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 این نامه بدون مهر دبیرخانه فاقد اعتبار می باشد.

 دانشجويي و فرهنگي و دارو و غذا اطالعات، فناوري و تحقيقات آموزشي، بهداشتي، درمان، امور محترم هاي معاونت
 سالم علیکم؛

احتراماً، با توجه به تشکیل اولین جلسه کمیته اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه به  با صلوات بر محمد و آل محمد؛با صلوات بر محمد و آل محمد؛                            

های آموزشی کلیه نامه نظام آموزش و توانمندسازی کارکنان غیر هیأت علمی، برنامه و ضوابط اجرای دورهو آیین 32/3/23ورخ م 30002شماره 

 گردد.مشاغل آن واحد به شرح ذیل جهت استحضاروابالغ به مسئولین ورابطین محترم آموزشی اعالم می

که در چارچوب ضوابط نظام آموزشی  23ها برای اجراء در سال و مدیریت هاهای شغلی طراحی و پیشنهاد شده توسط معاونتبا آموزش .1

های ذیربط و با دریافت توانند با هماهنگی معاونتو مقررات مربوطه و در قالب سقف سالیانه باشد موافقت گردید. لذا واحدهای تابعه می

 یند.عناوین آموزشی در بازه زمانی تعیین شده نسبت به اجرای آنها اقدام نما

-سقف ساعات آموزشی سالیانه برای کارمندان جهت برخورداری از تمامی امتییازات آموزش برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم و فوق .3

-ساعت خواهد بود و دوره 130لیسانس و باالتر حداکثر ساعت و فوق 120ساعت، مدارک تحصیلی لیسانس حداکثر  150دیپلم حداکثر 

 های بعد نخواهد بود. سازی برای سالپذیرش و قابل ذخیره های مازاد بر آن مورد

های ویژه مدیران دانشگاه که توسط اداره آموزش طراحی و کلیه مدیران محترم سطوح میانی و پایه ملزم هستند در طول سال در آموزش .2

 اجرا خواهد شددرقالب سقف فوق الذکر  شرکت نمایند.

التدریس در صورت برگزاری دوره در صبح و عصر با احتساب نهار به مبلغ بدون لحاظ هزینه حقافزار و غیره هزینه پذیرایی و نوشت .4

گردد. الزم به ذکر است واحدهای تابعه با رعایت سقف اعتباری بینی میریال پیش 35000ریال و در غیر این صورت به میزان  05000

 کنندگان در دوره خواهد بود.های کلی دانشگاه و به تعداد شرکتر ساسیتفوق در انتخاب نوع پذیرائی مختار بوده ولی تهیه غذا براب

های آموزشی که برگزار خواهد شد افزار آموزشی مجریان دوره فعالً  تا اطالع بعدی از صدور گواهینامه برای دورهبا توجه به تعویض نرم .5

 هد گردید.ها بعداً اعالم خواخودداری فرمایند. چگونگی و نحوه صدور گواهینامه

های های آموزشی، مباحث و سرفصلها و رابطین آموزشی واحدها باید نظارت کافی بر کیفیت و نحوه اجرای دورهها، مدیریتمعاونت .0
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نفر  10ارایه شده، میزان ساعت تدریس، انتخاب مدرسین با مقاطع تحصیلی باالتر ) حداقل یک مقطع باالتر از فراگیران( و رعایت حداقل 

 ها داشته باشند.تکمیلی را در اجرای دوره 4کنندگان در کالس و لحاظ فرم شماره نفر شرکت 40ثر و حداک

ساعت با رعایت تخصصی بودن و معرفی واحد آموزش  50آموزش بازآموزی مداوم جامعه پزشکی برای مشمولین )کارشناس، پزشک(  .0

 در سقف سالیانه مورد پذیرش خواهد بود.

الذکر در تمدید قرارداد های فوقهای آموزشی تخصصی و عمومی شرکت نمایند. بنابراین آموزشتوانند در دورهکارکنان قراردادی می .8

 ایشان احتساب خواهد شد.

) کتاب و  منابع اند الزم است قبل از اجرای دورهبینی عناوین آموزشی پیشنهاد دادههای غیرحضوری را در پیشواحدهایی که دوره .2

در غیر این دوره را به تأیید معاونت و مدیریت تشکیالت، آموزش و بودجه برنامه ای برسانند  ساعتو همچنین  جزوات( تدوین شده

 برگزار شده فاقد مجوز خواهد بود. صورت دوره

 و التدریسحقتوانند از مزایای های آموزشی مصوب می، مدرسین دوره23با توجه به مصوبات اولین جلسه کمیته اجرایی در سال  .10

تواند به میزان برخوردار گردند. در صورتی که مدرس فقط درخواست گواهی تدریس را داشته باشد مسئول آموزش می تدریس گواهی

اهی تدریس صادر نماید . اما در تدریس ایشان در وقت اداری یا غیر وقت اداری با ضمیمه نمودن برنامه کالسی و تایید مدیر واحد، گو

 التدریس ارسال مدارک به شرح ذیل الزامی خواهد بود. صورت درخواست حق

 خوردگی به تأیید )مهر و امضا( مدیر واحد مربوطه برسد.التدریس بطور کامل تکمیل و بدون قلمالف( فرم حق

 با امضاء مدیر باشدب( برنامه کالسی شامل نام دوره، تاریخ، ساعت برگزاری، نام مدرس 

کاری مدرسان دقیقاً مشخص و مرخصی ساعتی و یا روزانه اخذ شده پس از ثبت و تأیید و مهمور شدن توسط پ( برنامه شیفت

 کارگزینی، ضمیمه گردد لذا به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 التدریس نخواهند بود.ت( مستخدمین که آموزش جزو وظایف سازمانی آنهاباشد مشمول دریافت حق

 التدریس اعضای هیأت علمی طبق ضوابط مربوط به ایشان و سایر کارکنان با ضوابط ذیل پرداخت خواهد شد.ث( احتساب حق
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  671671تقسیم بر تقسیم بر   22مبلغ یک ساعت تدریس برابر است با ) حق شغل + حق شاغل+ مدیریت ( ضربدر مبلغ یک ساعت تدریس برابر است با ) حق شغل + حق شاغل+ مدیریت ( ضربدر 

 

ز اجرای دوره مراتب را به مسئول آموزش واحد ابالغ تا ایشان امکان نظارت کافی بر های آموزشی الزم است یک هفته قبل امجریان دوره .11

 حسن اجرای دوره و ارزیابی کالس را داشته باشند.

های علوم پزشکی برگزاری نمایند یک ماه قبل از های محترمی که در نظر دارند دوره آموزشی در سطح کشوری و یا سایر دانشگاهمعاونت .13

های ضمیمه را تکمیل و جهت اخذ مجوز از کمیته راهبری وزارت متبوع به اداره آموزش کارکنان ارسال نمایند. الزم به رماجرای دوره ف

 هایی که بدون اخذ مجوز کمیته برگزارشده باشند فاقد هر گونه امتیاز خواهند بود.ذکر است دوره

های تخصصی یزش آموزش و توانمندسازی کارکنان منوط به طی دورهبا توجه به اینکه برخورداری از امتیازات و ساز و کارهای انگ .61

های آموزشی متاسب با باشد لذا مجریان و مسئولین آموزشی واحدها، کارکنان را به دورهمتناسب با رشته شغلی و پست سازمانی فرد می

غ انشایی( در محلی خارج از پست سازمانی اما در صورتی که کارمند بر حسب نیاز واحد) ابالپست سازمانی ایشان معرفی نمایند. 

های آموزشی متناسب با پست سازمانی خود نیز تواند در دورهنماید با مجوز مدیر یا مسئول مستقیم خود میخویش انجام وظیفه می

 در قالب سقف سالیانه شرکت نمایند. 

های آموزشی مصوب، ضوابط و لذکر در اجرای دورهارابطین و مجریان محترم آموزش واحدها موظف هستند ضمن رعایت مراتب فوق .14

 شرایط اعالمی در این بخشنامه را به آگاهی کلیه همکاران آن واحد برسانند. 

 
 

 

 تشكر با 

 نازآور حسين دكتر 

 منابع و مديريت توسعه معاونت جانشين
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