
 

 

 "یآموزش یهادوره یو برگزار یزیربرنامه "خدمت بیانیه

 

 مقدمه-1

 های کارکنان دولت از ارتقاء توانمندی به منظور "یآموزش یهادوره یو برگزار یزیربرنامه"خدمت خدمت:  فیتعر

و  یو سازمان ادار یدولت تیریمرکز آموزش مد یهااست که طبق بخشنامه یخدمت طریق آموزش صورت پذیرفته و

ان مستقر در است ییاجرا یهادستگاه رانیکارکنان و مد یآموزش یهادوره و نظارت بر یبرگزار کشور به یاستخدام

 پردازد.یم

 های اجرایی استان تهراندستگاه کارکنان دولت و: رندگانیگ تخدم یمعرف 

 یآموزش یهادوره یبرگزار ،یمکاتبات ادار ،یتماس تلفنالکترونیکی، : به صورت رندهیگانجام تعامالت با خدمت نحوه 

 ی/ حضورنیبه شکل آنال

 یدهنحوه گزارش : 

 درخواست/ فرد دستگاه صادره به  یهانامهیگزارش هر کالس به انضمام گواه ،یآموزش یهادوره انیپس از پا 

 .گرددیکننده ارسال م

 یو سازمان ادار یدولت تیریبرگزار شده در مقاطع شش ماهه به مرکز آموزش مد یهاعملکرد دوره گزارش 

 گردد.بارگذاری می نیز شده و در وب سایت سازمانکشور ارسال  یاستخدام

 و نفعانیاستان، نقطه نظرات ذ ییاجرا یهاخدمات ارائه شده به دستگاه تیفیارتقاءک یدر راستا: ندیآفر ینیبازب نحوه 

 تیفیبا ک یبرگزارو همچنین روز ب و دیجد یآموزش یهادوره نیتدو و ینیدر جهت بازب کارشناسان شنهاداتیپ

 گردند.می فیتعر یقرار گرفته و اقدامات اصالح یرسمورد بر یآموزش یهادوره

 

 هدف-2

 تیفیبا ک "یآموزش یهادوره یو برگزار یزیربرنامه"است که ارائه خدمت  نیتوافقنامه سطح خدمت ا نیهدف از ا

مرکز آموزش  یها، براساس بخشنامهخبره و تیصاحب صالح دیمناسب و حداقل زمان ممکن با استفاده از اسات

مان ساز"توسط  ییاجرا یهادستگاه یآموزش یازهایکشور و با لحاظ ن یو استخدام یو سازمان ادار یدولت تیریمد

  .ردیمورد توافق قرار گ "استان ییاجرا یدستگاه ها" یبرا "استان تهران یزیرو برنامه تیریمد

  



 

 مسئولیت-3

 و مقررات : نیارائه خدمت براساس قوان  

  موضوع نظام آموزش کارمندان دولت(  82/24/4832مورخ  4381/022بخشنامه شماره( 

  نظام آموزش کارکنان ( هاصالحی) 41/44/4830 مورخ 43343/30/022 شماره بخشنامه 

  فصل نهم قانون مذکور یینامه اجرا نییآ 0و ماده  یخدمات کشور تیریقانون مد 83ماده 

 اطالعات(  ی)فناور 02/44/4838مورخ  418233شماره   بخشنامه 

 41/28/4831 مورخ 38233شماره  بخشنامه 

 23/40/4831مورخ  831381شماره  بخشنامه 

 00/28/4833مورخ  4888033شماره  بخشنامه 

 یدولت تیریمرکز آموزش مد وکشور  یو استخدام یساالنه سازمان ادار یهااستیس  

 رندهیگسازمان در قبال خدمت یقانون تیمسئول :  

 مستقر در استان و نظارت بر  ییاجرا یهاکارکنان دستگاه یهاساالنه آموزش یهابرنامه یو اجرا یزیربرنامه

 یآموزش یهادوره یحسن اجرا

 مستقر در استان و نظارت بر  ییاجرا یهادستگاه رانیمد یهاساالنه آموزش یهابرنامه یو اجرا یزیربرنامه

 یآموزش یهادوره یحسن اجرا

 توجیهی بدوخدمت کارکنان جدیداالستخدام و نظارت بر  یهاساالنه آموزش یهابرنامه یو اجرا یزیربرنامه

 یآموزش یهادوره یحسن اجرا

 دیبانک اطالعات اسات جادیمدت و اکوتاه یآموزش یهادر دوره سیتدر یجذب استادان توانمند برا یبرا اقدام 

  کارکنان دولتوزشی های آمحب صالحیت در برگزاری دورهصا سساتمؤنظارت بر فعالیت 

 

 سازمان و گیرندهخدمت متقابل تعهدات-4

 ان:استان تهر یزیرو برنامه تیریتعهدات سازمان مد 

 یدولت تیریمرکز آموزش مد یو مقررات ابالغ نیدر چارچوب قوان یآموزش یهادوره یاجرا 

 یآموزش یهاشده در دوره تیصالح دییتوانمند و تأ دیاز اسات استفاده 

 تیصالح دییأت یسسات خصوصؤبرگزارشده توسط مرکز و م یآموزش یهادوره یمستمر بر حسن اجرا نظارت 

 شده

 شده تیصالح دییتأ یسسات خصوصؤبه مراکز و م یو شغل یعموم ،یفرهنگ یآموزش یهادوره یواگذار 

 

 رندهیخدمت گ تعهدات : 



 

 یآموزش یهاقبل از شروع دوره طیواجدشرا رانینام فراگو ثبت یمعرف  

 اعالم شده یطبق زمانبند یدر دوره آموزش شرکت 

 رایی(های اجویژه دستگاه)اعالم شده یصورتحساب دوره طبق زمانبند افتیپس از اتمام و در یحساب مال هیتسو 

 و استثناها:  طیشرا 

 کشور و مرکز آموزش  یو استخدام یسازمان ادار یهاها و بخشنامهستناد موارد مندرج در دستورالعملبه ا

 یدولت تیریمد

 حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت:  ندیفرآ 

 یو عموم یبه صورت اختصاص یآموزش یهامجدد دوره یو اجرا یزیربرنامه  

 لیطبق جدول ذ با سازمان یکیمکاتبه الکترون قیاز طر هیشهر استراداد: 

 میزان قابل استرداد علت استرداد رديف

 مبلغ شهریه %32 شرایط نبودن داوطلبواجد  4

 مبلغ شهریه%32 روز تا یک هفته قبل از برگزاری دوره 48انصراف داوطلب کمتر از  0

 مبلغ شهریه %32 روز تا برگزاری دوره 48انصراف داوطلب بیش از  8

 مبلغ شهریه %422 عدم تشکیل دوره 1

 پرداختیمبلغ اضافه  %422 اضافه پرداختی توسط داوطلب 8

 غیر قابل استرداد انصراف داوطلب پس از شروع دوره 3

 

 هاپرداخت و هاهزينه-5

 گردد.های ساالنه تعیین میبوده و مطابق دستورالعمل دارای هزینهارائه خدمت 

 دعملکر دوره-6

 . دارد اعتبار ،دیده استنگر صادر آن حیهالاص که زمانی تا خدمت سطح توافقنامه این

 توافقنامه خاتمه-7

 توافقنامه خاتمه موضوع قبلی اطالع با ،گیرد قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت سازمان رئیس تشخیص به چنانچه

  .گرددمی اعالم

 عالءالدین ازوجی

 یس سازمانرئ


