
 

 

 "شیزموآ يهادوره نسارمد صالحیت ازحرا "خدمت بیانیه

 

 مقدمه-1

 تیاز مدرسان واجد صالح يمندبه منظور بهره " شیزموآ يهادوره نسارمد صالحیت ازحرا"خدمت خدمت:  فیتعر 

و  يازمان ادارس 92/86/4921رخ مو 181464خشنامه شماره کارکنان دولت موضوع ب یآموزش يهادر دوره سیتدر

ایید و همچنین تس یتدر یعموم تیصالح نامهیاست که به صدور گواه یو خدمت ردیپذیکشور صورت م یاستخدام

 پردازد.یمکارکنان دولت  یآموزش يهامدرسان دوره یموضوع يهاتیصالح

 کارکنان دولت یآموزش يهادر دوره سیتدر یمدرسان متقاض: رندگانیت گخدم یمعرف 

 یآموزش يها دوره يبرگزار ،يمکاتبات ادار ،یتماس تلفنالکترونیکی، : به صورت رندهیگانجام تعامالت با خدمت نحوه 

 ي/ حضورنیبه شکل آنال ازیمورد ن

 از طریق شده و  یروز رسانبه صورت ماهانه ب سیتدر یعموم تیمدرسان واجد صالح فهرست: یدهنحوه گزارش

 تیصالح يمدرسان دارا یبرگزار شده و اسام يهادوره گزارشهمچنین . گرددیم یرسانسازمان اطالع تیوب سا

 گردد.یارسال م یدولت تیریبه مرکز آموزش مد

 ياپس از اجر ،نیمدرس يبرگزارشده برا یآموزش يهادوره تیفیخدمت از منظر ک نیا ياجرا: ندیفرا ینیبازب نحوه 

 گردد.مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات اصالحی تعریف می یهر دوره آموزش

 

 هدف-2

 تیفیبا ک "شیزموآ يهادوره  نسارمد صالحیت ازحرا"است که ارائه خدمت  نیتوافقنامه سطح خدمت ا نیهدف از ا

 يهاورهدمتقاضی تدریس در مدرسان  " يبرا "استان يزیرو برنامه تیریسازمان مد"مطلوب و سرعت مناسب توسط 

 .ردیگ رمورد توافق قرا " کارکنان دولت یآموزش

 مسئولیت-3

 و مقررات : نیارائه خدمت براساس قوان  

  موضوع نظام آموزش کارمندان دولت(  98/84/4928مورخ  4691/988بخشنامه شماره( 

  نظام آموزش کارکنان ( هاصالحی) 41/44/4929 مورخ 46642/29/988 شماره بخشنامه 

 مدرسان  تیبرنامه ترب يو اجرا سیتدر تی)نحوه احراز صالح 9/86/4921مورخ  181464شماره  دستورالعمل

 (کارکنان دولت یآموزش يدوره ها

 رندهیسازمان در قبال خدمت گ یقانون تیمسئول :  



 

 ارکنان ک یآموزش يهادر دوره سیتدر تیمدرسان واجد صالح يو توانمندساز ییشناسا يبستر مناسب برا جادیا

 دولت

 در  سیتدر تیمدرسان به منظور انتخاب مدرسان واجد صالح یو آموزش یعلم يهاییها و توانامهارت يزیمم

 کارکنان دولت یآموزش يهادوره

 کارکنان  یآموزش يهامدرسان دوره یموضوع يهاتیو صالح یعموم طیاز شرا نانیو حصول اطم یسامانده

 دولت

 سازمان مدیریت و ، آموزش مدیریت دولتی مرکز ،ییاجرا يهااستفاده دستگاه يبستر مناسب برا جادیا

 یموضوع يهاتیو صالح یعموم طیشرا ياز مدرسان دارا دییمورد تأ یو مؤسسات آموزش هاریزي استانبرنامه

  در آموزش کارکنان دولت

 

 سازمان و گیرندهخدمت متقابل تعهدات-4

 ان:استان تهر يزیرو برنامه تیریتعهدات سازمان مد 

 مدرسان متقاضی تدریسبه موثر  یبخش یاگاه 

 اعالم شده يها بر اساس زمانبندبه موقع دوره ياجرا 

 مدرس تیترب یآموزش يهادوره سیمتخصص و مجرب جهت تدر دیاز اسات استفاده 

 مندرج در بخشنامه مربوطه نیشده در انطباق با قوان يمستندات بارگذار قیدق یبررس 

 مکتسبه و ارائه پاسخ ازاتیمجدد مستندات در صورت اعتراض به امت یبررس 

 در حداقل زمان  مدرسان یموضوع يهاتیصالح دییتا نیو همچن سیتدر یعموم تیصالح نامهیصدور گواه 

 رندهیخدمت گ تعهدات : 

 پرونده لیبه موقع مدارک و مستندات مندرج در بخشنامه جهت تکم ارسال 

 مندرج در بخشنامه نیبا قوان رتیمستندات مربوط به رزومه بدون مغا ارسال 

 اعالم شده يطبق زمانبند هاي آموزشیمستمر در دوره شرکت 

 ث شرکت در مباح ،بتیعدم غ یمبن یدولت تیریمرکز آموزش مد یو مقررات حاکم بر دوره ابالغ نیقوان تیرعا

  ازیو کسب حد نصاب امت یکالس

 و استثناها:  طیشرا 

 ها( شیراگ هی)کلیتیمرتبط با رشته علوم ترب یلیمدارک تحص يکه دارا يمعلمان و افراد ،یعلم أتیه ياعضا

 ندارند. ”یمدرس نامهیگواه “به  يازیمدرس معاف بوده و ن تیهستند از شرکت در برنامه ترب



 

  دییأو ت صیاند، در صورت تشخکرده افتیدر یو خارج یاز مراجع معتبر داخل ”یمدرس نامهیگواه “که  یکسان 

در  به شرکت يازی، نها استان يزیرو برنامه تیریسازمان مد یا یدولت تیریمرکز آموزش مد ياعتبار آن از سو

  مدرس ندارند. تیترب يهادوره

 تیریمرکز آموزش مد دییو تا صیبا تشخ نیمدرس تیصالح يهانظر در دورهاز افراد صاحب یبرخ شرکت 

 باشد.ینم يضرورها استان يزیرو برنامه تیریسازمان مد یا یدولت

 انریا ينظام ادار "و  "با نظام کارکنان دولت  ییآشنا "یآموزش يهادوره دبای افراد همه صورت هر در : تبصره 

  .ندیآن را ارائه نما ینموده و گواه یط تیرا با موفق "

 حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت:  ندیفرآ 

 تهران  استان يزیرو برنامه تیریسازمان مد کمیته آموزشوارد در طرح و بررسی م، متقاضیان تیشکا يبر مبنا 

 

 هاپرداخت و هاهزینه-5

 باشد.می داراي 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

 رئیس سازمان

 


