اعتبار سنجی مراکز و مؤسسات آموزشی در حیطه های مختلف
 آیا موسساتی که اعتبار سنجی شدهاند میتوانند کلیه دورههای آموزشی دستگاههای اجرایی را برگزار کنند؟
 خیر .هر مؤسسه صرفاً در یک حیطه آموزشی مشخص تعیین صالحیت میشود و فقط دورههای مرتبط با همان
حیطه را میتواند اجراء نماید.
 نحوه نظارت بر فعالیتها و عملکرد مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت شده چگونه است؟
 مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری از طریق اخذ گزارشات ادواری از فعالیت و عملکرد مؤسسات و
همچنین حضور کارشناس اعتبارسنجی سازمان به صورت دورهای در حین اجرای برنامه آموزشی در محل مؤسسه
مربوطه بر اجرای برنامههای آموزشی نظارت مینماید.
 منظور از اعتبارسنجی مؤسسات و مراکز آموزشی چیست؟
 فرایند بررسی توان تخصصی و کیفیت موسسه آموزشی متقاضی برای اعطای گواهینامه صالحیت جهت اجرای
دورههای آموزشی کارمندان دولت در حیطه یا حیطههای آموزشی مشخص.
 پس از اتمام دوره اولیه مجوز اعتبار سنجی ،مؤسسه حداکثر در چند حیطه آموزشی میتواند درخواست صدور
مجوز نماید؟

 مطابق بند ( )۹قسمت (الف) ماده  ۳دستورالعمل مربوط ،مؤسسه در صورت تقاضا و كسب امتيازهاي الزم (به
ويژه حداقل امتيازهاي بازديدهاي دورهاي و نتايج ارزيابيها) ميتواند در بيش از سه حيطه در يك گروه
گواهينامه صالحيت اخذ نمايد .طبق بند ( )۳ماده  ۴اين دستورالعمل ،گواهينامه صالحيت متقاضي به مدت ۳
سال ،صادر خواهد شد.

احراز صالحیت مدرسان دورههای آموزشی کارمندان دولت
 مدرسان تأیید صالحیت شده چه کسانی هستند؟
 مدرسانی که شرایط عمومی و صالحیت موضوعی آنها برای تدریس دورههای آموزشی کارکنان دولت بر اساس دستورالعمل
احراز صالحیت مدرسان ابالغی از سازمان اداری و استخدامی کشور توسط مرکز آموزش مدریت دولتی و یا سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان مورد تأیید قرار گرفته باشد ،مدرسان تأیید صالحیت شده محسوب میشوند.

 آیا اعضای هیئت علمی دانشگاهها نیاز به گواهینامه مدرسی دارند؟
 اعضای هیئت علمی ،معلمان و افرادی که دارای مدرک تحصیلی مرتبط با رشته علوم تربیتی (کلیه گرای ها) هستند از شرکت
در برنامه تربیت مدرس معاف بوده و نیاز به گواهینامه مدرسی ندارند اما باید دوره آموزشی آشنایی با نظام آموزش کارکنان
دولت و نظام اداری ایران را طی نمایند.

 مرجع برگزار کننده دورههای تربیت مدرس چه ارگانی است؟
 مرکز آموزش مدیریت دولتی و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان.

 مراحل اخذ صالحیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان به چه ترتیب است؟
 متقاضیان اخذ صالحیت تدریس در دوره های آموزش کارکنان دولت میبایست به سایت سازمان اداری و استخدامی
کشور مراجعه و پس از ثبت نام ،رزومه آموزشی خود را مطابق با الگوی سازمان به همراه مدارک و مستندات
آموزشی بارگذاری نمایند و پس از تأیید از طرف سازمان در دوره آموزشی تربیت مدرس شرکت نمایند.

برنامهریزی و برگزاری دورههای آموزشی کارمندان دولت
 منظور از دورههای آموزشی مصوب چیست؟

 به استناد بخشنامه شماره  ۰۲۲/۴۳۳۴مورخ  (۴۳۹۲/۲۴/۳۲موضوع نظام آموزش كاركنان دولت) و بخشنامه
شماره  ۰۲۲/۹۰/۴۳۳۴۹مورخ ( ۴۳۹۰/۴۴/۴۴اصالحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه هاي
اجرايي) ،دورههاي آموزشي كه به تأييد مراجع تعيين شده در نظام آموزش كاركنان دولت (شامل سازمان
اداري و استخدامي كشور ،سازمان مديريت و برنامهريزي وقت كشور ،معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
وقت رئيس جمهور ،كميته راهبري آموزشي با حضور نماينده اين سازمان) در چارچوب نظام آموزش كاركنان
دولت رسيده باشد و دوره هاي آموزشي كه به استناد بند ( )۵/۳و ( )۵/۴نظام آموزش كاركنان دولت (موضوع
بخشنامه شماره  ۰۲۲/۴۳۳۴مورخ  ،۴۳۹۲/۲۴/۳۲شامل :دورههاي عمومي ،دوره هاي مشاغل عمومي،
دورههاي عمومي مديريتي و دورههاي توجيهي بدوخدمت) كه توسط اين سازمان ابالغ شده باشند ،مصوب
تلقي ميشوند.
 مشمولین "نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی" چه کسانی هستند؟

 به استناد بند ( )۴بخشنامه شماره  ۰۲۲/۴۳۳۴مورخ  ۴۳۹۲/۴/۳۲معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
(سابق) رييس جمهور موضوع "نظام آموزش كارمندان دستگاههاي اجرايي" ،تمامي كارمندان رسمي و پيماني
(اعم از مديران و كاركنان) در شمول اين نظام آموزشي قرار داشته و شركت كارمندان قرارداد كار معين نيز در
دورههاي آموزشي موضوع اين نظام بر اساس مفاد اين بخشنامه و نياز دستگاه اجرايي ،الزامي است.
 آیا دوره های آموزشی توجیهی بدو استخدام برای اخذ گواهی نامههای آموزشی نوع دوم قابل احتساب است؟

 خير -به استناد بند ( )۴۰/۳اصالحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي موضوع بخشنامه
شماره  ۰۲۲/۹۰/۴۳۳۴۹مورخ  ۴۳۹۰/۴۴/۴۴معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (سابق) رييس جمهور،
آموزش هاي توجيهي بدو استخدام براي گواهينامه هاي آموزشي نوع دوم قابل احتساب نيست.
 اجرای دوره های آموزش عمومی مدیران حرفه ای بر عهده چه مرجعی است؟

 به استناد بخشنامه شماره  ۴۳۱۴۴۵۳مورخ  ۴۳۹۱/۲۱/۲۴اين سازمان ،اجراي دورههاي آموزش عمومي
مديران حرفه اي بر عهده مركز آموزش مديريت دولتي و مديريتهاي آموزش و پژوهشهاي توسعه و
آيندهنگري سازمان مديريت و برنامهريزي استانها ميباشد.

سایر پرسشهای مرتبط با موضوع خدمات آموزشی
 آیا امکان استرداد وجه پرداخت شده برای شرکت در دوره آموزشی ویژه کارکنان وجود دارد؟
 بلی .وجه پرداخت شده توسط متقاضی با مراجعه ایشان به مرکز آموزش و پژوهش توسعه و آیندهنگاری و ارائه
درخواست کتبی به همراه اصل فیش واریز شده قابل استرداد است .همچنین امکان استفاده از آن (فیش واریز شده)
و حضور در سایر دوره های آموزشی در همان سال نیز امکان پذیر میباشد.
 آیا شرکت در دورههای آموزشی ویژه کارکنان برای وابستگان و آشنایان کارکنان دولت آزاد است؟
 خیر .دورههای آموزشی کارکنان دولت فقط مختص کارکنان رسمی ،قراردادی و پیمانی دولت است.
 پس از صدور گواهینامه پایان دوره ،حضور فرد شرکت کننده برای دریافت گواهینامه در محل سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان الزم است؟ آیا روشهای دیگری برای اخذ گواهینامه وجود دارد؟
 خیر .با تقاضای فراگیر امکان ارسال گواهینامه از طریق پست امکان پذیر است .همچنین رابطین آموزش دستگاه
اجرایی مربوطه نیز با مراجعه به مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری میتوانند گواهینامه کارکنان را
دریافت نمایند.
 در صورتی که دوره آموزشی مورد نیاز دستگاه اجرایی در لیست دورههای آموزشی مصوب وجود نداشته
باشد ،آیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گواهینامه برای شرکت کنندگان صادر مینماید؟
 خیر .گواهینامه آموزشی فقط برای دوره های مصوب آموزشی صادر میگردد.
 آیا امکان برگزاری دوره آموزشی در خارج از وقت اداری و در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
وجود دارد؟
 بلی  .چنانچه دستگاه اجرایی متقاضی برگزاری دوره آموزشی در وقت غیر اداری باشد ،این امر با همکاری مدیریت
آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری در محل دستگاه اجرایی و همچنین محل سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان قابل اجرا میباشد.

