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بسمهتعالی
کلیه دستگاهای اجرایی کشور
با س لم و ا حت رام؛
با عنایت به ابهاما ت و سئوال ت متعدد دستگاه های اجرایی در خصوص اطلعیه های برخی مراکز آمللوزش عللالی دولللتی و
غیرانتفاعی مبنی بر امکان ثبت نام و ادامه تحصیل کارمندان دستگاه های اجرایی ملللی و اسللتانی در راسللتای تکمیللل ظرفیللت
پذیرش رشته های تحصیلی آزمون سراسری صرف ًا با اعمال سوابق تحصیلی )اعم از داوطلبللانی کلله در آزمللون هللای سراسللری
دانشگاه مذکور ثبت نام کرده و یا نکرده باشند( که خطاب به کارمندان دولت برای اداملله تحصللیل و ...صللادر مللی گللردد ،لزم
تهای آموزشی با رویکللرد شللغلی   -سللازمانی و
می داند توجه دستگاه های اجرایی را به نکا ت ذیل با هدف مدیریت موثر فرص ه
یهای آموزشی شایستگی محور در دستگاهههای اجرایی و نیز رعایت قوانین و مقررا ت مربللوط بلله آمللوزش و
توسعه سرمایههگذار ه
توانمندسازی کارمندان دولت جلب و تاکید می نماید:
- 1بر اساس مفاد ماده ) (61قانون مدیریت خدما ت کشوری ،اعزام کارمندان دستگاه های اجرایللی بللرای طللی دوره هللای
آموزشی که منجر به اخذ مدرك دانشگاهی و یا معادل آن می گردد در داخل و خارج از کشور با هلزینهه دسللتگاه هللای
یباشد.
مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع م ه
 - 2با عنایت به اینکه دستگاهههای اجرایی نیروی انسانی مللورد نیللاز خللود را در بللدو اسللتخدام براسللاس شللرایط احللراز در
طبقههبندی مشاغل از حیث رشته و مقطع تحصیلی جذب می کنند و هر دستگاهی حسللب نیللاز بلله رشللتههها و مقللاطع
ینمایللد ،از
تهای سازمانی از پیش تعیین شده اقدام به برنامه ریزی و تامین نیللروی انسللانی م ه
تحصیلی مختلف در پس ه
اینرو ادامه تحصیل کارمندان در حین خدمت صرف ًا در چارچوب مقررا ت و ضوابط این سازمان امکان پذیر خواهد بود.
 -3دستگاه های اجرایی پس از جذب و استخدام افراد ،الزامی برای پذیرش مدارك تحصیلی بالتر حتی بللا ارزش علمللی
که کارکنان در زمان اشتغال کسب می نمایند ،ندارند .این موضوع به استناد رأی شماره هل 105/668 /6مورخ 1369/69/619
هیأ ت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته است .همچنین براساس ماده ) (70قانون مدیریت خللدما ت
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کشوری ،شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل،
از لحاظ معلوما ت ،تحصیل ت ،تجربه ،مهار ت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر بللا پیشللنهاد دسللتگاه
اجرایی ،تأیید این سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین می گردد.
-4براساس بخشنامه شماره  170061مورخ  1393/612/624کارمندان صرف ًا می توانند ،تنها برای یک مقطع تحصیلی بالتر
از مدارك تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام و درچارچوب مقررا ت مربوطه از مزایای استخدامی مدارك مللاخوذه خللود
تهای قانونی
برخوردار شوند .در ضمن براساس بند  1- 1بخشنامه مذکور ،دستگاه های اجرایی حسب وظایف و ماموری ه
و ماهیت برخی از مشاغل خود که نیاز به پذیرش مدارك تحصیلی در بیش از یک مقطللع را دارنللد ،مللی تواننللد شللغل
پیشنهادی را همراه با دلیل توجیهی برای طرح و بررسی به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال نمایند.
از اینرو ،به منظور اجتناب از تبعا ت ناشی از عدم رعایت مقررا ت و ضوابط مورد اشاره و نیز رعللایت مفللاد بخشللنامه شللماره
 200/692/615879مورخ  ،1392/609/616لزم است تا مراتب به نحو مقتضی به کلیه کارمندان شاغل در آن دستگاه اطلع رسللانی
شود.

عمران رمضانی اردی
سرپرست امور آموزش و بهسازی نیروی
انسانی
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