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 "دولت  کارمندان آموزشی های دوره مدرسان صالحیت احراز "توافقنامه سطح خدمت  

 قدمهم .1

 آموزشي و علمي هاي توانمندي و ها مهارت مميزي صالحيت، واجد مدرسان توانمندسازي و شناسايي جهت الزم بستر ايجاد منظور به

 موسسات و استان ها نگري آينده و توسعه هاي پژوهش و آموزش مديريت اجرايي، هاي دستگاه استفاده جهت مناسب بستر ايجاد و مدرسان

 هدف. گردد مي ارائه خدمت اين دولت كاركنان آموزش صالحيت داراي

 فاهدا .2

 

 تدريس و برگزاري براي صالحيت داراي افراد كه مبنايي بر مدرسان ساماندهي و توانايي شناسايي جهت مناسب بسترسازي 

 شوند. انتخاب دولت خدمت ضمن آموزشي هايدوره

 هاي دوره در تدريس صالحيت واجد مدرسان انتخاب منظور به مدرسان آموزشي و علمي هاي توانايي و ها مهارت مميزي 

 .دولت كاركنان آموزشي

 دولت كاركنان آموزشي هاي دوره مدرسان موضوعي هاي صالحيت و عمومي شرايط از اطمينان حصول و ساماندهي. 

 مدرسان از تأييد مورد آموزشي مؤسسات و سازمان استاني واحدهاي مركز، اجرايي، هاي دستگاه استفاده براي مناسب بستر ايجاد 

 .دولت كاركنان آموزش در موضوعي هاي صالحيت و عمومي شرايط داراي

 مسئولیت .3

 نظام اصالحيه( 5) ماده ،و 30/1/1390 مورخ 1834/200 شماره بخشنامه موضوع دولت، كارمندان آموزش نظام (4) بند اجراي در

 واجد مدرسان از مندي بهره براي الزم بسترهاي ايجاد منظور ،به 14/11/1392 مورخ 18819/92/200 شماره بخشنامه موضوع مذكور،

 هاي درخواست بررسي به موظف بوشهر  استان ريزي برنامه و مديريت سازمان دولت، كاركنان آموزشي هاي دوره در تدريس صالحيت

 آموزشي هاي دوره مدرسان تربيت برنامه اجراي و تدريس صالحيت احراز نحوه دستورالعمل" با مطابق تدريس گواهينامه صدور و متقاضيان

 باشد مي 29/08/1397 مورخ 464185 شماره بخشنامه موضوع ،"دولت كاركنان

و اين خدمت را بصورت الکترونيک و در ميز خدمت الکترونيک خود انجام مي دهد  بوشهر  استان ريزي برنامه و مديريت سازمان

 مسئوليت  اقدامات زير را انجام مي دهد 

تشکيل كميته  • بارگذاري و ارسال اطالعات تکميل فرمهاي مربوطه و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر مراجعه به سايت 

درس) و اعالم تقويم  5درس يا  2اعالم وضعيت به متقاضي مبني بر نوع شركت در دوره ها (  •آموزشي و بررسي پرونده و شرايط متقاضي 

درج نمرات در سامانه  •و دو  تشکيل دوره، ارزيابي، نظارت، اندازهگيري اثربخشي در سطح يک •براي ثبت نام و پرداخت اينترنتي شهريه 

 تهيه بانک اطالعات اساتيد •آموزش و در نهايت صدور و تحويل گواهينامه آموزشي 
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 تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرايي .4

  :خدمت گیرندگان برای دریافت خدمت مکلف به رعایت بندهای زیر میباشند

  تکميل مدارک و مستندات از طريق سامانه و واريز شهريه دقت و صحت در 

   توسط مدرسين 29/8/97مورخ  464185بخشنامه شماره  5شركت در دورههاي آموزشي تربيت مدرس موضوع بند 

  و مديريت آموزش و پژوهش  بوشهر  استان ريزي برنامه و مديريت سازمانهمکاري با  

 ارائه دهنده خدمت تعهد می نماید : 

 . انجام اموراداري مربوط به درخواست بررسي صالحيت متقاضي را در اسرع وقت مطابق با مقررات انجام نمايد 

  دورههاي آموزشي از كليه ظرفيتهاي قانوني جهت توانمند سازي و ارتقا دانش مدرسان صالحيت دار و و تاييد شده نظير

 استفاده نمايد  تربيت مدرس

 ين خدمت الکترونيک در سامانه ميز خدمت در زمان تعيين شده انجام نمايدپشتيباني هاي فني الزم از ا 

  موضوعي و عمومي صالحيت تائيد گواهينامه داراي مدرسين از استفاده نظارت بر حسن اجراي اين خدمت در استان و 

 اجرايي دستگاههاي توسط

 هزینه ها و پرداخت ها .5

 عهده بر شود، مي تعيين مركز توسط ساالنه صورت به كه "مدرسي گواهينامه" دريافت براي مدرس تربيت هاي دوره در شركت هزينه

 براي را حقي هيچگونه "مدرسي گواهينامه" داشتن است بديهي. باشد مي خدمت ضمن آموزشي هاي دوره در تدريس متقاضيان

 سازمان استاني واحدهاي مركز، اجرايي، هاي دستگاه نياز به منوط افراد اينگونه تدريس توان از استفاده و كند نمي ايجاد آن دارندگان

 .بود خواهد ها دوره برگزاري هنگام در مربوطه آموزشي حيطه در تأييد مورد آموزشي مؤسسات و

 دوره عملکرد .6

( سازمان سوي از ابالغ صورت در) بازآموزي آموزشي هاي برنامه در شركت به منوط آن تمديد و بوده سال چهار گواهينامه اعتبار مدت

 .باشد مي تدريس عمومي شرايط حفظ و

 خاتمه توافقنامه .7

 چنانچه عملکرد مدرس با شرايط استاندارد مطابقت نداشته باشد، تاييديه و مجوز استاندارد مدرس ابطال مي شود. .8

 علی درویشی

 سئیر

 


