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تکرارالزامی/مدیریتیمدیریت مشارکتی5

مدیران میانی ، پایه و 

*الزامی/ سرپرستان

 کارشناسان کلیه رسته ها  با 

مدرک تحصیلی حداقل 

اختیاری/  لیسانس
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زمان آزمونتاریخ آزمون
 شهریه 

به ریال

نوع 

برگزاری

صرفاً کارکنانی مجاز به شرکت در آزمون می باشند 

را در آزمون  قبلی   % 60که حدنصاب نمره قبولی 

کسب نکرده و یا تاکنون موفق به شرکت در آزمون 

.نشده اند

بارگذاری در سایت  

- معاونت توسعه مدیریت 

  –مدیریت منابع انسانی 

بسته - آموزش کارکنان

های آموزشی

صرفاً کارکنانی مجاز به شرکت در آزمون می باشند 

را در آزمون  قبلی   % 60که حدنصاب نمره قبولی 

کسب نکرده و یا تاکنون موفق به شرکت در آزمون 

.نشده اند

1401تقویم زمانبندی دوره های آموزشی ویژه تیر ماه سال 

گروه آموزش و توسعه کارکنان مدیریت منابع انسانی دانشگاه

گروه هدفنوع دورهعنوان دورهردیف

مدت به ساعت

تاریخ شروع دورهمنابع
تاریخ پایان 

دوره
ساعت/روز



. جهت آزمون مطالعه گردد5 و 3، 1فصلهای  "مدیریت بحران"در خصوص دوره مدیریتی : توجه توجه* 

سطوح طبقاتی مدیران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شامل- 1

رئیس دانشگاه ومعاونین دانشگاه: مدیران عالی 

روسای دانشکده ها و معاونین آنان-روسای مراکز آموزشی درمانی-معاونین شبکه ها-مدیران شبکه ها-روسای بیمارستانهای شهرستانهای تابعه-مدیر خدمات پرستاری-مدیران بیمارستانها-مدیران ومعاونین مدیران: مدیران میانی

مدیر - سوپر وایزر آموزشی و در گردش- سرپرستار-رئیس امور عمومی-رئیس امور اداری- رئیس حسابداری-رئیس خدمات پرستاری- (پزشکان رئیس مرکز)روسای مراکز بهداشتی درمانی -روسای گروهها-روسای ادارات:  مدیران پایه

(پزشک )رئیس زایشگاه-آموزشگاه بهورزی 

وسایر پستهای سازمانی  (فوریتهای پزشکی)مسئول پایگاه -ماما مسئول –مسئول انبار - مسئول امور اداری- مسئول کارگزینی - مسئول حسابداری-کارگزین مسئول-حسابدار مسئول -معاون اداره - کارشناس مسئول : سرپرستان

دارای عناوین مسئول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

شرکت داوطلبان در آزمونها می بایست  صرفاً در تاریخ های اعالم شده صورت پذیرد، یادآور می گردد کارکنانی مجاز به شرکت در آزمون می باشند که پست یا ابالغ انشائی آنان در گروه هدف قرار داشته باشد همچنین تاکنون موفق به - 2

.را در آزمون قبلی کسب نکرده اند  (%60)شرکت در آزمون نشده یا حد نصاب  نمره قبولی 

. ، منوی منابع انسانی، آموزش کارکنان، بسته های آموزشی نسبت به دریافت بسته مربوطه اقدام نمایندhttps://afa.mui.ac.irداوطلبان می توانند جهت بهره برداری از فایل دوره آموزشی با مراجعه به آدرس -  3

 ، آزمون های الکترونیکیhttp://amoozesh.mui.ac.ir:  آدرس الکترونیکی جهت شرکت در آزمون - 4

. تماس حاصل نماید09039129446در صورت بروز هر گونه مشکل با شماره همراه پشتیبان -  5

.سوء استفاده از کد ملی سایر کارمندان پیگرد قانونی خواهد داشت: تذکر


