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 برنامه ریزی-الف

 در شرایط موجود )کرونا با وضعیت غیر از قرمز( دورکاری کارکنان شامل چه افرادی می شود؟ .1

 زنالان  يالا  خالانواد   در العالج   صعب بيمار يا معلول داراي يا سال 6 زير فرزند داراي شاغل بانوان براي كار ساعت -

ساعت در هفته كالاه    36به  جمهور رييس28/06/1395 تاريخ 45818 شمار  ابجغ با منطبق خانوار سرپرست

 يافته است.

 دوركالاري  بالراي  وزيالران  هيالات  12/1390 /16 تالاريخ  هالال  47863 ت /248209 شالمار   نامه تصويببر اساس  -

  تسهيجتي وجود دارد. ابتدايي يا سال 6 زير فرزند داراي شاغل زن كاركنان

 و اجتمالاعي  امالور  كميساليون  مصالو   07/04/1389 تالاريخ  75481/44726 شمار  به دوركاري نامه آيينطبق  -

، استفاد  از دوركاري براي كاركنان به ويژ  براي بانوان بالا تصالويب كميتاله مالرتب  در دسالت ا       الکترونيک دولت

 اجرايي و تعريف وظيفه دوركاري ممکن است.

مچنين درصورت قرمز شدن وضعيت هر شهرستان از نظر بيماري كرونا، دوركاري بالراي كاركنالان دسالت ا  هالا     ه -

 اجرا خواهد شد.

 

 چه افرادی ملزم به تزریق واکسن کرونا می باشند؟ .2

 تمامي كاركنان و اربا  رجوع موظف به تزريق واكسن كرونا مي باشند به استثناء افراد زير:

 د پزشکزنان باردار با تايي -1

 افراد داراي بيماري خاص با تاييد پزشک معتمد -2

 ( مي باشند.PCRهفته بعد از تست مثبت ) 6افرادي كه در زمان  -3

 روز يکبار 15دارندگان تست پي سي آر منفي هر  -4

 

 شرایط استخدام در دستگاه های دولتی چکونه است؟ .3

كارگيري افالراد در دسالت ا  هالاي اجرايالي پالس از پهيرفتاله شالدن در        ( قانون مديريت خدمات كشوري به 44به استناد ماد  )

 امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي مي گردد و نيز امتحان يا مسابقه  تخصصي  امکان پهير است.

 تالاريخ  9705 شالمار   بخشالنامه ) كشالور  كالل  1400 سال بودجه قانون( 20) تبصر (  ) بند دستورالعمل اساس همچنين بر

 در انساني نيروي بکارگيري و استخدام گونه هر( كشور بودجه و برنامه و كشور استخدامي و اداري هايسازمان 29/02/1400

 از صالادر   مجالوز  اسالاس  بالر  صالرفا   مشمول هايدست ا  تمامي در انساني نيروي كارگيريبه و شد  االجرا موقوف 1400 سال

 بيني پي  بر مبني كشور بودجه و برنامه سازمان سوي از اعتبار تأمين تأييديه اخه و كشور استخدامي و اداري سازمان سوي

 .است ممکن قانون در مالي بار

 شهروندان چگونه می توانند دولت را تحقق بودجه کمک نمایند؟ .4

 استان ارائه گزارش از فرارهاي مالياتي به ادار  كل امور مالياتي -

https://aro.gov.ir/FileSystem/View/File.aspx?Mode=Image&FileId=


دولتي و يا زمين هاي بج استفاد  دولت در تمامي نقاط شهري و روسالتايي  ارائه گزارش ساختمان هاي خالي  -

باله شالمار  فالاكس     استان جهالت مولالد سالازي باله دفتالر برناماله ريالزي، بودجاله و تحالول اداري اسالتانداري          

08138256049 

 

  



 كاركنان نظام آموزش -ب

 چه کسانی هستند؟ "های اجرایینظام آموزش کارمندان دستگاه"مشمولین  .5

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني )سابق( رييس  30/1/1390مورخ  1834/200( بخشنامه شمار  1به استناد بند )

، تمامي كارمندان رسمي و پيماني )اعم از مديران و كاركنان( "هاي اجرايينظام آموزش كارمندان دست ا "جمهور موضوع 

هاي آموزشي موضوع اين نظام بر معين نيز در دور  قراردادكاررمندان در شمول اين نظام آموزشي قرار داشته و شركت كا

 اساس مفاد اين بخشنامه و نياز دست ا  اجرايي، الزامي است.

 

آیا گواهینامه هایی که در سمینارها، همایش ها و گردهمایی ها بین المللی، ملی یا استانی در موارد خاص از سوی ارگان ها،  .6

شود، برای بهره مندی از امتیازات پیش بینی شده در نظام آموزش قابل احتساا   برای کارکنان دولت صادر میسازمان ها و.... 

 باشند؟می

ها، ( هماي 30/01/1390مورخ  1834/200( نظام آموزش كاركنان دولت)موضوع بخشنامه شمار  12به استناد ماد  ) -خير 

ا استاني كه در موارد خاص به منظور تبيين و تشريح مسائل فرهن ي، اقتصادي، سمينارها و گردهمايي هاي بين المللي، ملي و ي

اجتماعي و...، با ارائه يافته هاي پژوهشي در حوز  هاي مختلف علمي از سوي ارگان ها و سازمان هاي كشور برگزار مي گردد، براي 

مندي از توليدات دانشي اين گونه مجامع علمي با رعايت  احتسا  امتيازات محاسبه نمي گردد. بديهي است اعزام كارمندان براي بهر 

 بجمانع است.مربوط مقررات 

 اجرای دوره های آموزش عمومی مدیران حرفه ای بر عهده چه مرجعی است؟  .7

، سازمان اداري و استخدامي كشور 04/06/1396مورخ  1361158شمار  و  22/05/1396تاريخ  1335268شمار  به استناد بخشنامه 

بر عهد  مركز آموزش مديريت دولتي و مديريت هاي آموزش و پژوه  هاي  صرفا راي دور  هاي آموزش عمومي مديران حرفه اياج

 ها مي باشد. توسعه و آيند  ن ري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

غال باه خادمت اخاي مای     آیا دستگاه های اجرایی کشور مکلف به اعمال مدارك تحصیلی باالتر که کارمندان در حین اشات  .8

 نمایند، در وضعیت استخدامی کارمندان می باشند؟

، دست ا  هاي اجرايي پس از جه  و استخدام افراد، الزامي 25/08/1395مورخ  849042( بخشنامه شمار  3به استناد بند ) -خير

ندارند. در صورت نياز دست ا  مي تواند حداكثر يک براي پهيرش مدارك تحصيلي باالتر كه كاركنان در زمان اشتغال كسب مي نمايند، 

 مقطع تحصيلي در طول خدمت با رعايت شراي  و ضواب  مربوطه و رعايت شراي  احراز شغل آنرا بپهيرد.

 آیا کارمندان دولت برای ادامه تحصیل می توانند از مأموریت آموزشی استفاده نمایند؟  .9

خدمات كشوري، اعزام كارمندان دست ا  هاي اجرايي براي طي دور  هاي آموزشي كه منجر ( قانون مديريت 58به استناد ماد  ) -خير

دست ا  هاي مربوطه و استفاد  از مأموريت  به اخه مدرك دانش اهي و يا معادل آن مي گردد در داخل و خار  از كشور با هزينه

 باشد. ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي باشند.آموزشي ممنوع مي

 آیا شاغلین قراردادی می توانند از امتیازات پیش بینی در نظام آموزش برای دوره های آموزشی، بهره مند شوند؟  .10



معاونت توسعه  30/1/1390مورخ  1834/200هاي اجرايي موضوع بخشنامه شمار  ( نظام آموزش كارمندان دست ا 11/1بر اساس بند)

، دور  هاي آموزشي طي شد  توس  شاغلين قراردادي قابل پي  بيني در شناسنامه مديريت و سرمايه انساني )سابق( رييس جمهور

آموزشي آنان مي باشند و صرفا  براي برخورداري از امتياز تمديد قرارداد قابل احتسا  است و در صورت تبديل وضعيت استخدامي آنها 

 غل مورد تصدي محاسبه خواهد شد.به پيماني يا رسمي، آموزش هاي گهراند  شد  در صورت مرتب  بودن با ش

ر چه صورتی دوره های آموزشی که به استناد قوانین و مقررات خاص برای کارکنان دولت الزامی می شود، قابلیات اجارا   د  .11

 دارد؟

مورخ  18819/92/200( اصجحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دست ا  هاي اجرايي)موضوع بخشنامه شمار  15) به استناد ماد 

(، دور  هاي آموزشي كه به استناد قوانين و مقررات خاص، گهراندن آنها براي كارمندان دولت الزامي مي شود. پس از 14/11/1392

طراحي توس  مراجع مشخص شد  در مقررات مهكور و ابجغ آنها توس  سازمان اداري و استخدامي كشور براي كاركنان دولت قابل 

 اجرا است.

 های آموزشی توجیهی بدوخدمت برای کارکنان جدید استخدام الزامی می باشد؟آیا گيراندن دوره   .12

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني )سابق(  20/10/1390مورخ  26680/200بر اساس بند يک بخشنامه شمار    -بلي

كليه كاركنان جديد استخدام)ديپلم و جمهور، گهراندن اين دور  ها در بدو ورود به خدمت و قبل از صدور حکم كارگزيني براي رييس

 الزامي مي باشد و صدور حکم كارگزيني افراد قبل از طي آموزش هاي توجيهي، ممنوع است.  باالتر(

 چه نوع مدارك تحصیلی دارای ارزش استخدامی می باشد؟ .13

جمهور، سرمايه انساني )سابق( رييسمعاونت توسعه مديريت و  16/9/1392مورخ  15879/92/200به استناد بند يک بخشنامه شمار  

درمان و  تمامي مدارك تحصيلي كه در يکي از مقاطع تحصيلي رسمي از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت،

صادر مي شود و براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي باالتر مجك عمل قرار « معادل»آموزش پزشکي با ارزش علمي و بدون ذكر

رد، اين مدارك داراي ارزش استخدامي بود  و دست ا  هاي اجرايي مي توانند در چارچو  رعايت كليه قوانين و مقررات مربوطه در گي

 استخدامي كارمندان خود مجك عمل قرار دهند.  وضعيت

رك و گواهينامه هايي كه فاقد مداوزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  1398و نامه سال  ( اين بخشنامه2قابل ذكر است، بر اساس بند )

تکميلي، تخصصي، گواهي نامه هاي نوع دوم، دور  ،  AMB، DBA(شراي  فوق بود  و تحت عناوين )پايان دور  هاي آموزش عالي آزاد 

 خاص برخوردار نيست.هاي معادل سازي شد  و...( صادر شد  و يا مي شوند، از ارزش استخدامي معادل با مقطع تحصيلي 

آیاا دساتگاه هاای    (، 20/11/1393ماور    145099موضوع بخشنامه شاماره  ا توجه به ابالغ دوره های آموزشی فناوری اطالعات)ب  .14

 ( برای کارکنان خود می باشند؟ICDLاجرایی همچنان موظف به برگزاری دوره های آموزشی مهارت های هفتگانه )

ريت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مدي 14/05/1394مورخ  82999( بخشنامه شمار  1بر اساس بند )

ها )راهنماي عمل كاركنان دولت در حوز  فناوري اطجعات برنامه ريزي كشور به عنوان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

(، با عنايت به اينکه تمامي كاركنان دولت بايد مهارت هاي هفت انه 20/11/93مورخ  145099موضوع بخشنامه شمار  

(ICDL  موضوع بخشنامه شمار )را در سنوات قبل گهراند  باشند و يکي از شراي  الزم  2/11/1381مورخ  203222/1903

براي افراد جديد استخدام دارا بودن گواهي و مهارت الزم در اين خصوص مي باشد، لها نيازي به ادامه برگزاري اين دور  

ي مهكور دارند، بايد از طريق خودآموزي باشد و كارمنداني كه نياز به طي دور  هاهاي توس  دست ا  هاي اجرايي نمي

 نسبت به فراگيري آن اقدام نمايند.

 چه کسانی می توانند دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت را تدریس نمایند؟  .15



 18819/92/200( اصجحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دست ا  هاي اجرايي موضوع بخشنامه شمار  5به استناد ماد )

جمهور، افرادي كه در چارچو  نظام آموزش معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني )سابق( رييس 14/11/1392مورخ 

توانند دور  هاي آموزشي ضمن خدمت باشند، مي تدريس صجحيت تورالعمل مرتب  داراي گواهينامهكاركنان دولت و دس

 كاركنان دولت را تدريس نمايند.
سازمان اداري و استخدامي كشور، مدرسان دور  هاي  29/08/1397تاريخ  464185شمار  نامه تبصر  يک بند الف بخش مطابق

 آموزشي شامل گرو  هاي زير مي باشند:

 ته ها(كليه رش) راي مدارك تحصيلي مرتب  با رشته علوم تربيتيااعضاي هيات علمي، معلمان و افرادي كه د -

 مراجع معتبر داخلي يا خارجي دريافت كرد  اند.ساير افرادي كه گواهينامه مدرسي از -

بخشنامه بود  و صرفا بي نياز از  5جدول بند  2و  1فوق ملزم به گهراندن دور  هاي آموزشي رديف هاي  هر دو گرو قابل ذكر است، 

 بخشنامه مي باشند. 5جدول بند  5تا  3گهراندن دور  هاي آموزشي رديف  هاي 

  



  امور پژوهشی -ج

 ؟ می شودبه چه نحو اقدام  ،اجرائی در اختیار دستگاههای فناوری توسعه و پژوهشی امور اختصاص اعتبار برایدر مورد   .16

 دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به مواد برخي الحاق ( قانون56ماد  )قانون برنامه ششم توسعه و  64ماد  ) (  مطابق بند

 به موادي الحاق قانون( 50) ماد  موضوع دست اههاي و كشوري خدمات مديريت قانون( 5) ماد  موضوع اجرائي دست اههاي كليه: (2)

 قوانين در دست ا  ذيل كه پژوهشي اعتبارات بر عجو  مکلفند 1384 /8 /15 مصو ( 1) دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون

 مورد در و( 6) و( 1) فصول استثناي به اي هزينه يافته تخصيص اعتبارات از( %1) درصد يک است، شد  منظور ساالنه بودجه

 كنند. هزينه فناوري توسعه و پژوهشي امور براي را غيرعملياتي هاي هزينه از دولتي شركتهاي

 تصويب به كه رب  ذي دست ا  تحقيقاتي هاي اولويت و كشور علمي جامع نقشه چهارچو  رعايت ضمن مهكور دست اههاي - تبصر 

 تحقيقات علوم، عالي شوراي به بار يک ما  ش  هر را ماد  اين كرد هزينه نحو  مکلفند رسد مي فناوري و تحقيقات علوم، عالي شوراي

 ساالنه طور به را ماد  اين عملکرد گزارش است موظف فناوري و تحقيقات علوم، عالي شوراي. دهند گزارش ايران آمار مركز و فناوري و

 هزينه به مربوط اطجعات ساالنه است مکلف ايران آمار مركز همچنين .كند ارائه اسجمي شوراي مجلس به ما  مرداد پايان تا حداكثر

 نمايد. منتشر را توسعه و تحقيق كرد

کل کشور توسط چاه مرجعای مای     1400قانون بودجه سال  9ابالغ اعتبارات موضوع دستورالعمل اجرایی بند )ها( تبصره   .17

  باشد؟ 

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مکلف است نسبت به تخصيص اعتبار اين دستورالعمل اقدام نمايد.

 د؟تصویب دارنیاز به دستگاه های اجرایی آیا  نیازهای پژوهشی و اولویت های تحقیقاتی   .18

كل كشور سازمان مديريت و برنامه ريزي  1400قانون بودجه سال  9دستورالعمل اجرايي بند )هال( تبصر   4به استناد ماد  

براي اي عالي عتف پس از تاييد كارگرو ، استان، با رعايت سياست ها و اولويت هاي پژوهشي و فناوري كشور مصو  شور

 تصويب به شورا ارايه نمايد.

 ابالغ پروپوزال های دریافتی از مراکز پژوهشی و فناوری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به چه صورت است؟ .19

به شواري برنامه ريزي و  پس از بررسي در كميته تخصصي مرتب  و در صورت تاييد كارگرو  اموزش، پژوشه و فناوري استان

 توسعه استان براي تاييد اعجم مي شود كه پس ا زتصويب در شورا، به دست ا  اجرايي مربوط ابجغ مي شود.

 وظیفه دستگاه اجرایی پس از تصویب پروپوزال طرح پژوهشی چیست؟ .20

كشور، دست ا  اجرايي موظف است نسبت كل  1400قانون بودجه سال  9دستورالعمل اجرايي بند )هال( تبصر   8مطابق ماد  

به ثبت مشخصات طرح پژوهشي مصو  در سامانه ملي سمات، اخه كد ره يري، عقد قرارداد، نظارت بر انجام طرح و تهيه 

 گزارش پيشرفت، اقدامات الزم را انجام دهد

 ضروري مي باشد. چگونه است؟تامین اعتبار تعهدات قراردادهای پژوهشی نیمه تمام دارای کد رهگیری سال های قبل  .21

 


