ی
ش
ی
وه انهم اهی تدو ن شده رد سال 93
 -1شیوه انهم رپداخت حق الزحمه وردیافت شهرهی دوره اهی آموزشی

 -2شیوه انهم ضوابط و انتخاب مؤسسات آموزشی

شیوه نامه
پرداخت حق الزحمه ودریافت شهریه دوره های آموزشی

مقدمه  :گروه توسعه آموزش وبهسازی منابع انسانی دانشگاه به منظورارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی ،افزایش اثربخشی
وکارایی در ارایه خدمات ،روزآمدسازی وارتقاء سطح دانش ،مهارت و نگرش کارمندان وتوانمندسازی مدیران جهت ایفای
موثر نقش ها و وظایف مدیریتی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان را به صورت های حضوری ،غیر حضوری و نیمه

حضوری برنامه ریزی و اجرا می نماید.

فصل یک  :دوره های آموزشی:
الف) جهت کارمندان دانشگاه ( رسمی ـ پیمانی  -قراردادی)
ماده )1باستناد ماده  6دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی موضوع ماده  66آئین نامه اداری استخدامی کارکنان
غیر هیأت علمی  ،دانشگاه مکلف است حد اقل یک درصد از کل اعتبارات دانشگاه را در بودجه سنواتی پیش
بینی وپس از تصویب برای برگزاری حد اقل  05ساعت آموزش ضمن خدمت برای هر رشته شغلی هزینه
نماید.
تبصره :1کارکنان دانشگاه ( رسمی ـ پیمانی ـ قراردادی) از پرداخت هزینه شهریه بابت شرکت در دوره های آموزشی
مصوب مرتبط با رشته شغلی /پست سازمانی (شغلی  ،مدیریتی و عمومی ) معاف می باشند.
تبصره :2دانشگاه می تواند از کارمندانی که حدنصاب نمره قبولی( )%66را کسب نکرده اند در صورت شرکت مجدد در
دوره  /آزمون هزینه دوره آموزشی را دریافت نماید .همچنین کارمندان مکلف به پرداخت هزینه مربوطه طبق ماده 6
شیوه نامه می باشند.

ب) جهت کارکنان سایر موسسه ها،ارگانها و موسسات دولتی وغیر دولتی
ماده )2به استناد ماده  11دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی موضوع ماده  66آئین نامه اداری و استخدامی
کارکنان غیر هیأت علمی ،گروه توسعه آموزش و بهسازی منابع انسانی مجاز است جهت کارکنان سایر موسسه ها ،ارگانهاو
موسسات دولتی و غیر دولتی ،دوره های آموزشی را به شکل حضوری ،نیمه حضوری و غیر حضوری با دریافت شهریه ای

متناسب با محتوا و ساعات دوره و( ...محاسبه قیمت تمام شده) در قالب فیش واریزی /عقد قرارداد طبق مقررات دانشگاه
برگزار نماید.
فصل دوم  :روش اجرا
ماده ) 3دوره های آموزشی به روش های حضوری  ،نیمه حضوری و غیر حضوری برگزار می شود :
الف)دوره های حضوری:
شیوه اجرای دوره های آموزشی حضوری بصورت کارگاه آموزشی (در صورت لزوم همراه با آموزش در عرصه) ،کالس  ،سمینار و
همایش می باشد.
تبصره :1حد نصاب شرکت کنندگان در دوره های آموزشی حضوری به شرح جدول زیر است:
ردیف شیوه آموزش

حداقل تعداد شرکت کنندگان

حداکثر تعداد شرکت کنندگان

1

کالس عمومی

06

166

0

کالس شغلی/مدیریتی

06

16

3

کارگاه

06

36

6

سمینار

16

166

1

همایش

166

666

تبصره :2گروه توسعه آموزش وبهسازی منابع انسانی  /کمیته های فرعی آموزش مستقر در معاونتها مجاز خواهند بود حد
اکثر تا  01درصد در تعداد شرکت کنندگان در دوره های آموزشی افزایش یا کاهش منظور نمایند.
ب )دوره های غیر حضوری:
شیوه اجرای دوره های آموزشی غیرحضوری بصورت زیر خواهد بود:
 -1آموزش از راه دور که محتوای آموزشی در قالب فایل الکترونیکی(  Power point - wordو )...یا معرفی منابع
آموزشی (کتاب و  ) ...می باشد و آزمون آن به شکل مجازی برگزار می گردد.
 -0آموزش مجازی که محتوای آموزشی به صورت الکترونیکی( Film -Animation– Power point- Wordو )...و
چندرسانه ای طراحی شده و دوره به صورت آنالین (در قالب برنامه زمانبندی کالس و امکان ارتبا فراگیر به صورت
مستقیم با مدرس از طریق ویدئو کنفرانس ) ارائه گردیده و نهایتاً آزمون مجازی بعمل خواهد آمد.
ج) دوره های نیمه حضوری:
شیوه اجرای دوره تلفیقی از دوره به صورت حضوری وغیر حضوری می باشد.
فصل سوم  :شهریه دوره های آموزشی
ماده  )4اعضای کمیته آموزش وتوانمندسازی منابع انسانی دانشگاه ،میزان شهریه نفر ساعت آموزش را با توجه به نوع
دوره(شغلی -مدیریتی -عمومی) ،روش اجرا ،محتوای آموزش،ساعت دوره ،تعداد شرکت کنندگان و با عنایت به نرخ مصوب

مرکز مدیریت دولتی تهران/دفتر آموزش وپژوهش استانداری اصفهان در ابتدای هرسال بر اساس جدول زیر تعیین و اطالع
رسانی خواهد نمود.

جدول شهریه دوره های آموزشی

مبلغ شهریه به ازای هر نفرساعت (ریال )
حضوری
ردیف

نوع دوره

1

توجیهی بدو خدمت

اجرای دوره
وآزمون حضوری
است
10666

غیرحضوری

آموزش از راه

آموزش

دور

مجازی

0666

06666

کارکنان

نیمه حضوری
تلفیقی از
دوره حضوری
و غیر حضوری
تعداد ساعات
حضوری× مبلغ
حضوری+تعداد
ساعات غیر
حضوری × مبلغ
غیر حضوری

0

دوره های عمومی

10666

0666

06666

//

3

دوره های مشترک

06666

0666

00666

//

اداری ( اداری مالی
وتخصصی تکدرس)
6

دوره های شغلی

06666

0666

00666

//

بهداشت و درمان
1

دوره های مدیریتی

33666

11666

31666

//

تبصره :1گروه توسعه آموزش وبهسازی منابع انسانی مجاز است حد اکثر تا  01درصد در شهریه مصوب تمامی دوره های
آموزشی افزایش یا کاهش منظور نماید.
تبصره :2در صورت درخواست بیش از 01درصد تخفیف در شهریه مصوب دورههای آموزشی از سوی معاونتها یا واحدهای
تابعه دانشگاه ،پرداخت ما به التفاوت هزینه اجرای دوره با توجه به شهریه مصوب ،در صورت تأمین اعتبار توسط آن معاونت
یا واحد مربوطه میسرخواهد بود.
تبصره :3شهریه دوره مورد درخواست سازمانها ودستگاه های اجرایی دولتی  ،خصوصی که به صورت اختصاصی برگزار
می شود ،در شهرستانهای استان اصفهان (مسافت 66کیلومترو باالتر)1/1 ،برابر شهریه شهر اصفهان خواهد بود.
تبصره:4دوره های آموزشی که به صورت اختصاصی و با استفاده از امکانات سازمان درخواست کننده برگزار شود با حفظ
حق نظارت و صدور گواهی نامه  ،به ازای بهره گیری از امکانات سازمان مربو برای فضای آموزشی تا  ، %06پذیرایی تا
 ، %1لوازم مصرفی تا  %1وحق التدریس اساتید تا  % 36ازمبلغ قرارداد می توان کسر نمود.
تبصره :0مشمولین پرداخت شهریه (افراد یا سازمان درخواست کننده) می بایست هزینه مربو به شرکت در دوره های
آموزشی که توسط دانشگاه برای آنها طراحی و برگزار می گردد (حضوری یا غیر حضوری ) را به شماره حساب
 0133316030666با شناسه واریزی  13133160306661660به نام رابط متمرکز درآمد اختصاصی دانشگاه علوم
پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان ویا شماره شبا IR 036136166660133316030666واریز نمایند .
تبصره :6مدیریت امور مالی دانشگاه می تواند با توجه به تبصره 0ماده  1شیوه نامه و بر اساس گزارش ارسالی از سوی
گروه توسعه آموزش وبهسازی منابع انسانی دانشگاه ضمن اطالع رسانی و قبول کارمند ،نسبت به کسرمبلغ شهریه دوره (
ازحساب آن دسته از کارکنانی که حد نصاب نمره قبولی در دوره های آموزشی را کسب نکرده اند و داوطلبانه یا الزاماً باید
در دوره /آزمونهای مجدد شرکت نمایند ) اقدام و مبلغ کسرشده را به شماره حساب مذکور واریز نماید .
ماده :0صدور گواهی دوره های آموزشی جهت کارمندان سایر موسسه ها،ارگانها ،موسسات دولتی وغیر دولتی که با امکانات
و منابع (مدرس  ،بسته آموزشی  ،آزمون پایان دوره  ،ارزشیابی  ،تهیه پیش نویس گواهی پایان دوره بر اساس مقررات
دانشگاه و  )...سازمان متقاضی برگزار شده با حفظ حق نظارت دانشگاه  ،در صورت واریز حداقل  %06از کل هزینه دوره
توسط سازمان متقاضی به شماره حساب مندرج در تبصره  1بالمانع خواهد بود.

فصل چهارم  :نحوه محاسبه و پرداخت حق الزحمه و حق التدریس
الف :پرداخت حق الزحمه کارمندان دانشگاه یا سایر دستگاهها
ماده )6پرداخت و تخصیص منابع مالی از سوی واحدهای اجرایی تابعه دانشگاه بابت حق الزحمه وحق التدریس مدرسان،
هزینه های جاری آموزش( پذیرایی -لوازم التحریر و)...حق الزحمه دست اندر کاران در امر آموزش ،حق جلسه اعضای
کمیته های آموزش و تقدیرمالی از محل  %1اعتبارات دانشگاه ویا درآمد اختصاصی مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان
براساس گزارش مسئول واحد آموزش کارکنان ،تأیید مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی و معاون توسعه مدیریت و منابع
با رعایت سایر مقررات امکان پذیر می باشد.
تبصره :تخصیص منابع مالی بابت هزینه دوره های آموزشی ( پذیرایی ،لوازم التحریر،حق الزحمه مدرسین و)...که توسط
واحدهای تابعه اجرا می گردد پس از تایید مسئول واحد آموزش کارکنان  ،مدیر توسعه سازمان ومنابع انسانی و معاون
توسعه مدیریت و منابع با رعایت سایر مقررات امکان پذیر می باشد.
ماده )7به استناد ماده 60آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی به منظور تشویق وترغیب کارمندان
دانشگاه در زمینه های فرهنگی و اجرایی و همکاری و مشارکت در خصوص برگزاری دوره های آموزشی  ،همایشها ،آزمونها
و موارد مشابه آن ،مبالغی به عنوان حق الزحمه به شرح زیر و از محل  %1اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت می باشد :

2

مبلغ (حق شغل +حق شاغل  +فوق العاده مدیریت)
×
106

= مبلغ قابل پرداخت حق الزحمه بابت هر
ساعت تدريس جهت کارمندان

تبصره : 1مدت حضور کارمندان دانشگاه جهت تدریس در دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان با استفاده از ماموریت
اداری بدون پرداخت فوق العاده بالمانع است .
تبصره :2صالحیت علمی کارمندان برای انجام تدریس مشرو به داشتن حد اقل مدارک تحصیلی دیپلم با  16سال سابقه
تجربی کار  ،فوق دیپلم با  3سال سابقه تجربی کار  ،لیسانس با  6سال سابقه تجربی کار و فوق لیسانس و باالتر  0سال
سابقه تجربی کار در موضوع آموزشی پس از تایید رابط آموزش /دبیرکمیته و باالترین مقام واحد اجرایی یا کمیته های
آموزش معاونتهای مربوطه تعیین خواهد شد.

تبصره :3پرداخت حق الزحمه برای مدرسینی که در ارزشیابی پایان دوره مــوفق به کسب مــیانگین حداقل  %36امتیاز
مربوطه نگردیدهاند ممنوع می باشد .ضمناً به مدت یکسال از ارایه آموزش در کالسهای آموزش ضمن خدمت در کلیه
واحدهای تابعه دانشگاه محروم خواهند گردید.
تبصره:4در صورتی که انجام تدریس جزء وظایف اصلی کارمند باشد و در وقت اداری صورت پذیرد مبالغ مذکور قابل
پرداخت نیست.
تبصره :0حق الزحمه سایر افراد حقیقی(کارمندان قراردادی دانشگاه ویا سایر دستگاه ها ) با توجه به مدارک تحصیلی و
تجربه آنان متناسب با حق الزحمه مستخدمان دولت با تایید باالترین مق ام واحد اجرایی ،تایید مسئول آموزش کارکنان
دانشگاه و رعایت سایر مقررات قابل پرداخت می باشد.
تبصره :6میزان حق الزحمه بازنشستگان با مدرک تحصیلی کارشناسی وباالتر با رعایت مفاد ماده 33آیین نامه اداری و
استخدامی کارکنان غیر هیات علمی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره  :7کارمندان دانشگاه جهت تدریس دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان سالیانه مجاز به حداکثر  63ساعت
ارائه آموزش می باشند.
ب:پرداخت حق التدریس اعضای هیأت علمی دانشگاهها
ماده )8در صورتی که از خدمت اعضاء محترم هیأت علمی برای تدریس دوره های آموزشی ضمن خدمت استفاده گردد،
پرداخت حق التدریس براساس قوانین و مقررات مربو به اعضاء هیأت علمی به روش زیر بالمانع است.
فوق العاده جذب +فوق العاده مخصوص  +حقوق مبنا
مبلغ هر ساعت تدريس



40

اعضای هیات علمی اين دانشگاه
(هیأت علمی اين دانشگاه)

فوق العاده مخصوص  +حقوق مبنا

50

مبلغ هر ساعت تدريس



(هیأت علمی خارج دانشگاه)

فوق العاده مخصوص  +حقوق مبنا

40



مبلغ هر ساعت تدريس
اعضای هیات علمی بازنشسته

(هیأت علمی اين دانشگاه)

ماده )9چنانچه فاصله محل کار یا اقامت مدرس (اعضای هیأت علمی /کارمندان ) تا محل تشکیل کالس بین 66تا116
کیلومتر باشد ،عالوه بر تامین وسیله ایاب وذهاب  16درصدبه میزان حق التدریس/حق الزحمه اضافه خواهد شد.
ماده )15د ر صورتیکه فاصله محل تدریس از محل اشتغال یا اقامت مدرس بیش از  116کیلومتر باشد ،عالوه بر تامین
وسیله ایاب وذهاب و اقامت مدرس  06درصد به میزان حق التدریس/حق الزحمه اضافه خواهد شد.
ج :پرداخت حق الزحمه دست اندر کاران برگزاری آزمونها(حضوری /غیرحضوری)
ماده )11دانشگاه حق الزحمه افرادی که در مراحل چاپ و تکثیر ،منگنه زنی مجموعه سواالت امتحانی و برگزاری امتحانات
اعم از مجری  ،مدیر حوزه امتحان ،مسئول حفاظت آزمون ،ناظر  ،سرپرست سالن  ،مراقب  ،مصحح  ،بازبین اوراق امتحانی،

مسئول یا سرپرست حوزه تصحیح اوراق ،طراح و تهیه سواالت یا تست های آزمون که به طرقی در برگزاری آزمونهای
حضوری که در ساعت اداری ویا غیر اداری همکاری می نمایند  ،به شرح جدول زیر پرداخت می نماید .

ردیف
1

عنوان
مسئوالن چاپ مواد امتحانی  ،شماره زنی و
بسته بندی مجموعه سئواالت آزمون(عوامل
اجرایی قرنطینه)
مدیر و مجری حوزه امتحان

مبلغ قابل پرداخت برای هر نوبت

 3/666/666ریال
1/166/666ریال
016/666ریال

در آزمونهای کمتر از  1166نفر داوطلب
0
در صورت تکرار آزمون
درآزمونهای بیشتر از  1166نفر با نظر معاون پشتیبانی دانشگاه حق الزحمه مسئولین اصلی آزمون(مدیر و مجری حوزه ومسئول
حفاظت آزمون)تا  %06قابل افزایش می باشد.

3

مسئول حفاظت آزمون

در آزمونهای کمتر از  1166نفر داوطلب
در صورتی تکرار آزمون

6

سرپرست سالن

166/666ریال

1

رابط وتطبیق عکس

616/666ریال

6

مسئول پیج

 616/666ریال

0

مراقب به ازای هر جلسه
تطبیق عکس ،درج شماره تشخیص (سربرگ
پاسخنامه) سربرگ زدن و الصاق آن به
پاسخنامه

666/666ریال

3

 616/666ریال

1/666/666ریال
066/666ریال

3
16
11

مصحح اوراق امتحانی و بازبین اوراق
امتحانی(در صورتی که دستی انجام پذیرد)
به ازای هر برگ
طراحی و تهیه سواالت جدید آزمونهای
عمومی و تخصصی مورد قبول (چهارگزینه
ای /تشریحی) به ازای هر سوال
نگهبان  ،تاسیسات ،خدمات و سمعی بصری

1/666ریال
06/666ریال
 366/666ریال

نوع فعالیت
ردیف
گردآوری جزوات آموزشی مورد تأیید کمیته آموزش به ازای هر صفحه برای هر
1
دوره آموزش
توضیح(:جزوه آموزشی باید دارای جلد،فهرست،مقدمه بوده وفایل مربوطه در اختیار
آموزش کارکنان قرارداده شود)
ویرایش واستاندارد سازی سواالت آزمون (قبل از بارگذاری در
0
نرم افزار آزمون) به ازای هر سؤال
طراحی و تهیه سواالت جدید آزمونهای عمومی و تخصصی مورد قبول (چهارگزینه
3
ای /تشریحی) به ازای هر سوال
پشتیبان نرم افزار آزمون به ازای هر نفر پیشتیبانی کننده ( آمادهسازی سرورهای
6
پشتیبان-فعال وغیر فعال نمودن نرم افزار آزمون -پاسخگویی وراهنمایی شرکت
کنندگان در مدت زمان اجرای آزمون و)...

مبلغ قابل پرداخت به ریال
16/666

1/666
06/666
تا دوسرور

بیش از دوسرور
ماده  )12دانشگاه حق الزحمه افرادی را که در برگزاری آزمونهای غیر حضوری( مجازی) که در ساعت اداری ویا غیر
اداری همکاری می نمایند به شرح جدول زیر پرداخت می نماید .
د)پرداخت حق جلسه:
دانشگاه می تواند به استناد ماده 66آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی بابت حق الزحمه شرکت
کارمندان و یا سایر افراد در جلسات مورد نیاز مربو به امور آموزشی ضمن خدمت کارکنان که جزء وظایف اصلی آنها
نمی باشد به ازای حضور دو ساعته در جلسات مزبور حداکثر به میزان  066/666ریال به هر یک از اعضا پرداخت نماید.
ه) تقدیر مالی:دانشگاه می تواندبه استناد ماده  60آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی به منظور
تشویق وترغیب کارکنان دانشگاه در زمینه های فرهنگی واجرایی وهمکاری ومشارکت در خصوص برگزاری مراسم ،اجرای
همایشها ،آزمون ها وموارد مشابه آن ،مبالغی به عنوان حق الزحمه به آنان پرداخت نماید.
فصل پنجم  :بازپرداخت شهریه دوره های آموزشی موسسات دولتی و یا خصوصی

ماده )13بازپرداخت شهریه دوره های آموزشی کارمندان که با هماهنگی گروه توسعه آموزش و بهسازی منابع انسانی در
دوره های آموزشی که توسط موسسات دولتی و یا خصوصی مورد تأیید گروه مذکور برگزار و شرکت می نمایند از محل
 %1اعتبارات پیش بینی بودجه ساالنه آموزش دانشگاه ویا حساب درآمد اختصاصی مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان با
رعایت سایر مقررات امکان پذیر خواهد بود.
تبصره  : 1پرداخت مبلغ شهریه دوره به حساب موسسات دولتی ویا خصوصی برگزار کننده دوره های آموزشی که بر اساس
معرفی نامه گروه توسعه آموزش وبهسازی منابع انسانی صورت می پذیرد به عهده کارمندان می باشد.
تبصره  :2باز پرداخت شهریه دوره های آموزشی ( مرتبط با تبصره  1ماده  )13منو به ارائه اصل گواهی قبولی و فیش
واریزی دوره طبق مقررات بالمانع خواهد بود.
فصل ششم :سایر سازوکارهای پرداخت حق الزحمه مدرسین
ماده  )14مبالغ تعیین شده شهریه دوره های آموزشی و چگونگی پرداخت حق الزحمه مدرسین ودست اندرکاران در امر
آموزش به صورت سالیانه توسط اعضای کمیته آموزش وتوانمند سازی منابع انسانی مورد باز بینی و در صورت لزوم تغییرات
مربوطه انجام و حد اکثر تا اواخر اردیبهشت ماه هرسال به واحدها اطالع رسانی خواهد شد.
ماده  )10بررسی و تأیید حق الزحمه اساتید در موارد خاص که در این شیوه نامه دیده نشده به عهده کمیته آموزش
وتوانمند سازی منابع انسانی دانشگاه خواهد بود.
ماده )16دانشگاه تعهدی در قبال تأمین هزینه تهیه کتب  ،جزوات و یا بسته های آموزشی ندارد.
ماده)17هرگونه پرداخت مالی بر اساس مفاد شیوه نامه از شمول مقررات قانون کار خارج می باشد .
ماده )18کمیته آموزش وتوانمندسازی منابع انسانی دانشگاه می تواند در خصوص مواردی که در این شیوه نامه پیش
بینی نشده راساً اتخاذ تصمیم نماید.
این شیوه نامه در اجرای مفاد ماده های  6،6،0و 11دستورالعمل نظام آموزش وتوانمندسازی موضوع ماده 66آیین نامه
اداری استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی وماده های  33-60-66آیین نامه مزبور به منظور پرداخت حق الزحمه و دریافت
شهریه دوره های آموزشی که با محوریت گروه توسعه آموزش و بهسازی منابع انسانی برنامه ریزی واجرا می گردد در13ماده،
06تبصره و در  0صفحه در تاریخ  33/6/03به تصویب کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی رسید و از زمان تصویب
هیأت رئیسه محترم دانشگاه قابلیت اجرایی خواهد داشت.

منابع:
1

-ماده های 93-67-66و دستورالعمل نظام آموزش وتوانمندسازی موضوع ماده 46آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی

 -2بند 9ماده  68قانون مدیریت خدمات کشوری
-3تصویب نامه هیات وزیران به شماره /92211ت34869ه
 -4آیین نامه تدریس موقت وپرداخت حق التدریس اعضای هیات علمی
-0جدول محاسبه حق الزحمه عوامل اجرایی آزمونهای استخدامی دانشگاه مصوب ه بند  12جلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ 92/1/25
-6بند«و»ماده40آیین نامه مالی ومعامالتی دانشگاه ها

 -7جدول شهریه دوره های آموزشی مرکز مدیریت دولتی
-8نامه شماره  6/4793مورخ74/8/7وزارت بهداشت ،درمان(موضوع:نحوه اخذ وهزینه ثبت نام در برنامه های آموزش مداوم )

مقدمه
یکــی از مهمتــرین عوامــل مــوثر بــر کیفیــت و اثربخشــی آموزشــی در هــر نظــام آموزشــی از جملــه نظــام آمــوزش
کارمندان دولت ،مراکز و موسسـات آموزشـی هسـتند کـه برنامـه هـای آموزشـی را اجـرا مـی کننـد .اجـرای صـحیح و
بــا کیفیــت آمــوزش هــا بــا اســتفاده از امکانــات آموزشــی کــافی ،روش هــای آموزشــی نــوین ،مدرســان بــا تجربــه و
محیط آموزشی مناسب ،زمینه الزم را برای انتقال یادگیری فراگیران فراهم می آورد.
ضــوابط انتخــاب موسســات آموزشــی بــه منظــور اســتفاده از منــابع و ظرفیتهــای بــرون ســازمانی در تــأمین خــدمات
آموزشــی  ،دربرگیرنــده شــاخص هــا ،اســتانداردها ،امتیازهــا ،فراینــد و فــرم هــای موردنیــاز بــرای طــرح در کمیتــه
آموزش و توانمندسازی دانشـگاه اسـت کـه مبنـای همکـاری موسسـات و مراکـز آموزشـی بـا واحـدهای تابعـه دانشـگاه
قرار می گیرد.
ماده  -1اعتبارسنجی
مؤسسات آموزشی متقاضـی تـأمین خـدمات آموزشـی در صـورت دارابـودن شـرایط زیـر مـی تواننـد مـدارک خـود را
در قالب تکمیـل فـرم هـای شـماره  1-3جهـت بررسـی و طـرح در کمیتـه آمـوزش و توانمندسـازی منـابع انسـانی بـه
مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی ارسال نمایند.
تبصره  -1شرايط عمومی
موسسات متقاضی الزم است از حداقل شرایط زیر برخوردار باشند:
 -1قید کلمه «اجررا يرا برارزاری د ره هرای آموزشری» در اساسـنامه یـا اسـناد قـانونی موسسـه متقاضـی
مرتبط با حیطه آموزشی مورد درخواست
 -0داشــتن مجــوز قــانونی جهــت اجــرای دوره آموزشــی در حیطــه مــورد تقاضــا از مراجــع قــانونی مربوطــه
(معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  /دفتر آموزش و پژوهش استانداری اصفهان)
 -3داشتن سابقه آموزشی متناسب با حیطه آموزشی که در مجوز قانونی مشخص گردیده
 -6دارای حداقل 66متـر فضـای آموزشـی (حـداقل دو کـالس مجهـز بـه امکانـات آموزشـی مناسـب) و  36متـر
فضای اداری
 -1رعایت مفاد اصـل  161قـانون اساسـی و قـانون منـع مداخلـه کارمنـدان دولـت در معـامالت دولتـی مصـوب
دی ماه  1330برای مدیر و اعضای هیأت مدیره موسسه متقاضی
 -6ارایه تعهد مبنی بر رعایت قوانین ومقررات حاکم بر دانشگاه
تبصره  -2شرايط اختصاصی

 - 1تکمیل فرم های شماره یـک ،دو،سـه و حیطـه هـای مـورد تقاضـا بـه طـوری کـه در بررسـی بعمـل آمـده خـالف
آن ثابت نشود.
 -0ارائه مستندات دال بر احراز شرایط عمومی
 -3اولویت همکاری با موسسات آموزشی با رتبه یک و رتبه دو و سپس رتبه  3خواهد بود.
 -6تاییدیه کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه.
ماده  - 2نحوه تمديد  ،انصراف

يا لغو صالحیت موسسات تأيید صالحیت شده

الف) تمديد
موسســات متقاضــی حــداقل ســه مــاه قبــل از انقضــاء تــاریخ اعتبــار تاییدیــه مجــوز کمیتــه آمــوزش و توانمندســازی
منــابع انســانی دانشــگاه در صــورت تمایــل بــه تمدیــد اعتبــار و کســب امتیــاز حــداقل  %36الزم از ارزشــیابی پایــان
دوره هــای آموزشــی  ،مــی تواننــد درخواســت تمدیــد اعتبــار را بــه مــدیریت توســعه ســازمان و منــابع انســانی ارائــه
نمایند.
 -1اخذ تأییدیه موسسات آموزشی (با توجه به حیطه آموزشی) از هر یک از معاونتهای دانشگاه
 -0تمدید اعتبار مجوز موسسه آم وزشـی تأییـد شـده منـو بـه رعایـت حـداقل هـای پـیش بینـی شـده شـرایط
عمومی خواهد بـود .بـدیهی اسـت موسسـات آموزشـی صـرف وا مـی تواننـد در مـدت زمـان اعتبـار مجـوز اخـذ
شــده از کمیتــه آمــوزش و توانمندســازی منــابع انســانی دانشــگاه نســبت بــه عقــد قــرارداد و یــا اجــرای دوره
های آموزشی با دانشگاه و واحدهای تابعه آن همکاری نماید.
ب) لغو مجوز صالحیت
گــروه توســعه آمــوزش و بهســازی منــابع در مــوارد زیــر اقــدام بــه لغــو همکــاری موسســات آموزشــی تأییــد صــالحیت
شده توسط کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی خواهد نمود.
 -1انصراف موسسه آموزشی
 -0عدم کسب حد نصاب  %36امتیاز در فرایند ارزشیابی
 -3مشاهده هرگونه تخلف از ضوابط و مقررات آموزشی
 -6عدم اجرای دوره های آموزشی
 -1رد صالحیت موسسه آموزشی توسط اداره کل حراست استانداری استان

ماده -3شرايط مدرسان موسسات آموزشی متقاضی

 -1داشتن حداقل پنج سال تجربه تدریس در حیطه آموزشی مورد تقاضا
 -0ارتبا رشته تحصیلی مدرسان با موضوع تدریس آنها
 -3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
 -6دارا بــودن گــواهی صــالحیت تــدریس از مرکــز آمــوزش مــدیریت دولتــی  /دفتــر آمــوزش و پــژوهش
استانداری اصفهان
تبصررره تأییــد صــالحیت تخصصــی مدرســان در رســته هــای اداری و مالی،آموزشــی فرهنگــی ،و امــور اجتمــاعی
مســتقیماً برعهــده مرکــز آمــوزش مــدیریت دولتــی و نهایتــاً تأییــد کمیتــه آمــوزش و توانمندســازی منــابع
انسانی دانشگاه خواهد بود.

ماده  -4فهرست حیطه های آموزشی
الف) رسته فنی مهندسی
راه و ســاختمان و معمــاری ،بــرق و تأسیســات ،مکانیــک ،ارتباطــات و مخــابرات ،امــور آب و نیــرو ،نقشــه بــرداری
و نقشه کشی ،امور شهری و شهرسازی ،امور استاندارد
تأيیديه مرکز مديريت د لتی/دفترر آمروزو پرش هس اسرتانداری  /سرازمان نهراس مهندسری يرا
معا نت توسعه مديريت منابع دانشگاه الزامی است
ب) رسته فنا ری اطالعات
امــور نــرم افــزاری-امــور ســخت افــزار ی -امــور پــردازش داده هــا وجمــع آوری اطالعــات  ،فــن آوری اطالعــات و
مهارت های هفت گانه ()ICDL
تأيیديه مرکز مرديريت د لتی/دفترر آمروزو پرش هس اسرتانداری

يرا معا نرت توسرعه مرديريت

منابع دانشگاه الزامی است
ج) رسته امور اجتماعی
رفــاه وخــدمات اجتمــاعی-امــور کــار واشــتغال-امــور حقــوقی-روابــط عمــومی-روابــط بــین المللــی-امــار-مشــاغل
تخصصی امور اجتماعی-امور انتظامی،تامینی وتربیتی وباز رسی
تأيیديه مرکز مديريت د لتی/دفتر آموزو پرش هس اسرتانداری يرا معا نتهرای دانشرگاه برا توجره بره
حیطه آموزو ارتباط آن با ظايف آن معا نت الزامی است
د) رسته بهداشتی درمانی

خــدمات پزشــکی-خــدمات دندانپزشــکی-خــدمات پرســتاری ومامــایی-خــدمات توانبخشــی-خــدمات بهســازی
وبهداشــتی-خــدمات دارویــی-خــدمات تغذیــه ای ومنــزل مــواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشــی وبهداشــتی-خــدمات
رادیولــو ی ونوارنگــاری-مــدیریت بیمارســتان-امــور مــددکاری بهداشــتی ومــدارک پزشــکی-بهداشــت خــانواده-
خــدمات کالبــد شــکافی وتشــریح تأيیديرره معا نتهررای دانشررگاه ( درمرران /بهداشررت /غررذا دارد يررا
آموزشی)با توجه به حیطه آموزو ارتباط آن با ظايف آن معا نت الزامی است

ه) رسته اداری مالی
امور تخصصی اداری و مالی-امور اداری-امورمالی
تأيیديه مرکز مديريت د لتی/دفتر آموزو پش هس اسرتانداری

يا معا نت توسعه مديريت منابع دانشگاه

الزامی است.
) رسته خدمات
خــدمات اداری وعمــومی-امورچــاپ-امــور نگهــداری وتعمیــرات ماشــین آالت وتجهیــزات-حمــل ونقــل امــور
وابسته
تأيیديرره مرکررز مررديريت د لتی/دفتررر آمرروزو پررش هس اسررتانداری /سررازمان فنرری حرفرره ای

يررا

معا نت توسعه مديريت منابع دانشگاه الزامی است.
ز) حیطه آموزشی ار ه زبان خارجی
تأيیديرره مرکررز مررديريت د لتی/دفتررر آمرروزو پررش هس اسررتانداری

يررا معا نررت آموزشرری دانشررگاه

الزامی است
ماده)5کمیته آموزش وتوانمندسازی منابع انسانی دانشگاه می تواند در خصوص مواردی که در این شیوه نامه پیش بینی
نشده راساً اتخاذ تصمیم نماید.
اين شیوه نامه در اجرای پنجمین مصوبه صورتجلسه کمیته آموزو توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه به
شماره  4884مورخ  1343/15/11در 5ماده  3تبصره
مورد بررسی تصويب قرار ارفت.

در  5صفحه در تاريخ 1343/12/11در کمیته مذکور

