




  مباحث بسته آموزشي توجيهي بدو خدمتو ساعات  عناوين
  مدت به ساعت سرفصل ها رديف
  ساعت ١٢ حاكميتي جمهوري اسالمي ايران آشنايي با مباحث  ١
  ساعت١٢ آشنايي با مباحث تكميلي و توانمنديهاي عمومي  ٢
  ساعت ٣٦  آشنايي با برخي مفاهيم و ارزشهاي سازماني  ٣
  ساعت ٢٤  مل ها وآيين نامه هاي اختصاصي دانشگاه هاي علوم پزشكيآشنايي با دستورالع  ٤
  ساعت ١٦  آشنايي با برخي قوانين وآيين نامه هاي عمومي كشور  ٥

  سرفصل مباحث بسته آموزشي توجيهي بدو خدمت

  :اول  جلد
  حاكميتي جمهوري اسالمي ايران آشنايي با مباحث 

  مي ايرانجمهوري اسال شنايي با سازمان كار و مديريتآ
  در قانون اساسي) در مفهوم حاكميت (آشنايي با ساختار دولت

  درقانون اساسي) درمفهوم حكومت(آشنايي با ساختار اجرايي دولت
سازمان كاروتشكيالت اداري واجرايي دولت جمهوري اسالمي آشنايي با

 ايران

  آشنايي با نظام هاي مديريتي در جمهوري اسالمي ايران
  و دانشگاهگزارش شناخت كارمندان از شغل  -ائمضم

  :دوم  جلد
آشنايي با مباحث  

مفاهيم و  ،توانمنديهاي عمومي
  ارزشهاي سازماني

  : بخش اول
آشنايي با مباحث تكميلي و 

  توانمنديهاي عمومي

  شناخت نامه هاي اداري
  علم تجويد قرآن كريم
  فلسفه حجاب و عفاف

  امربه معروف ونهي ازمنكر

  :بخش دوم
آشنايي با برخي مفاهيم و ارزشهاي  

  سازماني

  مديريت اخالقي
 شهروندمداري

  طرح تكريم ارباب رجوع
  فرهنگ سازماني

  مديريت و ارتباطات سازماني
  اصول كار تيمي

 حل مسئله

   :م سو جلد
ها  آشنايي با دستورالعمل

اختصاصي  هايآيين نامه و
  زشكيدانشگاه هاي علوم پ

  : بخش اول
  آشنايي با دستورالعمل ها و

آيين نامه هاي اختصاصي دانشگاه 
 هاي علوم پزشكي

  كارمندان غير هيئت علميآيين نامه اداري استخدامي و تشكيالتي
  دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازي منابع انساني

 آيين نامه مالي ومعامالتي

  نظام نوين اداره اموربيمارستانهاآيين نامه ضوابط اجرايي طرح  
  آشنايي با حاكميت باليني

  برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي و شهري

  : بخش دوم
  آشنايي با برخي قوانين و

  آيين نامه هاي عمومي كشور

  قانون رسيدگي به تخلفات اداري
  آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري

  قانون گزينش كشورآشنايي با
  آيين نامه اجرايي قانون گزينش كشور



  "برنامه درسي دوره آموزشي"

  : عنوان دوره آموزشي
  آشنايي با مباحث حاكميتي جمهوري اسالمي ايران

   :نوع دوره
  مجموعه آموزش هاي توجيهي بدو خدمت

  :هدف آموزش
هوري اسالمي ايران و اصول مندرج در قانون اساسي آشنا با ساختار نظام و دولت جم از شركت كنندگان انتظار مي رود 

 .شوند
  : شرايط شركت كنندگان
  كارمندان جديد االستخدام

  : نوع آموزش
 الزامي

  حداقل مدرك تحصيلي ديپلم :تحصيلي مدرك
  تمامي رشته ها :شغلي  رشته

   :مدت آموزش به ساعت
  تئوري ساعت 12

  :سرفصلهاي آموزش
  مقدمه

  تعاريف و مباني نظري، اهداف هاي رفتاري ت قانوني،كليات، مستندا
 شنايي با سازمان كار و مديريت جمهوري اسالمي ايرانآ

  در قانون اساسي) در مفهوم حاكميت (آشنايي با ساختار دولت
  درقانون اساسي) درمفهوم حكومت(آشنايي با ساختار اجرايي دولت

  ولت جمهوري اسالمي ايرانآشنايي با سازمان كار وتشكيالت اداري واجرايي د
  آشنايي با نظام هاي مديريتي در جمهوري اسالمي ايران

  حضوري  يا غير حضوري و با انتخاب كميته آموزش و توانمندسازي دانشگاه :شيوه اجراي آموزش

  :روش ارائه محتوي
  آموزش مجازي –) سخنراني ( كالس درس

  آزمون كتبي : معيار ارزشيابي
  :شرايط مدرسين

حداقل مدرك تحصيلي مرتبط كارشناسي ارشد و ترجيحاً داراي سابقه كاري مرتبط با تشخيص و انتخاب كميته آموزش و  
  توانمندسازي دانشگاه

   :مجريان آموزش
  موسسات مورد تاييد كميته آموزش و توانمندسازي دانشگاه يا  واحدهاي آموزش دانشگاه علوم پزشكي

  
  
  



  "برنامه درسي دوره آموزشي"

  : عنوان دوره آموزشي
  آشنايي با مباحث تكميلي و توانمنديهاي عمومي

   :نوع دوره
  مجموعه آموزش هاي توجيهي بدو خدمت

  :هدف آموزش
، فلسفه حجاب و عفاف ،علم تجويد قرآن كريم ،نامه هاي اداري كليات مربوط به انواع با از شركت كنندگان انتظار مي رود 

 .آشنا شوند امربه معروف ونهي ازمنكر
  : شرايط شركت كنندگان
  كارمندان جديد االستخدام

  : نوع آموزش
 الزامي

  حداقل مدرك تحصيلي ديپلم :تحصيلي مدرك
  تمامي رشته ها :شغلي  رشته

   :مدت آموزش به ساعت
  تئوري ساعت 12

  :سرفصلهاي آموزش
  مقدمه

  يتعاريف و مباني نظر، اهداف هاي رفتاري كليات، مستندات قانوني،
  شناخت نامه هاي اداري
  علم تجويد قرآن كريم
  فلسفه حجاب و عفاف

  امربه معروف ونهي ازمنكر

  حضوري  يا غير حضوري و با انتخاب كميته آموزش و توانمندسازي دانشگاه :شيوه اجراي آموزش

  :روش ارائه محتوي
  آموزش مجازي –) سخنراني ( كالس درس

  آزمون كتبي : معيار ارزشيابي
  :يط مدرسينشرا

حداقل مدرك تحصيلي مرتبط كارشناسي ارشد و ترجيحاً داراي سابقه كاري مرتبط با تشخيص و انتخاب كميته آموزش و  
  توانمندسازي دانشگاه

   :مجريان آموزش
  موسسات مورد تاييد كميته آموزش و توانمندسازي دانشگاه يا  واحدهاي آموزش دانشگاه علوم پزشكي

  
  



  "دوره آموزشيبرنامه درسي "

  : عنوان دوره آموزشي
  آشنايي با برخي مفاهيم و ارزشهاي سازماني

   :نوع دوره
  مجموعه آموزش هاي توجيهي بدو خدمت

  :هدف آموزش
مديريت و ارتباطات ، فرهنگ سازماني، طرح تكريم ارباب رجوع، شهروندمداريبا اصول  از شركت كنندگان انتظار مي رود 

 .آشنا شوندحل مسئلهو  مياصول كار تي،سازماني
  : شرايط شركت كنندگان
  كارمندان جديد االستخدام

  : نوع آموزش
  الزامي

  حداقل مدرك تحصيلي ديپلم :تحصيلي مدرك
  تمامي رشته ها :شغلي  رشته

   :مدت آموزش به ساعت
  تئوري ساعت 36

  :سرفصلهاي آموزش
  مقدمه

  يف و مباني نظريتعار، اهداف هاي رفتاري كليات، مستندات قانوني،
 شهروندمداري

  طرح تكريم ارباب رجوع
  فرهنگ سازماني

  مديريت و ارتباطات سازماني
  اصول كار تيمي

   حل مسئله
حضوري  يا غير حضوري و با انتخاب كميته آموزش و توانمندسازي  :شيوه اجراي آموزش

    دانشگاه

  :روش ارائه محتوي
    آموزش مجازي –) سخنراني ( كالس درس

    آزمون كتبي : ار ارزشيابيمعي
  :شرايط مدرسين

حداقل مدرك تحصيلي مرتبط كارشناسي ارشد و ترجيحاً داراي سابقه كاري مرتبط با تشخيص  
 و انتخاب كميته آموزش و توانمندسازي دانشگاه

  

   :مجريان آموزش
  ندسازي دانشگاهموسسات مورد تاييد كميته آموزش و توانم يا  واحدهاي آموزش دانشگاه علوم پزشكي



  
  "برنامه درسي دوره آموزشي"

  : عنوان دوره آموزشي
دانشگاه هاي علوم اختصاصي  هايآيين نامه ها و آشنايي با دستورالعمل

 پزشكي

   :نوع دوره
  مجموعه آموزش هاي توجيهي بدو خدمت

  :هدف آموزش
اختصاصي دانشگاه آشنا .... موزشي، مالي وبا قوانين و مقررات اداري استخدامي، آ از شركت كنندگان انتظار مي رود 

  .شوند
  : شرايط شركت كنندگان
  كارمندان جديد االستخدام

  : نوع آموزش
  الزامي

  حداقل مدرك تحصيلي ديپلم :تحصيلي مدرك
  تمامي رشته ها :شغلي  رشته

   :مدت آموزش به ساعت
  تئوري ساعت 24

  :سرفصلهاي آموزش
 مقدمه

  و تشكيالتي كارمندان غير هيئت علميآيين نامه اداري استخدامي 
  دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازي منابع انساني 

 آيين نامه مالي ومعامالتي

  آيين نامه ضوابط اجرايي طرح  نظام نوين اداره اموربيمارستانها
  آشنايي با حاكميت باليني

  برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي و شهري

    وري  يا غير حضوري و با انتخاب كميته آموزش و توانمندسازي دانشگاهحض :شيوه اجراي آموزش

  :روش ارائه محتوي
    آموزش مجازي –) سخنراني ( كالس درس

    آزمون كتبي : معيار ارزشيابي
  :شرايط مدرسين

ته حداقل مدرك تحصيلي مرتبط كارشناسي ارشد و ترجيحاً داراي سابقه كاري مرتبط با تشخيص و انتخاب كمي 
 آموزش و توانمندسازي دانشگاه

  

   :مجريان آموزش
  موسسات مورد تاييد كميته آموزش و توانمندسازي دانشگاه يا  واحدهاي آموزش دانشگاه علوم پزشكي



  
  

  "برنامه درسي دوره آموزشي"

  : عنوان دوره آموزشي
  آشنايي با برخي قوانين وآيين نامه هاي عمومي كشور

   :نوع دوره
  ش هاي توجيهي بدو خدمتمجموعه آموز

  :هدف آموزش
  .طي اين دوره با قوانين و مقررات مربوط به تخلفات اداري و گزينش آشنا شوند از شركت كنندگان انتظار مي رود 

  : شرايط شركت كنندگان
  كارمندان جديد االستخدام

  : نوع آموزش
  الزامي

  حداقل مدرك تحصيلي ديپلم :تحصيلي مدرك
  ي رشته هاتمام :شغلي  رشته

   :مدت آموزش به ساعت
  تئوري ساعت 16

  :سرفصلهاي آموزش
  مقدمه

  تعاريف و مباني نظري، اهداف هاي رفتاري كليات، مستندات قانوني،
  قانون رسيدگي به تخلفات اداري

  آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري
  آشنايي با قانون گزينش كشور

  نش كشورآيين نامه اجرايي قانون گزي

  حضوري  يا غير حضوري و با انتخاب كميته آموزش و توانمندسازي دانشگاه :شيوه اجراي آموزش

  :روش ارائه محتوي
  آموزش مجازي –) سخنراني( كالس درس

  : معيار ارزشيابي
  آزمون كتبي 

  :شرايط مدرسين
رتبط با تشخيص و انتخاب كميته آموزش و حداقل مدرك تحصيلي مرتبط كارشناسي ارشد و ترجيحاً داراي سابقه كاري م 

  توانمندسازي دانشگاه

   :مجريان آموزش
  موسسات مورد تاييد كميته آموزش و توانمندسازي دانشگاه يا  واحدهاي آموزش دانشگاه علوم پزشكي
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