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 مقدمه

در فضای پرشتاب و مملو از تحول و رقابت دنیای امروز، مقوله توسعه نیروی انسانی نقش موثری را در ايجاد تغییرات 

تواند موجبات تعالی، ترين منبع قدرت يعنی تفکر، مینمايد. نیروی انسانی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیمايفا می

ترين دارايی نامشهود، را پديد آورد. از اين رو در عصر حاضر منابع انسانی توانمند به عنوان عمده هاسازمانحرکت و رشد 

توان منابع انسانی کارآمد را کلید طلايی ای که میگردد به گونهترين قابلیت سازمان در کسب مزيت رقابتی قلمداد میمهم

 ت.وری کلیه فرايندهای سازمانی دانسبهبود کیفیت و بهره

ها ها، توسعه مهارتسازی نیروی انسانی، افزايش کارآمدی و اثربخشی فعالیتگسترش کرامت و کفايت انسانی، توانمند

وگسترش دانش شغلی کارکنان متناسب با نیازهای روبه رشد، زمانی حاصل می شود که هر سازمان با تنظیم برنامه آموزش و 

ها تهیه و تدوين نموده شغل و سازمان با توجه به دو اصل استمرار و جامعیت آموزش ای را در سطح فرد،بهسازی، نیازهای توسعه

ها نشان می دهد که با گذشت زمان ضرورت پرداختن به نیازهای استفاده نمايد. واقعیتدر جهت پیاده سازی بهینه آن  هاو از تمام ظرفیت

های موفق به شود. سازمان ران و مجريان روز به روز بیشتر میای، تخصصی و شغلی برای مديمختلف حرفه های جديدتر در عرصه

ای و تخصصی منابع انسانی های حرفهسازی و ارتقاء توانمندیاين مهم دست يافته اند و به جای تأکید بر اهداف کّمی، بر ظرفیت

ريب انگیزشی، درک نیازها و در همه سطوح تأکید دارند. برای حصول به اين هدف عالی هم در بعد خواستن نظیر توجه به ض

سازی های علمی( به صورت همه جانبه، برنامه آموزش و بهها و روشها، تکنیكعلائق و هم در بعد توانستن )توسعه مهارت

 نیروی انسانی را در دستور کار خود قرار داده اند تا تحقق اصول و راهبردهای مزبور میّسر گردد. 
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 آن هایآموزش کارمندان دولت و اصلاحیهمعرفی اجمالی نظام 
 سـازی و ارتقـای سـطح دانـش،به منظـور توانمندآيین نامه اجرايی فصل نهم قانون مذکور،  1کشوری و ماده  مديريت خدمات قانون 21در اجرای ماده 
مديريت و سرمايه انسانی ريـیس جمهـور در قالـب توسط معاونت توسعه « ی اجرايیهادستگاهنظام آموزش کارمندان »، دولت کارمندانبینش و مهارت 
برای اجرا ابلاغ گرديد و متعاقبـا  برخـی از مـوارد طـی  الذکرفوق ی اجرايی مشمول قانونهادستگاهبه تمام  11/0/0191مورخ  0111/111بخشنامه شماره 

مـورخ  191721، 01/2/0191مـورخ  11171اطلاعـات(،  )فناوری 11/00/0191مورخ  01/00/0191،012199مورخ  01109/91/111های شماره اصلاحیه
 به نظام مذکور افزوده يا اصلاح شده است.19/01/0191

 
 نکات برجسته بخشنامه و نظام آموزش کارمندان دولت

کـار معـین نیـز در  قـرار داشـته و شـرکت کارمنـدان قـرارداد نظام آموزشی تمامی کارمندان رسمی و پیمانی)اعم از مديران و کارکنان( در شمول اين -
 ی آموزشی موضوع اين نظام بر اساس مفاد اين بخشنامه و نیاز دستگاه اجرايی، الزامی است. هادوره

( و 11/01/0111مـورخ  11221/012ی مصوب طی شده توسط کارمندان بر اساس نظام قبلی آمـوزش کارکنـان )موضـوع بخشـنامه شـماره هاآموزش -
بـا ايـن نظـام در  هـاآنی طـی شـده توسـط کارمنـدان و تطبیـق هـاآموزش. نحـوه احتسـاب اسـتنظام قابل احتساب مقررات مربوط، در چارچوب اين 

 ی نظام آموزش کارمندان مشخص و ابلاغ خواهد شد.هادستورالعمل

 
  

  های کلان آموزش کارمندان دولتهدف
 های متصديان مشاغل از طريق توسعه دانش و مهارت دولتی خدمات در ارائه اثربخشی و کارايی افزايش -0

 دولتمندان کار و مهارت دانشتوانايی  سطح افزايش از طريق دولتی بخش انسانی سرمايه کیفی ارتقاء سطح -1

 های اسلامیافزايش سطح باور و اعتقادات کارکنان و مديران نسبت به ارزش -1

 یو اجتماعدر ابعاد مختلف فرهنگی  دولت مندانرکا عمومی هایآگاهی توسعه -1

  مديريتی وظايفو  اهجهت ايفای مؤثر نقش مديرانو توسعه  توانمندسازی -2

 های شغلی بالاتربرای ارتقاء به رده شغلی از بعد دانش، مهارت و شايستگی دولت مندانکار سازی آماده -6

  های انسانی و کرامت انسانی و بهبود روابط انسانیسازمانی بر مبنای ارزشو فرهنگ توسعه اخلاق اسلامی -7

 روزآمدسازی و ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش معنوی و بصیرتی کارمندان -1

 

 راهبردهای آموزش کارمندان دولت 
 اهبردی سازمانی های توانمندسازی و توسعه منابع انسانی با اهداف رسازی برنامههمسوايجاد نگرش راهبردی و  -1

 تعاملی  -رويکرد فرآيندی به عنوانی و تعامل بین عناصر فرآيند آموزش کپارچگايجاد ي  -2

 ضرور وتکراریهای غیر های آموزشی و يادگیری با نیازهای آموزشی شغلی و سازمانی و اجتناب از آموزشها و فرصتايجاد تناسب بین برنامه -3

 مادی، مهارتی و دانشی کارکنان به صورت خود کنترلیايجاد انگیزه خودسازی و رشد معنوی،  -4

 سازی و ارتقاء سرمايه انسانی از طريق آموزش ارتقاء سطح باور و اعتقاد مديران به توانمند -5

 های آموزشی و يادگیری در سطوح مختلف ها و فرصتافزايش اثربخشی برنامه -6

 یین و تأمین خدمات آموزشی های درون و برون سازمانی در تعاستفاده از منابع و ظرفیت -7

 المللی در مديريت و راهبری فرآيندی آموزش هاکاربرد استانداردهای ملی و بین -8
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نظام آموزش کارکنان جدید

توجيهی و تصدی شغل بدو 

خدمت
آموزش های شغلی

ویژه کارمندان استخدام 

آزمایشی

ارتقاء شغلی

تمدید قرارداد کار معين

کوتاه مدت خارج از کشور

آموزش های فرهنگی و عمومی

فرهنگی و اجتماعی

توانمندی های اداری

عمومی فناوری اطالعات

مدیران

تعالی معنوی مدیران

تعالی حرفه ای مدیران

 های نوين مديريت برای اجراء و ارزشیابی آموزش یآورفنها و ها، روشاستفاده از رويکردها، مدل -9

  هاآناساس توانمندی اجرايی ر های اجرايی بواگذاری اختیارات مديريت آموزش به دستگاه  -11

 مدت و کاربردی های کوتاهتمرکز بر رويکرد آموزش  -11

 های آموزشیاز عملکرد  دوره بازخوردهای اجرايی و اخذ های آموزشی دستگاهنظارت بر فعالیت  -12

 

 های کارمندان و مديرانساختار آموزش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شغلهای توجیهی) بدو خدمت( و تصدی آموزش -

 ، قوانینهاآن خدمت دستگاه اجرايی محل و وظايف کارمندان جديدالاستخدام با اهداف آشنا ساختن -0گردد که با دو هدف می يی اطلاقهاآموزش به

اداری و نظام  ايراناسلامی جمهوری ی نظام قانون اساسکار،  ، محیطو شغلیفردی  کشوری، حقوق مديريت خدمات استخدامی، کلیات قانون و مقررات

در بدو  ی شغلی )دانش، مهارت و نگرش( مورد نیاز برای تصدی شغل توسط کارمندان جديدالاستخدام )رسمی، پیمانی و قراردادی(هايیتواناايجاد  -1

 ها است.ط به طی اين آموزشصدور حکم کارگزينی کارکنان جديدالاستخدام منو .گرددورود به خدمت طراحی و اجرا می

هـای های اجرايی موظفند به منظور افزايش ظرفیت کارشناسی و بهبود شايستگیاصلاحیه نظام آموزش کارمندان دولت، دستگاه 1همچنین براساس ماده 

صدی شغل بدو خدمت(،نسبت ( نظام آموزش کارمندان )موضوع آموزش های ت0/2شغلی و کاربردی کارشناسان مشاغل اختصاصی خود، بر اساس بند)

ها در کمیته راهبری آموزش برای کارمندان بدو به طراحی و تدوين برنامه های تربیت کارشناسان مشاغل اختصاصی اقدام نموده و پس از تصويب برنامه

ر تا پايان سال اول ورود به خدمت افراد های تربیت کارشناسان بايستی حداکثاستخدام و بدو تصدی شغل)در صورت تغییر شغل( آن را اجرا نمايند.برنامه

 و تا شش ماه اول تصدی شغل جديد اجرا شود. 
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  های شغلیآموزش-1

های تمديـد آموزش -1های ارتقاء شغلی آموزش -1های ويژه کارمندان استخدام آزمايشیآموزش-0شوند: های شغلی به چهار دسته تقسیم میآموزش

 کوتاه مدت خارج از کشورهای آموزش -1قرارداد کار معین 

شود که به منظور ايجاد دانش، مهارت و نگرش شغلی کارکنان آزمايشی می اطلاق هايیآموزش های ويژه کارمندان استخدام آزمايشی: بهآموزش -1-0

 است. قطعی، الزامیها برای تبديل وضع استخدام آزمايشی به رسمیشود و طی اين آموزشدر طول دوران استخدام آزمايشی ارايه می

های شغلی)دانش، مهارت و نگرش( مورد نیاز کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد شود که توانايیهايی اطلاق میبه آموزشهای ارتقاء شغلی: آموزش -1-

ارداد معین و تمديد قرارداد پیمانی و قر هاآننمايد و ارتقاء شغلی کار معین را به منظور انجام صحیح وظايف شغل و ارتقاء در طول مسیر شغلی فراهم می

 ست. هاکار منوط به طی اين آموزش

های شغلی )دانش، مهارت و نگـرش( مـورد نیـاز گردد که به منظور ايجاد توانايیمی يی اطلاقهاآموزش بهمعین: ر های تمديد قرارداد کاآموزش -1-1

 هاست.ارکنان منوط به طی اين آموزشگونه کگردد. تمديد قرارداد اينبرای کارمندان قرارداد کار معین طراحی و اجرا می

 یو عمومهای فرهنگی آموزش -1

 شود: می زير تقسیم سه دسته ی بهو عمومهای فرهنگی آموزش

 سـازیو بهینـه سازمانی پذيری ، معنوی،  فرهنگاخلاقی منظور رشد فضايل به شود کهمی اطلاق هايیآموزش به :و اجتماعی های فرهنگیآموزش-1-0

 .شودمی ارائه اداری و مديران در نظام کارمندان انسانیروابط 

دانـش، مهـارت و نگـرش عمـومی مـرتبط بـا مأموريـت و  منظور افزايش به گردد کهمی اطلاق هايیآموزش اداری: به هایهای توانمندیآموزش -1-1

 شود. ی فردی طراحی و اجرا میهاوظايف عمومی دولت و دستگاه اجرايی و يا توانمندی

-های اجرايی میصادره از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور دستگاه 01/2/0191بر اساس بخشنامه مورخ 

قرارداد(، آموزش های فرهنگی و عمومی را توانند دوره های آموزشی بدو خدمت ، شغلی) ويژه کارمندان استخدام آزمايشی، ارتقاء شغلی و تمديد 

ها و موسسات آموزش عالی و موسسات تايید نگری کشور  و واحدهای استانی، دانشگاهرأسا  و يا از طريق مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آينده

 ريزی و اجرا نمايند.رای موسسات، برنامهها با توجه به حیطه تايید شده بريزی کشور و استانصلاحیت شده توسط سازمان مديريت و برنامه

 

ی اطلاعـات در سـطح آورفـنی کارکنـان را در حـوزه هـایتوانمنـدگردد کـه يی اطلاق میهاآموزشبه : ی اطلاعاتآورفنهای عمومی آموزش -1-1

 دهد. عمومی ارتقاء می

نسانی سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور با عنايت به آنکه تمامی صادره از معاونت توسعه مديريت و سرمايه ا 01/2/0191بر اساس بخشنامه مورخ 

Iکارکنان دولت بايد مهارت های هفت گانه فناوری اطلاعات ) CDL)  را در سنوات قبل  1/00/0110مورخ  111111/0911موضوع بخشنامه شماره

ت لازم در اين خصوص می باشد، لذا نیازی به ادامه برگزاری اين دوره گذرانده باشندو شرط لازم برای افراد جديد الاستخدام نیز داشتن گواهی و مهار

ری آن ها توسط دستگاههای اجرايی وجود نداشته و کارمندانی که نیاز به گذراندن دوره های مذکور دارند بايد از طريق خود آموزی نسبت به فراگی

 اقدام نمايند.

Iنسبت به تعريف و اجرای دوره  11/00/91مورخ  012199انند به استناد بخشنامه شماره های اجرايی می توبر اساس بخشنامه مذکور، دستگاه  CDL 

ساعت( به عنوان يکی از سرفصل های آموزشی، برای  11تحت عنوان مهارت های حرفه ای و اداری کار با رايانه ) "ج"بند  0پیشرفته موضوع کد 

 اند توسط مراکز آزمون موجود تايید صلاحیت شده يا خود موسسه مجری آموزشی انجام شود.کارکنان خود اقدام نمايند. ارزيابی اين دوره می تو

سترسی به دستگاههای اجرايی مکلفند برای برگزاری کلیه دوره های فن آوری اطلاعات از مدرسین تايید صلاحیت شده استفاده نمايند. لازم است برای د

mdhc1.i نتخاب آنها برای برگزاری دوره های فناوری اطلاعات از طريـق سـامانه فهرست مدرسین و موسسات تايید صلاحیت شده و ا ranl ms .i r  و

 فايل راهنمای مربوطه اقدام شود.
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 های مديران آموزش -1

، انسانی هایمهارت افزايی و توسعهو بصیرت  بهبود نگرش هایدر زمینه ی مديراناحرفهتعالی معنوی و  در راستای گردد کهمی اطلاق هايیآموزش به

 ها بر اساس برنامه آموزشگردد. طی اين آموزشطراحی و اجرا می« سامانه و برنامه آموزش مديران»در چارچوب  و فنی ادراکی

تعالی معنـوی  -شوند: الفی میهای مديران به دو بخش زير طبقه بنداست. آموزشای الزامیمديران برای انتصاب، ارتقاء و تمديد مدت مديريت حرفه

 ای مديرانتعالی حرفه -مديران ب

 

 معرفی سامانه آموزش مديران
/ نظام مذکور سامانه و برنامه آموزش 1/2و بند  11/0/0191مورخ  0111/111بخشنامه شماره  1قانون مديريت خدمات کشوری و بند  26در اجرای ماده 

توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسـانی ريـیس جمهـور )وقـت( ابلـاغ شـده  11661/91/111شماره طی بخشنامه  02/01/0191مديران در تاريخ 

 است.

 ای از اهم اين سامانه عبارت است از:چکیده

 اهداف

در  آوریو فـن دانـش پیشـرفتبـا  آنـان هـایتوانـائی سـاختن و متناسـب مديران و ادراکی ، انسانیفنی هایارتقاء و تعالی معنوی و توسعه مهارت( الف

 .های مديريتیو ارزشیابی و نقش ، نظارت، هدايت، سازماندهیريزیبرنامه هایزمینه

 جديد. هایمسئولیت پذيرش کارمندان برایو ی احرفه مديران ساختن ( آمادهب

 سامانه آموزش مديران

ای و سیاسی است که از طريق آن برنامه آمـوزش های اجرايی آموزش و تربیت مديران حرفهروشمنظور از سامانه آموزش، مجموعه اهداف، ساختار و  

 شود.مديران در سطوح مختلف طراحی و اجرا می

ها و اقدامات آموزشی هدفمند است که بر اساس سامانه آموزش و اهـداف و راهبردهـای آموزشـی مـديران در دو مجموعه دورهبرنامه آموزش مديران: 

 شود.تربیت مدير و آموزش مديران طراحی و اجرا می بخش

 0برنامه تربیت مديران)قبل از انتصاب(: 

ای های مديريت حرفهبه منظور پرورش و توسعه کارشناسان و مديران مستعد ارتقاء به پست کهشود می ای اطلاقهای آموزشی و توسعهمجموعه برنامه به

 شود.طراحی و اجرا می

در  ی مـديراناحرفـهتعـالی معنـوی و  در راسـتای کـه شـودمـی ای اطلـاقتوسعه هایها و فعالیتمجموعه آموزش به حین انتصاب مديران: هایآموزش 

ی و سیاسی ا، طراحی و در دوران تصدی پست مديريتی مديران حرفهو فنی ، ادراکیانسانی هایمهارت افزايی و توسعهو بصیرت بهبود نگرش هایزمینه

 است.ای الزامیها بر اساس سامانه و برنامه آموزش مديران در طول دوره خدمت مديريتی مديران سیاسی و حرفه. طی اين آموزششوداجرا می

هـا و اهیهای خودسازی، رشد اخلاقی، و سازندگی معنوی برای افراد اسـت کـه از طريـق افـزايش معرفـت دينـی و تعمیـق آگايجاد زمینهتعالی معنوی: 

 گردد.ها و معرفت دينی به قلب آنان حاصل میدانستنی

 های لازم برای انجام وظايف مديريتی های مديريتی و شايستگیها، نقشافزايی و توسعه مهارتهای بهبود نگرش و بصیرتايجاد زمینهای: تعالی حرفه

                                                                            
های عمـومی مـديريتی های اجرايـی موظفنـد شايسـتگیرئـیس محتـرم سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور، دسـتگاه 11/00/0196مورخ  0627161بخشنامه شماره  -1-0براساس بند  0

شـورای عـالی اداری،  2/9/0191مورخ  00120/91/116های اجرايی موضوع مصوبه شماره کارمندان و میران را براساس شرايط مندرج در برنامه آموزش و تربیت مديران آينده دستگاه

 قبل از انتصاب و يا ارتقاء به سطوح بعدی مديريتی از طريق کانون ارزيابی مورد سنجش قرار دهند.
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قانون مديريت  70های مديريت سیاسی موضوع ماده استثناء سمتهای اجرايی، به های مديريتی و سرپرستی دستگاهتمامی عناوين پستای: مديران حرفه

  شوند.ای تلقی میخدمات کشوری و همتراز آنان، مديران حرفه

هـا، ها، موزهورزشـگاههای اجرايـی نظیـر مـدارس، بیمارسـتانها، : شامل مديران آن دسته از واحدهای عملیاتی يا اجرايی دستگاهای عملیاتیمديران حرفه

 ای و مراکز نگهداری معلولین هستند که تولید، تأمین و ارائه خدمات اصلی و نهايی دستگاه را به عهده دارند.مراکز فنی و حرفه

 های مديريتی هم سطح ها، بخشداران و معاونین آنها، و سمتای پايه: شامل روسای ادارات، سرپرستان، روسای گروهمديران حرفه

هـای ها و موسسـات دولتـی، مراکـز مسـتقل و سـمتشامل مديران کل و معاونین، فرمانداران و معاونین، معاونین روسـای سـازمانای میانی: ديران حرفهم

 .سطحمديريتی هم

 سطحهمهای مديريتی ها و موسسات دولتی، مراکز مستقل و سمتها، روسای سازمانای ارشد: شامل مديران عامل شرکتمديران حرفه

انتخاب و انتصاب مـديران  11/11/0191مورخ  6611/116نامه شماره تصويب 1و  1کارشناسان در مسیر ارتقای شغلی: کلیه کارشناسانی که شرايط ماده 

 شود.ای را داشته و فهرست آنان در بانك اطلاعات مديران دستگاه ثبت شده و يا میحرفه

ای در سطوح عملیاتی، پايه، میانی و ارشد و همچنین قانون مديريت خدمات کشوری و مديران حرفه 70ماده  دامنه شمول: تمامی مديران سیاسی موضوع

شورای عالی اداری )موضوع انتخاب و انتصاب مديران( مشمول سـامانه  11/1/0191مورخ  6611/116نامه شماره تصويب 1و  1کارشناسان موضوع ماده 

 شود.و برنامه آموزش مديران می

 

 
 ایهای آموزشی مديران حرفهبرنامه

 

 ارشد ميانی پایه ایحرفه های آموزشی قبل از انتصاببرنامه 

دوره های آموزشی 

براساس  مدیران

 هاشایستگی

های براساس نتایج حاصل از ارزیابی در کانون های عمومی مدیریتهای شایستگیآموزش

 شود.ارزیابی مشخص می

 مدیریت اختصاصیهای های شایستگیآموزش 

     های آموزشی حين انتصاب مدیرانبرنامه 

دوره های آموزشی 

 مشترک مدیران

 69 051 031  های آموزشی تخصصی مدیریتدوره

 011 011 69  های تعالی معنویآموزش

     های آموزشی اختصاصی سطح پيشرفته )دستگاهی(دوره 

 

 

  2های اجرايیدستگاهبرنامه آموزش و تربیت مديران آينده 

سـالاری مبتنـی بـر اخلـاق گرايـی و شايستهدانش»العالی( مبنی بـر های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری )مدظلهسیاست 1در راستای اجرای بند  

( قانون ياد شده و نیز تکلیف مقرر 26ده )( قانون مديريت خدمات کشوری و در اجرای ما002ماده ) 00و به استناد بند « اسلامی در نصب و ارتقاء مديران

                                                                            
 شورای عالی اداری 2/9/0191مورخ  00120/91/116شماره  1
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توسـط رئـیس جمهـور  «های اجرايـیبرنامه آموزش و تربیت مديران آينـده دسـتگاه»برنامه مديريت سرمايه انسانی نقشه راه اصلاح نظام اداری،  7در بند 

 ابلاغ شده است. 11/0/0191مورخ  261/91/116شماره به  محترم

 تعاريف

 های اجرايی است.ای موردنیاز دستگاههای عمومی مديريت به منظور پرورش و توسعه مديران حرفهشايستگی برنامه: فرآيند توسعه

دهـد تـا بتوانـد وظـايف شود که به يـك فـرد امکـان میشده از سوی معاونت اطلاق میهای تعیینها و نگرشای از دانش، مهارتشايستگی: به مجموعه

 آمیز انجام دهد.ريت و يا ارتقاء به سطوح بالاتر، به طور موفقیتمديريتی را پس از احراز پست مدي

ها و ارزيابی وضع موجود افراد، کمبودهای دانشی، مهارتی و نگرشی آنـان را ای است مستند که براساس شايستگی( : نگارهProfileنیمرخ شايستگی )

 دهد.نشان میهای مديريتی و يا ارتقاء به سطوح بالاتر، برای آمادگی پذيرش پست

ها و ابزارهای مورد تأيید شده )دولتی و غیردولتی( توسط معاونت هستند که طی فرآيندی رسمی و برمبنای شاخصکانون ارزيابی: مراکز تأيید صلاحیت 

 نمايند.میهای مديريتی اقدام های کارمندان و تعیین میزان توان بالقوه آنان برای احراز پستمعاونت نسبت به ارزيابی شايستگی

ای و مراکـز هـا، مراکـز فنـی و حرفـهها، موزهها، ورزشـگاههای اجرايی نظیـر مـدارس، بیمارسـتانواحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه

 نگهداری معلولین هستند که تولید، تأمین و ارائه خدمات اصلی و نهايی دستگاه را به عهده دارند.

 شود.گیرند، اطلاق میهای اجرايی که در زمره تعريف واحد عملیاتی قرار نمیه از واحدهای دستگاهواحد ستادی: به آن دست

 یقانون مديريت خدمات کشور 70های مديريت سیاسی مندرج در ماده های اجرايی به استثناء پستهای مديريتی دستگاهای: تمامی پستمديريت حرفه

 1ایحرفه های عمومی مديرانستگیدستورالعمل نحوه ارزيابی و توسعه شاي

 ای معرفی شده است.ای و مدل شايستگی عمومی مديران حرفهای، توسعه شايستگی عمومی مديران حرفههای عمومی مديران حرفهبراساس اين دستورالعمل شايستگی

  

                                                                            
 11/00/0196مورخ  0627161به شماره  1
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  نکات مهم بخشنامه اصلاحات نظام جديد آموزش کارکنان دولت

 را ) با رعايت سرمايه انسانی  تايیديه کمیته های شغلی، بايد دوره های آموزشی کارکنان برای ارتقاء در رتبه های اجرايی در احتسابدستگاه

 موارد اعلام شده در بخشنامه( اخذ نمايند.

 گواهینامه های کارکنان دولت از مدرسانی که های اجرايی و مراکز و موسسات تايید صلاحیت شده موظفند برای ارائه آموزشدستگاه

 صلاحیت تدريس دارند استفاده کنند.

 های آموزش سالانه کارمندان و مديران را در چارچوب اهداف و راهبردهای آموزشی کارکنان دولت و بر های اجرايی موظفند برنامهدستگاه

) مستقر در سرمايه انسانی  کمیته به تصويب سنجی با رعايت موارد پنجگانه ذيل تا پايان بهمن ماه هر سال برای سال آينده تهیه و مبنای نیاز

 سازمان متبوع( برسانند: 

 رعايت سرانه آموزشی کارمندان و مديران -1

 تمرکز بر آموزش های سازمانی، شغلی با رويکرد مهارتی و کاربردی -2

 رعايت نسبت آموزش های شغلی، مديريتی و عمومی -3

 اختصاصیپیش بینی برنامه های تربیت کارشناسان مشاغل عمومی و  -4

 های اجرايی ملی دارای واحدهای استانیبرنامه ريزی متمرکز برای دستگاه -5

ريزی سالانه آموزشی و های اجرايی مکلفند بر اساس برنامهنامه اجرايی فصل نهم قانون مديريت خدمات کشوری، دستگاهآيین 1به استناد ماده 

 بینی نمايند.ع انسانی را تعیین و در بودجه سنواتی دستگاه پیشهای سرانه ابلاغی، اعتبارات آموزشی و بهسازی منابشاخص

 های انگیزشی آموزشو کارهاهای آموزشی، امتیازات و ساز نامهیگواه

 شوند: به دو دسته زير طبقه بندی می های آموزشینامهیگواه 

 نوع اول هاینامهیگواه-0

 گردد. اعطا می کنندگانشرکت به مدتکوتاه آموزشی هایيا پودمانها از دوره هر يك در پايان هايی کهنامهیگواه

 های نوع دومنامهیگواه-1

 ديپلم، لیسانس و فوق لیسانس، برخوردار شوند.توانند از مزايای استخدامی نظیر فوقنامه هايی که دارندگان آن میگواهی

( از 1باشد و گواهینامه تخصصـی ـ پژوهشـی سـطح )( می0تخصصی ـ پژوهشی سطح )سطوح گواهینامه آموزشی نوع دوم: مهارتی، تخصصی و  -1-0

 1نظام آموزش کارمندان دولت حذف شده است.

اعطای گواهینامه نوع دوم در صورت دارا بودن مدرک تحصیلی رسمی با ارزش علمی)به عنوان مدرک پايه( و ديگر شرايط لازم صرفا  يـك بـار  -1-1

 پذير است.کارمند امکاندر طول خدمت برای هر 

مـورخ  01109/91/111های نوع دوم در تمامی سطوح مهارتی، تخصصی و تخصصی ـ پژوهشی از تاريخ ابلـاغ بخشـنامه شـماره صدور گواهینامه -1-1

 منوط به شرکت افراد واجد شرايط در آزمون جامع و کسب حد نصاب امتیاز لازم است. 01/00/0191

هـای تـوجیهی بـدو های عمومی و فرهنگی مصوب باشد. آموزشتواند آموزشها برای اخذ گواهینامه نوع دوم میآموزشپنجم کل حداکثر يك -1-1

 استخدام برای گواهینامه های آموزشی نوع دوم قابل احتساب نیست.

                                                                            
 01/00/0191مورخ  01109/91/111ماره اصلاحیه نظام آموزش کارمندان دولت به ش 01ماده  1
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 های توجیهی بدو استخدام برای گواهینامه آموزشی نوع دوم قابل احتساب نیست.آموزش -1-2

 

 

 های نوع دومگواهینامهانواع 
 سطح يك ـ پژوهشی تخصصی تخصصی مهارتی مدارک و شرايط اخذ مدرک نوع دوم

  لیسانس فوق ديپلم  متوسطه ديپلم مدرک تحصیلی پايه

 ساعت 061 ساعت 111 ساعت 111 حداکثر آموزش قابل قبول در يك سال

 ساعت 061 ساعت111 ساعت 111 حدنصاب ساعات آموزش عمومی و فرهنگی

 ساعت 611 ساعت 111 ساعت 961 حدنصاب ساعات آموزش شغلی/مديران 

 کل ساعات آموزش

 )بدون احتساب سطح قبل(

 ساعت 111 ساعت 0111 ساعت 0111

 سال 2 سال 2 سال 6 ی زمانی حداقل)زمان انتظار(طی آموزش در دوره

 تحقیقات و پیشنهادها، ابتکارات، مقالات

 ...(سرمايه انسانی)با تايید کمیته 

ساعت قابل قبول و  111تا 

 کسر از کل

ساعت قابل قبول و  111تا 

 کسر از کل

ساعت قابل قبول و  111تا 

 کسر از کل

 دارد دارد دارد آزمون جامع

 يك طرح در زمینه شغلی --- --- ارائه تحقیق

 لیسانسفوق لیسانس کاردان دانشگاهیهمتراز شدن مزايای اخذ مدرک نوع دوم با مدارک 

 

 

 

 

 فرآیند اجرایی صدور گواهينامه های نوع دوم:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان های اجراییدستگاهتشکیل پرونده و بررسی توسط 

سازمان متبوع جهت بررسی و تایید در شورای  ارسال به کمیته  سرمایه انسانی
 راهبری توسعه مدیریت دستگاه

 جهت تایید نهایی اداری و استخدامی کشورارسال به سازمان 

پس  مدیریت دولتی(مرکز آموزش  )در شرکت افراد واجد الشرایط در آزمون جامع
 از تایید نهایی

صصی ه تخصدور گواهینامه نوع دوم توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی پس از پذیرفته شدن در آزمون جامع)برای سطوح مهارتی و تخصصی( و صدور گواهینام
 پس از موفقیت در آژمون جامع و گذراندن طرح پژوهشی شغلی در دستگاه 1پژوهشی سطح 
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 های اجرايیمراحل آموزش در دستگاه

 گردد.ها و تعیین اهداف میالف( سیاستگذاری: شامل تدوين استراتژی

گردد. چه کسی بايد آموزش ببیند؟ چه نوع آموزشی برای رفـع نیـاز در داخـل و ب( نیاز سنجی: شامل تعیین نوع و مقدار آموزش به تفکیك پرسنل می

 خارج سازمان ؟

 -1تعیـین عنـاوين آموزشـی -0ج( طراحی آموزشی: شامل تمامی اطلاعات موجود در يك دوره آموزشی و چگونگی اجرای آن اسـت کـه عبارتنـد از: 

روش ارزشـیابی   – 1کنندگان  شرايط شرکت -7روش آموزش  -6فناوری آموزش  -2محتوای آموزش  -1اهداف آموزشی  -1های آموزشی سرفصل

 ويژگی مدرسان -9

 های ارزشیابی است.بندی اجرا، منابع مورد نیاز و ملاکريزی آموزشی: دربرگیرنده اهداف، انتظارات، شرکت کنندگان، روش ها، زماند( برنامه

 گردد. های آموزشی) قبل از آموزش، حین آموزش، پس از آموزش( میلازم برای اجرای برنامه هایهـ( مديريت اجرايی آموزش: شامل پشتیبانی

گـردد. آيـا هـا و اسـتانداردهای از قبـل تعیـین شـده مـیگیری نتايج آموزش از طريـق ملـاکو( ارزشیابی و پايش و بهبود فرآيند آموزش: شامل اندازی

 وری و کارآيی سازمان شده است؟ ود عملکرد کارکنان و يا افزايش بهرهگذاری سازمان در امر آموزش موجب بهبسرمايه

( بخشـنامه(، فرآينـدهای اجرايـی، سـاختار 1دستگاههای اجرايی موظفند بر اساس مدل سیستمی، آموزش و معیارهای اصلی و فرعی ) منـدرج در مـاده )

ارزيـابی قـرار داده و نقـاط قابـل بهبـود را شناسـايی و بی آموزش ، مـورد خـودآموزش و به طور کلی کیفیت فرآيند آموزش را بر اساس پرسشنامه ارزيا

 اصلاحات لازم را انجام دهند.

درج 01/00/91( بخشـنامه مـورخ 0هـای اجرايـی در بخـش پايـانی پیوسـت شـماره )نکته: پرسشنامه ارزيابی معیارهای اصلی و فرعی آموزش در دستگاه

 گرديده است.

ای از تکمیـل و نسـخه« هـای الـف، ب، ج و دفـرم» های آموزشی سالانه کارمنـدان خـود را در قالـب مکلفند مشخصات کلی برنامههای اجرايی دستگاه

مستقر در سازمان مرکزی متبـوع( بـا امضـای بالـاترين مقـام ستادی و استانی( را پس از تايید شورای توسعه مديريت )های آموزشی سالانه مصوب )برنامه

 زش دستگاه، به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمايند.مسئول آمو

 اهم الزامات: 

 رعايت نسبت آموزش های عمومی و اختصاصی، مديريتی و عمومی

 تمرکز بر آموزش های سازمانی و شغلی با رويکرد مهارتی و کاربردی

 تمرکز بر کیفیت به جای کمیت

 گردد.د مدت که منجر به اعطای گواهینامه های با ارزش استخدامی میممنوعیت برگزاری دوره ها و يا پودمان های بلن

 ساعت برای کارمندان(  11ساعت برای مديران و  61رعايت سرانه آموزشی پیش بینی شده برای کارمندان و مديران ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت آموزش –نحوه محاسبه نفر 
 شرکت کنندگان دوره ضربهای میزان ساعت  هر يك از دوره ها در تعداد مجموع حاصل

 

 نحوه محاسبه سرانه آموزش کارکنان

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

 نحوه محاسبه سرانه آموزش مدیران 

 ساعت دوره های آموزشی مديران تقسیم بر تعداد کل مديران –مجموع نفر 
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 ضروری نیست:  "ب "و  "الف "های های آموزشی زير در فرمها و پودمانپیش بینی دوره

 ها قبل از اجرا بايد به تايید آموزش واحدهای استانی برسد.گونه دورهاينهای مرتبط .  و کارگروه های مصوب شورای فنی دوره -1

 شغلی مامور گزينش و حراستهای های مرتبط با رشتهدوره -2

 های آموزشی خارج از کشورها و دورهبورس -3

هايی که مجوز آنها توسط دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای شاغلان ذيربط در اين دوره -4

 شود.وزارتخانه صادر می

 

 های آموزشی سالانه مورد نیاز کارمندان و مديران توسط ستاد مرکزی دستگاههای اجرايیشناسايی دوره 

اعلام به واحدهای استانی برای نیاز سنجی فردی و مشخص شدن قلمرو جغرافیايی اجرای دوره ها به صورت 

 ملی، ستادی و استانی به تفکیك مديران، سرپرستان و کارمندان 

 

 و د توسط دستگاههای اجرايی استان و تصويب در کمیته اجرايی آموزشتکمیل فرمهای الف، ج 

 ) مستقر در سازمان مرکزی متبوع(  توسعه مديريتراهبری  شورایارسال فرم های مذکور به 

احصاء سهم واحدهای استانی بر مبنای داده های فرم های الف و اعلام به واحدهای استانی بر اساس فرم ب  

 گاه اجرايیتوسط ستاد دست
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 فرآيند ثبت نام در دوره آموزشی 

 های آموزشی به صورت فردی الف( ثبت نام در دوره

 ( ارائه معرفی نامه از سوی دستگاه اجرايی متبوع مبنی بر شرکت در دوره آموزشی با ذکر کد ملی 0 -الف

 ( تکمیل فرم ثبت نام ) ضمیمه تقويم آموزشی( 1 –الف 

        ين تقويم به شماره حساب جاری ( ارائه اصل فیش واريزی شهريه بر اساس مفاد جدول شهريه دوره های آموزشی مندرج در ا1 –الف 

 اصفهان به نام سازمان مديريت و برنامه ريزی استان اصفهان شعبه  ملینزد بانك  1071121116111

 

 ثبت نام در دوره آموزشی به صورت گروهی -ب

 فراگیران اقدام نمايد. ای مکتوب ضمن درخواست برگزاری دوره، نسبت به معرفی( دستگاه اجرايی متقاضی موظف است طی نامه0-ب

( پرداخت شهريه دوره توسط دستگاه اجرايی بر اساس مفاد جدول شهريه دوره های آموزشی مندرج در اين تقويم به شماره حساب 1-ب

و ارائه آن به مرکز آموزش و  اصفهانبه نام سازمان مديريت و برنامه ريزی استان  اصفهانشعبه  ملینزد بانك  1071121116111جاری 

 های توسعه و آينده نگری استان قبل از برگزاری دوره .پژوهش

های مورد شود، دستگاه مربوط موظف است شهريه دوره يا دوره( در مورد دوره های آموزشی که برای آنها قرارداد آموزشی تنظیم می1-ب

 های توسعه و آينده نگری استان تحويل دهد.  واريزی را به مرکز آموزش و پژوهشدرخواست را بر اساس مفاد قرارداد پرداخت کرده و فیش 

 شرايط ثبت نام -ج 

های های آموزشی ) تناسب شغل مورد تصدی با نوع دوره آموزشی( توسط فراگیران و دستگاهکنندگان در دورهرعايت شرايط شرکت -1

 .است.اجرايی الزامی 

نگری های توسعه و آيندهآموزش و پژوهش مديريتجهت برگزاری دوره ، رسیدن به حدنصاب نام در دوره، در صورت پس از ثبت -2

در صورتی که کلاس به حدنصاب لازم جهت تشکیل  نمايد.استان، زمان قطعی دوره را به رابط آموزشی دستگاه اجرايی مربوطه اعلام می

 پرداخت خواهد شد. مديريتم از سوی نرسد وجوه دريافتی طبق جدول استرداد شهريه مندرج در اين تقوي

 ها اولويت پذيرش فراگیران با افرادی است که مدارک ثبت نام را در موعد مقرر ارائه نمايند.با توجه به محدوديت ظرفیت کلاس -3

آنها در محل های آموزشی در صورت وجود تقاضا و به حدنصاب رسیدن تعداد متقاضیان ، ساير دورهبینی شدههای پیشعلاوه بر دوره -4

 های استان برگزار خواهد شد.هر يك از شهرستان

های آموزش و پژوهشمديريت  باشد . بديهی است نام افراد جهت شرکت در دوره آموزشی منوط به واريز شهريه دوره میت ثبتیقطع -5

 ند معذور خواهد بود.توسعه و آينده نگری از پذيرش افرادی که قبل از شروع دوره، شهريه خود را پرداخت نکرده باش

 انضباطیـ مقررات آموزشی 

کوتـاه  یهـااز مقررات آموزشـی دوره يیهاکنندگان و رابطین محترم آموزش را به بخشبه منظور جلوگیری از هرگونه مشکلات احتمالی توجه شرکت

 .ميینمایمدت جلب م

 .گرددیاداری مجاز تلقی نم یهاتيلذا غیبت در خصوص مأمور شوندیتلقی مکنندگان در طول دوره به عنوان مأمور از سازمان خود کلیه شرکت -0

  است.آموزشی طبق برنامه اعلام شده الزامی  یهاتیحضور شرکت کنندگان در تمامی فعال -1



17 
 

اعات آموزشـی باشـد در س 01/0نبايد بیش از  است؛ نگریهای توسعه و آيندهو پژوهش آموزش مرکزحداکثر غیبت مجاز که تشخیص آن بر عهده  -1

 غیر اين صورت فراگیر حق شرکت در آزمون را نخواهد داشت. 

 :دشومی: در موارد زير غیبت فراگیر موجه محسوب 1-0

 برادر و خواهر(. فوت بستگان درجه يك )همسر، فرزند، مادر، پدر،

 . نگریتوسعه و آيندهمرکز آموزش و پژوهشهای مترقبه مستند به دلائل و مدارک با تائید حادثه غیر

 کننده اعلام خواهد شد.اجرايی معرفی یهاکنندگان در پايان دوره به دستگاهمجموع ساعات غیبت شرکت -1

 است.امتیاز  011از  61های آموزشی ها يا پودماندوره یبرای همهحداقل نمره قبولی  -2

 
 

 مقررات و ضوابط صدور گواهینامه پايان دوره

 

 پايان دوره آموزشی ، منوط به حضور منظم فراگیران در کلاس، مطابق مدت زمان دوره آموزشی می باشد. شرکت در آزمون -1

 باشد.: مبنای میزان حضور فراگیر در کلاس ها ، لیست حضور و غیاب ارائه شده از سوی مدرس بر اساس ضوابط آموزشی مرکز می0توجه

 فراگیر از دوره خواهد شد. : غیبت بیش از حد مجاز در کلاس ، موجب حذف1توجه

توانند با ارائـه درخواسـت، فراگیران دوره های آموزشی که در زمان مقرر، موفق به شرکت در آزمون پايان دوره نشوند، تنها در موارد زير می -2

 :در آزمون مجدد شرکت نمايند

 فوت بستگان درجه يك فراگیر-1-0

 رئیس دستگاه محل خدمتاعزام به ماموريت اداری با ارائه نامه از  -1-1

روز پس از تاريخ برگزاری آزمون اصلی خواهد بود، بـديهی اسـت چنانچـه  02توجه: برگزاری آزمون مجدد برای فراگیران مشمول، حداکثر طی 

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

ملی) تحقیق( برای ارزشیابی دوره تعیین شده باشد، فراگیران موظفند نسـبت بـه تحويـل کـار عملـی در در مواردی که از سوی مدرس، کار ع -3

 مهلت تعیین شده از سوی مدرس، اقدام کنند.

از باشد. بديهی اسـت پـس توجه: تأخیر در تحويل کار عملی )تحقیق( به مرکز ، حداکثر تا يك ماه از تاريخ پايان دوره آموزشی ، قابل پذيرش می

 گذشت اين مهلت، به علت بسته شدن پرونده کلاس فراگیر از دوره حذف خواهد شد.

درصـد امتیـاز آزمـون  61گواهینامه دوره آموزشی صرفا  برای فراگیرانی صادر خواهد شد که بیش از حد مجاز غیبت نداشته باشند و حـداقل  -4

 پايان دوره يا کار عملی )تحقیق(را کسب کنند.
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 داد شهريهچگونگی استر -2
 

 

 جدول استرداد شهريه

 مبلغ قابل استرداد علت استرداد رديف

 مبلغ شهريه دوره %91 واجد شرايط نبودن داوطلب 1

 اضافه پرداختی %011 اضافه پرداختی توسط داوطلب 2

 شود.میزان شهريه کسر و مابقی مسترد می %11تا  روز تا برگزاری دوره 02انصراف داوطلب بیش از  3

 شود.میزان شهريه کسر و مابقی مسترد می %11تا  روز تا برگزاری دوره 02انصراف داوطلب کمتر از  4

 قابل استرداد نیست داوطلب پس از شروع دوره انصراف 5

 مبلغ شهريه %011 عدم تشکیل دوره 6
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  1397های آموزشی در سال جدول شهريه دوره
 

 03615های آموزشی در سال دوره هیشهرجدول 

 عنوان دوره رديف
 میزان شهريه

 0197)ريال بر نفر ساعت(سال 
 حدنصاب هر کلاس

 توجیهی بدو خدمت 0
 ريال 11111

 ساعت آموزش نظری( 71)
 نفر 12حداقل 

 نفر 12حداقل  61111 (مشاغل عمومیشغلی ) 1

 نفر 12حداقل  61111 فرهنگی و اجتماعی(های عمومی، فناوری اطلاعات و عمومی)توانمندی 1

 نفر 02حداقل  011111 مديران 1

 تذکرات مهم

در خصوص مواد و محتوای آموزشی مورد  01/11/0191مورخ  11219/111و بخشنامه  11/0/0191مورخ  0111/111بخشنامه شماره  2به استناد بند . »0

های آموزشی بـرای منابع مصوب )ابلاغی از طرف مرکز آموزش مديريت دولتی( برای هر يك از دورههای آموزشی همراه داشتن و استفاده از نیاز دوره

گـردد، بـه شـهريه همـان دوره اضـافه های آموزشی که توسط مجريان تهیه میفراگیران و مجريان الزامی است و هزينه تهیه منبع مصوب هر يك از دوره

 و کمك مرکز(. هیات تعیین شهريه 010شود )مصوبه جلسه می

های اجرايی دولتی که به صورت اختصاصی برگزار شـود، در شهرسـتان مرکـز اسـتان، برابـر بـا ها و دستگاههای مورد درخواست سازماندوره هيشهر. 1

هیـات  009ب مصـوبه جلسـه  -0( برابر آن است. )بنـد 2/0های استان، يك و نیم )های مذکور )مندرج در جدول فوق( و در ساير شهرستاندوره هيشهر

 تعیین شهريه و کمك مرکز(

( برابـر 2/0ك و نـیم )های محلی غیردولتی که به صورت اختصاصی برگزار شود در مرکز اسـتان، معـادل يـهای مورد درخواست سازماندوره هيشهر. 1

 ( برابر جدول فوق خواهد بود. 1ها معادل)های مذکور )مندرج در جدول فوق( و در شهرستاندوره هيشهر

برگـزاری دوره و اخـذ آزمـون اسـت. در  نـهيهزريال برای هر نفر سـاعت( شـامل  61111های آموزشی فناوری اطلاعات )شده برای دورهاعلام هيشهر. 1

 ريال خواهد بود. 011111برگزاری آزمون هر مهارت تا سقف  نهيهزآيد، فا  آزمون به عمل میمواردی که صر

  

                                                                            
 های آموزشیهیئت تعیین شهريه و  کمك دوره11/01/0192مورخ   0111/92مصوبه شماره  2
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 های آموزش اختصاصی میزان تخفیف در مبلغ قرارداد دوره
 

آنها برگزار شود مقرر مدت که در محل دستگاه های اجرايی و با استفاده از امکانات میزان تخفیف در مبلغ قرارداد دوره های آموزش اختصاصی کوتاه

نگری استان، به ازاء استفاده از های توسعه و آيندهشد با حفظ حق نظارت بر اجرای دوره و صدور گواهینامه توسط مديريت مرکز آموزش و پژوهش

 شود:منظورامکانات دستگاه اجرايی به شرح جدول ذيل در مبلغ قرارداد دوره تخفیف 

 

 

 قابل کاهش از کل مبلغ قرارداددرصد  امکانات در اختیار رديف

 %11 فضای آموزشی 0

 %2 پذيرايی 1

 %2 لوازم مصرفی 1

 %11 حق التدريس 1
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 کارکنان ومدیران های آموزشیجداول دوره
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 توجیهی بدو خدمت

 

 عنوان پودمان/ دوره فيرد
 مدت زمان

 )ساعت(

 ملاحظات

 
  01 رانيا  یاسلام یبا ساختار نظام و دولت جمهور يیآشنا 0

 دستگاه محل خدمت یمجر 6 دستگاه محل خدمت یت ها و ساختار اداريبا مامور يیآشنا 1

  06 یت خدمات کشوريريقانون مد 1

  01 و ارتباطات موثر در سازمان یفرهنگ سازمان 1

  01 و حل مساله یمیکار ت 2

  01 یدر نظام ادار یاسلام یهابر آموزه یمبتن یاخلاق حرفه ا 6

  ك ماهي یدوره کارورز -

 

 می باشد.تکرار تقاضا قابل توجه: دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت در هر ماه يك بار برگزار و بر اساس حجم 

:های مهميادآوری *  

شود. در غیر اين صورت اجرای رديف دو اين مجموعه محاسبه میساعت  71، شهريه آن بر مبنای مرکزها توسط درصورت برگزاری کل اين دوره - 0

شد و شهريه و گواهینامه دوره بر مبنای توسط دستگاه اجرايی محل خدمت خواهد بود و گواهینامه آن نیز توسط دستگاه اجرايی مربوط صادر خواهد 

 ساعت صادر خواهد شد. 61

 است.الزامی هااردادیالورود و قربرای کارکنان جديد هادوره طی اين -1

گذراندن دوره آموزشی  گواهیهای آموزشی پیش بینی شده ملزم به ارائه کارمندان جديدالاستخدام علاوه بر طی دورهها بخشنامه اين دوره 2طبق بند -1

مورخ  11111/0/111خشنامه شمارهموضوع ب «خوانی و روخوانی قرآن کريمروان»آموزشباشند. در غیر اين صورت بايد دوره می «آموزش قرآن کريم»

 های آموزشی فرهنگی و اجتماعی( را طی نمايند.)دوره 10/1/0111

وره کارورزی را با دلازم به مدت يك ماه  امتیازهای آموزشی پیش بینی شده و کسب کارمندان جديد الاستخدام بايد پس از گذراندن دوره -1

های و آموخته هافعالیتطی نمايند و در پايان دوره گزارشی از  مربوطمختلف بر اساس چك لیست  واحدهایريزی و نظارت دستگاه در برنامه

 .شوندنمیکارورزی را ارائه کنند. کارکنان قراردادی مشمول اين بند 

( اين 7موضوع بند ) و دوره کارورزی يك ماهه نماينددرصد از کل نمره آزمون را کسب  61به شرکت کنندگان در دوره آموزش توجیهی که  -2

نظام آموزش  01ماده  0-1دوره توجیهی اعطا خواهد شد که دارندگان آن می توانند از مزايای مندرج در جدول  طیبخشنامه را بگذراند، گواهی نامه 

 کارمندان دستگاه های اجرايی بهره مند شوند.
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 شغلی هایدوره
 حساب، حسابرسهای شغلی حسابدار، ذی(رشته0

 زمان اجراء  ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره فيرد

 فروردين 1 حساب، حسابرسیحسابدار، ذ قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی 0

1 
های قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملك دارائی

 ایسرمايه
 1 حساب ، حسابرسیحسابدار، ذ

 ارديبهشت

 ارديبهشت 1 حساب ، حسابرسیحسابدار، ذ های دولتیقوانین مالی شرکت 1

 ارديبهشت 11 حساب ، حسابرسیحسابدار، ذ حسابرسی دولتی 1

 خرداد 11 حساب ، حسابرسیحسابدار، ذ آشنايی با قانون محاسبات عمومی 2

 خرداد 06 حساب ، حسابرسیحسابدار، ذ درآمدها و انواع آن 6

 تیر 11 حساب ، حسابرسیحسابدار، ذ (0حسابرسی ) 7

 تیر 11 حساب ، حسابرسیحسابدار، ذ حسابرسی مالیاتی 1

 مرداد 1 حساب ، حسابرسیحسابدار، ذ مراحل تهیه و تنظیم بودجه 9

 مرداد 11 حساب ، حسابرسیحسابدار، ذ اصول حسابداری 01

 شهريور 01 حساب ، حسابرسیحسابدار، ذ حسابداری دولتی اعتبارات هزينه 00

 شهريور 01 حساب ، حسابرسیحسابدار، ذ ایهای سرمايهیدارائحسابداری دولتی اعتبارات تملك  01

 مهر 6 حساب ، حسابرسیحسابدار، ذ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 01

 مهر 1 حساب ، حسابرسیحسابدار، ذ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه 01

 آبان 6 حساب ، حسابرسیحسابدار، ذ اعتبارات اسنادیمقررات  02

 آبان 6 حساب ، حسابرسیحسابدار، ذ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 06

 آذر 6 حساب ، حسابرسیحسابدار، ذ قانون تجمیع عوارض 07

 آذر 1 حساب ، حسابرسیحسابدار، ذ دولت یاز مقررات مال یم بخشیقانون تنظ 01

 دی 01 حساب ، حسابرسیحسابدار، ذ و مديريت قیمت تمام شده خدمات محاسبه 09

 دی 06 حساب ، حسابرسیحسابدار، ذ حسابداری پروژه  11

 بهمن 06 حساب ، حسابرسیحسابدار، ذ قانون مالیات بر ارزش افزوده 10

 اسفند 1 حساب ، حسابرسیحسابدار، ذ تنظیم قراردادها 11

 

 رشته های شغلی کارشناس وکاردان اموراداریهای آموزشی دوره( 1 

 

 زمان اجراء ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره فيرد

 فروردين 1 کارکنان یابیارزش ارزشیابی عملکرد کارکنان 0

 ارديبهشت 06 ايحقوق و مزا های مستقیمقانون مالیات 1

 ارديبهشت 11 هاه پستیکل اصول و مفاهیم سازماندهی 1

 خرداد 11 هاه پستیکل کاربرد آمار در امور اداری 1

 تیر 01 هاه پستیکل اجتماعی نیتأمقانون کار و  2

 مرداد 01 یامور رفاه اشخاص یهامهیب 6

 مرداد 1 فهیو وظ یبازنشستگ آشنايی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه 7

 شهريور 01 هاه پستیکل های اداریسازی مکاتبات و نوشتهخلاصه 1

 شهريور 11 هاه پستیکل ريزی نیروی انسانیاصول و مبانی برنامه 9
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 زمان اجراء ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره فيرد

 مهر 11 هاروشلات و یتشک هاها و روشسیستم 01

 مهر 01 هاه پستیکل گیری آنرضايت شغلی و چگونگی اندازه 00

 آبان 01 ايحقوق و مزا آشنايی با نظام حقوق و دستمزد 01

 آبان 01 هاه پستیکل مقررات استخدامیقوانین و  01

 آذر 6 امور آموزش کارکنان آشنايی با نظام آموزش کارکنان دولت 01

 آذر 11 هاه پستیکل مبانی مديريت اسناد 02

 دی 11 هاه پستیکل تجزيه و تحلیل اداری 06

 دی 11 امور آموزش کارکنان ريزی اجرايی آموزش ضمن خدمت کارکنانبرنامه 07

 بهمن 01 هاه پستیکل نگارش و مکاتبات اداریآئین 01

 اسفند 01 هاه پستیکل ارتباطات سازمانی 09

 

 

 های شغلی کارشناس وکاردان روابط عمومیهای آموزشی رشته( دوره1

 

 زمان اجراء ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره فيرد

 ارتباطات مردمی 0
 یارتباط مردم -یر و معاون روابط عموميمد

 یو روابط عموم
 فروردين 01

 ارديبهشت 11 یبردارلمیف  – یو بصر یسمع ارتباطات تصويری در روابط عمومی 1

 ارديبهشت 16 چاپ و نشر تکنولوژی چاپ و نشر 1

 تبلیغات در روابط عمومی 1
  - یروابط عموم -یاطلاع رسان -غاتیتبل

 یر و معاون روابط عموميمد
 خرداد 11

 تیر 11 هاه پستیکل هنر خوب نوشتن در روابط عمومی 2

 اصول و آداب تشريفات 6
 -ها و مراسمشيامور هما –غات یتبل

 فاتيتشر
 تیر 11

 مرداد 11 ویآرش آرشیو در روابط عمومی 7

 مرداد 11 یر و معاون روابط عموميمد استراتژی و مديريت استراتژيك در روابط عمومی 1

 شهريور 11 یر و معاون روابط عموميمد توسعهروابط عمومی و  9

 شهريور 01 هاه پستیکل پاسخگويی و مشتری فرمانی در روابط عمومی 01

 روش تحقیق در روابط عمومی 00
ر افکا -یقات اجتماعیامور مطالعات و تحق

 یروابط عموم -یسنج
 مهر 11

 مهر 01 هاه پستیکل نويسی در روابط عمومیاصول گزارش 01

 اصول و فنون تبلیغات و دفتر تبلیغاتی در روابط عمومی 01
روابط  -مراسم یمسوول برگزار –غات یتبل

 یعموم
 آبان 11

 انتشارات در روابط عمومی 01
چاپ و نشر  – یامور مطبوعات –انتشارات 

 هيمسوول نشر -یروابط عموم
 آذر 11

 دی 06 یر و معاون روابط عموميمد مديريت روابط عمومی 02

 ای در روابط عمومیارتباطات رسانه 06
و  یسمع -یامور مطبوعات -هاارتباط با رسانه

 یبصر
 بهمن 11

 خبرنويسی در روابط عمومی 07
گزارشگر و  – هارسانهارتباط با   –انتشارات 

 خبرنگار
 اسفند 11
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 های شغلی کارشناس و کاردان حقوقیهای آموزشی رشتهدوره (1

 

 زمان اجراء ساعت عنوان پست پودمان/ دورهعنوان  فيرد

 فروردين 01 کارشناس حقوقی حقوق اداری 0

0 
ات و قانون یکل» 0قوانین و مقررات معاملات دولتی 

 «مناقصات یبرگزار
 ارديبهشت 1 هاه پستیکل

 خرداد 1 هاه پستیکل با قانون کار يیآشنا 1

 خرداد 6 هاه پستیکل «یاجتماع نیتأم یمه اجباریب» 0 یاجتماع نیتأمحقوق  1

 تیر 1 هاه پستیکل «مه حرف و مشاغل آزادیب» 1 یاجتماع نیتأمحقوق  1

 تیر 1 هاه پستیکل «مکمل یهامهیب» 1 یاجتماع نیتأمحقوق  2

 مرداد 1 هاه پستیکل (0) یقانون اساس 11اصل  یکل یهااستیس 6

7 
 اصول و مقررات حاکم بر نظام 

 کشور یزيرو بودجه یزيربرنامه
 مرداد 1 هاه پستیکل

 شهريور 1 هاه پستیکل قانون بودجه سالانه 1

 شهريور 01 هاه پستیکل ین و مقررات استخدام کشوریقوان 9

 مهر 01 هاه پستیکل «م یمستق یهااتیمال»  0 یاتیحقوق مال 01

 یحقوق گمرک 00
گمرک  یکارشناسان حقوق

 رانيا یاسلام یجمهور
 مهر 06

 یدولت یهاشرکت یحقوق حسابرس 01
سازمان  یکارشناسان حقوق

 یحسابرس
 آبان 1

 آبان 1 هاه پستیکل فنون مذاکره و فن دفاع 01

 آذر 1 هاه پستیکل ینگارش حقوقنيیآ 01

 آذر 01 هاه پستیکل یمدن ین دادرسیآئ 02

 دی 01 هاه پستیکل یفریک ین دادرسیآئ 06

 دی 1 هاپسته یکل يیشوپول 07

01 
 یبرا ین و مقررات نحوه تملك اراضیبا قوان يیآشنا

 یو عموم یدولت یعمران یهاطرح
 بهمن 1 هاه پستیکل

 بهمن 01 هاه پستیکل «مه اشخاصیب» 0مه یحقوق ب 09

11 

ورود به [آشنايی با قانون مديريت خدمات کشوری 

خدمت و توانمندسازی کارکنان)فصل ششم، هفتم، 

 ] نهم( هشتم و

 اسفند 1 هاه پستیکل
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های شغلی بازرسهای آموزشی رشتهدوره (2  

 زمان اجراء ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره فيرد

 فروردين 1 بازرس قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی 0

 ارديبهشت 1 بازرس ایهای سرمايهقانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملك دارائی 1

 ارديبهشت 1 بازرس های دولتیقوانین مالی شرکت 1

 خرداد 01 بازرس اصول نظارت و کنترل 1

 تیر 11 بازرس آشنايی با قانون محاسبات عمومی 2

 تیر 06 بازرس درآمدها و انواع آن 6

 مرداد 1 بازرس نظارت و کنترل در نظام اداری 7

 مرداد 11 بازرس (0حسابرسی ) 1

 شهريور 11 بازرس (1حسابرسی ) 9

 شهريور 11 بازرس مصاحبه در حسابرسی عملیاتی 01

 مهر 01 بازرس ایحسابداری دولتی اعتبارات تملك دارئیهای سرمايه 00

 مهر 6 بازرس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 01

 آبان 1 بازرس قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه 01

 آبان 6 بازرس اعتبارات اسنادیمقررات  01

 آذر 6 بازرس قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 02

 آذر 6 بازرس قانون تجمیع عوارض 06

 دی 1 بازرس دولت یاز مقررات مال یم بخشیقانون تنظ 07

 بهمن 01 بازرس نظام رسیدگی به تخلفات اداری 01

 

 

 

 های شغلی کارگزينهای آموزشی رشتهدوره( 6

 زمان اجراء ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره فيرد

 فروردين 1 کارکنان یابیارزش عملکرد کارکنان یابیارزش 0

 ارديبهشت 06 ايحقوق و مزا های مستقیماتیقانون مال 1

 ارديبهشت 11 هاه پستیکل یاصول و مفاهیم سازمانده 1

 خرداد 11 هاه پستیکل یکاربرد آمار در امور ادار 1

 تیر 01 هاه پستیکل یاجتماع نیتأمقانون کار و  2

 تیر 01 یامور رفاه اشخاص یهامهیب 6

 مرداد 1 فهیو وظ یبازنشستگ فهیو وظ ین و مقررات مربوط به بازنشستگیبا قوان يیآشنا 7

 مرداد 01 هاه پستیکل یادار یهامکاتبات و نوشته یخلاصه ساز 1

 شهريور 11 هاه پستیکل یانسان یروین یزيربرنامه یاصول و مبان 9

 شهريور 11 هاروشلات و یتشک هاروشها و ستمیس 01

 مهر 01 هاه پستیکل آن یریگاندازه یو چگونگ یت شغليرضا 00

 مهر 01 ايحقوق و مزا با نظام حقوق و دستمزد يیآشنا 01

01 
 یهاها و دستورالعملنامهنیمشاغل، آئ یبندبا طرح طبقه يیآشنا

 آن يیاجرا
 آبان 11 مشاغل یطبقه بند

 آبان 01 هاه پستیکل ین و مقررات استخدامیقوان 01

 آبان  01 هاه پستیکل گزارش نويسی در امور اداری 02
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 زمان اجراء ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره فيرد

 آذر 6 کارکنان آموزشامور  با نظام آموزش کارکنان دولت يیآشنا 06

 آذر  11 مشاغل یطبقه بند کار و زمان یابيارز 07

 آذر 11 هاه پستیکل مبانی مديريت اسناد 01

 دی 11 هاه پستیکل  یل اداریه و تحليتجز 09

 دی 01 کارکنان آموزشامور  هاسازماندر  یآموزش یازسنجین 11

 دی 11 کارکنان آموزشامور  آموزش ضمن خدمت کارکنان يیاجرا یزيربرنامه 10

 بهمن 6 مشاغل یطبقه بند مشاغل خاص یابیطرح ارزش 11

 بهمن 01 هاه پستیکل آئین نگارش و مکاتبات اداری 11

 اسفند 01 هاه پستیکل ارتباطات سازمانی 11
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 های شغلی کتابدارهای آموزشی رشتهدوره( 7

 زمان اجراء ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره فيرد

 فروردين 01 هاه پستیکل اتيکتب و نشر یآماده ساز 0

 ارديبهشت 06 هاه پستیکل زات کتابخانهیتجهساختمان و  1

 خرداد 01 هاه پستیکل مواد کتابخانه یحفاظت و نگهدار 1

 تیر 6 هاه پستیکل کتابخانه یخدمات عموم 1

 مرداد 01 هاه پستیکل ت کتابخانهيريمد یاصول و مبان 2

 شهريور 11 هاه پستیکل یعموم یمرجع شناس 6

 شهريور 11 هاه پستیکل یاکتابخانه یافزارهابا نرم يیآشنا 7

 مهر 11 هاه پستیکل (یو بصر ی)سمع یداریو شن یداريزات دیمواد و تجه 1

 آبان 01 هاه پستیکل (0) یمجموعه ساز 9

 آذز 11 هاه پستیکل (1) یمجموعه ساز 01

 دی 11 هاه پستیکل یکیمنابع مرجع الکترون 00

 بهمن 11 هاه پستیکل یسيفهرست نو 01

 اسفند 16 هاه پستیکل يیويد یبا رده بند يیآشنا 01

 

 

 

 های شغلی آمار موضوعیهای آموزشی رشتهدوره( 1

 

 زمان اجراء ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره فيرد

 فروردين 11 هاه پستیکل SPSS یوتریافزار کامپبا نرم يیآشنا 0

 ارديبهشت 11 هاه پستیکل یآمار کاربرد 1

 خرداد 01 هاه پستیکل مصاحبه یهاروشاصول و  1

 تیر 01 هاه پستیکل هاآنو کاربرد  یریگنمونه یهاروش 1

 تیر 11 هاه پستیکل یآمار رسم یمبان 2

 مرداد 11 هاه پستیکل Statistica یآمار یافزارهابا نرم يیآشنا 6

7 
 یهان طرحيه و تدویو ضوابط ته یبا مبان يیآشنا

 یریآمارگ
 مرداد 11 هاه پستیکل

 شهريور 11 هاه پستیکل SASافزار با نرم يیآشنا 1

 شهريور 11 هاه پستیکل (ی، جانهیدهها )کاستن، وزنیریدر آمارگ یپاسخیب 9

 مهر 11 هاه پستیکل یثبت یبا نظام آمارها يیآشنا 01

 آبان 1 هاه پستیکل پژوهش یهان طرحيتدو یچگونگ 00

 آذر 11 هاه پستیکل قیروش تحق 01

 دی 01 هاه پستیکل یاطلاعات آمار یکنترل افشا یهاروش 01

 دی 01 هاه پستیکل رانيا یبا نظام آمار يیآشنا 01

 بهمن 01 هاه پستیکل د آماریت در تولیفیت کيريمد 02

 اسفند 01 هاه پستیکل یم گزارشات آماریه و تنظیته 06
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 های شغلی رئیس دفتر، مسوول دفتر و منشیآموزشی رشتههای دوره (9

 

 زمان اجراء ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره فيرد

 فروردين  01 هاه پستیکل ین نگارش و مکاتبات اداریآئ 0

 ارديبهشت 11 هاه پستیکل مبانی مديريت اسناد 1

 ارديبهشت 01 هاه پستیکل در امور اداری یسيگزارش نو 1

 خرداد 01 هاه پستیکل وظايف اداری و دفتری مسوول دفتر 1

 شهريور 11 هاه پستیکل ینترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتريبا ا يیآشنا 2

 شهريور 01 هاه پستیکل ین سخنوریان و آئیفن ب 6

 مهر 01 هاه پستیکل یادار یهامکاتبات و نوشته یخلاصه ساز 7

 مهر 01 هاه پستیکل یارتباطات سازمان 1

 آبان 1 هاه پستیکل امور مالی مسوولان دفاتر 9

 آذر 01 هاه پستیکل یو استخدام ین و مقررات اداریقوان 01

 دی  1 هاه پستیکل هاخصوصیات شخصیتی و رفتاری مسوولان دفاتر و منشی 00

 بهمن 01 هاه پستیکل سیستم دبیرخانه و بايگانی مکانیزه )اتوماسیون اداری( 01

 بهمن 1 هاه پستیکل آشنايی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی ايران 01

 اسفند 01 هاه پستیکل اصول و مبانی مديريت و سازمان 01
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 های شغلی مسول خدمات اداریهای آموزشی رشتهدوره( 01

 

 زمان اجراء ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره فيرد

 فروردين 01 هاه پستیکل بايگانی مکانیزه )اتوماسیون اداری( سیستم دبیرخانه و 0

 ارديبهشت 11 هاه پستیکل یکاربرد آمار در امور ادار 1

 خرداد 01 هاه پستیکل یادار یهامکاتبات و نوشته یخلاصه ساز 1

 تیر 01 هاه پستیکل یو استخدام ین و مقررات اداریقوان 1

 مرداد 11 هاپسته یکل ت اسناديريمبانی مد 2

 شهريور 1 هاه پستیکل یت جلسات اداريريمد 6

 شهريور 01 هاه پستیکل هیامور نقل 7

 مهر 01 هاه پستیکل یدر امور ادار یسيگزارش نو 1

 آبان 1 هاه پستیکل رفاه کارکنان و شرايط فیزيکی محیط کار 9

 آذر 01 هاه پستیکل یارتباطات سازمان 01

 دی  01 هاه پستیکل یاجتماع نیتأمقانون کار و  00

 بهمن 1 هاه پستیکل ط کاریدر مح یبهداشت عموم 01

 اسفند 01 هاه پستیکل و کنترل امور خدمات یزيربرنامه 01

 

 های شغلی مدير اداری و مالیهای آموزشی رشتهدوره (00

 

 زمان اجراء ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره فيرد

 خرداد 01 هاه پستیکل یو استخدام ین و مقررات اداریقوان 0

 تیر 01 هاه پستیکل یاتیعمل یزيربودجه 1

 تیر 6 هاه پستیکل یت جلسات اداريريمد 1

 مرداد 01 هاه پستیکل هیامور نقل 1

 مرداد 01 هاه پستیکل یدر امور ادار یسيگزارش نو 2

 شهريور 1 هاپسته یکل عملکرد کارکنان یابیارزش 6

 شهريور 1 هاه پستیکل ط کاریمح یکيزیط فيرفاه کارکنان و شرا 7

 مهر 06 هاه پستیکل مستقیم یهااتیمالقانون  1

 مهر 11 هاه پستیکل اصول و مفاهیم سازماندهی 9

 آبان 01 هاه پستیکل یارتباطات سازمان 01

 آبان 11 هاپست هیکل ريزی نیروی انسانیاصول و مبانی برنامه 00

 آذر 01 هاه پستیکل با نظام حقوق و دستمزد يیآشنا 01

 آذر 1 هاه پستیکل تنظیم قراردادها 01

 دی 11 هاه پستیکل )اداره امور کارکنان( یت منابع انسانيريمد 01

 بهمن 6 هاه پستیکل ینظارت مال 02

 اسفند 11 هاه پستیکل آشنايی با قانون محاسبات عمومی 06
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 های شغلی مسوول خدمات مالیهای آموزشی رشتهدوره (01

 زمان اجراء ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره فيرد

 ارديبهشت 06 مسئول خدمات مالی حسابداری بخش عمومی 0

 ارديبهشت 01 هاه پستیکل مالی یهاصورتتجزيه و تحلیل  1

 خرداد 6 هاپسته یکل یدولت یهاشرکت ین مالیقوان 1

 خرداد 11 هاه پستیکل آشنايی با قانون محاسبات عمومی 1

 تیر 6 هاه پستیکل نظارت مالی 2

 تیر 1 هاه پستیکل یات بانکیعمل يینامه اجرانیآئ 6

 مرداد 01 هاه پستیکل آشنايی با قوانین و مقررات مالی دولتی 7

 مرداد 11 هاه پستیکل یاعتبارات اسناد 1

 شهريور 11 هاه پستیکل یحسابدار یهاستمیس 9

 شهريور 1 هاه پستیکل رمنقولیغ اموالن یقوان 01

 مهر 11 هاه پستیکل یاتیمال یحسابدار 00

 مهر 11 هاه پستیکل یاصول حسابدار 01

 آبان 11 هاه پستیکل اموال یدارجمع 01

 بهمن 01 هاه پستیکل محاسبه و مديريت قیمت تمام شده خدمات 01

 اسفند 01 هاه پستیکل بودجه ريزی عملیاتی 02

 

 

 

 

 

 های شغلی کارشناس و کاردان برنامه و بودجههای آموزشی رشتهدوره (01

 زمان اجراء ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره فيرد

 فروردين 6 هاه پستیکل نظارت بر بودجه 0

 ارديبهشت 11 هاه پستیکل قیروش تحق 1

 ارديبهشت 01 هاه پستیکل بودجه یاجرا 1

 خرداد 1 هاه پستیکل یدولت یهاشرکت یزيربودجه 1

 تیر 06 هاه پستیکل حسابداری پروژه 2

 تیر 11 هاه پستیکل یاتیمال یحسابدار 6

 مرداد 11 هاه پستیکل یاصول حسابدار 7

 مرداد 1 هاه پستیکل ین و مقررات مالیقوان 1

 شهريور 06 هاه پستیکل میمستق یهااتیقانون مال 9

 شهريور 11 هاه پستیکل یآمار کاربرد 01

 مهر 11 هاه پستیکل و کنترل پروژه یزيربرنامه 00

 مهر 1 هاه پستیکل قانون برنامه و بودجه کشور 01

 آبان 01 هاه پستیکل محاسبه و مديريت قیمت تمام شده خدمات 01

 آبان 1 هاه پستیکل (0ريزی و پیش بینی )برنامهريزی، تلفیق بودجه 01

 آذر 1 هاه پستیکل (1بودجه ريزی و پیش بینی شناور ) 02

 آذر 1 هاه پستیکل کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه ريزی 06

 دی 11 هاه پستیکل آشنايی با قانون محاسبات عمومی 07
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 زمان اجراء ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره فيرد

 دی 01 هاه پستیکل اصلاحات بعدی آن آشنايی با قانون ديوان محاسبات کشور و 01

 بهمن 11 هاه پستیکل حسابداری دولتی 09

 اسفند 06 هاه پستیکل قانون مالیات بر ارزش افزوده 11

 

 های اجرايیهای آموزشی کارشناسان آموزش دستگاه( دوره01

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره رديف
زمان 

 اجراء
 خرداد 1 کارشناس آموزش توسعه منابع انسانیمبانی نظری آموزش و  0

 مرداد 06 کارشناس آموزش فرايند آموزش و توسعه منابع انسانی 1

 آبان 11 کارشناس آموزش آموزش الکترونیکی 1

 بهمن 1 کارشناس آموزش آشنايی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت 1

 

 

 

 

 های اجرايیمديريت)ارزيابی( عملکرد دستگاههای آموزشی کارشناسان دوره (02

 زمان اجراء ساعت عنوان پست عنوان پودمان/ دوره رديف

 نظام مديريت عملکرد)سازمان، مديران و کارمندان( 0
کارشناس مديريت)ارزيابی( 

 عملکرد
 مهر 1

 
 

 

 ( دوره های ويژه مديران و کارشناسان فناوری اطلاعات06

 

 زمان اجراء عنوان پست ساعت دورهعنوان پودمان/  رديف

 ارديبهشت مديران و کارشناسان فناوری اطلاعات 01 حاکمیت فاوا)اصول،چارچوب و استقرار ( 0

 خرداد مديران و کارشناسان فناوری اطلاعات ITIL 01و  مديريت خدمات فاوا  1

 تیر مديران و کارشناسان فناوری اطلاعات 01 مديريت فرآيندهای سازمانی 1

 مرداد مديران و کارشناسان فناوری اطلاعات 11 معماری فناوری اطلاعات سازمانی 1

 شهريور مديران و کارشناسان فناوری اطلاعات 06 تحلیل و طراحی سیستم 2

 شهريور مديران و کارشناسان فناوری اطلاعات 11 مهندسی شبکه 6

 مهر اطلاعاتمديران و کارشناسان فناوری  11 مديريت امنیت اطلاعات 7

 آبان مديران و کارشناسان فناوری اطلاعات 01 های فناوری اطلاعاتمديريت پروژه 1

 آذر مديران و کارشناسان فناوری اطلاعات 1 رايانش ابری 9

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

 بهمن ارشدمديران  1 دولت الکترونیکی  00

 اسفند مديران ارشد 01 مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات 01
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  عمومی هایورهد
  و اجتماعی فرهنگی هایدوره

 

 ی فرهنگی و اجتماعیهاآموزش
 زمان اجراء فراگیران  ساعت عنوان پودمان/ دوره فيرد

 ارديبهشت هاکلیه کارمندان در همه پست  11 م يده قرآن کريات برگزير آیتفس 0

 خرداد کلیه کارمندان در همه پست ها 11 در اسلام یاحکام زندگ 1

 تیر کلیه کارمندان در همه پست ها 11 یو ادار ی، اجتماعیاخلاق فرد 1

 تیر کلیه کارمندان در همه پست ها 11 )ره( ینیره امام خمیشه و سيبا اند يیآشنا 1

 مرداد کارمندان در همه پست هاکلیه  11 ف منتظرانيو وظا یحکومت مهدو 2

 مرداد کلیه کارمندان در همه پست ها 11 آداب و اسرار نماز  6

 شهريور کلیه کارمندان در همه پست ها 11 ميقرآن کر یخوانو روان یروخوان 7

 شهريور کلیه کارمندان در همه پست ها 1 ینیرت حسیمعرفت و بص 1

 مهر کلیه کارمندان در همه پست ها 1 ینيد یهاآموزه یبر مبنا یسبك زندگ 9

 آبان کلیه کارمندان در همه پست ها 6 در اسلام یخانواده متعال 01

 آذر کلیه کارمندان در همه پست ها 1 خانواده یشناسبیآس 00

 دی کلیه کارمندان در همه پست ها 1 م خانوادهينقش حجاب در حفظ حر 01

 دی همه پست هاکلیه کارمندان در  6 ت فرزندیترب 01

 بهمن کلیه کارمندان در همه پست ها 1 حقوق خانواده 01

 اسفند کلیه کارمندان در همه پست ها 1 تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احاديث 02
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  ی عمومیهایتوانمند هایدوره

 

 زمان اجراء فراگیران  ساعت عنوان پودمان/ دوره فيرد

 فروردين کارمندان در همه پست ها کلیه 6 منشورحقوق شهروندی 0

 ارديبهشت کلیه کارمندان در همه پست ها 01 (0اقتصاد مقاومتی) 1

 خرداد کلیه کارمندان در همه پست ها 01 (0انداز جمهوری اسلامی ايران)سند چشم 1

 تیر کلیه کارمندان در همه پست ها 1 نقشه راه اصلاح نظام اداری 1

 تیر کلیه کارمندان در همه پست ها 1 اداری حقوق شهروندی در نظام 2

 مرداد کلیه کارمندان در همه پست ها 1 آشنايی با قوانین و مقررات ارتقای سلامت اداری 6

 مردار کلیه کارمندان در همه پست ها 6 منشور حقوق شهروندی  7

 مرداد کلیه کارمندان در همه پست ها 1 تناسب اندام )ارتقای سلامت از طريق ورزش( 1

 شهريور کلیه کارمندان در همه پست ها 1 راهنمای سفیران سلامت)زيج مراقبتی( 9

 شهريور کلیه کارمندان در همه پست ها 11 (0آيین نگارش مکاتبات اداری ) 01

 شهريور کلیه کارمندان در همه پست ها 11 ذهنی یهاتیاز ظرفاستفاده و /الف( دوره آموزشی شناسايی 1 00

 مهر کلیه کارمندان در همه پست ها 6 مواد مخدر و پیامدهای سوء آن 01

 مهر کلیه کارمندان در همه پست ها 01 (0انداز جمهوری اسلامی ايران)سند چشم 01

 آبان کلیه کارمندان در همه پست ها 6 منشور حقوق شهروندی  01

 آبان همه پست هاکلیه کارمندان در  6 اندازه گیری آن یهاكیتکنوری و بهره 02

 آذر کلیه کارمندان در همه پست ها 6 کاربردهای فن آوری اطلاعات 06

 آذر کلیه کارمندان در همه پست ها 1 حقوق شهروندی در نظام اداری 07

 دی کلیه کارمندان در همه پست ها 6 ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد 01

 دی کلیه کارمندان در همه پست ها 6 مقابله با آن یهاراهجعل اسناد و  09

 بهمن کلیه کارمندان در همه پست ها 1 یت خدمات کشوريريبا قانون مد يیآشنا 11

 بهمن کلیه کارمندان در همه پست ها 06 های اجتماعیمديريت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب 10

 اسفند کلیه کارمندان در همه پست ها 01 رعامل یپدافند غ 11

 

 6های فناوری اطلاعاتدوره

 

 زمان اجراء هاعنوان پست ساعت عنوان پودمان/ دوره فيرد

 تیر کلیه کارکنان دولت 11 مهارت های حرفه ای و اداری کار با رايانه  0

 شهريور کلیه کارکنان دولت 01 مديريت ابزار و اطلاعات و سازمانی 1

 آبان کارکنان دولتکلیه  1 مفاهیم و کلیات دولت الکترونیك  1

 دی کلیه کارکنان دولت 1 هاشبکه و امنیت  اطلاعات در  سازمان 1

                                                                            
 های هفتگانهعلاوه بر مهارت  6
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 آموزش مديران

 ای)قبل از انتصاب( مديران حرفه آموزشی هایدوره
 8ایهای تربیت مدیران)قبل از انتصاب( بر اساس مدل شایستگی عمومی مدیران حرفهدوره 7عناوین

 
 مدت زمان دروس هاشایستگی سطوح مدیریت

 عملیاتی

 مسئولیت پذیری

 سازمانی و ایحرفه اخلاق مدیریت

 اجتماعی مسئولیت و هاسازمان

 جامعه افراد نقش و پایدار توسعه

 هاسازمان در رهبری و هدایت

 سازمانی شهروندی

8 

8 

4 

8 

4 

 های ارتباطیمهارت

 زبان بدن و ارتباطات بین فردی

 ارتباطات سازمانی

 خلاق و اثربخشارتباط 

 روانشناسی ارتباطات

 فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال

8 

8 

4 

4 

8 

 هدفگرایی و هدایت عملکرد

 سازمان در رهبری و مدیریت مبانی

 عملکرد ارزیابی و مدیریت

 سازمانی استراتژیک مدیریت

 منابع استراتژیک مدیریت

 هدف مبنای بر مدیریت

8 

4 

4 

4 

4 

 تعهد و تعلق سازمانی

 ایاخلاق حرفه

 وفاداری و تعلق سازمانی

 تعهد سازمانی و رضایت شغلی

 نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی

 فرهنگ سازمانی

4 

4 

4 

4 

8 

 پایه

 پذیریمسئولیت

 ای و سازمانیمدیریت اخلاق حرفه

 ها و مسئولیت اجتماعیسازمان

 توسعه پایدار و نقش افراد جامعه

 هاسازمانهدایت و رهبری در 

 شهروندی سازمانی

8 

8 

4 

8 

4 

 تیم و شبکه سازی

 سازیهای تیمکار تیمی و مهارت

 مدیریت مشارکتی

 سازیشبکه

 های نفوذ و تأثیرگذاریمهارت

 مدیریت تضاد بین فردی

8 

8 

4 

4 

4 

 تفکر تحلیلی و حل مسئله

 گیریهای تصمیمها و تکنیکمدل

 هاها و روشتجزیه و تحلیل سیستم

 تفکر سیستمی

 خلاقیت و حل مسأله

21 

8 

4 

8 

                                                                            
 11/00/96مورخ  0627161بخشنامه شماره  01پیوست شماره يك و شماره  7
بینی های ارزيابی براساس مدل شايستگی عمومی مديران و مشخص شدن نیمرخ شايستگی آنها ، در مراجع پیشدر کانون دوره های مندرج در اين جدول پس از سنجش مخاطبان 1

 ، برگزار خواهد شد. اجرايی یشده



36 
 

 مدت زمان دروس هاشایستگی سطوح مدیریت

 8 مدیریت تعارض

 هدفگرایی و هدایت عملکرد

 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان

 مدیریت و ارزیابی عملکرد

 مدیریت استراتژیک سازمانی

 مدیریت استراتژیک منابع

 مدیریت بر مبنای هدف

8 

4 

4 

4 

4 

 تعهد و تعلق سازمانی

 ایاخلاق حرفه

 و تعلق سازمانی وفاداری

 تعهد سازمانی و رضایت شغلی

 نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی

 فرهنگ سازمانی

4 

4 

4 

4 

8 

 میانی

 نظارت و کنترل

 توانمندسازی منابع انسانی

 نظارت و کنترل در مدیریت

 سنجش و ارزیابی عملکرد

 اصول سرپرستی

 مدیریت و کنترل پروژه

8 

8 

4 

8 

8 

 های ارتباطیمهارت

 زبان بدن و ارتباطات بین فردی

 ارتباطات سازمانی

 ارتباط خلاق و اثربخش

 روانشناسی ارتباطات

 فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال

8 

8 

4 

4 

8 

 نگری و تفکر راهبردیآینده مدیران ارشد

 پژوهیگذاری و سیاستسیاست

 نگریآینده

 تفکر استراتژیک

8 

4 

8 
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 ای سطح عملیاتی مديران ويژه مديران حرفههای حین انتصاب آموزش

 

 زمان اجراء  ساعت عنوان پودمان/ دوره رديف

 مرداد  01 (0اقتصاد مقاومتی) 0

 شهريور  01 (0انداز جمهوری اسلامی ايران)سند چشم 1

 مهر  1 (0نقشه راه اصلاح نظام اداری) 1

 ابان  01 (0اقتصاد مقاومتی) 1

 آذر 01 (0اسلامی ايران) انداز جمهوریسند چشم 2

 دی  1 (0نقشه راه اصلاح نظام اداری) 6

 

 

 ای سطح پايههای حین انتصاب مديران ويژه مديران حرفهآموزش

 

 زمان اجراء  ساعات عنوان رديف

 ارديبهشت 01 های دولتی )تمرکز بر فرايندها(ريزی عملیاتی در دستگاهبرنامه 0

 ارديبهشت 6 سازماندهی 1

 خرداد 01 ها ها و روشها و فنون بهبود سیستمتکنیك 1

 تیر 1 انگیزش در کار 1

 تیر 9 کاربرد فناوری اطلاعات در مديريت 2

 مرداد 6 ها و فنون کار با مديران مافوقآشنايی با روش 6

 مرداد 1 مديريت موثر وقت 7

 شهريور 6 روابط کار 1

 شهريور 6 کیفیت زندگی کاری 9

 مهر 6 مديريت استرس )بهداشت روانی کارکنان( 01

 مهر 9 کاربرد آمار در مديريت 00

 آبان 6 خلاقیت و نوآوری )فردی( 01

 آبان 6 مبانی علم حقوق 01

 آذر 6 آشنايی با قانون برگزاری مناقصات 01

 آذر 6 آشنايی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن 02

 دی 1 های دينیريزی فرهنگی با تأکید بر آموزهشناسی فرهنگ و مديريت و برنامهمفهوم 06

 دی 1 تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی 07

 بهمن 11 شمیم عدالت مديريت اسلامی با موضوع 01

 بهمن 1 (1نقشه راه اصلاح نظام اداری) 09

 اسفند 1 پذيری در مديريتمسئولیتپاسخگويی و  11
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 ای سطح  میانیهای حین انتصاب ويژه مديران حرفهآموزش

 

 ملاحظات ساعات عنوان رديف

 ارديبهشت 01 های دولتی )تمرکز بر فرآيندها(ريزی در دستگاهبرنامه 0

 خرداد 9 گیری )سازمانی(فرايند و فنون تصمیم 1

 تیر 1 سازیسازی برای کوچكظرفیت 1

 تیر 9 هارهبری تحول در سازمان 1

 مرداد 1 طراحی ساختارهای سازمانی 2

 شهريور 6 خلاقیت و نوآوری )سازمانی( 6

 مهر 6 وری(پويايی سازمانی و فردی  )بهره  7

 آبان 1 ريزی پروژه مديريت و برنامه 1

 آذر 6 های تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومیمدل 9

 دی 01 های سازمانیپژوهش 01

 بهمن 1 (1نقشه راه اصلاح نظام اداری) 00

 اسفند 1 پذيری در مديريتپاسخگويی و مسئولیت 01
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 ای سطح  ارشدهای حین انتصاب ويژه مديران حرفهآموزش

 

 زمان اجراء ساعات عنوان رديف

 خرداد  1 مديريت استراتژيك اطلاعات 0

 تیر 6 مديريت دولت الکترونیك  1

 مرداد  6 هارهبری تحول در سازمان 1

 شهريور  1 انداز سطوح سازمانیانداز ملی به چشمچگونگی تبديل چشم 1

 مهر  6 مديريت سرمايه اجتماعی 2

 آبان  6 پژوهیآينده  6

 آذر  6 های غیردولتیمديريت سازمان 7

 دی  6 های کارآفرينمديريت سازمان 1

 دی  1 (1اداری)نقشه راه اصلاح نظام  9

 بهمن  1 پذيری در مديريتپاسخگويی و مسئولیت 01

 بهمن  1  یکیدولت الکترون 00

 اسفند  01 اطلاعات یفناور یسازمان یمهارت ها 01
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 آموزش اهی مجازی 
 12ده و هم اکنون تعداد همزمان با اجرای  آموزش های حضوری، سامانه آموزش های مجازی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری این سازمان راه اندازی گردی      

عال و قابل بهره برداری ف   mpo-es.irبه نشانی  عنوان آموزش های مدیریتی  و عمومی بر اساس استانداردهای روز دنیا به شرح جدول زیر تمهید گردیده و در سایت سازمان

 می باشد.

 

 مجازی ویژه مدیران و کارمندان دستگاه های اجرائی عناوین دوره ها / پودمان های آموزشی

 

 شهريه  به ريال مدت به ساعت مخاطبان عنوان دوره رديف

 002222 02 كاركنان(كلیه كارمندان)مدیران و  آشنائی با اندیشه و سیره امام خمینی )ره( 1

 060222 6 مدیران میانی در همه سطوح بهره وری نیروی انسانی  0

  1000222  16 مدیران پایه و كارشناسان مرتبط مدیریت منابع )مالی، انسانی و... ( 3

 060222 6 مدیران میانی در همه سطوح مدل های تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی  0

 036222 00 كلیه كارمندان)مدیران و كاركنان( شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی  5

 030222  6 كلیه كارمندان)مدیران و كاركنان( منشور حقوق شهروندی  6

 310222  0 كلیه كارمندان)مدیران و كاركنان( مدیریت دانش سازمانی  0

 030222  6 كارمندان)مدیران و كاركنان(كلیه  مواد مخدر و پیامد های سوء آن  0

 060222 6 مدیران میانی، پایه و كارشناسان مرتبط مدیریت بحران  0

 060222 10 كلیه كارمندان)مدیران و كاركنان( پدافند غیر عامل  12

 060222  10 كلیه كارمندان)مدیران و كاركنان( آشنائی با علوم و معارف دفاع مقدس 11

 060222 6 مدیران پایه و كارشناسان مرتبط نوآوری ) فردی (خلاقیت و  10

 020222 0 مدیران میانی در همه سطوح رهبری تحول در سازمان ها  13

 060222 10 كلیه كارمندان)مدیران و كاركنان( اقتصاد مقاومتی  10

 000022 00 كلیه كارمندان)مدیران و كاركنان( اخلاق اداری و مناسبات انسانی  15

 310222 0 كلیه كارمندان)مدیران و كاركنان( قانون مدیریت خدمات كشوری 16

 310222 0 كلیه كارمندان)مدیران و كاركنان( مبانی واصول اصلاح الگوی مصرف 10

 600222 0 مدیران میانی در همه سطوح مدیریت وبرنامه ریزی پروژه 10

 060222 6 مدیران ارشد و میانی  مبانی آینده پژوهی  10

آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  02

 وقانون الحاق موادی به آن

 060222 6 مدیران پایه ومیانی

آشنایی با قانون مجازات اسلامی ؛ فصل تعدیات  01

 ماموران دولتی     

 310222 0 مدیران پایه ومیانی
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 شهریه به ریال  مدت به ساعت  مخاطبان  عنوان دوره  ردیف 

آشنایی با قوانین دیوان محاسبات ومحاسبات  00

 عمومی كشور           

 060222 6 مدیران پایه ومیانی

 310222 0 مدیران پایه آشنایی با قوانین ومقررات اموال دولتی 03

 060222 6 مدیران پایه ومیانی آشنایی با قانون برگزاری مناقصات 00

 600222 0 مدیران پایه ومیانی وسرمایه اجتماعینظارت همگانی  05

 310222 0 مدیران پایه ومیانی ابعاد حكمرانی علوی وپاسخگویی در اسلام 06

مديريت آموزش و پژوهش های توسعه و آينده نگری تماس حاصل  11617110به منظور کسب اطلاع بیشتر در زمینه آموزش های مجازی با شماره 

 فرمايید.
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 اصفهان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
 لیست مشخصات شرکت کنندگان

 

 
 

 
 

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف
شماره 

 شناسنامه
 محل صدور تاریخ تولد شماره ملی

مدرک 

 تحصيلی
 پست سازمانی

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

  

 نوع دوره:       عنوان دوره مورد درخواست:

 مدت ساعت دوره:                             :نام دستگاه اجرایی

 

 
 

 نام و نام خانوادگی ریيس دستگاه اجرایی:    نام و نام خانوادگی مسئول آموزش دستگاه:

 تاریخ وامضا:       تاریخ و امضا:

                   ثبت نام گروهی فرم شماره یک



44 
 

 

 

 اصفهان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

  و پژوهش های توسعه و آینده نگریمدیریت آموزش                                                                                 

 
 مشخصات متقاضی:

 

 

 

 

 اشتغال:

 

 

 

 

 

 های آموزشی مورد درخواست:مشخصات دوره/ دوره

 ملاحظات نوع دوره مدت ساعت عنوان دوره ردیف

     

     

     

     

     

     

     

 

  

 شماره شناسنامه                نام پدر                       نام و نام خانوادگی

 شماره ملی                                  تاريخ تولد                    محل صدور

 مدرک تحصیلی

 مدت سابقه کار:   وان شغل:عن     نام دستگاه اجرايی:

 آدرس محل کار:

 تلفن همراه:    تلفن محل کار:

                                                                                    فرم شماره دو ثبت نام فردی     
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 اصفهان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

 

 های اجراییفرم مشخصات دوره آموزشی کوتاه مدت جدید پيشنهادی دستگاه

 

 عنوان دوره: -1

 هدف کلی دوره: -2

 دستگاه اجرايی درخواست کننده: -3

 بهبود مديريت   شغلی   نوع دوره آموزشی: عمومی -4

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

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 ط مدرسان دوره پیشنهادی:شراي -7

 

 کنندگان در اين دوره:شرايط شرکت -8

 

 غیر حضوری   شیوه اجرايی آموزش: حضوری -9

 روش ارائه مباحث آموزشی: -11

 …………ساير روشها با ذکر عنوان   سمینار   سخنرانی               کار گروهی

 

 های ارزشیابی:روش -11

 مشارکت فعال فراگیران   آزمون کتبی و کارعملی   آزمون کتبی
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 منابع پیشنهادی: -12

 منابع اصلی:

 

 

 منابع مکمل:

 

 

 

 های آموزشی دورهسرفصل-03

 سرفصل های آموزشی )کلی(

ساعات 

 سرفصل های آموزشی )رفتاری( سرفصل های آموزشی)جزئی( آموزشی

 عملی نظری

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   جمع ساعات آموزشی
 

 

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

 تاریخ و امضا:     : دستگاه نام و نام خانوادگی مسئول
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 ضوابط اعتبارسنجی موسسات آموزشی
 

 

 
 

 

لینك آموزش و پژوهش بخش قوانین و    mpo-es.irبه منظور دريافت اطلاعات بیشتر در زمینه اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی به آدرس اينترنتی

 خانم همدانیان تماس حاصل نمايید .با   11617110-1شماره های از طريق مقررات مراجعه فرمايید و يا 
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 اصفهان لیست اسامی مراکز و موسسات آموزشی تعیین صلاحیت شده در استان

 
این  فعالیتنمایند.تاریخ انقضای  توجه:هریک از موسسات آموزشی فوق صرفا در حیطه های تعیین شده می توانند نسبت به اجرای آموزش های مورد نیاز دستگاه های اجرائی اقدام

 . و قابل بهره برداری استبروزرسانی  mpo-es.irبه نشانی موسسات درسایت سازمان لینک آموزش و پژوهش 

 

 تلفن تماس مدیر موسسه  آدرس   موسسه/ شرکتنام  حیطه فعالیت  ردیف 

1 
 اجتماعی ،  -فرهنگی 

 عمومی ، فناوری اطلاعات
 و آموزش شغلی 

 آقای محمود مرآثی  تلفن   چهار راه رسالت  –خیابان آزادی اصفهان،  جهاد دانشگاهی واحد اصفهان 
32373373 

30072671 

32337623 

 آقای مرتضی تیموری خیابان توحید -اصفهان  جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان  7
33317933 

39617102 

 موسسه بال اندیشه سپاهان  امور اداری، مالی و  مالیاتی 3
اصفهان، خیابان شریعتی، بعد از اورژانس بیمارستان، کوچه 

 7واحد  70شهید حسینی پلاک 
 آقای علیرضا شیروانی 

30733137-3 
30727233 

3 
خدمات  ،امور اداری و مالی

 اداری و عمومی 

وسسه توسعه مدیریت و سرپرستی فن م
 آوران 

خیابان بزرگمهر ، خیابان هشت بهشت شرقی ، بعد  -اصفهان 
 33از بزرگراه شهید صیاد شیرازی ، چهارراه سعدی ، کوچه 

 طبقه سوم ساختمان مرکز آموزشی و فرهنگی جوادالائمه )ع(
 آقای آیت اله کردیان 

37009937 
37036673 

 زبان خارجی  9
موسسه فرهنگی هنری زبانسرای 

 اصفهان 
ساختمان زبان -730شماره -خیابان جابر انصاری-اصفهان

 سرای اصفهان
 آقای مجید زارعی

 33333313 

33363261-3 

 امور دینی و اوقاف  0
موسسه مهد قران کریم و ولایت استان 

 اصفهان 
دفتر مرکزی مهد قرآن  32اصفهان، خیابان ابن سینا کوچه 

 استان اصفهانکریم 
 333200266 آقای حسین خاکساری

 خدمات تغذیه ای  2
شرکت اصلاح و بهبود شیوه زندگی 

 همگامان سلامت ایرانیان 
 -خیابان پارس غربی -خیابان شمس آبادی -اصفهان

 طبقه چهارم - 7بلوک  -ساختمان پزشکان مریم
 30720221 آقای مجید کلاهدوزان 

 پرتوی غرب شرکت مهندسی آزمون مکانیک 7
خیابان سروش، خیابان عسگریه، نرسیده به چهارراه  -اصفهان

 فرسان، ساختمان قرض الحسنه رسالت،طبقه دوم و سوم
 39263696 آقای عبدالرسول محسنی

 37097163 خانم منیژه آزاده خیابان آپادانا اول، جنب مسجد بهشت اصفهان، شرکت آذین ارتباطات سپاهان برق و تاسیسات 3

 شرکت نوآوران آموزش البرز فنی و مهندسی 16
اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان شیخ کلینی، نرسیده به 

 9تعاونی مصرف پرواز، پلاک 
 30267976 خانم مهشید قادری

 آقای مهرداد خدایار اصفهان، خیابان توحید میانی، روبروی آزمایشگاه دی موسسه سخن سرایان سپاهان زبان خارجی  11
330791132 

30779337 

17 

خدمات پرستاری و مامایی، 
علوم رفتاری و روانشناسی، 

خدمات تغذیه ای و کنترل مواد 
خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و 

 بهداشتی

 موسسه به رویان
اصفهان، خیابان مشتاق دوم، خیابان مهر، کوچه شهید علیخانی، 

 321پلاک 
 3-37017366 خانم فرزانه کرمانی

13 

دبستانی و آموزش پیش 
ابتدایی )آموزش آموزگاران 

 پیش دبستانی و ابتدایی(

 موسسه ونداد سپاهان
اصفهان، خیابان طیب، روبروی پمپ بنزین، نبش بن بست 

 (17عسل )
 37363323 آقای علیرضا شیاسی
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 ir.es-www.mpo       های توسعه و آینده نگریآموزش وپژوهش مرکزنشانی اینترنتی 

 

مدیریت و برنامه ریزی استان زمان سا –پارک اداری سلمان فارسی  –پل شهرستان  ازبعد  – خیابان مشتاق دوم -فلکه بزرگمهرنشانی : 

  .های توسعه و آینده نگری پژوهش مرکز آموزش و  – اصفهان

 623  23030333دورنگار :     23060623 -4تلفن : 
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