مجمو ه وکسش ر واسخ  ،ویکامون آموزش ر توانمندساز کارکنان
دانشها

لوم وزشکی اصفهان

 -1کدام دسته از کارکنان ،مشمول نظام آموزش کارکنان می باشند؟

تمامی شاغلین رسمی ،رسمی آزمایشی  ،پیمانی و قراردادی (اعم از مدیران و کارکنان) مشمول نظام آموزش کارکنان می باشند.
 -2شرکک

مدرکان در درر اا آموزش مدرکان که در دال را لار از دانشرها ر با اماانهی را د آموزش

بکنامه ررز ر اجکا می گکدد الزامی اس

را التیار

؟

شررک مدیران در این وون دور اا ازاامی و دانشرها مو ا اس تمدیداال مزم برای اعاام آنان را تد

شرک

در این

آموزشدا (برای ار سطح) فراام نماید
 -3امارش اا ،سمیناراا ،سمپوزروم ،کنهک کنفکانس  ،گکداماری اا بین المللی ،ملی ر استانی ردرموارد لاص
به منظور تبیین ر تشرکر مارا

هکانهی ،اصتداد  ،اجتما ی ر  ...را ارا ه راهته اا وهراشی در

مختلف لمی از سو ارگانها ر سازمانها

کشور بکگزار می گکدد مالک محاسبه جه

وز اا

امتیازات نظام آموزش کارکنان

لوااد بود؟ خیر
 -4کارکنانی که در امارش اا ،سرمیناراا ... ،شرکک

می کنند می توانند از مزارا ویش بینی شد نظام جدرد

آموزش کارکنان بهک مند گکدند؟

ب استناد ردیا  3صورال تلس کمیت راابری آموزش وزارال متبوع ب شمار /4/551111ازا مورخ  5311/3/44صرفاً
دور اای بازآموزی آموزش مداوم تامع پاشرر ی ک ت

عنوان امای ، ،سررمینار ،کنهر و  ...برواار می وردد  ،فقط

برای مشموزین قانون آموزش مداوم تامع پاش ی قابل احتساب می باشد.
 -5آرا درر اا آموزشری که صب از سالها  97که توسط مککز مدرکر
کشور) کاس

درلتی سابق (سازمان امور استخدامی

ک کشور ،ایأت الی گزرنش ر دهتک آموزش مدارم جامعه وزشکی به اجکا درآمد مشمول ساز ر

کاراا انهیزشی ویش بینی شد در نظام آموزش کارکنان می گکدد؟

ب اسررتناد ردیا  4صررورتسلسرر کمیت راابردی آموزش وزارال متبوع ب شررمار /4/551111ازا مورخ 5311/3/44
درصرورتی ک شررک کارکنان در اینهون دور اا در زمان استادام کارمند صورال ورفت باشد  ،صرفاً در تعیین امتیازاال
مربوط ب حق شاغل در فصل دام قانون مدیری خدماال کشوری قابل احتساب می باشد.
رازرکاراا انهیزشی ویش بینی شد در نظام آموزشی
 -6آرا درر اا آموزشری  MPHر  ...مشرمول سر
کارکنان می گکدد؟

خیر از آن تایی ک دور مذکور تاء دور اای بلندمدال ب حسررراب می آید مشرررمول سرررازوکاراای انهیاشررری نظام آموزش
کارکنان نمی وردد.
 -9آررا کرارکنانی که درر اا آموزش ممدماتی رتکمیلی (حکم معکه

باری)) را گرراند اند می توانند از

امتیازات آموزشی آن بهک مند گکدند؟

بلی ،درصرورتی ک ووااینام صرادر ب تییید ناحی مقاوم بسریس اسرتان یا شدرستاندای تابع رسید باشد از امتیازاال
پی ،بینی شد در نظام آموزش کارکنان ب عنوان دور عمومی بدر مند خوااندوردید
ضرمناً اری

از دور اای پیشره

برابر  1سراع آموزش عمومی با رعای سقا سازیان آموزش قابل م اسب اس .

امچنین وواای اای ک با سربرگ سپا (آرم ،شمار و تاریخ) صادر وردید نیاز ب تییید ناحی مقاوم بسیس ندارد.
 -8سمف وررکش درر اا آموزش مدارم جامعه وزشکی بکا مشمولین مکبوحه در اک سال چند سا

اس ؟

در صررورتی ک شرررک در اینهون دور اا با اماانهی رابطین م ترم آموزش وصرردور معرفی نام صررورال پذیرد برای
کارشناسان  33ساع ( 51امتیاز) و برای پاش ان  13ساع ( 41امتیاز)خوااد بود
 -7واصب ناشی از دم شکک

در درر توجیهی بدر لدم

چیا

؟

صدور ح م کارواینی  ،تبدیل وضع استادامی آزمایشی ب رسمی  ،تمدید قرارداد اای پیمانی  ،تبصر  3و کار معین و...
منوط ب طی دور توتیدی بدو خدم خوااد بود ک در صرورال طی نشدن دور  ،صدور اح ام مربوط ب تعویق خوااد
افتاد .
 -11آرا مدرکانی که بواسطه ابالغ انشاری به سمتها مدرکرتی مندوب گکدرد اند ردر درر اا آموزشی مکتبط
با ابالغ صادر شکک

نمود اند می توانند از امتیازات ویش بینی شد در نظام آموزش کارکنان بهک مند گکدند؟

بلی ،در صررورتی ک اطاعاال مربوط ب اباا انشررایی عایاان ،توسررط کارواین م ل خدم در سرریسررتم نرم افاار تامع
پرسنلی ثب شد باشد با رعای سقا سازیان ساعاال آموزش می توانند از امتیازاال مربوط بدر مند وردند.
 -11سمف وررکش درر اا آموزشی که توسط ستاد مککز رزارت متبوع ر را سارک دانشها اا
صورت کشور بکگزار می گکدد در اک سال چند سا

تعیین گکدرد اس ؟

لوم وزشکی به

در صرورتی ک شررک کارمندان در دور اای آموزشی ک توسط ستاد مرکای وزارال متبوع و یا سایر دانشها اای علوم
پاشر ی برواار می وردد با معرفی و تییید ورو توسرع آموزش و توانمند سرازی دانشها و مبتنی بر نیازسنسی آموزشی
متناسب با پس سازمانی صورال پذیرفت باشد حداکثر تا  33ساع در سال مساز می باشد.
 -12آرا کارکنان ،با توجه به کارب دنداب آموزش سالیانه ،امننان الزام به شکک

در درر اا آموزشی را

دارند؟

با توت ب این

شرررک در دور اای آموزشرری کوتا مدال باشرری از و ایا کارمندان م سرروب میشررود زذا شرررک در

دور اای آموزشری مازاد بر سرقا ساعاال آموزشی ک صرفاً نوع دور آن ازاامی تلقی وردید کارمندان ملام ب شرک

در

دور مربوط خوااندبود .امچنین یاد آور می وردد امتیاز آموزشررری مربوط قابل ذخیر سرررازی برای سرررال اای بعد
ناوااد بود.
 -13در صرورت نیاز دانشرها به شکک
دانشرها اا

کارمندان در درر اا آموزشی که توسط ستاد رزارت متبوع ر را سارک

لوم وزشرکی بکگزار می گکدد ،مازاد بک سمف سالیانه ( 31سا

) مشمول سازرکاراا انهیزشی نظام

آموزشی کارکنان لوااد بود؟

خیر شررک این دسرت از کارکنان ب دزیل نیاز دانشرها صررفاً ب منظور بروز رسانی اطاعاال شملی مربوط و بام بردن
سطح علمی و تاصصی کارمندان بود و مشمول ساز و کاراای انهیاشی ناوااد شد.
 -14زمران ورررکش ر ترأرید درر اا آموزشری ،به منظور بهک مند از امتیازات انهیزشری بکا کارکنان
رسمی،ویمانی ر صکارداد را ا الم نمارید؟

برای کرارکنران رسرررمی و پیمرانی از تراریخ اسرررتاردام و از تاریخ  5331/5/5ب بعد و برای کارکنان قراردادی از تاریخ
 5315/5/33ب بعد قابل احتساب می باشد.
تبصرر دور اای آموزشی مصوب مرکا مدیری دوزتی سابق (سازمان امور استادامی کشور) حراس کل کشور ،اییال
عازی واین ،و دفتر آموزش مداوم تامع پاش ر ی ک مسوز اترای آن قبل از سررال  5331صررادر وردید با رعای تاریخ
استادام فقط در تعیین امتیاز دور اای آموزشی مربوط ب حق شاغل کارکنان رسمی و پیمانی قابل احتساب می باشد.
 -15سمف سا ات آموزشی جه

بکلوردار از تمامی امتیازات آموزشی ،سالیانه چند سا

اس ؟

سرقا سراعاال آموزشری سرازیان تد برخورداری از تمامی امتیازاال برای دارندوان مدارص ت صیلی دیپلم و فوپ دیپلم
 513ساع  ،زیسانس  533ساع و فوپ زیسانس و بامتر  543ساع تعیین وردید اس .
 -16داص سکانه آموزشی کارمندان در اک سال چند سا

می باشد؟

حداقل سران آموزشی کارمندان سامن  13ساع اس .
 -19د اکثک سرمف سرا
مجاز می باشد؟

مجاز بکا حکا ی ر اجکا

رع نوان درر آموزشی کوتا مدت نمن لدم چند سا

طراحی و اترای ار دور آموزشی کوتا مدال ضمن خدم بی ،از  34ساع ممنوع می باشد
 -18داکثک سا ات صاب محاسبه بکا درر اا آموزشی زبان لارجی ر میدتی بکا اک سال چند سا

مجاز می باشد ؟

در صرورتی ک اینهون دور اا با اماانهی ورو توسرع آموزش و بدسازی منابع انسانی دانشها برواار وردد برای دور
آموزشری زبان خارتی حداکثر  34سراع و دور اای آموزشری عقیدتی حداکثر  33سرراع

در سال در قازب دور اای

عمومی مورد تییید اس .
 -17آرا درر اا آموزشری که با مجوز کاس

ک کشور ر ایأت الی گزرنش بکا کارمندان ،بکنامه ررز ر

اجکا می گکدد مشمول سازر کاراا انهیزشی می گکدد؟

صرفاً برای کارکنان متصدی رشت شملی حراس و یا واین ،مورد تییید و مشمول سازوکاراای انهیاشی می باشد
 -21چناننه کارمندان در حول لدم

تغییک رشرته شغلی داند آرا درر اا آموزشی حی شد در رشته شغلی

صبلی صاب محاسبه بکا امتیازات انهیزشی می باشد را لیک؟

در صرورال تمییر رشرت شرملی دور اای آموزشری ک مرتبط با رشرت شملی قبلی بود و ارتباطی با شمل تدید کارمند
ندارد برای تمامی امتیازاال ب غیر از ووااینام نوع دوم قابل م اسب اس .
 -21گوااینامه آموزشری کوتا مدت صرادر توسط سا رک دستها اا اجکاری ،دانشها اا رموساات آموزشی
معتبکمکاکز آموزشری تکبی

بدنی (رره مکبیان تکبی بدنی) ر سرازمان آموزش هنی ر کهه ا (به ییک از گوااینامه

اا مهارت آموزشی) آرا جه

چنانچ شررک کارکنان در ار ی

امتیازات آموزش نمن لدم

کارکنان مورد تأرید می باشد؟

از دور اایی ک توسط موسساال پیشه

ب اترا در آمد  ،با اماانهی ورو توسع

آموزش و بدسرازی منابع انسرانی دانشرها صورال پذیرفت باشد و در متن ووااینام صادر  ،شمار و تاریخ مسوز معاون
نظارال راابردی ریاسر تمدوری (سررازمان مدیرال و برنام ریای وق کشررور) درگ وردید باشررد ویا ووااینام صررادر
مورد تایید کمیت راابری آموزش وتوانمندسررازی کارکنان قرار ورفت باشررد ،قابل م اسررب در شررناسررنام از ترونی ی
کارکنان خوااد بود.
 -22میزان سرا ات درر اا آموزشری هنارر احال ات (مهارتها اف

رای رشته
گانه کامپیوتک ) بکا مشر

هنارر احال ات بکا بکلوردار از امتیازات آموزشی کارکنان صاب محاسبه اس ؟ خیر
 -23صدرر گوااینامه آموزشی بکا کارمندانی که به نوان مدرس را مجک بکگزار درر نمش دارند مجاز اس ؟

خیر
 -24درر اا آموزشری که به صرورت سالیانه تککار می گکدند بک ا ا تااب امتیازات آموزشی صاب محاسبه
اس ؟

خیر ،فاصررل زمانی دور اای آموزشرری برای برخورداری از امتیازاال آموزشرری کارکنان حداقل  3سررال پی ،بینی وردید
امچنین یر

کارمند صررررفاً می تواند در طول خدم ی

دور را ی

بار ب عنوان نو آموزی وی بار ب عنوان باز آموزی

طی واز امتیازاال آموزشی مربوط بدر مند وردد.
 -25درر اا آموزشری نرمن لدم ( الزامی ا التیار ) که بکا کلیه کارکنان در سط کشور را دانشهاای ،بدرن در
نظک گکهتن مماحع تحدیلی ر را رشته شغلی حکا ی ر اجکا می گکدد جزء کدامیع از ناررن درر اا آموزشی می باشد؟

اینهون دور اا ب عنوان دور عمومی تلقی می وردند.
 -26آرا گوااینامه صادر درر اا آموزشی کوتا مدت که توسط سازمانها ر موساات معتبک بین المللی از جمله
 UNESCO– UNICEF – WHOبانع جهانی ر را سارک سازمانها ر موساات بین المللی معتبک که با رزارت متبوع ر را
دانشها اا صکارداد را تفاام نامه منعمد ککد اند ،مورد تأرید جه امتیازات آموزشی نمن لدم کارکنان می باشد؟

درصرورال ارتباط دور وذراند شرد با رشت شملی و تییید اینهون وواای اا توسط کمیت آموزش توانمندسازی دانشها
مورد تییید می باشد .ضمناً تعیین معادل سازی ساعاال آموزشی ووااینام صادر بعدد کمیت مابور خوااد بود.
 -29بازوکدال

شرهکره درر اا آموزشری که کارکنان با اماانهی گکر توسعه آموزش رتوانمندساز منابع

اناانی دانشها در موساات درلتی ررا لدوصی در درر اا مکبوحه شکک می نمارند به چه صورت لوااد بود
؟

بازپرداخ

شدری توسط امور مازی واحداای تابع با رعای موارد زیر بامانع اس

 -5باشنام اای صادر مدیری توسع سازمان ومنابع انسانی مبنی بر مساز بودن باز پرداخ شدری دور اای آموزشی
 -4اصرل فی ،واریای یا تصرویر برابر اصل شد فی ،مربوط توسط موسساال مورد تایید ک برواار کنند دور آموزشی
بود
 -3تصویر برابر اصل شد وواای قبوزی پایان دور (توسط رابط آموزشی)

-28نحو شکک

اهکاد در موساات لدوصی را درلتی جه

درر اا آموزشی چهونه اس ؟

پرسرنل ملام می باشرند قبل از شرک در دور اای آموزشی ک توسط موسساال خصوصی و یا دوزتی اترا می وردد از
طریق رایط آموزشری با ورو توسرع آموزش دانشرها اماانو و در صرورال موافق ورو توسع آموزش صرفاً در دور
اای برواار شرد توسط موسساال طر قرارداد شرک نمایند .در غیر این صورال دور مابور دارای امتیاز نبود و شدری
دور نیا قابل باز پرداخ
 -27آرا کارکنان جه

نمی باشد.
شرکک

در درر اا آموزشی که بک اساس معکهی را د آموزش ر مواهم

صورت می وررکد بارد از مکلدی استحماصی استفاد نمارند؟

مدرک مکبوحه

خیر از آنسا ک شرررک در دور اای آموزشرری کوتا مدال باشرری از و ایا کارمندان م سرروب می شررود برای مدال
حضرور آنان در کاسردای آموزشری ازاامی می بایس با اماانهی واحد آموزش کارکنان دانشها و با است اد از ماموری
روزان یا ساعتی در کاسدای مربوط شرک نمایند.
 -31آرا به کارمندان جه
هوق العاد مامورر

شرکک

در درر اا آموزشی که منجک به تکک منطمه جغکاهیاری مح اشتغال می گکدد

تعلق لوااد گکه ؟

چنانچ شرک کارمندان در دور اای آموزشی ک از طریق ورو توسع آموزش وبدسازی مدیری توسع سازمان ومنابع
انسرانی اطاع رسانی وردید و با اماانهی رابطین م ترم آموزشی وتایید بامترین مقام اترایی واحد در دور اای ازاامی
مربوط ب پسرر سررازمانی یا اباا انشررایی شرررک نمایند ،ب اسررتناد ماد اای  53و 51دسررتورازعمل نظام آموزش
وتوانمندسررازی موضرروع ماد  41آیین نام اداری اسررتادامی کارکنان غیر ایاال علمی فوپ ازعاد ماموری تعلق خوااد
ورف .
 -31شکارط صدرر گواای تدررس بکا کارمندان به چه صورت اس ؟

ارایر وواای تردریس برای افرادی ک ب عنوان مدر
این

در دور اای عمومی /شرررملی/مدیریتی تدریس کرد اند منوط ب

اترای دور پس از انسام نیازسرررنسی و اطاع رسرررانی از طریق فرم 41وبا اماانهی رابطین م ترم آموزشررری ویا

کارشررناسرران آموزش کارکنان دانشررها انسام پذیرفت باشررد بامانع و دارندوان آن می توانند از ماایای پی ،بینی شررد
تد ارزیابی عمل رد کارکنان ب عنوان وواای تدریس ( ب ازای ار 4ساع تدریس 5امتیاز ) است اد نمایند.
 -32آرا گواای مکبوط به تهیه باته اا آموزشی ر حکا ی سواالت آزمون درر اا آموزش مجاز را می
توان به نو ان گواای تدررس درهکمها ارزرابی ملککد سالیانه کارمندان مالک م صکار داد؟

صدور اینهون وواای اا منوط ب این

اترای دور پس از انسام نیازسنسی و اطاع رسانی از طریق فرم 41وبا اماانهی

رابطین م ترم آموزشری ویا کارشرناسان آموزش کارکنان دانشها انسام پذیرفت باشد بامانع و دارندوان آن می توانند از
ماایای پی ،بینی شد تد ارزیابی عمل رد ب عنوان وواای تدریس است اد نمایند.
 -33آرا صدرر گواای جه

مدرسینی که در اجکا درر اا آموزشی که به استناد بخشنامه اا رزارت متبوع

ر در راسرتا ارتما سرط سالم ا اکمی
انهیزشی رصکهاً جه

بالینی را ا تباربخشی بیمارستانها به صورت سالیانه ربدرن امتیازات

ارتما سط دانش ر بهک رر کار بکگزار می گکدد مجاز می باشد؟

ب اسرررتناد دسرررتورازعمل ارزیابی عمل رد مدیران وکارکنان صررردور وواای تدریس برای کارکنان بامانع زی ن امتیازاال
مربوط تد ارزی ابی عمل رد مدیران وکارکنان منوط ب این

تدریس در زمین شرمل مورد تصدی در درو اای عمومی

ویا تاصرصری صورال ورفت باشد برابر مقرراال ( ب ازای ار 1ساع تدریس 5امتیاز وحد اکثر تا سقا  1امتیاز ) ب آنان
اعطا خوااد شد .مزم ب ذکر اس این قبیل وواایدا دارای امتیاز آموزشی نمی باشد.

 -34آرا صدرر گواای جه

مدرسینی که در اجکا درر اا آموزشی که به استناد بخشنامه اا رزارت متبوع

ر در راسرتا ارتما سرط سالم ا اکمی
انهیزشی رصکهاً جه

بالینی را ا تباربخشی بیمارستانها به صورت سالیانه ربدرن امتیازات

ارتما سط دانش ر بهک رر کار بکگزار می گکدد مجاز می باشد؟

صردور وواای بامانع اسر زی ن ب اسرتناد صورتسلساال کمیت اای فرعی آموزش وتوانمندسازی معاونتدای بدداشتی و
درمان ماص م اسررب در فرمدای ارزیابی عمل رد کارکنان قرار خوااد ورف .مزم ب ذکر اسرر این قبیل وواایدا دارای
امتیاز آموزشی نمی باشد.
 -35آرا صدرر گواای تدررس جه

خیر با توت ب این

اهکاد که تدررس جزری از رظارف آنان می باشد مجاز اس ؟

ارائ آموزش ب عنوان قسمتی از و ایا کارمند م سوب می وردد (مانند مربیان آموزشها بدورزی

وپرستاری و ) ...صدور وواای تدریس تایهاای ندارد

ویکامون آموزش ر
توانمندساز رره کارکنان
ر رابطین آموزشی

 -36آرا نیکراا حک ی  ،ررزمزد ،وزشرکان لانواد ر مامااا بیمه ررستاری ،مشمول نظام آموزش کارکنان می باشند
؟

خیر،زی ن شررک آنان در درو اای آموزش ضرمن خدم کارکنان اختیاری و منوط ب موتود بودن اطاعاال شناسنام
ای (نام –نام خانوادوی -شرمار ملی و)...در نرم افاار تامع پرسرنلی اسر ک می بایس

توسط کارواین م ترم در نرم

افاار مذکور وارد شد باشد .
-39آرا وزشرکان لانواد  ،مامااا بیمه ررستاری  ،نیکراا حک ی رررز مزد الزام به شکک

در درر توجیهی

بدر لدم را دارند؟ خیر
 -38شناسنامه آموزشی چیا ؟

کاربرگ از ترونی ی اسرر شررامل اطاعاال پرسررنلی ،آموزشرردای موردنیاز (مرتبط با رشررت شررملی ،عمومی و مدیریتی)
وذارند شد و معادل سازی فعازیتدای علمی مرتبط با شمل کارمند (تیزیا ،ت قیق ،ترتم  ،تدریس و )...
 - 37مشخدات درر اا آموزشی صاب ثب

در شناسنامه آموزشی چیا ؟

دور اای آموزشری در شرناسرنام آموزشری کارمندان ثب خوااد شد ک صرفا مرتبط با رشت شملی کارمند طی شد و
سقا سازیان آموزش نیا رعای وردید اس
تبصرر دور اای آموزشری ک مدیران بواسرط اباا انشرایی از سال  15ب بعد طی نمود اند منوط ب این

اطاعاال

مربوط ب اباا آنان در نرم افاار تامع پرسنلی وارد وردید باشد در شناسنام آموزشی قابل ثب می باشد.
 -41موارد استفاد از شناسنامه آموزشی را بیان کنید؟

ب عنوان مدرص تمامی دور اای وذراند شرد  ،مبنای م اسرب در نظام اای منابع انسررانی (حقوپ ودستماد،ارزیابی
عمل رد،ارتقاء شملی،ووااینام نوع دوم و )...مورد است اد قرار خوااد ورف .
 -41سابمه آموزشی(درر اا گرراند شد ) چیا ؟

کاربرگ از تر ونی ی اسر شرامل اطاعاال پرسرنلی وکلی آموزشردای وذراند شرد کارمند بدون در نظر داشتن شرایط
احراز ( -5دور اای مرتبط با رشرت شرملی غیر مرتبط با رشت شملی  -4آموزشدای مازاد بر سقا سامن کارکنان -3
دور اای آموزشری ک کارکنان حدنصاب نمر قبوزی( )%13را کسب ن رد اند -4.آموزشدای طی شد با اباا انشایی-1
آموزشدایی ک سامن صرفاً در راستای انتقال اطاعاال وارتقای دان ،و بدون امتیازاال انهیاشی برواار می وردد)
 -42موارد استفاد سابمه آموزشی(درر اا گرراند شد ) را بیان نمارید؟

 )5عناوین دور اای آموزشری را ک کارکنان با وتود شرک در دور ،در شناسنام آموزشی روی

نمی کنند ونسب ب

عدم ثب آن در شرناسرنام اعتراد دارند رابطین م ترم آموزشری می توانند در سابق آموزشی آن را تستسو و دزیل
عدم درگ آن در شناسنام اموزشی ،با توت ب م اد پاسخ سوال 1تویا شوند.
)4درصرور ال تبدیل وضرع کارکنان قراردادی ب پیمانی ،رابطین م ترم آموزشری با اماانهی کارشررناسان آموزش  ،می
توانند دور اای وذراند شرد مرتبط با پسر سرازمانی آندا را تستسو ،تایید و در شناسنام آموزشی آنان ثب
م اسب

ومبنای

نظام اای منابع انسانی قرارداند.

)3دور اایی ک کارکنان (بسا مدیران از سرال  15ب بعد ) ب واسرط اباا انشرایی وذراند اند در سروابق آموزشری آندا
ذخیر وردید ک برای است اد از حق شاغل می توان ماص م اسب قرار داد.
 )4برای کارمندان رسمی ،درصورال تمییر رشت شملی چنانچ دور مرتبط با رشت شملی تدید ک قباً رد تییید وردید
ودر سرابق آموزشری آندا موتود می باشد،رابطین آموزشی طی اماانهی با کارشناسان آموزش می توانند نسب

ب تییید

دور وثب در شناسنام آموزشی اقدام و آن را ماص م اسب تد رشت شملی تدید قرار داند.
)1تمامی دور اای آموزشری شرملی کارمندانی ک تمییر رشرت شرملی می داند از شرناسرنام آموزشی آندا حذ و در
سوابق آموزشی بایهانی خوااد وردید.
 -43چکا بعضری از درر اا آموزشری که هکد گرراند  ،درشناسنامه آموزشی صاب ررر
سا

آموزشی ثب

شد در شناسنامه آموزشی کمتک از سا

می باشد ر را بعضاً

ا الم شد درر می باشد ؟

ا ز آنسرا ک سرررقا سررراعاال آموزشررری سرررامن برای کارمندان تد برخورداری از امتیازاال آموزش ،با توت ب مقطع
ت صریلی(دیپلم وفوپ دیپلم حد اکثر513سراع -زیسرانس 533ساع وفوپ زیسانس وبامتر 543ساع ) در سیستم نرم
افرار آموزش کارکنان تعریا وردید ونرم افاار مذکور ،ب صرورال اوشرمند سقا مربوط را در شناسنام آموزشی رعای
می نماید زذا اطاعاال دور اای طی شرد مازاد بر سرقا سراعاال آموزشی ویا دور اایی ک میاان ساع ثب

شد در

شناسنام با تقوم آموزشی ممایرال دارد در سابق آموزشی کارکنان(دور اای وذراند شد ) بایهانی خوااد وردید.
 -44کارکنان تا چه د مجاز به ییب

را تألیک در کالسها آموزشی می باشند؟

صررفاً غیب یا تیخیر مساز ک قباً با اماانهی و یا اخذ تیییدی از مراتع ذیصراص صورال ورفت باشد ب انداز ی

دام

طول دور مساز و بی ،از آن باعث حذ دور خوااد شد.
 -45در صرورتی که کارکنا ن جه

شکک

در درر اا آموزشی تألیک ر را ییب

نمارند به چه نحو با آنها بکلورد

می شود؟

با توت ب این

شررک در دور اای آموزشی کوتا مدال ضمن خدم  ،باشی از و ایا کارکنان م سوب می شود زذا

کارمندانی ک تد شررررک در دور اا تیخیر یا غیب می نمایند طبق آیین نام حضرررور وغیاب کارکنان دوز با آندا
برخورد خوااد وردید.

 -46کارمندان با مدرک تحدیلی کمتک از درپلم الزاماً بارد در درر توجیهی بدر لدم

کارکنان شکک

نمارند؟

خیر  ،شرک در دور مذکور برای کارمندان با مدرص ت صیلی پایین تر از دیپلم ازاامی نیس .
 -49آرا درر توجیهی بدر لدم

ری ویش بینی شد در نظام آموزش کارکنان
مشرمول سرازرکاراا انهیزشر

لوااد شد؟

ب اسررتناد باشررنام شررمار /431/4313د مورخ 14/3/54مدیر کل م ترم دفتر منابع انسررانی وزارال متبوع ،امتیاز دور
قبل از سال  15دور را وذراند اند از تاریخ

برای حق شاغل قابل م اسب می باشد تاریخ اعمال امتیاز برای کارکنانی

 15/5/5وبرای کارکنانی ک پس از سال  15وذراند اند طبق تاریخ مربوط می باشد.
 -48آرا احال ات درر توجیهی بدر لدم

در شناسنامه آموزشی کارکنان ثب

می گکدد؟

مدال و زمان آزمون دور مذکور در شررناسررنام قابل روی اس ر زی ن سرراع آموزشرری در تمع سرراعاال طی شررد در
شناسنام م اسب نهردید اس .
 -47واصب ناشی از دم شکک

در درر توجیهی بدر لدم

چیا

؟

صدور ح م کارواینی  ،تبدیل وضع استادامی آزمایشی ب رسمی  ،تمدید قرارداد اای پیمانی  ،تبصر  3و کار معین و...
منوط ب طی دور تو تیدی بدو خدم خوااد بود ک در صرورال طی نشدن دور  ،صدور اح ام مربوط ب تعویق خوااد
افتاد .
 -51منظور از تکمی دهتکچه توجیهی بدر لدم

چیا ؟

قبول شدوان در مرحل آزمون مباحث نظری می توانند با مراتع ب آدر
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کارکنان ،در قسررم بسررت اای آموزشرری ،دفترچ واارش شررناخ دور توتیدی بدو خدم راک در پایان تلد اول
کتاب«آشررنایی با مباحث حاکمیتی » می باشررد را دریاف وحد اکثر پس از ی

ما از تاریخ آزمون  ،دفترچ مابور را

ت میل و ب رابط م ترم آموزشرری ت ویل نمایند.عدم ت میل دفترچ مذکور در مدال زمان یادشررد ب مناز عدم اعتبار
نمر قبوزی و زمو قبوزی ایشان و نیاز ب شرک مسدد در آزمون می باشد
 -51با نار

به ارنکه دانشرها موظف اس

کارمندان را مطابق با نیازسنجی آموزشی ر متناسب با وا

سازمانی

مندر در کم کارگزرنی به درر اا آموزشی شغلی ا زام نمارد بکا کارمندانی که اب نیاز در محلی لار
از مح رصوع وا

با توت ب این

سازمانی (ابالغ انشاری) انجام رظیفه می نمارد چه رااکار ویش بینی گکدرد اس ؟

برخورداری از امتیازاال و سازوکاراای انهیاشی آموزشی و توانمندسازی منوط ب طی دور اای تاصصی

متناسرب با رشت شملی و پس سازمانی فرد می باشد ،مسوول مستقیم کارمند یا باید در زمین معرفی و اعاام کارمند ب
شررک در دور اای آموزشری متناسرب با پسر سازمانی اقدام و یا در مورد انتقال کارمند ب م ل وقوع پس
مرتبط مساعدال مزم را بعمل آورد.

سازمانی

 -52آرا درر اا آموزشری که بواسرطه ابالغ انشاری کارکنان حی مینمارند در شناسنامه الکتکرنیکی ثب
لوااد گکدرد ؟

خیر .اطاعاال اینهون از دور اا صررفاً در سروابق آموزشی ار ی

از کارکنان ثب وبایهانی خوااد شد تا در صورال زاوم

موررد بدر برداری قرار ویرد ،ضمناً ساعاال آموزشی این دست از دور اا منوط ب این

اطاعاال مربوط ب اباا انشایی ،

توسط کارواین م ل خدم در سیستم نرم افاار تامع پرسنلی ثب شد باشد ،برای ارتقا رتب  ،وحق شاغل تد
اح ام مربوط قابل م اسب می باشد.

صدور

ویکامون آزمون اا
الکتکرنیکی رره
کارکنان
 -53کارکنان به چه حکرمی می توانند از تمورم زمانبند درر اا آموزشری ماایانه که توسرط گکر توسرعه
آموزش ربهاراز منابع انارانی ویش بینی گکدرد ررا باته اا آموزشی رصوانین رممکرات آموزشی آگاای

رابند؟
کارکنان م ترم با مراتع ب آدر
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نسب ب دریاف تقویم آموزشی ،بست اای آموزشی ویا مقرراال آموزشی و ...آواای پیدا نمایند.
 -54دنداب امتیاز صبولی در آزمونها چند درصد تعیین گکدرد اس ؟

کسب حدنصاب  %13امتیاز برای قبوزی در ام دور اای آموزشی ازاامی اس .
 -55آرا آزمون مجدد بکا کلیه درر اا آموزشی ویش بینی رصاب اجکا می باشد؟

خیر بدزیل کمبود منابع و م دوی زمانی ،ام ان بروااری آزمون مسدد در حال حاضر فراام نمی باشد.
 -56زمان بارگرار باته اا آموزشی ،بک رر سار

مدرکر

توسعه سازمان رمنابع اناانی را ا الم نمارید؟

ورو توسرع آموزش وبدسرازی منابع انسرانی تاش می نماید ک با اعام تقویم آموزشی بست اای مورد نظر را از طریق
سرررای مدیری توسرررع سرررازمان ومنابع انسرررانی منوی آموزش کارکنان در اختیار کارمندان قرار داد.امچنین پس از
بروااری آزموندای مربوط  ،دانلود بست اای آموزشی غیرفعال خوااد وردید.
 - 59آرا شکک

در آزمونها الکتکرنیکی (با رع نوان درر ) بیش از رع بار مجاز اس

؟

خیر شرک در آزمون بی ،از ی بار برای آندست از کارکنان ک حدنصاب نمر قبوزی( )%13را کسب کرد  ،باعث م روم
شردن از امتیاز آموزشری آن دور خوااد وردید وکاً اطاعاال دور آموزشری در شناسنام آموزشی فرد نیا ثب

ناوااد

وردید.
تبصر آزمون مسدد ک با اماانهی واحد آموزش کارکنان برنام ریای واترا می وردد از این امر مستثنی اس .
و صررفاً کارکنانی ک حد نصراب نمر قبوزی را کسب ن رد اند مساز ب شرک در آزمون می باشند ،بدیدی اس در روز
آزمون کارکنان مساز ب شرک در برنام آزمون بی ،از ی بار ناوااند بود.
 -58کارمندان بکا شکک

در آزمونها ا لکتکرنیکی به چه موارد می بارا

توجه نمارند؟

ازا) وارد نمودن کد ملی مندرگ در ح م کارواینی(  53رقم و بدون خط تیر و ص یح باشد) ب عنوان نام کاربری

ب)وارد نمودن شرمار شرناسرنام مندرگ در ح م کارواینی (شرامل فقط رقم ،بدون حر  ،نشان اای دیهر و فاصل ) ب
عنوان رما عبور
 -57به چه ل

نمی توان در نکم اهزار آزمون رارد شد؟

ازا) زمانی ک اطاعاال پرسنلی کارمندان در نرم افاار تامع پرسنلی موتود نباشد.
ب) زمانی ک کد ملی و شمار شناسنام توسط کارواین م ترم ب صورال اشتبا در نرم افاار تامع پرسنلی ثب شد باشد.
گ) زمانی ک اطاعاال سیستم نرم افاار تامع پرسنلی ب نرم افاار آزمون آموزش کارکنان انتقال داد نشد باشد.
 -61بکا بکحکف نمودن مشکالت مطکم شد در سوال هوق چه اصداماتی را بارد انجام داد؟

ازا) کارمندان باید با ب امرا داشتن کارال ملی و شناسنام ب کارواینی واحد م ل خدم مراتع و موضوع را مطرص نمایند.
ب) کارواین م ترم مزم اسرر نسرررب ب بررسررری مدارص و تطبیق آن با اطاعاال پرسرررنلی مندرگ در نرم افاار تامع
پرسنلی اقدام نماید.
گ) درصرورال مشرااد اروون عدم تطابق ،موضروع اصراص (کدملی باید  53رقم و بدون خط تیر و ص یح باشد ،شمار
شناسنام باید شامل فقط رقم (بدون حر  ،نشان و فاصل ) باشد) وردد.
د) اصراحاال داد شرد می بایسر توسط کارواین یا رابط آموزشی واحد مربوط و از طریق نمابر شمار -31114351
 335ب ورو توسع آموزش وبدسازی منابع انسانی اطاع داد شود.
 -61دالر ارنکه انهام شکک

در آزمونها الکتکرنیکی وس از رارد نمودن احال ات کد ملی ر شمار شناسنامه ر زدن

دکمه رررد بکا مشرااد صفحه "مشخدات آزمون داند ر آزمون"  ،مجدداً "صفحه رررد به آزمون" مشااد می گکدد
را بیان نما ید؟

ازا) ام ان دارد کدملی و شمار شناسنام توسط فرد آزمون داند اشتبا وارد شد باشد.
ب) ام ان دارد کدملی و شمار شناسنام مندرگ در نرم افاار تامع پرسنلی ص یح نباشد.
 -62موارد کاربکد دکمه اا لغو آزمون ر شکرع آزمون را بیان نما ید؟

ازا) پس از وارد نمودن اطاعاال کدملی و شمار شناسنام و زدن دکمه ورود وارد صفحه "مشخصات آزمون و آزمون
دهنده" خوااید شد ک در این صحه دکمه های لغو آزمون و شروع آزمون وتود دارد.
ب) چنانچ آزمون داند دکمه لغو آزمون را باند ن تندا سرروامال را مشررااد ناوااد نمود  ،نمر ای ام برای او ثب
نمی وردد و در صورال دزاوا می تواند مسدداً نسب ب شرک در آزمون اقدام نماید.
گ) چنانچ آزمون داند دکمه شررروع آزمون را باند ،سرروامال آزمون برای وی قابل مشررااد و می تواند نسررب ب
پاسرخ دای اقدام نماید .در این مرحل ب ار دزیل (خاموش شردن سریستم ،قطع شب

اینترن  ،انصرا آزمون داند از

ادام پاسخ دای ،بستن پنسر آزمون و  )...ام ان آزمون مسدد برای وی وتود ناوااد داش .

 -63زمانی که سواالت آز مون را واسخ می داید ر به اک دلی (کمبود رص  ،صطع سیاتم ر را هکاموشی ناب
زدن دکمه واران آزمون) به زدن دکمه واران آزمون اصدام نکنید آرا نمک آزمون ثب

به

لوااد شد؟

بلی ،نمر آزمون ثب خوااد شد.
 -64دالر تغییک هون

در انهام آزمون چیا ؟

دزیل اصرلی آن عدم توت کارکنان م ترم ب ن اال کلیدی اشرار شد در باشنام اا و اخبار آزمون خوااد بود چرا ک
،ورو توسع آموزش وبدسازی منابع انسانی این مدیری پیشنداد است اد از مروورر IE

برای تلوویری از مش ل پیشه

(اینترن اکسرپلورر 1ب بام) داد ک در صر

اخبار آزمون از ترونی ی و نیا تقویم آموزشرری ماایان ب آن اشررار شد

اسررر زی ن برخی کرارمنردان م ترم بردون توت ب ن اال مندرگ در صررر

اخبار از مرورور فایر فاکس ( Mozilla

 )Firefoxبدون انسام تنظیماال اسرررت اد می نمایند .بنا براین در صرررورال تمایل کارکنان ب اسرررت اد از مرورورر فایر
فاکس (  ) Mozilla Firefoxبایسرررتی از طریق منوی Viewزیرمنوی  ، Character Encodingواین Unicode
انتااب وردد.
 -65چکا صفحه آزمون باز نمی شود رنکم اهزار آزمون ا الم می دارد صبالاً در آزمون شکک

نمود ارد؟

قباً فردی با کاربری شراصی شما در امین آزمون شرک نمود اس  .چنانچ این موضوع برای فردی مرتب ت رار شود،
می تواند با مراتع ب رابط آموزش واحد م ل خدم و اعام کد ملی درخواسر تمییر رما کاربری داد .ضمناً در آیند
ای نادی

ام ان "تمییر رما" برای شرک کنندوان در آزمون توسط خود داوطلبین انسام خوااد پذیرف .

- -66چکا در زمان آزمون نکم اهزار ویغام می داد «صفحه آزمون باته شود ر مجدداً در آزمون شکک
زمانی که صفحه توسط کاربک باته ر مجدد بکا شکک

نمارید» لیکن

در آزمون اصدام می نماریم ویغام «صبالً در آزمون شکک

نمود

ارد» ظااک می گکدد؟

با بررسی سور

نرم افاار،این نتیس حاصل شد ک پیمام مطرص شد در زیس پیامدای موتود در نرم افاار موتود نیس

و احتمامً پیمام بسرتن صر

مربوط ب اشر امال مرورور( )browserمی باشرد .پیشرنداد می وردد از آخرین نسررا

مروروراای فایرفاکس(ازبت با تنظیماتی ک در پاسرخ سروال  5ب ان اشرار شرد) و نسرا  1ب بامی اینترن اکسپلورر
است اد شود.
 -69چکا بکلی مواصع بعد از ثب
در آزمون شکک

نام در آزمون  ،صفحه آزمون را که باز می کنیم صفحه سفید اس

ر درهک نمی توان

ککد؟

ام ان وقوع این ات اپ تقریبا نادی

ب صر ر اسر زذا در صورال بروز چنین مش لی کافی اس

ص

مرورور refresh

شرود در غیر این صرورال کارکنان م ترم می توانند با شرمار تل ن پشرتیبان آزمون( بسا روزاای تعطیل ) ک در ص
اخبار آزمون اعام وردید صرفاً در زمان بروااری آزمون تما
 -68دلی ارنکه در زمان آزمون التکرنیکی سک

حاصل نمایند.

واسخ دای به سواالت کند می باشد چیا ؟

سرع پاسخ دای ب سوامال ب موارد زیادی از تمل ب نوع ارتباط با اینترن و ...بستهی دارد.
 -67چکا در صفحه آزمون واسخ سواالت تیع زد نمی شود ر با زدن دکمه واران آزمون نکم اهزار تعداد سواالت بدرن
جواب را ا الم می نمارد؟

در انهام پاسرخ ب سروامال با انتااب ارکدام از واین اا ،عبارتی مبنی بر "جواب با موفقیت ثبت شد" در زیر سوال
نمای ،داد خوااد شد ،این عبارال ب معنای اینس ک واین سوال درس کلی
برخی شررک کنندوان بدون توت ب پیمام فوپ یا سرع پایین اینترن
صر

شد و تواب ثب وردید اس  ،زی ن

ونهرانی از اتمام وق آزمون و ...اقدام ب بستن

آزمون می نمایند و نرم افاار در پایان آزمون صرررفاً آنازیا سرروامال( سرروامال تواب داد شررد  -بی تواب -پاسررخ

ص یح وپاسخ غلط ) را مشاص می کند.
 -91چکا در ررزاا تعطی که آزمون بکگزار می شود تلفن وشتیبان ا الم نمی گکدد؟

آزمون هایی که در روزهای تعطیل برگزار می گردد صرفاً آزمونهای تکراری است .لذا آندسته از عزیزانی که در طول هفته
نتوانستته اند در آزمون مربوطه رترکت و یا ندنبان نهرق ولولی را در آزمونی که در روز اداری برگزار گردیدق کسب کنند
،می توانند در آزمونی که در روز تعطیل پیش بینی وبرگزار می گردد رتتترکت نهایند .لذا پیاتتتنهاد می گردد کارمندانی که
مهارت کافی کار با کامپیوتر ورفع ماکالت انتهالی در زمان آزمون را ندارند در روزهای اداری ررکت نهایند.

 -91گکهتن چاپ شناسنامه آموزشیاسوابق آموزشی توسط کارمندان را بیان نمارید؟

کارمندان از طریق مراجعه به ستامانه فراگیر آموز

مه ددمت کارکنان و با مطالعه راهنهای برنامه که در صفهه سامانه

بارگذاری ردق می توانند نسلت به ادذ چاپ رناسنامه آموزری ویا سوابق آموزری دود اودام نهایند..
یاداور می گردد رتناستنامه یا سوابق آموزری چاپ ردق از طریق سامانه آموز

فراگیر صرفاً جهت اطالک کارکنان بودق و

وابل ارائه به مراجع وانونی نهی بارد .بنا بر ای در صورت نیاز به ارایه به مراجع وانونی می بایست رابطی مهترم آموزری
از طریق نرم افزار آموز

اودام به ادذ رناسنامه آموزری نهایند.

رره رابطین
آموزشی
 -92درر اا آموزشی که در راستا اجکا بکنامه ا تبار بخشی بکا کارکنان اجکا ر به صورت سالیانه تککار
می گکدد آرا صاب محاسبه در شناسنامه آموزشی لوااد بود ؟

اینگونه دورق ها در صتورتی که عنوان دورق مرتل با ررتته رت کی کارمند بودق بارد فی یکلار وابل انتسان در رناسنامه
الکترونیکی کارمندان است.
 -37پرداخت فوق العاده ماموریت به شررر ت دداناد در دهره یاآ ومویشررن خررت خامت ار داد م ای
است؟

با توجه به اینکه ررکت در دورق های آموزری کوتاق مدت  ،بخای از وظایف کارمندان مهسون می رود ،صرفاً کارمندانی
که بر اساس معرفی واند آموز

و موافیت نضرتعالی در دورق های آموزری که با ههاهنگی گروق توسعه آموز

وبهسازی

منابع انستانی ای مدیریت برنامه ریزی و اجرا می گردد رترکت می نهایند  ،مدت نضتور آنان در کالستتهای آموزری می
بایست با استفادق از ماموریت ساعتی و یا ماموریت روزانه صورت پذیرد.
ههچنی در صتورتی که ررکت کارکنان در دورق های آموزری با رعایت موارد فو

منرر به تر منطیه ج رافیایی مهل

ارت ال گردد فو العادق ماموریت نیز طلق میررات به آنان تعکق دواهد گرفت.
 -94بکا شرکک

کارمندان (جدرد االسرتخدام ررا کارمندان انتمالی از سارک دانشها اا به ارن دانشها ) در

آزمونها الکتکرنیکی چه اصداماتی بارد صورت وررکد؟

کارواین م ترم واحد م ل خدم

می بایسر نسب ب ورود اطاعاال پرسنلی کارمندان انتقازی یا تدید امستادام در

نرم ا فاار تامع پرسنلی در اسرع وق اقدام و مراتب را طی نمابر شمار  3355-1114351اطاع رسانی نماید.
 -95احال ات درر اا آموزشری کارمندان انتمالی ارن دانشها به دانشها اا درهک ربالعکس به چه صورت
بارد انتمال رابد ؟

رابطین م ترم آموزشرری ملام می باشررند قبل از انتقال کارمندان ،شررناسررنام آموزشرری از ترونی ی آنان را ک ب تایید
مسروول آموزش دانشها ومدیر توسع سازمان ومنابع انسانی رسید باشد را ب امرا فایل مربوط ت ویل کارواین واحد
م ل خدم نمایند تا ب امرا پروند پرسرنلی ب دانشرها مقصد ارسال وردد.امچنین این فرایند برای کارمندانی ک
ب این دانشها انتقال می یابند مزم اس صورال ورفت باشد.

 -96در چه زمانی احال ات کارمندان انتمالی را مأمور در بین را داا ت ابعه دانشها  ،در مح لدم

(ممدد)

صاب مشااد اس ؟

زمانی ک اطاعاال میموری خروتی یا انتقال خروتی از واحد مبدا در نرم افاار پرسنلی انسام و امچنین واحد مقصد نیا
نسب ب زدن صدور اح ام میموری ورودی یا انتقازی ورودی اقدام نماید.
توجه کارواین م ترم می بایسر

در انتااب منطق م ل خدم مبدا و مقصد در ح م پرسنلی فرد دق

مزم را بعمل

آورد.
 -99بکا کارمندان انتمالی به ارن دانشرها که هاصد شرناسرنامه آموزشی می باشند چه اصداماتی بارد صورت
گیکد؟

مزم اسر درخواسر شرناسرنام آموزشری از واحد مربوط ب مدیری توسرع و منابع انسرانی ارسال تا م اتب مزم با
دانشها مبدا تد اخذ شناسنام آموزشی صورال پذیرد
-98نحو رررد احال ات گواایها آموزشی که از حکف کارکنان ارا ه می گکدد در نکم اهزار آموزش کارکنان چهونه
اس ؟

 -5شررک کارمند در دور مربوط با اماانهی واحد آموزش م ل خدم و تای ید واحد آموزش دانشها صورال پذیرفت
باشد  -4دور مربوط مرتبط با رشت شملی مورد تصدی فرد بود باشد
 -3در متن وواای مسوز اترای دور ( از طر معراونر سررررمای انسرررانی ریاسررر تمدوری  ،دفتر آموزش و پ وا،
اسرتانداری – کمیت آموزش راابری وزارال متبوع ویا کمیت آموزش دانشهاادا  ،مرکا مطازعاال آموزش پاش ی (آموزش
مداوم تامع پاش ی ) صرفاً برای مشموزین تامع پاش ی )درگ وردید باشد
 -97جه

رارد شدن به بکنامه تح

رب آموزش کارکنان (رره رابطین) از چه حکرمی بارد م ککد؟

مزم اس در نوار اباار عبارال  http://Pti.mui.ac.irرا تایپ نمود.
 -81شکارط ا کاز شکک

کنندگان در درر اا آموزشی را چهونه می توان در نکم اهزار آموزش مشااد نمود؟

تد مشااد شرایط احراز شرک کنندوان در دور اای آموزشی باید ب منوی نیازسنسی سازمانی در نرم افاار آموزش
کارکنان مراتع نمود ،سرپس دور مورد نظر را تستسو و بر روی چا فرم خاص مشاصاال دور آموزشی کلی

کرد

و پس از  saveبرروی دس تا  ،فرم مربوط را ماحظ نمایید.
 -81آرا می توان سا ات ناررن درر اا آموزشی نیازسنجی شد را در زمان تکمی هکم  26اهزارش داد؟

خیر از آنسا ک سراعاال آموزشی براسا

سرفصل اای دور نیاز سنسی شد پی ،بینی وردید اس ام ان افاای ،آن

از میاان سرراع پی ،بینی شررد در عناوین نیازسررنسی وتود ندارد زی ن کاا ،سرراع آموزشرری با نظر کمیت فرعی
آموزش وتوانمندسازی منابع انسانی مستقر در معاون مربوط بامانع اس .

 -82آرا امکان اهزارش تعداد شرکک

رناسان
رط کارشر
کنندگان در نکم اهزار آموزش وس از تارید هکم  26توسر

آموزش دانشها رجود دارد؟

خیر پس از تییید فرمدای  41توسط کارشناسان آموزش ایچ وون ویرایشی در قسم اای ماتلا ایساد کا

از تمل

(تعداد ،تمییر عنوان ،تمییر ساع  )... ،انسام نمی شود.
 -83آرا امکان ثب

نام کارکنان دانشرها در درر اا آموزشری که به صورت استانی بکگزار می گکدد توسط

را د بکگزار کنند درر رجود دارد؟

بلی واحد برواار کنند دور می تواند با درگ شررمار ملی کارکنان شرررک کنند در دور (پیمانی ،رسررمی ،قراردادی)
نسب ب ثب نام فراویران در نرم افاار آموزش کارکنان اقدام نماید.
 -84در چره صارمتهراری ازبکنامه تح

رب آموزش کارکنان  ،انهام رررد احال ات آموزشری ،نیاز به تأرید

کارشناسان آموزش دانشها می باشد ؟

 -بعد از ایساد کا

تد ثب نام

 بعد از ثب نمراال تد ثب در شناسنام آموزشی بعد از ورود سوابق آموزشی کارکنان -85دلی ارنکه در ین کار با بکنامه آموزش کارکنان مجدداً بارد نام کاربک ر گررراژ را رارد نمود چیا ؟

در صرورتی ک مدتی در برنام ایچ رکوردی ثب نشرود (ب ز ام مسرائل امنیتی) سیستم ارتباط شما را قطع می نماید
بنا براین مزم اس مسدداً نام کاربری و وذر واژ را در سیستم وارد نمائید.
-86صال ی

لمی کارمندان بکا انجام تدررس چهونه تعیین می گکدد؟

صراحی علمی کارمندان برای انسام تدریس مشرروط ب داشرتن حد اقل مدارص ت صریلی دیپلم با 3سال سابق تسربی
کار  ،فوپ دیپلم با 1سرال سرابق تسربی کار  ،زیسرانس با  4سرال سرابق تسربی کار و فوپ زیسانس وبامتر بدون در نظر
داشتن سابق تسربی کار پس از تایید رابط آموزش و بامترین مقام واحد اترایی تعیین خوااد شد.
 -89در ونجک تعکرف کالس بکا ثب

مجک درر ر مح اجکا به چه صورت بارد م ککد؟

مسری دور تمامی دور اای آموزشرری ک در واحداای تابع دانشررها در سررطح اسررتان برواار می وردد ،دانشررها علوم
پاشرر ی و خدماال بدداشررتی و درمانی اسررتان اصرر دان را باید انتااب نمود و برای انتااب واحد م ل اترا ،واحد ی را
انتااب می نماییم ک دور توسط آن واحد برنام ریای واترا وردید اس .
 -88ررش ارجاد کالس جه

آزمونها ییک ضور به چه صورت انجام می وررکد؟

برای دور اای آموزشری غیر حضروری ک صررفاً در قازب آزمون برواار می وردند،می بایس فیلد غیر حضوری ب امرا
آزمون را انتااب کنیم.

توجه :اور فیلدحضوری بدون آزمون انتااب شود در پنسر اای بعدی ،نرم افاار اتاز ثب نمراال ب کاربر را ناوااد داد.
 -87کد التداص داد شد به کالسها ارجاد شد توسط رابطین محتکم آموزشی به چه نحو می باشد؟

کداختصررای یافت ب کاسرردای آموزشرری ایسادشررد با توت ب آخرین اصرراحاال نیازسررنسی انسام شررد ک اطاعاال
مربوط در سیستم نرم افاار آموزش کارکنان وارد وردید ب صورال اتوماتی

توسط نرم افاار اختصای داد خواادشد.

 -71آرا کالسرها آموزشی که توسط رابطین محتکم آموزشی در سال  73در نکم اهزار آموزش کارکنان ارجاد
گکدرد  ،چناننه مجوز سالها صب رابکا ثب

کالس انتخاب نمارند تأرید لوااد شد؟

خیر مسوزاترای دور آموزشی با توت ب نیاز سنسی بعمل آمد صرفاً مربوط ب امان سال خوااد بود
-71آرا رابطین آموزشری می توانند ن ارب

به مشااد احال ات آموزشی کلیه کارکنان دانشها دستکسی داشته

باشند؟

خیر ،رابطین م ترم آموزشی صرفاً می توانند شاغلین واحد مربوط را مشااد نمایند.

 -72آرا رابطین محتکم آموزشری بکا تأرید کالسرها آموزشی که در نکم اهزار آموزش ارجاد نمود اند بارد
ویهیک لاصی را انجام داند؟

بلی رابطین م ترم آموزشری باید شمار کا

 ،شمار صورتسلس کمیت آموزش معاون

مربوط ک با اترای کا

موافق نمود را از طریق نمابر شرررمار  335-31114351ب آموزش کارکنان ارسرررال نمایند تا سرررایر اقداماال توسرررط
کارشناسان آموزش تد تایید کا

بعمل آید.

 -73احال ات آموزشی کارمندان مأمور به لدم

در کدام را د صاب مشااد اس ؟

در واحدی ک ،فرد میمور ،مشمول ب کار می باشد.
 -74موارد را که صب از اجکا درر

اا آموزشی رابطین آموزشی بارد مورد توجه صکار دااند چیا ؟

 -5پیهیری تدی ام اناال ومنابع کافی برای اترای دور
 -4ازاام کارکنان ب طی دور اای آموزشی مورد نیاز مرتبط با پس سازمانی
 -3اطاع رسانی ب موقع در خصوی زمان اترای دور
 -4اترای دور بر اسا
 -75آرا کارمندان جه
موظف به وکدال

نیاز سنسی آموزشی با اماانهی آموزش کارکنان دانشها
شرکک

در درر اا آموزشی که توسط موساات درلتی ررا لدوصی بکگزار می گکدد

شهکره درر می باشند؟

در صرررورتی ک کارمندان بدون اماانهی واحد آموزش در دور اای ازاامی/اختیاری ک توسرررط موسرررسررراال دوزتی
وخصروصی برواار می وردد شرک نمایند و یا در دور اای ک با اماانهی واحد آموزش شرک

می کنند وزی موفق ب

کسب نمر قبوزی نهردند م لا ب پرداخ ااین اترای دور می باشند.
 -76حکرمه مشااد رچاپ شناسنامه آموزشی کارکنان را در نکم اهزار آموزش کارکنان بیان نمارید؟

در نال نامتر صترفاً رابطی مهترم آموزری می توانند با ورود به نرم افزار آموز

کارکنان ،منوی عهکیات ،فیکد اطالعات

آموزری را انتخان و با درج کدمکی ویا نام دانوادگی رخص مورد نظر را جسترو و اطالعات مندرج در رناسنامه آموزری را
مااهدق نهایند ،ههچنی با ککیک بر روی چاپ اطالعات آموزری با انتخان رناسنامه آموزری اطالعات رناسنامه کارکنان
وابل مااهدق وچاپ می بارد.
در لدوص
مأمورر
 -79شکارط ادامه تحدی کارکنان در ال انک در دانشها به چه صورت می باشد ؟

آموزشی

رره شایلین

ب اسرتناد باشرنام شرمار /431/3533د مورخ  14/1/51معاون م ترم توسع مدیری ومنابع وزارال متبوع کارکنان
شاغل در دانشها ( رسمی وپیمانی)با رعای ی ی از شرایط زیر می توانند ادام ت صیل نمایند
اسررت اد از ماموری آموزشرری ب اسررتناد ماد  41آیین نام اداری اسررتادامی اعضررای غیر ایاال علمی وبا رعای م اد
دستورازعمل ماموری آموزشی
است اد از مرخصی بدون حقوپ با رعای ماد  31آیین نام اداری استادامی اعضای غیر ایاال علمی تا سقا 1سال
اسرت اد از قانون خدم

نیم وق بانوان ( صررفاً تد پرسنل رسمی)وتقلیل ساع کاری ب استناد تبصر  4ماد 31

آیین نام اداری واستادامی اعضای غیر ایاال علمی
است اد از مرخصی است قاقی در ساعاال مو ا اداری ویا ادام ت صیل در خارگ از ساعاال مو ا اداری
انسام ساعاال کاری مو ا در شی تدای ماتلا
 -78شکارط الر مکلدی بدرن موق جه

الف) موافق

ادامه تحدی چیا

؟

بامترین مدیر اترایی واحد م ل خدم با مرخصی بدون حقوپ برابر طول دور ت صیل

ب)ت میل فرم درخواس مرخصی بدون حقوپ و واخذ موافق معاون مربوط
ج) مطابق رشت ت صیلی با رشت شملی متقاضی و یا نیاز دانشها
 -77چه کاانی می توانند از مأمورر

آموزشی نیمه رص

استفاد نمارند؟

صرفاً تانبازان و فرزندان شدید می توانند از میموری آموزشی نیم وق است اد نمایند.
 -111دالر

دم امکان مواهم

دانشها با ادامه تحدی

وزشکان ر ویکاوزشکان مشای کارگک چیا ؟

نیکراا صکارداد  ،کار معین ر مشمولین صانون لدم

ازا) تمدید قرارداد با اینهون کارکنان منوط ب نیاز دانشررها و با توت ب نتایس ارزیابی عمل رد در ار دور صررورال می
ویرد .ب) م دودی در اعطای مرخصی بدون حقوپ
گ) ب ارویری واست اد از خدماال ایندست از کارکنان صرفاً برای انسام و ایا ومسووزیتدای مشاص ب صورال تمام وق
وبرای مدال معین مساز بود اس .
 -111صدرر کم مأمورر

آموزشی جه

ادامه تحدی در مماحع تحدیالت تکمیلی به چه میزان اس ؟

صدور ح م ماموری آموزشی برای کارکنان رسمی ب مدال 45ما و برای کارکنان پیمانی برابر با مدال قرارداد وحد اکثر
ب مدال  45ما مساز خوااد بود ،ضرمناً کارمندان می توانند در صرورال واارش پیشررف ت صیلی ،برابر طول دور و در
چارچوب مقرراال و رعای سرقا مساز است اد از ماموری آموزشی مدال مذکور را ار ی

سال پس از تائیدی مدیری

توسع سازمان ومنابع انسانی تمدید نمایند.
 -112در مدت زمان مأمورر آموزشی تمام رص

کدامیع ازاصالم مندر در کم کارگزرنی صاب وکدال لوااد

بود؟

در مدال زمان میموری آموزشرری تمام وق کلی اقام مندرگ در ح م کارواینی ب اسررتثناء فوپ ا زعاد سرراتی شرررایط
م یط کار ،حق اشع  ،نوبت اری وحق م رومی از مطب قابل پرداخ میباشد.
 -113در چه زمانی کارمندانی که از مأمورر
استفاد شد در زمان مامورر

آ موزشری اسرتفاد می نمارند ،ملزم به استکداد

موق ر مزارا

آموزشی لوااند بود؟

در صرورتی ک کارمندان ب دمیل اخراگ یا انصررا از دانشها موفق ب اخذ مدرص ت صیلی نشوند کلی حقوپ وماایای
اندا در طول مدال ماموری آموزشری بر اسرا

توافق دانشرها (طول مدال باز پرداخ ) مسترد خوااد وردید ب استثنای

موارد خای ب دزیل بیماری ک ب تایید شورای پاش ی دانشها رسید با شد..
 -114مأمورر

آموزشی تمام رص

رعنی چه؟

یعنی اعاام کارمند تد ت صیل در طول ساعاال مو ا کاری
 -115ادامه تحدری در لار از کشرور تا بع نوابط دستورالعم

اجکاری استفاد از مأمورر

آموزشی مدوب

ایات امنا می باشد؟

خیر ادام ت صیل اینهون کارمندان تابع ضوابط و دستورازعملدای اعطای بور
 -116شرکط الزم بکا بالتدرد نمودن وار
مأمورر

خوااد بود.

سرازمانی مورد تدد مدرکان ر سکوکستان به منظوراستفاد از

آموزشی را بیان نما ید؟

ازا -تقاضای کتبی مدیر متقاضی است اد از ماموری آموزشی مبتنی بر تمییر پس سازمانی در مشاغل کارشناسی
ب -موافق کمیت مربوط مبنی بر تمییر عنوان

گ -صدور ح م مربوط توسط واحد کارواینی م ل خدم
درصورال ت قق شرایط فوپ اعطای میموری آموزشی طبق مقرراال بامانع اس .
 -119آرا مدت مأمورر
نیاز لدم

جه

آموزشی مورد استفاد کارمندان ویمانی ر را رسمی آزمارشی به نوان حول درر مورد

تبدر رنع به رسمی آزمارشی ررا رسمی صطعی محاوب می گکدد؟

خیر ،مدال میموری آموزشی ب عنوان طول دور موردنیاز خدم پیمانی تد تبدیل وضع ب رسمی آزمایشی یا رسمی
قطعی (موضوع تبصر  4ماد  31وماد  31آیین نام اداری و استادامی کارکنان غیر اییال علمی) م سوب نمی وردد.
 -118امکان ادامه تحدی با استفاد از مکلدی بدرن موق بکا کارمندانی که رشته شغلی آنها با رشته تحدیلی
وررکهته شد مکتبط نیا

رجود دارد؟

ب اسرررتناد ماد  31آیین نام اداری اسرررتادامی کارکنان غیر ایاال علمی موافق با مرخصررری بدون حقوپ باب ادام
ت صرریل در صررورال ارتباط رشررت مربوط ب شررمل کارمند ویا نیاز دانشررها ام ان پذیر خوااد بود ،بنا براین موضرروع
درخواسر کارمندانی ک رشرت شملی آندا با رشت ت صیلی غیر مربوط ،در اییال رئیس دانشها مطرص وتصمیم ویری
خوااد شد.
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