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بخش اول  :سایر موارد مهم

 -1با توجه به اینکه امکان ثبت نام برخی از دوره ها  ،توسطط کارکنان از طریق سططامانه یکرار ه کارمنف اراه
گردیفه ا ست  ،ضروری ا ست کليه کارمنفان حفاقل هفته ای یکبار به سامانه کارمنف مراجعه و ن سبت به ثبت نام و
شرکت در دوره های مجاز اقفام نماینف .

 -2پيرو بخشنامه و دستورالعمل سال گذشته  ،کارکنانی که در دوره های آموزشی حضوری ثبت نام نموده وليکن به دالیلی
غيبت نماینف  ،غيبت آنان غير موجه محسوب شفه و ضمن اینکه دوره مذکور در کارنامه آموزشی آنان ثبت نخواهف گردیف
از سقف ساعات آموزشی مصوب آنان (به ميزان ساعت دوره ثبت نام شفه ) کاسته خواهف شف  .ضمنا کارکنان می تواننف
تا  1روز قبل از برگزاری در صورت عفم تمایل به شرکت در دوره  ،انصراف خود را از طریق سامانه کارمنف ثبت نماینف
تبصره  :غيبت کارکنان در موارد اضطراری و غير مترقبه ماننف اوت بستگان درجه یك (همسر  ،ارزنف  ،پفر و مادر  ،برادر و خواهر) با
ارائه مفارک مستنف و تشخيص مفیریت منابع انسانی موجه محسوب می گردد .
 -3ثبت نام کارکنان در دوره های آموزشی حضوری بایستی توس مسوول آموزشی با اطالع رسانی قبلی کارمنف و موااقت
مفیر مجموعه صورت پذیرد و ثبت نام کارمنفان بفون اطالع قبلی آنان  ،مغایر با قوانين و مقررات آموزش می باشف .

 -4با توجه به اینکه ثبت نام کارکنان با هماهنگی قبلی آنان صورت می پذیرد و کارمنفان می تواننف از طریق سامانه کارمنف
دوره های ثبت نام شفه خود را مشاهفه نماینف  ،لذا ارسال پيامك به منظور اطالع رسانی به آنان ضرورتی نفاشته و ارسال
پيامك صراا در خصوص تغيير تاریخ و یا مکان برگزاری دوره امکان پذیر می باشف .

 -5کارکنانی که تا مهلت مقرر در دوره های آموزشی حضوری یا غير حضوری ثبت نام نگردیفه انف  ،مجاز به شرکت در دوره
نمی باشنف و امکان صفور گواهينامه برای آنان ميسر نخواهف بود .

 -6یادآوری می گردد کارکنانی که تمایل داشته باشنف دوره های آموزشی مازاد بر سقف مجاز طی نماینف عالوه بر اینکه دوره
آموزشی طی شفه در کارنامه آموزشی آنان ثبت نمی گردد بایستی از مرخصی ساالنه خود استفاده نماینف

 -7با توجه به اینکه ساعات تفریس مفرسين  ،به صورت خودکار و همزمان با ریز نمرات شرکت کننفگان در سامانه ثبت می
گردد  ،اعالم نام ارد دیگری غير از مفرس واقعی عالوه بر تضييع شفن حقوق مفرس واقعی به عنوان یکی از مصادیق
تخلف اداری نيز محسوب می گردد  ،ضمنا صفور گواهينامه تفریس جهت مفرسين ضرورتی نفاشته و صراا زمانی کاربرد
خواهف داشت که مفرسين تمایل داشته باشنف از مزایای حق التفریس استفاده نماینف

 -8پيرو بخشنامه شماره  22/436688 :مورخ  22/12/11 :تا ابالغ دستورالعمل و شرای جفیف از سوی وزارت متبوع صفور
گواهينامه نوع دوم همچنان ممنوع می باشف .
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 -2با عنایت به اینکه ساعات دوره های آموزشی در احکام کارگزینی  ،نمره ارزشيابی  ،ارتقاء شغلی و  ...محاسبه می گردد
و حذف و اضااه نمودن دوره های آموزشی  ،موجب اشتباه شفن موارد اوق الذکرمی گردد لذا حذف دوره های آموزشی
به منظور ثبت نام در دوره های جفیف امکان پذیر نخواهف بود .
 -11با عنایت به بنف  31مورخ  21/7/12هيات امناء محترم دانشگاه  ،سقف پذیرش ساعات آموزش  ،مربوط به ابالغهای
صادره به شرح جفول ذیل می باشف و کليه کارکنان دارای ابالغ می تواننف از مزایای ابالغ خود تا سقف تعيين شفه
بهره منف گردنف.
ردیف

مفرک تحصيلی

سقف ساعات آموزش در سال

سقف پذیرش استفاده از ابالغ

1

تا مفرک تحصيلی اوق دیرل

 151ساعت

 75ساعت

2

ليسانس

 131ساعت

 65ساعت

3

اوق ليسانس و باالتر

 121ساعت

 61ساعت

 -11با توجه به غير اعال شفن سامانه رشف جهت نيروهای شرکتی و عفم امکان ثبت نام این ااراد از طریق سامانه آموزش ،
بفینوسيله اعالم می گردد شرکت آنان در دوره های آموزشی تا اطالع ثانوی بالمانع و صفور گواهينامه به صورت داخلی
برای آنان الزامی است

 -12یادآوری می گردد با توجه به ماده  11دستورالعمل نظام آموزش و توانمنف سازی منابع انسانی ،واحفهایی که بفون
هماهنگی با واحف تحقيق وتوسعه وآموزش ،اقفام به برگزاری دوره های آموزشی نماینف دوره های برگزار شفه ااقف امتياز
و اعتبار الزم خواهف بود و مسئوليت پاسخگویی به کارکنان ذینفع به عهفه مسوول برگزار کننفه خواهف بود .

بخش دوم :نحوه اجراي دوره هاي توجیهي بدو استخدام
دوره توجيهی بفو استخفام در سال جاری به صورت غيرحضوری (آزمون الکترونيکی) در نفین نوبت برگزار و کليه کارکنانی که این
دوره را طی ننموده انف مجاز خواهنف بود از طریق سامانه یکرار ه کارمنف درآزمون دوره اوق الذکر شرکت نماینف  ،ضمنا ساعت
آموزشی این دوره معادل  111ساعت و در سقف مجاز ثبت می گردد.
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