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درکارآمدواثربخشبهروز،دانشانتقالوتوليددرهمافزاييمنظوربهالزمهایزمينهايجادوآموزشيهایبرنامهسازیبهينه➢

انساني؛سرمايههایحرفهایتعاليوسازمانيوفردیوریبهرهبهبودجهت

؛مشاغلمتصديانهایمهارتودانشتوسعهطريقازخدماتارائهدرانسانيهایسرمايهکاراييواثربخشيافزايش➢

ها؛نقشمؤثرترايفایجهتعلميهياتاعضایومديرانایحرفههایشايستگيوهاتوانمندیافزايش➢

کارکنان؛هایتواناييومهارتدانش،سطحارتقاءوروزآمدسازی➢

انساني؛روابطبهبودوسازمانيفرهنگوارزشهااخالق،شاملرفتاریشاخصهایتوسعه➢

کارکنان؛سالمتواجتماعيفرهنگي،اسالمي،هایارزشمختلفابعاددرعموميآگاهيهایتوسعه➢

باالتر؛شغليهایردهبهارتقاءبرایفردیوایحرفههایشايستگيبعدازمديرانوکارکنانسازیآماده➢

.کارکنانومديرانتوسعهوارزيابيهایکانوناجرایطريقازانسانينيروهایتوسعه➢
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:استنادبه
1396/03/13مورخدانشگاهرئیسههیاتصورتجلسه9بند7پیوست•
1399/03/11مورخمربوطهاجراییدستورالعملو24/09/1397مورخدانشگاهرئیسههیاتصورتجلسه۵بند1پیوست•
1398/10/11مورخدانشگاهاجراییهیاتصورتجلسه2بندپیوست•
1399/11/11مورخدانشگاهانسانینیرویهایآموزشسیاستگذاریشورای2صورتجلسه•

ها؛سازمانودانشگاهانسانينيرویتوانمندسازیوآموزش1.

ها؛سازمانودانشگاهسازمانيهایآموزشفرآيندمديريت2.

ها؛سازمانودانشگاهکارکنانومديرانتوسعهوارزيابيکانوناجرایوشايستگيهایمدل3.

.(حضوریوحضورینيمهآنالين،)وضعتبديلمهارتي،استخدامي،نظيرمختلفهایآزمونبرگزاری4.
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تهران؛دانشگاهکارمندان1.

تهران؛دانشگاهمديرانوعلميهياتاعضای2.

خصوصي؛ودولتيخدماتي،وصنعتيهایسازمانپايهوميانيارشد،عالي،مديران3.

پژوهشي؛وآموزشيموسساتها،دانشگاهمدرسانوعلميهيأتاعضای4.

خصوصي؛ودولتيخدماتي،وصنعتيهاسازمانمختلفهایردهکارکنانوکارشناسان5.
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نیازسنجی

طراحی و 
تدوین 
محتوا

اجرای 
دوره

ارزیابی 
اثربخشی
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نیازسنجی

طراحی و 
تدوین 
محتوا

اجرای 
دوره

ارزیابی 
اثربخشی
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-سرمايهایرفهحهایشايستگيوهاتوانمندیافزايشکشور،عاليآموزشنمادعنوانبهتهراندانشگاهکيفيوکميارتقاءمسلمابعادازيكي❑

زمينهدرایحرفهمرکزيكعنوانبهخدمتضمنهایآموزشمرکزويژهاهتماموتاکيدروايناز.باشدميمختلفسطوحدردانشگاهانسانيهای
گيریهمهبهنظربا.استموضوعايناهميتبيانگرعلميهياتاعضایومديرانکارکنان،فردیوشغليتوانمندسازیوافزاييمهارتآموزش،
دواينازترکيبيياو(محورمحتوا)آفالين،(برخط)آنالينبهحضوریشكلازچابكيباآموزششيوه1398سالانتهایدرکرونابيماری

.ننمايدبروزمحترمدانشگاهيانسازمانيهایآموزشامردرایخدشهبهداشتي،هایدستورالعملرعايتضمنتاگرديدبروزرساني

اجراودتوليطراحي،آموزشيجديدمحتواهایوعناوينازمندیبهرهوبروزرسانيضمنفصليصورتبهآموزشيتقويم،کارکنانحوزهدر❑
.گرديدارائهکارکنانبراینيزدورکاریايامويژهخاصآموزشيتقويميكفصلي،هایتقويمبرعالوهاستذکرشايان.گرديد

تصويبردمووتدوينعلميهياتاعضایایحرفههایشايستگيوهاتوانمندیافزايشطرحاجراييدستورالعمل،علميهيئتاعضایحوزهدر❑
اعضایبررکزتمباتهراندانشگاهعلميهياتاعضایويژهآموزشيهایدورهتقويمباراولينبرایدستورالعمل،اينبهعطف.گرفتقراردانشگاه
.گرديداجراوريزیبرنامهجديداالستخدام،علميهيات

درمتعددیومتنوعهایدورهوگرفتبيشترقرارتوجهمورد99سالدردانشگاهمديرانآموزشمبحثآموزشي،هایاولويتتعيينبهنظرايضا❑
هایعاليتفمشترك،هدفيكمحوربرمديرانکهنكتهاينبهعنايتبااساس،اينبر.گرديداجراوريزیبرنامهمديران،افزاييتوانهایزمينه
ايندرحلقه،اينجادايمنظوربهلذااست،اتصالحلقهنيازمندنيزسازمانيسرمايهانباشتوتجربهانتقالکنند،ميمرتبطوتنظيمراخودمتعدد
وروساطوحسدروريزیطرح"تجربهانتقال"هایکارگاهپيشين،رؤسایومديرانزيستهتجربياتگذاریاشتراكجهتبهباراولينبرایسال

ارکنانکتوسعهوارزيابيکانونطرحبارنخستينبرایفوق،مواردبرعالوه.گرديداجراستادیمعاونانومديرانودانشگاهواحدهایمعاونان
.گرديداجراپايلوتصورتبهدانشگاه

کنانکارومديرانایحرفههایشايستگيوهاتوانمندیافزايشزمينهدردانشگاه،سویازمحولههایماموريتبهتوجهبامرکزهمچنين❑
.نمودرااجوطراحيبلندمدتومدتکوتاههایدورهقالبدررامتنوعيآموزشيهایبرنامهنيزخدماتيوصنعتيخصوصي،ودولتيهایسازمان
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99در دروان شیوع بیماری کرونا گزارش عملکرد  مرکز    

برگزاری دوره های آموزشی 
کارکنان به صورت آنالین 

ومحتوامحور
1

عملکرد مرکز
در دوران 

کرونایی

برگزاری دوره های آموزشی 
به صورت آنالین و محتوا محور 

برای وزارت عتف و سایر 
سازمانها

3

برگزاری آزمون های تبدیل 
به صورت حضوری و با ...وضع و 

رعایت کامل مالحظات بهداشتی
5

برگزاری دوره های توان افزایی 
اعضای هیات علمی به صورت 

آنالین و محتوا محور

7
ارتقای زیرساخت های نرم افزاری 

و سخت افزاری برای برگزاری 
بهتر کالس های مجازی

2

برگزاری دوره های توان افزایی  
مدیران دانشگاه های کشور به 

صورت آنالین در تعامل با موسسه 
پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

4

تدوین محتواهای آموزشی و 
جزوات آموزشی دورکاری جهت 

بهره مندی کارکنان دانشگاه
6

مدیریت و نظارت بر آموزش های 
8مورد درخواست واحدهای دانشگاه



تعدادنوع دوره
کالس

مدت 
ساعت

تعداد 
فراگیران

جمع 
نفرساعت

126813635237195عمومی
20192103612522تخصصی

1227348793ویژه مدیران
 های افزایش توانمندی ها و شایستگی

2718413458584اعضای هیأت علمی
توجیهی و تصدی شغل بدو 

خدمت
42401257500

---4آزمون

برگزاری
ساعت دوره آموزشی-نفر

عمومی

68%

یتخصص

11%

ویژه مدیران

6%

ی افزایش توانمندی ها و شایستگی ها

اعضای هیأت علمی و مدیران

15%

10



11



(99آذر)ویژه ایام دورکاری برگزاری منظم و فصلی دوره های آموزشی کارمندان و نیز

ضبط محتواهای آموزشی، راهنماهای دورکاری و بهره گیری ازظرفیت آموزش های آنالین و محتوامحور

، نظارت بر اجرای دوره ها و انجام ارزیابی دوره های اجرا شده...رسیدگی به تقاضای برگزاری دوره توسط واحدها، ثبت نام و 

های مرکز، ارتقاء سامانه ها، بانک های اطالعاتی، فعال تر نمودن شبکه برنامه ریزی برای به روز نگه داشتن سامانه
های ارتباطی با دانشپذیران و مدرسان و بدنه دانشگاه

راه اندازی اولین دوره کانون ارزیابی و توسعه به صورت پایلوت در دانشگاه تهران

برگزاری آزمون های استخدامی و موردی برای دانشگاه تهران

با توجه به شیوع بیماری کرونابرگزاری وبینارهای مجازی
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تعداد
دوره

مدت 
(ساعت)

تعداد 
فراگیران

جمع 
نفرساعت

126813635237195

سرانه آموزش در بخش عمومي
ساعت دوره آموزشی
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تعداد
کالس

تعداد مدت ساعت
فراگیران

جمع 
نفرساعت

20192103612522

سرانه آموزش در بخش تخصصي
ساعت دوره آموزشی
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(ساعت)مدت عمومیعنوان دورهردیف
دفعات 
برگزاری

124اخالق حرفه ای1
45ارتباط متقابل  همسران2
21آسیب های اجتماعی و برخی بیماری های عفونی مرتبط با آن3
22آشنایی با اتوماسیون اداری4
65آشنایی با آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران5
44آشنایی با بیماری های گوارشی و کبد چرب6
83آشنایی با تهاجم فرهنگی و شیوه های جنگ نرم7
65آشنایی با مبانی دانشگاه سبز8
43آشنائی با سردرد و انواع آن9
84اصول ارتباطات و رفتار سازمانی10
45امر به معروف و نهی از منکر11
123بهبود سیستم ها و روش ها12
44بیماری های نو پدید و راه های پیشگیری13
44تاب آوری14
181تدبر در قرآن15
123تقویت عزت نفس16
83تکنیک های خالقیت و ایده یابی نظام پیشنهادها17
42خود مراقبتی و نقش آن در حفظ و ارتقا سالمت روان18
44درباره بیماری شایع چشم بیشتر بدانیم19
82سواد رسانه20
45سومین برنامه راهبردی دانشگاه و وضعیت عملکردی برنامه ها21
43(راز شادمانی)شادکامی پایدار 22
65شناخت راه ها و روش های نوین دستیابی به اطالعات23
42طب سنتی و شناخت مزاج24
HSE47کرونا و 25
125گزارش گیری و گزارش دهی با اکسل، ورد و پاورپوینت26
65مدیریت زمان27
41مدیریت کنترل خشم28
122مستند سازی در سازمان29
35مسؤلیت و سالمت اجتماعی30
83مهارت حل مسئله و تصمیم گیری31
85مهارت مقابله با استرس و اضطراب32
122نظام آراستگی و بهسازی محیط کار33
85نقش کارکنان در کاهش اتالف ها و حل مساله در سازمان34
84هوش هیجانی35
124اخالق حرفه ای36
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مدت تخصصیدورهعنوان ردیف
ساعت

دفعات 
تکرار

81(ویژه روسای ادارت و کارشناسان مسئول) اصول  سرپرستی و مدیریت1
توانمندسازی کارکنان جهت پشتیبانی اجرای روش های نوین 2

(شیوه یادگیری الکترونیکی)یادگیری
203

121پیشرفتهEXCELمهارت صفحات گسترده 3
21کتاب خانه دیجیتال آذرسا4
181مدیریت حل اختالف در محیط های دانشجویی5
61ارزیابی و توسعه فردی6
122پیشخوان فناوری7
63آشنایی با آئین نامه دوره مجازی8
31آشنایی با کنترل و پایش سیستم های گرمایشی9
21ورزش و بهداشت10

21ورزش و تغذیه سالم11

81شطرنج و مدیریت12

21فرآیند ارسال پرونده های ارتقا رتبه کارکنان13

31تحلیل پتنت14

241منابع انسانی در دانشگاه تهران34000آشنایی با استاندارد 15
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حرفه ی و شایستگی هایطرح افزایش توانمندی ها"کمیته های تخصصی"و "کمیته  برنامه ریزی و نظارت"مشارکت فعال در جلسات
ای اعضای هیات علمی

دوره های اعضای هیات علمی "دستور العمل اجرایی"تدوین 

برگزاری دوره های آموزشی حسب نیاز و فوریت موضوع ویژه اعضای هیات علمی

برگزاری دوره های آموزشی فصل زمستان ویژه اعضای هیات علمی جدیداالستخدام

با توجه به شیوع بیماری کروناویژه اعضای هیات علمیبرگزاری وبینارهای مجازی 
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تعداد
کالس

تعداد مدت ساعت
فراگیران

جمع 
نفرساعت

2718413458584

سرانه آموزش
ساعت دوره آموزشی

مدت دورهردیف
ساعت

دفعات 
تکرار

101اخالق حرفه ای اعضاء هیئت علمی1
41ارتباط با جامعه و مسئولیت پذیری اجتماعی2
41آشنائی با ضوابط، مقررات و برنامه های توسعه دانشگاه3
41پروژه یابی، ارتباط با صنعت و نهاد اجرایی4
83تهیه سناریوی تدریس و ویدیوهای آموزشی5
124رصد و ارزیابی یادگیری دانش پذیران6
21ضرورت توجه به بهداشت روانی دانشجویان در ایام کرونا7
اه تهران طراحی آزمون برخط در بستر سامانۀ یادگیری الکترونیکی  دانشگ8

(مبتنی بر مودل)
44

72طراحی تدریس و مدل دستور9
72اهطراحی منابع آموزشی و انواع آن در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگ10
41کارآفرینی و مهارت های کسب و کار11
81مهارت های ارتباطی و تربیتی12
61مهارت های فعالیت های بین المللی13
142مهارت های یادگیری و یادهی14
یادگیری فعالیت محور و دانشجو محور و اجرای آن در سامانه آموزش 15

الکترونیکی دانشگاه
81

20



21



22



23



ی و طرح افزایش توانمندی ها"کمیته های تخصصی"و در حال تشکیل"کمیته  برنامه ریزی و نظارت"مشارکت فعال در جلسات
مدیرانحرفه ای شایستگی های

دوره های مدیران"دستور العمل اجرایی"انجام هماهنگی ها جهت تدوین 

برگزاری دوره های آموزشی حسب نیاز و فوریت موضوع ویژه مدیران

و استخراج دوره های آموزشی مورد نیاز. ا. ا. طراحی مدل شایستگی مدیران دانشگاهی ج

طراحی پرسشنامه و طرح درس ها در تعامل با واحد های دانشگاه
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مدت دورهردیف
ساعت

3حضوری-آشنایی با آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه تهران1
3آنالین-آشنایی با آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه تهران2
انشگاه آشنایی با دستورالعمل شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان کاال و خدمات د3

حضوری-تهران
2

انشگاه آشنایی با دستورالعمل شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان کاال و خدمات د4
آنالین-تهران

2

2ویژه مدیران پژوهشی-آشنائی با سامانه هوش سازمانی5
2فرهنگی-دانشجوئی-ویژه مدیران آموزشی -آشنائی با سامانه هوش سازمانی6
بین-طرح و برنامه-ویژه مدیران اداری و مالی-آشنائی با سامانه هوش سازمانی7

فناوری اطالعات-الملل
2

2نشست اول-انتقال تجربه8
2نشست دوم-انتقال تجربه9
2ضرورت توجه به بهداشت روانی دانشجویان در ایام کرونا10
3تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه11
2نشست سوم-تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه12

تعداد
کالس

تعداد مدت ساعت
فراگیران

جمع 
نفرساعت

1227348793
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صالحیت عمومی برای قرارداد انجام کار معین دانشگاه تهرانآزمون 

دو نوبت-دانشگاه تهران صالحیت عمومی برای انعقاد قرارداد شرکتیآزمون 

(کاردانی،کارشناسی، ارشد)اعمال مدرک تحصیلی کارکنان آزمون 

با رعایت پروتکل های بهداشتی
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با رعایت پروتکل های بهداشتی
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31

کهاستویاپآموزشیازبهرهمندینیازمندپایدارتوسعهاهدافبهرسیدنجهتمتخصصانسانینیرویپرورش:پيشنهادیطرحموضوعشرح-1

تقسیمبندیردیفواجتماعی،مدیریتیشاخههاازترکیبیتوانمیرادانشگاهیمدیرانشایستگیهای.میگذردپیشرودانشگاههایمسیرازمهماین

.میباشدشایستگیازتعدادیشاملشاخههاازیکهرکهنمود

نابهی.باشدمیدانشگاههاپیشرفتراهبردازمهمیجزءساالریشایستهنظامبرمبتنیدانشگاهیمدیرانتربیت:طرحاينخاصگيریهدف-2

نخبگانلیمبنیادوتهراندانشگاهمابیناسالمیجمهوریترازدردانشگاهیمدیرانبرایشایستگیمدلیکارائهوطراحیهدفباطرحاینمنظور

.استشدهانجام

درامعهجبرحاکمفرهنگبامتناسبوکاربردیعمدتاًموضوعادبیاتدرشدهارائهشایستگیمدلهای:کشوربرایطرحاينانجاماهميت-3

بامتناسبجامعالگوییکارائهدرطرحاینموضوعاهمیتلذا.استشدهگرفتهنادیدهآنهادرفاکتورهاازبسیارییاونیستندایراناسالمیجمهوری

یناتاشودپیادهسازیبایستیدانشگاههادرابتداشایستهساالرینظامکهآنجاییاز.میباشدایراناسالمیجمهوریدرانسانیسرمایههایشرایط

توانمندسازیربتمرکزباشایستهساالریمناسبالگوییکارائهبهطرحاین،یابدتسریخصوصیودولتینهادهایسایروجامعهکلبهفرهنگ

.شدخواهدگرفتهبهرههدفاینبهرسیدنبرایآموزشینیازسنجیطریقازکهمیپردازددانشگاهیمدیران
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پیشنهادهایاجرایی

طراحیدورههایآموزشی
بباعمومیوتخصصیمتناس

شایستگیها

امکانسنجیکانون
ارزیابیوتوسعهمدی

ران
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ودانشگاههابرتر،دانشگاه13تهران،دانشگاه
کشورپژوهشیوآموزشیموسسات

وزارتعتف،شورایعالیانقالبفرهنگی،
کمیسیونآموزش

یرکانونارزیابیوتوسعهدرسا
نهادها

وزارتعتف،بنیادملینخبگان،
...موسسهاقتصادیکوثرو

و،ایرانخودر)مدیرانسازمانهایدولتیوخصوصی
(PSPبانکصنعتومعدن،

منابعکلاداره/ارزیابیونظارتدفتر-اولیهرایزنی
آموزشریزیبرنامهدرپژوهشموسسه-انسانی

انجامشدهودرحالتوسعههمکاریها

درحالتوسعههمکاریها

انجامشدهودرحالتوسعههمکاری

درحالتوسعههمکاریها
33



 رد    ا و دانش ده  ا

معاونت برنام  ر  ی

نهاد مقام مع   ر  ری 
در دانشگاه

مرک   اد یری ا  ترونی ی

معاونت  ر نگی

اداره ک  حوزه ر است و 
اداره    رواب  عموم   

معاونت اداری و ما ی

مرک  مشاوره

اداره ک  بهداشت

مرک   ناوری ا العا  و 
  ای مجازی

معاونت دانشجو   معاونت آموز 

معاون دانشگاه و 
ر    سازمان توسع 

معاونت   و ش 

معاونت ب ن ا مل   ار  عل  و  ناور 
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آموزشفرآیندهایاستانداردسازی
یتخصصهایدورهرویبرتمرکزوعمومیهایدورهستمرار

برنامهوطرحمعاونتباتعاملدرکارمندان

نظامبخشیبهدورههایویژهاعضایهیاتعلمیو
/طراحیتقویمهایفصلی

یرانتدویندستورالعملاجراییویژهمد
دانشگاهواجرایدورهها

تداومهمکاریباسازمانهایمختلف

دریافتمجوزکانونارزیابیوتوسعهازسازماناداریو
استخدامیجهتورودبهسازمانها

زتقویتزیرساختهایمغزافزاری،سختافزاریونرمافزاریمرک

6

ومدیرانتولیدوتدوینمحتواهایآموزشیویژهکارکنان،اعضایهیاتعلمی

1
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61113594-021

88972816-021

09339062360

stc.ut.ac.ir

stc@ut.ac.ir

@stc_ut

@stc_ut

:ارتباط با مرکز آموزش های ضمن خدمت
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