آموزش در شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

آموزش و بهسازي نيرويانساني كوشش هدفمند و برنامهريزي شده در جهت بهبود سطوح عملكرد
كاركنان ،سازمان و شايستگي آنان ميباشد .رسيدن به اهداف سازمان بستگي به توانايي كاركنان در
انجام وظايف محوله دارد .اجراي آموزش سبب ميشود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و
محيطي ،به طور موثر فعاليتهايشان را ادامه دهند و بر كارايي خود بيفزايند.

در اين راستا اقدامات مختلف آموزشي در اتوبوسراني تبريز و حومه از سال  88به صورت مستمر به
دو صورت حضوري( برگزاري كارگاههاي آموزشي مختلف با دعوت از اساتيد برجسته دانشگاهي
مطابق با تقويم آموزشي) و غير حضوري( چاپ ماهنامه آموزشي ،ارسال پيام آموزشي بصورت پيام
كوتاه ،درج پيامهاي آموزشي در تعرفه رانندگان ،ارسال پيامهاي آموزشي از طريق كارتابل به
همكاران ستادي و ....صورت پذيرفته است .رئوس دوره هاي آموزشي برگزار شده تا آبان ماه  39به
شرح جدول ذيل آمده است كه اين دوره ها بصورت مستمر در قالب كارگاههاي مختلف برگزار
ميگردد.
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رئوس دورههای آموزشی برگزار شده تا آبان ماه 39

رگوه اهی هدف

عنوان دوره آموزشی
بازآموزی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی
تکریم ارباب رجوع و روابط انسانی در محیط کار
آموزش مقدماتی بدو شروع بکار
اخالق حرفه ای و نحوه برخورد با مسافرین
آموزش نحوه استفاده از کپسول آتش خاموش کن
آشنایی با نرم افزار مدیریت هوشمند ناوگان

پرسنل اجرایی و رانندگان

آشنایی با اتوبوسهای دوکابین،اپراتوری و نگهداری آن
آشنایی با اتوبوسهای آکیا،اپراتوری و نگهداری آن
آشنایی با مراکز تاریخی ،فرهنگی و گردشگری شهر تبریز
آشنایی با سیستمهای جدید اتوبوسهای دوو و نحوه اپراتوری آن
آسیب شناسی و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد
مدیریتبحران
آموزش آیین نامه و وظایف شغلی برای بازرسین و تعرفه زنان
آشنایی با پورتال مدیریت کارت بلیت ویژه بازرسین و تعرفه زنان
آموزش خدمات ایمنی و نحوه استفاده از کپسول آتش خاموش کن
تعمیرات تخصصی اتوبوسهای آکیا
آموزش سرویس فنی اتوبوسهای دوو
آسیب شناسی و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد

پرسنل تعمیرگاهی

توضیح( :بیشتر دوره های تخصصی از طریق معرفی افراد واجد
شرایط به مراکز آموزشی فنی و حرفه ای و بهداشت کار شمالغرب
کشور انجام می پذیرد)

مدیریتبحران
تعمیرات تخصصی سیستمهای برقی اتوبوسهای دوکابین
نگهداری و تعمیرات الستیکهای رادیال
کاربرد روانکارها
تعمیرات تخصصی مونتاژ موتور بنز 754
نرم افزارهای عیب یاب گیربکسها
سیستمهای ترمز ،دیفرانسیل و گیربکس اتوبوسهایKing Long
اصول ایمنی اتوبوسهای گازسوز
آموزش اصول کمکهایاولیه ،امداد و نجات
تکریم ارباب رجوع و روابط انسانی در محیط کار
رفتار سازمانی و راهکارهای افزایش بهره وری در محیط کار
آموزش سرویس فنی اتوبوسهای دوکابین
اصول رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط کار
تکریم ارباب رجوع و روابط انسانی در محیط کار
اصول ایمنی و نحوه استفاده از کپسول آتش خاموش کن
مدیریتبحران

پرسنل ستادی
توضیح( :بیشتر دوره های تخصصی از طریق معرفی همکاران به
مراکز آموزشی استانداری ،شهرداری و ..انجام می پذیرد)

رفتار سازمانی و راهکارهای افزایش بهره وری در محیط کار
آشنایی با اتوماسیون اداری
آموزش اصول کمکهایاولیه ،امداد و نجات
اصول اخالق اداری
خالقیت و اندیشه های نو در مدیریت
آموزش پورتال مدیریت کارت بلیت
آموزش سیستمهای جدید حمل و نقل هوشمند
آشنایی با اصول مدیریت سازمانی
اصول مدیریت بهرهوری و کیفیت در سازمان

