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باسمه تعالی

پرسش و پاسخ 
دستورالعمل نحوه اعطاي گواهینامه نوع دوم براساس

1/10/88الف مورخ /473470/4مصوب کمیته راهبردي آموزش به شماره 

منظور از دوره هاي آموزش مصوب چه دوره هایی است ؟-1
بوطـه در شناسـنامه آموزشـی   مرسـازمانی  رشته هاي شـغلی و پسـت  هایی است که براساس شرایط احرازدوره

در کلیـات عنـاوین   وجزو آموزشهاي مورد نیاز هر یک از کارکنان ثبت شـده باشـد  ) آموزشهاي پیش بینی شده( 
.به بعد نیز طی شده باشد) 1379(پیش بینی شده دانشگاه موجود باشد و از اول برنامه سوم توسعه آموزشی

عریف کنید؟رات) نوع اول(گواهینامه آموزشی-2
. کسب نمره قبولی به هر یک از شرکت کنندگان اعطا می شودي برگه اي است که در پایان برنامه آموزشی در ازا

این برگه حاوي اطالعات شخصی شرکت کننده، عنوان دوره، شماره مجوز برگزاري، زمان برگزاري، مدت و نمره 
ان دانشگاه یا  مراکز آموزشی مورد تاییـد کـه برنامـه    کسب شده است که با امضاي باالترین مقام آموزش کارمند

.آموزشی را برگزارمی کنند صادر شده و معتبر خواهد بود
گواهینامه آموزشی نوع دوم چیست ؟-3

با در نظر گرفتن حدنصاب سـاعت  صوببرنامه هاي آموزشی مس از طی مجموعه اي ازاست که پايگواهینامه
با آموزش و توانمنـد سـازي منـابع انسـانی    اجراییآزمون جامع و پس از تائید کمیتهآموزشی مورد نیاز، موفقیت در

.به فراگیران اعطا می گرددرعایت سایر مقررات
.انواع گواهینامه هاي نوع دوم را نام برده و تعریف نمایید-4

:گواهینامه مهارتی -الف
عملی بـوده و بـه   -عمدتاً معطوف به فعالیتهاي علمیاین گواهینامه به آن دسته از آموزشهایی تعلق می گیرد که 

.سطح توانمندیهاي حرفه اي کارمندان با مدرك تحصیلی دیپلم برگزار می شوديمنظور ارتقا
:گواهینامه تخصصی -ب

این گواهینامه به آن دسته از آموزشهایی تعلق می گیرد که عمدتاً معطوف به اصول و مبانی نظـري و تخصصـی   
.نیازهاي تخصصی و نظري مشاغل را براي کارکنان با مدرك تحصیلی فوق دیپلم برآورده می سازدشغل بوده و

:پژوهشی -گواهینامه تخصصی-ج
این گواهینامه به آن دسته از آموزشـهایی تعلـق مـی گیـرد کـه عـالوه بـر توجـه بـه اصـول و مبـانی نظـري و             

.را نیز به حائزین مدرك تحصیلی لیسانس آموزش می دهدعملی مشاغل، اصول و مبانی پژوهشی در مشاغل 
.انواع آموزش را نام ببرید-5

بهبود مدیریت-دشغلی-جعمومی-بتوجیهی بدو خدمت -الف
منظور از آموزش توجیهی بدو خدمت چیست ؟-6

کی است و از آنجا که شـرط الزم  این آموزش به منظورآشنایی کارمندان با نظام اداري کشور و دانشگاه علوم پزش
پیش بینی شـده  براي ورود به خدمات دولتی است ساعت آموزش آن مشمول امتیازات و ساز و کارهاي انگیزشی

نمی گرددکارکناننظام آموزشدر



منظور از آموزش هاي عمومی چیست ؟-7
توانمندیهاي عمومی-بفرهنگی و اجتماعی-الف:آموزش هاي عمومی به دو دسته تقسیم می گردد

آموزش هاي فرهنگی و اجتماعی-الف
ی اطالق می گردد که به منظور رشد فضایل اخالقی، فرهنگ پذیري سازمانی و بهینه سازي روابط یبه آموزش ها

آمـوزش فرهنـگ و   (مثـل  . و کارکنان در طول خدمت خود طی مـی نماینـد  انسانی کارمندان در نظام اداري ارائه
...)واندیشه هاي سیاسی اسالمی، امر به معروف و نهی از منکرمفاهیم قرآنی، 

آموزش هاي توانمندیهاي عمومی-ب
با شرایط جدیـد ارائـه   کارکنان به آموزش هاي اطالق می گردد که به منظور افزایش توان تخصصی و سازگاري 

هنـی و مهارتهـاي هفتگانـه    آیین نگارش و مکاتبـات اداري،شناسـایی و اسـتفاده از ظرفیتهـاي ذ    (مثل . می گردد
)کامپیوتر

منظور از آموزش شغلی چیست ؟-8
شغلی اختصاصی-بمشترك اداري-الف:د نآموزش هاي شغلی به دو دسته تقسیم می گرد

:آموزش هاي مشترك اداري -الف
ی را بـه  ق می گردد که توانمندیهاي مورد نیاز مشاغل مشترك بین کلیه دستگاه هاي اجرایـ طالبه آموزش هاي ا

مسـئوالن خـدمات   (دوره هاي آموزش فنون اداري، مشـترك اداري و کارشناسـی   : مثل . شاغلین انتقال می دهد
...)کارگزینی مقدماتی و میانی و -مسئوالن خدمات مالی-اداري

آموزش هاي شغلی اختصاصی-ب
را به شاغلین انتقـال مـی دهـد     الق می گردد که توانمندیهاي مورد نیاز مشاغل ویژه دانشگاهطبه آموزش هاي ا

.آموزش هاي مشاغل بهداشتی درمانی: مثل 
بهبود مدیریت چیست ؟هايمنظور از آموزش-9

ی است که در راستاي ارتقاء مهارتهاي فنی، انسانی و ادراکی مدیران و متناسـب سـاختن اطالعـات و    یآموزش ها
نه هاي برنامه ریزي، سازماندهی، هدایت و ارزشیابی برگزار توانائیهاي آنان با پیشرفتهاي دانش و فن آوري در زمی

می گردد و یا به منظور آماده ساختن مدیران براي پذیرش مسئولیت هـاي جدیـد و یـا کارکنـان بـراي پـذیرش       
.مسئولیت در آینده به آنها داده می شود

؟چه کسانی می توانند گواهینامه نوع دوم را دریافت نمایند-10
ن پیمانی و رسمیفقط کارکنا

چه نوع آموزش هایی جهت گواهینامه نوع دوم قابل محاسبه است ؟-11
به بعد طی شده باشد79آموزشهایی که از سال )1

در ارتباط با پست سازمانی باشد)2
براساس نیاز سنجی آموزشی به اجرا درآمده و یاعنوان آن در کلیات برنامـه هـاي آموزشـی پـیش بینـی شـده       )3

.اه موجود باشددانشگ
وپسـت سـازمانی انجـام    در صورتی که طی دوره بر اساس شرایط احراز رشته شغلی-12

؟راجع صدورگواهینامه دوره هاي آموزشی معتبر را ذکر نمایید مگرفته باشد 
وهش استانداري سراسر کشورریزي وقت کشور ،یا دفاتر آموزش و پژسازمان مدیریت وبرنامه -الف
هاي آموزشی صادره توسط حراست کل کشور گواهینامه -ب
گواهینامه هاي آموزشی صادره توسط هیات عالی گزینش-ج

گواهینامه هاي آموزشی صادره توسط دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی  براي مشمولین قانون آموزش مداوم -د
:مشروط به



درج مجوز دفتر مذکور در متن گواهینامه)1
هادر کلیات عناوین آموزشی نیازسنجی شده دانشگاه87وزشی از سال وجود عنوان دوره آم)2
:مشروط بهکشوردانشگاه هاي علوم پزشکیوزارت متبوع یاگواهینامه هاي آموزشی صادره توسط-ه
بدون در نظر گرفتن مجوز 6/83/ 30ها تا تاریخ تایید گواهی با امضاي روسا یا معاونین دانشگاه )1
فقت اصولی  سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور ومجوز سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان پس داشتن موا)2

در متن گواهینامه صادره86تا پایان سال 30/6/83از تاریخ 
در به بعد87از سال درج شماره وتاریخ مصوبه کمیته اجرایی آموزش وتوانمند سازي منابع انسانی  دانشگاه ها)3

مهمتن گواهینا
داراي مجوز و مـورد تاییـد واحـد آمـوزش    خصوصی سسات آموزشیومتوسط گواهینامه هاي آموزشی صادره -و

موسسه بال موسسات خصوصی مورد تایید که با دانشگاه همکاري داشته اند شاملتاکنون 87ازسال (دانشگاه ها
)می باشندوسامان دیتافاراد،اندیشه سپاهان،دانش پارسیان 

چیست ؟) گواهینامه مهارتی(یط اخذ گواهینامه نوع دوم  شرا-13
دارا بودن مدرك تحصیلی رسمی دیپلم متوسطه) 1
:رایط زیر شبا مصوبساعت آموزش1200طی ) 2

از ابتداي سـال  ساعت آموزش مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه نوع دوم را 1200از مجموع ) ساعت400(یک سوم )الف
. گذرانده باشند1384تا پایان سال1379

. طی شده باشد5/10/1390تا 85آموزشها از سال ) ساعت800(دو سوم )ب
باید در زمینه آموزشـهاي شـغلی و حـداکثر    آن)ساعت800(حداقل دو سوم ) ساعت1200(از کل ساعات یاد شده )ج

. آموزشهاي عمومی باشدآن در زمینه)ساعت400(یک سوم 
.ساعت می باشد120ل محاسبه براي هرسال حداکثر سقف مجاز قاب)3

چیست ؟) گواهینامه تخصصی(شرایط اخذ گواهینامه نوع دوم -14
دارا بودن مدرك تحصیلی رسمی فوق دیپلم ) 1
:شرایط زیرساعت آموزش با1000طی ) 2

از ابتداي سـال  را ساعت آموزش مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه نوع دوم1000از مجموع ) ساعت334(یک سوم )الف
. گذرانده می باشند1384تا پایان سال1379

. طی شده باشد5/10/1390تا 85آموزشها از سال ) ساعت666(دو سوم )ب
باید در زمینـه آموزشـهاي شـغلی یـا بهبـود      آن) ساعت750(حداقل سه چهارم )ساعت100(از کل ساعات یاد شده )ج

. آموزشهاي عمومی باشدآن،در زمینه)ساعت250(مدیریت و حداکثر یک چهارم 
. ساعت می باشد125حداکثر سقف مجاز قابل محاسبه براي هر سال )3

چیست ؟) پژوهشی-گواهینامه تخصصی(شـرایـط اخـذ گواهینامه نـوع دوم -15
دارا بودن مدرك تحصیلی رسمی لیسانس)1
:ساعت آموزش با شرایط زیر 700طی )2

از ابتـداي سـال   ساعت آموزش مورد نیاز جهت اخذ گواهینامـه نـوع دوم را   700از مجموع )ساعت233(یک سوم )الف
. گذرانده باشند1384تا پایان سال1379

. طی شده باشد5/10/1390تا 85آموزشها از سال ) ساعت467(دو سوم )ب
مینه آموزشـهاي شـغلی یـا بهبـود     باید در زآن) ساعت467(حداقل سه چهارم ) ساعت700(از کل ساعات یاد شده)ج

. عمومی باشدهايآموزشآن در زمینه)ساعت233(مدیریت و حداکثر یک چهارم 



. ساعت می باشد100حداکثر سقف مجاز آموزش قابل محاسبه براي هر سال )3
.ساعت آموزش الزامی است100اجراي حداقل یک طرح تحقیقاتی در زمینه شغلی مورد تصدي معادل )4

طـرح در طـول   کد پژوهشی واتمامبهتائیدیه معاونت پژوهشی که در آنارائه پذیرش طرح مذکور منوط به:صرهتب
همچنین معادل سازي طرح تحقیقاتی بـا سـاعات آموزشـی طبـق     ،باشدمی اشاره شده 5/10/1390تا 1379سالهاي 

ساعت آموزشی الزامی 100ي تحقیقاتی معادل طرح یا طرحها،می گردد واخذ امتیاز محاسبه ارسالیضوابط شیوه نامه
است
منظور از مدارك تحصیلی رسمی چیست؟-16

.وزارت متبوع رسیده باشدیامنظور مدارکی است که به تائید وزارت آموزش و پرورش ،وزارت علوم و
ابتکـارات ، تألیف ، ترجمه کتـب و مقـاالتی کـه    تحقیقات،آیـا ارائه پیشنهادات جدید،-17

افزایش بهره وري کار و بهبود عملکرد فردي و سازمانی گردد، مشمول امتیـاز سـاعت   موجب
آموزشی می باشد؟

دفتـر  تائید در صورتساعت آموزش 200( حداکثر می توان تا معادلچنانچه در راستاي شغل متصدي باشد-بلی
در نظـر  ي منابع انسانی دانشگاهو توانمند سازآموزش کمیتهپژوهشهاي کاربردي معاونت ذي ربط  وپس ازتایید

.گرفت
واند جایگزین می تهمتـرازي تألیفات، تحقیقات، پیشنهادات، ترجمه کتب و مقاالتآیا -18

که باید کارکنـان تـا   (مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه نوع دوم یک سوم ساعات آموزش شغلی
؟گردد) گذرانده باشند84پایان سال 

صـورت گرفتـه باشـد    84تـا  79دیه مدارك همترازي توسط مراجع ذیصالح درسـالهاي  در صورتی که تاریخ تائی
. بالمانع است

از مــدت پـیش   ،همتـرازي تألیفات، تحقیقات، پیشنهادات، ترجمه کتـب و مقـاالت   آیا-19
بینـی شـده جهت اعطـاي گواهینامه نوع دوم کسر می گردد ؟

طول مدت پیش بینـی شـده جهت گواهینامه نوع دوم کسر خواهد شدمـاه از18بلی براي افراد مشمول حداکثر تا 
ی بـراي کارکنـان با مدرك تحصیلی لیسانس که در زمینه شغل اتاجـراي طـرح تحقیقـ-20

مدت الزم جهـت اعطـاي   ساعت آموزش تلقی گردیده است آیا از100مورد تصدي معـادل 
خیرگواهینامه نوع دوم کسر می گردد ؟

ی در زمینه شغـل مورد تـصــدي جهـت کارکنـان بـا مـدرك      اتراي طـرح تحقیقآیا اج-21
پژوهشی الزامی است؟-تحصیلی لیسانس براي اخذ گـواهینـامه تخصصی

ی در زمینه شغل مورد تصدي اتتحقیقیا طرحهايپژوهشی اجراي طرح-یکی از شرایط اخذ گوهینامه تخصصی-بلی 
عاونت پژوهشی و کمیته آموزش دانشگاه می باشدساعت آموزشی مورد تایید م100معادل 

براي شاغالن مشاغل ) مهارتهـاي هفت گـانه(آیا دوره هاي آمـوزشی فناوري اطالعات -22
رسته فنـاوري اطالعات جهت گواهینامه نوع دوم قابل محاسبه می باشد؟

.باشدقابل محاسبه نمی2/11/1381مورخ 203222/1903بر اساس بخشنامه شماره –خیر 
آموزشهاي مهـارتهـاي هفتگانه و سایر آموزشهاي (حد اکثـر سـاعت آمـوزش عمـومی-23

قابل محاسبه جهت گـواهینامه هاي نوع دوم چند ساعت است؟) عمومی
ساعت است175پژوهشی -وتخصصی250، تخصصی400مهارتی حد اکثر ساعت قابل محاسبه براي گواهینامه هاي



به ضرورت، عنوان رشته مندرج در حکم کارگزینی فـرد با وظــایفی  درصـورتی که بنـا-24
آیـا دوره هـاي   ) ابـالغ انشـایی  (کـه او در دستگـاه اجرایی انجام می دهد یکسـان نبــاشد   

خیرجهت گواهینامه نوع دوم قابل محاسبه خواهد بود؟،آموزشی طـی شـده بـرحسب وظـایف
مالك محاسبه اخذ گواهینامه نـوع دوم بـراي جـانبـازان و ایثارگرانی که از امتیاز یـک  -25

مقطع تحصیلی باالتر در حکم کارگزینی برخوردار هستند چیست؟
می باشد ) دیپلم ،فوق دیپلم و یا لیسانس(یکی از شرایط اخذ گواهینامه نوع دوم دارا بودن مدرك تحصیلی رسمی 

رج شده در حکم کارگزینینه مقطع تحصیلی د
مالك محاسبه اخذ گواهینامه نوع دوم براي کارکنانی که از مرکز مدیـریت دولتی سـابق -26

یـا دفتـر آمـوزش و پژوهش فعلـی مـدارك کــاردانی یـا کـارشنــاسی معــادل دریافـت       
نموده اند چیست؟

مالك محاسبه مدرك تحصیلی رسمی می باشد نه مدرك معادل
یا دوره هاي آموزشی مازاد بـر ساعات آمـوزش تعیین شده جهت اخذ گواهینامه هـاي  آ-27

در هر سال بـراي کـارکنان با مـدرك تحصیلی دیپلم ، فوق دیپلم و 100،125،120(نوع دوم 
خیررا می توان براي سالهاي بعد ذخیره کرد؟) لیسانس

در هـر سال از سقف سـاعت  در صورتـی کـه مجمـوع ساعـات آموزش گذرانده شده –28
بـراي اخـذ گواهینامه نوع دوم کمتر باشد، این آموزشها قابـل  ) 120،125،100(تعیین شده 

بلیتجمیع باآموزشهاي سالهاي بعد خواهد بود؟
آیا دوره ها یا پودمانهـاي آموزشی حـراست کـه از طـرف حراست کـل کشـور بـراي    –29

اخذ گواهینامه نوع دوم قابل محاسبـه است؟کارکنـان به اجراگذاشته می شود جهت
.صرفاً براي کارکنانی که پست مربوطه را داشته باشند قابل محاسبه است

آیا دوره ها و پودمان هاي آموزشی که از طرف هیات عالی گـزینش بـراي کارکنـان بـه –30
اجراگذاشته می شود جهت اخذ گواهینامه نوع دوم قابل محاسبه است؟

.براي کارکنانی که پست مربوطه را داشته باشند قابل محاسبه استصرفاً 
آیا دوره ها یا پودمانهاي آموزشی که مجوز آنهـا توسـط دفتـر آمـوزش مـداوم جامعـه       –31

پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی براي شـاغالن ذیـربط در وزارت مـذکور    
بلیاسبه است؟صادر گردیده جهت اخذ گواهینامه نوع دوم قابل مح

دارندگان چه پستهایی هستند؟،مشمولین قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی –32
پزشک، کارشناس و کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی، گروههـاي پرسـتاري و مامـایی، اپتـومتري، کارشـناس و      

ی، کارشناس ارشد سنجکارشناس ارشد داروسازي، کارشناس ارشد کاردرمانی، کارشناس و کارشناس ارشد شنوایی 
.در رشته دندانپزشکی و کارشناس ارشد گروه گفتار درمانی

دوره هاي آموزشی خارج از کشور و دوره هاي توجیهی بدو خدمت ،جهت ،آیا بورس ها -33
خیراخذ گواهینامه نوع دوم قابل محاسبه است؟

بـراي احتسـاب   همایش ها، سمینارها و گردهمایی هاي بین المللی، ملـی و یـا اسـتانی    -34
امتیازات گواهینامه نوع دوم قابل محاسبه می باشد یا خیر ؟

بـراي  بر اساس ضـوابط هامحاسبه اینگونه گواهینامه،با توجه به شرایط احراز و پست سازمانی84تا پایان سال 
ه پزشکی که تحت صرفاً دوره هاي باز آموزي آموزش مداوم جامعبه بعد 85از سال لیکنمنعی نداردکلیه کارکنان

قابل محاسـبه  ،با توجه به ضوابطعناوین فوق براي مشمولین قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی به اجرا در آمده



وزارت کمیته راهبري آمـوزش  مجوزهاگواهینامه این نکه در متن به بعد مشروط به ای87از سال ضمناً،می باشد
با نیزذکر گردیده باشد براي سایر کارکناننابع انسانی دانشگاه هاکمیته اجرایی آموزش وتوانمند سازي ممتبوع و

قابل احتساب می باشد،توجه به ضوابط
کارکنان رسمی که در اموري چون شرکت هاي تعاونی، هیأت و شوراهاي حـل اخـتالف،   -35

عضویت دارند و براي انجام وظایف محولـه در اینگونـه مجـامع    ... فدراسیون هاي ورزشی و 
ره هاي آموزشی را طی می نمایند ساعت آموزشی آنان براي گواهینامه نوع دوم مالك عمل  دو

خیرمی باشد؟
ته شغلی ، وضعیت آموزش هاي طی شده شرپست سازمانی بدون تغییردر صورت تغییر-36
قبلی به چه صورت خواهد بود؟پستدر 

بهبـود مـدیریت   ،شـغلی  (طـی شـده   ا يکلیـه سـاعات آموزشـه   در صورت تغییرپست بدون تغییـر رشـته شـغلی   
قابل احتساب می باشد)وعمومی

در صورت تغییر رسته یا رشته شغلی ، وضعیت آموزش هاي طی شده در رشته قبلی بـه  -37
چه صورت خواهد بود؟

لـیکن کلیـه سـاعات   آموزش هاي شغلی طی شده در رسته یـا رشـته شـغلی قبلـی، قابـل احتسـاب نمـی باشـد        
.بهبود مدیریت و عمومی طی شده در شغل قبلی قابل احتساب خواهد بودآموزش هاي 

درصورت تغییر شغل در داخل رسته فرعی ،وضعیت آموزشهاي طی شده در شغل قبلـی  -38
به چه صورت خواهد بود؟

کل ساعات آموزش هاي بهبود مدیریت و عمومیوساعت آموزشهاي شغلی طی شده در رشته شغلی قبلی دو سوم 
.احتساب می باشدقابل 
می گردند آیا از کارکردهاي آن در مسـیر  کارکنانی که موفق به کسب گواهینامه نوع دوم-39

شغلی بهره مند خواهد شد؟
کسب گواهینامه نوع دوم به منزله مدرك جدید تلقی و بـا  وگواهینامه نوع دوم داراي ارزش استخدامی است بلی ،

.رایط احراز مشاغل مندرج در گواهینامه برخورد خواهد شدآن همانند مدرك تحصیلی باالتر در ش
کسب نموده انـد  تعجیل در گروه ساعت آموزشهاي مصوب، 176بابت کارکنانی که قبالً -40

؟در صورت کسب گواهینامه نوع دوم با آنان چگونه رفتار خواهد شد
کارگزینی آنـان تلقـی گردد،تعجیـل در    در صورتی که بخواهند گواهینامه نوع دوم ،به منزله مدرك جدید،در حکم

.ساعت آموزش مصوب منظور گردیده منتفی خواهد شد176گروه هاي قبلی که بابت 
گواهینامه هاي آموزشی که براي امتیاز حق شاغل در قانون مـدیریت خـدمات کشـوري   -41

؟مالك عمل می باشدگواهینامه نـوع دوم آیا براي محاسبه ، تهفمورد محاسبه قرارگر
از آنجا که استفاده همزمان از مزایاي مترتب بر گواهینامه نوع دوم و حق شاغل بابت گواهینامه هاي آموزشی که 

بخواهند گواهینامه نوع دوم ،به کارکنان در صورتی که منجر به صدور گواهینامه نوع دوم گردیده ممنوع می باشد، 
هینامه نوع دوم ،صرفاً امتیازات گواهینامـه  ز تاریخ اخذ گواا ،منزله مدرك جدید،در حکم کارگزینی آنان تلقی گردد

هاي آموزشی که بابت حق شاغل قبالً استفاده نموده  واکنون گواهینامه هاي آموزشـی مربوطـه بـراي محاسـبه     
.ساعات آموزشی جهت اخذ گواهینامه نوع دوم ارائه گردیده قطع خواهد شد



آزمون جامع براي اخذ گواهینامه نوع دوم از سـال  از آنجا که براساس مقررات موضوعه ،-42
مطرح و در مقررات قبلی اشاره اي به آن نشده است آیـا اجـراي آزمـون بـراي همـه      1385

کارکنان الزامی است؟
از ساعات پودمان ها یـا دوره هـاي آموزشـی    یک سوم دستگاه می تواند براي آن دسته از افرادي که حداقلخیر،

بدون لحاظ اجراي آزمون جامع براساس ضوابط قبلـی و بـا   ،گذرانده باشند1379-1384مصوب را طی سالهاي 
.رعایت همه شرایط و مقررات نظام آموزش کارکنان دولت گواهینامه نوع دوم صادر نماید

براساس مقررات جاري ،الزام اجراي آزمون جامع براي چه کسانی است ؟-43
ه از افرادي است که مجموع پودمـان هـا یـا دوره هـاي آموزشـی خـود را       الزام اجراي آزمون جامع براي آن دست

سـاعات  یک سـوم  حداقل79-84شروع نموده اند و یا کارکنانی که طی سالهاي 1385براساس مقررات در سال 
.ن شده جهت گواهینامه نوع دوم را کسب نکرده باشندیپودمان ها یا دوره هاي آموزشی مصوب تعی

منظور از -44
٣
هر یک از کارکنان 79-84میزان ساعت آموزشی که می بایست در سالهاي ١

طی نموده باشند تا از شرکت در آزمون جامع معاف گردند معادل چند ساعت است ؟
سـاعت و بـا   334ساعت، با مدرك تحصـیلی فـوق دیـپلم    400کارکنان در صورتی که با مدرك تحصیلی دیپلم 

اعم از (ساعت آموزش هاي مصوب خود را در طول سالهاي مذکور طی نموده باشند233ی لیسانس مدرك تحصیل
عمومی،شغلی براي کلیه کارکنان و دوره هاي بهبود مدیریت بـراي دارنـدگان مـدارك تحصـیلی فـوق دیـپلم و       

شرکت در آزمون ساعت آموزش گذرانده باشند از100و 125، 120کثرمشروط بر اینکه در هر سال حدا) لیسانس
.جامع معاف می باشد

آیا در متن گواهینامه نوع دوم شرایط احراز رشته شغلی قید می گردد ؟-45
گواهینامه نوع دوم پس از طی فرایندهاي مربوط و تأیید کمیته هاي اجرایی آمـوزش و توانمندسـازي منـابع    -بلی

رایی صادر خواهد شد که در متن آن ارزش استخدامی باالترین مقام مسئول دستگاه اجيبا امضاوانسانی دانشگاه 
.می گردددرشرایط احراز رشته شغلی تعیین شده درج 

در صورتی که کارمندي پس از دریافت گواهینامه نوع دوم بخواهد رسته یا رشته شـغلی  -46
ل     خود را تغییر دهد آیا گواهینامه نوع دوم که قبالً کسب نموده است براي شغل جدید مالك عم

می باشد؟
از آنجا که این نوع گواهینامه بعنوان یک مهارت در همـان رشـته شـغلی کـه در مـتن گواهینامـه نـوع دوم        -خیر

در صورت تغییر رسته یا رشته شغلی براي شغل جدید مالك محاسبه نخواهد شده است تعیین گردیده ،مشخص 
نداردبود لیکن در صورت تغییر پست بدون تغییر رشته شغلی منعی 

اعطاي مزایاي استخدامی مترتب جهت گواهینامه نوع دوم از چه تـاریخی مـالك عمـل    -47
؟است 

.مالك عمل می باشددانشگاهزبور از تاریخ تایید صورتجلسه کمیته آموزش ماعطاي مزایاي 
بـه چـه صـورت    گواهینامه نـوع دوم اخذفرایند بررسی سوابق آموزشی کارکنان جهت-48

؟می باشد
متقاضیفردتکمیل فرم درخواست بهره مندي از گواهینامه نوع دوم توسط -الف
مقرراتبا رعایت توسط رابط محترم آموزش وصرفاً باالترین مقام اجرایی واحدشناسنامه آموزشی تایید شده -ب
اهی دوره هایی کـه  صرفاً گو90تا87از سال (79-86تصویر گواهینامه دوره هاي آموزشی ضمن خدمت از سالهاي -ج

)خارج از دانشگاه صادر گردیده ضمیمه گردد
مراجع ذیصالح تایید شده توسط...مستندات مربوط به طرح هاي تحقیقاتی ،مقاالت،کتاب،و-د



تصویر آخرین مدرك تحصیلی -ه
آخرین حکم حقوقیتصویر-و
)502فرم (خالصه پرونده-ز
،توسط اعضاي کمیته علمی آن واحد با در نظر داشـتن  ینامه نوع دوم بررسی مدارك گواهتکمیل شدهصورتجلسه-ح

همراه با فایل مربوطهمقررات آموزش، 
کمیتـه آمـوزش   بـه  مربوطـه مسـتندات  وارسال فهرست کارکنان واجد شرایط در یافت گواهینامه نـوع دوم  -ط

صدور گواهینامه نوع دوموتاییدجهت بررسیوتوانمندسازي منابع انسانی
؟به چه صورت می باشدگواهینامه نوع دومصدورفرایند -49

بررسی مدارك ارسالی از واحدهاي تابعه دانشگاه توسط اعضـاي کمیتـه آمـوزش وتوانمندسـازي منـابع      -1
انسانی دانشگاه

اعالم اسامی وگواهینامه نوع دوممدارك مربوط بهبررسی تهیه وتایید صورتجلسه کمیته آموزش مبنی بر-2
مربوطهنیمشمول

گروه توسعه آموزش وبهسازي منابع انسانیگواهینامه نوع دوم توسط اماده نمودن فرمت-3
امضاي گواهینامه نوع دوم توسط رئیس دانشگاه -4
ثبت اطالعات مربوط به گواهینامه نوع دوم در نرم افزار آموزش کارکنان-5
ونه اقدام الزم  گواهینامه نوع دوم به واحد محل خدمت جهت هرگارسال-6

،مـالك عمـل  چنانچه در گواهی همایشها و کنگره ها، ساعت آموزشی درج شده باشـد -50
شـیوه نامـه معـادل سـازي     ساعت قید شده در متن گواهی است یا الزم اسـت بـر اسـاس    

؟گرددمحاسبه فعالیتهاي آموزشی 
بیشتر نشود مـالك  همترازيدر جداول ساعت آموزشی تعیین شدهاکثردر صورتی که ساعت مزبور  از میزان حد

.در غیر اینصورت بر اساس شیوه نامه باید عمل گرددمحاسبه ساعت قید شده در متن گواهی می باشد
تالیفات ،طرحهاي تحقیقاتی ،ترجمه کتب و مقاالت تـدوین  پیشنهاد ات،در صورتی که-51

هم در مجالت داراي مقاله اي مثال(ارائه شده باشدفمختلمراجعدر با محتوي یکسانشده
نحـوه  )هم در کنگره هاي علمی ارائه شده باشـد وپ رسیده باشد رتبه علمی پژوهشی به چا

؟دتخصیص ساعات آموزشی به چه صورت می باش
تنها به یکی از آنها ساعات آموزشی تعلق می گیرد 

یفـات ،طرحهـاي   تالدات،اپیشـنه فرم هاي مربـوط بـه  یا افرادي که الزم است مراجع-52
؟تایید نمایند رامشخص کنیدرا تحقیقاتی ،ترجمه کتب و مقاالت

رابط آموزشی ) 1
کاربردي معاونت ذیربطهاي دفتر پژوهش) 2
مستندات متقاضیان گواهینامه نوع دومارسالمربوط بهومعاونت ذي ربط به واسطه نامهباالترین مقام اجرایی واحد)3
دانشگاهتوانمند سازي منابع انسانیکمیته اجرایی آموزش و) 3

؟شناسنامه آموزشی را تعریف کنید-53
هر یک از کارکنان اعم از اطالعـات پرسـنلی   است که شامل اطالعات آموزشی) کتبی یا الکترونیکی (پرونده اي

ــا شــغل     ــز معــادل ســازي فعالیتهــاي علمــی مــرتبط ب ــده شــده ونی آموزشــهاي مــورد نیــاز ،آموزشــهاي گذران
می باشدودر ارتقاء،انتصاب وارزشیابی عملکرد کارمندان مورد استفاده قرار ...)تالیف،تحقیق،ترجمه،تدریس و(ندکارم

صدور گواهینامه نوع دوم خواهد می گیرد که اطالعات این شناسنامه مبناي 




