
  برنامه ریزي و برگزاري دوره آموزشی کارکنان دولتنام خدمت :

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

  براي کارکنان دولتوتربیت مدیران)و برگزاري دوره هاي آموزشی  -مشترك شغلی-اختصاصی دستگاهی
 غیر الکترونیکی  – 2الکترونیکی                              -1شیوه ارائه خدمت      -2

 مراحل انجام خدمت و زمانبندي اجراي 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 

  در طول سال  در طول سال  از سوي دستگاه اجرایی نامه رسمی
دفتر آموزش و 

  پژوهش
کارشناسان 

  مربوطه
سازمان برنامه 

  و بودجه

2  
دریافت و جمع بندي درخواست هاي آموزشی از 

  در طول سال  در طول سال  دستگاه ها مطابق برنامه  ساالنه
دفتر آموزش و 

  پژوهش
کارشناسان 

  مربوطه
برنامه سازمان 

  و بودجه

3  
تعیین دوره هاي آموزشی به حـد نصـاب رسـیده جهـت     

  برگزاري و هماهنگی اولیه با رابطین آموزشی
  سه روز  یک روز

دفتر آموزش و 
  پژوهش

کارشناسان 
  مربوطه

سازمان برنامه 
  و بودجه

4  
پیشنهاد مدرس دوره به رئیس گروه آموزش و 
فرم توانمندسازي و در نهایت مدیر مرکز براساس 

  ) پیوست.1شماره (
  دو روز  یک روز

دفتر آموزش و 
  پژوهش

کارشناسان 
  مربوطه

سازمان برنامه 
  و بودجه

5  

ارســال ( :همــاهنگی اولیــه بــا مــدرس دوره شــامل

ــانی   ــه زم ــت برنام سرفصــل دوره آموزشــی ، دریاف

بـه  نحوه برگزاري دوره _پیشنهادي از سوي مدرس

همـاهنگی نهـایی بـا     صورت همایش یا کـالس و  

  رابط آموزشی دستگاه. )

  چهارروز  دو روز
دفتر آموزش و 

  پژوهش
کارشناسان 

  مربوطه
سازمان برنامه 

  و بودجه

6  
اعــالم مکتــوب برنامــه اجرایــی دوره آموزشــی بــه 

  دستگاه یا دستگاه هاي متقاضی.
  دو روز  یک روز

دفتر آموزش و 
  پژوهش

کارشناسان 
  مربوطه

سازمان برنامه 
  بودجهو 

7  
ارسال اسـامی متقاضـیان دوره بـراي کارشـناس ثبـت و      

صدور گواهی نامه جهت ایجاد دوره و ثبت نام فراگیـران  

  براساس برنامه در سیستم کوتاه مدت.

  دوروز  یک روز
دفتر آموزش و 

  پژوهش
کارشناسان 

  مربوطه
سازمان برنامه 

  و بودجه

8  
اطالع تهیه و ارسال خبر دوره آموزشی به کارشناس 

رسانی جهت درج در سایت مدیریت مرکز آموزش و 

  هاي توسعه و آینده نگري. پژوهش

  دوروز  یک روز
دفتر آموزش و 

  پژوهش
کارشناسان 

  مربوطه
سازمان برنامه 

  و بودجه



9  
درج برنامه اجرایی دوره در زونکـن برنامـه هفتگـی    

  مرکز جهت تعیین شیفت عصر همکاران.
  یک روز  یک روز

 دفتر آموزش و
  پژوهش

کارشناسان 
  مربوطه

سازمان برنامه 
  و بودجه

10  
مطابق برنامه   اجراي برنامه آموزشی و دریافت آزمون

یک روز الی 
  یک هفته

مطابق برنامه 
یک روز الی 

  یک هفته

دفتر آموزش و 
  پژوهش

کارشناسان 
  مربوطه

سازمان برنامه 
  و بودجه

11  
دریافت لیست نمرات از مدرسین و بررسی و تکمیل 

  پرونده آموزشی
  ده روز  یک روز

دفتر آموزش و 
 پژوهش

کارشناسان 
  مربوطه

سازمان برنامه 
 و بودجه

12  
درخواســت شــهریه دوره بــراي فراگیرانــی کــه بــه 

  حساب مرکز آموزش واریز نکرده اند
  سه روز  یک روز

دفتر آموزش و 
 پژوهش

کارشناسان 
  مربوطه

سازمان برنامه 
 و بودجه

13  
گواهینامه دوره بـراي فراگیرانـی   ارسال براي صدور 

  که امتیاز الزم را کسب نمایند.
  سه روز  یک روز

دفتر آموزش و 
 پژوهش

کارشناسان 
  مربوطه

سازمان برنامه 
 و بودجه

14  
ارسال گواهینامه براي دستگاههاي شـهریه دوره را  

  پرداخت کرده اند. 
  سه روز  یک روز

دفتر آموزش و 
 پژوهش

کارشناسان 
  مربوطه

برنامه سازمان 
 و بودجه
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