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 خدمت دانشگاه ضمنگروه آموزش  

های ش و مهارتدانشگاه است كه سطح دانهای كارشناسي زیرمجموعه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انساني یکي از گروه 

به  نسبتو  ن نمودهیابي به اهداف دانشگاه، تعییها و دستدر راستای انجام وظایف، ماموریت شغلي مناسب برای كاركنان را

 م مي نماید. همکاری واحدهای تابعه اقدابا های آموزش كوتاه مدت دانشگاه اجرای دورهسیاستگذاری، برنامه ریزی و 

  دوره آموزشي كوتاه مدتتعریف   

های یا ایفای نقش وآن كمتر از یکسال آموزشي است و برای آماده كردن فرد جهت انجام بهتر وظایف  مدتكه  هایيآموزش 

، شغلي، فرهنگي، بدوخدمت ها شامل توجیهيشود. این دورهمدرك تحصیلي نمي گردد و منجر به اخذيجدید ارائه م

های ظور تعیین افزایشها به مندوره. نتایج این باشدمي)بدوانتصاب، الزامي، اختیاری( توانمندسازی عمومي و بهبود مدیریت 

لي سیر ارتقاء شغامتیازات برای فراهم نمودن شرایط پیشرفت در مساالنه، ارتقاء شغلي، انتصابات، اعطای پاداش و سایر 

 د.گیركاركنان مورد استفاده قرار مي

 كاركنان جدید االستخدام  

هي بدو خدمت، ن دوره توجی، باید در ابتدای خدمت خود نسبت به گذرانداد خودكاركنان جدید االستخدام جهت تمدید قرار 

ساعت  60ادمي )، با توجه به سقف ثبت نام در سامانه آكروانخواني و روخواني قرآن كریمو  ICDLهای هفتگانه و مهارت

راندن چند صورت گذ با توجه به مقطع تحصیلي( اقدام نمایند. درساعت آموزشي در شناسنامه آموزشي )در سال( و سقف 

. در صورت تمایل نددر سال بعد شركت نمای ها راتوانند مابقي مهارتدر سامانه در سال اول، مي ICDLهای مهارت از دوره

دیریت و برنامه مدر خارج از سامانه، صرفاً موسسات دارای مجوز استانداری تهران و سازمان  ICDLهای به گذراندن دوره

 ،ودز استخدام خاباشد. در صورتي كه كاركنان قبل ( مورد قبول مي07/07/1394تاریخ  كشور و سازمان فني و حرفه ای )از

 ه پرسنلي ثبت، گواهي مربوطه با تایید گروه آموزش كاركنان در پروندشته باشنددارای مجوز مورد قبول دا ICDLمدرك 

و یا احد مربوطه های آموزشي مورد نیاز و، در سایر دورهنیست. سپس مي گردد و دیگر نیازی به گذارندن دوره های مذكور

 شركت نمایند. های الزامي دوره

ه باید نسبت ب اند،دانشگاه )طرحي و یا شركتي( بوده كاركنان جدید االستخدام )پیماني( قبالً جزء پرسنل درصورتي كه 

موزشي گذرانده های آیجاد شناسنامه آموزشي و ثبت دورهاصالح وضعیت خود در سامانه آكادمي اقدام نموده تا نسبت به ا

 شده از زمان تبدیل وضع اخاللي ایجاد نگردد. 

رخورداری از های آموزشي عمومي فناوری اطالعات برای شاغلین مشاغل رسته فناوری اطالعات برای باعات دورهمیزان س 

 امتیازات قابل محاسبه نیست. 

 های آموزش مداوم جامعه پزشکياحتساب ساعات آموزشي دوره  

 1389(، از خرداد ماه 24/03/1389مورخ  89د//4494/110)شماره  راهبردی نظام آموزش كاركنانمطابق با مصوبه كمیته  

، حداكثر ساعت مورد قبول آموزش مداوم برای عناوین شغلي پزشک، دكترای دندانپزشکي، دكترای 1394تا پایان سال 

ن شغلي ساعت و حداكثر ساعت مورد قبول برای عناوی 50آزمایشگاهي و دكترای داروسازی )غیرهیئت علمي( در هر سال 
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پرستاری، مامایي، بینایي سنجي، گفتار درماني، فیزیوتراپي، شنوایي سنجي، كاردرماني، علوم آزمایشگاهي، رادیولوژی )از 

 باشد. ساعت مي 30ي به باال( در هر سال مقطع تحصیلي كارشناس

( 02/05/1395مورخ  94د//22138/110با مصوبه كمیته راهبردی نظام آموزش كاركنان )شماره  مطابق 1395از سال  

های آموزشي كه مجوز اجرای آنها توسط دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکي صادر شده است، ساالنه حداكثر تا سقف دوره

قطع دكتری مبرای  امتیاز( 35)معادل  ساعت 70و  و كارشناسي ارشد برای سطوح كارشناسيامتیاز(  20)معادل ساعت  40

م شده از طرف اعال های تحصیليرشتهمقاطع و برای صرفاً و اط دوره با شغل مورد تصدی )غیر هیئت علمي( منوط به ارتب

یابي، تمدید جهت كسب امتیازات مربوط به حق شاغل، رتبه شغلي، ارزش( قابل دسترسي در سامانه آكادميوزارت مطبوع )

حتساب قابل ا دوره آموزش ضمن خدمت كاركنان دولت ساعت 2معادل ، به صورت هر امتیاز آموزشي كسب شده قرارداد

 گیرد.های مذكور، امتیازی )ساعت( تعلّق نميمشمول در دورهبه شركت كاركنان غیر باشد. بدیهي استمي

 سقف ساعت آموزشي ساالنه قابل احتساب در شناسنامه آموزشي  

داكثر حن مدرك تحصیلي دیپلم و فوق دیپلم ( برای دارندگا1395ساالنه قابل احتساب )از سال  آموزشيسقف ساعت  

د. باشساعت مي 120فوق لیسانس و باالتر ساعت و مدرك تحصیلي  130ساعت، مدرك تحصیلي لیسانس حداكثر  150

زاری دوره ) بخشنامه برگ( 23/03/1395مورخ  94د//21891/110)مصوب كمیته راهبردی نظام آموزش كاركنان به شماره 

 (05/03/392د، مورخ /620/209بهداشت به شماره زشي وزارت های آمو

 شركت در دوره های آموزشي خارج از دانشگاه   

ركت نماید، شهای آموزشي خارج از دانشگاه شخیص مدیر واحد، كارمندی در دورهضرورت و نیاز و بنا به ت حسبچنانچه  

داشتن مجوز  تنها باناسنامه آموزشي افراد هزینه دوره برعهده واحد محل خدمت یا خود فرد خواهد بود و ثبت آن در ش

 شته شغلي فردر، ارتباط با مجوز مورد قبولهای دارای مان، وزارت بهداشت، استانداری تهران و سایر سازریاست جمهوری

ركت در شدر كمیته راهبردی نظام آموزش كاركنان دانشگاه و موافقت و هماهنگي مدیریت توسعه جهت تایید مذكور، 

ست چنانچه اباشد. بدیهي امکان پذیر مي های آموزشي كشوریدورهسقف پذیرش  ساعت 30با رعایت سقف حداكثر دوره و 

ر چنین ددر صورت نیاز، كارمندی حسب وظایف محوله و به منظور بروز رساني اطالعات شغلي مربوطه نسبت به شركت 

 وطه به فرد تعلق نخواهد گرفت.بر سقف تعیین شده اقدام نماید، امتیازات مرب مازاددوره هایي 

  خواهد شد.نطي شده در خارج از دانشگاه در شناسنامه آموزشي كاركنان درج  عموميهای آموزشي همچنین ساعات دوره  

گزاری بهداشت( ) بخشنامه بر وزارت 15/09/1389مورخ  314364/209 های آموزشي به شمارهتایید دوره )بخشنامه

بری آموزش ( )صورتجلسه یازدهمین كمیته راه05/03/392د، مورخ /620/209بهداشت به شماره های آموزشي وزارت دوره

 (1391و توانمندسازی وزارت بهداشت سال 

رای بمجوزهای صادره از سوی كمیته آموزش و توانمندسازی دانشگاه فقط های غیركشوری، درخصوص برگزاری دوره 

 لیت بهره برداری ندارد.هیچ یک از كارمندان سایر دستگاه ها و یا دانشگاه ها قابو برای  همان دانشگاه معتبر بودهكارمندان 

 (05/03/392د، مورخ /620/209) بخشنامه برگزاری دوره های آموزشي وزارت بهداشت به شماره 
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ه آموزشي سنام)به علت عناوین تکراری(، مجدداً در شنا های ادواری آموزش مداوم جامعه پزشکيدورهالزم به ذكر است  

  گردد.ثبت نميكاركنان 

  دد.گرساعت در هر روز منظور مي 6انگین های حضوری بدون قید ساعت آموزشي، به طور میهای دورهگواهینامه 

نامه آنها  ثبت شده باشد. )درصورتي كه مجوزهای زیر در گواهینامه قید نشده های زیر در گواهيهایي كه یکي از مجوزدوره 

 باشد(: باشد، گواهینامه مورد تایید نمي

 ها یا مجوز كمیته راهبردی نظام آموزش وزارت بهداشت، مجوز كمیته راهبردی نظام آموزش كاركنان دانشگاه

 آموزش پزشکيدرمان و 

 مجوز دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران یا ریاست جمهوری 

 ریزی سابق كشورمجوز سازمان مدیریت و برنامه 

 (1386نعتي )تا سال صهای برگزار شده در سازمان مدیریت دوره 

 های برگزار شده توسط حراست كل كشور یا هیات عالي گزینش برای شاغلین در آن رشته شغليدوره 

های با ساعت كارورزی، تنها ساعات تئوری قابل محاسبه بوده و ساعات كارورزی در ساعات آموزشي محاسبه مورد دوره در 

 گردد.نمي

ها، ریاست جمهوری، سازمان ساعت و تنها با مجوز دفتر آموزش و پژوهش استانداری 130حداكثر معادل  ICDLدوره   

ها، ی دفتر آموزش و پژوهش استانداریلف در صورت در صورت داشتن مجوزهاریزی كشور یا موسسات مختمدیریت و برنامه

 باشند.ریزی كشور و سازمان فني و حرفه ای قابل قبول ميریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه

 باشد. وره صفر ميدگردد لیکن ساعت طي های توجیهي بدو خدمت در شناسنامه آموزشي ثبت ميدوره 

ای دانشگاه یا بودجه برنامههایي كه از طرف مدیریت تشکیالت، آموزش و ، تنها دوره1379های پیش از سال در مورد دوره 

 است. به صورت آموزشهای ضمن خدمت از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي برگزار شده باشند قابل قبول

یلي بسیج )ویژه اعضا بسیج كاركنان دولت( هركدام های معرفت مقدماتي و تکمسازمان مدیریت، دوره مطابق بخشنامه 

 چند در آنها ساعت دیگری ذكر شده باشد. باشند هرساعت قابل قبول مي 8 معادل

ي همگاني كه توسط هالل احمر برگزار شده باشد، به های اولیه عمومسازمان مدیریت، دوره امداد و كمک مطابق بخشنامه 

 باشند.ساعت قابل قبول مي 8مدت 

 های بهورزی در صورت دارا بودن یکي از شرایط باال در صورتي مورد قبول است كه در زمان استخدام یا حین خدمتدوره 

 به عنوان مدرك تحصیلي برای گرفتن پست سازماني، مورد استفاده قرار نگرفته باشد. 

به بعد قابل درج در  1390، تنها از سالدیقراردا كاركنان کي از شرایط فوق(های آموزشي قابل قبول )با دارا بودن یدوره 

 ر شناسنامه آموزشي آنها نیست.دهای پیش از آن قابل ثبت باشد و دورهشناسنامه آموزشي آنها مي

نمایند، در يمانجام وظیفه  )ابالغ انشایي(درخصوص كارمنداني كه حسب نیاز در محلي خارج از محل وقوع پست سازماني  

های رهجهت شركت در دو اعالم موافقت كمیته آموزشو فرد مزبور توسط مدیر واحد به مدیریت توسعه  معرفيصورت 

ابل احتساب شناسنامه آموزشي قساعات آموزشي گذارنده شده در آموزشي حضوری خارج از دانشگاه مرتبط با محل خدمت، 

ه و شامل این و رشته شغلي بود حکم كارگزینياس های آموزشي الکترونیکي صرفاً براسالزم به ذكر است دوره باشد.مي

 مورد نمي باشد.
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شي گیزشود، مشمول سازوكارهای ان. جزء دوره های بلندمدت محسوب ميو .. MPHاز آنجایي كه دوره های آموزشي  

 گردد. وزش كاركنان نمينظام آم

 ، پزشکان خانواده  و ...كاركنان شركتي و مشمول طرح نیروی انساني  

اهای بیمه روستایي پزشکان خانواده، ماماستخدامي با كاركنان شركتي و مشمول طرح نیروی انساني،  رابطهبا توجه به نبود  

س از تبدیل وضعیت پو گردد های الکترونیکي برای افراد فوق انجام نميبازپرداخت شهریه دورهشناسنامه آموزشي و  ، و ...

و مالك  شوددر وضعیت استخدامي فوق الذكر در شناسنامه آموزشي آنها ثبت نمي های گذارنده شدهاین كاركنان، دوره

 .باشداز بدو استخدام قراردادی، پیماني و رسمي ميهای آموزشي زماني پذیرش و تایید دوره

 های آموزشي در زمان ماموریت آموزشي و مرخصي بدون حقوقشركت در دوره  

زشي و یا در زمان ماموریت آموهای آموزشي دارای مجوز به صورت الکترونیکي و یا حضوری، گذراندن دوره صورتدر  

 گردد.اركنان ثبت نميهای مربوطه در شناسنامه آموزشي كبدون حقوق )مرخصي زایمان(، دوره مرخصي

 تغییر محل خدمت   

فت واحدی كه از آن حقوق دریاس اسانسبت به اصالح محل خدمت خود )بر خدمت آنها جابجا شده محلافرادی كه  

ر قبال بازپرداخت كنند( از قسمت ویرایش اطالعات كاربری سامانه آكادمي، اقدام نمایند. در غیر این صورت دانشگاه دمي

 .شهریه آموزش ضمن خدمت كاركنان مسئولیتي نخواهد داشت

 تغییر رشته شغلي  

شته شغلي در به رابط آموزشي یا گروه آموزشي جهت تغییر ر به اطالع رساني موظفدر صورت تغییر رشته شغلي، كارمند  

  باشد. سامانه آكادمي مي

تباطي با های رشته شغلي قبلي بوده و ارهای آموزشي كه در فهرست آموزشورت تغییر رشته شغلي )شغل(، دورهدر ص 

 شغل جدید كارمند ندارد، قابل محاسبه است.

ندی مشاغل های طبقه بهای اصلي طرحهای فرعي یا رستهشغلي )مشاغل( در رستههای در صورت جابجایي عناوین رشته  

به خواهد به شرط عدم تغییر ماهیت و وظایف رشته شغلي، كلیه دوره های آموزشي گذرانده شده توسط كارمندان محاس

 شد. 

 گواهینامه سخنراني و تدریس  

ا مجری در آن نقش های آموزشي كه كارمند به عنوان مدرس یدوره نراني، ارائه پوستر و ... وهای مربوط به سخگواهینامه 

 شود. در شناسنامه آموزشي محاسبه نميگردد و متعاقباًوره آموزشي تلقي نميدارد به عنوان د

های وزارت متبوع و در راستای ارتقای های آموزشي كه به استناد بخشنامهین جهت مدرسیني كه در اجرای دورههمچن 

اً در جهت ها و ... به صورت سالیانه و بدون مجوز آموزش و امتیازات انگیزشي و صرفت/ اعتباربخشي بیمارستانسطح سالم
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 گردد، صدور گواهي تدریس به صورت داخلي و بدون ارائه گواهي تدریس ازوری كار برگزار ميارتقا سطح دانش و بهره

 امکان پذیر است. های بهداشت و درمان گروه آموزش و صرفاً توسط معاونت

 گواهینامه شركت در دوره های خارج از كشور  

قرر رت بهداشت، ممندسازی وزانپیرو دستور سوم مصوبات مشترك یازدهمین صورتجلسه كمیته راهبری آموزش و توا 

، WHOز جمله اها و موسسات معتبر بین المللي زشي كوتاه مدت صادره توسط سازمانهای آموهای دورهگردید گواهینامه

UNICEF ،UNESCO یا  كه با وزارت متبوع و ها و موسسات بین المللي معتبر، بانک جهاني و یا سایر سازمان

من خدمت مورد تایید ضه آموزشي اند، در صورت ارتباط با رشته شغلي به عنوان دورها قرارداد و یا تفاهم نامه بستهدانشگاه

میته آموزش كبه عهده  ساعت در سال( 30)حداكثر تا  باشد. ارزیابي و تعیین ساعت آموزشي معادل گواهینامه صادرهمي

 باشد. دانشگاه مي

 گواهینامه نوع دوم  

صدور  ، درخصوصمعاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت 05/12/1392د مورخ /5412/209پیرو بخشنامه شماره  

متوقف مه نوع دوم عطای گواهینارساند، تا ابالغ اصالحات جدید آیین نامه مربوطه، ادوم، به استحضار ميگواهینامه نوع 

ه انساني معاونت توسعه مدیریت و سرمای 14/11/1392مورخ  18819/92/100باشد. ضمناً به موجب بخشنامه شماره مي

نظام آموزش كاركنان  سي ارشد به دكتری( از( )مقطع كارشنا2ژوهشي سطح )پ -ریاست جمهوری، گواهینامه تخصصي

صرفاً  متبوع( )در صورت ابالغ رفع توقف از وزارتگردد و استفاده از مزایای اعطای گواهینامه نوع دوم دولت حذف مي

 باشد. ول خدمت هر كارمند امکان پذیر ميیک بار در ط

 كاركنان مامور   

از آن از دانشگاه مقصد  ماه اول( حقوق و مزایای خود را از دانشگاه مبدا و پس 6با توجه به اینکه كاركنان مامور ورودی )در  

برای این كاركنان  وزشيگردد، لذا شناسنامه آمدانشگاه مقصد صادر مينمایند و صرفاً احکام افزایش ساالنه در دریافت مي

و وضعیت  كار ( و واحد محل خدمت )واحد مشغول به ور با انتخاب صحیح سازمان )دانشگاه(گردد و كاركنان مزبایجاد نمي

امانه جهت ارائه به سهای گذرانده توسط عالوه بر دریافت گواهینامه دوره تواننددر سامانه آكادمي، مي استخدامي )مامور(

آموزشي خود را از  هایگردد(، بازپرداخت شهریه دورهدر دانشگاه مبدا انجام مي  دانشگاه مبدا و دریافت ارتقای شغلي )كه

ز انتقال قطعي به پس ا زمان دریافت حقوق و مزایا از این دانشگاه دریافت نموده تا از نظر مالي و معنوی متضرر نگردند.

مدیریت توسعه  توسطهای گذرانده شده در زمان ماموریت( )شامل دوره و كامل دانشگاه نیز، شناسنامه آموزشي تایید شده

گردد. الزم ه ارسال مينلي فرد به این دانشگاو یا معاونت توسعه دانشگاه مبدا همراه با نامه رسمي و یا درج در پرونده پرس

ل لذكر مورد قبوبه ذكر است تایید شناسنامه آموزشي توسط واحدهای تابعه آن دانشگاه و یا مسئولي غیر از موارد فوق ا

 باشد. نمي

پس از خروج به ، گرددلي آنها در این دانشگاه انجام ميامور خروجي از دانشگاه نیز با توجه به اینکه ارتقای شغكاركنان م 

ی مجوز كمیته آموزش های آموزشي دارالکترونیکي این دانشگاه و یا دورههای آموزش اتوانند در دورهصورت مامور نیز مي
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پس از انتقال قطعي، براساس ابالغ خروجي فرد، دانشگاه شركت نمایند. ، مطابق با ضوابط و مقررات این دانشگاه مقصد

 گردد. وسعه برای دانشگاه مقصد ارسال ميشناسنامه آموزشي تایید شده همراه با نامه رسمي از مدیریت ت

 دوره های بهبود مدیریت 

در شركت  لذا امکان ،گردندميب ناز آنجا كه سرپرستاران، سوپروایزرها و كارشناسان مسئول جز مدیران پایه محسو 

دیران پایه )رئیس مبرای سطوح این دوره ها صرفاً باشد و های فوق میسر نميبرای كاركنان با پستهای بهبود مدیریت دوره

 گردد. برگزار مي، میاني و ارشد گروه/ اداره(

 ثبت مشخصات اشتباه در سامانه آكادمي  

وضعیت  عدم ثبت مشخصات فردی صحیح )سازمان محل خدمت، واحد محل خدمت، رشته شغلي، سطح مدیریت، درصورت 

ها انجام ورهه آموزشي و بازپرداخت شهریه دهای آموزشي الکترونیکي در شناسناماستخدامي و مقطع تحصیلي( ثبت دوره

  شود.مين های بعد پرداختی آموزشي در سالهای تا پایان همان سال، شهریه دورهگردد و در صورت عدم پیگیرنمي

نتخاب ا «مامور»و وضعیت استخدامي  «دانشگاه»در صورت مامور بودن فرد، )ورودی یا خروجي(، سازمان محل خدمت  

ر صورت دریافت شود تا امکان دریافت گواهینامه برای مامور ورودی جهت ارائه به دانشگاه مبدا و بازپرداخت شهریه )د

 حقوق و مزیا از این دانشگاه( صورت پذیرد. 

 سامانه آموزش الکترونیک )آكادمي(  

ها ركت در آزمونشنسبت به ثبت نام و كاركنان گردد و بار در سال برگزار مي 2ه آكادمي الکترونیکي در سامان هایدوره 

 باشد. شاهده ميقسمت تقویم آزمون قابل مها در شروع ثبت نام، برنامه تمام آزموناز ابتدای زمان نمایند. اقدام مي

 8عت سا و ساعت شركت در آزمون از گردددقیقه برگزار مي 15پاسخگویي در  سوال جهت 15ها شامل تمامي آزمون 

 باشد.همان روز مي 16 لغایت

شان باشد. خاطر ندقیقه مي 50وی( جهت پاسخگویي در محت 7سوال )از  50آزمون دوره توجیهي بدوخدمت دارای  

 گردد. ه از طریق سامانه اطالع رساني ميساعت بوده ك 2گردد ساعت شركت در این آزمون صرفاً مي

ه، عدم ثبت در صورت وجود هرگونه مشکل در زمان ثبت نام و آزمون از قبیل؛ عدم امکان انتخاب دوره و پرداخت هزین 

زمون، و ... ، ، بازگشت هزینه پس از پرداخت، ثابت ماندن تایمر در محیط آهای مندوره پس از پرداخت هزینه در دوره

سمت تماس ق) در  مهندسین سامانه آكادمي دانشکده مجازیباید با كاركنان جهت دریافت پشتیباني و رفع مشکالت فني 

 باما( تماس حاصل نمایند.

 50 ا گذراندنبكاركنان رسمي و پیماني  با توجه به كاهش امتیاز ساعات آموزشي در فرم ارزیابي عملکرد، 1397در سال  

 اند. بخش را كسب نمودهمتیاز كامل این ساعت آموزش، ا 40با گذراندن ساعت و كاركنان قراردادی 

و   ساعت 45ني؛ و كارشناسان رسمي و پیما ساعت 60با توجه به اینکه مدیران )پایه و میاني( با گذراندن  1398از سال  

مکان ثبت نام دست یابند، ا ارزیابي عملکردكامل بخش آموزش در فرم  توانند به امتیازدر سال مي ساعت 40قراردادی؛

 .اشدبپذیر نميه آموزش الکترونیک امکانبرای كارشناسان در سامان ساعت 60برای مدیران و  ساعت 70بیش از 
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اركنان كجهت مشاهده  مجوز مورد قبول سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در سامانه آكادمي دارایموسسات  لیست 

ل رد قبودر موسسات دارای مجوز مو های آموزشي معرفي شدهبه منظور شركت در هر یک از دوره باشد.در دسترس مي

نساني دانشگاه ، با مدیریت توسعه سازمان و سرمایه اهماهنگي مدیر واحد تابعهبایست با مي كاركنان در لیست،آموزش 

در غیر این  ، جهت شركت در دوره مذكور اقدام گردد؛موافقت گروه آموزش كاركنان این مدیریتمکاتبه شده و در صورت 

 گردد.لحاظ نميوزشي دوره در شناسنامه آموزشي كاركنان صورت ساعت آم

های الکترونیکي و مستندات بازپرداخت شهریه دوره قوانین ومقررات آموزشي، لیست رابطین آموزش واحدهای تابعه دانشگاه 

 باشند. ر در سامانه آموزش قابل دسترس ميهای مرتبط دو اطالعیه

ي واحدهای مور مالترونیک قبول شده توسط كاركنان پس از برگزاری آزمون به اهای آموزش الکبازپرداخت شهریه دوره 

گردد ر نشان ميخاطگردد تا مطابق با دستورالعمل اجرایي بودجه و انضباط مالي همان سال اقدام گردد. تابعه ارسال مي

 گردد. نبوده و هزینه آن بازپرداخت نمي این مورد مشمول (ICDL)های هفتگانه مهارتدوره 

 كارگاهي های حضوریدورهبرگزاری   

احتساب امتیازات  براییکبار ها و...( فقط گردند )اعتباربخشي بیمارستانتکرار مي ساالنههای آموزشي كه به صورت دوره 

 (05/03/392 د، مورخ/620/209زشي وزارت بهداشت به شماره های آموبرگزاری دوره بخشنامهمورد پذیرش خواهند بود ) 

شنامه بخو  1391صورتجلسه یازدهمین كمیته راهبری آموزش و توانمندسازی وزارت بهداشت سال  بازگشت به همچنین 

ستحضار ااداره كل منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، به  26/06/1397د مورخ /4362/209شماره 

های اجرایي، تگاهای توسط دسهایي كه بصورت ملي و منطقهیيها و گردهماها، نشستها، سمینارها، كنگرهرساند همایشمي

های پژوهشي شاعه یافتهگردد، صرفاً به منظور اهای علوم پزشکي یا غیر پزشکي و ... برگزار ميها، نهادها، دانشگاهسازمان

به و  وني بودهمذكور غیرقانصدور مجوز آموزشي برای عناوین و  باشدهای خاص ميو یا اشتراك گذاری تجربیات در زمینه

 باشد.عنوان دوره آموزشي قابل احتساب نمي

كه ابتدای )های آموزشي حضوری پیش بیني شده در تقویم آموزشي تابعه دانشگاه، نسبت به اجرا نمودن دوره واحدهای 

ی نظام آموزش ه راهبردكمیت های حضوریمطابق با بخشنامه برگزاری كارگاهنمایند( هر سال به مدیریت توسعه ارسال مي

شده در بخشنامه  . بدیهي است در صورت عدم رعایت ضوابط ذكرنماینداقدام ميكمیته آن و اخذ مجوز از  كاركنان دانشگاه

، عدم ارسال مستندات نفر فراگیر 25 كارگاه برگزار شده، برگزاری كارگاه با بیش ازعنوان با  گروه هدفهمانند عدم مطابقت 

، 97د//49221/110شماره بخشنامه كمیته آموزش به )  .گرددابطال ميو ... مجوز صادر شده،   مستندسازی، جعل در كامل

 (23/03/1395مورخ  94د//21891/110)مصوب كمیته راهبردی نظام آموزش كاركنان به شماره  (19/12/1397مورخ 

ب كس های پیش آزمون و پس آزمون و% ساعت آموزش، شركت در آزمون  75الزم به ذكر است حضور كاركنان در  

 باشد. نمره قبولي در آن الزامي مي

(، و 23/03/1395مورخ  94د//21891/110مطابق با مصوبه كمیته راهبردی نظام آموزش كاركنان دانشگاه )به شماره  

وزشي آمسقف ساعات  (، 10/04/1392) وزارت بهداشت صورتجلسه دوازدهمین كمیته راهبری آموزش و توانمندسازی

ی توانمندی ها -2ساعت و  20ماعي، حداكثر فرهنگي و اجت-1های عمومي؛ های حضوری كارگاهي، برای دورهدوره

 باشد.  ساعت مي 34های شغلي؛ حداكثر و برای دورهساعت  30عمومي، حداكثر 
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 ه مدرسینرزومارسال  باشد لذابا كمیته آموزش مياز آنجا كه تایید صالحیت مدرسین معرفي شده جهت اخذ مجوز،  

 باشد. مي ماه قبل از تاریخ برگزاری( از كمیته آموزش الزامي 3تا  1ذ مجوز )حداقل همراه با فرم درخواست اخ

نماینده ه عنوان ب، زمان برگزاری پیش آزمون و پس آزمون و... در تمام ساعات برگزاری كارگاهحضور رابط آموزشي واحد  

 شند. و مسئولین برگزاری كارگاه باید تعامل كامل را با ایشان داشته با ودهو ناظر گروه آموزش الزامي ب

امه درخواست اخذ ، نماه قبل از تاریخ برگزاری 2داقل های كشوری، واحد تابعه باید حدر صورت تمایل به برگزاری دوره 

  ارسال نماید.  مجوز را به همراه مستندات مربوطه به مدیریت توسعه و معاونت تخصصي در وزارت متبوع

ضور آنان شود برای مدت حمي های آموزشي كوتاه مدت بخشي از وظایف كارمندان محسوباز آنجا كه شركت در دوره 

شركت نمایند  های مربوطهد آموزش كاركنان دانشگاه در كالسبایست با هماهنگي واحهای آموزشي الزامي، ميدر كالس

 باشد. استحقاقي نميه استفاده از مرخصي و  نیازی ب

 و واحدهای تابعه دانشگاه  رابطین آموزشيشرح وظایف   

ملکرد واحدهای عگردد، امتیاز ارزیابي ارائه گردیده است. خاطر نشان مي در ذیلشرح وظایف رابطین آموزشي واحدهای تابعه 

وزشي ساالنه و اقدام تابعه از مجموع امتیاز رابط آموزشي در انجام وظایف خود و امتیاز كسب شده توسط واحد در ارسال تقویم آم

 جهت اجرای آن مي باشد. 

بدیل )پس از ت فردی اطالع رساني به پرسنل درخصوص سامانه آموزش الکترونیک، ثبت نام، آزمون، اصالح مشخصات 

 های الزم های آموزشي و ... و ارائه راهنمایي، بخشنامهوضعیت(

كاركنان  های آموزش ضمن خدمتاطالعات در شناسنامه آموزشي كاركنان باید با صحت كامل و مطابق آیین نامهورود  

 )با هماهنگي با گروه آموزش( دانشگاه انجام گیرد.

 سامانه آذرخش توسط رابط آموزشي. رعایت محرمانگي دسترسي كاربری 

رقراری لینک بین ب، با توجه به 1395از سال  )با هماهنگي با گروه آموزش(های آموزشي خارج از دانشگاه. ثبت گواهینامه 

م در شناسنامه صورت مستقی های آموزشي كاركنان بهه آموزش مداوم جامعه پزشکي، دورهسامانه شناسنامه آموزشي و سامان

یا پرسنل  های مشمول، وصرفاً در صورت عدم ثبت دوره رشتهو  باشدو نیازی به ثبت توسط رابطین نمي گرددثبت مي

 انتقالي به آن واحد پس از اصالح محل خدمت در آن سامانه، به گروه آموزش اطالع داده شود. 

ا گروه آموزش، در ب)با هماهنگي  .آنثبت  و هاشده پرسنل انتقالي از سایر دانشگاهپیگیری ارائه شناسنامه آموزشي تایید  

 شود(ه آموزشي به صورت یکجا كانورت ميصورت امکان شناسنام

خالصه  ت درج شده دردریافت گزارش ساعات آموزشي گذرانده شده پرسنل از سامانه آذرخش و مطابقت آن با اطالعا 

 احکام پرسنلي. )پس از ارسال اطالعیه گروه آموزش در این خصوص(

به آموزش  های شفاهي و كتبي موارد مربوطپیگیریهای گروه آموزش در واحد تابعه و اطالعیه درخصوصع رساني اطال 

های بخشنامه سال مطابق با 2تثبیت رابط آموزشي به مدت حداقل و تعامل كامل رابط آموزشي با گروه آموزش ، كاركنان

 .آموزشي

شمول و لي میهای تحصم جامعه پزشکي برای مقاطع و رشتهآموزش مداوهای رهاطالع رساني درخصوص نحوه محاسبه دو 

 مربوطه. سایر قوانین
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 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 کارکنان گروه آموزش ضمن خدمت

 

های آموزشي در واحدها مطابق با دستورالعمل و پیگیری ارسال مستندات از مسئول نظارت كامل بر برگزاری صحیح كارگاه 

گردد لذا در واحد تلقي مي نماینده این گروهوان . از آنجایي كه رابط آموزشي به عنبرگزاری كارگاه به گروه آموزش كاركنان

( و نظارت كامل بر فرآیند و تعامل كامل و ... هاهای آموزشي )برگزاری آزمونحضور ایشان در تمام ساعات برگزاری كارگاه

 باشد. مسئول برگزاری كارگاه الزامي مي با

، رابط آموزشي مسئول گرددل اعالم ميه در ابتدای هر ساهمچنین پس از موافقت اولیه با تقویم آموزشي واحدهای تابعه ك 

 باشد. برگزاری مطابق با دستورالعمل مي های اعالم شده جهت اخذ مجوز اصلي وپیگیری دوره

 


