
 آموزشــی خدمــاتتفاهمنامه ارائه 

 تفاهم طرفین -1ماده 

 مارهش……………………… ملی شماره به.………………………آقای نمایندگی به بین؛ اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی ما فی تفاهماین 

مان ساختوسازمان نظام مهندسی  شد، خواهد نامیده«اداره کل» پس ازاین آدرس بلوار خیام ابتدای بلوار ارشاد که. ……………………… تماس

بلوار ارشاد نبش  آدرس. ……………………… تماس شماره. …………………… ملی شماره به.………………………آقای نمایندگی به خراسان رضوی 

 متعهد و ملزم طرفین و گرددمی منعقد تفاهم موضوع انجام منظــور به شد، خواهد نامیده« سازمان» پس ازین که 11خیابان مهندس 

 .میباشند آن اصول و مواد اجرای به

 

 :تفاهم موضوع – 1 ماده

کارگروه آموزش و ترویج ضوابط فنی و اجرایی شورای فنی استان درخصوص  12/5/99ارائه خدمات آموزشی پیرو مصوبه مورخ 

 نحوه تهیه نقشه عرصه امالک ویژه فارغ التحصیالن رشته نقشه برداریدوره آموزشی 

 : تفاهم مـدت – ۳ ماده

 . باشد می ۳1/12/1011  لغایت 11/10/1۳99  تاریخ از تفاهم این مدت

 : تفاهم مبلـغ – 0 ماده

 خواهد رداختپ قابل تفاهم این بر مترتب قانونی کسورات کسر از پس باشدکه می براساس تعداد متقاضیان در هر دوره تفاهم مبلغ

 .بود

  آموزشی، افزارهای نرم و جزوات ، آموزشی دوره پایان آزمون  مربی، الزحمه حق هزینه شاملدوره   برگزاری بابت تفاهم این مبلغ

 . است تجهیزات استهالک و آموزشی فضای ،آموزشی بازدیدهای

 : پـرداخـت پیـش  – 5 ماده

 تفاهم مبلغ درصد 11 حداکثر کتبی تقاضای صورت در تفاهم این موضوع خدمات ارائه در وتسریع کارها پیشبرد منظور بهسازمان 

 .نمایدمی پرداختدرخواست اداره کل ثبت  قبال در و دوره شروع از پس پرداخت پیش عنوان به را

 .شد خواهد کسر قطعی وضعیت صورت از پرداخت پیش مبلغ

 :   تفاهم مبلـغ پـرداخت نحـوه – 2 ماده

 اب برگزارمیشود اداره کل ثبت اسناد استان توسط که آموزشی دوره پایان در کارآموزان پس از برگزاری آزمون و اعالم نمرات 

حداکثر )و همچنین پس از کسر حق التدریس اساتید قانونی کسورات و پرداخت کسرپیش از پس تفاهم مبلغ %01 ، 5 ماده رعایت

 . میگردد پرداخت یکماه پس از برگزاری دوره(

 :قانـونـی کسـورات – 0 ماده

 هارائ اداره کل به پرداخت از پس را آن مدارک و اسناد و بود خواهد سازمان نظام مهندسی عهده به قانونی کسورات هرگونه پرداخت

 .دهد

 : کارآمـوزان شرایط – 0 ماده

اشخاص حقیقی شامل فارغ التحصیالن رشته نقشه برداری در مقطع کارشناسی و باالتر دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از سازمان 

قضائیه یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اشخاص حقوقی شامل  نظام مهندسی ساختمان، مرکز وکال و کارشناسان رسمی قوه

شرکت های مهندسی مشاور دارای رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه با معرفی نقشه برداران خود)فارغ التحصیالن رشته نقشه 

 برداری در مقاطع کاردانی یا کارشناسی و باالتر(

 .میشود محسوب تفاهم الینفک جزء برسدو اداره کل  تأئید به بایستمی  کارآموزان مشخصات فهرست -یک تبصره

 . است نفر 15 تجهیزات و فضا استاندارد بارعایت آموزشی دوره در کارآموزان تعداد حداکثر – دو تبصره

 



 :  اجرائـی استانداردهای -9 ماده

فنی استان درخصوص دوره آموزشی نحوه تهیه  کارگروه آموزش و ترویج ضوابط فنی و اجرایی شورای 12/5/99صورتجلسه مورخ 

 نقشه عرصه امالک ویژه فارغ التحصیالن رشته نقشه برداری به عنوان جز الینفک تفاهم محسوب می شود.

 

قبل از شروع دوره می بایست با مدیر آموزش  (آموزشی دوره پایان و شروع تاریخ)  تجهیزات و فضای آموزشیاز استفاده مدت

 .شود سازمان هماهنگ

 :  طرفین تعهـدات – 11 ماده  

و جهت اطالع رسانی به اعضا در  تهیه دوره برگزاری از قبل را آموزشی دوره اجرایی تقویم و برنامه نماید می تعهد اداره کل( 11-1

 الینفک جزء آموزشی دوره اجرائی تقویم. نماید برگزار شده تائید برنامه طبق را دوره و  اختیار سازمان نظام مهندسی قرار دهد.

 .میشود محسوب تفاهم

 اقدام نماید. مطلوب کیفیت با توانا و خبره مربیان نسبت به معرفی نماید می تعهد اداره کل( 11-1

 نابعم التحریرو لوازم تعمیرتجهیزات، مصرفی، مواد مربیان، الزحمه حق شامل تفاهم این اجرای به مربوط پرداختهای کلیه( 11-۳

 می  سازمان عهده به  … و اینترنت مانند ارتباطی خدمات و مورد نظر ازمراکز کارآموزان بازدید ذهاب، و ایاب نیاز، مورد آموزشی

 . باشد

 طرف از و باشد تفاهم اجرای به مربوط که ابالغی و اخطار نوع هر به و باشد دسترس در مواقع تمام در است موظف سازمان( 11-0

 .کند اعالم اداره کل به کتباٌ را نتیجه و اثرداده ترتیب ساعت 01 مدت ظرف حداکثر شود اعالم سازمان به اداره کل

 .نماید کسب مراحل تمام در را اداره کل رضایت است موظف و ندارد را دیگر مؤسسه یا شخص کاربه واگذاری حق سازمان( 11-5

حداقل یک هفته قبل از شروع دوره از طریق پیامک و سایت سازمان نظام مهندسی اطالع رسانی کرده و  است مؤظف سازمان( 11-2

 .نماید عالما اداره کل. همچنین لیست شرکت کنندگان را قبل از شروع دوره در به بستر الزم جهت ثبت نام متقاضیان را فراهم نماید

 .است االجراء الزم سازمان برای شود صادرمی اداره کل توسطتفاهم  مدت درطول که هائی بخشنامه و دستورالعملها کلیه( 0 -11

 .ندارد را آزمون اجرای چگونگی و درفرآیند دخالت گونه هیچ حق سازمان( 11-0

 متفاه مدت درپایان را اعتراض هرگونه حق و ندارد را شده ذکر تفاهم این در که انچه جز به ای مطالبه هیچگونه حق سازمان( 11-9

 .نماید می سلب خود از

 : اداره کل تعهـدات  -11 ماده

 آموزشی دوره هر شدگان نام ثبت فهرست درهرصورت و باشد می اداره کل عهده به کارآموزان معرفی و انتخاب اولویت( 11-1

 .برسد اداره کل تائید به باید دوره شروع از قبل

 . کارآموزان درپذیرش سازمان با همکاری( 11-1

 ساعت 00 حداکثر نتایج اعالم و آموزشی دوره ازپایان پس روزکاری حداکثرسه( عملی و تئوری) دوره پایان ازمون برگزاری( 11-۳

 .آزمون برگزاری از پس

 . پایانی آزمون اول نوبت نتیجه اعالم از پس هفته یک حداکثر شدگان مردود از مجدد آزمون نوبت یک برگزاری( 11-0

 :  تفاهم فســخ  – 11 دهام

 در صورت تفاهم اداره کل و سازمان و با رعایت کلیه موازین و طی تشریفات قانونی فسخ تفاهم صورت خواهد گرفت

 اصالح و تغییر-1۳ ماده

 .است امکانپذیر طرفین قبلی و کتبی توافق با صرفاً ،تفاهم مفاد در تغییر هرگونه

 تفاهم طرفین نشانی تغییر-10 هاما



 وقتی تا و کند غابال دیگر طرف به را تغییر این کتباً باید بدهد تغییر تفاهم مدت در را خود قانونی نشانی تفاهم طرفین از یکی هرگاه

 تلقی دهش ابالغ آنها تمام و ارسال قانونی نشانی به مکاتبات و اوراق ، ها نامه کلیه ، است نشده اعالم دیگر طرف به جدید نشانی که

 .شد خواهد

 تاریخ/ طرفین امضای/  نسخ تعداد-15 ماده

 

 به آن مفاد از کامل اطالع با و است واحد اعتبار با نسخه.. … دارای که گردید امضا و تنظیم. ………… تاریخ در ماده، 15 در تفاهم این

 .میرسد طرفین امضای

 

 سازمان امضای                                                      اداره کل امضای

 

…………………                                                             …………………. 


