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  انسانی منابع توانمندسازي و آموزش پیرامون پاسخ و پرسش مجموعه

  

 د؟نکدام دسته از کارکنان، مشمول نظام آموزش کارکنان می باش - 1

  مشمول نظام آموزش کارکنان) اعم از مدیران و کارکنان (تمامی شاغلین رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی و و قراردادي 

  .می باشند 

  

 ؟مشمول نظام آموزش کارکنان می باشند شرکتی زد، پزشکان خانواده،آیا نیروهاي طرحی، روزم - 2

براساس نیاز سازمان و نظر مدیر در صورتی که  در دوره هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان  این دسته از همکاران شرکت خیر،

ولی براساس دستورالعملهاي صادر شده، امکان ثبت نام در سامانه آموزش کارکنان و صدور شناسنامه  باشد الزامی می باشدمربوطه 

   .وجود ندارد

  

 ؟شناسنامه آموزشی چیست - 3

رشته شغلی، عمومی و بر اساس  گذرانده شده آموزش هاي و شامل اطالعات پرسنلی، آموزشهاي مورد نیاز کاربرگ الکترونیکی 

  .استمدیریتی 

  

 ؟موارد استفاده از شناسنامه آموزشی را  بیان کنید  -4

  .می باشد....) دستمزد، ارزیابی عملکرد، ارتقاء شغلی و حقوق و (مبناي محاسبه در نظام هاي منابع انسانی 

  

 ؟سابقه آموزشی  چیست -5

به  دوره ،ئید نهاییتا قبولی و که در صورتاینذکر قابل . است شامل اطالعات پرسنلی، آموزشهاي گذرانده شدهکاربرگ الکترونیکی 

  .شناسنامه آموزشی منتقل خواهد شد

  

 ؟چیست  )زشیبا وجود ثبت در سابقه آمو( در شناسنامه آموزشی عدم ثبت دوره آموزشیعلت  - 6

عدم رعایت   -3   )تاخیر بیش از یک دهم در دوره آموزشی( تاخیر در کالس آموزشی  - 2   )60/0(عدم کسب حد نصاب نمره  -1

دوره هاي آموزشی زمانی را می  و تائید توجه به اینکه فرایند ثبتبا (آموزش  محترم عدم تائید نهایی رابطان -4  سقف دوره آموزشی

  ) .در صورت بررسی و عدم اشکال ، به شناسنامه آموزشی منتقل خواهد شد که طلبد

  

 ؟عواقب ناشی از عدم شرکت در دوره توجیهی بدو خدمت چیست  -7

دادهاي آزمایشی به رسمی، تمدید قراررسمی (م کارگزینی، تبدیل وضعیت استخدامی احکاصدور ، این دورهصورت طی نشدن در 

  .به تعویق خواهد افتاد) .... و کارمعین و  3پیمانی، تبصره 

  

 ؟کارمندان با مدرك تحصیلی کمتر از دیپلم الزاماَ باید در دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان شرکت نمایند  آیا  - 8

  .رکت در دوره مذکور براي کارمندان با مدرك تحصیلی پایین تر از دیپلم الزامی نیستخیر، ش
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 ؟حداقل سرانه آموزش کارمندان در هر سال چند ساعت می باشد  - 9

  .ساعت می باشد 50ساالنه  ،حداقل سرانه آموزشی کارمندان

  

 ؟آیا ساعات دوره هاي آموزشی براي کارمندان داراي سقف می باشد  -10

  ا توجه به مقطع تحصیلی سقف ساعات آموزشی سالیانه جهت برخورداري از امتیازات آموزش براي کارمندان به صورت ذیل بله، ب

  .می باشد

  ساعت  150براي مقاطع دیپلم و فوق و دیپلم حداکثر 

  ساعت  130براي مقاطع لیسانس حداکثر 

    ساعت   120براي مقاطع فوق لیسانس حداکثر 

  

 ؟مجاز به غیبت یا تاخیر در کالسهاي آموزشی می باشند  کارکنان تا چه حد - 11

صرفاً غیبت یا تاخیر مجاز که قبال با هماهنگی و یا اخذ تائیدیه از مراجع ذیصالح صورت گرفته باشد به اندازه یک دهم طول دوره 

  .مجاز و بیش از آن باعث حذف دوره خواهد شد

 

مثال دوره آموزشی که در (ره آموزشی با توجه به غیبت کارکنان  قابل کسر و ثبت در شناسنامه آموزشی خواهد بود؟آیا ساعت دو - 12

ساعت وجود  8امکان ثبت    ،شرکت کرده است ساعت 8آن به مدت  ساعت برگزار شده و کارمند در یک روز 16دو روز و به مدت 

 )دارد؟

اخذ تائیدیه از مراجع ذیصالح صورت گرفته باشد به اندازه یک دهم طول  صرفاً غیبت یا تاخیر مجاز که قبال با هماهنگی و یا. خیر 

  .دوره مجاز و بیش از آن باعث حذف دوره خواهد شد

  

 ؟دوره هاي آموزشی که به صورت سالیانه تکرار می شود براي احتساب امتیازات آموزشی قابل محاسبه است  - 13

بر  سال پیش بینی گردیده همچنین  3ز امتیازات آموزشی کارکنان حداقل خیر، فاصله زمانی دوره هاي آموزشی براي برخورداري ا

 3بعد از مدت  یک کارمند صرفاَ می تواند در طول خدمت یک دوره را یک بار به عنوان نوآموزي و یکبار اساس دستورالعملهاي صادره 

  .به عنوان بازآموزي طی نماید و از امتیازات آموزشی مربوطه بهره مند گرددسال 

  

 ؟ می باشندم به شرکت در دوره هاي آموزشی لزمب حد نصاب آموزش سالیانه، همچنان آیا کارکنان، با توجه به کس - 14

با توجه به اینکه شرکت در دوره هاي آموزشی کوتاه مدت بخشی از وظایف کارمندان محسوب می شود لذا شرکت در دوره هاي 

آموزشی مازاد بر سقف ساعات آموزشی که صرفاَ آن دوره الزامی تلقی گردیده است کارمندان ملزم به شرکت در دوره مربوطه خواهد 

همچنین یادآور می گردد قابل نخواهد بود و براي برخورداري از امتیاز آموزشی مربوطه وزشی لکن قابل ثبت در شناسنامه آم. بود

  .نیستذخیره سازي براي سال هاي بعد 
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 ؟سقف پذیرش دوره هاي آموزش مداوم جامعه پزشکی براي مشمولین مربوطه در هر سال چند ساعت است  - 15

 30بطین محترم آموزش و صدور معرفی نامه صورت پذیرد براي کارشناسان در صورتی که شرکت در اینگونه دوره ها با هماهنگی را

و امتیازات مربوطه به صورت خودکار در همین سقف به . خواهد بود ) امتیاز 25(ساعت  50و براي پزشکان ) امتیاز 15(ساعت 

   .شناسنامه آموزشی منتقل خواهد شد

  

 ن دوره آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت چند ساعت مجاز می باشد؟حداکثر سقف ساعت مجاز براي طراحی و اجراي یک عنوا - 16

  .می باشدساعت  34 حداکثرطراحی و اجراي هر دوره آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت 

  

آیا کارکنان جهت شرکت در دوره هاي آموزشی که براساس معرفی واحدآموزش و موافقت مدیر مربوطه صورت می پذیرد باید از  - 17

 ؟قی استفاده نماید مرخصی استحقا

از آنجایی که شرکت در دوره هاي آموزشی کوتاه مدت بخشی از وظایف کارمندان محسوب می شود براي مدت حضور آنان در . خیر

سهاي موریت روزانه و یا ساعتی در کالبایست با هماهنگی واحدآموزش کارکنان و با استفاده از ما می ،کالسهاي آموزشی الزامی

  .ایدمربوطه شرکت نم

  

سقف پذیرش دوره هاي آموزشی که توسط ستاد مرکزي وزارت متبوع و یا سایر دانشگاه هاي علوم پزشکی به صورت کشوري  - 18

 ؟برگزار می گردد در هر سال چند ساعت تعیین گردیده است 

هاي علوم پزشکی برگزار  در صورتی که شرکت کارمندان در دوره هاي آموزشی که توسط ستاد مرکزي وزارت متبوع و یا سایر دانشگاه

می گردد با معرفی و تائید گروه آموزش کارکنان و مبتنی بر نیازسنجی آموزشی متناسب با پست سازمانی صورت گرفته باشد حداکثر 

  .و دوره مذکور در سقف دوره هاي آموزشی قابل پذیرش خواهد بود. ساعت در سال  مجاز می باشد 30تا 

  

در دوره هاي آموزشی که منجر به ترك منطقه جغرافیایی محل اشتغال می گردد فوق العاده ماموریت آیا به کارمندان جهت شرکت  - 19

 ؟تعلق خواهد گرفت 

چنانچه شرکت کارمندان از طریق گروه آموزش کارکنان اطالع رسانی گردیده و با هماهنگی رابطین محترم آموزش و تائید باالترین 

دستور  16و  13ی مربوط به پست سازمانی یا ابالغ انشایی شرکت نماید، به استناد ماده هاي مقام اجرایی واحد در دوره هاي الزام

آیین نامه اداري استخدامی کارکنان غیر هیات علمی فوق العاده ماموریت تعلق  46العمل نظام آموزش و توانمند سازي موضوع ماده 

  .خواهد گرفت

ره هاي آموزشی که توسط وزارت متبوع و یا سایر دانشگاه هاي علوم پزشکی در صورت نیاز دانشگاه به شرکت کارمندان در دو -20

 ؟مشمول سازوکارهاي انگیزشی نظام آموزشی کارکنان خواهد بود ) ساعت 30(برگزار می گردد، مازاد بر سقف سالیانه 

غلی مربوطه و باالبردن سطح علمی و خیر شرکت این دسته از کارکنان به دلیل نیاز دانشگاه صرفاَ به منظور بروز رسانی اطالعات ش

  .تخصصی کارمندان بوده و مشمول سازو کار انگیزشی نخواهد بود
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 ؟اطالعات دوره هاي آموزشی کارمندان انتقالی از سایر دانشگاه ها به این دانشگاه به چه صورت باید انتقال یابد  - 21

و معاون یا مدیرتوسعه سازمان و منابع ید مسئول آموزش کارکنان شناسنامه آموزشی الکترونیکی را که به تائ اصل  کارمندان بایستی

و  اطالعات دوره هاي آموزشی را از قسمت ثبت رسیده باشد را  به همراه کپی به رابط آموزشی تحویل نماید قبلی دانشگاه انسانی 

رده و  تائید می نماید و  ماهانه براي ثبت نهایی رابطان آموزش کپی  شناسنامه آموزش را برابر  با اصل ک.  دقیق ثبت نمایدگواهینامه 

 ثبت لبه همین روا یتزشی را هم هر فرد بایساي فردي آموواهینامه هگ اَضمن .معاونت توسعه تحویل نماید به واحد آمورش کارکنان 

  .ایدنم


