
 برنامه ریزی وبرگزاری دوره آموزشی کارمندان دولت نام خدمت :

–تهیه وتدوین برنامه اجرایی انواع دوره آموزشی برای کارکنان ومدیران شامل: )عمومی شرح خدمت : -1

 برای کارکنان دولتوتربیت مدیران(و برگزاری دوره های آموزشی  -مشترک شغلی-اختصاصی دستگاهی

 غیر الکترونیکی  – 2الکترونیکی                              -1شیوه ارائه خدمت      -2

 مراحل انجام خدمت و زمانبندی اجرای خدمت -3

زمان انجام  مراحل انجام خدمت ردیف

 کار)حداقل(
زمان انجام کار 

 )حداکثر(

عنوان واحد 

 مراجعه

شخص مورد 

 مراجعه

 مکان مراجعه

1 

طی معرفی کارکنان به مدیریت آموزش و پژوهش 
 از سوی دستگاه اجرایی نامه رسمی

 یک روز یک روز

آموزش و مرکز

های  پژوهش

توسعه و آینده 

 نگری

- 
سازمان برنامه 

 و بودجه

2 

دریافت و جمع بندی درخواست های آموزشی از 
 دستگاه ها مطابق برنامه  ساالنه

- - 

مرکزآموزش و 

پژوهش های 

توسعه و آینده 

 نگری

- 
سازمان برنامه 

 و بودجه

3 

تعیین دوره های آموزشی به حدد نادار رسدیده ج دت 

 روزیک  یک روز برگزاری و هماهنگی اولیه با رابطین آموزشی

مرکزآموزش و 

پژوهش های 

توسعه و آینده 

 نگری

- 
سازمان برنامه 

 و بودجه

4 

پیشن اد مدرس دوره به رئیس گروه آموزش و 
توانمندسازی و در ن ایت مدیر مرکز براساس فرم 

 دو روز یک روز ( پیوست.1شماره )

مرکزآموزش و 

پژوهش های 

توسعه و آینده 

 نگری

- 
سازمان برنامه 

 و بودجه

5 

ارسددا  : )همدداهنگی اولیدده بددا مدددرس دوره شددام 

سرفادد  دوره آموزشددی ی دریافددت برنامدده زمددانی 

بده نحوه برگزاری دوره _پیشن ادی از سوی مدرس

همداهنگی ن دایی بدا  صورت همایش یا کدسس و 

 رابط آموزشی دستگاه. (

 روزدو یک روز

مرکزآموزش و 

پژوهش های 

توسعه و آینده 

 نگری
- 

سازمان برنامه 

 و بودجه

6 

اعددسم موتددور برنامدده اجرایددی دوره آموزشددی بدده 

 _ _ دستگاه یا دستگاه های متقاضی.

مرکزآموزش و 

پژوهش های 

توسعه و آینده 

 نگری

- 
سازمان برنامه 

 بودجهو 



7 

ارسا  اسامی متقاضدیان دوره بدرای کارشدناس  ودت و 

صدور گواهی نامه ج ت ایجاد دوره و  وت نام فراگیران 

 براساس برنامه در سیستم کوتاه مدت.

- - 

مرکزآموزش و 

پژوهش های 

توسعه و آینده 

 نگری

- 
سازمان برنامه 

 و بودجه

8 

ت یه و ارسا  خور دوره آموزشی به کارشناس اطسع 

رسانی ج ت درج در سایت مدیریت مرکز آموزش و 

 های توسعه و آینده نگری. پژوهش

- - 

مرکزآموزش و 

پژوهش های 

توسعه و آینده 

 نگری

- 
سازمان برنامه 

 و بودجه

9 

درج برنامه اجرایی دوره در زونودن برنامده هگتگدی 

 یک روز یک روز مرکز ج ت تعیین شیگت عار همواران.

مرکزآموزش و 

های پژوهش 

توسعه و آینده 

 نگری

- 
سازمان برنامه 

 و بودجه

11 

مطابق برنامه  اجرای برنامه آموزشی و دریافت آزمون

یک روز الی 

 یک هفته

مطابق برنامه 

یک روز الی 

 یک هفته

مرکزآموزش و 

پژوهش های 

توسعه و آینده 

 نگری

- 
سازمان برنامه 

 و بودجه

11 

تومی   دریافت لیست نمرات از مدرسین و بررسی و

 ده روز یک روز پرونده آموزشی

مرکزآموزش و 

پژوهش های 

توسعه و آینده 

 نگری

 

سازمان برنامه 

 و بودجه

12 

درخواسددت شدد ریه دوره بددرای فراگیرانددی کدده بدده 

 سه روز یک روز حسار مرکز آموزش واریز نورده اند

مرکزآموزش و 

پژوهش های 

توسعه و آینده 

 نگری

 

سازمان برنامه 

 و بودجه

13 

ارسا  برای صدور گواهینامه دوره بدرای فراگیراندی 

 سه روز یک روز که امتیاز الزم را کسب نمایند.

مرکزآموزش و 

پژوهش های 

توسعه و آینده 

 نگری

 

سازمان برنامه 

 و بودجه

14 

ارسا  گواهینامه برای دستگاه ای شد ریه دوره را 

 سه روز یک روز پرداخت کرده اند. 

مرکزآموزش و 

های پژوهش 

توسعه و آینده 

 نگری

 

سازمان برنامه 

 و بودجه
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