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 مقدمه
 

آموزش یکی از موثرترین عوامل در تغییر رفتار وروز آمد کردن مهارت ، توسعع ت تص،ععی،  ینگ و سرش سععرمایت سان ا تععا ی وت و          

 یازسان وا  سعازما ی می  ادعد امروزب  هرب مندن از  ماا ادارن موبو ، کارآمد وساسصسو تا ودود زیادن می توا د از یریآ آموزش منتنی  ر 

 وآیندب میتر گردد.

ت ولات سریع، روز افزون وسیچیدب ع،ر کنو ی،  ماا ادارن من وف، سویا وکارآمدن را می یبند کت از توان ساسصسویی وایفان  قگ یک           

 ماا ادارن دععایتععتت واثر صگ درت قآ  ر امت سان ردععد وتوسعع ت  راوردار  ادععد  نین  مامی  یازمند وکود وونععور کارکنان  وا تععا هان 

 است کت درراب ت قآ اسداف وآرما هان  ماا مقدس کمهورن اسبامی ایران  کودند . توا مندن 

وسگ سان توس ت و آیندب  سرن سازمان مدیریت و  ر امت ریزن  استان اصفهان   راساس وظیفت قا و ی ورسالت اویر ژمرکز آموزش وس          

اکران  سععیاسععتها و ر امت سان دولت  رعهدب دادععتت و ت عنوان یکی از  اود متععلولیت مهآ آموزش مدیران و کارکنان دولت را در راسععتان

لا ادستساسهان موثر  ت کهت دستیا ی  ت عبوا وفنون  رتر درزمینت   ر امت ریزن و قگ وکایساب ویژب ن آن در ارتقاء ادمات  صگ دولتی  ران  

ریت ادمات یر ودر راسعععتان اکرایی  مودن ف،عععل  هآ قا ون مد ردن دقت وسعععرعت اراخت ادمات کیفی و  رتر تباش می  ماید .  دین منمو

دععغبی مشععترا ادارن، عمومی،   ،کشععورن و  ماا آموزش کارکنان دولت ، آموزدععهان لازا را درقالر دورب سان آموزدععی توکیهی  دو ادمت

سان اایر  شان می سازد مرکز آموزش و سژوسگ  ت کارکنان دسعتساسهان اکرایی استان اراخت می  ماید .   فناورن ایباعات ،آموزش مدیران و...

عباوب  ردورب سان اعباا ددب  در  رودور ، آمادگی اود را درزمینت  رگزارن دورب سان آموزدی ااص دستساب سان اکرایی توسع ت و آیندب  سرن 

نت  ت اکران آموزش سان مورد  یاز سمچنین آمادگی دارد  ا سمکارن فرما دارن سا  تعععمنونآ  رسعععاعات آموزش متقانعععیان  اعباا می دارد.

 کارمندان ادارات دهرستا ی اقداا  ماید.

 

 

 

 اصفهان نگریهای توسعه و آینده معرفی مدیریت مرکز آموزش و پژوهش
 

و سمزمان  رگزارن دورب سان آموزدی  ا سذیرش دا شجویان کاردناسی اردد مدیریت دولتی  0731در  (سا آاصفهان) مرکز آموزش مدیریت دولتی

 0730در اصفهان  ا عنوان مرکز آموزش مدیریت دولتی منوقت مرکزن کشور دروع  ت ف الیت  مود .در سا  کوتاب مدت فنون ادارن و  هنود مدیریت 

ریزن کشور تشکیل و این مرکز آموزدی  ا عنوان  ا ادغاا دو سازمان امور ادارن و استصدامی و سازمان  ر امت و  ودکت کشور، سازمان مدیریت و  ر امت 

ر ت دمدیریت آموزش و سژوسگ سازمان مدیریت و  ر امت ریزن استان اصفهان  ت ف الیت اود ادامت داد. تا اینکت  ر اساس دستور ریاست کمهورن وق

آموزش و دفتر ت ت عنوان  مدیریت آموزش و سژوسگآن ریزن استان  ا استا دارن ادغاا گردید و  ت د نا  سازمان مدیریت و  ر امت 0731تا تتان 

سازمان مدیریت و  ر امت ریزن اویاء گردید و این مدیریت  ا عنوان مرکز آموزش و  0731و  هایتا در سا    ت ف الیت اود ادامت داد استا دارنسژوسگ 

  .ف الیت اود ادامت می دسد سژوسگ سان توس ت و آیندب  سرن سازمان مدیریت و  ر امت ریزن استان اصفهان  ت 

سان کوتاب مدت کارکنان دولت  ت آموزش مرکزسان عمدب این ، ف الیتدا شجون  بند مدت متوقف ددب است سذیرش 0737 ا توکت  ت اینکت از سا  

مندن سان عمومی و  تواسان آموزش عمومی )، دوربمشترا ادارن ، دورب سان آموزدی دغبیآموزش مدیرانسان متمرکز ددب است، کت در ووزب

تا کنون این  0730گتترش یافتت ا د . از سا   ...گا ت (، دورب توکیهی  دو ادمت کارکنان و سان سفتفرسنسی و اکتماعی، فناورن ایباعات و مهارت

 ،سان اکرایی استاندستساب از کارکنان ر ف 070171دورب آموزدی  ران  یگ از 7371 ت کمک سمکاران ادوا اود موفآ  ت  رگزارن  یگ از  مرکز
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 فر از کارکنان و مدیران 3711 فرساعت آموزدی ددب است . سمچنین از ا تدان تاسیس مرکز مدیریت دولتی سا آ  یگ از  0301711مجموعا  یگ از 

 د . ا ا ی و کاردناسی اردد ددبسان مدیریت دولتی، آموزدی ادارن و مالی و  ازرگا ی موفآ  ت یی مقایع مصتبف کاردسان اکرایی در ردتتدستساب

سان آموزدی و دغبی کارکنان سان اکرایی و درا  یازسا و دستورال ملسان توس ت و آیندب  سرن سازمان  ا  ررسی  صشنامتمرکزآموزش و سژوسگ

یآ سان اکرایی استان اقداا  ت تنمتسابو  ا توکت  ت  یاز سنجی آموزدی دس  الادستیسان ا باغی سان اکرایی استان سرسالت  ر اساس سیاستدستساب

  ماید .سان آموزدی کوتاب مدت اود در مجموعت مقررات آموزدی سالا ت میدورب

 
 

 اصفهان  نگری استانهای توسعه و آینده وظایف مدیریت مرکز آموزش و پژوهش
 

 

ادارن و استصدامی سان اعباا ددب از سون سازمان در سوح استان  ر اساس سیاستی و سژوسشی آموزد و  ر امت سان سااط مشی، سااکران سیاست

  کشور و مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 .سا سس از ا باغ توسط رییس سازمان استانموال ت و  ررسی  یازسان آموزدی ااص استان و سیشنهاد کهت ت،ویر و اکران آن

 .در زمینت سان آموزدی و سژوسشی  مبیمدیریت دولتی در سوح سمکارن  ا مرکز آموزش 
 اکران دورب سان آموزدی م،و   ران مدیران و کارکنان دستساب سان اکراخی استان .

  اعتنارسنجی موستات و مراکز آموزدی متقانی آموزش کارکنان دولت .
 .سان آموزدی و سژوسشی در سوح استان  مارت  ر وتن اکران کبیت  ر امت سا و ف الیت

 و  ررسی  ت منمور دناساخی  یازسان سژوسشی ااص استا ی  ا سماسنسی دستساب سان متتقر در استان  موال ت
 ف ا  سازن ساما ت کامع سژوسشی و فناورن  ت عنوان ا زار  مارت، سامنسی و ساما دسی سژوسشی و فناورن دستساب خهان اکراخی استان 

 

 

 آن هایحیهو اصلادولت  کارمندان معرفی اجمالی نظام آموزش

 سازن و ارتقان سوح دا گ، ت منمور توا مندآیین  امت اکرایی ف،ل  هآ قا ون مذکور،  1کشورن و مادب  مدیریت ادمات قا ون 73در اکران مادب 

توسط م او ت توس ت مدیریت و سرمایت ا تا ی رییس کمهور در قالر « ن اکراییسادستساب ماا آموزش کارمندان »، دولت کارمندان ینگ و مهارت 

و مت اقناً  رای از موارد یی   ران اکرا ا باغ گردید الذکرفوق ن اکرایی مشمو  قا ونسادستساب ت تماا  71/0/0731مورخ  0371/111 صشنامت دمارب 

 731371، 01/7/0731مورخ  37133 )فناورن ایباعات(، 11/00/0737مورخ  01/00/0731،017133مورخ  03303/31/111دمارب سان اصباویت

 افزودب یا اصباح ددب است. مذکور  ت  ماا13/01/0731مورخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 7 

 
 آموزش کارمندان دولتنکات برجسته بخشنامه و نظام 

قرار دادتت و درکت کارمندان قرارداد کار م ین  یز در   ماا آموزدی تمامی کارمندان رسمی و سیما ی)اعآ از مدیران و کارکنان( در دمو  این     

 ن آموزدی مونوع این  ماا  ر اساس مفاد این  صشنامت و  یاز دستساب اکرایی، الزامی است. سادورب

( و 13/01/0731مورخ  11771/017ن م،و  یی ددب توسط کارمندان  ر اساس  ماا قنبی آموزش کارکنان )مونوع  صشنامت دمارب ساآموزش 

 ا این  ماا در  ساآنن یی ددب توسط کارمندان و تونیآ ساآموزش.   وب اوتتا  استمقررات مر وط، در  ار و  این  ماا قا ل اوتتا  

 مشصی و ا باغ اواسد دد. ش کارمندانآموز ن  مااسادستورال مل

 
  

 های کلان آموزش کارمندان دولت هدف
 سان مت،دیان مشاغل از یریآ توس ت دا گ و مهارت دولتی ادمات در اراخت اثر صشی و کارایی افزایگ -0

 دولتمندان کار مهارت و دا گتوا ایی  سوح افزایگ از یریآ دولتی  صگ ا تا ی سرمایت کیفی ارتقاء سوح -1

 سان اسبامیافزایگ سوح  اور و اعتقادات کارکنان و مدیران  تنت  ت ارزش -7
 یو اکتماعدر ا  اد مصتبف فرسنسی  دولت مندانکار عمومی سانآگاسی توس ت -1
  مدیریتی وظایف و اسکهت ایفان مؤثر  قگ مدیرانو توس ت  توا مندسازن -7
 سان دغبی  الاتر ران ارتقاء  ت ردب دغبی از   د دا گ، مهارت و دایتتسی دولت مندانکار سازن آمادب -1
  سان ا تا ی و کرامت ا تا ی و  هنود روا ط ا تا یو فرسنگ سازما ی  ر مننان ارزشتوس ت ااباق اسبامی -3
 کارمندانروزآمدسازن و ارتقاء سوح دا گ، مهارت و  سرش م نون و  ،یرتی  -3

 

 راهبردهای آموزش کارمندان دولت 

 سان توا مندسازن و توس ت منا ع ا تا ی  ا اسداف راسنردن سازما ی سازن  ر امتسمتوایجاد  سرش راسنردن و  -0

 ت امبی  -رویکرد فرآیندن  ت عنوانی و ت امل  ین عناصر فرآیند آموزش کپار سایجاد ی  -1
 نرورسان غیر سان آموزدی و یادگیرن  ا  یازسان آموزدی دغبی و سازما ی و اکتنا  از آموزشسا و فرصتایجاد تناسر  ین  ر امت -7

 وتکرارن

 ایجاد ا سیزب اودسازن و ردد م نون، مادن، مهارتی و دا شی کارکنان  ت صورت اود کنترلی -1

 وزش سازن و ارتقاء سرمایت ا تا ی از یریآ آمارتقاء سوح  اور و اعتقاد مدیران  ت توا مند -7
 سان آموزدی و یادگیرن در سووح مصتبف سا و فرصتافزایگ اثر صشی  ر امت -1

 سان درون و  رون سازما ی در ت یین و تأمین ادمات آموزدی استفادب از منا ع و ظرفیت -3

 سا آموزش نالمببی در مدیریت و راسنرن فرآیندکار رد استا داردسان مبی و  ین -3

 سان  وین مدیریت  ران اکراء و ارزدیا ی آموزش نآورفنسا و روشسا، استفادب از رویکردسا، مد  -3

  ساآناساس توا مندن اکرایی ر سان اکرایی  واگذارن ااتیارات مدیریت آموزش  ت دستساب  -01
 مدت و کار ردن سان کوتابتمرکز  ر رویکرد آموزش  -00

 یآموزدسان دورب از عمبکرد   ازاوردسان اکرایی و ااذ سان آموزدی دستساب مارت  ر ف الیت  -01
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نظام آموزش کارکنان جدید

توجيهي و تصدی شغل بدو 

خدمت
آموزش های شغلي

ویژه کارمندان استخدام 

آزمایشي

ارتقاء شغلي

تمدید قرارداد کار معين

کوتاه مدت خارج از کشور

آموزش های فرهنگي و عمومي

فرهنگي و اجتماعي

توانمندی های اداری

عمومي فناوری اطالعات

مدیران

تعالي معنوی مدیران

تعالي حرفه ای مدیران

 های کارمندان و مدیرانساختار آموزش

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 و تصدی شغل ) بدو خدمت(های توجیهیآموزش -6

 قوا ین، ساآن ادمت دستساب اکرایی م ل و وظایف کارمندان کدیدالاستصداا  ا اسداف آدعنا سعااتن -0گردد کت  ا دو سدف می یی ایباقساآموزش  ت

رن اداو  ماا  ایراناسبامی کمهورن ی  ماا قا ون اساسکار،  ، م یطو دغبیفردن  وقوق ،کشورن مدیریت ادمات اسعتصدامی، کبیات قا ون و مقررات

ر  دو د یما ی و قراردادن(ن دعغبی )دا گ، مهارت و  سرش( مورد  یاز  ران ت،عدن دغل توسط کارمندان کدیدالاستصداا )رسمی، سساییتوا اایجاد  -1

 سا است.کدیدالاستصداا منوط  ت یی این آموزشصدور وکآ کارگزینی کارکنان  .گرددورود  ت ادمت یراوی و اکرا می

سان اکرایی موظفند  ت منمور افزایگ ظرفیت کاردناسی و  هنود ، دستساباصلاحیه نظام آموزش کارمندان دولت 4ماده سمچنین  راساس 

(  ماا آموزش کارمندان )مونوع آموزش سان ت،دن دغل  دو 0/7سان دغبی و کار ردن کاردناسان مشاغل اات،اصی اود،  ر اساس  ند)دایتتسی

در کمیتت راسنرن آموزش  ساادمت(، تنت  ت یراوی و تدوین  ر امت سان تر یت کاردناسان مشاغل اات،اصی اقداا  مودب و سس از ت،ویر  ر امت

سان تر یت کاردناسان  ایتتی وداکثر تا سایان سا  او   دو استصداا و  دو ت،دن دغل)در صورت تغییر دغل( آن را اکرا  مایند. ر امت  ران کارمندان

 ورود  ت ادمت افراد و تا دگ ماب او  ت،دن دغل کدید اکرا دود. 
 

  های شغلیآموزش-0

سان تمدید آموزش -7سان ارتقاء دغبی آموزش -1ویژب کارمندان استصداا آزمایشی سانآموزش-0دو د: سان دعغبی  ت  هار دسعتت تقتیآ میآموزش

 سان کوتاب مدت اارج از کشورآموزش -1قرارداد کار م ین 

 آزمایشیدود کت  ت منمور ایجاد دا گ، مهارت و  سرش دغبی کارکنان می ایباق ساییآموزش سان ویژب کارمندان اسعتصداا آزمایشی:  تآموزش -1-0

 است. قو ی، الزامیسا  ران تندیل ونع استصداا آزمایشی  ت رسمیو یی این آموزش دوددر یو  دوران استصداا آزمایشی ارایت می

سان دععغبی)دا گ، مهارت و  سرش( مورد  یاز کارکنان رسععمی، سیما ی و کت توا ایی دععودسایی ایباق می ت آموزش ارتقاء دععغبی:سان آموزش -1-1

و تمدید قرارداد سیما ی و  ساآن ماید و ارتقاء دععغبی ارداد کار م ین را  ت منمور ا جاا صعع یح وظایف دععغل و ارتقاء در یو  متععیر دععغبی فراسآ میقر

 ست. ساقرارداد م ین کار منوط  ت یی این آموزش

سان دعععغبی )دا گ، مهارت و  سرش( مورد  یاز منمور ایجاد توا اییگردد کت  ت می یی ایباقساآموزش  تم ین: ر سان تمدید قرارداد کاآموزش -1-7

 ساست.گو ت کارکنان منوط  ت یی این آموزشگردد. تمدید قرارداد این ران کارمندان قرارداد کار م ین یراوی و اکرا می
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 یو عمومهای فرهنگی آموزش -9
 دود: می زیر تقتیآ ست دستت ی  تو عمومسان فرسنسی آموزش

و  سعععازما ی سذیرن فرسنگ  ، م نون،ااباقی منمور ردعععد فنعععایل  ت د کتدعععومی ایباق ساییآموزش  ت :و اکتماعی سان فرسنسیآموزش-7-0

 .دودیم اراخت ادارن و مدیران در  ماا کارمندان ا تا ی روا ط سازن هینت

دا گ، مهارت و  سرش عمومی مرتنط  ا مأموریت  منمور افزایگ  ت گردد کتمی ایباق ساییآموزش  ت ادارن: سانتوا مندنسان آموزش -7-1

  .دودسان فردن یراوی و اکرا میو وظایف عمومی دولت و دستساب اکرایی و یا توا مندن

 سان اکراییتوس ت مدیریت و سرمایت ا تا ی سازمان مدیریت و  ر امت ریزن کشور دستسابصادرب از م او ت  01/7/0731 ر اساس  صشنامت مورخ 

 توا ند دورب سان آموزدی  دو ادمت ، دغبی) ویژب کارمندان استصداا آزمایشی، ارتقاء دغبی و تمدید قرارداد(، آموزش سان فرسنسی و عمومیمی

سا و موستات آموزش عالی و موستات  سرن کشور  و واودسان استا ی، دا شسابس ت و آیندبرا رأساً و یا از یریآ مرکز آموزش و سژوسگ سان تو

 را  مایند.ریزن و اکسا  ا توکت  ت ویوت تایید ددب  ران موستات،  ر امتریزن کشور و استانتایید صباویت ددب توسط سازمان مدیریت و  ر امت

 

ن ایباعات در سعععوح آورفنن کارکنان را در ووزب سانتوا مندگردد کت یی ایباق میساآموزش ت  :ن ایباعاتآورفنسان عمومی آموزش -7-7

   دسد.عمومی ارتقاء می

صادرب از م او ت توس ت مدیریت و سرمایت ا تا ی سازمان مدیریت و  ر امت ریزن کشور  ا عنایت  ت آ کت  01/7/0731 ر اساس  صشنامت مورخ 

را در  1/00/0730مورخ  117111/0317مونوع  صشنامت دمارب  (ICDLهارت سان سفت گا ت فناورن ایباعات )تمامی کارکنان دولت  اید م

مت اسنوات قنل گذرا دب  ادندو درط لازا  ران افراد کدید الاستصداا  یز دادتن گواسی و مهارت لازا در این ا،وص می  ادد، لذا  یازن  ت اد

اکرایی وکود  دادتت و کارمندا ی کت  یاز  ت گذرا دن دورب سان مذکور دار د  اید از یریآ اود آموزن   رگزارن این دورب سا توسط دستساسهان

  تنت  ت فراگیرن آن اقداا  مایند.

 تنت  ت ت ریف و اکران دورب  11/00/37مورخ  017133سان اکرایی می توا ند  ت استناد  صشنامت دمارب  ر اساس  صشنامت مذکور، دستساب 

ICDL  ساعت(  ت عنوان یکی از سرف،ل سان  11ت ت عنوان مهارت سان ورفت ان و ادارن کار  ا رایا ت ) "ج" ند  0سیشرفتت مونوع کد

آموزدی،  ران کارکنان اود اقداا  مایند. ارزیا ی این دورب می توا د توسط مراکز آزمون موکود تایید صباویت ددب یا اود موستت مجرن 

 آموزدی ا جاا دود.

سعتساسهان اکرایی مکبفند  ران  رگزارن کبیت دورب سان فن آورن ایباعات از مدرسعین تایید صعباویت دعدب استفادب  مایند. لازا است  ران د

 دسعترسعی  ت فهرسعت مدرسعین و موسعتعات تایید صعباویت دعدب و ا تصا  آ ها  ران  رگزارن دورب سان فناورن ایباعات از یریآ ساما ت 
mdhc1.iranlms.ir .و فایل راسنمان مر ویت اقداا دود 

 

 های مدیران آموزش -2
 انسمهارت افزایی و توس تو  ،یرت   هنود  سرش ساندر زمینت ن مدیراناورفتت الی م نون و  در راسعتان گردد کتمی ایباق ساییآموزش  ت

سا  ر اسععاس  ر امت آموزش گردد. یی این آموزشمی یراوی و اکرا «نســامانه و برنامه آموزش مدیرا»در  ار و   و فنی ، ادراکیا تععا ی

ی ت ال -دو د: الفسان مدیران  ت دو  صگ زیر ینقت  ندن میآموزش اسعت.ان الزامیمدیران  ران ا ت،عا ، ارتقاء و تمدید مدت مدیریت ورفت

 ان مدیرانت الی ورفت -م نون مدیران  

سان صعادرب از م او ت توسع ت مدیریت و سعرمایت ا تا ی سازمان مدیریت و  ر امت ریزن کشور دستساب 01/7/0731 ر اسعاس  صشعنامت مورخ 

 سرن کشعععور  و ان را را رأسعععاً و یا از یریآ مرکز آموزش و سژوسگ سان توسععع ت و آیندبتوا ند دورب سان آموزدعععی مدیران ورفتاکرایی می

 ریزن و اکرا  مایند.الی ،  ر امتسا و موستات آموزش عواودسان استا ی، دا شساب
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 معرفی سامانه آموزش مدیران 
/  ماا مذکور سععاما ت و 1/7و  ند  71/0/0731مورخ  0371/111 صشععنامت دععمارب  7قا ون مدیریت ادمات کشععورن و  ند  71در اکران مادب 

توسعط م او ت توسع ت مدیریت و سرمایت ا تا ی رییس  71111/31/111یی  صشعنامت دعمارب  07/01/0731 ر امت آموزش مدیران در تاریخ 

 کمهور )وقت( ا باغ ددب است.

 ان از اسآ این ساما ت عنارت است از: کیدب

 اهداف

 آورننو ف دا گ  ا سیشرفت آ ان سانتوا اخی سااتن و متناسر مدیران و ادراکی ، ا تعا یفنی سانارتقاء و ت الی م نون و توسع ت مهارت( الف

 .سان مدیریتیو ارزدیا ی و  قگ ،  مارت، سدایت، سازما دسیریزن ر امت ساندر زمینت

 .کدید سانمتلولیت سذیرش کارمندان  رانو ن اورفت مدیران سااتن آمادب( ب

 سامانه آموزش مدیران

ان و سیاسی است کت از یریآ آن  ر امت و تر یت مدیران ورفتسان اکرایی آموزش منمور از سعاما ت آموزش، مجموعت اسداف، سعااتار و روش 

 دود.آموزش مدیران در سووح مصتبف یراوی و اکرا می

سا و اقدامات آموزدعی سدفمند اسعت کت  ر اساس ساما ت آموزش و اسداف و راسنردسان آموزدی مدیران مجموعت دورببرنامه آموزش مدیران: 

 دود.دیران یراوی و اکرا میدر دو  صگ تر یت مدیر و آموزش م

 ت منمور سرورش و توس ت کاردناسان  کتدود می ان ایباقسان آموزدی و توس تمجموعت  ر امت  تبرنامه تربیت مدیران)قبل از انتصـاب(: 

 .دودان یراوی و اکرا میسان مدیریت ورفتو مدیران متت د ارتقاء  ت ستت

ن اورفتت الی م نون و  در راسععتان کت دععودمی ان ایباقتوسعع ت سانسا و ف الیتمجموعت آموزش  ت های حین انتصــاب مدیران:آموزش 

، یراوی و در دوران ت،ععدن ستععت مدیریتی و فنی ، ادراکیا تععا ی سانمهارت افزایی و توسعع تو  ،ععیرت  هنود  سرش ساندر زمینت مدیران

سا  ر اسععاس سععاما ت و  ر امت آموزش مدیران در یو  دورب ادمت مدیریتی مدیران یی این آموزش. دععودان و سععیاسععی اکرا میمدیران ورفت

 است.ان الزامیسیاسی و ورفت

سان اودسعععازن، ردعععد ااباقی، و سعععاز دگی م نون  ران افراد اسعععت کت از یریآ افزایگ م رفت دینی و ت میآ ایجاد زمینتتعالی معنوی: 

 گردد. رفت دینی  ت قبر آ ان واصل میسا و مسا و دا تتنیآگاسی

سان لازا  ران ا جاا وظایف سان مدیریتی و دایتتسیسا،  قگافزایی و توسع ت مهارتسان  هنود  سرش و  ،عیرتایجاد زمینتای: تعالی حرفه

   مدیریتی

 30سان مدیریت سیاسی مونوع مادب ء سمتاستثناسان اکرایی،  ت سان مدیریتی و سعرسرستی دستسابتمامی عناوین ستعت :ایمدیران حرفه

   دو د.ان تبقی میقا ون مدیریت ادمات کشورن و سمتراز آ ان، مدیران ورفت

  سان مدیریتی سآ سوحسا،  صشداران و م او ین آ ها، و سمتدامل روسان ادارات، سرسرستان، روسان گروب :ای پایهمدیران حرفه

سا و موسعتات دولتی، مراکز متتقل و کل و م او ین، فرما داران و م او ین، م او ین روسعان سعازمان دعامل مدیران: ای میانیمدیران حرفه

 سوحسان مدیریتی سآسمت

 سوحسان مدیریتی سآسا و موستات دولتی، مراکز متتقل و سمتسا، روسان سازماندامل مدیران عامل درکت :ای ارشدمدیران حرفه

ا تصا  و  17/17/0731مورخ  1117/111 امت دمارب ت،ویر 1و  7غبی: کبیت کاردناسا ی کت درایط مادب کاردناسان در متیر ارتقان د

 دود.ان را دادتت و فهرست آ ان در  ا ک ایباعات مدیران دستساب ثنت ددب و یا میا ت،ا  مدیران ورفت

ان در سووح ست گا ت سایت، میا ی و اردد و مدیران ورفت قا ون مدیریت ادمات کشورن 30تمامی مدیران سیاسی مونوع مادب دامنت دمو : 

دوران عالی ادارن )مونوع ا تصا  و ا ت،ا   17/7/0731مورخ  1117/111 امت دمارب ت،ویر 1و  7و سمچنین کاردناسان مونوع مادب 

 دود.مدیران( مشمو  ساما ت و  ر امت آموزش مدیران می
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 ایهای آموزشی مدیران حرفهبرنامه
 

 ارشد مياني پایه های آموزشي قبل از انتصاببرنامه 

دوره های آموزشی 

 مشترک مدیران
 661 662 620 های عمومی مدیریتهای شایستگیآموزش

 00 28 20 های تعالی معنویآموزش

های آموزشی اختصاصی سطح دوره 

 6مقدماتی )دستگاهی(
   

    های آموزشی حین انتصاب مدیرانبرنامه 

دوره های آموزشی 

 مشترک مدیران
 31 620 692 های آموزشی تخصصی مدیریتدوره

 628 628 31 های تعالی معنویآموزش

های آموزشی اختصاصی سطح پیشرفته دوره 

 )دستگاهی(
   

 

  0های اجراییبرنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه
ی سالارن منتنگرایی و دایتتتدا گ»ال الی( مننی  ر ادارن ا باغی مقاا م مآ رسنرن )مدظبتسان کبی  ماا سیاست 1در راسعتان اکران  ند  

( قا ون یاد 71( قا ون مدیریت ادمات کشععورن و در اکران مادب )007مادب ) 00و  ت اسععتناد  ند «  ر ااباق اسععبامی در  ،ععر و ارتقاء مدیران

ان س ر امت آموزش و تر یت مدیران آیندب دستساب»سرمایت ا تا ی  قشت راب اصباح  ماا ادارن،  ر امت مدیریت  3دعدب و  یز تکبیف مقرر در  ند 

 ا باغ ددب است. 11/0/0737مورخ  711/37/111دمارب  ت  توسط رخیس کمهور م ترا «اکرایی

 تعاریف

 سان اکرایی است.ن مورد یاز دستساباسان عمومی مدیریت  ت منمور سرورش و توس ت مدیران ورفت ر امت: فرآیند توس ت دایتتسی

دسد تا  توا د دععود کت  ت یک فرد امکان میدععدب از سععون م او ت ایباق میسان ت یینسا و  سرشان از دا گ، مهارتدععایتععتسی:  ت مجموعت

 آمیز ا جاا دسد.وظایف مدیریتی را سس از اوراز ستت مدیریت و یا ارتقاء  ت سووح  الاتر،  ت یور موفقیت

سا و ارزیا ی ونع موکود افراد، کمنودسان دا شی، مهارتی و  سردی ان است متتند کت  راساس دایتتسی( :  ساربProfile یمرخ دایتتسی )

 دسد.سان مدیریتی و یا ارتقاء  ت سووح  الاتر،  شان میآ ان را  ران آمادگی سذیرش ستت

زارسان سا و ا یردولتی( توسط م او ت ستتند کت یی فرآیندن رسمی و  رمننان داایدعدب )دولتی و غکا ون ارزیا ی: مراکز تأیید صعباویت 

  مایند.سان مدیریتی اقداا میسان کارمندان و ت یین میزان توان  القوب آ ان  ران اوراز ستتمورد تأیید م او ت  تنت  ت ارزیا ی دایتتسی

ان و مراکز سا، مراکز فنی و ورفتسا، موزبسا، ورزدساباکرایی  میر مدارس،  یمارستان سانواود عمبیاتی: آن دستت از واودسان سازما ی دستساب

  سهدارن م بولین ستتند کت تولید، تأمین و اراخت ادمات اصبی و  هایی دستساب را  ت عهدب دار د.

                                                                            

 ها توسط دستگاه مشخص خواهد شد.به این دوره میزان ساعت مربوط6 
 شورای عالی اداری 2/3/6939مورخ  66826/39/021شماره  0
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 دود.گیر د، ایباق میرار  میسان اکرایی کت در زمرب ت ریف واود عمبیاتی قواود ستادن:  ت آن دستت از واودسان دستساب

قا ون مدیریت ادمات  30سان مدیریت سیاسی مندرج در مادب سان اکرایی  ت استثناء ستتسان مدیریتی دستسابان: تمامی ستتمدیریت ورفت

 نکشور
 

 نکات مهم بخشنامه اصلاحات نظام جدید آموزش کارکنان دولت 

 ا )  ا رسرمایت ا تا ی  سان دغبی،  اید تاییدیت کمیتت آموزدی کارکنان  ران ارتقاء در رتنتسان اکرایی در اوتتا  دورب سان دستساب

 رعایت موارد اعباا ددب در  صشنامت( ااذ  مایند.

 سان کارکنان دولت از مدرسا ی کت گواسینامت سان اکرایی و مراکز و موستات تایید صباویت ددب موظفند  ران اراخت آموزشدستساب

 تدریس دار د استفادب کنند. صباویت

 سان آموزش سالا ت کارمندان و مدیران را در  ار و  اسداف و راسنردسان آموزدی کارکنان دولت سان اکرایی موظفند  ر امتدستساب

ت ا تا ی کمیتت  سرمایسنجی  ا رعایت موارد سنجسا ت ذیل تا سایان  همن ماب سر سا   ران سا  آیندب تهیت و  ت ت،ویر و  ر مننان  یاز

 ) متتقر در سازمان متنوع(  رسا ند: 

 رعایت سرا ت آموزدی کارمندان و مدیران -0

 تمرکز  ر آموزش سان سازما ی، دغبی  ا رویکرد مهارتی و کار ردن -1

 رعایت  تنت آموزش سان دغبی، مدیریتی و عمومی -7

 سیگ  ینی  ر امت سان تر یت کاردناسان مشاغل عمومی و اات،اصی -1

 سان اکرایی مبی داران واودسان استا ی امت ریزن متمرکز  ران دستساب ر -7

 ریزن سالا ت آموزدی وسان اکرایی مکبفند  ر اساس  ر امت امت اکرایی ف،ل  هآ قا ون مدیریت ادمات کشورن، دستسابآیین 7 ت استناد مادب 

  ینی  مایند.را ت یین و در  ودکت سنواتی دستساب سیگسان سرا ت ا باغی، اعتنارات آموزدی و  هتازن منا ع ا تا ی داای

 های انگیزشی آموزشو کارهاهای آموزشی، امتیازات و ساز نامهیگواه

 دو د:  ت دو دستت زیر ینقت  ندن می سان آموزدی امتیگواس 

 نوع اول هاینامهیگواه-1

   گردد.اعوا می کنندگاندرکت  ت مدتکوتاب آموزدی سانسودمانسا یا از دورب سر یک در سایان سایی کت امتیگواس

 های نوع دومنامهیگواه-1

 فوق لیتا س،  راوردار دو د. دیپبآ، لیتا س وتوا ند از مزایان استصدامی  میر فوق امت سایی کت دار دگان آن میگواسی

سژوسشی سوح ع   ادد و گواسینامت تص،،ی( می0سژوسشی سوح )ع  تص،،یسووح گواسینامت آموزدی  وع دوا: مهارتی، تص،،ی و  -1-0

 دود.( از  ماا آموزش کارمندان دولت وذف می1)

) ت عنوان مدرا سایت( و دیسر درایط لازا بودن مدرک تحصیلی رسمی با ارزش علمی در صورت دارااعوان گواسینامت  وع دوا  -1-1

 سذیر است.در یو  ادمت  ران سر کارمند امکان صرفاً یک بار

سژوسشی از تاریخ ا باغ این  صشنامت منوط  ت درکت افراد ع سان  وع دوا در تماا سووح مهارتی، تص،،ی و تص،،ی صدور گواسینامت -1-7

 واکد درایط در آزمون کامع و کتر ود  ،ا  امتیاز لازا است.

سان توکیهی سان عمومی و فرسنسی م،و   ادد. آموزشتوا د آموزشان ااذ گواسینامت  وع دوا میسا  رسنجآ کل آموزشوداکثر یک -1-1

  دو استصداا  ران گواسینامت سان آموزدی  وع دوا قا ل اوتتا   یتت.

 سان توکیهی  دو استصداا  ران گواسینامت آموزدی  وع دوا قا ل اوتتا   یتت.آموزش -1-7
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 نوع دومهای انواع گواهینامه

 سطح ـ پژوهشي تخصصي تخصصي مهارتي مدارک و شرایط اخذ مدرک نوع دوم

 یک

  لیسانس فوق دیپلم  متوسطه دیپلم مدرک تحصیلي پایه

 ساعت 061 ساعت 211 ساعت 211 حداکثر آموزش قابل قبول در یک سال

 ساعت 061 ساعت211 ساعت 241 حدنصاب ساعات آموزش عمومي و فرهنگي

 ساعت 641 ساعت 811 ساعت 961 حدنصاب ساعات آموزش شغلي/مدیران 

 ساعت 811 ساعت 0111 ساعت 0211 کل ساعات آموزش)بدون احتساب سطح قبل(

 ی زماني حداقلطي آموزش در دوره

 )زمان انتظار(

 سال 5 سال 5 سال 6

 تحقیقات و پیشنهادها، ابتکارات، مقالات

 )با تایید کمیته راهبری...(

ساعت قابل  211تا 

 قبول و کسر از کل

ساعت قابل  211تا 

 قبول و کسر از کل

ساعت قابل قبول و  211تا 

 کسر از کل

 دارد دارد دارد آزمون جامع

 یک طرح در زمینه شغلي --- --- ارائه تحقیق

با مدارک  نوع دوم شدن مزایای اخذ مدرک همتراز

 دانشگاهي

 لیسانسفوق لیسانس کاردان
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 فرآیند اجرایي صدور گواهينامه های نوع دوم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تاناس دستگاههای اجراییتشکیل پرونده و بررسی توسط 

سازمان متبوع جهت بررسی و  ارسال به کمیته  سرمایه انسانی

 تایید در شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه

 کشور جهت تایید نهایی اداری و استخدامیارسال به سازمان 

مرکز آموزش و  )در شرکت افراد واجد الشرایط در آزمون جامع

 پس از تایید نهایی (پژوهش های توسعه و آینده نگری کشور

 صدور گواهینامه توسط مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کشور پس از پذیرفته شدن در آزمون جامع
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 اجراییهای مراحل آموزش در دستگاه
 گردد.سا و ت یین اسداف میدامل تدوین استراتژن الف( سیاستگذاری:

گردد.  ت کتی  اید آموزش  نیند؟  ت  وع آموزدی  ران رفع  یاز در دامل ت یین  وع و مقدار آموزش  ت تفکیک سرسنل می ب( نیاز سنجی:

 داال و اارج سازمان ؟

ــی: ت یین عناوین  -0دعععامل تمامی ایباعات موکود در یک دورب آموزدعععی و  سو سی اکران آن اسعععت کت عنارتند از:  ج( طراحی آموزش

 – 3کنندگان  درایط درکت -3روش آموزش  -1فناورن آموزش  -7م توان آموزش  -1اسداف آموزدی  -7سان آموزدی سرف،ل -1آموزدی

 ویژگی مدرسان -3روش ارزدیا ی  

ــی: ریزید( برنامه سان ارزدععیا ی  ندن اکرا، منا ع مورد  یاز و مباادر رگیر دب اسداف، ا تمارات، دععرکت کنندگان، روش سا، زمان آموزش

 است.

ــه سان آموزدععی) قنل از آموزش، وین آموزش، سس از آموزش( سان لازا  ران اکران  ر امتدععامل سشععتینا ی ( مدیریت اجرایی آموزش:ـ

 گردد. می

ــیابی و  سا و اسعععتا داردسان از قنل ت یین دعععدب گیرن  تایج آموزش از یریآ مباادعععامل ا دازن پایش و بهبود فرآیند آموزش:و( ارزش

 ورن و کارآیی سازمان ددب است؟ گذارن سازمان در امر آموزش موکر  هنود عمبکرد کارکنان و یا افزایگ  هربگردد. آیا سرمایتمی

 (  صشععنامت(، فرآیندسان 7د  سععیتععتمی، آموزش و م یارسان اصععبی و فرعی ) مندرج در مادب )م سدسععتساسهان اکرایی موظفند  ر اسععا

ارزیا ی قرار دادب و  قاط قا ل اکرایی، سعااتار آموزش و  ت یور کبی کیفیت فرآیند آموزش را  ر اسعاس سرسعشنامت ارزیا ی آموزش ، مورد اود

  هنود را دناسایی و اصباوات لازا را ا جاا دسند.
 01/00/31(  صشنامت مورخ 0سان اکرایی در  صگ سایا ی سیوست دمارب )سرسشنامت ارزیا ی م یارسان اصبی و فرعی آموزش در دستساب کته:ن

 درج گردیدب است.

 تکمیل و  «سان الف،  ، ج و دفرا »سان آموزدی سالا ت کارمندان اود را در قالر سان اکرایی مکبفند مشص،ات کبی  ر امتدسعتساب

متتقر در سازمان مرکزن )کمیتت  سرمایت ا تا ی ستادن و استا ی( را سس از تایید سان آموزدعی سعالا ت م،عو  )ان از  ر امت تعصت

 ریزن کشور ارسا   مایند.متنوع(  ا امنان  الاترین مقاا متلو  آموزش دستساب،  ت سازمان مدیریت و  ر امت
  :اهم الزامات 

 آموزش سان عمومی و اات،اصی، مدیریتی و عمومیرعایت  تنت  -0
 تمرکز  ر آموزش سان سازما ی و دغبی  ا رویکرد مهارتی و کار ردن -1
 تمرکز  ر کیفیت  ت کان کمیت -7
 گردد.ممنوعیت  رگزارن دورب سا و یا سودمان سان  بند مدت کت منجر  ت اعوان گواسینامت سان  ا ارزش استصدامی می -1
 ساعت  ران کارمندان(  11ساعت  ران مدیران و  11رعایت سرا ت آموزدی سیگ  ینی ددب  ران کارمندان و مدیران )  -7
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 فرآیند نياز سنجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ساعت آموزش –نحوه محاسبه نفر 

 شرکت کنندگان دوره مجموع حاصلضربهای میزان ساعت  هر یک از دوره ها در تعداد

 

 نحوه محاسبه سرانه آموزش کارکنان

 ساعت دوره های آموزشي کارکنان تقسیم بر تعداد کل کارکنان –مجموع نفر 

 نحوه محاسبه سرانه آموزش مدیران 

 ساعت دوره های آموزشي مدیران تقسیم بر تعداد کل مدیران –مجموع نفر 

 مدیران توسط ستاد مرکزی دستگاههای اجرایيشناسایي دوره های آموزشي سالانه مورد نیاز کارمندان و 

اعلام به واحدهای استاني برای نیاز سنجي فردی و مشخص شدن قلمرو جغرافیایي اجرای دوره ها به صورت ملي، ستادی و استاني 

 به تفکیک مدیران، سرپرستان و کارمندان 

 ر کمیته اجرایي آموزشتکمیل فرمهای الف، ج و د توسط دستگاههای اجرایي استان و تصویب د

 ارسال فرم های مذکور به کمیته راهبری آموزش ) مستقر در سازمان مرکزی متبوع( 

 احصاء سهم واحدهای استانی بر مبنای داده های فرم های الف و اعلام به واحدهای استانی بر اساس فرم ب  توسط ستاد دستگاه اجرایی
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 ضروری نیست:  "ب "و  "الف "های های آموزشی زیر در فرمپودمانها و پیش بینی دوره
 سا قنل از اکرا  اید  ت تایید آموزش واودسان استا ی  رسد.گو ت دورباینسان مرتنط .  و کارگروب سان م،و  دوران فنی دورب -0

 سان دغبی مامور گزینگ و وراستسان مرتنط  ا ردتتدورب -1

 اارج از کشورسان آموزدی سا و دورب ورس -7

سایی کت مجوز آ ها توسط دفتر آموزش مداوا کام ت سزدکی وزارت  هدادت، درمان و آموزش سزدکی  ران داغبان ذیر ط در دورب -1

 دود.این وزارتصا ت صادر می

 فرآیند ثبت نام در دوره آموزشی 
 در دوره های آموزشی به صورت فردیالف( ثبت نام 

 سون دستساب اکرایی متنوع مننی  ر درکت در دورب آموزدی  ا ذکر کد مبی ( اراخت م رفی  امت از 0 -الف

 ( تکمیل فرا ثنت  اا ) نمیمت تقویآ آموزدی( 1 –الف 

( اراخت اصل فیگ واریزن دهریت  ر اساس مفاد کدو  دهریت دورب سان آموزدی مندرج در این تقویآ  ت دمارب وتا  کارن 7 –الف 

 .اصفهان ت  اا سازمان مدیریت و  ر امت ریزن استان  اصفهاند نت  مبی زد  ا ک 1031171111111
 

 هیثبت نام در دوره آموزشی به صورت گرو -ب

 ان مکتو  نمن دراواست  رگزارن دورب،  تنت  ت م رفی فراگیران اقداا  ماید.( دستساب اکرایی متقانی موظف است یی  امت0- 

( سرداات دهریت دورب توسط دستساب اکرایی  ر اساس مفاد کدو  دهریت دورب سان آموزدی مندرج در این تقویآ  ت دمارب 1- 

و اراخت آن  ت مرکز  اصفهان ت  اا سازمان مدیریت و  ر امت ریزن استان  اصفهاند نت  مبی  زد  ا ک 1031171111111وتا  کارن 

 ب  سرن استان قنل از  رگزارن دورب .سان توس ت و آیندآموزش و سژوسگ

سان دود، دستساب مر وط موظف است دهریت دورب یا دورب( در مورد دورب سان آموزدی کت  ران آ ها قرارداد آموزدی تنمیآ می7- 

 سرن استان سان توس ت و آیندب مورد دراواست را  ر اساس مفاد قرارداد سرداات کردب و فیگ واریزن را  ت مرکز آموزش و سژوسگ

 ت ویل دسد.  

 شرایط ثبت نام -ج 

سان سان آموزدی ) تناسر دغل مورد ت،دن  ا  وع دورب آموزدی( توسط فراگیران و دستسابکنندگان در دوربرعایت درایط درکت -0

 اکرایی الزامی است..

سان توس ت و آیندب  سرن سژوسگسس از ثنت  اا در دورب، در صورت  ت ود ،ا  رسیدن کهت  رگزارن دورب ، مدیریت آموزش و  -1

استان، زمان قو ی دورب را  ت را ط آموزدی دستساب اکرایی مر ویت اعباا می  ماید. در صورتی کت کباس  ت ود ،ا  لازا کهت 

 تشکیل  رسد وکوب دریافتی ینآ کدو  استرداد دهریت مندرج در این تقویآ از سون مدیریت سرداات اواسد دد.

 سا اولویت سذیرش فراگیران  ا افرادن است کت مدارا ثنت  اا را در موعد مقرر اراخت  مایند.م دودیت ظرفیت کباس ا توکت  ت  -7

سان آموزدی در صورت وکود تقانا و  ت ود ،ا  رسیدن ت داد متقانیان آ ها در ، سایر دورب ینی ددبسان سیگعباوب  ر دورب -1

 اواسد دد. سان استان  رگزارم ل سر یک از دهرستان

سان  ادد .  دیهی است مرکز آموزش و سژوسگ اا افراد کهت درکت در دورب آموزدی منوط  ت واریز دهریت دورب میقو یت ثنت -7

 توس ت و آیندب  سرن از سذیرش افرادن کت قنل از دروع دورب، دهریت اود را سرداات  کردب  ادند م ذور اواسد  ود.
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 انضباطیـ مقررات آموزشی 

 نسااز مقررات آموزدی دورب ییساکنندگان و را وین م ترا آموزش را  ت  صگمنمور کبوگیرن از سرگو ت مشعکبات اوتمالی توکت دعرکت ت 

 .آیی مایکوتاب مدت کبر م

ادارن مجاز تبقی  نساتیلذا غینت در ا،ععوص مأمور دععو دیکنندگان در یو  دورب  ت عنوان مأمور از سععازمان اود تبقی مکبیت دععرکت -0

 .گرددی م

  است.آموزدی ینآ  ر امت اعباا ددب الزامی  نساتیونور درکت کنندگان در تمامی ف ال -1

ساعات آموزدی  01/0 یگ از   ناید ؛اسعت  سرنسان توسع ت و آیندبو سژوسگ آموزش مرکزوداکثر غینت مجاز کت تشعصیی آن  ر عهدب  -7

  ادد در غیر این صورت فراگیر وآ درکت در آزمون را  صواسد دادت. 

 :ددومی: در موارد زیر غینت فراگیر موکت م تو  7-0

 ،( رادر و اواسر فوت  تتسان درکت یک )سمتر، فرز د، مادر، سدر. 

 مرکز آموزش مدیریت دولتیمترقنت متتند  ت دلاخل و مدارا  ا تاخید وادثت غیر  . 

 1- کنندب اعباا اواسد دد.اکرایی م رفی نساکنندگان در سایان دورب  ت دستسابمجموع ساعات غینت درکت 

 7-  است.امتیاز  011از  11سان آموزدی سا یا سودماندورب ن ران سمتوداقل  مرب قنولی 

 
 

 مقررات و ضوابط صدور گواهینامه پایان دوره
 

 ، منوط  ت ونور منمآ فراگیران در کباس، موا آ مدت زمان دورب آموزدی می  ادد. درکت در آزمون سایان دورب آموزدی -0

 . اددمننان میزان ونور فراگیر در کباس سا ، لیتت ونور و غیا  اراخت ددب از سون مدرس  ر اساس نوا ط آموزدی مرکز می: 1توجه

 اواسد دد.غینت  یگ از ود مجاز در کباس ، موکر وذف فراگیر از دورب : 1توجه

توا ند  ا اراخت فراگیران دورب سان آموزدی کت در زمان مقرر، موفآ  ت درکت در آزمون سایان دورب  شو د، تنها در موارد زیر می -1

 :دراواست، در آزمون مجدد درکت  مایند

 فوت بستگان درجه یک فراگیر-2-0

 خدمتاعزام به ماموریت اداری با ارائه نامه از رئیس دستگاه محل  -2-2

روز پس از تاریخ برگزاری آزمون اصلي خواهد بود، بدیهي است  05برگزاری آزمون مجدد برای فراگیران مشمول، حداکثر طي  توجه:

 چنانچه درخواست فراگیر در مهلت تعیین شده به مرکز ارسال نشود، فراگیر از دوره حذف خواهد شد.

ارزشیابي دوره تعیین شده باشد، فراگیران موظفند نسبت به تحویل کار عملي در  در مواردی که از سوی مدرس، کار عملي) تحقیق( برای -3

 مهلت تعیین شده از سوی مدرس، اقدام کنند.

باشد. بدیهي : تأخیر در تحویل کار عملي )تحقیق( به مرکز آموزش ، حداکثر تا یک ماه از تاریخ پایان دوره آموزشي ، قابل پذیرش ميتوجه

 ن مهلت، به علت بسته شدن پرونده کلاس فراگیر از دوره حذف خواهد شد.است پس از گذشت ای

درصد امتیاز  61گواهینامه دوره آموزشي صرفاً برای فراگیراني صادر خواهد شد که بیش از حد مجاز غیبت نداشته باشند و حداقل  -4

 آزمون پایان دوره یا کار عملي )تحقیق(را کسب کنند.
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 چگونگی استرداد شهریه
 

 مبلغ قابل استرداد علت استرداد ردیف

 مبلغ شهریه دوره %91 واجد شرایط نبودن داوطلب 6

 اضافه پرداختي %011 اضافه پرداختي توسط داوطلب 0

 شود.میزان شهریه کسر و مابقي مسترد مي %21تا  روز تا برگزاری دوره 05انصراف داوطلب بیش از  9

 شود.میزان شهریه کسر و مابقي مسترد مي %31تا  برگزاری دوره روز تا 05انصراف داوطلب کمتر از  2

 قابل استرداد نیست انصارب داوطلب پس از شروع دوره 2

 مبلغ شهریه %011 عدم تشکیل دوره 1

 :توضیحات
  است.استان   سرنهان توس ت و آیندبکدو  یاد ددب مدیر آموزش و سژوسش 1و  7مرکع تشصیی منبغ قا ل استرداد در ردیف سان 
 کنندگان  رسد. اا  ت ایباع کبیت درکتمقررات  سو سی استرداد دهریت در سشت فرا ثنت  اا درج گردد و سنساا ثنت 

 

 

  6931های آموزشی در سال جدول شهریه دوره
 

 69319های آموزشي در سال دوره هیشهرجدول 

 عنوان دوره ردیف

 میزان شهریه

)ریال بر نفر ساعت(سال 

6931 

 حدنصاب هر کلاس

 توجیهي بدو خدمت 6
 ریال 41111

 ساعت آموزش نظری( 71)
 نفر 25حداقل 

 نفر 25حداقل  61111 شغلي )مشاغل عمومي( 0

 نفر 25حداقل  61111 های عمومي، فناوری اطلاعات و فرهنگي و اجتماعي(عمومي)توانمندی 9

 نفر 05حداقل  021111 مدیران 2

 

 تذکرات مهم

 سان اکرایی استان،  تتوا ند  ا توکت  ت ون یت منا ع اعتنارن دستسابسا می سرن اسعتانسان توسع ت و آیندبمرکز آموزش و سژوسگ. مدیران 6

سان آموزدی منمور کنند. تصفیف مذکور دامل دوربکاسگ یا افزایگ  سان آموزدیتمامی دورب تیدهردر   درصد 11تشصیی اود وداکثر تا 

 سیات ت یین دهریت و کمک مرکز(. 070دو د،  صواسد دد )م،و ت کبتت اات،اصی  رگزار میکت  ت صورت 
در ا،وص مواد و م توان  03/13/0731مورخ  11713/111و  صشنامت  71/0/0731مورخ  0371/111 صشنامت دمارب  7 ت استناد  ند . »1

ا ع م،ععو  )ا باغی از یرف مرکز آموزش مدیریت دولتی(  ران سر یک از سان آموزدععی سمراب دادععتن و اسععتفادب از منآموزدععی مورد  یاز دورب

سان آموزدععی کت توسععط مجریان تهیت سان آموزدععی  ران فراگیران و مجریان الزامی اسععت و سزینت تهیت مننع م،ععو  سر یک از دوربدورب

 کمک مرکز(. سیات ت یین دهریت و 070دود )م،و ت کبتت گردد،  ت دهریت سمان دورب انافت میمی

                                                                            
  کمیته تعیین شهریه 02/60/6931مورخ  6002/32مصوبه شماره  9
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سان اکرایی دولتی کت  ت صورت اات،اصی  رگزار دود، در دهرستان مرکز استان،  را ر سا و دستسابسان مورد دراواست سازماندورب تیدهر. 7

کبتت    م،و ت -0(  را ر آن است. ) ند 7/0سان استان، یک و  یآ )سان مذکور )مندرج در کدو  فوق( و در سعایر دعهرسعتاندورب تیدعهر ا 

 سیات ت یین دهریت و کمک مرکز( 003

( 7/0سان م بی غیردولتی کت  ت صورت اات،اصی  رگزار دود در مرکز استان، م اد  یک و  یآ )سان مورد دراواسعت سازماندورب تیدعهر. 1

  ود. (  را ر کدو  فوق اواسد 1سا م اد )سان مذکور )مندرج در کدو  فوق( و در دهرستاندورب تیدهر را ر 

 رگزارن دورب و ااذ آزمون است.  نتیسزریا   ران سر  فر ساعت( دامل  11111سان آموزدی فناورن ایباعات )ددب  ران دورباعباا تیدعهر. 7

 ریا  اواسد  ود. 011111 رگزارن آزمون سر مهارت تا سقف  نتیسزآید، در مواردن کت صرفاً آزمون  ت عمل می

دو د، کنندب)یرف قرارداد(  رگزار میکت  ت صعورت اات،عاصی و  ا استفادب از امکا ات دستساب اکرایی دراواست سان آموزدعی.در مورد دورب1

گیرن از امکا ات ،  ت ازان  هرب امتیگواستوا ند  ا وفظ وآ  مارت و صدور سا می سرن استانسان توس ت و آیندبمدیران مرکز آموزش و سژوسگ

 تصفیف اعما  کنند. %11 تادستساب مر وط وداکثر 

 سان ونورن است.درصد دورب 17 دود کت  راساس استا داردسان مر ویت  رگزار می سان غیرونورن. دهریت دورب3
 

 های آموزش اختصاصی میزان تخفیف در مبلغ قرارداد دوره
 

سان اکرایی و  ا استفادب از امکا ات آ ها  رگزار دود مدت کت در م ل دستساب میزان تصفیف در منبغ قرارداد دورب سان آموزش اات،اصی کوتاب

 سرن استان،  ت ازاء سان توس ت و آیندبمقرر دد  ا وفظ وآ  مارت  ر اکران دورب و صدور گواسینامت توسط مدیریت مرکز آموزش و سژوسگ

 دود:استفادب از امکا ات دستساب اکرایی  ت درح کدو  ذیل در منبغ قرارداد دورب تصفیف دادب 

 

 درصد قابل کاهش از کل مبلغ قرارداد امکانات در اختیار ردیف

 %21 فضای آموزشي 0

 %5 پذیرایي 2

 %5 لوازم مصرفي 3

 %31 حق التدریس 4
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 کارکنان ومدیران های آموزشیول دورهاجد

 

 توجیهی بدو خدمت

 عنوان پودمان/ دوره ردیف

مدت 

 زمان

 )ساعت(

 

 ملاحظات

 

زمان 

 برگزاری

  02 آشنایي با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامي  ایران 0
 هرماه یک دوره

2 
آشنایي با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاه محل 

 خدمت
6 

مجری دستگاه 

 محل خدمت

 هرماه یک دوره

 هرماه یک دوره  06 قانون مدیریت خدمات کشوری 3

 هرماه یک دوره  02 سازمانفرهنگ سازماني و ارتباطات موثر در  4

 هرماه یک دوره  02 کار تیمي و حل مساله 5

  02 های اسلامي در نظام اداریاخلاق حرفه ای مبتني بر آموزه 6
 هرماه یک دوره

 -  یک ماه دوره کارورزی -

 دهریت واود.ریا   111/311/1ساعت  را ر  ا  31ریا  و در مجموع  11111دهریت دورب:  ت ازان  فرساعت                       

:های مهمیادآوری *  

دود. در غیر این صورت اکران ردیف دو این ساعت م اسنت می 31سا توسط دفتر، دهریت آن  ر مننان درصورت  رگزارن کل این دورب - 0

دد و دهریت و گواسینامت ایی م ل ادمت اواسد  ود و گواسینامت آن  یز توسط دستساب اکرایی مر وط صادر اواسد مجموعت توسط دستساب اکر

 ساعت صادر اواسد دد. 11دورب  ر مننان 

 است.الزامی ساالورود و قراردادن ران کارکنان کدید سادورب یی این -1

گذرا دن دورب  گواسیسان آموزدی سیگ  ینی ددب مبزا  ت اراخت کارمندان کدیدالاستصداا عباوب  ر یی دوربسا  صشنامت این دورب 7ینآ  ند -7

مونوع  صشنامت  «اوا ی و رواوا ی قرآن کریآروان»آموزش ادند. در غیر این صورت  اید دورب می «آموزش قرآن کریآ»آموزدی 

 دی فرسنسی و اکتماعی( را یی  مایند.سان آموز)دورب 70/7/0733مورخ  71171/0/111دمارب

ورب کارورزن را  ا دلازا  ت مدت یک ماب  امتیازسان آموزدی سیگ  ینی ددب و کتر کارمندان کدید الاستصداا  اید سس از گذرا دن دورب -1

 سانو آمواتت ساف الیتردی از یی  مایند و در سایان دورب گزا مر وطمصتبف  ر اساس  ک لیتت  واودسانریزن و  مارت دستساب در  ر امت

 .دو د میکارورزن را اراخت کنند. کارکنان قراردادن مشمو  این  ند 

( این 3و دورب کارورزن یک ماست مونوع  ند )  ماینددرصد از کل  مرب آزمون را کتر  11 ت درکت کنندگان در دورب آموزش توکیهی کت  -7

 ماا  01مادب  0-7توکیهی اعوا اواسد دد کت دار دگان آن می توا ند از مزایان مندرج در کدو  دورب  یی صشنامت را  سذرا د، گواسی  امت 

 آموزش کارمندان دستساب سان اکرایی  هرب مند دو د.
 

 

 



  

 22 

:شغلی هایورهد  
 حساب، حسابرسهای شغلی حسابدار، ذیرشته(6
 

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره ردیف
زمان 

 برگزاری

0 
های قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملک دارائي

 ایسرمایه
 8 حساب ، حسابرسحسابدار، ذی

 اردیبهشت

 اردیبهشت 06 حساب ، حسابرسحسابدار، ذی قانون مدني 2

 خرداد 8 حساب ، حسابرسحسابدار، ذی های دولتيقوانین مالي شرکت 3

 خرداد 31 حسابرسحساب ، حسابدار، ذی حسابرسي دولتي 4

 تیرماه 8 حساب ، حسابرسحسابدار، ذی مراحل تهیه و تنظیم بودجه 5

 تیرماه 24 حساب ، حسابرسحسابدار، ذی اصول حسابداری 6

 مرداد 02 حساب ، حسابرسحسابدار، ذی ایهای سرمایهيدارائحسابداری دولتي اعتبارات تملک  7

 مرداد 6 حساب ، حسابرسحسابدار، ذی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 8

 شهریور 6 حساب ، حسابرسحسابدار، ذی مقررات اعتبارات اسنادی 9

 شهریور 8 حساب ، حسابرسحسابدار، ذی قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت 01

 مهر 02 حساب ، حسابرسحسابدار، ذی محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 00

 مهر 8 حساب ، حسابرسحسابدار، ذی (0ریزی و پیش بیني)ریزی، برنامهبودجهتلفیق  02

 آبان 8 حساب ، حسابرسحسابدار، ذی (2ریزی و پیش بیني شناور )بودجه 03

 آبان 06 حساب ، حسابرسحسابدار، ذی (3حسابداری مدیریت استراتژیک ) 04

 آذر 06 حساب ، حسابرسحسابدار، ذی حسابداری پروژه  05

 آذر 02 حساب ، حسابرسحسابدار، ذی ریزی عملیاتيبودجه 06

 دی 02 حساب ، حسابرسحسابدار، ذی آشنایي با قوانین سازمان بازرسي کل کشور 07

 بهمن 06 حساب ، حسابرسحسابدار، ذی قانون مالیات بر ارزش افزوده 08

 بهمن 8 حساب ، حسابرسحسابدار، ذی تنظیم قراردادها 09

 اسفند 06 حساب ، حسابرسحسابدار، ذی های مستقیمقانون مالیات 21
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 ارشناس وکاردان اموراداریکرشته های شغلی های آموزشی دوره (0 
 

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره ردیف
زمان 

 برگزاری

 اردیبهشت 8 ارزشیابي کارکنان ارزشیابي عملکرد کارکنان 0

 اردیبهشت 06 حقوق و مزایا های مستقیمقانون مالیات 2

 خرداد 21 هاکلیه پست اصول و مفاهیم سازماندهي 3

 خرداد 21 امور رفاهي اصول بیمه 4

 تیر 02 هاکلیه پست اجتماعي نیتأمقانون کار و  5

 تیر 02 امور رفاهي ی اشخاصهامهیب 6

 مرداد 02 هاکلیه پست های اداریسازی مکاتبات و نوشتهخلاصه 7

 مرداد 24 هاکلیه پست ریزی نیروی انسانياصول و مباني برنامه 8

 شهریور 32 هاروشتشکیلات و  هاها و روشسیستم 9

 شهریور 02 هاکلیه پست گیری آنرضایت شغلي و چگونگي اندازه 01

 مهر 02 حقوق و مزایا آشنایي با نظام حقوق و دستمزد 00

02 
ای هها و دستورالعملنامهآئینبندی مشاغل، با طرح طبقهآشنایي 

 اجرایي آن
 مهر 34 بندی مشاغلطبقه

 آبان 02 هاکلیه پست قوانین و مقررات استخدامي 03

 آبان 02 هاکلیه پست نویسي در امور اداریگزارش 04

 آذر 6 امور آموزش کارکنان آشنایي با نظام آموزش کارکنان دولت 05

 آذر 31 بندی مشاغلطبقه ارزیابي کار و زمان 06

 دی 24 هاکلیه پست مباني مدیریت اسناد 07

 دی 21 هاکلیه پست تجزیه و تحلیل اداری 08

 بهمن 21 امور آموزش کارکنان ریزی اجرایي آموزش ضمن خدمت کارکنانبرنامه 09

 بهمن 6 بندی مشاغلطبقه طرح ارزشیابي مشاغل خاص 21

 اسفند 02 هاکلیه پست ارتباطات سازماني 20
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 های شغلی کارشناس وکاردان روابط عمومیرشتههای آموزشی دوره( 9
 

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره ردیف
زمان 

 برگزاری

 شناخت افکار عمومي 0
مدیر و معاون روابط  -سنجير پژوهش و افکا

 عمومي
 اردیبهشت 24

 ارتباطات مردمي 2
ارتباط مردمي و  -مدیر و معاون روابط عمومي

 روابط عمومي
 اردیبهشت 02

 خرداد 46 چاپ و نشر تکنولوژی چاپ و نشر 3

 تبلیغات در روابط عمومي 4
و  مدیر  -روابط عمومي  -اطلاع رساني -تبلیغات

 معاون روابط عمومي
 خرداد 31

 تیر 24 هاکلیه پست هنر خوب نوشتن در روابط عمومي 5

 تیر 24 تشریفات -ها و مراسمامور همایش –تبلیغات  اصول و آداب تشریفات 6

7 
استراتژی و مدیریت استراتژیک در روابط 

 عمومي
 مرداد 24 مدیر و معاون روابط عمومي

 مرداد 24 مدیر و معاون روابط عمومي روابط عمومي و توسعه 8

9 
پاسخگویي و مشتری فرماني در روابط 

 عمومي
 شهریور 02 هاکلیه پست

 شهریور 24 هاکلیه پست رویکردهای نوین در روابط عمومي 01

 هامدیریت همایش و گردهمایي 00
امور  –برگزاری مراسم  -مسوول امور تبلیغات

 تشریفات
 مهر 08

 مهر 02 هاکلیه پست نویسي در روابط عمومياصول گزارش 02

 اصول و مباني ارتباط جمعي 03
ارتباط با  -امور مطبوعاتي  –روابط عمومي 

 هارسانه
 آبان 24

 آبان 06 مدیر و معاون روابط عمومي مدیریت روابط عمومي 04

 ای در روابط عموميارتباطات رسانه 05
سمعي و  -امور مطبوعاتي -هاارتباط با رسانه

 بصری
 آذر 34

 خبرنویسي در روابط عمومي 06
گزارشگر و  – هارسانهارتباط با   –انتشارات 

 خبرنگار
 آذر 34

 مصاحبه خبری 07
گزارشگر و  – هارسانهارتباط با  –انتشارات 

 امور مطبوعاتي -خبرنگار
 دی 24

 دی 21 روابط عمومي –بانک اطلاعات  رسانياصول و مباني اطلاع 08

 های ارتباطيتحلیل محتوی پیام 09
 -تحقیقات اجتماعي -سنجير پژوهش و افکا

 مطالعاتامور 
 بهمن 46

 اقناع و تبلیغ 21
مدیر و معاون روابط  -روابط عمومي  –تبلیغات 

 عمومي
 بهمن 02

 اسفند 31 مترجم ترجمه ساده متون خبری 20
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 2(دوره های آموزش رشتههای شغلی مسوول گزینش4

 

 ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف
زمان 

 برگزاری

  02 گیری در امور ادارینظام تصمیم 0

  02 نویسي در گزینش گزارش 2

  02 آشنایي با بانک اطلاعات گزینش 3

  02 اصول و مباني نظری تشکیلات و سازماندهي 4

  6 گیری آنرضایت شغلي و چگونگي اندازه 5

  06 مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگاني 6

  02 های اصلاح و تغییر رفتارروش 7

  06 شناسي فرهنگيجامعه 8

  02 های مقابله با آنتهاجم فرهنگي و راه 9

  06 شناسي فرهنگيمردم 01

  8 پاسخگویي در گزینش 00

  8 آشنایي با مراجع قضایي 02

  02 های مصاحبهتکنیک 03

  8 های جاسوسيآشنایي با سازمان 04

  6 ي عملکرد کارکنانابیارزش 05

  6 مدیریت اثربخش جلسات 06

  8 معیارهای حاکم بر گزینشضوابط و  07

  02 قوانین و مقررات جاری گزینش 08

  02 فرآیند بازرسي در گزینش 09

  02 های تحقیق در گزینشتکنیک 21

  8 مدیریت کار گروهي 20

 
  

                                                                            
 مسولیت اجرای دوره های مربوط به رشته شغلی گزینش با هیئت عالی گزینش است.  2
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 های شغلی کارشناس و کاردان حقوقیهای آموزشی رشته( دوره2
 

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره ردیف
زمان 

 برگزاری

 اردیبهشت 8 هاکلیه پست آشنایي با قانون کار 0

2 
 اصول و مقررات حاکم بر نظام 

 ریزی کشورریزی و بودجهبرنامه
 اردیبهشت 8 هاکلیه پست

 خرداد 02 هاکلیه پست قوانین و مقررات استخدام کشوری 3

 تیر 8 هاکلیه پست فنون مذاکره و فن دفاع 4

 تیر 8 هاکلیه پست نگارش حقوقيآیین 5

 مرداد 02 هاکلیه پست آئین دادرسي مدني 6

 مرداد 02 هاکلیه پست آئین دادرسي کیفری 7

8 
تعزیرات حکومتي و مراجع »آشنایي با مراجع شبه قضایي 

 «رسیدگي به تخلفات صنفي
 شهریور 8 هاکلیه پست

 شهریور 8 هاکلیه پست آشنایي با شوراهای حل اختلاف 9

 مهر 8 هاکلیه پست آشنایي با دیوان عدالت اداری و آیین دادرسي آن 01

 مهر 8 هاکلیه پست یيشوپول 00

 حقوق انتخابات 02
کارشناسان حقوقي وزارت 

 کشور
 آبان 8

 آشنایي با جرایم مطبوعاتي و آئین رسیدگي به آن 03
کارشناسان حقوقي وزارت 

 فرهنگ و ارشاد اسلامي
 آبان 8

04 
ها و با قوانین و مقررات حاکم بر شهرداریآشنایي 

 های حوزه شهریکمیسیون
 آذر 02 هاکلیه پست

05 
های آشنایي با قوانین و مقررات نحوه تملک اراضي برای طرح

 عمراني دولتي و عمومي
 آذر 8 هاکلیه پست

 دی 8 هاکلیه پست حقوق روستایي 06

 (0قاچاق کالا و ارز ) 07
وزارت کارشناسان حقوقي 

 بازرگاني و گمرک
 دی 8

 (2قاچاق کالا و ارز ) 08
کارشناسان حقوقي وزارت 

 بازرگاني و گمرک
 بهمن 8

 بهمن 02 هاکلیه پست «بیمه اشخاص» 0حقوق بیمه  09

 «بیمه اموال و باربری» 2حقوق بیمه  21
کارشناسان حقوقي وزارت 

 راه و ترابری و گمرک
 اسفند 01
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 بازرسهای شغلی های آموزشی رشتهدوره (1

 

 زمان برگزاری ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره ردیف

 اردیبهشت 02 بازرس آشنایي با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن 0

 اردیبهشت 4 بازرس قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتي 2

 خرداد 02 بازرس اصول نظارت و کنترل 3

 خرداد 06 بازرس درآمدها و انواع آن 4

 تیر 8 بازرس نظارت و کنترل در نظام اداری 5

 تیر 24 بازرس (0حسابرسي ) 6

 مرداد 24 بازرس (2حسابرسي ) 7

 مرداد 24 بازرس مصاحبه در حسابرسي عملیاتي 8

 شهریور 02 بازرس قانون تجارت 9

 شهریور 8 بازرس و اوراق قرضه قانون انتشار اسناد خزانه 01

 مهر 8 بازرس هانامه مالي و معاملاتي دانشگاهآئین 00

 مهر 6 بازرس قانون وصول برخي از درآمدهای دولت 02

 آبان 6 بازرس قانون تجمیع عوارض 03

 آبان 06 بازرس های مستقیمقانون مالیات 04

 آذر 6 بازرس اصول بازرسي 05

 آذر 02 بازرس سازمان بازرسي کل کشور آشنایي با قوانین 06
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 های شغلی کارگزینهای آموزشی رشتهدوره( 2

 

 زمان برگزاری ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره ردیف

 اردیبهشت 02 هاکلیه پست سیستم دبیرخانه و بایگاني مکانیزه )اتوماسیون اداری( 0

 اردیبهشت 8 نکارکناارزشیابي  ارزشیابي عملکرد کارکنان 2

 خرداد 21 هاکلیه پست اصول و مفاهیم سازماندهي 3

 خرداد 21 امور رفاهي اصول بیمه 4

 تیر 31 هاکلیه پست کاربرد آمار در امور اداری 5

 تیر 02 هاکلیه پست اجتماعي نیتأمقانون کار و  6

 آشنایي با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگي و وظیفه 7
بازنشستگي و 

 وظیفه
 مرداد 8

 مرداد 02 هاکلیه پست های اداریخلاصه سازی مکاتبات و نوشته 8

 مرداد 24 هاکلیه پست ریزی نیروی انسانياصول و مباني برنامه 9

 هاروشها و سیستم 01
تشکیلات و 

 هاروش
 شهریور 32

 شهریور 02 هاکلیه پست گیری آنرضایت شغلي و چگونگي اندازه 00

 مهر 02 حقوق و مزایا آشنایي با نظام حقوق و دستمزد 02

03 
-ملها و دستورالعنامهبندی مشاغل، آئینآشنایي با طرح طبقه

 های اجرایي آن
 مهر 34 طبقه بندی مشاغل

 آبان 02 هاکلیه پست قوانین و مقررات استخدامي 04

 آبان 02 هاکلیه پست گزارش نویسي در امور اداری 05

 آشنایي با نظام آموزش کارکنان دولت 06
 آموزشامور 

 کارکنان
 آذر 6

 آذر 31 طبقه بندی مشاغل ارزیابي کار و زمان 07

 دی 24 هاکلیه پست مباني مدیریت اسناد 08

 دی 21 هاکلیه پست تجزیه و تحلیل اداری  09

 هاسازماننیازسنجي آموزشي در  21
 آموزشامور 

 کارکنان
 بهمن 02

 بهمن 6 طبقه بندی مشاغل طرح ارزشیابي مشاغل خاص 20

 اسفند 02 هاکلیه پست ارتباطات سازماني 22
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های شغلی کتابدارهای آموزشی رشتهدوره( 8  

 

 زمان برگزاری ساعت عنوان ستت عنوان سودمان/ دورب ردیف

 اردیبهشت 02 هاکلیه پست آماده سازی کتب و نشریات 0

 اردیبهشت 06 هاکلیه پست تجهیزات کتابخانهساختمان و  2

 خرداد 08 هاکلیه پست حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه 3

 خرداد 6 هاکلیه پست خدمات عمومي کتابخانه 4

 تیر  02 هاکلیه پست اصول و مباني مدیریت کتابخانه 5

 تیر 24 هاکلیه پست مرجع شناسي عمومي 6

 مرداد 32 هاکلیه پست ایکتابخانهافزارهای آشنایي با نرم 7

 مرداد 08 هاکلیه پست (0مجموعه سازی ) 8

 شهریور 24 هاکلیه پست (2مجموعه سازی ) 9

 شهریور 32 هاکلیه پست منابع مرجع الکترونیکي 01

 مهر 32 هاکلیه پست فهرست نویسي 00

 مهر 36 هاکلیه پست آشنایي با رده بندی دیویي 02

 آبان 21 هاکلیه پست ایآوری منابع کتابخانهفراهم  03

 آذر 44 هاکلیه پست آشنایي با رده بندی کنگره 04

05 
)آشنایي با بانک کتاب  0مارک ایران 

 شناسي(
 دی 02 هاکلیه پست

06 
)آشنایي با بانک  2مارک ایران 

 مستندات(
 بهمن 02 هاکلیه پست

07 
)آشنایي با بانک  3مارک ایران 

 بندی(و ردهموجودی 
 اسفند 8 هاکلیه پست
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 های شغلی آمار موضوعیهای آموزشی رشتهدوره( 3
 

 زمان برگزاری ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره ردیف

 اردیبهشت 31 هاکلیه پست SPSSافزار کامپیوتری آشنایي با نرم 0

 اردیبهشت 31 هاکلیه پست آمار کاربردی 2

 خرداد 02 هاکلیه پست مصاحبهی هاروشاصول و  3

 خرداد 24 هاکلیه پست (SQL)های اطلاعاتي بانک 4

 تیر 02 هاکلیه پست هاآنگیری و کاربرد ی نمونههاروش 5

 تیر 21 هاکلیه پست مباني آمار رسمي 6

7 
آشنایي با مباني و ضوابط تهیه و تدوین 

 های آمارگیریطرح
 مرداد 31 هاکلیه پست

 مرداد 21 هاکلیه پست SASافزار آشنایي با نرم 8

9 
-ها )کاستن، وزنپاسخي در آمارگیریبي

 دهي، جانهي(
 شهریور 24 هاکلیه پست

 شهریور 24 هاکلیه پست بیني جمعیتهای برآورد و پیشروش 01

 مهر 24 هاکلیه پست آشنایي با نظام آمارهای ثبتي 00

 مهر 8 هاکلیه پست پژوهشهای چگونگي تدوین طرح 02

 آبان 32 هاکلیه پست روش تحقیق 03

 آبان 48 هاکلیه پست نویسي )مقدماتي(برنامه 04

 آذر 44 هاکلیه پست نویسي )پیشرفته(برنامه 05

 آذر 42 هاکلیه پست (Web)طراحي صفحات وب  06

 دی 02 هاکلیه پست ی کنترل افشای اطلاعات آماریهاروش 07

 دی 02 هاکلیه پست آشنایي با نظام آماری ایران 08

 بهمن 08 هاکلیه پست مدیریت کیفیت در تولید آمار 09

 اسفند 02 هاکلیه پست تهیه و تنظیم گزارشات آماری 21
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 های شغلی رئیس دفتر، مسوول دفتر و منشیهای آموزشی رشته( دوره62
 

 

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره ردیف
زمان 

 برگزاری

 اردیبهشت 02 هاکلیه پست آئین نگارش و مکاتبات اداری 0

 خرداد 24 هاکلیه پست مباني مدیریت اسناد 2

 تیر 02 هاکلیه پست گزارش نویسي در امور اداری 3

 مرداد 02 هاکلیه پست وظایف اداری و دفتری مسوول دفتر 4

 شهریور 24 هاکلیه پست ریامور دفتآشنایي با اینترنت و کاربرد آن در اداره  5

 مهر 02 هاکلیه پست فن بیان و آئین سخنوری 6

 مهر 02 هاکلیه پست های اداریخلاصه سازی مکاتبات و نوشته 7

 آبان 02 هاکلیه پست ارتباطات سازماني 8

 آبان 8 هاکلیه پست امور مالي مسوولان دفاتر 9

 آذر 02 هاکلیه پست استخداميقوانین و مقررات اداری و  01

00 
خصوصیات شخصیتي و رفتاری مسوولان دفاتر و 

 هامنشي
 آذر 8 هاکلیه پست

 دی 02 هاکلیه پست سیستم دبیرخانه و بایگاني مکانیزه )اتوماسیون اداری( 02

 بهمن  8 هاکلیه پست آشنایي با تشکیلات دولت جمهوری اسلامي ایران 03

 اسفند 02 هاکلیه پست مدیریت و سازماناصول و مباني  04
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 های شغلی مسول خدمات اداریهای آموزشی رشته( دوره66
 

 زمان برگزاری ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره ردیف

 اردیبهشت 02 هاکلیه پست سیستم دبیرخانه و بایگاني مکانیزه )اتوماسیون اداری( 0

 اردیبهشت 31 هاکلیه پست کاربرد آمار در امور اداری 2

 خرداد 02 هاکلیه پست های اداریخلاصه سازی مکاتبات و نوشته 3

 تیر 02 هاکلیه پست قوانین و مقررات اداری و استخدامي 4

 تیر 24 هاکلیه پست مباني مدیریت اسناد 5

 مرداد 8 هاکلیه پست مدیریت جلسات اداری 6

 شهریور 02 هاکلیه پست امور نقلیه 7

 مهر 02 هاکلیه پست گزارش نویسي در امور اداری 8

 آبان 8 هاکلیه پست رفاه کارکنان و شرایط فیزیکي محیط کار 9

 آذر 02 هاکلیه پست ارتباطات سازماني 01

 دی  02 هاکلیه پست اجتماعي نیتأمقانون کار و  00

 بهمن 8 هاکلیه پست بهداشت عمومي در محیط کار 02

 اسفند 02 هاکلیه پست ریزی و کنترل امور خدماتبرنامه 03

 

 های شغلی مدیر اداری و مالیهای آموزشی رشته( دوره60
 

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره ردیف
زمان 

 برگزاری

 اردیبهشت 02 هاکلیه پست سیستم دبیرخانه و بایگاني مکانیزه )اتوماسیون اداری( 0

 اردیبهشت 31 هاکلیه پست امور اداریکاربرد آمار در  2

 خرداد 02 هاکلیه پست قوانین و مقررات اداری و استخدامي 3

 تیر 02 هاکلیه پست ریزی عملیاتيبودجه 4

 مرداد  6 هاکلیه پست مدیریت جلسات اداری 5

 شهریور 02 هاکلیه پست امور نقلیه 6

 مهر 02 هاکلیه پست گزارش نویسي در امور اداری 7

 مهر 8 هاکلیه پست ارزشیابي عملکرد کارکنان 8

 آبان 8 هاکلیه پست رفاه کارکنان و شرایط فیزیکي محیط کار 9

 آبان 06 هاکلیه پست ی مستقیمهااتیمالقانون  01

 آذر 21 هاکلیه پست اصول و مفاهیم سازماندهي 00

 آذر 02 هاکلیه پست ارتباطات سازماني 02

 دی 24 هاکلیه پست ریزی نیروی انسانيمباني برنامهاصول و  03

 دی 02 هاکلیه پست آشنایي با نظام حقوق و دستمزد 04

 بهمن 8 هاکلیه پست تنظیم قراردادها 05
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 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره ردیف
زمان 

 برگزاری

06 
MIی اطلاعاتي مدیریت)هاستمیس S و کاربرد آن در )

 امور مالي
 بهمن 32 هاکلیه پست

 اسفند 06 هاکلیه پست حسابداری پروژه 07

 های شغلی مسوول خدمات مالیهای آموزشی رشتهدوره (69

 زمان برگزاری ساعت عنوان ستت عنوان سودمان/ دورب ردیف

 حسابداری بخش عمومي 0
مسئول خدمات 

 مالي
 اردیبهشت 06

2 
آشنایي با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات 

 بعدی آن
 اردیبهشت 02 هاکلیه پست

 خرداد 02 هاکلیه پست ی ماليهاصورتتجزیه و تحلیل  3

 خرداد 6 هاکلیه پست های دولتيقوانین مالي شرکت 4

 تیر 21 هاکلیه پست آشنایي با قانون محاسبات عمومي 5

 تیر 6 هاکلیه پست نظارت مالي 6

 مرداد 8 هاکلیه پست نامه اجرایي عملیات بانکيآئین 7

 مرداد 02 هاکلیه پست و مقررات مالي دولتيآشنایي با قوانین  8

 شهریور 24 هاکلیه پست های حسابداریسیستم 9

 شهریور 8 هاکلیه پست ی اجرایي در ساماندهي امور اموالهاروش 01

 مهر 8 هاکلیه پست غیرمنقول اموالقوانین  00

 مهر 24 هاکلیه پست مدیریت تدارکات 02

 آبان 02 هاکلیه پست حسابداری )ثبت معاملات( 03

 آبان 21 هاکلیه پست داری اموالجمع 04

 آذر 24 هاکلیه پست حسابداری کالا 05

 آذر 02 هاکلیه پست مدیریت عملیات حسابداری انبار 06

 دی 31 هاکلیه پست آمار کاربردی 07

 دی 06 هاکلیه پست حسابداری پروژه 08

 بهمن 02 هاکلیه پست خدماتمحاسبه و مدیریت قیمت تمام شده  09

 اسفند 02 هاکلیه پست آشنایي با قوانین سازمان بازرسي کل کشور 21

 

6 
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 های شغلی کارشناس و کاردان برنامه و بودجههای آموزشی رشتهدوره (2

 زمان برگزاری ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره ردیف

 اردیبهشت 02 هاکلیه پست ریزی عملیاتيبودجه 0

 اردیبهشت 6 هاکلیه پست نظارت بر بودجه 2

 خرداد 32 هاکلیه پست روش تحقیق 3

 خرداد 02 هاکلیه پست اجرای بودجه 4

 تیر 8 هاکلیه پست ی دولتيهاشرکتریزی بودجه 5

 تیر 06 هاکلیه پست حسابداری پروژه 6

 مرداد 24 هاکلیه پست حسابداری مالیاتي 7

 مرداد 24 هاکلیه پست حسابداریاصول  8

 شهریور 8 هاکلیه پست قوانین و مقررات مالي 9

 شهریور 06 هاکلیه پست های مستقیمقانون مالیات 01

 مهر 31 هاکلیه پست آمار کاربردی 00

 مهر 34 هاکلیه پست ریزی و کنترل پروژهبرنامه 02

 آبان 8 هاکلیه پست قانون برنامه و بودجه کشور 03

 آذر 02 هاکلیه پست محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 04

 دی 8 هاکلیه پست (0ریزی و پیش بیني )ریزی، برنامهتلفیق بودجه 05

 بهمن 8 هاکلیه پست (2بودجه ریزی و پیش بیني شناور ) 06

 اسفند 06 هاکلیه پست (3حسابداری مدیریت استراتژیک ) 07

 

 5های اجراییآموزشی کارشناسان آموزش دستگاههای ( دوره2

 زمان برگزاری ساعت عنوان ستت عنوان سودمان/ دورب ردیف

 تیر 8 کارشناس آموزش مباني نظری آموزش و توسعه منابع انساني 0

 شهریور 06 کارشناس آموزش فرایند آموزش و توسعه منابع انساني 2

 مهر  21 کارشناس آموزش آموزش الکترونیکي 3

 آذر 4 کارشناس آموزش آشنایي با قوانین و مقررات آموزش منابع انساني بخش دولت 4

 

 های اجراییهای آموزشی کارشناسان مدیریت)ارزیابی( عملکرد دستگاه( دوره61

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره ردیف
 زمان

 برگزاری

 نظام مدیریت عملکرد)سازمان، مدیران و کارمندان( 0

کارشناس 

مدیریت)ارزیابي( 

 عملکرد

 تیر 8

                                                                            
  62/2/6932رخ مو 89228موضوع بخشنامه شماره  2
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 ( دوره های ویژه مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات62
 

 ملاحظات عنوان پست ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 تیر مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات 02 حاکمیت فاوا)اصول،چارچوب و استقرار ( 0

Iو  مدیریت خدمات فاوا  2 TI L 02 مرداد مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات 

 مرداد مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات 02 مدیریت فرآیندهای سازماني 3

 شهریور مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات 21 معماری فناوری اطلاعات سازماني 4

 مهر مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات 06 تحلیل و طراحي سیستم 5

 آبان مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات 31 مهندسي شبکه 6

 آبان مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات 21 مدیریت امنیت اطلاعات 7

 آذر مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات 02 های فناوری اطلاعاتمدیریت پروژه 8

 آذر مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات 8 رایانش ابری 9

 دی مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات 06 مهاجرت نرم افزارهای آزاد/ متن باز 01

 بهمن مدیران ارشد 8 دولت الکترونیکي  00

 اسفند مدیران ارشد 01 مهارت های سازماني فناوری اطلاعات 02
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  عمومی هایورهد
  و اجتماعی فرهنگی هایدوره

 

 ی فرهنگی و اجتماعیهاآموزش

 زمان برگزاری ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 اردیبهشت 28 تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم  0

 اردیبهشت 21 احکام زندگي در اسلام 2

 خرداد 21 اخلاق فردی، اجتماعي و اداری 3

 خرداد 21 آشنایي با اندیشه و سیره امام خمیني )ره( 4

 تیر 28 های اعتقادیها و پاسخپرسش 5

 تیر 21 حکومت مهدوی و وظایف منتظران 6

 مرداد 28 آداب و اسرار نماز  7

 مرداد 28 خواني قرآن کریمروخواني و روان 8

 شهریور 8 معرفت و بصیرت حسیني 9

 شهریور 02 های حکومت اسلامي و ولایت فقیهبنیان 01

 مهر 8 های دینيسبک زندگي بر مبنای آموزه 00

 مهر 8 ایراني پیشرفت -اسلاميآشنایي با الگوی  02

 آبان 02 مردم سالاری اسلامي 03

 آبان 6 خانواده متعالي در اسلام 04

 آذر 8 شناسي خانوادهآسیب 05

 آذر 4 نقش حجاب در حفظ حریم خانواده 06

 دی 6 تربیت فرزند 07

 دی 4 حقوق خانواده 08

 بهمن 4 اقتصاد خانواده موحد 09

 بهمن 02 خانواده )مطلع مهر(روانشناسي  21

 اسفند 8 تربیت اسلامي با تکیه بر قرآن و احادیث 06
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  ی عمومیهایتوانمند هایدوره
 

 زمان برگزاری ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 اردیبهشت 6 6حقوق شهروندی 0

 اردیبهشت 02 (0اقتصاد مقاومتي) 2

 خرداد 02 (0انداز جمهوری اسلامي ایران)سند چشم 3

 خرداد 4 نقشه راه اصلاح نظام اداری 4

 تیر 8 حقوق شهروندی در نظام اداری  5

 تیر 8 آشنایي با قوانین و مقررات ارتقای سلامت اداری 6

 تیر 6 شناسي و فرهنگ افزایش جمعیتجمعیت 7

 مرداد 8 تناسب اندام )ارتقای سلامت از طریق ورزش( 8

 مرداد 8 سلامت)زیج مراقبتي(راهنمای سفیران  9

 مرداد 21 (0گزارش نویسي ) 01

 شهریور 02 های اداریخلاصه سازی نوشته 00

 شهریور 24 ی ذهنيهاتیاز ظرفاستفاده و /الف( دوره آموزشي شناسایي 3 02

 شهریور 06 /الف( دوره آموزشي برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران4 03

 مهر 6 پیامدهای سوء آنمواد مخدر و  04

 مهر  6 حقوق شهروندی  05

 مهر 6 ی اندازه گیری آنهاکیتکنوری و بهره 06

 آبان 6 کاربردهای فن آوری اطلاعات 07

 آبان  8 حقوق شهروندی در نظام اداری  08

 آبان 4 ایمني و بهداشت محیط کار 09

 آذر 8 امدادی -ی پزشکيهاتیفوری اولیه و هاکمک 21

 آذر 6 جستجو، امداد و نجات 20

 دی 6 تجارت الکترونیکي 22

 دی 6 ی مقابله با آنهاراهجعل اسناد و  23

 بهمن 6 قانون اساسي جمهوری اسلامي 44ی  صدر اصل هااستیسخصوصي سازی و  24

 بهمن 6 کار آفریني 25

 اسفند 8 آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری 26

 اسفند 8 مباني و اصول اصلاح الگوی مصرفآشنایي با  27

 

  

                                                                            
 سازمان اداری و استخدامي کشور 22/02/5039مورخ 0190818موضوع بخشنامه  1
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 2های فناوری اطلاعاتدوره
 

 زمان برگزاری هاعنوان پست ساعت عنوان پودمان/ دوره فیرد

 مرداد کبیت کارکنان دولت 11 مهارت سان ورفت ان و ادارن کار  ا رایا ت  0

 مهر کبیت کارکنان دولت 01 مدیریت ا زار و ایباعات و سازما ی 1

 آذر کبیت کارکنان دولت 3 مفاسیآ و کبیات دولت الکترو یک  7

  همن کبیت کارکنان دولت 3 سادنکت و امنیت  ایباعات در  سازمان 1

 

 

 مدیران عملیاتی های ورهد

 زمان برگزاری ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 اردیبهشت 02 (0اقتصاد مقاومتي) 0

 تیر 02 (0ایران)انداز جمهوری اسلامي سند چشم 2

 مهر 4 (0)نقشه راه اصلاح نظام اداری 3

 
  

                                                                            
 های هفتگانهعلاوه بر مهارت  2
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  ایحرفه رانیمد آموزشی هایدوره
 )قبل از انتصاب(مشترک یهاآموزش

 (یاران حرفهیژه مدی)ومشترک  یهاآموزش یهان درسیعناو

 پایه های تربیت مدیردوره عنوان ماهیت ردیف

تعداد 

ساعت 

 نظری

عملي/ 

 کارگاه

ساعت 

 8بازدید

جمع 

 ساعات

زمان 

 برگزاری

0 

رفه
 ح

لي
تعا

ی
ا

 

 اردیبهشت 06 1 1 06 حقوق اساسي جمهوری اسلامي ایران

 اردیبهشت 02 1 1 02 های اداری و اجرایي کشور(حقوق اداری )سازمان 2

 خرداد 08 1 1 08 (…های کلان نظام )فرهنگي، سیاسي، اقتصادی و سیاست 3

 خرداد 06 4 1 02 های تحول و ...(های پنج ساله، برنامهبرنامه)های دولت  برنامه 4

 تیر 06 1 1 06 (…مدیریت منابع )مالي، انساني و  5

 تیر 02 1 4 8 مدیریت رفتار سازماني 6

 مرداد 06 4 1 02 سازمان و مدیریت 7

 مرداد 6 1 2 4 فرایند و فنون تصمیم گیری اجرایي 8

 شهریور 6 1 2 4 کارگروهيتیم سازی و شیوه  9

 شهریور 6 1 4 2 فنون اداره جلسات 01

 مهر 02 1 4 8 فنون سنجش و ارزیابي عملکرد 00

 مهر 8 1 4 4 های ارتباطي مدیرانمهارت 02

 آبان 8 1 2 6 مدیریت تعارض و فنون مذاکره 03

04 

ی
عنو

ي م
عال

ت
 

 آذر 06 1 1 06 0مدیریت در قرآن

 دی 21 4 1 06 0البلاغهنهجمدیریت در  05

 بهمن 06 4 1 02 شناسيانسان 06

 بهمن 01 1 4 6 های سیاسي و مدیریتي امام خمیني )ره(آشنایي با اندیشه 07

 اسفند 01 1 4 6 های سیاسي و مدیریتي مقام معظم رهبریآشنایي با اندیشه 08

      9الگوی اسلامي ایراني پیشرفت 09

  224 06 31 078 مجموع
  

                                                                            

ي های امنیتگذار، مدیریت در سازمانسیاستهای های مذهبي، مدیریت در سازمان، مدیریت مراکز علمیه و حوزه…های علمیه، دیدار با مراجع معظم تقلید، علماء، ائمه جمعه و بازدید از حوزه -8 

 …و  نشاني...(سراها، آتشها )فرهنگهای فرهنگي و آموزشي، مدیریت بیمارستاني، مدیریت شهرداریها و سازمانو اجتماعي، مدیریت در دانشگاه

 .مدت زمان این دوره متعاقباً اعلام خواهد شد 9 -
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 های تربیت مدیر میانيدوره عنوان ماهیت ردیف

تعداد 

ساعت 

 نظری

عملي/ 

 کارگاه

ساعت 

 01بازدید

جمع 

 ساعات

 

 ملاحظات

0 

رفه
 ح

لي
تعا

ی
ا

 

 اردیبهشت 8 1 1 8 حقوق اساسي جمهوری اسلامي ایران

 اردیبهشت 8 1 1 8 حقوق اداری 2

 خرداد 8 1 2 6 مدیریت ارتباطات سازماني 3

4 
مدیریت بودجه در بخش عمومي و رویکردهای 

 نوین آن

 خرداد 02 4 1 8

 تیر 8 1 4 4 های اطلاعاتي مدیریتسیستم 5

 مرداد 02 1 4 8 مدیریت عملکرد 6

 شهریور 06 4 4 8 مدیریت منابع انساني 7

 مهر 8 1 4 4 هامدیریت قراردادها و پروژه 8

 شهریور 02 4 1 8 امنیت و حفاظت اطلاعات 9

 آبان 6 1 1 6 وری نیروی انسانيبهره 01

 آذر 6 1 2 4 تفکر خلاق 00

 دی 4 1 1 4 شفافیت و سلامت اداری 02

 بهمن 6 1 1 6 رویکردهای نوین مدیریت دولتي 03

04 
تعالي 

 00معنوی
 اسفند 06 1 4 02 اخلاق سازماني فرهنگ و

  031 02 21 82 مجموع  

 

  

                                                                            

ي های امنیتگذار، مدیریت در سازمانهای سیاستهای مذهبي، مدیریت در سازمان، مدیریت مراکز علمیه و حوزه…مراجع معظم تقلید، علماء، ائمه جمعه و  های علمیه، دیدار بابازدید از حوزه -01 

 …و  نشاني...(سراها، آتشها )فرهنگهای فرهنگي و آموزشي، مدیریت بیمارستاني، مدیریت شهرداریها و سازمانو اجتماعي، مدیریت در دانشگاه

 اند الزامي است.برای افرادی که  فراگیر سطح قبلي نبوده« های سیاسي و مدیریتي مقام معظم رهبریآشنایي با اندیشهو  های سیاسي و مدیریتي امام خمیني )ره(آشنایي با اندیشه» های گذراندن دوره -00 
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 ای سطح پایههای حین انتصاب ویژه مدیران حرفهآموزش 
 

 ملاحظات ساعات عنوان ردیف

 اردیبهشت 02 های دولتي )تمرکز بر فرایندها(ریزی عملیاتي در دستگاهبرنامه 0

 اردیبهشت 6 سازماندهي 2

 خرداد 02 ها ها و روشها و فنون بهبود سیستمتکنیک 3

 خرداد 8 انگیزش در کار 4

 تیر 9 کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت 5

 تیر 6 ها و فنون کار با مدیران مافوقآشنایي با روش 6

 مرداد 4 مدیریت موثر وقت 7

 مرداد 6 روابط کار 8

 شهریور 6 کیفیت زندگي کاری 9

 شهریور 6 مدیریت استرس )بهداشت رواني کارکنان( 01

 مهر 9 کاربرد آمار در مدیریت 00

 مهر 6 خلاقیت و نوآوری )فردی( 02

 آبان 6 مباني علم حقوق 03

 آبان 6 آشنایي با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومي کشور 04

 آذر 6 آشنایي با قانون برگزاری مناقصات 05

 آذر 6 آشنایي با قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق موادی به آن 06

 دی 4 فصل تعدیات ماموران دولت -آشنایي با قانون مجازات اسلامي 07

 دی 4 آشنایي با قوانین و مقررات اموال دولتي 08

 بهمن 8 قانون مدیریت خدمات کشوری 09

 بهمن 4 های دینيریزی فرهنگي با تأکید بر آموزهو برنامه شناسي فرهنگ و مدیریتمفهوم 21

 اسفند 4 تبیین مصوبات فرهنگي نظام با تأکید بر مهندسي فرهنگي 20
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 ای سطح  میانی(های حین انتصاب )ویژه مدیران حرفههای دورهناوین درسع
 

 ملاحظات ساعات عنوان ردیف

 اردیبهشت 02 )تمرکز بر فرآیندها(های دولتي ریزی در دستگاهبرنامه 0

 اردیبهشت 9 گیری )سازماني(فرایند و فنون تصمیم 2

 خرداد 4 سازیسازی برای کوچکظرفیت 3

 خرداد 6 های اداری تطبیقي و محک زنيمنظا 4

 تیر 8 راهبردهای آموزش و توان افزایي 5

 تیر 9 هارهبری تحول در سازمان 6

 مرداد 4 سپاریمدیریت برون 7

 مرداد 8 طراحي ساختارهای سازماني 8

 شهریور 6 مدیریت و مهندسي ارزش 9

 شهریور 6 خلاقیت و نوآوری )سازماني( 01

 مهر 4 مدیریت مشارکتي با تاکید بر نظام پیشنهادات 00

 مهر 6 وری(پویایي سازماني و فردی  )بهره  02

 آبان 8 ریزی پروژه مدیریت و برنامه 03

 آبان 6 های تعالي سازماني در دولت و بخش عموميمدل 04

 آذر 6 مدیریت کیفیت و فرایندهای سازماني 05

 آذر 02 های سازمانيپژوهش 06

 دی 02 بندی(گذاری )تدوین و صورتمباني خط مشي 07

 دی 6 آشنایي با قانون برگزاری  مناقصات 08

 بهمن 6 نظام مدیریت اسلامي 09

 بهمن 4 شناسي سیاسي و فرهنگيجریان 21

 اسفند 8 نظارت همگاني و سرمایه اجتماعي 20
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 اصفهان  استانمدیریت و برنامه ریزی  سازمان

 مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
 شرکت کنندگانلیست مشخصات 

 

 
 

 
 

 نام پدر نام و نام خانوادگي ردیف
شماره 

 شناسنامه
 محل صدور تاریخ تولد شماره ملي

مدرک 

 تحصيلي
 پست سازماني

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 نوع دوره:       عنوان دوره مورد درخواست:

 مدت ساعت دوره:                             :نام دستگاه اجرایي

 

 
 

 نام و نام خانوادگي ریيس دستگاه اجرایي:    نام و نام خانوادگي مسئول آموزش دستگاه:

 تاریخ وامضا:       تاریخ و امضا:

                   ثبت نام گروهي 6فرم شماره 

 هاپیوست
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 اصفهان  استانمدیریت و برنامه ریزی  سازمان

 

 مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

 

 مشخصات متقاضي:

 

 

 

 

 اشتغال:

 

 

 

 

 

 های آموزشي مورد درخواست:دوره/ دورهمشخصات 

 ملاحظات نوع دوره مدت ساعت عنوان دوره ردیف

     

     

     

     

     

     

     

 

 شماره شناسنامه                نام پدر                       خانوادگینام و نام 

 شماره ملی                 تاریخ تولد:        محل صدور

 مدرک تحصیلی

 مدت سابقه کار:   عنوان شغل:     نام دستگاه اجرایی:

 آدرس محل کار:

 تلفن همراه:    تلفن محل کار:

                                                                                         فرم شماره دو ثبت نام فردی
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 اصفهان  استانمدیریت و برنامه ریزی سازمان 

 مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

 

 های اجرایيدستگاه مشخصات دوره آموزشي کوتاه مدت جدید پيشنهادیفرم 

 

 عنوان دوره: -0

 هدف کلي دوره: -2

 دستگاه اجرایي درخواست کننده: -3

 بهبود مدیریت   شغلي   دوره آموزشي: عموميع نو -4

 ………جمع ساعت ساعت………عملي ساعت    ………به ساعت( نظریمدت آموزش ) -5

 کنندگان قادر خواهند بود:اهداف رفتاری: پس از گذراندن این دوره شرکت -6

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 شرایط مدرسان دوره پیشنهادی: -7

 

 کنندگان در این دوره:شرایط شرکت -8

 

 غیر حضوری   شیوه اجرایي آموزش: حضوری -9

 روش ارائه مباحث آموزشي: -01

 …………سایر روشها با ذکر عنوان   سمینار   کار گروهيسخنراني               

 

 های ارزشیابي:روش -00

 مشارکت فعال فراگیران   آزمون کتبي و کارعملي   آزمون کتبي
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 منابع پیشنهادی: -02

 منابع اصلي:

 

 

 منابع مکمل:

 

 

 

 آموزشي دوره هایسرفصل-69

 سرفصل های آموزشي )کلي(

ساعات 

 (رفتاریسرفصل های آموزشي ) (جزئيسرفصل های آموزشي) آموزشي

 عملي نظری

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   جمع ساعات آموزشي
 

 

 

 تاریخ تنظيم و امضا:                      مسئول آموزش دستگاه:نام و نام خانوادگي 

 تاریخ و امضا:     : دستگاه نام و نام خانوادگي مسئول



 

   

 های آموزشیروز رسانی سرفصل و محتوای دوره. کاربرگ پیشنهاد بازنگری و به6پیوست 

 

 کد دوره:                            عنوان دوره آموزشی:                                          

 پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی شکلی -الف

 توضیحات پیشنهادی قبلی موضوع پیشنهاد

    عنوان دوره

    زمان دوره

    منبع دوره

    نحوه ارزیابی

    نیاز دورهپیش

    نحوه تدریس دوره 

 نحوه اجرای دوره

 )حضوری یا غیر حضوری(

   

 

 پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی محتوائی -ب
 شدنی با ذکر دلیلهای غیر ضرور و حذفسرفصل-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های لازم و تکمیلی با ذکر دلیلسرفصل -0
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  ادامه مشتاق        

 خیابان جی شیر  

   

 
 شهرستانپل 

 

 

وم
 د

ق
شتا

خ م
 

 

 
 پل غدیر

 

   

 دانیم خیابان سجاد

 بزرگمهر
 خیابان بزرگمهر

   

 

 

سازمان مدیریت و ، پارک اداری سلمان فارسی خیابان مشتاق دوم، بعد از پل شهرستان،اصفهان، نشانی: 

 مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری . برنامه ریزی استان اصفهان،

 191-91617191-4تلفن :  

 191-91611111دورنگار : 

سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی 

 استان اصفهان 


