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 مقدمه
 

ثری را در ایجاد در فضای پرشتاب و مملو از تحول و رقابت دنیای امروز، مقوله توسعه نیروی انسانی نقش مو    

تواند ترین منبع قدرت یعنی تفکر، میعظیمی که خود به واسطه در اختیار داشتن نماید. نیروی انسانتغییرات ایفا می

ها را پدید آورد. از این رو در عصر حاضر منابع انسانی توانمند به عنوان موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمان

توان ای که میگردد به گونهترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی قلمداد میترین دارایی نامشهود، مهمعمده

 وری کلیه فرایندهای سازمانی دانست.نی کارآمد را کلید طالیی بهبود کیفیت و بهرهمنابع انسا

ها، توسعه سازی نیروی انسانی، افزایش کارآمدی و اثربخشی فعالیتگسترش کرامت و کفایت انسانی، توانمند

هر سازمان با  ها وگسترش دانش شغلی کارکنان متناسب با نیازهای روبه رشد، زمانی حاصل می شود کهمهارت

ای را در سطح فرد، شغل و سازمان با توجه به دو اصل استمرار و تنظیم برنامه آموزش و بهسازی، نیازهای توسعه

ها ها در جهت پیاده سازی بهینه آن استفاده نماید. واقعیتها تهیه و تدوین نموده و از تمام ظرفیتجامعیت آموزش

ای، تخصصی مختلف حرفه های پرداختن به نیازهای جدیدتر در عرصهنشان می دهد که با گذشت زمان ضرورت 

های موفق به این مهم دست یافته اند و به جای شود. سازمان و شغلی برای مدیران و مجریان روز به روز بیشتر می

طوح ای و تخصصی منابع انسانی در همه سهای حرفهسازی و ارتقاء توانمندیتأکید بر اهداف کمّی، بر ظرفیت

نیازها و  تأکید دارند. برای حصول به این هدف عالی هم در بعد خواستن نظیر توجه به ضریب انگیزشی، درک

های علمی( به صورت همه جانبه، برنامه آموزش ها و روشها، تکنیكعالئق و هم در بعد توانستن )توسعه مهارت

 دد. تا تحقق اصول و راهبردهای مزبور میّسر گر ار خود قرار داده اندکسازی نیروی انسانی را در دستور و به

 

 

 

 



 نگری استانهای توسعه و آیندهمعرفی مدیریت آموزش و پژوهش

بر مبنی  1345، مصوب  قانون استخدام کشوری 44ماده  3در راستای اجرای برنامه های آموزشی مستخدمین دولت به استناد تبصره          

ه سازمان امور وابسته ب "مرکز آموزش مدیریت دولتی "با نام  1348تاسیس موسسه ای برای آموزش  مدیریت و فنون اداری در تیرماه

 استخدامی سابق کشور تشکیل و فعالیت های خود رادر چارچوب ماموریت ها و وظایف قانونی تعریف شده ، شروع نمود.

دمت( خآموزش مدیریت دولتی  بر روی آموزش های شغلی کوتاه مدت) بدو خدمت و ضمن  پس اززتاسیس بیشتر فعالیت های مرکز

دمت مدیران مدیریان و کارکنان شامل توجیهی بدو خدمت کارکنان آموزش های توجیهی مدیریت بدو انتصاب مدیران ، آموزش حین خ

رش آموزش شورای گست 2/8/1351د. اما در تاریخ سطوح مختلف ، آموزش های مشاغل مشترک اداری دستگاه های اجرایی متمرکز بو

دیریت دولتی عالی کشور مجوز اولین دوره آموزش بلند مدت در مقطع فوق لیسانس در رشته مدیریت دولتی را برای مراکز آموزش م

وره های بلند دوان صادرنمود. بعد از آن مرکز آموزش مدیریت دولتی برنامهای خودرا در جهت ارتقای دانش مدیریت حرفه ای تحت عن

یستم های مدیریت س –مدت در سطوح کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مختلف مدیریت) مدیریت مالی 

ولتی( ارائه دمدیریت بازرگانی و مدیریت  –مدیریت آموزشی  –مدیریت اداری  –مدیریت صنعتی  –مدیریت عمران شهری  –اطالعاتی 

 التحصیالن مختلفی را در رشته های مذکور به نظام اداری کشور عرضه کرد. نمود و فارغ

ن مدیریت و برنامه ریزی بدنبال ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و تشکیل سازما 1381در تیرماه 

ن ار اداری و استخدامی مرکز آموزش مدیریت دولتی وابسته به سازماشورای عالی اداری  3/4/81مورخ  655/13کشور به استناد مصوبه شماره 

دیدی تحت عنوان جکشور با موسسه عالی پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وابسته به سازمان برنامه و بودجه در یکدیگر ادغام و موسسه 

ل گیری موسسه سابق کشور شکل گرفت. با شکموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 مذکور برگزاری دوره های بلند مدت تقریبا متوقف شد و دوره های آموزشی ضمن خدمت در زمینه های فناوری اطالعات

 جتماعی( مشاغل مشترک اداری بویژه دوره های بهبود مدیریت قوت گرفت.ا -عموممی)فرهنگی

تانداری ها به مدیریت دفتر آموزش و پژوهش اس 1393آبان19یاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی در باروی کار آمدن دولت تدبیروامید و اح

شکیالت این مجموعه مرکز آموزش و پژهش های توسعه ای و آینده نگری تغیر نام  یافته و باتوجه به سیاست دولت مبنی بر کوچك سازی ت

 ی باشد.مدجه در حال خدمت رسانی به سازمان ها و دستگاه های دولتی نیز با ساختار جدید ریر مجموعه سازمان برنامه و بو

چراغ راهنمای  درساختارجدید وظیفه آینده پژوهی وآموزش و پژوهش در راستای توسعه کشور به مرکز واگذار گردید و قرار شد مرکز

 پژوهشی  توسعه و آینده نگری برای سازمان گردد.

 

 

 

 نگری استانی توسعه و آیندههاوظایف مدیریت آموزش و پژوهش

 

ازمان مدیریت و برنامه سمطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای پژوهشی خاص استان با هماهنگی معاونت ها و مدیریت های  -1

 ریزی استان.

نی ترجیحا ملی و استا انجام مطالعات و پژوهش های ارجاعی از سوی مدیریت و برنامه ریزی استان و سایر دستگاه های اجرایی -2

 بارویکرد برون سپاری به مراکز واجد صالحیت.

ستان با تاکید بر بهره اراهبری و انجام مطالعات وامور پژوهش ، فناوری و آینده نگری در سطح دستگاه های اجرایی مستقر در  -3

یاست هاس ابالغی از سب برداری حداکثری از منافع موجود)دانشگاه ها و پژوهشگاه ها......( برای حل مسائل استان در چارچو

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان.
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 همکاری با مراکز آموزش مدیریت دولتی در سطح ملی. -4

شامل معاونت های  همکاری و مشارکت آموزشی و پژوهشی با معاونت ها و مدیریت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان -5

صاحب نظران استان و  و منابع انسانی وامور فنی و اجرائی و انجمن های تخصصی و هماهنگی برنامه و بودجه و توسعه مدیریت

ایش سرزمین استان و شورای نظارت استان در امور تدوین برامه های بلند مدت توسعه و میان مدت و کوتاه مدت و مطالعه آم

 برنامه های تحول اداری و مدیریت منابع انسانی و امور فنی و اجرائی و ....

 ال ش در جهت جلب همکاری صاحب نظران و اندیشمندان علمی در سطح استان و کشور.ت -6

ن های متقاضی به منظور استفاده ارائه نتایج پژوهش انجام شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و کشور و سایر موسسات یا سازما

 از نتایج پژوهش ها.

طابق نیازهای استان( و ت کارکنان و مدیرا ن دستگاههای دولتی و عمومی مستقر در استان)ممطالعه و بررسی نیازهای آموزشی ضمن خدم

 پیشنهاد جهت تصویب و اجرای آنها پس از ابالغ توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

ات کشوری از طریق ن مدیریت خدمقانو 5برنامه ریزی و اجرای توانمند سازی منابع انسانی دستگاه های دولتی و عمومی مشمول بند

شی های آموزش مآموزش ضمن خدمت کارمندان دستگاه های اجرائی مستقر در استان و ارزیابی دوره ها و اجرای سیاست ها و خط 

عه وزش و پژوهش های توسکارمندان آنها بر اساس سیاسی های اعالم شده ازسوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان و مرکزآم

 و آینده نگری کشور.

 اجرایی مستقر در استان.  برنامه ریزی و اجرای برنامه های ساالنه آموزش های کوتاه مدت در زمینه سامانه آموزش مدیران دستگاه های

 برنامه ریزی و اجرای برنامه های ساالنه آموزش های کوتاه مدت در زمینه آموزش شغلی و فرهنگی اجتماعی.

 دیداالستخدام.اجرای برنامه های ساالنه آموزش های کوتاه مدت در زمینه آموزش توجیهی بدوخدمت کارکنان جبرنامه ریزی و 

ان در چارچوب بررسی تائید و نظارت برمراکز و موسسات خصوصی متقاضی برگزاری آموزش های ضمن خدمت کارکنان دولت در است 

 اعتبار سنجی(.سیاست های ابالغی سازمان مدیریت و بنامه ریزی کشور)

 همکار در ارزیابی اثر بخشی دور های آموزشی با دستگاه های اجرایی.

د دوره های جدید مورد ارائه پیشنهاد به منظور اصالح و بازنگری محتوا و سرفصل دوره های آموزشی مصوب به مبادی ذیربط و پیشنها

 نیازاستان.

مکان تعامل و استفاده از ر گواهینامه دوره های آموزشی برون سپاری  شده و اهمکاری با موسسات دارای مجوز غیر دولتی در زمینه صدو

ی بر اساس تفاهمات امکانات سخت افزاری و نرم افزاری این موسسات در برگزاری دوره های ضمن خدمت کارمندان دستگاه های اجرائ

 فی مابین.

 اعالم نتیجه به مبادی ذیربط.انجام نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان و 

 د در سطح استان .اقدام برای جذب استادان توانمند برای تدریس در دوره های آموزشی کوتاه مدت و ایجاد بانك اطالعات اساتی

ی راجع ذیربط و اجراارائه پیشنهاد و انجام همکاری در اجرای میزگردها، سمینارها و گردهمائی های خاص استان در سطح ملی با م

 ستان.امیزگردها ، سمینارها و گردهمائی های علمی و پژهشی استان با ابالغ ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

ابع انسانی و پژوهشی تهیه و ارائه گزارش های مورد نیاز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص آموزش و توانمند سازی من

 کاربردی. 

ی که در سطح استان در برنامه ها و فعالیت های آموزشی )ضمن خدمت کارمندان دولت( و فعالیت های پژوهش نظارت بر حسن اجرای کلیه

 .حال اجرا می باشد
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آن هایو اصالحيهدولت  كارمندان معرفی اجمالی نظام آموزش  

سووازی و منظور توانمندبهنامه اجرایی فصوول نهم قانون مذکور، آیین 2کشوووری و ماده  مدیریت خدمات قانون 58در اجرای ماده 

توسوووط معاونت توسوووعه  « ی اجراییهادسوووتگاهنظام آموزش کارمندان »، دولت کارمندانبینش و مهارت  ی سوووطح دانش،ارتقاء

ی  هاتگاهدسوو به تمام 30/01/1390مورخ  1834/200در قالب بخشوونامه شووماره  )وقت( جمهور یسئمدیریت و سوورمایه انسووانی ر 

 18819/92/200شوووماره ای هطی اصوووالحیهآن و متعاقباً برخی از مواد  برای اجرا ابالغ گردید الذکرفوق اجرایی مشووومول قانون

مووورخ  394754، 14/05/1394مووورخ  83078 فوونوواوری اطووالعووات(، ) 20/11/1393مووورخ  145099 ،14/11/1392مووورخ 

 ا اصالح شده است.فته یرمورد بازنگری قرار گ 22/05/1396مورخ  1335268و  09/12/1394

 
 آموزش كارمندان دولتنکات برجسته بخشنامه و نظام 

قرار داشووته و شوورکت کارمندان    نظام آموزشووی ینااعم از مدیران و کارکنان( در شوومول ) تمامی کارمندان رسوومی و پیمانی -

 جرایی، الزامی است. امفاد این بخشنامه و نیاز دستگاه  براساسی آموزشی موضوع این نظام هادورهقرارداد کار معین نیز در 

 22554/105موضوووع بخشوونامه شووماره ) ی مصوووب طی شووده توسووط کارمندان براسوواس نظام قبلی آموزش کارکنانهاآموزش -

ساب  28/12/1380مورخ  ست ( و مقررات مربوط، در چارچوب این نظام قابل احت ساب   . نحوها سط     هاآموزشاحت شده تو ی طی 

 .مشخص و ابالغ خواهد شد آموزش کارمندان ی نظامهادستورالعملبا این نظام در  آنهاکارمندان و تطبیق 

  

 های كالن آموزش كارمندان دولتهدف

 های متصدیان مشاغل  از طریق توسعه دانش و مهارت دولتی خدمات در ارائه اثربخشی و کارایی فزایشا -1

 کارمندان دولت و مهارت توانایی دانش سطح افزایش از طریق دولتی بخش انسانیسرمایه  کیفی سطح ارتقاء -2

 های اسالمیسبت به ارزشفزایش سطح باور و اعتقادات کارکنان و مدیران نا -3

 یو اجتماعدر ابعاد مختلف فرهنگی  دولت کارمندان عمومی هایآگاهی وسعهت -4

  مدیریتی وظایف و اهجهت ایفای مؤثر نقش و توسعه مدیران وانمندسازیت -5

 های شغلی باالتربه رده ارتقاءبرای  شغلی از بعد دانش، مهارت و شایستگی دولت کارمندان سازیآماده -6

  های انسانی و کرامت انسانی و بهبود روابط انسانیو فرهنگ سازمانی بر مبنای ارزشتوسعه اخالق اسالمی -7

 رمندانسطح دانش، مهارت و نگرش معنوی و بصیرتی کا ارتقاءروزآمدسازی و  -8
 

 راهبردهای آموزش كارمندان دولت 

 سازمانی   های توانمندسازی و توسعه منابع انسانی با اهداف راهبردیایجاد نگرش راهبردی و همسوسازی برنامه 

 عاملی  ت -رویکرد فرآیندی به عنوانی و تعامل بین عناصر فرآیند آموزش کپارچگایجاد ی 

  تناب از  های آموزشووی و یادگیری با نیازهای آموزشووی شووغلی و سووازمانی و اج    ها و فرصووت ایجاد تناسووب بین برنامه

 تکراری و یغیرضرورهای آموزش

 ایجاد انگیزه خودسازی و رشد معنوی، مادی، مهارتی و دانشی کارکنان به صورت خودکنترلی 

 سرمایه انسانی از طریق آموزش ارتقاءسازی و سطح باور و اعتقاد مدیران به توانمند ارتقاء 
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 های آموزشی و یادگیری در سطوح مختلفها و فرصتافزایش اثربخشی برنامه 

 های درون و برون سازمانی در تعیین و تأمین خدمات آموزشیده از منابع و ظرفیتاستفا 

 هاآموزش یالمللی در مدیریت و راهبری فرآیندکاربرد استانداردهای ملی و بین 

 های نوین مدیریت برای اجراء و ارزشیابی آموزشیورافنها و ها، روشاستفاده از رویکردها، مدل 

  آنهااساس توانمندی اجرایی رهای اجرایی بمدیریت آموزش به دستگاهواگذاری اختیارات 

 مدت و کاربردیهای کوتاهتمرکز بر رویکرد آموزش 

 یآموزشهای دوره از عملکرد بازخوردهای اجرایی و اخذ های آموزشی دستگاهنظارت بر فعالیت 

 

 های كارمندان و مدیرانساختار آموزش
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 و تصدی شغل بدو خدمت() های توجيهیآموزش -1

  دستگاه اجرایی محل و وظایف کارمندان جدیداالستخدام با اهداف آشنا ساختن الف(، گردد که با دو هدفمی یی اطالقهاآموزش به

ی  قانون اسواسوو کار،  ، محیطو شوغلی فردی  حقوق ،کشووری  مدیریت خدمات اسوتخدامی، کلیات قانون  و مقررات ، قوانینآنها خدمت

سالمی  جمهوری نظام  شغلی هاییتواناایجاد  ب( ،اداریو نظام  ایرانا سط      ) ی  شغل تو صدی  دانش، مهارت و نگرش( مورد نیاز برای ت

صووودور حکم کارگزینی    .گردددر بدو ورود به خدمت طراحی و اجرا می     قراردادی(رسووومی، پیمانی و  ) کارمندان جدیداالسوووتخدام     

 ها است.جدیداالستخدام منوط به طی این آموزشکارکنان 

منظور افزایش ظرفیت های اجرایی موظفند به، دستگاهاصالحيه نظام آموزش كارمندان دولت 4ماده همچنین براساس 

 ( نظام آموزش کارمندان1/5) ی و کاربردی کارشناسان مشاغل اختصاصی خود، براساس بندهای شغلکارشناسی و بهبود شایستگی

فرهنگی های آموزش مدیران
 و عمومی

توجيهی و تصدی  های شغلیآموزش
 شغل بدو خدمت

نظام آموزش 

 یددكاركنان ج

ویژه كارمندان 
 استخدام آزمایشی

 ارتقاء شغلی

تمدید قراردادكار 
 معين

مدت خارج از كوتاه
 كشور

 فرهنگی و اجتماعی

 های اداریتوانمندی

عمومی فناوری 
 اطالعات

 معنوی مدیرانتعالی 

ای تعالی حرفه

 مدیران
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های تربیت کارشناسان مشاغل اختصاصی اقدام نسبت به طراحی و تدوین برنامه خدمت(، های تصدی شغل بدوموضوع آموزش)

در صورت تغییر شغل( ) استخدام و بدو تصدی شغلدر کمیته راهبری آموزش برای کارمندان بدو  هانموده و پس از تصویب برنامه

های تربیت کارشناسان بایستی حداکثر تا پایان سال اول ورود به خدمت افراد و تا شش ماه اول تصدی برنامه آن را اجرا نمایند.

 شغل جدید اجرا شود. 
 

  های شغلیآموزش -2

سیم می     آموزش سته تق شغلی به چهار د ستخدام آزم های آموزش-1شوند:  های  شی ویژه کارمندان ا    ،شغلی  ارتقاءهای آموزش -2، ای

 .های کوتاه مدت خارج از کشورموزشآ -4 ،های تمدید قرارداد کار معینآموزش -3

 شوووود که به منظور ایجاد دانش، مهارت و نگرش      می اطالق هایی آموزش به  :های ویژه کارمندان اسوووتخدام آزمایشوووی      آموزش -2-1

ستخدام آزمایشی ارا    شغلی   ستخ  و طی این آموزش شود ه میئکارکنان آزمایشی در طول دوران ا دام آزمایشی به   ها برای تبدیل وضع ا

 است.  قطعی، الزامی رسمی

هارت و نگرش( مورد نیاز کارکنان  دانش، م) های شووغلیکه توانایی شووودهایی اطالق میبه آموزش شووغلی: ارتقاءهای آموزش -2-2

سمی،   شغل و    پیمانی و قرارداد کار معین را بهر صحیح وظایف  شغلی فراهم می    ارتقاءمنظور انجام  سیر  شغلی    ارتقاءنماید و در طول م

 ست.  هاو تمدید قرارداد پیمانی و قرارداد معین کار منوط به طی این آموزش آنها

دانش، مهارت و ) های شووغلییجاد تواناییدد که به منظور اگرمی یی اطالقهاآموزش بهمعین: ر های تمدید قرارداد کاموزشآ -2-3

کار معین طراحی و اجرا می       ندان قرارداد  کارم یاز برای  ید قرارداد این   نگرش( مورد ن مد نان      گردد. ت کارک نه  به طی این   مگو نوط 

 هاست.آموزش
 

 یو عمومهای فرهنگی آموزش -3
 شود:  می زیر تقسیم سه دسته ی بهو عمومهای فرهنگی آموزش

  پذیریفرهنگ ، معنوی،اخالقی منظور رشوود فضووایل  به د کهشووومی اطالق هاییآموزش به :و اجتماعی های فرهنگیموزشآ -3-1

 .شودیم ارائه اداری و مدیران در نظام کارمندان انسانی روابط سازیو بهینه سازمانی

ندی های  آموزش -3-2 که می اطالق هایی آموزش به  اداری: های توانم هارت و نگرش    منظور افزایشبه  گردد  دانش، م

   .شودهای فردی طراحی و اجرا میعمومی مرتبط با مأموریت و وظایف عمومی دولت و دستگاه اجرایی و یا توانمندی

ریزی کشور رنامهتوسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و بصادره از معاونت  14/5/1394براساس بخشنامه مورخ 

شغلی و تمدید  اءارتقویژه کارمندان استخدام آزمایشی، ) ی آموزشی بدو خدمت، شغلیهادورهتوانند های اجرایی میدستگاه

و واحدهای  کشور نگریتوسعه و آیندههای های فرهنگی و عمومی را رأساً و یا از طریق مرکز آموزش و پژوهشقرارداد(، آموزش

ها کشور و استان ریزیصالحیت شده توسط سازمان مدیریت و برنامه تأییدسسات ؤسسات آموزش عالی و مؤها و ماستانی، دانشگاه

 ریزی و اجرا نمایند.سسات، برنامهؤشده برای م تأییدبا توجه به حیطه 

ن های عمومی  آموزش -3-3 عات وراف که  یی اطالق میها آموزشبه   : ی اطال ند گردد  نان را در حوزه     ها یتوانم کارک ی 

معاونت توسعه مدیریت و   14/05/1394مورخ  82999 مارهبراساس بخشنامه ش    دهد.می ارتقاءی اطالعات در سطح عمومی  ورافن

از آنجا که تمامی کارکنان  ، هانریزی استا ریزی کشور )وقت( به سازمان مدیریت و برنامه  سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه   

 ، را در02/11/1381مورخ  203222/1903(، موضوع بخشنامه شماره    ICDLگانه فناوری اطالعات )های هفتدولت باید مهارت
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صوص می          شتن گواهی و مهارت الزم در این خ ستخدام نیز دا شرط الزم برای افراد جدیداال شند و  شد،  سنوات قبل گذرانده با با

های مذکور های اجرایی وجود نداشووته و کارمندانی که نیاز به طی دوره ها توسووط دسووتگاه  نیازی به ادامه برگزاری این دورهلذا 

 دارند، باید از طریق خودآموزی نسبت به فراگیری آن اقدام نمایند.

نسبت به تعریف  20/11/1393رخ مو 145099های اجرایی می توانند به استناد بخشنامه شماره براساس بخشنامه مذکور، دستگاه

اعت( به عنوان س 22) ای و اداری کار با رایانههای حرفهتحت عنوان مهارت «ج»بند  1کد پیشرفته موضوع  ICDL و اجرای دوره

 تأییدن موجود تواند توسط مراکز آزموبرای کارکنان خود اقدام نمایند. ارزیابی این دوره می های آموزشی،یکی از سرفصل

وری ای فنهادورههای اجرایی مکلفند برای برگزاری کلیه دستگاه سسه مجری آموزش انجام شود.ؤصالحیت شده یا خود م

 صالحیت شده استفاده نمایند. تأییداطالعات از مدرسین 

 

 های مدیران آموزش -4
افزایی و و بصووویرت بهبود نگرش های در زمینه  ی مدیران احرفه تعالی معنوی و   در راسوووتای  گردد که می اطالق هایی آموزش به 

گردد. طی این  می طراحی و اجرا «ســامانه و برنامه آموزش مدیران»در چارچوب  و فنی ، ادراکیانسووانی هایمهارت توسووعه

ساس برنامه آموزش مدیران برای انتصاب،   آموزش های مدیران آموزش است. ای الزامیو تمدید مدت مدیریت حرفه ارتقاءها برا

 .شوندطبقه بندی میای مدیران ی حرفهتعال -عالی معنونی مدیران، بت -الفبه دو بخش 
 

 معرفی سامانه آموزش مدیران

نظام  «4/5 بند»و  30/1/1390مورخ  1834/200بخشووونامه شوووماره  «3بند »قانون مدیریت خدمات کشووووری و  56در اجرای ماده 

توسوووعه   توسوووط معاونت 32664/90/200طی بخشووونامه شوووماره  15/12/1390مورخ مذکور سوووامانه و برنامه آموزش مدیران در 

 ای از اهم این سامانه عبارت است از:چکیده وقت( ابالغ شده است.) جمهوریسئمدیریت و سرمایه انسانی ر

 
 اهداف

 با پیشوورفت آنان هایییتوانا سوواختن و متناسووب مدیران و ادراکی ، انسووانیفنی هایو تعالی معنوی و توسووعه مهارت ارتقاء (الف

 .های مدیریتیو ارزشیابی و نقش ، نظارت، هدایت، سازماندهیریزیبرنامه هایدر زمینه فناوریو  دانش

 جدید. هایمسئولیت پذیرش کارمندان برایو ی احرفه مدیران ساختن آماده (ب

 

 سامانه آموزش مدیران

ساختار و روش     سامانه آموزش، مجموعه اهداف،  ست که از      های اجرایی آموزش و تربیت مدیران حرفهمنظور از  سی ا سیا ای و 

 شود.طریق آن برنامه آموزش مدیران در سطوح مختلف طراحی و اجرا می

 

 برنامه آموزش مدیران

شی  مجموعه دوره  سامانه آموزش و اهداف      ها و اقدامات آموز ساس  ست که برا شی مدیران در دو   وهدفمند ا راهبردهای آموز

 شود.بخش تربیت مدیر و آموزش مدیران طراحی و اجرا می
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 1قبل از انتصاب() برنامه تربيت مدیران
سعه   مجموعه برنامه به شی و تو سان و      به کهشود  می ای اطالقهای آموز شنا سعه کار ستعد  مدیرمنظور پرورش و تو به   ارتقاءان م

 .شودای طراحی و اجرا میهای مدیریت حرفهپست

صاب مدیران: آموزش  سعه  هایها و فعالیتمجموعه آموزش به های حين انت ستای  که شود می ای اطالقتو تعالی معنوی و  در را

، طراحی و در دوران و فنی ، ادراکیانسوووانی هایمهارت افزایی و توسوووعهو بصووویرت بهبود نگرش هایدر زمینه ی مدیراناحرفه

انه و برنامه آموزش مدیران در طول  ها براساس سام. طی این آموزششودای و سیاسی اجرا میتصدی پست مدیریتی مدیران حرفه

 است.ای الزامیدوره خدمت مدیریتی مدیران سیاسی و حرفه

سازی،  ایجاد زمینه تعالی معنوی: ست که از طریق افزایش معرفت دینی و     های خود سازندگی معنوی برای افراد ا شد اخالقی، و  ر

 گردد.ها و معرفت دینی به قلب آنان حاصل میها و دانستنیتعمیق آگاهی

صیرت ایجاد زمینه ای:تعالی حرفه سعه مهارت های بهبود نگرش و ب ستگی   ها، نقشافزایی و تو شای های الزم برای های مدیریتی و 

  .انجام وظایف مدیریتی

های مدیریت سوویاسووی  اسووتثناء سوومتهای اجرایی، به های مدیریتی و سوورپرسووتی دسووتگاهتمامی عناوین پسووت ای:مدیران حرفه

  شوند.ای تلقی میقانون مدیریت خدمات کشوری و همتراز آنان، مدیران حرفه 71موضوع ماده 

ها،  های اجرایی نظیر مدارس، بیمارستان شامل مدیران آن دسته از واحدهای عملیاتی یا اجرایی دستگاه    ای عملياتی:مدیران حرفه

ای و مراکز نگهداری معلولین هسوووتند که تولید، تأمین و ارائه خدمات اصووولی و نهایی       ها، مراکز فنی و حرفهها، موزهورزشوووگاه 

 دستگاه را به عهده دارند.

های مدیریتی ها، بخشووداران و معاونین آنها، و سوومتمل روسووای ادارات، سوورپرسووتان، روسووای گروه شووا ای پایه:مدیران حرفه

   .سطحهم

سازمان     ای ميانی:مدیران حرفه سای  سات  ها و شامل مدیران کل و معاونین، فرمانداران و معاونین، معاونین رو س دولتی، مراکز  مؤ

 .سطحهای مدیریتی هممستقل و سمت

های مدیریتی دولتی، مراکز مستقل و سمت   مؤسسات  ها و ها، روسای سازمان  شامل مدیران عامل شرکت   ارشد:  ایمدیران حرفه

 .سطحهم

انتخاب  23/03/1390مورخ  6643/206نامه شماره تصویب 4و  3کلیه کارشناسانی که شرایط ماده  شغلی: ارتقاءكارشناسان در مسير 

 شود.فهرست آنان در بانك اطالعات مدیران دستگاه ثبت شده و یا میای را داشته و و انتصاب مدیران حرفه

                                                                            

ساس   -1 شماره     «2-1بند »برا شنامه  ستگاه       04/11/1396مورخ  1657363بخ شور، د ستخدامی ک ستگی   سازمان اداری و ا شای های عمومی مدیریتی های اجرایی موظفند 

مورخ   11851/93/206شوووماره نامه تصوووویبموضووووع  ،های اجراییدسوووتگاهیران را براسووواس شووورایط مندرج در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دکارمندان و م

 از طریق کانون ارزیابی مورد سنجش قرار دهند. ،به سطوح بعدی مدیریتی ارتقاءشورای عالی اداری، قبل از انتصاب و یا  05/09/1393
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شمول  ضوع ماده      : دامنه  سی مو سیا شوری و مدیران حرفه  71تمامی مدیران  سطوح  قانون مدیریت خدمات ک   عملیاتی،ای در 

شوورای عالی    23/3/1390مورخ  6643/206نامه شوماره  تصوویب  4و  3پایه، میانی و ارشود و همچنین کارشوناسوان موضووع ماده     

 شود.موضوع انتخاب و انتصاب مدیران( مشمول سامانه و برنامه آموزش مدیران می) اداری

 

 ایهای آموزشی مدیران حرفهبرنامه
 

 ارشد ميانی پایه های آموزشی قبل از انتصاببرنامه

ی آموزشی مدیران براساس هادوره

 هاشایستگی

براساس نتایج حاصل از ارزیابی  های عمومی مدیریتهای شایستگیآموزش

 های اختصاصی مدیریتهای شایستگیآموزش شود.ها مشخص میدر کانون

 ارشد ميانی پایه های آموزشی حين انتصاب مدیرانبرنامه

 ی آموزشی مشترک مدیرانهادوره

 96 152 130 یتهای آموزشی تخصصی مدیردوره

 108 108 96 های تعالی معنویآموزش

    دستگاهی() صاصی سطح پیشرفتههای آموزشی اختدوره

 

  1های اجراییبرنامه آموزش و تربيت مدیران آینده دستگاه
گرایی و دانش»العالی( مبنی بر  مدظله  ) های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری   سووویاسوووت   «4بند  »در راسوووتای اجرای   

قانون مدیریت خدمات کشوری    «115 ماده -11بند » و به استناد « مدیران ارتقاءساالری مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و    شایسته  

ح نظام اداری،  برنامه مدیریت سوورمایه انسووانی نقشووه راه اصووال «7بند »( قانون یاد شووده و نیز تکلیف مقرر در 56) و در اجرای ماده

 20/1/1393مورخ  560/93/206شماره  به  جمهور محترمتوسط رئیس  «های اجراییبرنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه »

 ابالغ شده است.

 

 تعاریف

 اجرایی است.های نیاز دستگاه ای موردهمنظور پرورش و توسعه مدیران حرفهای عمومی مدیریت بهفرآیند توسعه شایستگی برنامه:

دهد شود که به یك فرد امکان میشده از سوی معاونت اطالق میهای تعیینها و نگرشای از دانش، مهارتبه مجموعه: شایستگی

 آمیز انجام دهد.طور موفقیتبه سطوح باالتر، به ارتقاءتا بتواند وظایف مدیریتی را پس از احراز پست مدیریت و یا 

ها و ارزیابی وضع موجود افراد، کمبودهای دانشی، مهارتی ای است مستند که براساس شایستگینگاره (:Profile) نيمرخ شایستگی

 دهد.شان مینبه سطوح باالتر،  ارتقاءهای مدیریتی و یا و نگرشی آنان را برای آمادگی پذیرش پست

ها مبنای شاخص هستند که طی فرآیندی رسمی و بردولتی و غیردولتی( توسط معاونت ) شدهصالحیت تأییدمراکز  كانون ارزیابی:

های های کارمندان و تعیین میزان توان بالقوه آنان برای احراز پستمعاونت نسبت به ارزیابی شایستگی تأییدو ابزارهای مورد 

 نمایند.مدیریتی اقدام می

ها، مراکز فنی و ها، موزهها، ورزشگاه رستان بیماهای اجرایی نظیر مدارس، آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه     واحد عملياتی:

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

 شود.می گیرند، اطالقهای اجرایی که در زمره تعریف واحد عملیاتی قرار نمیبه آن دسته از واحدهای دستگاه واحد ستادی:

                                                                            

 شورای عالی اداری 05/09/1393مورخ  11851/93/206شماره نامه تصویب -1
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ست  ای:مدیریت حرفه ستگاه تمامی پ ست   های مدیریتی د ستثناء پ سی مندرج در ماده    های اجرایی به ا سیا قانون  71های مدیریت 

 .یمدیریت خدمات کشور
 

 1ایحرفه های عمومی مدیراندستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی

ستورالعمل    ساس این د ستگی    ،برا ستگی عمومی مدیران حرفه     های عمومی مدیران حرفهشای شای سعه  ستگی     ای، تو شای ای و مدل 

 ای معرفی شده است.عمومی مدیران حرفه
 

 2های آموزشی كاركنان دولتاحراز صالحيت تدریس و اجرای برنامه تربيت مدرسان دورهدستورالعمل نحوه 

های آموزشوووی  مندی از مدرسوووان واجد صوووالحیت تدریس در دورهم برای بهرهمنظور ایجاد بسوووترهای الزاین دسوووتورالعمل، به

 کارکنان دولت ابالغ شده است.

 

 نظام آموزش كاركنان دولت های مرتبط با نکات مهم بخشنامه

سرمایه انسانی  کمیته یهتأییدهای شغلی، باید در رتبه ارتقاءی آموزشی کارکنان برای هادورههای اجرایی در احتساب دستگاه -1

 با رعایت موارد اعالم شده در بخشنامه( اخذ نمایند.) را

درسانی که مهای کارکنان دولت از شده موظفند برای ارائه آموزشصالحیت تأیید مؤسساتهای اجرایی و مراکز و دستگاه -2

 استفاده کنند. ،گواهینامه صالحیت تدریس دارند

تفکیك ستاد و واحدهای استانی، براساس الزامات خود را بهساالنه  یهای آموزشبرنامهمشخصات های اجرایی موظفند دستگاه -3

وضوع پیوست ، م«های اجراییهای آموزشی ساالنه دستگاهدستورالعمل تهیه و تصویب برنامه»در بینی شده و فرآیندهای پیش

ا امضای باالترین دستگاه ب رمایه انسانیس کمیته، پس از تصویب 14/11/1392مورخ  18819/92/200بخشنامه شماره  «2شماره »

 مقام مسئول نیروی انسانی، جهت ارزیابی به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.

ریزی اساس برنامههای اجرایی مکلفند برنامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاهآیین 3به استناد ماده  -4

جه سنواتی دستگاه های سرانه ابالغی، اعتبارات آموزشی و بهسازی منابع انسانی را تعیین و در بودساالنه آموزشی و شاخص

 بینی نمایند.پیش

ها ای این دورهاثربخشی اجر ارتقاءهای مورد نظر و مومی مدیران مبتنی بر شایستگیعهای مدیریتی آموزشاهمیت با عنایت به  -5

ریزی و اجرای های اجرایی سطح ملی و استانی، برنامهزشی استاندارد در کلیه دستگاهاز طریق استفاده از محتوا و مواد آمو

های های آموزش و پژوهشمدیریتریت دولتی و ای صرفاً بر عهده مرکز آموزش مدیدیران حرفههای آموزشی مصوب مدوره

قانون مدیریت  «71»اسی )مقامات موضوع ماده ها، آموزش مدیران سیریزی استانمان مدیریت و برنامهنگری سازتوسعه و آینده

های های آموزشی توجیهی بدو خدمت بر عهده دستگاهخدمات کشوری( بر عهده مرکز آموزش مدیریت دولتی و اجرای دوره

ریت و سازمان مدی نگریهای توسعه و آیندهژوهشپهای آموزش و مدیریتاجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی و 

 باشد.ها میریزی استانبرنامه

                                                                            

 سازمان اداری و استخدامی کشور 04/11/1396مورخ  1657363شماره  بخشنامه -1

 سازمان اداری و استخدامی کشور 29/08/1397مورخ  464185بخشنامه شماره  -2



  

15 

 

 های انگيزشی آموزشوكارهاهای آموزشی، امتيازات و سازواهينامهگ

 شوند: بندی میبه دو دسته زیر طبقه های آموزشیگواهینامه 

 نوع اول هایگواهينامه-1

  گردد.اعطا می کنندگانشرکت به مدتکوتاه آموزشی هایها یا پودماناز دوره هر یك در پایان هایی کهگواهینامه

 

 های نوع دومگواهينامه-2

 د.فوق لیسانس، برخوردار شون دیپلم، لیسانس ویای استخدامی نظیر فوقتوانند از مزاهایی که دارندگان آن میگواهینامه

 باشد و گواهینامه تخصصی( می1) سطحپژوهشی و  سطوح گواهینامه آموزشی نوع دوم: مهارتی، تخصصی و تخصصی -2-1

 1شده است.( از نظام آموزش کارمندان دولت حذف 2) پژوهشی سطحو 

عنوان مدرک پایه( و دیگر به) بودن مدرک تحصيلی رسمی با ارزش علمی در صورت داراعطای گواهینامه نوع دوم ا -2-2

 پذیر است.در طول خدمت برای هر کارمند امکان صرفاً یکبارشرایط الزم 

شماره  پژوهشی از تاریخ ابالغ بخشنامهو سطوح مهارتی، تخصصی و تخصصی  یهای نوع دوم در تمامصدور گواهینامه -2-3

 .امتیاز الزم است حدنصابمنوط به شرکت افراد واجد شرایط در آزمون جامع و کسب  14/11/1392مورخ  18819/92/200

های عمومی و فرهنگی مصوب باشد. تواند آموزشاخذ گواهینامه نوع دوم میها برای پنجم کل آموزشحداکثر یك -2-4

 های آموزشی نوع دوم قابل احتساب نیست.های توجیهی بدو استخدام برای گواهینامهآموزش

 شی نوع دوم قابل احتساب نیست.های توجیهی بدو استخدام برای گواهینامه آموزآموزش -2-5

 

 ومهای نوع دانواع گواهينامه

 سطح یک ـ پژوهشی تخصصی تخصصی مهارتی مدارک و شرایط اخذ مدرک نوع دوم

 لیسانس فوق دیپلم متوسطه دیپلم مدرک تحصیلی پایه

 ساعت 160 ساعت 200 ساعت 200 حداکثر آموزش قابل قبول در یك سال

 ساعت 160 ساعت200 ساعت 240 حدنصاب ساعات آموزش عمومی و فرهنگی

 ساعت 640 ساعت 800 ساعت 960 ساعات آموزش شغلی/مدیرانحدنصاب 

 کل ساعات آموزش

 بدون احتساب سطح قبل() 
 ساعت 800 ساعت 1000 ساعت 1200

 سال 5 سال 5 سال 6 تظار(زمان ان) ی زمانی حداقلطی آموزش در دوره

 تحقیقات و پیشنهادها، ابتکارات، مقاالت

 ...(سرمایه انسانیکمیته  تأییدبا ) 

ساعت قابل  200تا 

 قبول و کسر از کل

ساعت قابل  200تا 

 قبول و کسر از کل

ساعت قابل قبول و کسر  200تا 

 از کل

 دارد دارد دارد آزمون جامع

 یك طرح در زمینه شغلی --- --- ارائه تحقیق

 لیسانسفوق لیسانس کاردان یبا مدارک دانشگاه نوع دوم شدن مزایای اخذ مدرک همتراز

 

                                                                            

 14/11/1392مورخ  18819/92/200اصالحیه نظام آموزش کارمندان دولت به شماره  12ماده  -1
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 فرآیند اجرایی صدور گواهینامه های نوع دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اجراییمراحل آموزش در دستگاه

 گردد.ها و تعیین اهداف میشامل تدوین استراتژی الف( سياستگذاری:

آموزش ببیند؟ چه نوع آموزشی برای گردد. چه کسی باید شامل تعیین نوع و مقدار آموزش به تفکیك پرسنل می ب( نيازسنجی:

 رفع نیاز در داخل و خارج سازمان؟

تعیین  -1شامل تمامی اطالعات موجود در یك دوره آموزشی و چگونگی اجرای آن است که عبارتند از:  ج( طراحی آموزشی:

  ،روش آموزش -6 ،فناوری آموزش -5 ،محتوای آموزش -4 ،اهداف آموزشی -3 ،های آموزشیسرفصل -2، عناوین آموزشی

 .ویژگی مدرسان -9 ،روش ارزشیابی – 8 ،کنندگانشرایط شرکت -7

های ها، زمانبندی اجرا، منابع مورد نیاز و مالک، روشکنندگانشرکتبرگیرنده اهداف، انتظارات،  در آموزشی: ریزید( برنامه

 ارزشیابی است.

قبل از آموزش، حین آموزش، پس از ) های آموزشیاجرای برنامه های الزم برایشامل پشتیبانی ( مدیریت اجرایی آموزش:ـه

 گردد. آموزش( می

 های اجرایی استانتشکيل پرونده و بررسی توسط دستگاه

ارسال به كميته سرمایه انسانی سازمان متبوع جهت بررسی و 
 تأیيد در شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه

 ارسال به سازمان اداری و استخدامی كشور 
 نفره 3در كميته  جهت تأیيد نهایی

 شرایط در آزمون جامع  شركت افراد واجد
 )در مركز آموزش مدیریت دولتی( پس از تأیيد نهایی

صدور گواهينامه نوع دوم توسط مركز آموزش مدیریت دولتی پس از پذیرفته شدن در آزمون 
ز موفقيت پس ا 1جامع )برای سطوح مهارتی و تخصصی( و صدور گواهينامه تخصصی پژوهشی سطح 

 مون جامع و گذراندن طرح پژوهشی شغلی در دستگاهزدر آ
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ها و اسووتانداردهای از قبل تعیین  گیری نتایج آموزش از طریق مالکشووامل اندازی و( ارزشــيابی و پایش و بهبود فرآیند آموزش:

وری و کارآیی سازمان  کارکنان و یا افزایش بهرهگذاری سازمان در امر آموزش موجب بهبود عملکرد  گردد. آیا سرمایه شده می 

 شده است؟

ستگاه * سا د صلی و فرعی      سهای اجرایی موظفند برا ستمی، آموزش و معیارهای ا سی شنامه(،     «3» مندرج در ماده) مدل  بخ

مورد ، طور کلی کیفیت فرآیند آموزش را براسووواس پرسوووشووونامه ارزیابی آموزش        فرآیندهای اجرایی، سووواختار آموزش و به     

 ارزیابی قرار داده و نقاط قابل بهبود را شناسایی و اصالحات الزم را انجام دهند.خود

( بخشنامه   1) های اجرایی در بخش پایانی پیوست شماره  پرسشنامه ارزیابی معیارهای اصلی و فرعی آموزش در دستگاه     نکته:

 درج گردیده است. 14/11/1392مورخ 

های الف، ب، ج و فرم »های آموزشی ساالنه کارمندان خود را در قالب   مشخصات کلی برنامه  های اجرایی مکلفند دستگاه *

سخه  «د صوب     ای از برنامهتکمیل و ن ساالنه م شی  ستانی( را پس از    ) های آموز سانی    تأییدستادی و ا سرمایه ان ستقر در   ) کمیته  م

 کشور ارسال نمایند. اداری و استخدامیگاه، به سازمان سازمان مرکزی متبوع( با امضای باالترین مقام مسئول آموزش دست

 

 اهم الزامات

 های عمومی و اختصاصی، مدیریتی و عمومیرعایت نسبت آموزش -1

 های سازمانی و شغلی با رویکرد مهارتی و کاربردیتمرکز بر آموزش -2

 تمرکز بر کیفیت به جای کمیت -3

 گردد.های با ارزش استخدامی میمنجر به اعطای گواهینامه های بلندمدت کهو یا پودمان هادورهممنوعیت برگزاری  -4

 ساعت برای کارمندان(  40ساعت برای مدیران و  60) شده برای کارمندان و مدیران بینیپیشرعایت سرانه آموزشی  -5

 

 ساعت آموزش –نحوه محاسبه نفر   

 كنندگان دورهشركت ها در تعدادهای میزان ساعت هر یك از دورهضربمجموع حاصل

 

 نحوه محاسبه سرانه آموزش کارکنان

 ی آموزشی کارکنان تقسیم بر تعداد کل کارکنانهادورهساعت  –مجموع نفر 

 نحوه محاسبه سرانه آموزش مدیران 

 ی آموزشی مدیران تقسیم بر تعداد کل مدیرانهادورهساعت  –مجموع نفر 

 فرآیند نيازسنجی آموزشی



  

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضروری نيست:  «ب»و  «الف»های های آموزشی زیر در فرمها و پودماندوره بينیپيش

 آموزش واحدهای استانی برسد. تأییدها قبل از اجرا باید به اینگونه دوره. های مرتبطو کارگروه های مصوب شورای فنیدوره -1

 مور گزینش و حراستأهای شغلی مهای مرتبط با رشتهدوره -2

 های آموزشی خارج از کشورها و دورهبورس -3

هایی که مجوز آنها توسط دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دوره -4

 شود.شاغالن ذیربط در این وزارتخانه صادر می

 

 فرآیند ثبت نام در دوره آموزشی
 ی آموزشی به صورت فردیهارهدودر الف( ثبت نام 

 ( ارائه معرفی نامه از سوی دستگاه اجرایی متبوع مبنی بر شرکت در دوره آموزشی با ذکر کد ملی1 -الف

 ضمیمه تقویم آموزشی( ) ( تکمیل فرم ثبت نام2 -الف

 های اجراییهای آموزشی ساالنه مورد نیاز کارمندان و مدیران توسط ستاد مرکزی دستگاهشناسایی دوره

ها به صورت ملی، اعالم به واحدهای استانی برای نیازسنجی فردی و مشخص شدن قلمرو جغرافیایی اجرای دوره

 ستادی و استانی به تفکیك مدیران، سرپرستان و کارمندان 

 تصویب در کمیته اجرایی آموزش وهای اجرایی استان های الف، ج و د توسط دستگاهتکمیل فرم

 های مذکور به شورای راهبری توسعه مدیریت )مستقر در سازمان مرکزی متبوع( ارسال فرم

توسط ستاد  (فرم ب)س استانی براسا واحدهایهای الف و اعالم به های فرماحصاء سهم واحدهای استانی بر مبنای داده

 دستگاه اجرایی
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تقویم به شماره حساب ی آموزشی مندرج در این هادوره( ارائه اصل فیش واریزی شهریه براساس مفاد جدول شهریه 3 -الف

به نام سازمان مدیریت و  ......................................شعبه  .............................نزد بانك  .............................................................. جاری

 ......................................ریزی استان برنامه

 

 هینام در دوره آموزشی به صورت گروثبت (ب

ای مکتوب ضمن درخواست برگزاری دوره، نسبت به معرفی فراگیران ( دستگاه اجرایی متقاضی موظف است طی نامه1-ب

 اقدام نماید.

ماره ی آموزشی مندرج در این تقویم به شهادورهمفاد جدول شهریه  براساس( پرداخت شهریه دوره توسط دستگاه اجرایی 2-ب

به  برنامه و بودجه کشوربه نام سازمان  مرکزی شعبهبانك ملی  نزد بانك 4001004503025663شماره حساب: حساب جاری 

Iشماره شبا:  R700100004001004503025663  :393004561102500000000000000061و شناسه پرداخت  

 .استان قبل از برگزاری دوره نگریآیندهی توسعه و هاپژوهشو ارائه آن به مرکز آموزش و 

شود، دستگاه مربوط موظف است شهریه دوره ی آموزشی که برای آنها قرارداد آموزشی تنظیم میهادوره( در مورد 3-ب

ی توسعه و هاپژوهشهای مورد درخواست را براساس مفاد قرارداد پرداخت کرده و فیش واریزی را به مرکز آموزش و یا دوره

 ان تحویل دهد.است نگریآینده

 

 شرایط ثبت نام (ج 

تناسب شغل مورد تصدی با نوع دوره آموزشی( توسط فراگیران و ) های آموزشیکنندگان در دورهرعایت شرایط شرکت -1

 های اجرایی الزامی است..دستگاه

نگری توسعه و آیندهی هاپژوهشمدیریت آموزش و ، نام در دوره، در صورت به حدنصاب رسیدن جهت برگزاری دورهپس از ثبت -2

نماید. در صورتی که کالس به حدنصاب الزم جهت استان، زمان قطعی دوره را به رابط آموزشی دستگاه اجرایی مربوطه اعالم می

 تشکیل نرسد وجوه دریافتی طبق جدول استرداد شهریه مندرج در این تقویم از سوی مدیریت پرداخت خواهد شد.

 ها اولویت پذیرش فراگیران با افرادی است که مدارک ثبت نام را در موعد مقرر ارائه نمایند.سبا توجه به محدودیت ظرفیت کال -3

های آموزشی در صورت وجود تقاضا و به حدنصاب رسیدن تعداد متقاضیان ، سایر دورهبینی شدههای پیشعالوه بر دوره -4

 های استان برگزار خواهد شد.آنها در محل هر یك از شهرستان

آموزش و مدیریت  باشد . بدیهی استنام افراد جهت شرکت در دوره آموزشی منوط به واریز شهریه دوره میثبت قطعیت -5

از پذیرش افرادی که قبل از شروع دوره، شهریه خود را پرداخت نکرده باشند معذور خواهد  نگریآیندهی توسعه و هاپژوهش

 بود.
 

 انضباطیـ مقررات آموزشی 

از مقررات   ییها کنندگان و رابطین محترم آموزش را به بخش   از هرگونه مشوووکالت احتمالی توجه شووورکت     منظور جلوگیری به 

 .میینمایمدت جلب مکوتاه یهاآموزشی دوره

شرکت  -1 سازمان خود تلقی م کلیه  صوص مأمور  ،شوند یکنندگان در طول دوره به عنوان مأمور از    یهاتیلذا غیبت درخ

 .گرددیاداری مجاز تلقی نم
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  است.آموزشی طبق برنامه اعالم شده الزامی  یهاتیدر تمامی فعال کنندگانشرکتحضور  -2

بیش از   نباید ؛اسوووت نگریی توسوووعه و آیندههاپژوهشو  آموزش مرکزحداکثر غیبت مجاز که تشوووخیص آن بر عهده  -3

 صورت فراگیر حق شرکت در آزمون را نخواهد داشت.  ساعات آموزشی باشد در غیر این 10/1

 :دشومیدر موارد زیر غیبت فراگیر موجه محسوب 

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

 نگریی توسعه و آیندههاپژوهشو مرکز آموزش مترقبه مستند به دالئل و مدارک با تائید حادثه غیر . 

 کننده اعالم خواهد شد.اجرایی معرفی یهاکنندگان در پایان دوره به دستگاهساعات غیبت شرکتمجموع  -4

 است.امتیاز  100از  60های آموزشی ها یا پودماندوره برای همهحداقل نمره قبولی  -5
 

 مقررات و ضوابط صدور گواهينامه پایان دوره

 باشد.منظم فراگیران در کالس، مطابق مدت زمان دوره آموزشی میمنوط به حضور ، شرکت در آزمون پایان دوره آموزشی -1

 :توجه

لیست حضور و غیاب ارائه شده از سوی مدرس براساس ضوابط آموزشی مرکز ها، کالسمبنای میزان حضور فراگیر در   -

 باشد.می

 موجب حذف فراگیر از دوره خواهد شد.، غیبت بیش از حد مجاز در کالس  -

توانند با ارائه آموزشی که در زمان مقرر، موفق به شرکت در آزمون پایان دوره نشوند، تنها در موارد زیر می یهادورهفراگیران  -2

 :درخواست، در آزمون مجدد شرکت نمایند

 فوت بستگان درجه یك فراگیر -

 موریت اداری با ارائه نامه از رئیس دستگاه محل خدمتأاعزام به م -

روز پس از تاریخ برگزاری آزمون اصلی خواهد بود، بدیهی  15فراگیران مشمول، حداکثر طی برگزاری آزمون مجدد برای  توجه:

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

یران موظفند نسبت به تحویل تحقیق( برای ارزشیابی دوره تعیین شده باشد، فراگ) در مواردی که از سوی مدرس، کار عملی -3

 کار عملی در مهلت تعیین شده از سوی مدرس، اقدام کنند.

باشد. بدیهی قابل پذیرش می، حداکثر تا یك ماه از تاریخ پایان دوره آموزشی، تحقیق( به مرکز) تأخیر در تحویل کار عملی توجه:

 از دوره حذف خواهد شد.است پس از گذشت این مهلت، به علت بسته شدن پرونده کالس فراگیر 

درصد  60گواهینامه دوره آموزشی صرفاً برای فراگیرانی صادر خواهد شد که بیش از حد مجاز غیبت نداشته باشند و حداقل  -4

 را کسب کنند. تحقیق() امتیاز آزمون پایان دوره یا کار عملی
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 1399های آموزشی در سال شهریه دوره
تعیین شهریه و  کمیته 27/12/1398جلسه مورخ  همصوب، براساس 1399آموزشی در سال و تعرفه خدمات ها میزان شهریه دوره

 باشد:شرح جدول زیر میبه ،کمك

 های آموزشیشهریه دوره -الف

 عنوان دوره ردیف
 ميزان شهریه

 )ریال به نفرساعت(

 000,50 توجیهی بدوخدمت 1

 000,75 گی و اجتماعی(اطالعات و فرهنهای عمومی، فناوری عمومی )توانمندی 2

 000,80 شغلی )مشاغل عمومی( 3

 000,150 مدیران 4

 1های تربيت مدرستعرفه تعيين صالحيت و شهریه دوره -ب

 باشد:شرح جدول زیر مین، بههای مربوط به تعیین صالحیت مدرساتعرفه

 مشموالن ریال(تعرفه )به شرح خدمت ردیف

 تمامی متقاضیان 1.000.000 بررسی مدارک و مستندات متقاضیانتشکیل پرونده و  1

 2.000.000 صدور گواهینامه مدرسی و احراز صالحیت موضوعی تدریس 2
الف( /4فقط مشموالن تبصره بند )

 دستورالعمل نحوه احراز صالحیت تدریس

 تربیت مدرسهای هکنندگان در دورشرکت 300.000 نفرساعت( های تربیت مدرس )هردوره 3

الف /4 تبصره بند»جدول فوق(، صرفاً از متقاضیان مشمول  2تعرفه مربوط به صدور گواهینامه مدرسی )موضوع ردیف 

ها(، دارندگان یش، شامل: اعضای هیأت علمی، معلمان، دارندگان مدارک تحصیلی در رشته علوم تربیتی )کلیه گرا«دستورالعمل

آموزش و مدیریت نظر، در صورت تشخیص و تأیید جی و سایر افراد صاحبگواهینامه مدرسی از مراجع معتبر داخلی و خار

های تربیت مدرس ، که از شرکت در تمام یا بخشی از دورهریزی استاننگری سازمان مدیریت و برنامههای توسعه و آیندهپژوهش

ی تربیت مدرس هستند، از پرداخت هاگردد. متقاضیانی که ملزم به شرکت در تمامی عناوین دورهشوند، دریافت میمعاف می

 باشند.تعرفه موضوع این بند، معاف می

                                                                            

 سازمان اداری و استخدامی کشور 29/08/1397مورخ  464185موضوع بخشنامه شماره  -1
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 تذكرات مهم

های عمومی، فناوری اطالعات و های توجیهی بدو خدمت، عمومی )توانمندیحدنصاب الزم برای تشکیل کالس در دوره -1

 نفر است. 20حداقل های مدیران، نفر و در دوره 25فرهنگی و اجتماعی( و شغلی )مشاغل عمومی(، حداقل 

تواند با توجه به وضعیت منابع اعتباری میریزی استان نگری سازمان مدیریت و برنامههای توسعه و آیندهآموزش و پژوهشمدیر  -2

های عمومی، فناوری های آموزشی توجیهی بدو خدمت، عمومی )توانمندیهای اجرایی، به تشخیص خود در شهریه دورهدستگاه

های تربیت مدرس، درصد، و در شهریه دوره 25رهنگی و اجتماعی(، شغلی )مشاغل عمومی( و مدیران، حداکثر تا اطالعات و ف

 درصد، کاهش یا افزایش منظور نماید. 35حداکثر تا 

، درخصوص 18/08/1390مورخ  20549/200و بخشنامه شماره  30/01/1390مورخ  1834/200بخشنامه شماره  5به استناد بند  -3

های آموزشی، همراه داشتن و استفاده از منابع مصوب )ابالغی از طرف مرکز آموزش د و محتوای آموزشی مورد نیاز دورهموا

های آموزشی، برای فراگیران و مجریان الزامی است و هزینه تهیه منبع مصوب هر یك از مدیریت دولتی( برای هر یك از دوره

 گردد.شهریه همان دوره اضافه می شود، بهها که توسط مجریان تهیه میدوره

های اجرایی دولتی که به صورت اختصاصی برگزار شود، در مرکز استان، ها و دستگاههای مورد درخواست سازمانشهریه دوره -4

 ( برابر آن است.5/1ها، معادل یك و نیم )های مذکور )مندرج در جدول فوق( و در شهرستانبرابر با شهریه دوره

های محلی غیردولتی که به صورت اختصاصی برگزار شود، در مرکز استان، معادل های مورد درخواست سازماندورهشهریه  -5

 ( برابر آن خواهد بود.2ها، معادل )های مذکور )مندرج در جدول فوق( و در شهرستان( برابر شهریه دوره5/1یك و نیم )

های عمومی، شامل هزینه برگزاری دوره و طالعات، برابر شهریه مصوب دورههای آموزشی فناوری اشهریه اعالم شده برای دوره -6

 ریال خواهد بود. 200.000آید، هزینه برگزاری آزمون هر مهارت تا سقف اخذ آزمون است. در مواردی که صرفاً آزمون به عمل می

، کالس آنالین )وبینار( LMSهای مختلف )الکترونیکی و از طریق سامانه های آموزشی غیرحضوری که به شیوهشهریه دوره -7

گرفته برای تولید محتوا و آزمون، نوع دوره، گستره مخاطبان و سایر عوامل های صورتشود، براساس میزان هزینهبرگزار می( …و 

، «ریزی استاننگری و تأیید رئیس سازمان مدیریت و برنامههای توسعه و آیندهزش و پژوهشمدیر آمو»تأثیرگذار، به تشخیص 

 محاسبه و دریافت خواهد شد.

کننده )طرف قرارداد( های آموزشی که به صورت اختصاصی و با استفاده از امکانات دستگاه اجرایی درخواستدر مورد دوره -8

تواند با حفظ حق نظارت میریزی استان نگری سازمان مدیریت و برنامهای توسعه و آیندههمدیر آموزش و پژوهششود، برگزار می

 د:شرح زیر، اعمال نمایصد تخفیف بهدر 60گیری از امکانات دستگاه مربوط، حداکثر تا و صدور گواهینامه، به ازای بهره

 درصد قابل كاهش از كل مبلغ قرارداد امکانات در اختيار ردیف

 %20 آموزشیفضای  1

 %5 پذیرایی 2

 %5 لوازم مصرفی 3

 %30 التدریسحق 4
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 های آموزشی، به شرح زیر است:کنندگان در دورهشرایط استرداد شهریه شرکت -9

 مبلغ قابل استرداد علت استرداد ردیف

 مبلغ شهریه %90 واجد شرایط نبودن داوطلب 1

 پرداختیاضافه  %100 اضافه پرداختی توسط داوطلب 2

 شود.میزان شهریه کسر و مابقی مسترد می %20تا  روز تا برگزاری دوره 15انصراف داوطلب بیش از  3

 شود.میزان شهریه کسر و مابقی مسترد می %30تا  روز تا برگزاری دوره 15انصراف داوطلب کمتر از  4

 قابل استرداد نیست. انصراف داوطلب پس از شروع دوره 5

 مبلغ شهریه %100 تشکیل دورهعدم  6

نگری سازمان های توسعه و آیندهمدیر آموزش و پژوهشجدول فوق،  4و  3های مرجع تشخیص مبلغ قابل استرداد در ردیف

نام، به اطالع نام درج و هنگام ثبتباشد. ضروری است شرایط استرداد شهریه، در پشت فرم ثبتمی ریزی استانمدیریت و برنامه

 کنندگان برسد.شرکتتمامی 
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 دولتن منداكار های آموزشیدورهمشخصات 

 

 توجيهی بدو خدمتهای آموزشی دوره -1

 مالحظات ساعت() مدت زمان عنوان پودمان/ دوره ردیف

  12 ایران آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسالمی 1

 دستگاه محل خدمت :مجری 6 ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمتموریتأآشنایی با م 2

  16 قانون مدیریت خدمات کشوری 3

  12 ثر در سازمانؤفرهنگ سازمانی و ارتباطات م 4

  12 مسألهکار تیمی و حل  5

  12 های اسالمی در نظام اداریای مبتنی بر آموزهاخالق حرفه 6

  یك ماه دوره کارورزی -

 

 :های مهمیادآوری *

صورت اجرای شود. در غیر اینساعت محاسبه می 70ها توسط دفتر، شهریه آن بر مبنای این دورهدرصورت برگزاری کل  - 1

ردیف دو این مجموعه توسط دستگاه اجرایی محل خدمت خواهد بود و گواهینامه آن نیز توسط دستگاه اجرایی مربوط صادر 

 .ساعت صادر خواهد شد 64خواهد شد و شهریه و گواهینامه دوره بر مبنای 

 است.الزامی  هاالورود و قراردادیبرای کارکنان جدید هادوره طی این -2

 گواهیبینی شده ملزم به ارائه های آموزشی پیشکارمندان جدیداالستخدام عالوه بر طی دورهها بخشنامه این دوره 5طبق بند  -3

 «روانخوانی و روخوانی قرآن کریم» آموزشصورت باید دوره باشند. در غیر اینمی «آموزش قرآن کریم»گذراندن دوره آموزشی 

 های آموزشی فرهنگی و اجتماعی( را طی نمایند.دوره) 31/3/1388مورخ  30432/1/200موضوع بخشنامه شماره

ره ودالزم به مدت یك ماه  امتیازهای آموزشی پیش بینی شده و کسب کارمندان جدیداالستخدام باید پس از گذراندن دوره -4

طی نمایند و در پایان دوره گزارشی  مربوطمختلف براساس چك لیست  واحدهایریزی و نظارت دستگاه در کارورزی را با برنامه

 .شوندنمیهای کارورزی را ارائه کنند. کارکنان قراردادی مشمول این بند و آموخته هافعالیتاز 

و دوره کارورزی یك ماهه  نماینداز کل نمره آزمون را کسب درصد  60کنندگان در دوره آموزش توجیهی که به شرکت -5

توانند از مزایای دوره توجیهی اعطا خواهد شد که دارندگان آن می طیاین بخشنامه را بگذراند، گواهی نامه  «7 بند»موضوع 

 مند شوند.ی اجرایی بهرههادستگاهنظام آموزش کارمندان  12ماده  1-3مندرج در جدول 

رئیس امور توسعه منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  17/07/1391مورخ  33297/91/221نامه شماره براساس  -6

صورت حضوری اجرا جمهور )وقت(، با توجه به فلسفه و اهداف دوره آموزشی بدوخدمت، این دوره آموزشی صرفاً باید بهرئیس

 شود.
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 اداری ـ مشاغل عمومی(ی )مشترک شغلآموزشی های دوره -2
 حسابرس و حسابشغلی حسابدار، ذی هایرشته -2-1

 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 اردیبهشت 1/10 12 هاکلیه پست آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن 1

 خرداد 2/10 4 هاکلیه پست قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی 2

3 
قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملك 

 ایهای سرمایهدارایی
 تیر 3/10 8 هاکلیه پست

 مرداد 5/10 8 هاکلیه پست های دولتیقوانین مالی شرکت 4

 شهریور 6/10 30 هاکلیه پست حسابرسی دولتی 5

 شهریور 11/10 24 هاکلیه پست (1) حسابرسی 6

 مهر 12/10 24 هاکلیه پست (2) حسابرسی 7

 مهر 16/10 12 هاکلیه پست قانون تجارت 8

 آبان 17/10 8 هاکلیه پست مراحل تهیه و تنظیم بودجه 9

 آذر 22/10 12 هاکلیه پست حسابداری دولتی اعتبارات هزینه 10

 آذر 23/10 12 هاپستکلیه  ایهای سرمایهحسابداری دولتی اعتبارات تملك دارایی 11

 دی 24/10 6 هاکلیه پست قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 12

 دی 25/10 8 هاکلیه پست قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه 13

 بهمن 27/10 6 هاکلیه پست مقررات اعتبارات اسنادی 14

 اسفند 29/10 6 هاکلیه پست قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 15

 اسفند 41/10 8 هاکلیه پست تنظیم قراردادها 16

 
 اداری كاردان امور ارشناس وكشغلی  هایرشته -2-2

 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 اردیبهشت 1/11 12 هاکلیه پست اتوماسیون اداری() سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه 1

 خرداد 2/11 8 ارزشیابی کارکنان کارکنان ارزشیابی عملکرد 2

 تیر 3/11 16 حقوق مزایا های مستقیمقانون مالیات 3

 مرداد 7/11 12 امور رفاهی ها(قوانین، مقررات و دستورالعمل) امور رفاهی کارکنان 4

 شهریور 11/11 12 هاکلیه پست های اداریسازی مکاتبات و نوشتهخالصه 5

 مهر 14/11 12 هاکلیه پست گیری آنچگونگی اندازهرضایت شغلی و  6

 آبان 15/11 12 حقوق و مزایا آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 7

 آذر 17/11 12 هاکلیه پست قوانین و مقررات استخدامی 8

 دی 18/11 12 هاکلیه پست نویسی در امور اداریگزارش 9

 بهمن 24/11 6 بندی مشاغلطبقه طرح ارزشیابی مشاغل خاص 10

 اسفند 27/11 12 هاکلیه پست ارتباطات سازمانی 11
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 كاردان روابط عمومی شغلی كارشناس و هایرشته -2-3

 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 شناخت افکار عمومی 1
مدیر  -پژوهش و افکارسنجی

 و معاون روابط عمومی
24 1/12 

 اردیبهشت

 ارتباطات مردمی 2
  -مدیر و معاون روابط عمومی

 ارتباط مردمی روابط عمومی
12 2/12 

 خرداد

 تیر 7/12 24 هاکلیه پست هنر خوب نوشتن در روابط عمومی 3

 اصول و آداب تشریفات 4
ها و امور همایش -تبلیغات

 تشریفات -مراسم
24 8/12 

 مرداد

 شهریور 9/12 24 آرشیو آرشیو در روابط عمومی 5

 مهر 11/12 24 مدیر و معاون روابط عمومی روابط عمومی و توسعه 6

 آبان 12/12 12 هاکلیه پست ابط عمومیفرمانی در روپاسخگویی و مشتری 7

 هاها و گردهماییمدیریت همایش 8

 -مسئول امور تبلیغات

امور  -برگزاری مراسم

 تشریفات

18 17/12 

 آذر

 دی 18/12 12 هاکلیه پست روابط عمومینویسی در اصول گزارش 9

 اصول و فنون تبلیغات و دفتر تبلیغاتی در روابط عمومی 10
ری مسئول برگزا -تبلیغات

 وابط عمومیر -مراسم
24 19/12 

 بهمن

 

 1گزینش مسئولشغلی  رشته -2-4

 مالحظات كد دوره ساعت شيوه اجرا عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/13 8 حضوری هاکلیه پست گزینش شناسیآسیب 1

  4/13 12 نیمه حضوری هاکلیه پست آشنایی با احکام اهل سنت 2

  2/13 16 نیمه حضوری هاکلیه پست های ایرانآشنایی با آداب و رسوم قومیت 3

  3/13 16 حضوری هاکلیه پست های روانشناختیآشنایی با آزمون 4

  5/13 16 نیمه حضوری هاپست کلیه آشنایی با تهاجم فرهنگی 5

  6/13 16 نیمه حضوری هاکلیه پست آشنایی با جایگاه والیت فقیه در حکومت اسالمی 6

  7/13 8 حضوری هاکلیه پست (1) آشنایی با سامانه جامع گزینش 7

  8/13 12 حضوری هاکلیه پست (2) آشنایی با سامانه جامع گزینش 8

  9/13 6 حضوری هاکلیه پست ویژه مدیران گزینش() گزینشآشنایی با سامانه جامع  9

  10/13 24 غیر حضوری هاکلیه پست السالم(علیهم) آشنایی با سیره معصومین 10

  12/13 12 نیمه حضوری هاکلیه پست آشنایی با قانون اسالسی جمهوری اسالمی ایران 11

12 
 بر ضوابطبا تأکید ) آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

 و مقررات استخدام(
 13/13 12 حضوری هاکلیه پست

 

  14/13 16 حضوری هاکلیه پست های حقوقیآشنایی با قوانین و رویه 13

                                                                            

 ت عالی گزینش است.أها با هیمسئولیت اجرای این دوره -1



  

27 

 

 مالحظات كد دوره ساعت شيوه اجرا عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  11/13 12 حضوری هاکلیه پست های نوظهورآشنایی با مذاهب اسالمی و فرقه 14

  15/13 12 حضوری هاکلیه پست آشنایی با مراجع قضائی 15

  16/13 12 نیمه حضوری هاکلیه پست (1) احکام و استفتائات 16

  17/13 12 نیمه حضوری هاکلیه پست (2) احکام و استفتائات 17

  18/13 16 حضوری هاکلیه پست (1) ای در گزینشاخالق حرفه 18

  19/13 12 حضوری هاکلیه پست (2) ای در گزینشاخالق حرفه 19

  20/13 12 حضوری هاکلیه پست (1) در گزینشارزیابی و صدور رأی  20

  21/13 12 حضوری هاکلیه پست (2) ارزیابی و صدور رأی در گزینش 21

  22/13 16 نیمه حضوری هاکلیه پست های گزینشاصول مدیریت در هسته 22

  23/13 24 نیمه حضوری هاکلیه پست اصول و مبانی اعتقادی اسالم 23

  24/13 12 حضوری هاکلیه پست (1) بازرسی در گزینش 24

  25/13 12 حضوری هاکلیه پست (2) بازرسی در گزینش 25

  26/13 16 حضوری هاکلیه پست پاسخگویی و مذاکره در گزینش 26

  27/13 12 حضوری هاکلیه پست (1) تحقیق در گزینش 27

  28/13 12 حضوری هاکلیه پست (2) تحقیق در گزینش 28

  29/13 12 غیرحضوری هاکلیه پست شناسی فرهنگیجامعه 29

  30/13 16 حضوری هاکلیه پست شناسی سیاسی در ایرانجریان 30

  31/13 16 حضوری هاکلیه پست حقوق اداری ایران 31

  32/13 8 حضوری هاکلیه پست دستورالعمل رسیدگی به شکایات گزینشی 32

  33/13 120 نیمه حضوری هاکلیه پست تأکید بر اطالعات و اسناد گزینش(رازداری و حفاظت اسناد )با  33

  34/13 16 حضوری هاکلیه پست روانشناسی شخصیت 34

  35/13 16 حضوری هاکلیه پست های شناخت و تحلیل رفتارروش 35

  36/13 4 حضوری هاکلیه پست با توجه به مقتضیات استانی() های گزینشرویه 36

  37/13 12 غیرحضوری هاکلیه پست های حاکم بر گزینششناخت اقلیت 37

  38/13 16 نیمه حضوری هاکلیه پست ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش 38

  39/13 12 حضوری هاکلیه پست هاها و آسیبفضای مجازی؛ فرصت 39

  40/13 16 نیمه حضوری هاکلیه پست نامه اجرایی آنقانون گزینش و آیین 40

  41/13 8 حضوری هاکلیه پست کنترل تحقیق 41

  42/13 8 حضوری هاکلیه پست کنترل مصاحبه 42

  43/13 24 نیمه حضوری هاکلیه پست مبانی اعتقادی و فقهی گزینش 43

  44/13 12 حضوری هاکلیه پست مدیریت اسناد و فن بایگانی در گزینش 44

  45/13 12 حضوری هاپستکلیه  (1) مصاحبه در گزینش 45

  46/13 12 حضوری هاکلیه پست (2) مصاحبه در گزینش 46

  47/13 16 حضوری هاکلیه پست های ارتباط غیرکالمی در گزینشمهارت 47

  48/13 12 حضوری هاکلیه پست های ارتباط کالمی در گزینشمهارت 48

  49/13 20 حضوری هاکلیه پست های ثبت و نگارش در گزینشمهارت 49

  50/13 16 نیمه حضوری هاکلیه پست مهدویت و فرهنگ انتظار 50
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 مالحظات كد دوره ساعت شيوه اجرا عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  51/13 12 نیمه حضوری هاکلیه پست نظام گزینش تطبیقی 51

 كارشناس و كاردان حقوقیشغلی  هایرشته -2-5

 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 اردیبهشت 8/14 8 هاکلیه پست های اجرایی با یکدیگردستگاهحل و فصل اختالفات حقوقی  1

 خرداد 9/14 8 هاکلیه پست آشنایی با قانون کار 2

 تیر 20/14 8 هاکلیه پست قانون بودجه ساالنه 3

 های دولتیحقوق حسابرسی شرکت 4
کارشناسان حقوقی 

 سازمان حسابرسی
8 39/14 

 مرداد

 شهریور 41/14 8 هاپستکلیه  فنون مذاکره و فن دفاع 5

 مهر 42/14 8 هاکلیه پست آیین نگارش حقوقی 6

 آبان 46/14 12 هاکلیه پست آیین دادرسی مدنی 7

 آذر 47/14 12 هاکلیه پست آیین دادرسی کیفری 8

 دی 49/14 8 هاکلیه پست آشنایی با شوراهای حل اختالف 9

 بهمن 50/14 8 هاکلیه پست دادرسی آنآشنایی با دیوان عدالت اداری و آیین  10

 اسفند 51/14 8 هاکلیه پست العاده اعتراض به آرای قضاییآشنایی با طرق عادی و فوق 11

 

 بازرسرشته شغلی  -2-6

 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 اردیبهشت 1/15 12 هاپستکلیه  آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن 1

 خرداد 2/15 4 هاکلیه پست قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی 2

3 
های ییقانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملك دارا

 ایسرمایه
 تیر 3/15 8 هاکلیه پست

 مرداد 5/15 8 هاکلیه پست های دولتیقوانین مالی شرکت 4

 مرداد 9/15 8 هاکلیه پست کنترل در نظام ادارینظارت و  5

 شهریور 17/15 6 هاکلیه پست مقررات اعتباری اسنادی 6

 مهر 19/15 6 هاکلیه پست قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 7

 آبان 23/15 6 هاکلیه پست اصول بازرسی 8

 آذر 24/15 12 هاکلیه پست نظام رسیدگی به تخلفات اداری 9

 دی 25/15 12 هاکلیه پست آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 10

 بهمن 26/15 16 هاکلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 11

 اسفند 27/15 8 هاکلیه پست تنظیم قراردادها 12

 

 كارگزینرشته شغلی  -2-7
 

 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 اردیبهشت 1/16 12 هاکلیه پست اتوماسیون اداری() دبیرخانه و بایگانی مکانیزه سیستم 1
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 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 خرداد 2/16 8 ارزشیابی کارکنان ارزشیابی عملکرد کارکنان 2

 تیر 3/16 16 حقوق مزایا های مستقیمقانون مالیات 3

 مرداد 7/16 12 امور رفاهی ها(قوانین، مقررات و دستورالعمل) امور رفاهی کارکنان 4

 شهریور 11/16 12 هاکلیه پست های اداریسازی مکاتبات و نوشتهخالصه 5

 مهر 14/16 12 هاکلیه پست گیری آنرضایت شغلی و چگونگی اندازه 6

 آبان 15/16 12 حقوق و مزایا آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 7

 آذر 17/16 12 هاکلیه پست قوانین و مقررات استخدامی 8

 دی 18/16 12 هاکلیه پست نویسی در امور اداریگزارش 9

 بهمن 25/16 6 بندی مشاغلطبقه طرح ارزشیابی مشاغل خاص 10

 اسفند 28/16 12 هاکلیه پست ارتباطات سازمانی 11

 

 شغلی كتابدار رشته -2-8

 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 تیر 1/17 12 هاکلیه پست نشریاتسازی کتب و آماده 1

 مرداد 2/17 16 هاکلیه پست ساختمان و تجهیزات کتابخانه 2

 شهریور 3/17 18 هاکلیه پست حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه 3

 مهر 4/17 6 هاکلیه پست خدمات عمومی کتابخانه 4

 آبان 5/17 12 هاکلیه پست اصول و مبانی مدیریت کتابخانه 5

 دی 6/17 24 هاکلیه پست شناسی عمومیمرجع 6

 رشته شغلی آمار موضوعی -2-9

 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 تیر 2/18 30 هاکلیه پست آمار کاربردی 1

 مرداد 3/18 12 هاکلیه پست های مصاحبهاصول و روش 2

 شهریور 5/18 12 هاپستکلیه  گیری و کاربرد آنهاهای نمونهروش 3

 مهر 6/18 20 هاکلیه پست مبانی آمار رسمی 4

 آبان 13/18 24 هاکلیه پست آشنایی با نظام آمارهای ثبتی 5

 آذر 14/18 8 هاکلیه پست های پژوهشچگونگی تدوین طرح 6

 دی 19/18 12 هاکلیه پست های کنترل افشای اطالعات آماریروش 7

 بهمن 20/18 12 هاکلیه پست آماری ایرانآشنایی با نظام  8

 اسفند 22/18 12 هاکلیه پست تهیه و تنظیم گزارشات آماری 9

 

 دفتر و منشی مسئولرئيس دفتر، شغلی  هایرشته -2-10

 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 تیر 1/19 12 هاکلیه پست آیین نگارش و مکاتبات اداری 1

 مرداد 2/19 24 هاکلیه پست مبانی مدیریت اسناد 2

 شهریور 4/19 12 هاکلیه پست وظایف اداری و دفتر مسئول دفتر 3
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 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 مهر 6/19 12 هاکلیه پست فن بیان و آیین سخنوری 4

 آبان 9/19 8 هاکلیه پست امور مالی مسئوالن دفاتر 5

 آذر 11/19 8 هاکلیه پست هاخصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئوالن دفاتر و منشی 6

 دی 13/19 8 هاکلیه پست آشنایی با تشکیالت دولت جمهوری اسالمی ایران 7

 بهمن 14/19 12 هاکلیه پست اصول و مبانی مدیریت و سازمان 8

 

 خدمات اداری مسئولشغلی  رشته -2-11

 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 خرداد 4/20 12 هاکلیه پست مقررات اداری و استخدامیقوانین و  1

 تیر 6/20 8 هاکلیه پست مدیریت جلسات اداری 2

 مرداد 7/20 12 هاکلیه پست امور نقلیه 3

 شهریور 8/20 12 هاکلیه پست نویسی در امور اداریگزارش 4

 مهر 11/20 12 هاکلیه پست قانون کار و تأمین اجتماعی 5

 آبان 12/20 8 هاکلیه پست عمومی در محیط کاربهداشت  6

 آذر 13/20 12 هاکلیه پست ریزی و کنترل امور خدماتبرنامه 7

 
 مدیر اداری و مالیرشته شغلی  -2-12

 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 اردیبهشت 1/21 12 هاپستکلیه  اتوماسیون اداری() سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه 1

 خرداد 4/21 12 هاکلیه پست ریزی عملیاتیبودجه 2

 تیر 5/21 6 هاکلیه پست مدیریت جلسات اداری 3

 مرداد 10/21 16 هاکلیه پست های مستقیمقانون مالیات 4

 شهریور 14/21 12 هاکلیه پست آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 5

 مهر 15/21 8 هاپستکلیه  تنظیم قراردادها 6

 آبان 18/21 6 هاکلیه پست نظارت مالی 7

 آذر 21/21 12 هاکلیه پست گیری در امور ادارینظام تصمیم 8

 دی 22/21 16 هاکلیه پست حسابداری پروژه 9

 بهمن 23/21 12 هاکلیه پست محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 10

 اسفند 27/21 8 هاکلیه پست ریزینظام بودجهکاربرد اطالعات عملکردی در  11

 
 خدمات مالی مسئولرشته شغلی  -2-13

 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 اردیبهشت 1/22 12 هاکلیه پست آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن 1

 خرداد 2/22 12 هاپستکلیه  های مالیتجزیه و تحلیل صورت 2

 تیر 3/22 6 هاکلیه پست های دولتیقوانین مالی شرکت 3

 مرداد 6/22 6 هاکلیه پست نظارت مالی 4
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 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 شهریور 8/22 12 هاکلیه پست آشنایی با قوانین و مقررات مالی دولتی 5

 مهر 10/22 24 هاکلیه پست های حسابداریسیستم 6

 آبان 12/22 8 هاکلیه پست امور اموال های اجرایی در ساماندهیروش 7

 آذر 13/22 8 هاکلیه پست قوانین اموال غیرمنقول 8

 دی 15/22 8 هاکلیه پست قانون تجارت 9

 دی 25/22 8 هاکلیه پست (1) بینیریزی و پیشریزی، برنامهتلفیق بودجه 10

 بهمن 26/22 8 هاکلیه پست (2) بینی شناورریزی و پیشبودجه 11

 اسفند 27/22 16 هاکلیه پست (3) حسابداری مدیریت استراتژیك 12

 
 كارشناس و كاردان برنامه و بودجهشغلی  هایرشته -2-14

 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 اردیبهشت 1/23 12 هاکلیه پست ریزی عملیاتیبودجه 1

 خرداد 2/23 6 هاکلیه پست نظارت بر بودجه 2

 تیر 4/23 12 هاکلیه پست اجرای بودجه 3

 مرداد 5/23 8 هاکلیه پست های دولتیریزی شرکتبودجه 4

 شهریور 9/23 8 هاکلیه پست قوانین و مقررات مالی 5

 مهر 10/23 16 هاکلیه پست های مستقیمقانون مالیات 6

 آبان 12/23 34 هاکلیه پست ریزی و کنترل پروژهبرنامه 7

 آذر 13/23 8 هاکلیه پست قانون برنامه و بودجه کشور 8

 دی 15/23 8 هاکلیه پست (1) بینیریزی و پیشریزی، برنامهتلفیق بودجه 9

 بهمن 16/23 8 هاکلیه پست (2) بینی شناورریزی و پیشبودجه 10

 اسفند 17/23 16 هاکلیه پست (3) حسابداری مدیریت استراتژیك 11

 

 های اجراییكارشناسان آموزش دستگاه -2-15

 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 94-016 8 کارشناس آموزش مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی 1

 83078بخشنامه شماره 

 14/05/1394مورخ 

 94-017 16 کارشناس آموزش فرایند آموزش و توسعه منابع انسانی 2

 94-018 20 کارشناس آموزش آموزش الکترونیکی 3

 94-019 4 کارشناس آموزش آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت 4

 

 های اجراییارزیابی( عملکرد دستگاه) كارشناسان مدیریت -2-16

 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 سازمان، مدیران و کارمندان() عملکردنظام مدیریت  1
ارزیابی( ) کارشناس مدیریت

 عملکرد
8 015-94 

 83078بخشنامه شماره 

 14/05/1394مورخ 
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 كارشناسان فناوری اطالعات -2-17

 مالحظات مالحظات عنوان پست ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 اردیبهشت فناوری اطالعاتکارشناسان  12 حاکمیت فاوا )اصول،چارچوب و استقرار ( 1

بخشنامه 

شماره 

145099 

مورخ 

20/11/1393 

 خرداد کارشناسان فناوری اطالعات ITIL 12مدیریت خدمات فاوا و  2

 تیر کارشناسان فناوری اطالعات 12 مدیریت فرآیندهای سازمانی 3

 مرداد کارشناسان فناوری اطالعات 20 معماری فناوری اطالعات سازمانی 4

 شهریور کارشناسان فناوری اطالعات 16 تحلیل و طراحی سیستم 5

 مهر کارشناسان فناوری اطالعات 30 مهندسی شبکه 6

 آبان کارشناسان فناوری اطالعات 20 مدیریت امنیت اطالعات 7

 آذر کارشناسان فناوری اطالعات 12 های فناوری اطالعاتمدیریت پروژه 8

 دی فناوری اطالعات کارشناسان 8 رایانش ابری 9

 بهمن کارشناسان فناوری اطالعات 16 بازافزارهای آزاد/ متنمهاجرت به نرم 10
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 و عمومی فرهنگی آموزشی هایورهد -3

 توضيحات كد ساعت عنوان دوره ردیف

 های اداریتوانمندی -3-1

 اردیبهشت - 20 گزارش نویسی 1

 خرداد - 24 های ذهنیشناسایی و استفاده از ظرفیت 2

 تير - 16 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگران 3

 

 مرداد - 12 اطالعات و ارتباطات 4

 

 مرداد - 20 حکومت مهدوی و وظایف منتظران 5

 

 شهریور - 6 ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد 6

 شهریور - 6 های واگیر و راهکارهای پیشگیریانوع بیماری 7

 مهر - 4 و بهداشت محیط کارایمنی  8

 مهر - 6 گیری آنهای اندازهوری و تکنیكبهره 9

 آبان - 6 های پیشگیریهای نوپدید و راهبیماری 10

 آبان - 4 تربیت بدنی و آمادگی جسمانی 11

 آذر - 6 های مقابله با آنجعل اسناد و راه 12

 آذر - 6 کارآفرینی 13

 دی - 6 سوء آنمواد مخدر و پیامدهای  14

 آموزش خانواده -3-5

 دی - 8 شناسی خانوادهآسیب 15

 بهمن - 6 تربیت فرزند 16

 

  بهمن 8 مدیریت دانش سازمانی 17

 1091808بخشنامه شماره  اسفند 6 منشور حقوق شهروندی 18

 اسفند 8 حقوق شهروندی در نظام اداری 19 22/12/1395مورخ 
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 رانیمد آموزشی هایدوره -4

 1مدیران جوان و زنهای آموزشی دوره -4-1

 سطح مدیریت كد ساعت عنوان ردیف

 - 8 گیریحل مسأله و تصمیم 1

 عملیاتی و پایه

 - 8 اصول مدیریت و سرپرستی 2

 - 8 مدیریت مشارکتی 3

 - 4 هاها و روشبهبود سیستم 4

 - 4 مدیریت بر مبنای هدف 5

 - 4 ایاخالق حرفه 6

 - 8 كریزی و مدیریت استراتژیبرنامه 7

 میانی و ارشد

 - 4 اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی 8

 - 4 مدیریت اقتضایی 9

 - 8 مدیریت استراتژیك منابع انسانی 10

 - 4 مدیریت و ارزیابی عملکرد 11

 - 8 اصول و مبانی سازماندهی 12

 - 6 مدیریت بحران 13

 - 6 قانون برنامه و بودجه کشورآشنایی با  14

 ایمشترک تمامی سطوح مدیران حرفه

 - 6 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 15

 - 6 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی 16

 - 6 آشنایی با قوانین و مقررات معامالت دولتی و مناقصات 17

 - 6 دولتی آشنایی با قوانین و مقررات اموال 18

 - 6 مبانی حقوقی قراردادها و قوانین حاکم بر آن 19

 - 6 حقوق اداری 20

 
 2ایمدیران حرفه قبل از انتصابهای آموزشی دوره -4-2

 ایمدل شایستگی عمومی مدیران حرفه براساس -الف

مدل شایستگی عمومی مدیران، و مشخص های ارزیابی، براساس ر کانوندهای مندرج در این جدول پس از سنجش مخاطبان دوره

 واهد شد.بینی شده اجرایی، برگزار خشدن نیمرخ شایستگی آنها، در مراجع پیش

 توضيحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

1 
 پذیریمسئولیت

 8 ای و سازمانیمدیریت اخالق حرفه
 سطوح عملیاتی و پایه

 8 ها و مسئولیت اجتماعیسازمان 2

                                                                            

 معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور 31/02/1398مورخ  101850نامه شماره موضوع  -1

 04/11/1396مورخ  1657363موضوع بخشنامه شماره  -2
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 توضيحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

 4 توسعه پایدار و نقش افراد جامعه 3

 8 هاهدایت و رهبری در سازمان 4

 4 شهروندی سازمانی 5

6 

 گرایی و هدایت عملکردهدف

 8 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان

 سطوح عملیاتی و پایه

 4 مدیریت و ارزیابی عملکرد 7

 4 مدیریت استراتژیك سازمانی 8

 4 استراتژیك منابعمدیریت  9

 4 مدیریت بر مبنای هدف 10

11 

 تعهد و تعلق سازمانی

 4 ایاخالق حرفه

 سطوح عملیاتی و پایه

 4 وفاداری و تعلق سازمانی 12

 4 تعهد سازمانی و رضایت شغلی 13

 4 نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی 14

 8 فرهنگ سازمانی 15

16 

 ارتباطیهای مهارت

 8 فردیزبان بدن و ارتباطات بین

 سطوح عملیاتی و میانی

 8 ارتباطات سازمانی 17

 4 ارتباط خالق و اثربخش 18

 4 روانشناسی ارتباطات 19

 8 فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال 20

21 

 سازیتیم و شبکه

 8 سازیهای تیمکار تیمی و مهارت

 سطح پایه

 8 مشارکتیمدیریت  22

 4 سازیشبکه 23

 4 های نفوذ و تأثیرگذاریمهارت 24

 4 فردیمدیریت تضاد بین 25

26 

 تفکر تحلیلی و حل مسأله

 12 گیریهای تصمیمها و تکنیكمدل

 سطح پایه

 8 هاها و روشتجزیه و تحلیل سیستم 27

 4 تفکر سیستمی 28

 8 خالقیت و حل مسأله 29

 8 مدیریت تعارض 30

31 

 نظارت و کنترل تا حصول نتیجه

 8 توانمندسازی منابع انسانی

 سطح میانی

 8 نظارت و کنترل در مدیریت 32

 4 سنجش و ارزیابی عملکرد 33

 8 اصول سرپرستی 34

 8 مدیریت و کنترل پروژه 35
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 توضيحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

36 

 نگری و تفکر راهبردیآینده

 8 پژوهیگذاری و سیاستسیاست

 سطح ارشد

 4 نگریآینده 37

 8 تفکر استراتژیك 38

 8 ریزی استراتژیكمدیریت و برنامه 39

 4 نگاریآینده 40

 
 ایعمومی تکميلی مدیران حرفه هایبراساس شایستگی -ب

 توضيحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

1 

 سازیتیم و شبکه

 8 سازیتیمهای کار تیمی و مهارت

 سطح عملیاتی

 8 مدیریت مشارکتی 2

 4 سازیشبکه 3

 4 های نفوذ و تأثیرگذاریمهارت 4

 4 فردیمدیریت تضاد بین 5

6 

 تفکر تحلیلی و حل مسأله

 12 گیریهای تصمیمها و تکنیكمدل

 سطح عملیاتی

 8 هاها و روشتجزیه و تحلیل سیستم 7

 4 تفکر سیستمی 8

 8 خالقیت و حل مسأله 9

 8 مدیریت تعارض 10

11 

 نظارت و کنترل تا حصول نتیجه

 8 توانمندسازی منابع انسانی

 سطح عملیاتی

 8 نظارت و کنترل در مدیریت 12

 4 سنجش و ارزیابی عملکرد 13

 8 اصول سرپرستی 14

 8 مدیریت و کنترل پروژه 15

16 

 کوشیهمت و سخت

 4 رقابتانگیزش و 

 سطوح عملیاتی و پایه

 4 مدیریت عملکرد 17

 4 گذاری و مدیریت اهدافهدف 18

 8 مدیریت استرس و تحمل ابهام 19

 8 وریهای بهرهاصول و تکنیك 20

21 

 ریزی و هماهنگیبرنامه

 8 ریزی و سازماندهیاصول و مبانی برنامه

 سطح پایه

 4 ریزیهای برنامهتکنیك 22

 4 مدیریت زمان 23

 4 ریزی عملیاتیبرنامه 24

 4 ریزی و مدیریت پروژهبرنامه 25
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 توضيحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

26 

 های ارتباطیمهارت

 8 فردیزبان بدن و ارتباطات بین

 سطح پایه

 8 ارتباطات سازمانی 27

 4 ارتباط خالق و اثربخش 28

 4 روانشناسی ارتباطات 29

 8 فعال فن نوشتن و بیان و گوش دادن 30

31 

 نگری و نگرش فرایندیکل

 12 نگریتفکر سیستمی و کل

 سطح پایه

 8 هانظریه عمومی سیستم 32

 8 گراگرا و نتیجههای فرایندگرا، وظیفهنگرش 33

 4 شناختیهای تدوین نقشهتکنیك 34

 8 مهندسی فرایندها 35

36 

 صبر و بردباری

 4 مدیریت استرس و کنترل خشم

 سطح میانی

 4 هوش هیجانی 37

 4 های فردیروانشناسی تفاوت 38

 4 نگری و کاهش استرسمثبت 39

 4 مدیریت تضاد فرهنگی 40

41 

 نوجویی و تفکر خالق

 8 تفکر خالق

 سطح میانی

 4 راهکارهای تقویت خالقیت در سازمان 42

 8 کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه 43

 8 روانشناسی مدیریت تغییر 44

 8 ها و موانع خالقیتاصول و تکنیك 45

 8 سازی استراتژی کارآفرینانهتدوین و پیاده 46

47 

 پاسخگویی

 4 رجوعمدیریت تکریم ارباب

 سطح میانی

 4 پذیریانعطاف 48

 8 هوش هیجانی 49

 4 بهبود و شفافیت فرایندها 50

 8 استانداردهای آنپاسخگویی و  51

52 

 پذیریانعطاف

 4 مدیریت اقتضایی

 سطح ارشد

 8 های فرهنگیشناسی و تفاوتجامعه 53

 4 روانشناسی شخصیت 54

 8 رفتار سازمانی 55

 4 پذیریپذیری و انطباقانعطاف 56



  

38 

 

 توضيحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

57 

 قدرت مذاکره و متقاعدسازی

 8 اصول و فنون مذاکره

 سطح ارشد

 8 سخنوریقدرت  58

 8 نفوذ در دیگران وهای متقاعدسازی تکنیك 59

 4 مدیریت جلسات 60

 8 هوش هیجانی و مذاکره 61

 

 1ایانتصاب مدیران حرفهحين های آموزشی دوره -4-3
 سطح عملياتی -الف

 مالحظات  كد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 تیر 94-01 12 (1) اقتصاد مقاومتی 1
  83078بخشنامه شماره 

 14/05/1394مورخ 
 مرداد 94-04 12 (1) انداز جمهوری اسالمی ایرانسند چشم 2

 شهریور 94-07 4 (1) نقشه راه اصالح نظام اداری 3

 
 سطح پایه -ب

 مالحظات كد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  اردیبهشت 12101 12 بر وظایف( های دولتی )تمرکزریزی عملیاتی در دستگاهبرنامه 1

  خرداد 12102 6 سازماندهی 2

  تیر 12103 12 هاها و روشها و فنون بهبود سیستمتکنیك 3

  مرداد 12104 8 انگیزش در کار 4

  شهریور 12105 9 کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت 5

  مهر 12106 6 ران مافوقها و فنون کار با مدیآشنایی با روش 6

  مهر 12107 4 مدیریت مؤثر وقت 7

  آبان 12108 6 روابط کار 8

  آبان 12109 6 کیفیت زندگی کاری 9

  آذر 12110 6 مدیریت استرس )بهداشت روانی کارکنان( 10

  آذر 12111 9 کاربرد آمار در مدیریت 11

 دی 12112 6 خالقیت و نوآوری )فردی( 12

  دی 12113 6 مبانی علم حقوق 13

  بهمن 12118 4 آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی 14

  اسفند 12119 12 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 15

 

 

                                                                            

 15/07/1397مورخ  367237و  14/05/1394مورخ  83078، 20/11/1393مورخ  145099، 15/12/1390مورخ  32664/90/200های شماره موضوع بخشنامه -1
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 سطح ميانی -پ

 مالحظات كد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 اردیبهشت 22101 12 ندها(های دولتی )تمرکز بر فرآیاهریزی در دستگبرنامه 1

 خرداد 22102 9 گیری )سازمانی(تصمیمفرایند و فنون  2

 تير 22103 4 سازیسازی برای کوچكظرفیت 3

 مرداد 22104 6 زنیهای اداری تطبیقی و محكمنظا 4

 شهریور 22105 8 افزاییراهبردهای آموزش و توان 5

 مهر 22106 9 هارهبری تحول در سازمان 6

 آبان 22107 4 سپاریمدیریت برون 7

 آذر 22108 8 ساختارهای سازمانیطراحی  8

 دی 22109 6 مدیریت و مهندسی ارزش 9

 بهمن 22111 4 مدیریت مشارکتی با تأکید بر نظام پیشنهادها 10

 اسفند 22112 6 وری(پویایی سازمانی و فردی )بهره 11

 

 سطح ارشد -ت

 مالحظات كد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  اردیبهشت 32101 8 مدیریت استراتژیك اطالعات 1

 خرداد  32102 6 بهسازی سازمانی 2

 تیر 32103 6 کارآفرینی سازمانی 3

 مرداد 32104 6 مدیریت دولت الکترونیك 4

 شهریور 32105 6 هارهبری تحول در سازمان 5

 مهر 32106 8 انداز سطوح سازمانیانداز ملی به چشمچگونگی تبدیل چشم 6

 آبان 32107 6 اجتماعیمدیریت سرمایه  7

 آذر 32108 6 پژوهیآینده 8

 دی 32109 6 های غیردولتیمدیریت سازمان 9

 بهمن 32110 6 های کارآفرینمدیریت سازمان 10

 اسفند 32112 4 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات  12

 

 و ميانی ح پایهوسطمشترک  -ث

 مالحظات كد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 تير 22118 - 12114 6 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور 1

 مرداد 22119 - 12115 6 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات 2

 شهریور 22120 - 12116 6 آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن 3

 

 مشترک سطوح ميانی و ارشد -ج



  

40 

 

 مالحظات كد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 مهر 32115 - 22122 4 آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه ساالنه کل کشور 1

 آبان 32116 - 22123 8 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 2

3 
های کلی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای سازمانی و مدیریتی آشنایی با سیاست

 تحقق آن
 آذر 32118 - 22125 8

 

 مشترک سطوح پایه، ميانی و ارشد -چ

 مالحظات كد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  اردیبهشت 32114 - 22121 - 12117 4 آشنایی با قانون مجازات اسالمی و فصل تعدیات مأموران دولتی 1

 خرداد 32117 - 22124 - 12120 6 مدیریت ساختارهای سازمانی 2

3 
های ریزی فرهنگی با تأکید بر آموزهشناسی فرهنگ و مدیریت و برنامهمفهوم

 دینی
 تیر 32201 - 22201 - 12201 4

 مرداد 32202 - 22202 - 12202 4 العالی(سره( و مقام معظم رهبری )مدظلهراهبردهای فرهنگی امام راحل )قدس 4

 شهریور 32203 - 22203 - 12203 4 فرهنگیتبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی  5

 مهر 32204 - 22204 - 12204 2 تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی 6

 آبان 32205 - 22205 - 12205 4 مهدویت و فرهنگ انتظار )انقالب اسالمی و فرهنگ مهدویت( 7

 آذر 32206 - 22206 - 12206 4 نظام سیاسی اسالم برمبنای والیت فقیه 8

 آذر 32207 - 22207 - 12207 6 نظام مدیریت اسالمی 9

 دی 32208 - 22208 - 12208 6 های مقابله با آنجنگ نرم، تهدید نرم و شیوه 10

 دی 32209 - 22209 - 12209 4 شناسی سیاسی و فرهنگیجریان 11

 بهمن 32210 - 22210 - 12210 2 بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور 12

 اسفند 32214 - 22214 - 12214 4 حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسالمابعاد  15

  

 مشترک تمامی سطوح -ح

 مالحظات كد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 - 8 بنیان مدیریت امنیت اطالعات )بما( 1
  367237بخشنامه شماره 

 15/07/1397مورخ 

 94-026 4 پذیری در مدیریتپاسخگویی و مسئولیت 2
  83078بخشنامه شماره 

 14/05/1394مورخ 

 

 مدیران فناوری اطالعات -خ

 مالحظات زمان ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 اردیبهشت 12 چارچوب و استقرار( حاکمیت فاوا )اصول، 1

 145099بخشنامه شماره 

 20/11/1393مورخ 

 خرداد ITIL 12مدیریت خدمات فاوا و  2

 تیر 12 سازمانیمدیریت فرآیندهای  3

 مرداد 20 معماری فناوری اطالعات سازمانی 4

 شهریور 16 تحلیل و طراحی سیستم 5
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 مهر 30 مهندسی شبکه 6

 آبان 20 مدیریت امنیت اطالعات 7

 آذر 12 های فناوری اطالعاتمدیریت پروژه 8

 دی 8 رایانش ابری 9

 بهمن 16 بازافزارهای آزاد/ متننرمبه مهاجرت  10
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 موسسات آموزشیمراکز و  اعتبارسنجی 
 

 

 
 

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 
 

 

لينک آموزش و    mpo-es.irبه منظور دریافت اطالعات بيشتر در زمينه اعتبارسنجی مراكز و موسسات آموزشی به آدرس اینترنتی

 تماس حاصل نمایيد . 289داخلی   32607031-3پژوهش بخش قوانين و مقررات مراجعه فرمایيد و یا از طریق شماره های 

 

 

 

 

 1399خردادتا  يست مراكز و موسسات آموزشی تعيين صالحيت شده در استان اصفهانل
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تلفن تماس مدیر موسسه آدرس نام شرکت حیطه فعالیت ردیف 

1

 خدمات پرستاری

 علوم رفتاری 

 خدمات تغذیه ای و کنترل مواد خوردنی، 

آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

خانم راضیه گالب بخشاصفهان، خیابان مشتاق دوم، خیابان مهر، کوچه علیخانی، پالک 371موسسه به رویان
3132612900-

3

موسسه توسعه مدیریت و سرپرستی فن آوران امور اداری،  مالی و خدمات اداری و عمومی2
اصفهان خیایان بزرگمهر، خیابان هشت بهشت شرقی، 

چهارراه سعدی، کوچه 49، کوچه طالقانی اول، مرکز 
3132665538آقای آیت اهلل کردیان

3
امور اداری، مالی، گمرکی،  مالیاتی و 

خدمات اداری و عمومی
آقای علیرضا شیروانی آدرس: اصفهان، خیابان شریعتی، بعد از اورژانس بیمارستان، کوچه شهید حسینی پالک ۲۶ واحد ۲موسسه بال اندیشه سپاهان 

Tel : 031- 

36294148-9

F ax : 031-

36278794

3134476670آقای حسین خاکساریاصفهان، خیابان ابن سینا، کوچه شماره 37 )میرعالء الدین(موسسه مهد قرآن کریم و والیت استان اصفهانامور دینی و اوقافی4

32652103خانم منیژه آزادهاصفهان، خیابان آپادانا اول، جنب مسجد بهشتشرکت آذین ارتباطات سپاهانبرق و تاسیسات5

6
پیش دبستانی و آموزش ابتدایی )آموزش 

آموزگاران پیش دبستانی و ابتدایی(
3132403379آقای علیرضا شیاسیاصفهان، خیابان طیب، روبروی پمپ بنزین، نبش بن بست عسل )12(موسسه ونداد سپاهان

7
خدمات تغذیه ای و کنترل مواد خوردنی، 

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
آقای مجید کالهدوزان اصفهان- خیابان شریعتی غربی، پالک 206شرکت اصالح و بهبود شیوه زندگی همگامان سالمت ایرانیان 

031-

36267758

36261968

آقای مجید زارعیاصفهان-خیابان جابر انصاری-شماره 246-ساختمان زبان سرای اصفهانموسسه فرهنگی هنری زبانسرای اصفهان زبان خارجی8

031_ 3444441

4

34409701-4

آقای مهرداد خدایاراصفهان، خیابان توحید میانی، روبروی آزمایشگاه دیموسسه سخن سرایان سپاهانزبان خارجی 9

03133625119

7

03136285448

3132337990خانم مریم لوالکیاصفهان، خیابان شمس آبادی، چهارراه قصر، خیابان شیخ بهایی، روبروی کوچه امامی، ساختمان مستجاب)187(، طبقه اول، واحد 7موسسه فرهنگی هنری پرتو آفتاب اصفهانعلوم رفتاری و روانشناسی10

آقای محمود مرآثی خیابان آزادی – چهار راه رسالت   تلفن 5-36700200جهاد دانشگاهی واحد اصفهان 11
37923323

36687021

آقای مرتضی تیموریاصفهان - خیابان توحیدجهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان 12
33912543

95018167

خانم زهرا پویااصفهان، خیابان چهارباغ باال، کوچه شریفات )پپسی کوال(33 باالتر از بیمه ایران، پالک 77موسسه سبحان رایانفناوری اطالعات13
031-

36638995

خانم مرضیه توکلیاصفهان، نجف آباد، خیابان 17 شهریور، بعد از بیمارستان شهید منتظری، کوی بهارموسسه محاسبه گران مهارت افزا سپاهانفناوری اطالعات14
031-

42647189

آقای سید حسین سیدیاصفهان، آران و بیدگل، خیابان زینبیه، نبش کوچه حجاب 10موسسه رایان مهر صبا کویر آران و بیدگلفناوری اطالعات15
031-

54739690-1

خانم مروه مومنیان نائینیاصفهان، نائین، میدان غدیر، کوچه شعبه نفت نقوی )کوچه 12، انبار معصوم خانی( پالک 15موسسه عروج نائینفناوری اطالعات16
031-

46255675

آقای مجید نصریاصفهان، سه راه حکیم نظامی، خیابان ارتش، نبش کوی شهید بهرامی )29(، ساختمان دی، طبقه زیرزمینشرکت اصفهان سیستمفناوری اطالعات17
3136257466

03136257996

36702520خانم مهشید قادریاصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان شیخ کلینی، نرسیده به تعاونی مصرف پرواز، پالک 5شرکت نوآوران آموزش البرزعمران، راه و ساختمان و معماری18

35703050آقای عبدالرسول محسنیاصفهان- خیابان سروش، خیابان عسگریه، نرسیده به چهارراه فرسان، ساختمان قرض الحسنه رسالت،طبقه دوم و سومشرکت مهندسی آزمون پرتوی غربمکانیک19

آقای میثم شکری سازاصفهان، خیابان دروازه شیراز، خیابان سعادت آّباد، جنب بانک ملی ایران، پالک 23شرکت آموزشی پارس پندار نهادامور اقتصادی و بازرگانی20
031-

95022444

21
پیش دبستانی و آموزش ابتدایی )آموزش 

آموزگاران پیش دبستانی و ابتدایی(
خانم فاطمه صادقیاصفهان، خیابان جی غربی، کوچه بهشت )83(، پالک 286 ساختمان اداری تجرای کیا، طبقه سوم واحد 302موسسه ویدا گهر اصفهان

031-

35230700

آقای محمدرضا سربندارمکیاصفهان، نطنز، بخش مرکزی، شهر نطنز، محله فاطمیه، کوچه شهید مجید قماشی، بن بست شهید مجید بهشتی، پالک 1/11موسسه فرهیختگان نوین مبتکر پارسافناوری اطالعات22
031-

54228490

آقای مسعود انصاری مهراصفهان، خیابات هشت بهشت شرقی، دو پالک مانده به خیابان نیرو، جنب ساعت ژاپن، موسسه پویا نشان آریاموسسه توسعه آموزش پویا نشان آریامدیریت و مشاوره واحدهای اموزشی23
031-

36626897

آقای مهران بکائیاصفهان، خیابان چهارباغ باال، بعداز چهارراه دکتر شریعتی، کوچه سرور، جنب اداره ثبت، ساختمان دانش پژوهانموسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهانعمران، راه و ساختمان و معماری24

031-

36651531

031-

خانم مژده کرباسچیاصفهان، خیابان سعادت آباد طبقات فوقانی بانک تجارتمجتمع توسعه ارتباطات پگاه اصفهانفناوری اطالعات25

031-

36637406-7

031-

آقای رضا شریفیان دستجردیاصفهان، بلوار کشاورز، خیابان آزادگان، کوچه 1، شرکت آرسام انرژیشرکت آرسام انرژی سپاهانبرق و تاسیسات26
031-

37778346

فرهنگی - اجتماعی ، 

عمومی ، فناوری اطالعات

 و آموزش شغلی
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یابی)مصوبه شورای عالی اداری کانون ارزاز طریق ای های عمومی مدیران حرفهارزیابی شایستگی

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 4/11/1396مورخ  1657363موضوع بخشنامه شماره 

مورخ  11851/93/206های اجرائی )مصوبه شماره برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه 12و  9در اجرای مواد          

ای )مصوبه دیران حرفهمدستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب  2شورای عالی اداری( و عملیاتی نمودن بند اول ماده  5/9/93

ای های عمومی مدیران حرفهورای عالی اداری(، دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگیش 1/4/95مورخ  579095شماره 

 ئی ابالغ گردید.توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه های اجرا 4/11/1396مورخ  1657363موضوع بخشنامه شماره 

های اجرائی دستگاه "ای های عمومی مدیران حرفهتوسعه شایستگی دستورالعمل ارزیابی و 2با توجه به الزامات ناشی از بند        

ه های عمومی مدیریتی کارمندان و مدیران را بر اساس شرایط مندرج در برنامه آموزش و تربیت مدیران آیندموظفند شایستگی

  "ی مورد سنجش قرار دهندهای اجرائی قبل از انتصاب و یا ارتقاء به سطوح بعدی مدیریتی از طریق کانون ارزیابدستگاه

 

 :باشدمصوبه مذکور به شرح زیر می (3)شرایط مندرج در ماده 

 های کارشناسی؛ای و پستهای مدیریت حرفهتصدی پست -1

سال تجربه مرتبط برای  7لیسانس و یا داشتن حداقل سه سال تجربه مرتبط برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق -2

 صیلی لیسانس؛دارندگان مدرک تح

 سال سن؛ 45داشتن حداکثر -3

ن ارزیابی کسب درصد از کل امتیازات( در هر شایستگی را در فرایند کانو 60افرادی که حد نصاب امتیازات )حداقل توجه: 

تصاب به یط الزم برای ان. این دسته از افراد واجد شرانمایند دریافت می "ایگواهینامه شایستگی عمومی مدیران حرفه"نمایند 

های های اجرایی باید در صورت نیاز در انتصاب به پستپستهای مدیریتی در سطحی که در گواهینامه ذکر شده است بوده و دستگاه

 .مدیریتی از دارندگان گواهینامه یادشده با داشتن سایر شرایط استفاده نمایند
 

گی نمی شوند، درصد( در هر شایست 60نصاب امتیازات ) دستگاه های اجرایی موظفند افرادی را که موفق به کسب حد همچنین

ر برنامه های درصد از مجموع امتیازات مربوط به هر یك از شایستگی ها، برای شرکت د 59تا  50در صورت کسب امتیاز از 

رفی نمایند. د معآموزشی و توسعه ای به مراکز آموزشی دستگاه یا سایر مراکز آموزشی تأیید صالحیت شده در صورت تمایل فر

گواهینامه "دور در صورت طی موفقیت آمیز برنامه های آموزشی توسط این افراد، اطالعات آنها توسط دستگاه اجرایی برای ص

رفته است( ارسال خواهد به کانون ارزیابی )که فرد در ابتدا در آن کانون مورد ارزیابی قرار گ "شایستگی عمومی مدیران حرفه ای

 .شد

موفق به اخذ مجوز  1397ه و بخشنامه کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای، این سازمان در سال در اجرای مصوب

ه های اجرائی استان مرحله تعدادی از مدیران دستگا 5کانون ارزیابی از سازمان اداری و استخدامی کشور گردید و تا کنون طی 

 ر گرفتند.در این کانون شرکت نموده و مورد ارزیابی قرا
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 اصفهان  استانریزی مدیریت و برنامه سازمان

 نگریآیندههای توسعه و مدیریت آموزش و پژوهش
 

 

 كنندگانشركتليست مشخصات 

 

 
 

 
 

 پست سازمانی مدرک تحصيلی محل صدور تاریخ تولد شماره ملی شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

  

 دوره:نوع       عنوان دوره مورد درخواست:

 مدت ساعت دوره:        :نام دستگاه اجرایی

 

 
 

 یس دستگاه اجرایی:ئنام و نام خانوادگی ر    نام خانوادگی مسئول آموزش دستگاه: نام و

 :ءامضا تاریخ و      :ءتاریخ و امضا

          نام گروهیبتث -1فرم شماره 

 هاپيوست
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 اصفهانریزی استان سازمان مدیریت و برنامه

 نگریهای توسعه و آیندهمدیریت آموزش و پژوهش

 

 مشخصات متقاضی: -الف

 

 

 

 

 

 اشتغال: -ب

 

 

 

 

 

 های آموزشی مورد درخواست:مشخصات دوره/ دوره -ج

 مالحظات دورهنوع  مدت ساعت عنوان دوره ردیف

     

     

     

     

     

     

     

 

 شماره شناسنامه:          :نام پدر          نام و نام خانوادگی:

 شماره ملی:          تاریخ تولد:    محل صدور:

 مدرک تحصيلی:

 مدت سابقه كار:   عنوان شغل:     نام دستگاه اجرایی:

 آدرس محل كار:

 تلفن همراه:                    تلفن محل كار:

                              دی               ثبت نام فر  -2فرم شماره 
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 اصفهانریزی استان سازمان مدیریت و برنامه

 نگریهای توسعه و آیندهمدیریت آموزش و پژوهش

 

 های اجراییمدت جدید پیشنهادی دستگاهمشخصات دوره آموزشی کوتاهفرم 

 

 عنوان دوره: -1

 هدف كلی دوره: -2

 كننده:اجرایی درخواستدستگاه  -3

  بهبود مدیریت    شغلی    عمومی   دوره آموزشی: ع نو -4

 ............... جمع ساعت ساعت...............  عملی   ساعت ............... نظری   :به ساعت() مدت آموزش -5

 اهداف رفتاری:  -6

 کنندگان قادر خواهند بود:پس از گذراندن این دوره شرکت

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

 شرایط مدرسان دوره پيشنهادی: -7

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

 كنندگان در این دوره:شرایط شركت -8

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

  غیرحضوری   حضوری    شيوه اجرایی آموزش: -9

 ارائه مباحث آموزشی:روش  -10

 ............................................. ها با ذکر عنوانسایر روش    سمینار    کارگروهی       سخنرانی 
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 های ارزشيابی:روش -11

  مشارکت فعال فراگیران   آزمون کتبی و کارعملی   آزمون کتبی

 

 منابع پيشنهادی: -12

 منابع اصلی:الف( 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 منابع مکمل:ب( 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 آموزشی دوره هایسرفصل -13

 كلی() های آموزشیسرفصل
 ساعات آموزشی

 (رفتاری) های آموزشیسرفصل (جزئی) های آموزشیسرفصل
 عملی نظری

     

     

     

     

     

     

    جمع ساعات آموزشی

 

 

 

 تاریخ تنظیم و امضاء:             نام و نام خانوادگی مسئول آموزش دستگاه:

 تاریخ و امضاء             : دستگاه نام و نام خانوادگی مسئول
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