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 بسمه تعالی

شهد با آگاهی به  سی م سال فردو شگاه دیرینه  شی کوتاه مدت به عنوان ریزی و اجرای دورهبرنامهدان های آموز

که مبتنی بر نیازسنجی از سه را  1400تقویم آموزشی سال دانشگاه،  سازی منابع انسانیتوانمندآموزش و محور اصلی 

  نموده است.شغل و شاغل تدوین  و سطح سازمان )دومین برنامه راهبردی دانشگاه(، واحدهای سازمان

راهبری  های آموزش شغغغلی رارا از تقویم  ا از دررواسغغت واحدهای دانشغغگاه و با تمغغوی  کمیتهدوره*

 ریزی و اجرا رواهد شد.آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه )راتما(، برنامه

اعضغغغای هیات علمی و غیر علمی سغغغایر مدیران، ویژه ل زیر، واینه شغغغرکت در دوره درا شغغغده در جدهز** 

شگاه سات آموزش عالی، دان س شی و فناوری و کارکناها و مو ستگاهن  ژوه شدمی های اجرایید ضیان جهت  .با متقا

 تماس حاصل فرمایند. 05138802322با شماره  بیشترکس  اطالعات 

 

 مدرییت منابع انسانی، تشکیالت و فرآینداه                                                                                                                                                                                                                                                                             

 گروه توسعه منابع انسانی و تشکیالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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 انتصاب   بدوهای دوره

د ساعت زمان ربگزاری  (تومانهزینه شرکت رد دوره )  عنوان دوره تعدا
گاه، هم اند یبا ربانمه راهبرد ییآشنا 4 ماهه دومشش  -  شبردی و پ  یش ی دانش
شش ماهه دوم -

 تی ریمرتبط با حوزه مد یو ساماهن اه نداهی با فرا  ییآشنا 4 
شش ماهه دوم -

گاه یبا ساماهن جامع مال  ییآشنا 10    دانش
شش ماهه دوم -

 یو معامالت  یانمه مال  نیی با آ ییآشنا 10 
شش ماهه دوم -

 و ضوابط مرتبط التی با ساماهن تشک  ییآَشنا 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد.دانشگاه فردوسی مشهد می اعضایهای فاقد هزینه، مربوط به *دوره
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 عمومی مدیریتهای دوره

د ساعت زمان ربگزاری  (تومانهزینه شرکت رد دوره )  عنوان دوره تعدا
گاه تی ریاداره و مد یاصول و مبان  6 شش ماهه اول  240.000  دانش
گاه یحکمران  8 شش ماهه اول  320.000  خوب دانش

 کیاستراژت یاب یو ارز کنترل 4 شش ماهه دوم 000/120
شش ماهه دوم 000/120

 تعارض تی ریمد 4 
شش ماهه دوم 000/120

کره فنون 4   مذا
شش ماهه دوم 000/100

 اداره جلسات فنون 2 
 خلیج ماهیگیری بازی  –رتاژدی منابع مشترک  6 شش ماهه دوم -
 طراحی مسیر زندگی 6 شش ماهه دوم -
 آنده مهارت گفتگو و کوچینگ  6 شش ماهه دوم -
 یادگیری تفکر سیستمی با استفاده از مدل کوه یخ 6 شش ماهه دوم  -
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 های تخصصی شغلیدوره

صصی مدریان رد اقلب دفترچهآموزش  اهی آموزشی رد اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.اهی تخ
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 اعضای پیمانی بدو خدمتهای دوره

د ساعت زمان ربگزاری  (تومانهزینه شرکت رد دوره )  عنوان دوره تعدا
گاهآشنایی با سیاست 4 شش ماهه اول *-  اه و انتظارات دانش

شش ماهه اول -
 اهی  تدریس مشارکتی رد یادگیری الکترونیکیمهارت 4 

شش ماهه اول -
 الکترونیکیسنجش و ارزشیابی آموزشی رد محیط اهی یادگیری  4 

شش ماهه اول -
 تولید محتوای الکترونیکی 4 

شش ماهه اول -
 کارربد فناوری اطالعات و ارتباطات رد تدریس 4 

شش ماهه دوم -
 طراحی آموزشی 4 

شش ماهه دوم -
 کالس ردس ی و رهبر  تی ریمد 4 

شش ماهه دوم -
 یآموزش عال  یرد ربانمه ردس  ی و نوآور ریی تغ  4 

شش ماهه دوم -
 (م؟ی را ارتقا ده  انیدانشجو ی ر ی ادگ ی زهی رد آموزش )چگوهن انگ  یروان شناس  کارربد 4 

م  نیی با آ ییآشنا 2 شش ماهه دوم -  یعلم  اتیه  یاعضا یانمه استخدا
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 های فرهنگی و عمومیدوره

 توانمندی عمومی

د ساعت زمان ربگزاری  (تومانهزینه شرکت رد دوره )  عنوان دوره تعدا
گارش پ  یاه وهی ش  4 شش ماهه اول  120.000 )کشوراه ی عضو اتحادهی اروپا(  شنهادهی جذب اعتبار رد اقلب ن  

 آموزش گروه یمفهوم  یالگو 6 شش ماهه اول  -
 ی ساز یالملل  نی ب  قوانین 4 شش ماهه اول  120.000

گاه  مقررات 8 شش ماهه اول  -  یدانش
 و نحوه ربرسی و ارزیابی طرح تجاری  (BP) با تهيه و تدوين طرح تجاری  آشنایی 8 شش ماهه دوم 240.000
 ینشر آاثر علم  تی ریات انتشار کتاب رد مد شریو مقررات پذ نی قوان  4 شش ماهه دوم 120.000
 مهارت اهی ارتباطی و رتبیتی 4 شش ماهه دوم 120.000

 ده مهارت گفتگو و کوچینگ آن 8 شش ماهه دوم -
 شنهادهی نوشتن پ  قهی ربانمه ژان موهن: طر 4 ماهه دومشش  120.000
 شنهادهی جذب اعتبار و نوشتن پ  قهی طر :Erasmus, KA2 ربانمه 4 شش ماهه دوم 120.000

 طراحی مسیر زندگی 6 شش ماهه دوم -
 بازی توسعه 6 شش ماهه دوم -
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 توانمندی عمومی

د ساعت زمان ربگزاری  (تومانهزینه شرکت رد دوره )  عنوان دوره تعدا
 ده مهارت گفتگو و کوچینگ آن 6 شش ماهه دوم  -
 یادگیری تفکر سیستمی با استفاده از مدل کوه یخ 8 شش ماهه دوم  -

 

 فرهنگی و اجتماعی

د ساعت زمان ربگزاری  (تومانهزینه شرکت رد دوره )  عنوان دوره تعدا
 رتبیت اسالمی فرزندان 4 اولشش ماهه  80.000
 آسیب شناسی خانواده  8  دومشش ماهه  120.000
 زندگیتعادل کار و  4 دومشش ماهه  80.000

 

 سالمت

د ساعت زمان ربگزاری  (تومانهزینه شرکت رد دوره )  عنوان دوره تعدا
 اهی غلبه رب فرسودگی شغلیروش 8 اول شش ماهه  120.000
یی 8 اولشش ماهه  120.000  اصالح الگوی مصرف غذا
 ارگونومی رد محیط کار 4 شش ماهه دوم 80.000
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 های تخصصی شغلیدوره

هزینه شرکت رد 
 (توماندوره )

زمان 
 ربگزاری 

د  تعدا
 دورهعنوان  مخاطبان ساعت

یعلوم انسان  یرشته اه یعلم  اتیه  یاعضا 8 شش ماهه اول 240.000 وژیه اعضای هیات علمی رشته اهی علوم انسانی –مدل سازی معادالت ساختاری    
(PLS – AMOS) 

یعلوم انسان  یرشته اه یعلم  اتیه  یاعضا 4 شش ماهه اول 120.000 پارادایم –روش تحقیق کیفی    
یعلوم انسان  یرشته اه یعلم  اتیه  یاعضا 8 شش ماهه اول 240.000  MAXQDA افزاری کیفی با استفاده از رنم ا حلیل محتو ت  
یعلوم انسان  یرشته اه یعلم  اتیه  یاعضا 4 شش ماهه اول 120.000  روش تحقیق کمی 
یمهندس  یرشته اه یعلم  اتیه  یاعضا 4 شش ماهه دوم 120.000 مهندسی اریان یکاستی اهی ربانمه اهی آموزش    
یمهندس  یرشته اه یعلم  اتیه  یاعضا 4 شش ماهه دوم 120.000  طراحی مهندسی 
یمهندس  یرشته اه یعلم  اتیه  یاعضا 4 شش ماهه دوم 120.000 اهکشف نیاز واقعی مشتریان و اعتبارسنجی ایده   

یمهندس  یرشته اه یعلم  اتیه  یاعضا 8 شش ماهه دوم 240.000 المللیمقاله نویسی بین   
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 های بدو خدمتدوره

د ساعت زمان ربگزاری  (تومانهزینه شرکت رد دوره )  عنوان دوره تعدا
 دولت جمهوری اسالمی اریانآشنایی با ساختار نظام و  12 شش ماهه دوم *-

شش ماهه دوم -
می اعضای غیر هیات علمیآیین 12   انمه استخدا

شش ماهه دوم -
 فرهنگ سازمانی و ارتباطات مورث رد سازمان 12 

شش ماهه دوم -
 کار تیمی و حل مساله 12 

شش ماهه دوم -
 اهی اسالمی رد نظام اداری ای مبتنی رب آموزهاخالق حرفه 12 

 
 
 
 

 

 
 باشد.های فاقد هزینه، مربوط به کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد میدوره *

 

 

 

گاه انسانی منابع آموزش تقویم  1400سال  مشهد فردوسی دانش
       علمی هیات غیر اعضای آموزشی اهی دوره



   38802322-051                          ریزی و توسعه منابعد، سازمان مرکزی، معاونت برنامهمشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشه         

   um.ac.ir          vpb.um.ac.ir           @fumpr          vpb_fum 

 گیرد.از طریق سایت دانشگاه صورت می پیش از برگزاری دوره،رسانی مربوط به هر اطالع** 

 
 

 و عمومی های فرهنگیدوره
 

 توانمندی عمومی

د ساعت زمان ربگزاری  (تومانهزینه شرکت رد دوره )  عنوان دوره تعدا
 ایاخالق حرفه 4 شش ماهه اول 80.000

 آشنایی با فرآیند و ساماهن جدید ارزیابی عملکرد کارکنان 4 شش ماهه اول -
 اهی ارتباط مورثمهارت 8 شش ماهه اول 120.000
 اهی خالقیتتکنیک 4 اولشش ماهه  80.000

 آشنایی با ارتقا رتبه کارکنان 2 شش ماهه دوم -
شت روانی و هوش هیجانی 4 شش ماهه دوم 80.000  بهدا

 طراحی مسیر زندگی 6 شش ماهه دوم -
 بازی توسعه 6 شش ماهه دوم -
 یادگیری تفکر سیستمی با استفاده از مدل کوه یخ 8 شش ماهه دوم -
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 دانش فناوری

د ساعت زمان ربگزاری  (تومانهزینه شرکت رد دوره )  عنوان دوره تعدا
 طراحی پوستر و اینفوگرافیک 8  اولشش ماهه  120.000
 Power Pointمهارت اراهئ مطلب با  8  اولشش ماهه  120.000

 اکسل پیشرفته 14  دومشش ماهه  -
 مدرییت اسناد الکترونیکی و کارربی ساماهن مدرییت اسنادآشنایی با  4  دومشش ماهه  -

 

 

 فرهنگی و اجتماعی

د ساعت ربگزاری زمان  (تومانهزینه شرکت رد دوره )  عنوان دوره تعدا
 رتبیت اسالمی فرزندان 4 اولشش ماهه  80.000
 آسیب شناسی خانواده  8  دومشش ماهه  120.000
 تعادل کار و زندگی 4 دومشش ماهه  80.000
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 سالمت

د ساعت زمان ربگزاری  (تومانهزینه شرکت رد دوره )  عنوان دوره تعدا
 شغلیاهی غلبه رب فرسودگی روش 8 اول شش ماهه  120.000
یی 8 اولشش ماهه  120.000  اصالح الگوی مصرف غذا
 ارگونومی رد محیط کار 4 شش ماهه دوم 80.000
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 گیرد.از طریق سایت دانشگاه صورت می پیش از برگزاری رسانی مربوط به هر دوره،اطالع** 

گاه انسانی منابع آموزش تقویم  1400سال  مشهد فردوسی دانش
        علمی هیات غیر اعضای آموزشی اهی دوره

 

 های تخصصی شغلیدوره

صصی شغلی تقویم دوره  متعاقبا اعالم خواهد گردید.اهی تخ
 
 
 

 
 


