آيين نامه همکاري آموزشي – اشخاص حقوقي
انجمن مديريت پروژه ايران ( )IranPMAکه در اين موافقتنامه به اختصار "انجمن" ناميده ميشود ،قصد دارد از اشخاص حقوقي واجد
صالحيت که در جهت رشد و توسعهء دانش مديريت پروژه در ايران فعاليت دارند به عنوان "همکار آموزشي" حمايت نمايد .شرايط احراز
صالحيت "همکار آموزشي-اشخاص حقوقي" به شرح زير ميباشد:
ماده  :1شرايط عمومي
 )1-1متقاضي "همکار آموزشي" بايد الاقل يک سال عضو حقوقي "انجمن" باشد.
 )1-2حسن سابقه در برگزاري دورههاي آموزشي يا فعاليتهاي مرتبط با آن را داشته باشد( .برگزاري حداقل  300نفر ساعت آموزش
مرتبط با مديريت پروژه باشد با ارائه نظر کارفرمايان پيشين و نظرسنجي شرکتکنندگان کالس براي سه دوره اخير)
 )1-3وجود لفظ "آموزش" و همچنين فعاليت زمينه مديريت در اساسنامه شرکت
 )1-4گذشت حداقل  3سال از تاسيس شرکت
ماده  :2نحوه تسليم درخواست و تشخيص شرايط احراز
 )2-1افراد حقوقي متقاضي بايد درخواست خود را به انضمام مستندات پشتيبان به دبيرخانه "انجمن" ارسال نمايند:
 اعالم دارا بودن شرايط عمومي در تقاضانامه
 کپي آخرين تغييرات روزنامه رسمي
 سوابق مدرسان متقاضي شامل :سوابق اجرايي ،آموزشي ،نشر ،تحقيق...،
 تعيين اولويت براي سه حوزه تخصصي براي فعاليتهاي آموزشي
 نام و جزئيات (سرفصل) دوره آموزشي مورد نظر
 )2-2برگزاري جلسه مصاحبه با مديرعامل شرکت و بررسي مستندات ارائه شده با رئيس کميته آموزش
 )2-3اصل رسيد پرداخت مبلغ ( 30/000/000سي ميليون ريال) براي اشخاص حقوقي به حساب "انجمن"
تبصره  :1در صورت عدم تصويب درخواست متقاضي %50،مبلغ پرداختي به وي عودت داده خواهد شد .همچنين هزينه تمديد صالحيت
"همکاري آموزش" معادل  50%مبلغ اوليه خواهد بود.
 )2-4کميته ء آموزش "انجمن" احراز شرايط "همکاري آموزشي" متقاضي را طبق مفاد اين آيين نامه بررسي و نتيجه را جهت
تصويب به هيات مديره "انجمن"ارائه مينمايد .مدت زمان بررسي از زمان دريافت تقاضانامه متقاضي ،حداکثر  45روز خواهد
ميباشد.
 )2-5نتيجه بررسي در سه قالب "موافقت"" ،عدم موافقت" و "موافقت مشروط" اعالم خواهد شد.
تبصره  :2در "موافقت مشروط" متقاضي طي يک بازه کوتاه مدت شش ماهه امکان فعاليت به عنوان همکار آموزشي را خواهد داشت تا
بر اساس عملکرد ،اعالم نظر قطعي از سوي کميته آموزش صورت گيرد.
ماده  :3تعهدات "انجمن"
 )3-1صدور گواهينامه همکار آموزشي؛ (در صورتي که نظر کميته آموزش" ،موافقت" باشد)
 )3-2معرفي همکار آموزشي براي دورههاي داراي مجوز وي در سايت و ساير رسانههاي "انجمن"
 )3-3ارائه فهرست همکاران آموزشي در جشنواره روز ملي مديريت پروژه ،کنفرانس بينالمللي مديريت پروژه
 )3-4اولويتدهي به "همکارآموزشي" در ارائه خدمات آموزشي "انجمن" و ارجاع درخواستهاي واصله انجمن به ايشان.
 )3-5رايزني و ايجاد ارتباط با نهادهاي مرجع و سازمانهاي پروژهمحور در راستاي توسعه فعاليت همکاران آموزشي
 )3-6اعطاي مجوز استفاده از آرم "انجمن" در اطالع رسانيها و تبليغات مربوط پس از برگزاري سه دوره موفق.
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 )3-7صدور گواهينامه شناسهدار دال بر شرکت در دوره ،براي تمامي شرکتکنندگان بر اساس فهرست اسامي تاييد شده توسط "همکار
آموزشي"
 )3-8کميته آموزش انجمن مجري مفاد اين آييننامه بوده و مرجع مکاتبه "همکار آموزشي" ،تنها دبيرخانه انجمن است.
 )3-9حمايت از مالکيت معنوي دوره برگزار شده توسط "همکار آموزشي"
تبصره  :3در صورت درخواست "همکار آموزشي" گواهينامه شرکت در دوره به صورت مشترک با آرم و امضاء انجمن و مديريت ارشد
سازمان همکار آموزشي صادر خواهد شد.
 )3-10انتخاب و معرفي "همکار آموزشي برتر" بر اساس ميزان مشارکت ،پايبندي به تعهدات و نظم کاري در جشنواره روز ملي مديريت
پروژه.
ماده  :4تعهدات"همکار آموزشي"
 )4-1دريافت مجوز براي برگزاري هر دوره آموزشي از "انجمن" ،با ارائه مدارک مندرج در بند  ،1-2مجوز مربوطه حداکثر طي  2هفته
بررسي و در صورت موافقت صادر و به همکار اطالع رساني خواهد شد.
 )4-2تسليم گزارش تفصيلي با محتواي اجرايي /مالي شامل :شناسنامه دوره ،گزارش بازخورد کارفرما(در صورتي که همکار آموزشي براي
يک سازمان دوره را برگزار نموده باشد ،اتمام و درج نتايج بازخورد شرکتکنندگان کالس در تارگاه انجمن ،فهرست حضور و غياب ،درآمد
ناشي از ثبت نام شرکتکنندگان يا قرارداد با سازمان درخواست کننده
 )4-3تالش در برگزاري موفقيتآميز دوره و برگزاري شايسته آن از حيث محتوا و کيفيت برگزاري
 )4-4عدم تفويض اجراي دوره به فرد ثالث حقوقي
 )4-5اطالع رساني به "انجمن" در صورت بروز هر گونه تغيير و يا لغو دوره با ذکر علت آن
 )4-6واريز  %5درآمد (از هزينه ثبت نام يا قرارداد با سازمان) به حساب "انجمن" براي دورههايي که گواهينامه آنها از سوي انجمن يا
مشترکا با امضاي همکار و انجمن صادر مي شود.
تبصره  : 4همکار آموزشي به هيچ وجه اجازه استفاده ،درج ،بکارگيري و ...از آرم انجمن را براي آموزشهايي که موضوع صدور گواهينامه از
سوي انجمن نيست ،را ندارد .همچنين استفاده از آرم انجمن در سربرگ ،کارت ويزيت و ...مجاز نميباشد.
 )4-7ارائه  %10تخفيف در شهريه ثبت نام به اعضاي حقيقي و حقوقي "انجمن" در دورهها
 )4-8التزام به نظرسنجي در تارگاه انجمن از سوي شرکتکنندگان به عنوان پيش شرط صدور گواهينامه انجمن در دورههاي مشترک
 )4-9اعطا گواهينامه صرف ًا با هماهنگي و مطابق شماره سريال تخصيص داده شده از سوي انجمن
 )4-10برگزاري حداقل  100نفر ساعت آموزش در هر بازه شش ماهه يا  50گواهينامه مشترک با انجمن در هر سال
ماده :5مدت اعتبار و لغو احراز شرايط
 )5-1مدت اعتبار صالحيت "همکار آموزشي" با " انجمن" دو سال بوده و تمديد آن منوط به ارائه درخواست تمديد و تصويب آن در
کميته آموزش و هيئت مديره "انجمن" ميباشد.
 )5-2در صورتي که "همکار آموزشي" در انجام فعاليتهاي خود موفق نبوده و يا مفاد اين آييننامه را نقض نمايد ،مراتب با اخطار کتبي به
او اعالم و پس از دريافت پاسخ ،تصميم الزم توسط "انجمن" پيرامون تعليق همکاري اتخاذ خواهد شد .در صورت تکرار ،پس از بررسي
کميته آموزش و تصويب هيئت مديره "انجمن" ،گواهي "همکار آموزشي" لغو و مراتب در سايت "انجمن" اعالم خواهد شد.
اين آييننامه درپنج ماده و چهار تبصره در تاريخ  1397/06/26در کميته اجرايي منصوب هيات مديره طرح وبه اتفاق آراء به تصويب
رسيد.
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