


 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  نحوه اعطاي دستورالعمل اجرايي
  گواهينامه هاي نوع دوم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معاونت توسعه مديريت و منابع
  دفتر مديريت منابع انساني

  1388آبان ماه 



 

  
  بنام خدا

  دستورالعمل اجرايي نحوه اعطاي گواهينامه هاي نوع دوم
  مقدمه  

قانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي      "هـ"و  "د"و بندهاي  54 آئين نامه اجرايي ماده 6در اجراي بند پ ماده 
مـورخ   6326/1803اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و در راستاي عملي شدن مفـاد بخشـنامه شـماره    

) سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت كشـور (معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور  20/1/85
معاونت مذكور، اين دستورالعمل به منظور برخورداري از  29/11/1387مورخ  113525/1803ره و بخشنامه شما

  .امتياز اعطاي گواهينامه نوع دوم كاركنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين گرديده است 
 

 :گواهينامه نوع دوم ‐ ۱ماده
ه هاي آموزشي مرتبط با در نظر گرفتن حد به گواهينامه هايي اطالق مي گردد كه پس از طي مجموعه اي از برنام

نصاب ساعت آموزشي مورد نياز، موفقيت در آزمون جامع و پس از تائيد كميته راهبري آموزش با رعايت مـواد  
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسـاني ريـيس    29/11/1387مورخ  113525/1803مندرج در بخشنامه شماره 

  .دجمهور به فراگيران اعطاء مي گرد
  :گواهينامه مهارتي‐الف

آموزش هاي آنان معطوف به فعاليتهاي علمـي    اين گواهينامه به آن دسته از آموزشهايي تعلق مي گيرد كه عمدتاً 
  .عملي بوده و به منظور ارتقاء سطح توانمنديهاي حرفه اي آنان است _

  :گواهينامه تخصصي ‐ب

گيرد، كه عمدتاً آموزش هاي آنان معطوف به اصـول و مبـاني    اين گواهينامه به آن دسته از آموزشهايي تعلق مي
  .نظري و تخصصي شغل بوده و نيازهاي تخصصي و نظري مشاغل را برآورده مي سازد

  :پژوهشي_ گواهينامه تخصصي  ‐ج

اين گواهينامه به آن دسته از افرادي تعلق مي گيرد كه آموزش هاي آنان عالوه بر توجه به اصول و مباني نظـري  
  .عملي مشاغل، اصول و مباني پژوهش در مشاغل را نيز در بر مي گيرد و
  

 :آزمون جامع ‐۲ماده
آزمون جامع آزموني است كه با نظارت و سياستگذاري كميته راهبري آموزش و توسط دانشگاه هـا، موسسـات،   

كي از مراكز و سازمانهاي دولتي و خصوصي ذيصالح برگزار مي گردد كه در صورت موفقيت شركت كنندگان، ي
  .گواهينامه هاي نوع دوم جهت برخورداري از مزاياي استخدامي باالتر به آنان اعطاء مي گردد

  
 :شناسنامه آموزشي ‐۳ماده

است كه شامل اطالعات آموزشي هر يك از كارمندان اعـم از اطالعـات پرسـنلي،    ) كتبي يا الكترونيكي( پرونده اي 
( معادل سازي فعاليت هاي علمي مـرتبط بـا شـغل كارمنـد    آموزشهاي مورد نياز، آموزشهاي گذرانده شده و نيز 



 

مي باشد و در ارتقاء، انتصاب و ارزشيابي عملكرد كارمندان مـورد اسـتفاده   ....) تاليف، تحقيق، ترجمه و تدريس و
  .قرار مي گيرد

  .اطالعات اين شناسنامه مبناي صدور گواهينامه هاي مندرج در اين دستورالعمل خواهد بود
 

كه آموزش هاي ضمن خدمت موضوع اين دستورالعمل را طي نمايند در صورت كسب  كارمنداني ‐ ۴ماده
 .شرايط الزم مي توانند در طول خدمت صرفاً يكي از گواهينامه هاي ذيل را دريافت نمايند

  گواهينامه مهارتي) الف

  دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه .1
 :ساعت آموزش با شرايط زير 1200طي  .2

  .وزشها در زمينه آموزشهاي شغلي باشدحداقل دو سوم آم -
 .سال طي شود 10ساعت آموزش حداقل در  1200 -

 .ساعت آموزش در طول يك سال است 120هر فرد مجاز به طي حداكثر  -

 شركت در آزمون جامع و كسب حد نصاب نمره قبولي -

  گواهينامه تخصصي) ب 

  .)ي باشدمدارك معادل قابل پذيرش نم( دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم .1
 :ساعت آموزش با شرايط زير 1000طي  .2

  .حداقل سه چهارم آموزشها در زمينه آموزشهاي شغلي يا بهبود مديريت باشد -
 .سال طي شود 8ساعت آموزش حداقل در  1000 -

 .ساعت آموزش در طول يك سال است 125هر فرد مجاز به طي حداكثر  -

 شركت در آزمون جامع و كسب حد نصاب نمره قبولي -

  پژوهشي  –گواهينامه تخصصي ) ج 

  .) مدارك معادل قابل پذيرش نمي باشد( دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس .1
 :ساعت آموزش با شرايط زير 700طي  .2

  .حداقل سه چهارم آموزشها در زمينه آموزشهاي شغلي اختصاصي يا بهبود مديريت باشد -
 .سال طي شود 7ساعت آموزش حداقل در  700 -

 .ساعت آموزش در طول يك سال است 100داكثر هر فرد مجاز به طي ح -

 شركت در آزمون جامع و كسب حد نصاب نمره قبولي -

فرد بايـد الزامـا   ( ساعت آموزش 100اجراي حداقل يك طرح تحقيقي در زمينه شغل مورد تصدي معادل  .3
 ).مجري اول طرح باشد

تب و مقاالتي كه موجب افزايش بهـره وري  ارائه پيشنهادهاي جديد، تحقيقات، ابتكارات، تأليف، ترجمه ك: 1تبصره 
سـاعت آمـوزش بـا تاييـد كميتـه       200كار و بهبود عملكرد فردي و سازماني گردد، حداكثر مـي توانـد تـا معـادل     

  .راهبري َآموزش براي فرد  جهت اخذ هر نوع از گواهينامه هاي فوق در نظر گرفته شود
، ترجمه ي كتب و مقاالت كه به تأييد كميتـه راهبـري آمـوزش    همترازي تأليفات ، تحقيقات ، پيشنهادات :2تبصره 

ساعت آمـوزش بـراي فـرد     200وزارت متبوع يا كميته اجرايي آموزش  دانشگاه رسيده باشد مي تواند تا معادل 
مـاه از طـول مـدت الزم جهـت اعطـاي       18براي افرادي كه مشمول اين بند مي گردند حـداكثر  . درنظر گرفته شود

  .به آنان كسر خواهد شد) پژوهشي –مهارتي، تخصصي، تخصصي (هاي نوع دوم گواهي نامه 



 

  سـاعت آمـوزش تلقـي     100براي اجراي يك طرح تحقيقـي در زمينـه شـغل مـورد تصـدي كـه معـادل         :3تبصره 
بديهي است  . پژوهشي كسر مي گردد -ماه از طول مدت الزم جهت اخذ گواهي نامه تخصصي 6مي شود به مدت 

سـال جهـت اخـذ گـواهي نامـه فـوق        2ماهه فوق الذكر حداكثر به مـدت   18ت كسر شده با احتساب مجموع سنوا
 .خواهد بود

پژوهشي كه كليه الزامات اين دستورالعمل  -با دارندگان گواهينامه هاي مهارتي، تخصصي و تخصصي: 4تبصره 
از نظـر مزايـاي اسـتخدامي مترتـب،     را رعايت نموده و گواهي آنها به تائيد كميته راهبري آموزش رسـيده باشـد؛   

  .مشابه دارندگان مدارك تحصيلي فوق ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس رفتار مي گردد
 

مرجع بررسي و تاييد شناسنامه هاي آموزشي كاركنان ستاد مركزي وزارت بهداشـت، درمـان و    ‐۵ماده
يته راهبـري آمـوزش   آموزش پزشكي براي بهره مندي از امتياز اعطاي گواهينامه نوع دوم بر عهده كم

و براي كاركنان دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و ساير سـازمان هـاي وابسـته    
 .بر عهده كميته اجرايي آموزش ذيربط مي باشد

 
مرجع نهايي جهت تاييد صدور گواهينامـه هـاي نـوع دوم، كميتـه راهبـري آمـوزش مـي باشـد و          ‐ ۶ماده

علوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي درمـاني توسـط رئـيس آن        گواهينامه هاي مذكور در دانشگاههاي
دانشگاه و در ستاد مركزي وزارت متبوع توسط بـاالترين مقـام مسـئول دسـتگاه يـا معـاون توسـعه        

 .مديريت و منابع امضاء مي گردد

  
 :گواهينامه و دوره هاي آموزشي معتبر مشمول اين دستورالعمل به شرح ذيل مي باشد ‐۷ماده

هاي صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامـه ريـزي وقـت كشـور، يـا دفـاتر مـديريت        اصل گواهينامه  -الف
  آموزش و پژوهش استانداري هاي سراسر كشور

  اصل گواهينامه هاي آموزشي صادر شده توسط حراست كل كشور -ب 
  اصل گواهينامه هاي آموزشي صادره شده توسط هيئت عالي گزينش -ج
ادره شده توسط دفتر آموزش مداوم جامعه پزشكي براي مشـمولين قـانون   اصل گواهينامه هاي آموزشي ص -د

  مربوطه
  اصل گواهينامه هاي آموزشي دوره هاي زبان خارجي صادره توسط موسسات آموزشي داراي مجوز -ه
كه توسط موسسات آموزشي خصوصي داراي ) ICDL( اصل گواهينامه هاي آموزشي مهارت هفتگانه رايانه -و

  مجوز
واهينامه هاي آموزشي داراي مجوز صادره توسط ستاد وزارت متبوع و دانشگاه هاي علوم پزشكي و اصل گ -ز

  خدمات بهداشتي درماني 
  اصل گواهينامه هاي صادر شده توسط موسسات خصوصي داراي مجوز -ط

بوده و دوره هاي آموزشي طي شده جهت اخذ گواهينامه هاي نوع دوم بايد مرتبط با شغل مورد تصدي : تبصره 
  .در شناسنامه آموزشي كاركنان به عنوان نيازهاي آموزشي ذكر شده باشد

  
بـه بعـد بـراي اعطـاي امتيـازات مربـوط بـه         1379كليه دوره هاي آموزشي مصوب فقط از سال  ‐ ۸ماده

 .گواهينامه هاي اين دستورالعمل محاسبه مي گردد

  



 

ع دوم منظور شده باشد، براي امتياز مربوط گواهينامه هايي كه امتياز آنها در اعطاي گواهينامه نو ‐۹ماده
 .به حق شاغل در قانون مديريت خدمات كشوري محاسبه نمي شود

 
معادل ساعات دوره هاي آموزشي كه در تعجيل در ارتقاء گروه مالك عمل قرارگرفته و كارمندان  ‐ ۱۰ماده

تخصصـي و  از مزيت اسـتخدامي آن قـبالً بهـره منـد شـده انـد، در اعطـاي گواهينامـه هـاي مهـارتي،           
 .پژوهشي محاسبه نمي گردد -تخصصي

  
در صـورت  ( تاريخ اعطاي گواهينامه هاي نوع دوم تاريخ صورتجلسـه كميتـه راهبـري آمـوزش      ‐۱۱ماده

 . خواهد بود)  در صورت قبولي(يا تاريخ برگزاري آزمون جامع ) تاييد

  
ي ايـن  ساعات آموزشي دوره توجيهي بدو خدمت براي اعطاي امتيـاز مربـوط بـه گواهينامـه هـا      ‐۱۲ماده

 .دستورالعمل محاسبه نمي گردد

  
 :نحوه محاسبه ساعات دوره هاي آموزشي ‐۱۳ماده

ميزان ساعات دوره هاي آموزشي فناوري اطالعات مهارتهاي هفتگانه براي شاغالن مشاغل رسته فنـاوري   -الف
مـورخ   203222/1903موضـوع بخشـنامه شـماره    (اطالعات جهت اعطاي امتيـاز فـوق قابـل محاسـبه نمـي باشـد      

2/11/81.(  
در صورت تغيير پست بدون تغيير رشته شغلي، كليه ساعات آموزشهاي شغلي طي شده، بهبود مديريت و  -ب

  . عمومي قابل احتساب است
دو سوم ساعت آموزشهاي طي شده در رشته شغلي قبلي كه  ،در صورت تغيير شغل در داخل رسته فرعي -ج

ه ساعات آموزشي بهبود مديريت و عمومي طي شده قابل براي شغل جديد پيش بيني نشده باشد، و همچنين كلي
  . احتساب است

در صورت تغيير رسته، ساعات آموزش هاي شغلي طي شده در شغل قبلي قابل احتساب نخواهد بود ولي  -د
  .كليه ساعات آموزشي بهبود مديريت و عمومي طي شده قابل احتساب است

 
كتب، تهيه و تدوين مقاالت، پيشنهادات، ابتكـارات و   الزم است تاليفات، طرحهاي تحقيقاتي، ترجمه  ‐۱۴ماده

اختراعات؛  در راستاي اهداف سازمان بوده و تطبيق آن  با ساعات آموزشي  بر اساس جدول شماره 
 .صورت مي پذيرد 1

  .بايد مرتبط با شغل مورد تصدي باشد 1كليه بند هاي جدول شماره : 1تبصره 
  .رسيده باشد) پژوهشي(يد معاونت تحقيقات طرحهاي تحقيقي بايد به تاي: 2تبصره 
 .پيشنهادات بايد به تاييد شوراي نظام پيشنهادات رسيده باشد: 3تبصره 

  .اختراعات و اكتشافات الزم است كه به تاييد مراجع قانوني ذي ربط رسيده باشد: 4تبصره 
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  با ساعات آموزشي... هيه و تدوين مقاالت و تطبيق تاليفات، طرحهاي تحقيقاتي، ترجمه كتب، ت): 1( جدول شماره

  
  

  موضوع  رديف
حداكثر امتياز 

ساعت 
  آموزشي

  شرح زمينه هاي امتياز

1  

  ساعت 200تا   تاليف كتاب

 25حـداقل  : يـا شـابك     ISBNداراي شـماره   -بـه زبـان خـارجي    –امتياز كتب چاپ شده 
  ساعت  10صفحه معادل  5ساعت و  پس از آن به ازاي  50صفحه كتاب معادل 

 50حـداقل  : يـا شـابك     ISBNداراي شـماره   -بـه زبـان فارسـي    –امتياز كتب چاپ شده 
  ساعت  10صفحه معادل  10ساعت و پس از آن به ازاي  50صفحه كتاب معادل 

امتياز تاليف كتب چاپ شده در صورت تعدد مولفين به طـور مسـاوي بـين آنهـا تقسـيم       #
  .مي شود

  ساعت 150تا   تاليف مقله 

  ساعت 150پژوهشي معادل  –مقاله چاپ شده در مجالت خارجي داراي رتبه علمي 
  ساعت  80پژوهشي معادل  –مقاله چاپ شده در مجالت داخلي داراي رتبه علمي 

  ساعت 50مقاله چاپ شده در همايشها يا كنگره هاي خارجي معادل 
  موزشيساعت آ 30مقاله چاپ شده در همايشها يا كنگره هاي داخلي معادل 

 نفـر  2براي : در صورت تعدد مولفين؛ اميتاز مقاالت چاپ شده به ترتيب زير خواهد بود  #
و مابقي به طور تساوي از امتيـاز الزم  % 40نفر، نويسنده اول  2و باالتر  از %) 40و % 60( 

  .برخوردار خواهند بود

  ساعت 100تا   ترجمه كتاب  2

يـا شـابك     ISBNداراي شـماره  ) جي يا فارسيبه زبان خار( امتياز ترجمه كتب چاپ شده
 10صـفحه معـادل    10ساعت و پس از آن به ازاي هـر   50صفحه ترجمه معادل  50حداقل 
  ساعت 

امتياز ترجمه چاپ شده در صورت تعدد مترجمين به طور مساوي بين آنهـا تقسـيم مـي     #
  .شود

اجراي طرح   3
  تحقيقي

ساعت  200تا 
  در هر طرح 

ساعت و در صورت تعدد مجريـان يـا    200ار تحقيقاتي نداشته باشد تا چنانچه مجري همك
 2و بـاالتر از  %) 40و % 60( نفـر  2بـراي  : همكاران؛ اميتاز متعلقه به ترتيب زير خواهد بـود 

  .و مابقي به طور تساوي از امتياز الزم برخوردار خواهند بود% 40نفر، مجري اصلي 

  ساعت 50تا   پوستر  4

  ساعت آموزشي 50شده در همايشها يا كنگره هاي خارجي معادل پوستر  پذيرفته 
  ساعت آموزشي 25پوستر پذيرفته شده در همايشها يا كنگره هاي داخلي معادل 

امتياز پوستر پذيرفته شده در صورت تعدد ارائـه كننـدگان بـه طـور مسـاوي بـين آنهـا         #
  .تقسيم مي شود

5  

ثبت 
پيشنهادات و 

- ابتكارات
اختراعات و 

  شافاتاكت

امتياز پيشنهاد مصوب در صورت تعدد ارائه كنندگان به نسبت مشاركت بين آنها تقسيم  #  ساعت 100تا 
  .مي شود



 

  
  

 :فرايند بررسي سوابق آموزشي كاركنان  ‐۱۵ماده

هاي اجرايي آموزش در دانشگاهها مكلفند پس از تقاضاي كاركنان، نسبت به بررسي شناسـنامه هـاي    كميته -الف
را پس ازتكميل فرمهاي پيوست، بانضمام صورتجلسه  طياركنان واجد شراقدام نموده و فهرست كآموزشي آنان ا

كميته اجرايي آموزشي دانشگاه جهت دريافت شماره مجوز صدور گواهي نامه به واحد آموزش و توانمندسـازي  
 .منابع انساني مستقر در ستاد مركزي وزارت بهداشت ارسال نمايند

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئـيس   29/11/87مورخ  113525/1803شماره بر اساس بخشنامه  -ب
جمهور آن دسته از افرادي كه مجموعه دوره هاي آموزشي خود را با كسب مجوز و بر اسـاس مقـررات و دوره   

ييـد  دوره هاي آموزشي كه در كليات برنامه هاي آموزشي دستگاه پيش بيني شده و به تا( هاي آموزشي مصوب
شروع نموده و حداقل يك سوم از ساعات دوره هـاي آموزشـي را    1385قبل از سال ) مراجع ذيربط رسيده است

گذرانده باشند؛ مي تواننـد بـدون لحـاظ الـزام اجـراي آزمـون جـامع، براسـاس          1384تا پايان  1379طي سالهاي 
در غير اين صورت بايستي . ريافت نمايندضوابط و مقررات و با لحاظ مفاد اين دستورالعمل گواهينامه نوع دوم د

  .در آزمون جامع شركت نمايند
اين دسـتورالعمل و بصـورت متمركـز     2آزمون جامع يكبار در سال و با رعايت مندرجات ماده  ‐۱۶ماده

در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني، و واحدهاي 
  .قبلي، با كليه واحدها و سازمان هاي ذيربط برگزار خواهد شد تابعه و با هماهنگي

بـدون در نظـر   ) نـه شـاغل  ( سواالت آزمون جامع از مجموع محتواي دوره هاي شغلي تعيين شده براي يك شغل 
گرفتن نيازهاي آموزشي كه براي هر فرد تعيين شده است؛ و با حد نصاب تعيـين شـده، و بـه شـرح جـدول زيـر       

تعداد سئواالت بهبود مديريت حداكثر معادل تعداد سئواالت عمومي و فنĤوري اطالعـات خواهـد    .ددبرگزار مي گر
  .تعيين و طراحي اين سئواالت بر عهده مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي است. بود

  
  تفكيك سواالت آزمون جامع): 2(جدول شماره 

سواالت تخصصي شغلي و بهبود   و فناوري اطالعات سواالت عمومي   عنوان گواهينامه نوع دوم 
  مديريت

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

  %50 4/3 %60 4/1  تخصصي 

  %50 4/3 %60 4/1  پژوهشي  –تخصصي 

  
اي بعدي بالمـانع بـوده؛   شركت كاركناني كه در سنوات گذشته در آزمون پذيرفته نشده اند در آزمونه -1تبصره 

ولي در هر صورت صدور گواهينامه نوع دوم براي كاركنان موكول به قبولي در آزمـون جـامع و سـاير شـرايط     
  .خواهد بود) در باال( ذكر شده
اسامي پذيرفته شدگان پس از تاييد كميته راهبري آموزش در آزمون جـامع اعـالم و گواهينامـه آنـان      -2تبصره 

  .صادر خواهد شد
به تاييـد كميتـه راهبـري آمـوزش وزارت      30/8/1388تبصره تنظيم و در تاريخ 11ماده و 16اين دستورالعمل در 

  .بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد



 

 


