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  بسمه تعالي
  

  10/5/91دانشگاه مورخ  و توانمندسازي كميته اجرايي آموزش
  

در دفتـر معاونـت    10/5/91 صبح مورخ 30/10س ساعت شنبه رأ چهاردر روز دانشگاه  و توانمندسازي اجرايي آموزشجلسه كميته  ينومس

  .تشكيل گرديد اعضاي كميتهبا حضور  توسعه مديريت و  منابع دانشگاه
مفـاد دسـتورالعمل نظـام آمـوزش و     سپس آقاي مهدي حاجي نوروزي دبير كميتـه  . لسه با تالوت آياتي از كالم اله مجيد آغاز گرديدابتدا جدر 

مطرح كه مـورد تبـادل نظـر و بحـث و بررسـي       آئين نامه اداري استخدامي اعضاء غير هيأت علمي دانشگاهها را 46توانمند سازي موضوع ماده 
  . تاعضاء كميته قرار گرف

  

  :مطرح گرديد زير در راستاي دستور كار جلسه موضوعات سپس

  

در خصوص بررسي و پيشنهاد اعتبارات مورد نياز جهت پيشبرد برنامه هاي آموزش و توانمندسازي و پـيش بينـي در بودجـه سـاالنه      .1
ز واحـدها پـس از تأييـد و امضـاء     از وظايف كميته آموزش و توانمندسازي دانشگاه، مقرر گرديد دوره هاي مـورد نيـا   5موضوع رديف 

سـقف يـك درصـد از    تـا   برگـزاري  هـاي  هزينهباالترين مقام مسئول واحد و همچنين تأييد و تصويب كميته آموزش و توانمندسازي 
 .اعتبارات تعيين شده در تفاهم نامه ساالنه بودجه هزينه گردد

  
نياز جهت برگزاري دوره هـاي آموزشـي كـه توسـط واحـد آمـوزش و       مقرر گرديد مديريت بودجه و برنامه اي دانشگاه اعتبارات مورد  .2

توانمندسازي دانشگاه يا ساير واحدهاي ديگر پيشنهاد و به تصويب كميته رسيده و بصورت متمركز اجرا مي گردد را بصورت متمركـز  
 .تأمين نمايد

 

مـي باشـند قبـل از    ت در دوره هـاي مـذكور   مقرر گرديد در خصوص شركت در دوره هاي آموزش مداوم، كاركناني كه مجاز به شـرك  .3
يد هماهنگي الزم را با كارشناس آموزش و توانمند سازي محل خدمت خود بعمل آورده و پس از شـركت در دوره ،  شركت در دوره با

توانمندسـازي  دستورالعمل نظام آمـوزش و   36ماده  4با رعايت تبصره  گواهينامه پايان دوره پس از تأييد باالترين مقام مسئول واحد
 .قابل محاسبه در امتيازات آموزش ضمن خدمت خواهدبود منابع انساني

  
 

نظام آموزش و توانمند سازي كاركنان، دوره هاي آموزشي مجوز دار و مورد تأييد را كه فـرد قبـل از    دستورالعمل 10با توجه به ماده  .4
ش باشد و حد نصاب امتياز را در آزمون دوره كسب نموده باشـد  تاريخ استخدام گذرانده در صورتيكه مطابق نيازهاي آموزشي شغلي ا

 .قابل لحاظ در شناسنامه آموزشي كارمند مي باشد

 

 

نظام جديد آموزش و توانمند سازي كاركنان، كارمنداني كه جهت شركت در دوره هاي آموزشي معرفـي ميگردنـد در    6مطابق با بند  .5
 .وره يا غيبت بيش از حد مجاز مكلف به پرداخت هزينه اجراي دوره مي باشندصورت عدم كسب نمره قبولي در آزمون پايان د
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ويژه ) 11/4/91 -1357نامه شماره  معاونت دانشجويي دانشگاهپيشنهادي ( مهدويت و فرهنگ انتظاربا برگزاري دوره آموزشي  .6

رات فرهنگي معاونـت دانشـجويي اختصـاص داده    محل اعتبا هزينه اجراي دوره ازكليه كاركنان دانشگاه موافقت گرديد و مقرر گرديد 
 .شود

 

 :تصميمات زير اتخاذ گرديد معاونت آموزشي دانشگاهدر خصوص دوره هاي آموزشي پيشنهادي  .7

موافقـت قـرار   مشـاركت دارنـد مـورد    دانشـجويان  براي كارشناساني كه در امر تدريس عملي يا نظري : روشها و فنون تدريس �

  .گرفت

نقـش   هاي دانشـجويان  گروه شغلي كه در طراحي و اجراي آزمون جهت فقط: تربيتي -سنجش و اندازه گيري در علوم آموزشي �
 .دارند مجاز به شركت در دوره مي باشند

فهرست اسامي مشمول بايد توسـط نماينـده معاونـت آموزشـي قبـل از برگـزاري دوره بـه كميتـه اجرايـي آمـوزش و                :تبصره

  .ازي ارائه گرددتوانمند س

 .موافقت گرديد: آموزش برنامه سماء �

 .موافقت گرديد: برنامه ريزي آموزشي و درسي �

 .موافقت گرديد: مسائل جوانان و چگونگي نحوه ارتباط با دانشجويان �

 .گرديدن موافقت: آموزشيي تكنولوژِ �

 .موافقت نگرديد: طراحي نظامهاي آموزشي �

  

  .در پايان جلسه با ذكر صلوات خاتمه يافت.                                                   

  

  مهدي حاجي نوروزي        محمد واحدي پور                                                  دكتر مهرداد فرزندي پور            
  مسئول آموزش ضمن خدمت كاركنان دانشگاه    گاه  مديرتوسعه و منابع انساني دانشو منابع دانشگاه       معاون توسعه مديريت     

  كميته دبير                                       عضو كميته                                      رئيس جلسه                    
  

محبوبه قربان پور                                                                                              افاضل محمدرضا               
  كارشناس آموزش ضمن خدمت كاركنان                                      نماينده رئيس دانشگاه عضو هيئت علمي   

  عضو كميته                                                      عضو كميته               
                    رضا رضايي                                        

        سرپرست دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه             

  عضو كميته      
  :مدعوين جلسه

 نماينده مديريت بودجه و برنامه اي دانشگاه: خانم اشرف سلطاني فر .1

  نماينده معاونت آموزشي دانشگاه: خانم طيبه صبوري .2
  :غايبين

  شوراي آموزش مداوم دانشگاه  دبير: دكتر محمد علي صباآقاي  .1
 


