بیانیه توافق سطح خدمت احراز صالحیت مدرسان دوره های آموزشی کارمندان دولت
مقدمه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان بیانیه سطح توافط خطدمت "احرراز صرالحیت مدرسران دوره هرای آموزشری
کارمندان دولت" به شرح ذیل برای آگاهی و بهره برداری اعالم می نماید:
هدف
هدف از این توافقنامه سح خدمت ارائه با کیفیت خطدمت احطراز صطالحیت مدرسطان دوره هطای آموزشطی کوتطاه مطد
کارمندان دولت و ارتقای دانش و مهار آنان توسط سازمان مدیریت و برنامطه ریطزی اصطفهان بطرای خطدمت گیرنطدگان
میباشد.
مسئولیت
در اجرای بند  4نظام آموزش کارمندان دولت موضوع بخشنامه  022 / 4384مورخ  82 / 4 / 02و ماده  5اصالحیه نظام
مذکور به منظور ایجاد بسترهای الزم برای بهره مندی از مدرسان واجد صالحیت تدریس در دورههای آموزشی کارمندان
دولت ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در چارچوب دستورالعمل نحوه صالحیت تدریس نسطبت بطه اططالع
رسانی ،ارزیابی و برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدرسان و صدور گواهی عمومی تدریس به ترتیب ذیل اقدام می نماید.
 اطالع رسانی از طریق وب سایت و شبکه دولت
 ثبت نام از متقاضیان و دریافت مدارک از ایشان
 برنامه ریزی و اجرای دوره ترببیت مدرس
 -4 ارزشیابی و صدور گواهی

 -1اطالع رسانی از طریق وب سایت و شبکه دولت

 -2ثبت نام از متقاضیان و دریافت مدارک از ایشان

 -3برنامه ریزی و اجرای دوره ترببیت مدرس

 -4ارزشیابی و صدور گواهی

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی
 متقاضیان می باید بعد ازمحالعه دقی نامه ارسالی به دستگاههای اجرایی و موسسا آموزشی غیردولتی مطورد
تایید در صور حائز شرایط بودن نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایند
 به مدارکی که بعد از مهلت تعیین شده دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 کلیه اطالعا الزم در خصوص دستورالعمل احراز صالحیت مدرسان و مدارک الزم عالوه بطر اططالع رسطانی در
نامه
 ارسالی در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان موجود است.
 مدارک الزم عبار است از  :رزومه مدرس شامل مدارک هویتی ،تحصیلی و سواب آموزشی و تخصصی عنطاوین
دوره های مورد تقاضا ،معرفی نامه
 در صور داشتن هرگونه ابهام و سوال احتمالی کارشناسان مرکز آموزش و پژوهشطهای توسطعه و آینطدهنگری
سازمان از طری شماره های تماس آماده پاسخگوئی هستند
 میز خدمت الکترونیکی سایت سازمان مطدیریت و برنامطه ریطزی اصطفهان بصطور تمطام وقطت و  04سطاعته در
دسترس متقاضیان می باشد و در صور بروز هر گونه اشکال و نقص فنی اطالع رسانی خواهد شد.

 کلیه خدما گیرندگان (دستگاههای اجرایی) می توانند شکایا و همچنین نظرا و پیشطنهادهای خطود را از
طری سامانه خدما برخط) فرم نظرسنجی  ،فرم ثبت و پیگیری شکایا و فرم پیشنهادا و انتقادا ( ،ارتباط
با سازمان در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان ثبت و پیگیری نمایند .
هزینه ها:
خدمت احراز صالحیت مدرسان دوره های آموزشی کارمندان دولت هیچ هزینه ای برای دستگاههای اجرایی ندارد.
دوره عملکرد
این توافقنامه سح خدمت تا زمانی که اصالحیه آن صادر نگردد اعتبار دارد.
خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ضرور خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گیرد با اطالع قبلی موضوع خاتمه تواف
نامه اعالم خواهد شد.

