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بخشنامه به كليه واحدهاي دانشگاه

راهبردهاي آموزش ضمن خدمت كاركنان دانشگاه به ترتيب زير مي باشد:

سقف ساعات آموزشي مورد قبول جهت درج در شناسنامه آموزشي و احكام كارگزيني ،  براي مديران ۶۰  .١

ساعت و براي كاركنان ۴۰ ساعت در سال مي باشد. بديهي است بر اساس آيين نامه ارتقاي كاركنان، 

پرسنل رتبه مقدماتي  و پايه مي توانند ٥٠ساعت در سال، دوره آموزشي طي نمايند كه صرفا قابل احتساب در 
شناسنامه آموزشي آنها ميباشد.

دوره هاي آموزشي كه از سوي مراجع باالدستي و براساس سياستهاي نظام سالمت ابالغ مي شود ؛ عالوه بر  .٢
سقف ساعات آموزشي ذكر شده در بند ١ قابل احتساب در شناسنامه آموزشي كاركنان ميباشد . قابل ذكر است كه 
در اين صورت حتما بايد اسناد ابالغي از مراجع باالدستي مبني بر طي دوره هاي ذكر شده به گروه آموزش ضمن 

خدمت كاركنان ارائه شود.

٧٠% دوره هاي برگزار شده توسط واحدهاي تابعه دانشگاه بايد به صورت الكترونيكي و ٣٠% مابقي به صورت  .٣
حضوري برگزار شود. پكبجهاي الكترونيكي تهيه شده بايد براساس فرمت پيوست باشد.  

رابطين آموزشي كليه معاونتها موظف هستند تا اول شهریور ١٣٩٣ نسبت به ارسال تقویم آموزشي  .٤
واحدهاي تابعه ومشخصات مدرسین  را براساس فرمت پیوست اقدام نمایند. بدیهي است در صورتیكه تا 
تاریخ تعیین شده تقویم آموزشي واحدي ارسال نشود، اجازه برگزاري دوره آموزشي به آن واحد داده 

نخواهد شد. 
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تمامي دوره هاي عمومي فقط با هماهنگي ستاد دانشگاه و به صورت الكترونیكي قابل برگزاري است.  .٥

رابطين آموزشي كليه معاونتها موظف هستند تا پایان شهریور، نیازهاي آموزشي نیمسال دوم سال  .٦
١٣٩٣، واحدهاي تابعه  خود را جهت بررسي و طرح در كمیته آموزش و توانمندسازي منابع انساني دانشگاه 
به مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انساني، ارسال نمایند.بدیهي است به طرح درسهاي ارسال شده پس از 

تاریخ تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

تمامي دوره هایي كه در سال ١٣٩٢ توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهید بهشتي به صورت  .٧
الكترونیكي برگزار شده و كاركنان این دانشگاه در این دوره ها شركت كرده اند، در صورتیكه در 
شناسنامه آموزشي آنها ثبت شده باشد مورد تایید مي باشد . بدیهي است دانشگاه در خصوص استرداد 

شهریه این دوره ها تعهدي ندارد. 

مبلغ حق التدریسي دوره هاي آموزشي  اعضاي هیات علمي براي یك ساعت تدریس: حقوق مرتبه و پایه +  .٨
فوق العاده مخصوص تقسیم بر ٤٠

مبلغ حق التدريسي دوره هاي آموزشي براي كاركنان غيرهيات علمي، در ساعات غيراداري  = مجموع امتيازات  .٩
حق شغل و شاغل و مديريت* ٢ تقسيم بر ١٧٦

چنانچه كاركنان غيرهيات علمي در ساعات اداري به تدريس دوره آموزشي بپردازند مبلغي به عنوان حق التدريس  .١٠
به آنان تعلق تخواهد گرفت مگر اينكه در ساعات تدريس از پاس ساعتي يا مرخصي روزانه  استفاده نمايند كه در 
اين صورت مبلغ حق التدريس مشابه با مبلغ حق التدريس كاركنان غير هيات علمي در ساعات غير اداري به آنان 

تعلق مي گيرد. بديهي است براي پرداخت حق التدريس ارسال برگه مرخصي ساعتي يا روزانه الزامي است. 
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چنانچه براي برگزاري دوره خاصي از شركتهايي كه  صالحيت آموزشي آنان مورد تاييد مراجع ذيصالح قرار گرفته  .١١
است استفاده شود. مبلغ پرداختي به آنان بر اساس قراردادي خواهد بود كه به تاييد معاونت توسعه مديريت و برنامه 

ريزي منابع دانشگاه و شركت طرف قرارداد رسيده باشد.

افرادي كه صالحيت آنها براي تدوين بسته الكترونيكي آموزشي مورد تاييد قرار بگيرد؛ چنانچه بسته الكترونيكي  .١٢
مورد تاييد جهت برگزاري دوره آموزشي تهيه نمايند به ازاي هر ساعت ، مبلغ حق التدريس مشابه با حق التدريس 

كاركنان غيرهيات علمي به آنها تعلق خواهد گرفت.

كاركنان قراردادي مشمول نظام آموزش كاركنان بوده و  مي توانند  در دوره هاي آموزشي پيش بيني شده شركت  .١٣
نمايند . بديهي است  بر اساس بخشنامه شماره ١٨٣٤ مورخ  ١٣٩٠/٠١/٣٠ معاونت توسعه مديريت و سرمايه 
انساني رياست جمهوري گذراندن دوره توجيهي بدو خدمت براي كاركنان قراردادي دانشگاه كه از سال ٩٠ به بعد 

استخدام شده اند، براي تمديد قرارداد الزامي است.

متولي برگزاري دوره هاي مديران، معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه مي باشد . .١٤

براساس بخشنامه شماره ١٨٨١٩/٩٢/١٠٠ مورخ ١٤/١١/١٣٩٢ و بخشنامه شماره د/٥٤١٢/٢٠٩ مورخ  .١٥
٠٥/١٢/١٣٩٢ از تاريخ  ابالغ بخشنامه معاونت راهبردي رياست جمهوري صدور گواهينامه نوع دوم تا اطالع ثانوي 

در تمامي سطوح ممنوع است.
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شناسنامه آموزشي كاركناني كه از ساير سازمانها به صورت انتقال دايم به دانشگاه منتقل شدهاند، الزاما بايد به تاييد  .١٦

گروه آموزش ضمن خدمت كاركنان سازمان مبدا  برسد كه در اين صورت قابل ثبت در سامانه آموزش 

كاركنان مي باشد. 

كليه كاركنان مامور و مشمول طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان، مي توانند در دوره هاي آْموزشي دانشگاه  .١٧
شركت نمايند و در صورت درخواست،  گواهينامه شركت در دوره، براي آنها صادر مي شود بديهي است اين امر 

هيچگونه تعهدي جهت ثبت دوره ها در شناسنامه آموزشي و احكام كارگزيني آنها ايجاد نمي كند


