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معلومات ، نگرش ها و مهارت ها از فرد يا گروهي به فرد يا گروه ديگر براي ايجاد تغييـرات در  فرايند انتقال به �

.گفته مي شودشناختي ، نگرشي و مهارتي ساختارهاي 

�م ���زش 	�ر	��ن ��

درون دادهـاي آموزشـي   ، اجزاء و عناصر درهم تنيده آموزشي اطـالق مـي شـود كـه      به مجموعه اي از ساختارها درون دادهـاي آموزشـي   ، اجزاء و عناصر درهم تنيده آموزشي اطـالق مـي شـود كـه      به مجموعه اي از ساختارها�

برنامـه هـاي آموزشـي و    (فرايندهاي آموزشـي  را از طريق ...) اهداف آموزشي ، منابع انساني ، مالي ، مادي ، و(

بــه   ) …درســي، رويكردهــاي مختلــف آموزشــي، فنــاوري آموزشــي و تكنيــك هــاي مختلــف ارزشــيابي و  

تبـديل  ) فراگيران برخوردار از دانش و مهـارت شـغلي و سـازماني و نگـرش مـورد نيـاز       (بروندادهاي آموزشي 

.مي كند به گو نه اي كه امكان بهسازي عملكرد فردي و سازماني را فراهم نمايد



چرا برنامه هاي آموزشي منجر به توسعه و كارآمدي كاركنان نمي شود؟�

عدم اعتقاد و باور بعضي از مديران و مسئوالن عالي سازمانها نسبت به آموزش كارمندان-

نبودن ساختار اداري مناسب براي مديريت آموزش كارمندان-

عدم شناسايي دقيق نيازهاي آموزشي كارمندان-

عدم تعامل سيستمي و شفاف ميان فرآيند آموزش كارمندان از نيازسنجي، طراحي، اجرا و ارزشيابي -

آموزشي

عدم نظارت رسمي و غير رسمي برفرايند آموزش كارمندان و ميزان تحقق اهداف آموزشي- عدم نظارت رسمي و غير رسمي برفرايند آموزش كارمندان و ميزان تحقق اهداف آموزشي-

پايين بودن انگيزه كارمندان-

عدم مشاركت مديران و كاركنان در امر سياستگذاري و برنامه ريزي آموزش كارمندان-



:ادامه داليل عدم كارآمدي آموزش �

عدم شناخت و آگاهي مديران و كارمندان مخصوصاٌ دست اندركاران امور آموزش از ضوابط آموزشي-

عدم وجود نظام آموزش جامع و مكانيزه در سازمان ها-

عدم استفاده از مدرسين توانمند، متخصص، با تجربه و آشنا به روشها و فنون تدريس-

عدم كنترل و نظارت بر موسسات و مراكز مجري آموزش كارمندان-

عدم نظارت نظاممند و مستمر بر اجراي دوره ها بخصوص دوره هـاي آموزشـي غيـر حضـوري و آمـوزش      -

الكترونيكيالكترونيكي

.شود هايي كه ارائه مي كاربردي نبودن آموزش-



:اهداف آموزش كارمندان �

انجام كارمهارتها و توانايي توسعه �

كاركنان جديداالستخدامآماده سازي �

آماده سازي كارمندان براي ارتقاء شغليآماده سازي كارمندان براي ارتقاء شغلي�

نمودن كاركنان با رسالت و مأموريتهاي سازمانهماهنگ و همسو �

در بين كارمندان و مديرانهمدلي و همكاري تقويت روحيه �

به كارمندان و مديرانمهارتهاي مديريت و رهبري آموزش �



:ادامه اهداف آموزش�

در امور شغلي، اجتماعي، فردي و خصوصي كارمندانزمينه رشد و موفقيت ايجاد �

در مديران و كارمندانتوسعه فرهنگ يادگيري �

هايي همچون كار گروهي، اخالق كاري، نظم و انضباط توسعه ارزش كمك به القاء و � هايي همچون كار گروهي، اخالق كاري، نظم و انضباط توسعه ارزش كمك به القاء و 

كاري، احترام به ارباب رجوع و رعايت حقوق شهروندي

نسبت به سازمانحسن وفاداري و ايجاد عالقه تقويت �

و پيشرفت هاي علمي و تكنولوژي در جهان غييراتهماهنگي با ت�



پيشينه نظام آموزش كاركنان دولت در ايران�

)63/3/16مورخ  4/1303بخشنامه شماره (1363سال   -اولين نظام آموزش كاركنان  دولت  - )63/3/16مورخ  4/1303بخشنامه شماره (1363سال   -اولين نظام آموزش كاركنان  دولت  -

)80/12/28مـورخ   105/22554بخشـنامه شـماره   (1380سـال   -آموزش كاركنان دولـت   دومين  نظام -

ــت   - ــان دولـ ــوزش كاركنـ ــام آمـ ــومين نظـ ــال  -سـ ــورخ  200/1834(1390سـ )90/1030مـ



مباني قانوني

دولت  مندانآموزش كار  دولت  مندانآموزش كار 



ابالغي مقام معظم رهبريسياست هاي كلي نظام اداري آموزش كارمندان در �

نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش هاي اسالمي و كرامت انساني و ارج نهادن �

)1بند (به سرمايه هاي انساني و اجتماعي 

)4بند(دانش گرايي و شايسته ساالري مبني بر اخالق اسالمي در نصب و ارتقاي مديران � )4بند(دانش گرايي و شايسته ساالري مبني بر اخالق اسالمي در نصب و ارتقاي مديران 

ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارت �

)5بند(هاي آنان

دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق بكارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه سازي �

)16بند(اطالعات، با ابتناء بر ارزش 





مديريتنظامهاي منابع انساني مبتني بر قانون 

ورود به 

خدمت

استخدام
حقوق 

ودستمزد آموزش 
استخدام

انتصاب 

مديران

ارتقاءشغلي  

كارمندان

ودستمزد آموزش 
و

توانمندسازي



استخدام :هفتم فصل
 از قبل مي نمايند كسب را رسمي استخدام به ورود شرايط كه كساني«: 46 ماده

 ، باشد مي سال سه آن مدت كه را آزمايشي دوره يك رسمي خدمت به ورود
 جزء خدمت بدو از ذيل شرايط احراز صورت در و كرد خواهند طي

:شد خواهند منظور رسمي مستخدمان

  

طي دوره  
ورود به استخدام 

رسمي

طي دوره  

آزمايشي سه 

ساله

حصول اصمينان از لياقت -الف

طي دوره هاي آموزشي -ب

تاييد گزينش -ج



استمرار پست 

سازماني

كسب نتايج 

مطلوب ارزيابي مطلوب ارزيابيسازماني

جلب رضايت 

مردم وارباب 

رجوع

ارتقاي سطح 

علمي وتخصصي



انتصاب و ارتقاء شغلي:فصل هشتم

  و تحصيلي شرايط رعايت با بايد كارمندان شغلي ارتقاء و انتصاب«:53 ماده

  صورت قبلي مشاغل در موفق عملكرد و شايستگي احراز از پس و الزم تجربي  صورت قبلي مشاغل در موفق عملكرد و شايستگي احراز از پس و الزم تجربي

».گيرد

  براي را مؤثري اجرايي سامانه هاي و برنامه ها است موظف سازمان«:56 ماده

  ارتقاء و انتصاب هرگونه و نمايد تنظيم ... و وظايف با متناسب مديران آموزش

».مي باشد ذي ربط دوره هاي طي به منوط مديران



حقوق و مزايا: فصل دهم

شغلي ارتقاء :)يك تبصره( 65 ماده

 ابتكار نظير عواملي براساس و مي گيرند قرار مقدماتي رتبه در استخدام بدو در مربوط شاغلين«

 ميزان و آموزشي دوره هاي طي ،برجسته خدمات انجام مهارت ها، افزايش خالقيت،ميزان و

  مربوط تجربه مدت حداقل طي و مكتسبه امتياز حسب و ارزيابي رجوع ارباب رضايت جلب

».مي يابند ارتقاء يعال و خبره ارشد، پايه، سطوح به



رتبه 

عالي

رتبه 

خبره

رتبه 

ميزان ابتكار و خالقيت درانجام وظايف محوله

ميزان افزايش  مهارت هاي مربوط به وظايف   

محوله  

انجام خدمات  برجسته در راستاي شغل مورد تصدي

رتبه 

مقدماتي

رتبه 

ارشد

رتبه 

پايه

انجام خدمات  برجسته در راستاي شغل مورد تصدي

آموزشي هاي    طي شده مرتبط      با شغل  

ميزان جلب     رضايت ارباب     رجوع  



:شرايط ارتقاء كارمند به يك رتبه باالتر، عالوه بر شرايط تجربي
:براي ارتقاء به رتبه پايه  

درصد  امتياز از نمره  ارزيابي  60كسب حداقل -

در چارچوب نظام آموزشي كارمندان دولت ساعت دوره آموزشي 300گذراندن -

:براي ارتقاء به رتبه ارشد  

درصد امتياز از نمره ارزيابي  70كسب حداقل -
در چارچوب نظام آموزشي كارمندان دولت ساعت دوره آموزشي  250گذراندن  --



: براي ارتقاء به رتبه خبره  

درصد امتياز از نمره ارزيابي  80كسب حداقل •

در چارچوب نظام آموزشي كارمندان دولتساعت دوره آموزشي  200گذراندن •

 :براي ارتقاء به رتبه عالي 

درصد امتياز از نمره ارزيابي  90كسب حداقل  • درصد امتياز از نمره ارزيابي  90كسب حداقل  •

در چارچوب نظام آموزشي كارمندان دولت ساعت دوره آموزشي  150گذراندن •



  

  نظير عواملي براساس قانون اين مشمول شاغلين كليه«:66 ماده

  و خدمت سنوات ، مهارت و يآموزش دوره هاي تحصيالت،

  و )1000( حداقل كه شاغل حق امتياز از تجربه و مهارت  و )1000( حداقل كه شاغل حق امتياز از تجربه و مهارت

».شد خواهند بهره مند مي باشد امتياز )4500( حداكثر



جدول حق شاغل: 66ماده 



حقوق و تكاليف كارمندان:فصل دوازدهم
: )1( تبصره 84 ماده

  ... خود خدمت طول در مي توانند اجرايي دستگاه هاي كارمندان«

 در نمايند استفاده حقوق بدون مرخصي سال سه از حداكثر

 عالي تحصيالت ادامه براي مرخصي كسب كه صورتي

  دو مدت تا باشد كارمندان شغل به مربوط رشته در تخصصي

.است افزايش قابل سال



توانمندسازي كارمندان: فصل نهم

»قانون 63تا  58مواد « »قانون 63تا  58مواد «



متناسب سازي دانش، مهارت و نگرش -

كارمندان با شغل

ايجاد انگيزه در كارمندان -

طراحي نظام آموزش كارمندان 

ايجاد انگيزه در كارمندان 

تعامل با ديگر نظام هاي منابع انساني  -

ايجاد ارتباط بين آموزش و ارتقاء كارمندان  -

مشخص نمودن حداقل سرانه آموزش -

:58ماده 



:59ماده 

 نظام براساس مديران و كارمندان آموزش برنامه ريزي به دستگاه ها الزام )1

 .شده بازطراحي

 و دولتي پژوهشي و آموزشي مؤسسات و دانشگاه ها توان از بهره گيري )2

 طراحي آموزشي، نيازسنجي حوزه هاي در شده صالحيت تعيين خصوصي

)59 ماده تبصره(  .ارزشيابي و اجرا آموزشي،



بورس هاي آموزشي خارج از كشور:  60ماده 

.بورس هايي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي نمي گردد) 1

)از طريق سازمان و متناسب با وظايف دستگاه( 

بورس ها و دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي  ٢) بورس ها و دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي  ٢)
)60تبصره ماده .(مي گردد

)با نظر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(



ممنوعيت اعزام كارمندان دستگاه هاي اجرايي به دوره هاي آموزشي  :  61ماده 

.كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي يا معادل آن مي گردد

.ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي باشند: تبصره           

توانمندسازي و افزايش توان كارمندان: 62ماده 

كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازي و افزايش مهارت ها و  ) 1 كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازي و افزايش مهارت ها و  ) 1

.توانايي هاي شغلي خود اقدام نمايند

سازمان بايد شيوه ها و الگوهاي الزم براي افزايش توان و توان سنجي  ) 2

.كارمندان را تهيه و ابالغ نمايد

تدوين آيين نامه و ارسال آن به هيأت وزيران جهت تصويب: 63ماده 



قانون مديريت 63به استناد ماد  -آيين نامه اجرايي فصل نهم�

) 89/1/10ك مورخ43916ت/2579شماره (                              

نظام آموزش دستگاه هاي اجرايي ظرف شش ماه با رعايت اصول و ويژگيهاي زير : 1ماده 
:تدوين و ابالغ شود

در آموزش و توانمندسازي كاربست رويكرد راهبردي هدايت دستگاه هاي اجرايي جهت -
سرمايه انسانيسرمايه انساني

كارمندان متناسب با مشاغل و نقشهاي محوله به افزايش دانش، مهارت و نگرش معنوي -
آنها

مانند ارتقاء و انتصاب، جبران خدمت، نظام هاي منابع انساني با ديگر  تعاملبرقراري -
طبقه بندي مشاغل، ارزيابي عملكرد كارمندان



قانون مديريت 63به استناد ماد  -آيين نامه اجرايي فصل نهم�

) 89/1/10ك مورخ43916ت/2579شماره (                     

كارمندان و مديران جهت مشاركت فعال تر در فرايند آموزش و افزايش انگيزش دروني -

.ايجاد انگيزه هاي بيروني براي ترغيب آنان به امر آموزش و توانمندسازي

و ساعت آموزشي سرانه سرمايه گذاري تدوين و كاربست استانداردهاي آموزشي از قبيل -

.كارمندان و مديران.كارمندان و مديران

ها و فعاليت هاي آموزشي و توانمندسازي در سطوح مختلفارزشيابي اثربخشي برنامه -



آيين نامه اجرايي فصل نهم�
                             

دستگاه هـاي اجرايـي موظفنـد اهـداف ، راهبردهـا و برنامـه هـاي        : 2ماده 
بـراي دوره  ( سه سطح راهبردي، ميان مـدت آموزشي كارمندان خود را  در 

طراحـي، اجـرا و   ) براي دوره هاي يـك سـاله  (و كوتاه مدت ) هاي پنج ساله
.نتايج آن را ارزشيابي نمايند

و توانمندسـازي كارمنـدان   اعتبارات آموزشـي  دستگاه هاي اجرايي : 3ماده 
خود را بر اساس سرانه ساعت آموزش كاركنان و مديران در بودجه سـنواتي  

.دستگاه پيش بيني نمايند
خود را بر اساس سرانه ساعت آموزش كاركنان و مديران در بودجه سـنواتي  

.دستگاه پيش بيني نمايند
دستورالعمل نحوه تعيين صالحيت و اعتبارسـنجي مراكـز و موسسـات    : 4ماده 

آموزشي و خدمات مشاوره آموزش و نحوه بهره مندي از خدمات آنها توسط 
.معاونت تدوين و ابالغ خواهد شد



آيين نامه اجرايي فصل نهم�
                              

هاي آموزشي كـه بـا هـدف افـزايش مهـارت و       كليه دوره: 5ماده
توانمندي كاركنان برگزار مي شود به عنوان شرط نظـام ارتقـاء و   

.انتصاب شغلي محسوب خواهد شد

هاي آموزشي نحوه توزيع بورس:6ماده  هاي آموزشي نحوه توزيع بورس:6ماده 

هاي اجرايي در انعكاس عملكـرد آمـوزش و    كليف دستگاهت:7ماده 
ــه ســازمان اداري و   توانمندســازي كارمنــدان و مــديران خــود ب

)در سامانه مرتبط(استخدامي كشور



  هاها  آنآن  ازاز  بهره وربهره ور  استفادهاستفاده  وو  انسانيانساني  سرمايهسرمايه  تعاليتعالي  نيازها،نيازها،  بابا  متناسبمتناسب  انسانيانساني  نيروينيروي  جذبجذب  ::هدفهدف
كشوركشور  توسعهتوسعه  اهدافاهداف  تحققتحقق  راستايراستاي  دردر

موضوعات استراتژيكموضوعات استراتژيك
مدل مديريت سرمايه هاي انساني بخش دولتي و راهبرد هاي آنمدل مديريت سرمايه هاي انساني بخش دولتي و راهبرد هاي آن��

آمار و اطالعات ،برنامه ريزي و ساماندهي نيروي انسانيآمار و اطالعات ،برنامه ريزي و ساماندهي نيروي انساني�� آمار و اطالعات ،برنامه ريزي و ساماندهي نيروي انسانيآمار و اطالعات ،برنامه ريزي و ساماندهي نيروي انساني��

جذب و تامين منابع انساني جذب و تامين منابع انساني ��

انگيزش و جبران خدمتانگيزش و جبران خدمت��

آموزش و توسعه منابع انسانيآموزش و توسعه منابع انساني��

خروج از خدمتخروج از خدمت��

مديرانمديران��



بخشنامه نظام آموزش 

كارمندان دولتكارمندان دولت
»)1390/1/31(مورخ    200/1834بخشنامه  شماره «

آموزش تالشي برنامه ريزي شده و نظام يافته است كه به كاركنان كمك مي كند تا «
».نگرش، دانش و مهارت هاي مربوط به شغل را بياموزند



كارمندان پيمانيكارمندان رسمي

� (

كارمندان رسمي

كارمندان قراردادي

كارمندان پيماني



هاي مصوب طي شده توسط كارمندان بـر اسـاس نظـام قبلـي در      آموزش�
.چارچوب اين نظام پذيرفته است

هـاي قبلـي بـا نظـام جديـد آمـوزش        دستورالعمل نحـوه تطبيـق آمـوزش   �
ابـالغ   1390/12/4مـورخ   200/90/31146كارمندان طي بخشـنامه   ابـالغ   1390/12/4مـورخ   200/90/31146كارمندان طي بخشـنامه  

.شده است



الـف نظـام   /4قانون مديريت خدمات كشـوري و بنـد    56در اجراي ماده �
آموزش كارمندان، برنامه آموزش مديران توسط مركز آمـوزش مـديريت   
دولتي طراحي وپس از تصـويب سـازمان اداري و اسـتخدامي كشـور بـه      

.دستگاههاي اجرايي ابالغ خواهد شد
دولتي طراحي وپس از تصـويب سـازمان اداري و اسـتخدامي كشـور بـه      

.دستگاههاي اجرايي ابالغ خواهد شد

.ابالغ شده است 1390/12/15مورخ  200/90/32664طي بخشنامه : توجه�



آموزشهاي مديريتي•

آموزشهاي عمومي•

آموزشهاي مشاغل عمومي•

مركز آموزش 

مديريت دولتيمديريت دولتي

دستگاههاي آموزشهاي مشاغل اختصاصي•

اجرايي

دستورالعمل نحوه احراز صالحيت تدريس و اجراي برنامه  : توجه
1397/8/29مورخ  464185تربيت مدرسان به شماره 



)تعالي معنوي، تربيت مدير(آموزشهاي مديريتي •

آموزشهاي عمومي•

آموزشهاي مشاغل عمومي•

مركز آموزش 

مديريت دولتي

آموزشهاي مشاغل اختصاصي•

آموزشهاي تخصصي مديران•
دستگاههاي 

اجرايي



سازمان اداري و 

استخدامي كشور

دستگاههاي اجراييتوسعه مديريت دستگاههاي اجراييتوسعه مديريت 

سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي 

استاني



نظام آموزش نظام آموزش 

كارمندان دستگاه هاي اجراييكارمندان دستگاه هاي اجراييكارمندان دستگاه هاي اجراييكارمندان دستگاه هاي اجرايي
وو  13901390//  11//3030مورخ مورخ   18341834//200200به شماره به شماره 

1414//1111//13921392مورخ مورخ   1881918819//9292//200200اصالحيه آن به شماره اصالحيه آن به شماره   



::تدوين شده استتدوين شده استماده ماده   1616و و بخش بخش   88نظام آموزش در نظام آموزش در 

كليات نظام آموزشكليات نظام آموزش: : بخش اولبخش اول

ساختار مديريت و راهبري آموزشساختار مديريت و راهبري آموزش: : بخش دومبخش دوم ساختار مديريت و راهبري آموزشساختار مديريت و راهبري آموزش: : بخش دومبخش دوم

فرآيند آموزش كارمندانفرآيند آموزش كارمندان: : بخش سومبخش سوم

ساختار آموزش كارمندان و مديرانساختار آموزش كارمندان و مديران: : بخش چهارمبخش چهارم



مهارت شغليمهارت شغلي: : بخش پنجمبخش پنجم

برون سپاري فعاليت هاي آموزشيبرون سپاري فعاليت هاي آموزشي: : بخش ششمبخش ششم

گواهينامه هاي آموزشـي، امتيـازات و سـازو كارهـاي     گواهينامه هاي آموزشـي، امتيـازات و سـازو كارهـاي     : : بخش هفتمبخش هفتم

هاها  انگيزشي آموزشانگيزشي آموزش

مديريت اطالعات و ارزشيابي كارمندان دولتمديريت اطالعات و ارزشيابي كارمندان دولت: : بخش هشتمبخش هشتم



تعاريف اصطالحات: 1ماده �
قانون�
دستگاه اجرايي�
آموزش كارمندان�
كارمندان قرارداد كار معين  �

راهبرد آموزش
كارمندان قرارداد كار معين  

راهبرد آموزش�
بورس آموزشي�
برون سپاري آموزشي�
مديران حرفه اي  �
آموزش مديران�
مهارت شغلي  �



تعاريف اصطالحات: 1ماده �

قانون مديريت خدمات كشوري: قانون�

قـانون مـديريت خـدمات     5دسـتگاه هـاي اجرايـي موضـوع مـاده      : دستگاه اجرايـي �

117كشوري با رعايت مستثنيات ماده 

آموزش كارمندان�

است كه در چارچوب نظام آموزش كارمندان در برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي تمامي �

اعـم از كاركنـان و   (كارمنـدان  افـزايش و بهبـود سـطح شايسـتگي و توانمنـدي      راستاي 

وري و كارآمـدي   ارتقـاء بهـره  ، پيمـاني و انجـام كـار معـين بـه منظـور        رسـمي ) مديران 

.شود هاي اجرايي طراحي و اجرا مي دستگاه



)ادامه(تعاريف اصطالحات: 1ماده �
:كارمندان قرارداد كار معين�
قانون مديريت خدمات كشـوري بـه كـار گرفتـه      32تبصره ماده افرادي كه در اجراي �

هيئـت   1384/12/15هــ مـورخ   34613ت /84515شوند و يا براساس مصوبه  مي
.وزيران تبديل وضعيت گرديده اند

:راهبرد آموزش�
يك  چگونگي تحقق اهداف آموزشي به رويكردهاي كلي آموزش اطالق مي گردد كه 

:راهبرد آموزش
يك  چگونگي تحقق اهداف آموزشي به رويكردهاي كلي آموزش اطالق مي گردد كه �

.دستگاه اجرايي را مشخص مي كند
:بورس آموزشي�
فرصت و امكاني است كه يك دولت خارجي و يا موسسه بين المللي در اختيار دولت  �

جمهوري اسالمي ايران قرار مي دهد و كارمندان و مديران مي توانند با استفاده از آن  
شغل و وظايف جاري  در يك يا چند دوره آموزشي كوتاه مدت خارج از كشور كه با 

آنان ارتباط داشته و موجب افزايش دانش و مهارتهاي شغلي آنان مي شود،  يا آينده 
.شركت نمايند



)ادامه(تعاريف اصطالحات: 1ماده �
:برنامه آموزش�

مجموعه اقدامات و فعاليتهاي آموزشي هدفمند است كه براساس اهداف و راهبردهـاي  �
يك (و كوتاه مدت) ساله 5(آموزشي دستگاه اجرايي در سه سطح راهبردي، ميان مدت

.طراحي مي شود) ساله

:مديران حرفه اي�
تمامي عناوين پستهاي مديريتي و سرپرستي دستگاههاي اجرايي، به اسـتثناء سـمتهاي   �

قانون مـديريت خـدمات كشـوري و همتـراز آنـان،       71مديريت سياسي موضوع ماده 
.مديران حرفه اي تلقي مي شوند



اصل نگرش 

سيستمي 

اصل 
اصل 

اصل اصالح 

و بازخورد

نظام آموزش  

اصول ، اهداف، :2ماده 

و راهبردها

اصل 

جامعيت 

اصل توجه 

به تغييرات 

اصل نگرش 

راهبردی 

اصل 

همکاری و 

مشارکت

نظام آموزش  
كارمندان  



:اصل نگرش سيستمي�

با ساير نظامهاي منابع انسانيارتباط دروني و ارتباط بيروني برقراري �

: اصل جامعيت �

در جنبـه هـاي   نيازهاي آموزشي مشاغل عمـومي و اختصاصـي   در نظر گرفتن �

عمومي، شغلي و مديريتي در ساختار دوره ها

:اصل توجه به تغييرات�

مبتني بر تغييرات و تحوالتبازنگري و بازطراحي �



:اصل نگرش راهبردي�

اهــداف، راهبردهــا و برنامــه هــاي آمــوزش كاركنــان دســتگاهها بــا چشــم انــداز، اهــداف و  همسوســازي�

هاي توسعه ملي و سازماني هاي كالن و برنامه مشي خط

اصل همكاري و مشاركت�

مشاركت مراكز و موسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي در فرآينـد آمـوزش و توانمندسـازي    �

كارمندان دولت 

اصل اصالح و بازخورد مستمر�

جهت اصالح و بازنگريبازخوردهاي الزم و بررسي مستمر نظام آموزش و فراهم نمودن آسيب شناسي �
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نگرش شغلي و سازماني + مهارت + ايجاد و توسعه دانش 

ايجاد اخالق اسالمي و فرهنگ سازماني برمبناي 
ارزش هاي اسالمي و انساني 

+

+

اهداف آموزش كارمندان دولت : ب
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ارزش هاي اسالمي و انساني 

توسعه آگاهي ها و دانش، مهارت و نگرش عمومي 
كارمندان) فرهنگي و اجتماعي(

توسعه و تربيت مديران حرفه اي              ايفاي نقش ها و  
وظايف مديريتي 

+

+



  سازماني هاي راهبردي با آموزش سازي همسو

آموزش فرآيندهاي عناصر بين تعامل رويكرد

 كاركنان نيازهاي با آموزش تناسب

 توسعه و يادگيري براي دروني انگيزش

 آموزش به مديران تعهد سطح افزايش

  آموزش اثربخشي افزايش

  خدمات تامين در سازماني برون و درون هاي ظرفيت از استفاده

:  ج
راهبردهاي 

آموزش 
كارمندان 

  خدمات تامين در سازماني برون و درون هاي ظرفيت از استفاده
 آموزشي

اسالمي اخالق و معنوي رشد و خودسازي انگيزه ايجاد

  آموزشي نوين هاي مدل و روش ها از استفاده

  ها دستگاه به اختيارات تفويض

  ها دستگاه آموزش بر نظارت

كارمندان 
دولت 

كاربردي و مدت كوتاه آموزشهاي رويكرد بر تمركز



::دوم نظام آموزشدوم نظام آموزشبخش بخش 

ساختار مديريت و راهبري  ساختار مديريت و راهبري  ساختار مديريت و راهبري  ساختار مديريت و راهبري  

آموزش كارمندانآموزش كارمندان



چرخه آموزش كارمندان: 3ماده 

مشي گذاري آموزشي خط�
ريزي آموزشي طراحي و برنامه�
اجراء�

نظارت و ارزشيابي آموزشي
اجراء

نظارت و ارزشيابي آموزشي�

طراحي و مستندسازي مراحل مذكور در دستگاههاي اجرايي براساس  
استاندارد مديريت كيفيت خدمات آموزشي

)1392/11/14مورخ  200/92/18819ابالغي اصالحيه نظام آموزش كاركنان دولت به شماره (



خط مشي گـذاري، نيازسـنجي   ( طراحي و مستند سازي چرخه آموزش�

ريزي آموزشـي،اجرا، نظـارت و ارزشـيابي     آموزشي،  طراحي و برنامه

بر اساس استاندارد مديريت كيفيت آموزش كارمندان) آموزشي

آموزش و توانمندسازي در ستاد دستگاهكميته هاي راهبري تشكيل � آموزش و توانمندسازي در ستاد دستگاهكميته هاي راهبري تشكيل �

آموزش و توانمندسازي در استانهاكميته اجرايي تشكيل �
�...........................................................................................................................................................

كميته راهبري آموزش و توانمندسازي در ستاد و كميته اجرايي آموزش در استانها براسـاس بخشـنامه   : توجه�

مـورخ   200/93/13472بخشـنامه  (ساماندهي كميته هاي تخصصي مـرتبط بـا مسـائل مـديريتي و اداري    

.محول گرديدكميته سرمايه انساني منحل شد و وظايف اين كميته به ) 93/10/7



نظارت وارزشيابي آموزشي

نظارت بر انتخاب مؤسسات مجري  •
و يا مشاور

بررسي وتاييد اوليه گواهينامه نوع  •

طراحي وبرنامه ريزي آموزشي

 دستگاه آموزشي نيازهاي نهايي تأييد•

  و كارمندان آموزشي هاي برنامه تصويب•
مديران

سياستگذاري آموزشي

استراتژي هاي   تعيين اهداف و•
موزش آ

تعيين اختيارات ستاد دستگاه و •

آموزش و توانمندسازي  كميته سرمايه انساني وظايف و اختيارات 
كارمندان

بررسي وتاييد اوليه گواهينامه نوع  •
دوم كارمندان

ظارت بر عملكرد و فعاليت هاي  ن•
آموزش

ارزشيابي آموزشي اهداف آموزش  •
   دستگاه وسنجش كارآمدي آموزش

مديران

  و آموزش نياز مورد اعتبارات پيشنهاد•
توانمندسازي

  آموزشي مواد و محتوا تاييد و بررسي  •

تعيين اختيارات ستاد دستگاه و •
واحدهاي استاني

تاييد دستورالعمل ها ورويه هاي •
آموزشي

تصويب پروژه ها و طرح هاي   •
مطالعاتي و كاربردي

تعيين سياست هاي برخورداري از  •
سازوكارهاي انگيزشي  



::سومسومبخش بخش 

دولتدولتآموزش كارمندان آموزش كارمندان فرآيند فرآيند  دولتدولتآموزش كارمندان آموزش كارمندان فرآيند فرآيند 



خط مشي گذاري 

آموزشي

طراحي وبرنامه ريزي

فرايند آموزش كارمندان در دستگاهاي اجرايي: 4ماده 

طراحي وبرنامه ريزي

آموزشي 

اجراي آموزش ها

ارزشيابي آموزشي
نظارت  
آموزشي



اهداف و راهبردهاي كالن 
آموزش كارمندان دولت 

اهداف و راهبردهاي آموزش اهداف و راهبردهاي آموزش 
دستگاه اجرايي

برنامه هاي آموزش دستگاه 
اجرايي



سطح  

سازماني
سطح شغلي سطح فردي

طراحي استانداردهاي 
آموزشي هر شغل



سطح راهبردي

اهداف و راهبردهاي آموزش 
كارمندان دولت

اهداف و راهبردهاي سازماني  
دستگاههاي اجرايي

سطح ميان مدت

سطح كوتاه 

)يكساله(مدت

تصويب كميته سرمايه انساني



واحد سازماني متولي آموزش دستگاه اجرايي، مسئوليت اجرايي   •

دستگاه  كميته ي سرمايه انساني برنامه هاي آموزش را تحت نظارت  دستگاه  كميته ي سرمايه انساني برنامه هاي آموزش را تحت نظارت 

.برعهده دارد و مي تواندگواهينامه پايان دوره آموزشي صادر نمايد



نظارت و ارزشيابي  : د
آموزشي

دســتگاه هــا بــر عهــده  آمــوزشدر ســطح كــالن : 1

نظارت بر كيفيـت   (سازمان اداري و استخدامي كشور 

اجراي نظام آمـوزش، فراينـدها، محتـواي آموزشـي،     

)مدرسين، آزمون و اثربخشي دوره ها 
نظارت و ارزشيابي  : د

آموزشي

  و انساني سرمايه كميته عهده بر دستگاهي سطح در :2

  از ارزشيابي فراگير، از ارزشيابي( دستگاه آموزشي واحدهاي

 اثربخشي بررسي اجرايي، مديريت ارزشيابي مدرسين،

)... و آموزشي هاي برنامه



سطح نتايج و سطح نتايج و سطح نتايج و سطح نتايج و 
اثرات سازمانياثرات سازمانياثرات سازمانياثرات سازماني

سطح رفتارسطح رفتارسطح رفتارسطح رفتار

موزشی در سطوح چهارگانه
ٓ
موزشی در سطوح چهارگانهارزشيابی ا
ٓ
موزشی در سطوح چهارگانهارزشيابی ا
ٓ
موزشی در سطوح چهارگانهارزشيابی ا
ٓ
    ارزشيابی ا

سطح يادگيريسطح يادگيريسطح يادگيريسطح يادگيري

سطح واكنشسطح واكنشسطح واكنشسطح واكنش



ارزشيابي واكنش فراگيران�

ارزشيابي يادگيري�

ارزشيابي تغيير رفتار ارزشيابي تغيير رفتار �

ارزشيابي نتايج�



ميـزان  و همچنـين  ها يـا واكـنش فراگيـران     العمل عكساولين سطح، ارزشيابي �

آنها در برنامه اسـت و منظـور از آن واكنشـي اسـت كـه       مشاركت و درگيري

شركت كنندگان در يك برنامـه آموزشـي در مـورد آن برنامـه از خـود نشـان       شركت كنندگان در يك برنامـه آموزشـي در مـورد آن برنامـه از خـود نشـان       

. است كه فراگيـران از برنامـه آموزشـي دارنـد    بيانگر ميزان رضايتي دهند و  مي

ها يا عكس العمل ها داراي اين ارزش اسـت كـه مـي توانـد      ارزشيابي واكنش

براي عملكرد مدرس دوره و نيز پيشنهادهايي بـراي بهبـود دوره   بازخور فوري 

.و برنامه آموزشي فراهم نمايد



: زيرتعيين حداقل يكي از موارد ارزشيابي يادگيري در يك برنامه آموزشي يعني �

فرا گرفته شده است؟  دانشيچه  -�

ايجاد شده است؟ مهارتيچه  -�

تغيير يافته است؟  نگرشيچه  - �

آيا فراگيـران واقعـا آنچـه را    در سطح دوم يعني سطح يادگيري، در واقع اين پرسش مطرح است كه  آيا فراگيـران واقعـا آنچـه را    در سطح دوم يعني سطح يادگيري، در واقع اين پرسش مطرح است كه �
يا خير؟ كه دوره درصدد دستيابي به آن بوده ياد گرفته اند 

اين نوع ارزشيابي از آن نظر اهميت دارد كه تسلط فراگيران را بر دانـش و مهارتهـاي ارائـه شـده در     �
دوره نشان مي دهد و در همين حال بازخورهاي الزم را به مدرسان و طراحان در مـورد اينكـه كـدام    
اهداف تحقق يافته اند و يا تحقق نيافته اند و بايد در دوره هاي آموزشي بعدي مجـددا دنبـال شـوند،    

. فراهم مي نمايد



: سومين سطح سنجش اثربخشي آموزشي عبارتست از�

تعيين اين واقعيت كه آيا دانش و مهارت هاي آموختـه شـده در طـي دوره هـاي     

انــد و تغييــر محســوس و بــه كــار گرفتــه شــده آموزشــي در دســتگاه اجرايــي  انــد و تغييــر محســوس و بــه كــار گرفتــه شــده آموزشــي در دســتگاه اجرايــي 

ها به وجود آمده است؟ كننده در دوره در رفتار افراد شركتداري  عنيم

مـاه تـا يكسـال بعـد، انجـام       6معموال مدتي پس از اتمام دوره اين نوع ارزشيابي  

. شود مي



به عنوان نتيجـه  سنجش ميزان تغييرات حاصله در رفتار شغلي منظور از ارزشيابي سطح سوم، �
.يادگيري دانش و مهارت هاي جديد در دوره هاي آموزشي است

اين مهـارت هـا   به كارگيري هنگامي كه يادگيري به وقوع پيوست، مرحله بعدي عبارت از  �
. شغلي استعملكرد در راستاي 

بـه عوامـل متعـدد بسـتگي دارد كـه اكثـر آنهـا تحـت كنتـرل          تغيير رفتار يا انتقال يـادگيري  �
.مدرسان دوره ها نيست.مدرسان دوره ها نيست

الـزام بـراي تغييـر رفتـار شـغلي موفقيـت آميـز         5.  براي به كار گيري مهارت هـاي جديـد؛  �
: اين عوامل عبارتند از. شناسايي شده است

عالقه و تمايل به تغيير؛  -1
مهارت براي تغيير؛ -2
جو كاري مناسب و مطلوب؛ -3 
پشتيباني و حمايت -4 
پاداش براي تغيير رفتار؛  -5 
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هـاي   برنامه هاي آموزشي كـه توسـط دسـتگاه   تمامي در فراگيران واكنش  )1

.شود، بايد مورد سنجش قرار گيرد اجرايي برگزار مي

برنامه هاي آموزشي كه توسط دستگاه هاي  تماميدر فراگيران يادگيري ) 2  برنامه هاي آموزشي كه توسط دستگاه هاي  تماميدر فراگيران يادگيري ) 2 

اجرايي و مراكز و مؤسسات مورد تاييد برگزار مي شـود، بايـد مـورد سـنجش     

.قرار گيرد



از اجراي برنامه آموزشي كه براي آنها اهداف رفتاري  پستغيير رفتار فراگيران ) 3

و كاربردي تعريف شده است در محيط كار كارمندان و مديران بايد مـورد سـنجش   

نبايد كمتر از در هر صورت تعداد برنامه هاي ارزشيابي شده در اين سطح . قرار گيرد

. برنامه هاي آموزشي مصوب ساليانه باشددرصد كل  25 . برنامه هاي آموزشي مصوب ساليانه باشددرصد كل  25

بر روي آنها انجام شـده اسـت   ارزشيابي سطح سوم هاي آموزشي كه  از بين برنامه) 4

سرمايه انساني  ، توسط كميته4-1آنها با توجه به معيارهاي بند درصد  30حداقل بايد 

انتخاب شـده و مـورد سـنجش قـرار     سنجش اثربخشي  4سطح آموزش دستگاه براي 

.گيرند



سنجش واكنش فراگيران ) الف �
واكنش فراگيران بايد نسبت به ارتبـاط برنامـه آموزشـي بـا     : شاخص هاي سنجش�

زمانبنـدي   -محيط يادگيري  -مدرس -كيفيت محتوي آموزش  ۔نياز شغلي سازماني
. اجرايي و نظاير آن متناسب با نوع و محتوي دوره مورد ارزيابي قرار گيرد

پرسشـنامه سـنجش واكـنش    "بـراي سـنجش واكـنش فراگيـران از     : ابزار سـنجش � پرسشـنامه سـنجش واكـنش    "بـراي سـنجش واكـنش فراگيـران از     : ابزار سـنجش �
دسـتگاه هـاي   . كه در بردارنده شاخص هاي فوق است، استفاده مي شـود  "فراگيران

اجرايي مي توانند عالوه بر شـاخص هـاي تعريـف شـده، شـاخص هـاي اختصاصـي        
. ديگري را در صورت نياز براي برنامه هاي آموزشي مختلف تعيين كنند

پس از اتمام برنامه هاي آموزشي قبل از ترك محيط يادگيري بايـد  : زمان سنجش�
پرسشنامه هاي سنجش واكنش فراگيران توسط شركت كننـدگان در برنامـه تكميـل    

. شود



نگـرش بـر اسـاس    / مهـارت / بخـش دانـش   3ميزان يـادگيري فراگيـران در    :هاي سنجش شاخص�

نگرش بايد بر اساس هدف هـاي  / دانش مهارت. سرفصل و محتوي برنامه آموزشي سنجيده مي شود

. آموزشي رفتاري دوره مورد سنجش قرار گيرند

آزمـون  ("آزمـون "براي سنجش يادگيري فراگيران در برنامـه هـاي آموزشـي از    : ابزار سنجش�

.بايد استفاده شود) آزمون عملي بر حسب نياز/ آزمون مدرس ساخته/ استاندارد .بايد استفاده شود) آزمون عملي بر حسب نياز/ آزمون مدرس ساخته/ استاندارد

دستگاه هاي اجرايي موظفند براي برنامه هاي آموزشي، آزمون را در قبل و پس از اجـراي آمـوزش    �

. به منظور تعيين تفاوت بين يادگيري فراگيران برگزار كنند) پس آزمون -پيش آزمون(

قبل از شروع برنامه، پيش آزمون برگزار شـود و حـداكثر يـك هفتـه پـس از اتمـام       : زمان سنجش�

. برنامه بايد پس آزمون اجرا شود



رفتار فردي سازماني يـا شـغلي كـه بايـد فراگيـران پـس از       : شاخص هاي سنجش�

ايـن رفتارهـا بايـد بـر     . اتمام برنامه هاي آموزشي در محيط سازماني خود نشان دهنـد 

.اساس اهداف رفتاري دوره تعيين و مورد سنجش قرار گيرند

براي سنجش رفتـار فراگيـران در محـيط كـار و دسـتگاه اجرايـي از       : ابزار سنجش� براي سنجش رفتـار فراگيـران در محـيط كـار و دسـتگاه اجرايـي از       : ابزار سنجش�

ايـن پرسشـنامه توسـط    . اسـتفاده مـي شـود    "پرسشنامه سنجش رفتار فراگيران"

. تكميل مي شودخود فراگير فراگير و مدير بالفصل 

ماه پس از پايـان برنامـه آموزشـي بايـد رفتـار فراگيـران در        6الي  3: زمان سنجش�

. محيط سازمان مورد سنجش قرار گيرد



برخي از شاخص هايي كه در ارزيابي نتايج سازماني برنامه هاي آموزشي بايد مـورد سـنجش قـرار گيرنـد     : شاخص هاي سنجش�

: عبارتند از

/افزايش كيفيت ارائه خدمات�

/ افزايش بهره وري سازماني �

/ حل مسائل و مشكالت عملكردي/ حل مسائل و مشكالت عملكردي�

كاهش هزينه ها�

/ صرفه جويي زمان تكميل طرح ها و پروژه ها �

. افزايش رضايت كارمندان�

دستگاه هاي اجرايي موظفند بر اساس اهداف و ماهيت برنامه هاي آموزشي خود شاخص هاي مربوط به نتايج سـازماني را شناسـايي   �

. و تعريف كنند



فايـده و   -براي سـنجش نتـايج سـازماني برنامـه هـاي آموزشـي از نسـبت هزينـه        : ابزار سنجش�

فرمـول تجزيـه و تحليـل    . اسـتفاده مـي شـود   ) ROI(آمـوزش  محاسبه بازگشت سرمايه گذاري 

: فايده به شرح زير است -هزينه

فوايد برنامه آموزش ÷ هزينه هاي برنامه آموزش: نسبت هزينه به فايده� فوايد برنامه آموزش ÷ هزينه هاي برنامه آموزش: نسبت هزينه به فايده�

/ منـافع آمـوزش    -هزينه آمـوزش  ): ROIROIROIROI(گذاري در آموزش  بازگشت سرمايه�

منافع آموزش

پس از پايان برنامه آموزشي، بايد نتايج سازماني آنها در ماه تا يك سال   6   :زمان سنجش�

. مورد سنجش قرار گيردمحيط سازمان 



::چهارمچهارمبخش بخش 

مديرانمديرانو و آموزش هاي  كارمندان آموزش هاي  كارمندان ساختار ساختار  مديرانمديرانو و آموزش هاي  كارمندان آموزش هاي  كارمندان ساختار ساختار 



آموزش هاي 

مدت كوتاه

آموزش مديران آموزش كارمندان

ساختار آموزشهاي كارمندان دولت:5ماده 

آموزش مديران

تعالي حرفه اي تعالي معنوي

آموزش كارمندان

آموزشهاي فرهنگي 

وعمومي

آموزشهاي ارتقاء 

شغلي

آموزشهاي 

كوتاه مدت 

خارج از كشور

آموزشهاي ويژه 

تمديد قرارداد 

كارمعين

آموزش هاي 

ارتقاء شغلي 

آموزش هاي ويژه 

كارمندان 

استخدام آزمايشي 

آموزش توجيهي و 

تصدي شغل
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آموزش هاي توجيهي بدو خدمت*

پايه گذاري ارتباط سالم كارمند با نظام اداري و دستگاهي است كه فرد كار خود را در : هدف �

آن آغاز مي كند و ايجاد دانش، مهارت و نگرش شغلي اوليه در كارمندان جهت تصدي شغل 

.در بدو ورود به خدمت يا تغيير شغل

سازمان اداري و استخدامي كشور: مسئول نياز سنجي و طراحي دوره�

قبل از صدور حكم كارگزيني  :زمان برگزاري دوره�

و كارمندان قراردادي  جديداالستخدامبراي كليه كارمندان رسمي، پيماني، : شركت در دوره�

.صدور حكم كارگزيني قبل از طي آموزشهاي توجيهي ممنوع است. است الزامي

مركز آموزش مديريت دولتي، دفاتر استاني و دستگاههاي اجرايي: مجريان دوره�



آموزش هاي تصدي شغل*

ايجاد دانش، مهارت و نگرش شغلي اوليه در كارمندان تصدي شغل در بـدو ورود بـه   : هدف �

خدمت يا تغيير شغل

بر اساس شرايط احراز شغل: مسئول نياز سنجي و طراحي �

بدو تصدي شغلزمان برگزاري دوره، �

براي كليه كارمندان رسمي، پيماني، جديداالستخدام و كارمندان قراردادي در : شركت در دوره�

.بدو تصدي شغل الزامي است

مركز آموزش مديريت دولتي، دفاتر استاني و دسـتگاههاي اجرايـي، دسـتگاه    : مجريان دوره�

هاي اجرايي و موسسات مورد تأييد



آموزش هاي ويژه كارمندان استخدام آزمايشي

ايجاد دانش، مهارت و نگرش شغلي در كارمندان  در طول دوره سه ساله استخدام : هدف �

آزمايشي

دستگاه هاي اجرايي : مسئول نياز سنجي و طراحي �

در طول دوره خدمت آزمايشي كارمندانزمان برگزاري دوره، �

قبل از اتمام دوره سه ساله آزمايشي براي كاركناني كه در مشاغل حاكميتي :  شركت در دوره�

.استخدام مي شوند، گذراندن اين دوره ها الزامي است

دستگاه هاي اجرايي و مراكز و موسسات آموزشي مورد تأييد: مجريان دوره�



آموزش هاي ارتقاء شغلي

در كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي ) دانش، مهارت و نگرش( ايجاد توانايي شغلي: هدف �

به منظور انجام وظايف شغلي و ارتقاء در طول مسير شغلي

براي مشاغل عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور و براي : مسئول نياز سنجي و طراحي �

مشاغل اختصاصي دستگاه ها بر حسب مشاغل اختصاص يافته

در طول دوره خدمت مستخدم بر اساس مسير شغلي در رتبه هاي شغلي زمان برگزاري دوره، �

.است الزاميبر اساس رتبه شغلي ، براي كليه كارمندان رسمي و پيماني :  شركت در دوره�

دستگاه هاي اجرايي و مراكز و موسسات آموزشي مورد تأييد: مجريان دوره�



آموزش هاي تمديد قرارداد كار معين

در كارمندان قراردادي) دانش، مهارت و نگرش( ايجاد توانايي شغلي: هدف �

دستگاه هاي اجرايي بر اساس وظايف مشاغل و توانمندي : مسئول نياز سنجي و طراحي �

موردنياز

ضمن خدمت كارمندانزمان برگزاري دوره، �

.است الزاميبراي كليه كارمندان قراردادي :  شركت در دوره�

دستگاه هاي اجرايي و مراكز و موسسات آموزشي مورد تأييد: مجريان دوره�



آموزش هاي كوتاه مدت خارج از كشور

تعريف، هدف، نحوه نيازسنجي و ديگر اطالعات مربوط به آموزشهاي كوتـاه مـدت خـارج از    �

آئين نامه اجرايي فصـل نهـم قـانون مـديريت خـدمات       6كشور براساس دستورالعمل ماده 

.كشوري خواهد بود



آموزش هاي فرهنگي و اجتماعي*

رشد فضائل اخالقي و معنوي كارمندان  با ارائه آموزشهاي مبتني بر ارزش هاي : هدف �

اسالمي و ديني

سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري و مشاركت : مسئول نياز سنجي و طراحي �

.مراجع ذيربط

در طول خدمت كارمندان و بر اساس برنامه هاي آموزشي دستگاهزمان برگزاري دوره، �

.يا اختياري بودن ، در برنامه درسي دوره ها مشخص مي شود الزامي:  شركت در دوره�

.با توجه به ماهيت دوره ها در برنامه درسي دوره ها مشخص مي شود: مجريان دوره�



آموزش هاي توانمنديهاي اداري*

عمومي  مأموريتهايافزايش توانمنديهاي اداري كارمندان دولت بر اساس وظايف و : هدف �

دستگاه ها و دولت و همچنين نيازهاي فردي و عمومي

سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري و مشاركت : مسئول نياز سنجي و طراحي �

.مراجع ذيربط

در طول خدمت كارمندان و بر اساس برنامه هاي آموزشي دستگاهزمان برگزاري دوره، �

.يا اختياري بودن ، در برنامه درسي دوره ها مشخص مي شود الزامي:  شركت در دوره�

.با توجه به ماهيت دوره ها در برنامه درسي دوره ها مشخص مي شود: مجريان دوره�



آموزش هاي عمومي فناوري اطالعات*

ارتقاء توانمنديها و مهارتهاي عمومي كارمندان در حوزه فناوري اطالعات در راستاي : هدف �

تحقق دولت الكترونيك

سازمان اداري و استخدامي كشور: مسئول نياز سنجي و طراحي �

بدو خدمت و در  طول خدمت كارمندان و بر اساس نوع آموزش زمان برگزاري دوره، �

.است الزاميدولت ) رسمي، پيماني و قراردادي(براي كليه كارمندان:  شركت در دوره�

دستگاه هاي اجرايي و مراكز و موسسات آموزشي مورد تأييد: مجريان دوره�



آموزش هاي مديران*

رشد معنوي و حرفه اي مديران به منظور ايفاي نقش هاي مديريتي و آمـاده سـاختن    : هدف �

كارشناسان و مديران براي پذيرش مسئوليتهاي جديد

مركز آموزش مديريت دولتي براي آموزشهاي عمومي مـديران                      : مسئول نياز سنجي و طراحي �

دسـتگاه هـاي اجرايـي جهـت آموزشـهاي       -و تربيت مدير توسط سـازمان  ) حين انتصاب( 

اختصاصي مديران

بر اساس برنامه اجرايي سامانه آموزش مديرانزمان برگزاري دوره، �

بـراي كليـه كاركنـان و     -بر اساس ضوابط اجرايي سامانه آموزش مـديران :  شركت در دوره�

.است الزاميمديران جهت انتصاب و ارتقاء در پست هاي مديريتي 

قـانون مـديريت خـدمات     71موضوع مـاده  ( مقاماتآموزشهاي مديران براي : مجريان دوره�

توسط مركز آمـوزش  مديران حرفه اي توسط مركز آموزش مديريت دولتي و براي )  كشوري

مديريت دولتي و مديريت هاي استاني



  تفكيكتفكيك  بهبه  مشتركمشترك  آموزشيآموزشي  هايهاي  دورهدوره  ::اياي  حرفهحرفه  مديرانمديران  تربيتتربيت  برنامهبرنامه  - - 11

  وو  معنويمعنوي  تعاليتعالي  ،،عموميعمومي  آموزشيآموزشي  هايهاي  دورهدوره  شاملشامل  ارشدارشد  وو  ميانيمياني  ،،پايهپايه  مديرانمديران

..مقدماتيمقدماتي  سطحسطح  اختصاصياختصاصي  آموزشيآموزشي  هايهاي  دورهدوره

    تخصصيتخصصي  آموزشيآموزشي  هايهاي  دورهدوره  ::اياي  حرفهحرفه  مديرانمديران  انتصابانتصاب  حينحين  آموزشآموزش  برنامهبرنامه  - - 22

سامانه و برنامه هاي آموزش مديران در دستگاه هاي اجرايي
1390/12/15مورخ  200/90/32664به شماره  

    تخصصيتخصصي  آموزشيآموزشي  هايهاي  دورهدوره  ::اياي  حرفهحرفه  مديرانمديران  انتصابانتصاب  حينحين  آموزشآموزش  برنامهبرنامه  - - 22

  وو  معنويمعنوي  تعاليتعالي  آموزشيآموزشي  هايهاي  دورهدوره  شاملشامل  ارشدارشد  وو  ميانيمياني  ،،پايهپايه  مديرانمديران  تفكيكتفكيك  بهبه

..پيشرفتهپيشرفته  سطحسطح  اختصاصياختصاصي  آموزشيآموزشي  هايهاي  دورهدوره

  مديرانمديران  تخصصيتخصصي  آموزشيآموزشي  هايهاي  دورهدوره  شاملشامل  ::سياسيسياسي  مديرانمديران  آموزشآموزش  برنامهبرنامه  - - 33

    معنويمعنوي  تعاليتعالي  هايهاي  دورهدوره  وو  عاليعالي



هـاي قبـل از    آمـوزش در بخـش  سامانه و برنامه مديران �

بـه  تربيت مـديران آينـده   هاي  براساس بخشنامهانتصاب 

و  دســتورالعمل  93/9/5مــورخ  206/93/11851شــماره  و  دســتورالعمل  93/9/5مــورخ  206/93/11851شــماره 

به شماره هاي عمومي مديران  شايستگيارزيابي و توسعه 

.تغيير يافته است 96/11/4مورخ  1657363



شغلي مهارتهاي     :پنجم بخش

  اختصاصي مشاغل نياز مورد هاي مهارت موظفند اجرايي دستگاههاي -6 ماده

  بر را كارمندان و نموده تدوين را مشاغل مهارتي استاندارد و احصاء را خود

 توسط مهارتها از يك هر احراز صورت در.دهند قرار سنجش مورد آن اساس

  .گردد مي ثبت كارمند مهارتي و آموزشي شناسنامه در مهارت آن عنوان كارمند،

  تدوين كشور استخدامي و اداري سازمان توسط عمومي مشاغل مهارتي استاندارد

.شد خواهد



 شغلي ارتقاء در كارمندان توسط شده كسب مهارتهاي - 7 ماده

  مي محاسبه شاغل حق امتيازات و دوم نوع گواهينامه اخذ آنان،

  معادل شغلي، مهارتهاي سنجش و احصاء نحوه دستورالعمل .شود  معادل شغلي، مهارتهاي سنجش و احصاء نحوه دستورالعمل .شود

  سازمان توسط آنها محاسبه نحوه و آموزش ساعات با آن سازي

.مي گردد ابالغ و تدوين كشور استخدامي و اداري



ششم نظام آموزشششم نظام آموزشبخش بخش 

فعاليت هاي آموزشيفعاليت هاي آموزشيبرون سپاري برون سپاري فعاليت هاي آموزشيفعاليت هاي آموزشيبرون سپاري برون سپاري 

برونسپاري يعني، تصميم گيري در مورد واگذاري بخشي از فعاليت ها به ارائه برونسپاري يعني، تصميم گيري در مورد واگذاري بخشي از فعاليت ها به ارائه ««

»»دهندگان خدمات بيروني و كم كردن از بار تصدي گري دهندگان خدمات بيروني و كم كردن از بار تصدي گري 



  هاي فعاليت انجام براي توانند مي اجرايي هاي دستگاه - 8 ماده

  ،نيازسنجي قبيل از خود كارمندان توانمندسازي و آموزشي

  آموزشي ظرفيتهاي از استفاده بر عالوه ،ارزشيابي و اجرا طراحي،

  :نمايند عمل نيز زير روشهاي به دستگاهي درون



  و دولتي عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها با قرارداد انعقاد :الف

 پژوهش و آموزش دفاتر دولتي، مديريت آموزش مركز ،غيردولتي

 مؤسسات و مراكز ساير و استاني ريزي برنامه و مديريت سازمانهاي

  به آنان تخصصي و فني صالحيت كه غيردولتي و دولتي آموزشي

.رسد مي مديريت توسعه معاونت تأييد .رسد مي مديريت توسعه معاونت تأييد

  گسترش شوراي مجوز با كه پژوهشي مؤسسات با قرارداد انعقاد :ب

 طراحي نيازسنجي، امور انجام براي نمايند مي فعاليت عالي آموزش

  .مديران و كاركنان توانمندسازي و آموزش هاي برنامه ارزشيابي و



:  :  هفتم نظام آموزشهفتم نظام آموزشبخش بخش 

و  و  امتيازات امتيازات ، ، آموزشي آموزشي گواهينامه هاي گواهينامه هاي  و  و  امتيازات امتيازات ، ، آموزشي آموزشي گواهينامه هاي گواهينامه هاي 

آموزش هاآموزش هاوكارهاي انگيزشي وكارهاي انگيزشي ساز ساز 



:شوند مي بندي طبقه زير دسته دو به آموزشي  هاي گواهينامه   -9 ماده

 يك  هر پايان  در كه  هايي   گواهينامه :اول نوع هاي گواهينامه - 1 يك  هر پايان  در كه  هايي   گواهينامه :اول نوع هاي گواهينامه - 1

    كنندگان  شركت به  مدت   كوتاه آموزشي  هاي  پودمان يا دوره ها از

  .مي گردد اعطا



  آن دارندگان كه هايي گواهينامه :دوم نوع هاي گواهينامه - 2

  تحصيلي مدارك دارندگان نظير آن استخدامي مزاياي از توانند مي

  در مربوطه مشاغل احراز شرايط در ليسانس فوق ليسانس، ديپلم، فوق

 .گردند برخوردار مربوطه ومقررات قوانين كليه رعايت چارچوب .گردند برخوردار مربوطه ومقررات قوانين كليه رعايت چارچوب

  هاي گواهينامه از سطح يك حداكثر توانند مي مديران و كارمندان

 ارزش با رسمي تحصيلي مدرك بودن دارا صورت در را دوم نوع

.نمايند دريافت علمي



:از عبارتند دوم نوع هاي گواهينامه

   مهارتي  گواهينامه   -

 تخصصي  گواهينامه   - تخصصي  گواهينامه   -

  يك پژوهشي سطح ـ تخصصي  گواهينامه   -



دوم نوع گواهينامه هاي اخذ سازوكار  -10 ماده

:مهارتي گواهينامه :1

:مهارتي  گواهينامه  اخذ براي  الزم  شرايط 

متوسطه  ديپلم  تحصيلي  مدرك  دارابودن  ) 1

:زير شرايط  با مصوب آموزش  ساعت  1200 طي  ) 2 :زير شرايط  با مصوب آموزش  ساعت  1200 طي  ) 2

.باشند فرهنگي و عمومي آموزشهاي توانند مي آموزشها پنجم يك حداكثر�

.شود طي  سال  6 در حداقل  آموزش  ساعت  �1200

سال يك  طول  در آموزش  ساعت  200 حداكثر احتساب�

)نظام اصالحيه(  الزم امتياز حد كسب و جامع آزمون در شركت�



  مقاالت و كتب  ترجمه   ، تأليف  ، ابتكارات  جديد، پيشنهادات   :تبصره

  بهبود و كار بهره وري  افزايش  موجب  كه  تجربياتي  ومستندسازي

  انساني سرمايه كميته تاييد از پس مي گردد، سازماني  و فردي  عملكرد

  درنظر فرد براي  آموزش  ساعت  200 معادل  تا مي تواند حداكثر

  ساعات ميزان از شده سازي معادل آموزشي ساعات.شود گرفته 

  .گردد مي كسر )ساعت 1200(شده تعيين



گواهينامه  تخصصي : 2

:تخصصي  گواهينامه   اخذ براي  الزم  شرايط 

مهارتي  گواهينامه يا ديپلم فوق  تحصيلي  مدرك  دارابودن  ) 1

:زير شرايط  با مصوب مدت  كوتاه آموزش ساعت  1000 طي  ) 2

.باشند فرهنگي و عمومي آموزشهاي توانند مي آموزشها پنجم يك حداكثر .باشند فرهنگي و عمومي آموزشهاي توانند مي آموزشها پنجم يك حداكثر�

.شود طي  سال  5 در حداقل  آموزش  ساعت  �1000

  . سال يك  درطول  آموزش  ساعت  200 حداكثر احتساب �

)نظام اصالحيه(   الزم امتياز حد كسب و جامع آزمون در شركت�



  و مقاالت و كتب  ترجمه   تأليف، ، ابتكارات جديد، پيشنهادات  :تبصره

  بهبود و كار بهره وري  افزايش  موجب  كه  تجربياتي  مستندسازي

  انساني سرمايه كميته تاييد از پس گردد، سازماني  و فردي  عملكرد

١
٠
٣

  نظر در فرد براي  آموزش  ساعت  200 معادل  تا مي تواند حداكثر

  ساعات ميزان از شده سازي معادل آموزشي ساعات .شود گرفته 

.گردد مي كسر )ساعت 1000(شده تعيين



 سطح يك گواهينامه  تخصصي  ـ پژوهشي:3

:پژوهشي  ـ تخصصي  گواهينامه   اخذ براي  الزم  شرايط 

 تخصصي گواهينامه يا ليسانس تحصيلي  مدرك  دارابودن  ) 1

:زير شرايط  با مصوب مدت  كوتاه آموزش ساعت  800 طي  ) 2

.باشند فرهنگي و عمومي آموزشهاي توانند مي آموزشها پنجم يك حداكثر .باشند فرهنگي و عمومي آموزشهاي توانند مي آموزشها پنجم يك حداكثر

.شود طي  سال  5 در حداقل  آموزش  ساعت   800

  سال  يك  طول  در آموزش  ساعت  160 حداكثر احتساب 

الزم امتياز حد كسب و   جامع آزمون در شركت )3

 اخذ ژهيو تصدي  مورد شغل  زمينه   در تحقيقي  طرح  يك  هيته ) 4

پژوهشي  ـ تخصصي  گواهينامه 



  مقاالت و كتب  ترجمه   ، تأليف  ، ابتكارات  جديد، پيشنهادات    :تبصره

  بهبود و كار وري  بهره  افزايش  موجب  كه  تجربياتي  ومستندسازي

  انساني سرمايه كميته تاييد از پس گردد، سازماني  و فردي  عملكرد

  نظر در فرد براي  آموزش  ساعت  200 معادل  تا مي تواند حداكثر

  ساعات ميزان از شده سازي معادل آموزشي ساعات .شود گرفته 

.گردد مي كسر )ساعت 800(شده تعيين



اي كارمندان با ساعت آموزش هاي علمي و حرفه سازي فعاليت معادل

فعاليت
كتب تاليف  

كاربردي

كتب 
  ترجمه

كاربردي
هر پيشنهادمقاله

تجربه 
مستند شده

ابتكارها و  
ديگر 

خدمات

حداكثر  
1501005050100100ساعت قابل   ساعت قابل  

سازي معادل
1501005050100100



جدول شرايط اخد گواهينامه هاي نوع دوم

 عنــــوان
گواهينامه

مدرك 
تحصيلي  
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  آموزش مركز توسط دوم نوع گواهينامه هاي صدور و نهايي تأييد :۲تبصره

  .مي گيرد صورت دولتي مديريت

 :۳تبصره براي يك پژوهشي تخصصي سطح گواهينامه هاي صدور ظرفيت :۳تبصره

  تعيين كشور استخدامي و اداري سازمان توسط ساالنه دستگاه هر

.مي گردد



آموزش هـايي كـه از شـرايط ذيـل برخـوردار باشـند در        -11ماده 

چارچوب نظام آموزش كارمندان  محسوب مـي شـود و كارمنـدان و    

مديران رسـمي و پيمـاني شـركت كننـده در ايـن گونـه آموزشـها        مديران رسـمي و پيمـاني شـركت كننـده در ايـن گونـه آموزشـها        

طبـق  كاربردهاي آن در نظام هاي مختلف منابع انسـاني  مي توانند از 

:قانون مديريت خدمات كشوري بهره مند شوند



  توسط و طراحي نظام اين پنج ماده براساس بايد آموزشي هاي دوره - 1

 .باشند شده تصويب شده تعيين مراجع

  پيش اجرايي دستگاه ساالنه آموزش برنامه در آموزشي هاي دوره -2

  .باشد رسيده انساني سرمايه كميته تصويب به و بيني  .باشد رسيده انساني سرمايه كميته تصويب به و بيني

 درج مديران و كاركنان آموزشي شناسنامه در آموزشي هاي دوره - 3

  .باشد شده

 كرده كسب دوره ارزشيابي سيستم از را الزم امتيازات كاركنان، -4

  .باشد



 و )11( ماده شرايط براساس موظفند اجرايي هاي دستگاه - 12 ماده

  دولت مديران و كارمندان هاي آموزش احتساب نحوه جدول

 را مديران و كاركنان آموزشي هاي  دوره ،)يك شماره جدول(

  به امتيازات اعطاي به نسبت شرايط، احراز تاييد از پس و بررسي

 شده مشخص ضربدر عالمت با كه هايي مربع در همزمان طور

 :نمايند اقدام زير موارد گرفتن نظر در است،با



آموزشهاانواع 

وضع تبديل 
استخدام  

آزمايشي به 
رسمي

تمديد 
قرارداد  

پيماني

تمديد 
قرارداد  

معين

شغلي ارتقاء 
كاركنان 

)رتبه شغلي(

و انتصاب 
ارتقاء پستهاي  

مديريت 
حرفه اي

حق  امتياز 
شاغل

گواهينامه 
نوع دوم

آموزش توجيهي و  تصدي شغل  

بدوخدمت
****___*-

آموزش ويژه كارمندان استخدام  
****________*آزمايشي

نحوه احتساب آموزش هاي كارمندان و مديران دولت: جدول شماره يك 

****________*آزمايشي

*******آموزش هاي ارتقاء شغلي

آموزشهاي تمديد قرارداد انجام كار  

معين  
______*________*____

____________________________آموزشهاي كوتاه مدت خارج كشور

آموزشهاي فرهنگي و 

)موزشهاي الزاميآ(عمومي
*******

****____**مديران آموزشهاي



 درموارد كه استاني ويا المللي،ملي بين هاي گردهمايي و ها،سمينارها همايش -

  يافته ارائه يا...، ،اجتماعي ،اقتصادي فرهنگي مسائل وتشريح تبيين منظور به خاص

  كشور هاي سازمان و ها ارگان سوي از علمي مختلف هاي حوزه در پژوهشي هاي

  اعزام است بديهي.گردد نمي محاسبه امتيازات احتساب براي گردد مي برگزار

 رعايت با علمي مجامع گونه اين دانشي توليدات از مندي بهره براي كارمندان رعايت با علمي مجامع گونه اين دانشي توليدات از مندي بهره براي كارمندان

.است بالمانع مربوط مقررات

 شاغلين براي اطالعات فناوري عمومي هاي آموزش هاي دوره ساعات ميزان -

.نيست محاسبه قابل امتيازات از برخورداري براي اطالعات فناوري رسته مشاغل



  چون اموري در كه اجرايي دستگاههاي پيماني و رسمي كاركنان-

 هاي فدراسيون ،اختالف حل شوراهاي و هيات، تعاوني هاي شركت

 هاي دوره محوله وظايف انجام براي و دارند عضويت ... و ورزشي

 از برخورداري براي آموزشي  هاي دوره اين .نمايند مي طي را آموزشي

  .گيرد قرار عمل مالك تواند نمي نظام بر مترتب امتيازات

 عمومي و فرهنگي آموزشي دورهاي صرفاً ، شغلي رشته تغيير صورت در -

  كميته تشخيص به مرتبط شغلي هاي آموزش و مديران هاي آموزش

.است محاسبه قابل انساني سرمايه



هشتم نظام آموزشهشتم نظام آموزشبخش بخش 

مديريت اطالعات و ارزشيابي آموزش  مديريت اطالعات و ارزشيابي آموزش  

دولتدولتكارمندان كارمندان دولتدولتكارمندان كارمندان 



  مديران و كاركنان از يك هر براي موظفند اجرايي هاي دستگاه - 13 ماده

 آموزشي شناسنامه كاربرگ طبق آموزشي شناسنامه )رسمي و پيماني(

  طور به را آنها آموزشي اطالعات و نموده تهيه ،) دستورالعمل اساس بر(كارمندان

  .نمايند روز به و بازنگري مورد مستمر  .نمايند روز به و بازنگري مورد مستمر

  اجرايي، دستگاه آموزش واحد تأييد از پس آموزشي شناسنامه در مندرج اطالعات

  دستمزد، و حقوق( انساني منابع هاي نظام در آموزش بردهاي كار محاسبه مبناي

  .بود خواهد )... و عملكرد ارزشيابي شغلي، ارتقاء



 در را آموزش اطالعات و ها داده تمامي موظفند اجرايي هاي دستگاه -14 ماده

 »كارمندان آموزش اطالعات مديريت« عنوان تحت اي رايانه سامانه يك قالب

 .نمايند روز به و نگهداري پردازش، ذخيره،

 هاي ريزي برنامه مبناي كه يابد استقرار و طراحي اي گونه به بايستي سامانه اين هاي ريزي برنامه مبناي كه يابد استقرار و طراحي اي گونه به بايستي سامانه اين

 محورهاي بردارنده در حداقل و باشد كارمندان آموزش زمينه در دستگاه

  :باشد زير اطالعاتي



 مديران و كاركنان آموزش شناسنامه١)

  اجرايي دستگاه هاي پست و مشاغل٢)

  دستگاه انساني منابع كامل اطالعات٣)

  و سازماني مديريتي، عمومي، شغلي، تفكيك به آموزشي هاي دوره�)  و سازماني مديريتي، عمومي، شغلي، تفكيك به آموزشي هاي دوره�)

 مشاغل با آن ارتباط و ...

  )آموزشي تقويم( ساالنه و ساله پنج راهبردي، آموزشي هاي برنامه�)

  دستگاه آموزش بودجه�)



 ارزيابي منظور به كشور استخدامي و اداري سازمان -15 ماده

  عملكرد از مستمر گزارشات اجرايي، هاي دستگاه آموزشي عملكرد

  سال هر كه  هايي شاخص براساس را اجرايي دستگاه آموزش

  آموزش اطالعات مديريت سامانه طريق از نمايد مي تدوين

 به را نياز مورد تحليلي و آماري گزارشات و اخذ دولت، كارمندان

  .نمود خواهد ارائه مقتضي نحو



  و مطالعات انجام از كشورپس استخدامي و اداري سازمان -16 ماده

 اجرايي، هاي دستگاه تجربي و كارشناسي ديدگاه هاي و نظرات اخذ

  دولت وكارمندان مديران آموزش شبكه طراحي و ازنگريب به نسبت  دولت وكارمندان مديران آموزش شبكه طراحي و ازنگريب به نسبت

  نظام در آموزش وري بهره افزايش و افزايي هم ساماندهي، هدف با

  .نمود خواهد اقدام اداري



با تشكربا تشكربا تشكربا تشكربا تشكربا تشكربا تشكربا تشكر


