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احراز صالحيت مدرسان دوره هاي آموزشي 

 كارمندان دولت

 

 مقدمه  .1

 كاركنان آموزشي های دوره در تدریس حيتالص واجد مدرسان از مندی بهره منظور به

 دارای بایست مي ، كاركنان خدمت ضمن آموزشي های دوره مدرسين كليه ، دولت

 انجام موضوعي و عمومي بخش دو در صالحيت تائيد. باشند حيتالص تائيد گواهينامه

 مجموعه به و بوده پژوهش و موزشآ مراكز عهده به عمومي صالحيت تائيد.  گردد مي

 در مدرس شود مي موجب كه دارد اشاره تدریس عمومي های توانمندی و شرایط

 یادگيری و نموده عمل موثرتر یادگيری – یاددهي فرایند در آموزشي محتوای انتقال

 دهد افزایش را فراگيران

 هدف  .2

 موسسات سنجي اعتبار خدمت كيفيت با ارائه خدمت، سطح توافقنامه این از هدف

 بستر ایجاد منظور به فارس، استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان توسط آموزشي

 های دوره در تدریس صالحيت واجد مدرسان توانمندسازی و شناسایي برای مناسب

 به مدرسان آموزشي و علمي های توانایي و ها مهارت مميزی دولت، كاركنان آموزشي

 دولت، كاركنان آموزشي های دوره در تدریس صالحيت واجد مدرسان انتخاب منظور

 مدرسان موضوعي های صالحيت و عمومي شرایط از اطمينان حصول و ساماندهي

 های دستگاه استفاده برای مناسب بستر ایجاد و دولت كاركنان آموزشي های دوره

 مدرسان از تأیيد مورد آموزشي مؤسسات و سازمان استاني واحدهای مركز، اجرایي،

 توافق مورد دولت كاركنان آموزش در موضوعي های صالحيت و عمومي شرایط دارای

 قرار گيرد.

 

 مسئوليت .3

 شماره بخشنامه موضوع دولت، كارمندان آموزش نظام (4) بند اجرای در
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 بخشنامه موضوع مذكور، نظام حيهالاص(  5) ماده ،و 30/1/1390 مورخ 1834/200

 برای زمال بسترهای ایجاد منظور ،به 14/11/1392 مورخ 18819/92/200 شماره

 دولت، كاركنان آموزشي های دوره در تدریس حيتالص واجد مدرسان از مندی بهره

 های درخواست بررسي به موظف خوزستان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 حيتالص احراز نحوه دستورالعمل» با مطابق تدریس گواهينامه صدور و متقاضيان

 موضوع ،«دولت كاركنان آموزشي های دوره مدرسان تربيت برنامه اجرای و تدریس

 .باشد مي 29/08/1397 مورخ 464185 شماره بخشنامه
 

 گيرنده و دستگاه اجرایيتعهدات متقابل خدمت  .4

 كارت صفحات، تمام شناسنامه كپي : خدمت دریافت جهت نياز مورد مدارک

 باشد، خارجي مدرك اگر تحصيلي مدرك ارزشنامه یا تحصيلي مدرك آخرین ملي،

   غيره و پژوهشي سوابق تدریس، سوابق خدمت، پایان

  بار تعداد ماه دو الي یك:  خدمت ارائه زمان مدت متوسط

   تمدید و صدور جهت:  حضوري مراجعه 

  اداری ساعات:  خدمت ارائه ساعات

 kz.ir-www.mpo: خدمت به دسترسي نحوه 

 هزینه ها و پرداخت ها .5

 رایگان

 وره عملکردد .6

 .دارد اعتبار نگردیده، صادر آن يهالحاص كه زماني تا خدمت سطح توافقنامه این
 

 خاتمه توافقنامه .7

 نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت مسئول، مقام و سازمان ریاست تشخيص به چنانچه

 .گردد مي مالاع موافقتنامه خاتمه موضوع قبلي عالاط با گرفت، قرار
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