دستورالعمل و مدارک مورد نیاز جهت ثبت دوره در سامانه جامع آموزش بهره برداران مدیریت هماهنگی ترویج
 -1مزاجغ قانونی جهت صذور گواهینامه آموسش بهزه بزداران طبق نامه ضمااره  94/400/10583سماسمان حقیییما آ آمموسش و
حزویج کطاورسی مزکش آموسش جهاد کطاورسیآ مزکش حقیییا

و آموسش جهاد کطاورسی و مذیزیت هاماهنیی حمزویج ممی

باضذ.
 -2جهت صذورگواهینامه آموسضی حذاقل ده روس قبل اس انجام دوره آموسضی اس طزیق احوماسیون اداریآ سممان و مامان و مزبمی
آموسضی دوره مذکور به این مذیزیت ارسال وهاچنین جهت ثبت نام اینتزنتی درسامانه جامغ آموسش بهزه بزداران اقذام گزدد
 -3حذاقل حؼذاد فزاگیزان  10نفز و حذاکثز 30نفز میبایست در هز دوره باضذ.
 -4حذاقل سن فزاگیزان  18سال حاام باضذ.
 -5حذاقل یک هفته قبل اس بزگشاری دوره لیست اسامی ضزکت کننذهآ مطخصا

مزبی و ػنوان دوره در سمامانه جمامغ آمموسش

ثبت گزدد.
 -6در سامانه جامغ آموسش نوع آموسش را حتاا بز طبق حؼذاد ساػت آموسشآ دقییا مطخص نااییذ و اگز حؼذاد ساػت آمموسش
کاتز اس میذار پیص فزض بودآ گشینه ی آموسش بهزه بزداران را به جای آموسش مهارحی انتخاب نااییذ و ساػت دوره ممذکور
را ثبت نااییذ .
 -7برای صدور گواهی جهت دوره های آموزش مهارتی بهره برداران آ ارسال یک قطؼه ػاس  3*4حاام رخ پزسنلی و جهت
بانوان مقتزم با حجاب کامل اسالمی با ثبت مطخصا

فزدی پطت ػاس(نام و نام خانوادگیآ نام پذر و ضااره ملی) به ایمن

مذیزیت الشامی است .بدیهی است برای صدور گواهی های آموزش بهره برداران نیازی به ارسال عکس نمی باشد.
 -8اس سمان ارسال اطالػا

و ثبت نازه ی فزاگیزان آ بزای صذور گواهی به مذ

 -9مذارک فزاگیزان و مزبیان(کپی ضناسنامهآ کپی کار

 10روس کاری سمان نیاس است.

ملی و یک قطؼه ػاس  )3*4در سامانه ی آمموسش اسمان ضمود و نمشد

ضهزستان مزبوطه باییانی گزدد.
 -10مطخصا

مورد نیاس فزاگیزان جهت ثبت دوره در سامانه آموسشآ مطابق جذول سیز حاایل ضذه و بزای نظمار
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 -11حقویل گواهی منوط به دریافت فزم امضا ضذه ی اسامی فزاگیزان می باضذ .لذا در نزم افشار اس قسمات امال لیسمت نامزهآ
اقذام به اال و امضای لیست نازا

ضود و بزای دریافت گواهینامه ها حقویل اداره آموسش بهزه بزداران نااینذ.

