قانون مديريت خدمات كشوري
فصل نهم  -توانمند سازي كارمندان
ماده  - 85سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح كارايي و اثر بخشي دستگاههاي اجرائي ،نظام آموزش
كارمندان دستگاههاي اجرائي را به گونهاي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش ،مهارت و نگرش
كارمندان با شغل مورد نظر ،انگيزههاي الزم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآيند آموزش تامين نمايد
به نحوي كه رابطه اي بين ارتقاء كارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزش
براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.
ماده  - 85دستگاههاي اجرائي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون و نظام آموزش كارمندان دولت ،برنامههاي
آموزشي كارمندان خود را تدوين نمايند.
تبصره  -دستگاههاي اجرائي ميتوانند در قالب برنامههي آموزشي مصوب براي اجراء دورههاي آموزشي مورد
نياز خود با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي انعقاد قرار داد نمايند .همچنين دستگاههاي مزبور ميتوانند
كليه مراحل طراحي ،اجراء و ارزشيابي دورهها و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را به موسسات و مراكز
آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي كه صالحيت فني و تخصصي آنها به تائيد سازمان رسيده باشد ،واگذار
نمايند.
ماده  -06كليه بورسهاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي نميگردد و از سوي دولتهاي
خارجي يا از طرف موسسات بين المللي در اختيار دولت قرار ميگيرد از طريق سازمان ،متناسب با وظايف
دستگاههاي اجرائي توزيع ميگردد .دورههايي كه طبق قرار داد دو جانبه برگزار ميشود توسط دستگاه اجرائي
مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره  -بورسهاي و دورههاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي ميشود با نظر وزارت درمان و
آموزش پزشكي و علوم ،تحقيقات و فناوري حسب مورد توزيع ميگردد.
ماده  -06اعزام كارمندان دستگاههاي اجرائي از زمان تصوب اين قانون براي طي دورههاي آموزشي كه
منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن ميگردد در داخل و خارج از كشور با هزينه دستگاههاي مربوطه
و استفاده از ماموريت آموزشي ممنوع ميباشد.
تبصره  -ايثارگران مشمول مقررات خاص خود ميباشند.
ماده  -06كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمند سازي و افزايش مهارتها و تواناييهاي شغلي خود اقدام
نمايند .دستگاههاي اجرائي شيوهها و الگوهاي الزم براي افزايش توان و توان سنجي مدام كارمندان خود را
كه توسط سازمان تهيه و ابالغ ميشود به مورد اجرا خواهند گذارد.
ماده  - 06آئين نامه اجرائي اين فصل به پيشنهاد سازمان و به تصويب هيات وزيران ميرسد.

