
 مزایای دوره آموزشی برای کارکنان دولت

 

آموزش فرایندی است که طی آن کارکنان توانایی ها و قابلیت 

های خود را که برای رسیدن به اهداف سازمانی موثر است 

 بدست می آورند. 

تاثیر آموزش در ارتقاء توانمندی، دانش، کارایی و اثربخشی و 

همچنین ارتقاء رتبه شغلی، امتیاز ارزشیابی و حق شاغل، بر اساس مفاد قانون مدیریت خدمات 

 می باشد.کشوری و دستورالعمل های سازمان اداری و استخدامی کشور، به شرح ذیل 

 :برای ارتقاء رتبه شغلی 

رکنان مستلزم طی دوره های آموزشی و تجربه الزم در طول دوره خدمت ارتقاء رتبه شغلی کا

کارکنان و مدیران می باشد که شرایط کسب رتبه ها به لحاظ آموزش های ضمن خدمت به شرح 

 ذیل است:

سال تجربه  8سال تجربه، پست تا سطح کاردانی با  6پست کارشناسی و باالتر با  ارتقاء رتبه پایه:

 ت دوره آموزشی.ساع 033و داشتن 

سال  13سال تجربه، پست تا سطح کاردانی با  21پست کارشناسی و باالتر با  ارتقاء رتبه ارشد:

 ساعت دوره آموزشی. 153تجربه و داشتن 

 ساعت دوره آموزشی. 133سال تجربه، و داشتن  28پست کارشناسی و باالتر با  ارتقاء رتبه خبره:

 ساعت دوره آموزشی. 253سال تجربه، و داشتن  12پست کارشناسی و باالتر با  ارتقاء رتبه عالی:

سال سنوات 12در مجموع برای ارتقاء رتبه شغلی کارکنان از بدو استخدام تا کسب رتبه عالی ) *

ساعت دوره آموزشی تخصصی و مدیریتی بر اساس بخشنامه شماره  033خدمت( طی نمودن 

 سازمان اداری و استخدامی کشور در نظر گرفته شده است. 18/30/2080مورخ  55588/133

 

  برای ارزشیابی عملکرد 



و  ملکرد کارکنانامتیاز ساالنه نمرات ارزشیابی ع در فرم ارزشیابی عملکرد کارکنان برای کسب

( امتیاز در نظر گرفته شده است 0( امتیاز و برای مدیران )2امتیاز فرم برای کارکنان ) 233مدیران از 

که در طول دوره ارزیابی بایستی برای کسب امتیاز یاد شده کارکنان و مدیران نسبت به گذراندن 

 دوره های آموزشی تخصصی و عمومی اقدام نمایند.

 

 امتیازات حق شاغل 

(  از فصل یکم جدول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 1( بند )0)بر اساس تبصره 

سازمان اداری و استخدامی کشور امتیاز  12/31/2088مورخ  2/22500/133موضوع مصوبه شماره 

حق شاغل کارمندان بر اساس عوامل تحصیالت، سنوات خدمت، تجربه، دوره های آموزشی و مهارت 

ای طی هر ز( ذیل همین تبصره بدین نحوه که به ا0و توانایی های فردی بر اساس جدول شماره )

امتیاز( در نظر گرفته شده است که با  533کثر امتیاز )حدایک ساعت دوره آموزشی مصوب نیم 

( 053( درصدی امتیازات فصل دهم قانون مذکور حداکثر امتیازات آموزش )53افزایش امتیازات )

 امتیاز می باشد.

دستورالعمل تهیه و تصویب برنامه های ساالنه دستگاه های اجرایی،  0/2به استناد به بند *

مورخ  28820/01/133کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی شماره بخشنامه نظام آموزش 

 ساعت می باشد. 23ساعت و سرانه آموزش کارمندان  63،  سرانه آموزش مدیران 22/22/2001

 

 


