
ی اول توجيهی بدوخدمتبرگزاری دوره   

ی اول توجيهی بدوخدمت را برگزار می کنداداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دوره . 

 

 :مشخصات اين دوره به شرح زير است

 

توانمندسازی  تمامی مشمولين اين دوره آموزشی توجيهی بدوخدمت می بايست توسط مسئول آموزش و     

 .دانشگاه/دانشکده/سازمان وابسته می بايست در دوره پيش ثبت نام شوند

 

مشمولين اين دوره آموزشی می بايست شخصاً از طريق سامانه آموزش و توانمندسازی به آدرس     

در بازه های زمانی تعريف شده، نسبت به ثبت نام و  : https://karmand.behdasht.gov.ir/ الکترونيکی

 .گذراندن دوره اقدام نمايند

 

نکته: بطور پيش فرض برای تمامی همکاران شاغل در مجموعه وزارت بهداشت، نام کاربری: کد ملی و رمز     

 .عبور خود اقدام نمايدعبور: شماره شناسنامه تعريف شده است و به محض ورود فرد می بايست نسبت به تغيير رمز  

 

 



سهميه شرکت در دوره صرفاً به دانشگاه/دانشکده/سازمان وابسته که بسته اختصاصی را ارائه نموده اند اعطا می     

گردد. شايان ذکر است که به محض ارائه بسته اختصاصی سهميه به دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  

 .يابدخصيص میهای وابسته تدرمانی/سازمان

 

 .باشدی آموزشی برای تمامی کارمندان مشمول آموزش (دارای حداقل مدرک تحصيلی ديپلم) الزامی میاين دوره    

 

نام نمايند و حداکثر در دو  کارمندان جديد االستخدام مکلف هستند در شش ماه ابتدايی خدمت خود در اين دوره ثبت    

 .ا موفقيت بگذرانندسال اول خدمت خود اين دوره را ب

 

ی آموزشی توجيهی بدوخدمت تلفيق شده است و در  با دوره ICT و IT های مربوط به حوزهبا توجه به اين که دوره    

قالب فصلی جداگانه در اين بسته آموزشی متناسب با نيازهای کارمندان اين وزارت تدوين گرديده، الزام گذراندن دوره  

های  گردد و در صورت لزوم دورهحذف می (ICDL1,2) گانه فناوری اطالعاتهای آموزشی مهارت های هفت 

های آموزشی تواند نسبت به تعريف و برگزاری دورهآموزشی مورد نياز اين حوزه، دانشگاه/دانشکده/سازمان تابعه می

 .مورد نياز خود اقدام نمايد

 

و مشمولين اين دوره مادامی که موفق به گذراندن اين  گرددساعات آموزشی اين دوره خارج از سقف ساالنه لحاظ می    

 .های آموزشی ديگر را ندارنداند، اجازه شرکت در دورهدوره نشده

 

های آموزشی در باشد و همانند ساير دورهدرصد نمره نهايی می ٦٠حد نصاب قبولی در اين دوره کسب حداقل     

 .گرددامتيازات و سازوکار های انگيزشی لحاظ می

 

ماه قابل بررسی و در مباحث اين دوره آموزشی حسب نياز و متناسب با تغييرات قوانين و مقررات اجرايی هر شش    

 .صورت نياز به تغييرات، بازبينی و اصالحات الزم انجام خواهد شد

 

علوم پزشکی و خدمات  ی اختصاصی دانشگاه/ دانشکده امتياز از امتياز نهايی اين دوره به بسته ١٠تا سقف حداکثر     

های وابسته اختصاص داده شده و شرط الزم گذراندن اين دوره کسب تاييد قبولی دانشگاه/  بهداشتی درمانی و سازمان

 .باشدهای وابسته میدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمان

 

های وابسته می بايست نسبت به ی/سازماننکته: هر دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان    



 .برگزاری آزمون محتوای اختصاصی از سامانه خود اقدام نموده و نتايج را به ستاد ارائه نمايد

 

 

باشد و  برگزاری اين دوره صرفاً از طريق اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می    

ی توجيهی بدوخدمت  واستخدام، بدوخدمت و يا عناوين مشابه به جايگزينی دورهی توجيهی بدهرگونه عنوان دوره

 .فاقد اعتبار خواهد بود ١٠/٠٥/١٤٠٠/د تاريخ ٣٧٩٧/٢٠٩مطابق بخشنامه شماره 

 

موضوع منشور اخالقی و اداری و اخالق   ١٤٠٠/ ١٨/٠٢/د به تاريخ ٢٠٩/ ١٠٨٧با عنايت به بخشنامه شماره     

کننده  ی آموزشی توجيهی بدوخدمت توسط شرکتنظام سالمت، متن سوگندنامه در انتهای دورهای کارگزاران حرفه 

 .بايست امضا گشته و پس از ثبت اثرانگشت، فيزيک آن در پرونده پرسنلی بايگانی گرددمی

 

 .نکته: نحوه اجرای اين بند در حين برگزاری فصل مرتبط اعالم می گردد    

 

ی و مردودی) پس از گذراندن دوره از طريق سامانه آموزش و توانمندسازی در اختيار  کنندگان (قبولليست شرکت

های وابسته محل خدمت افراد جهت ثبت در شناسنامه دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/سازمان

 .آموزشی ايشان قرار داده خواهد شد

 

شود و ارزشيابی نهايی به صورت آزمون  لکترونيک برگزار میدر انتهای هر فصل از دوره آموزشی آزمون ا    

 .حضوری هماهنگ خواهد بود

 

ها و مراکزی است که اتوماسيون آنها با شرکت  دوره آموزشی اتوماسيون اداری ديدگاه آماده شده ويژه ستاد و دانشگاه    

زشی به محض ارائه دانشگاه بارگذاری و  باشد و در صورتی که اتوماسيون دانشگاه غير آن است بسته آموچارگون می

 .اجرا می گردد



 

 


