بسمه تعالی

دستورالعمل برگزاری آموزش عمومی بدوخدمت
ناظرین جدیداالستخدام
معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی
مركز نوسازي و تحول اداري
()3131
این دستورالعمل در راستاي بخشنامه  022/06662مورخ  3132/32/02معاونت توسعه مددیریت و سدرمایهانسدانی رید

جمهدور تددوین

گردیده است.

ماده  - 1تعاریف:
 برنامه آموزش عمومی بدوخدمت :این برنامه موضوع بخشناامه  022/06662منوخ  0932/02/02معاونن ووعنعهمدیری و عرمایه انساني خیيسجمهوخ اع که برای آموزش کاخکاان جدیداالعتخدام دعتگاه ها ابالغ شنده اعن  .اینن
برنامه مشتمل بر  02عاع ميباشد.
 گواهی نامه پایان دوره آموزش عمومی :گواهي نامه ای اع که پس از طي دوخه آموزش و قبولي دخ آزمنون پایناندوخه و گذخانيدن دوخه کاخوخزی برای ناظرین جدیداالعتخدام صادخ ميشود.
-آزمون پایان دوره :شرک کاادگان پس از اومام برنامه ملزم به شرک دخ آزمون پایان دوخه و کسن حدنصنا

نمنره

موخد نياز برای وخود به دوخه کاخوخزی ميباشاد.
 دوره کارورزی :ناظریاي که نمرۀ حدنصا قبولي خا دخ آزمون پایان برنامنه آمنوزش عمنومي کسن کااند ملنزم بنهگذخانيدن دوخه یک ماهه کاخوخزی طبق برنامهای که ووعط عازمان جهادکشاوخزی اعتان ودوین مي گردد مي باشاد.
 حدنصاب قبولی :نمرۀ حدنصا قبولي دخ آزمون  62دخصد کل نمرۀ آزمون پایان آن دوخه اع .ماده  - 2هدف:
اهداف برنامه آموزش عمومي بدو خدم مهادعين ناظر جدیداالعتخدام به شرح زیر اع :
 آگاه نمودن مهادعين ناظر جدیداالعتخدام به وظایف و مسئولي های وزاخت جهادکشاوخزی متااع عاختن ووانایي و دانش آنان با وظایف و مأموخی های شغلي اخوقاء عطح دانش و ایجاد بياش مااع دخ آنان نسب به عازمان محل خدم بازآموزی مهاختهای شغلي و حرفهای موخد نياز باال بردن مهاخت ها و ووانمادی های الزم برای وخود به شغل مربوطه آشاایي با قوانين و شرایط کاخ عازمان های جهاد کشاوخزیماده  – 3مخاطبان(فراگیران):
مخاطبان این برنامه شامل  6022نفر ناظرین جدیداالعتخدام ميباشاد که به وفکيک اعتاني دخ جدول شماخه یک آمده
اع .
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جدول شماره یک :توزیع سهمیه استخدامی ناظرین
به تفکیک سازمان های جهادکشاورزی استان
نام استان

ردیف

تعداد

تعداد

ردیف

نام استان

3

آذربایجانشرقى

301

30

س ستانوبلوچستان

33

0

آذربایجانغربى

163

36

فارس

688

1

اردب ل

122

33

قزوین

331

3

اصفهان

088

02

قم

63

6

ایالم

066

03

كردستان

013

8

البرز

30

00

كرمان

326

0

بوشهر

66

01

كرمانشاه

860

6

تهران

322

03

كهگ لویهوبویراحمد

332

3

جنوب كرمان

330

08

گلستان

823

32

چهارمحالوبخت ارى

320

06

گ الن

323

31

خراسانشمالى

330

00

لرستان

660

33

خراسانجنوبى

16

06

مازندران

313

30

خراسانرضوى

888

03

مركزى

333

33

خوزستان

613

12

هرمزگان

83

38

زنجان

323

13

همدان

331

36

سمنان

32

10

یزد

30

ناظرین

ناظرین

جمع كل  6022نفر
***

ماده  -4مدت زمان و روش اجرای برنامه:
وعداد دوخه ها عاعات آموزش و خوش آموزش به شرح جدول شماخه 0مي باشد .شنامل وعنداد دوخه هنا  6عانوان جمن
عنناعات آموزشنني 02عنناع (  3عنناع حرننوخی و  60عنناع ريرحرننوخی) وعننداد خوزهننای ونندخیس و کننالر خف ن
اشکال(حروخی) جمعا به مدت  0خوز( 01عاع ).
جدول شماره  :2مشخصات برنامه آموزش عمومی بدو خدمت ناظرین جدیداالستخدام
ردی

عنوان دوره

مدت دوره

روش اجرا

1

آشنايی با ساختار نظام و دولت جمهوري اسالمی ايران

11ساعت

غیرحضوري

1

آشننننايی بنننا مامورينننتهنننا و سننناختار اداري و ار
جهادکشاور ي

 6ساعت

نیمه حضوري (3ساعت حضوري 3 +ساعت غیرحضوري)

3

قانون مديريت خدما کشوري

16ساعت

غیرحضوري

4

فرهنگ سا مانی و ارتباطا موثر در سا مان

11ساعت

غیرحضوري

5

کار تیمی و حل مساله

11ساعت

نیمه حضوري (6ساعت حضوري 6 +ساعت غیرحضوري)

6

اخالق حرفهاي مبتنی بر آمو ههناي اسنالمی در نظنام
اداري

11ساعت

غیرحضوري

ف

جمع

تدری

02ساعت

حضوري  3ساعت  /آموزش غ رحضوري 63ساعت /كالس رفع اشکال  8ساعت
***
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ماده  - 5فرایند اجرا:
 -0برنامه زمانبادی برگزاخی دوخه به وفکيک مراحل و اقدام کاادگان به شرح جدول شماخه  9مي باشد.
 -0واخیخ دقيق و هرگونه وغيير احتمالي ووعط مرکز نوعازی و وحول اداخی وعيين و اطالع خعاني ميشود.
جدول شماره  :3برنامه زمانبندی برگزاری دوره به تفکیک مراحل
ردیف

تاریخ

اقدام

0

ابالغ دعتوخالعمل

0

انتشاخ فراخوان جه آگاهي ناظرین

9

اخعال اعامي ناظرین ثب نام شده به مرکزنوعازی

1

باخگذاخی فایل جزوات آموزشي دخ عای های ماتخ
برای اعتفاده ناظرین

5

برگزاخی کالرهای حروخی

6

برگزاخی آزمون

0

اعالم قبولشدگان

6

شروع دوخه کاخوزخی برای قبولشدگان

3

صدوخ گواهياامه پایان دوخه

هفته اول بهمن

هفته دوم بهمن

هفته اول اعفاد
هفته دوم اعفاد
هفته عوم فروخدین 31

***

 -9جزوات آموزشي دوخه ووعط دفتر آموزش کاخکاان وهيه و فایل الکترونيکي آن از طریق عای های ماتخ و عنامانه
یادگيری دخ اختياخ ناظرین ثب نام شده قراخداده مي شود.
 -1آزمون پایان دوخه دخ قال  002عؤال چهاخگزیاهای (هر دوخه  02عئوال که با پایه مطال ودخیس شده و نينز جنزوات
آموزشي ووعط دفتر آموزش کاخکاان طراحي مي شود) با همکاخی مراکز آموزش مجری برگزاخ مي گردد.
 -5ناظرین پذیرفته شده دخ آزمون پایان دوخه مجوز شرک دخ دوخه کاخوخزی خا کس خواهاد کرد.
 -6ناظرین پذیرفته شده دخ مدت دوخه کناخوخزی خنود موظنف بنه خعاین برنامنه پنيش بياني شنده ووعنط عنازمان
جهادکشاوخزی اعتان مي باشاد.
 -0مدت دوخه کاخوخزی بصوخت پيوعته نباید بيش از دو ماه و دخ صوخت متااو بودن بيش از  6ماه بطول بيانجامد.
 -6پس از وأیيد عازمان جهادکشاوخزی اعتان دخ اخوباط با اومام دوخه کاخوخزی گواهي طي دوخه کاخوخزی ووعنط مرکنز
آموزش مجری صادخ خواهد گردید.
 -3مرکز نوعازی و وحول اداخی بر حسن اجرای کالر های آموزشي آزمون ها و دوخه کاخوخزی؛ نظاخت خواهد داش .
ماده  - 6وظایف دفتر آموزش کارکنان:
 -0اخائننه مشنناوخه بنه عننازمان جهادکشنناوخزی اعننتان دخ انتخننا مرکننز آموزشنني مجننری بننرای برگننزاخی کننالرهننای
حروخی(ودخیس و خف اشکال) جمعا  0خوز و خوزانه  0عاع مي باشد.
 -0برگزاخی آزمون پایان دوخه که حداکثر  05خوز بعد از اومام هریک از دوخهها ووعط مرکنز آمنوزش مجنری انجنام مني
گردد.
تبصره :آزمون پایان دوخه مشتمل بر کليۀ مطال ودخیس شنده و متنون جنزوات معرفني شنده و بنه صنوخت کتبني (دخ
قال  002عؤال چهاخگزیاهای) اع .
 -9وهيه و اخائه فایل الکترونيکي جزوات دوخه آموزشي موخد نياز شرک کاادگان (موخدوایيند معاونن ووعنعه مندیری و
عرمایه انساني خیيسجمهوخ).
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 -1طراحي عئواالت آزمون پایان دوخه و نيز وصحيح اوخاق امتحاني و اعالم اعامي قبولشدگان به مرکز نوعنازی و وحنول
اداخی و عازمان جهادکشاوخزی اعتان.
 -5اخعال پاعخاامههای آزمون پایان دوخه بصوخت محرمانه به مرکز نوعازی و وحول اداخی به همراه صوخوجلسه مربوطه.
 -6اخائۀ گزاخشات مروبط دخ مراحل مختلف برنامه به مرکز نوعازی و وحول اداخی
ماده  – 7وظایف مرکز نوسازی و تحول اداری:
 -0برنامه خیزی و انجام هماهاگيهای الزم جه برگزاخی دوخه آموزشي
 -0اعالم واخیخ برگزاخی مراحل مختلف اجرای دوخه آموزشي
 -9وعيين عاختاخ نظاخوي و انتخا و معرفي کاخشااعان جه نظاخت و اخزیابي اجرای دوخه آموزشي
 -1نظاخت بر نحوۀ اجرای دوخه دخ کليه مراحل.
ماده  - 8وظایف سازمان جهادکشاورزی استان:
 -0ثب نام از ناظرین مشمول شرک دخ این برنامه.
 -0اعالم اعامي ناظران ثب نام شده به مرکز نوعازی و وحول اداخی.
 -9انتخا اعاويد برای ودخیس دخکالر خف اشکال( 5عاع ) و ودخیس دو عاوان دوخه نيمه حروخی( 3عاع )
 -1انتشاخ فراخوان عمومي برای آگاهي ناظرین مشمول شرک دخ برنامه آموزش اعتان .
 -5مشاخک با مرکز آموزش مجری دخ برگزاخی کالر های حروخی و آزمون پایان دوخه.
 -6ودوین برنامه و برگزاخی دوخه کاخوخزی جه قبولشدگان دخ آزمون پایان دوخه آمنوزش عمنومي بنا همناهاگي مرکنز
نوعازی و وحول اداخی
تبصره :چاانچه عازمان جهاد کشاوخزی اعتان دخ خوش اجرای هر دوخه آموزشي نقطه نظر و پيشاهادی داشته باشند بنا
هماهاگي مرکزنوعازی و وحول اداخی اقدام مااع به عمل خواهد آمد.
ماده  - 9وظایف ناظرین واجد شرایط:
 -0ثب نام برای شرک دخ دوخه.
 -0مطالعه جزوات آموزشي و کس آمادگي برای شرک دخ آزمون پایان دوخه.
 -9شرک دخ کالر خف اشکال برای حل مشکالت آموزشي( 5عاع ).
 -1شرک دخ کالر های حروخی( 3عاع ).
 -5شرک دخ آزمون پایان دوخه.
 -6شرک دخ دوخه کاخوخزی .
ماده  - 11مدارک الزم برای شرکت در دوره:
 -0وصویر آخرین مدخک وحصيلي
 -0وصویر حکم کاخگزیاي اعتخدام که ووعط عازمان جهاد کشاوخزی اعتان مربوطه صادخ شده باشد.
 -9وقاضانامۀ کتبي شرک دخ دوخه با امرای متقاضي
تبصره :وصویر کليۀ مداخک افراد متقاضي دخ هاگام اخائه باید ووعط عنازمان جهناد کشناوخزی اعنتان بنا اصنل منداخک
مطابق گردد.
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پیوست
متن بخشنامه شماره  022/06662مورخ  3132/32/02معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ری

جمهور

در اجراي بند  1-5بخش چهارم نظام آمو ش کارمندان دولت موضوع بخشنامه شماره  1۸۸۱1۰34مورخ  131۸۱1۱3۸و به منظور باال
بردن سطح آگاهیهاي عمومی کارمندان و پايه گذاري ارتباط سالم کارمند با نظام اداري و دستگاههايی کنه فنرد کنار خنود را در آن
آغا میکند ،دورههاي آمو ش بدو خدمت و برنامههاي درسی پیوست پیش بینی و براي اجرا ابالغ میشود.
آشنايی با ساختار نظام و دولت جمهوري اسالمی 11 ،ساعت
آشنايی با ماموريتها و ساختار اداري دستگاه محل خدمت 6 ،ساعت
قانون مديريت خدما کشوري 16 ،ساعت
فرهنگ سا مانی و ارتباطا موثر در سا مان 11 ،ساعت
کار تیمی و حل مساله 11 ،ساعت
اخالق حرفهاي مبتنی بر آمو ههاي اسالمی در نظام اداري 11 ،ساعت
دوره کارور ي ،يك ماه
اين دورهها الزامی بوده ودستگاههاي اجرايی موظفند پس ا طرح در کمیته راهبري آمو ش و توانمندسا ي (به منظور نظار بر اجرا)
نسبت به برنامهريزي و اجراي آن با رعايت موارد ير اقدام کنند:
 -1دورههاي آمو شی در بدو ورود به خدمت و قبل ا صدور حكم کارگزينی براي کلیه کارمندان جديداالستخدام (ديپلم و باالتر) اجرا
میگردد و صدور حكم کارگزينی افراد قبل ا طی آمو شهاي توجیهی ممنوع است.
 -1دستگاه هاي اجرايی میتوانند دورههاي آمو شی را راسا توسط واحد آمو ش خود يا ا طريق مرکز آمو ش مديريت دولتی ودفناتر
آمو ش و پژوهش استانداريها برنامهريزي و اجرا نمايند.
 -3محتوا و منابع آمو شی دوره هاي فوق الذکربه صور استاندارد توسط مرکز آمو ش مديريت دولتی تهیه و متعاقبنا اعنالم خواهند
شد .مراکز و مجريان آمو شی مندرج در بند ( )1اين بخشنامه موظف به استفاده ا آنها در اجراي دورههاي آمو شی میباشند.
 -4صالحیت حرفهاي مدرسین اين دسته ا آمو شها توسط مرکز آمو ش مديريت دولتی تعیین و افرادي میتوانند به امر تدريس در
اين دورهها اشتغال يابند که داراي گواهی نامه صالحیت ا سوي مرکز ياد شده باشند.
 -5کارمندان جديداالستخدام عالوه بر طی دوره هاي آمو شی پیش بینی شده ملزم به ارائه گواهی گذراندن دوره آمو ش قرآن کنريم
میباشند .در غیر اين صور بايد دوره آمو ش روانخوانی و روخنوانی قنرآن کنريم موضنوع بخشننامه شنماره 3۸431۱1۱1۸۸منورخ
( 13۰۰۱3۱31دورههاي آمو شی فرهنگی و اجتماعی) را طی نمايند.
 -6دستگاههاي اجرايی موظفند تمهیداتی فراهم نمايند تا ظرف مد يك سال ا تاريخ ابالغ اين بخشنامه ،کلیه کارکننان قنراردادي
که قبال براساس قوانین و مقررا جذب شدهاند ،دورههاي آمو شی موضوع اين بخشنامه را طی نمايند.
 -۷کارمندان جديد االستخدام بايد پس ا گذراندن دورههاي آمو شی پیش بینی شده و کسب امتینا ال م بنه مند ينك مناه دوره
کارور ي را با برنامه ريزي و نظار دستگاه در واحدهاي مختلف بر اساس چك لیست پیوست طی نمايند و در پايان دوره گزارشی ا
فعالیتها و آموختههاي کارور ي را ارائه کنند .کارکنان قراردادي مشمول اين بند نمیشوند.
 -۰به شرکت کنندگان در دوره آمو ش توجیهی که  6۸درصد ا کل نمره آ مون را کسب نمايند و دوره کارور ي يك ماهه موضنوع
بند ( )۷اين بخشنامه را بگذرانند ،گواهی نامه طی دوره توجیهی اعطا خواهد شد که دارندگان آن می توانند ا مزاياي مندرج در جدول
 3-1ماده  11نظام آمو ش کارمندان دستگاه هاي اجرايی بهره مند شوند.
 -1اين دوره ها جايگزين دورههاي آمو شی توجیهی موضوع بخشنامه شماره  1۰۸3۱14133مورخ  13۰3۱5۱15میشود.
لطفاهلل فرو نده دهكردي  -معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی ريیسجمهور
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