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  به نام خداوند جان و خرد

  

  مقدمه

نیروي انسانی، از دیر باز امـري بـدیهی و ملمـوس بـوده       هاي مختلف، با توانمندي پیوند رشد و توسعه در زمینه

است. این پیوند در چند دهه گذشته به نوعی وابستگی کامل رشد و توسعه به توانمندي نیروي انسانی تبدیل شـده و  

رسـد.   غریـب و موضـوعی دور از ذهـن بـه نظـر نمـی      تعبیر وحدت این دو مقوله با یکـدیگر امـري   در شرایط حاضر، 

دهد کـه بـه سـرعت سـهم نیـروي انسـانی        هاي مدیریت منابع انسانی نشان می هاي مختلف مبتنی بر شاخص تحلیل

تاثیرگذار بر روي رشد و توسعه رو به افزایش است. اگرچه توانمندسازي منابع انسانی به عوامل زیادي ارتبـاط دارد و  

  باشد. بدون شک، آموزش، رکن اصلی این فرایند می اما کند د معنی پیدا میدر طی یک فراین

هاي متنوعی را در دو دهه گذشـته جهـت    ، برنامهو بهسازي دانشگاه فردوسی مشهد با آگاهی به اهمیت آموزش

هـاي   امـه هـاي کوتـاه مـدت محـور اصـلی برن      ریزي و اجرا نموده است و در این میان آموزش منابع انسانی خود برنامه

هـاي دانشـگاه)،    که مبتنی بر نیازسنجی از سـازمان (اسـتراتژي   1394آموزش شغلی بوده است. تقویم آموزشی سال 

شـناخته  ، 1394آموزشـی سـال    هـاي   برنامـه  مرجـع ، شغل و شاغل تدوین گردیده است، به عنوان واحدهاي سازمان

در ایـن  عمـل آمـده    سـنجی بـه   کـه حسـب نیـاز    ،هاي آموزش شـغلی خـارج از تقـویم    . بدیهی است که دورهشود می

گیرنـده خـارجی یـا تصـمیم مراجـع       است اما در طول سال توسط مراجع باالسري تصـمیم  ریزي ملحوظ نشده برنامه

عالوه بر تقویم  منابع انسانی دانشگاه، توانمندسازيآموزش و راهبري داخلی مطرح خواهد شد پس از تصویب کمیته 

  .له اجرا گذاشته خواهد شدبه مرح 1394سال آموزشی 

از طریق توانمندسازي و افزایش توان یادگیري منـابع  که واحد آموزش و بهسازي منابع انسانی بر این باور است 

) و اهداف دانشگاه و استراتژي نیل به آن از یک سو و visionانداز ( انسانی دانشگاه، بتواند ارتباطی منطقی بین چشم

  هاي دانشگاه برقرار نماید. انسانی از سوي دیگر در راستاي سیاست هاي آموزشی منابع برنامه

 آن در جرایـی نمـودن  و از طریـق ا  "سازمان یادگیرنـده "زش و بهسازي منابع انسانی با پذیرش اصول واحد آمو

) است. زیرا نکتـه منطقـی و مهـم در شـناخت     coachقائل به عملکرد مدیر به عنوان مربی ( "طرح آموزش مدیران"

  باشد. زمان یادگیرنده همانا تالش همه جانبه و توجه عمیق مدیران در ارتقاي یادگیري سایر اعضاي سازمان میسا

بدیهی است واحد آموزش و بهسازي منابع انسانی جهت افـزایش کـارآیی تقـویم آموزشـی و همچنـین ارتقـاي       

  نماید. م استقبال میهاي آموزشی دانشگاه، از پیشنهادها و نظرات همکاران محتر کیفیت برنامه
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  تقویم آموزشی چیست؟ 

هایی که منابع انسانی باید در پاسخ به الزامات برنامـه   تقویم آموزشی عبارت است از برنامه زمانی حداقل آموزش

استراتژیک دانشگاه، نیازهاي شرح وظیفه، و تقاضاهاي شاغلین دریافت نمایند. این تقویم شامل تاریخ اجراي برنامـه،  

  نندگان، مکان اجرا، پیش نیازهاي شرکت و الزامات اجرا است.  ک مخاطبان یا فراگیران، مدرس یا مربی، تعداد شرکت

  

  تعریف اصطالحات و واژگان تخصصی در تقویم آموزشی

گیرنـد. بـه منظـور     اي از واژگان کلیدي وجود دارند که به طور مکرر مورد اسـتفاده قـرار مـی    در این تقویم پاره

هـاي آمـوزش و بهسـازي منـابع انسـانی       و اجـراي دوره  وحدت گفتاري همه افرادي که به نحوي در رابطه با طراحی

  دانشکاه قرار دارند، منظور از این اصطالحات و واژگان در جدول زیر روشن شده است. 

  

  تعریف اصطالحات و واژگان تخصصی در تقویم آموزشی 1جدول 

  تعریف  اصطالح یا واژه
عالمت اختصاري 

  در نظام آبماد

کنندگان آن با یکدیگر مشغول مطالعه یا کار  یک دوره آموزشی فشرده است که شرکتکارگاه:                                                         

بر روي یک موضوع مشترك یا پروژه هستند. هدف هر کارگاه تقویت وفاق میان نقطـه  

ش حل مسئله، به کنندگان، با تاکید بر رو هاي گروه کوچکی از شرکت نظرات و دیدگاه

  باشد.     منظور بهبود عملکرد آنان می

WS 

 WSG  هاي سازمانی  کارگاه داراي هدف ایجاد، توسعه و بهبود دانش، مهارت، و توانایی  کارگاه عمومی:

 WSS  هاي شغلی کارگاه داراي هدف ایجاد، توسعه و بهبود دانش، مهارت، و توانایی  کارگاه تخصصی: 

 S  شود که توسط گروهی از فراگیران خبره پیشنهاد و ارایه میاي  دوره  سمینار:

نظران در یک رشته خـاص و دربـاره یـک موضـوع      اجتماع بزرگ کارشناسان و صاحب  همایش:

  ویژه  
C 

آموزش بدو خـدمت یـا آمـوزش تـوجیهی کـه شـرکت در آن بـراي تمـام افـراد تـازه             آموزش بدو خدمت: 

  شده دانشگاه اجباري است  استخدام
I 

ها، بیش از همـه مـورد اسـتفاده     هاي طوالنی دوره شناسه دوره که براي تلخیص عنوان  کد دوره:  

  گیرد کارشناسان واحد آموزش قرار می
CC 

 TM  ها ها و معاونین آن و روساي دانشکده ت رئیسهاعضاي هیأ  مدیر ارشد:

 MM  ها دانشکدهها و مدیران گروه در  مدیران ستادي در معاونت  مدیر میانی:  

 DM  در صف و ستاد روساي ادارات  مدیر سرپرستی: 

شده به روش مدرسی یا کالسیک که در آن مطـابق بـا برنامـه،     هاي شغلی ارایه آموزش  آموزش حضوري:

شـده   مربی و فراگیران در یک مکان مشخص با هـدف ارایـه سرفصـل از پـیش تعیـین     

  کنند. حضور پیدا می

PT  

هاي حضوري است با این تفاوت که الزم نیست تـا فراگیـران بـه میـزان      مشابه آموزش  حضوري: آموزش نیمه

شده براي تکمیل ارایه سرفصل درس، در یک مکان خاص یـا کـالس    هاي تعیین ساعت

  درس حضور پیدا کنند.

SPT  

یک فراگیر در  -زمان مربی هاي خود را بدون ضرورت حضور هم آموزشی است که هدف  آموزش الکترونیکی:

  کند. زمان و مکان خاص تعقیب می
ET 

هاي آموزش حضوري  ) است که تمام ویژگیonlineنوعی آموزش تحت وب یا برخط (  آموزش مجازي:

  فراگیر در یک مکان خاص را دارا است.      -زمان مربی به استثناي ضرورت حضور هم
VT  

آموزش خودخوان (مطالعه 

  شخصی):

شـوند. در ایـن    مربی، آموزش خودخوان خوانـده مـی   شده بدون وجود هاي ارایه آموزش

هـا، محتـوا، منبـع یـا منـابع، برنامـه زمـانی، و روش         هاي درس، سرفصل آموزش هدف

  برگزاري آزمون مشخص شده است.

SST  



 
 1394تقویم آموزشی سال  

3 

  ها ها و اولویت شاخص

بخشـنامه  این تقویم آموزشی بـا مراعـات التزامـات سـازمانی دانشـگاه فردوسـی مشـهد، و بـا در نظـر گـرفتن           

هـا و   معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوري بـر اسـاس شـاخص    20/1/1385تاریخ  6326/1803

  هاي زیر تنظیم شده است:  اولویت

  ساعت 40میانگین ساعات آموزش براي مدیران برابر با  

 سال گذشته  5علمی به نسبت میانگین  تیش میانگین ساعات آموزش اعضاي هیأافزا  

  ساعت      60حداقل میانگین ساعات آموزش براي کارکنان برابر با  

 توجه و قائل شدن اولویت به آموزش زنان  

 ها هاي آموزش نسبت به کمیت آن اهمیت و برتري کیفیت برنامه  

  مراقبت از ماندگاري یادگیري کارکنان پس از پایان دوره 

  نشـده  آموزشـی لحـاظ   تقـویم  در هایی که  درصد ذخیره ظرفیت اجرایی براي دوره 20در نظر گرفتن

الزم االجـرا  و توانمندسازي منابع انسـانی  آموزش راهبري است و در طول سال پس از تصویب کمیته 

  می شوند.   

  

  ها بندي دوره طبقه

  بندي دوره بر حسب مخاطب الف. طبقه

  شوند: ها بر حسب مخاطبان اصلی به سه دسته اصلی تقسیم می دوره

، میانی و سرپرستی. دسته سوم از مـدیران را اغلـب مـدیران اداره تشـکیل     ارشدمدیران شامل مدیران  )1

  دهند. می

 علمی.    تاعضاي هیأ )2

هایی بـا وضـعیت اسـتخدامی رسـمی قطعـی، رسـمی آزمایشـی،         ، شامل کارشناسان در گروهکارمندان )3

 .  معینپیمانی، قرارداد کار 

 
  بندي دوره بر حسب روش ب. طبقه

  شوند: گروه تقسیم می ششها به  حسب روش دوره بر

شده به روش مدرسی یا کالسیک کـه در آن مطـابق بـا برنامـه، مربـی و       هاي شغلی ارایه : آموزشآموزش حضوري 

کننـد. حضـور فراگیـران در     شده حضور پیدا می فراگیران در یک مکان مشخص با هدف ارایه سرفصل از پیش تعیین

هاي کوتـاه یـا    ها که به هر دو صورت دوره شده مطابق با برنامه درسی الزامی است. این آموزش هاي تعیین تمام جلسه

بلند مدت قابل طراحی و اجرا هستند معموال با ارزشیابی پایانی همراه است. در این ارزشیابی پس از حصول اطمینان 

  شود.     دام میاز استاندارد بودن یادگیري فراگیران، نسبت به صدور گواهینامه شرکت اق

ها شباهت زیادي با آموزش حضوري دارند با این تفـاوت کـه الزم نیسـت تـا      : این نوع آموزشحضوري آموزش نیمه

شده براي تکمیل ارایه سرفصل درس، در یک مکان خاص یا کالس درس حضور  هاي تعیین فراگیران به میزان ساعت

هـاي غیرحضـوري مشـخص     کالس با یادگیري از طریـق روش در برنامه درسی نسبت حضور فراگیران در  پیدا کنند.

هـاي درس و   شده است. هیچ استانداردي در مورد این نسبت وجود ندارد، بلکه در برنامـه درسـی مطـابق بـا ویژگـی     

  شود.  انتظارات یادگیري، این نسبت تعیین می

فراگیر در یک زمـان   -مربیزمان  هاي خود را بدون ضرورت حضور هم : آموزشی است که هدفحضوري آموزش غیر

  شود.      ) نیز گفته میDistance educationکند. به این نوع آموزش، آموزش از راه دور ( و مکان خاص تعقیب می
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حضوري است که با واسطه یک یا چند رسانه الکترونیکی مانند رایانه، ویدیو  : نوعی آموزش غیرآموزش الکترونیکی

  شود.   ها انجام می ، ضبط صوت و مانند اینCD ،DVDو تلویزیون، 

هاي آموزش حضوري به استثناي  ) است که تمام ویژگیonline: نوعی آموزش تحت وب یا برخط (آموزش مجازي

  فراگیر در یک مکان خاص را دارا است.      -زمان مربی ضرورت حضور هم

شـوند.   مربی، آموزش خودخوان خوانده میشده بدون وجود  هاي ارایه آموزش :آموزش خودخوان (مطالعه شخصی)

ها، محتوا، منبع یا منابع، برنامـه زمـانی، و روش برگـزاري آزمـون      هاي درس، سرفصل در این آموزش که در آن هدف

مشخص شده است، به فراگیر این استقالل داده شده است تا بـا توجـه بـه وقـت، سـبک یـادگیري، و سـایر الزامـات         

ري تحقق ببخشد. براي اطمینان از این امر، معموال یـک امتحـان پایـانی در نظـر گرفتـه      هاي یادگی آموزش، به هدف

  شود.   می

  

  ها بر حسب رویکرد بندي دوره ج. طبقه

هاي آموزش و بهسازي منابع انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس دو رویکـرد زیـر طراحـی     طور کلی برنامه به

  شود.  شده و اجرا می

  

هـاي اصـلی    هسازي بر اسـاس برنامـه و مطـابق بـا تقـویم آمـوزش: در ایـن رویکـرد یکـی از راه         آموزش و ب -1

هـاي معتبـر آموزشـی و اجـراي دقیـق و       توانمندسازي و توسعه انسانی منابع انسانی دانشگاه، طراحی اصـولی برنامـه  

هـاي فراگیـران و یـا     طح آموختـه گیري سـ  هاي مرتبط به اندازه ها که همیشه با ارزشیابی مدبرانه آن است. این برنامه

ارزشیابی میزان اثربخش بودن برنامه همراه است، در طول سال بر اساس برنامه و مطابق با تقویم آموزش بـه مرحلـه   

  آید.   اجرا در می

مسـتقیم بهسـازي: در ایـن رویکـرد، توسـعه       هـاي غیـر   آموزش و بهسازي بر اساس مدیریت عملکرد و روش -2

باشـد. تـالش بـراي     ویژه در حوزه منابع انسـانی مـی   هاي عمل دانشگاه به ها در تمام حوزه گیري انسانی، محور تصمیم

گیـري در   هـاي تصـمیم   هاي سازمان یادگیرنده، سازماندهی بر اساس الزامات شایستگی، و توزیع جریان استقرار بنیان

  دانشگاه فردوسی در این رویکرد است.           ترین اقدامات نظام آموزش و بهسازي منابع انسانی  بدنه سازمان، از اصلی

  

هـاي   هـا بـر حسـب مخاطـب و بـر حسـب روش در قالـب برنامـه         بنـدي دوره  طبقـه  که روشن است چون چنان

  اند.   شده هارای "ج"بندي  شده در طبقه ها بر اساس دو رویکرد ذکر شده وجود دارد، در تقویم آموزشی، برنامه طراحی
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  داده شده منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به آموزش یصنیازهاي تشخ

نامه اجرایی نیازسنجی آموزشی منابع انسانی دانشگاه در نظام آموزش و بهسازي منابع انسانی  بر اساس آنچه در آیین

علمی و کارکنان، بـه   به تصویب رسید، در سه سطح نیازسنجی، نیازهاي آموزش براي سه گروه مدیران، اعضاي هیئت

  قرار زیر مشخص شد. 

  

  مدیران )ا

  به شرح زیر تعیین گردید. در سه سطح نیازسنجی  مدیران دانشگاهنیازهاي آموزشی 

  

  استراتژي دیدگاه نیازهاي آموزشی مدیران دانشگاه بر اساس: 1-1

  مشخص شده اند.  1در جدول این دسته از نیازها 

  

  نیازهاي آموزشی مدیران دانشگاه بر اساس تحلیل استراتژي 1جدول 

  مدرس  توضیح  مخاطبان  اولویت  عنوان  ردیف

  نیادکتر رحیم      1  کریزي استراتژی برنامه و اصول مبانی  1

  دکتر خوراکیان      2  مبانی حل مسئله  2

  دکتر مرتضوي      3  مدیریت منابع انسانی  3

  

  

  : نیازهاي آموزشی مدیران دانشگاه بر اساس دیدگاه شاغل1-2

  مشخص شده اند.   2این دسته از نیازها در جدول 

  

  تحلیل شغلنیازهاي آموزشی مدیران دانشگاه بر اساس  2جدول 

  مدرس  توضیح  مخاطبان  اولویت  عنوان  ردیف

  دکتر آهنچیان      1  ارزشیابی عملکرد کارکنان  1

  دکتر رحیم نیا      2  نگاري سازمانی آینده  2

  زاده بهرامیمهندس       3  کارآفرینی سازمانی  3

  یحدکتر فرا      4  مدیریت منابع انسانی 4

  یحدکتر فرا      5 گیري یابی و تصمیم مساله  5

        6  آشنایی با قوانین و مقررات مورد نیاز  6
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