
  نحوه اعطاي دستورالعمل اجرایی
  گواهینامه هاي نوع دوم 

    
         
     

   معاونت توسعه مدیریت و منابع

   دفتر مدیریت منابع انسانی

   1388آبان ماه 
     

   بنام خدا
   دستورالعمل اجرایی نحوه اعطاي گواهینامه هاي نوع دوم

  مقدمه  
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعی و  "هـ"و  "د"و بندهاي  54آئین نامه اجرایی ماده  6در اجراي بند پ ماده 

معاونـت   20/1/85مـورخ   6326/1803فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و در راستاي عملی شدن مفـاد بخشـنامه شـماره    
و بخشـنامه شـماره   ) سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي وقـت کشـور      (توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهـور  

معاونت مذکور، این دستورالعمل به منظور برخـورداري از امتیـاز اعطـاي گواهینامـه      29/11/1387مورخ  113525/1803
   .نوع دوم کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین گردیده است 

    
   :گواهینامه نوع دوم    -1ماده

اي از برنامه هاي آموزشی مرتبط با در نظر گرفتن حد نصـاب  به گواهینامه هایی اطالق می گردد که پس از طی مجموعه 
ساعت آموزشی مورد نیاز، موفقیت در آزمون جامع و پس از تائید کمیتـه راهبـري آمـوزش بـا رعایـت مـواد منـدرج در        

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به فراگیران  29/11/1387مورخ  113525/1803بخشنامه شماره 
   . عطاء می گرددا

   :گواهینامه مهارتی-الف

عملی  _آموزش هاي آنان معطوف به فعالیتهاي علمی   این گواهینامه به آن دسته از آموزشهایی تعلق می گیرد که عمدتاً  
   .بوده و به منظور ارتقاء سطح توانمندیهاي حرفه اي آنان است

   :گواهینامه تخصصی -ب

آموزشهایی تعلق می گیرد، که عمدتاً آموزش هاي آنان معطوف به اصول و مبـانی نظـري و   این گواهینامه به آن دسته از 
   . تخصصی شغل بوده و نیازهاي تخصصی و نظري مشاغل را برآورده می سازد

   :پژوهشی _گواهینامه تخصصی  -ج

اصول و مبانی نظري و عملـی   این گواهینامه به آن دسته از افرادي تعلق می گیرد که آموزش هاي آنان عالوه بر توجه به
   .مشاغل، اصول و مبانی پژوهش در مشاغل را نیز در بر می گیرد

    
   :آزمون جامع   -2ماده



آزمون جامع آزمونی است که با نظارت و سیاستگذاري کمیته راهبري آموزش و توسط دانشگاه ها، موسسات، مراکـز و  
که در صورت موفقیت شرکت کنندگان، یکی از گواهینامه هـاي  سازمانهاي دولتی و خصوصی ذیصالح برگزار می گردد 

   .نوع دوم جهت برخورداري از مزایاي استخدامی باالتر به آنان اعطاء می گردد

    
   :شناسنامه آموزشی  -3ماده
اسـت کـه شـامل اطالعـات آموزشـی هـر یـک از کارمنـدان اعـم از اطالعـات پرسـنلی،            ) کتبی یـا الکترونیکـی  ( پرونده اي 

تـالیف،  ( آموزشهاي مورد نیاز، آموزشهاي گذرانده شده و نیز معادل سازي فعالیت هاي علمـی مـرتبط بـا شـغل کارمنـد     
   .می باشد و در ارتقاء، انتصاب و ارزشیابی عملکرد کارمندان مورد استفاده قرار می گیرد....) تحقیق، ترجمه و تدریس و

   .اي مندرج در این دستورالعمل خواهد بوداطالعات این شناسنامه مبناي صدور گواهینامه ه
    

کارمندانی که آموزش هاي ضمن خدمت موضوع این دستورالعمل را طی نمایند در صورت کسب شـرایط    -4ماده
   .الزم می توانند در طول خدمت صرفاً یکی از گواهینامه هاي ذیل را دریافت نمایند

   گواهینامه مهارتی) الف

   دیپلم متوسطهدارا بودن مدرك تحصیلی  .١
   :ساعت آموزش با شرایط زیر 1200طی  .٢

   .حداقل دو سوم آموزشها در زمینه آموزشهاي شغلی باشد         -
   .سال طی شود 10ساعت آموزش حداقل در  1200         -
   .ساعت آموزش در طول یک سال است 120هر فرد مجاز به طی حداکثر          -
   مع و کسب حد نصاب نمره قبولیشرکت در آزمون جا         -

   گواهینامه تخصصی) ب 

   .)مدارك معادل قابل پذیرش نمی باشد( دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم .١
   :ساعت آموزش با شرایط زیر 1000طی  .٢

   .حداقل سه چهارم آموزشها در زمینه آموزشهاي شغلی یا بهبود مدیریت باشد         -
   .سال طی شود 8حداقل در  ساعت آموزش 1000         -
   .ساعت آموزش در طول یک سال است 125هر فرد مجاز به طی حداکثر          -
   شرکت در آزمون جامع و کسب حد نصاب نمره قبولی         -

  پژوهشی  –گواهینامه تخصصی ) ج 
  .) مدارك معادل قابل پذیرش نمی باشد( دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس .١
   :آموزش با شرایط زیر ساعت 700طی  .٢

   .حداقل سه چهارم آموزشها در زمینه آموزشهاي شغلی اختصاصی یا بهبود مدیریت باشد         -
   .سال طی شود 7ساعت آموزش حداقل در  700         -
   .ساعت آموزش در طول یک سال است 100هر فرد مجاز به طی حداکثر          -
   و کسب حد نصاب نمره قبولی شرکت در آزمون جامع         -

فرد بایـد الزامـا مجـري    ( ساعت آموزش 100اجراي حداقل یک طرح تحقیقی در زمینه شغل مورد تصدي معادل  .٣
   ).اول طرح باشد

ارائه پیشنهادهاي جدید، تحقیقات، ابتکارات، تألیف، ترجمه کتب و مقاالتی که موجب افـزایش بهـره وري کـار و    : 1تبصره 
ساعت آمـوزش بـا تاییـد کمیتـه راهبـري َآمـوزش        200فردي و سازمانی گردد، حداکثر می تواند تا معادل بهبود عملکرد 

   .براي فرد  جهت اخذ هر نوع از گواهینامه هاي فوق در نظر گرفته شود



زارت همترازي تألیفات ، تحقیقات ، پیشنهادات، ترجمه ي کتب و مقاالت که به تأیید کمیتـه راهبـري آمـوزش و    :2تبصره 
سـاعت آمـوزش بـراي فـرد درنظـر گرفتـه        200متبوع یا کمیته اجرایی آموزش  دانشگاه رسیده باشد می تواند تا معادل 

ماه از طول مدت الزم جهت اعطاي گواهی نامه هاي نـوع دوم   18براي افرادي که مشمول این بند می گردند حداکثر . شود
   .خواهد شد به آنان کسر) پژوهشی –مهارتی، تخصصی، تخصصی (

ــی در زمینــه شــغل مــورد تصــدي کــه معــادل     :3تبصــره  ــی  100بــراي اجــراي یــک طــرح تحقیق   ســاعت آمــوزش تلق
بدیهی است  مجموع . پژوهشی کسر می گردد -ماه از طول مدت الزم جهت اخذ گواهی نامه تخصصی 6می شود به مدت 

   .سال جهت اخذ گواهی نامه فوق خواهد بود 2ماهه فوق الذکر حداکثر به مدت  18سنوات کسر شده با احتساب 
پژوهشـی کـه کلیـه الزامـات ایـن دسـتورالعمل را        -با دارندگان گواهینامه هاي مهارتی، تخصصی و تخصصی: 4تبصره 

رعایت نموده و گواهی آنها به تائیـد کمیتـه راهبـري آمـوزش رسـیده باشـد؛ از نظـر مزایـاي اسـتخدامی مترتـب، مشـابه            
   .صیلی فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس رفتار می گردددارندگان مدارك تح

    
مرجع بررسی و تایید شناسنامه هاي آموزشی کارکنان ستاد مرکزي وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش    -5ماده

پزشکی براي بهره مندي از امتیاز اعطاي گواهینامه نوع دوم بر عهده کمیته راهبري آموزش و بـراي کارکنـان   
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سایر سازمان هاي وابسـته بـر عهـده کمیتـه اجرایـی       دانشگاههاي

   .آموزش ذیربط می باشد
    

مرجع نهایی جهت تایید صدور گواهینامه هاي نوع دوم، کمیته راهبري آموزش می باشد و گواهینامه هاي   -6ماده
انی توسط رئیس آن دانشگاه و در ستاد مرکـزي  مذکور در دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درم

   .وزارت متبوع توسط باالترین مقام مسئول دستگاه یا معاون توسعه مدیریت و منابع امضاء می گردد
    

   :گواهینامه و دوره هاي آموزشی معتبر مشمول این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد   -7ماده
سازمان مدیریت و برنامه ریزي وقت کشور، یـا دفـاتر مـدیریت آمـوزش و     اصل گواهینامه هاي صادر شده توسط  -الف

   پژوهش استانداري هاي سراسر کشور
   اصل گواهینامه هاي آموزشی صادر شده توسط حراست کل کشور -ب 

   اصل گواهینامه هاي آموزشی صادره شده توسط هیئت عالی گزینش -ج
   فتر آموزش مداوم جامعه پزشکی براي مشمولین قانون مربوطهاصل گواهینامه هاي آموزشی صادره شده توسط د -د
   اصل گواهینامه هاي آموزشی دوره هاي زبان خارجی صادره توسط موسسات آموزشی داراي مجوز -ه
   که توسط موسسات آموزشی خصوصی داراي مجوز)  ICDL( اصل گواهینامه هاي آموزشی مهارت هفتگانه رایانه -و
ي آموزشی داراي مجوز صادره توسط ستاد وزارت متبوع و دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات اصل گواهینامه ها -ز

  بهداشتی درمانی 
   اصل گواهینامه هاي صادر شده توسط موسسات خصوصی داراي مجوز -ط

دوره هاي آموزشی طی شده جهت اخذ گواهینامه هاي نوع دوم باید مرتبط بـا شـغل مـورد تصـدي بـوده و در      : تبصره 
   .شناسنامه آموزشی کارکنان به عنوان نیازهاي آموزشی ذکر شده باشد

    
به بعد براي اعطـاي امتیـازات مربـوط بـه گواهینامـه       1379کلیه دوره هاي آموزشی مصوب فقط از سال   -8ماده

   .هاي این دستورالعمل محاسبه می گردد
    

گواهینامه نوع دوم منظور شده باشد، براي امتیاز مربوط به حـق  گواهینامه هایی که امتیاز آنها در اعطاي   -9ماده
   .شاغل در قانون مدیریت خدمات کشوري محاسبه نمی شود

    



معادل ساعات دوره هاي آموزشی که در تعجیل در ارتقاء گـروه مـالك عمـل قرارگرفتـه و کارمنـدان از       -10ماده
 -گواهینامـه هـاي مهـارتی، تخصصـی و تخصصـی      مزیت استخدامی آن قبالً بهره منـد شـده انـد، در اعطـاي    

   .پژوهشی محاسبه نمی گردد
    

یـا  ) در صـورت تاییـد  ( تاریخ اعطاي گواهینامه هاي نوع دوم تاریخ صورتجلسه کمیته راهبـري آمـوزش    -11ماده
  . خواهد بود)  در صورت قبولی(تاریخ برگزاري آزمون جامع 

    
خدمت براي اعطاي امتیاز مربوط به گواهینامه هاي این دستورالعمل ساعات آموزشی دوره توجیهی بدو  -12ماده

   .محاسبه نمی گردد
    

   :نحوه محاسبه ساعات دوره هاي آموزشی     -13ماده
میزان ساعات دوره هاي آموزشی فناوري اطالعات مهارتهاي هفتگانه براي شاغالن مشاغل رسته فناوري اطالعات  -الف

   ).2/11/81مورخ  203222/1903موضوع بخشنامه شماره (بل محاسبه نمی باشدجهت اعطاي امتیاز فوق قا
در صورت تغییر پست بدون تغییر رشته شغلی، کلیه ساعات آموزشهاي شغلی طی شده، بهبود مدیریت و عمومی  -ب

  . قابل احتساب است
ته شغلی قبلی که براي دو سوم ساعت آموزشهاي طی شده در رش ، در صورت تغییر شغل در داخل رسته فرعی -ج

  . شغل جدید پیش بینی نشده باشد، و همچنین کلیه ساعات آموزشی بهبود مدیریت و عمومی طی شده قابل احتساب است
در صورت تغییر رسته، ساعات آموزش هاي شغلی طی شده در شغل قبلی قابل احتساب نخواهد بود ولی کلیه  -د

   .ده قابل احتساب استساعات آموزشی بهبود مدیریت و عمومی طی ش
    

الزم است تالیفات، طرحهـاي تحقیقـاتی، ترجمـه کتـب، تهیـه و تـدوین مقـاالت، پیشـنهادات، ابتکـارات و              -14ماده
 1اختراعات؛  در راستاي اهداف سازمان بوده و تطبیق آن  بـا سـاعات آموزشـی  بـر اسـاس جـدول شـماره        

   .صورت می پذیرد
   .باید مرتبط با شغل مورد تصدي باشد 1شماره کلیه بند هاي جدول : 1تبصره 
   .رسیده باشد) پژوهشی(طرحهاي تحقیقی باید به تایید معاونت تحقیقات : 2تبصره 

   .پیشنهادات باید به تایید شوراي نظام پیشنهادات رسیده باشد: 3تبصره 

   .رسیده باشداختراعات و اکتشافات الزم است که به تایید مراجع قانونی ذي ربط : 4تبصره 
     
     
     
     
     
     
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     



   با ساعات آموزشی... تطبیق تالیفات، طرحهاي تحقیقاتی، ترجمه کتب، تهیه و تدوین مقاالت و ): 1( جدول شماره

    
    

   :فرایند بررسی سوابق آموزشی کارکنان       -15ماده
هاي اجرایی آموزش در دانشگاهها مکلفند پس از تقاضاي کارکنان، نسبت به بررسی شناسنامه هاي آموزشی  کمیته -الف

اقدام نموده و فهرست کارکنان واجد شرایط را پس ازتکمیل فرمهاي پیوست، بانضـمام صورتجلسـه کمیتـه اجرایـی     آنان 
آموزشی دانشگاه جهت دریافت شماره مجوز صدور گواهی نامه به واحد آموزش و توانمندسازي منـابع انسـانی مسـتقر    

   .در ستاد مرکزي وزارت بهداشت ارسال نمایند
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهـور   29/11/87مورخ  113525/1803ه شماره بر اساس بخشنام -ب

آن دسته از افرادي که مجموعه دوره هاي آموزشی خود را با کسب مجوز و بر اسـاس مقـررات و دوره هـاي آموزشـی     

  موضوع  ردیف
حداکثر امتیاز 

ساعت 
  آموزشی

  شرح زمینه هاي امتیاز

1  

  ساعت 200تا   تالیف کتاب

 25حـداقل  : یـا شـابک     ISBNداراي شـماره   -به زبـان خـارجی   –امتیاز کتب چاپ شده 
  ساعت  10صفحه معادل  5ساعت و  پس از آن به ازاي  50صفحه کتاب معادل 

 50حـداقل  : یـا شـابک     ISBNداراي شـماره   -بـه زبـان فارسـی    –امتیاز کتب چاپ شده 
  ساعت  10صفحه معادل  10ساعت و پس از آن به ازاي  50صفحه کتاب معادل 

  امتیاز تالیف کتب چاپ شده در صورت تعدد مولفین به طـور مسـاوي بـین آنهـا تقسـیم       #
  .می شود

  ساعت 150تا  تالیف مقله 

   ساعت 150پژوهشی معادل  –مقاله چاپ شده در مجالت خارجی داراي رتبه علمی 
  ساعت  80پژوهشی معادل  –مقاله چاپ شده در مجالت داخلی داراي رتبه علمی 

   ساعت 50مقاله چاپ شده در همایشها یا کنگره هاي خارجی معادل 
   ساعت آموزشی 30مقاله چاپ شده در همایشها یا کنگره هاي داخلی معادل 

  نفـر  2براي : در صورت تعدد مولفین؛ امیتاز مقاالت چاپ شده به ترتیب زیر خواهد بود  #
و مابقی به طور تساوي از امتیـاز الزم  % 40نفر، نویسنده اول  2و باالتر  از %) 40و % 60( 

  .برخوردار خواهند بود

  ساعت 100تا   ترجمه کتاب  2

یـا شـابک     ISBNداراي شماره ) به زبان خارجی یا فارسی( امتیاز ترجمه کتب چاپ شده
 10صـفحه معـادل    10ساعت و پس از آن به ازاي هـر   50صفحه ترجمه معادل  50حداقل 
  ساعت 

امتیاز ترجمه چاپ شده در صورت تعدد مترجمین به طور مساوي بین آنها تقسـیم مـی    #
  .شود

3  
اجراي طرح 

  تحقیقی
ساعت  200تا 

 در هر طرح 

ساعت و در صورت تعدد مجریـان یـا    200چنانچه مجري همکار تحقیقاتی نداشته باشد تا 
 2و بـاالتر از  %) 40و % 60( نفـر  2بـراي  : همکاران؛ امیتاز متعلقه به ترتیب زیر خواهد بـود 

  .و مابقی به طور تساوي از امتیاز الزم برخوردار خواهند بود% 40نفر، مجري اصلی 

  ساعت 50تا   پوستر  4

   ساعت آموزشی 50هاي خارجی معادل  پوستر  پذیرفته شده در همایشها یا کنگره
   ساعت آموزشی 25پوستر پذیرفته شده در همایشها یا کنگره هاي داخلی معادل 

امتیاز پوستر پذیرفته شده در صورت تعدد ارائـه کننـدگان بـه طـور مسـاوي بـین آنهـا         #
  .تقسیم می شود

5  

ثبت 
پیشنهادات و 

- ابتکارات
اختراعات و 

  اکتشافات

  ساعت 100تا 
امتیاز پیشنهاد مصوب در صورت تعدد ارائه کنندگان به نسبت مشارکت بین آنها تقسیم  #

  .می شود



تایید مراجـع ذیـربط رسـیده    دوره هاي آموزشی که در کلیات برنامه هاي آموزشی دستگاه پیش بینی شده و به ( مصوب
تـا پایـان    1379شروع نموده و حداقل یک سوم از ساعات دوره هاي آموزشـی را طـی سـالهاي     1385قبل از سال ) است

گذرانده باشند؛ می توانند بدون لحاظ الزام اجراي آزمون جامع، براساس ضوابط و مقـررات و بـا لحـاظ مفـاد ایـن       1384
   .در غیر این صورت بایستی در آزمون جامع شرکت نمایند. دریافت نمایند دستورالعمل گواهینامه نوع دوم

این دستورالعمل و بصورت متمرکز در وزارت  2آزمون جامع یکبار در سال و با رعایت مندرجات ماده    -16ماده
و بـا   بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی؛ دانشـگاههاي علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی، و واحـدهاي تابعـه         

   .هماهنگی قبلی، با کلیه واحدها و سازمان هاي ذیربط برگزار خواهد شد
بـدون در نظـر گـرفتن    ) نـه شـاغل  ( سواالت آزمون جامع از مجموع محتواي دوره هاي شغلی تعیین شده براي یک شغل 

 .ر برگـزار مـی گـردد   نیازهاي آموزشی که براي هر فرد تعیین شده است؛ و با حد نصاب تعیین شده، و به شرح جدول زی
تعیـین و طراحـی ایـن    . تعداد سئواالت بهبود مدیریت حداکثر معادل تعداد سئواالت عمومی و فنآوري اطالعات خواهد بـود 

   .سئواالت بر عهده مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي است
    

   تفکیک سواالت آزمون جامع): 2(جدول شماره 

سواالت تخصصی شغلی و بهبود  سواالت عمومی و فناوري اطالعات  دوم عنوان گواهینامه نوع 
  مدیریت

  حد نصاب  نسبت سواالت  حد نصاب  نسبت سواالت   
  %50  3/2  %60  3/1 مهارتی 

  %50  4/3  %60  4/1 تخصصی 
  %50  4/3  %60  4/1 پژوهشی  –تخصصی 

    
در آزمون پذیرفته نشده اند در آزمونهاي بعدي بالمانع بـوده؛ ولـی در    شرکت کارکنانی که در سنوات گذشته -1تبصره 

) در بـاال ( هر صورت صدور گواهینامه نوع دوم براي کارکنان موکول به قبولی در آزمون جامع و سایر شرایط ذکر شده
   .خواهد بود

عـالم و گواهینامـه آنـان صـادر     اسامی پذیرفته شدگان پس از تایید کمیته راهبري آموزش در آزمـون جـامع ا   -2تبصره 
   .خواهد شد

به تایید کمیته راهبـري آمـوزش وزارت بهداشـت،     30/8/1388تبصره تنظیم و در تاریخ 11ماده و 16این دستورالعمل در 
  .درمان و آموزش پزشکی رسید

 


