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 6931سال 
 
 

 
 بسمه تعالي

مدیران و   سازی توانمندی و آموزش پیرامون پاسخ و پرسش
 کارکنان

 آموزشي رابطین ویژه
  باشند؟ مي کارکنان آموزش نظام مشمول کارکنان، از دسته کدام- 1

 )نکارکنا و مدیران از اعم( قراردادی و پیماني ، آزمایشي رسمي رسمي، شاغلین تمامي

 .باشند مي کارکنان آموزش نظام مشمول

 واحد هماهنگي با و دانشگاه از خارج یا داخل در که مدیران آموزش های دوره در مدیران شرکت- 2

 ؟ اختیاری یا است الزامي گردد مي اجرا و ریزی برنامه آموزش

 اعزام ایبر الزم تمهیدات است موظف دانشگاه و الزامي ها دوره گونه این در مدیران شرکت

 .نماید فراهم )سطح هر برای( آموزشها این در شرکت جهت را آنان
 استاني و ملي المللي، بین های گردهمایي ، کنفرانس کنگره سمپوزیوم، سمینارها، ها، همایش 3-

 های یافته ارائه یا ... و اجتماعي اقتصادی، فرهنگي، مسائل تشریح و تبیین- منظور به خاص ودرموارد

 مالک گردد مي برگزار کشور ی سازمانها و ارگانها سوی از علمي مختلف های حوزه رد پژوهشي

 خیر بود؟ خواهد کارکنان آموزش نظام امتیازات جهت محاسبه
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 نظام شده بیني پیش مزایای از توانند مي کنند مي شرکت ... سمینارها، ها، همایش در که کارکناني- 4

 گردند؟ مند بهره کارکنان آموزش جدید

 118558 شماره به متبوع وزارت آموزش راهبری کمیته جلسه صورت 3 ردیف استناد به

 تحت که پزشكي جامعه مداوم آموزش بازآموزی های دوره صرفا1388/3/24ً مورخ الف/4 /

 آموزش قانون مشمولین برای فقط ، گردد مي برگزار ... و کنگره سمینار، ، همایش عنوان

 .باشد مي حتسابا قابل پزشكي جامعه مداوم

 امور سازمان( سابق دولتي مدیریت مرکز توسط که 79 - سالهای از قبل که آموزشي های دوره آیا- 5

 اجرا به پزشكي جامعه مداوم آموزش دفتر و گزینش عالي هیأت کشور، کل حراست)کشور استخدامي

 گردد؟ مي کارکنان آموزش نظام در شده بیني پیش انگیزشي کارهای و ساز مشمول درآمده

 / 118558 شماره به متبوع وزارت آموزش راهبردی کمیته صورتجلسه 4 ردیف استناد به

 زمان در ها دوره اینگونه در کارکنان شرکت که درصورتي 1388/3/24 مورخ الف/4

 درفصل شاغل حق به مربوط امتیازات تعیین در صرفاً ، باشد گرفته صورت کارمند استخدام

 .باشد مي احتساب قابل کشوری دماتخ مدیریت قانون دهم

 نظام در شده بیني پیش انگیزشي سازوکارهای مشمول ... و MPH - آموزشي های دوره آیا 6-

 گردد؟ مي کارکنان آموزشي

 مشمول آید مي حساب به بلندمدت های دوره جزء مذکور دوره که جایي آن از خیر

 .گردد نمي کارکنان آموزش نظام انگیزشي سازوکارهای

 توانند مي اند گذرانده را )بسیج معرفت طرح( وتكمیلي مقدماتي آموزش های دوره که کارکناني آیا 7-

 گردند؟ مند بهره آن آموزشي امتیازات از

 تابعه شهرستانهای یا استان بسیج مقاومت ناحیه تأیید به صادره گواهینامه که ،درصورتي بلي

 عمومي دوره عنوان به کارکنان آموزش امنظ در شده بیني پیش امتیازات از باشد رسیده

 .خواهندگردید مند بهره
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 سالیانه سقف رعایت با عمومي آموزش ساعت 8 برابر پیشگفت های دوره از هریک ضمناً

 )تاریخ و شماره آرم،( سپاه سربرگ با که های گواهي همچنین .است محاسبه قابل آموزش

 .ندارد بسیج مقاومت ناحیه تأیید به نیاز گردیده صادر

 ساعت چند سال هر در مربوطه مشمولین برای پزشكي جامعه مداوم آموزش های دوره پذیرش سقف- 8

 - است؟

 وصدور آموزش محترم رابطین هماهنگي با ها دوره اینگونه در شرکت که صورتي در

 ساعت 50 پزشكان برای و )امتیاز 15 (ساعت 30کارشناسان برای پذیرد صورت نامه معرفي

 بود خواهد)متیازا 25 (

 - ؟ چیست خدمت بدو توجیهي دوره در شرکت عدم از ناشي عواقب 9-

 های قرارداد تمدید ، رسمي به آزمایشي استخدامي وضع تبدیل ، کارگزیني حكم صدور

 در که بود خواهد خدمت بدو توجیهي دوره طي به منوط ...و معین کار و 3 تبصره ، پیماني

 . افتاد خواهد تعویق به مربوطه احكام صدور ، دوره نشدن طي صورت

 های دوره ودر اند گردیده منصوب مدیریتي سمتهای به انشایي ابالغ بواسطه که مدیراني آیا 10-

 آموزش نظام در شده بیني پیش امتیازات از توانند مي اند نموده شرکت صادره- ابالغ با مرتبط آموزشي

 گردند؟ مند بهره کارکنان

 خدمت محل کارگزین توسط عزیزان، انشایي ابالغ به مربوط اطالعات که صورتي در بلي،

 مي آموزش ساعات سالیانه سقف رعایت با باشد شده ثبت پرسنلي جامع افزار نرم سیستم در

 .گردند مند بهره مربوطه امتیازات از توانند

 های نشگاهدا سایر یا و متبوع وزارت مرکزی ستاد توسط که آموزشي های دوره پذیرش سقف 11-

 است؟ گردیده تعیین ساعت چند سال هر در گردد مي برگزار کشوریت صور به پزشكي علوم

 وزارت مرکزی ستاد توسط که آموزشي های دوره در کارمندان شرکت که صورتي در

 توسعه گروه تأیید و معرفي با گردد مي برگزار پزشكي علوم های دانشگاه سایر یا و متبوع
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 سازماني پست با متناسب آموزشي نیازسنجي بر مبتني و دانشگاه ازیس توانمند و آموزش

 .باشد مي مجاز سال در ساعت 30 تا حداکثر باشد پذیرفته صورت

 های دوره در شرکت به الزام همچنان سالیانه، آموزش حدنصاب کسب به توجه با کارکنان، آیا- 12

  دارند؟ را آموزشي

 کارمندان وظایف از بخشي مدت کوتاه آموزشي های دوره در شرکت اینكه به توجه با

 صرفاً که آموزشي ساعات سقف بر مازاد آموزشي های دوره در شرکت لذا شود مي محسوب

 مربوطه دوره در شرکت به ملزم کارمندان گردیده تلقي الزامي آن دوره نوع

 سال برای سازی ذخیره قابل مربوطه آموزشي امتیاز گردد مي آور یاد همچنین .خواهندبود

 .بود نخواهد بعد های

 متبوع وزارت ستاد توسط که آموزشي های دوره در کارمندان شرکت به دانشگاه نیاز صورت در- 13

 مشمول )ساعت 30 ( سالیانه سقف بر مازاد گردد، مي برگزار پزشكي علوم های دانشگاه سایر یا و

 بود؟ خواهد کارکنان آموزشي نظام انگیزشي سازوکارهای

 رساني بروز منظور به صرفاً دانشگاه نیاز دلیل به کارکنان از دسته این شرکت خیر

 و ساز مشمول و بوده کارمندان وتخصصي علمي سطح بردن باال و مربوطه شغلي اطالعات
 .شد نخواهد انگیزشي کارهای

 یبرا انگیزشي امتیازات از مندی بهره منظور به آموزشي، های دوره تأیید و پذیرش زمان- 14

 نمایید؟ اعالم را قراردادی- و رسمي،پیماني کارکنان

 برای و بعد به 6/6/6933تاریخ از و استخدام تاریخ از پیماني و رسمي کارکنان برای

 .باشد مي احتساب بعدقابل به 93/6/6936 تاریخ از قراردادی کارکنان
 استخدامي امور سازمان( سابق دولتي مدیریت مرکز مصوب آموزشي های دوره : تبصره

 که پزشكي جامعه مداوم آموزش دفتر و گزینش عالي هیأت کشور، کل حراست )کشور

 درتعیین فقط استخدام تاریخ رعایت با گردیده صادر 1379 سال از قبل آن اجرای مجوز



 6 

 مي احتساب قابل پیماني و رسمي کارکنان شاغل حق به مربوط آموزشي های دوره امتیاز

 .باشد

 زشي جهت برخورداری از تمامي امتیازات آموزشي ، سالیانه چند ساعت است ؟سقف ساعات آمو-15
 مدارک دارندگان برای امتیازات تمامي از برخورداری جهت سالیانه آموزشي ساعات سقف

 ساعت، 150 دیپلم فوق و دیپلم تحصیلي

 .است گردیده تعیین ساعت 120 باالتر و لیسانس فوق و ساعت 130 لیسانس

 - باشد؟ مي ساعت چند سال هر در کارمندان آموزشي رانهس حداقل- 16

 . است ساعت 50 ساالنه کارمندان آموزشي سرانه حداقل

 ضمن مدت کوتاه آموزشي دوره عنوان یک ی اجرا و طراحي برای مجاز ساعت سقف اکثر حد 17-

 ؟باشد مي مجاز ساعت چند خدمت

 مي ممنوع ساعت 34 از بیش خدمت ضمن مدت کوتاه آموزشي دوره هر اجرای و طراحي

 .باشد

 چند سال هر برای عقیدتي و خارجي زبان آموزشي های دوره برای محاسبه قابل ساعات حداکثر- 18

  ؟ باشد مي مجاز ساعت

 انساني منابع بهسازی و آموزش توسعه گروه هماهنگي با ها دوره اینگونه که صورتي در

 های دوره و ساعت 34 حداکثر خارجي نزبا آموزشي دوره برای گردد برگزار دانشگاه

 .تأییداست مورد عمومي های دوره قالب در سال در ساعت 30 حداکثر عقیدتي آموزشي

 کارمندان، برای گزینش عالي هیأت و کشور کل حراست مجوز با که آموزشي های دوره آیا- 19

 گردد؟ مي انگیزشي کارهای سازو مشمول گرددیم اجرا و ریزی برنامه

 مشمول و تأیید مورد گزینش یا و حراست شغلي رشته متصدی کارکنان برای صرفاً

 .باشد مي انگیزشي سازوکارهای

 رشته در شده طي آموزشي های دوره آیا دهند شغلي رشته تغییر خدمت طول در کارمندان چنانچه 20-

 خیر؟ یا باشد مي انگیزشي امتیازات برای محاسبه قابل قبلي شغلي
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 و بوده قبلي شغلي رشته با مرتبط که آموزشي های دوره شغلي رشته تغییر صورت در
 قابل دوم نوع گواهینامه از غیر به امتیازات تمامي برای ندارد کارمند جدید شغل با ارتباطي

 .است محاسبه

 وموسسات ها دانشگاه اجرایي، های دستگاه سایر توسط صادره مدت کوتاه آموزشي گواهینامه- 21

 حرفه و فني آموزش سازمان و )بدني تربیت مربیان ویژه( بدني تربیت آموزشي راکزمعتبرم آموزشي

 مورد کارکنان خدمت ضمن آموزش امتیازات جهت آیا )آموزشي مهارت های گواهینامه از غیر به( ای

 باشد؟ مي تأیید

 در اجرا به پیشگفت موسسات توسط که هایي دوره از یک هر در کارکنان شرکت چنانچه

 گواهینامه متن در و باشد پذیرفته صورت دانشگاه آموزش کارکنان هماهنگي با ، آمده

 و مدیرت سازمان( جمهوری ریاست راهبردی نظارت معاونت مجوز تاریخ و شماره صادره،
 کمیته تایید مورد صادره گواهینامه ویا باشد گردیده درج )کشور وقت ریزی برنامه

 شناسنامه در محاسبه قابل باشد، گرفته قرار کارکنان وتوانمندسازی آموزش راهبری

 .بود خواهد کارکنان الكترونیكي

 مشاغل برای )کامپیوتری گانه هفت مهارتهای( اطالعات فناوری آموزشي های دوره ساعات میزان- 22

 خیر است؟ محاسبه قابل کارکنان آموزشي امتیازات از برخورداری برای اطالعات فناوری رشته

 نقش دوره برگزاری مجری یا مدرس عنوان به که کارمنداني برای آموزشي ینامهگواه صدور- 23

 -خیر است؟ مجاز دارند
 قابل آموزشي امتیازات احتساب برای گردند مي تكرار سالیانه صورت به که آموزشي های دوره- 24

  است؟ محاسبه

 کارکنان يآموزش امتیازات از برخورداری برای آموزشي های دوره زماني فاصله خیر،

 یک خدمت طول در تواند مي صرفاً کارمند یک همچنین گردیده بیني پیش سال 3 حداقل

 امتیازات واز طي آموزی باز عنوان به ویكبار آموزی نو عنوان به بار یک را دوره
 .گردد مند بهره مربوطه آموزشي
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ن در سطح کشوری یا دوره های آموزش ضمن خدمت )الزامي /اختیاری ( که برای کلیه کارکنا-25  
 کدامیک جزء گردد مي اجرا و طراحي شغلي رشته یا و تحصیلي مقاطع گرفتندانشگاهي ،بدون در نظر

 باشد؟ مي آموزشي های دوره عناوین از

 .گردند مي تلقي عمومي دوره عنوان به ها دوره اینگونه

 بین معتبر موسسات و اسازمانه توسط که مدت کوتاه آموزشي های دوره صادره گواهینامه آیا- 26

 موسسات و سازمانها سایر یا و جهاني بانک UNICEF – WHO – UNESCO - جمله از المللي

 تأیید ،مورد اند کرده منعقد نامه تفاهم قراردادیا ها دانشگاه یا و متبوع وزارت با که معتبر المللي بین

 باشد؟ مي کارکنان خدمت ضمن آموزشي امتیازات جهت

 آموزش کمیته توسط ها گواهي اینگونه تأیید و شغلي رشته با شده گذرانده دوره طارتبا درصورت

 بعهده صادره گواهینامه آموزشي ساعات سازی معادل تعیین ضمناً. باشد تأییدمي مورد دانشگاه توانمندسازی

 .بود خواهد مزبور کمیته

 کارکنان وتوانمندسازی شآموز هماهنگي با کارکنان که آموزشي های دوره شهریه بازپرداخت- 27

 خواهد صورت چه به نمایند مي شرکت مربوطه های دوره در خصوصي ویا دولتي موسسات در دانشگاه

 ؟ بود

 : است بالمانع زیر موارد رعایت با تابعه واحدهای مالي امور توسط شهریه بازپرداخت

 شهریه پرداخت باز بودن ازمج بر مبني و تحول اداری سازمان توسعه مدیریت صادره های بخشنامه 1-

  آموزشي های دوره

 برگزار که تایید مورد موسسات توسط مربوطه فیش شده اصل برابر تصویر یا واریزی فیش اصل 2-

  بود آموزشي دوره کننده
 ) آموزشي رایط توسط( دوره پایان قبولي گواهي شده اصل برابر تصویر- 3

 - است؟ چگونه آموزشي های دوره جهت ولتيد یا خصوصي موسسات در افراد شرکت نحوه 28-

 اجرا دولتي یا و خصوصي موسسات توسط که آموزشي های دوره در شرکت از قبل باشند مي ملزم پرسنل

 رایط طریق از گردد مي
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 در صرفاً آموزش توسعه گروه موافقت صورت در و هماهنگ دانشگاه آموزش توسعه گروه با آموزشي

 مزبور دوره صورت این غیر در .نمایند شرکت قرارداد طرف موسسات توسط شده برگزار های دوره

 .باشد نمي پرداخت باز قابل نیز دوره شهریه و نبوده امتیاز دارای

 موافقت و آموزش واحد معرفي اساس بر که آموزشي های دوره در شرکت جهت کارکنان آیا- 29

 نمایند؟ ادهاستف استحقاقي مرخصي از باید پذیرد مي صورت مربوطه مدیر

 شود مي محسوب کارمندان وظایف از بخشي مدت کوتاه آموزشي های دوره در شرکت که آنجا از : خیر

 دانشگاه کارکنان آموزش واحد هماهنگي با بایست مي الزامي آموزشي درکالسهای آنان حضور مدت برای

 در ساعتي یا روزانه ماموریت از استفاده با و

 .ندنمای شرکت مربوطه کالسهای

 محل جغرافیایي منطقه ترک به منجر که آموزشي های دوره در شرکت جهت کارمندان به آیا 30-

 گرفت؟ خواهد تعلق ماموریت العاده فوق گردد مي اشتغال

 مدیریت وبهسازی آموزش توسعه گروه طریق از که آموزشي های دوره در کارمندان شرکت چنانچه

 اجرایي مقام باالترین وتایید آموزشي محترم رابطین هماهنگي اب و گردیده رساني اطالع سازمان توسعه

 13 های ماده استناد به نمایند، شرکت انشایي ابالغ یا سازماني پست به مربوط الزامي های دوره در واحد

 غیر کارکنان استخدامي اداری نامه آیین 46 ماده موضوع وتوانمندسازی آموزش نظام دستورالعمل 16 و

 .گرفت خواهد تعلق ماموریت العاده وقف علمي هیات

  است؟ صورت چه به کارمندان برای تدریس گواهي صدور شرایط- 31

 تدریس مدیریتي/شغلي/ عمومي های دوره در مدرس عنوان به که افرادی برای تدریس گواهي ارایه

 وبا نیازسنجي مفر طریق از رساني اطالع و نیازسنجي انجام از پس اجرایدوره اینكه به منوط اند کرده

 و بالمانع باشد پذیرفته انجام دانشگاه کارکنان آموزش کارشناسان ویا آموزشي محترم رابطین هماهنگي
 تدریس گواهي عنوان به کارکنان عملكرد ارزیابي جهت شده بیني پیش مزایای از توانند مي آن دارندگان

 .نمایند استفاده ) امتیاز 1 تدریس ساعت2 هر ازای به (

 آموزش های دوره آزمون سواالت طراحي و آموزشي های بسته تهیه به مربوط گواهي آیا- 32

 عمل مالک کارمندان سالیانه عملكرد ارزیابي درفرمهای تدریس گواهي عنوان به توان مي را مجازی

 داد؟ قرار
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 اطالع و نیازسنجي انجام از پس دوره اجرای اینكه به منوط ها گواهي اینگونه صدور

 آموزش کارشناسان ویا آموزشي محترم رابطین هماهنگي وبا )الف ،ب (فرم طریق از رساني

 بیني پیش مزایای از توانند مي آن دارندگان و بالمانع باشد پذیرفته انجام دانشگاه کارکنان
 .نمایند استفاده تدریس گواهي عنوان به عملكرد ارزیابي جهت شده

 های بخشنامه استناد به که آموزشي های دوره اجرای در که مدرسیني جهت گواهي صدور آیا- 33

 صورت به بیمارستانها اعتباربخشي یا بالیني حاکمیت /سالمت سطح ارتقای راستای در و متبوع وزارت

 گردد مي برگزار کار وری بهره و دانش سطح ارتقا وصرفاًجهت انگیزشي امتیازات وبدون سالیانه

 باشد؟ مي مجاز

 برای تدریس گواهي صدور وکارکنان مدیران عملكرد ارزیابي ملدستورالع استناد به

 به منوط وکارکنان مدیران عملكرد ارزیابي جهت مربوطه امتیازات لیكن بالمانع کارکنان

 گرفته صورت تخصصي ویا عمومي های دروه در تصدی مورد شغل زمینه در تدریس اینكه

 به ) امتیاز 5 سقف تا اکثر وحد تیازام1 تدریس ساعت8 هر ازای به ( مقررات برابر باشد

 .باشد نمي آموزشي امتیاز دارای گواهیها قبیل این ذکراست به الزم .شد خواهد اعطا آنان
 

 های بخشنامه استناد به که آموزشي های دوره اجرای در که مدرسیني جهت گواهي صدور آیا- 34

 صورت به بیمارستانها اعتباربخشي یا يبالین حاکمیت /سالمت سطح ارتقای راستای در و متبوع وزارت

 گردد مي برگزار کار وری بهره و دانش سطح ارتقا وصرفاًجهت انگیزشي امتیازات وبدون سالیانه

 باشد؟ مي مجاز

 وتوانمندسازی آموزش فرعي های کمیته صورتجلسات استناد به لیكن است بالمانع گواهي صدور

 الزم. گرفت خواهد قرار کارکنان عملكرد ارزیابي فرمهای در محاسبه مالک درمان و بهداشتي معاونتهای

 .باشد نمي آموزشي امتیاز دارای گواهیها قبیل این است ذکر به

  است؟ مجاز باشد مي آنان وظایف از جزیي تدریس که افرادی جهت تدریس گواهي صدور آیا- 35

 مربیان مانند( گردد مي محسوب مندکار وظایف از قسمتي عنوان به آموزش ارائه اینكه به توجه با خیر

 .ندارد جایگاهي تدریس گواهي صدور ) ...و وپرستاری بهورزی آموزشگاه
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 آموزش نظام مشمول روستایي، بیمه ماماهای و خانواده پزشكان روزمزد، ، طرحي نیروهای آیا 36-

  ؟ باشند مي کارکنان
 بودن موجود به منوط و اختیاری کارکنان خدمت ضمن آموزش های دروه در آنان شرکت خیر،لیكن

 بایست مي که است پرسنلي جامع افزار نرم در)...و ملي شماره خانوادگي نام– نام( ای شناسنامه اطالعات

 . باشد شد وارد مذکور افزار نرم در محترم کارگزین توسط
  چیست؟ آموزشي شناسنامه- 37

 و عمومي شغلي، رشته با مرتبط( موردنیاز آموزشهای پرسنلي، اطالعات شامل است الكترونیكي کاربرگ
 مي باشد .کارمند شغل با مرتبط علمي فعالیتهای سازی ومعادل شده گذارنده )مدیریتي

  چیست؟ آموزشي شناسنامه در ثبت قابل آموزشي های دوره مشخصات 38-
 شغلي رشته با مرتبط صرفا که شد خواهد ثبت کارمندان آموزشي شناسنامه در آموزشي های دوره

 است گردیده رعایت نیز آموزش سالیانه سقف و شده طي کارمند

 به منوط اند نموده طي بعد به 91 سال از انشایي ابالغ بواسطه مدیران که آموزشي های دوره :تبصره

 شناسنامه در باشد گردیده وارد پرسنلي جامع افزار نرم در آنان ابالغ به مربوط اطالعات اینكه

 .باشد مي ثبت قابل آموزشي

  کنید؟ بیان را آموزشي شناسنامه از استفاده موارد 39- 

 حقوق( انساني منابع های نظام در محاسبه مبنای شده، گذرانده های دوره تمامي مدرک عنوان به

 .گرفت خواهد قرار استفاده مورد )...شغلي، عملكرد،ارتقاء ودستمزد،ارزیابي

  چیست؟ )شده گذرانده های دروه(آموزشي سابقه- 40
 نظر در بدون کارمند شده گذرانده آموزشهای وکلیه پرسنلي اطالعات شامل است الكترونیكي کاربرگ

 مازاد آموزشهای 2- شغلي رشته با مرتبط غیر شغلي رشته با مرتبط های دوره -6)احراز شرایط داشتن

 کسب را )% 60 (قبولي نمره حدنصاب کارکنان که آموزشي های دوره 3 - کارکنان ساالنه سقف بر

 انتقال راستای در صرفاً ساالنه که آموزشهایي 5 - انشایي ابالغ با شده طي آموزشهای -4اند نكرده

 )گردد مي برگزار انگیزشي امتیازات بدون و دانش وارتقای اطالعات

 - نمایید؟ بیان را )شده گذرانده های دوره(آموزشي سابقه استفاده موارد 41- 
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 رویت آموزشي شناسنامه ،در دوره در شرکت وجود با کارکنان که را آموزشي یها دوره عناوین -6

 سابقه در توانند مي آموزشي محترم رابطین دارند اعتراض شناسنامه در آن ثبت عدم به ونسبت کنند نمي

 جویا 6 سوال پاسخ مفاد به توجه با اموزشي، درشناسنامه آن درج عدم دلیل و جستجو را آن آموزشي

 .شوند

 کارشناسان هماهنگي با آموزشي محترم ،رابطین پیماني به قراردادی کارکنان وضع تبدیل درصورت -2

 شناسنامه در و ،تایید جستجو را آنها سازماني پست با مرتبط شده گذرانده های تواننددوره مي ، آموزش

 .قراردهند انساني منابع نظامهای محاسبه ومبنای ثبت آنان آموزشي

 در اند گذرانده انشایي ابالغ واسطه به ) بعد به 91 سال از مدیران بجز( کارکنان که يهای دوره -9

 .داد قرار محاسبه مالک توان مي شاغل حق از استفاده برای که گردیده ذخیره آنها آموزشي سوابق

 الًقب که جدید شغلي رشته با مرتبط دوره چنانچه شغلي رشته تغییر درصورت رسمي، کارمندان برای -4
 کارشناسان با هماهنگي طي آموزشي باشد،رابطین مي موجود آنها آموزشي ودرسابقه گردیده تأیید رد

 رشته جهت محاسبه مالک را آن و اقدام آموزشي درشناسنامه وثبت دوره تأیید به نسبت توانند مي آموزش

 .دهند قرار جدید شغلي
 آنها آموزشي شناسنامه از دهند مي شغلي رشته تغییر که کارمنداني شغلي آموزشي های دوره تمامي-  5

 .گردید خواهد بایگاني آموزشي سوابق در و حذف

  باشند؟ مي آموزشي کالسهای در تأخیر یا غیبت به مجاز حد چه تا کارکنان-43

 باشد گرفته صورت ذیصالح مراجع از تأییدیه اخذ یا و هماهنگي با قبالً که مجاز تأخیر یا غیبت صرفاً

 .شد خواهد دوره حذف باعث آن از بیش و مجاز دوره طول دهم یک دازهان به

 نحوی چه به نمایند غیبت یا و تأخیر آموزشي های دوره در شرکت جهت کارکنان که صورتي در- 44

  شود؟ مي برخورد آنها با

 کارکنان وظایف از بخشي خدمت، ضمن مدت کوتاه آموزشي های دوره در شرکت اینكه به توجه با

 نامه آیین طبق نمایند مي غیبت یا تأخیر ها دوره در شرکت جهت که کارمنداني لذا شود مي حسوبم

 .گردید خواهد برخورد آنها با دولت کارکنان وغیاب حضور

 شرکت کارکنان خدمت بدو توجیهي دوره در باید الزاماً دیپلم از کمتر تحصیلي مدرک با کارمندان 45-

 - نمایند؟
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 .نیست الزامي دیپلم از تر پایین تحصیلي مدرک با کارمندان برای مذکور ورهد در شرکت ، خیر

 آموزش نظام در شده بیني پیش انگیزشي سازوکارهای مشمول خدمت بدو توجیهي دوره آیا- 46

  شد؟ خواهد کارکنان

 وزارت انساني منابع دفتر محترم کل مدیر 64/3/6932 مورخ/د2933/233 شماره بخشنامه استناد به

 تاریخ طبق نکارکنا برای امتیاز اعمال تاریخ باشد مي محاسبه قابل شاغل حق برای دوره امتیاز متبوع،

 .باشد ميدر بخشنامه          مربوطه
  گردد؟ مي ثبت کارکنان آموزشي شناسنامه در خدمت بدو توجیهي دوره اطالعات آیا- 47

 طي ساعات جمع در آموزشي ساعت لیكن است تروی قابل شناسنامه در مذکور دوره آزمون زمان و مدت

 (41نمي گردد )با توجه به سوال  محاسبه شناسنامه در شده

  ؟ چیست خدمت بدو توجیهي دوره در شرکت عدم از ناشي عواقب 48- 

 3 تبصره ، پیماني های قرارداد تمدید ، رسمي به آزمایشي استخدامي وضع تبدیل ، کارگزیني حكم صدور

 مربوطه احكام صدور ، دوره نشدن طي صورت در که بود خواهد خدمت بدو توجیهي ورهد طي به منوط

 . افتاد خواهد تعویق به

  
 پست با متناسب و آموزشي نیازسنجي با مطابق را کارمندان است موظف دانشگاه اینكه به عنایت با 49- 

 حسب که کارمنداني برای دنمای اعزام شغلي آموزشي های دوره به کارگزیني حكم در مندرج سازماني

 راهكاری چه نماید مي وظیفه انجام )انشایي ابالغ( سازماني پست وقوع محل از خارج محلي در نیاز

 است؟ گردیده بیني پیش

 به منوط توانمندسازی و آموزشي انگیزشي سازوکارهای و امتیازات از برخورداری اینكه به توجه با

 باید یا کارمند مستقیم مسئول باشد، مي فرد سازماني پست و شغلي رشته با متناسب تخصصي های دوره طي

 در یا و اقدام سازماني پست با متناسب آموزشي دورههای در شرکت به کارمند اعزام و معرفي زمینه در

 .آورد رابعمل الزم مساعدت مرتبط سازماني پست وقوع محل به کارمند انتقال مورد

 لحاظ چگونه او آموزشي شناسنامه در کند مي شرکت خود انشایي ابالغ راستای در فرد که آموزشي های دوره- 50

  گردد؟ مي
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 ذیل در آموزشي رابط توسط کنند مي شرکت انشایي ابالغ راستای در افراد که آموزشي های دوره

 . گردد مي جمع آموزشي ساعت جمع با میگرددو درج آموزشي شناسنامه
 چه به وبالعكس دیگر های دانشگاه به دانشگاه این انتقالي مندانکار آموزشي های دوره اطالعات- 51

 ؟ یابد انتقال باید صورت

 که را آنان الكترونیكي آموزشي شناسنامه کارمندان، انتقال از قبل باشند مي ملزم آموزشي محترم رابطین

 مربوطه فایل راههم به را باشد رسیده ومنابع سازمان توسعه ومدیر آموزش دانشگاه کارشناس تایید به

 ارسال مقصد دانشگاه به پرسنلي پرونده همراه تابه نمایند خدمت محل واحد کارگزین تحویل

 .باشد گرفته صورت است یابندالزم مي انتقال دانشگاه این به که کارمنداني برای فرایند این همچنین.گردد

 خدمت محل در دانشگاه، تابعه هایواحد بین در مأمور یا انتقالي کارمندان اطالعات زماني چه در- 52

 است؟ مشاهده قابل )مقصد(

 و انجام پرسنلي افزار نرم در مبدا واحد از خروجي انتقال یا خروجي مأموریت اطالعات که زماني

 .نماید اقدام ورودی انتقالي یا ورودی مأموریت احكام صدور به زدن نسبت نیز مقصد واحد همچنین

 دقت فرد پرسنلي حكم در مقصد و مبدا خدمت محل منطقه انتخاب در یستبا مي محترم کارگزین :توجه

 .آورد بعمل را الزم

 صورت باید اقداماتي چه باشند مي آموزشي شناسنامه فاقد که دانشگاه این به انتقالي کارمندان برای 53- 

 ? گیرد

 با الزم مكاتبه تا ارسال عمناب و توسعه مدیریت به مربوطه واحد از آموزشي شناسنامه درخواست است الزم

 پذیرد صورت آموزشي شناسنامه اخذ مبداجهت دانشگاه

 افزار نرم در گردد مي ارائه کارکنان طرف از که آموزشي گواهیهای اطالعات ورود نحوه- 54

 است؟ چگونه کارکنان آموزش
 دانشگاه وزشآم واحد تایید و خدمت محل آموزش واحد هماهنگي با مربوطه دوره در کارمند شرکت-6

 .باشد بوده فرد تصدی مورد شغلي رشته با مرتبط مربوطه دوره باشد پذیرفته صورت

در متن گواهي مجوز اجرای دوره )از طرف معاونت سرمایه انساني ریاست جمهوری ، دفتر آموزش و پژوهش  -2
 آموزش العاتمط مرکز ، دانشگاهها آموزش کمیته ویا متبوع وزارت راهبری آموزش کمیتهاستانداری

 .باشد گردیده درج) پزشكي جامعه مشمولین برای صرفاً) پزشكي جامعه مداوم آموزش( پزشكي
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 فرم الف ، ب  تكمیل زمان در را شده نیازسنجي آموزشي های دوره عناوین ساعات توان مي آیا55- 

  داد؟ افزایش
 است گردیده بیني پیش شده سنجي نیاز دوره های سرفصل براساس آموزشي ساعات که آنجا از : خیر

 ساعت کاهش لیكن ندارد وجود نیازسنجي عناوین در شده بیني پیش ساعتمیزان  از آن افزایش امكان

 .است بالمانع مربوطه معاونت در وتوانمندسازیمستقر آموزش اجرایي کمیته نظر با آموزشي
 توسط فرم نیازسنجي  تایید زا پس آموزش افزار نرم در کنندگان شرکت تعداد افزایش امكان آیا56- 

 دارد؟ وجود دانشگاه آموزش کارشناسان
 ایجاد مختلف های قسمت در ویرایشي گونه هیچ آموزش کارشناسان توسط  فرمهای تأیید از پس :خیر

 .شود نمي انجام )... ساعت، تغییر عنوان، تعداد،تغییر( جمله از کالس
  گردد؟ مي تعیین چگونه تدریس انجام برای کارمندان علمي صالحیت 57 -

 سال 3 با لیسانس ، تحصیلي مدارک اقل حد داشتن به مشروط تدریس انجام برای کارمندان علمي صالحیت

 تاییدکارشناس از کارپس تجربي سابقه داشتن نظر در بدون وباالتر لیسانس فوق و کار تجربي سابقه

 شد. خواهد تعیین اجرایي واحد مقام باالترین و آموزش
 دهند قرار توجه مورد باید آموزشي رابطین آموزشي های ه دوره اجرای از قبل که را مواردی-  58

  چیست؟
 دوره اجرای برای کافي ومنابع امكانات تهیه پیگیری-6

 سازماني پست با مرتبط نیاز مورد آموزشي های دوره طي به کارکنان الزام -2
 ره دو اجرای زمان خصوص در موقع به رساني اطالع -9
 دانشگاه کارکنان آموزش هماهنگي با آموزشي سنجي نیاز اساس بر دوره اجرای-4

 موظف گردد مي برگزار خصوصي ویا دولتي موسسات توسط که آموزشي های دوره در شرکت جهت کارمندان آیا- 59

 باشند؟ مي دوره شهریه پرداختبه 

 )دارای مجوز الزم ( اختیاری/الزامي ایه دوره در آموزش واحد هماهنگي بدون کارمندان که صورتي در

 هماهنگي با که های دوره در یا و نمایند شرکت گردد برگزارمي وخصوصي دولتي موسسات توسط که

 .نگردند قبولي نمره کسب به موفق ولي کنند مي     شرکت آموزش واحد
  نمایید؟ بیان رکنانکا آموزش افزار نرم در را کارکنان آموزشي شناسنامه وچاپ مشاهده طریقه-  60
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 ،منوی کارکنان آموزش افزار نرم به ورود با توانند مي آموزشي محترم رابطین صرفاً حاضر حال در

 اطالعات فیلد عملیات،

 در مندرج اطالعات و جستجو را نظر مورد شخص خانوادگي نام ویا کدملي درج با و انتخاب را آموزشي

 شناسنامه انتخاب با آموزشي اطالعات چاپ روی بر کلیک با نینهمچ نمایند، رامشاهده آموزشي شناسنامه

 نان قابل  مشاهده و چاپ مي باشد کارک شناسنامه اطالعات آموزشي
 
 
 
 
 
 
 
 
 


