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 آموزشی همکاري نامه   تفاهم 
ظرفیت   در   افزایی هم  منظورهب از  واستفاده  طرفین  ها  آموزشی  دوره   ،امکانات  برگزاري  ارتقاءکیفیت  هاي  جهت 

افزایش سطح دانش فنی وهم  آموزشی و براي  این تفاهم مهارتی آموزش  چنین  بین  گیران،  منعقد    لیذ  طرفیننامه 
 .شودمی

ایران    عت نصسندیکاي    -1 مسائلی  برق  مهدي  آقاي  نمایندگی  مدیرعاملبه  این پس   ،به سمت  نماینده  از  بعنوان 
 شود. نامیده می سندیکا 

بعنوان  از این پس   ،به سمت مدیرعامل  غالمرضا مالّ آقاي  موسسه آموزشی وپژوهشی آگاهان نیرو به نمایندگی    -2
 . شودنامیده می  آگاهان نیروموسسه نماینده 

 
 امه: موضوع تفاهم ن 1ماده 

با  همکاري   پیمانکاري و  مهارت نیروهاي انسانی شاغل در بخش تولید و  در زمینه افزایش دانش و همکاري    -1  -1
 .کنندگانرفع مشکالت فنی تولید تولیدکنندگان تجهیزات برق در زمینه پژوهش و دانشگاه بخش صنعت و

  و   مدت تخـصصی برق براي کارگران   هاي آموزشی کوتاه هاي تخصصـی و کارگاه برگزاري سمـینار، دوره   –۱-۲
برق تکنسین فنیبراي  و    هاي  اداري  و  )مهندسین(کارشناسان  و   ،کارشناسان  گواهینامه    مالی  باصدور  از  مدیریتی 
 .ریزي و وزارت نیروبرنامه  سازمان مدیریت و  اي،حرفه وفنی سازمان 

 . کتاب و فیلم آموزشی ،ارائه خدمات نشر -1-3
بازاری  -1-4 و  دانش تبلیغات  جذب  جهت  دوره ابی  براي  کوتاه پذیر  آموزش  وهاي  تخصصی  هاي  آزمون   مدت 

 . استخدامی
شناسای  -1-5 در  شرکتهمکاري  آموزشی  نیازهاي  موسساتهای  برنامه،  و،  پشتیبانی  دوره   ریزي،  هاي  اجراي 

 . آموزشی
تفاهم   :تبصره اجراي  زمان  مدت  در  تفاهمچنانچه  این  در  که  دیگري  همکاري  پیش ننامه،  بینی  امه 

 نامه الحاق خواهد شد. نشده است به ضرورت مورد توافق طرفین قرار گیرد، به این تفاهم
 

 نامه: مدت تفاهم  2ماده 
تفاهم تاریخ  مدت  از  مدت  و    ،مبادله  06/1401/ 01نامه  میدوبه  شمسی  قابل سال  طرفین  کتبی  توافق  با  که  باشد 

 خواهد بود.تمدید 
 

 )  (موارد مورد نیاز براي انجام  تفاهم نامه توسط موسسه تعهدات موسسه:  3ماده 
مدیریت  سازمان  "و    "اي  حرفه وفنی  سازمان    "   از  صدور گواهینامه پایان دوره آموزشیداراي مجوز  موسسه    -3-1
  براي"  تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون  مرکز تحقیقات و"و    "وزارت نیرو    "   و   "ریزي برنامه   و

 باشد.می  هاي عضو سندیکارشناسان اداري، مالی و مهندسین شرکتکا هاتکنسین کارگران،اري دوره برگز
 .هاي عضو سندیکانیازهاي آموزشی شرکتکلیه برآوردن طراحی و تالش در جهت  -3-2
  .هاي آموزشی کوتاه مدت مورد نیاز سندیکاتالش در جهت طراحی و تدوین و اجراي دوره  -3-3
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 سندیکا. هاي آموزشی، سمینارها و کارگاه هات و ارزیابی خدمات آموزشی براي اجراي دوره نظار -3-4
 . شترك یا اختصاصی آموزشی و پژوهشیهاي مهاي سندیکا جهت اجراي فعالیتگیري از توانایی بهره  -3-5
 .مشترك ي هاحق و حقوق مادي و معنوي سندیکا در خصوص نتایج حاصل از فعالیتشناختن به رسمیت  -3-6
  سسه وجاري موگذاري مشترك براي تالیف، ترجمه و نشر کتب علمی مورد توافق بر اساس ضوابط  هیسرما  -3-7

 سندیکا.
 . درصد تخفیف ویژه 20هاي عضو با  هاي آموزشی تهیه شده موسسه به سندیکا و شرکتها و فیلم ارائه کتاب -3-8
کوتاه   -3-9 سمینارهاي  برگزاري  براي  معرفی   ویک  (  مدتآمادگی  براي  روزه)  تجهیزات    دو  و  برق  کاالهاي 

 .هاشرکت اده در صنعت برق تولیدکنندگان وتولیدي مورد استف
تخفیف    %10میزان  ه هزینه فضاي آموزشی ب  شود؛چنانچه دوره بصورت حضوري در محل سندیکا برگزار    -3-10

 . شوداز مبلغ کل دوره براي سندیکا درنظر گرفته می 
 

 )  سندیکا(موارد مورد نیاز براي انجام  تفاهم نامه توسط تعهدات سندیکا  -4ماده 
تخصصی  آموزشی  هاي برنامه   تبلیغات  و  بازاریابی  و   رسانیاطالع   -4-1 مدت  سایت،  کوتاه  طریق  و   از    مجله 

 و اعضاء مرتبط رسانی سندیکا هاي اطالع دیگرکانال
تبلیغ    -4-2 در  مدت  آموزش همکاري  بلند  موسسه  (دانشهاي  فنی   درگاهی)  وکارشناسی  فنی  کاردانی  مقاطع 

 ء مرتبط. و اعضارسانی سندیکا هاي اطالع لکانادیگر مجله و طریق سایت،از (مهندسی فناوري) 
 مدت تخصصی  کوتاه هاي آموزشی نام فراگیران در دوره براي ثبت  پیگیري همکاري و -4-3
پ  هايدوره تدوین    تهیه و  -4-4 به سندیکا و شرکت  سنجینیازاز    پسژوهشی  آموزشی و    هاي عضو و اعالم آنها 

 .هابراي برگزاري دوره  موسسه
 موسسه و اعالم نتایج به پیشنهادي  هاي آموزشیبررسی برگزاري دوره  -4-4
 مدت تخصصی آب و برق کوتاه  هايآموزش پذیران در حوزه و دانش  فراگیرانجهت جذب   تالش در -4-5
 نامه ن نماینده تام االختیار جهت حسن اجراي تفاهم معرفی یک نفر بعنوا -4-7
 هاي مشترك  در خصوص نتایج حاصل از فعالیت وسسهبه رسمیت شناختن حق و حقوق مادي و معنوي م -4-8
 . هاي تخصصی علمی مشتركها و کارگاه ها، نمایشگاه پشتیبانی از سمینارها، کنفرانس  -4-9
 

 شرایط مالی   –  5ماده 
برگ-5-1 دهزینه  ویژگی ره و زاري  به  توجه  با  سندیکا  اعضاء  نیاز  مورد  آموزشی  توافق  هاي  براساس  دوره  هاي 

 .شودسندیکا و موسسه برآورد می 
آموزش -5-2 با  ارتباط  در  از طریق سندیکا  مواردي  نام  چنانچه  ثبت  فرایند  و  معرفی  موسسه  به  هاي کوتاه مدت 

هاي آموزشی را پس از  از درآمد دوره    %12است معادل    متعهد  منجر به اخذ وجوه دوره از فراگیران گردد، موسسه
 ماه در وجه سندیکا پرداخت نماید.  ، ظرف مدت یک و کسر کسورات قانونیوصول 
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 خاتمه تفاهم نامه   :  6ماده 
قبلی    تواند با اخطارنامه، طرف مدعی می از طرف هریک از طرفین تفاهم  موارد احصاء شدهدر صورت عدم اجراي  

یک   ظرف به    مدت  نسبت  وتفاهم   خاتمه ماه  نماید  الزم  اقدام  در    نامه  موضوع  مقابل  طرف  اعتراض  در صورت 
 سه نفره مطرح و راي کمیته براي طرفین الزم االجراست. ۀکمیت

ام  باشد بایستی هر دو طرف به تعهدات خود تا انج بدیهی است براي کارها و امور توافق شده که در دست اقدام می 
 .مدت تعیین شده پایبند باشنددمت مورد نظر و پایان پایان خ

 
 حل اختالف مرجع :  7ماده 

اختالف در اجرا و بروز هرگونه  تفاهم   در صورت  این  به  مربوط  منتخبنامه موضوع  یا موارد  از    به داور  متشکل 
 االجراست.براي طرفین الزم  داورراي  شخص سوم مورد تایید طرفین مطرح و  و  سندیکانمایندگان موسسه، 

 
 : نشانی طرفین  8ماده 

 15پالك  ،خیابان سیندخت شمالی ،خیابان فاطمی غربی ،تهران :نشانی سندیکاي صنعت برق ایران
 92پالك ، کوچه آزادیخواه، خیابان ظهیراالسالم ، میدان بهارستان :نشانی موسسه

 
: نسخ تفاهم نامه 9ماده   

ید و  ینسخه مجزا تنظیم شده است که پس از امضا و تا  3صره و در  تب  یک ماده و    9صفحه و    3  نامه دراین تفاهم 
 باشد.  طرفین، هر یک به تنهایی حکم واحد داشته و الزم االجرا می  يامضا

 
                                         
 غالمرضا مال                                                                                                 مهدي مسائلی                                 

 ماینده موسسه ن                   نماینده سندیکا                                                                                                 
 
 


