
 مباحث بسته آموزشی توجیهی بدو خدمتو ساعات  عناوین
 مدت به ساعت سرفصل ها ردیف 

 حاکمیتی جمهوري اسالمی ایران آشنایی با مباحث  ساعت 
 آشنایی با مباحث تکمیلی و توانمندیهاي عمومی ساعت 
 آشنایی با برخی مفاهیم و ارزشهاي سازمانی  ساعت 
 مل ها وآیین نامه هاي اختصاصی دانشگاه هاي علوم پزشکیآشنایی با دستورالع  ساعت 
 آشنایی با برخی قوانین وآیین نامه هاي عمومی کشور  ساعت 

 سرفصل مباحث بسته آموزشی توجیهی بدو خدمت

 :اول  جلد
 حاکمیتی جمهوري اسالمی ایران آشنایی با مباحث 

 می ایرانجمهوري اسال شنایی با سازمان کار و مدیریتآ
 در قانون اساسی) در مفهوم حاکمیت (آشنایی با ساختار دولت

 درقانون اساسی) درمفهوم حکومت(آشنایی با ساختار اجرایی دولت
سازمان کاروتشکیالت اداري واجرایی دولت جمهوري اسالمی آشنایی با

 ایران

 آشنایی با نظام هاي مدیریتی در جمهوري اسالمی ایران
 و دانشگاهگزارش شناخت کارمندان از شغل  -ائمضم

 :دوم  جلد
آشنایی با مباحث  

مفاهیم و  ،توانمندیهاي عمومی
 ارزشهاي سازمانی

 : بخش اول
آشنایی با مباحث تکمیلی و 

 توانمندیهاي عمومی

 شناخت نامه هاي اداري
 علم تجوید قرآن کریم
 فلسفه حجاب و عفاف

 امربه معروف ونهی ازمنکر

 :بخش دوم
آشنایی با برخی مفاهیم و ارزشهاي  

 سازمانی

 مدیریت اخالقی
 شهروندمداري

 طرح تکریم ارباب رجوع
 فرهنگ سازمانی

 مدیریت و ارتباطات سازمانی
 اصول کار تیمی

 حل مسئله

  :م سو جلد
ها  آشنایی با دستورالعمل

اختصاصی  هايآیین نامه و
 زشکیدانشگاه هاي علوم پ

 : بخش اول
 آشنایی با دستورالعمل ها و

آیین نامه هاي اختصاصی دانشگاه 
 هاي علوم پزشکی

 کارمندان غیر هیئت علمیآیین نامه اداري استخدامی و تشکیالتی 
 دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازي منابع انسانی

 آیین نامه مالی ومعامالتی

 نظام نوین اداره اموربیمارستانهاآیین نامه ضوابط اجرایی طرح  
 آشنایی با حاکمیت بالینی

 برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی و شهري

 : بخش دوم
 آشنایی با برخی قوانین و

 آیین نامه هاي عمومی کشور

 قانون رسیدگی به تخلفات اداري
 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداري

 قانون گزینش کشورآشنایی با 
 آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور



 "برنامه درسی دوره آموزشی"

 : عنوان دوره آموزشی
 آشنایی با مباحث حاکمیتی جمهوري اسالمی ایران

  :نوع دوره
 مجموعه آموزش هاي توجیهی بدو خدمت

 :هدف آموزش
هوري اسالمی ایران و اصول مندرج در قانون اساسی آشنا با ساختار نظام و دولت جم از شرکت کنندگان انتظار می رود 

 .شوند
 : شرایط شرکت کنندگان

 کارمندان جدید االستخدام
 : نوع آموزش

 الزامی
 حداقل مدرك تحصیلی دیپلم :تحصیلی مدرك
 تمامی رشته ها :شغلی  رشته

  :مدت آموزش به ساعت
 تئوري ساعت 12

 :سرفصلهاي آموزش
 مقدمه

 تعاریف و مبانی نظري، اهداف هاي رفتاري ت قانونی،کلیات، مستندا
 شنایی با سازمان کار و مدیریت جمهوري اسالمی ایرانآ

 در قانون اساسی) در مفهوم حاکمیت (آشنایی با ساختار دولت
 درقانون اساسی) درمفهوم حکومت(آشنایی با ساختار اجرایی دولت

 ولت جمهوري اسالمی ایرانآشنایی با سازمان کار وتشکیالت اداري واجرایی د
 آشنایی با نظام هاي مدیریتی در جمهوري اسالمی ایران

 حضوري  یا غیر حضوري و با انتخاب کمیته آموزش و توانمندسازي دانشگاه :شیوه اجراي آموزش

 :روش ارائه محتوي
 آموزش مجازي –) سخنرانی ( کالس درس

 آزمون کتبی : معیار ارزشیابی
 :شرایط مدرسین

حداقل مدرك تحصیلی مرتبط کارشناسی ارشد و ترجیحاً داراي سابقه کاري مرتبط با تشخیص و انتخاب کمیته آموزش و  
 توانمندسازي دانشگاه

  :مجریان آموزش
 موسسات مورد تایید کمیته آموزش و توانمندسازي دانشگاه یا  واحدهاي آموزش دانشگاه علوم پزشکی

 
 
 

 "برنامه درسی دوره آموزشی"



 : عنوان دوره آموزشی
 آشنایی با مباحث تکمیلی و توانمندیهاي عمومی

  :نوع دوره
 مجموعه آموزش هاي توجیهی بدو خدمت

 :هدف آموزش
، فلسفه حجاب و عفاف ،علم تجوید قرآن کریم ،نامه هاي اداري کلیات مربوط به انواع با از شرکت کنندگان انتظار می رود 

 .آشنا شوند امربه معروف ونهی ازمنکر
 : شرایط شرکت کنندگان

 کارمندان جدید االستخدام
 : نوع آموزش

 الزامی
 حداقل مدرك تحصیلی دیپلم :تحصیلی مدرك
 تمامی رشته ها :شغلی  رشته

  :مدت آموزش به ساعت
 تئوري ساعت 12

 :سرفصلهاي آموزش
 مقدمه

 يتعاریف و مبانی نظر، اهداف هاي رفتاري کلیات، مستندات قانونی،
 شناخت نامه هاي اداري

 علم تجوید قرآن کریم
 فلسفه حجاب و عفاف

 امربه معروف ونهی ازمنکر

 حضوري  یا غیر حضوري و با انتخاب کمیته آموزش و توانمندسازي دانشگاه :شیوه اجراي آموزش

 :روش ارائه محتوي
 آموزش مجازي –) سخنرانی ( کالس درس

 آزمون کتبی : معیار ارزشیابی
 :یط مدرسینشرا

حداقل مدرك تحصیلی مرتبط کارشناسی ارشد و ترجیحاً داراي سابقه کاري مرتبط با تشخیص و انتخاب کمیته آموزش و  
 توانمندسازي دانشگاه

  :مجریان آموزش
 موسسات مورد تایید کمیته آموزش و توانمندسازي دانشگاه یا  واحدهاي آموزش دانشگاه علوم پزشکی

 
 

 "دوره آموزشیبرنامه درسی "



 : عنوان دوره آموزشی
 آشنایی با برخی مفاهیم و ارزشهاي سازمانی

  :نوع دوره
 مجموعه آموزش هاي توجیهی بدو خدمت

 :هدف آموزش
مدیریت و ارتباطات ، فرهنگ سازمانی، طرح تکریم ارباب رجوع، شهروندمداريبا اصول  از شرکت کنندگان انتظار می رود 

 .آشنا شوند حل مسئلهو  میاصول کار تی، سازمانی
 : شرایط شرکت کنندگان

 کارمندان جدید االستخدام
 : نوع آموزش

 الزامی

 حداقل مدرك تحصیلی دیپلم :تحصیلی مدرك
 تمامی رشته ها :شغلی  رشته

  :مدت آموزش به ساعت
 تئوري ساعت 36

 :سرفصلهاي آموزش
 مقدمه

 یف و مبانی نظريتعار، اهداف هاي رفتاري کلیات، مستندات قانونی،
 شهروندمداري

 طرح تکریم ارباب رجوع
 فرهنگ سازمانی

 مدیریت و ارتباطات سازمانی
 اصول کار تیمی

  حل مسئله
حضوري  یا غیر حضوري و با انتخاب کمیته آموزش و توانمندسازي  :شیوه اجراي آموزش

  دانشگاه

 :روش ارائه محتوي
  آموزش مجازي –) سخنرانی ( کالس درس

  آزمون کتبی : ار ارزشیابیمعی
 :شرایط مدرسین

حداقل مدرك تحصیلی مرتبط کارشناسی ارشد و ترجیحاً داراي سابقه کاري مرتبط با تشخیص  
 و انتخاب کمیته آموزش و توانمندسازي دانشگاه

 

  :مجریان آموزش
 ندسازي دانشگاهموسسات مورد تایید کمیته آموزش و توانم یا  واحدهاي آموزش دانشگاه علوم پزشکی

 
 "برنامه درسی دوره آموزشی"



 : عنوان دوره آموزشی
دانشگاه هاي علوم اختصاصی  هايآیین نامه ها و آشنایی با دستورالعمل

 پزشکی

  :نوع دوره
 مجموعه آموزش هاي توجیهی بدو خدمت

 :هدف آموزش
اختصاصی دانشگاه آشنا .... موزشی، مالی وبا قوانین و مقررات اداري استخدامی، آ از شرکت کنندگان انتظار می رود 

 .شوند
 : شرایط شرکت کنندگان

 کارمندان جدید االستخدام
 : نوع آموزش

 الزامی

 حداقل مدرك تحصیلی دیپلم :تحصیلی مدرك
 تمامی رشته ها :شغلی  رشته

  :مدت آموزش به ساعت
 تئوري ساعت 24

 :سرفصلهاي آموزش
 مقدمه

 و تشکیالتی کارمندان غیر هیئت علمیآیین نامه اداري استخدامی 
 دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازي منابع انسانی 

 آیین نامه مالی ومعامالتی
 آیین نامه ضوابط اجرایی طرح  نظام نوین اداره اموربیمارستانها

 آشنایی با حاکمیت بالینی
 برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی و شهري

  وري  یا غیر حضوري و با انتخاب کمیته آموزش و توانمندسازي دانشگاهحض :شیوه اجراي آموزش

 :روش ارائه محتوي
  آموزش مجازي –) سخنرانی ( کالس درس

  آزمون کتبی : معیار ارزشیابی
 :شرایط مدرسین

ته حداقل مدرك تحصیلی مرتبط کارشناسی ارشد و ترجیحاً داراي سابقه کاري مرتبط با تشخیص و انتخاب کمی 
 آموزش و توانمندسازي دانشگاه

 

  :مجریان آموزش
 موسسات مورد تایید کمیته آموزش و توانمندسازي دانشگاه یا  واحدهاي آموزش دانشگاه علوم پزشکی

 
 

 "برنامه درسی دوره آموزشی"



 : عنوان دوره آموزشی
 آشنایی با برخی قوانین وآیین نامه هاي عمومی کشور

  :نوع دوره
 ش هاي توجیهی بدو خدمتمجموعه آموز

 :هدف آموزش
 .طی این دوره با قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداري و گزینش آشنا شوند از شرکت کنندگان انتظار می رود 

 : شرایط شرکت کنندگان
 کارمندان جدید االستخدام

 : نوع آموزش
 الزامی

 حداقل مدرك تحصیلی دیپلم :تحصیلی مدرك
 ی رشته هاتمام :شغلی  رشته

  :مدت آموزش به ساعت
 تئوري ساعت 16

 :سرفصلهاي آموزش
 مقدمه

 تعاریف و مبانی نظري، اهداف هاي رفتاري کلیات، مستندات قانونی،
 قانون رسیدگی به تخلفات اداري

 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداري
 آشنایی با قانون گزینش کشور

 نش کشورآیین نامه اجرایی قانون گزی

 حضوري  یا غیر حضوري و با انتخاب کمیته آموزش و توانمندسازي دانشگاه :شیوه اجراي آموزش

 :روش ارائه محتوي
 آموزش مجازي –) سخنرانی( کالس درس

 : معیار ارزشیابی
 آزمون کتبی 

 :شرایط مدرسین
رتبط با تشخیص و انتخاب کمیته آموزش و حداقل مدرك تحصیلی مرتبط کارشناسی ارشد و ترجیحاً داراي سابقه کاري م 

 توانمندسازي دانشگاه

  :مجریان آموزش
 موسسات مورد تایید کمیته آموزش و توانمندسازي دانشگاه یا  واحدهاي آموزش دانشگاه علوم پزشکی

 


