دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
و مدیریت تحول اداری

شیوه نامه
دوره های آموزشی کارکنان
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ایننش شنننوه نامننه بننه اسننتناد دسننتوراوعم نتننام آمننوزش و توانمندسننازی موضننوم منناده  14آئنننش نامننه اداری
اسننتادامی کارکنننان هنننر هنيننت علمننی در 1با ن

7منناده و  02تبصننره در تنناری  31/7/02بننه تصننویی کمنتننه

آموزش و توانمندسازی کارکنان دانشگاه رسند.

با

اول :مقدمه

واحد آموزش و توانمندسازی کارکنان دانشگاه بنه منتنور ارتقناط سنيف کنرنی سنرمایه انسنانی افنزای
و کننارایی در ارائننه خنندمات روزآمدسننازی و ارتقنناط سننيف داننن
مدیران جهت ایرای مورر نقن

اررباشنی

مهننارت و نگننرش کارمننندان و توانمندسننازی

هنا و ويناید مندیریتی دوره هنای آموزشنی ضنمش خندمت کارکننان را بنه نورت

های حضوری هنرحضوری ننمه حضوری و اوکتروننکی برنامه ریزی و اجرا می نماید.
بننه اسننتناد منناده  4دسننتوراوعم نتننام آمننوزش و توانمندسننازی موضننوم منناده  14آئنننش نامننه اداری اسننتادامی
کارکنان هنر هنا ت علمی موسسنه مکلند اسنت بودجنه آموزشنی منورد ننناز را بينور سنادنه در بودجنه سننواتی
پن

بننی و پن

از تصنویی هزیننه نماینند و درسنال بنه نورت مننانگنش حندال  02سناعت آموزشنهای ضنمش

خدمت برای هر رشته شغلی برگزار نمایند .کارمنندان معرفنی شنده بنه اینش دوره هنا در نورت عندم کسنی نمنره
لبووی مکلد به پرداخت هزینه اجرای دوره منباشند.
تبصره :1کارکننان دانشنگاه سرسنمی پنمنانی لنراردادیپ از پرداخنت هزیننه بابنت شنرکت در دوره هنای آموزشنی
مصوب یا آزمون های اوکتروننکی منرتب بنا رشنته شنغلی /پسنت سازمانیسشنغلی عمنومی بهبنود مندیریت بندو
خدمتپ معاف می باشند.
تبصرره :2دانشگاه می تواند از کارکنانی که حدنصناب نمنره لبنووی را در آزمنون هنای پاینان دوره کسنی نکنرده انند
طبق ماده  7شنوه نامه مذکور هزینه دریافت نماید.
تبصررره :3منن م موفقنننت در دوره هننای آموزشننی کسننی حدنصنناب نمننره س%42پ درآزمونهننایی کننه در پایننان دوره
آموزشی توس مجری به عم می آید می باشد.
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با

دوم :فرآیند برگزاری آزمون های اوکتروننکی

ماده یک :مسيول آموزش واحند مويند منی باشند بمنتنور اطن م کلننه کارکننان واحند مربوطنه از نحنوه اجنرای
شنوه نامه مذکور دوره آموزشی تحت عننوان" آشننایی بنا ضنواب اجراینی شننوه نامنه دوره هنای آموزشنی "را بنه
شرح ذی برگزار نماید.
کد دوره
1221

عنوان دوره

کدسیستمی نحوه برگزاری

آشنايی با ضوابط اجرايی شیوه
نامه دوره های آموزشی

12111

حضوری

ساعت دوره

سرفصل دوره

نوع دوره

2

شیوه نامه مذکور

شغلی اختصاصی

تبصرره :1شرکت کلنه پرسن در آزمونهای اوکتروننکنی مننوب بنه ربنت ننام آننان در پرتنال کارکننان منی باشند .در
هنراینصورت امتناز دوره به آنان تعلق نمی گنرد .سآدرس سامانه مدیریت یادگنری 430244220227می باشدپ
تبصررره :2مسننيول آمننوزش واحنند موينند مننی باشنند طبننق جنندول شننماره دو با ن

اهننارم شنننوه نامننه مننذکور

درهنگام ربت دوره آموزشنی در سنامانه آمنوزشسدوره هنای لابن ربنت ننامپ نحنوه برگنزاری دوره ساوکتروننکنیپ و
هزینه آن را وارد نماید.
تبصره :3در هنگام ربت نام دوره توس پرسنن

پنغنامی مبننی بنر اعن م هزیننه دوره و کسنر هزیننه از حقنو فنرد

در ورت عدم کسی حدنصاب نمره لبووی در پرتال کارکنان ایجاد می گردد.
تبصره :4کارکنانی که در آزمون های اوکتروننکی حدنصاب نمنره لبنووی را کسنی ننمنوده انند اسنامی آننان بنا تاینند
راب آموزشی واحد بصورت خودکنار بنه ننرم افنزار امورمناوی واحند مربوطنه ونننی و هزیننه دوره از حقنو ایشنان
کسر می گردد.
تبصرره :1مسيوونش آموزش شاه در واحندهای تابعنه معاوننت بهداشنتی سفقن مراکنز بهداشنتی درمنانی روسنتاییپ
تا آماده سنازی بسنتر اتصنال بنه سنامانه از طرینق شنبکه ملنی سن مت جهنت ربنت ننام اوکتروننکنی دوره هنای
آموزشی و ربنت امتننازات منی تواننند بنه روال لبن الندام نماینند .رابيننش آموزشنی شناه در واحندهای تابعنه
معاونت بهداشتی منی بایسنت نسنبت بنه اجنرای آزمنون هنای اوکتروننکنی جهنت پرسنن مشنمول بنا توجنه بنه
امکانات موجود در واحد بنحو مقتضی برنامه ریزی و الدام نمایند.
تبصره :6آخریش مهلت ربنت امتننازات دوره آموزشنی برگنزار شنده توسن مسنيول آمنوزش واحند حنداک ر یکمناه
پ

از پایان دوره می باشد و در نورت تناخنر تاینند دوره توسن واحند آمنوزش و توانمندسنازی کارکننان انجنام

نمی گردد.
تبصرره  :7در ورت بروز هرگونه نقص فننی در سنامانه آزمنون هنگنام اجنرای آزمنون هنا هزیننه دوره از فنرد کسنر
نمی شود و نمره ای جهت فرد در سامانه آزمون ربت نمی گردد.
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ماده دو  :کارکنانی که در آزمون های اوکتروننکی ربنت ننام کنرده و بنه هنر دونلنی نمنی تواننند در آزمنون شنرکت
نمایند مويد منباشند تا  01سناعت لبن از برگنزاری آزمنون انصنراف خنود را در پرتنال کارکننان اعن م نماینند.
در ورت عدم انصنراف و ینا هنبنت هنرموجنه اسنامی آننان از سنوی واحند آمنوزش و توانمندسنازی کارکننان بنه
مدیریت واحد ارسال می گردد .فرد می بایست علت عندم حضنور خنود را کتبنا بنه مسنيول آمنوزش واحند مربوطنه
اع م نماید .در ورتی که فنرد بنن

از  9بنار هنبنت هنرموجنه داشنته باشند مسنيول آمنوزش واحند مويند منی

باشد اسامی پرسن مذکور را جهت تصنمن گننری هنای بعندی بنه واحند آمنوزش و توانمندسنازی کارکننان ارسنال
نماید.


غیبت موجره :ربت نام در دوره و عندم انصنراف تنا  01سناعت لبن از شنروم دوره و عندم شنرکت در آزمنون بنا
ارائه مدارم مستند  :برگنه مامورینت برگنه مرخصنی اسنتحقالی و ینا اسنتع جیسدزم بنذکر اسنت ارائنه برگنه
پاس اداری یا شاصی توس فرد هنبت موجه محسوب نمی گرددپ



غیبت غیرموجه :ربت نام در دوره عدم انصراف تا  01ساعت لب از شروم دوره عدم شرکت در آزمون

ماده سه  :مسيول آموزش واحد مويد می باشد جهنت برگنزاری آزمنون و تهننه باننی سنوادت طبنق جندول ذین
الدام نماید.
جدول شماره یی
ساعت دوره

تعداد سوادت آزمون جهت پاساگویی
پرسن

تعداد سوادت آزمون در بانی
سوادت

زمان پاساگویی به هر سوال

حداک ر  1ساعت

حدال  40سوال

حدال  94سوال

حدال  12و حداک ر  42راننه

حداک ر  2ساعت

حدال  44سوال

حدال  12سوال

حدال  12و حداک ر  42راننه

حداک ر  40ساعت

حدال  01سوال

حدال  70سوال

حدال  12و حداک ر  42راننه

حداک ر  44ساعت

حدال  90سوال

حدال  34سوال

حدال  12و حداک ر  42راننه

حداک ر  02ساعت

حدال  12سوال

حدال  402سوال

حدال  12و حداک ر  42راننه

حداک ر  01ساعت

حدال  12سوال

حدال  411سوال

حدال  12و حداک ر  42راننه

حداک ر  02ساعت

حدال  04سوال

حدال  442سوال

حدال  12و حداک ر  42راننه

حداک ر  91ساعت

حدال  42سوال

حدال  021سوال

حدال  12و حداک ر  42راننه

ماده چهاا  :مسيول آموزش واحد جهت برگزاری آزمنون و تهننه محتنوی دوره هنای آموزشنی تنا حند امکنان ملنزم
به استراده از کتاب  Text Referenceسایت های معتبر باشنامه ها و دستوراوعم های وزارتی می باشد.
تبصره  :1مسيول آموزش واحد مويند منی باشند جهنت برگنزاری آزمنون هنای اوکتروننکنی طبنق فرآینند  0بنر
پنوست الدام نماید.
تبصرره  :2مسيول آموزش واحد مويند منی باشند جهنت تهننه و تاینند محتنوی آموزشنیسجزوهپ طبنق فنرم تاینند
محتوی دوره های آموزشی هنرحضوری الدام نماید.
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تبصره  :3مسنيول آمنوزش واحند مويند منی باشند جهنت تهننه و تاینند محتنوی آموزشنیسجزوهپ از ننوم بهبنود
مدیریت با مدیریت تحول اداری دانشگاه هماهنگی نماید.
تبصره  :4مسيول آموزش واحد مويد منی باشند لبن از برگنزاری آزمنون اوکتروننکنی بنا مسنيول آمنوزش معاوننت
مربوطه و واحد آموزش و توانمندسازی کارکنان دانشگاه هماهنگی نماید.

با

سوم :نحوه برگزاری دوره های حضوری

ماده پنج  :کارکنانی که در دوره های آموزشی ربت ننام کنرده و بنه هنر دونلنی نمنی تواننند در دوره شنرکت نماینند
مويد منباشند تا  01سناعت لبن از برگنزاری دوره انصنراف خنود را درپرتنال کارکننان اعن م نماینند .در نورت
عدم انصراف و یا هنبت هنرموجه اسامی آننان از سنوی واحند آمنوزش و توانمندسنازی کارکننان بنه مندیریت واحند
ارسال می گردد .فرد می بایست علت عندم حضنور خنود را کتبنا بنه مسنيول آمنوزش واحند مربوطنه اعن م نمایند.
در ورتی که فرد بن

از  9بنار هنبنت هنرموجنه داشنته باشند مسنيول آمنوزش واحند مويند منی باشند اسنامی

پرسن مذکور را جهت تصمن گنری های بعدی به واحد آموزش و توانمندسازی کارکنان ارسال نماید.
تبصرره  :1شرکت پرسن در دوره های آموزشی حضوری مننوب بنه ربنت ننام آننان در پرتنال کارکننان منی باشند .در
هنراینصورت امتناز دوره به آنان تعلق نمی گنرد.
تبصره  :2در ورتی کنه انجنام تندری

جنزط ويناید ا نلی کارمنند باشند و در ولنت اداری نورت پنذیرد مبناو

مذکور لاب پرداخت ننست .به دوره هایی حنق اوزحمنه تندری

تعلنق خواهند گرفنت کنه خنارت از سناعت اداری و

مويری مدرس برگزار گردد.
ماده شش :ارزیابی اررباشنی دوره هنای آموزشنی از ینی سنو آینننه ای فنراه منی آورد تنا مندیران و کارکننان
سازمان تصویری روشش تنری از اگنونگی کن و کنند فعاوننت هنای آموزشنی بنه دسنت آورنند و از سنوی دیگنر
برنامه ریزان و کادر آموزشی سازمان را مجهنز منی سنازد تنا نسنبت بنه جنبنه هنای م بنت و منرنی برنامنه آگناهی
پندا کنند و از ایش راه به ارربا

کردن برنامه ها و فعاونتهای آموزشی ننروی انسانی یاری رسانند.

جهت دار کردن برنامه های آموزشنی سنازمان بنا توجنه بنه مشناص شندن نقناب لنوت و ضنعد آنهنا بنه حندال
رسانندن هزینه های آموزشی و ت يبنق هر انه بنشنتر ننازهنای دانشنی مهنارتی و رفتناری کارکننان بنا دوره هنای
آموزشی موجود در سازمان از مزایای ارزیابی اررباشی دوره های آموزشی می باشد.
تبصره :1اررباشی از دوره های آموزشی عملنی کناربردی کنه توسن واحندهای تابعنه در ننازسننجی مشناص شنده
اند می بایست اندازه گنری گردد.
تبصره  :2تکمن اوکتروننکی فرم اررباشی توس پرسن دو هرته پ

از برگزاری دوره اوزامی است.
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تبصره  :3تکمن اوکتروننکی فرم اررباشی توس مدیر واحند مننوب بنه تکمنن فنرم اررباشنی توسن پرسنن منی
باشد.
تبصره  :4کارکنانی که نسبت به تکمنن فنرم منذکور الندام ننماینند حتنی در نورت شنرکت در دوره امتنناز دوره
به ایشان تعلق ناواهد گرفت.

با

اهارم :هزینه اجرای دوره های آموزشی

ماده هفا  :بنه اسنتناد مناده  4دسنتوراوعم نتنام آمنوزش و توانمنند سنازی موضنوم مناده  14آئننش نامنه اداری
اسننتادامی کارکنننان هنننر هنيننت علمننی منننزان هزینننه دوره هننای آموزشننی جهننت آن دسننته از پرسنننلی کننه
حدنصاب نمره لبووی را در آزمون های اوکتروننکی کسنی نکنرده باشنند طبنق مصنوبات کمنتنه آمنوزش بنه شنرح
جدول ذی اع م می گردد.
جدول شماره دو
نحوه برگزاری دوره های آموزشی
عنوان دوره

آزمون الکترونیکی

نیمه
غیر
حضوری
حضوری حضوری

توجنهی بدو خدمت کارکنان

به ازای هرنوبت آزمون422/222ریال

----

----

----

راههای کنترل و پنشگنری بنماری های للبی عرولی

به ازای هرنوبت آزمون 02/222ریال

----

----

----

دوره های شغلی/عمومی/بهبود مدیریت

به ازای هریی ساعت دوره مبل  0/222ریال

----

----

----
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