
  بسمه تعالی     

  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل

  کارکنان رسمی وپیمانی   اطالعیه ثبت نام دوره آموزشی ضمن خدمت

  

گاه شاغل دانش ی درنظراست براي کلیه کارکنان رسمی وپیمانکمیته آموزش وتوانمندسازي دانشگاه  3/8/93براساس مصوبه مورخ باعنایت به اینکه          
( گروه هدف تعیین شده باعناوین وساعات تعیین شده ذیل به صورت غیرحضوري برگزارگردد، لذا کلیه داوطلبین  بهبودمدیریت  دوره هاي آموزشیآزمون 

  د.درصورت تمایل به شرکت دردوره هاي فوق میتوانندبادرنظرداشتن مواردذیل برابرمقررات اقدامات الزم رامبذول دارنمربوطه درجدول ) 
  الف )) عناوین دوره ها :

  گروه هدف مشمول شرکت دردوره  میزان ساعت دوره  شغلی -عنوان دوره آموزشی  ردیف

    ساعت 24  نقش سرپرستان درسازمانها  1
  بودن پستهاي : بادارا کلیه شاغلین رسته ها

معاون ، مدیر ، رئیس اداره ، رئیس گروه، 
کارشناس مسئول ، کارشناس ، 

  همترازکارشناسی 
  

  ساعت 20  مبانی مدیریت دانش  2

  ساعت 20  برنامه هاي کاروتخصیص مشاغل  3

  
  ب)) شرایط شرکت درآزمون دوره هاي ذکرشده :

مراجعه ونسبت به  "آن درسایت ذیل شخصا تاریخ جهت ثبت نام درآزمون وتعیین  گروه هدف ) ( رسمی وپیمانی )) هریک ازشاغلین 1
  اخذکارت آزمون اقدام نمایند.

   98111باکدثبت نام به شماره  www.azsima.irآدرس سایت : 
  شب 24صبح الی  8ازساعت  14/12/93لغایت  9/12/93شروع ثبت نام : ازتاریخ 

  طبقه فوقانی – 10سرداران  –مکان آزمون : باحضورنماینده آموزش ضمن خدمت دانشگاه درمجتمع فنی مازندران 
   21/12/93لغایت  16/12/93شروع آزمون : ازتاریخ 

  **  تاکید میگردد: 
 تعیین ونسبت به اخذکارت آزمون اقدام نمایند. "شخصاآن را تاریخآزمون وعنوان دوره  "درصورت ثبت نام درسایت ازقبل ، صرفا -
 شخص توسط تعیین شده  تاریخ هریک ازهمکاران براساس  آزمون برنامه ریزي گردیده است ، لذاحضوربموقع تاریخ باتوجه به آنکه -

 الزامی می باشد.
محتوي دوره آموزشی مربوطه ونیزنمونه سئواالت آن میتوانندبه سایت معاونت توسعه مراجعه  PDFهمکاران مشمول براي دریافت فایل  ))2

  تاضمن دریافت آن آمادگی کامل جهت شرکت درآزمون فوق راداشته باشند.
  ضورهریک ازافراددرزمان وتاریخ ثبت نام موردتاکیدبوده ومسئولیت آن برعهده داوطلب ومقام مسئول محترم آن واحدمی باشد.)) ح3
  آزمون الزامی می باشد. تاریخ)) بهمراه داشتن کارت ملی وکارت آزمون در4
  ریال برعهده داوطلب می باشد. 60000مجددبمبلغ )) درصورت عدم کسب حدنصاب امتیازالزم توسط هریک ازهمکاران محترم ، هزینه آزمون 5
   .اقدامات الزم رامبذول دارندتعیین شده نسبت به مواردفوق  رتاریخثبت نام وآزمون مربوطه ، د عدم تمدیدمهلت)) باتوجه به 7

  
  

                                                                                                                    


