
 

 

 
 
 
 
 

 شماره :
 اتریخ  :

:پیوست  

ست جمهوری   ریا
 سازمان ربانمه و بودجه  کشور

ب  ستان  یت و ربانمه رزیی ا شهرسازمان مدری و  

 "های آموزشی کارکنان دولت ریزی و برگزاری دورهبرنامه"توافقنامه سطح خدمت 

 

 مقدمه  -1

اجرایی مستقر هایدستگاههای آموزشی کارکنان و مدیران ریزی و برگزاری دورهرسانی مطلوب، خدمت برنامهعالبه منظور ارائه و اط

 .شودانجام می بوشهرریزی استان در استان، توسط سازمان مدیریت و برنامه

 

 هدف -2

های آموزشی برای کارکنان دولت استان بصورت اختصاصی و عمومی ریزی و اجرای دورههدف از این توافقنامه سطح خدمت، برنامه

 بوشهرهای اجرایی استان وری و توانمندسازی نیروی انسانی دستگاهمنظور ارتقای بهرهریزی استان به توسط سازمان مدیریت و برنامه

 .باشدمی

 

 مسئولیت -3

معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور موضوع نظام آموزش  30/01/90مورخ  1834به استناد بخشنامه شماره 

های آموزشی مورد نیاز برای کارکنان و مدیران ریزی و اجرای دورهغی، برنامهالابهای حیهالهای اجرایی و اصکارکنان و مدیران دستگاه

 .شودهای اجرایی توسط سازمان انجام میدستگاه

های حین انتصاب مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور آموزش 22/5/96مورخ  1335268همچنین به استناد بخشنامه شماره 

 .است بوشهرریزی استان برنامه صرفاً به عهده مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و بوشهرپایه، میانی و ارشد مستقر در استان 

 به شرح ذیل بوشهرریزی استان نگری سازمان مدیریت و برنامههای توسعه و آیندهفرایند انجام کار توسط مدیریت آموزش و پژوهش

 :باشدمی

 های اجرایی در صورت درخواستنیازسنجی آموزشی از دستگاه 



 

 

 
 
 
 
 

 شماره :
 اتریخ  :

:پیوست  

ست جمهوری   ریا
 سازمان ربانمه و بودجه  کشور

ب  ستان  یت و ربانمه رزیی ا شهرسازمان مدری و  

 نه الطورساای به های آموزشی توجیهی بدو خدمت، مشاغل عمومی، فرهنگی، اجتماعی و مدیران حرفهریزی دورهبرنامه

 توسط مرکز آموزش سازمان

 گاهاستان بصورت اختصاصی در محل دستاجرائی  های آموزشی اختصاصی برای دستگاهریزی و اجرای دورهبرنامه 

 های آموزشی به تفکیک عمومی، شغلی، مدیریت، دوره گیری اثربخشی در سطح یک و دواجرا، ارزیابی، نظارت، اندازه

 ...توجیهی، مصوب شورای فنی و

 درج نمرات در سامانه آموزش و در نهایت صدور و تحویل گواهینامه آموزشی 

 

 رنده و سازمانتعهدات متقابل خدمتگی -4

 :باشندهای اجرایی برای دریافت خدمت مکلف به رعایت بندهای زیر میدستگاه

 هاثبت نام بهنگام در دوره 

 های اختصاصیتامین فضا و ملزومات آموزشی و پذیرائی برای دوره 

 ها بر اساس مقررات آموزشیکنترل و الزام فراگیران برای حضور در دوره 

 ین شدههای تعیشرکت در آزمون 

 های آموزشیپرداخت شهریه دوره 

 

 سامانه درخواست / ارائه خدمت -5

 ها و ثبت نامعیهالبرای مشاهده تقویم آموزشی، اط بوشهرسایت مرکز آموزش و پژوهش استان ( 1

Bulms.smtc.ac.ir 

 برای کل فرایند آموزش بوشهرپرتال جامع آموزش کارکنان استان ( 2

Amvp.ir 
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 هاپرداختها و هزینه -6

 .باشدم شده از جانب مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور میالهای اعها بر اساس تعرفههزینه دوره

 

 دوره عملکرد -7

 .حیه آن صادر نگردد، اعتبار داردالاین توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اص

 

 خاتمه توافقنامه -8

ع قبلی موضوع خاتمه توافقنامه الخاتمه توافقنامه مد نظر قرارگیرد، با اطچنانچه به تشخیص ریاست سازمان و مقام مسئول ضرورت 

 .گرددم میالاع

 

 علی درویشی

 رییس سازمان


