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رئیس/سرپرست محترم دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و سازمانهای 

وابسته

با سالم و احترام 
     همانگونه که مستحضرید تدوین خطمشی و خطوط راهنما و ابالغ آن در هر سازمان  با توجه به نیاز بخشهای مختلف 

سازمان در راستای  ایجاد وحدت رویه و پاسخ به درخواست راهکارها از سوی واحدهای زیرمجموعه انجام میگیرد. این خطوط 

بهمنزله بنیانی برای یکنواختسازی تصمیمات مربوط به هر فرایند و مدیریت صحیح منابع محسوب شده و در صورت تدوین و 

اجرای صحیح نتایجی چون شفافسازی عملکردها، تسهیل دستیابی به اهداف استراتژیک، حذف موازی کاری و کاهش احتمال 

اعمال سلیقه فردی در عملکردها را در پی دارد. 

در سال گذشته شیوع ویروس کووید ١٩ با ایجاد محدودیتهایی در فعالیتهای اجرایی بخصوص در زمینه آموزش حضوری، 

تغییری در سطح رویکردهای اساسی آموزش را  سبب شد و در سطح شیوه اجرا، برگزاری دورهها را به سمت آموزش مجازی در 

بستر سامانه آموزش و توانمندسازی به آدرس: https://karmand.behdasht.gov.ir ویژه تمامی شاغلین ستاد و دانشگاههای 

علوم پزشکی و سامانه ملی آموزش و توانمندسازی به آدرس: https://training.behdasht.gov.ir  ویژه فراگیران غیر از 

وزارت بهداشت سوق داد. در سطح سیاستگذاری با توجه به این موضوع که جایگاه آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران 

ستاد وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور به معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامهریزی اختصاص دارد، این 

معاونت درصدد برآمد در راستای ایجاد وحدت رویه در تصمیمگیریهای، اقدامها و فعالیتهای واحدهای زیرمجموعه و با توجه 

به مشکالت و چالشهای پیشآمده در طی سال، خطمشیهایی را تدوین نماید. در ادامه ماحصل این فرایندها در قالب 

»سیاستها و خطوط راهنمای آموزش و توانمندسازی» دانشکده/دانشگاههای علوم پزشکی کشور در دو بخش ضوابط 

اجرایی و عناوین دورههای پیشنهادی در پیوست جهت اطالع و بهرهبرداری ابالغ میشود. 

ضوابط اجرایی:

حرکت به سمت آموزشهای مجازی نیازمند تغییر رویکرد و بهکارگیری روشهای نوین آموزش است؛ لذا واحدهای  .١

آموزش و توانمندسازی در دانشگاه/دانشکدههای علوم پزشکی، سازمانها و مراکز وابسته به این وزارت باید در جهت 

همسویی با تغییرات جدید و انجام وظایف محوله نسبت به طراحی، تولید و تدوین ویدیوهای آموزشی مطلوب اقدام 

نمایند. دانشگاه میتواند دورههای آموزشی که مورد تائید تخصصی دانشگاه بوده و قابلیت بهرهبرداری برای دیگر 
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کارکنان دانشگاه/دانشکدههای علوم پزشکی، سازمانها و مراکز وابسته را دارد، از طریق سامانه آموزش و توانمندسازی 

با مجوز اجرای کشوری و همکاری گروه آموزش و توانمندسازی ستاد بهصورت کشوری برگزار نماید؛

امکان برگزاری دوره آموزشی صرفاً پس از صدور مجوز توسط این معاونت به دانشگاه/ دانشکدههای علوم پزشکی،  .۲

سازمانها و مراکز وابسته به وزارت از طریق واحدهای متناظر ستادی مقدور بوده و دورههای آموزشی ابالغی از سوی 

سایر بخشهای ستادی الزام اجرایی ندارد. همچنین مجوز کمیته آموزش و توانمندسازی هر دانشگاه علوم پزشکی (حتی 

دانشگاههای قطب)ویژه همان دانشگاه بوده و در صورت نیاز و ضرورت اجرای دوره برای سایر دانشگاههای علوم 

پزشکی می بایست مجوز اجرای کشوری از این معاونت کسب گردد. یادآور میگردد جهت درخواست مجوز دوره

های آموزشی در سطح کشوری با ذکر دالیل ضرورت اجرای دوره، میبایست ۲۰ روز قبل از برگزاری دوره  اقدامات 

الزم انجام گیرد؛

۳. واحد آموزش و توانمندسازی هر دانشگاه/ دانشکدههای علوم پزشکی، سازمانها و مراکز وابسته به وزارت، خود راسا 

موظف به انجام فرایندهای آموزش و توانمندسازی مجموعه دانشگاه اعم از نیازسنجی آموزشی، طراحی تا اجرا و 

ارزیابی اثربخشی دورههای آموزشی دانشگاه میباشند اما با توجه به شرایط موجود و جهت تسهیل فرایندهای آموزشی، 

دورههای ابالغی ستاد به ترتیب اولویت حداکثر تا ۶۰ ساعت قابلپذیرش در دانشگاه/ دانشکدههای علوم پزشکی، 

سازمانها و مراکز وابسته به وزارت قابل پذیرش است و باقی دورههای ابالغی میتواند برای سالهای آتی برنامهریزی و 

اجرا گردد؛

۴. سقف ساالنه دوره های آموزشی مطابق با مدرک تحصیلی : دیپلم و فوقدیپلم ١۵۰ ساعت،  لیسانس١۳۰ساعت،  

فوقلیسانس و دکترا١۲۰ساعت می باشد. (این سقف شامل کلیه دورههای آموزشی گذرانده شده و دورههای مردودی و 

ثبت نام شده فرد می باشد) و سقف هر دوره آموزشی حداکثر ۳۴ ساعت است؛

شرکت در دورههای آموزشی خارج از سازمان صرفاً با معرفینامه واحد متولی آموزش و توانمندسازی آن  .۵

دانشگاه/دانشکده/سازمان/مرکز، در صورت تناسب و ارتباط با رشته شغلی فرد و منحصراً در دانشگاهها یا  مؤسسات 

مورد تائید سازمان اداری و استخدامی کشور ممکن است؛ 

به استناد بخشنامه غیرقابل احتساب بودن همایشها، سمینارها به عنوان دوره آموزشی مصوب ١۳٩۶/۰۶/۲۶ و  شماره  .۶

۲۰٩/۴۳۶۲/د صدور مجوز آموزشی برای همایشها، سمینارها، کنگرهها، نشستها، سمپوزیومها و گردهماییهایی که 

بصورت بینالمللی، ملی، منطقهای و استانی توسط دستگاههای اجرایی، سازمانها، نهادها، دانشگاههای علوم پزشکی یا 

غیر علوم پزشکی و غیره برگزار میگردد به عنوان دوره قابل احتساب نمیباشد؛
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واحد آموزش و توانمندسازی دانشگاه/دانشکده/سازمان/مرکز موظف به ارزیابی اثربخشی کلیه دورههای آموزشی تا  .۷

پایان بهمنماه و ارائه گزارش عملکرد به این معاونت است.

بر اساس موارد پیشگفت خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد فوق، دوره های آموزشی پیشنهادی معاونت های 

ستادی برای واحدهای هم ارز دانشگاهی سرلوحه اقدامات مرتبط با آموزش و توانمندسازی آن دانشگاه/ دانشکده/ سازمان/ مرکز/ 

انستیتو قرار گیرد.


