
 
 اداره کل منابع انسانی و  امور رفاهی دانشگاه تهران

 بسمه تعالی
 

استخدامی کارکنان غیر هیات علمی مبنی بر ضـرورت برگـزاري و    آئین نامه 50 ماده با توجه به    
کارکنان و با عنایت به اتمام دوره هـاي آموزشـی نـیم سـال اول همکـاران؛       آموزشی طی دوره هاي

 ابـالغ فرمائیـد کـه در اجـراي مـاده صدراالشـاره کلیـه        ارکنـان ذیـربط  است بـه عمـوم ک   مقتضی 
 . در طول سال می باشند  ساعت دوره آموزشی40طی حداقل  مکلف به کارمندان

... از ملزومات اعطاء پایه سالیانه و ضمن تاثیر آن در نمرات ارزشیابی؛  این دوره ها بدیهی است طی 
 .گردد می محسوب

و امور رفاهی بـه   منابع انسانی ست دوره هاي آموزشی در وب سایت اداره کلفهر   شایان ذکر است
ثبـت نــام  / آمــوزش/ بخـش معاونـت توســعه منـابع انـسانی      ( /http://hrmw.ut.ac.ir :نـشانی 

در دسترس همکاران قرار دارد که شایسته است مراتب به نحو مناسب بـه اطـالع کلیـه             ) الکترونیکی
 .انده شودهمکاران محترم آن واحد رس

 و مـشترك   آمـادگی دریافـت هرگونـه پیـشنهاد در راسـتاي اهـداف مهـم         همچنین این مـدیریت 
 .و توانمند سازي کارکنان دانشگاه را دارد برگزاري دورهاي آموزشی واحدهاي دانشگاه براي

 
 :ضوابط شرکت در دوره ها آموزشی

 
 شرایط انتخاب دوره ها )الف

 40  آئین نامه استخدامی براي هر یک از کارکنان در طول سـال        حداقل دوره هاي آموزشی طبق     -1
 درصد دوره هـا بایـد مـرتبط بـا شـغل             70 ساعت تعیین شده که الزاماً حداقل        70 ساعت و حداکثر  

 . درصد آن عمومی باشد30و حداکثر ) تخصصی(مورد تصدي 
 .یمانی می باشد پ حکم یا قرارداد  منظور از شغل مورد تصدي رشته شغلی مندرج در:1تبصره
اند موظف به رعایت بنـد یـک       کارکنان که در دوره هاي عمومی نیم سال اول شرکت نموده           :2تبصره

 .می باشند
باشـند، ایـن قبیـل     کارکنان قرارداد انجام کارمعین مجاز به شـرکت در دوره هـاي عمـومی مـی              -2

پس اقـدام بـه شـرکت در    بایست ابتدا در دوره آموزشی عمومی توجیهی ثبت نـام و سـ        داوطلبان می 
 .سایر دوره هاي عمومی با رعایت بند یک نمایند

انـد،   هاي مورد نظر را گذرانده و گواهینامه آن را دریافت نموده  همکارانی که در سنوات قبل، دوره    -3
 .از ثبت نام مجدد در دوره هاي تکراري خودداري نمایند



سقف قید شده در بند یـک از مزایـاي آمـوزش    یک بار در هر دوره و در   هر یک از همکاران فقط   -4
 . رایگان بهره مند خواهند بود

غیبت نمایند هزینه دوره آموزشی از حقوق آن ها           کارکنانی که در دوره هاي ثبت نام شده،        :1تبصره
 .کسر خواهد شد

 موفقیت در آزمون دوره هاي آموزشی الزامی بوده و عدم شرکت در آزمـون یـا عـدم کـسب      :2تبصره
 .ه قبولی منجر به کسر هزینه از حقوق و مزایاي داوطلب خواهد شدنمر

بـاالترین مقـام   (بایست موافقت واحد مربوطه   کارکنان عالوه بر ثبت نام در سامانه الکترونیکی می -5
به منظور شرکت در دوره ها را در قالب نامه اداري رسمی بـراي اداره    ) واحد مربوطه یا معاونین واحد    

 .کل منابع انسانی و امور رفاهی ارسال نمایند
شی در قالب ثبت استفاده از ماموریت اداري در سـامانه حـضور و   هاي آموز  نحوه شرکت در کالس -6

توانـد از تـسهیالت ماموریـت اداري بـراي            باشد و براي هر دوره تنها یک بار متقاضـی مـی             غیاب می 
 .شرکت در دوره غیر تکراري بهره مند شود

 در طی دوره غیبت نمایند اما  افرادي که با استفاده از ماموریت اداري در دوره ها شرکت می            :1تبصره
و یا حضور مستمر نداشته باشند، از ادامه استفاده از کالس محروم  گردیده و ایام حضور داوطلب در                    

 . محسوب و مراتب نیز به واحد مربوطه منعکس خواهد شد کالس براي او مرخصی استحقاقی
 .هد بود داوطلبان با کسب موفقیت در پایان دوره از گواهینامه مؤثر بهره مند خوا-7
 .باشد زمان ثبت نام در سامانه توسط داوطلبان می  الویت ثبت نام با رعایت مفاد بند دو،-8
 .گردد برگزار می به حد نصاب رسیدن متقاضیان  هر یک از دوره ها در صورت-9

از جمله دوره هایی است کـه گذرانـدن آن   عمومی توجیهی  همکاران توجه نمایند دوره آموزش      -10
ود به خدمت باید طی شود و جزء هیچ یک از دوره هـاي عمـومی یـا تخصـصی محـسوب                     در بدو ور  

 .گردد نمی
گیرد لذا ذکر شمار ه تلفن همـراه    صورت می از آنجا که اطالع رسانی از طریق سامانه پیام کوتاه    -11

 .باشد الزامی می در زمان ثبت نام
سایت اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی  زمان و مکان برگزاري دوره ها متعاقباً از طریق وب             -12

 .شدانسانی اعالم خواهد  توسعه منابعبخش معاونتدر http://hrmw.ut.ac.ir: نشانی به دانشگاه



 جدول دوره هاي آموزشی) ب
  
  

 هاي اختصاصی دوره هاي عمومی دوره

 نام دوره
ــاع سـ

 ت
 امور حقوقی کارشناس آموزشی

 8 قراردادهاي علمی 10 آموزش پژوهش محور 16 دوره توجیحی

 16 آیین نگارش
آیین نامه ها وبخشنامه هـاي      

 آموزشی
 امور اداري 12

ــاطی  ــاي ارتب مهارته
 مؤثر

 14 حقوق اداري امور پژوهشی 16

 امور مالی 24 آمار کاربردي 4 مدیریت زمان

 8 یقراردادهاي علم 20 کارآفرینی سازمانی
حــــسابداري دولتــــی 

 پیشرفته
40 

ــا  ــاه داده هــ پایگــ
(Access) 

 ها فرابري داده 10
پایـــه و (مـــشترك مـــدیران 

 )میانی
  صـفحات گـسترده  

(Excel) 
 12 مدیریت دانش 8 امنیت شبکه هاي انفورماتیک 10

واژه پـــــــــــرداز 
(Word) 

 6 مدیریت استرس 8 اخالق حرفه اي در سایتها 10

 8 رهبري تحول سازمانی دارانکتاب 6 تکنیکهاي خالقیت
 6 نظام مدیریت اسالمی 8 انگیزش در کار

ــشارکتی  ــدیریت م م
ــر نظــام   ــد ب ــا تاکی ب

 پیشنهادها
4 

فـراهم آوري منــابع کتابخانــه  
 اي

20 
مــدیریت مــشارکتی بــا 
ــام  ــر نظــ تاکیــــد بــ

 پیشنهادها
4 

  
و  انـد   وزشی ثبـت نـام نمـوده       همکارانی که قبالً از طریق این سامانه براي دوره هاي آم            :توجه توجه 

 .دوره ها برگزار نشده است، می بایست مجدداً نسبت به ثبت نام اقدام نمایند آن
 

 . می باشد30/7/91مهلت ثبت نام تا تاریخ 


