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 :كاركنان آموزش نظام

 را آموزشی دادهاي درون كه شود می اطالق آموزشی تنیده درهم عناصر و اجزاء ، ساختارها از اي مجموعه به

 عملكرد بهسازي امكان هك اي نه گو به كند می تبديل آموزشی بروندادهاي به آموزشی يندهايآفر طريق از

 .نمايد فراهم را سازمانی و فردي

 است....و ، مادي ، مالی ، انسانی منابع ، آموزشی اهدافدرون دادهاي آموزشی چیست؟  

 و آموزشی فناوري آموزشی، مختلف رويكردهاي درسی، و آموزشی هاي برنامهچیست؟  آموزشی فرايندهاي

 ت.......اس و ارزشیابی مختلف هاي تكنیک

 نیاز مورد نگرش و سازمانی و شغلی مهارت و دانش از برخوردار فراگیرانچیست؟   آموزشی بروندادهاي

 

 ن:سیر تاریخی آموزشهای ضمن خدمت در ایرا

  گذشته زمانهاي از شاگردي استاد (1

  آهن راه فنی هنرستان تاسیس 1314 سال (2

  تلفن و تلگراف و پست وزارت در آموزشگاهی كار به آغاز 1318 سال (3

از جمله  سازمانها و موسسات ساير و كشاورزي بانک نفت، ملی شركت در آموزشی مراكز تاسیس (4

  دارايی وزارت و گمرك

  گرفت قرار دولت فعالیتهاي قلمرو در كاركنان خدمت ضمن آموزشهاي 1327 سال از (5

نسانی ا نیروي تربیت و خدمت ضمن آموزش كشور، اداري عالی شوراي تاسیس با 1342 سال در (6

 كرد پیدا بهتري وضعیت

 بیشتري انسجام و نظم خدمت ضمن آموزش كشوري، استخدام جديد قانون با همگام 1345 سال در (7

 .كرد پیدا

مكلف  دولتی سازمانهاي و ها وزارتخانه ، 1345 كشوري استخدام جديد قانون چهارم فصل براساس (8

 بپردازند آموزش مساله به كه شدند

 و اداري امور سازمان تصويب به اجرا از قبل بايد سازمانها آموزشی هاي نامهبر قانون اين موجب به (9

 برسد كشور استخدامی

 در بیشتر كیفیت و هماهنگی منظور به كاركنان آموزش به مربوط امور كلیه ترتیب بدين (10

 .گرديد متمركز كشور استخدامی و اموراداري سازمان
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 كشور استخدامی و اداري امور سازمان ي،كشور استخدام قانون 44 ماده 3 تبصره براساس (11

 تاسیس) .كند تاسیس دولت مستخدمین اداري فنون و مديريت آموزش براي موسسه اي گرديد مكلف

 (دولتی مديريت آموزش مركز

 وزارتخانه ها و سازمانها در كاركنان خدمت ضمن آموزش مراكز و واحدها تشكیل با آن از پس (12

 يافت توسعه بلندمدت سپس و مدت كوتاه ههاي دور برگزاري ،

 

  ایران در دولت كاركنان آموزش نظام پیشینه
  1363 سال - دولت كاركنان آموزش نظام اولین (1

  1380 سال - دولت كاركنان نظام آموزش دومین (2

 1390 سال - دولت كاركنان آموزش نظام سومین (3

 

 نظامهای منابع انسانی مبتنی بر قانون مدیریت  خدمات كشوری : 

 حقوق و دستمزد -4 ورود به خدمت و استخدام -1

 آموزش و توانمندسازي -5 انتصاب مديران -2

   ارتقاء شغلی كارمندان -3

 

 رابطه نظام آموزش و توانمند سازی با سایر نظامها :

 ( رابطه نظام آموزش و توانمند سازی با ورود به خدمت و استخدام : 1

 يک رسمی خدمت به ورود از قبل نمايند می كسب را رسمی استخدام به ورود شرايط كه كسانی : 46ماده 

طی دوره هاي اطمینان از لیاقت ،  صورت در و كرد خواهند ،طی باشد می سال سه آن مدت كه را آزمايشی دوره

 .شد خواهند منظور رسمی مستخدمان جزء خدمت و تائید گزينش  آموزشی
 

 : انتصاب مدیران ( رابطه نظام آموزش و توانمند سازی با 2

 با متناسب مديران آموزش براي را مؤثري اجرايی هاي سامانه و ها برنامه است موظف سازمان : 56 ماده

 اشد ب می ربط ذي هاي دوره طی به منوط مديران ارتقاء و انتصاب هرگونه و نمايد تنظیم ... و وظايف
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 : ارتقاء شغلی( رابطه نظام آموزش و توانمند سازی با  3

 عواملی براساس و گیرند می قرار مقدماتی رتبه در استخدام بدو در مربوط شاغلین: يک( )تبصره 65 ادهم

 میزان و آموزشی هاي دوره طی ،برجسته خدمات انجام ها، مهارت افزايش خالقیت،میزان ابتكارو نظیر

 پايه، سطوح به وطمرب تجربه مدت حداقل طی و مكتسبه امتیاز حسب و ارزيابی رجوع ارباب رضايت جلب

 .ديابن می ارتقاء عالی و خبره ارشد،
 

 : پایه رتبه به  ارتقاء الف (شرایط

 آموزشی نظام چارچوب در آموزشی دوره ساعت 300 گذراندنو ارزيابی نمره از امتیاز درصد 60 حداقل كسب-

 دولت كارمندان

 : ارشد   رتبه به  ارتقاء ب (شرایط

 آموزشی نظام چارچوب در آموزشی دوره ساعت 250 گذراندنو ارزيابی نمره زا امتیاز درصد 70 حداقل كسب-

 دولت كارمندان

 :  خبره  رتبه به  ارتقاء (شرایط ج

 نظام چارچوب در آموزشی دوره ساعت 200 گذراندنو  ارزيابی نمره از امتیاز درصد 80 حداقل كسب-

 دولت كارمندان آموزشی

 :  عالی  رتبه به  ارتقاء (شرایط د

 نظام چارچوب در آموزشی دوره ساعت 150 گذراندنو  ارزيابی نمره از امتیاز درصد 90 حداقل كسب -

 دولت كارمندان آموزشی

 

 : حقوق و دستمزد( رابطه نظام آموزش و توانمند سازی با  4

 ، مهارت و آموزشی هاي دوره تحصیالت، نظیر عواملی براساس قانون اين مشمول شاغلین كلیه :66 ماده

  باشد می امتیاز ( 4500 )حداكثر و ( 1000 ) حداقل كه شاغل حق امتیاز از تجربه و مهارت و خدمت سنوات

 شد . خواهند مند بهره

امتیاز ( به كارمند تعلق  500در اين خصوص به ازاي هر يک ساعت دوره آموزشی مصوب ، نیم امتیاز )حداكثر 

 می گیرد . 

 مرخصی سال سه از حداكثر خود خدمت طول در توانند می اجرايی هاي دستگاه كارمندان (:1تبصره  ) 84 ماده

 مربوط رشته در تخصصی عالی تحصیالت ادامه براي مرخصی كسب كه درصورتی نمايند استفاده حقوق بدون

 .است افزايش قابل سال دو مدت تا باشد كارمندان شغل به
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 كارمندان زیتوانمندسا خدمات كشوری : قانون مدیریت  نهم فصل

 قانون به توانمندسازي كاركنان پرداخته است  63 تا 58 مواد-

 كارمندان می بايست موارد ذيل مورد توجه قرار گیرد : آموزش نظام طراحیدر : 58ماده 

 شغل با نگرش كارمندان و مهارت دانش، سازي متناسب (1

 كارمندان در انگیزه ايجاد (2

 انسانی منابع هاي نظام ديگر با تعامل (3

 كارمندان ارتقاء و آموزش بین ارتباط ايجاد (4

 آموزش سرانه حداقل نمودن مشخص (5

 

 و تبصره ذيل آن : 59 ماده

 شده  نظام بازطراحی براساس مديران و كارمندان آموزش ريزي برنامه به ها دستگاهالزام  (1

 شده تصالحی تعیین و خصوصی دولتی پژوهشی و آموزشی مؤسسات و ها دانشگاه توان از گیري بهره (2

 ارزشیابی و اجرا آموزشی، طراحی  آموزشی، نیازسنجی هاي حوزه در

  

 كشور از خارج آموزشی هاي بورس و تبصره ذيل آن : 60 ماده
 

 با متناسب و سازمان طريق )از .گردد نمی دانشگاهی تحصیلی مدرك اخذ به منجر كه هايی بورس (1

 دستگاه( وظايف

وزارت  نظر با)گردد  می دانشگاهی تحصیلی مدرك اخذ هب منجر كه آموزشی هاي دوره و ها بورس (2

 فناوري ( و تحقیقات علوم، وزارت و پزشكی آموزش و بهداشت،درمان
 

 مدرك اخذ به منجر آموزشی كه هاي دوره به اجرايی هاي دستگاه كارمندان اعزام ممنوعیت : 61 ماده

 ممنوع است . گردد می آن معادل يا دانشگاهی تحصیلی

 .باشند می خود خاص مقررات مشمول يثارگرانا :تبصره
 

 كارمندان توان افزايش و توانمندسازي : 62 ماده

 اقدام خود شغلی هاي و توانايی ها مهارت افزايش و توانمندسازي به نسبت همواره موظفند كارمندان (1

 .نمايند

سنجی  توان و نتوا افزايش براي الزم الگوهاي و ها شیوه بايد اداري و استخدامی كشور سازمان (2

 .نمايد ابالغ و تهیه را كارمندان
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اجرايی فصل نهم قانون مديريت  نامه آيین تدوين ن اداري و استخدامی كشور موظف بهسازما : 63 ماده

 تصويب می باشد. جهت وزيران هیأت به آن ارسال و خدمات كشوري

 قانون مدیریت خدمات كشوری : نهم فصل اجرایی نامه آیین

 ابالغ و زير تدوين ويژگیهاي و اصول رعايت با ماه شش ظرف اجرايی هاي دستگاه آموزش ظامن :1 ماده

 :شود

 انسانی توانمندسازي سرمايه و آموزش در راهبردي رويكرد كاربست  -

  كارمندان معنوي نگرش و مهارت دانش، افزايش -

  انسانی منابع هاي نظام ديگر با تعامل برقراري -

  فرايند در تر فعال مشاركت جهت مديران و كارمندان رونید انگیزش افزايش-

 .مديران و كارمندان آموزشی سرانه و گذاري سرمايه سرانه تدوين -

 مختلف سطوح در توانمندسازي و آموزشی هاي فعالیت و ها برنامه اثربخشی ارزشیابی -

 سطح سه در را خود كارمندان وزشیآم هاي برنامه و راهبردها ، اهداف موظفند اجرايی هاي دستگاه :2 ماده

 نتايج و اجرا طراحی،( ساله يک هاي دوره )براي مدت كوتاه و( ساله پنج هاي دوره براي) مدت میان راهبردي،

 .نمايند ارزشیابی را آن
 

 ساعت سرانه اساس را بر خود كارمندان توانمندسازي و آموزشی اعتبارات اجرايی هاي دستگاه :3 ماده

 .نمايند بینی دستگاه پیش سنواتی بودجه در مديران و انكاركن آموزش
 

 آموزش مشاوره خدمات و موسسات آموزشی و مراكز اعتبارسنجی و صالحیت تعیین نحوه دستورالعمل :4 ماده

 .شد خواهد ابالغ و تدوين توسط معاونت آنها خدمات از مندي بهره نحوه و
 

 عنوان شرط به شود می برگزار كاركنان و توانمندي مهارت ايشافز هدف با كه آموزشی دوره هاي كلیه :5 ماده

 .شد خواهد محسوب شغلی و انتصاب ارتقاء نظام
 

 آموزشی هاي بورس توزيع نحوه:6 ماده

 به خود مديران و كارمندان وتوانمندسازي آموزش عملكرد انعكاس در اجرايی هاي دستگاه تكلیف:7 ماده

 (مرتبط سامانه رد) كشور استخدامی و اداري سازمان

 

 

 
 



7 
 

 :دولت كارمندان آموزش نظام با مرتبط های بخشنامه
 30/01/1390بخشنامه مورخ  (1

 04/12/1390بخشنامه مورخ  (2

  15/12/1390بخشنامه مورخ  (3

 14/11/1392دولت مورخ  كاركنان آموزش نظام اصالحیه بخشنامه  (4

 05/09/1393تصويب نامه مورخ  (5

 04/11/1396مورخ  اي حرفه مديران عمومی شايستگی هاي توسعه و ارزيابی نحوه دستورالعمل (6

 

 انواع آموزشهای ضمن خدمت كاركنان و مدیران: 
 (مدير تربیت معنوي، تعالی) مديريتی آموزشهاي (1

 عمومی آموزشهاي (2

 عمومی مشاغل آموزشهاي (3

 اختصاصی مشاغل آموزشهاي (4

 مديران تخصصی آموزشهاي (5

 

 ندارد : تهیه و تدوین محتوا و منابع آموزشی استا

مسئول تهیه و تدوین محتوا و منابع آموزشی  انواع آموزشها

 استاندارد
 مدير( تربیت معنوي، )تعالی مديريتی آموزشهاي-1

 عمومی آموزشهاي-2 مركز آموزش مدیریت دولتی

 عمومی مشاغل آموزشهاي-3

 اختصاصی مشاغل آموزشهاي-4

 مديران تخصصی آموزشهاي-5 دستگاههای اجرایی
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 تبیین نظام آموزش :
 :است شده تدوين ماده 16 و بخش 8 در آموزش نظام

 آموزش نظام كلیات :اول بخش

 آموزش راهبري و مديريت ساختار :دوم بخش

 كارمندان آموزش فرآيند :سوم بخش

 مديران و كارمندان آموزش ساختار :چهارم بخش

 شغلی مهارت :پنجم بخش

 آموزشی هاي فعالیت سپاري برون :ششم بخش

 شها آموز انگیزشی كارهاي سازو و امتیازات آموزشی، هاي گواهینامه :هفتم بخش

 دولت كارمندان ارزشیابی و اطالعات مديريت :هشتم بخش

 

 آموزش نظام كلیات :اول بخش
 اصطالحات و تعاریف :1 ماده

 كشوري خدمات مديريت قانون : قانون

 ماده مستثنیات رعايت با كشوري خدمات مديريت قانون 5 ادهم موضوع اجرايی هاي دستگاه :اجرايی دستگاه

117 

  در كارمندان آموزش نظام چارچوب در كه است آموزشی هاي فعالیت و ها برنامه تمامی : كارمندان آموزش

 و پیمانی ، رسمی ( و مديران كاركنان از كارمندان) اعم توانمندي و شايستگی سطح بهبود و افزايش راستاي

 .شودمی  اجرا و طراحی اجرايی ههايكارآمدي دستگا و وري بهره ارتقاء منظور به معین ارك انجام
 

 گرفته كار به كشوري خدمات مديريت قانون 32 ماده تبصره اجراي در كه افرادي :نمعی كار قرارداد كارمندان

 .اند گرديده وضعیت تبديل وزيران هیئت 1384تصويب نامه سال  براساس يا و شوندی م
 

 دستگاه يک آموزشی اهداف تحقق چگونگی كه گردد می اطالق آموزش كلی رويكردهاي به  :آموزش راهبرد

 .كند می مشخص را اجرايی
 

 جمهوري دولت اختیار در المللی بین موسسه يا و خارجی دولت يک كه است امكانی و فرصت :آموزشی بورس

 كوتاه آموزشی دوره چند يا دريک آن از استفاده با وانندت می مديران و كارمندان و دهد می قرار ايران اسالمی

 مهارتهاي و دانش افزايش موجب و داشته ارتباط آنان آينده يا جاري وظايف و شغل با كه كشور از خارج مدت

 .نمايند شركت شود، می آنان شغلی
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 آموزشی راهبردهاي و اهداف براساس كه است هدفمند آموزشی فعالیتهاي و اقدامات مجموعه :آموزش برنامه

 .شودمی  طراحی ( ساله يک) مدت كوتاه( ساله 5 )مدت میان راهبردي، سطح سه در اجرايی دستگاه
 

 سمتهاي استثناء به اجرايی، دستگاههاي سرپرستی و مديريتی پستهاي عناوين تمامی :اي حرفه مديران

 تلقی هاي حرف مديران آنان، همتراز و كشوري خدمات مديريت قانون 71 ماده موضوع سیاسی مديريت

 .شوندیم
 

 جدا و مستقل تهاي مهار قالب در شغلی صهاي تخص كه است شغلی شهاي آموز از شكلی :پودمانی آموزش

 و میكند ايجاد را خاصی دانش و مهارت شها، آموز از يک هر و شده داده آموزش كارمندان به هم از

 .میشود جامعتر و جديد دانش يا و مهارت يک جاداي به منجر آموزشها ساير كنار در حال عین در
 

 از خدمت سنوات طی در كارمندان توسط شده كسب ارتباطی و فنی شناختی، ظرفیت و توانايی :شغلی مهارت

 .گردد می شغل يک وظايف دقیق و درست انجام موجب كه تجربه يا آموزش طريق
 

 : راهبردها و اهداف ، اصول :2 ماده
 

 ش كارمندان دولت  الف ( اصول آموز
  انسانی منابع نظامهاي ساير با بیرونی ارتباط و درونی ارتباط برقراري   :سیستمی نگرش اصل

 و شغلی عمومی، هاي جنبه در اختصاصی و عمومی مشاغل آموزشی نیازهاي گرفتن نظر در  :جامعیت اصل

 ها دوره ساختار در مديريتی

  تحوالت و تغییرات بر مبتنی احیبازطر و بازنگري  :تغییرات به توجه اصل

 انداز، چشم با دستگاهها كاركنان آموزش هاي برنامه و راهبردها اهداف، همسوسازي  :راهبردي نگرش اصل

 سازمانی و ملی توسعه هاي برنامه و كالن هاي مشی خط و اهداف

 آموزش فرآيند در یغیردولت و دولتی پژوهشی و آموزشی موسسات و مراكز مشاركت: مشاركت و همكاري اصل

 دولت كارمندان توانمندسازي و

 الزم بازخوردهاي نمودن فراهم و آموزش نظام مستمر بررسی و شناسی آسیب : مستمر بازخورد و اصالح اصل

 بازنگري و اصالح جهت

 دولت كارمندان آموزش اهداف :ب

 دولتی بخش در انسانی سرمايه كیفی سطح ءارتقا هدف كلی :

 اهداف جزئی :

 سازمانی و شغلی نگرش + مهارت + دانش توسعه و يجادا 
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 برمبناي سازمانی فرهنگ و اسالمی اخالق ايجاد 

 انسانی و اسالمی هاي ارزش 

 كارمندان (اجتماعی و فرهنگیعمومی ) نگرش و مهارت دانش، و ها آگاهی توسعه 

 مديريتی ظايفو و ها نقش ايفاي با اي حرفه مديران تربیت و توسعه 

 

 های آموزش كارمندان دولتج:راهبرد
 سازمانی هاي راهبردي با آموزش سازي همسو (1

 آموزش فرآيندهاي عناصر بین تعامل رويكرد (2

 كاركنان نیازهاي با آموزش تناسب (3

 توسعه و يادگیري براي درونی انگیزش (4

 آموزش به مديران تعهد سطح افزايش (5

 آموزش اثربخشی افزايش (6

 آموزشی خدمات تامین در مانیساز برون و درون هاي ظرفیت از استفاده (7

 اسالمی اخالق و معنوي رشد و خودسازي انگیزه ايجاد (8

 آموزشی نوين هاي مدل و ها روش از استفاده (9

 ها دستگاه به اختیارات تفويض (10

 ها دستگاه آموزش بر نظارت (11

 كاربردي و مدت كوتاه آموزشهاي رويكرد بر تمركز (12
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 كارمندان آموزش راهبری و مدیریت ساختار :آموزش نظام دوم بخش

 كارمندان آموزش چرخه :3 ماده

 آموزشی گذاري مشی خط  

 آموزشی ريزيبرنامه  و طراحی 

 اجراء  

 آموزشی ارزشیابی و نظارت 

 

 تکلیف دستگاه در چرخه آموزش كارمندان :

 برنامه و طراحی آموزشی، نیازسنجی گذاري، مشی خط) آموزش چرخه سازي مستند و طراحی (1

 آموزش كیفیت مديريت استاندارد اساس بر ( آموزشی ارزشیابی و نظارت زشی،اجرا،آمو ريزي

 كارمندان

 و استانها  دستگاه ستاد درسرمايه انسانی  كمیته تشكیل (2

 
 كارمندان توانمندسازی و آموزش انسانی سرمایه كمیته اختیارات و وظایف

 آموزشی سیاستگذاري (1

 آموزشی ريزي وبرنامه طراحی (2

 آموزشی یابیوارزش نظارت (3

 

 دولت كارمندان آموزش فرآیند:سوم بخش

 آموزشی گذاري مشی خط (1

 آموزشی ريزي وبرنامه طراحی (2

 ها آموزش اجراي (3

 آموزشی  ارزشیابی (4
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 خط مشی گذاری آموزشی(1

 دولت كارمندان آموزش كالن راهبردهاي و اهداف (1

 اجرايی دستگاه آموزش راهبردهاي و اهداف (2

 رايیاج دستگاه آموزش هاي برنامه (3

 

 ریزی آموزشی وبرنامه (طراحی2

انجام می گردد كه در نهايت منجر به  فرديو   شغلی، سازمانیدر سه سطح  الف( نیازسنجی آموزشی :

 طراحی استاندارد آموزشی هر شغل می گردد .

      و  اهداف و راهبردهاي آموزشی كارمندان دولتدر اين مرحله   آموزشی :ب( تدوين برنامه هاي 

         هر يک در سه سطح راهبردي ،میان مدت و  اف و راهبردهاي سازمانی دستگاههاي اجرايیاهد

  .كوتاه مدت در نظر گرفته می شود

 ، بخشنامه اصالحیه نظام آموزش كاركنان( 1پیوست ) 6به استناد ماده  ( تدوين برنامه آموزشی ساالنه :پ

ی ساالنه كارمندان و مديران را كه در چارچوب اهداف و سـتگاههاي اجرايـی موظفنـد برنامه هاي آموزشد

دولت و نیازسنجی آموزشی بر مبناي تحلیل سازمانی، شغلی و فردي صورت می  راهبردهـاي آمـوزش كاركنـان

بهمن ماه هر سال براي سال آينده تهیه و به تصويب كمیته راهبري  گیرد، با رعايت موارد ذيل، حداكثر تا پايان

 :برسانند ـتگاهآمـوزش دس

 

 رعايت سرانه آموزش كارمندان و مديران ابالغی معاونت ؛( 1

 مركز بر آموزش هاي سازمانی، شغلی با رويكرد مهارتی و كاربردي؛(ت2

 رعايت نسبت آموزش هاي شغلی، مديريتی و عمومی؛(3

 پیش بینی برنامه هاي تربیت كارشناسان مشاغل عمومی و اختصاصی؛(4

 تمركز براي دستگاه هاي اجرايی ملی داراي واحد هاي استانیريزي م برنامه(5
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الزامات تهیه و تدوين   ( بخشنامه اصالحیه نظام آموزش كاركنان2پیوست ) 1به استناد ماده  ( الزامات :ت

 برنامه آموزشی عبارتند از : 

 رعايت نسبت آموزش هاي مشاغل عمومی و اختصاصی، مديريتی و عمومی؛( 1

 ؛رويكرد مهارتی و كاربرديآموزش هاي سازمانی و شغلی با تمركز بر ( 2

 دوره هاي آموزشی به جاي كمیت؛ تمركز بر كیفیت و اثربخش بودن(3

 پیش بینی برنامه هاي آموزشی مربوط به طرح هاي تربیت مديران، كارشناسان و ديگر برنامه هاي(4

 آموزشی ابالغی معاونت؛

 اي آموزشی توجیهی بدو استخدام، عمومی، شغلی و مديريتی؛هیه و تفكیک برنامه ها و دوره ه(ت5

 ممنوعیت برگزاري هرگونه مجموعه دوره يا پودمان هاي آموزشی كه اجراي دوره هاي بلندمدت يا(6

 اعطاي گواهی نامه هاي با ارزش استخدامی از سوي آنها را به ذهن متبادر نمايد

 40سـاعت بـراي مـديران و 60 ( دان و مديرانپیش بینی شده براي كارمن سرانه آموزشرعايت (7

 :بر اساس روش زير )ساعت براي كارمندان

 مجموع حاصل ضرب هاي میزان ساعت هر يک از دوره ها در تعداد :نحوه محاسبه نفر ـ ساعت آموزش -

 .شركت كنندگان دوره

 ركنان تقسیم برمجموع نفر ـ ساعت دوره هاي آموزشی كا :نحوه محاسبه سرانه آموزش كاركنان -

 كل كاركنان تعـداد

مجموع نفرـ ساعت دوره هاي آموزشی مـديران تقسـیم بـر  :نحوه محاسبه سرانه آموزش مدیران -

 كل مديران تعـداد

ستاد دستگاه اجرايی سهم واحدهاي استانی خود را بر   ( تعیین سهم واحدهاي استانی دستگاههاي اجرايی:ث

 .به واحدهاي استانی خود اعالم می كند" ب" احصـاء وبراساس فرم  " لـفا" مبناي داده هاي فرم هاي 
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 در بخشنامه اصالحیه نظام آموزش كاركنان دولت درج شده است . فرم هاي) الف( و ) ب ( 

 ريزي بـه براي برنامه واحدهاي استانی موظفند يک نسخه از برنامه هاي آموزشی ساالنه كارمندان خود را

 .ارسال نمايند (سازمان مديريت و برنامه ريزي استان)يريت و منابع انسانی معاونت توسعه مد

 د( پیش بینی دوره ها و پودمان هاي آموزشی در حوزه هاي زير در فرم هاي الف و ب ضروري نیست : 

از  دوره ها يا پودمان هاي آموزشی كه بنا به ضرورت خاص، به صورت محدود و بنا به مقتضیات حاصـل( 1

 براي مجموعه اي از كاركنـان كارگروه تحول اداري استانو يا  شوراي فنیمه ها و قوانین و مقررات توسط برنا

 دستگاه هاي اجرايی استان برنامه ريزي و اجرا می شود، ولی اينگونه دوره ها بايد قبل از اجرا بـه تأيیـد كمیتـه

 .اجراي آموزش واحدهاي استانی برسد

 .كه مسئولیت اجراي آنها با هیأت عالی گزينش است گزينشهاي آموزشی  دوره ها و يا پودمان(2

 .بورس ها و دوره هاي آموزشی خارج از كشور( 3

 كه مسئولیت برنامـه ريـزي و اجـراي آن هـا بـا مأمور حراستدوره ها يا پودمان هاي آموزشی شغل ( 4

 .سازمان حراست كل كشور و وزارت اطالعات است

بهداشت،  وزارت جامعه پزشكیودمان هاي آموزشی كه مجوز آنها توسط دفتر آموزش مداوم دوره ها يا پ(5

 درمان و آموزش پزشكی براي شاغالن ذي ربط در اين وزارتخانه صادر می شود

 ها آموزش ( اجرای3

   نظارت تحت را آموزش هاي برنامه اجرايی مسئولیت اجرايی، دستگاه آموزش متولی سازمانی واحد       

 .نمايد صادر آموزشی دوره پايان تواندگواهینامه می و دارد برعهده دستگاه انسانی سرمايه ي كمیته

 ريزي بـه واحدهاي استانی موظفند يک نسخه از برنامه هاي آموزشی ساالنه كارمندان خود را براي برنامه

 ان ارسال نمايندمعاونت توسعه مديريت و منابع انسانی (سازمان مديريت و برنامه ريزي) است
 

 آموزشی ارزشیابی و نظارت (4

 كیفیت بر نظارت)  كشور استخدامی و اداري سازمان عهده بر ها دستگاه آموزش كالن سطح در (1

 ( ها دوره اثربخشی و آزمون مدرسین، آموزشی، محتواي فرايندها، آموزش، نظام اجراي

 فراگیر، از ارزشیابی) دستگاه آموزشی دهايواح و انسانی سرمايه كمیته عهده بر دستگاهی سطح در(2

 ...(  و آموزشی هاي برنامه اثربخشی بررسی اجرايی، مديريت ارزشیابی مدرسین، از ارزشیابی
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 مدیران و كارمندان های آموزش ساختار:چهارم بخش
 

 مدیران و كارمندان های آموزش ساختار: 5ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

آموزشهاي شغلی-2  

 آموزش هاي كوتاه مدت

آموزشهاي فرهنگی -3  

 و عمومی

 آموزش مديران

آموزش توجیهی و -1  

 تصدي شغل

 آموزش كارمندان

آموزشهاي-2  

ارتقاء شغلی    

آموزش هاي ويژه -3

تمديد قرارداد كار 

 معین

آموزش هاي ويژه -1

ان استخدام كارمند

 آزمايشی 

آموزش هاي -4

كوتاه مدت خارج از 

 كشور

فرهنگی و اجتماعی-  

توانمندي اداري -  

عمومی فن آوري اطالعات-  

آموزشهاي قبل -1

 از انتصاب 

آموزشهاي-2  

انتصاب حین    
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 آموزش كارمندان 
 خدمت بدو شغل تصدی و توجیهی های آموزش-1
 

 و كند می آغاز آن در را خود كار فرد كه است دستگاهی و اداري نظام با كارمند سالم ارتباط گذاري پايه : هدف

 .شغل غییرت يا خدمت به ورود بدو در شغل تصدي جهت كارمندان در اولیه شغلی نگرش و مهارت دانش، ايجاد

 كشور استخدامی و اداري سازمان :دوره طراحی و سنجی نیاز مسئول

  كارگزينی حكم صدور از قبل  :دوره برگزاري زمان

 صدور .است الزامی قراردادي كارمندان و جديداالستخدام پیمانی، رسمی، كارمندان كلیه براي :دوره در شركت

 .است عممنو توجیهی آموزشهاي طی از قبل كارگزينی حكم

  اجرايی دستگاههاي و استانی دفاتر دولتی، مديريت آموزش مركز :دوره مجريان

  حضوري :دوره اجراي روش

   ساعت 70 :دوره ساعت مدت

 آيد می بعمل دوره پايان در كه آزمونی از %  60نمره حدنصاب كسب :دوره در موفقیت مالك

 

 شغلی آموزشهای-2

 آزمایشی ماستخدا كارمندان ویژه های آموزش-1
 

 آزمايشی استخدام ساله سه دوره طول در كارمندان در شغلی نگرش و مهارت دانش، ايجاد : هدف

  اجرايی هاي دستگاه : طراحی و سنجی نیاز مسئول

  كارمندان آزمايشی خدمت دوره طول در : دوره برگزاري زمان

 می        استخدام حاكمیتی مشاغل در كه كاركنانی براي آزمايشی ساله سه دوره اتمام از قبل :دوره در شركت

 است الزامی ها دوره اين گذراندن شوند،

 تأيید مورد آموزشی موسسات و مراكز و اجرايی هاي دستگاه :دوره مجريان

  دوره آموزشی اهداف و ماهیت مبناي بر حضوري غیر يا حضوري :دوره اجراي روش

  دوره طراحی انزم در آموزشی سرفصلهاي براساس :دوره ساعت مدت

 آيد می بعمل دوره پايان در كه آزمونی از % 60  نمره حدنصاب كسب :دوره در موفقیت مالك
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 شغلی ارتقاء های آموزش-2

 انجام منظور به قراردادي و پیمانی رسمی، كارمندان در (نگرش و مهارت دانش، )شغلی توانايی ايجاد : هدف

 شغلی مسیر طول در ارتقاء و شغلی وظايف

  شغلی هاي رتبه نیاز مورد شغلی نگرش و مهارت دانش، :دوره محتواي

 مشاغل براي و كشور استخدامی و اداري سازمان عمومی مشاغل براي : طراحی و سنجی نیاز مسئول

 يافته اختصاص مشاغل حسب بر ها دستگاه اختصاصی

  شغلی هاي تبهر در شغلی مسیر اساس بر مستخدم خدمت دوره طول در :دوره برگزاري زمان

 است الزامی پیمانی و رسمی كارمندان كلیه براي ، شغلی رتبه اساس بر :دوره در شركت

  تأيید مورد آموزشی موسسات و مراكز و اجرايی هاي دستگاه :دوره مجريان

  آموزشی اهداف و دوره ماهیت مبناي بر غیرحضوري و حضوري :دوره اجراي روش

  دوره طراحی زمان در آموزشی ايسرفصله براساس :دوره ساعت مدت

 آيد می بعمل دوره پايان در كه آزمونی از % 60  نمره حدنصاب كسب :دوره در موفقیت مالك
 

 معین كار قرارداد تمدید های آموزش-3
  معین كار قرارداد كارمندان در (نگرش و مهارت دانش، )شغلی توانايی ايجاد : هدف

 موردنیاز توانمندي و مشاغل وظايف اساس بر اجرايی هاي دستگاه : طراحی و سنجی نیاز مسئول

  كارمندان خدمت ضمن :دوره برگزاري زمان

 است الزامی قراردادي كارمندان كلیه براي :دوره در شركت

 تأيید مورد آموزشی موسسات و مراكز و اجرايی هاي دستگاه :دوره مجريان

  آموزشی اهداف و دوره ماهیت مبناي بر غیرحضوري و حضوري :دوره اجراي روش

  دوره طراحی زمان در آموزشی سرفصلهاي براساس :دوره ساعت مدت

  آيد می بعمل دوره پايان در كه آزمونی از % 60  نمره حدنصاب كسب :دوره در موفقیت مالك
 

 كشور از خارج مدت كوتاه های آموزش-4

 براساس كشور از خارج مدت كوتاه يآموزشها به مربوط اطالعات ديگر و نیازسنجی نحوه هدف، تعريف،

 .بود خواهد كشوري خدمات مديريت قانون نهم فصل اجرايی نامه آئین 6 ماده دستورالعمل
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 عمومی و فرهنگی آموزشهای-3

 اجتماعی و فرهنگی های آموزش-1

 دينی و اسالمی هاي ارزش بر مبتنی آموزشهاي ارائه با كارمندان معنوي و اخالقی فضائل رشد : هدف

 ذيربط مراجع مشاركت و همكاري با كشور استخدامی و اداري سازمان : طراحی و سنجی نیاز مسئول

 دستگاه آموزشی هاي برنامه اساس بر و كارمندان خدمت طول در :  دوره برگزاري زمان

 شود می مشخص ها دوره درسی برنامه در ، بودن اختیاري يا الزامی :دوره در شركت

 شود می مشخص ها دوره درسی برنامه در ها دوره ماهیت به جهتو با :دوره مجريان

 آموزشی اهداف و دوره ماهیت مبناي بر غیرحضوري و حضوري :دوره اجراي روش

  دوره طراحی زمان در آموزشی سرفصلهاي براساس :دوره ساعت مدت

 آيد می بعمل دوره پايان در كه آزمونی از % 60  نمره حدنصاب كسب :دوره در موفقیت مالك
 

 اداری توانمندیهای های آموزش-2

 دولت و ها دستگاه عمومی مأموريتهاي و وظايف اساس بر دولت كارمندان اداري توانمنديهاي افزايش : هدف

 محیطی و فردي نیازهاي همچنین و

 ذيربط مراجع مشاركت و همكاري با كشور استخدامی و اداري سازمان : طراحی و سنجی نیاز مسئول

  دستگاه آموزشی هاي برنامه اساس بر و كارمندان خدمت طول در :دوره گزاريبر زمان

 شود می مشخص ها دوره درسی برنامه در ، بودن اختیاري يا الزامی :دوره در شركت

 شود می مشخص ها دوره درسی برنامه در ها دوره ماهیت به توجه با :دوره مجريان

 آموزشی اهداف و دوره ماهیت يمبنا بر غیرحضوري و حضوري :دوره اجراي روش

 دوره طراحی زمان در آموزشی سرفصلهاي براساس :دوره ساعت مدت

 آيد می بعمل دوره پايان در كه آزمونی از % 60 نمره حدنصاب كسب :دوره در موفقیت مالك

 اطالعات فناوری عمومی های آموزش-3

 الكترونیک دولت تحقق راستاي در اطالعات فناوري حوزه در كارمندان عمومی مهارتهاي و توانمنديها ارتقاء : هدف

 كشور استخدامی و اداري سازمان : طراحی و سنجی نیاز مسئول

 آموزش نوع اساس بر و كارمندان خدمت طول در و خدمت بدو دوره : برگزاري زمان

 است الزامی دولت (قراردادي و پیمانی رسمی،) كارمندان كلیه براي :دوره در شركت

  تأيید مورد آموزشی موسسات و مراكز و اجرايی هاي دستگاه :ورهد مجريان

  آموزشی اهداف و دوره ماهیت مبناي بر غیرحضوري و حضوري :دوره اجراي روش

  دوره طراحی زمان در آموزشی سرفصلهاي براساس :دوره ساعت مدت

 آيد می بعمل دوره پايان در كه آزمونی از % 60  نمره حدنصاب كسب :دوره در موفقیت مالك
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 مدیران  شهایآموز

 ساختن آماده و مديريتی هاي نقش ايفاي منظور به مديران اي حرفه و معنوي تعالی و ارتقاء : هدف

 جديد مسئولیتهاي پذيرش براي مديران  و كارشناسان

 (؛انتصاب حین ) مديران عمومی آموزشهاي براي دولتی مديريت آموزش مركز : طراحی و سنجی نیاز مسئول

 اختصاصی آموزشهاي جهت اجرايی هاي دستگاه اداري و استخدامی كشور؛  سازمان توسط مدير تربیت

 مديران

  مديران آموزش سامانه اجرايی برنامه اساس بر : دوره برگزاري زمان

 انتصاب جهت مديران و كاركنان كلیه براي -مديران آموزش سامانه اجرايی ضوابط اساس بر :دوره در شركت

 است الزامی مديريتی هاي پست در قاءارت و

 مركز توسط (كشوري خدمات مديريت قانون 71 ماده موضوع) مقامات براي مديران آموزشهاي  :دوره مجريان

 استانی هاي مديريت و دولتی مديريت آموزش مركز توسط اي حرفه مديران براي و دولتی مديريت آموزش

  آموزشی اهداف و دوره ماهیت ايمبن بر غیرحضوري و حضوري :دوره اجراي روش

  دوره طراحی زمان در آموزشی سرفصلهاي براساس :دوره ساعت مدت

 آيد می بعمل دوره پايان در كه آزمونی از % 60  نمره حدنصاب كسب :دوره در موفقیت مالك

 

  15/12/1390ی موضوع بخشنامه مورخ اجرای های دستگاه در مدیران آموزش های برنامه و سامانه

 

 شامل ارشد و میانی پايه، مديران تفكیک به مشترك آموزشی هاي دوره :ای حرفه مدیران تربیت برنامه-1

 مقدماتی سطح اختصاصی آموزشی هاي دوره و معنوي تعالی ،عمومی آموزشی هاي دوره
 

 پايه، مديران تفكیک به تخصصی آموزشی هاي دوره :ای حرفه مدیران انتصاب حین آموزش برنامه -2

 پیشرفته سطح اختصاصی آموزشی هاي دوره و معنوي تعالی آموزشی هاي دوره شامل ارشد و یانیم
 

 تعالی هاي دوره و عالیمديران  تخصصی آموزشی هاي دوره شامل :سیاسی مدیران آموزش برنامه -3

 معنوي
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 :ای حرفه مدیران عمومی شایستگی توسعه و ارزیابی فرآیند
 

 آينده مديران تربیت و آموزش برنامه (3 ) ماده در مندرج شرايط با منطبق رايطش واجد افراد شناسايی -1

 صالحیت تأيید ارزيابی هاي كانون به آنان معرفی و دستگاه امكانات و نیاز به توجه با و اجرايی هاي دستگاه

 دستگاهها همه 1397 فروردين يكم تاريخ از.  اي حرفه مديران عمومی شايستگی گواهینامه اخذ براي شده

 .دهند انجام ارزيابی كانونهاي مسیر از را اي حرفه مديريت پستهاي در انتصاب گونه هر مكلفند
 

 اي حرفه مديران عمومی شايستگی ارزيابی كانون هاي برنامه در شرايط واجد افراد شركت -2
 

 و ارزيابی كانون ايندفر در شايستگی هر در ( امتیازات كل از درصد 60 حداقل) امتیازات نصاب حد كسب -3

 اي حرفه مديران عمومی شايستگی گواهینامه دريافت
 

 از پس و نموده احصا را اي حرفه مديران اختصاصی هاي شايستگی عندالزوم بايد اجرايی هاي دستگاه -4

 .دهند قرار استفاده مورد دستگاه مديريت توسعه راهبري شوراي تأيید
 

 مدل اساس بر اجرايی دستگاه توسط شده معرفی افراد هاي تگیشايس موظفند ارزيابی هاي كانون -5

 مورد اي حرفه ارزيابان توسطوخشنامه رج در بمند ابزارهاي از استفاده با اي حرفه مديران عمومی شايستگی

 .دهند قرار ارزيابی
 

 هاي ونكان و شده صالحیت تأيید ارزيابی كانون داراي اجرايی دستگاه دولتی، مديريت آموزش مركز -6

 ارائه اي حرفه ارزياب تربیت برنامه اساس بر را ارزياب تربیت برنامه توانند می شده، صالحیت تأيید ارزيابی

 .نمايند اجرا  دستورالعمل اين در شده
 

 مشخصات شامل شايستگی نیمرخ كنند می ارزيابی كه افرادي از يک هر براي موظفند ارزيابی هاي كانون -7

 .نمايند تهیه مانیساز و شغلی، فردي،
 

 شايستگی هر در ( درصد 60 )امتیازات نصاب حد كسب به موفق كه را افرادي موظفند اجرايی هاي دستگاه -8

 براي ها، شايستگی از يک هر به مربوط امتیازات مجموع از درصد 59-50امتیاز از نمی شوند در صورت كسب 

 صالحیت تأيید آموزشی مراكز ساير يا دستگاه موزشیآ مراكز به اي توسعه و آموزشیدر برنامه هاي  شركت

 .نمايند معرفی فرد تمايل صورت در شده

 شايستگی گواهینامه صدور براي اجرايی دستگاه توسط آنها اطالعات ها برنامه اين در فرد موفقیت صورت در

 ارسال ( است گرفته قرار ابیارزي مورد كانون آن در ابتدا در فرد كه ) ارزيابی كانون به اي حرفه مديران عمومی

 .شد خواهد
 

 از كمتر مديريتی، سطح هر در ارزيابی هاي كانون توسط ارزيابی مرحله در انها امتیازات مجموع كه افرادي -9

 شد خواهد حذف شايستگی توسعه و ارزيابی فرايند از باشد درصد 50
 

 عمومی شايستگی گواهینامه داراي اي فهحر مديران و كارشناسان اطالعات بانک الكترونیكی سامانه - 10

 يابد می استقرار و طراحی سازمان توسط اي حرفه مديريت
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 شغلی مهارتهای: نظام آموزش  پنجم بخش
 استاندارد و احصاء را خود اختصاصی مشاغل نیاز مورد هاي مهارت موظفند اجرايی دستگاههاي -6 ماده

 از يک هر احراز صورت در.دهند قرار سنجش مورد آن براساس را كارمندان و نموده تدوين را مشاغل مهارتی

 .گردد می ثبت كارمند مهارتی و آموزشی شناسنامه در مهارت آن عنوان كارمند، توسط مهارتها

 .شد خواهد تدوين كشور استخدامی و اداري سازمان توسط عمومی مشاغل مهارتی استاندارد
 

 حق امتیازات و دوم نوع گواهینامه اخذ آنان، شغلی ارتقاء در كارمندان توسط شده كسب مهارتهاي -7 ماده

 ساعات با آن سازي معادل شغلی، مهارتهاي سنجش و احصاء نحوه دستورالعمل .شود می محاسبه شاغل

 .گردد می ابالغ و تدوين كشور استخدامی و اداري سازمان توسط آنها محاسبه نحوه و آموزش
 

 آموزشی های فعالیت یسپار برون: آموزش نظام ششم بخش
 

 كم و بیرونی خدمات دهندگانارائه  به ها فعالیت از بخشی واگذاري مورد در گیري تصمیم يعنی، نسپاري برو

 دولت  يگري تصد بار از كردن
 

 قبیل از خود كارمندان توانمندسازي و آموزشی فعالیتهاي انجام براي توانند می اجرايی دستگاههاي -8 ماده

 زير شهاي رو به دستگاهی درون آموزشی ظرفیتهاي از استفاده بر عالوه ارزشیابی، و اجرا حی،نیازسنجی،طرا

 :نمايند عمل نیز
 

 دولتی، مديريت آموزش مركز غیردولتی، و دولتی عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها با قرارداد انعقاد :الف

 و دولتی آموزشی مؤسسات و مراكز ساير و استانی ريزي برنامه و مديريت سازمانهاي پژوهش و آموزش دفاتر

 .رسد می مديريت توسعه معاونت تأيید به آنان تخصصی و فنی صالحیت كه غیردولتی
 

 براي نمايند می فعالیت عالی آموزش گسترش شوراي مجوز با كه پژوهشی مؤسسات با قرارداد انعقاد :ب

 .مديران و كاركنان توانمندسازي و آموزش هاي برنامه ارزشیابی و طراحی نیازسنجی، امور انجام
 

 ها آموزش انگیزشی وكارهای وساز امتیازات ، آموزشی های گواهینامه:آموزش نظام هفتم بخش

 :شوند می بندي طبقه زير دسته دو به آموزشی هاي گواهینامه -9 ماده

 به مدت هكوتا آموزشی نهاي پودم يا ها دوره از يک هر پايان در كه هايی گواهینامه :اول نوع هاي گواهینامه -1

 .گردد می اعطا كنندگان شركت

 دارندگان نظیر آن استخدامی مزاياي از توانند می آن دارندگان كه هايی گواهینامه :دوم نوع هاي گواهینامه -2

 كلیه رعايت چارچوب در مربوطه مشاغل احراز شرايط در لیسانس فوق لیسانس، ديپلم، فوق تحصیلی مدارك

 .گردند برخوردار مربوطه قرراتوم قوانین
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 مدرك بودن دارا صورت در را دوم نوع هاي گواهینامه از سطح يک حداكثر توانند می مديران و كارمندان

 .نمايند دريافت علمی ارزش با رسمی تحصیلی
 

 :از عبارتند دوم نوع های گواهینامه

 مهارتی گواهینامه (1

 تخصصی گواهینامه (2

 يک حسط پژوهشی  تخصصی گواهینامه (3

 

 

 جدول شرایط اخذ گواهینامه های نوع دوم 

 
عنوان 

 گواهینامه

مدرک 

 تحصیلی پایه

جمع كل 

ساعات 

 آموزش

حد نصاب نوع دوره های 

 )ساعت(آموزشی

حداقل زمان 

گذراندن 

دوره های 

 آموزشی

حداكثر ساعات 

آموزشی قابل 

قبول در یک 

 ساعت

آزمون 

 جامع

طرح 

 تحقیقی

عمومی  شغلی /مدیران

 هنگیوفر

 ندارد دارد ساعت 200 سال 6 240 )شغلی(960 1200 ديپلم مهارتی

 ندارد دارد ساعت 200 سال 5 200 800 1000 فوق ديپلم تخصصی

تخصصی 

 پژوهشی

 دارد دارد ساعت 160 سال 5 160 640 800 لیسانس

 

 موجب كه تجربیاتی زيستندسام و مقاالت و كتب ترجمه ، تألیف ، ابتكارات جديد، پیشنهادات: 1نكته  

 حداكثر انسانی سرمايه كمیته تايید از پس گردد، می سازمانی و فردي عملكرد بهبود و كار وري بهره افزايش

 از شده لسازي معاد آموزشی ساعات . شود درنظرگرفته فرد براي آموزش ساعت 200 معادل تا تواند می

ساعت در سطح تخصصی و  1000طح مهارتی ، در س(ساعت 1200 در هر سطح ) شده تعیین ساعات میزان

 .گردد می كسر ساعت در سطح تخصصی پژوهشی (  800
 

 .گیرد می صورت دولتی مديريت آموزش مركز توسط دوم نوع هاي گواهینامه صدور و نهايی تأيید :2 نكته
 

 سازمان توسط ساالنه دستگاه هر براي يک پژوهشی تخصصی سطح هاي گواهینامه صدور ظرفیت :3 نكته

 .گردد می تعیین كشور استخدامی و اداري
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 گواهینامه و باشد می)1 (سطح پژوهشی -تخصصی سطح تا دوم نوع آموزشی گواهینامه سطوح  :4نكته 

 .شود می حذف دولت كارمندان آموزش نظام از  )2 ( سطح پژوهشی -تخصصی
 

 مدرك عنوان به) علمی ارزش با رسمی یلیتحص مدرك بودن دارا صورت در دوم نوع گواهینامه اعطاي : 5نكته 

 .است پذير امكان كارمند هر براي خدمت طول در بار يک صرفا الزم شرايط ديگر و( پايه
 

 تاريخ از پژوهشی -تخصصی و تخصصی مهارتی، سطوح تمامی در دوم نوع هاي گواهینامه صدور  : 6نكته 

 .است الزم امتیاز نصاب حد كسب و جامع آزمون رد شرايط واجد افراد شركت به منوط بخشنامه اين ابالغ
 

 و عمومی هاي آموزش تواند می دوم نوع گواهینامه اخذ براي ها آموزش كل (پنجم يک) حداكثر : 7نكته 

 .باشد مصوب فرهنگی

 

 

 نحوه احتساب آموزش های كارمندان و مدیران دولت 
 

تبدیل وضع  انواع آموزشها

استخدام آزمایش 

 به رسمی

 تمدید

قرارداد 

 پیمانی

تمدید 

 قرارداد معین

ارتقاء شغلی 

كاركنان )رتبه 

 شغلی(

اننتصاب و ارتقاء 

پستهای مدیریت 

 حرفه ای

امتیاز حق 

 شاغل

گواهینامه نوع 

 دوم

 تصدي و توجيهي آموزش
 - * - * * * * شغل بدوخدمت

 كارمندان ويژه آموزش
 * * * * - - * استخدام آزمايشي

 * * * * * * * غليش ارتقاء هاي آموزش
 قرارداد تمديد آموزشهاي

 - * - - * - - انجام كار معين

 خارج مدت كوتاه آموزشهاي

 - - - - - - - كشور

فرهنگي و  آموزشهاي   

 * * * * * * * (الزامي آموزشهايعمومي)

 * * * * - * * مديران آموزشهاي
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 سایر گواهینامه ها به شرح ذیل :چگونگی احتساب 
 

 وتشريح تبیین منظور به خاص درموارد كه استانی ويا المللی،ملی بین هاي گردهمايی و ها،سمینارها ايشهم-

 ارگان  سوي از علمی مختلف هاي حوزه در پژوهشی هاي يافته ارائه يا...، ،اجتماعی ،اقتصادي فرهنگی مسائل

 اعزام است بديهی.گردد مین محاسبه امتیازات احتساب براي گردد می كشوربرگزار هاي سازمان و ها

 .است بالمانع مربوط مقررات رعايت با علمی مجامع گونه اين دانشی تولیدات از مندي بهره براي كارمندان
 

 اطالعات فناوري رسته مشاغل شاغلین براي اطالعات فناوري عمومی هاي آموزش هاي دوره ساعات میزان-

 .نیست محاسبه قابل امتیازات از برخورداري براي
 

 حل شوراهاي و هیات، تعاونیكتهايشر چون اموري در كه اجرايی دستگاههاي پیمانی و رسمی كاركنان-

          طی را آموزشی هاي ه دور محوله وظايف انجام براي و دارند عضويت ... و ورزشیفدراسیونهاي  ،اختالف

 .گیرد قرار عمل مالك نمیتواند نظام بر مترتب امتیازات از برخورداري براي آموزشی هاي ه دور اين .نمايند می
 

 هاي آموزش و مديران شهاي آموز عمومی و فرهنگی آموزشی دورهاي صرفاً ،شغلی رشته تغییر صورت در -

 .است محاسبه قابل انسانی سرمايه كمیته تشخیص به مرتبط شغلی
 

 دولت كارمندان آموزش ارزشیابی و اطالعات مدیریت:آموزش نظام هشتم بخش
 

 به اجرايی هاي دستگاه 30/01/1390مورخ   بخشنامه موضوع كارمندان آموزش نظام ( 15 ) ماده استناد به 

 هاي گزارش سازمان اداري و استخدامی كشور و گیرد می قرار ارزيابی مورد معاونت توسط ساالنه طور

 نمايد می ارائه و یهته دستگاهی و كلی صورت به را دولت مديران و كارمندان آموزش حوزه از عملكردي

 اطالعات و آمار ها، گزارش كاركنان، آموزش مديريت سامانه استقرار طريق از موظفند اجرايی هاي دستگاه

 و ملی سطح در آموزش راهبري كمیته تأيید از پس و تهیه شده تعیین هاي شاخص اساس بر را نیاز مورد

 .كنند ارائه سازمان به استانی
 

 :از عبارتند اجرايی دستگاههاي آموزش عملکرد ارزیابی كلیدی های شاخص اهم 

 ؛مديران و كارمندان آموزش ساعت سرانه شاخص(1

 عمومی؛ و مديريتی شغلی، هاي آموزش نسبت شاخص(2

 آموزش؛ در گذاري سرمايه شاخص(3

 (.... مديران كاركنان، استانی، ستادي،)آموزش عادالنه توزيع شاخص( 4

 (الكترونیكی و حضوري غیر حضوري، كالسی، كارگاهی،) استفاده مورد شیآموز روشهاي نسبت شاخص(5

 آموزشی؛ هاي دوره بودن اثربخش میزان شاخص(6
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  سنجش اثربخشی دوره های آموزشی

 

دستگاه هاي اجرايی موظفند بر اساس دسـتورالعمل بخشنامه اصالحیه نظام آموزش كاركنان ،  9به استناد ماده 

میـزان اثربخشـی برنامـه هـا را ( 3پیوسـت شـماره )  "برنامه هاي آموزشی ـینحـوه سـنجش اثربخش "

 سنجش قرار دهند و به طور ساالنه گزارش الزم را به معاونت ارائه دهند  مـورد
 

 سطحی سنجش اثربخشی آموزشی  4مدل   

 فراگیران واكنش ارزشیابی (1

 فراگیران  يادگیري ارزشیابی (2

 یرنفراگ رفتار تغییر ارزشیابی (3

 سازمانی نتايج ارزشیابی (4

 واكنش فراگیران ارزشیابی سطح یک :   -1

 برنامه در آنها درگیري و مشاركت میزان همچنین و فراگیران واكنش يا ها لالعم سعك ارزشیابی سطح، اولین

 نشان خود از برنامه آن مورد در آموزشی برنامه يک در كنندگان شركت كه است واكنشی آن از منظور و است

 .دارند آموزشی برنامه از فراگیران كه است رضايتی میزان بیانگر و دهند می

 مدرس عملكرد براي فوري بازخور تواند می كه است ارزش اين داراي ها العمل عكس يا ها واكنش ارزشیابی

 .نمايد فراهم آموزشی برنامه و دوره بهبود براي پیشنهادهايی نیز و دوره

 

 ادگیری فراگیران ارزشیابی سطح دو : ی -2

  :زير موارد از يكی حداقل تعیین يعنی آموزشی برنامه يک در يادگیري ارزشیابی

 است؟ شده گرفته فرا دانشی چه  

 است؟ شده ايجاد مهارتی چه  

 است؟ يافته تغییر نگرشی چه  

 دوره كه را آنچه واقعا فراگیران آيا كه است مطرح پرسش اين واقع در يادگیري، سطح يعنی دوم سطح در

 خیر؟ يا اند گرفته ياد بوده آن به دستیابی درصدد

 نشان دوره در شده ارائه مهارتهاي و دانش بر را فراگیران تسلط كه دارد اهمیت نظر آن از ارزشیابی نوع اين

 و اند يافته تحقق اهداف كدام اينكه مورد در طراحان و مدرسان به را الزم بازخورهاي حال همین در و دهد می

 .نمايد می شوند،فراهم دنبال مجددا بعدي آموزشی هاي دوره در بايد و اند نیافته تحقق يا
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 فراگیران  تغییر رفتار : سه ارزشیابی سطح  -3
 

  :از عبارتست آموزشی اثربخشی سنجش سطح سومین

 كار به اجرايی دستگاه در آموزشی هاي دوره طی در شده آموخته هاي مهارت و دانش آيا كه واقعیت اين تعیین

 است؟ آمده وجود به ها ه دور در كنندهت شرك افراد رفتار در داري معنی و محسوس تغییر و اند شده گرفته

 .شودمی  انجام بعد، يكسال تا ماه 6 معموال دوره اتمام از پس مدتی ارزشیابی نوع اين

 و دانش يادگیري نتیجه عنوان به شغلی رفتار در حاصله تغییرات میزان سنجش سوم، سطح ارزشیابی از منظور

 .است آموزشی هاي دوره در جديد هاي مهارت

 عملكرد راستاي در ها مهارت اين كارگیري به از عبارت بعدي مرحله پیوست، وقوع به يادگیري كه هنگامی

 .است شغلی

 .نیست ها دوره سانمدر كنترل تحت آنها اكثر كه دارد بستگی متعدد عوامل به يادگیري انتقال يا رفتار تغییر

 اين .است شده شناسايی آمیز موفقیت شغلی رفتار تغییر براي الزام 5 . جديد؛ هاي مهارت گیري كار به براي

 :از عبارتند عوامل

 تغییر؛ به تمايل و عالقه -1

 تغییر؛ براي مهارت -2

 مطلوب؛ و مناسب كاري جو -3

 حمايت و پشتیبانی -4

 رفتار؛ تغییر براي پاداش -5

 

  نتایج سازمانی : چهار ارزشیابی سطح  -4
 

 اجرايی دستگاه براي آموزشی برنامه فوايد و نتايج به آموزشی برنامه اثربخشی سنجش چهارم سطح

 : كه است اين سطح اين در اساسی پرسش .دارد اختصاص

 است؟ برده شده اجرا آموزشی برنامه از نفعی چه اجرايی دستگاه 

 است؟ ودهب چه دوره سازمانی اثرات 

 .است دوره برگزاري زمان از سال 2 تا 1 حداقل گذشت مستلزم ارزشیابی نوع اين 
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 نحوه انتخاب حداقل تعداد برنامه های آموزشی برای سنجش در سطوح مختلف اثربخشی آموزشی 
 

 مورد دباي ،می شود برگزار اجرايی دستگاههاي توسط كه آموزشی هاي برنامه تمامی در فراگیران واكنش-1

 .گیرد قرار سنجش

 مورد مؤسسات و مراكز و اجرايی هاي دستگاه توسط كه آموزشی هاي برنامه تمامی در فراگیران يادگیري -2

 .گیرد قرار سنجش مورد بايد شود، می برگزار تايید

 است شده تعريف كاربردي و رفتاري اهداف آنها براي كه آموزشی برنامه اجراي از پس فراگیران رفتار تغییر-3

 شده ارزشیابی هاي برنامه تعداد صورت هر در .گیرد قرار سنجش مورد بايد مديران و كارمندان كار محیط در

 .باشد سالیانه مصوب آموزشی هاي برنامه كل درصد 25 از كمتر نبايد سطح اين در

 30 حداقل بايد   ، است شده انجام آنها روي بر سوم سطح ارزشیابی كه آموزشی هاي برنامه بین از  -4

 4 سطح براي دستگاه آموزش انسانی سرمايه كمیته وسطبخشنامه ت 1-4 بند معیارهاي به توجه با آنها درصد

 .قرارگیرند سنجش مورد و شده انتخاب اثربخشی سنجش

 

 روشها و ابزارهای سنجش اثربخشی : 

 

 فراگیران واكنش سنجش ( 1
 

 ۔سازمانی شغلی نیاز با آموزشی برنامه ارتباط به تنسب بايد فراگیران واكنش  :سنجش هاي شاخص 

 كیفیت

 مورد دوره محتوي و نوع با متناسب آن نظاير و اجرايی زمانبندي - يادگیري محیط -مدرس - آموزش محتوي

 .گیرد قرار ارزيابی

 

 در كه "فراگیران واكنش سنجش پرسشنامه" از فراگیران واكنش سنجش براي  :سنجش ابزار 

  بردارنده

 شده، تعريف هاي شاخص بر عالوه توانند می اجرايی هاي دستگاه .شود می استفاده است، فوق هاي شاخص

 .كنند تعیین مختلف آموزشی هاي برنامه براي نیاز صورت در را ديگري اختصاصی هاي شاخص

 

 هاي پرسشنامه بايد يادگیري محیط ترك از قبل آموزشی هاي برنامه اتمام از پس :سنجش زمان 

  نجشس

 .شود تكمیل برنامه در كنندگان شركت توسط فراگیران واكنش
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 فراگیران یادگیری سنجش ( 2

 اساس بر نگرش /مهارت /دانش بخش 3 در فراگیران يادگیري میزان :سنجش هاي شاخص 

 هاي هدف اساس بر بايد نگرش /مهارت دانش .شود می سنجیده آموزشی برنامه محتوي و سرفصل

 .گیرند قرار سنجش مورد هدور رفتاري آموزشی
 

 آزمون)   "آزمون" از آموزشی هاي برنامه در فراگیران يادگیري سنجش براي :سنجش ابزار 

 اجرايی هاي دستگاه .شود استفاده بايد ( نیاز حسب بر عملی آزمون /ساخته مدرس آزمون /استاندارد

 پس -آزمون ش) پیآموزش  اجراي از پس و قبل در را آزمون آموزشی، هاي برنامه براي موظفند

 .كنند برگزار فراگیران يادگیري بین تفاوت تعیین منظور به (آزمون

 

 برنامه اتمام از پس هفته يک حداكثر و شود برگزار آزمون پیش برنامه، شروع از قبل  :سنجش زمان 

 .شود اجرا آزمون پس بايد

 

 تغییر رفتار فراگیران  سنجش ( 3

 هاي برنامه اتمام از پس فراگیران بايد كه شغلی يا سازمانی فردي رفتار :سنجش هاي شاخص 

 و تعیین دوره رفتاري اهداف براساس بايد رفتارها اين .دهند نشان خود سازمانی محیط در آموزشی

 .گیرند قرار سنجش مورد
 

 سنجش پرسشنامه" از اجرايی دستگاه و كار محیط در فراگیران رفتار سنجش براي :سنجش ابزار 

    تكمیل فراگیر خود و فراگیر بالفصل مدير توسط پرسشنامه اين .شود می استفاده "فراگیران رفتار

 .شود می

 

 مورد سازمان محیط در فراگیران رفتار بايد آموزشی برنامه پايان از پس ماه 6 الی 3 :سنجش زمان 

 .گیرد قرار سنجش
 

 

 نتایج سازمانی   سنجش ( 4

 بايد آموزشی هاي برنامه سازمانی نتايج ارزيابی در كه ايیه شاخص از برخی  :سنجش هاي شاخص 

 :از عبارتند گیرند قرار سنجش مورد

 خدمات ارائه كیفیت افزايش (1

 سازمانی وري بهره افزايش (2
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 عملكردي مشكالت و مسائل حل (3

  ها هزينه كاهش (4

 ها پروژه و ها طرح تكمیل زمان جويی صرفه (5

 كارمندان رضايت افزايش (6

 مربوط هاي شاخص خود آموزشی هاي برنامه ماهیت و اهداف اساس بر موظفند اجرايی هاي دستگاه (7

 .كنند تعريف و شناسايی را سازمانی نتايج به

 

 می استفاده فايده -هزينه نسبت از آموزشی هاي برنامه سازمانی نتايج سنجش براي :سنجش ابزار 

 شرح به فايده -هزينه وزشآم گذاري سرمايه بازگشت محاسبه (ROI) تحلیل و تجزيه فرمول .شود

 :است زير

 فوايد برنامه آموزش  ÷ نسبت هزينه به فايده : هزينه هاي برنامه آموزش 

  منافع تقسیم بر منافع آموزش  –هزينه آموزش  ( :ROIبازگشت سرمايه گذاري در آموزش )
 

 محیطدر نهاآ سازمانی نتايج بايد آموزشی، برنامه پايان از پس سال يک تا ماه 6 :سنجش زمان 

 .گیرد قرار سنجش مورد سازمان

 

 اجرای آموزش های مدیران و مشاغل عمومی : 
 

 و تربیت برنامه اساس بر سطوح تمامی در سیاسی و اي حرفه مديران هاي آموزش اجراي و ريزيبرنامه -1

 .است مديريت دولتی  آموزش مركز عهده بر صرفا  مديران آموزش

 تا حداكثر دستگاهها آموزشی نیازهاي اساس بر را مديران ساالنه آموزشی برنامه است موظف آموزش مركز

 .كند اعالم اجرايی دستگاههاي به و تنظیم بعد سال براي سال هر ماه اسفند پايان

 كارشناس اداري، امور كاردان و كارشناس)شامل عمومی مشاغل آموزشی هاي برنامه اجراي و ريزي برنامه - 2

 و كارشناس منشی، نويس، ماشین دفتر، مسئول كارگزين، دفتري، امور متصدي بودجه، و برنامه كاردان و

 و آموزش كارشناس و ريزي برنامه كارشناس پژوهشی، امور كاردان و كارشناس آموزشی، امور كاردان

 آموزشی استانداردهاي اساس بر اداري هاي توانمندي بخش عمومی هاي آموزش و أنسانی منابع بهسازي

  .استمديريت دولتی و واحدهاي استانی  آموزش مركز عهده بر معاونت مصوب

 بدوخدمت، آموزشی هاي دوره توانند می اجرايی دستگاههاي  14/05/1394براساس بخشنامه مورخ -4

 و دانشگاهها استانی، واحدهاي و دولتی مديريت آموزش مركز طريق از يا و رأساً را عمومی و فرهنگی شغلی،
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 اجرا و ريزي برنامه ، سازمان اين توسط شده صالحیت تايید موسسات و مراكز و عالی شآموز موسسات

 .نمايند

 مركز عهده بر صرفاً اي حرفه مديران هاي دوره اجراي و ريزي برنامه 22/05/1396براسا بخشنامه مورخ -5

 آموزش ستانها،ا ريزي برنامه و مديريت سازمانهاي پژوهشو  آموزش واحدهاي و دولتی مديريت آموزش

 عهده بر بدوخدمت توجیهی آموزشی هاي دوره اجراي و دولتی مديريت آموزش مركز عهده بر سیاسی مديران

             و مديريت سازمان پژوهش و آموزش واحدهاي و دولتی مديريت آموزش مركز اجرايی، دستگاههاي

 . باشد می استانها ريزي برنامه

 

 ات مجری آموزش و مراكز سنجش تائید صالحیت مراكز و موسس

       از استفاده با معاونت توسط آموزش سنجش و اجرا خدمات ارائه متقاضی آموزشی مؤسسات و مراكز

 .شوند می صالحیت تعیین اي، حرفه و علمی هاي تشكل اجرايی و تخصصی هاي ظرفیت

طی   آنها بر نظارت و ارزيابی و شده صالحیت تأيید مراكز از استفاده صالحیت، تعیین نحوه دستورالعمل

 .   است شده ابالغ كشور استخدامی و اداري سازماناز طرف  18/09/1396بخشنامه مورخ 
 

 اعزام و یا اعطای ماموریت آموزشی 
 بلندمدت آموزشی هاي ه دور گونه هر گذراندن براي مديران و كارمندان به آموزشی مأموريت اعطاي يا و اعزام

 از شود، می معادل يا و دانشگاهی مدرك اخذ به منجر كه( .... و محور پژوهش محور، وزشآم)  طريقی هر به

 .است ممنوع و بوده كشوري خدمات مديريت قانون ( 61 ) ماده مصاديق

 و مراكز با پژوهشی و آموزشی هاي همكاري انجام ها، نامه تفاهم پژوهشی، آموزشی، قرارداد انعقاد همچنین

 يا و دانشگاهی مدرك اخذ به منجر كه دستگاه مديران و كارمندان تربیت ازاي در عالی آموزش مؤسسات

 .است ممنوع شود، می آن معادل

 

 

 


