
  :مقدمه 

درعصرحاضر،باگذشت زمان نيازهاي مديران ومجريان درعرصه هاي مختلف حرفه اي،تخصصي ودانشگري جديدترشده واهميت توجـه بـه ايـن موضـوع     

دهندوبراي نيل به اين سازمانهاي موفق باتوجه به اين نكته مهم،سعي دارند تا توانمنديهاي منابع انساني خودرادركليه سطوح افزايش .گرددنمايان ترمي

رت هدف عالي هم دربعدخواستن نظيرتوجه به ضريب انگيزشي درك نيازها وعالئق وهم دربعدتوانستن ،توسعه مهارتها،تكنيكها وروشهاي علمي بـه صـو  

   .همه جانبه برنامه آموزش وتوانمندسازي منابع انساني رادردستوركارخود قرارداده اند

تأكيد يـك هدركوششـهاي مـديريت نوين،تحـولي      . ش وپرورش بيش ازپيش موردتوجه وتأكيد سازمانها قرارگرفته استرشدنيروي انساني ازطريق آموز

درايـن راسـتا مهمتـرين     .به بيان ديگراكنون آموزش وپرورش كاركنان دررديف اساسي ترين وظايف هرمديرقرارگرفتـه اسـت   .چشمگير به شمارمي آيد

آموزش،كـاراترين ابـزار وقـويتري نفرآينـد      . مستمر برنامه هاي آموزشي،راه دگرگون شدن و بهبود كـار را هموارنمايـد  وظيفه مديرآن است كه باتدوين 

  .موجودبراي انتقال دانش ومهارت به نيروي انساني وآماده تقويت نمودن آنان براي انجام وظايف مي باشد

وزش وارتقاءتوانمنديهاي نيروي انساني امكانپذيراست ودراين راستا آموزش بدوخـدمت  ايجاديك نظام اداري مطلوب ومناسب،تا اندازه زيادي به كمك آم

نيروهاي جديدبا اصول ومباني وروشهاي كـاري دردسـتگاه وهمچنـين بـازآموزي ضـمن خـدمت كاركنـان در رده هـاي مختلـف دردورههـاي مختلـف            

  . اشدودردورههاي موردلزوم ابزاري بسيارمهم در رسيدن به اهداف آموزشي ميب

ايجاد بسـتر  , كاربردي كردن مطالب علمي و عملي , در اين راستا آموزش نيروهاي بدو خدمت به منظور تقويت مهارتهاي اجرايي در موقعيتهاي شغلي 

  . مناسب جهت مشاركت فعال نيروها و هموار كردن راه براي رسيدن به دورنما و رسالتهاي سازمان از اهميت بسزايي برخوردار است 

كـاهش  ,پرهيـز از سـردرگمي هـا   , ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده , يهي است آموزشها موجب ارتقاء مهارت كاركنان و قبول بهترمسئوليتهاي شغلي بد

  . مي گردد) مردم (هزينه و افزايش اثربخشي و در نهايت موجب رضايت مشتريان اصلي سازمان 

م توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسالمي ايران به اهميت وضـرورت آمـوزش ضـمن    به همين دليل درتمامي برنامه هاي سوم،چهارم وپنج

خدمت پرداخته شده است پس ضروري است كه آموزش ضمن خدمت به صورت برنامه هاودوره هاي آموزشي سازماندهي شده وهماهنگ به مرحله اجرا 

ازجمله دورههايي كه نيازبه اجـراي همسـان آن درميـان كليـه شـاغلين يكدسـتگاه        .باشددرآيد تا بتواند نتايج وپيامدهاي مناسب،اثربخش وكاراداشته 

اين دوره بـه دليـل    .مي باشددوره آموزشي توجيهي بدوخدمت ضروري بوده ودرآيين نامه ودستورالعملها نيزبرگزاري آن موردتأكيدقرارگرفته است،

 يكي ازدورههاي آموزشي كه درماده.ررات نظام اداري،شايسته توجه واهتمام خاص ميباشدنقش بسزاي آنكه درآشنا نمودن كارمند با محيط،قوانين ومق

بخش چهارم دستورالعملهاي نظام آموزش وتوانمندسازي كاركنان به آن پرداخته شده است دوره آموزشي توجيهي بدوخدمت است كه بـه صـورت    23

گرفته شده است كه به لحاظ تعريف به آموزشهايي اطالق ميگـردد كـه دربدوخـدمت بـه     دوره الزامي جهت كليه كاركنانرسمي،پيماني وقراردادي درنظر

  :افراد جديد االستخدام درراستاي موارد زير ارائه ميگردد

ام آشناساختن كاركنان جديد با اهداف ووظايف سازمان محل خدمت آنها، قوانين ومقررات استخدامي، حقوق فردي وشغلي،محيط كار،قانون اساسي نظـ 

  )دوره عمومي توجيهي بدوخدمت (  .مهوري اسالمي ايران ونظام اداري استج

آموزش (.ايجاد تواناييهاي شغلي ،دانش،مهارت ونگرش مورد نيازبراي كارمندان جديد االستخدام رسمي،پيماني وقراردادي جهت تصدي شغل مربوط

  )تخصصي بدوخدمت 

 :لحاظ قانوني عبارت است ازاهدافي كه ازطراحي واجراي ايندوره مد نظراست به 

 .پايه گذاري ارتباط سالم كارمند با نظام اداري ودانشگاهي كه فردكارخودرا درآن آغاز مي كند •



  .ايجاد دانش،مهارت ونگرش شغلي اوليه دركارمندان جهت تصدي شغل دربدوخدمت يا تغييرشغل •

دان موظفند طي شش ماه اول استخدام نسبت بـه گذرنـدان ايـن دوره اقـدام     دوره عمومي به عنوان دوره الزامي براي كارمندان محسوب شده وكارمن

  .نمايند

  در معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كاشانتخصصي  بدوخدمتاجراي تاريخچه 
بـراي آمـوزش    شروع به برنامه ريزي هدفمنـد  1380مركز آموزش بهورزي دانشگاه علوم پزشكي كاشان به دستور معاون  محترم بهداشتي از سال 

در طول اين سالها با استفاده از نكات .نفر نيروي جديد الورود آموزش داده است 364دوره آموزش  به 71نيروهاي جديدالورود نموده و تا كنون طي 

يراتي در روند اجراي و استفاده از پيشنهادات كارشناسان ستادي تغي)  نكات مثبت و منفي برنامه و پيشنهادات( بيان  شده در نظرسنجي فراگيران 

  .برنامه   ايجادنموده و تالش نموده تا با جلب رضايت فراگيران و بهبود شاخص هاي  برنامه موجب ارتقاء آن شو د

  :   تخصصياجرايي بدوخدمت ف اهدا

 كاربردي كردن مطالب علمي دانشگاه در حوزه فعاليتهاي بهداشتي ودرماني  •

ايجاد تفكر برنامه ريزي واهميت و لزوم  در راستايبا مباحث استراتژي  آشنا نمودن نيروها با رسالت و دورنماي دانشگاه و حوزه معاونت بهداشتي و  •

 آن

 جلوگيري از سردرگمي نيروهاي جديد الورود وجلب رضايت مشتري   •

 آشنايي با دستور العمل ها و برنامه هاي واحد  •

 وها با قوانين و مقررات اداريآشنا نمودن نير   •

 آشنايي نيروها بطور عملي با وظايف اجرايي، اداري ، علمي و عملي خود در مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت   •

 آماده سازي نيروها براي پذيرش مسئوليتهاي خود  •

 .ادر آن آغاز مي كندپايه گذاري ارتباط سالم كارمند با نظام اداري ودستگاهي كه فرد كار خود ر   •

 ايجاد دانش ، مهارت و نگرش شغلي اوليه در كارمندان جهت تصدي شغل در بدو ورود به خدمت با توجه به نيازهاي سيستم  •

 آشنايي نيروها با شيوه هاي ارتباط با مراجعه كنندگان و ارائه خدمات با كيفيت بهتر به دريافت كنندگان خدمات  •

 آشنايي واحدهاي ستادي با نيروهاي جديد الورود و تبادل اطالعات و انتظارات ايجاد بستر و زمينه براي  •

 مشاركت فعال نيروها در امر آموزش با انجام نظر سنجي و اصالح شيوه اي آموزشي درراستاي پاسخگويي به نياز مخاطبين  •

 برآورد ميزان آمادگي نيروها براي حضور فعال در سيستم با انجام آزمون علمي  •

 هزينه وصرفه جويي در وقت با توجه به متمركز بودن آموزشها  كاهش •

 آشنا يي نيروها با شرح وظايف خودو واحدهاي ستادي  •

 كاهش ميزان اشتباه و دوباره كاري ، مراجعات مكرر و بازديدها جهت رفع مشكالت •

  :در معاونت بهداشتي كاشان  تخصصيدورههاي آموزش بدوخدمت  مجري برگزاري وطراحي

... و مركز آموزش بهورزي  وكاركنان وظيفه برنامه ريزي ،مديريت،ارزشيابي دوره تخصصي بدوخدمت را براي كليه كاركنان استخدامي ،پيماني ،طرحي

  .وارائه نتايج دوره ها به واحدهاي ستادي ر ابه عهده داشته است 

  .مشاركت دارند.. ظيمي مركز آموزش بهورزي ،بازنگري در سرفصلهاوسواالت وكليه واحدهاي معاونت بهداشتي دراموزش نيروها با توجه به برنامه تن



  .اجرا ميشود. مديريت منابع انساني دانشگاه مشاركت  باتوجيهي دردوره هاي عمومي 

  :تخصصي بدوخدمت نحوه اجراي دوره 

  :تقسيم بندي گروه هدف جهت شركت در كالسهاي  شغلي بدو خدمت 
  پزشك  •
  خانواده،مبارزه با بيماريها،مامابهداشت  •
  بهداشت محيط وبهداشت حرفه اي •
  .برنامه آموزشي شغلي ندارند... ساير رشته ها ماننددندان پزشكي،آزمايشگاه،تغذيه ،روانشناسي،اداري،مالي و •

وپس آزمون براي هر گروه متفاوت برنامه برگزاري كالس،سرفصلهاي آموزشي وسواالت پيش آزمون :  با توجه به وظايف محوله به هرگروه شغلي 
  .مي باشد

 :در معاونت بهداشتي تخصصي روش اجراي آموزش بدو خدمت 

  براي كليه گروههاي هدف تا كنون به صورت حضوري  •
  جهت گروه هدف پزشك  اجراهدف كاهش هزينه ها و زمان  برنامه ريزي جهت اجراي تلفيقي به روشهاي حضوري و غير حضوري با •

  :دوره  مدت ساعت

مالك موفقيت در .ساعت آموزشي  طراحي شده است   26مدت ساعت دوره بر اساس سرفصل هاي آموزش حضوري و غيرحضوري به مدت  •
 :دوره

 .از آزموني كه از جزوه بدوخدمت به عمل مي آيد% )  60( حضور فعال در دورههاي حضوري وكسب حد نصاب نمره   •

 


