
    

بهره وری  و  اداری تحول تشکیالت، گروه         
مدیریت برنامه، بودجه وتشکیالت  

قق اردبیلیدانشگاه مح                     

٤٣٩١  بهار  

آموزشجامعطرح  
علمیاعضای غیرهیات  

  دانشگاه محقق اردبیلی

      

 



 ١ 

 مقدمه 
 هدافا علوم و فنون و تكنولوژي درجوامع و دگرگوين و پيرشفت وظايف وبا توجه به پيرشفت بسيار رسيع            
 «منایند    میاي ادعا ها، اهميت و لزوم آموزش منابع انساين بيش از پيش ملموس مي گردد. تا حدي كه عدهسازمان

متزلزل مي بدين معني كه بدون آموزش كاركنان، پايه هاي مديريت هم » آموزش در حقيقت خود مديريت است
فرو خواهد ريخت. رضوري است آموزش كاركنان بطور مستمر با ساير وظايف مديريت مورد توجه قرار گريد  شود و
 هاي مديران فراهم شود. مناسبي براي اجراي ايده ها، برنامه ها و طرح تا بسرت

 اندازي قدرت تخيل و بوجود آوردنكار در واقع آموزش بسرت مناسبي براي استفاده از استعدادهاي نهفته كاركنان، به
 گونههپرورش و بهبود، از طريق آموزش و افزايش مهارت بايد ب حس انعطاف پذيري فكري را فراهم خواهد ساخت.

اي انجام هسازماين منايد. با توجه به تغيريات تكنولوژي و روش برداري در سطوح ومراتباي باشد كه آنها را آماده بهره
به طور مداوم بايد امرآموزش و پرورش نريوي انساين بر  ها و مشاغل،يدگي سازماين، تنوع تخصصكار، افزايش پيچ

 آنها مشخص گردد.  اساس سنجش عملكرد افراد و برنامه ريزي وضعيت پيرشفت
يد فالبته اين نكته اسايس را هرگز نبايد فراموش كرد كه آموزش با همه اهميت و لزومش زماين مي تواند بطور كامل م

موثر واقع گردد كه با نيازهاي معنوي، مادي و روحي حال و آينده كاركنان هامهنگي داشته باشد و درخالف جهت  و
 حركت نكند.  آن

هاي دولتي به خدمت مشغول هستند امروز، در آموزش نريوي انساين و نريومند كردن كساين كه در دستگاه       
هاي حيايت و راهربدي مديريت دولتي شناخته شده است و اين بدان دليل است جهان به عنوان ييك از برنامه  رسارس

چيز ديگر به كيفيت اين عامل پيوند پيدا كرده است. امروزه دردنيا سخن تازه اي شنيده مي شود، سخن از  كه همه
ز ندارد، همچنني پرورش فراگري است، جامعه بايد از صبح تا غروب و از بام تا شام بياموزد، آموخنت مر  آموزش و

پرورده شدن، شكوفا شدن ناكارايي ميل زماين چهره ناپسند خود را آشكار مي سازد كه بسياري از مردم  گسرتده شدن،
هاي تازه آشنا شوند و توان هاي دولتي و خصويص نتوانند در رسارس عمرخدمتي خود با دانشبخش و بويژه كاركنان

 افزايش بخشند.  كاري خود راظرفيت
خواهي درخت بكار خواهي گندم بكار، اگر براي ده سال ميوه ميبقول كنفسيوس اگر براي يكسال ميوه مي          

خواهي در فكر ساخنت انسان باش. سخن او را امروز دانشمندان به نام ارزش صد سال زندگيت ميوه مي و اگر براي
ته گذاري را پرورش نريوي انساين دانسترين رسمايهال با ارزشكنند. آلفردمارششناسند و بر آن تاكيد ميمي افزوده مغز

گفته او پرورش يك صنعت كار يا مخرتع، هزينه آموزش و پرورش مردم يك شهر را جربان مي كند. درعني  است. به
و  ، دانشتراين امر توجه داشته باشيم كه آموزش و بهسازي منابع انساين باعث بينش و بصريت عميق حال بايد به

شود  هاي شغل ميتوانايي و مهارت بيشرت نريوي انساين در سازمان براي اجراي وظايف و مسئووليت معرفت باالتر و
هاي سازماين و نظام مديريت منابع انساين با كارايي و مثربخيش بهرت و بيشرت مي گردد نيل به هدف و درنتيجه موجب

 بدون آموزش، بهبود و توسعه يابد. امروزه هيچ سازماين، قادر نيست  و بايد گفت كه
هميت آموزش كاركنان نيز افزوده شده است. زماين كه مشاغل ساده بودند، مگام با پيچيده تر شدن مشاغل براه        

سده اخري  هاي پرشتايب كه درهاي فني تاثري انديك در آنها داشت، اما دگرگوينآساين فرا گرفته مي شدند و دگرگوين به
ها وارد آورده است تا ارائه خدمات خودشان، ع پيرشفته روي داده است فشار رواين روز افزوين را بر سازمانجوام در

هاي الزم براي انجام اين مشاغل را با وضعيت موجود وفق توليد آنها را، نوع مشاغل مورد نياز و نوع مهارت چگونگي
(فصل هفتم  ٥٤تا  ٤٧اجرای مواد هاي مرتبط با شغل به كاركنان است كه در كاري ارائه آموزشيك چنني دهند، الزمه

علمی دانشگاه محقق اردبیلی تحت عنوان ارزیابی عملکرد و توامنندسازی) و نامه استخدامی اعضای غیرهیأتآیین
ی دانشگاه محقق ی تشکیل و وظایف هیأت اجرایی منابع انساندستورالعمل نحوه ٢ی ماده ٨-٢اختیار ناشی از بند 



 ٢ 

به تصویب ٢٣/٠٢/١٣٩٤در تاریخ داشنت رشایط و ضوابط توامنندسازی  نظر اردبیلی مبتنی برمفاد قانونی و با در
   محقق اردبیلی رسید.انسانی دانشگاه منابعاجراییهیأت

  
  تعاریف:

ها، هیات اجرایی علمی دانشگاهنامه استخدامی اعضای غیرهیاتمطابق آیین اجرایی منابع انسانی:هیات -١
کفل ، متمنابع انسانی باالترین مرجعی است که درچارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی هیات امنا

کارهای اجرایی بخش اداری، تشکیالتی و امورنیروی انسانی و سایر امور اعامل وظایف، اختیارات و تنظیم راه
 باشد.ویب طرح جامع آموزش اعضا میاعضا از طریق تصمحوله موسسه از جمله توامنند سازی 

، منظور از آن علمی دانشگاههیاتی استخدامی اعضای غیرنامهآییناز فصل اول  ١٢-١به استناد بند  عضو: -٢
 باشد.یعضو غیرهیات علمی شاغل در موسسه در سه وضعیت رسمی، پیامنی و قراردادی م

است که درچارچوب طرح جامع آموزش اعضای غیر های آموزشی و فعالیتها متامی برنامه آموزش اعضا: -٣
 و کارآمدی ووری هیات علمی در راستای افزایش و بهبود سطح شایستگی و توامنندی آنان و ارتقاء بهره

 اثربخشی در دانشگاه طراحی و اجرا می شود.
 عباراتی که حاوی اهداف و محتوای دوره آموزشی باشد. ی آموزشی:دورهعنوان  -٤
ی رئوس مطالب آموزشی از حیث که متناسب با عنوان و اهداف دوره، دربرگیرندهمطالبی رسفصل آموزش: -٥

رعایت ی ی آموزشسین دوره در طول دورهس یا مدّر بوده و توسط مدّر ارتقای دانش، مهارت و بینش خاص 
     گردد.می

  
 هدف: 
های ها و تواناییمندسازی و افزایش مهارتارتقای سطح معلومات، توان کناردر  هدف از اجراي اين طرح          

های دانش و فنآوری در زمینه مربوطه، آماده ساخنت شغلی متناسب با وظایف پست مورد تصدی منطبق با پیرشفت
 تر ومندی مطلوب از منابع انسانی موجود برای ارائه خدمات مناسببهره ،های جدیدبرای پذیرش مسئولیت اعضا

علمی و برحسب مورد اعضای هیات اعضای غیرهیاتبرنامه ريزي آموزيش براي كليه  ؛انسانی اصالح ساختار نیروی
دانـشگاه از بـدو اسـتخدام تـا زمـان بازنشستگي در زمينه هاي شغيل، تخصيص، بهبود علمی دارای سمت سازمانی 

هاي خدمت و با توجه در حني سال عضوهر  مديريت ،مهارت هاي عمومي و فناوري اطالعات مي باشـد . بطوريكـه
 و شغل مورد تصدي خود را طي منايد.  به سابقه آموزيش تركيبي از دوره هاي مورد نياز با توجه به پست سازماين 

برنامه حارض براساس رشته هاي شغيل موجود در دانشگاه طراحي شده است و بديهي است با افزايش شاغلني و بـه 
رشته هاي شغيل و ياتغيري رشته هاي شغيل ، بازنگري در برنامه جامع حـداقل هـرپنج سـال تبـع آن افزايش احتاميل 

 يكبـار الزم و رضوري بنظر مي رسد. 
در دو بخش مباين و طراحي  دانشگاه محقق اردبیلی علمیهیاتغیراعضایدر راستاي اين هدف طرح جامع آموزش 

ين گرديده است كه براساس فرايند آموزيش به رشح زير به اجرا دوره هاي آموزيش براساس رشـته هـاي شغيل تدو
  درخواهد آمد. 

  
 
   
 



 ٣ 

 فرايند آموزيش در سازمانها شامل چهار مرحله اسايس است: 
 . تعيني نيازهاي آموزيش كاركنان سازمان.١
 . تدوين و تنظيم طرحها و برنامه هاي آموزيش.٢
 اجراي آموزيش).. اجراي برنامه هاي آموزيش( برنامه ريزي ٣
  . ارزشيايب برنامه هاي آموزيش.٤
  
 

 نيازهاي آموزيش به دو دسته آشكار و پنهان تقسيم مي شوند كه از طريق مشاهده كاهش بهره وري و درمرحله اول:
 افزايش ضايعات قابل شناسايي اند. 

 برنامه هاي آموزيش به معناي تعيني اهداف آموزش و پيش بيني فعاليتهاي آموزيش الزم براي تحقق درمرحله دوم:
 اهداف از قبل تعيني شده با درنظرگرفنت امكانات، محدوديتهاي آموزيش و نظام ارزيش جامعه است. 

 ، آموزش مجازي و... برنامه هاي آموزيش با استفاده از فنون و روشهاي آموزيش همچون سخرناين درمرحله سوم:
 طراحي و اجرا مي گردند. 

 ارزشيايب بعنوان بازخور سيستم برنامه ريزي آموزيش، نتايج حاصله از اجراي دوره هاي آموزيش را درمرحله چهارم:
 در بدنه سيستم تزريق مي منايد. 
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 بخش اول
  
  

آموزش  مباين طرح جامع
  اعضای غیر هیات علمی
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 های آموزشی:برگزاری دورهاهداف  -الف
 افزايش كارايئ و اثربخيش در ارائه خدمات -١
 اعضاءانساين از طريق افزايش سطح دانش و مهارت كيفي رسمايه ارتقاء سطح -٢
 مبنظور افزايش كيفيت ارائه خدمات  اعضاءهاي عمومي توسعه آگاهي -٣
 هاي بهبود وظايف مديريتي توامنندسازي مديران در زمينه -٤
 هاي شغيل باالتر براي ارتقاء به رده اعضاءآماده سازي  -٥
 اعضاءرشد فضائل اخالقي، فرهنگ سازماين و بهبود روابط انساين  -٦
  هاي استخداميبا ساير نظام اعضاءايجاد ارتباط شفاف و مشخص بني نظام آموزش  -٧
  ارتقای سطح دانش و مهارت اعضاءروزآمد سازی و  -٨

  
  های آموزشی:ی شمول دورهدامنه -ب

  گردند:بندی میی شمول آن در دوگروه زیر دستهدامنههای آموزشی با توجه دوره
  
ی اعضای شاغل در دانشگاه اعم از شامل آموزش هایی است که برای کلیه : ءاهای آموزشی ویژه اعضدوره -ب-١

  شود.قراردادی برگزار میرسمی، پیامنی و 
  
های مدیریتی ی اعضای دارای پستهایی است که برای کلیهشامل آموزش های آموزشی بهبود مدیریت:دوره -ب-٢

ر های انسانی، اداراکی و فنی برگزای تواناییی بهبود وظایف مدیریتی و رسپرستی و توسعهدر زمینه و رسپرستی
 خواهد گردید.

  
  
 تشکیالتی طرح جامع آموزش اعضاء:: ارکان ج

ده دانشگاه بو هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه رکن اصلی تشکیالتی طرح جامع آموزش اعضای غیرهیات علمی 
  باشد:و ترکیب آن به رشح زیر می

 معاون اداری و مالی دانشگاه(رئیس هیات اجرایی) .١
 ی کمیسیون دامئی هیات امناءمناینده .٢
 اه(دبیر هیات اجرایی)مدیر اداری دانشگ .٣
 مدیر برنامه، بودجه و تشکیالت .٤
 مدیر مالی  .٥
 حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایاتمدیر  .٦
 وریرئیس گروه تشکیالت، تحول اداری و بهره .٧

 
  
  
  
  



 ٦ 

  :ی آموزش اعضاءدر زمینه : وظایف و اختیارات هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاهد
ی تشکیل و وظایف هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه، دستورالعمل نحوه ٢ی مادهاز  ٩-٢و  ٨-٢به استناد بندهای 

هیات اجرایی دانشگاه، وظایف و اختیارات علمی ی استخدامی اعضای غیرهیأتنامه" آیین١" ی" ماده٨موضوع بند"
  مناع انسانی دانشگاه عبارتند از:

های کارهای اجرایی الزم برای اجرای برنامهراهبررسی و تصویب طرح جامع آموزش ضمن خدمت و متهید  .١
 بهسازی و توامنند سازی اعضاء.

برنامه و بودجه و های مربوط با امضای مدیر نامههای ضمن خدمت و صدور گواهیبررسی و تایید دوره .٢
 تشکیالت یا عناوین مشابه و رییس موسسه.

  
   

  های آموزشی اعضاء: ریزی، اجرا و نظارت بر اجرای دورهفرآیند برنامه: هـ
  

مدیریت برنامه، بودجه و  علمی :ریزی و تصویب طرح جامع آموزش اعضای غیرهیأت. نیازسنجی، برنامه١-هـ
- و نیز مصوبات هیاتعلمی نامه استخدامی اعضای غیرهیاتآیین ٤٧ی تشکیالت دانشگاه موظف است مفاد ماده

های مصوب موردی پیشنهادی از و دوره راهربدهای کالن آموزشیدانشگاه در خصوص اهداف و انسانیمنابعاجرایی 
نامه برای ارتقا  و ترفیع ؛ نیازهای آموزشی اعضاء را متناسب با تعاریف موجود در این آیینصالح سوی مراجع ذی

  ساند.بر ریزی منوده و طرح جامع آموزش اعضاء را به تصویب هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه شناسایی و برنامه
پیشنهاد مدیریت  بهانب های آموزش اعضاآموزش اعضاء، برنامهطرح جامع براساس های آموزشی: . اجرای دوره٢-هـ

و ی کل یاجرا مدیریت مذکور مسئولیتابالغ خواهد شد.  ،پس از تصویب هیات اجرایی برنامه، بودجه و تشکیالت 
ر و غیاب دوره را طبق ضوابط های آموزشی و حضو برگزارکننده دورهربط یا هامهنگی اجرا از طریق واحدهای ذی

سایر واحدهای دانشگاه در چارچوب ضوابط موظف به همکاری بدیهی است  نامه برعهده خواهد داشت.این آیین
  باشند.برای اعضا میهای آموزشی در اجرای بهینه دوره

از هیات اجرایی،  منایندگیجه و تشکیالت دانشگاه به مدیریت برنامه، بود های آموزشی: . نظارت بر دوره٣-هـ
 مدرسین، فرآیند وسوابق از قبیل انطباق عناوین و رسفصل دوره، بررسی  های آموزشیمسئولیت نظارت بر دوره

- و اثربخشی دوره را برعهده داشته و ضمن آماده ، سنجش، ارزشیابیاجرای ارزشیابی مدرس، عوامل اجراییی نحوه
  مناید.ها را جهت اخذ تصمیم به هیات اجرایی ارایه میها جهت امضا، نتایج ارزشیابیشناسنامه آموزشی دورهسازی 

های مسئول بررسی و تایید دوره مدیریت برنامه، بودجه و تشکیالت دانشگاه : صدور گواهی پایان دوره. ٤-هـ
  باشد.میو صدور گواهی پایان دوره با امضای مشرتک مدیریت مذکور و رییس دانشگاه آموزشی 

برای  استمدیریت برنامه، بودجه و تشکیالت دانشگاه موظف . شناسنامه آموزش اعضای غیرهیات علمی: ٥-هـ
ا آموزش اعض برداری بهینه توسط واحدبرای بهرههای گذرانده شده توسط اعضا شفافیت و در دسرتس بودن دوره

   ؛ شناسنامه آموزشی اعضا را تهیه مناید.ریزی و نیازسنجی و اجرای منطبق با نیازهای دانشگاه و اعضابرای برنامه

، مدرس، تاریخ برگزاری، عوامل اجرایی لرسفصی آموزشی، اطالعات اصلی مشتمل بر عنوان، در گزارش تنظیمی برگزاری دوره :١یتبصره
  ی مربوط ارسال خواهد شد.دورهو لیست حضور و غیاب 



 ٧ 

-اند، توسط واحد آموزش اعضای غیرهیاتالزم گردیدهی طی دوره رصفاً به همکارانی که موفق به کسب حدنصاب گواهینامه:٢یتبصره
    های واحد فوق و با امضای مدیربرنامه، بودجه و تشکیالت و رییس دانشگاه صادر خواهد.علمی در رسبرگ

    
  های آموزشی:آموزشی، انضباطی در اجرای دورهمقررات : و

دانشگاه مکلف است راساً یا به کمک سایر علمی، ی استخدامی اعضای غیرهیأتنامهآیین ٤٨ی . به استناد ماده١-و
 هایرسد، نسبت به برگزاری دورهدرچارچوب ضوابط و مقرراتی که به تایید هیات اجرایی موسسه میموسسات 

  " ساعت در سال اقدام مناید.٤٠مدت حداقل به میزان"آموزشی کوتاه 
ی اعضای شاغل به تناسب های آموزشی مصّوب هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه برای کلّیهرشکت در دوره. ٢-و

 های شغلی الزامی است.و رشته ،محّولهای سازمانیپست
اف اجرا و نیز لیست اعضای مشمول با تصویب های آموزشی، اهدعناوین دوره های آموزشی، رسفصل برنامه. ٣-و

 هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه قابلیت اجرایی دارد.
هیات محرتم وزیران، فراگیری برنامه آموزش  ١٢/٢/١٣٨٠مورخ  ٢٠٣٢٢٢/١٩٠٣ی ی شامرهبه استناد بخشنامه. ٤-و

 ء الزامی است.) برای کلّیه اعضاICDLهای هفتگانه (فناوری اطالعات در قالب مهارت
مدیریت برنامه، بودجه و ی ها به عهدههای آموزشی و صالحیّت تدریس آنانتخاب مدرّس یا مدرّسان دوره. ٥-و

  باشددانشگاه  میتشکیالت 
 های آموزشی به صورت حضوری یا غیرحضوری و الزامی و اختیاری بودن آن برمبنای ماهیتجرای دورهروش ا .٦-و

  شود.موزش هیات اجرایی تعیین میآ و اهداف آموزشی دوره، با نظر 
باشد، برگزاری آزمون به صورت  ساعت ١٦که طول مدت دوره باالتر از های اجرایی داخل دانشگاه برای دوره .٧-و

  باشد.می ١٠٠از  ٦٠مربوط  هایتستی، ترشیحی و یا عملی الزامی بوده و حداقل منره قبولی در آزمون
  های آموزشی باشد.غیبت مجاز در هر دوره نباید بیش از یک ششم ساعت .٨-و
ی که اهدوره االجرا شدن،زمان الزمی آموزشی رصفاً از طریق هیات اجرایی صادر خواهدشد و از اهمجوز دوره .٩-و

نباشد در شناسنامه آموزشی  ریزی کشوریا سازمان مدیریت و برنامه دارای مجوز هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه
  اعضا ثبت نخواهد شد.

  باشد.میساعت  ٨ حداکرثهای آموزشی هر روز آموزشی برای اعضا رشکت کننده در دوره .١٠-و

: درخواست برگزاری دوره آموزشی از سوی واحدهای مختلف دانشگاه، باید با اعالم دالیل و رضورت برگزاری روره، عنوان ١یتبصره
  ، محل برگزاری دوره و برآورد هزینه برگزاری دوره همراه باشد.رسفصل، مدت زمان اجرای دوره، مدرس پیشنهادیدوره، 

ی ی مهارتی و تخصصی مرتبط با شغل بوده و با رشتهاههای درخواستی واحدها باید دورهدوره ١٣٩٤: از ابتدای سال ٢یتبصره
  ل عضو مطابقت داشته باشد.سازمانی و پست محو  ی شغلی و پستتحصیلی، رشته

به مدیریت برنامه، بودجه و تشکیالت ارسال خواهد شد و ی قبل از برگزاری لیست همکاران مشمول رشکت در دوره: ٣ی تبصره
ی آموزشی رصفاً به افراد مشمول ی طی دوره؛ و گواهینامهخواهد بود مدیریت مذکوری آموزشی برای اعضاء با تشخیص شمول دوره

علمی با امضای مدیریت مذکور و رییس دانشگاه صادر خواهد اعضای غیرهیأتمورد تایید هیات اجرایی و توسط واحد آموزش 
     بدیهی است برای اعضای غیر مشمول در صورت رشکت در دوره گواهی صادر نخواهد شد.شد.

  
  



 ٨ 

  :آموزش اعضاء جامع : منابع تأمین مالی اجرای طرحز
متامی  ، هر سالبینی در اعتبارات سالیانهدانشگاه موظف هست با پیشمدیریت برنامه، بودجه و تشکیالت             

   های آموزشی اختصاص دهد.ی مرتبط با طراحی و اجرای دورهاههزینه
  

  مدرسین: التدریسی حقی محاسبه: نحوهح
خرین آ وص صی مخالعادهپنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوقیک اعضای هیات علمی:  التدریسحق .١

 حکم کارگزینی به ازای هر ساعت آموزش
کاری براساس آخرین حکم های مشمول اضافهعلمی : یک هفتاد و پنجم آیتماعضای غیرهیاتالتدریس حق .٢

 کارگزینی به ازای هرساعت آموزش
 التدریس مدرس دوره.الزحمه عوامل اجرایی دوره: پنجاه درصد حقحق .٣

  ی:ساز و كار انگيزش -ط 
گردد، در امتیاز ی آموزشی اعضا قید میی آموزشی مورد تایید هیات اجرایی که در شناسنامه. مدت ساعات دوره١-ط

  شود.ء و ارزشیابی عملکرد سالیانه اعضا لحاظ میارتقا
" هـبند " ٢مکاران قبول شده در دوره با رعایت تبرصه پس از برگزاری دوره و برای ه ی طی دورهنامهگواهی .٢-ط

ی آموزشی درپایان سال برای هرعضو تهیه و توسط مدیریت برنامه، ؛ اما شناسنامهنامه صادر خواهدشداین آیین
  بودجه و تشکیالت صادر خواهد شد.

وزارت متبوع  موسسات آموزش عالیها و ی آموزشی برگزارشده توسط دانشگاهاهها و دورهی گواهینامهکلیه .٣-ط
که مرتبط با عنوان و موسسات و مراکز پژوهشی مربوط و مراکز آموزشی موردتایید سازمان برنامه و بودجه کشور 

مرشوط به تایید هیات اجرایی قابل احتساب در شناسنامه آموزشی  ،شغلی و پست سازمانی و محول اعضا باشند
  خواهد بود.

تخصصی مربوط رشکت ی در دوره(های محوله های صادره برای اعضا که در اثنای ماموریتگواهینامهی کلیه .٤-ط
به رشط ارتباط با شغل و یا پست سازمانی و محول به میزان مندرج در منت گواهینامه   صادر شده استاند) کرده

  باشد.قابل احتساب می
هی تخصصی مرتبط با شغل یا پست سازمانی و اموریت، دورهاعضایی که بدون معرفی دانشگاه و یا بدون م .٥-ط

ساعات مندرج خواهد  %٢٥ی آموزشی آنها اند؛ میزان ساعات آموزشی دورهمحول در زمان برگزاری دوره را گذرانده
    بود.

 هیات اجرایی منابع توسطموجب دستورالعملی خواهد بود که به عنوان پیوست این مجموعه به پاداش  اعطاي .٦-ط
 تهیه خواهد شد.انسانی دانشگاه 

و شوراها حل اختالف، نظام مهندسی،  هاهای تعاونی، هیاتمراکز و اموری نظیر رشکتاعضایی که در  .٧-ط
های های ورزشی و ... عضویت داشته و به واسطه این نوع عضویت و بدون معرفی دانشگاه در دورهدراسیونف

گونه ی آموزشی اینرشکت کرده و گواهینامه طی دوره ارایه منایند، قابل احتساب و ثبت در کارنامهآموزشی این مراکز 
  همکاران نخواهد بود.

های آموزشی گذرانده شده همکاران قبل از استخدام(رسمی، پیامنی و قراردادی) مورد تایید و ثبت در دوره. ٨-ط
  ی آموزشی نخواهد بود.شناسنامه

ساعت  ٥٠ی زبان انگلیسی رصفاً توسط آکادمی زبان دانشگاه و کانون زبان ایران هر سال در خصوص ارایه طی گواهی دوره تبصره:
مصداق دارد که در رشایط های شغلی ساعت آموزش قابل قبول درطول خدمت خواهد بود.( این تبرصه در خصوص رشته١٥٠و حداکرث 

     باشد)یا آشنایی با زبان انگلیسی الزامی می احراز آنان داشنت گواهینامه طی دوره و



 ٩ 

 ی:شناسنامه آموزش -ی
-هاي آموزيش الزامي رشته، عناوين دوره اعضای غیرهیأتشامل اطالعات پرسنيل  اعضای غیرهیأتشناسنامه آموزيش 
  .مي باشد  ICDLعمومي و دوره هاي هاي آموزيشهاي تخصيص)، عناوين دورههاي شغيل (دوره

  
  :امكانات و تسهيالت مورد نياز طرح -ک

 مديران. ايجاد فرهنگ لزوم تقويت نريوي انساين به منظور بالندگي دانشگاه در -١
 دسرتيس به موقع به منابع مايل به منظور تامني هزينه هاي آموزيش. -٢
 گريندگان. شهاي آموزيش در محيط واقعي كار توسط آموز ايجاد زمينه مناسب براي پياده سازي آموخته هاي دوره -٣
 هاي سازماين و وجود برنامه نريوي انساين مدون.تثبيت افراد در پست -٤
 هاي خود.جامع نگري مديران سطوح مختلف درمورد، وظايف و اهداف حوزه تحت مسئوليت -٥
مدیریت برنامه، بودجه و تشکیالت ها و ستاد مركزي در زمينه همكاري با مكلف بودن مسئولني و مديران دانشكده -٦

 خود به دوره هاي مورد نظر. اعضای غیرهیأتو اعزام  اعضای غیرهیأتآموزش احد و  و
در امر سامان بخشيدن به  غیرهیأتاعضایآموزش  واحد ووری اداری و بهرهگروه تشکیالت، تحولتقويت وتجهيز  -٧

 و تخصيص فضاي مناسب براي اين كار.اعضای غیرهیأت وضعيت آموزش 
 ها مي باشند به رشكت در دوره هايت علمي دانشگاهأ دانشگاه كه تابع قوانني اعضاي هيتشويق والزام مديران  -٨

 آموزيش خاص.
الزام مديران در توجه به نتايج آموخته هاي دوره هاي آموزيش در محيط شغيل و تاثري آن در ارزشيايب اعضای  -٩

  غیرهیأت.
  زيشهاي مايل مربوطه به هزينه هاي دوره هاي آمو تسهيل در پرداخت -١٠
پرداخت حق التدريس مناسب و كايف و به موقع به مدرسني و سخرنانان به منظور امكان جذب افراد شايسته و  -١١

 متخصص.
 امكان پرداخت حق التحقيق به اعضای غیرهیأت يا مسئوليني كه در تدوين دوره هاي آموزيش همكاري مي منايند. -١٢
  همكاري مديريت اداري در ارائه اطالعات صحيح، كامل و به موقع به منظور اعزام افراد به دوره ها.   -١٣

  
  
 

 :یآموزش یهاانواع دوره -ل
 دوره هاي آموزيش كوتاه مدت:-١-ل

 گردد :هاي زير طبقه بندي ميهاي مذكور با عنايت به محتواي آن در زير گروههر دسته از دوره

  دوره آموزش توجيهي 

 هاي شغيل دوره 

 هاي عمومي دوره 

 هاي آموزيش بهبود مديريت دوره  
  
  
  
 



 ١٠ 

 دوره آموزش توجيهي -١-١-ل
 ساخنت هايي اطالق ميگردد كه در بدو خدمت به افراد جديداالستخدام ارائه ميگردد. هدف اين دوره آشنابه آموزش

، مربوط جديد با اهداف و وظايف سازمان محل خدمت آنها، قوانني و مقررات استخدامي اعضای غیرهیات علمی
اداري است. مشخصات اين دوره  ايران ونظام اسالمي جمهوري اسايس نظام كار، قانون محيط وشغيل، فردي حقوق

 عبارتند از :
 آن آغاز ميكند . در دستگاهي كه كار خود را و با نظام اداري عضوگذاري ارتباط سامل یهپا :هدف

 جمهوري اسالمي ايران، هاي عمومي در زمينه نظام جمهوري اسالمي ايران، قانون اسايسآگاهي : دورهمحتواي
تشكيالت دولت، نظام اداري واصول، راهربدها و اهداف حاكم بر آن، قوانني و مقررات استخدامي، آشنايي با برنامه 

قرار است در  عضوها، حقوق ومحيطي كه آن، آشنايي با وظايف، مسئوليت توسعه و اصول وسياستهاي حاكم بر هاي
 مشغول به كار شود، اخالق كارگزاري و روابط انساين در محيط كار . آن

 و مدیریت برنامه، بودجه و تشکیالت دانشگاه ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه :مسئول تدوين و طراحي دوره
 قبل يا بدو خدمت مستخدم زمان برگزاري دوره:

   الزامي نوع دوره:
-نامهبر  مركز آموزش مديريت دولتي و كليه مراكز آموزيش كه صالحيت آنها به تأييد سازمان مديريت و: دورهمجري 

 ريزي كشور رسيده باشد .
 محتوي نظري (مسئوليت آشنايي مستخدم با محيط سازماين برعهده ي دانشگاه ميباشد) شيوه ارائه :

 : دوره حضوري و غريحضوري . نحوه برگزاري
 ساعت  ٦٠دوره  مدت :

  كسب حد نصاب منره از آزموين كه در پايان دوره بعمل ميآيد .:  در دوره مالك موفقيت
 
 هاي شغلي دوره -١-٢-ل

 هاي شغيل به دو دسته زير تقسيم ميگردد :دوره
 هاي مشرتك اداري دوره• 
  هاي شغيل اختصايصدوره• 
  

 هاي مشرتك اداريدوره -١-٢-١-ل
 هاي مورد نياز مشاغل مشرتك بني كليه دستگاههاي اجرايي را به شاغلنيبه آموزشهايي اطالق ميگردد كه توامنندي

 انتقال ميدهد. مشخصات اين دوره عبارتند از :
عات و توانائيهاي آنان ايجاد و توسعه دانش و توامنندي در شاغالن مشاغل مشرتك اداري و روز آمد كردن اطال  :هدف

 توجه به تغيريات علمي و فنآوري در زمينه شغل مورد تصدي . با
 تخصيص  :دوره محتواي

 دانشگاه هیات اجرایی منابع انسانی ؛ ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه :دوره طراحيمسئول تدوين و 
 رشايط احراز شغلبدو يا در طول خدمت مستخدم با رعايت تقدم  :دوره  زمان برگزاري

 آن يط كاركنان به بيني شده است و يا نتايج ارزشيايبهايي كه در رشايط احراز مشاغل مشرتك پيشدوره : نوع دوره
 بوده و در ساير موارد بصورت اختياري خواهد بود . الزامي باشد كرده اشاره

 آموزيش كه صالحيت آنان به تأييد سازمان مؤسسات و مراكز و مركز آموزش مديريت دولتي، دانشگاه مجري دوره:
 مديريت و برنامه ريزي كشور رسيده باشد



 ١١ 

 محتوي حسب نوع درس به صورت نظري يا عميل يا نظري ـ عميل اجرا ميشود . شيوه ارائه :
 حضوري و غريحضوري.  :برگزاري دوره نحوه 
 مدت دوره را محتواي آن تعيني خواهد كرد .:  ورهدمدت 

 در دروس نظري كسب حد نصاب منره از آزموين كه در پايان دوره توسط مجري دوره بعمل :در دوره مالك موفقيت 
   آيد. در ساير دروس حسب نظر مجري و مدرس مربوطهمي

  
  :هاي شغيل اختصايصدوره ١-٢-٢-ل

دستگاه اجرايي را به شاغلني انتقال چند  هاي مورد نياز مشاغل ويژه يك ياگردد كه توامننديهايي اطالق ميبه آموزش
 ميدهد. مشخصات آن عبارتند از :

 : هدف
 تهاي آنان با وظايف پس) ارتقاء سطح معلومات و مهارتهاي شغيل كاركنان و متناسب ساخنت اطالعات و توانايئالف

 مورد تصدي منطبق با پيرشفتهاي دانش و فنآوري در زمينه مربوطه .
 براي پذيرش مسئوليتهاي جديد در آينده . ) آماده ساخنت كاركنانب

 تخصيص .  :دوره محتواي
 : برنامه دوره توسط دستگاههاي تخصيص كه شغل موردنظر در زمره وظايف اصيلهامسئول تدوين و طراحي دوره

 قابليت اجرا خواهد داشت .هیات اجرایی منابع انسانی آن دستگاه تلقي ميشود تهيه ميگردد كه پس از تائيد 
 بدو يا در طول خدمت مستخدم با رعايت تقدم رشايط احراز شغل .  :دوره مان برگزاريز 

 : دوره هايي كه در رشايط احراز مشاغل اختصايص پيش بيني شده است يا نتايج ارزشيايب كاركنان به طينوع دوره
 آن اشاره كرده است الزامي بوده و در ساير موارد اختياري است .

دانشگاه و يا مراكز و مؤسسات آموزيش كه صالحيت آنان به تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي   :مجري دوره
 باشد . سيدهر 

 : محتوي حسب نوع درس به صورت نظري يا عميل يا نظري ـ عميل اجرا ميشود . شيوه ارائه
 : دوره حضوري و غريحضوري . نحوه برگزاري

 آموزيش مشخص ميگردد . براساس نوع و ميزان محتواي :دوره  مدت
 : در دروس نظري كسب حد نصاب منره از آزموين كه در پايان دوره توسط مجري بعملمالك موفقيت در دوره 

  يد و در ساير دروس حسب نظر مجري و مدرس دوره خواهد بود .آ مي
 
 هاي عمومي دوره-١-٣-ل

 هاي عمومي به دو دسته زير تقسيم ميگردد :دوره
 هاي فرهنگي و اجتامعي دوره• 
  هاي توامننديهاي عموميدوره• 
  

 هاي فرهنگي و اجتامعي دوره -١-٣-١-ل
 هايي اطالق ميگردد كه به مستخدمني دولت در طول خدمت خود به منظور رشد فضايل اخالقي، فرهنگ به آموزش

 گرددپذيري سازماين و بهينه سازي روابط انساين كاركنان در نظام اداري ارائه مي
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 مشخصات اين دوره عبارتند از : 
 هاي فرهنگ اسالمي به منظور رشد فضايل اخالقي، فرهنگ سازماين، و بهبوددر زمينه اعضاءآگاهي دادن به  : هدف

 روابط انساين در نظام اداري كشور .
 حسب نياز به دانش عمومي مورد نظر، تهيه ميگردد . :دوره محتوي

مديريت و  دانشگاه و مواردي كه سازمانواحد آموزش اعضای غیر هیات علمی   :دوره طراحيمسئول تدوين و 
 منايد .برنامه ريزي كشور اعالم مي

 بدو و يا در طول خدمت مستخدم  زمان برگزاري دوره:
 اختياري   :نوع دوره

ساير مراكز و مؤسسات آموزيش كه صالحيت آنان به تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي  یادانشگاه :  دوره مجري
 رسيده باشد و مركز آموزش مديريت دولتي . كشور

 محتوي نظري شيوه ارائه :
 حضوري و غريحضوري  نحوه برگزاري دوره:

 مدت دوره را محتواي آن تعيني خواهد كرد .  :مدت دوره
  كسب حدنصاب منره از آزموين كه در پايان دوره توسط مجري برگزار ميگردد.   :در دورهمالك موفقيت 

  
  
 هاي عموميهاي توامننديدوره -١-٣-٢-ل

يط حمسازگاري با  در طول خدمت خود به منظور افزايش توان تخصيص و اعضاهايي اطالق ميگردد كه به به آموزش
  جديد ارائه ميگردد. 

 :مشخصات اين دوره عبارتند از 
 ورشايط جديد . جهت سازگاري بامحيط اعضا عمومي توان افزايش :هدف

 حسب نياز به دانش عمومي مورد نظر، تهيه ميگردد . : دورهمحتوي 
 ريزي كشور و مواردي كه سازماندانشگاه با نظارت و تأييد سازمان مديريت و برنامه:  مسئول تدوين و طراحي دوره
 ميدارد .مديريت و برنامه ريزي اعالم 

 دوره بدو و يا در طول خدمت مستخدم زمان برگزاري :
 اختياري : دورهنوع 

دانشگاه و ساير مراكز و مؤسسات آموزيش كه صالحيت آنان به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي  :مجري دوره
 رسيده باشد و مركز آموزش مديريت دولتي . كشور

 محتوي حسب نوع درس ميتواند به صورت نظري يا عميل اجرا شود . شيوه ارائه :
 حضوري و غريحضوري .  :نحوه برگزاري دوره

 مدت دوره را محتواي آن تعيني خواهد كرد  :دوره مدت
 در مباحث نظري كسب حدنصاب منره از آزموين كه در پايان دوره توسط مجري برگزار  :دوره در مالك موفقيت
  مباحث عميل به تشخيص مركز مجري و مدرس مربوطه .ميگردد و در 
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 :هاي آموزيش بهبود مديريتـ دوره ١-٤-ل

هاي بهبود وظايف مديريتي و مديران در زمينه اعضابه آموزشهايي اطالق ميگردد كه در راستاي توامنندسازي        
  سطوح مختلف مديريت و رسپرستي طراحي ميگردد .وتوسعه توانائيهاي انساين، ادرايك و فني ارائه ميگردد. و براي 

 ها عبارتند از :مشخصات اين دوره
 هدف :

 الف) ارتقاء مهارتهاي فني، انساين و ادرايك مديران و متناسب ساخنت اطالعات و توانائيهاي آنان با پيرشفتهاي دانش و
 دهي، هدايت و ارزشيايب .ريزي، سازمانهاي برنامهفنآوري در زمينه

 هاي جديد و يا كاركنان براي پذيرش مسئوليت در آينده .ب) آماده ساخنت مديران براي پذيرش مسئوليت
 تخصيص .  :محتواي دوره

پیشنهاد مدیریت برنامه، بودجه و تشکیالت و با ا ی مرکزآموزش مدیریت دولتی و ها:مسئول تدوين و طراحي دوره
 . هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاهتایید 

 قبل از انتصاب كاركنان به پستهاي مديريت و رسپرستي و در طول دوره مديريت و رسپرستي  : دوره زمان برگزاري
 الزامي ـ اختياري .  :نوع دوره

 دانشگاه و ساير مراكز و مؤسسات آموزيش كه صالحيت آنها به تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي  :مجري دوره
 رسيده باشد.
 محتوي حسب محتواي دوره به صورت نظري يا عميل ارائه خواهد شد . :شيوه ارائه 

 حضوري و غريحضوري . نحوه برگزاري دوره:
 مدت دوره را محتواي دوره مشخص منايد . :دورهمدت 

 در دروس نظري كسب حدنصاب منره از آزموين كه در پايان دوره توسط مركز مجري بعمل  :در دورهمالك موفقيت 
  ساير دروس حسب نظر مجري و مدرس دوره خواهد بود.  آيد و درمي

  
ی حداقل ساعات آموزشی دورهی استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه آیین نامه ٤٨ی برابر ماده: ١تبرصه

  ساعت در طول سال می باشد٤٠الزم برای اعضاء 
  
  
 
  :هاي آموزيشگواهينامه-م

 كنندگاين كه در آزمون گردد كه پس از امتام هر دوره يا پودمان آموزيش، به رشكتهايي اطالق ميبه گواهينامه          
ز مراكدانشگاه و   واحد آموزش اعضای غیرهیأتاند اعطا ميگردد. اين گواهينامه توسط آن دوره يا پودمان موفق شده

 كند به فراگريان اعطا ميگردد .پودمان آموزيش را برگزار مي آموزيش كه دوره يا
  
 
  
  
   
  


