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معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاههای علوم پزشکی کشور
موضوع :بخشنامه ابالغ بسته آموزشی توجیهی بدو خدمتبخشنامه ابالغ بسته آموزشی توجیهی بدو خدمت

با سالم
به استحضار می رساند با توجه به مصوبه یازدهمین جلسه کمیته آموزش و توانمندسازی و به استناد مااد
 23دستورالعمل آموزش و توانمندسازی موضوع ماد  64آیین نامه اداری استخدامی کارمنادا ییاه هیاا
علمی ،بسته آموزشی توجیهی بدوخدمت دانشگاههای علوم پزشکی و خادما بهداشاتی درماانی کشاور در
قالب  3کتاب آموزشی و با سه فصل های ذیل و بهنامه درسی پیوست ،تصویب وجهت اجها به دانشاگاههای
علوم پزشکی و خدما بهداشتی درمانی کشور و سازمانهای مشمول مصوبا هیا امناء اباال مای داهدد.
این دور آموزشی بهای تمامی کارمندا (کارکنا و مدیها ) مشامول آماوزش دارای (دارای حاداقل مادر
تحصیلی دیپلم) و بهای شهایط زیه الزامی می باشد:
الف -تمدید قهارداد کارمندا قهاردادی و پیمانی
ب -تبدیل وضعیت کارمندا از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی
در همین راستا دانشگاهها وسازمانهای مشمول مصوبا هیا امناء موظفند نسبت باه اجاهای ایان دور باا
لحاظ موارد ذیل اقدام نمایند :
 -1کلیه کارمندا قهاردادی شایل که به اساس قوانین و مقهرا جذب شد اند "ظهف مد یک ساال"
و کلیه کارمندا جدیداالستخدام "ظهف مد شش ماا اول اساتخدام " مای بایسات دور تاوجیهی
بدوخدمت را طی نمایند.
 -2بهای بهدزاری این دور دانشگا می تواند راساً توسط واحد آموزش و توانمندسازی و یا از طهیا
مهاکاز و موسسااا مااورد تاییااد کمیتااه آماوزش و توانمندسااازی خااود بصااور حضااوری ،ییااه
حضوری یا تلفیقی اقدام نماید.
 -3مدرسین بایستی دارای حداقل مدر تحصیلی کارشناسی ارشد مهتبط و تهجیحااً ساابقه کااری ماهتبط
بود و تشخیص و تایید صالحیت حهفه ای ایشا بعهد کمیته آموزش و توانمندسازی دانشگا می باشد.
 -6تکمیل دزارش شناخت دانشگا و شغل نمه نداشته و شهط الزم جهت شهکت در آزماو نهاایی باود و
در صور تایید مسئول آموزش و توانمندسازی لحاظ می دهدد.
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 -5به شهکت کننددا در دور آموزشی توجیهی که  46درصد از کل نمه آزمو را کسب نمود و دازارش
شناخت دانشگا و شغل ایشا مورد تایید واحد آموزش و توانمندساازی قاهار دیاهد ،دواهیناماه طای دور
توجیهی بدو خدمت اعطا می دهدد.
الزم به توضیح است فایل الکتهونیکی کتب مورد اشار که در دست چاپ می باشد در اسهع وقات در ساایت
ادار کل منابع انسانی و پشتیبانی قهار داد خواهد شد.
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