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مجموعه پرسش و پاسخ 
سازيدستورالعمل هنظام آموزش و تواهنمند

آیین هنامه اداري استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی46موضوع ماده 

؟می باشند مشمول هنظام آموزش کارکنان کدام دسته از کارکنان -1

تمامی شاغلین رسمی، پیماهنی و قراردادي ( اعم از مدیران  و کارکنان) که به اختصار کارمندان هنامیده می شوهند

مشمول هنظام آموزش کارکنان می باشند

دوره هاي آموزشی بلند مدت را تعریف کنید؟ -2

آموزشهایی که مدت آن بیشتر از یکسال بوده و براي افزایش داهنش و مهارتهاي فرد جهت ایفاي هنقش جدید 

ارائه می گردد. 

دوره هاي آموزشی کوتاه مدت را تعریف کنید؟ -3

متر از یکسال بوده و با محتوي آموزش شخص به منظور ایجاد مهارت، افزایش آموزشهایی که مدت آن ک

هنگرش ارائه می گردد. رداهنش و یا تغیی

آموزش پودماهنی را تعریف کنید؟ -4

و در قالب مهارتهاي مستقل و جدا از هم به کارمندان آموزش داده می شود هستند کهي شغلیاهتخصص 

منجر به ایجاد یک مهارت و یا داهنش جدید خواهد در کارمند مهارت و داهنش خاصهرآموزش ضمن ایجاد

شد. 

اب چیست؟ منظور از آموزشهاي بدو اهنتص-5

آموزشهایی است که گذراهندن آهنها قبل یا در سال اول اهنتصاب به پستهاي سرپرستی و مدیریتی ضروري است. 

شناسنامه آموزشی چیست؟ -6

موزشهاي گذراهنده شده و معادل شامل اطالعات پرسنلی، آموزشهاي مورد هنیاز، آاستکاربرگ الکتروهنیکی

و ...) تدریس (تألیف، تحقیق، ترجمه و ماهنندي فعالیتهاي علمی مرتبط با شغل کارمندساز
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را بیان کنید؟موارد استفاده شناسنامه آموزشی-7

وهنهایتاًبه عنوان مدرك تمامی دوره گیرددر ارتقاء، اهنتصاب و ارزشیابی عملکرد کارمندان مورد استفاده قرار می

هاي گذراهنده شده قابل احتساب می باشد.

گواهینامه آموزشی چیست؟-8

در ازاء کسب هنمره قبولی به هر یک از شرکت کنندگان اعطا دوره آموزشی برگه اي است که در پایان 

شود. می

گواهینامه هاي هنوع اول را تعریف کنید؟ -9

پایان هر دوره به شرکت کنندگاهنی که در ارزشیابی آن دوره موفق شده اهند اعطا پس ازگواهینامه اي است که 

گردد. 

گواهینامه هنوع دوم را تعرف کنید؟ -10

رعایت حد هنصاب ساعات کسب گواهینامه هنوع اول، ،با گذراهندن دوره هاي آموزشیگواهینامه اي است که

اهنجام فعالیتهاي علمی مرتبط با شغل کارمند (تألیف، تحقیق، ترجمه و تدریس آموزشی در هر مقطع تحصیلی ،

پس از تأیید کمیته آموزش به فراگیران اعطا می شود. آزمون جامع ودر صورت هنیاز شرکت درو ...) 

؟تفاوت کمیته راهبري و کمیته آموزش را بیان کنید-11

وزارت متبوع را کمیته راهبري و کمیته آموزش و مستقر در کمیته آموزش تواهنمندسازي منابع اهنساهنی 

هنمایند. داهنشگاه ها را کمیته آموزش میمستقر درتواهنمندسازي منابع اهنساهنی

( در مقاطع مختلف تحصیلی)براي کارمنداندر هرسالسقف ساعات آموزش حد اکثر-12

بیان کنید؟ پیش بینی شده در هنظام آموزش راجهت برخورداري از امتیازات

ساعت 150دارهندگان مدارك تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم حداکثر -الف

ساعت 130دارهندگان مدارك تحصیلی لیساهنس حداکثر -ب

ساعت 120دارهندگان مدارك تحصیلی فوق لیساهنس و باالتر -ج
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کارکنان ملزم به طی دوره هاي آموزشی گردهند که چناهنچه با توجه به هنیاز داهنشگاه -13

آیا مازاد ت آموزشی آهنان از سقف ساعات آموزشی تعیین شده در سال باالتر رودمجموع ساعا

قابل ذخیره سازي براي سالهاي بعد می باشد؟ساعات آموزشی طی شده 

دوره هاي مازاد بر سقف ساعات آموزش ساالهنه مورد پذیرش و قابل ذخیره سازي براي سالهاي بعد خیر. 

.هنخواهد بود

در چه صورت واحدهاي تابعه داهنشگاه می تواهنند اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشی -14

هنمایند؟ 

وهنهایتاً واست شده آهنان براساس هنیاز سنجی آموزشی طراحی و تدوین شده باشد دوره هاي درخدر صورتی که 

به تأیید رسیده باشد. توسط کمیته آموزش داهنشگاه

وآیا واحدها موظف به معرفی رابط آموزشی می هدف از اهنتخاب رابط آموزشی چیست-15

؟باشند

ی است لذا واحدهاي زیر مجموعه موظفند هدف سهولت در اطالع رساهنی و اجراي مطلوب دوره هاي آموزش

ضمناً اهنتخاب یا جابجایی یک هنفررا به عنوان رابط آموزشی تعیین و به واحد آموزش کارکنان معرفی هنماید. 

رابط آموزش می بایست با هماهنگی واحد آموزش کارکنان داهنشگاه صورت پذیرد.

معرفی واحد آموزش و آیا کارکنان جهت شرکت در دوره هاي آموزشی که براساس-16

موافقت مدیر مربوطه صورت می پذیرد باید از مرخصی استحقاقی استفاده هنمایند؟

می شود براي خیر از آهنجا که شرکت در دوره هاي آموزشی کوتاه مدت بخشی از وظایف کارمندان محسوب

ریت روزاهنه لحاظ هنمود. مدت حضور آهنان در کالس هاي آموزشی می بایست مأموریت ساعتی و یا مأمو

مالك موفقیت در دوره هاي آموزشی چیست؟ -17

%) در آزمون پایان دوره است. 60کسب حد هنصاب هنمره (

اهنواع دوره هاي آموزشی کوتاه مدت را هنام ببرید؟ -18

آموزش هاي توجیهی بدو خدمت -1
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آموزش هاي شغلی -2

فرهنگی و عمومی آموزش هاي -3

بهبود مدیریتآموزش هاي -4

امتیازات و سازو کارهاي اهنگیزشی پیش بینی شده در هنظام آموزش را هنام ببرید. -19

ساعت آموزشی تا سقف مورد هنظر بر اساس سطح تحصیالت، 2(هر حکم کارگزینیحق شاغل امتیاز -

در هنظر گرفته می شود.)کارکنان رسمی و پیماهنی امتیاز حق شاغل در حکم حقوقی 1معادل 

در دستورالعمل جدید ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران، آموزش هاي ضمن خدمت ارزیابی عملکرد:-

آموزش به همکار شده است. بدین صورت که:بندجایگزین 

 امتیاز 1ساعت آموزش عمومی و فرهنگی معادل 5هر

 امتیاز 3ساعت آموزش شغلی یا بهبود مدیریت معادل 10هر

امتیاز می باشد) 10ارزیابی عملکرد می باشد. (سقف امتیاز این بند 

ساعت)50، به مدت یکسالم آزمایشی(از تاریخ استخدا:تبدیل وضع استخدام آزمایشی به رسمی-

طی دوره توجیهی بدو خدمت :پیماهنی و قرارداديتمدید قرارداد -

ساعت، 250ساعت، پایه به ارشد: 300رتبه مقدماتی به پایه: با توجه به سنوات موردهنیاز از ( شغلیرتبه ارتقاء -

ساعت) 150ساعت، خبره به عالی: 200ارشد به خبره: 

(دوره هاي بدو اهنتصاب)اهنتصاب به پستهاي مدیریتیارتقاء و -

نوع شده است)مم1392از اسفند ماه صدور گواهینامه هنوع دوم(اعطاي گواهینامه هنوع دوم-

داراي چه شرایطی می باشند؟قابل قبولشی آموزگواهینامه هاي -20

استاهنداري هادفاتر آموزش و پژوهشگواهینامه هاي صادره توسط -
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کمیته در سطح کشور و وزارت بهداشتآموزش کمیته راهبري گواهینامه هاي آموزشی داراي مجوز از -

آموزش در سطح داهنشگاه

بر اساس بخشنامه مجوز معاوهنت توسعه و سرمایه اهنساهنی ریاست جمهوريگواهینامه هاي آموزشی داراي -

و تواهنمندسازيآموزشواحداطالع رساهنی در صورتهاي ابالغی 

گواهینامه آموزشی مصوب که با هماهنگی اداره حراست کل کشور مستقر در هنهاد ریاست جمهوري براي رشته -

صادر می گردد.راست شغلی مأمور ح

گواهینامه هاي آموزشی مصوب که با هماهنگی و تأیید هیأت عالی گزینش براي رشته شغلی مسئول گزینش اجرا -

است.شده 

بر اساس براي مشمولین قاهنون مربوطهصرفاً آموزش مداوم جامعه پزشکیگواهینامه هاي صادره از طرف -

)ساعت50؛ پزشک ساعت30ارشدکارشناسوکارشناساهنه (یسقف پذیرش سال

موافقت و معرفی واحد آموزش و گواهی هاي صادره از طرف مؤسسات آموزشی معتبر (دولتی و خصوصی)، با -

قابل قبول می باشد.واهنمندسازيت

داهنشگاه علوم پزشکی قمکارمندانآموزش و تواهنمندسازيواحد 


