یادداشت تفاهم همکاری میان

سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

با استعانت از درگاه خداوند متعال ،و در راستاي بهرهبرداري متقابل از ظرفيتهاي موجود و به منظور فراهم
سازي ارتباط و گسترش همکاري ها در زمينه آموزش مهارت هاي پيشرفته و کاربردي با رویکرد حرفه هاي

زیر مجموعه صنایع بنادر و دریانوردي کشور و از طریق اجراي دوره هاي آموزشی مهارتی براي شاغلين و
کارجویان ،تفاهمنامهاي بين سازمان آموزش فنی و حرفهاي کشور به نمایندگی آقاي علی اوسط هاشمی،

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و رئيس سازمان آموزش فنی و حرفهاي کشور ،به شناسه

ملی ، 84000200041به نشانی تهران ،خيابان آزادي ،نبش خيابان خوش جنوبی و شماره تلفن

 00518504که در این یادداشت تفاهم ،طرف اول ناميده میشود و سازمان بنادر و دریانوردي به نمایندگی

آقاي محمد راستاد معاون وزیر راه و شهرسازي و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي ،به شناسه
ملی ،84000810084به نشانی تهران -ميدان ونک ،بزرگ راه حقانی ،بعداز چهار راه جهان کودک ،انتهاي

خيابان شهيدي-پالک شماره  8و شماره تلفن  14088که در این یادداشت تفاهم ،طرف دوم ناميده
میشود ،تدوین و مـبادله میگردد.
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موضوع یادداشت تفاهم

توانمندسازي و آموزش مهارت هاي فنی و حرفه اي متناسب با نياز بازار کار با هدف ارتباط و گسترش
همکاري ها در زمينه آموزش مهارت هاي پيشرفته ،کاربردي و با رویکرد ایجاد و تثبيت اشتغال
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پایدار.

اهداف یادداشت تفاهم:

 .2.8حمایت از طرح هاي سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور در شورایعالی صنایع دریایی در راستاي
گسترش فرهنگ مهارت آموزي.

 .2.2طراحی و راه اندازي دپارتمان تربيت مربيان صنایع دریایی و بندري در مرکز تربيت مربی یا مراکز
تخصصی براي تربيت مدرسين واجد شرایط.

 .2.8شناسائی مشاغل از جمله مشاغل نو و سبز در حوزه بنادر و دریا نوردي بر اساس طبقه بندي بين
المللی مشاغل ایسکو  2001به تفکيک سطوح تخصصی و عمومی.

 .2.4تدوین و یکسان سازي استاندارد هاي آموزشی مشاغل مورد نياز حوزه بنادر و دریانوردي.
 .2.5ایجاد و یا راه اندازي مرکز تخصصی آموزش مشاغل عمومی و تخصصی در بنادر مورد نياز.

 .2.0آموزش نيروي انسانی مورد نياز با همکاري سازمان بنادر و دریانوردي براي تامين نيروي کار واجد
صالحيت مشاغل مورد نياز بنادر حسب اعالم سازمان بنادر و دریا نوردي.

 .2.2برگزاري آزمون و تعيين صالحيت حرفه اي مشاغل تخصصی و عمومی حوزه مشاغل دریائی و بندري.
 .2.1ارائه آموزش هاي مشترک و همکاري در ارائه آموزش هاي بين المللی در حوزه مشاغل دریائی و

بندري با استفاده از ظرفيت هاي بخش دولتی و خصوصی براي فراهم نمودن زمينه اشتغال جوانان

کشور در این حوزه و اعزام نيروي کار به خارج از کشور

 .2.0استفاده از ظرفيت مراکز آموزشی بخش دولتی و آموزشگاه هاي بخش خصوصی دو طرف در راستاي
اهداف یادداشت تفاهم
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تبادل دانش تجربه و استفاده از توانمندي هاي طرفين به منظور توسعه آموزش هاي مهارتی در

حوزه صنایع بنادر و دریانوردي
 .3تعهدات طرف اول:

 .8.8معرفی مراکز منتخب در هفت استان ساحلی به طرف دوم در راستاي تجهيز و راه اندازي کارگاههاي
تخصصی جهت برگزاري دوره هاي آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نياز و برگزاري آزمون پایان

دوره.

 .8.2بررسی نتایج مشاغل شناسایی شده از جمله مشاغل نو و سبز درحوزه بنادر و دریا نوردي بر اساس
طبقه بندي بين المللی مشاغل ایسکو  2001و استانداردهاي بين المللی دربانوردي به تفکيک سطوح

تخصصی و عمومی توسط طرف دوم با همکاري کارشناسان معرفی شده از سوي آنها به منظور اولویت

بندي درتدوین و بازنگري استانداردهاي شغل /شایستگی مورد نياز موضوع یادداشت تفاهم.

 .8.8برنامه ریزي و اجراي دوره هاي آموزشی در راستاي تربيت نيروهاي انسانی ماهر و ارتقاء شایستگی
هاي مورد نياز شاغلين و کارجویان بر اساس نياز سنجی طرف دوم با استفاده از ظرفيت هاي بخش
دولتی و خصوصی ،مطابق با استانداردهاي تدوین شده منطبق با استانداردهاي ملی و بين المللی.

 .8.4بهره گيري از کارشناسان و متخصصان صاحب نظر و با تجربه طرف دوم در کميته هاي تخصصی
تدوین و بازنگري استانداردها ،اجراي دوره هاي آموزشی ،طراحی پرو ژه هاي ارزشيابی و اجراي آزمون
بر اساس دستورالعمل هاي طرف اول.

 .8.5هماهنگی با طرف دوم در خصوص استفاده از ظرفيت کارگاه ها براي اجراي آموزش و برگزاري آزمون
عملی ،حداقل پانزده روز قبل.

 .8.0ارزشيابی و سنجش مهارت کارآموزان بر اساس تقویم و برنامه زمان بندي طرف اول و صدور گواهی
نامه مهارت در صورت موفقيت در آزمون هاي کتبی و عملی مطابق با ضوابط و مقررات طرف اول.

تبصره براي کارآموزانی که صرفاً در دوره آموزشی شرکت می کنند گواهی حضور در دوره آموزشی صادر
می شود .این گواهی مشمول مزایاي گواهی نامه هاي (مهارت) صالحيت شغلی سازمان آموزش فنی و

حرفه اي کشور نخواهد شد.

 .8.2طراحی و راهاندازي دپارتمان تربيت مربيان دریانوردي و صنایع دریایی در مرکز تربيت مربی و مراکز
تخصصی براي تربيت مدرسين واجد شرایط با همکاري طرف دوم.

 .8.1تسریع و تسهيل در صدور مجوز مراکز جوار و بين کارگاهی براي کارگاه هاي واجد شرایط طرف دوم
بر اساس قوانين وضوابط طرف اول.

 .8.0تسریع در صدور مجوز آموزشگاه فنی و حرفه اي آزاد براي مراکز آموزش دریانوردي تابعه طرف دوم
بر اساس ضوابط و مقررات جاري طرف اول
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بيمه حوادث کارآموزان معرفی شده در حين دوره هاي آموزشی و آزمون.

تعهدات طرف دوم:

 .4.8انجام نيازسنجی آموزشی و شناسائی مشاغل از جمله مشاغل نو و سبز در حوزه بنادر و دریا نوردي بر
اساس طبقه بندي بين المللی مشاغل ایسکو  2001به تفکيک سطوح تخصصی و عمومی و ارائه به

طرف اول به منظور تدوین استانداردهاي آموزشی ،طراحی و تعریف دوره هاي آموزشی مرتبط با
یادداشت تفاهم.

 .4.2تامين اساتيد مجرب براي آموزش و افزایش توان علمی ،فنی و تجربی مربيان طرف اول.

 .4.8حمایت از طرح هاي طرف اول در شورایعالی صنایع دریایی در راستاي گسترش فرهنگ مهارت
آموزي

 .4.4کمک به تجهيز و راه اندازي کارگاه هاي تخصصی ویژه مشاغل عمومی و تخصصی در مراکز آموزش
فنی و حرفه اي مستقر در بنادر.

 .4.5معرفی افراد متخصص و اساتيد مجرب جهت عضویت در کارگروه هاي تخصصی براي تدوین ،بازنگري
استانداردهاي آموزشی ،اجراي دوره هاي آموزشی و برگزاري آزمون ها و تعيين صالحيت حرفه اي.
 .4.0فراهم آوردن زمينهي آموزش و بازدید از تاسيسات بنادر و صنایع دریایی کشور به منظور ارتقاء دانش
فنی کارآموزان ،مربيان و کارشناسان طرف اول.

 .4.2حمایت مادي و معنوي از برگزاري مسابقات ملی ،منطقهاي و جهانی مهارت در حوزه صنایع دریایی و
فراساحلی.

 .4.1حمایت مادي و معنوي از برگزاري سمينار ها و همایش هاي علمی ،کارگاههاي آموزشی و
نمایشگاههاي ارائه دستاوردهاي طرف اول.

 .4.0فراهم کردن زمينه اجراي دوره هاي آموزشی دوگانه و کارآموزي در محيط واقعی کار بر اساس
دستورالعمل هاي طرف اول و نياز هاي تخصصی و سياست هاي اجرائی طرف دوم
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صدور مجوز مراکز آموزش دریانوردي براي آموزشگاه فنی و حرفه اي آزاد تابعه طرف اول بر

اساس ضوابط و مقررات جاري طرف دوم

تعهدات مشترک طرفین یادداشت تفاهم:

 .5.8استفاده از اسناد آموزشی موجود و تهيه و تدوین منابع آموزشی و کمک آموزشی مبتنی بر رسانه.

 .5.2تهيه و تدوین برنامه هاي آموزشی شامل دوره ها ،کارگاه ها ،مسابقات مهارتی و سمينارهاي آموزشی
مشترک در سطح ملی و بين المللی.

 .5.8نظارت و ارزیابی مستمر به منظور اصالح دوره هاي آموزشی جهت روزآمد سازي و تطبيق با نيازهاي
بازار کار.

 .5.4همکاري در زمينه یکسان سازي استانداردهاي آموزشی مورد نياز حوزه بنادر و دریانوردي.
 .5.5همکاري در طراحی و راه اندازي دپارتمان تربيت مربی صنایع دریایی و فراساحلی در مرکز تربيت
مربی یا مراکز تخصصی.

 .5.0ه مکاري در اجراي آزمون و تعيين صالحيت حرفه اي مشاغل تخصصی و عمومی حوزه مشاغل دریائی
و بندري.

 .5.2همکاري در ارائه آموزش هاي مشترک ملی و بين المللی در حوزه مشاغل دریائی و بندري با استفاده
از ظرفيت هاي بخش دولتی و خصوصی براي فراهم نمودن زمينه اشتغال جوانان کشور در این حوزه و
اعزام نيروي کار به خارج از کشور

 .5.1طرفين یادداشت تفاهم باید هرگونه اسناد و اطالعات را که در نتيجه اجراي یادداشت تفاهم کسب می
نماید محرمانه تلقی و از افشاي آن نزد اشخاص حقيقی وحقوقی دیگر خودداري نماید

 .5.0ایجاد کارگاه هاي تخصصی شبيه سازي دریایی و بندري مطابق با نيازمندي هاي طرف دوم
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مدت زمان اجرای یادداشت تفاهم:

 .0.8این یادداشت تفاهم از تاریخ امضا به مدت پنج سال شمسی معتبر بوده و در صورت توافق طرفين
براي دوره هاي مشابه قابل تمدید خواهد بود.

 .0.2در صورت عدم رضایت هر یک از طرفين در اجراي مفاد یادداشت تفاهم و یا ممانعت عوامل قهري در
اجراي یادداشت تفاهم با اعالم کتبی و ذکر دالیل مستدل ،با در نظر گرفتن فرصت سه ماهه ،این
یادداشت تفاهم فسخ می گردد .در هر صورت این امر مانع از اجراي تعهدات قبلی هيچ یک از طرفين

نخواهد بود.
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تعهدات مالی:

 .2.8در اجراي مفاد یادداشت تفاهم در صورت توافق ،طرفين می توانند نسبت به تنظيم قراردادهاي
جداگانه اقدام نمایند.

 .2.2تامين هزینه هاي ثبت نام در پورتال ،آموزش و آزمونِ کارآموزان (مطابق تعرفه آزمون طرف اول) بر
عهده متقاضيان آموزش خواهد بود.

تبصره  -دستورالعمل نحوه واریز هزینه ها در قرارداد آموزشی مورد تایيد طرفين پيش بينی خواهد شد.

 .2.8تعهدات مالی ناشی از اجراي مفاد این یادداشت تفاهم پس از انعقاد قراردادهاي اجرایی آتی و طی
تشریفات مربوطه تعيين خواهد شد.

 .2.4درصورتيکه اجراي این یادداشت تفاهم به دانش فنی یا اختراع منتهی شود نتایج حاصله بالمناصفهبه
طرفين تعلق دارد.
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اصالحات:

 .1.8در صورت تشخيص به نياز انجام تغييرات و اصالحات توسط طرفين با اعالم کتبی و امضاء سند
مرتبط با تغييرات مورد نياز تغييرات و اصالحات انجام می گردد.

 .1.2چنانچه در زمان اجراي یادداشت تفاهم همکاري هاي دیگر که پيش بينی نشده ضرورت یابد و مورد
توافق طرفين قرارگيرد به این یادداشت تفاهم الحاق خواهد شد.
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شیوه اجرائی :

 .0.8اعضاي کميته راهبري براي پيگيري روند اجرایی یادداشت تفاهم ،برگزاري جلسات مشترک و ارائه
گزارشات به امضاء کنندگان ،ظرف یک هفته بعد از امضاي این سند به طرف مقابل معرفی خواهد شد.

 .11سایر موارد:

 .80.8قرارداد هاي همکاري که در چارچوب این یادداشت تفاهم امضاء می شوند پس از پایان اعتبار
یادداشت تفاهم و تا خاتمه قرارداد معتبر می باشند.

 .80.2نشانی هاي مندرج در صدر یادداشت تفاهم اقامتگاه قانونی طرفين می باشد و تغيير اقامتگاه می
بایست به صورت کتبی به طرف مقابل اطالع داده شود.

 .80.8سایر شرایط و مواردي که در این یادداشت تفاهم پيش بينی نگردیده است تابع احکام کلی و
شرایط عمومی مربوط به یادداشت تفاهم ها و قوانين جاري کشور بوده و براي طرفين الزم االتباع

خواهد بود.

 .80.4در شرایط فورس ماژور و در صورت عدم امکان اجراي موضوع یادداشت تفاهم طبق برنامه زمانبندي
توافقی براثر وقوع رویدادهاي غيرقابل پيش بينی و خارج از اراده طرفين یادداشت تفاهم شرایط جدید
که دراثر حوادث قهریه و غيرمترقبه ایجاد می شود طبق توافق طرفين تعيين خواهد شد.
این یادداشت تفاهم در  01ماده و در  2نسخه تهیه و تنظیم و در تاریخ  / /به امضاء طرفین رسیده و مبادله می
گردد .هر یک از نسخ دارای حکم واحد بوده و به تنهائی دارای سندیت الزم می باشد.

محمد راستاد
معاون وزیر راه و شهرسازی
ومدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی

علی اوسط هاشمی
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

