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  اگر مي خواهيد كاركنانتان بزرگ بينديشند ،گام هاي بزرگ برداريد                    

موزش كاركنان موثرترين ابزار مديران براي مقابله با تغييرات محيطي بوده و ضامن ارائه مناسب خدمات ، آ
بخصوص در سازمانهاي خدماتي و دولتي است اگر اين آموزش بطور منظم و هدفمند و براي نيازهاي واقعي 

ء مي بخشد بلكه بهبود مهارتهاي مديران كاركنان تدوين و اجرا شود ، نه تنها عملكرد كاركنان و سازمان را ارتقا
  .و افزايش رضايت كاركنان و ارباب رجوع را نيز در پي خواهد داشت

ها عالوه بر نقش محوري در توسعه علم و پيشرفت و آباداني كشور، وظيفه تربيت نيروي انساني متعهد  دانشگاه 
ها بايد متفاوت و در جهت  ساير دستگاهها با  بدين جهت نحوه اداره دانشگاه. و متخصص را نيز دارند

  .هايشان اختيارات خاصي داشته باشند تا بتوانند با چابكي و نشاط اهداف مورد نظر را پيش ببرند مأموريت

 بعد سازماني مطرح مي باشد ، اين امر هم از بعد فردي و هم از. آموزش وسيله اي براي افزايش كارايي است 
  .قاي كيفيت كاركنان و سازمان مي شود بعبارت ديگر آموزش سبب ارت

  :منافع آموزش براي افراد 

هر فرد دوست دارد احساس كند در شغلي كه انجام مي دهد شايسته است با آموزش به اين احساس شايستگي 
  .آموزش باعث انگيزش ، ايجاد مهارت و افزايش دانش مي شود. كمك مي كند 

  :منافع آموزش براي سازمان 

اين امر خود، باعث . رزش آموزش كمك به سازمان است تا در رسيدن به اهداف خود موفق گردد بزرگترين ا
  .افزايش بهره وري ، كاهش اشتباهات، حوادث ، ضايعات و استاندارد سازي در محيط  كار  مي شود

بدين ترتيب  .آموزش حرفه اي پي در پي بطور معني داري پتانسيل تاثيرگذاري بر عمليات حرفه اي را داراست 
  .در كاركنان حس همكاري و روحيه همبستگي ايجاد مي شود و اين امر جايگرين رقابت ميان افراد مي شود 

سازمان برنامه هاي آموزشي كاركنان را اجرا مي كند تا از اين طريق شكافهاي موجود در دانش ، اطالعات و 
گاه آموزشهاي كاركنان براي آگاهي آنها . ن بردارد مهارتهاي كاركنان را پر كند يا نقاط ضعف آنان را از ميا

در هر حال اين آموزشها سبب تكميل و انسجام بخشي به . نسبت به فناوري جديد و كاربردهاي آن است 
   .آموخته هاي قبلي كاركنان مي شود 
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حسابداري به همين منظور در راستاي اجراي تكاليف مقرر در برنامه چهارم توسعه و لزوم بكارگيري روش 
تعهدي در دانشگاههاي علوم پزشكي و ضرورت ساماندهي و تجانس بين فعاليتها و لزوم رويكرد سيستمي و 
تعيين حدود اختيارات و تقسيم كار و مسئوليت در واحد امور مالي مجموعه اي تحت عنوان نظام نوين مالي 

  .تدوين گرديد 

نظر لزوم آشنايي با اين  روش را حائز اهميت نمود و اجراي صحيح و مطلوب برنامه ها و سياستهاي مورد 
دانشگاهها را برآن داشت تا دوره هاي آموزشي متعدد درخصوص آشنايي با اين روش حسابداري برگزار 

  .نمايند

كاركنان ماهر و آموزش ديده ، سازماني با كيفيت مي سازند و آموزشي كه موجب افزايش دانش ، آگاهي و 
، و كارايي كاركنان. ر خواهد داشت يدگاههاي كاركنان  شود در افزايش كيفيت كار آنان تاثيمهارتها و بهبود د

  .كارايي سازمان را تسهيل مي كند 

  :اهداف كلي برنامه هاي آموزشي كاركنان بطور خالصه

  رشد شخصيت ، ارزشها و اخالقيات براي رسيدن به يك نظام مطلوب -1

  ردي ، براي بهبود عملكرد شغليتوسعه مهارتها و تواناييهاي ف -2

  آشناسازي كاركنان با نظامها ، رويه ها و روشهاي كاري جديد -3

  .كمك به كاركنان و تازه كاران تا با وظايف ويژه شغل و سازمان آشنا شوند  -4

  بهبود عملكرد كاركنان -5

  بروز شكوفايي مهارتهاي كاركنان -6

  ه اي براي افزايش تواناييهاي شغليارتقاء سطح دانش و معلومات شغل و حرف -7

  حل مشكالت و مسائل شغلي-8

  آماده سازي براي ارتقاء و پيشرفت -9

  راهنمايي براي كارمندان جديد -10
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  همگام شدن با تغييرات سريع فناوري -11

  مطلع كردن افراد از وظايف و مسئوليتها -12

  ايجاد تغييرات كيفي و نيروي انساني -13

  تصميم گيري افزايش قدرت -14

  :قوانين كشوري

قانون خدمات كشوري  سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح كارايي و اثر بخشي  58به استناد ماده
،نظام آموزش كارمندان دستگاههاي اجرايي را به گونه اي طراحي نمايد كه همراه با  دستگاههاي اجرائي

،انگيزه هاي الزم را جهت مشاركت مستمر  مورد نظر،مهارت و نگرش كارمندان با شغل  متناسب ساختن دانش
 كارمندان در فرآيند تامين نمايد به نحوي كه رابطه اي بين ارتقاء كارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و

  .از حداقل سرانه ساعت آموزشي بر اساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند

دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون ونظام آموزش ،  قانون خدمات كشوري 59ماده طبق 
  .،برنامه هاي آموزشي كارمندان خود را تدوين نمايند  كارمندان دولت

دستگاههاي اجرايي مي توانند در قالب برنامه هاي آموزشي مصوب براي اجراء دوره هاي آموزشي :تبصره
همچنين دستگاههاي مزبور مي  .ها و موسسات آموزش عالي انعقاد قرار داد نمايند د با دانشگاهمورد نيازخو

توانند كليه مراحل طراحي ،اجراء و ارزشيابي دوره هاو فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را به موسسات و 
 د سازمان رسيده باشد،مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي كه صالحيت فني و تخصصي آنها به تايي

  .واگذار نمايند

قانون خدمات كشوري كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازي و افزايش مهارتها و  62به استناد ماده 
دستگاههاي اجرايي شيوه ها و الگوهاي الزم براي افزايش توان و توان  .تواناييهاي شغلي خود اقدام نمايند

  .را كه توسط سازمان تهيه و ابالغ مي شود به مورد اجراء خواهند گذاردسنجي مداوم كارمندان خود 
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  :قانون برنامه پنجم توسعه20ماده

كارآفرين، ، خالق و  مدار ، دانش سازي براي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد الف ـ به منظور زمينه  
  : دولت مجاز استتوسعه كمي و كيفي  باهدف ، افزاري نرم منطبق با نيازهاي نهضت

هاي  هاي آموزشي و هزينه هزينه سرانه تربيت نيروي انساني متخصص مورد تقاضاي كشور بر اساس هزينه
ريزي عملياتي براي هر دانشگاه و  خدمات پژوهشي، تحقيقاتي و فناوري مورد حمايت را در چارچوب بودجه

  .النه تأمين كندمؤسسه آموزشي، تحقيقاتي و فناوري دولتي محاسبه و به طور سا

در همين راستا دانشگاه علوم پزشكي لزوم زمانبر بودن دوره هاي آموزشي ، وبا عنايت به اين موارد قانوني 
با  براي ارتقاء سطح كارايي وافزايش مهارتها وتوانمندي  پرسنل امور مالي، كاشان خدمات بهداشتي درمانيو

گذاشته  اين مهم را  در تمامي سطوح   به اجرا طراحي فرايندي مطلوب و اثر بخش كه در زير ارائه گرديده 
   .است
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  .در پيشبرد اهداف سازمان گام بلندي بردارد ،دانشگاه توانست با برگزاري كالسهاي متعدد آموزشي با اجراي اين فرايند

 آموزشي برگزار شده  مديريت امور مالي دانشگاه علوم پزشكي كاشانليست دوره هاي 

ف
ردي

 

 آموزش ويژه فهرست عنوان كالسهاي آموزشي
سال اجراي 

 دوره
ساعت 
 دوره

تعداد افراد شركت 
 كننده

 حسابداري دولتي مقدماتي 1
كليه پرسنل
 حسابداري

1384 120 50 

 حسابداري قيمت تمام شده 2
كليه پرسنل
 حسابداري

1386 44 70 

 قوانين و مقرارت مالي 3
كليه پرسنل
 حسابداري

1388 40 82 

 80 18 1388 حسابدار كارگاه آموزشي نظام نوين مالي  4

 25 24 1389 حسابدار نرم افزار جامع نظام نوين مالي 5

  70  6 1389 پرسنل واحد درآمد قوانين و مقررات سازمانهاي بيمه اي 6

 25 20 1389 پرسنل واحد درآمد در نظام نوين ماليانجام ثبت درآمدي  7

 25 16 1389 پرسنل واحد درآمد كارگاه درآمد اختصاصي 8

 30 20 1389 پرسنل واحد درآمد نسبتهاي درآمدي نظام نوين مالي 9

 50 20 1389 حسابدار 1مباني حسابداري  10

 50 30 1389 حسابدار 2مباني حسابداري  11

  5 16 1389 حسابدار عملياتيبودجه ريزي  12

 5 8 1389 حسابدار چالشهاي اجرايي استقرار حسابداري تعهدي 13

 30  24 1390پرسنل واحد رسيدگي فرآيند رسيدگي در پايش عملكرد مالي در نظام نوين مالي 14

 45 20 1390 حسابدار حسابداري مديريت  15

 40 40 1390 حسابدار گردش عمليات مالي در نظام نوين مالي  16

 30 40 1390 حسابدار فرآيندكنترل هزينه و تعهدات در نظام نوين مالي 17

 7 20 1390 حسابدار امين اموال )كاالي سرمايه اي (اموال در نظام نوين مالي  18

 25 20 1390 انبار دار مديريت موجودي كاال در نظام نوين مالي 19

20      
 744 546 جمع كل
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نقدي به استقرار نظام نوين مالي در چهار فاز طراحي و فاز اول آن كه تغيير رويه حسابداري از  به اينكهبا عنايت 
ري دوره هاي متعدد آموزشي با موفقيت كامل اجرا گرديده و اين مديريت جهت تعهدي بوده از طريق برگزا

،در نظر دارد نسبت به بر گزاري دوره هاي آموزشي  بستر سازي فاز دوم كه همان قيمت تمام شده مي باشد
دوره هاي مربوط تخصصي ويژه فاز دوم به شرح ذيل اقدام نمايد كه اميدواريم تا پايان سال جاري با برگزاري 

  .شاهد به ثمر نشستن اهداف اجرايي برنامه هاي مربو طه باشيم

  1391ليست دوره هاي آموزشي پيشنهادي مديريت امور مالي در سال 

  تجزيه و تحليل اعتبارات و پايش عملكرد در نرم افزار نظام نوين مالي -1

 بررسي ارتباط سرفصل هاي حسابداري در ترازهاي كل و معين نرم افزار نظام نوين مالي با يكديگر -2

 آموزش اخذ گزارشات متعدد از نرم افزار نظام نوين مالي-3

 آموزش تهيه صورتهاي مالي و تجزيه و تحليل آن در ستاد -4

 تهيه صورت مغايرت بانكي-5

  قانون هيات امناء دانشگاهها –ديوان محاسبات  –مروري بر قانون برنامه پنجم توسعه -6

 بررسي قوانين و مقررات مالي-7

 مروري بر آيين نامه مالي و معامالتي-8

 مالياجراي كنترلهاي داخلي در امور -9

  مالي ربررسي و نظارت بر اسناد امو-10

  چگونگي فرآيند بودجه ريزي در دانشگاه و ارتباط آن با نظام نوين مالي -11

  آموزش درآمدها و فرآيندهاي مربوط به آن در نظام نوين مالي -12
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روح متعالي را پويايي هر سازمان در گرو توجه به رشد و تعالي نيروي انساني سازمان است اين توجه حاكميت 
بر محيط كاري به وجود مي آورد و در نتيجه زمينه سرمايه گذاري روي انسانها  را با پرورش و تقويت 

  .تواناييهاي آنها فراهم مي آورد 

اميد است اين مديريت با كمك و ياري خداوند و حمايتهاي الزم و بموقع رياست دانشگاه بتواند به اين مهم  
  .  دست يابد

  

  

  

  

  

 


