حمید رضا رتک چین
ایمیل torkchinh1@mums.ac.ir :



انجام ربانهم رزیی اهی راهبردی رد حوزه آموزش کارکنان



تدوین و پیشنهاد و ربرسیاعتبارات و بودهج مورد نیاز آموزش کارکنان کلیه واحداه .



نظارترب فعالیتهای آموزشی منابعانسانی دااگشنه



سازماندهی آموزش اهی کارکنان دااگشنه



طراحی ربانهم رزیی و نظارت رب انجام دوره اهی بهبود مدرییت و دوره اهی غیررسمی مدریان .

رئیس اداره آموزش و توسعه کارکنان
تلفن 76373783:

مینا محمدپور

کارشناس آموزش

ایمیلMOHAMMADPM1@mums.ac.ir :

تلفن 76379773 :

تخ
 ربانهم رزیی و اجرای نیاز سنجی و نظارت ربحسناجرای دوره اهی صصی شغلی (معاونتهای بهداشت  ،ردمان و غذا و دارو ) .
 ربرسی و آسیب شناسی دوره اهی آموزشی معاونتهای بهداشت  ،ردمان و غذا و دارو و ارزشیابی و ارزیابی عملکرد آانن.
 پیگیری و ابیتشپنی مش کالت مربوط هب نیازسنجی رپسنل معاونتهای بهداشت  ،ردمان و غذا و دارو رد طول سال.
 ربرسی و صدور مجوز دوره اهی خارجاز نیازسنجی معاونتها و واحداه وانجام م کاتبات مربوهط.
 تهیه و میظنت دستورالعمل اه ،بخشناهم اه و شیوه انهمای مربوط هب حوزه آموزش کارکنان.
 ثبت فراگیران رد دوره اهی آموزشی رد ساماهن رشد.
 مطالعه و پیشنهادالگواهی مختلف نیازسنجی آموزشی.
 ربرسی و پیشنهاد اصالح ساختار ساماهن اهی آموزش .
 پیگیری و انجامامور مربوط هب رپوژه رتبیت مربی سورپوازیران کنترل عفونت.
 پیگیری و انجامامور مربوط هب سنجشارثبخشی دور ه اهی آموزشی.
 پیگیری و انجامامور مربوط هب رپوژه آموزش احیاء قلبی ریوی پیشرفته مطابق بااستاندا رداهی .AHA
م
س مشم
 پا خگویی هب ولین آموزش مدا وم رد خصوص ش کالت مربوط هب ربوزرسانی اطالعات رد ساماهن آموزش کارکنان .
 بازدید و نظارت رب دوره اهی آموزشی کارکنان .


هم کاری رد اجرای همایش اه و سمیناراهی آموزشی مصوب .



انجام ساریامور محوهل ......

داخلی7773:

اسماعیل ربانی
ایمیلrabanie2@mums.ac.ir :

کارشناس آموزش
تلفن 76379773 :

 ربرسی و پیگیری و ابیتشپنی مش کالت مربوط هب نیازسنجی رپسنل کارکنان رستهاداری ،مالی ،آموزشی ،فناوری اطالعات  ،فرهنگی واموراجتماعی  ،رد طول سال.
 طراحی ،ربرسی و نظارت رب نیاز سنجی آموزشی معاونتاهی توسعه  ،آموزشی ،دانشجویی فرهنگی ،ژپوهشی و فناوری دااگشنه.
 ربرسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آموزش کارکنان با نظارت رئیس آموزش.
 آموزش چهره هب چهره مدریان.
 ربرسی و صدور مجوز دوره اهی خارجاز نیازسنجی معاونتها و واحداه وانجام م کاتبات مربوهط.
 تهیه و میظنت دستورالعمل اه ،بخشناهم اه و شیوه انهمای مربوط هب حوزه آموزش کارکنان.
 ثبت فراگیران رد دوره اهی آموزشی رد ساماهن رشد.
 ربانهم رزیی و ابیتشپنی و راهبری ساماهن سامک.
 مطالعه و پیشنهادالگواهی مختلف نیازسنجی آموزشی.
 ربانهم زیی بازدیداهی هم کاراناز دوره اهی آموزشی دااگشنه .
 ربرسی و پیشنهاد اصالح ساختار ساماهن اهی آموزش .
 پیگیری و انجام امور مربوط هب بانک مدرسین.
 ربرسی و اتدیی حقالزحمه مدرسین دوره اهی آموزشی واحداه .
 هم کاری رداجرای رپوژه ساماهن ارزشیابی الکترونیک و احصاءشایستگی اه
 بازدید و نظارت رب دوره اهی آموزشی کارکنان .


هم کاری رد اجرای همایش اه و سمیناراهی آموزشی مصوب .

 انجام ساریامور محوهل ......

داخلی7737:

کاملیا کیخواه آریا

کارشناس آموزش

ایمیلkeikhahk1@mums.ac.ir:

تلفن 76379773 :

 ربانهم رزیی واجرای دوره اهی بدو انتصاب مدریان.
 ثبت و ربوز رسانیاطالعات بانک مدریان .و بانکاطالعاتمدرسان رد ساماهن پویا و ساماهن مدرسان و کاراتبل مربوهط .
 پیگیری و ربانهم رزیی و نظارت رباجرای دوره اهی تبصره  4رد واحداه
 ربانهم رزیی و پیگیری دوره اهی عمومی کارکنان .وانجام هماهنگی اهی الزم با واحداه و نهاد رهبری رد این خصوص.
 پیگیریامور مربوط هب رپوژه احصاء دشایستگی فردی،شغلی و سازمانی .
 ربرسی حقالزحمه مدرسین دوره اهی آموزشی واحداه .
 بازدید و نظارت رب دوره اهی آموزشی کارکنان .


هم کاری رد اجرای همایش اه و سمیناراهی آموزشی مصوب .

 اریامور محوهل ......

داخلی7737:

کارشناس آموزش

فرانک غفاری
ایمیلghafarif2@mums.ac.ir :

تلفن 76379773 :

 ربانهم رزیی واجرای دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان.
 راهبری ساماهن پویا و ربوز رسانی اطالعات ساماهن اهی آموزش و پاسخگویی هب رابطین رد خصوص تقویم اهی هفتگی .
 ربرسی و اتئید دوره اهی . ICDL
 ربرسی ،تعریف و اتدیی دوره اهی خارجاز دااگشنه و پیگیری جهت ردج خالهص سوابق آموزشی رد سیستم رپسنلی.
 پیگیری و هم کاری رد ارسال مستندا ت مربوط هب ساماهن

 HOPو .OP

 ربانهم رزیی و ابیتشپنی و راهبری ساماهن سامک.
 ربرسی و پیشنهاداصالح ساختار ساماهن اهی آموزش .
م
س مشم
 پا خگویی هب ولین آموزش مدا وم رد خصوص ش کالت مربوط هب ربوزرسانی اطالعات رد ساماهن آموزش کارکنان .
 پیگیریامور مربوط هب رپوژه ساماهنارزشیابیالکترونیک.
 بازدید و نظارت رب دوره اهی آموزشی کارکنان .


هم کاری رد اجرای همایش اه و سمیناراهی آموزشی مصوب .

 انجام ساریامور محوهل ......

داخلی7736:

خانم طباطبائی
ایمیلhoseinitr3 @mums.ac.ir:

کارشناس آموزش
تلفن 76379773

 ربانهم رزیی و اجرا دوره اهی مدریان پاهی و میانی .
 ربانهم رزیی و هماهنگی با واحداه جهت فرایند آشنایی مدریان میانی با واحداهی ستادی دااگشنه و انجام م کاتبات مربوهط.
 هم کاری رد تدوین محتوای آموزشی و ساریامور مربوط هب ساماهن سامک.
 ربرسی حقالزحمه مدرسین دوره اهی آموزشی واحداه .
 پیگیری و انجامامور مربوط هب رپوژهارثبخشی دوره اهی آموزشی .
 بازدید و نظارت رب دوره اهی آموزشی کارکنان .



هم کاری رد اجرای همایش اه و سمیناراهی آموزشی مصوب .

انجام ساریامور محوهل ......

داخلی7733 :

مریم کیکاووسی
ایمیلkeykavosim1@mums.ac.ir :

تلفن 76379773 :

داخلی7737 :

 پیگیری  ،ربانهم رزیی و نظارت رب اجرا دوره اهی آموزشی مشترک اداری کا کرنان رد معاونتهای ژپوهش و فناوری  ،دانشجویی وفرهنگی  ،آموزشی  ،توسعه مدرییت و منابع  ،اجتماعی و ارزیابی دوره اه .

 ربرسی حقالزحمه مدرسین دوره اهی آموزشی واحداه .
 بازدید و نظارت رب دوره اهی آموزشی کارکنان .
پ



هم کاری و یگیری رد امور اجرایی مربوط هب ربگزاری دوره اهی بهبود مدرییت و همایش اهی اداره آموزش.



انجام ساریامور محوهل ......

