
  قابل توجه همکاران محترم دانشگاه صنعتی ارومیه

توسط حوزه مدیریت امور  یمتنوع آموزشی هاي، برنامهنیروي انسانی آموزش و بهسازيموضوع  توجه به در راستاي  
برنامه  یمحور اصل ،کوتاه مدت حضوريغیرو  الکترونیکیهاي آموزش یانم ینو در ا گردیده است تدویندانشگاه  اداري

  .باشدمیهاي تدوین شده 

ملحوظ نشده است اما در طول سال  یزيربرنامه ین، که در ایمخارج از تقو یهاي آموزش شغلاست که دوره یهیبد 
، عالوه بر  یمنابع انسان در هیات اجرایی یبمطرح خواهد شد پس از تصو داخلی یا بیرونیتوسط مراجع باالسري 

  .شدبه مرحله اجرا گذاشته خواهد  1395سال  آموزشی یمتقو

  و طبقه بندي ها تعاریف

هاي ساعت یزانبه م یرانتا فراگ یستکه الزم ن ،تفاوت ینهاي حضوري است با امشابه آموزش :حضوري یمهن آموزش
  .کنند یداحضور پ درس کالس یامکان خاص  یکسرفصل درس، در  یهارا یلشده براي تکم یینتع

زمان و  یکدر  یرفراگ -یاست که هدف هاي خود را بدون ضرورت حضور هم زمان مرب یآموزش :یکیالکترون آموزش
  کند یم یبمکان خاص تعق

در . شوند یآموزش خودخوان خوانده م ی،ه بدون وجود مربشد یههاي ارا آموزش ):شخصی مطالعه(خودخوان  آموزش
آزمون مشخص شده  برگزاري و روش ی،منابع، برنامه زمان یاهاي درس، سرفصل ها، محتوا، منبع هدف آموزش ینا

  .است

  طبقه بندي دوره بر حسب مخاطب

  :شوند یم یمتقس یدسته اصل سهبه  یها بر حسب مخاطبان اصل دوره

   یو سرپرست یانیارشد، م یرانمد : شامل یرانمد) 1

  یعلم یأتاعضاي ه) 2

  يقرارداد و پیمانی ،یرسم یاستخدام یتبا وضع ییکارمندان، شامل کارشناسان در گروه ها) 3

و  یشنهادها، از پ یبرنامه هاي آموزش کیفیت ارتقاي ینو همچن یآموزش یمتقو ییکارآ یشجهت افزا الزم به ذکر است
  .گرددینظرات همکاران محترم استقبال م

 آموزش و بهسازي منابع انسانی



  

  1395پیش بینی شده جهت اجراء در سال دوره هاي 

 جامعه هدف  ساعت/ طول دوره  عنوان دوره  ردیف

 کل کارکنان  6 پیشگیري از اعتیاد 1

 کل کارکنان  8 رعایت حقوق شهروندي و بهبود ارتباطات با شهروندان  2

 کل کارکنان  12 ارتباطات سازمانی  3

 کل کارکنان  8 رابطه شاد بودن با ثبت خانواده و موفقیت در محیط کار  4

 کل کارکنان  6 ارتقاء سالمت اداري و مبارزه با فساد  5

 کل کارکنان  4 وري بهرهبا  آشنایی دوره  6

 کل کارکنان  8 تهدیدات نرم و سایبري  -پدافند غیر عامل  7

 کل کارکنان  6 ارتقاء سالمت اداري و مبارزه با فساد  8

 کل کارکنان  8 شبکه و امنیت اطالعات در سازمان ها  9

 کل کارکنان  8 آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاي سالمت اداري  10

 )جهاد دانشگاهی (دوره هاي مجازي کارکنان 

 جامعه هدف  ساعت/ طول دوره  عنوان دوره  ردیف

 8 قانون مالیاتهاي مستقیم  1

کارشناسان امور مالی و برنامه و 
 بودجه

 12 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  2

کارشناسان امور مالی و برنامه و 
 بودجه


