
 

 

 

 

 

 92/د/20657/110

20/12/1392 

 داردپي

 :خ تاري

 :ره شما

 : پيوست

ن قدس، ساختمان ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران، طبقه پنجمتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابا  
 vcmdrp@tums.ac.ir: پست الكترونيك     021  -66418885: نمابر    021-66419171: تلفن

 

 

 

 �ما� �یا�ی ، �ما� ا��صادی
 

 

 "بخشنامه به كليه واحدهاي تابعه دانشگاه "

 با سالم واحترام 

معاون محترم توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع  5/12/1392د مورخ /5412/209پيوست بخشنامه شماره  به
 رساند تا ابالغ اصالحات جديد آيين نامهبه استحضار مي،و هاي نوع دوم ارسال مي گردددر خصوص صدور گواهينامه

 14/11/92مورخ  18819/92/100ضمناً به موجب بخشنامه شماره . باشدمربوطه، اعطاي گواهينامه نوع دوم متوقف مي
مقطع كارشناسي () 2( پژوهشي سطح گواهينامه تخصصي-، جمهور رئيسمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني 

صرفاً يك  و استفاده از مزاياي اعطاي گواهينامه نوع دوم گردداز نظام آموزش كاركنان دولت حذف مي) ارشد به دكتري
 .باشدبار در طول خدمت هر كارمند امكان پذير مي
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 ندارد
 مديريت و منابع معاونت توسعه

   خيابان سيماي ايران، بين فالمك و زرافشان ، ستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: شهرك قدس 
  88363560 – 80: تلفن                                                                                                                                  88363857:   نمابر 
  صفحه الكترونيكي معاونت توسعه مديريت و منابع:                                                       http://mrd.behdasht.gov.ir 
 صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي                                                   http://behdasht.gov.ir   

 »سال �ما� �یا�ی، �ما� ا��صادی   «

 �قام ���م ر��ری 

 معاونين محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

بخشنامه  عدم صدور گواهينامه نوع دوم در كليه سطوح يهنوع دوم در كل ينامهبخشنامه عدم صدور گواه: موضوع

 سطوح
 با سالم

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس  14/11/1392مورخ  18819/92/100ضمن ارسال بخشنامه شماره احتراماً      
 117به استحضار مي رساند باستناد ماده » اصالحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاههاي اجرايي«جمهور موضوع 

 و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني،آيين نامه اداري استخدامي كاركنان غير هيئت علمي دانشگاهها 

 .، صدور گواهينامه نوع دوم در تمامي سطوح ممنوع مي باشد)وزارت متبوع(از زمان ابالغ بخشنامه
دستورالعمل نظام آموزش و توانمند سازي كاركنان، اصالحات صورت گرفته پس از تاييد و  4شايان ذكر است باستناد ماده 

لذا خواهشمند است دستور فرماييد نقطه نظرات و . كميته راهبري آموزش وزارت متبوع، متعاقباً ابالغ خواهد گرديدتصويب 
پيشنهادات كارشناسي آن دانشگاه در مورد اصالح دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازي كاركنان و شيوه نامه آن 

اداره كل مديريت منابع انساني جهت طرح و بررسي در كميته مذكور  به 7/12/92حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 
 .ارسال گردد

الزم به ذكر است تغييرات قابل توجهي در بخشنامه جديد اعمال گرديده كه در زير به بخشي از عمده ترين مغايرت هاي  
 :چالش برانگيز با نظام فعلي آموزش جهت اطالع اشاره  مي گردد

 .ع دوم صرفاً يكبار در طول خدمت براي هر كارمند امكان پذير استاعطاي گواهينامه نو -1

پژوهشي  منوط به شركت افراد واجد  صدور گواهينامه نوع دوم در تمامي سطوح مهارتي، تخصصي و تخصصي- -2
 .شرايط در آزمون جامع و كسب حد نصاب امتياز الزم است

 .موزش و توانمندسازي حذف مي گرددپژوهشي سطح دوم از دستورالعمل نظام آ گواهينامه تخصصي- -3

 .كل آموزشها براي اخذ گواهينامه نوع دوم مي تواند آموزشهاي عمومي و فرهنگي باشد) يك پنجم(5/1حداكثر  -4

 .دوره هاي آموزشي شغلي و مديران صرفاً براي احتساب در ارتقا در رتبه هاي شغلي مالك عمل است -5

 .ريف و تدوين مي گردددوره هاي آموزش تخصصي در هر رتبه شغلي تع -6

 .برگزاري آزمون جامع در دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ممنوع است -7
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