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اسناد باالدستیاسناد باالدستی

--  کشوریکشوری  خدماتخدمات  مدیریتمدیریت  قانونقانون  نھمنھم  فصلفصل    
--  اجراییاجرایی  دستگاھھایدستگاھھای  کارمندانکارمندان  آموزشآموزش  جدیدجدید  نظامنظام  ،،  

    ٩٠٩٠//١١//٣٠٣٠  مورخمورخ  ٢٠٠٢٠٠//١٨٣۴١٨٣۴    بخشنامھبخشنامھ  موضوعموضوع
--  سرمایھسرمایھ  توسعھتوسعھ  وو  ریزیریزی  برنامھبرنامھ  معاونتمعاونت  ھایھای  سایربخشنامھسایربخشنامھ  

  جمھورجمھور  رئیسرئیس  انسانیانسانی  جمھورجمھور  رئیسرئیس  انسانیانسانی
--  حوزهحوزه  ((  سازمانسازمان  ھایھای  پستپست  وو  وظایفوظایف  ––ھدفھدف  مجموعھمجموعھ  

    کشوریکشوری  خدماتخدمات  مدیریتمدیریت  قانونقانون  ٢٩٢٩  مادهماده  اساساساس  بربر  ))  مرکزیمرکزی
--  انقالبانقالب  جانبازانجانبازان  اجتماعیاجتماعی  وو  استخدامیاستخدامی  تسھیالتتسھیالت  قانونقانون  

    جانبازانجانبازان  وو  ایثارگرانایثارگران  اسالمیاسالمی
--  خصوصخصوص  دردر  زیستزیست  محیطمحیط  حفاظتحفاظت  سازمانسازمان  رئیسرئیس  بخشنامھبخشنامھ  

زیستزیست  محیطمحیط  دانشگاهدانشگاه  توسطتوسط  ھاھا  دورهدوره  اجرایاجرای
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قانون مدیریت خدمات كشوري  قانون مدیریت خدمات كشوري  
توانمندسازی کارمندانتوانمندسازی کارمندان  --فصل نھم فصل نھم   

سطحسطح  ارتقاءارتقاء  بھ منظوربھ منظور  استاست  موظفموظف  سازمانسازمان  --  ۵٨۵٨  مادهماده  
  آموزشآموزش  نظامنظام  ،،  اجرائیاجرائی  دستگاھھایدستگاھھای  اثربخشیاثربخشی  وو  کاراییکارایی

  کھکھ  نمایدنماید  طراحیطراحی  بھ گونھ ایبھ گونھ ای  رارا  اجرائیاجرائی  دستگاھھایدستگاھھای  کارمندانکارمندان
  کارمندانکارمندان  نگرشنگرش  وو  مھارتمھارت  ،،  دانشدانش  ساختنساختن  متناسبمتناسب  بابا  ھمراهھمراه  کارمندانکارمندان  نگرشنگرش  وو  مھارتمھارت  ،،  دانشدانش  ساختنساختن  متناسبمتناسب  بابا  ھمراهھمراه

  مستمرمستمر  مشارکتمشارکت  جھتجھت  رارا  الزمالزم  انگیزه ھایانگیزه ھای  موردنظر،موردنظر،  شغلشغل  بابا
  کھکھ  نحوینحوی  بھبھ  نمایدنماید  تأمینتأمین  آموزشآموزش  فرآیندفرآیند  دردر  کارمندانکارمندان
  برقراربرقرار  آموزشآموزش  وو  مدیرانمدیران  وو  کارمندانکارمندان  ارتقاءارتقاء  بینبین  رابطھ ایرابطھ ای

  مقرراتمقررات  براساسبراساس  آموزشیآموزشی  ساعتساعت  سرانھسرانھ  حداقلحداقل  ازاز  وو  گرددگردد
..گردندگردند  برخورداربرخوردار  سالسال  ھرھر  دردر  مربوطمربوط
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مقرراتمقررات  رعایترعایت  بابا  مکلفندمکلفند  اجرائیاجرائی  دستگاھھایدستگاھھای  --  ۵٩۵٩  مادهماده  
  برنامھ ھایبرنامھ ھای  ،،  دولتدولت  کارمندانکارمندان  آموزشآموزش  نظامنظام  وو  قانونقانون  ایناین

..نمایندنمایند  تدوینتدوین  رارا  خودخود  کارمندانکارمندان  آموزشیآموزشی

برنامھ ھایبرنامھ ھای  قالبقالب  دردر  می توانندمی توانند  اجرائیاجرائی  دستگاھھایدستگاھھای  --  تبصرهتبصره  
  نیازنیاز  موردمورد  آموزشیآموزشی  دوره ھایدوره ھای  اجراءاجراء  برایبرای  مصوبمصوب  آموزشیآموزشی

    قراردادقرارداد  انعقادانعقاد  عالیعالی  آموزشآموزش  مؤسساتمؤسسات  وو  دانشگاه ھادانشگاه ھا  بابا  خودخود
  مراحلمراحل  کلیھکلیھ  می توانندمی توانند  مزبورمزبور  دستگاھھایدستگاھھای  ھمچنینھمچنین  ..نمایندنمایند  مراحلمراحل  کلیھکلیھ  می توانندمی توانند  مزبورمزبور  دستگاھھایدستگاھھای  ھمچنینھمچنین  ..نمایندنمایند

  وو  آموزشیآموزشی  فعالیتھایفعالیتھای  وو  دوره ھادوره ھا  ارزشیابیارزشیابی  وو  اجراءاجراء  ،،  طراحیطراحی
  پژوھشیپژوھشی  وو  آموزشیآموزشی  مراکزمراکز  وو  مؤسساتمؤسسات  بھبھ  رارا  خودخود  پژوھشیپژوھشی

  بھبھ  آنھاآنھا  تخصصیتخصصی  وو  فنیفنی  صالحیتصالحیت  کھکھ  غیردولتیغیردولتی  وو  دولتیدولتی
..نمایندنمایند  واگذارواگذار  باشد،باشد،  رسیدهرسیده  سازمانسازمان  تأییدتأیید
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مدرکمدرک  اخذاخذ  منجربھمنجربھ  کھکھ  آموزشیآموزشی  بورسھایبورسھای  کلیھکلیھ  --  ۶٠۶٠  مادهماده  
  یایا  خارجیخارجی  دولتھایدولتھای  سویسوی  ازاز  وو  نمی گرددنمی گردد  دانشگاھیدانشگاھی  تحصیلیتحصیلی

  می گیردمی گیرد  قرارقرار  دولتدولت  دراختیاردراختیار  بین المللیبین المللی  مؤسساتمؤسسات  طرفطرف  ازاز
  اجرائیاجرائی  دستگاھھایدستگاھھای  وظایفوظایف  بابا  متناسبمتناسب  سازمان،سازمان،  طریقطریق  ازاز

  برگزاربرگزار  دوجانبھدوجانبھ  قراردادقرارداد  طبقطبق  کھکھ  دوره ھاییدوره ھایی  ..گرددگردد  میمی  توزیعتوزیع
شدشد  خواھدخواھد  اقداماقدام  مربوطمربوط  اجرائیاجرائی  دستگاهدستگاه  توسطتوسط  می شودمی شود شدشد  خواھدخواھد  اقداماقدام  مربوطمربوط  اجرائیاجرائی  دستگاهدستگاه  توسطتوسط  می شودمی شود

بورسھا و دوره ھای آموزشی کھ منجر بھ اخذ بورسھا و دوره ھای آموزشی کھ منجر بھ اخذ   - - تبصرهتبصره
مدرک دانشگاھی می شود با نظر وزارت بھداشت،درمان و مدرک دانشگاھی می شود با نظر وزارت بھداشت،درمان و 

آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد 
..توزیع می گردد توزیع می گردد 
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 اعزام کارمندان دستگاھھای اجرائی از زمان اعزام کارمندان دستگاھھای اجرائی از زمان   --  ۶١۶١ماده ماده
تصویب این قانون برای طی دوره ھای آموزشی کھ منجر بھ تصویب این قانون برای طی دوره ھای آموزشی کھ منجر بھ 

اخذ مدرک دانشگاھی و یا معادل آن می گردد در داخل و اخذ مدرک دانشگاھی و یا معادل آن می گردد در داخل و 
خارج از کشور با ھزینھ دستگاھھای مربوطھ و استفاده از خارج از کشور با ھزینھ دستگاھھای مربوطھ و استفاده از خارج از کشور با ھزینھ دستگاھھای مربوطھ و استفاده از خارج از کشور با ھزینھ دستگاھھای مربوطھ و استفاده از 

..مأموریت آموزشی ممنوع می باشدمأموریت آموزشی ممنوع می باشد

 ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشندایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند  --تبصره تبصره..
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 کارمندان موظفند ھمواره نسبت بھ توانمندسازی کارمندان موظفند ھمواره نسبت بھ توانمندسازی   --  ۶٢۶٢ماده ماده
.  .  و افزایش مھارتھا و تواناییھای شغلی خود اقدام نمایندو افزایش مھارتھا و تواناییھای شغلی خود اقدام نمایند

دستگاھھای اجرائی شیوه ھا و الگوھای الزم برای افزایش دستگاھھای اجرائی شیوه ھا و الگوھای الزم برای افزایش 
توان و توان سنجی مداوم کارمندان خود را کھ توسط سازمان توان و توان سنجی مداوم کارمندان خود را کھ توسط سازمان توان و توان سنجی مداوم کارمندان خود را کھ توسط سازمان توان و توان سنجی مداوم کارمندان خود را کھ توسط سازمان 

..تھیھ و ابالغ می شود بھ مورد اجراءخواھند گذاردتھیھ و ابالغ می شود بھ مورد اجراءخواھند گذارد

 آئین نامھ اجرائی این فصل بھ پیشنھاد سازمان و آئین نامھ اجرائی این فصل بھ پیشنھاد سازمان و   --  ۶٣۶٣ماده ماده
.  .  بھ تصویب ھیأت وزیران می رسدبھ تصویب ھیأت وزیران می رسد
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نظام جدید آموزش كاركنان نظام جدید آموزش كاركنان 
 

نحوه احتساب آموزش ھاي كارمندان و مدیران دولت 
 

 انواع آموزشھا

تبدیل وضع 
استخدام 

آزمایشي بھ 
 رسمي

تمدید قرارداد 
 پیماني

تمدید قرارداد 
 معین

ارتقاءشغلي 
كاركنان 

 (رتبھ شغلي)

انتصاب و 
ارتقاء 
پستھاي 
مدیریت 
 حرفھ اي

امتیاز حق 
 شاغل

گواھینامھ 
 نوع دوم

آموزش توجیھي 
و تصدي شغل 

 بدو خدمت
    -----   

آموزش ویژه 
كارمندان 

  ----- -----     استخدام آزمایشي
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 استخدام آزمایشي
 

آموزش ھاي 
 ارتقاءشغلي

 
       

آموزش ھاي 
تمدید قرارداد 
 انجام كار معین

 

----- -----  ----- -----  ----- 

آموزش ھاي 
كوتاه مدت خارج 

 از كشور
 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

آموزش ھاي 
فرھنگي و 

عمومي (آموزش 
 ھاي الزامي )

       

آموزش ھاي 
 مدیران

 
  -----     


