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 فصل اول

 م عمومیاحکا

 مبنی -ماده اول

کار به منظور تنظیم نحوه اجررا  ممروزد دا رل  روما و انک را        ماده هفتاد و نهم قانون( 3)تأسی از حکم فقره این طرزالعمل به 

 .مهارت ها و ارتقا  ظرفیا وسطح دانش مسلکی کارکنان اداره عالی تفتیش، وضع گردیوه اسا

 اهداف -ماده دوم

 :رار ذیل می باشواهوا  این طرزالعمل ق

 .تنظیم امور مربوط به مرکز انک ا  مسلکی و ارتقا  ظرفیا اداره -1

 .تنظیم امور مربوط به بورسیه ها اعطاء شوه به اداره عالی تفتیش -2

 .تنظیم نحوه اجرا  مموزد ها  دا ل  وما و انک ا  مهارت ها  مسلکی کارکنان اداره عالی تفتیش -3

یا پذیر  در امور مربوط به مموزد ها  دا رل  روما و انک را  مسرلکی اداره عرالی      بهبود شفافیا، پاسخگوئی و مسئول -4

 .تفتیش

 اصطالحات و اختصارات -ماده سوم

 :ذیل در این طرزالعمل مفاهیم متی را افاده می کنو و ا تصارات اصطالحات

1- ACCA :محاسبین تصویق شوه  انجمن(Association of Chartered Certified Accountants.) 

2- FIA : اساسات محاسبه(Foundation in Accountancy.) 

3- CISA :  معلوماتی [ تکنالوژ ]مفتش تصویق شوه ا  سیستم ها(Certified Information System Auditor.) 

4- IPSAS :معیارها  بین المللی محاسبهء سکتور عامه (International Public Sector Accounting Standards.) 

5- CIPFA :امور مالی و محاسبهء عامه انستیتوت (Chartered Institute Public Finance and Accountancy..) 

6- CPSA :مفتش تصویق شوهء بخش عامه (Certified Public Sector Auditor.) 

7- Rolling Plan:   یر  سرال جویرو برر من      میان موت ترتیب گردیوه باشو و هر سال بعو از مرور تجویرو و  میعادپالن که برا

 .زوده می وداف

بره نرام ریاسرا     مسلکی و ارتقرا  ظرفیرا   در احکام بعو  این طرزالعمل ریاسا: ریاست انکشاف مسلکی و ارتقای ظرفیت -8

 .می گردد یادانک ا  مسلکی 

اداره در نظرر  ( منرابع ب رر   )برنامه ها و پروگرام ها  اسا که به منظور بلنو بردن ظرفیرا مسرلکی کارکنران    : ارتقای ظرفیت -9

 .شوه و شامل برنامه ها  مموزشی منورج این طرزالعمل می باشوگرفته 

دانرش و ظرفیرا مسرلکی کارکنران در      نهاد  اداره، پروسه ها و رود ها  کار  و عبارت از توسعهء و بهبود: انکشاف مسلکی -11

 .عرصه ها  وظیفو  می باشو
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 فصل دوم

 پالیسی کلی ارتقای ظرفیت

 ظرفیت انواع برنامه های ارتقای -چهارمماده 

 :اداره قرار ذیل اسا منابع ب ر  برنامه ها  انک ا  مسلکی و ارتفا  ظرفیا (1)

از مرکرز مموزشری   ( CPSA)برنامهء مموزشی یکسالهء امور تفتیش جها دریافا تصویقنامهء مفتش مسرلکی سرکتور عامره     -1

 .اداره عالی تفتیش

، ACCA ،FIAمه هرا  مسرلکی تفتریش ماننرو،     برنامهء تمویل مالی کارمنوان بخش مسلکی به منظور دریافرا تصرویقنا   -2

CISA ،IPSAS ،CIPFA٬ PMP به این منظور موارد ذیل در نظر گرفتره  . به وظیفه و دیگر برنامه ها  مسلکی مرتبط

 :می شود

این ماده  اداره فیس امتحان، فیس ثبرا نرام، فریس سرا نه،      2به منظور فراگیر  برنامه ها  جزء  :پرداخت مصارف -

را طبق شرایط  اص که در ایرن طررز    ، مواد مموزشی، تصویقنامه و سایر مصار  مرتبطفیس مماده گی ،فیس عضویا

 .پردازد العمل گنجانیوه شوه می

در صورت امکانات، اداره صنف ها  مماده ساز  بررا  کارکنران از طریرق ممروزد مضرامین      : آموزش در داخل اداره -

 .نماینو این ماده را در دا ل اداره تنظیم می 2جزء مربوط به تصویقنامه ها  مسلکی تفتیش منورج 

 .بورسیه ها  تحصیلی دا ل و  ارج ک ور -3

 :که شامل موارد ذیل اسا  مموزد ها  کوتاه موت دا لی و  ارجی -4

 برنامه ها  مموزشی لسان انگلیسی. 

 برنامه ها  مموزشی کمپیوتر و تکنالوژ  معلوماتی. 

 ادها  عامهبرنامه ها  مموزشی سایر ادارات و نه. 

          برنامه ها  مموزشی کوتاه موت  ارج از ک ور کره از طریرق تفاهمنامره هرا  همکرار  برا ادارات و نهادهرا  مسرلکی

 .تفتیش ارایه می گردد

  تمویل یا توویر می گردد( دونر)برنامه ها  مموزشی کوتاه موت  ارج از ک ور که از طریق نهادها  کم  کننوه. 

  کوتاه موت دا لی و  ارج از ک ورسایر برنامه ها  مموزشی. 

سایر برنامه ها  مموزشی اداره عالی تفتیش، حسب ضرورت و نیازمنو  ها و با نظرداشا ایجابات وظیفو  اداره بر اساس نترای    (2)

 .نیازسنجی منورج مادهء چهل و یکم این طرزالعمل، مورد اجرا قرار می گیرد

 :لسان انگلیسی -ماده پنجم

 :فیا مسلکی اداره عالی تفتیش، موارد ذیل در نظر گرفته می شودبه منظور بهبود ظر

وظایف بسرا  کارکنان بسا ها  مسلکی تفتیش که بعو از انفاذ این طرزالعمل استخوام می گردنو، عالوه بر شرایط منورج  یحه  -1

 .مربوط، فهم مورد نیاز لسان انگلیسی را نیز داشته باشنو

 .یش در مطابقا به پالیسی اداره، فهم مورد نیاز لسان انگلیسی را کسب نماینوکارکنان برحال بسا ها  مسلکی تفت -2
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 برنامهء آموزشی یکساله -ماده ششم

تمام کارکنان جویو ال مول بخش مسلکی اداره و تعواد  از کارکنان که قبالً استخوام گردیوه، طور نوبتی با نظرداشرا ظرفیرا    (1)

ماده چهارم این طرزالعمل معرفی می ( 1)فقره  1نامهء مموزشی یکسالهء منورج جزء موجود مرکز مموزد ها  مسلکی اداره، به بر

 .گردنو

زمان منورج پالن ریاسا انک ا  مسلکی که به این منظور در نظر تمام کارکنان برحال بسا ها  مسلکی تفتیش بایو طی موت  (2)

کارکنران   .را کسب نماینرو ( CPSA)پر  و تصویقنامهء ، امتحان برنامهء مموزشی یکسالهء اداره عالی تفتیش را سگرفته می شود

 .بخش ها  که بر اساس تصمیم هیأت رهبر  اداره از دایره شمول این فقره  ارج می گردنو، استثناء می باشنو

میعراد  در  رالل  کارکنان موجود بسا ها  اول و دوم بخش ها  مسلکی اداره، برنامهء مموزشی یکسالهء امور مسلکی تفتریش را   (3)

 . را کسب می نماینو (CPSA)این ماده، طی موت دوسال تکمیل و تصویقنامهء ( 2)نورج فقره م

کارکنان جویو ال مول بسا ها  اول و دوم بخش ها  مسلکی اداره از تاریخ منظور  استخوام طی موت دو سرال تصرویقنامهء    (4)

(CPSA) را کسب می نماینو. 

 ایفای وظیفه معادل دورهء آموزشی -ماده هفتم

ماده چهارم این طرزالعمرل تصرویقنامهء   ( 1)فقره  2و  1کارکنان اداره عالی تفتیش که از طریق برنامه ها  مموزشی منورج جزء  (1)

ها  مسلکی مربوط را کسب می نماینو، مکلف انو حواقل معرادل دورهء مموزشری مرذکور در اداره عرالی تفتریش ایفرا  وظیفره        

 . نماینو

 . رین امتحان برنامه و تکمیل موفقانه پروژه تحقیق محاسبه میگرددمموفقانه  ول الی سپر  نمودناز مغاز سمستر امیعاد مموزد  (2)

 امتیازات -مادهء هشتم

که دوره مموزشی یکسالهء را موفقانهء سپر  نموده و یا تصویقنامهء ها  مسلکی تفتیش را کسب نمروده باشرو، در امتیرازات     کارکنانی

 .اولویا داده می ودمالی و غیر مالی برا  شان حق 

 دوامدار های آموزش -ماده نهم

 .ساعا، مموزد ها  مربوط به وظیفه را فراگیرنو( 41)تمام کارمنوان بخش ها  مسلکی مکلف اسا در هر سال حو اقل  (1)

 .این ماده را برا  کارکنان فراهم نمایو( 1)اداره مکلف اسا مموزد منورج فقره  (2)(1)

این ماده بر طبق رهنمرود  کره توسرط ریاسرا انک را        2و  1فقره ها  جزئیات مربوط به مموزد ها  منورج  (3)(2)

 .مسلکی ترتیب و از جانب مقام اداره منظور گردیوه باشو، تنظیم می گردد

 معیارهای کلی شمولیت در برنامه های آموزشی -ماده دهم

العمل معرفی می گردنو، بایو عرالوه  ماده چهارم این طرز( 1)فقره  2و  1اشخاصی که جها دریافا تصویقنامه ها  منورج جزء  (1)

 .لسان انگلیسی را نیز داشته باشنو فهم مورد نیازبر داشتن سایر شرایط مربوط، 

معیارها  شمولیا و معرفی کارکنان در بورسیه ها و سایر برنامه ها  مموزشی منورج این طرزالعمرل، برا نظرداشرا ایجابرات و      (2)

 .می شودشرایط مربوط من برنامه ها در نظر گرفته 

در صورت بروز حا ت و وقوع حوادث غیر مترقبه، میعاد ها  زمانی منورج این طرزالعمل، به تناسب دورهء زمانی من، تمویرو   (3)(2)

 .می گردد
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 فصل سوم

 برنامهء آموزشی یکسالهء امور تفتیش

 چارچوب برنامهء آموزشی -ماده یازدهم

سره   و( نظر  و عملری )نه ماه من طی دو سمستر به مموزد حضور   موت برنامه مموزشی یکسالهء امور تفتیش، یکسال بوده که (1)

 .ا تصاص یافته اسا پژوه ی -به پروژهء تحقیقی( سمستر سوم)ماه باقیمانوه 

 :برنامهء مموزشی یکساله حاو  سمسترها و مضامین ذیل می باشو (2)

 :(روز 131) سمستر اول -1

 .حقوق مالی و ادار  افغانستان -

  (لبخش او) مویرت مالی عامه -

 .محاسبه -

 (.نظر )تفتیش  -

 :(روز 131) سمستر دوم -2

 .مالیات برعایوات و گمرکات -

 مویریا مالی عامه بخش دوم -

 (.تولکیا ها   استفاده) تفتیش عملی  -

 .الوژ  معلوماتی در تفتیشاستفاده تکن -

 .رود تحقیق -

 : (روز 09) سمستر سوم -3

 .پژوه ی -پروژه تحقیقی -

 .کارها  عملی در ساحه -

 .این ماده از اهمیا و اعتبار یکسان بر وردار می باشو (2) فقرهءپژوه ی منورج  -مین و پروژه تحقیقیهر ی  از مضا (3)

کره از جانرب ریاسرا    ( Syllabus)، برر اسراس کریکرولم و سریالبس     این مراده ( 2)فقره  2و  1نورج  اجزا  محتوا  مضامین م (4)

 .، تهیه و تطبیق می گرددانک ا  مسلکی اداره ترتیب و از طر  اداره منظور گردیوه باشو

شرغلی   -ریاسا انک ا  مسلکی اداره مکلف اسا در سیالبس و محتوا  برنامهء مموزشی یکساله تجانس محتوائی و امور تحصیلی (5)

تجربی و راستا  وظیفو  اشتراک کننوگان برنامه ها را با نظرداشا ضرورت ها و ایجابات وظیفو  اداره، معیارها  بین المللری   -

 .فات جویو عصر امروز در نظر گیردو انک ا

 چگونگی شمولیت -ماده دوازدهم

کارکنان اداره عالی تفتیش در شمولیا به برنامهء مموزشی یکسالهء اداره حق تقوم و اولویرا داشرته و قررار ذیرل شرامل برنامرهء        (1)

 :مموزشی یکساله می گردنو

ر  تقرر و با نظرداشا زمان مغاز سمسترها  مموزشی شرامل  کارکنان جویوالتقرر بسا ها  سه و پائینتر از من، بعو از منظو -1

 .برنامهء مموزشی یکسالهء امور تفتیش می گردنو

کارکنان برحال اداره به صورت مرحله وار و با نظرداشا ظرفیا مرکز مموزشی اداره عرالی تفتریش، شرامل برنامرهء مموزشری       -2

 . یکسالهء امور تفتیش می گردنو
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را برا  تمام کارمنروان مسرلکی برحرال بروون در نظرداشرا       CPSAموزشی دریافا تصویقنامهء اداره میتوانو صنف ها  م -3

 . منها، در حوود وقا کار یا  ارج از وقا رسمی کار دایر نماینو ردیف

ایرن   ش رم مراده   (4و  3)فقرره  اداره، برا نظرداشرا حکرم منرورج     ( ب)کارکنان مسلکی موجود تفتیش بسا هرا  ردیرف    -4

را کسرب   CPSAن برنامهء مموزشی یکساله امور مسلکی تفتیش را طی موت دو سال سپر  و تصویقنامهء طرزالعمل، امتحا

 :به این منظور موارد ذیل رعایا می گردد. می نماینو

مضرامین م رخب برنامرهء    / کارکنان منورج این جزء در هماهنگی با ممر مافوق شان، سپر  نمرودن امتحران مضرمون    -

کی تفتیش را  در پالن سا نهء مربوط شان در نظر گرفته و رسماً ریاسا انک ا  مسرلکی را  مموزشی یکسالهء امور مسل

 .موفقیا وعوم موفقیا کارمنوان مذکور در ارزیابی سا نه در نظر گرفته می ود. در جریان قرار می دهنو

تسهیالت  زم و مرواد  روز کار   2این جزء، حواکثر طی موت  1ریاسا انک ا  مسلکی ضمن ثبا کارکن منورج بنو  -

 .مموزشی مربوط را در ا تیار و  قرار می دهو -درسی

مضامین انتخاب شوه را در هماهنگی برا کرارکن   / ریاسا انک ا  مسلکی، برنامه، زمان و چگونگی ا ذ امتحان مضمون -

 .مربوط تنظیم و به و  اطالع می دهو

مروت پرالن منرورج     موزشی را طور  تنظیم نمایو که در  رالل ریاسا انک ا  مسلکی اداره مکلف اسا، ظرفیا پذیرد مرکز م (2)

 .تمامی کارکنان برحال اداره شامل برنامهء مموزشی یکساله شوه و تحا مموزد قرار گیرنو ماده ش م این طرزالعمل،( 2)فقره 

ن منظرور هرر گراه    به ایر . شمولیا کارکنان منورج این ماده در برنامهء مموزشی یکساله به صورت سمستروار صورت می گیرد (3)(2)

تعواد  از کارکنان در جریان ی  سمستر مموزشی استخوام گردیوه و یا در واسا شمولیا در برنامه را بنماینو، با در نظرداشرا  

 .امکانات در سمستر بعو  شامل برنامهء مموزشی می گردد

 ادارات در برنامهء آموزشی شمولیت کارکنان سایر -ماده سیزدهم

ی توانو با نظرداشا ظرفیا پذیرد مرکز مموزد هرا  مسرلکی و برا نظرداشرا حرق تقروم کارکنران اداره،        اداره عالی تفتیش م (1)

 .تعواد  از کارکنان سایر ادارات دولتی را غرض شمولیا به برنامهء مموزشی یکسالهء اداره در نظر گیرد

 :ر ذیل اساشرایط پذیرد کارکنان سایر ادارات در برنامهء مموزشی یکسالهء امور تفتیش، قرا (2)

 .درجهء تحصیلی کارکنان حواقل لیسانس مرتبط به وظیفه -1

 .بسا وظیفو  کارکنان با برنامهء مموزشی یکسالهء اداره عالی تفتیش مرتبط باشو -2

 .امتحان لسان انگلیسی اداره عالی تفتیش را موفقانه سپر  نمایو -3

 .شرایط و معیارها  مموزشی اداره عالی تفتیش را قبول نمایو -4

 .  اداره مربوط رسماً معرفی شوه باشواز طر -5

 پذیرش کارکنان سایر اداراتمیکانیزم  -مادهء چهاردهم

 :اداره عالی تفتیش قرار ذیل اسا تفتیشمهء مموزشی یکسالهء امور میکانیزم پذیرد کارکنان سایر ادارات در برنا (1)

شری، تعرواد کارکنران اداره کره بایرو شرامل       ی اداره عالی تفتیش تعواد مجموعی پذیرد در مرکز مموزریاسا انک ا  مسلک -1

کمیترهء ارتقرا    برنامهء مموزشی گردنو و تعواد سیا ها  اضافی برا  جذب کارکنان سرایر ادارات را م رخب نمروده، بره     

 .ظرفیا و بورسیه ها  اداره ارایه می نمایو

کارکنران سرایر ادارات، ادارات و      اداره با نظرداشا ظرفیا هرا  موجرود بررا  جرذب    کمیتهء ارتقا  ظرفیا و بورسیه ها -2

 .سهمیهء مربوط شان را م خب می نمایو
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معادل دو چنرو  با نظرداشا سهمیهء هر اداره، از ادارات مربوط تقاضا  معرفی کارکنان واجو شرایط  ریاسا انک ا  مسلکی -3

 .می نماینو سهمیهء اداره مربوط شان را

ادارات را از نظر درجه تحصیلی، رشته تحصیلی، وظیفه مرتبط و امتحان ریاسا انک ا  مسلکی اداره، کارکنان معرفی شوهء  -4

 .ورود  ارزیابی و مطابق سهمیهء هر اداره، کارکنان برتر را شامل برنامهء مموزشی یکسالهء می نمایو

می گردنرو، مکلرف   این ماده شامل برنامهء مموزشی یکساله در اداره عالی تفتیش ( 1)کارکنانی که طبق احکام ماده ه تم و فقره  (2)

 .به تطبیق و رعایا تمامی معیارها، ایجابات و شرایط مرکز مموزشی اداره عالی تفتیش می باشنو

ریاسا انک ا  مسلکی اداره عالی تفتیش، از چگونگی شرمولیا، حضرور و غیراب کارکنران ادارات در برنامرهء مموزشری و نترای          (3)

 .ت مربوط معلومات می دهوامتحانات و ارزیابی ها  منها، طور رسمی به ادارا

 روش آموزشی -ماده پانزدهم

 :رود مموزشی برنامهء یکسالهء امورمسلکی قرار ذیل اسا

 ؛عملی می باشرو  نظر  و دوم من به شکل و سمستر( تیور )شکل نظر  رود مموزشی در سمستر اول برنامهء مموزشی یکساله به  -1

برا نظرداشرا کسرب بهتررین نترای  و موثریرا من، از سرو          و ک کننوگانکه با نظرداشا تحصیل، تجربه و سایر مواصفات اشترا

 .ریاسا انک ا  مسلکی اداره در همکار  با اساتیو برنامه، تعیین و اجرائی می گردد

پژوه ی اسا که موضوع من از میان موضوعات ارایه شوهء اداره یرا   -، تکمیل ی  پروژه تحقیقی(سمستر سوم) ماه م ر( 3)موت  -2

 .ار  کارکن با تأییو کمیته مربوط بوده و در این موت کارکن به کارها  عملی امور تفتیش نیز گماشته می شودطرح ابتک

 امتحان و اکمال پروژه تحقیقی -ماده شانزدهم

 :حواقل حاو  امتحانات ذیل می باشو ماده یازدهم این طرزالعمل،( 2)فقره  2و  1سمستر ها  مموزشی منورج اجزا   (1)

 ؛ (Mid Term Exam) سمستر جها ارزیابی مموزد و مشنائی با شیوه امتحانامتحان وسط  -1

 جها مماده ساز  م مولین برا  سپر  نمودن موفقانهء امتحان نهائی؛( Mock Exam)امتحان ماقبل نهائی  -2

کره حسرب    این ماده، حاو  سره چرانس بروده   ( 5)فقره  1امتحان نهائی سمستر؛ این امتحان عالوه بر امتحانات منورج جزء  -3

 .این طرزالعمل صورت می گیرد هفوهمهوایا ماده 

از میران سروا ت    نظرداشا مضامین و موضوعات ارایه شروه در برنامره هرا  مموزشری     سوا ت امتحان برنامهء مموزشی یکساله با (2)

 .این طرزالعمل توسط سیستم کمپیوتر  انتخاب می گردد هجوهممنورج ماده 

بروده کره از سرو  کمیترهء     ( Computer Based Exam)ء امور تفتیش به صورت کمپیوتر  امتحان برنامهء مموزشی یکساله (3)

 .امتحانات ا ذ می گردد

 .این ماده می باشو( 2)برنامهء مموزشی یکساله مکلف به سپر  نمودن امتحانات منورج فقره  م مولین (4)

تیش را موفقانه سپر  کرده نتوانو، سپر  نمودن مضامین برنامهء مموزشی یکسالهء امور تف/ مضمون امتحاندر صورتی که کارکن  (5)

 :امتحان مجود همان مضمون قرار ذیل صورت می گیرد

در دا ل میعاد زمانی برنامهء مموزشی یکساله، امتحان مجود بعو از سپر  شون سه ماه از م ررین امتحران نراموفق کرارکن      -1

 .این طرزالعمل نمی باشو مهفوهاین امتحان شامل وضعیا و شرایط منورج ماده . صورت می گیرد

این فقره موفق به سپر  نمودن موفقانهء امتحان نگردد، امتحان  1و جزء ( 2)در صورتی که کارکن در نتیجهء امتحانات فقره  -2

 .این طرزالعمل می باشو هفوهمتابع وضعیا و شرایط منورج ماده مجود و  

تحقیق علمی را با تأییو ریاسا انک ا  مسلکی تحا راهنمائی یکی برنامهء مموزشی یکساله مکلف انو پروژه پژوهش و  م مولین (6)

 .از اساتیو یا کارکنان مسلکی اداره انجام، تکمیل و ارایه نماینو
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 الزام ختم موفقانهء دورهء آموزشی -ماده هفدهم

در  رتم دورهء  . نوکارکنان م مول برنامهء مموزشی یکساله مکلف به سپر  نمودن موفقانره امتحانرات دورهء مموزشری مری باشر      (1)

از اینکه کارکنان مرذکور در طرول دورهء مموزشری    . مموزشی یکساله، کارکنان م مول تحا ارزیابی اجرامت سا نه قرار می گیرنو

در ریاسرا انک را  مسرلکی بره شرما        رومتی / تحصیلیمصرو  مموزد و ارتقا  ظرفیا بوده انو، بناء دوره مموزشی منها دوره 

 :ا طبق معیارها  منورج ماده شانزدهم قانون کارکنان  ومات ملکی حسب پالن ذیل در نظر گرفته می شودمیرود و ارزیابی منه

 .موفقانه سپر  نمودن تمام مظامین شامل برنامه مموزشی شامل -1

 موفقانه سپر  نمودن پروژه تحقیقی -2

 .طرز سلوک کارکن در طول دوره مموزشی -3

این ماده قررار ذیرل   ( 1)وزشی یکساله متناسب با نتای  من طبق معیارها  منورج فقره ارزیابی سا نهء کارکنان م مول برنامهء مم (2)

 :صورت می گردد

این ماده موفقانه و حایز نمره معیار  منورج فرورم ارزیرابی باشرو، ارتقرا  قروم      ( 1)در صورتی که نتای  ارزیابی منورج فقره  -1

 .دنومن ها منظور و در بسا مربوط شامل کار عملی می گر( مزد)

این ماده حایز نمره معیار  منورج فورم ارزیابی برا  ارتقرا  قروم نباشرو، دوام    ( 1)در صورتی که نتای  ارزیابی منورج فقره  -2

 . وظیفه منها بوون ارتقا  قوم منظور می گردد

حضرور در صرنف   این ماده ضمن ایفا  مسئولیا ها  وظیفو  بسا مربوط، فرصا دارنو بوون ( 3)فقره  2کارکنان منورج جزء  (3)

 :مموزشی، مماده گی گرفته، حسب ذیل امتحان  تم دوره را سپر  نمایو

در صورتی که کارکن مرذکور  . در  تم سه ماه اول، از کارکن که در امتحان اولِ  تم دوره ناموفق بوده، امتحان ا ذ می گردد -1

 . ویش ادامه می دهوامتحان را موفقانه سپر  نمایو، در بسا مربوطه بوون ارتقا  قوم به وظایف 

در صورتی که کارکن در امتحان دوم  تم دوره نیز موفق نگردد، ضمن ایفا  مسئولیا ها  وظیفو ، سه ماه دیگرر فرصرا    -2

در  تم میعاد زمانی سه ماهه منورج این بنو، ریاسا منرابع ب رر  طبرق    . دارد تا امتحان  تم دوره را موفقانه سپر  نمایو

، اجررا   28/12/1396مورخ ( 1294)قانون کارکنان  ومات ملکی منت ره جریوه رسمی شماره  (16)ماده ( 11)حکم فقره 

مراده  ( 11)نتای  ارزیابی متذکره، طبرق هروایا قسرما ا یرر فقرره      . ارزیابی اقتضائی کارکن مذکور را طی مراحل می نمایو

 :شانزدهم قانون کارکنان  ومات ملکی، حسب ذیل بر کارکن تطبیق می گردد

 .در صورت موفق بودن در نتای  ارزیابی، دوام وظیفه بوون ارتقا  قوم -

 .، انفصال از بسا(عوم موفقیا در نتای  امتحان)در صورت عوم اکمال معیارها  ارزیابی اجرامت  -

 .اسا این طرزالعمل توضیح گردیوه( 1)جزئیات ماده ها  شانزدهم و هفوهم این طرزالعمل، در فلوچارت ضمیمه شماره  :تبصره

 بانک سواالت -ماده هجدهم

به منظور تأمین شفافیا و معیار  ساز  برنامه ها  مموزشی که ایجاب امتحان  یا ارزیابی را می نمایو، بان  سروا ت قررار ذیرل     (1)

 :ایجاد می گردد

، تأییرو  حواقل سوا ت برا  هریکی از مضامین یا بخش ها، در بانر  سروا ت بره پی رنهاد ریاسرا انک را  مسرلکی       تعواد  -1

 .بورسیه ها و منظور  مقام اداره تعیین می گردد ء ارتقا  ظرفیا وکمیته

محتوا  سوا ت با نظرداشا مضامین و محتوا  برنامه ها  مموزشی که در اداره عالی تفتریش، تروویر مری گرردد، تعیرین و       -2

 .ترتیب می گردد

 .وریاسا انک ا  مسلکی مسئول ترتیب، حفظ و نگهوار  سوال ها می باش (2)
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 معیارهای سواالت -ماده نوزدهم

حواقل نمررهء  ترتیب و  CIPFA  و یا  ACCAسوا ت تمام مضامین شامل برنامه مموزشی مطابق معیارها  سیستم مکمل کمپیوتر  

 .می باشو همان مضمون مجموع نمرات( 61 ٪)هر مضمون کامیابی در 

 رزیابی برنامه هاچگونگی شمولیت کارکنان اداره در امتحان یا ا -ماده بیستم

کارکنان اداره عالی تفتیش که شامل برنامهء مموزشی یکساله به شکل حضور  نمی باشنو، می تواننو موضوعات و مضرامین دورهء   (1)

 .مموزشی مذکور را مطالعه و ممادگی گرفته، امتحان من را سپر  نماینو

ارزیابی ها  مربروط بره دورهء مموزشری یکسراله را داشرته       این ماده که تقاضا  سپر  نمودن امتحان یا( 1)کارکنان منورج فقره  (2)

باشنو، مکلف انو در شروع هر سمستر، تقاضا   ود را به ریاسا انک ا  مسلکی اداره ارایه نمروده، مرواد مموزشری مرورد نیراز را      

 .دریافا نماینو

پروسرهء امتحران نهرائی سمسرترها      ریاسا انک ا  مسلکی اداره مکلف اسا، کارکنان متقاضی سپر  نمودن امتحان را شرامل   (3)

 .مموزشی یکساله نموده، ماننو م مولین برنامهء مذکور امتحان شان را ا ذ نمایو

این ماده امتحان و پروژه تحقیقاتی مربوط را موفقانه سپر  نماینو، مسرتحق تصرویقنامهء   ( 1)در صورتی که کارکنان منورج فقره  (4)

(CPSA )در صرورتی کره   . تفتیش شنا ته شوه و از حقوق و مزایا  من مستفیو می گرردد  مرکز مموزد ها  مسلکی اداره عالی

پرروژه  . ماه بعو  شامل پروسه امتحان شوه نمی تواننو سهکارکنان متذکره موفق به سپر  نمودن امتحان دوره ن ونو، الی موت 

 .تحقیقی از این امر مستثنی اسا

 تصدیقنامهء اکمال دوره -ماده بیست و یکم

ن برنامه مموزشی یکساله که طبق احکام این طرزالعمل امتحان مضامین مموزشی من را موفقانه سرپر  و پرروژه تحقیقری    م مولی (1)

 .شنا ته می شونو( CPSA)مربوط را موفقانه تکمیل نماینو، مستحق تصویقنامه مفتش مسلکی سکتور عامه 

تصویقنامهء معتبر عرصهء بازرسری و تفتریش بروده کره     مرکز مموزد ها  مسلکی اداره عالی تفتیش، ی  ( CPSA)تصویقنامهء  (2)

 .سکتور عامه شنا ته می شود  دارنوه من منحیث مفتش مسلکی

 تضمین کیفیت -ماده  بیست و دوم

به منظور تضمین کیفیا برنامه مموزشی یکسالهء امور تفتیش، کمیتهء دا لی تضمین کیفیا به پی نهاد ریاسا انک ا  مسلکی  (1)

 .اره ت کیل می گرددو منظور  مقام اد

 :این ماده، از کیفیا موارد ذیل اطمینان حاصل می نمایو( 1)کمیتهء تضمین کیفیا منورج فقره  (2)

 .حصول اطمینان از کیفیا سیستم مموزشی -1

 .حصول اطمینان از کیفیا برنامه ها و محتوا  برنامه ها  مموزشی -2

 .محتوا  منها حصول اطمینان از کیفیا نحوه برگزار  امتحانات و ارزیابی و -3

حصول اطمینان از لیاقا و شایستگی اساتیو برنامه ها  مموزشری در زمران اسرتخوام و از طریرق ارزشریابی اسراتیو توسرط         -4

 .شاملین برنامه ها به شکل دواموار

 .مرور مضامین مرکز مموزشی و بازنگر  موضوعات در صورت ضرورت -5

. این ماده را به جلسهء هیأت رهبر  اداره ارایره مری نمایرو   ( 2)فقره کمیتهء تضمین کیفیا گزارد ها  حصول اطمینان منورج  (3)

 .و پی نهادات کمیتهء تضمین کیفیا، تصمیم  زم اتخاذ می نمایو گزاردهیأت رهبر  اداره در مورد محتوا  
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 فصل چهارم

 برنامهء تصدیقنامه های مسلکی عرصه تفتیش

 برنامهء تصدیقنامه های مسلکی -سومبیست و ماده 

مراده چهرارم ایرن    ( 2)فقرره    2اره عالی تفتیش کارکنان واجو شرایط  ویش که ممادگی کسب تصویقنامه ها  منرورج جرزء   اد (1)

  .مربوط به وظیفه تمویل مالی مینماینو  طرزالعمل را داشته باشنو، با نظرداشا امکانات مالی اداره جها کسب تصویقنامه ها

ایرن مراده، مطرابق چرارچوب و معیارهرا  تعیرین شروهء        ( 1)ها  منورج فقره  امهقنیتصو افایدرچارچوب برنامه ها  مموزشی  (2)

 . نهادها  مسلکی مربوط بوده و م مولین برنامه ها  متذکره، مکلف به رعایا من می باشنو

تحان منالیرن  عالوه بر برنامهء منورج ماده بیسا و یکم این طرزالعمل و به منظور مماده ساز  کارکنان و سپر  نمودن موفقانهء ام (3)

ماده چهارم ایرن طرزالعمرل، اداره عرالی تفتریش برا نظرداشرا منرابع، ممروزد         ( 2)تصویقنامه ها  مسلکی تفتیش منورج فقره 

 .مضامین مربوط را در اداره راه انواز  می نمایو

برنامرهء مموزشری منرورج    کارکنان مسلکی تفتیش و سایر کارکنان اداره عالی تفتیش با نظرداشا شرایط و ایجابات مربوط، شامل  (4)

 .این ماده می گردنو( 3)فقره 

 تمویل مالی -چهارمماده بیست و 

مرادهء چهرارم ایرن    ( 1)فقرره   2جرزء   1کره جزئیرات من در بنرو     مصار  مالی دریافا و کسب تصویقنامه ها  مسلکی تفتیش (1)

 :گرددتمویل و پردا ا می  قرار ذیل ، از طر  اداره عالی تفتیشطرزالعمل تصریح گردیوه

معرفری  کارکنران   مادهء چهارم این طرزالعمل بره ( 2)فقره  2برنامه ها  مموزشی منورج جزء مصار  کامل تمویل و پردا ا  -1

 .  مذکوررنامه هاجها فراگیر  بجانب اداره  ازشوه 

قربالً  کره   اداره ماده چهارم این طرزالعمل به کارکنران ( 2)فقره  2مصار  برنامه ها  مموزشی منورج جزء تمویل و پردا ا  -2

دوام عضرویا و ابقرا  اعتبرار    برنامه یرا  ، جها تکمیل شامل برنامه ها  مذکور گردیوه طور شخصی یا از طر  سایر نهادها

 .تصویقنامه ها  شان در مراجع مسلکی مربوط

 .نماینواین فقره را کسب و دریافا  2کارکنان نمی تواننو همزمان از دو مرجع دولتی، مصار  منورج جزء  :تبصره

این ماده را موفقانره سرپر    ( 1)در صورتیکه کارکنان معرفی شوه، امتحان مضامین مربوط به کسب تصویقنامهء منورج فقره  (2)(1)

کرده نتواننو، مصار  امتحان مجود همان مضمون که ایجاب امتحان دوباره را می نمایو، به عهوه کارکن مربوط بروده و مصرار    

 . را به شکل نورمال اداره عالی تفتیش، پردا ا می نمایو فراگیر  و امتحان مضامین بعو 

در . ماه، موفقانره سرپر  نماینرو    6کارمنو مکلف اسا امتحان مضمون که به سپر  نمودن من موفق ن وه حواکثر در ظر   (3)(2)

 .غیر من مصار  که از طر  اداره صورت گرفته از معاد کارمنو وضع میگردد

مراده چهرارم   ( 1)فقرره   2فتیش جها کسب تصویقنامهء مسلکی امور تفتیش منورج جزء کارکنانی که از طر  اداره عالی ت (4)(3)

 . این طرزالعمل معرفی و تمویل مالی می گردنو، مکلف انو تصویقنامهء مربوط را کسب و به اداره ارایه نماینو
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 فصل پنجم

 بورسیه های تحصیلی

 برنامهء تحصیالت عالی -پنجممادهء بیست و 

ا فراگیرر  دوره هرا  تحصریلی    تیش در صورت موجودیا منابع مالی، کارکنان  ویش را طور دا ل  وما، جهاداره عالی تف   (1)

 .ماستر  و دوکتورا به پوهنتون ها  دولتی و  صوصی ک ور معرفی می نمایو مقاطع

رکن یا نهراد تحصریلی   این ماده، از طر  اداره عالی تفتیش به کا( 1)مصار  دا له و فیس تحصیلی مقاطع تحصیلی منورج فقره  (2)

 .مربوط پردا ا می گردد

این ماده معرفی می گردنو، مکلف به تکمیل موفقانرهء دوره  ( 1)کارکنان اداره عالی تفتیش که به دوره ها  تحصیلی منورج فقره  (3)

 .می باشنو و ارایه سنو تحصیلی مربوط به اداره عالی تفتیش

ربوط را موفقانه تکمیل کرده نتواننو یا بوون دلیرل موجره تحصریل را تررک     در صورتی که کارکنان معرفی شوه، دورهء تحصیلی م (4)

 .نمایو، مکلف به جبران مصار  تحصیلی به اداره عالی تفتیش می باشو

 تفاهمنامهء تحصیلی -ششمماده بیست و 

دولتری و  صوصری،   به منظور ارتقا  سطح تحصیلی و مسلکی شون کارکنان، اداره عالی تفتیش می توانو برا نهادهرا  تحصریلی     (1)

تفاهمنامه ها  همکار  را جها دریافا بورسیه یا تخفیف فیس تحصیلی امضاء و مبتنی بر من کارکنان متقاضی و واجو شررایط  

 .اداره را غرض فراگیر  دوره ها  تحصیلی، به نهادها  متذکره معرفی نمایو

امکانات مالی از طر  اداره و در غیر من از جانب کارکن این ماده، مصار  تحصیل در صورت موجودیا ( 1)در حا ت منورج فقره  (2)

 .پردا ا می گردد

 بورسیه های خارجی -هفتمماده بیست و 

در بورسیه ها و برنامه ها  مموزشی  ارج از ک ور که میعاد من بی تر از یکسال می باشو، قرار  کارکنان اداره عالی تفتیشمعرفی  (1)

 :ذیل صورت می گیرد

مموزشی مذکور را با ذکر جزئیات بورسیه و شرایط بورس دهنوه، به تمام کارکنان  -ی، بورسیه تحصیلیریاسا انک ا  مسلک -0

 .اداره ا بار و ابالغ می نماینو

کارکنان اداره عالی تفتیش در صورت واجو شرایط بودن می تواننو در واسا شرمولیا شران را در میعراد تعیرین شروه بره        -1

 .ریاسا انک ا  مسلکی ارایه نماینو

این ماده، کانویو یرا کانویروان واجرو شررایط را      2کمیتهء ارتقا  ظرفیا و بورسیه ها  اداره، از میان متقاضیان منورج جزء  -1

 . بوون هیچگونه تبعیض و امتیاز ت خیب و غرض منظور  به مقام اداره ارایه می نمایو

دهنوه برر  انتخاب کانویو جها معرفی به مرجع بورس در صورتیکه تعواد کارکنان واجو شرایط بی تر از تعواد بورسیه باشو،  -4

 .صورت می گیرد اساس امتحان دا لی

در صورتیکه کارکن متقاضی بورسیه تحصیلی قبالً از بورسیه مستفیو گردیوه باشو، مجوداً از سهمیهء بورسیه اداره مستفیو شروه   (2)

 .ده یا احکام اسناد تقنینی در زمینه حکم نموده باشومگر اینکه متقاضی واجو شرایط دیگر  در اداره موجود نبو. نمی توانو

ایرن مراده انتخراب و منظرور     ( 2و  1)ریاسا انک ا  مسلکی مکلف اسا، کانویو واجو شرایط را که طبق حکم منورج فقره ها   (3)

 .گردیوه، به مرجع بورس دهنوه معرفی و در طی مراحل پروسه ها  مربوط اقوام نمایو
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 فصل ششم

 تاه مدت آموزشیبرنامهء های کو

 انگلیسی آموزش لسان -هشتممادهء بیست و 

اداره عالی تفتیش به منظور فراگیر  لسان انگلیسی توسط کارکنان  ویش، برنامه ها  مموزد لسان انگلیسی منظم و هوفمنو را بعرو  

 .از نیاز سنجی مموزشی و با نظرداشا سطح دانش و مهارت لسان انگلیسی شان ارایه مینماینو

امهء مموزد لسان انگلیسی منورج این فقره از طر  مراکز مموزشی مطابق قرارداد  که با اداره عالی تفتیش امضاء می نماینرو،  برن -1

 .در اداره عالی تفتیش برگزار می گردد

موافقرهء  مضامین و محتوا  برنامه ها  لسان انگلیسی در اداره عالی تفتیش با نظرداشا کریکولم و نصاب درسی مرکز مموزشی با  -2

 .اداره عالی تفتیش تعیین می گردد

مموزد لسان انگلیسی در اداره عالی تفتیش طور حضور  و در صنف ها  که تعرواد م رمولین من از سرو  اداره عرالی تفتریش       -3

 .تعیین می گردد، برگزار و شامل حواقل بخش ها   وانش، گویش، نوشتن و شنیون می باشو

 .ن اداره از بودجه اداره عالی تفتیش پردا ا می گرددمصار  مموزد لسان انگلیسی کارکنا -4

در . کارکنان م مول برنامه ها  مموزد لسان انگلیسی مکلف به فراگیر  و سپر  نمودن موفقانه برنامه ها  مرذکور مری باشرنو    -5

هرا  باقیمانروه را از    صورتیکه کارکنان موفق به سپر  نمودن موفقانه دوره ها  لسان انگلیسی در اداره نگردنو، مکلف انو کورس

 .مصار  شخصی  ویش فراگرفته و تصویقنامهء  تم دوره را ارایه نماینو

کارکنان برنامه ها  مموزد لسان انگلیسی که از طر  اداره عالی تفتیش توسرط مراکرز ممروزد لسران انگلیسری در اداره عرالی        -6

زشی مربوط تصویقنامهء اعطاء گردیوه و از جانب اداره عرالی  تفتیش، موفقانه امتحانات مربوط را سپر  نماینو، از طر  مراکز ممو

 .تفتیش تأییو می گردد

 آموزش کوتاه مدت خارجی -بیست و نهمماده 

برنامه ها  مموزشی کوتاه موت  ارج از ک ور، با نظرداشا نوعیا، محتوا، ساحه و سایر مواصفات و شرایط من، از طریق کمیترهء   (1)

 . داره انتخاب و بعو از منظور  مقام اداره، معرفی می گردنوارتقا  ظرفیا و بورسیه ها  ا

معرفی کارکنان اداره در برنامه  ها  مموزشی کوتاه موت  ارج از ک ور در موارد استثنائی بره اسراس لرزوم دیرو مقرام اداره نیرز        (2)

 .صورت گرفته می توانو

 برنامه های آموزشی سایر ادارات -سی امماده 

ایط به برنامه ها  مموزشی سایر ادارات در دا ل ک ور، طبق شررایط و مطالبرات من، از طریرق کمیترهء     معرفی کارکنان واجو شر (1)

مگر اینکه ادارهء مربوط بخش یا شخب . ارتقا  ظرفیا و بورسیه ها  اداره انتخاب و بعو از منظور  مقام اداره، معرفی می گردد

 . اصی را تقاضا نموده باشو

رنامه ها  مموزشی  ارج از ک ور که از سو  سایر ادارات و نهادها  دولتری و عامره تقاضرا مری گرردد،      معرفی کارکنان اداره در ب (2)

 .طبق تقاضا  من ادارات و نهادها صورت می گیرد

 سایر برنامه های آموزشی -یکمماده سی و 

رد نیاز مموزشی  ویش را بر اساس نترای   اداره عالی تفتیش عالوه بر مموزد ها  که در مواد قبلی تصریح گردیوه، سایر برنامه ها  مو

 .این طرزالعمل، برنامه ریز  و اجراء می نمایومادهء چهل ام نیازسنجی مموزشی منورج 
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 فصل هفتم

 مدیریت انکشاف مسلکی و ارتقای ظرفیت منابع بشری

 تشکیالت -دومماده سی و 

و پی برد فعالیرا هرا  مربروط بره انک را  مسرلکی و       ریاسا انک ا  مسلکی و ارتقا  ظرفیا اداره مسئولیا مویریا، تنظیم  (1)

 .ارتقا  ظرفیا اداره را بر عهوه دارد

 .جزئیات ت کیل و سا تار ادار  ریاسا انک ا  مسلکی در ت کیل سا نهء اداره تنظیم می گردد (2)

 وظایف و مکلفیت های ریاست انکشاف مسلکی -سومماده سی و 

 :ایف و مکلفیا ها  ذیل را دارا می باشوریاسا انک ا  مسلکی اداره عالی تفتیش وظ (1)

 .طرح و ترتیب پالن ها  مموزشی و برنامه ها  ارتقا  ظرفیا کارکنان اداره -1

 .مویریا و نظارت از پروگرام ها  انک ا  مسلکی و ارتقا  ظرفیا اداره -2

  برین المللری و ارایره من    طرح پالیسی ها  انک ا  مسلکی و ارتقا  ظرفیا با نظرداشا ایجابات وظیفو  اداره و معیارهرا  -3

 .جها تصویب و تأییو به اداره

 .مویریا تأمین منابع و زمان در برنامه ها  انک ا  مسلکی و ارتقا  ظرفیا کارکنان -4

 .طرح و تووین کریکولم ها  برنامه ها  مموزشی و ارتقا  ظرفیا کارکنان و تطبیق من بعو از تصویب و تأییو اداره -5

با ریاسا ها، ممریا ها و بخش ها  اداره عالی تفتیش در امور طرح و تطبیق برنامه هرا  انک را    تأمین ارتباط و هماهنگی  -6

 .مسلکی و ارتقا  ظرفیا اداره

تأمین ارتباط و هماهنگی با ادارات و نهادها  ذیربط در مورد برنامه ها و پروگررام هرا  انک را  مسرلکی و ارتقرا  ظرفیرا        -7

 .تحا هوایات مقام اداره

مموزشی و ت خیب نیازمنو  ها  انک ا  مسلکی و ارتقا  ظرفیا اداره با شعبات و بخش ها  اداره و پی رنهاد  نیازسنجی  -8

 .برنامه ها  مموزشی و انک ا  مسلکی و ارتقا  ظرفیا در اداره

 .به اداره حصول اطمینان از معیار  بودن و موثر بودن برنامه ها  انک ا  مسلکی و ارتقا  ظرفیا اداره و ارایه گزارد من -9

کارمنروان و   ایر ظرف  بره منظورارتقرا   یمموزشر   هرا  یسیدرسا پال قیتطب  جامع وکامل برا  رهنمود ها نیطرح و توو -11

 .اداره یانک ا  مسلک

مسلکی امور تفتیش از طریق کمیتهء پژوهش و تحقیقرات معیارهرا  مفت ری و     -طرح و ترتیب چ  لیسا ها و اوراق کار  -11

 .ییو به ادارهارایه من جها تصویب و تأ

ارزیابی موفقیا ها، عوم موفقیا ها، فرصا ها، موانع و چالش ها  برنامه ها  انک را  مسرلکی و ارتقرا  ظرفیرا و ارایره        -12

 .گزارد من به اداره

 .مقام اداره یقانون اتیو هوا ینیمطابق احکام اسناد تقن فیوظا ریسا  اجرا -13

بخش ها و کارکنان ریاسا انک ا  مسلکی در  یحه وظایف مربوط تنظریم   وظایف، صالحیا ها و مکلفیا ها  ممریا ها و سایر (2)

 .می گردد
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 ارتباط و هماهنگی -چهارمماده سی و 

ریاسا انک ا  مسلکی اداره مکلف اسا در طرح پالیسی ها، ترتیب و تطبیق برنامه ها، کریکولم ها  مموزشی و سایر برنامره   (1)

با بخش ها و شعبات مسلکی و امور تفتریش اداره همراهنگی نمروده، نظریرات و     ها  انک ا  مسلکی و ارتقا  ظرفیا اداره، 

 .نیازمنو  ها  من را مو نظر قرار دهو

چگونگی تأمین ارتباط و هماهنگی ریاسا انک ا  مسلکی با شعبات و بخش ها  مسلکی و ادار  اداره، طبق رهنمود  کره   (2)

اداره تصویب گردیروه و مراحرل من در فلوچرارت مربروط تنظریم       از سو  ریاسا متذکره ترتیب و توسط کمیته میتودولوژ 

 .گردیوه باشو، صورت می گیرد

شعبات و بخش ها  مسلکی و ادار  اداره در شناسائی و ت خیب نیازمنرو  هرا  مموزشری و انک را  مسرلکی مربروط برا         (3)

 .ریاسا انک ا  مسلکی، همکار  همه جانبه می نماینو

 فصل هشتم

 موزشی و اشتراک کنندگاناساتید برنامه های آ

 حاالت توظیف یا استخدام اساتید -پنجمماده سی و 

اداره عالی تفتیش می توانو از ظرفیا ها  علمی و مسلکی موجود در اداره، جها مموزد در برنامه ها  مموزشی دا ل اداره قرار  (1)

 :ذیل استفاده نمایو

 .استخوام کارکن منحیث مموزگار در بسا ها  مربوط -1

 .ارکن طور  ومتی برا  موت معین با رعایا احکام مقرره امور ذاتی کارکنان  ومات ملکیتوظیف ک -2

 .توظیف کارکن  ارج از وقا رسمی با پردا ا اضافه کار  یا مود معاد حسب مقررات مربوط -3

 .توظیف موقا کارکن به صورت پاره وقا در دا ل یا  ارج از وقا رسمی -4

زشی اداره عالی تفتیش از دا ل ت کیل اداره کارساز  شوه نتوانرو، اداره عرالی تفتریش مری     در صورتی که اساتیو برنامه ها  ممو (2)

 .توانو به صورت قرارداد  مموزگاران مورد ضرورت  ویش را استخوام نمایو

 معیارها و شرایط توظیف یا استخدام اساتید -ششمماده سی و 

 :داره قرار ذیل اسامعیارها و شرایط توظیف استاد در مرکز مموزد ها  مسلکی ا (1)

 .کارکن اداره باشو -1

 .دانش مسلکی مورد نیاز مرکز مموزد ها  مسلکی اداره را دارا باشو -2

 .در حا ت  ومتی، شرایط و معیاهار  منورج قانون و مقرره امور ذاتی کارکنان  ومات ملکی را تکمیل نمایو -3

 .شوکارکن برا  استاد  در مرکز مموزشی اداره موافقا کتبی نموده با -4

این طرزالعمل، امور وظیفو  بسا مربوط بره سرکتگی مواجره     سی و پنجمماده ( 1)فقره  4و  3، 2 در حا ت منورج اجزا  -5

 .نگردد

 .ممر مستقیم کارکن به ارتباط عوم سکتگی در امور وظیفو  بسا و  موافقه نموده باشو -6

 .می گیرد ظایف بسا مربوط تعیین شرایط استخوام استاد در مرکز مموزشی اداره عالی تفتیش در  یحه و (2)

 وظایف و مسئولیت های اساتید -هفتمماده سی و 

اساتیو و مموزگاران مرکز مموزد ها  مسلکی اداره عالی تفتیش، عالوه بر مموزد کارکنان م مول برنامه ها در صنف مموزشی، وظایف 

 :و مکلفیا ها  ذیل را نیز دارا می باشنو
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 .و ارایه من به ریاسا انک ا  مسلکی جها منظور  برنامه ها  مموزشیطراحی و تجویو چارچوب ها   -1

 .و ارایه من به ریاسا انک ا  مسلکی جها منظور  طراحی و تجویو کریکولم و سر فصل ها  برنامه ها  مموزشی -2

لرب کتراب یرا    تهیه و ترتیب محتویات برنامه ها  مموزشی مطابق کریکولم و سرفصل ها  تعیین شوه از منرابع معتبرر در قا   -3

 .چپتر ها  مموزشی با تأییو کمیتهء مربوط

 .تهیه و ارایه سوا ت برا  بان  سوا ت اداره -4

راهنمائی کارکنان شامل برنامه ها  مموزشی در پروژه ها  تحقیقی و پژوه ی منحیث استاد راهنما یا م اور و یا داور  برر   -5

 .پروژه ها  تحقیقی مذکور

 .ها مطابق قرارداد یا حسب هوایات قانونی ممر مافوق و مقام ادارهاجرا  سایر وظایف و مسئولیا  -6

 مکلفیت های اشتراک کنندگان برنامه های آموزشی -هشتمماده سی و 

 .کارکنانی که به برنامه ها  مموزشی معرفی میگردنو بایو برنامه را در چوکات زمانی تعیین شوه تکمیل نماینو .1

طرزالعمل معرفی می گردنو، مکلرف   ماده چهارم این( 1)فقره  2جزء  1بنو  منورج کارکنانی که جها کسب تصویقنامه ها  .2

 .انو تصویقنامهء مربوط را کسب و به اداره عالی تفتیش ارایه نماینو

از منجائیکه کارکنان م مول برنامه در طول دوره مموزشی مصرو  مموزد ها  نظر  و عملی امور مسلکی می باشنو، نحروه   .3

 .گی موفقیا منها در برنامه ها  مموزشی، در ارزیابی اجرامت سا نهء کارکنان مذکور در نظر گرفته می شوداشتراک و چگون

 .پا  بنو  به حاضر  و اشتراک در صنف در وقا معینه و حصول اطمینان از کیفیا مموزد حتمی میباشو .4

لی تفتیش و مقرره طرزسلوک کارکنان  ومات کارکنان م مول برنامه ها  مموزشی تعهو می سپارد که کود ا القی اداره عا .5

 .ملکی را رعایا و در امورات رسمی در نظر گیرنو

 فصل نهم

 احکام نهائی

 کمیتهء ارتقای ظرفیت و بورسیه ها -سی و نهمماده 

ظرفیرا و  به منظور تأمین شفافیا و رعایا عوالا در امور مربوط به برنامه ها  مموزشی دا ل و  ارج از ک ور کمیتهء ارتقرا    (1)

 .بورسیه ها در اداره ایجاد می گردد

این ماده از سو  ریاسا انک ا  مسلکی اداره طور سا نه پی نهاد و از جانب مقرام اداره منظرور   ( 1)اعضا  کمیتهء منورج فقره  (2)

 می گردد

 .اردریاسا انک ا  مسلکی اداره، وظایف سکرتریا کمیتهء ارتقا  ظرفیا و بورسیه ها  اداره را بر عهوه د (3)

 نیازسنجی و پالن آموزشی -چهل امماده 

 : نیاز سنجی مموزشی توسط ریاسا انک ا  مسلکی صورت گرفته و شامل مراحل ذیل اسا (1)

و تحلیل سطح شایستگی، نیازمنویها  سازمانی و انتخاب شاملین برنامه  تحلیل نیازمنویها  مموزشی -1

.این فقره 1اشا تحلیل ها  منورج جزء با نظرد ترتیب پالن مموزشی -2

.تنظیم برنامه ها  مموزشی و تنظیم موضوعات و مادیول ها  مموزشی -3
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انترتیب و انک ا  مواد مموزشی ماننو، نوت ها  مموزشی، پریزنت ن ها، مطالعهء مورد ، تمرین ها و رهنمائی ها  مموزگار -4

.

.و ارایه  ومات مموزشی مورد نیاز به م مولین توویر برنامه ها  مموزشی  -5

.ارزیابی برنامه ها  مموزشی برگزارشوه -6

موزشی، ارتقرا  ظرفیرا و انک را  مسرلکی     ریاسا ها، ممریا ها و بخش ها  مسلکی و ادار  اداره می تواننو، نیازمنو  ها  م (2)

 . مربوط را جها اتخاذ توابیر  زم به ریاسا انک ا  مسلکی، ارایه نماینو

این ماده را ترتیب اثر داده و بعو از مطالعره امکران سرنجی، ضررورت     ( 2)ریاسا انک ا  مسلکی مکلف اسا مطالبه منورج فقره  (3)

ظرفیا و انک ا  مسلکی، چگونگی اجرا  من را به مقام اداره پی رنهاد و برر طبرق    سنجی و با نظرداشا سایر برنامه ها  ارتقا  

 . هوایا مقام اداره اجرامت  زم نموده، پیرامون چگونگی موضوع به بخش مربوطه نیز رسماً اطمینان دهو

 :به منظور ترتیب پالن مموزشی و تحقق نیازسنجی مموزشی معیار ، اجرامت ذیل صورت می گیرد (4)

 .صورت می گیرد  Rolling  Planجی مموزشی اداره عالی تفتیش بر اساس پالن سه ساله به شیوه نیازسن -0

ریاسا انک ا  مسلکی اداره مکلف اسا پرس نامهء نیازسنجی مموزشی معیار  را ترتیب و حواکثر شرش مراه قبرل از  رتم      -1

 . سال مالی، به تمام ریاسا ها و ممریا ها  اداره ارسال نمایو

و ممریا ها  اداره مکلف اسا، پرس نامه مموزشی را با تمام کارکنان مربوط شرری  سرا ته و بعرو از  انره پرر       ریاسا ها  -1

 .روز دوباره به ریاسا انک ا  مسلکی اداره ارسال  نماینو 45دقیق من، در موت حواکثر 

نک ا  مسرلکی را همکرار  همره    روسا وممرین تمام بخش ها در شناسایی نیازها  مموزشی کارمنوان مربوط ریاسا ریاسا ا -4

 .جانبه می نماینو

ریاسا انک ا  مسلکی مکلف اسا گزارد نتای  نیازسنجی مموزشی را با ذکر برنامه ها، نوعیرا و امکانرات برگرزار  و سرایر      -5

 .یوبورسیه ها  اداره ارایه نماارتقا  ظرفیا و روزبه کمیتهء  45جزئیات  زم و پی نهادها  م خب ترتیب و حواکثر در 

ریاسا انک ا  مسلکی اداره مکلف اسا مطابق تصامیم کمیتهء ارتقا  ظرفیا و بورسیه ها که مبتنی بر نترای  نیراز سرنجی     -6

روز قبرل از  رتم سرال مرالی ترتیرب و بعرو از تأییرو          45مموزشی و امکانات اداره می باشو، پالن مموزشی مربوط را حواکثر 

 .مورد تطبیق قرار دهو جلسهء هیأت رهبر  و منظور  مقام اداره

در صورتی که پالن مموزشی اداره در جریان سال نیاز به تغییر و اصالح داشته باشو، هر گونه اصالح و تغییرر من بره پی رنهاد     -7

 .ریاسا انک ا  مسلکی، تأییو جلسهء هیأت رهبر  و منظور  مقام اداره صورت می گیرد

 بودجه و امور مالی -یکمماده چهل و 

حقق اهوا  این طرزالعمل و تطبیق مواد و احکام من، ریاسرا انک را  مسرلکی اداره وجروه مرالی  زم را پی ربینی و       به منظور ت (1)

 .جها شمولیا در بودجهء اداره به ریاسا مالی و ادار  ارایه می نمایو

ط و وضرعیا مرالی مرورد    این ماده را با نظرداشرا امکانرات مرالی و شررای    ( 1)ریاسا مالی و ادار  وجوه پی نهاد  منورج فقره  (2)

 .ارزیابی قرار داده، در هماهنگی با ریاسا انک ا  مسلکی، وجوه مالی  زم را در بودجه اداره شامل می سازد

 تطبیق و نظارت -دومماده چهل و 

 .ریاسا انک ا  مسلکی اداره مسئول تطبیق احکام این طرزالعمل می باشو (1)

ئولیا دارد تا از تحقق اهوا  و تطبیق درسا احکام این طرزالعمل نظرارت  ریاسا تفتیش دا لی و کنترول کیفیا اداره مس (2)

 .نموده، گزارد نتای  من را طور ربعوار به جلسهء هیأت رهبر  اداره ارایه نمایو
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 ثبت برنامه های آموزشی -سومماده چهل و 

ها  مورد نیاز، متناسب بره امکانرات قابرل    به منظور ثبا الکترونیکی برنامه ها، سهولا در اجرامت و دسترسی به موقع به گزارد  (1)

 .دسترسی اداره، دیتابیس ثبا برنامه ها در ریاسا انک ا  مسلکی اداره ایجاد و فعال می گردد

ریاسا انک ا  مسلکی اداره مکلف اسا تمام برنامه ها  مموزشی را باتفکی  نوعیا، زمان، مکان، شاملین برنامره، نترای  برنامره     (2)

 .نامه ها  اعطاء شوه و سایر موارد ضرور  درج و ثبا دیتابیس مربوط نمایوها  مموزشی، تصویق

 همکاری شعبات و بخش ها -چهارمماده چهل و 

 .ریاسا انک ا  مسلکی اداره در صورت ضرورت می توانو، همکار  شعبات و بخش ها  دیگر اداره را تقاضا نمایو (1)

و تطبیق به موقع و درسرا من، برا ریاسرا انک را  مسرلکی  ارتقرا         شعبات و بخش ها  اداره در تحقق اهوا  این طرزالعمل (2)

 .ظرفیا اداره همکار   زم می نماینو

 اعتبار و اجرای طرزالعمل -پنجمماده چهل و 

و منظور  مقام اداره نافذ  کمیتهء میتودلوژ بعو از تأییو  ضمیمه ترتیب گردیوه که( 3)ماده و ( 45)فصل، ( 9)در  این طرزالعمل (1)

 . زم ا جرا می باشوو  

با انفاذ این طرزالعمل، طرزالعمل مموزد و ارتقا  ظرفیا منابع ب ر  اداره و سایر اسناد ادار  مرتبط و مماثل که قبل از این در  (2)

 .اداره عالی تفتیش انفاذ یافته، ملغی می باشو
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 : این طرزالعمل( 11) و( 11)های  فلوچارت جزئیات ماده -(1)ضمیمهء شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


