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 می باشد.این نامه بدون مهر دبیرخانه فاقد اعتبار 

 واحدهاي تابعه در سطح استان كليه

 باسالم واحترام "
آموزش کارکنان ، مشاغل و  "فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب "نیازسنجی فرایند جمع آوری و تحلیل اطالعات است که بر اساس آن             

ر برنامه ریزی آموزشی میباشد، برای طراحی و اجرای برنامه های واقع دانشگاه مورد شناسایی قرار می گیرد. بنابراین تعیین نیازهای آموزشی اولین گام د

سنجیده وبر اساس نیازها ، اهداف ویژه برنامه تدوین و سپس مجموعه اقدامات و منابعی که به بهترین وجه  "بینانه و اثربخش ضرورت دارد تا نیازها دقیقا

 نیازها را محقق می سازند پیش بینی گردد. 

ر و به جهت تعیین ، تدوین و بررسی و صدور مجوز اجرای دوره های آموزشی کارکنان در رشته های شغلی مربوط به آن معاونت در سال به همین منظو

عه ، خواهشمند است دستور فرمائید مسئول محترم آموزش با همکاری و اخذ نظر مدیران و صاحب نظران در حوزه نیازسنجی آموزشی و واحد های تاب1401

سیاست های آموزشی آن معاونت ، وزارت متبوع و پاندمی بیماری کرونا نسبت به نیازسنجی طبق ضوابط ذیل و با توجه به هماهنگی های انجام  و لحاظ

 به این مدیریت اعالم نمایند .  12/12/1400مسئولین آموزش معاونت ها اقدام و نتیجه را تا تاریخ  1400/ 10/11یافته در جلسه مورخ 

سازمانی ،شغلی و فردی کلیه مشاغل شاغل در آن معاونت و مجموعه ذیربط برای بازه زمانی یک سال و لحاظ عدم تکراری بودن ،  نیازسنجی -1

 جدید و به روز بودن عناوین برنامه ریزی گردد.

 از عناوین سیاست ها و خطوط راهنمای آموزشی ابالغی وزارت متبوع نیز بهره برداری شود. -2

ساعت از این سقف در قالب دوره غیر حضوری قابل  20ساعت تعیین گردید که  45سقف ساعت پیشنهادی برای اجرا توسط آن معاونت و واحدها  -3

 اجرا میباشد.

 شیوه اجرای دوره های آموزشی بصورت حضوری برنامه ریزی خواهد شد در غیر اینصورت و ادامه پاندمی بیماری کرونا غیرحضوری و در قالب -4

 ویا آفالین نیزقابل اجرا خواهد بود.lmsاسکای روم، 

 ارسال گردد.   Excelعناوین و اطالعات دوره ها بر اساس فرم شماره ب پیوستی بصورت فایل  -5

ول پیوستی و بطورکامل تکمیل گردد .الزم به ذکر است در زمان اجرای دوره ها این فرم توسط مسئ 4کلیه موارد پودمان های آموزشی طبق فرم  -6
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 آموزش معاونت در سامانه آموزش کارکنان نیزثبت خواهد شد. 

 ساعت در نظر گرفته شود. 3ساعت و وبینار 6میزان ساعت دوره حضوری برای یک روز  -7

 صفحه یک ساعت آموزش غیرحضوری لحاظ شود. 10تا  6در تدوین منابع و ساعت آموزشی دوره غیرحضوری به ازاء هر  -8

 شی از تکنیکها و روشهای جدید و نو پیشنهاد گردد. برای اجرای دوره های آموز -9

 به جهت رعایت عدالت آموزشی ، کلیه رشته های شغلی آن حوزه در تعیین نیازهای آموزشی مد نظر باشد.  -10

 ط اقدام نمایند.  مراکز آموزشی ودرمانی ، شبکه های بهداشتی ودرمانی و دانشکده ها در امر نیازسنجی طبق موارد فوق الذکر با معاونت های ذیرب -11

 

 
 

 

 با تشكر 

 دكتر احمد حاج ابراهيمي 

 مدير منابع انساني دانشگاه
 

 رونوشت : 

 مديريت منابع انساني جهت استحضار و صدور دستور اقدام  - 

 

 


