تخ
تخ
ص
ص
ش
طرح ربگزاری دوره اهی آموزشی توجیهی صی و غلی یص
وژیه اعضای غیر هیات عل یم

تهیه و میظنت:
تخ
ت
ص
غ
ک
ش
ص
م
م
ب
ی
کارگروه ی الت ،آ وزش و ط قه بندی شا ل
مهر 1394

در اجرای ماده یازده آیین نامه استتداماما اایتتای هیر یام ا طاح برگ اری اری دهره ای آم زوتتا جی ا
اصصا ه وغ ا اصصا هیژه اایای هیر یام ا طا دانشگاه ال را ج ت بمیل هضعیت از پیطانا اه رسطا
سط کاریرهه ا ص صا شکیالمح آم زش ه ببقه انمی م شاهلح مهین ه در شداد ه ن طین ن ش ست یام
اجرایا ه منااع انسانا در اریخ  94/7/18اه ص یب رسیم.

دوره های آموزشی شغلی  -تخصصی
شماره و عنوان پست سازمانی

عنوان دوره شغلی تخصصی

ساعت دوره

مسئول دفتر

مدیریت اسناد و مدارک و فن بایگانی

14

متصدی امور خوابگاه

تامین رفاه دانشجویان در خوابگاه

8

سیستمها و روشهای خرید تدارکات داخلی

18

روشهای برقراری ارتباط تلفنی

8

متصدی خدمات عمومی

گزارش نویسی در امور اداری

8

نگهبان

علوم رفتاری در انتظامات

16

آشنایی با پایگاههای اطالعات علمی

16

کارشناس سفارشات خارجی

سفارش امور کاال

18

کارشناس امور مالی

نظارت مالی

12

کارشناس مسئول امور بازنشستگان غیرهیات
علمی

اصول و مبانی نظارت و کنترل در نظام اداری

12

امور کارگزینی

16

کارشناس امور پژوهشی

نوآوری در حوزه نظری و پژوهشهای کاربردی کشور

8

متصدی خدمات دانشجویی

آشنایی با مکاتبات و گزارشهای ویژه خدمات
دانشجویی (کارآموزی ،نقل و انتقاالت ،تاییدیه
تحصیلی و )...

8

کارشناس آموزش

آیین نامه ها و مقررات آموزشی

8

کارشناس ارزیابی

آشنایی با نظامهای رتبه بندی دانشگاهها

10

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه فیزیک

8

اصول عیب یابی رایانه ها

12

ایمنی در آزمایشگاه میکروبیولوژی

8

کارشناس آمار

مدیریت کیفیت در تولید آمار

18

کارشناس تربیت بدنی

برنامه ریزی برای توسعه ورزش قهرمانی

8

کاردان شبکه

CCNP_Route

40

مسئول خدمات اداری

کارشناس کتابداری

کارشناس کارگزینی

کارشناس ازمایشگاه

21دوره

282ساعت

دوره آموزشی توجیهی – تخصصی
عنوان دوره آموزشی توجیهی  -تخصصی

مدت

تعداد واجدین

دوره

شرایط

زمان برگزاری دوره

آشنایی با ماموریتها و ساختار سازمانی دانشگاه الزهرا
آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه الزهرا
آشنایی با فرآیند انجام کار

 4ساعت

 81نفر

آبان ماه 1394

