بنام خدا

سازمان ثبت احىال کشىر
مرکز آمىزش و ژپوهش
حىزه معاونت آمىزشی
دستىرالعملتفىیض اختیار صدور گىاهیانهم آمىزشی هب ادارات کل استانها
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مقسمه :
اهشٍصُ ثذٍى ضه ػظین تشیي سشهبیِ ّش سبصهبًی سا هٌبثغ اًسبًی آى تطىیل دادُ ٍ ساص ٍ سهض
یبفتگی،سشهبی گزاسی دس هٌبثغ اًسبًی است ٍ تحمك اّذاف سبصهبى ثستگی ثِ تَاًوٌذی
ُ
تَسؼِ
ًیشٍی اًسبًی دس اًجبم ٍظبئف هحَلِ ٍ اًغجبق ثب هحیظ هتغیش آى داسد .اص ایي سٍ ،آهَصش هذاٍم
وبسوٌبى ثشای تَسؼِ تَاًوٌذ سبصی ٍ استمبء سغح داًص تخصصی ٍ هْبستی دس جْت افصایص ثْشُ
ٍسی ٍ وبسآهذی سجت هی ضَد هتٌبست ثب تغییشات سبصهبى ٍ هحیظ ،فؼبلیت ّب سا آى عَس وِ
ضبیستِ است اًجبم دادُ ٍ دس ًْبیت ایي اهش ثِ وبسائی هغلَة ثشای سبصهبى هٌتج گشدد.
دس ایي ثبسُ هفبد هٌذسج دس ًظبم آهَصش وبسهٌذاى دستگبُ ّبی اجشایی ٍ ّوچٌیي هبدُ  58لبًَى
هذیشیت خذهبت وطَسی تَجِ ٍ یژُ ای ثِ همَلِ آهَصش وبسوٌبى داضتِ تب ثب آهَصضْبی هصَة
عی ضذُ ٍ اًغجبق آى ثب ًظبم آهَصش وبسهٌذاى دٍلت گبم هْوی دس جْت افضایص سغح اگبّیْبی
ضغلی ٍ هْبستی ثشداسد.
ثب تَجِ ثِ هَاسد هغشٍحِ ،هشوض آهَصش ٍ پژٍّص سبصهبى ثجت احَال وطَس وِ هتَلی همَلِ هْن
آهَصش دس ساصهبى است ّوَاسُ سؼی داضتِ ثب هذ ًظش داضتي اسٌبد ثبال دستی ّوچَى سیبستْبی
ولی ًظبم اداسی اثالغی اص سَی همبم هؼظن سّجشی،ثشًبهِ ّبی تحَل اداسی،لبًَى هذیشیت
خذهبت وطَسی ٍ ّوچٌیي ثش اسبس ثشًبهِ ّب،ساّجشدّب ٍ ثشًبهِ ّبی سبصهبى ثجت احَال وطَس
ّوَاسُ دس هسیش استكاء سغح آهَصضی ٍ پژٍّطی وبسوٌبى گبم ثشداسد.
ثذیي هٌظَس ثشای توشوض صدائی ٍ سَْلت ٍ تسشیغ دس سًٍذ صذٍس گَاّیٌبهِ ّبی آهَصضی اص یه
سَ  ٍ،افضایص تَاى ثشًبهِ سیضی ٍ ًظبستی هشوض آهَصش ٍ پژٍّص اص سَی دیگش ایي دستَس الؼول
وِ ثِ تأئیذ ضَسای ساّجشی آهَصش ٍ پژٍّص سبصم اى ثجت احَال وطَس سسیذُ است ثشای اجشاء اص
تبسیخ  91 /7/1ثطشح ریل اثالؽ هی گشدد:

2

 .1هسف
ثب تَجِ ثِ همذهِ فَق ّذف اص تْیِ ٍ تذٍیي ایي دستَسالػول  ،تفَیض اختیبس صذٍس ٍ اهضبی
گَاّی ًبهِ آهَصضی اػن اص آهَصش حضَسی ٍ غیس حضَسی اص هشوض آهَصش ٍ پژٍّص ثِ هذیشاى
ول ادسات استبًی سبصهبى ثجت احَال وطَ س ،ثوٌظَس تسْیل ٍ تسشیغ دس سًٍذ صذٍس گَاّی ًبهِ
پبیبى دٍسُ آهَصضی ثِ فشاگیشاى خَاّذ ثَد.
 .2محسوزه کبربرز
هحذٍدُ اجشای ایي دستَسالؼول اداسات ول استبًی سبصهبى ثجت احَال وطَس است.
 .3مسئولیت
هسئَلیت اجشای دلیك ٍ صحیح ایي دستَسالؼول هستمیوأ ثش ػْذُ هذیشاى ول استبًی سبصهبى
ثجت احَال وطَس خَاّذ ثَد.
 .4ضرح زستورالعمل
دس حبل حبضش هشوض آهَصش ٍ پژٍّص دس خصَظ تْیِ ٍ تذٍیي تمَین آهَصضی سبلیبًِ الذام ٍ
ٍ پژٍ ّص سبصهبى دس خصَظ اجشای آى الذام
پس اص تأییذ ضَسای ساّجشی آهَصش
هی ًوبیذ .پَدهبًْبی آهَصضی ٍیژُ استبًْب سا ًیض اداسات ول استبًی ثشگضاس هی ًوبیٌذ.
پس اص پبیبى ثشگضاسی پَدهبًْبی آهَصضی ّوچَى سٌَات گزضتِ ،ساثظ آهَصضی استبى دس خصَظ
تْیِ ٍ تىنیل پشٍ ًذُ هشثَط الذام هی ًوبیذ سپس هذاسن هَسد ًیبص ثب تأییذ هذیشول استبى ثشای
صذٍس گَاّی ثِ هشوض آهَصش ٍ پژٍّص اسسبل هی گشدد .پشًٍذُ ّبی اسسبلی ًیض ثش اسبس سٍیِ
ّبی هَجَد هَسد ثشسسی ٍ دس صَست ًذاضتي اضىبل گَاّی ًبهِ آهَصضی صبدس هیگشدد.
ثب ػٌبیت ثِ هَاسد فَق سٍش اجشا یی صذٍس گَاّی ًبهِ پس اص اثالؽ ایي دستَسالؼول ُة ضشح ریل
خَاّذ ثَد:
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 .5وظبیف مرکس آموزش و پژوهص
ثب تَجِ ُة ًمص ًظبستی هشوض آهَصش ٍ پژٍّص  ،پس اص ثشسسی ّبی الصم دس خصَظ دٍسُ ّبی
ثشگضاس ضذُ چٌبًچِ فشآیٌذ ثشگضاسی دٍسُ ّب ٍ ػلی الخصَظ صذٍس گَاّی ًبهِ آهَصضی پبیبى
دٍسُ ثش خالف همشسا ت ٍ هفبد ایي دستَسالؼول ثبضذ هشوض هجبص خَاّذ ثَد ثشای اثغبل گَاّی ًبهِ
ٍ یب حتی اثغبل دٍسُ ثشگضاس ضذُ الذام ًوبیذ.
 .6وظبئف ازرات کل استبنی
اداسات ول استبًی هی ثبیست دس خصَظ ثشگضاسی دٍسُ ّبی هصَة ثش اسبس تمَین آهَصضی وِ
ثِ تأییذ ضَسای ساّجشی آهَصش ٍ پژٍّص سبصهبى ثجت احَال وطَس سسیذُ است ثب ّوبٌّگی دفبتش
آهَصش ٍ پژٍّص استبًذاسی استبى الذام ٍ ًتبیج الذاهبت اًجبم ضذُ سا ثش اسبس هذاسن خَاستِ
ضذُ دس ثٌذ  10ایي دستَسالؼول ثِ هشوض آهَصش ٍ پژٍّص اسسبل ًوبیٌذ.
 .7صسور مجوز تسریس
صذٍس هجَص تذسیس استبداى ّوچَى سٌَات گزضتِ ثش ػْذُ هشوض آهَصش ٍ پژٍّص خَاّذ ثَد .
اداسات ول استبًی دس خصَظ مػشفی استبد ثب سػبیت ضَاثظ هشثَط الذام ٍ هشوض پس اص ثشسسی
تسیس الذام هی ًوبیذ.
ّبی الصم دس خصَظ صذٍس گَاّی د
الصم ثزوش است ثبًه اعالػبتی اسبتیذ تَسظ هشوض آهَصش ٍ پژٍّص تىویل هی گشدد.
 .8صسور گواهی تسریس
اداسات ول استبًی تٌْب ثش اسبس هجَص تذسیس صبدس ضذُ اص هشوض آهَصش ٍ پژٍّص ،پس اص پبیبى
دٍسُ ،گَاّی تذسیس ثشای هذسس صبدس خَاٌّذ وشد.
.9تأئیس گواهی نبمه آموزضی ذبرج از سبزمبن
گَاّی ًبهِ ّبی آهَصضی وبسوٌبى سبصهبى ثجت احَال وطَسووب فی السبثك ٍ ثش اسبس ضَاثظ
تَسظ هشوض آهَصش ٍ پژٍّص ثشسسی ٍ تأئیذ هی گشدد.
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 .10مسارک مورز نیبز زر هر پرونسه
هذاسن هَسد ًیبص ٍ ضشٍسی دس ّش پشًٍذُ ػجبست است اص:
فشم ضوبسُ  -1لشاسداد حك التذسیس استبد
فشم ضوبسُ -2ثشًبهِ اجشائی دٍسُ (تبسیخ ٍ سبػبت اجشای دٍسُ)
فشم ضوبسُ  -3سٍاالت اهتحبى
فشم ضوبسُ  -4فشم حضَس ٍ غیبة
فشم ضوبسُ  -5صَست جلسِ ثشگضاسی آصهَى پَدهبى
فشم ضوبسُ  -6سیض ًوشات فشاگیشاى
فشم ضوبسُ  -7هطخصبت ضشوت وٌٌذگبى
ضوٌأ ولیِ فشم ّبی هشتجظ ثب دستَسالؼول اثشثخطی دس پشًٍذُ هشثَط ثِ استبى ًگْذاسی هی گشدد.
. 11مسارک مورز نیبز جهت ارسبل به مرکس آموزش و پژوهص
اداسات ول استبًی هی ثبیست پس اص پبیبى ثشگضاسی ّش دٍسُ دس خصَظ اسسبل فیضیىی یه ًسخِ
اص هذاسن هطشٍحِ صیش ثِ هشوض آهَصش ٍ پژٍّص الذام ًوبیٌذ.
الف) ًبهِ اسسبل هذاسن خَاستِ ضذُ ثب اهضبی هذیشول
ة)فشم ضوبسُ 7
ج)فشم ضوبسُ  5دستَسالؼول اثشثخطی
د) تصَیش ثشاثش ثب اصل ضذُ گَاّی صبدس ضذُ
ّـ) تصَیش هجَص تذسیس استبد
هشوض آهَصش ٍ پژٍّص دس خصَظ تطىیل پشًٍذُ هشتجظ الذام ٍ ًظبست وبفی سا دس خصَظ
تغبثك دٍسُ ثشگضاس ضذُ ثب هفبد ایي دستَسالؼول ُة ػول خَاّذ آٍسد.
الصم ثِ یبدآٍسی است ولیِ هذاسن اضبسُ ضذُ دس ایي ثٌذ هی ثبیست ثِ تأئیذ ٍ اهضبء هذیشول ٍ
ساثظ آهَصضی استبى سسبًذُ ضَد.
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.12اثربرطی زوره هبی برگسار ضسه
ًظش ثِ ایٌىِ اًذاصُ گیشی هیضاى اثشثخطی دٍسُ ثشگضاس ضذُ حبئض اّویت ثَدُ ٍ جضء الیٌفه فشآیٌذ
ثشگضاسی دٍسُ هحسَة هی گشدد  ،ثب تَجِ ثِ هفبد هٌذسج دس ایي دستَسالؼول  ،اداسات ول استبًی
هی ثبیست دس خصَظ اجشای دلیك دستَسالؼول اثشثخطی ّوچَى سٌَات گزضتِ الذام ًوبیٌذ.
.13نحوه صسور گواهی نبمه آموزضی زوره برگسار ضسه
پس اص پبیبى ثشگضاسی دٍسُ ثشگضاس ضذُ،اداسات ول استبًی هی ثبیست دس خصَظ صذٍس گَاّی
آهَصضی ُة ضشح ًوًَِ گَاّی پیَست ٍ ثباهضبء هذیشول ثجت احَال استبى الذام ٍ دس خصَظ
تحَیل گَاّی هٌضم ثِ هْش اداسُ ول ثِ فشاگیش الذام الصم ثؼول آٍسًذ .
یبدآٍسی هی ضَد ُة دلیل ٍحذت سٍیِ دس صذٍس گَاّی آهَصضی،هشوض آهَصش ٍ پژٍّص دس
خصَظ اسسبل یه ًسخِ فشم خبم گَاّی ًبهِ آهَصضی الذام ٍ اداسات ول استبًی هی ثبیست دس
خصَظ چبح فشم ٍ دس ّوچٌیي سبخت هْش عجك ًوًَِ الذام ًوبیٌذ.
توجه:
صذٍس گَاّی ًبهِ آهَصضی دس ضشائظ ریل هوٌَع هی ثبضذ:
- 1دٍسُ ّبی آهَصضی خبسج اص تمَین آهَصضی سبلیبًِ سبصهبى
- 2صذٍس گَاّی ثشای ثشگضاسی ّوبیص ّب،سویٌبسّب ٍ وبسگبّْبی آهَصضی ٍ ػٌبٍیي هطبثِ
- 3صذٍس گَاّی ثشای افشادی وِ اص لحبػ هذسن تحصیلی،پست سبصهبًی ٍ سضتِ ضغلی حبئض
ضشائظ ًوی ثبضٌذ.
- 4دٍسُ ّبی آهَصضی وِ هستمیوأ تَسظ هشوض آهَصش ٍ پژٍّص ثشگضاس هی گشدد.
.14کسینگ اذتصبصی استبنهب
ثوٌظَس استمشاس اًظجبط اداسی ٍ ًظبست دلیك دس خصَظ فشآیٌذ صذٍس گَاّی ًبهِ آهَصضی  ،اداسات
ول استبًْب هی ثبیست دس خصَظ اختصبظ دفتش اًذیىبتَس جْت گَاّی ًبهِ ّبی آهَصضی الذام
ٍ عجك جذٍل پیَست دس خصَظ ثجت ٍ دسج ضوبسُ گَاّی ًبهِ آهَصضی الذام ًوبیٌذ.
- 1ضمبره:
- 2تبرید:

ضروع ضمبره از عسز  /1کس اختصبصی استبن/سبل صسور گواهی نبمه آموزضی/ز ت
زمبن صسور گواهی نبمه آموزضی
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.15ارسبل گسارش عملکرز آموزضی
اداسات ول استبًی هی ثبیست تب ّ 25ش هبُ دس خصَظ ػولىشد آهَصضی خَد ثب تَجِ ثِ تؼبسیف
هطشٍحِ ریل ٍ عجك جذٍل پیَست الذام ًوبیٌذ.
 آموزش حضوری زرون سبزمبنی:
دٍسُ ّبئیىِ وِ تَسظ اداسات ول استبًی ثصَست حضَسی ثشگضاس هی گشدد.
 آموزش مجبزی زرون سبزمبنی:
دٍسُ ّبئیىِ تَسظ اداسات ول استبًی ٍ ثذٍى حضَس فشاگیشاى ٍ اص عشیك سبهبًِ هذیشیت آهَصش ٍ
ثصَست هجبصی ٍ غیش حضَسی( ) LMSثشگضاس هی گشدد.
 آموزش برون سبزمبنی:
دٍسُ ّبئیىِ دس خبسج اص اداسات ول استبًی ثشگضاس هی گشدد ثصَستیىِ ثب اػضام فشاگیش ثِ هشاوض
آهَصش ٍ پژٍّص استبًذاسی ٍ یب سبیش هشاوضی وِ داسای هجَص ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصضی ًظبم
جبهغ آهَصش وبسوٌبى دٍلت هی ثبضٌذ ثصَست حضَسی ٍ یب هجبصی (استفبدُ اص سیستن هجبص ی
خبسج اص اداسُ ول) صَست هی پزیشد.

ردیف

تعداد
عنوان پودمان

مدت

عنوان اجرا

شرکت

درون

برون

کنندگان

سازمانی

سازمانی
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نحوه برگساری
حضوری غیرحضوری

تاریخ شروع

نفرساعت

توضیحبت:
 ایي دستَسالؼول دس  14ثٌذ تْیِ ٍ تٌظین ٍ ثِ تأئیذ ضَسای ساّجشی آهَصش ٍ پژٍّصسبصهبى ثجت احَال وطَس سسیذُ است.
 هشوض آهَصش ٍ پژٍّص هجبص خَاّذ ثَد دس خصَظ لغَ،اصالح،اضبفِ ٍ یب حزفهَسد یب هَاسدی اص ایي دستَسالؼول ثب اثالؽ وتجی الذام ًوبیذ.
 ّشگًَِ هَضَع هشتجظ ثب ایي دستَسالؼول وِ ثذاى اضبسُ ًگشدیذُ ووب فی السبثكثِ لَت خَد ثبلی خَاّذ ثَد.
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سیستم کسینگ صسور گواهی نبمه آموزضی
رزیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

کس
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

استبن
آرسثبیجبى ضشلی
آرسثبیجبى غشثی
اسدثیل
اصفْبى
الجشص
ایالم
ثَضْش
تْشاى
چْبسهحبل ٍ ثختیبسی
خشاسبى سضَی
خشاسبى ضوبلی
خشاسبى جٌَثی
خَصستبى
صًجبى
سوٌبى
سیستبى ٍ ثلَچستبى
فبسس
لضٍیي
لن
وشدستبى
وشهبى
وشهبًطبُ
وْىیلَیِ ٍ ثَیشاحوذ
گلستبى
گیالى
لشستبى
هبصًذساى
هشوضی
ّشهضگبى
ّوذاى
یضد
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مرکس آموزش و پژوهص
فرم ضماره 8

مطخصات ضرکت کننذگان در پودمان های آموزضی دراستان .......
الف :اعالعات مربوط به پودمان آموزضی
نام پودمان :
/

ساعت :

کذ دوره :

ضماره مجوز:

/

ب  :مطخصات استاد دوره :
نام ونام خانوادگی

سابقه تذریس

مذرک تحصیلی

ج :اعالعات فردی ضرکت کننذگان
ردیف

مرد
نام و نام خانوادگی

ضماره ملی

مدیر

جمع

زن

کارمند

مدیر

کارمند

مذرک

رضته

عنوان

تحصیلی

ضغلی

پست سازمانی

تعذاد کل ضرکت کننذ گان :

نام ونام خانوادگی  :استاد دوره

نام و نام خانوادگی رابظ آموزضی :
نام و نام خانوادگی مذیر کل ثبت احوال استان ........

امضا

امضا
امضا
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سازمان ثبت احىال کشىر
اداره کل ثبتاحىالاستان........

فرم حضور/غیاب دوره

كد ديرٌ:

عىًان ديرٌ :

وام استاد:

مدت ديرٌ (بٍ ساعت ):
ريزَاي َفتٍ
خاوًادگی

شمارٌ ملی

مدرک تحصیلی

شىبٍ

يكشىبٍ

ديشىبٍ

سٍشىبٍ

چُارشه

پىج شىبٍ

بٍ

امضا کارشناس دوره
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وزارت کشىر

فرم شماره  :5وتایج ارزیاتی های ته دست

آمده
سازمان ثبت احىال کشىر

عنوان دوره :

کددوره :

محل برگسار ی:
مرکز آمىزش و ژپوهش

تاریخ آغازدوره:

تعداد شرکت کنندگان :

تاریخ پایان دوره:
ب)میاوگیه امتیازات
ردیف

1
2
3

(

ووع ارزیاتی

الف) وحوه امتیاز دهی

استاد از دوره

وصف امتیاز ته دست

فرم شماره  1جمع امتیاز 200

آمده

)

ته دست آمده

0/3

وصف امتیاز ته دست

فراگیر از دوره

0/7

آمده

(فرم شماره )2جمع امتیاز 200

ومره آزمون

از 100

(فرم ریسومرات) جمع امتیاز 100

ج) ضریة محاسثه و

2

مسئول مستقیم از
4

فراگیر

3

تا ضریة 4

(فرم شماره )3جمع امتیاز 100

جمع کل
بسیار ضعیف
خوب

متوسط

ضعیف
بسیار خوب

امضای مدیر مربوطه
امضای رابط آموزشی
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