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  بررسی آموزش ضمن خدمت کارکنان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

  1، جمیله آقاتبار رودباري* 2کفایت مهدي محمد

  

  آموزشی، معاونت خدمت ضمن آموزش کارشناس-1

  دبیرخانه تحول و نوآوري در آموزش پزشکی کارشناس -2

  

گیرد و هدف از آن صورت می سازمانشود که پس از استخدام فرد در گفته می آموزشیآموزش ضمن خدمت به  سابقه و هدف:
هاي آنان است. این مطالعه به منظور بررسی آموزش ها و مهارتهایشان و بهبود تواناییسازي افراد براي اجراي بهتر مسئولیتآماده

  انجام شد. 1394ضمن خدمت کارکنان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 

مستندات موجود در دبیرخانه معاونت آموزشی و مصاحبه با رابط  این مطالعه به صورت مقطعی و گذشته نگر و براساس روش کار:
  آموزش ضمن خدمت  معاونت آموزشی دانشگاه انجام گرفت .

 ،آموزشی در دوره هاي آموزش ضمن خدمت، براي کارکنان حوزه ستادي معاونت 1394این بررسی نشان می دهد در سال یافته ها: 

درصد) و  83) و در قالب آموزش هاي عمومی (94,5درصد) و مجازي ( 5,5عنوان آموزشی و به صورت دوره هاي الکترونیکی ( 18
کنان درصد) شرکت براي کل کار27دوره ( 4دوره  آموزش هاي عمومی برگزار شده، در  15درصد) برگزار گردید. از بین  17اختصاصی (

دوره  4درصد) افراد بر اساس اولویت بندي و با توجه به دوره هاي قبلی می بایست انتخاب می شدند. در  73دوره ( 11مجاز بود و در 
نفر  6درصد)،  25درصد) و در یک دوره دیگر ( 10نفر ( 3درصد)، تعداد  25ي مجاز براي شرکت کلیه کارکنان ذیربط، در یک دوره (

درصد افراد واجد شرایط شرکت نمودند. بیشترین میزان ساعت اختصاص یافته  100درصد) تعداد  50و دوره عمومی (درصد) و در د20(
ساعت) و کمترین میزان ساعت آموزشی مربوط به  36آموزشی مربوط به دوره هاي آموزشی آیین نگارش یک و فرهنگ سازمانی (

ساعت  3توسط هر فرد ساعت و کمترین میزان آن 120عت آموزش طی شده ساعت) بوده است. بیشترین سا 3کارگاه حجاب و عفاف (
  ساعت بوده است. 22بوده است. متوسط زمان آموزش طی شده به ازاي هر پرسنل 

فعالیت معاونت آموزشی دانشگاه در آموزش ضمن خدمت کارکنان نسبتا مطلوب بوده و از ظرفیت هاي آموزشی موجود  نتیجه گیري:
ي کارکنان این واحد بهره برداري به عمل آمده است. از آنجایی که هر ساله نیاز سنجی آموزشی از کلیه واحدهاي مرتبط در دانشگاه برا

با معاونت آموزشی دانشگاه صورت می پذیرد، مشارکت هر چه بیشتر کارکنان این حوزه به خصوص در دوره هاي آموزشی که به صورت 
  کارکنان برگزار می گردد، مورد انتظار است. الکترونیکی و مجاز براي شرکت کلیه ي

    ضمن خدمت، کارکنان، معاونت آموزشی آموزش واژه هاي کلیدي:
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