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ردیف

عنوان دوره

نوع دوره

آشنایی با نظام هدفمند کردن

عمومی -اختیاری

گروه هدف

مدت به ساعت
حضوری

غیر
حضوری

منابع

تاریخ

تاریخ

شروع

پایان

روز /ساعت

تاریخ

زمان

شهریه

محل

آزمون

آزمون

به ریال

برگزاری

کلیه کارکنانی که
در آزمون خردادماه شرکت
3

یارانه ها

نکرده و یا حد نصاب نمره

-

8

قبولی( )%06در آزمون

بارگذاری در سایت مدیریت توسعه –منوی
آموزش کارکنان -بسته های آموزشی

-

-

-

31/5/4

شنبه
()31-38

آزمون
الکترونیکی

-

(اینترنتی)

مذکور را کسب نکرده اند
رابطین سالمت ومسئولین
2

آشنایی با مقررات مربوط به
معاینات سالمت شغلی

شغلی-الزامی

کارگزینی که در کالس
حضوری  28اردیبهشت شرکت

بارگذاری در سایت مدیریت توسعه –منوی
-

4

مطالب ارایه شده در کالس

نموده اند.
مدیران و سرپرستان الزامی *
1

انسان شناسی

مدیریتی -الزامی

کارشناسان با مدرک تحصیلی
حد اقل لیسانس اختیاری

آموزش کارکنان -بسته های آموزشی و

کتاب انسان 256ساله(کل کتاب)
-

30

بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی
سیاسی-مبارزاتی ائمه معصومین(ع)چاپ
 33یا  32گردآوری وتنظیم مرکز صهبا

کارکنان رسمی ،پیمانی
4

توجیهی بدو خدمت کارکنان*

عمومی -الزامی

توجه :آزمون مذکور برای آن دسته از کارکنانی
طراحی گردیده که ضمن شرکت در کالس حضوری
در آزمون خردادماه شرکت نکرده و یا حد نصاب

آزمون
31/5/5

یکشنبه
()31/16-38

الکترونیکی

-

(اینترنتی)

نمره قبولی( )%06را کسب نکرده باشند.
توجه :آزمون مذکور برای آن دسته از کارکنانی

آزمون

طراحی گردیده که تاکنون در آزمون مذکور
شرکت نکرده و یا حد نصاب نمره قبولی( )%06در

31/5/33

دریکی ازآزمونهای برگزار شده ( خرداد وتیرماه )

شنبه
()31-38

الکترونیکی

-

(اینترنتی)

را کسب نکرده باشند.
داوطلبان آزمون الزم است ردیف  4زیر نویس

وقراردادی که حد نصاب نمره
06

قبولی  %06را در آزمون سال
 32کسب نکرده و یا تاکنون

سایت مدیریت توسعه –منوی آموزش

تقویم را مطالعه وبر اساس آن نسبت به تکمیل

کارکنان -بسته های آموزش

دفترچه گزارشت شناخت دوره توجیهی اقدام

آزمون
3131/5/32

یکشنبه
()31-33

الکترونیکی

-

(اینترنتی)

نمایند

موفق به طی دوره نشده اند
پستهای سازمانی( کارشناس
وکمک کارشناس
جستجو وبازیابی مقاالت علمی
5

و ورود به سامانه جامع

انتشارات،امور
شغلی -اختیاری

پژوهش کشور (پیشرفته)

پژوهشی،کتابدار واطالع

4

4

رسانی پزشکی وکارشناس

بارگذاری در سایت مدیریت توسعه –منوی

31/5/31

کالس در تیرماه برگزار شده

آموزش کارکنان -بسته های آموزشی و

دوشنبه
()31/16-38

آزمون
الکترونیکی

-

(اینترنتی)

مطالب ارایه شده در کالس

تحلیگر سیستم )که در کالس
حضوری شرکت کرده اند
راهنمای کاهش ناراحتی های
0

اسکلتی عضالنی در کارهای

عمومی -اختیاری

کلیه کارکنان

-

0

اداری
1

بهداشت شغلی درصنایع
کوچک

پستهای سازمانی کاردان،
شغلی-الزامی

کارشناس وکارشناس مسئول

-

5

بهداشت حرفه ای

بارگذاری در سایت مدیریت توسعه –منوی
آموزش کارکنان -بسته های آموزشی
بارگذاری در سایت مدیریت توسعه –منوی
آموزش کارکنان -بسته های آموزشی

-

-

-

-

-

-

31/5/34

سه شنبه

آزمون

-

الکترونیکی

()30-38

31/5/35

چهارشنبه
()31-38

(اینترنتی)
آزمون
الکترونیکی

-

(اینترنتی)

مدیران و سرپرستان الزامی *
8

مدیریت دانش ودانشگران

مدیریتی – الزامی

کارشناسان با مدرک تحصیلی
حد اقل لیسانس اختیاری

آزمون
8

بارگذاری در سایت مدیریت توسعه –منوی
آموزش کارکنان -بسته های آموزشی

-

-

-

31/5/33

یکشنبه
()30-38

-

الکترونیکی
(اینترنتی)

تقویم زمانبندی دوره های آموزشی ویژه مرداد ماه سال3131
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پستهای سازمانی( کارشناس
وکمک کارشناس
انتشارات،امور

31/5/34

پژوهشی،همایشهای علمی
3

آشنایی با فرایند برگزاری
همایشها

شغلی -الزامی

،روابط بین الملل ،ارتباط
دانشگاه با صنعت ،کتابدار

8

-

سه شنبه

بسته آموزشی در کالس حضوری ارایه

وچهارشنبه

می گردد

واطالع رسانی پزشکی

()8-32

36

اصول حسابداری

-

24

-

0

راهنمای کاهش ناراحتی های
33

اسکلتی عضالنی در کارهای

عمومی -اختیاری

کلیه کارکنان

(اینترنتی)

خواهد گردید

کرده اند

شغلی-الزامی

()31-38

-

معاونت پژوهشی اطالع رسانی

در کالس حضوری شرکت

وکارشناس وکاردان بودجه

31/5/26

دوشنبه

آزمون
الکترونیکی

محل برگزاری از طریق

وکارشناس تحلیگر سیستم) که

رشته های شغلی حسابدار

31/5/35

اداری

بارگذاری در سایت مدیریت توسعه –منوی
آموزش کارکنان -بسته های آموزشی

بارگذاری در سایت مدیریت توسعه –منوی
آموزش کارکنان -بسته های آموزشی

-

-

-

-

-

-

31/5/22

31/5/24

چهار شنبه
()31-38

جمعه
()33-31

آزمون
-

الکترونیکی
(اینترنتی)

آزمون
-

الکترونیکی
(اینترنتی)

پستهای سازمانی
(مدیر ومعاون امور فنی-

استاندارد برنامه ریزی
32

وطراحی اورژانس بیمارستان

شغلی -الزامی

ایمن

کارشناس معماری-کارشناس
برق -کارشناس تاسیسات

بارگذاری در سایت مدیریت توسعه –منوی
32

1

آموزش کارکنان -بسته های آموزشی و

31/3/23

31/1/22

-

31/5/25

مطالب ارایه شده در کالس

مکانیک-کاردان برق-

شنبه
()31-38

آزمون
-

الکترونیکی
(اینترنتی)

نقشه کش –نقشه بردار)
پزشکان(متخصص-عمومی)-
31

آشنایی بادستورالعملهای
برنامه تحول نظام سالمت*

سرپرستاران و مسئولین
شغلی-الزامی

واحدهای بیمارستانی

4

2

که صرفاً در دوره حضوری

بارگذاری در سایت مدیریت توسعه –منوی

توسط هریک از بیمارستانها ومراکز آموزشی

آموزش کارکنان -بسته های آموزشی و

درمانی طی بخشنامه شماره 1233مورخ31/4/2

مطالب ارایه شده در کالس

معاونت درمان برنامه ریزی واجرا گردیده

31/5/20

یک شنبه
()30-38

آزمون
-

الکترونیکی
(اینترنتی)

شرکت کرده اند.
شاغلین در حوزه انتظامات
34

اطفاء حریق پیشرفته

شغلی-الزامی

(نگهبانان) واحدهای تابعه

4

4

دانشگاه

بسته آموزشی در کالس حضوری ارایه

زمان دقیق و محل برگزاری کالس متعاقباً از طریق

می گردد

مدیریت حراست دانشگاه اطالع رسانی خواهد شد

دوشنبه
31/5/21

()31-38

آزمون
-

الکترونیکی
(اینترنتی)

کلیه کارکنان شاغل در بیمارستانها

کارکنان شاغل در بیمارستانها
35

آشنایی بادستورالعملهای
برنامه تحول نظام سالمت

شغلی-الزامی

ومراکز آموزشی درمانی که
الزامی به شرکت در دوره
حضور نداشته اند

-

4

به غیر از

بارگذاری در سایت مدیریت توسعه –منوی

( پزشکان(متخصص-عمومی) -سرپرستاران و مسئولین

آموزش کارکنان -بسته های آموزشی

واحدهای بیمارستانی و
مدیران و مسئولینی که در آزمون تیرماه شرکت داشته اند).

31/5/28

سه شنبه
()30-38

آزمون
-

الکترونیکی
(اینترنتی)

تقویم زمانبندی دوره های آموزشی ویژه مرداد ماه سال3131
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30

آشنایی با سیستمهای نظارت
تصویری

شغلی-الزامی

شاغلین در حراست واحدهای
تابعه دانشگاه

4

4

بسته آموزشی در کالس حضوری ارایه

زمان دقیق و محل برگزاری کالس متعاقباً از طریق

می گردد

مدیریت حراست دانشگاه اطالع رسانی خواهد شد

چهارشنبه
31/5/23

()31-38

آزمون
الکترونیکی

-

(اینترنتی)

مدیران و سرپرستان الزامی *
31

38

مدیریت دانش و دانشگران

آشنایی با اصول ومبانی
بهره وری

مدیریتی – الزامی

آزمون

کارشناسان با مدرک تحصیلی

8

حد اقل لیسانس اختیاری

بارگذاری در سایت مدیریت توسعه –منوی
آموزش کارکنان -بسته های آموزشی

-

-

-

31/5/13

جمعه
()33-31

-

(اینترنتی)
آزمون

زمان دقیق و محل برگزاری کالس در مردادماه از
شغلی-الزامی

رابطین بهره وری

4

2

در کالس حضوری ارایه می گردد

طریق مدیریت بهره وری دانشگاه اطالع رسانی
خواهد شد

الکترونیکی

شهریورماه

-

الکترونیکی
(اینترنتی)

 -3سطوح طبقاتی مدیران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شامل
مدیران عالی :رئیس دانشگاه ومعاونین دانشگاه
مدیران میانی :مدیران ومعاونین مدیران-مدیران بیمارستانها-مدیر خدمات پرستاری-روسای بیمارستانهای شهرستانهای تابعه-مدیران شبکه ها-معاونین شبکه ها-روسای مراکز آموزشی درمانی-روسای دانشکده ها ومعاونین آنان
مدیران پایه :روسای ادارات-روسای گروهها-روسای مراکز بهداشتی درمانی( پزشکان رئیس مرکز) -رئیس خدمات پرستاری-رئیس حسابداری -رئیس امور اداری-رئیس امور عمومی-مدیر آموزشگاه بهورزی -رئیس زایشگاه( پزشک)
سرپرستان :کارشناس مسئول-معاون اداره-سرپرستار-سوپر وایزر آموزشی ودر گردش-حسابدار مسئول-کارگزین مسئول-مسئول حسابداری-مسئول کارگزینی-مسئول امور اداری-مسئول انبار –ماما مسئول-مسئول پایگاه( فوریتهای پزشکی) وسایر
پستهای سازمانی دارای عناوین مسئول
یاد آور می گردد شرکت سرپرستان با ابالغ انشایی در دوره های آموزشی منوط به وجود پست سازمانی مشابه در چارت تشکیالتی دانشگاه وثبت اطالعات در نرم افزار جامع پرسنلی می باشد .
 -2صرفاً افرادی مجاز به شرکت در آزمون مجدد می باشند که موفق به شرکت در آزمون قبلی نشده ویا حد نصاب نمره قبولی را کسب نکرده باشند در غیر اینصورت شرکت مجدد کارکنان در آزمونهایی که یکبار حدنصاب نمره قبولی ( %06وباالتر )را
کسب کرده باشند ویا افرادی که با مدرک تحصیلی فوق دیپلم وپایین تر در گروه هدف مقطع تحصیلی لیسانس ویا بالعکس شرکت می کنند نتیجه آزمون دوره( قبلی/فعلی) کالً از شناسنامه آموزشی آنها حذف خواهد شد.
 -1گروه توسعه آموزش و توانمندسازی منابع انسانی موظف است کارمندان را مطابق با نیازسنجی آموزشی تهیه شده در شناسنامه آموزشی کارکنان که متناسب با پست سازمانی مندرج در حکم کارگزینی طراحی گردیده ،به دوره های آموزشی شغلی
اعزام نماید .لذا در صورتی که کارمند در محلی خارج از پست سازمانی خویش ( ابالغ انشایی )انجام وظیفه نماید،مسئول مستقیم فرد یا باید در زمینه معرفی واعزام کارمند به دوره های آموزشی متناسب با پست سازمانی کارمند و یا در مورد انتقال فرد به
پست سازمانی مرتبط اقدام الزم را بعمل آورد.بنابراین شرکت کارکنان با ابالغ انشایی در دوره هایی که مرتبط با وظایف ابالغی است صرفا جهت ارتقا سطح دانش بوده وفاقد امتیاز آموزشی پیش بینی شده در نظام آموزش می باشد.
 -4شرکت کنندگان در دروه توجیهی بدو خدمت کارکنان می بایست از تاریخ اطالع رسانی تقویم آموزشی ،نسبت به تکمیل دفترچه گزارش شناخت دوره توجیهی بدو خدمت ( پیوست) اقدام وحد اکثر یک هفته پس از طی دوره،دفترچه مزبور را تحویل
رابط محترم آموزش محل خدمت نمایند .بدیهی است کارکنانی که تا تاریخ فوق نسبت به ارائه گزارش مربوطه اقدام ننمایند مجدداً ملزم به شرکت در دوره آتی خواهند بود.همچنین رابطین محترم آموزشی می بایست حد اکثر تا تاریخ  31/5/20می
بایست نتایج ارزشیابی گزارش مربوطه را به تفکیک طی نامه رسمی به این مدیریت اعالم نمایند
-5رابطین آموزشی می بایست قبل از ایجاد کالس آشنایی بادستورالعملهای برنامه تحول نظام سالمت (ردیف 31تقویم آموزشی) در نرم افزار آموزش کارکنان که طی بخشنامه شماره /1/1233د مورخ 31/4/2معاونت درمان اعالم گردیده و ثبت نمرات
آزمون الکترونیکی پایان دوره با جناب آقای فاتح کارشناس محترم آموزش کارکنان هماهنگی الزم را بعمل آورتد..

در صورت تمایل به تهیه کتاب « انسان  256ساله » می توانید با مراجعه به کتاب فروشی امام خمینی واقع در خیابان مسجد سید ـ خیابان پنج رمضان با شماره تلفن  613 11106080از  %26تخفیف در
خرید کتاب برخوردار گردید .

