
 ایراهنمای اجرایی متقاضیان شرکت در دوره تربیت ارزیاب حرفه

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 04/11/1396مورخ  1657363)موضوع بخشنامه شماره 

 1657363ای موضوع بخشنامه شماره های عمومی مدیران حرفهدر اجرای دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی

ای، به منظور ایجاد بخشنامه مذکور با عنوان برنامه آموزشی تربیت ارزیاب حرفه 6پیوست شماره و  04/11/1396مورخ 

های ارزیابی و توسعه، مرکز آموزش مدیریت ای واجد صالحیت در کانونمندی از ارزیابان حرفهبسترهای الزم برای بهره

ای و صدور گواهینامه آموزشی تربیت ارزیاب حرفههای های متقاضیان، برگزاری دورهدولتی، نسبت به بررسی درخواست

 نماید.های الکترونیکی مرکز اقدام میارزیابی، از طریق سامانه آموزش

 د:نماینقبل از ثبت نام موارد ذیل را با دقت مطالعه  بایست میمتقاضیان محترم شرکت در دوره تربیت ارزیاب حرفه ای، 

 کارورزی و اختصاصی عمومی، بخش سه بر مشتمل  که ساعت است  72 شامل دوره آموزشی تربیت ارزیاب حرفه ای 

قبل از شرکت در دوره اختصاصی الزم است تا فراگیران در دوره عمومی شرکت کرده و نمره قبولی در آزمون را  باشد.می

 د.می شوورزی به صورت حضوری برگزار دوره عمومی به صورت غیرحضوری و دوره اختصاصی و کار .کسب کنند

باشد های حضوری میای ذکر شده، برنامه شرکت در دورهه، تاریخنماییدهای حضوری دقت لطفا به تقویم برگزاری دوره 

پنج شنبه دو هفته  بعد از ظهر و در حالت مستمر سه شنبه، چهارشنبه و 5صبح الی  8های فشرده، شنبه تا پنج شنبه از که در دوره

 د.باشمتوالی می

 دارد. وجوددر محل مورد نظر  هادستگاه درخواستی برنامه طبق متقاضی هایدستگاه برای اختصاصی برگزاری دوره  امکان

تن معرفی نامه از نهادها و تومان است، که در صورت داش 000/590/2 شهریه دوره آموزشی تربیت ارزیاب حرفه ای

 د.شمنظور خواهد  000/160/2 درصد( مبلغ 20های دولتی با اعمال تخفیف )ارگان

توانند پس از می هاهمچنین دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتیمتقاضیان شاغل در نهادها و ارگان 

از تخفیف استفاده  ، با استفاده از کد تخفیف ارسالی در سامانه آموزشیگان مربوطهنامه رسمی از نهاد یا اربارگذاری معرفی

 د.کنن

 کنند. نام ثبت دوره این در توانند می نیز آزاد  داوطلبین 

ز رو ساعت در یک 2غیبت بیش از . دوره آموزشی حضوری الزامی استد درص 80 ربرای صدور گواهینامه، حضور د 

 بود. نخواهد قبول مورد آموزشی


