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 این نامه بدون مهر دبیرخانه فاقد اعتبار می باشد.

 واحدهاي تابعه در سطح استان كليه

 باسالم واحترام:

در راستای اجرای دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت برای کارکنان جدیداالستخدام و تبدیل وضع ایثارگران توسط وزارت متبوع و اداره        

ضوابط و دستورالعمل اجرای دوره  " مجددا1401از سال گذشته و با توجه به ادامه روند برگزاری این دوره آموزشی در سال کارکنان آموزش 

مراتب توسط کارگزینی و مسئول آموزش  ،خواهشمند است به جهت اهمیت موضوع .میگردداعالم مذکور به شرح ذیل جهت استحضار به حضور 

ذکر است مسئولیت ،شایان  نفر میباشد  اطالع رسانی و ابالغ گردد 1100که حدود  EXCLثبت نام شدگان جدید به شرح فایل به 

 . ناشی از عدم اجرای موارد یادشده بر عهده واحد مربوطه خواهد بود

 "کلیه کارکنانی که در سامانه رشد در دوره مذکور پیش ثبت نام شده اند مطابق فلوچارت طراحی شده که به پیوست میباشد. شخصا -1

مراجعه )نام کاربری کدملی و رمزعبور شماره شناسنامه(  Https://karmand.behdasht.gov.ir به سامانه رشد به آدرس

 و در بازه های زمانی تعریف شده ، نسبت به ثبت نام نهایی  و طی دوره اقدام نمایند. 

 کارکنان واجد شرایطی که ثبت نام نشدند به کارگزینی واحد محل خدمت خود مراجعه نمایند.  -2

ره آموزشی برای تمام کارمندان مشمول آموزش )رسمی ، پیمانی ، قراردادی ، پزشک خانواده ( دارای حداقل مدرک تحصیلی دو -3

 دیپلم الزامی میباشد. 

ماه ابتدایی خدمت خود در این دوره ثبت نام نمایند و حداکثر در دو سال اول خدمت  6کارکنان جدیداالستخدام مکلف هستند در  -4

 با موفقیت بگذرانند.این دوره را 

و مشمولین این دوره ساعت بوده و  خارج از سقف ساالنه در شناسنامه آموزشی لحاظ می گردد  180ساعات آموزش این دوره  -5

 مادامی که موفق به گذراندن این دوره نشدند اجازه شرکت در دوره های آموزشی دیگر را ندارند.

سایر دوره های آموزشی در امتیازات و  همانندد نمره نهایی و ساعات این دوره درص 60حدنصاب قبولی در این دوره کسب حداقل  -6

https://karmand.behdasht.gov.ir/
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 سازوکارهای انگیزشی لحاظ خواهد شد.

محتوای بسته آموزشی به صورت چند رسانه ای و در قالب دو بسته عمومی و اختصاصی که به ترتیب توسط گروه آموزش وزارت  -7

 و ارائه گردیده است . فصل تدوین 7متبوع و اداره آموزش دانشگاه در 

بار آزمون برای هر شرکت کننده در نظر میگیرد در صورت مردودی در هر دو فرصت  2با شروع هر کدام از فصول دوره،  سیستم رشد  -8

نوبت سوم آزمون بعد از یک ماه از شروع فصل فعال خواهد شد ، نوبت چهارم بعد از سه ماه از شروع فصل برای فرد فعال خواهد شد 

 نوبت آزمون قبول شود در غیر اینصورت باید منتظر تصمیم آتی وزارت باشد.  4یر باید در یکی از این توجه داشته باشید که فراگ

امتیاز از امتیاز نهایی این دوره به بسته اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  10تا سقف حداکثر  -9

ره ، کسب تایید قبول دانشگاه در این بسته می باشد که شرایط و آذربایجانغربی اختصاص داده شده  و شرط الزم گذراندن این دو

 اطالع رسانی میگردد.  نحوه برگزاری این آزمون قبل از برگزاری

با دوره توجیهی بدو خدمت تلفیق شده است و در قالب فصلی جداگانه متناسب  ICTو IT با توجه به اینکه دوره های مربوط به حوزه  -10

 حذف می شود. ( 2و 1سطح  ICDLلذا الزام طی آموزش مهارتهای هفتگانه ). ن شده است با نیاز در وزارت تدوی

موضوع منشور اخالقی و اداری و اخالق حرفه ای کارگزاری نظام  18/02/1400مورخ  1087/209با عنایت به بخشنامه شماره  -11

امضاء و بصورت دست نوشته و ننده می بایست اسالمی ، متن سوگندنامه در انتهای دوره آموزش توجیهی بدو خدمت توسط شرکت ک

 بایگانی گردد.توسط کارگزینی پس از ثبت اثر انگشت ، فیزیک آن در پرونده پرسنلی 

لیست شرکت کنندگان )قبولی و مردوین ( پس از گذراندن دوره از طریق سامانه آموزشی )رشد ( در اختیار دانشگاه قرار گرفته  -12

 آموزش افراد ثبت خواهد شد. وامتیازات ماخوذه درشناسنامه

 در انتهای هر فصل از دوره آموزشی ، آزمون الکترونیکی اجرا و ارزشیابی نهایی دوره به صورت آزمون حضوری انجام خواهد شد.   -13

ه توجیهی از طریق اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انجام و هرگونه عنوان دور "برگزاری دوره صرفا  -14

 فاقد اعتبار می باشد. 10/05/1400بدو خدمت استخدام و یا عناوین مشابه به جایگزینی دوره توجیهی بدو خدمت از تاریخ 

 در طول اجرای دوره ، مقدمه ، دستورالعمل و سایر ضوابط و اطالعیه های بارگذاری شده را درسامانه رشد مطالعه نمائید.  -15
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 با احترام 

 احمد حاج ابراهيميدكتر  

 مدير منابع انساني دانشگاه
 
 

 


