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 انسانی رمایهسحوزه  هایو سیاست اهداف

 توانمندسازی و آموزش

 

 اهداف:

 .توانمندسازی کارکنان جهت انجام بهتر امور محوله .1

 .ازطریق ارائه آموزش .1.1

 .از طریق راهنمایی و مشاوره .1.1

 از طریق ارزیابی و ارائه بازخورد. .1.1

 های کلیدی.مدیریت استعداد و تربیت افراد برای پست .1

 از طریق تفویض اختیار و ارائه مسؤولیت. .1.1

 ها.گیریاز طریق مشارکت در تصمیم .1.1

 ها:سیاست

  .هستند العمر مادام یادگیرندگان معلمین .1

  .دارند تغییر آمادگی و یادگیری روحیه معلمین .1.1

  .هستند آشنا آموزش شناختی های روش با معلمین .1.1

 های نوین آموزشی مورد نظر مؤسسه آشنا هستند.معلمین با رویکرد .1.1

  .کنند می تعیین خود ایبر را آموزشی های روش معلمین .1.3

  .شود می فراهم معلمین برای یادگیری یهافرصت .3

  . نویسند می خود درس در تحقیقی مقاله یک حداقل ساله هر معلمین .3.1

  . کند هارائ حضوری طور به و مدون را خود درس یک آموزش روش باید معلم هر سال هر .3.1

  .شود می برگزاربرای کلیه معلمین  مؤسسه توسط یشناخت علوم حوزه در آموزش واحد یک معادل حداقل سال هر .3.1

 و مشاهده تمام وقت و به همان نسبت برای معلمین پاره وقت معلمین تدریس از ساعت 12 حداقل سال هر .3.3

  .شود می ارزشیابی

 شود.موزش کارمندان توجه میآدر مجتمع به  .5

 .موزش کارکنان نمایندآمد خود را صرف آدر بخشی ازتوانند مدارس می .5.1

 .باشندکارکنان موظف به اخذ مدرک این مرکز می مرکز پویش تعریف ومورد نیاز کارکنان توسط  هایموزشآ .5.1

 ها در حقوق افراد موثر است.موزشآ .5.1

 کند.کادمیک مرتبط پشتیبانی میآمجتمع از تحصیالت  .5.3

 ربیت بیان خواهد شد.هماهنگی با افراد جدیدالورود انجام و جایگاه مجتمع و انتظارات و نقش همکاران در ت .5.5

 شود.های مختلف سازمان موجب تسهیل در گردش امور میمع با تفویض اختیار مناسب به ردهمجت .6
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 شود.در مجتمع حدود وظائف و اختیارات افراد مشخص بوده و به تصمیمات در حیطه اختیارات توجه می .6.1

 های غیر ضروری،ام امور و حذف هماهنگیمدیران با تفویض گسترده اختیارات خود عالوه بر تسهیل و تسریع انج .6.1

 ورند.آوجبات بالندگی افراد را فراهم میم

 شود.صورت شورائی اداره میهمجتمع ب .7

ها برای اداره بهتر واحدها وقت و دائمی بوده و از همه ظرفیتهای کاری ماحدهای مجتمع دارای شوراها و تیمو .7.1

 شود.استفاده می

 شود.پشتیبانی می آنهات مشخص تفویض شده و از تصمیمات ها اختیارابه شوراها و گروه .7.1

 شود.اداره مجتمع استفاده می از نظرات همکاران در .8

 .در مجتمع نظام جامع نظرسنجی از همکاران وجود دارد .8.1

 ورند.آی استماع نظرات همکاران فراهم میمسئوالن مجتمع و واحدها جلساتی را برا .8.1

 راحتی بتواند نظرات خود را ارائه دهد.هر همکار بدر مجتمع امکاناتی فراهم است که ه .8.1

 نمایند.استفاده می آنانمدیران در اتخاذ تصمیم با همکاران مرتبط مشورت و از نظرات  .8.3

  

 


