
 کارکنان دولت یآموزش یها دوره یو برگزار یزیر برنامهبیانیه سطح توافق خدمت 

 مقدمه

 یآموزش   یدوره ه ا  یو برگ زار  یزی  برنامه ر "خدمت  توافق سطح بیانیه  و برنامه ریزی اصفهان مدیریت سازمان

 می نماید:   اعالم بهره برداری و آگاهی برای ذیل به شرح را  " کارکنان دولت

 

 هدف

 باه کارکناان دوتات    یآموزش یدوره ها یو برگزار یزیبرنامه رخدمت  کیفیت با ارائه خدمت سطح توافقنامه این از هدف

ساطح کارکناان،    4برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی عمومی، اختصاصی، مشترک و تربیات مادیران بارای     منظور

 باشد.کارشناسان، مدیران و مدرسان 

 

 .میکند مشخص تزوم صورت در را سازمانی مسئوتیتهای و خدمات این خصوص در دوجانبه توافق سطح بیانیه، این 

 

 :مسئولیت

 در ساطح  یبخش خصوص نیو شاغل ییاجرا یها دستگاه رانیکارکنان و مد یبرا یآموزش یها دوره یو اجرا یزیر برنامه

 در جمهاور  سیرئا  یانسان هیسرما تیریمعاونت توسعه و مد 82/24/02مورخ  022/4384براساس بخشنامه شماره  استان

 44/44/00ماورخ   022/00/43340و بخشانامه شاماره    یای اجرا یدساتگاهها  رانیخصوص نظام آموزش کارکناان و ماد  

ی دساتگاهها  رانیکارکنان و مد یموزشنظام آ هیحالدرخصوص اص جمهور سیرئ یانسان هیسرما تیریتوسعه و مد معاونت

 . ردیپذی صورت م ،ییاجرا

ی ما  را انجاام  ریا ز فیوظاا  یاصال  تیسازمان در کنار مأمور نیا ینگر ندهیتوسعه و آ یمرکز آموزش و پژوهشها تیریمد

 :دهد

 

 مراحل انجام خدمت : 

 :یحضور یدوره ها

 برنامه ساالنه آموزش  هیته -4

  ییاجرا یآموزش دستگاهها نیجلسه با رابط یبرگزار -0

 شده نیاستان با توجه به برنامه تدو ییاجرا یدستگاهها یازسنجین -8

    ییاجرا یو اعالم آن به دستگاهها یینها یزیبرنامه ر -4

 دوره ییو اعالم برنامه اجرا یزیبرنامه ر -5

 دوره ها انیمتقاض یتقاضا و اسام افتیدر -6

 دوره یبرگزار -7

 یسنج ازیآزمون و انجام ن یبرگزار -3

  یپرونده آموزش یبررس -0



 نامهیصدور گواه 42

 نامهیگواه لیو تحو جیاعالم نتا -44

 یبانیو پشت یمات یادار تیریبه مد دیاسات سیگزارش ساعات تدر -40

 

 : یحضور ریغ یها دوره

 یمجاز یسامانه آموزشها قیثبت نام از طر -4

 دوره انیدوره و پا انیممطاتعه دروس و شرکت در آزمون  -0

 (ییو نمرات نها یکار گروه ن،ی)تمر ازاتیامت یجمع بند -8

 نامهیصدور و ارسال گواه -4

 

 :متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی تعهدات

 یبا ذکر کد مل یبر شرکت در دوره آموزش یمتبوع مبن ییدستگاه اجرا یاز سو نامه یارائه معرف-4

 ) یآموزش میتقو مهیضم)فرم ثبت نام  لیتکم-0

 آموزش میمندرج در تقو یآموزش یها دوره هیبر اساس مفاد جدول شهر هیشهر یزیوار شیارائه اصل ف-8

 رانیا فراگ یدوره، نسبت باه معرفا   یمکتوب ضمن درخواست برگزار ای نامه یموظف است ط یمتقاض ییدستگاه اجرا-4

 .دینما قداما

 ایا دوره  هیدستگاه مربوط موظف اسات شاهر   شود،یم میتنظ یآنها قرارداد آموزش یکه برا یآموزش یها در مورد دوره-5

 توساعه  یرا به مرکز آموزش و پژوهشها یزیوار شیمورد درخواست را بر اساس مفاد قرارداد پرداخت کرده و ف یها دوره

 . دهد لیاستان تحو ینگر ندهیو آ

 

 وپرداختها ها هزینه

 کشور، مندرج یو استخدام یو سازمان ادار یدوتت تیریشده از مرکز آموزش مد اعالم یها ها براساس تعرفه دوره نهیهز

 .باشد یم یآموزش میتقو در

 

 عملکرد دوره

 .دارد اعتبار نگردد صادر آن اصالحیه که زمانی تا خدمت سطح توافقنامه این

 

 توافقنامه خاتمه

 ناماه  توافاق  خاتمه موضوع قبلی اطالع با گیرد قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت سازمان ریاست تشخیص به چنانچه

 شد خواهد اعالم

     
   

 


