
 بسمه تعالي 
  

  سؤاالت پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه آموزشي كاركنان دولت 
  

  منظور از دوره هاي آموزشي مصوب چيست؟  -١

سـازمان امـور اداري و   (به آن دسته از دوره هاي آموزشي كوتاه مدت كه با اخذ مجوز از مراجع ذيربط در ايـن زمينـه   

استخدامي كشور، سازمان مديريت و برنامه ريـزي كشـور وقـت، معاونـت توسـعه مـديريت و سـرمايه انسـاني رياسـت          

دسـتگاه اجرايـي مسـتند بـه بخشـنامه شـماره       جمهوري و يا تصويب شده توسط كميته راهبري آموزش سـتاد مركـزي   

و توسط مراكز آموزشي ذيصالح و مورد تأييد مراجع يادشده و رعايت كليـه قـوانين و   ) ٢٧/٧/١٣٨٧مورخ  ٦٧٧٩٧/١٨٠٣

  . مقررات مربوطه برگزار شده يا گردد، در زمره دوره هاي آموزشي مصوب تلقي مي گردد

ن نظام هماهنگ پرداخت يا قانون استخدام كشوري يا قـوانين برنامـه   در مورد دستگاههايي كه مشمول مقررات قانو

سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نبوده اند مقررات مورد عمل در زمان اجـراي دوره در ايـن خصـوص    

  . مورد توجه قرار خواهد گرفت

  دوره هاي آموزشي طي شده توسط كاركنان از چه سالي محاسبه مي گردد؟  -٢

كليه دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مصوب كه كاركنان در طـول سـنوات خـدمت خـود طـي نمـوده باشـند، بـراي         

  . برخورداري از عامل امتياز دوره هاي آموزشي قابل احتساب مي باشد

براي استفاده از امتياز دوره هاي آموزشي مصوب ) بدو خدمت(آيا دوره آموزش توجيهي  -٣

  قابل احتساب مي باشد؟ 

نظر به اينكه گذراندن اين دوره آموزشي كوتاه مدت براي كليه كاركنان جديداالستخدام دستگاهها الزامـي اسـت و   . خير

در صورت عدم گذراندن آن احكام استخدامي و حتي انعقاد قرارداد براي كاركنان پيماني محمل قـانوني نـدارد بنـابراين    

  . ساعات اين دوره قابل محاسبه نمي باشد

دوره هاي آموزشي طي شده توسط كاركنان در خارج از كشور مشمول برخورداري از  آيا -٤

  امتياز دوره هاي آموزشي مصوب مي گردند؟ 



  خير 

  آيا شركت در سمينارها، همايش ها و گردهمايي ها جزو آموزش هاي مصوب تلقي مي شود؟  - ٥

سـازمان امـور   (و با مجوز مراجع مربوطه  ١/١/١٣٧٩چنانچه سمينارها، همايش ها و گردهمايي ها قبل از تاريخ  -الف

در چـارچوب رعايـت    ١/١/١٣٧٩و بعـد از تـاريخ   ) اداري و استخدامي كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وقت

مقررات مربوط به نظام آموزش كاركنان دولت از جمله پيش بيني در كليات برنامه هاي آموزشي دستگاه و تأييـد مراجـع   

  . به اجرا درآمده باشند، جزو آموزش هاي مصوب محسوب مي گردد يادشده

سمينارها، همايشها و گردهمايي هايي كه به صورت ملي يا بين المللي به صورت عام برگزار مي گـردد و مبتنـي    -ب

  . بر نيازهاي دستگاه نيست در شمول امتيازات قرار نمي گيرد

ه هاي آموزشي مصوب براي كاركنان دولت مراجع قانوني ذيصالح براي صدور مجوز دور -٦

  را اعالم نماييد؟

  )سابق(سازمان امور اداري و استخدامي كشور  -الف

  ) سابق(سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور  -ب

  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري  -ج

  ٢٧/٧/١٣٨٧كميته راهبري آموزش دستگاه هاي اجرايي پس از تاريخ  -د

مركز (كداميك از گواهينامه هاي صادره از سوي مؤسسه آموزش و پژوهش مديريت دولتي  - ٧

) آموزش مديريت دولتي و يا مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مـديريت و برنامـه ريـزي وقـت    

  مربوط به دوره هاي آموزشي اجرا شده توسط آن مؤسسه مي تواند مالك عمل قرار گيرد؟ 

پـژوهش  كليه گواهينامه هاي مربوط به دوره هاي آموزشي بهبود مديريت و فنون اداري كه توسط مؤسسه آموزش و 

و واحـدهاي  ) وقـت  مركز آموزش مديريت دولتي و يا مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي(مديريت دولتي 

  . وزش و پژوهش استانداريها اجرا شده باشندو همچنين دفاتر آم) مديريت هاي آموزش و پژوهش(استاني آن 

گواهينامه هاي مربوط به دوره هاي آموزشي مهارت هاي هفت گانه فنآوري اطالعات در  -٨

  چه صورت قابل احتساب خواهد بود؟



در صورت حصول شرايط زير اين گواهينامه ها در سوابق آموزشي كاركنان و برخـورداري از امتيـازات مربوطـه قابـل     

  : ب خواهد بوداحتسا

عناوين آنها در فهرست عناوين دوره هاي آموزشي مهارت هاي هفت گانه فنآوري اطالعات موضوع بخشـنامه   -الف

  .وجود داشته باشند ٣/١١/١٣٨١مورخ  ٢٠٣٢٢٢/١٩٠٣شماره 

  .از حيث ساعات اجرا با ساعات تعيين شده براي هريك از مهارت ها براساس بخشنامه فوق منطبق باشد -ب

  . توسط مراكز مجاز در بخشنامه مذكور اجرا شده باشند -ج

  . صادر شده باشد ٢٥/١١/١٣٨٣گواهينامه هاي مربوطه توسط مراكز مجاز ذكر شده در آن بخشنامه و تا قبل از تاريخ  - د

مـورخ   ٢١٩١٠٩/١٩٠٣بايد براساس مفاد بخشنامه شماره  ٢٥/١١/١٣٨٣گواهينامه هاي موصوف پس از تاريخ  :تذكر

  .  توسط مراكز آزمون مجاز تعيين شده صادر شده يا بشوند ٢٥/١١/١٣٨٣

اجـرا  ) به بعـد  ١٣٧٩از سال (دوره هاي آموزشي كه در طول برنامه سوم توسعه به بعد  -٩

  شده باشند چگونه بايد مالك عمل قرار گيرد؟ 

 ز كاركنان بوده و در كليات برنامـه هـاي  اين دوره هاي آموزشي كوتاه مدت بايد براساس نيازسنجي آموزشي به عمل آمده ا

آموزشي دستگاه ذيربط پيش بيني و به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريـزي كشـور وقـت، معاونـت توسـعه مـديريت و       

به تصويب كميتـه   ٢٧/٧/١٣٨٧مورخ  ٦٧٧٩٧/١٨٠٣سرمايه انساني رياست جمهوري و يا به استناد مفاد بخشنامه شماره 

  .مركزي دستگاه هاي اجرايي كشور رسيده باشند راهبري آموزش ستاد

و احتساب اين دوره ها در سوابق آموزشـي  ... چگونگي طراحي، اجرا و اضافه مي نمايد كليه ضوابط و مقررات مربوط به  

و  ٢٠/٦/١٣٨١مـورخ   ١١٢٠٥٨/١٨٠٣پيوسـت بخشـنامه هـاي شـماره      كاركنان بـه تفسـير در مجموعـه دسـتورالعمل هـاي     

و ساير بخشنامه هاي صادره در زمينه آموزش كاركنان دولت در طـول برنامـه سـوم و چهـارم      ٢٠/١/١٣٨٥مورخ  ٦٣٢٦/١٨٠٣

  . توسعه كه به دستگاه هاي اجرايي كشور ارسال شده، درج گرديده است

برگزار شده است،  ١٣٧٩نان كه قبل از سال دوره هاي آموزشي طي شده توسط كارك -١٠

  چگونه مورد ارزيابي قرار مي گيرد؟ 



چنانچه در متن گواهينامه هاي دوره هاي آموزشي كوتاه مـدت صـادره بـه شـماره و تـاريخ مجـوز سـازمان امـور اداري و         

اجـراي ايـن دوره هـا توسـط     استخدامي كشور و يا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وقت اشاره شـده باشـد و يـا مجـوز     

  . سازمان هاي پيشگفت صادر شده باشد در اينصورت اين دوره ها مصوب تلقي شده و مشمول امتيازات تعيين شده مي گردند

  گواهينامه هاي دوره هاي آموزشي عمومي و ساعات مربوط به آن چگونه ارزيابي مي گردد؟ - ١١

آموزشي عمومي كاركنان دولـت موضـوع بخشـنامه هـاي شـماره       چنانچه عناوين آنها در فهرست عناوين دوره هاي

باشند و توسـط مراكـز مجـاز منـدرج در بخشـنامه       ٨/٧/١٣٨٦مورخ  ٩٠٣٦٧/١٨٠٣و  ٢١/٥/١٣٨٢مورخ  ٩٦٣٥٨/١٨٠٣

هاي مذكور اجرا شده باشند صرفاً به ميزان ساعات تعيين شده در بخشنامه هاي يادشده و رعايت ساير قوانين و مقررات 

طه در سوابق آموزشي كاركنان و نيز برخورداري از امتيازات مربوط به فصل دهم قانون مـديريت خـدمات كشـوري    مربو

  . قابل احتساب خواهد بود

آيا دوره هاي آموزشي طي شده توسط شـاغلين غيررسـمي نظيـر قـراردادي، خريـد       -١٢

پس از تبديل وضعيت استخدامي آنان به رسمي و پيماني براي ... خدمت، روزمزد، شركتي و 

  برخورداري از امتيازات مربوط به اين فصل قابل احتساب مي باشد؟ 

موضوعه، نظام آمـوزش كاركنـان دولـت صـرفاً بـراي مسـتخدمين        با توجه به اينكه براساس قوانين و مقررات -خير

كـه  رسمي و پيماني دستگاه هاي اجرايي كشور طراحي گرديده است بنابراين دوره هاي آموزشي كوتـاه مـدت مصـوبي    

ر سـوابق  ها گذرانيده باشند براي اسـتفاده از ايـن امتيـاز و احتسـاب د     كاركنان در طول دوره خدمت رسمي يا پيماني در دستگاه

  .   قابل محاسبه مي باشد آموزشي آنان

آيا دوره هاي آموزشي مصوبي كه كاركنان قبالً از امتياز يكسال تعجيل در ارتقاء گـروه   -١٣

  آن برخوردار شده اند، براي اخذ گواهينامه نوع دوم مالك عمل مي باشد؟ 

چوب رعايت كليه قوانين و مقـررات مربـوط بـه    به ميزان ساعات دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مصوبي كه در چار. خير

به بعد به اجرا درآمده است و بـراي امتيـاز يكسـال تعجيـل در ارتقـاء       ١/١/١٣٧٩نظام آموزش كاركنان دولت و از تاريخ 



مهـارتي، تخصصـي و   (مالك عمل قـرار گرفتـه اسـت، بـراي صـدور گواهينامـه نـوع دوم        ) براي يكبار يا چندبار(گروه 

  . د نظام آموزش كاركنان دولت قابل احتساب نيست/٢موضوع بند ) يپژوهش -تخصصي

آيا دوره هاي آموزشي كه براي امتياز حق شاغل موضوع دستورالعمل هاي فصل دهـم   -١٤

قانون مديريت خدمات كشوري مورد محاسبه قرار گرفته است، براي صدور گواهينامه نـوع  

  دوم مالك عمل مي باشد؟

نحوه تطبيق وضع (فصل دوم دستورالعمل هاي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري  ٦بند  ٢همانگونه كه در تبصره . خير

تصريح شده است دوره هاي آموزشي كوتاه مدت كه براي آنها امتياز حق شاغل منظـور  ) كارمندان يا جداول امتيازات اين فصل

  . پژوهشي نخواهد بود - هاي مهارتي، تخصصي و تخصصيمي شود مالك محاسبه براي اعطاي گواهينامه 

كه در سنوات گذشته با مجوزهاي سـازمان  ) يكساله(آيا دوره هاي آموزشي تعهد آور  -١٥

و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وقت بـه  ) سابق(امور اداري و استخدامي كشوري 

  ي شوند؟اجرا درآمده اند، مشمول امتيازات دوره هاي آموزشي مصوب م

قانون نحوه تعديل نيروي انساني به اجرا درآمـده و شـرط الزم اسـتخدام     ٥نظر به اينكه اين دوره ها براساس ماده . خير

طي كنندگان آن در دستگاه مربوطه بوده است بنابراين براي برخورداري از امتيازات دوره هـاي آموزشـي مصـوب قابـل     

  . احتساب نيست

ره هاي آموزشي بلندمـدت بـا ارزش اسـتخدامي كـه در سـنوات      آيا كاركنانيكه در دو -١٦

و سازمان مـديريت و  ) سابق(گذشته با مجوزهاي سازمان امور اداري و استخدامي كشوري 

برنامه ريزي كشور وقت برگزار شده است و بنا به داليلي موفق به اخذ مدرك مربوطه نشده 

از امتيـازات دوره هـاي آموزشـي     اند، ساعات دوره هاي آموزشي مذكور براي برخـورداري 

  مصوب قابل احتساب مي باشد؟   



با توجه به اينكه هدف از برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي بلندمدت با اهداف و فلسفه برگزاري دوره هـاي  . خير

مصـوب در ازاء   آموزشي كوتاه مدت متفاوت مي باشد بنابراين افراد مذكور نمي تواننـد از امتيـازات دوره هـاي آموزشـي    

  . گذراندن ساعات آموزشي موصوف برخوردار گردند

د نظام آموزش كاركنان دولت موفق به اخذ گواهينامه نـوع  /٢كاركنانيكه در اجراي بند  -١٧

شده اند از چه تاريخي مي توانند از مزاياي ) پژوهشي –مهارتي، تخصصي و تخصصي (دوم 

  آن برخوردار شوند؟

نند از تاريخ صدور گواهينامه نوع دوم از مزاياي استخدامي مترتب بر آن در چارچوب رعايت كليـه  كاركنان مذكور مي توا

  . قوانين و مقررات مربوطه بهره مند گردند

آيا امكان حذف ساعات دوره هاي آموزشي مصوب از امتيـازات حـق شـاغل موضـوع      -١٨

ساعات بـراي اخـذ   دستورالعمل فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و احتساب اين 

  گواهينامه نوع دوم ميسر مي باشد؟

  :در صورت انجام اقدامات زير اين امر از سوي دستگاه ذيربط امكان پذير خواهد بود. بله

  وجود درخواست كتبي كاركنان متقاضي در اين خصوص  -١

   ١/١/١٣٨٨اصالح كليه احكام كارگزيني كاركنان مذكور از تاريخ  -٢

 .ات فوق، امكان اعاده و اصالح احكام كاركنان وجود نخواهد داشتپس از انجام اقدام :تذكر

   

  
 


