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- آموزش کارکنان

بسته های آموزشی
صرفاً کارکنانی مجاز به شرکت در آزمون می باشند که 

را در آزمون های قبلی   % 60حدنصاب نمره قبولی 

کسب نکرده و یا تاکنون موفق به شرکت در آزمون 

.نشده اند

صرفاً کارکنانی مجاز به شرکت در آزمون می باشند که 

را در آزمون های قبلی   % 60حدنصاب نمره قبولی 

کسب نکرده و یا تاکنون موفق به شرکت در آزمون 

.نشده اند

....

  زیر 2داوطلبان شرکت کننده در  آزمون الزم است ردیف 

نویس تقویم را مطالعه و بر اساس آن نسبت به تکمیل دفترچه 

گزارش شناخت دوره توجیهی اقدام نمایند ضمناً کارکنانی که 

را در آزمونهای قبلی کسب نکرده  و % 60حد نصاب نمره قبولی 

یا تاکنون موفق به شرکت در آزمون نشده اند مجاز به شرکت 

.در آزمون  می باشند

1400تقویم زمانبندی دوره های آموزشی ویژه خرداد ماه سال 

گروه آموزش  و  توسعه کارکنان مدیریت منابع انسانی دانشگاه

گروه هدفنوع دورهعنوان دورهردیف

مدت به ساعت

تاریخ شروع دورهمنابع
تاریخ پایان 

دوره
ساعت/روز



 

سطوح طبقاتی مدیران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شامل- 1

رئیس دانشگاه ومعاونین دانشگاه: مدیران عالی 

روسای دانشکده ها و معاونین آنان-روسای مراکز آموزشی درمانی-معاونین شبکه ها-مدیران شبکه ها-روسای بیمارستانهای شهرستانهای تابعه-مدیر خدمات پرستاری-مدیران بیمارستانها-مدیران ومعاونین مدیران: مدیران میانی

مدیر - سوپر وایزر آموزشی و در گردش- سرپرستار-رئیس امور عمومی-رئیس امور اداری- رئیس حسابداری-رئیس خدمات پرستاری- (پزشکان رئیس مرکز)روسای مراکز بهداشتی درمانی -روسای گروهها-روسای ادارات:  مدیران پایه

(پزشک )رئیس زایشگاه-آموزشگاه بهورزی 

وسایر پستهای سازمانی  (فوریتهای پزشکی)مسئول پایگاه -ماما مسئول –مسئول انبار - مسئول امور اداری- مسئول کارگزینی - مسئول حسابداری-کارگزین مسئول-حسابدار مسئول -معاون اداره - کارشناس مسئول : سرپرستان

-2دارای عناوین مسئول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

اقدام و حداکثر یک  (بارگذاری در سایت مدیریت منابع انسانی)شرکت کنندگان در دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان می بایست از تاریخ اطالع رسانی تقویم آموزشی، نسبت به تکمیل دفترچه گزارش شناخت دوره توجیهی بدو خدمت 

همچنین .  نسبت به ارائه گزارش مربوطه اقدام ننمایند، مجدداً ملزم به شرکت در دوره آتی خواهند بود1400/03/17بدیهی است کارکنانی که تا تاریخ . هفته پس از طی دوره، دفترچه مزبور را تحویل رابط محترم آموزش محل خدمت نمایند

.   نتایج ارزشیابی گزارش مربوطه را به تفکیک طی نامه رسمی به این مدیریت اعالم نمایند1400/04/10رابطین محترم آموزشی می بایست حداکثر تا تاریخ 

شرکت داوطلبان در آزمونها می بایست  صرفاً در تاریخ های اعالم شده صورت پذیرد، یاد آور می گردد کارکنانی مجاز به شرکت در آزمون می باشند که پست یا ابالغ انشائی آنان در گروه هدف قرار داشته باشد همچنین تاکنون موفق - 3

.را در آزمون قبلی کسب نکرده اند  (%60)به شرکت در آزمون نشده یا حد نصاب  نمره قبولی 

. بسته های آموزشی مراجعه نمایند- منوی آموزش کارکنان - مدیریت منابع انسانی - جهت بهره برداری از فایل دوره آموزشی مربوطه به آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 4

 ، آزمون های الکترونیکیhttp://amoozesh.mui.ac.ir:  آدرس الکترونیکی جهت شرکت در آزمون - 5


