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 بسمه تعالی

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

صلی آموزش و اجرای دوره شگاه، تقویم توانمندهای آموزشی کوتاه مدت به عنوان محور ا سانی دان سازی منابع ان

سال  شی  سازمان )دومین  1400آموز سطوح  سنجی از  شغل و را مبتنی بر نیاز شگاه(، واحدها،  برنامه راهبردی دان

 شاغل تدوین نموده است. 

های آموزش شغلی خارج از تقویم پس از درخواست واحدهای دانشگاه و با تصویب کمیته راهبری ** دوره

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

ها و موسسات آموزش عالی، سایر دانشگاه مدیرانویژه ل زیر، واج شده در جد** هزینه شرکت در دوره در

شی و فناوری و کارکنا ستگاهن پژوه شد.می های اجرایید شماره  با شتر با  سب اطالعات بی ضیان جهت ک متقا

 تماس حاصل فرمایند. 05138802322

 

 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 8 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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