
 
 دستور العمل اجرایی نظام آموزش کارکنان

 فصل پنجم آیین نامه اداري و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاههاي علوم 39موضوع ماده 
 پزشکی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  
 آموزش کارکنان

دان شده و بـا ارتقـاء سـطح    کوشش هایی که موجب بهبود در ساختارهاي شناختی ، حرکتی و عاطفی کارمن            
 .دانش و مهارتها و ایجاد رفتار مطلوب باعث  ارتقاء عملکرد شغلی آنان گردد

 نظام آموزش کارکنان 
 کـه از طریـق فراینـد هـاي آمـوزش      ...)منابع انسانی ،مالی ،مادي( مجموعه درون داد هاي آموزشی  

 .تبدیل می کند) ی مورد نیاز مهارت هاي شغل(  به برون داد هاي آموزشی )فناوري آموزشی (

  شناسنامه آموزشی 
کاربرگی است که تمامی اطالعات آموزشی هر یک از کارمندان دانشگاه اعم از اطالعـات پرسـنلی ،    

  . آموزشهاي مورد نیاز و آموزشهاي گذرانده شده ، ثبت و نگهداري  می شود
  گواهینامه آموزشی 

در ازاء کسب نمره قبولی به هریک از شرکت کننـدگان اعطـاء          برگه اي است که در پایان  برنامه آموزشی          
این برگه حاوي اطالعات شخصی شرکت کنندگان ، عنوان دوره ، شماره مجوز، زمـان و مکـان     . می شود   

  . دوره با امضاي باالترین مقام آموزش کارمندان دانشگاه می باشد
  انواع گواهینامه آموزشی 

  .امه پس ازاتمام هر برنامه آموزشی ، به شرکت کنندگان اعطاء می گردد این گواهین:گواهینامه نوع اول 
 پس از طی مجموعه اي ازبرنامه هاي آموزشی مرتبط با در نطر گرفتن حد نـصاب  :گواهینامه نوع دوم  

  .ساعت آموزشی و موفقیت در آزمون جامع و پس از تایید کمیته آموزش به فرگیران اعطاء می شود
  

  
  
 



  انواع آموزش 
  :آموزش کارکنان در چهار گروه کلی به شرح ذیل طراحی و اجرا می گردد

v  توجیهی بدو خدمت  
v  شغلی  
v  عمومی  
v  بهبود مدیریت  

  
 آموزش توجیهی بدو خدمت 

کلیه کارمندان دانشگاه موظف به گذراندن آموزشهاي توجیهی بدو خدمت حداکثر تـا شـش مـاه پـس از                    
   .صدور حکم استخدامی می باشند

 و ساز و کارهاي انگیزشی در خصوص ساعات آموزشی براي دوره مزبور جـاري نخواهـد بـود                   امتیازات
 .  ولی شرکت در سایر دوره ها منوط به طی این آموزش می باشد

 آموزش هاي شغلی اختصاصی 
ن انتقـال دهـد   به آموزش هاي اطالق میشود که توانمندیهاي مورد نیاز مشاغل ویژه دانشگاه را بـه شـاغلی         

  . ومحتواي تخصصی دارند
 .زمان برگزاري در طول خدمت مستخدم با رعایت تقدم شرایط احراز شغل است

 آموزش هاي عمومی  

v دوره هاي توانمندیهاي عمومی   
  جهت افزایش توان تخصصی و سازگاري با محیط جدید            

v  دوره هاي فرهنگی و اجتماعی  
 ایل اخالقی و بهینه سازي روابط انسانی بمنظور رشد فض           

 دوره هاي آموزشی بهبود مدیریت 
بمنظور آماده سازي مدیران براي پذیرش مسئولیت هاي جدید مدیران با مهارتهاي فنی ، ادارکی  و انسانی       

    . ارزشیابی آشنا می شوند– هدایت – سازماندهی –در زمینه هاي برنامه ریزي 

  



  سازو کارهاي انگیزشی
 ساعت آموزش مورد تاییـد و متناسـب بـا پـست     176هر یک از کارکنان رسمی یا پیمانی در صورت طی    

  .سازمانی از یک سال تعجیل در ارتقاء گروه برخوردار می شود

 کمیته آموزش و بهسازي سرمایه انسانی 
ریـزي و پیگیـري    دستور العمل اجرایی نظام آموزش کارکنان وظیفه برنامـه         11بر اساس  فصل سوم ماده       

کلیه امور آموزشی دانشگاه برعهده این کمیته بوده ومصوبات آن درحیطه شرح وظایف کمیته، الزم االجرا                
 .می باشد

 ساعات برگزاري دوره 
تعیین زمان برگزاري برنامـه هـاي آموزشـی درسـاعات اداري و غیـر اداري بـه عهـده کمیتـه آمـوزش و               

  .توانمندسازي منابع انسانی خواهد بود

 سقف ساعات آموزش 
سقف ساعت آموزشی کارکنان طی یک سال براساس دستورالعمل اجرایی نظام آموزش کارمندان موضوع              

   . ساعت در سال تعیین شده است100 فصل پنجم آیین نامه اداري استخدامی حداکثر 39ماده 

 رابطین آموزشی 
شی ، هریک از واحد ها ي زیر مجموعـه         بمنظور سهولت اطالع رسانی و اجراي مطلوب برنامه هاي آموز         

دانشگاه علوم پزشکی گیالن یک نفر را به عنوان رابط آموزش تعیین و به واحد آموزش و توانمند سـازي                  
 .منابع انسانی معرفی نموده است

 
 
 


