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 این نامه بدون مهر دبیرخانه فاقد اعتبار می باشد.

محترم درمان ،بهداشتي ، آموزش ،غذا ودارو،تحقيقات و فناوري اطالعات ، دانشجويي وفرهنگي دانشگاه ، توسعه  معاونين

 مديريت منابع وبرنامه ريزي 

 واحترام : باسالم    

صوبات کمیته آموزش ، آیین نامه نظام و با لحاظ م 2/3/1401نظر به برگزاری اولین جلسه کمیته آموزش و توانمندسازی کارکنان دانشگاه در تاریخ   

آن  آموزشی کارکنان ،سیاست ها و خطوط راهنمای آموزش و توانمندسازی ابالغی وزارت ، دستورالعمل وضوابط اجرایی دوره های آموزش کلیه مشاغل

،مسئول آموزش دوره های بهداشتی( اعالم واحد به شرح ذیل جهت استحضار و ابالغ به مسئول محترم آموزش)مسئول سامانه آموزش،سوپروایزر آموزشی

 میگردد:

مورخ  36082عناوین دوره های شغلی پیشنهادی معاونت ها و مدیریت های ستادی  پس از بررسی و انجام اصالحات الزم با شماره مجوز  -1

 ( اعالم می گردد.  15/11/1401کمیته آموزش و توانمندسازی مصوب و جهت اجرا تا تاریخ ) 2/3/1401

اخت هزینه های آموزش از قبیل پذیرایی،ناهار،حق التدریس ، نوشت افزارو تدوین محتوای آموزش از محل اعتبارات آن واحد بوده پرد -2

 وهزینه های مربوطه پس از برآورد در تفاهم نامه فی مابین واحد مربوطه و مدیریت بودجه پیش بینی گردد.

عالوه بر دوره های آموزشی نیازسنجی 1401مه ریزی و اجرای دورهای آموزشی سال معاونت ها و مدیریت های ستادی دانشگاه جهت برنا -3

شده خود به جهت تسهیل در اجرای فرایندهای آموزش از عناوین دوره های ابالغی وزارت )سیاست ها و خطوط راهنمای آموزش( جهت 

 اجرا میتوانند استفاده نمایند. 

ساعت ، فوق لیسانس و دکترا 130ساعت ، لیسانس 150ک تحصیلی : دیپلم و فوق دیپلم سقف ساالنه دوره های آموزشی مطابق با مدر -4

ساعت میباشد: این سقف شامل کلیه دوره های آموزشی گذرانده شده )قبول شده( ، دوره های مردودی و ثبت نام شده فرد میباشد.  120

 نی کافی رابه کارکنان انجام دهند. فلذا این مورد مهم مد نظر بوده والزم است مسئولین آموزش اطالع رسا

کارکنان جدیداالستخدام و تبدیل وضع ایثارگری، مستخدم رسمی ، پیمانی و قراردای دارای مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر ملزم به گذراندن   -5

ساعت بوده و مازاد  180سال اول خدمت میباشند. این دوره آموزشی 2ماه اول استخدام و حداکثر  6دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت در 

ساعت در طول یکسال محاسبه میشود و مازاد بر این دوره امتیاز محسوب نخواهد شد( و شامل 180بر سقف سالیانه محاسبه میگردد )
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ه را دریافت کلیه امتیازات آموزشی از قبیل رتبه ،ارزشیابی و حق شاغل ... میباشد. فلذا در طول سال اسامی واجدین شرایط شرکت در دور

 مسئولین آموزش با همکاری کارگزینی به اداره آموزش ارسال تا پیش ثبت نام ایشان انجام گردد. 

در صورت  نیاز به برگزاری کالس آموزشی غیرحضوری در فضای اسکای روم رابط آموزشی میتواند با هماهنگی کارشناس اداره آموزش از  -6

 https://www.skyroom.online/ch/umsu/stafftrainingسامانه مذکور به آدرس ذیل استفاده نماید. 

در راستای حرکت به سمت آموزش های مجازی و تغییر رویکرد و بکارگیری روشهای نوین آموزشی ،معاونت ها و مدیریت های ستادی با  -7

ییرات و انجام وظایف محوله همکاری واحدهای ذیربط خود )شبکه ها،مراکزآموزشی ودرمانی ، دانشکده ها( باید در جهت همسویی با این تغ

نسبت به طراحی ،تولید وتدوین ویدیوهای آموزشی و یا در قالب پاورپوینت پیشرفته )صداگذاری شده( حداقل یک عنوان با همکاری این 

انه آموزش رشد و با مدیریت اقدام نموده و در صورت قابلیت بهره برداری برای سایر کارکنان دانشگاهها به اداره آموزش اعالم تا از طریق سام

 مجوز اجرای کشوری با همکاری گروه آموزش وزارت اقدام گردد.   

 ساعت میباشد و بیشتر از آن تأیید نمی گردد. 34سقف هر عنوان دوره آموزشی طراحی شده  -8

برگزاری مراتب را با اداره  در صورتی که معاونت یا مدیریتی بخواهد دوره آموزشی در سطح کشوری برگزار نماید الزم است یک ماه قبل از  -9

آموزش مکاتبه تا امکان اخذ مجوز از کمیته راهبری وزارت متبوع میسر گردد . الزم به ذکر است دوره هایی که از طریق واحدهای متناظر 

 نمی باشد. جهت اجرا ابالغ  میگردد در صورت عدم کسب مجوز از معاونت توسعه وزارت مورد تأیید hopستادی وزارت و یا دوره های 

با معرفی اداره آموزش توانمندسازی دانشگاه و در صورت تناسب و ارتباط دوره  "شرکت در دوره های آموزشی خارج از دانشگاه )مصوب(صرفا -10

 .در دانشگاهها یا موسسات مورد تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور امکانپذیر می باشد "با رشته  شغلی فرد و منحصرا

به ضرورت و اهمیت مقوله آموزش وتوانمندسازی کارکنان در جهت  ارائه خدمات مطلوب به کارکنان خواهشمند است، مدیران  با توجه -11

محترم امکانات وتجهیزات  آموزشی،فضای آموزشی مناسب وتخصیص اعتبارالزم برای انجام هزینه های مورد نیاز آموزش کارکنان را لحاظ 

 فرمایند. 

ه به صورت همایش ،سمینار،کنگره ،نشست ،سمپوزیوم و گردهمایی های بین المللی ،ملی،منطقه ای و استانی توسط دوره های آموزشی ک -12
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دستگاههای اجرایی ،سازمان ها ،نهادها ، دانشگاههای علوم پزشکی یا غیر علوم پزشکی و غیره برگزار میگردد طبق بخشنامه شماره 

 ل احتساب نبوده فلذا مشمول مزایای آموزشی نمیباشد. به عنوان دوره قاب 26/6/96مورخ  4362/209

با توجه به اجرای برخی از عناوین دوره های آموزشی توسط گروه آموزش وزارت در سامانه رشد و معرفی همکاران جهت شرکت در این دوره  -13

ران در سامانه رشد را فراهم ها بخصوص کارکنان ستادی خواهشمند است مسئولین آموزشی اطالع رسانی کافی جهت حضور این همکا

 نمایند. 

پرداخت حق التالیف برای جزوه های آموزشی که توسط اساتید و و مدرسین دوره ها در قالب دستورالعمل ابالغی که به تایید کمیته آموزش  -14

 ( امکانپذیر میباشد. 25/7/97دانشگاه رسیده است )

ان سال بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد آموزش ، فعالیت های آموزشی آن ( در پای21/2/99مورخ 23585برابر مصوبه کمیته آموزش ) -15

 واحد بررسی و طی گزارش مقایسه ای به کلیه واحدها اعالم واز برترین ها تقدیر بعمل خواهد آمد.

ظایف اصلی خود به فعالیت با توجه به  مکاتبات قبلی یادآور می شود،جهت انجام امورات آموزشی توسط آندسته از همکارانی که در کنار و -16

 های آموزشی واحد نیز اشتغال دارند مبلغی به عنوان اضافه کاری در طول هر ماه پرداخت گردد.   

الزامی میباشد.  4انجام ارزیابی واثربخشی دوره های آموزشی برای کلیه دوره ها درسه سطح واکنش ،یادگیری ، مهارت و براساس فرم  – 16

ول سامانه آموزش نتایج اثربخشی هر کالس را استخراج وبازخورد آن را در اختیار مجریان و مدیر واحد به منظور تصمیم همچنین الزم است مسئ

 گیری های بعدی قرار دهند.

 4برای دوره هایی که در فرم  سطح رفتارارزیابی  "اجباری میباشد. ضمناواکنش و یادگیری الف(برای کلیه کالس های حضوری، ارزیابی سطح 

 تعیین شده است ضروری است. 

 برای کلیه دوره های  مجازی)آنالین و آفالین(  انجام ارزیابی واکنش و یادگیری الزامی میباشد . ب( 

بط تدریس و مدرک برای اجرای دوره های آموزشی شغلی تخصصی با کیفیت و استاندارد از مدرسین توانمند ،باسابقه ،آشنا به اصول وضوا -17
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 هیأت علمی استفاده گردد. "تحصیلی باالتر ترجیحا

به منظور تعالی معنوی وحرفه ای مدیران میانی و پایه ، دوره های بهبود مدیریت درطول سال اجرا خواهد شد، فلذا مدیران ملزم به شرکت  -18

ان واحدها)ابالغی و پستی( را درسامانه آموزش کارکنان در دوره های مدیریت میباشند. همچنین الزم است مسئولین آموزش اطالعات مدیر

 در طول سال به روزرسانی نمایند. 

صدور گواهینامه تدریس برای مدرسین با استفاده از سامانه آموزش و حق التدریس برای مدرسین طبق ضوابط و دستورالعمل های پیشگفت  -19

 بررسی نخواهد شد. "حق التدریس مدارک عودت داده شده و مجددادر صورت ارسال مدارک ناقص جهت پرداخت  "خواهد بود ، ضمنا

سوپروایزرهای آموزشی ومسئولین آموزش بهداشت مجری دوره های آموزشی بوده ومسئولیت تأییدو نظارت بر کیفیت و نحوه اجرای دوره  -20

میباشد برای کالس ها تکمیل ویک  های آموزشی برعهده مسئول آموزش شبکه می باشد لذا الزم است چک لیست مربوطه که به پیوست

 نسخه از آن به معاونت ذیربط وهمچنین به مدیریت منابع انسانی ارسال گردد. 

کارمندانی که براساس معرفی واحد آموزش و موافقت واحد مربوطه در دوره های آموزش مصوب شرکت می نمایند مدت حضور آنها در  -21

 کالس ها ماموریت ساعتی لحاظ گردد. 

کارکنانی که در دوره های آموزش کوتاه مدت که منجر به ترک منطقه جغرافیایی محل اشتغال  آنها میگردد شرکت نمایند فوق  هریک از -22

 العاده ماموریت به ایشان تعلق میگیرد. 

 به آموزش های مجازی ماموریت ساعتی یا روزانه تعلق نمی گیرد )الکترونیکی،بازآموزی مداوم جامعه پزشکی( -23

 ینامه شرکت ،تدریس،ارایه مقاله و پوستر جهت یک دوره و استفاده همزمان از امتیاز هر دو گواهینامه ممنوع میباشد. صدور گواه -24

در صورتی که واحدی دوره شغلی اختصاصی را بر اساس نیازسنجی برای اجرا الزم و ضروری می داند با اطالع معاونت ذیربط می تواند نسبت  -25

 در طول سال اقدام نماید.  4رم به پیشنهاد دوره و تکمیل ف

مشمولین آموزش مداوم جامعه پزشکی می توانند با موافقت مدیر واحد محل خدمت و براساس نیاز شغلی  در قالب سقف اعالمی ،پزشک  -26
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مذکور در ساعت دوره های فوق الذکر را طی نمایند .نوع دوره 30امتیاز معادل  15ساعت و کارشناسان واجد شرایط 50امتیاز معادل 25

 قالب آموزش های شغلی تعریف شده است. 

منابع آموزشی دوره های غیر حضوری به جهت مطابقت محتوا و ساعت پیشنهادی قبل از اجرا الزم است به تأیید معاونت ذیربط و اداره  -27

حضوری برای هر رشته شغلی در ساعت دوره شغلی غیر 20کمیته آموزش با اجرای  19آموزش برسد. همچنین با توجه به ادامه بیماری کوید

 طول شش ماهه اول سال با هماهنگی معاونت مربوطه موافقت شد. 

 کارکنانیکه در ماموریت آموزشی و یا مرخصی استعالجی زایمان  میباشند مجوز شرکت در دوره های آموزشی را ندارند . -28

 ل آموزش و مجریان دوره ها باید مراعات گردد:از طرف مسئو "در خصوص تشکیل کالس های آموزشی  موارد ذیل الذکر الزاما -29

 ( بطور کلی باید در اجرای دوره ها لحاظ گردیده و از میزان ساعت ، محتوا و سرفصل دوره ها کم نشود 4کلیات طرح درس )فرم -

 ازاجرای دوره    به ایشان یک هفته قبل       4اطالع رسانی برگزاری دوره آموزشی به مسئولین سامانه وارایه فرم   -        

 اعالم جدول زمانبندی اجرای دوره آموزشی به مسئول آموزش واحد جهت نظارت بر حسن اجرای دوره ها   -    

 ثبت نام کارکنان یک هفته قبل از اجرای دوره در سامانه  -      

 ثبت  به موقع نمرات درسامانه )در طول یک هفته بعد از اتمام آزمون دوره( -    

 نفر در نظر گزفته شود45و حداکثر 15شرکت کنندگان در کالس ها حداقل  تعداد -    

 کالس ها به تاریخ ثبت در سامانه  برگزار گردد در غیر این صورت رد تایید خواهند شد.  -    

  انجام حضور و غیاب شرکت کنندگان بصورت مستمرو ثبت غیبت ها در سامانه قبل از آزمون الزامی        میباشد -   

 انجام به موقع اثربخشی دوره ها و ثبت محاسبه مقادیر جهت استخراج نتایج ارزیابی سطوح  -      

حضور شرکت کنند گان در کالس ها فقط بر اساس لیست ثبت نامی بوده واز شرکت بهه دلخهواه                درهرجلسهه ای از کالسهها توسهط        -    
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 شرکت کنندگان خود داری گردد.

 نامه کالسی برای کلیه واحدها براساس فرمت پیوستی بوده و سایر برنامه ها مالک عمل نخواهد بود. تنظیم بر - 

، ارایه کلیه مستندات اجرای دوره در طول یک ماه بعد از برگزاری دوره از قبیل ورود نمرات،صدور گواهی های تدریس )مدرس خهارج ازدانشهگاه(   -   

 ثبت اطالعات و صدور گواهینامه کارکنان شرکتی به مدیریت منابع انسانی )اداره آموزش( الزامی است.  صدور حق التدریس، رفع مغایرتها در 

 

 
 

 

 با احترام 

 دكتر احمد حاج ابراهيمي 

 مدير منابع انساني دانشگاه
 

 رونوشت : 

 روساي محترم مراكز آموزشي و درماني جهت استحضار و صدور دستور اقدام مشابه  - 

 وساي محترم شبكه هاي بهداشتي درماني تابعه در سطح استان جهت استحضار و صدور دستور اقدام مشابهر  - 

 روساي محترم دانشكده ها جهت استحضار و صدور دستور اقدام مشابه   - 

 رياست محترم مركز بهداشت و درمان شهرستان اروميه جهت استحضار و صدور دستور اقدام مشابه   - 

 محترم حراست دانشگاه جهت استحضار و صدور دستور اقدام مشابه مديريت   - 

 مديريت محترم بازرسي ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات جهت استحضار و صدور دستور اقدام مشابه   - 

 مديريت محترم آمار و فناوري اطالعات جهت استحضار و صدور دستور اقدام مشابه   - 

 دانشگاه جهت استحضار و صدور دستور اقدام مشابه  رئيس محترم دفتر رياست  - 

 مشاور محترم رياست دانشگا در امور بانوان جهت استحضار و صدور دستور اقدام مشابه   - 

 مديريت محترم امور حقوقي دانشگاه جهت استحضار و صدور دستور اقدام مشابه   - 

 ر اقدام مشابه مديريت محترم امور اجتماعي جهت استحضار و صدور دستو  - 

 

 


