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 بسمه تعالی

ریزی و برنامهفردوسی مشهد با آگاهی به دیرینه سال دانشگاه مدیریت منابع انسانی، تشکیالت و فرآیندهای 

صلی اجرای دوره سانی سازیتوانمندآموزش و های آموزشی کوتاه مدت به عنوان محور ا شگاه،  منابع ان تقویم دان

سال  شی  سنجی از را  1400آموز شگاه(، واحدها، دومین برنامه راهبردیسازمان )ح وسطمبتنی بر نیاز شغل و  دان

  نموده است.شاغل تدوین 

راهبری تصویب کمیته  پس ازدرخواست واحدهای دانشگاه و با خارج از تقویم  های آموزش شغلیدوره* *

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

ها و علمی سررایر دانشررگاه هیات ویژه اعضررای غیرل زیر، واهزینه شرررکت در دوره درج شررده در جد **

سات آموزش عالی،  س شی و فناوری و کارکنامو ستگاهن پژوه شدمی های اجرایید سب  .با ضیان جهت ک متقا

 تماس حاصل فرمایند. 05138802322ها با شماره اطالعات مربوط به دوره

 

 مدرییت منابع انسانی، تشکیالت و فرآینداه                                                                                                                                                                                                                                                                             

 شکیالتگروه توسعه منابع انسانی و ت                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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 های بدو خدمتدوره

د ساعت ربگزاری زمان  (تومانهزینه شرکت رد دوره )  عنوان دوره تعدا
 آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسالمی اریان 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 

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

 
 
 
 

 

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

 توانمندی عمومی

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

 ارزیابی عملکرد کارکنانآشنایی با فرآیند و ساماهن جدید  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 -
 توسعه بازی  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  -
 کارربی ساماهن مدرییت اسنادمدرییت اسناد الکترونیکی و آشنایی با  4  دومشش ماهه  -

 

 

 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
 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
 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

صصی شغلی متعاقبا اعالم خواهد گردید.تقویم دوره  اهی تخ
 
 
 
 
 

 
 


