بیانیه سطح توافق خدمت برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت
مقدمه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان بیانیه سطح توافق خدمت " برنامه ری زی و برگ زاری دوره ه ای آموزش ی
کارکنان دولت " را به شرح ذیل برای آگاهی و بهره برداری اعالم می نماید:
هدف
هدف از این توافقنامه سطح خدمت ارائه با کیفیت خدمت برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارکناان دوتات باه
منظور برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی عمومی ،اختصاصی ،مشترک و تربیات مادیران بارای  4ساطح کارکناان،
کارشناسان ،مدیران و مدرسان باشد.
این بیانیه ،سطح توافق دوجانبه در خصوص این خدمات و مسئوتیتهای سازمانی را در صورت تزوم مشخص میکند.
مسئولیت:
برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی برای کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی و شاغلین بخش خصوصی در ساطح
استان براساس بخشنامه شماره  4384/022مورخ  02/24/82معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئایس جمهاور در
خصوص نظام آموزش کارکناان و مادیران دساتگاههای اجرایای و بخشانامه شاماره  43340/00/022ماورخ 00/44/44
معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور درخصوص اصالحیه نظام آموزشی کارکنان و مدیران دساتگاههای
اجرایی ،صورت می پذیرد.
مدیریت مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری این سازمان در کنار مأموریت اصالی وظاایف زیار را انجاام مای
دهد:
مراحل انجام خدمت :
دوره های حضوری:
 -4تهیه برنامه ساالنه آموزش
 -0برگزاری جلسه با رابطین آموزش دستگاههای اجرایی
 -8نیازسنجی دستگاههای اجرایی استان با توجه به برنامه تدوین شده
 -4برنامه ریزی نهایی و اعالم آن به دستگاههای اجرایی
 -5برنامه ریزی و اعالم برنامه اجرایی دوره
 -6دریافت تقاضا و اسامی متقاضیان دوره ها
 -7برگزاری دوره
 -3برگزاری آزمون و انجام نیاز سنجی
 -0بررسی پرونده آموزشی

 42صدور گواهینامه
 -44اعالم نتایج و تحویل گواهینامه
 -40گزارش ساعات تدریس اساتید به مدیریت اداری ماتی و پشتیبانی
دوره های غیر حضوری:
 -4ثبت نام از طریق سامانه آموزشهای مجازی
 -0مطاتعه دروس و شرکت در آزمون میان دوره و پایان دوره
 -8جمع بندی امتیازات (تمرین ،کار گروهی و نمرات نهایی)
 -4صدور و ارسال گواهینامه
تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:
-4ارائه معرفی نامه از سوی دستگاه اجرایی متبوع مبنی بر شرکت در دوره آموزشی با ذکر کد ملی
-0تکمیل فرم ثبت نام (ضمیمه تقویم آموزشی(
-8ارائه اصل فیش واریزی شهریه بر اساس مفاد جدول شهریه دوره های آموزشی مندرج در تقویم آموزش
-4دستگاه اجرایی متقاضی موظف است طی نامه ای مکتوب ضمن درخواست برگزاری دوره ،نسبت باه معرفای فراگیاران
اقدام نماید.
-5در مورد دوره های آموزشی که برای آنها قرارداد آموزشی تنظیم میشود ،دستگاه مربوط موظف اسات شاهریه دوره یاا
دوره های مورد درخواست را بر اساس مفاد قرارداد پرداخت کرده و فیش واریزی را به مرکز آموزش و پژوهشهای توساعه
و آینده نگری استان تحویل دهد.
هزینه ها وپرداختها
هزینه دوره ها براساس تعرفه های اعالم شده از مرکز آموزش مدیریت دوتتی و سازمان اداری و استخدامی کشور ،مندرج
در تقویم آموزشی می باشد.
دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحیه آن صادر نگردد اعتبار دارد.
خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گیرد با اطالع قبلی موضوع خاتمه توافاق ناماه
اعالم خواهد شد

