آئین نامه مدیریت آموزش منابع انسانی حوزه نگهداری و تعمیرات واگنهای باری و مسافری
فصل اول  :تعاریف ،هدف ،دامنه شمول و مسئولیتها

مقدمه:
هياتمديره راهآهن در بند ( ) جلسه مورخ  .................و به استناد تبصره .....ماده .....آئيننامه تحت عنوان آئیننامه

مدیریت آموزش منابع انسانی حوزه نگهداری و تعمیرات واگنهای باری و مسافری به شرح زير تصويب نمود و از تاريخ
 ......الزماالجرا ميباشد.
اين آئين نامه حاوي چارچوب و اصول كلي حاكم بر فعاليتهاي آموزشي منطبق با آخرين دستاوردهاي سيستم
نگهداري و تعميرات واگنهاي باري و مسافري به منظور تعيين راهكارهاي مناسب و بهينه نمودن برنامههاي
آموزشي در راستاي ماموريتها و نيازهاي نگهداري و تعميرات واگنهاي باري و مسافري مي باشد.
ماده -1تعاریف:

 -1-1آموزش :آموزش و بهسازي مجموعه كنشهاي هدفمند ،از پيش انديشيده شده و طرحريزي شدهاي است كه
با هدف افزايش اثربخشي فرد و سازمان ،بطور مداوم و نظاممند به ارتقاي سطح دانش ،فنون ،مهارتها و ايجاد
رفتار مطلوب در منابع انساني ميپردازد تا آنها را به نحو احسن آماده انجام وظايف و مسئوليت هاي خود كند.
 -2-1برنامههای آموزشی :عبارت است از اشكال مختلف آموزشِ عناوين آموزشي نيازسنجي شده كه به منظور
افزايش كارايي فردي و اثربخشي سازماني منابع انساني راهآهن در قالب دوره ،سمينار و كارگاه آموزشي اجرا
ميشود.
 -3-1دوره آموزشی :فاصله زماني معين و محدودي است كه طي آن محتواي آموزش مشخص و از پيش تعيين
شدهاي با استفاده از امكانات آموزشي به منظور ايجاد مهارت ،افزايش دانش و يا تغيير نگرش به فراگيران انتقال
داده ميشود .
 -4-1شغل :مجموعهاي از وظايف و مسئوليتهاي متناسب ،متعامل و منسجم است كه از لحاظ نوع و سطح كار
مشابه و مساوي بوده و به عنوان كارِ كميته شناخته ميشوند و مي توانند در پستهاي سازماني متفاوت طبقهبندي
شوند.
 -5-1وظیفه :به فعاليتي گويند كه در راستاي مسئوليت ،انجام شده و موجبات تحقق آن را فراهم ميسازد.
 -6-1کمیته ماده  : 4كميته اي متشكل از معاون ناوگان ،مدير كل دفتر مهندسي و برنامه ريزي ناوگان و يک نفر
كارشناس خبره ناوگان كه طبق بند  7مصوبه مورخ  1191/9/11هيات مديره شركت راه آهن ج.ا.ا عهده دار
تصويب مقررات و استانداردهاي مربوط به توليد ،واردات و تعمير و نگهداري ناوگان ريلي مي باشد.
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ماده -2اهداف
الف -اهداف کلی:

تهيه خطمشي و تدوين راهكارهاي مناسب جهت ايجاد هماهنگي در توسعه سرمايههاي انساني راهآهن ج.ا.ا با
همراهي شركتهاي فعال در زمينه نگهداري و تعميرات و بهينه نمودن برنامههاي آموزشي و ايجاد زمينههاي
بهبود بهرهوري فردي و سازماني در راستاي ماموريتهاي راهآهن ج.ا.ا.
ب -اهداف اختصاصی

ب -1-تامين چارچوب الزم براي ايجاد فرايند مشترك و الزم االجراي آموزش منابع انساني كليه ذينفعان نگهداري
و تعميرات واگنهاي باري و مسافري.
ب -2-ايجاد بستر مناسب جهت حصول مهارتهاي مطلوب منابع انساني.
ب -1-ايجاد بستر مناسب جهت ارتقاء شغلي و سطح كيفيت عملكرد منابع انساني از طريق افزايش سطح دانش
و مهارت آنان.
ماده – 3دامنه شمول:

دامنه و حدود اين آئين نامه شامل كميته آموزشي نگهداري و تعميرات واگن هاي باري و مسافري راهآهن ج.ا.ا ،
مركز آموزش راهآهن ج.ا.ا ،كارشناسان معاونت ناوگان راهآهن ج.ا.ا و كميته تدوين و تكميل مقررات اداره كل
واگنهاي باري و مسافري ميباشد.
ماده -4مسئولیتها

دامنه مسئوليت اين آئين نامه با كميته آموزشي راهآهن ج.ا.ا ميباشد.
فصل دوم  :سازوکار اجرایی و فرآیند مدیریت آموزشی نگهداری و تعمیرات واگنهای باری و مسافری
ماده  -5ترکیب اعضا و وظایف کمیته آموزشی نگهداری و تعمیرات واگن های باری و مسافری :
 -1-5ترکیب اعضاء کمیته آموزشی:

الف -معاون ناوگان راهآهن ج.ا.ا
ب -مدير كل مركز تحقيقات و آموزش راهآهن ج.ا.ا.
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ج -مدير اداره كل واگنهاي باري راهآهن ج.ا.ا.
د -مدير اداره كل واگنهاي مسافري و خودكشش راهآهن ج.ا.ا.
ه -مدير كل دفتر مهندسي و برنامه ريزي ناوگان راهآهن ج.ا.ا.
 -2-5وظایف کمیته آموزشی:

الف -بررسي نيازسنجيهاي انجام شده توسط كارشناسان معاونت ناوگان راه آهن و اصالح در صورت نياز.
ب-تاييد نهايي ليست دورههاي آموزشي نيازسنجي شده.

ماده-6روش اجرایی کار

-1-6كميته آموزشي راهآهن ج.ا.ا در اول شهريور ماه هرسال به منظور تبيين و برنامه ريزي دورههاي آموزشي
مورد نياز منابع انساني ذينفع نگهداري و تعميرات واگنها تشكيل شده و از كارشناسان معاونت ناوگان در قسمت
مربوطه ،ارائه فهرستهايي از نيازهاي آموزشي سيستم نگهداري و تعميرات را درخواست مينمايند.كارشناسان
معاونت ناوگان راهآهن (در بخش باري ،مسافري و خودكشش و دفتر مهندسي و برنامهريزي ناوگان) ،نيازهاي
آموزشي منابع انساني راهآهن ج.ا.ا را بر اساس آناليز سوانح ،حوادث ،نرخ خرابيهاي پرشمار ،تجزيه و تحليل ضعف،
قوت ،فرصت ها و تهديدها (ماتريس  )SWOTو به طور كلي مشكالت موجود در قالب ليست دورههاي آموزشي
تبيين ميكنند.
 -2-6كميته آموزشي نگهداري و تعميرات واگنهاي باري و مسافري ،نيازهاي آموزشي و ليست دوره هاي
آموزشي تهيه شده را بررسي نموده و نظر نهايي خود را مبني بر تاييد يا اصالح نيازسنجي انجام شده به مركز
آموزش راه آهن اعالم مينمايد.
 -3-6اگر نيازهاي ارزيابي شده آموزشي منابع انساني سيستم نگهداري و تعميرات واگنها ،مرتبط با شرايط احراز
آنان باشد ،بايستي مركز آموزش راهآهن پس از بررسي طي ارسال گزارشي به كميته ماده  4راه آهن ج.ا.ا ،خواستار
تدوين مقررات مكمل يا جديد در ارتباط با آموزش و افزودن مقررات جديد به شرايط احراز شود.
 -4-6برنامههاي آموزشي براي كليه منابع انساني راهآهن براساس نياز سنجيهاي آموزشي صورت گرفته ،توسط
مركز آموزش اجرا ميشود و منابع انساني مذكور ملزم به گذراندن دورههاي آموزشي مورد نياز و مرتبط با پست
سازماني خود خواهند بود.
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 -5 -6مركز آموزش راهآهن شاخصهاي ارزيابي مربوط به هر يک از دورههاي آموزشي را در هنگام برنامهريزي
آموزش آن دوره ،به گونهاي مشخص مينمايد كه پس از گذشت يكسال ،با استفاده از همان شاخصها در مورد
تاثيرگذاري دوره بر عملكرد منابع انساني ،بررسيهاي الزم را انجام داده و تصميمات الزم را در مورد اصالحات
مورد نياز در دورههاي آتي اتخاذ كنند.
ماده -۷اين آئيننامه در  7ماده تهيه گرديده است.
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پیوست
 شامل نمودار گردش كار مرتبط با آموزش نگهداري و تعميرات واگنهاي باري /مسافري و خودكشش راهآهن ميباشد.

*دريافت و ارسال مستندات براي ذينفعان ،توسط دفتر امور مربوط صورت ميگيرد.
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