنل طرف دوم قرارداد به عهده طرف دوم است. -4-4

 باشد.ها به ازای هر نفرساعت .............................. ریال تا زمان فسخ میدر صورت فسخ قرارداد، طرف دوم مستحق دریافت هزینه -5-4

 تعهدات و الزامات طرف دوم قرارداد: -5ماده 

 تعهدات والزامات طرف دوم به قرار زیر است:

 نامنام آنان به مدارس حداکثر تا یک هفته پس از ثبتآموزان معرفی شده و ارسال گواهی ثبتنام به موقع دانشثبت  -1-5

 جراییعوامل ا رعایت ضوابط و مقررات اخالقی، آموزشی و پرورشی و موازین اخالقی در محیط آموزش توسط مربیان و -2-5

 آموزان و موارد انضباطی آنان به مدارس محل تحصیل اعالم گزارش هفتگی حضور و غیاب وضعیت تحصیلی دانش -3-5

 های نظری و عملی براساس استاندارد مربوطهای مهارتی و انجام صحیح و بالانقطاع آموزشرعایت دقیق استاندارد آموزش -4-5

 قیم و بازرسان اعزامی آموزش و پرورشهمکاری مستمر و الزم با مربیان م -5-5

 روز پس از اتمام دوره15آموزان شرکت کننده حداکثر گواهی شرکت در دوره آموزشی برای دانش صدور -6-5

 های صادره به مدارس مربوطنامهآموزان در دوره و ارسال گواهیگیری الزم در مورد صدور گواهی حضور دانشپی  -7-5

 انسانی متخصص و واجد صالحیت علمی و اخالقی مورد نیاز در راستای اجرای مفاد قراردادتأمین نیروی   -8-5

 آموزان تحت تعلیمنیاز دانش تأمین تجهیزات و امکانات و منابع آموزشی مورد  -9-5

ع به موقع نواقص بینی مخاطرات احتمالی و رفچه براثر عدم رعایت اصول ایمنی در محیط کار و نکات فنی و عدم پیشچنان -10-5

آموزان وارد شود، پرداخت هرگونه خسارات متعلقه قانونی و کار و عیوب تجهیزات صدمات مالی و جانی در حین آموزش به دانش

 گونه مسئولیتی ندارد.ناشی از احکام مراجع قضائی به عهده طرف دوم بوده و طرف اول هیچ

 ساعات آموزش را به صورت کامل اجرا نماید.طرف دوم قرارداد مکلف است در مدت قرارداد  -11-5

های الزم در انجام موضوع االختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگیطرف دوم قرارداد یک نفر را به عنوان نماینده تام -12-5

 نماید.قرارداد به طرف اول معرفی می

رساند؛ بندی که به تایید طرف اول قرارداد میبق برنامه زمانشود که خدمات موضوع قرارداد را ططرف دوم قرارداد متعهد می -13-5

 انجام دهد.

 باشد.شود که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نمیطرف دوم  قرارداد متعهد می – 14-5

وع قرارداد و تعیین مزد و حقوق شود مقررات قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضطرف دوم قرارداد متعهد می – 15-5

های حل اختالفات کارگری و سایر تعهدات گویی به شکایات و اجرای آرای مربوط به هیئتکارکنان رعایت نماید و هرگونه پاسخ

 قانون کار به عهده بگیرد.

مفاد این ماده در این قرارداد   طرف دوم مکلف به رعایت قانون تامین اجتماعی مسئول و 38تبصره: طرف اول قرارداد در حدود ماده 

 است.

 طرف دوم  قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد به اشخاص دیگر کال یا جزئا )اعم از حقیقی یا حقوقی ( ندارد. -16-5

 روز کتباً به طرف اول قرارداد اعالم شود. 5بایست ظرف مدت هرگونه تغییر در وضعیت طرف دوم  قرارداد می -17-5

 ورت فسخ، لغو یا اتمام قرارداد تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده طرف دوم قرارداد است.در ص -18-5

ای الزم را به نیروی انسانی طرف قرارداد خود جهت واگذاری های تخصصی و حرفهشود آموزشطرف دوم قرارداد متعهد می -19-5

 کار بدهد.



رارداد و کیفیت انجام کارآنان به عهده طرف دوم قرارداد است و طرف دوم رفتار و اخالق نیروی انسانی طرف قضمانت حسن -20-5

 گو است. قرارداد در مقابل طرف اول قرارداد پاسخ

 های جاری دستگاه )طبق ضوابط آموزش و پرورش( حفظ اسرار و نکات ایمنی است.طرف دوم قرارداد موظف به رعایت نظام -21-5

شود برای نیروی انسانی طرف قرارداد، در موارد ضروری که به سالمت افراد مربوط است کارت طرف دوم  قرارداد متعهد می -22-5

 سالمت و بهداشت ارائه نماید.

 به عهده طرف دوم قرارداد است.   ایران ICDLبنیاد آموزان در پورتال .ثبت نام دانش-23-5

 ن به عهده طرف دوم قرارداد است.گیرندگاجبران خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنین خدمت -24-5

آموزان اعم از بیمه حوادث و مسئولیت مدنی در زمان حضوردانش آموزان در کارگاه یا ای دانشمسئولیت انجام امور بیمه -25-5

ای از آن ای معتبر انجام و نسخههای بیمهعهده طرف دوم خواهد بود که طی قرارداد رسمی با یکی از طرف دوم قراردادآموزشگاه به

 ضمیمه این قرارداد خواهد شد.

 آموزان در دوره آموزشی به عهده طرف دوم قرارداد است.تبصره: پرداخت بیمه حوادث و مسئولیت مدنی در زمان حضور دانش

 تعهدات و الزامات طرف اول قرارداد  -6ماده 

 تعهدات والزامات طرف اول به قرار زیر است:

 دوم االختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی های الزم کتباً به طرفنفر را به عنوان نماینده تامطرف اول قرارداد یک   -6-1

 نماید.  قرارداد معرفی می

 طرف اول قرارداد متعهد می شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختیار طرف دوم  قرارداد قرار دهد. -6-2

 قرارداد اطالع دهد. دومموضوع را کتباً به طرف  ،ای فسخ قرارداد حداقل یک ماه قبل از فسخطرف اول قرارداد متعهد است بر -6-3

ربط را از طرف اول قرارداد مکلف است ضمانت انجام تعهدات و اجرای کلیه تکالیف قانونی و هر نوع پاسخگویی به مراجع ذی -6-4

 قرارداد اخد نماید. دوم طرف

قانون تامین اجتماعی مسئول و طرف دوم مکلف به رعایت مفاد این ماده در این قرارداد  38ماده   طرف اول قرارداد در حدود -6-6

 است.

تعیین معیارها و نحوه نظارت بر کیفیت و میزان ارائه خدمات و احصاء نتایج مورد انتظار ازطرف دوم قرارداد در صالحیت طرف  -6-7

 اول قرارداد است.

های موضوع قرارداد، مطابق نوع قرارداد و براساس است به منظور اجرای بهینه و با کیفیت آموزشطرف اول قرارداد مکلف -6-8

 اقدام نماید. ایران ICDLبنیاد استانداردهای 

 نام نماید.نفر( دانش آموز ثبت 15نفر( و حداکثر )12طرف اول قرارداد موظف است برای هر کالس/ کارگاه آموزشی حداقل )-6-9

آموزان را به همراه یک ول قرارداد مکلف است حداکثر یک هفته قبل از شروع اجرای قرارداد، فهرست مشخصات دانشطرف ا -6-10

 (2آموز به طرف دوم تحویل نماید.)پیوست شماره قطعه عکس جدید از هر دانش

 نظارت :  -7ماده 

ه از سوی طرف اول قرارداد است که در صورت هر نظارت بر حسن انجام تعهدات طرف دوم قرارداد بر عهده ناظر تعیین شد -7-1

 گونه تغییر در نظارت از سوی طرف اول قرارداد کتباً به طرف دوم قرارداد ابالغ خواهد شد.

 گیرد.ها به طرف دوم قرارداد با تایید ناظر صورت میکلیه پرداخت  -7-2

رارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده و یا در انجام در صورتی که طرف اول قرارداد تشخیص دهد که طرف دوم موضوع ق -7-3

تعهدات قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز زند بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت 

دوم حق هیچ گونه اعتراضی  به فسخ قرارداد و اخذ خسارت )طبق مقررات مربوط ( و جایگزینی آموزشگاه دیگر اقدام نماید و طرف

 را ندارد.



 تضمین: - 8ماده 

نامه بانکی یا وجه نقد( از مبلغ کل قرارداد به خویش را باید )ضمانت %10طرف دوم قرارداد بابت تضمین انجام تعهدات معادل  -8-1

 تسلیم )طرف اول( نماید.

گواهی  صدورجمله  نقد( پس ازاحراز انجام تعهدات قراردادی )ازنامه بانکی یا وجه استرداد تضمین انجام تعهد )اعم از ضمانت -8-2

های قانونی)درصورت تعلق کسور( و تایید حساب روزی( ارائه مفاصاحضور در دوره، فیش واریزی سهم مناطق محروم ومدارس شبانه

 گیرد.با تایید ناظر صورت می ها به طرف دوم قراردادعملکرد طرف دوم قرارداد از سوی ناظر انجام خواهد شد. کلیه پرداخت

 سایر شرایط: -9ماده 

به کارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان از جمله خرید خدمت در آموزش و پرورش در راستای اجرای این قرارداد ممنوع  -1-9

 گونه تعهد استخدامی برای آموزش و پرورش ایجاد نخواهد کرد.است و این قرارداد هیچ

بینی بینی نشده که به هنگام امضاء قرارداد قابل پیشاجرای قرارداد حوادث غیرمترقبه از قبیل مصادیق پیش چنانچه در حین -2-9

ها نیز خارج از حیطه اختیار و ای که حوادث مزبور ناشی از عمل و یا ترك عمل طرفین نباشد و رفع آننبوده اتفاق افتد به گونه

تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند و مدت قدرت طرفین باشد در این صورت عدم انحام 

 شود و طرفین حق مطالبه هیچگونه خسارتی را  برای این مدت نخواهند داشت.تأخیر به مدت قرارداد اضافه می

شرایط عمومی مربوط به قرارداد و قوانین بینی نشده است تابع احکام کلی و سایر شرایط و مواردی که در این قرارداد پیش  -3-9

 االتباع خواهد بود.جاری مملکتی بوده و برای طرفین الزم

 شرایط فسخ قرارداد : -10ماده 

 عدم اجرای هریک از تعهدات از سوی طرف دوم قرارداد موجبات فسخ برای طرف اول را فراهم می نماید. -10-1

تعهدات قراردادی و همچنین عدم توجه به نظرات ناظر از سوی طرف دوم قرارداد؛ موجبات تاخیر غیرمجاز، در انجام وظایف  -10-2

 فسخ برای طرف اول قرارداد را فراهم خواهد نمود.

در صورتی که طرف اول قرارداد تشخیص دهد که طرف دوم قرارداد توان انجام تعهدات قرارداد را ندارد و یا در انجام آن  -10-3

روز نتیجه مطلوب حاصل نشود پس از هماهنگی با ناظر به منظور استیفای حقوق  10س از اخطار کتبی طی ورزد و پقصور می

درصد تضمین انجام تعهدات یا وجه نقد( و در صورت عدم 10نامه بانکی )آموزش و پرورش بدون هیچگونه تشریفاتی، از محل ضمانت

گونه نماید، طرف دوم قرارداد حق هیچا جبران نموده و قرارداد را فسخ میکفایت از محل مطالبات طرف دوم قرارداد خسارت وارده ر

 اعتراضی را ندارد.

در صورت فسخ قرارداد محاسبه دستمزد طرف دوم قرارداد با توجه به تعداد روزهای ارائه خدمات مفید در رابطه با موضوع  -10-4

 وارده خواهد بود. این قرارداد است و طرف دوم قرارداد موظف به جبران خسارات

 حل اختالف:  -11ماده 

در صورتی که اختالفاتی بین طرف اول و طرف دوم پیش آمد کند، اعم از اینکه مربوط به اجرای مفاد قرارداد یامربوط به  -11-1

انچه طرفین نتوانند تفسیر و تعبیر هریک از مواد قرارداد و شرایط عمومی قراردادها و سایر اسناد و مدارك پیوست قرارداد باشد، چن

نیت و اعتماد متقابل و حصول توافق رفع نمایند موضوع به تقاضای معترض از طریق مراجع موضوع اختالف را از راه مذاکره و با حسن

 ذیصالح قانونی حل و فصل خواهد شد .

جرا نماید و در غیر این صورت طرف طرف دوم ملزم است که تا حل اختالف، تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد ا -11-2

 اول طبق مفاد این قرارداد و به تشخیص خود نسبت به طرف دوم عمل خواهد نمود.

 

 

 



 

 نشانی طرفین قرارداد :-12ماده 

.............................................. تلفن نشانی طرف اول قرارداد و محل انعقاد قرارداد: ..........................................................................

............................... 

........ تلفن ...............................................نشانی طرف دوم قرارداد: ......................................................................................................

.............................. 

های فوق الذکر قانونی تلقی های فوق به منزلۀ اقامتگاه قانونی طرفین است و لذا مکاتبات رسمی مراسالت از طریق نشانینشانی

ها ابالغ شده ورت نامهساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند در غیر این ص 48شود و در صورت تغییر نشانی، طرفین موظفند ظرف می

 شود.محسوب و عذر عدم اطالع پذیرفته نمی

 نسخ قرارداد  -13ماده 

نسخه و هر نسخه حکم واحد و اعتبار قانونی دارد و بین طرفین مبادله گردید،  2ماده، تنظیم و 13این قرارداد در دو نسخه مشتمل بر

 خواهد شد. یک نسخه از آن به طرف اول و نسخه دیگر به طرف دوم تسلیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی نماینده طرف اول قرارداد:  

 سمت:

 امضاء و مهر

 نام و نام خانوادگی نماینده طرف دوم قرارداد :  

 مهر و امضاء طرف دوم قرارداد                     

 

  



 

  

 ........ است.صحت مندرجات جدول فوق مورد تأیید اینجانب ....................................... مدیر دبیرستان متوسطه اول ....................

 

 مهر و امضاء مدیر دبیرستان                                                                                                               

 مالحظات تاریخ شروع دوره آموزتعداد دانش ساعت شناسه استاندارد عنوان دوره آموزشی ردیف
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 ...................................  شناسه استاندارد .................................................  ساعت آموزش: ............گروه آموزشی )دپارتمان(: .................. مهارت)پودمان(: 

 آموزاناسامی دانش

 مالحظات تلفن تماس شماره ملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 

1 

     

2 
     

3 
     

... 
     

15      

 

 .............................. است.صحت مندرجات جدول فوق مورد تایید اینجانب ............................................... مدیر دبیرستان متوسطه اول ............

 مهر و امضاء مدیر دبیرستان                                                                                                  

قرارداد 1پيوست شماره   

 قرارداد 2پیوست شماره 



 

 

 باسمه تعالی

 

 

 

 مدیرمحترم دبیرستان 

 با سالم 

...................................... دارای مدرك تحصیلی  ملی شماره به..................  متولد..................  فرزند..............  خانم/ آقای،وسیلهبدین احتراما 

در  مهارت ایران طرح ر قالب....................... د.......های مهارتی دوره /دورهش وبه منظورآموز عنوان مربیه ب..........................رشته .............................. 

  .مایدم ناقدا خود وظایف و تعهدات انجام به نسبت وضوابط مقررات بارعایت تاشوند؛ می معرفی1398-99سال تحصیلی 

 .همکاری فرمایید نامبرده با است خواهشمند

 

  

 ایران ICDLدیر  مرکز  بنیاد خانوادگی منام و نام                                           

  مهر و امضاء  

 

 

 

 دبیرستان و ایران   ICDLهای مهارتی براساس قرارداد بین مرکز بنیادمعرفی مربی واجد شرایط، جهت آموزش

 تاریخ:          

 شماره:         

 

 4پیوست 


