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 99من خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال اجرایی آموزش ضفرایند 

و دستورالعمل ماده  آموزش و توانمندسازی منابع انسانیکمیته با عنایت به بخشنامه های واصله از سوی وزارت متبوع و مصوبات 

آئین نامه اداری و استخدامی و تشکیالتی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران مصوب  51

 رابطین محترم آموزشی می رساند:اطالع کلیه کارکنان و  به موارد ذیل جهت اجرا ،دانشگاهمحترم هیات رئیسه 

، نیازسنجی آموزشی و اخذ مجوز برگزاری دوره 23/04/98آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه مورخ کمیته با توجه به مصوبه  -1

صورت می گیرد و تنها در صورت ضرورت اجرای برخی دوره های آموزشی از سوی ریاست جمهوری و یا وزارت متبوع، اخذ  به طور سالیانه

 ذیر می باشد.مجوز مربوطه در کمیته های آتی امکان پ

مدیریت توسعه سازمان و از طریق مکاتبه با  از سایر دانشگاه ها و مراکز، صرفاً منتقله درخواست اخذ شناسنامه آموزشی کارکنان -2

صورت می گیرد و شناسنامه آموزشی تائید شده و ارسالی از سوی مدیریت مذکور قابل کانورت و بارگزاری در سامانه  تحول اداری دانشگاه

 جام می باشد.

از طریق مکاتبه صورت میگیرد، لذا از  99با توجه به اینکه تائید شناسنامه های آموزشی جهت ارتقاء رتبه شغلی از فروردین ماه سال  -3

سنامه آموزشی خودداری نمایید. قابل ذکر است، نامه تائیدیه شناسنامه آموزشی و فایل پیوست ارسالی از سوی اداره ارسال فیزیک شنا

 آموزش و توسعه کارکنان و مدیران جهت ارائه به گروه مهندسی مشاغل الزامی می باشد.

میانی براساس آخرین تغییرات، مطابق فرمت  می بایست اطالعات مدیران پایه وص شرکت در دوره های آموزشی مدیران، در خصو -4

روزرسانی و تکمیل و به همراه آخرین ابالغ و حکم کارگزینی به مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری ارسال گردد. به ، (1شماره ) پیوست

بهبود مدیریت می گردد و مسئولیت  عدم ثبت نام ایشان در دوره های آموزشیه لذا هر گونه قصور در ارسال اطالعات به روز مدیران، منجر ب

بدیهی است کلیه ابالغ های مدیریتی که بر اساس پست سازمانی موجود در تشکیالت  آن بر عهده باالترین مقام سازمانی آن واحد می باشد.

می بایست ابالغ مدیریتی تفصیلی واحد صادر شده است مورد تایید بوده و در صورت تغییر ابالغ افراد شاغل در پست های مدیریتی مورد نظر

 ارسال گردد. به مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری  بصورت ماهانه 16/9/98آنان از تاریخ 

می باشد، به اطالع می  ساعت دوره شغلی 65و  ساعت دوره عمومی 35 شامل 99ه به اینکه سقف ساعت آموزشی سال با توج -5

، ساعت دوره از سقف رزرو شدهدر دوره های آموزشی حضوری و غیرحضوری )الکترونیک(  عدم قبولیو یا عدم حضور رساند در صورت 

لذا ثبت ساعت آموزشی شغلی و عمومی مازاد در  ساعت آموزشی سالیانه افراد کسر می گردد و امکان شرکت در دوره جایگزین وجود ندارد.

 .تخلف رابط آموزشی واحد محسوب می گرددشناسنامه آموزشی افراد، 

 می باشد. ساعت 34، کالسهای آموزشی(ر دوره آموزشی )آموزشهای موردی و حداکثر ساعت قابل قبول جهت ه تبصره:
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برگزار می گردد که به عنوان ساعت  ساعت 100خدام به صورت جهت کارکنان جدیداالست دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت -6

سال در دوره همان تا پایان می بایست به گذراندن دوره مذکور می باشند،  ملزم آموزشی سالیانه افراد محاسبه می گردد. لذا کارکنانی که

 شرکت ننمایند.حضوری و غیرحضوری دیگری 

 می باشند. رابطین آموزشی موظف به اطالع رسانی دقیق در این خصوص به کلیه کارکنان واحد 

در سقف ساعت سالیانه کارکنان محاسبه نمی گردد و کارکنان می توانند تا ( ICDLهفت مهارت کار با رایانه )ساعت دوره آموزشی  -7

و کلیه همکارانی که  به بعد 97جهت مستخدمین سال پایان سال در دوره های آموزشی شغلی و عمومی شرکت نمایند. الزم بذکر است 

 قابل قبول می باشد. هرانمجتمع فنی ت، تنها گواهینامه صادره از سوی دوره مذکور را تاکنون نگذرانده اند

، به اطالع می رساند تنها محترم آموزشی در شناسنامه آموزشی افراد توسط رابطین گواهینامه های آموزشی موردیدر خصوص ثبت  -8

شماره و تاریخ مجوز در متن گواهی می باشند و توسط ریاست جمهوری، سازمان حراست کل کشور، گواهینامه هایی که دارای 

 50آموزش مداوم کشور )شامل  گواهینامه ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و کشوروقت دیریت و برنامه سازمان م

قابل قبول است. لذا از ثبت و تائید گواهینامه هایی تحت عنوان کنگره، همایش،  ساعت جهت پیراپزشکان( 30ساعت جهت پزشکان و 

لذا در صورت عدم  مه الزامی می باشد.الصاق اسکن گواهینا . همچنیناری نماییدخوددکنفرانس و سمینار در شناسنامه آموزشی کارکنان 

 دد.رعایت موارد فوق، دوره مذکور از شناسنامه آموزشی افراد حذف می گر

الزامی می باشد و در توسط رابطین آموزشی  رعایت موارد ذیلثبت کالسهای آموزشی برگزار شده در سامانه جام در خصوص  -9

  حذف می گردد: صورت عدم مطابقت با موارد مذکور، کالس های آموزشی

  پیش بینی کالسهای آموزشی در سامانه جام حداقل یک هفته قبل از تشکیل کالس 

  در تعریف کالس هاکلیه فیلدهای اجباری لزوم ثبت 

 )عدم مغایرت شرکت کنندگان دوره با گروه هدف مرتبط )براساس مجوزهای مصوب همان سال 

 تعیین مهلت اثربخشی سطح یک )ارزیابی کالس و استاد( حداکثر تا یک هفته الی ده روز پس از تاریخ تشکیل کالس   

  از شرکت کنندگان دوره %85حداقل  توسط)واکنش( لزوم تکمیل اثربخشی سطح یک 

  جهت افرادی که فرم اثربخشی سطح یک را تا موعد مقرر تکمیل ننمودند "عدم حضور"یا  "رد"حذف و یا ثبت امتیاز. 

 باقی مانده( 15%)

   پس از اجرای کلیه موارد فوق الذکر "پایان"انتقال کالس به مرحله 
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جهت تمامی دوره های حضوری الزامی می باشد.که شامل  (2شماره ) فرمت پیوست اجرای اثربخشی سطح دو )یادگیری( مطابق -10

 موارد ذیل می باشد:

:قرار دهندمدرسین محترم توجه نمایند در تدوین سئواالت  پیش آزمون و پس آزمون موارد زیر را مدنظر   

سئوال نباشد. 10سئواالت پیش آزمون و پس آزمون بیشتر از  -  

موارد کلی در نظر گرفته شود.در طراحی سئوال  -  

درصد سئواالت متوسط باشد. 50درصد سئواالت آسان ، 25درصد سئواالت سخت ،25 -  

:)یادگیری( کالسهای حضوری 2اثربخشی سطح  خصوصوظایف رابطین در   

تحویل فرمت سئواالت به استاد جهت طراحی پیش آزمون و پس آزمون  -  

هت توزیع  درکالس تکثیر سئواالت و تحویل به استاد ج -  

تحویل برگه های سئواالت تکمیل شده پیش آزمون و پس آزمون از استاد  -  

وارد کردن امتیازات افراد کالس در فرم نهایی پیش آزمون و پس آزمون  -  

  آنهااز فرم نهایی  هر فرد در پیش آزمون و پس آزمون تهیه نمودار امتیاز کسب شده توسط -

آنهاکل کالس پیش آزمون و پس آزمون از فرم نهایی تهیه نمودار امتیاز  -  

ارسال گزارشات کامل آماری کلیه دوره های برگزار شده  در هر نیمسال به اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران -  

در ابتدای هر آئین نامه اداری استخدامی تشکیالتی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه  51اجرایی ماده دستورالعمل  5براساس ماده   -11

ن کل دانشگاه )رسمی، موزش کارکنان و مدیرابودجه آ ،آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه کمیته  سال مالی براساس تصمیم

در تفاهم نامه بودجه واحدها در نظر گرفته شده و جهت هزینه کرد از سوی مدیریت و  ( تعیین می گردد، پیمانی، قراردادیرسمی آزمایشی

 در اختیار  واحدها  قرار می گیرد. برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

شش بودجه آموزش واحدها به صورت  08/04/99با توجه به مصوبات کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه مورخ  :1تبصره

 و براساس میزان هزینه کرد شش ماه قبل و مستندات ارائه شده در خصوص برگزاری کالسها تعیین می گردد. ماهه

موارد هزینه کرد این اعتبارات شامل: :2تبصره  

  برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی حضوری و الکترونیکی 

  آئین نامه اداری و استخدامی و تشکیالتی کارکنان غیر هیات  51دستورالعمل ماده  براساس)پرداخت حق الزحمه مدرسین

 ( علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

 هزینه چاپ و تکثیر و پذیرایی 

 )رزرو سالن )واحدهای فاقد فضای آموزشی 

 شرکت در دوره های خارج از دانشگاه   
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گزارش هزینه کرد بودجه آموزش کارکنان  ،با هماهنگی رابط آموزشیدر پایان هر شش ماه مسئولین واحدهای تابعه موظفند  :3تبصره

به اداره آموزش و ( 3را مطابق فایل پیوست شماره ) 99تخصیص یافته در شش ماهه اول سالاعتبارو و مدیران را براساس موارد هزینه کرد 

شایان ذکر است اختصاص تخصیص بودجه شش ماهه آتی  براساس میزان هزینه  ه صورت مکتوب ارائه نمایند.توسعه کارکنان و مدیران ب

 کرد و برگزاری کالسهای آموزشی صورت می گیرد.

 تایید اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران دانشگاهبا  صرفاً دانشگاه  معرفی کارکنان جهت شرکت در دوره های خارج از -21

گواهینامه  ،در دوره های خارج از سازمان شرکت نمایددر صورتی که فردی شخصاً  امکانپذیراست. یت توسعه سازمان و تحول اداری()مدیر

بدیهی است در این موارد استرداد شهریه به فرد به هیچ عنوان امکانپذیر نمی  .قابل احتساب در سقف ساعت آموزشی فرد نمی باشدوی 

معرفی کارکنان جهت شرکت در دوره های خارج از دانشگاه، تنها در موارد خاص که امکان برگزاری دوره توسط ظرفیت قابل ذکر است  باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       های داخل سازمان موجود نباشد، امکانپذیر است.

 تعیین و پرداخت حق التدریس و حق التدوین مدرسین -13

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 نحوه پرداخت حق التدریس -الف         

  های آموزشی اعضای هیات علمی برای یک ساعت تدریس: حقوق مرتبه و پایه + فوق العاده مخصوص مبلغ حق التدریسی دوره

 40تقسیم بر

 :مجموع امتیازات حق  مبلغ هر ساعت حق التدریسی دوره های آموزشی برای کارکنان غیر هیات علمی، در ساعات غیر اداری

 176تقسیم بر 6شغل و شاغل و مدیریت *

به تدریس دوره آموزشی بپردازند مبلغی به عنوان حق التدریس به آنان تعلق  ساعت اداریچنانچه کارکنان غیر هیات علمی در  تبصره:

ن صورت مبلغ حق التدریس مشابه با استفاده نمایند که در ای مرخصی ساعتی یا روزانهنخواهد گرفت مگر اینکه در ساعت تدریس از 

 مبلغ حق التدریس کارکنان غیر هیات علمی در ساعات غیر اداری محاسبه می گردد.

 نحوه پرداخت حق التدریس مدرسین خارج از دانشگاه  -ب

 ایران نداشته باشد.منظور از مدرسین خارج از دانشگاه هر فرد حقیقی یا حقوقی است که ارتباط استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی   

حق الزحمه مدرسین خارج از دانشگاه براساس حداکثر مبلغ دو برابر هیات علمی همطراز در دانشگاه منطبق با فرمول ذیل و  نحوه پرداخت

ش و با تایید رئیس واحد مجری و تفاهم نامه فی مابین مدرس و واحد مجری تعیین می گردد و در شرایط استثناء با تصویب کمیته آموز

 توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه، مبالغ دیگر قابل پرداخت می باشد.

 20: حقوق مرتبه و پایه + فوق العاده مخصوص تقسیم برنحوه محاسبه مبلغ حق التدریس 

 نحوه پرداخت حق التدوین دوره های آموزشی -ج

 قابل پرداخت می باشد.از محل بودجه آموزش حق الزحمه کارکنانی که در تهیه بسته های الکترونیکی همکاری نموده اند  

 حقوق مرتبه و پایه + فوق العاده مخصوص  :مبلغ حق التدوین دوره های آموزشی اعضای هیات علمی برای یک ساعت تدریس

 80تقسیم بر
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  مجموع امتیازات حق  آموزشی برای کارکنان غیر هیات علمی، در ساعات غیر اداری:مبلغ هر ساعت حق التدوین دوره های

 176تقسیم بر 3شغل و شاغل و مدیریت *

پرداخت حق التدوین دوره های آموزشی پس از تائید محتوای آموزشی الکترونیکی توسط اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران  :1تبصره

قابل ذکر است حق الزحمه تدوین محتوای آموزشی تنها به محتواهای جدید یا  واحد صورت می گیرد.از محل بودجه اختصاصی آموزش 

 بازنگری شده پرداخت می گردد.

 صدور گواهی تدریس و تدوین دوره های آموزشی  -د

صادر می گردد و  در هر معاونت توسط معاون ذیربطگواهی تدریس و تدوین جهت مدرسین دوره های حضوری و غیر حضوری دانشگاه 

 می باشد.ساعت  2 حداقل ساعت مجاز تدریس هر فرد

هر دوره مصوب پس از  نصف ساعت آموزشیگواهی تدوین جهت تدوین کنندگان دوره های غیر حضوری دانشگاه با محاسبه  :1تبصره

ساعت 3 ساعت مجاز تدوین جهت هر فردخصوص برگزاری دوره صادر می گردد و حداقل  تایید اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران در

 می باشد.

متن گواهی تدریس و تدوین می بایست شامل: نام و نام خانوادگی، کدملی، شماره شناسنامه، نام پدر، عنوان دوره، ساعت آموزش،  :2تبصره

سال جاری باشد. لذا گواهینامه های تاریخ تدریس/تدوین، شماره مجوز و تاریخ مجوز مصوب کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی در 

 ( 4پیوستهای شماره )فاقد موارد فوق الذکر، فاقد اعتبار است.

توسط باالترین مقام سازمانی آن واحد  طرحی، شرکتی و پزشک خانوادهصدور گواهی شرکت در دوره های آموزشی جهت کارکنان  -41

حاسبه در ارزشیابی جهت م ،آموزش و توانمند سازی منابع انسانی می باشند هکمیتصورت می پذیرد و تنها دوره هایی که دارای مجوز از 

  است.قبول سالیانه قابل 

صدور گواهینامه شرکت در دوره تنها جهت کارکنان طرحی، شرکتی و پزشک خانواده، که به سامانه جام فردی دسترسی ندارند،  -15

آزمایشی، پیمانی، قراردادی( تخلف رابط آموزشی محسوب  -کارکنان )رسمی، رسمیامکانپذیر است. لذا صدور گواهینامه مذکور جهت سایر 

 می گردد.

، یک هفته قبل از شروع دوره حداقلی سامانه رشد وزارت متبوع، جهت معرفی و ثبت نام افراد شرکت کننده در دوره های آموزش -61

وزشی در سامانه رشد به مدیریت توسعه سازمان و تحول مصحیح درج شده دوره آ لیست  اسامی شرکت کنندگان به همراه کد ملی و عنوان

 لذا از حداقل یک هفته قبل از شروع دوره ثبت نام افراد با توجه به غیرفعال شدن سامانه رشد امکانپذیر نمی باشد. ارسال گردد. اداری 

ه کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه مورخ در خصوص صدور مجوز برگزاری دوره های آموزشی با توجه به مصوب -17

، کلیه واحدهای تابعه که در سال گذشته جهت برگزاری دوره های آموزشی مجوز اخذ نموده اند و به هر دلیلی موفق به برگزاری 23/4/98

  محروم می گردند. سال به مدت یکآن نشده اند، در سال جدید از صدور مجوز جهت برگزاری همان دوره آموزشی 

از قبل می بایست  1399سال  کلیه کالسهایسامانه جام، ، آموزش های موردی و مداوم در های آموزشی سکال در خصوص ثبت -18

 ذکور ارسال گردند مورد تایید قرار نخواهند گرفت.هایی که پس از تاریخ م پایان یابند. لذا کالس سامانه تعریف ودر  10/12/99تاریخ 
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با توجه به اینکه اولویت تکمیل سقف ساعت آموزشی سالیانه کارکنان با گذراندن دوره های آموزش ضمن خدمت می باشد، دسترسی  -19

. لذا فراگیران و رابطین از غیرفعال می باشد 01/11/99تا تاریخ ثبت آموزشهای موردی و مداوم کلیه رابطین آموزشی و کارکنان جهت 

کنان مصوب کار در صورت کسری ساعت آموزشیمی توانند نسبت به ثبت دوره های آموزشی مذکور   10/12/99تا  01/11/99تاریخ 

 پس از تاریخ مذکور امکانپذیر نمی باشد. هاثبت دوره شایان ذکر است . در سامانه جام اقدام نمایند

فرد تعریف می گردد، واحد موظف است در صورت تغییر نام خانوادگی با توجه به اینکه نام کاربری رابطین آموزشی هر واحد براساس -20

( جهت ایجاد نام کاربری جدید و گذراندن دوره 5رابط آموزشی ابالغ جدید ایشان را به همراه مشخصات، مطابق فایل پیوست شماره )

مانه جام رابطین برعهده رابط لذا مسئولیت هر گونه تغییر در ساآموزشی به اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران ارسال نمایند. 

 آموزشی می باشد.

قسمت اطالعات پرسنل کلیه رابطین آموزشی به ، )از طریق کدملی( کلیه واحدها در کالس های آموزشیجهت ثبت نام کارکنان  -21

 واحد می باشد.مستقیماً بر عهده رابط آموزشی آن کارکنان هرگونه افشای اطالعات پرسنلی دسترسی دارند. لذا  کل دانشگاه

عملیات کلیه رابطین آموزشی به قسمت  ،جهت کانورت فایل اکسل شناسنامه آموزشی کارکنان انتقالی از سایر دانشگاهها و موسسات -22

 . مراجعه نمایند سامانه جام  اجرایی

 


