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 مقدمه:

و سازماندهی  میی مردهامندی از ظرفیتبا عنایت به سیاست سازمان در توسعه خدمات عدالت محور با بهره      

مراکز در این نظر به نقش  دمات بهزیستی )مثبت زندگی( وای از واحدهای غیردولتی فعال تحت عنوان مراکز خشبکه

 تجربه و ،ور کارکنان دارای تخصصـحض ،هدفجامعه  به بهینهپاسخگویی  ،آن به تبع ارائه تجمیعی خدمات سازمان و

استا در همین رباشد. میبیش از پیش حائز اهمیت  مراکز این دری سازمان هاوظایف و ماموریتمرتبط با  ش الزم وـدان

اداره مراکز خدمات بهزیستی )مثبت زندگی(  دستورالعمل اجرایی تاسیس و 5تبصره ذیل ماده  و 8ماده  9براساس بند 

 . تدوین گردیدمذکور  شیوه نامه آموزش کارکنان مراکز ،کارکنان ومسئول  موضوع شرایط اختصاصی صاحب امتیاز،

 

 : تعاریف8ماده 

 ه مراکز خدمات بهزیستی رادا دستورالعمل اجرایی تاسیس و 1ماده  در مرکز مثبت زندگی تعریف شده مرکز: -

 )مثبت زندگی( 

 گردد.میه مراکز خدمات بهزیستی )مثبت زندگی( اطالق رادا : به دستورالعمل اجرایی تاسیس واجراییدستورالعمل  -

 گردد.میکارشناسان  و مسئول مرکز صاحب امتیاز، افراد شاغل، شاملکارکنان مرکز:  -

 در ستاد کهاجرایی دستورالعمل  11وظایف مشخص شده در ماده و با ترکیب اعضاء کارگروه تخصصی: کارگروهی است  -

 گردد.میبهزیستی کشور تشکیل 

  زکمر کارشناسان و مسئول امتیاز، صاحببرای  نیاز مورد آموزشی یهادوره مجموعه: آموزشی پودمان -

تا شرایط  گرددمی ارائه مرکز کارکنان سازیآماده و هماهنگی برای که یآموزش یهادوره: سیسأت از قبل یهاآموزش -

 د.نمورد انتظار سازمان برای پذیرش وظایف مربوطه را کسب نمای

 تاسیس از پس کارکنان مرکزمشخص که  آموزشی یامحتوبا  کننده تکمیل یهاآموزش دسته آن: تکمیلی یهاآموزش -

 به گذراندن آن هستند.ملزم سال یک حداکثر  در بازه زمانی

پذیرد. میآموزشی تعیین شده انجام  محیطدر  مدرس و کارکنان مرکزبا حضور که ی آموزشی هادوره حضوری: دوره -

 باشد.میکاربردی ومهارتی  هادورهاین ماهیت 

و  جزوات ارائه طریق ازو  باشدمین و مدرس فراگیر فیزیکی حضور نیازمند که آموزشی هایهدور: غیرحضوریدوره  -

  گردد.میبرگزار آزمون الکترونیکی  ویدئو کنفرانس و ،(الکترونیکی)آموزشی  یهابسته

قالب جزوه  در طراحی وهدف آموزشی مشخص  و هاسرفصل، ی تخصصیهاحوزه پیشنهادآموزشی: براساس ی امحتو -

 گردد. ارائه می تدوین و الکترونیکی فیزیکی و

 شرکت از هریک به قبولی نمره کسب ازاء در آموزشیهر دوره  پایان در که است اییهتائید: آموزشی گواهینامه -

 .شودمی اعطاء کنندگان

 

 :: اهداف2ماده 

 کارکنان مرکز الزم به تعیین فرایند ارائه آموزش  -

 های آموزشی کارکنان مرکزسرفصل و هاتعیین پودمان -

 مرکز ی مورد نیاز کارکنانهادر ارائه آموزش ایجاد وحدت رویه -
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 :فرایند اجرا :9ماده 

 مربوطه دستورالعمل  15مطابق ماده به بهزیستی استان شهرستان  بهزیستیاز واجد شرایط معرفی افراد  -

 مرتبط  ی آموزشیهاجهت گذراندن پودمان کارشناسان( مسئول و ،امتیازصاحب کارکنان مرکز )معرفی  -

 دریافت قبل از تا اصولی موافقت اخذ زمان از مرکز امتیاز صاحب هگواهینام دریافت معرفی به دوره آموزشی و: 1تبصره

 .باشدمی فعالیت پروانه

 .باشدمیمصاحبه تخصصی  قبولی درپس از  دریافت گواهینامه معرفی به دوره آموزشی و: 2 تبصره

ید یتا امتیاز وپس از معرفی توسط صاحب  مرکز انکارشناس دریافت گواهینامه معرفی به دوره آموزشی و: 1 تبصره

 شود. میانجام احراز شرایط از سوی بهزیستی استان 

 ی آموزشی مورد نیاز کارکنان مرکز توسط بهزیستی استان هاهماهنگی جهت برگزاری دوره  -

 با رعایت ضوابط ومقررات آموزشی تعیین شده ی ثبت نام شده هاکارکنان مرکز در دورهشرکت مستمر  -

 مرکز  کارکنانآموزشی ی هاگواهینامه دوره صدور -

 

 :در فرایند آموزش وظایف سطوح سازمانی: 4ماده

 طح کشور: سدر  -الف

 کارگروه تخصصیتوسط ی مربوطه هاپودمان ومرکز  اجرایی آموزششیوه نامه ابالغ  تصویب وتدوین،  -

 ی آموزشی مورد نیاز )در صورت اجرای متمرکز(هااجرای پودمان ریزی وبرنامه -

 ی آموزشی )در صورت اجرای غیرمتمرکز(هااجرای پودمان ریزی وبرنامه نظارت بر روند -

 سطح استان:در  -ب

 غیرمتمرکز( متمرکز والگوی دو  ی آموزشی )در هرهاحضور کارکنان مرکز در پودمان معرفی وریزی برای برنامه -

 رمتمرکز(غی الگویی آموزشی مورد نیاز کارکنان مرکز)در هااجرای پودمان ریزی وبرنامه - -

 ایی آموزشی به کارگروه تخصصی بصورت دورههامستندات اجرای پودمان ارائه گزارش و - -

 سطح شهرستان:در  -ج

 استان به مرکز تأسیس متقاضی افراد معرفی -

 مرکز کارکنان نیاز مورد آموزشی یهادوره برگزاری جهت هماهنگی -

 

 : آموزشی هایپودمان: 5ماده 

به تائید که مطابق با جدول پیوست این شیوه نامه  هریک از کارکنان مرکز ووظایف متناسب با های آموزشی پودمان     

 گردد. میکارگروه تخصصی رسیده است تعیین 

 

 آموزشی :ی هاپودماناجرای  الگوی: 6ماده 

 گردد: میاجرا  رکزمغیرمتو متمرکز در دو شکل متقاضیان با توجه به تعداد  یآموزش هایپودمان

منطقه به حدنصاب الزم جهت  واجدین شرایط آموزش در هر استان وکه تعداد  صورتیدر متمرکز )کشوری(:  -الف

 گردد.میبصورت متمرکز برگزار  یدوره آموزش ،تخصصیکارگروه یا به تشخیص و ی آموزشی نرسد هابرگزاری دوره

واجدین شرایط آموزش در هر استان یا منطقه به حدنصاب  تعدادکه در صورتی ای(: غیرمتمرکز )استانی یا منطقه -ب

توسط ادارات کل بهزیستی  ای(منطقه -ی آموزشی بصورت غیرمتمرکز )استانیهااجرای دوره ریزی وبرنامه الزم برسد

 باشد.میقابل انجام 
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 ی آموزشی:هااجرای پودمان : نحوه7ماده 

آموزش )حضوری غیر حضوری و شیوه 2به تواند میغیرمتمرکز  تمرکز ودر هر دو الگوی می آموزشی هاپودمان

 اجرا گردد.  اهداف آن حسب نوع دوره و ...( تلفیقی و ،ویدئوکنفرانس ای،مکاتبه کالس مجازی، ،الکترونیکی

مات موجود ارائه دهنده خدکارآموزی در واحدهای  ،و سطح مهارت کارکنان هاتبصره: به منظور افزایش اثر بخشی آموزش

 ی مذکور اضافه گردد.هاتواند به آموزشمیی مشابه هابا ماموریت

 

 مالحظات آموزشی:: 1ماده 

 برعهده اجرایی دستورالعمل 1 ماده مطابق نامه شیوه این موضوع آموزشی یهادوره در کنندگان شرکت شرایط احراز -

 .باشدمی استان بهزیستی

 .خاب منابع آموزشی استفاده گرددانت در صاحب نظر از کارشناسان مجرب و -

 مورد توجه قرار گیرد. "ی تعیین شدههاسرفصل و اهدافتناسب دوره با " در تدوین منابع آموزشی، -

 به روز و کارآمد باشد. آموزشی محتوای  -

 ضوابط موجود براساسحق التدریس مدرسان پرداخت  -

 باشد.میدر پیش آزمون وپس آزمون  شرکت فراگیر و به موقعصدور گواهینامه آموزشی منوط به حضور  -

 شود.ساعات دوره آموزشی موجب حذف شرکت کنندگان از دوره می درصد 11بیش از در غیبت  -

 باشد.می 111از  01 یبرابر قبولحداقل امتیاز الزم  -

 

 : تامین مدرس:3ماده 

تید درون سازمانی با رعایت از اسامندی بهره ی آموزشی قبل از تاسیس مرکز،هادورهماهیت تخصصی با توجه به  -1

  :باشدضروری میشرایط ذیل 

 نش نظری مدرس در موضوع مورد نظر دا تاکید برتخصص و -

 داشتن سوابق تدریس قابل قبول  -

 کاملداشتن شناخت سازمانی  -

 آموزشی یهاسرفصل بر عناوین وتسلط  -

 های ارتباطیمهارتبرخورداری از  -

 استرس توانمندی مدیریت  -

 های کالمی و فن بیان مطلوب رتدارا بودن مها -

برون سازمانی استفاده  توان از مدرسین درون ومیی آموزشی بعد از تاسیس مرکز با توجه به نوع دوره هادورهدر  -2

 نمود.

 

 منابع مالی:: تامین 81ماده 

 مشارکتطریق  ازسال توسط سازمان و پس از آن  مدت یکه این شیوه نامه باز زمان ابالغ  ی آموزشیهاهزینه دوره

  گردد.میتامین مراکز سازمان و 

 

 گواهینامه آموزشی:: 88ماده 

 گردد.به شرکت کنندگان اعطاء می مطابق فرمت پیوستگواهی پایان دوره آموزشی در پایان هر دوره 
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 : ضمائم:82ماده 

 باشند.میی آموزشی جزء الینفک این شیوه نامه هاپودمانجدول  و گواهینامه فرم

شورای تصویب به  15/11/98در تاریخ  ،تخصصی کارگروهدر  پس از تدوینتبصره  5ماده و  12مشتمل بر شیوه نامه این 

 باشد.میاز زمان ابالغ الزم االجرا و  رسیدمحترم معاونین سازمان 

 

 پودمان آموزشی قبل از تاسیس مراکز خدمات بهزیستی )مثبت زندگی(

 عنوان دوره ردیف
 تمدت آموزش به ساع

 کارشناسان مسئول صاحب امتیاز

 4 4 4 آشنایی با ذینفعان و خدمات گیرندگان 1

 10 10 8 هاآشنایی با قوانین و مقررات و دستورالعمل 2

 8 8 - آشنایی با برنامه ریزی برای اقدام 1

 8 8 - آشنایی با کار در اجتماعات محلی 4

 8 8 *8 مرکز  آشنایی با سامانه 5

 44 44 21 جمع کل

 

 .باشدمیاختیاری برای صاحب امتیاز مرکز  5گذراندن دوره آموزشی ردیف *
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 بسمه تعالی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری

 گواهینامه دروه های آموزشی
 

 گواهی می شود: 

شاغل در مرکز خدمات  --------صادره از  --------دارنده کدملی  --------فرزند  --------آقای/خانم           

 -------لغایت  -------را از تاریخ  "--- "دوره  -------شهرستان  -------بهزیستی )مثبت زندگی( استان 

 به پایان رسانیده است.  --------ساعت را با نمره -------به مدت 

 

 رئیس مرکز/مدیرکل


