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 مقدمه

که با هدف  جهاد دانشگاهی يهیات امنا 30/08/1397به تاریخ  "و توانمندسازي اعضا نامه آموزشآیین"تصویب ا توجه به ب

منظـور  بهدانشگاهی  جهادهیات علمی اعضاي شغلی توانمندسازي دستورالعمل آموزش و  ،ده استش تدوین اعضا سازيوانمندت

 یـابی ارزریـزي، اجـرا و   برنامـه ، گذاريسیاستهاي در حوزه ارتقاي کیفیت برايمند آموزش و مند، هدفمند و روشنظاماجراي 

   1شود.می ابالغیل به شرح ذ ،آموزش ، پایش و ممیزياثربخشی

      کلیات: اولبخش 

  ): تعاریف1ماده (

 ؛استاعضا  و اجراي صحیح آموزش ها و چگونگی انجاممنظور از دستورالعمل روش دستورالعمل: -1-1

 ند.تمام افرادي که در رسته هیات علمی داراي رابطه استخدامی با جهاد دانشگاهی هستعضو هیات علمی:  -2-1

 جهـاد ي اعضـا شـغلی  اجرایـی و مبـانی علمـی آمـوزش     ساختار و فرآینـد   منظور جزییاتراهنماي آموزش:  -3-1

 دانشگاهی است؛

 هـاي نامـه تـابع مقـررات و آیـین    راکـز مو احـدها  و ها،ها، پژوهشکدهپژوهشگاهها،نبه تمامی سازما واحد سازمانی: -4-1

 ؛شوداطالق می دانشگاهیجهاد

دریافـت  مشـمول  اغل بـوده و  شـ  جهـاد دانشـگاهی  هاي مدیریتی و سرپرستی پستافرادي که در تمامی  :مدیران -5-1

 ؛باشندیمالعاده شغل مدیریتی فوق

  دستورالعمل : اهداف)2ماده (

 هاي آموزشی؛فعالیت فرآیندها و مند کردننظام -1-2

 هاي آموزشی؛دورهاثربخشی ی و ارزیاب اجرا ،تدوینطراحی، ایجاد وحدت رویه در تعریف،  -2-2

 واحدهاي سازمانی؛استفاده از ظرفیت مشارکت هاي آموزشی با ارتقاي کیفی فعالیت -3-2

   .استفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی و تخصصی واحدهاي سازمانی -4-2

  ): رویکرد آموزش3ماده (

رویکرد آمـوزش  "و  "2آموزش مبتنی بر شایستگی"تلفیقی از رویکرد  ،دانشگاهی جهاداعضاي هیات علمی نظام آموزش رویکرد 

 کـه  اسـت  ذکـر  انیشـا  .شودهاي شغلی طراحی و اجرا میصورت پودمانی و بر اساس شایستگیبه ها. لذا آموزشاست"3پودمانی

    .باشدینم یعلم اتیه ياعضا یلیتحص رشته با مرتبط یعلم - یتخصص يهاآموزش شامل هاآموزش نیا

  آموزش استاندارد): 4ماده (

 ایـن . شودمی حیطرا ،کیفیت با آموزش اهداف به دستیابی براي که نشانگرهایی و  هاشاخص از است عبارت آموزش استاندارد

 آمـوزش  حـوزه  ممیـزي  و ایشپـ  اثربخشـی،  ارزیابی اجرا، ریزي،برنامه گذاري،سیاست مختلف هايبخش اساس بر استانداردها

  .شودتصویب و جهت اجرا ابالغ می آموزش راهبري کمیته توسط و شدهطراحی

                                                           
عنوان یک اصطالح کلی مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت و از سـایر راهبردهـاي توانمندسـازي ماننـد         ذکر است در این دستورالعمل، آموزش به شایان  1

  د.گري (کوچینگ) و مرشدگري (منتورینگ) نیز استفاده خواهد شمربی
٢ Competency Based Training(CBT) Approach 
٣ Modular Approach 
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  .......................................پیوست: 

   دامنه شمول: دومبخش 

  مخاطبان دامنه شمول): 5ماده (

صـورت  بـه  دستورالعمل کلیه اعضاي هیات علمی جهاد دانشگاهی است که داراي رابطه اسـتخدامی این مخاطبان دامنه شمول 

    د.نباشقراردادي، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی می

 هاي آموزشی): دامنه شمول دوره6ماده (

  دهاي آموزشی گذرانده شده داخل جهادوره -6-1

  نامهنهاي گذرانده شده پس از تصویب آییدوره -6-1-1

 شدهشود، اعضاي هیات علمی از کلیه مزایاي مطرحنامه گذرانده میهاي آموزشی که پس از تصویب و ابالغ آییندوره

  شوند.در دستورالعمل برخوردار می

  نامههاي گذرانده شده قبل از تصویب آییندوره -6-1-2

صوب مطابق عناوین موزشی گذرانده شده توسط اعضاي هیات علمی در داخل جهاد دانشگاهی که هاي آمکلیه دوره

نامه آموزش و سال (از زمان تصویب آیین 3کمیته راهبري باشد، به شرطی که از زمان گذراندن آن بیش از 

یی ر کمیته اجرادوافقت ) نگذشته باشد، با ارائه مدارك و مستندات مربوط و طرح و م1397توانمندي اعضا در سال 

  شود.و کارگروه و تائید کمیته راهبري، پذیرفته می

  هاي گذرانده شده خارج از جهاددوره -6-2

 3بیش از  اند به شرطی کههاي آموزشی مرتبط با عناوین مصوب که اعضاي هیات علمی در خارج از جهاد گذراندهدوره

ائید جرایی و تمیته اویب اعتبار مرکز برگزارکننده توسط کارگروه و کسال از زمان گذراندن آن نگذشته باشد و نیز تص

  پذیرش است؛کمیته راهبري قابل

که توانمندي داخلی جوابگوي دوره مدت خارج از کشور، درصورتیهاي آموزشی کوتاه: شرکت در دوره1 تبصره

راهبري و  ا کارگروه) و تصویب در کمیتهرخواست از سوي واحد سازمانی (کمیته اجرایی یدالذکر نباشد، با طرح فوق

ده و بیرخانه بودشود. مهلت زمان اعالم نظر کمیته راهبري حداکثر دو ماه از ثبت تائید رئیس جهاد دانشگاهی انجام می

  حد سازمانی است.ها بر عهده واگذاري در این دورهشود. سرمایهدر صورت عدم اعالم، مصوب تلقی می

 خارج و جهاد لداخ نیهمچن و یخارج و یداخل شیهما از اعم( یعلم يهاشیهما در مقاله ئهارا و شرکت: 2 تبصره

  .شودینم یتلق یشغل یآموزش دوره عنوانبه) جهاد از

      ارکان و مدیریت آموزش: سوم بخش

  : ارکان آموزش)7ماده (

  است.نامه آموزش مشخص شدهها در آییناست که اعضا و شرح وظایف آن ارکان آموزش در جهاد دانشگاهی شامل موارد زیر

 ؛و توانمندسازي آموزش کمیته راهبري .1

 ؛آموزش کارگروه معین .2

 .و توانمندسازي آموزش کمیته اجرایی .3

وص کمیتـه  احکام اعضاي حقیقی کارگروه معین توسط معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاد دانشگاهی و در خصـ  :1 تبصره

  نی به مدت دو سال صادر می شود. تمدید احکام بالمانع است.اجرایی توسط رئیس واحد سازما
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  ..........................................تاریخ: 

  .......................................پیوست: 

  آموزش: مدیریت )8ماده (

واحـدهاي   عهده معاونـت پشـتیبانی و مـدیریت منـابع و در     دانشگاهی بر در جهاداعضاي هیات علمی آموزش  یندآفر مدیریت

    شود.پیگیري می ی وربط هماهنگذي هايباشد و توسط دبیرخانهسازمانی بر عهده معاونت پشتیبانی می

منـابع   انی و مـدیریت معاونت پشتیب و امور اداري کمیته راهبري و کارگروه معین در اداره کل منابع انسانی : دبیرخانه1 تبصره

 شود.تشکیل می یسازمان يواحدها یبانیپشت معاونتدر  ییاجرا تهیکم رخانهیدبدفتر مرکزي و 

      فرآیند آموزش: چهارمبخش 

  گذاري آموزشسیاست :)9ماده (

ین راهبردهاي جهـاد  ، برنامه توسعه و همچناندازچشمجهاد دانشگاهی بر اساس  اعضاشغلی اف و راهبردهاي کالن آموزش اهد

  شود.دانشگاهی در حوزه منابع انسانی توسط کمیته راهبري تدوین و جهت اجرا ابالغ می

  ریزي آموزشیبرنامه :)10ماده (

هـا، تـدوین مـواد آموزشـی،     گیري درباره محتواي برنامهها، تصمیمنیازها، تعیین عناوین و اهداف برنامه بنديمشتمل بر اولویت

سـنجی،  فعالیـت نیاز  ریزي آموزشی شامل سـه ریزي براي ارزشیابی از برنامه است. برنامهریزي نحوه اجراي برنامه و برنامهطرح

  :است زیرهاي آموزشی به شرح طراحی آموزشی و تدوین برنامه

  نیازسنجی آموزشی: -10-1

ف عاد مختلو اب در سطوحي هیات علمی آموزشی اعضا نیازسنجی آموزشی اقداماتی شامل سنجش و تعیین نیازهاي

زمانی سطح واحد سا نیازسنجی آموزشی در شود.به تمام ابعاد شغل، شاغل و سازمان توجه مینیازسنجی . در است

صورت متمرکز از اي (بهتوسط کمیته اجرایی و در صورت ضرورت در سطح حوزهآن واحد هیات علمی براي اعضاي 

 ؛شودیسوي دفتر مرکزي) توسط کارگروه معین انجام م

ن بـراي  آو از نتـایج   شـده انجام) ماهديه زمانی مهرماه تا صورت ساالنه (در بازبهدر صورت نیاز نیازسنجی : 1 تبصره

  ؛شودفاده میتهیه و پیشنهاد برنامه آموزشی است

  طراحی آموزشی: -10-2

سازي و بدو انتصاب) ، آمادهخدمتت، ضمن خدم هاي آموزشی: توجیهی، بدودرسی (شامل دوره هايبرنامه طراحی

شود و می دصورت ساالنه توسط کمیته اجرایی و کارگروه به کمیته راهبري پیشنهابر اساس نیازسنجی آموزشی و به

هاي ورهددر طراحی . آیددرمیشی مصوب (دوره داراي کد) صورت دوره آموزراهبري بهدر صورت تصویب در کمیته 

پودمان،  نوان، عنوانکد، ع نظیراست شدهاشارهآموزشی به تمام عناصر مهم در آموزش دوره که در فرم تدوین دوره 

، مخاطبین، منابع سرفصلي، نوع ارزیابی، بندي اهداف رفتارنیاز، نوع، طبقه، اهداف، پیشموردنظرشایستگی 

  شود؛و ... توجه می موردنظر

گیرد و بازنگري و اصالح هاي آموزشی جدید بر اساس نتایج نیازسنجی آموزشی صورت میطراحی دوره: 1 تبصره

صورت موردي و مقطعی انجام و در هر دو حالت توسط کمیته اجرایی و کارگروه هاي آموزشی پیشین نیز بهدوره

  ؛شودبه کمیته راهبري ارسال میبراي تصویب 

هاي شغلی شود که رویکرد پودمانی و در راستاي شایستگیطراحی می صورتی بههاي آموزشی دوره :2 تبصره

  ؛ملحوظ شود

 شود.هاي آموزشی طراحی شده توسط معاونت آموزشی انجام میتایید محتوایی دوره: 3 تبصره
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  هاي آموزشی:انواع دوره -10-2-1

 انواع دوره آموزشی بر حسب زمان برگزاري:  -10-2-1-1

با اهداف و  عضاي هیات علمیاشود که با هدف آشنا ساختن هایی اطالق میبه آموزش :هاي توجیهیآموزشالف. 

توجیهی  محیط کار و نیزها، قوانین و مقررات استخدامی سازمانی و دانشگاهی و واحد محل خدمت آن وظایف جهاد

هاي مورد ها و پروژهرنامهو یا در ارتباط زمانی با ب طراحی و در بدو ورود به جهاد دانشگاهی رنامه)کاري (پروژه یا ب

 شود؛اجرا می نظر

بـراي تصـدي    هاي مـورد نیـاز  گردد که با هدف ایجاد شایستگیهایی اطالق میبه آموزش خدمت: بدوآموزش ب. 

هـاي  رود به خـدمت طراحـی و بعـد از گذرانـدن آمـوزش     جدید االستخدام در بدو و هیات علمی شغل توسط اعضاي

 شود؛توجیهی اجرا می

را  ي هیات علمیهاي مورد نیاز اعضاگردد که شایستگیهایی اطالق میبه آموزش خدمت: ضمنآموزش ج. 

 ؛شودو در طول خدمت اجرا میکند ایجاد تقویت می منظور انجام صحیح وظایف شغلبه

سازي منظور پرورش و آمادهگردد که بههایی اطالق میبه آموزش و بدو انتصاب:سازي هاي آمادهد. آموزش

هاي از اشتغال به پست قبلشود و می توانمندسازي مدیران اجرامنظور مستعد و همچنین به هیات علمی اعضاي

 ؛شوداجرا می و یا در بدو انتصاب مدیریتی

 ل وضعیت وتوجیهی در فرآیندهاي ارتقا، انتصاب و تبدی هاي بدو خدمت وامتیازات گذراندن دوره :1 تبصره

  شود.) لحاظ نمی12همچنین مزایاي مترتب در ساز و کارهاي انگیزشی(موضوع ماده 

  انواع دوره آموزشی بر حسب محتواي دوره: -10-2-1-2

وده و ند که مرتبط با شغل خاصی نبهایی هستدوره هاي آموزشی عمومی (سبک زندگی کاري):الف. دوره

  شوند؛بیشتر معطوف به سبک زندگی کاري اعضاي جهاد دانشگاهی می

که به منظور ارتقاي شده  تلقی وظایفعنوان مبناي انجام هایی هستند که بهدوره هاي آموزشی پایه:ب. دوره

و شود یماعضاي هیات علمی و مدیران طراحی و اجرا نگرش، دانش و مهارت مرتبط با وظایف مشترك (پایه) 

  تواند در انجام کارا و اثربخش کار مؤثر باشد؛می

 طورشغل بوده و بهاختصاصی  با حوزه هایی هستند که کامالً مرتبط دوره هاي آموزشی اختصاصی:ج. دوره

 نجام وظایف شغلی شود.در اتواند باعث توانمندي اعضاي هیات علمی قیم میمست

  آموزشی: هايتدوین برنامه - 10-3

 .شودصورت ساالنه توسط کمیته اجرایی انجام میآموزشی بر اساس نیازسنجی آموزشی و به هايمهبرنا تدوین

 صورتبهکمیته راهبري تائید هاي آموزشی توسط کارگروه معین صورت گرفته و پس از بندي برنامه: جمع1تبصره 

  شود؛تقویم آموزشی به واحدهاي سازمانی ابالغ می

 نیازهاي یترعاا با ر اساس اعالم قبلی و موارد مندرج در تقویم آموزشی، سرانه آموزش رواحد سازمانی ب :2 تبصره

سرانه گیرد. هاي سازمانی) در نظر میعدالت آموزشی (توزیع عادالنه آموزش بین همه اعضا و پستسازمانی و 

 قفل ستکمی ورتصدر  .استدر سال  ساعت 80حداکثر ساعت و براي مدیران  60حداکثر  آموزش براي هر عضو

ساعات  .باشدنمینیز عد نخواهد نشد و قابل انتقال به سال ب محاسبهآموزشی گذرانده شده  هايمازاد دورهالنه، اس

شی د مشمول سقف ساعات آموزنشواجرا می نیازسنجی و متمرکز توسط دفتر مرکزي صورتبههاي آموزشی که دوره

  د.نباشاین تبصره نمی
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مجاز است و این  درصد) در تقویم آموزشی توسط کمیته اجرایی و کارگروه 20(تا حداکثر  زئیج: تغییرات 3 تبصره

هاي آموزشی را به ، با ذکر دالیل، دورهدنظرمورهاي آموزشی به دوره ضرورت و نیازتوانند در صورت دو رکن می

 شود.میدرج واحد سازمانی کمیته راهبري اعالم و در صورت تصویب، در تقویم آموزشی 

 شیآموز هايبرنامه اجراي: )11( ماده

  شود.م میهاي الزم در سه مرحله زیر انجاو پشتیبانی هااقدام طبق تقویم مصوب هاي آموزشیبراي اجراي مطلوب برنامه

 ؛قبل از اجراي آموزش - 11-1

  ؛حین اجراي آموزش - 11-2

  ؛پس از اجراي آموزش -11-3

هاي ریزي و اجراي دورهبرنامهجهیزات موردنیاز تزمان، مکان، امکانات و ، فراگیر، مدرس، ها در ارتباط با محتوااین فعالیت

بندي یمتقس یخارج از سازمان ی و یاداخل سازمان التدو حدر  ها و پشتیبانی الزم در مراحل مذکوراقدام .است آموزشی

ته اجرایی هاي آموزشی، کمیجراي دورهارتقاي کیفی ا منظوربه پذیرد.انجام می مدیریت آن توسط کمیته اجرایی که استشده

  نماید.میارسال  ذکرشده چارچوب مراحلدر را  و مجریان مدرسین ،نظرات فراگیران هاي ارسالیگزارشدر 

 ارزیابی اثربخشی آموزشی :)12( ماده

  اس فرایند پنج سطحی زیر انجام خواهد شد:هاي آموزشی بر اسارزیابی اثربخشی دوره

  :4. ارزیابی واکنش1 سطح - 1-12

اصله پس از کنندگان نسبت به برنامه آموزش اختصاص دارد. این ارزیابی بالفارزیابی در این سطح به واکنش شرکت

   .رکز استهاي فوري افراد متمسی واکنششود و بر بررپایان دوره آموزشی انجام می

و با  صدیان آموزش در پایان دوره آموزشیس و متکنندگان در دوره آموزشی، مدرارزیابی این سطح توسط شرکت

  شود.نظارت کمیته اجرایی انجام می

  :5. ارزیابی یادگیري2 سطح -2-12

ز در دو کنندگان در دوره آموزشی اختصاص دارد. این ارزیابی نیارزیابی در این سطح به میزان یادگیري شرکت

ین سطح اشود. ارزیابی آموزشی (سنجش پایانی) انجام میمرحله آغاز دوره (سنجش آغازین) و پس از پایان دوره 

 .شودتوسط مدرس و در پایان دوره آموزشی و با نظارت کمیته اجرایی انجام می

  :6. ارزیابی رفتار3سطح  - 3-12

) متمرکز کنندگانارزیابی در این سطح به میزان تأثیرات دوره در رفتار مرتبط با شغل اعضاي هیات علمی (شرکت

است. ردهپیدا ک اعضاي هیات علمی (عملکرد شغلی) پس از طی دوره به چه میزان تغییر است. بدین معنا که رفتار

ز پایان ازمان الزم ذینفعان) و پس از گذشتن مدت ارزیابی این سطح توسط مدیر مستقیم (و در موارد لزوم سایر

 .شوددوره آموزشی و با نظارت کمیته اجرایی انجام می

  :7. ارزیابی نتایج آموزش4سطح  - 4-12

ط کارگروه شود. این سطح توسارزیابی در این سطح به میزان تأثیر آموزش به عملکرد (نتایج) سازمانی مربوط می

  شود.طور ادواري انجام میاجرایی و بهمعین و با همکاري کمیته 

                                                           
٤Reaction    
٥  learning 
٦  Behavior  
٧  Result 
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  :8گذاري آموزش. نرخ بازگشت سرمایه5سطح  -5-12

نی ره زماارزیابی در این سطح به میزان سرمایه صرف شده در حوزه آموزش و نرخ بازگشت آن بعد از یک دو

طور ادواري انجام به شده، اختصاص دارد. این سطح نیز توسط کارگروه معین و با همکاري کمیته اجرایی وتعیین

  شود.می

  ): پایش و ممیزي آموزش13( ماده

  پایش-13-1

، حصول شمنظور از پای در جهت ارتقاي کیفیت آموزش است. موردنیازبراي گردآوري اطالعات پایش ابزاري 

 یاي آموزشهفعالیتشود. می؛ مدیریت و اجرا شدهطراحیگونه که اطمینان از این امر است که فرآیند آموزش همان

هاي هاي آموزشی)، اجراي برنامهبرنامهتدوین  وریزي (شامل نیازسنجی، طراحی برنامه مانند واحدهاي سازمانی

 قرارازنگري شود و بر اساس نتایج آن فرایند آموزشی موردبپایش و ارزیابی میآموزشی و ارزیابی اثربخشی آموزشی 

ین و با توسط کارگروه معپایش  .شودانجام می واحدهاي سازمانی یزشهاي آموفعالیت بنديو همچنین رتبه گیردمی

  شود.طور ادواري انجام میهمکاري کمیته اجرایی و به

  ممیزي - 13-2

ل شامشود. ممیزي آموزش ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش در جهاد دانشگاهی انجام می با هدفممیزي آموزش 

 هاي آموزشی)، اجرايبرنامهتدوین زي (شامل نیازسنجی، طراحی و ریگذاري، برنامهتمام فرآیندهاي سیاست

اي بر استاندارده منطبق ،یند ممیزي آموزشآ. در فرشودمیهاي آموزشی و ارزیابی اثربخشی آموزشی برنامه

هاي و فعالیت شدهانجامو معیارها  هاشاخصابعاد،  وسازي، الزامات، سطوح کلیه مراحل مستندسازي، پیاده، آموزشی

دیریت می و نمعاونت پشتیبا گیرد.قرار می بنديرتبهو  موردبررسیواحدهاي سازمانی بر اساس این نتایج  یآموزش

یز آموزش تربیت ممآموزشی هاي برگزاري دوره فراهم آوردن زمینه الزم اجراي ممیزي آموزش نظیر منابع نسبت به

توسعه و هاي ارزیابی برنامه چارچوب بر اساسطور ادواري بهتوسط کارگروه معین و ممیزي آموزش  نماید.می اقدام

  شود.انجام میساالنه جهاد دانشگاهی 

توسط کمیته راهبري ش در قالب راهنماي آموز (فرایند آموزش) این بخشمربوط به  ها و ضوابطفرم :1تبصره

  شود.اجرایی و کارگروه معین ابالغ میبه کمیته تدوین و براي اجرا 

      هاي انگیزشیها و سازوکارم: الزامبخش پنج

   هاالزام :)14( ماده

جذب، ترفیع پایه ساالنه، ارتقاي مرتبه، انتصاب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیات علمی، عالوه بر رعایت مقررات 

  .استمربوط، منوط به رعایت بندهاي این ماده نیز 

  این دستورالعمل الزامی نیست.رعایت مفاد این ماده در سال اول اجراي  :1تبصره 

از شـروع بـه کـار در جهـاد      پـس  جدیـد حـداکثر سـه مـاه،     : هر یک از اعضاي هیات علمی استخدامجذب -14-1

  هاي توجیهی و بدو خدمت را بگذراند.  دوره آموزش ستبایمیدانشگاهی، 

، ارتقا، پایه ترفیعمانند  ی یدهادر فرآین )جذب اعضاي هیات علمی(براي ها گذراندن این دوره امتیازات :1 تبصره

  شود.) لحاظ نمی15انگیزشی (موضوع ماده کارهاي سازوانتصاب و تبدیل وضعیت و همچنین مزایاي مترتب در 

                                                           
٨  ROI 
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  :ي مرتبهارتقاترفیع پایه ساالنه و  - 14-2

ازات الزم امتیرایط و ش: هر یک از اعضاي هیات علمی ، براي ترفیع، عالوه بر کسب سایر ساالنه ترفیع پایه -الف

ا با رل زیر هاي ذیربط، باید حداقل معادل ساعات آموزشی مندرج در جدوها و دستورالعملنامهمندرج در آیین

  موفقیت گذرانده باشد.

  

  ساعت آموزشی  مدرك تحصیلی پایه

  12  کارشناسی ارشد

  16  و باالتر  دکتري

  

، عالوه بر کسب سایر شرایط و امتیازات الزم مندرج تقاار، براي : هر یک از اعضاي هیات علمی9ي مرتبهارتقا -ب

 راسنوات موردنیاز ساعات آموزشی درصد تجمیع  120هاي ذیربط، باید حداقل معادل ها و دستورالعملنامهدر آیین

  با موفقیت گذرانده باشد.(طبق فرمول زیر) 

  

مان حداقل مدت ز  * ٢ -١٤میزان ساعات آموزشی مربوط در بند الف ماده 
   ١٫٢  * الزم برای ارتقای عضو

  

  شود.ظیر بازآموزي پزشکی مشمول این ساعات نمیهاي بازآموزي ندوره :1 تبصره

ر گرفته دستورالعمل در نظ اجرايبعد از تاریخ عضو تا ارتقاي  ماندهیباقهاي میزان ساعات متناسب با سال: 2 تبصره

  خواهد شد.

ایشی و رسمی آزم اردادي به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشییت از قربراي تبدیل وضع: تبدیل وضعیت -14-3

رج در زم مندبه رسمی قطعی و نیز تمدید قرارداد، هر یک از اعضا عالوه بر کسب سایر شرایط و امتیازات ال

را  ازسنوات موردنیدرصد تجمیع ساعات آموزشی  120ربط، باید حداقل معادل هاي ذيها و دستورالعملنامهآیین

  موفقیت گذرانده باشد. با ،2-14مشابه فرمول بند ب ماده ،

  صورت زیر است:انتصاب براي مشاغل عادي و مدیریتی به:  انتصاب -14-4

                                                           
 گذراندن دییتأ به منوط ،یعلم أتیه ياعضا یاستخدام تیوضع لیتبد و مرتبه ارتقاء يتقاضا یبررس ندیفرآ روعشتوضیح:  ٩

  .ستامدیرکل منابع انسانی و امور اداري  توسط ازین مورد یآموزش ساعات
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هر یک از اعضا، براي انتصاب به شغل جدید در طول خدمت، عالوه بر کسب  اعضا):( مشاغل عادي - 14-4-1

ساعت  20، باید حداقل معادل ربطهاي ذيها و دستورالعملنامهنسایر شرایط و امتیازات الزم مندرج در آیی

  آموزشی مرتبط با رشته شغلی جدید حداکثر ظرف مدت شش ماه با موفقیت گذرانده باشد.

م مندرج صاب به مشاغل مدیریتی، عالوه بر کسب سایر شرایط و امتیازات الز: براي انتمدیریتی مشاغل - 14-4-2

، 2-13ر جدول بند هاي آموزشی مندرج دو نیز سپري نمودن ساعات/دوره ربطذيهاي تورالعملها و دسنامهدر آیین

  باید حداقل ساعات آموزشی مندرج در جدول زیر را با موفقیت گذرانده باشد.

    

  ساعت/دوره آموزشی اختصاصی  سطوح مدیران

  16  پایه

  24  میانی

  32  ارشد

  

آموزشی از هاي اي تقدیر از مشارکت فعاالنه و با انگیزه اعضاي هیات علمی در دورهبر :ساز و کارهاي انگیزشی :)15( ماده

  شود:زیر استفاده می هايمشوق

 2یافت گواهینامه نوع و در آموزشی پودمان هر ساعات مجموعه گذراندن ازاي به: مادي پاداش ارائه -15-1

   ؛شود(پودمانی) مبلغی به عنوان پاداش مادي پرداخت می

می  و ابالغ تعیین : میزان پاداش مادي براي هر ساعت پودمان آموزشی در هر سال توسط کمیته راهبري1 رهتبص

  شود؛

یا در آزمون  و نمایندمی ارائه جهاد از خارج نامه دوره آموزشیگواهی ي کهافراد براي مذکور مزایاي: 2 تبصره

  .شودمی نصف ،کنند پودمانی شرکت

  آموزشی هايامهنگواهیارائه  -15-2

  باشد:نوع می 3شود و شامل دار) صادر می هاي کدهاي آموزشی مصوب (دورهآموزشی براي دوره امهینگواه

هاي آموزشی مصوب و مندرج در تقویم نامه، براي دورهاین گواهی: (دوره آموزشی)1نامه نوع گواهی -15-2-1

و در  تدرصد اس 70ه آموزشی، ولی در آزمون پایان دورشود؛ حدنصاب قبآموزشی و توسط واحد سازمانی صادر می

ی در درصد ساعات دوره)، عدم کسب حدنصاب قبول 25در دوره (بیش از صورت عدم حضور اعضاي هیات علم 

ت بار دیگر در آزمون مربوط شرکت نماید (در صورتواند صرفاً یکآزمون و عدم شرکت در آزمون پایان دوره، عضو می

در آزمون  درصد است؛ همچنین شرکت 80مجدد) لیکن حدنصاب قبولی براي این دسته از افراد  برگزاري آزمون

 ن در هرسالن آزموبراي بار سوم و بیشتر (در صورت برگزاري آزمون) با پرداخت هزینه میسر است. میزان هزینه ای

  شود.توسط کمیته راهبري اعالم می

هـاي آموزشـی   هاي صادرشـده دوره نامه، براي مجموعه گواهیگواهی این: (پودمانی) 2نامه نوع گواهی -15-2-2

 .شـود توسط معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع دفتر مرکـزي صـادر مـی    ،دهد) که تشکیل یک پودمان را می1 نوع(

اقـدام بـه برگـزاري     هرسـال توانـد در  ، معاونـت پشـتیبانی و مـدیریت منـابع، مـی     ي هیات علمیمنظور رفاه اعضابه

توانند بدون سال و باالتر) می 5 باسابقهنماید. اعضا ( 2نامه نوع هاي پودمانی) براي دریافت گواهیهایی (آزمونزمونآ

درصـدي در هـر پودمـان)     80ها شرکت و در صورت موفقیت (اخذ نمره هاي آموزشی، در این آزمونشرکت در دوره
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شـرکت نماینـد و   بـه صـورت رایگـان    توانند در هر پودمـان  می اربیکرا دریافت نمایند. اعضا فقط  2نامه نوع گواهی

  شود.می تعیینتوسط کمیته راهبري  هرسال. میزان هزینه این آزمون در استشرکت مجدد با پرداخت هزینه میسر 

هاي صادرشده پودمانی نامهنامه بر اساس مجموع گواهیاین گواهی: (شایستگی) 3نامه نوع گواهی - 15-2-3

نامه شود. گواهیهاي مرتبط با شایستگی) و توسط معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع دفتر مرکزي صادر مینی(پودما

ظایف، وبهینه  براي انجام در یک شغل موردنیازهاي به مجموعه دانش، مهارت، توانمندي و ویژگی، شایستگی شغلی

 شود؛میاطالق شده، هاي آموزشی ارائه پودمانی که در قالب

  .شودتدوین و جهت اجرا ابالغ می توسط کمیته راهبري 3و  2، 1هاي نوع نامهقالب گواهی :1 بصرهت

 دریافت و گذراندن صورت در باالتر تحصیلی مقطع یک مزایاي ارائهزایاي مقطع تحصیلی باالتر: م - 15-3

  است. شرح جدول زیر (شایستگی) به 3 نوع گواهینامه

    

آخرین مدرك تحصیلی 

  پذیرشمورد 

حداقل مدت (سال) زمان 

  الزم براي دریافت مشوق
  نوع مشوق

  سال 8  فوق لیسانس
 دریافت مزایاي دکتري

  پایه) 3(معادل 

  پایه) 2دریافت مزایا (معادل  سال 5  و باالتر دکتري

  

  استفاده کند؛ تواندمی 3گواهی نوع  2 از مزایاي تا خدمت طول در فرد یک :1 تبصره

ظیر مدارك مقطع دار دانشگاهی ن استثنايبهارائه نمایند ( را جهاد از خارج هايه گواهی دورهافرادي ک :2 تبصره

ل مدت درصد به حداق 5درصد دوره آموزشی گذرانده شده معادل  10ر به ازاي ه )کاربردي- دانشگاه جامع علمی

  شود؛در جدول باال اضافه می شدهدرج

  ؛نیست ه سایر مقاطعرفاً براي یک مقطع تحصیلی بوده و قابل تسري بمندرج در جدول باال ص زمانمدت :3 تبصره

انی و معاونت پشتیب تائیدسازمانی و  عمل به پیشنهاد رئیس واحدهاي مندرج در دستورالدریافت مشوق: 4تبصره 

  شود.مدیریت منابع انجام می

واحدهاي هیات علمی در  اعضايآموزش  ندرکارانادیران و دست ماز : آموزش انیمتصدتقدیر از  -15-4

ها و تقویم آموزشی موفق عمل هاي آموزشی و اجراي موفق برنامهسازمانی سرآمد که در پیشبرد اهداف و برنامه

  .شودممیزي تقدیر میو اند بر اساس نتایج پایش نموده

    بخش ششم: مدیریت اطالعات آموزش

  ): سامانه آموزش16ماده (

رکیبی از تهاي آموزش، سامانه آموزش مجموعه یا آیند آموزش و همچنین مستندسازي فعالیتمنظور تسهیل در مدیریت فربه

ز طریق آن ااندازي شده تا توسط معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع راه مؤثرعنوان ابزاري افزار در قالبی یکپارچه بهاجزا یا نرم

ها و اطالعات داده تمامیو کارگروه معین کمیته اجرایی شود. راهبري و پیگیري اعضاي هیات علمی فرآیندهاي آموزش 

  د.ننمایمی روزرسانیبهآموزش را در قالب سامانه آموزش ذخیره، پردازش، نگهداري و 
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  ): شناسنامه آموزش17ماده (

ات العه و اطشناسنامه آموزشی تهیه نمود ي هیات علمی واحد سازمانی،کمیته اجرایی موظف است براي هر یک از اعضا

ت وه بر مشخصاالکترونیکی) عال در شناسنامه آموزشی (کاغذي و یا روز نماید.و به موردبازنگريمستمر  طوربهرا  هاآنآموزشی 

هاي گذرانده شده ها) و آموزشو شایستگی هاپودمانیها، (دوره موردنیازهاي ، آموزشي هیات علمیفردي و استخدامی اعضا

  شود.اهی) گنجانده می(داخل و خارج از جهاد دانشگ

  هاي اطالعاتی): بانک18ماده (

هاي ورهمدرسان و د، رمعتب مؤسساتها و اطالعات سازمان نظیرهاي مختلف استفاده بهینه از اطالعات در زمینه منظوربه

  شود.هاي اطالعاتی تشکیل میآموزشی بانک

  .شودغ میتدوین و براي اجرا ابالي توسط کمیته راهبر این بخشمربوط به  ها و ضوابطفرم: 1 هتبصر

 بخش هفتم: مقررات عمومی

  گذاري در آموزش): سرمایه19ماده (

هاي توسعه و بودجه ساالنه است. این گذاري در آموزش از محل اعتبارات جهاد دانشگاهی و در چارچوب برنامهسرمایه

تر درصد درآمدها کم 0,5ا پایان برنامه توسعه از حداقل اي باشد که در واحدهاي سازمانی تگونهبایست بهگذاري میسرمایه

  نشود.

 /5است  منابع مجازکرد واحدهاي سازمانی در امر آموزش اعضا، معاونت پشتیبانی و مدیریت  در صورت عدم هزینه :1 تبصره

  .مایدتا سه درصد از بودجه (اعتبارات) مصوب ساالنه واحد را کسر و در امر توسعه آموزش اعضا صرف ن 0

  یهاي آموزش): حمایت دفتر مرکزي از فعالیت20ماده (

هاي آموزشی گذاري برگزاري دورهدرصد سرمایه 50تا  20در راستاي کمک و جلب مشارکت واحدهاي سازمانی، دفتر مرکزي 

ریزي، امههاي کمیت و کیفیت آموزشی (مواردي نظیر نیازسنجی، برنمورد درخواست واحدهاي سازمانی را بر اساس مالك

وسط تی ساالنه تکند. نرخ یا مبلغ حمایو برقراري عدالت آموزشی) تأمین و پرداخت می اجراي تقویم آموزشی، ارزیابی آموزشی

  شود.کمیته راهبري تعیین و ابالغ می

ر آموزشی د نتهاي دریافت شده از معاوکمیته راهبري در ابتداي هرسال و بنا به پیشنهاد کارگروه معین و گزارش :1تبصره 

  کند.ابالغ می وساعت تصویب  -هاي آموزشی را بر اساس نفرها، نرخ حمایتی دورهالزحمهها و حقمورد هزینه

صورت شود، بهصورت متمرکز (توسط دفتر مرکزي) نیازسنجی و اجرا میهاي آموزشی که بهگذاري دورهسرمایه :2تبصره 

  .شوددرصد توسط دفتر مرکزي انجام می 100

درصد ضریب  20براي تشویق مشارکت و همکاري بین واحدي در اجراي دوره هاي آموزشی، واحدهاي سازمانی از  :3تبصره 

  شوند.شده برخوردار میافزایشی نرخ هزینه تمام

و ردار برخو هاي کمدر راستاي توسعه متوازن منابع انسانی و تحقق عدالت آموزشی، واحدهاي مستقر در استان: 4تبصره 

درصد  30رسد) از صورت ساالنه در کمیته راهبري به تصویب میها بهنفر عضو (که لیست آن 50واحدهاي داراي کمتر از 

زمان امکان پذیر طور همبه 4و  3شوند. برخورداري از ضریب افزایش تبصره شده برخوردار میضریب افزایشی نرخ هزینه تمام

  شود.رفته مینیست و صرفا باالترین ضریب در نظر گ
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  ): مقررات اداري21ماده (

گزاري در (در صورت بر کاراضافهشود و پرداخت ساعات کاري تلقی می عنوانبههاي آموزشی ساعات شرکت در دوره - 21-1

  زمان خارج از ساعات کار) بالمانع است.

اس رافیایی محل خدمت، بر اسهاي آموزشی خارج از منطقه جغدر صورت لزوم شرکت اعضاي هیات علمی در دوره -21-2

  .نع استشود و پرداخت حق مأموریت بالمام مینامه مأموریت اداري اقداآیین

  آموزشسپاري ): برون22ماده (

رج از توان به مجري خارا می ي هیات علمیاعضاآموزشی  هاياجراي بخشی از فعالیتچابک سازي فرایند آموزش  منظوربه

  واگذار کرد. یجهاد دانشگاه

  .شودو براي اجرا ابالغ می تصویبکمیته راهبري  سپاري توسطضوابط برونها و فرم :1 تبصره

  

امی رسید به تائید شوراي اداري و استخد 16/09/1399تبصره در تاریخ  30ماده و  22بخش  7این دستورالعمل در 

  شود.یر ملغی اعالم میر مقررات مغاسای االجرا است.الزم ،تصویب رئیس جهاد دانشگاهی از تاریخ فوق بر اساسو 

  


