
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 مقدمه

،  دولت كاركنان آموزشي هاي دوره در تدريس صالحيت واجد مدرسان از مندي بهره منظور به
 تائيد گواهينامه داراي بايست مي،  كاركنان خدمت ضمن آموزشي هاي دوره مدرسين كليه

 الحيتص تائيد.  گردد مي انجام موضوعي و عمومي بخش دو در صالحيت تائيد. باشند صالحيت
 عمومي هاي توانمندي و شرايط مجموعه به و بوده پژوهش و اموزش مراكز عهده به عمومي

 – ياددهي فرايند در آموزشي محتواي انتقال در مدرس شود مي موجب كه دارد اشاره تدريس
  دهد افزايش را فراگيران يادگيري و نموده عمل موثرتر يادگيري

 

 هدف

 وسطت آموزشياعتبار سنجي موسسات  خدمت كيفيت با ارائه، خدمت سطح توافقنامه اين از هدف
ايجاد بستر مناسب براي شناسايي و به منظور ، فارس استان ريزي برنامه و مديريت سازمان

 مميزي مهارت، توانمندسازي مدرسان واجد صالحيت تدريس در دوره هاي آموزشي كاركنان دولت
 ها و توانايي هاي علمي و آموزشي مدرسان به منظور انتخاب مدرسان واجد صالحيت تدريس در

ساماندهي و حصول اطمينان از شرايط عمومي و صالحيت ، دوره هاي آموزشي كاركنان دولت
ايجاد بستر مناسب براي استفاده  و هاي موضوعي مدرسان دوره هاي آموزشي كاركنان دولت

دستگاه هاي اجرايي، مركز، واحدهاي استاني سازمان و مؤسسات آموزشي مورد تأييد از مدرسان 

 قرار توافق مورد آموزش كاركنان دولتداراي شرايط عمومي و صالحيت هاي موضوعي در 
 گيرد

 

 مسئولیت

 مورخ 4384/022 شماره بخشنامه موضوع، دولت كارمندان آموزش نظام( 4) بند اجراي در
 مورخ 43343/30/022 شماره بخشنامه موضوع، مذكور نظام اصالحيه( 5) ماده و، 4832/24/82
 تدريس صالحيت واجد مدرسان از منديبهره براي الزم بسترهاي ايجاد منظوربه، 4830/44/44

موظف به  ان فارسسازمان مديريت و برنامه ريزي است، دولت كاركنان آموزشي هايدوره در
 حرازا نحوه دستورالعمل» مطابق با تدريس گواهينامه صدور و متقاضيان هايدرخواست بررسي

 موضوع، «دولت كاركنان آموزشي هايدوره مدرسان تربيت برنامه اجراي و تدريس صالحيت
 مي باشد. 4831/23/03 مورخ 484435 شماره بخشنامه

 
 دستگاه اجراییتعهدات متقابل خدمت گیرنده و 

  : خدمت دریافت جهت نیاز مورد مدارک
 اگر يليتحص مدرك ارزشنامه يا تحصيلي مدرك آخرين، ملي كارت، صفحات تمام شناسنامه كپي

 غيره و پژوهشي سوابق، تدريس سوابق، خدمت پايان، باشد خارجي مدرك
 ماه دو الي يك  : خدمت ارائه زمان مدت متوسط

 جهت صدور و تمديد : حضوری مراجعه بار تعداد
 اداري ساعات:  خدمت ارائه ساعات

  سامانه ايده: خدمت به دسترسی نحوه

 

 توافقنامه سطح خدمت :
 

 مدرسان صالحيت احراز 

 آموزشي هاي دوره

 دولت كارمندان

 سازمان ربانمه و بودجه کشور

 سازمان مدرییت و ربانمه رزیی استان افرس

http://amoozesh.mpo-fr.ir/
http://amoozesh.mpo-fr.ir/


 

  

 ها پرداخت و ها هزینه

 ريال 3002222

 دوره عملکرد

 .دارد اعتبار، نگرديده صادر آن اصالحيه كه زماني تا خدمت سطح توافقنامه اين
 

 خاتمه توافقنامه

، رفتگ قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت، مسئول مقام و سازمان رياست تشخيص به چنانچه
  .گردد مي اعالم موافقتنامه خاتمه موضوع قبلي اطالع با

 

 

 توافقنامه سطح خدمت :
 

 مدرسان صالحيت احراز

 آموزشي هاي دوره

 دولت كارمندان

 سازمان ربانمه و بودجه کشور

 ربانمه رزیی استان افرسسازمان مدرییت و 

 


