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 " ي تابعه دانشگاه بخشنامه به کلیه واحدها" 

 

 باسالم و احترام

دانشگاه در کارکنان  هاي آموزش ضمن خدمترهودو طی  بدینوسیله ضوابط برگزاري          

 :گردد، به شرح زیر ابالغ می1393سال

تفاهم نامه عملیاتی و دانشگاه 1393دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال مطابق   -1
دانشگاه و واحدهاي تابعه،  ریزي منابعمنعقد شده مابین معاونت توسعه مدیریت و برنامه

دانشگاه، حداکثر معادل مبلغ  خدمت کارکنان از طرفضمنهاي آموزشبازپرداخت شهریه دوره
 .تعیین شده است 1393در سال هر کارمند رسمی، پیمانی و قرارداديبراي ریال  600,000

 کسب(ها هاي آموزش ضمن خدمت، پس از قبولی در آزمون دورههزینه شرکت در دوره  -2

کارکنان  مطابق دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی هر سال به) 20از  12حداقل نمره 
  .گرددمی پزشکی تهران پرداخترسمی، پیمانی و قراردادي دانشگاه علوم 

 
براي کلیه ) فساد اداري و مالی(ارتقاء سالمت نظام اداري «طی دوره آموزشی تخصصی   -3

 .اجباري است 1393در سال  رسمی، پیمانی و قرارداديکارکنان 

که تاکنون ) با تحصیالت دیپلم و باالتر(کلیه کارکنان پیمانی، رسمی و قراردادي دانشگاه   -4
 .باشندي توجیهی میموظف به طی دورهاند، ي توجیهی بدوخدمت نشدهي دورهموفق به ط

 
که بعد از سال ) با تحصیالت دیپلم و باالتر(کلیه کارکنان پیمانی، رسمی و قراردادي دانشگاه  -5

به استخدام دانشگاه در آمده اند و تاکنون موفق به گذراندن دوره روانخوانی و تجوید  1390
 .موظف به طی این دوره می باشندقرآن کریم نشده اند، 

سالهاي قبل براي کلیه کارکنان دانشگاه و تعهد  در ICDLهاي باتوجه به برگزاري دوره  -6
کارکنان جدیداالستخدام به داشتن گواهی مزبور در زمان استخدام، دانشگاه تعهدي در قبال 

 . ها نداردبازپرداخت شهریه این دوره

موظف به جهت تهیه پرونده الکترونیکی آموزشی، کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه   -7
 . باشندمی) سامانه آکادمی(خدمت کارکنان دانشگاه ه جامع آموزش ضمنعضویت در سامان
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هاي آموزش مداوم در پرونده الکترونیکی کارکنان مشمول، طبق محاسبه ساعات دوره  -8
 . پذیردصورت می 24/3/89مورخ  89/د/4494/110بخشنامه شماره 

صرفاً با اعالم نیاز خارج از دانشگاه، حسب ضرورت،  تخصصیهاي آموزشی شرکت در دوره  -9
ثبت اینگونه . باشدواحد مربوطه و ارسال آن به این مدیریت پیش از طی دوره امکانپذیر می

ها در شناسنامه آموزشی کارکنان تنها با داشتن مجوز استانداري تهران، ارتباط با رشته دوره
. مکانپذیر استشغلی فرد مذکور، تایید در کمیته راهبردي نظام آموزش کارکنان دانشگاه ا

 . بدیهی است هزینه دوره نیز برعهده واحد محل خدمت یا خود فرد خواهد بود

طی شده در خارج از دانشگاه در شناسنامه آموزشی  عمومیهاي آموزشی ساعات دوره -10
 .کارکنان درج نخواهد شد

دانشگاه هاي مربوط به مدیران اعم از بدو انتصاب، الزامی و اختیاري در داخل کلیه دوره -11
بندي سطح سازمانی مدیران براساس پست سازمانی و مصوبات کمیته طبقه. گردندبرگزار می

 .گرددمشاغل تعیین می

در حال حاضر نحوه استفاده از مزایاي گواهینامه نوع دوم مطابق مفاد بخشنامه شماره   -12
 .باشدمی 20/12/92مورخ  92/د/20657/110

ر شناسنامه آموزشی کارکنان و احتساب امتیاز آن در هاي آموزشی دثبت اطالعات دوره  -13
ها توسط فرد متقاضی در سامانه آموزش ضمن خدمت احکام اداري منوط به ثبت نام دوره

 . باشدو شرکت در آزمون الکترونیکی آنها می) سامانه آکادمی(دانشگاه 

س بخشنامه هاي آموزشی حضوري یا غیرحضوري مورد نیاز واحدها براسابرگزاري دوره  -14
منوط به اخذ مجوز از کمیته راهبردي نظام آموزش  31/3/89مورخ 89/د/5012/110شماره 

از  در صورت دریافت شهریه. باشدبدیهی است اعتبار مجوزها ساالنه می. باشدکارکنان می
کارکنان توسط واحد برگزار کننده دوره این مدیریت متعهد به بازپرداخت آن به کارکنان 

 .دباشنمی

با توجه به زمان مورد نیاز کمیته راهبردي آموزش جهت بررسی و تصمیم در مورد   -15
ماه  3بایست حداقل هاي درخواستی واحدها، اعالم نیاز به دوره آموزشی توسط واحد میدوره

بدیهی است صدور مجوز دوره صرفاً قبل . پیش از برگزاري دوره به این مدیریت ارسال گردد
 .انپذیر استاز شروع دوره امک

هاي آموزشی مشمول نظام آموزش کارکنان از جمله آموزشهاي نظر به آنکه کلیه دوره  -16
ها از حدود ها، سمینارها و کنفرانسباشند، صدور مجوز براي برگزاري همایشپودمانی می

 .وظایف کمیته راهبردي نظام آموزش کارکنان خارج است

 

mailto:vcmdrp@tums.ac.ir


 

 

 

 

 92/د/21947/110

17/02/1393 

 نداردپی

 :خ تاري

 :ره شما

 : پیوست

ساختمان ستاد مرکزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه پنجمتهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس،   
 vcmdrp@tums.ac.ir: پست الکترونیک     021  -66418885: نمابر    021-66419171: تلفن

 

 

 

 ا��صـاد و ����گ
م م�ی و �د�یت �ھادی�با   

هاي آموزشی مصوب در کمیته راهبردي دوره کلیه يصدور گواهینامه و برگزاري آزمون  -17
نظام آموزش کارکنان دانشگاه، اعم از حضوري، غیرحضوري و الکترونیکی برعهده این 

 .باشدمدیریت می

کار عملی و یا آزمون ،هاي آموزشی برگزار شده حضوري نیاز به ارایه پروژهچنانچه دوره -18
آن محاسبه و در ) الکترونیکی(تیاز آزمون تئوري توان امتیاز آنها را با امحضوري نیز دارد، می

 .کارنامه و شناسنامه آموزشی ثبت نمود
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