
 مسابقات آزاد مهارت یبرگزارتوافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه:
استان لرستان  و حرفه ایاداره کل فنی توسط  مسابقات آزاد مهارت یخدمت برگزاربه منظور ارائه و اطالع رسانی مطلوب ،  

 به شرح ذیل ایفاد می گردد :

 هدف: 
 اداره کل فنی و حرفه ایهدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط  

 .مورد توافق قرار گیرد مسابقات آزاد مهارت یخدمت برگزاراستان لرستان ، کیفیت تحویل 

اداره های  های نظارت و مسئولیت روش، مسابقات آزاد مهارت یخدمت برگزاراین بیانیه سطح توافق دو جانبه در خصوص  

  کند. را در صورت لزوم مشخص می کل
 

    فرایند انجام کار به شرح ذیل می باشد : 

 یارتباط جمع لیوسا ای یعموم دیجرا قیاز طر یمهارت،فراخوان عموم یمسابقات مل ندیابالغ ستاد جهت آغاز فرآ-

  .  یو کشور یبصورت سراسر

در سطح شهرستان و ارسال مستندات و  انیو ثبت نام متقاض یبراساس دستورالعمل ارسال انیمتقاض تیصالح نییتع-

     / http://www.skill.irantvto.irمدارک به اداره کل استان لرستان.

مربوطه به اداره کل  ستیو ارسال ل یدور استان یبرا انیمتقاض یمعرف یآزمون مرحله شهرستان،درصورت قبول یبرگزار-

 استان لرستان .

 قبول شدگان به سازمان . ستیو ارسال ل یبه دور کشور یمعرف ،ی،درصورت قبول یآزمون مرحله استان یبرگزار-

 . یاز مسابقات جهان شیپ یآماده ساز یرکت در اردوهاش یدر صورت قبول ،یآزمون کشور یبرگزار-

 .یشرکت در مسابقات جهان -
 

  گیرنده و دستگاه اجرایی تعهدات متقابل خدمت

 سامانه طریق از مستندات و مدارک تکمیل -

 متقاضیان پرونده بررسی -

 اعالم اتیو شکا شنهاداتیپ به ییپاسخگو سامانه   به مراجعه طریق از را خود شکایات و اعتراض کلیه توانند می متقاضیان -

 . نمایند می

 

 ها ها و پرداخت هزینه

  هیچگونه هزینه ای برای متقاضی ندارد.مسابقات  برگزاریشرکت و 

 

 دوره عملکرد  
   .دارد اعتبار نگردد، صادر آن اصالحیه که زمانی تا خدمت سطح توافقنامه این

 

 خاتمه توافقنامه
 می باشد ادامه خواهد داشت . اداره کلاین توافقنامه تا زمانی که ارائه خدمت در زمره وظایف 

 

https://lorestan-tvto.ir/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%aa/
http://www.skill.irantvto.ir/

