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 پیشگفتار
وری صرفا با تعدیلات سازمانی و با نصب ماشین آلات مدرن، تجهیزات و تکنولوژی امروزه ثابت شده است که افزایش بهره        

 خدمات، و ارائه از میان عوامل تولیدتردید بی آید. در هر سازمانی اعم از تولیدی یا خدماتی های نرم افزاری بدست نمیو سیستم

رمندانی که آموزش و توسعه موردنیاز خود کا نماید.وصول به اهداف سازمانی ایفا میدر را ی لیداساسی و ک نقشنیروی انسانی 

ف روزانه کنند و وظایدهند. آنها آمادگی بیشتری برای فرآیندهای کاری پیدا میکنند، کار خود را بهتر انجام میرا دریافت می

خود را بشناسند.  خدمت هایسازد هدف و مسئولیتکارمندان را قادر میدهند. آموزش و توسعه خود را به طور کارآمدی انجام می

دی های جدیشوند، از این رو به ایدهتر میکنند و در خصوص کار خود مطمئنبدین صورت کارمندان اعتماد به نفس پیدا می

ود مگر آنکه به ش. این امر محقق نمی.ندهای موثرتری برای بهتر شدن سازمانشان اتخاذ کنتوانند استراتژیکنند و میدست پیدا می

 دد،رهر فرایندی که موجب ارتقای توانمندی نیروی انسانی گ سمت آموزش کارکنان و توانمندسازی سازمان حرکت کرد.

آموزش فرایندی است که این  د.شوطور مستقیم در کیفیت و کمیت خدمات نمودار می افزا است که نتیجه آن به ی سرمایهفرایند

 همین به. است دهناپذیر تاکید شمحوری را بر عهده دارد. بنابراین اگر گفته شود آموزش کلید توسعه است بر حقیقتی کتمان نقش

 های کارکنان، تحت عنوان توانمندسازی کارکنان همواره مورد توجه صاحب، پیشرفت، شکوفایی و ارتقای توانمندیرشد دلیل

 . استنظران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی قرار گرفته 
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 نگری استانهای توسعه و آیندهمعرفی مدیریت آموزش و پژوهش 

نگری به عنوان یکی از ارکان اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های توسعه و آیندهمدیریت آموزش و پژوهش      

های نماید. به طور کلی فعالیتهای کاربردی فعالیت میای و آموزشخاص در حوزه مطالعات توسعه اصفهان با شرح وظایف

توان به اجرای از جمله وظایف آموزشی این مدیریت می .عمده این مدیریت، حول دو محور آموزش و پژوهش قرار دارد 

مرکز آموزش مدیریت دولتی در استان اصفهان، مطالعه،  های سازمان اداری و استخدامی کشور وها و برنامهها، خط مشیسیاست

های آموزشی سالانه در چارچوب های اجرایی، تنظیم برنامهبررسی و احصاء نیازهای آموزشی خاص استان با هماهنگی دستگاه

های گاهب دستهای آموزشی مصوها و فعالیتهای صورت گرفته، نظارت بر حسن اجرای برنامههای ابلاغی و نیازسنجیسیاست

 های اجرایی استان اشاره نمود. های آموزشی مصوب و مورد نیاز دستگاهاجرائی در سطح استان و نهایتا اجرای دوره
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 آن هایو اصلاحیهدولت  کارمندان معرفی اجمالی نظام آموزش
ــوری و ماده  مدیریت خدمات قانون 28در اجرای ماده  ــل نهم قانون مذکور، آیین 2کش ــازی و منظور توانمندبهنامه اجرایی فص س

توســـط معاونت توســـعه « ی اجراییهادســـتگاهنظام آموزش کارمندان »، دولت کارمندانبینش و مهارت  ی ســـطح دانش،ارتقاء

ــانی ر ــرمایه انس ــماره )وقت( جمهور یسئمدیریت و س ــنامه ش ــتگاهبه تمام  31/11/1391مورخ  1834/211در قالب بخش ی هادس

مورخ  18819/92/211شماره های طی اصلاحیهآن و متعاقباً برخی از مواد  برای اجرا ابلاغ گردید الذکرفوق اجرایی مشمول قانون

و  19/12/1394 مورخ 394724، 14/12/1394مورخ  83178 فنـاوری اطلـاعات(،) 21/11/1393مورخ  142199 ،14/11/1392

 ا اصلاح شده است.فته یرمورد بازنگری قرار گ 22/12/1391مورخ  1332218

 
 آموزش کارمندان دولتنکات برجسته بخشنامه نظام 

ــمی و پیمانی - ــمول این) تمامی کارمندان رس ــی اعم از مدیران و کارکنان( در ش ــرکت کارمندان  نظام آموزش ــته و ش قرار داش

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

 22224/112موضــوع بخشــنامه شــماره ) ی مصــوب طی شــده توســط کارمندان براســاس نظام قبلی آموزش کارکنانهاآموزش -

ی طی شده توسط هاآموزشاحتسـاب  . نحوهاسـت( و مقررات مربوط، در چارچوب این نظام قابل احتسـاب 28/12/1381مورخ 

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

  

 های کلان آموزش کارمندان دولتهدف

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

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

 های اسلامیسبت به ارزشافزایش سطح باور و اعتقادات کارکنان و مدیران ن -3

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

  مدیریتی وظایف و اهجهت ایفای مؤثر نقش و توسعه مدیران توانمندسازی -2

 های شغلی بالاتربه رده ارتقاءبرای  شغلی از بعد دانش، مهارت و شایستگی دولت کارمندان سازیآماده -1

  های انسانی و کرامت انسانی و بهبود روابط انسانیو فرهنگ سازمانی بر مبنای ارزشتوسعه اخلاق اسلامی -7

 سطح دانش، مهارت و نگرش معنوی و بصیرتی کارمندان ارتقاءروزآمدسازی و  -8
 

 راهبردهای آموزش کارمندان دولت 

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

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

 های آموزشــی و یادگیری با نیازهای آموزشــی شــغلی و ســـازمانی و اجتناب از ها و فرصــتایجاد تناســب 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 

 های آموزشی و یادگیری در سطوح مختلفها و فرصتافزایش اثربخشی برنامه 
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 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 

 

 دولتهای کارمندان ساختار آموزش
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 و تصدی شغل بدو خدمت() های توجیهیآموزش -1

 لدستگاه اجرایی مح و وظایف کارمندان جدیدالاسـتخدام با اهداف آشـنا سـاختن الف(، گردد که با دو هدفمی یی اطلاقهاآموزش به

ی قانون اســاســکار،  ، محیطو شــغلیفردی  حقوق ،کشــوری مدیریت خدمات اســتخدامی، کلیات قانون مقرراتو  ، قوانینآنها خدمت

دانش، مهارت و نگرش( مورد نیاز برای تصــدی شــغل توســط ) ی شــغلیهاییتواناایجاد  ب( ،اداریو نظام  ایراناســلامی جمهوری نظام 

صـــدور حکم کارگزینی  .گردددر بدو ورود به خدمت طراحی و اجرا می قراردادی(رســـمی، پیمانی و ) کـارمنـدان جدیدالاســـتخدام

 ها است.جدیدالاستخدام منوط به طی این آموزشکارکنان 

منظور افزایش ظرفیت های اجرایی موظفند به، دستگاهاصلاحیه نظام آموزش کارمندان دولت 4ماده همچنین براساس 

 ( نظام آموزش کارمندان1/2) ی و کاربردی کارشناسان مشاغل اختصاصی خود، براساس بندهای شغلکارشناسی و بهبود شایستگی

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

عمومی  هایآموزش های مدیرانآموزش
 و فرهنگی

های توجیهی و آموزش های شغلیآموزش
 تصدی شغل بدوخدمت

نظام آموزش 

 کارمندان دولت

ویژه کارمندان 
 استخدام آزمایشی

 ارتقاء شغلی

تمدید قراردادکار 
 معین

مدت خارج از کوتاه
 کشور

 فرهنگی و اجتماعی

 های اداریتوانمندی

عمومی فناوری 
 اطلاعات

 تعالی معنوی مدیران

ای تعالی حرفه

 مدیران
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ییر شغل( در صورت تغ) 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

  ،شــغلی ارتقاءهای آموزش -2، ویژه کارمندان اســتخدام آزمایشــیهای آموزش-1شــوند  های شــغلی به چهار دســته تقســیم میآموزش

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

 شـــود که به منظور ایجاد دانش، مهارت و نگرش می اطلاق هاییآموزش به  هـای ویژه کـارمنـدان اســـتخدام آزمایشـــیآموزش -2-1

ها برای تبدیل وضع استخدام آزمایشی به و طی این آموزش شـوده میئکارکنان آزمایشـی در طول دوران اسـتخدام آزمایشـی اراشـغلی 

 است. قطعی، الزامی رسمی

ــودهایی اطلاق میبه آموزش شــغلی  ارتقاءهای آموزش -2-2 ــغلیکه توانایی ش دانش، مهارت و نگرش( مورد نیاز کارکنان ) های ش

شــغلی  اءارتقنماید و در طول مســیر شــغلی فراهم می ارتقاءمنظور انجام صــحیح وظایف شــغل و پیمانی و قرارداد کار معین را بهرســمی، 

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

دانش، مهارت و ) های شـــغلیگردد که به منظور ایجاد تواناییمی یی اطلاقهاآموزش بهمعین  ر های تمدید قرارداد کاآموزش -2-3

گونــه کــارکنــان منوط بــه طی این گردد. تمــدیــد قرارداد ایننگرش( مورد نیــاز برای کــارمنــدان قرارداد کــار معین طراحی و اجرا می

 هاست.آموزش
 

 فرهنگیو  یعمومهای آموزش -3
 شود  می زیر تقسیم سه دسته فرهنگی بهو ی عمومهای آموزش

 یپذیرفرهنگ ، معنوی،اخلاقی منظور رشـــد فضـــایل به د کهشـــومی اطلاق هاییآموزش به  و اجتماعی های فرهنگیموزشآ -3-1

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

دانش، مهارت و نگرش عمومی  منظور افزایشبه گردد کهمی اطلاق هاییآموزش بـه اداری  هـایتوانمنـدیهـای آموزش -3-2

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

 ریزی کشورتوسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهصادره از معاونت  14/2/1394براساس بخشنامه مورخ 

د شغلی و تمدی ارتقاءویژه کارمندان استخدام آزمایشی، ) ی آموزشی بدو خدمت، شغلیهادورهتوانند های اجرایی میدستگاه

 و واحدهای نگری کشورعه و آیندههای توسهای فرهنگی و عمومی را رأساً و یا از طریق مرکز آموزش و پژوهشقرارداد(، آموزش

ها ر و استانریزی کشوصلاحیت 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 

ی ورافنی کارکنان را در حوزه هایتوانمندگردد که یی اطلاق میهـاآموزشبـه   ی اطلـاعـاتورافنـهـای عمومی آموزش -3-3

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  14/12/1394مورخ  82999 مارهبراسـاس بخشنامه ش دهد.می ارتقاءاطلاعات در سـطح عمومی 

لت از آنجا که تمامی کارکنان دو، هااستانریزی ریزی کشور )وقت( به سازمان مدیریت و برنامهانسـانی سـازمان مدیریت و برنامه

سنوات  ، را در12/11/1381مورخ  213222/1913(، موضـوع بخشنامه شماره ICDLگانه فناوری اطلاعات )های هفتباید مهارت

یازی به نباشد، لذا قبل گذرانده باشند و شرط لازم برای افراد جدیدالاستخدام نیز داشتن گواهی و مهارت لازم در این خصوص می
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ــتگاهادامه برگزاری این دوره ــط دس ــته و کارمندانی که نیاز به طی دورهها توس های مذکور دارند، باید از های اجرایی وجود نداش

 طریق خودآموزی نسبت به فراگیری آن اقدام نمایند.

نسبت به تعریف  21/11/1393رخ مو 142199های اجرایی می توانند به استناد بخشنامه شماره براساس بخشنامه مذکور، دستگاه

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

 أییدتتواند توسط مراکز آزمون موجود برای کارکنان خود اقدام نمایند. ارزیابی این دوره می های آموزشی،یکی از سرفصل

ری اطلاعات وای فنهادورههای اجرایی مکلفند برای برگزاری کلیه دستگاه سسه مجری آموزش انجام شود.ؤصلاحیت شده یا خود م

 صلاحیت شده استفاده نمایند. تأییداز مدرسین 

 

 های مدیران آموزش -4
ـــتای گردد کهمی اطلاق هاییآموزش بـه ـــیرت بهبود نگرش هایدر زمینه ی مدیراناحرفهتعالی معنوی و  در راس یی و افزاو بص

ــعه ــانی هایمهارت توس گردد. طی این می طراحی و اجرا «سااامانه و برنامه آموزش مدیران»در چارچوب  و فنی ، ادراکیانس

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

 .شوندطبقه بندی میای مدیران تعالی حرفه -تعالی معنونی مدیران، ب -الفبه دو بخش 

 

 معرفی سامانه آموزش مدیران

نظام  «4/2بند »و  31/1/1391مورخ  1834/211بخشـــنامه شـــماره  «3بند »قانون مدیریت خدمات کشـــوری و  21در اجرای ماده 

توســـط معاونت توســـعه  32114/91/211طی بخشـــنامه شـــماره  12/12/1391مورخ مذکور ســـامانه و برنامه آموزش مدیران در 

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

 
 اهداف

ــعه مهارت ارتقاء (الف ــانیفنی هایو تعالی معنوی و توس ــب مدیران و ادراکی ، انس ــاختن و متناس ــرفتبا پی آنان هایییتوانا س  ش

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

 جدید. هایمسئولیت پذیرش ن برایکارمنداو ی احرفه مدیران ساختن آماده (ب

 

 سامانه آموزش مدیران

ای و سـیاسی است که از های اجرایی آموزش و تربیت مدیران حرفهمنظور از سـامانه آموزش، مجموعه اهداف، سـاختار و روش 

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

 

 برنامه آموزش مدیران

ها و اقدامات آموزشـی هدفمند اسـت که براسـاس سـامانه آموزش و اهداف و راهبردهای آموزشی مدیران در دو دورهمجموعه  

 شود.بخش تربیت مدیر و آموزش مدیران طراحی و اجرا می
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 1قبل از انتصاب() برنامه تربیت مدیران
به  قاءارترورش و توســعه کارشــناســان و مدیران مســتعد منظور پبه کهشــود می ای اطلاقهای آموزشــی و توســعهمجموعه برنامه به

 شود.ای طراحی و اجرا مییریت حرفههای مدپست

 
 های حین انتصاب مدیرانآموزش

ـتای که شـــودمی ای اطلاقتوســـعه هایها و فعالیتمجموعه آموزش به و  بهبود نگرش هایدر زمینه ی مدیراناحرفهتعالی معنوی و  در راســ

ـیرت ــعهبصـ ــانی هایمهارت افزایی و توس ــت مدیریتی مدیران حرفهو فنی ، ادراکیانس ــدی پس ــی، طراحی و در دوران تص ـیاس اجرا  ای و سـ

 .استای الزامیها براساس سامانه و برنامه آموزش مدیران در طول دوره خدمت مدیریتی مدیران سیاسی و حرفه. طی این آموزششودمی

های خودسـازی، رشـد اخلاقی، و سـازندگی معنوی برای افراد است که از طریق افزایش معرفت دینی و ایجاد زمینه تعالی معنوی:

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

های لازم برای و شـایستگی های مدیریتیها، نقشافزایی و توسـعه مهارتهای بهبود نگرش و بصـیرتایجاد زمینه ای:تعالی حرفه

  .انجام وظایف مدیریتی

اســی های مدیریت ســیاســتثناء ســمتهای اجرایی، به های مدیریتی و ســرپرســتی دســتگاهتمامی عناوین پســت ای:مدیران حرفه

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

ها، رزشگاهها، وهای اجرایی نظیر مدارس، بیمارستانآن دسـته از واحدهای عملیاتی یا اجرایی دسـتگاهمدیران  یاتی:ای عملمدیران حرفه

 ای و مراکز نگهداری معلولین که تولید، تأمین و ارائه خدمات اصلی و نهایی دستگاه را به عهده دارند.ها، مراکز فنی و حرفهموزه

های ســازمانی را در واحدهای ســتادی بر عهده ها و برنامهمشــیها، خطکه وظیفه اجرای ســیاســتمدیرانی  ای پایه:مدیران حرفه

 .سطح آنهاهای مدیریتی همها و سمتدارند؛ مانند  رؤسای ادارات، رؤسای گروه

ــطوح عالی )مقامات( یا مدیران  ای میانی:مدیران حرفه ـتادیمدیرانی که وظیفه هماهنگی و ایجاد ارتباط بین س ــد را در واحدهای سـ به  ارش

 .سطح آنهاهای مدیریتی همها، مؤسسات دولتی و مراکز مستقل و سمتکل و معاونین آنان، معاونین سازمانعهده دارند؛ مانند  مدیران

ملکرد عریزی کلان، هدایت و نظارت عالیه بر گذاری، برنامهمشیخط گذاری،مدیرانی که وظیفه سیاست ای ارشد:مدیران حرفه

مراکز مستقل و  دولتی مؤسسات ،هاسای سازمانؤها، رشامل مدیران عامل شرکتدر واحدهای ستادی به عهده دارند؛  دسـتگاه را

 .آنها سطحهای مدیریتی همو سمت

انتخاب  23/13/1391مورخ  1143/211نامه شماره تصویب 4و  3کلیه کارشناسانی که شرایط ماده  شغلی: ارتقاءکارشناسان در مسیر 

 شود.ای را داشته و فهرست آنان در بانک اطلاعات مدیران دستگاه ثبت شده یا میو انتصاب مدیران حرفه

 عملیاتی،ای در سطوح قانون مدیریت خدمات کشـوری و مدیران حرفه 71تمامی مدیران سـیاسـی موضـوع ماده   دامنه شامو 

شــورای عالی  23/3/1391مورخ  1143/211نامه شــماره تصــویب 4و  3پایه، میانی و ارشـد و همچنین کارشــناســان موضـوع ماده 

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

های عمومی مدیریتی های اجرایی موظفند شایستگیسـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور، دستگاه 14/11/1391مورخ  1127313بخشـنامه شـماره  «2-1بند »براسـاس  -1

مورخ  11821/93/211شـــماره نامه تصـــویبموضـــوع  ،های اجرایییران را براســـاس شـــرایط مندرج در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دســـتگاهدکارمندان و م

 از طریق کانون ارزیابی مورد سنجش قرار دهند. ،به سطوح بعدی مدیریتی ارتقاءشورای عالی اداری، قبل از انتصاب و یا  12/19/1393



  

12 

 

 ایهای آموزشی مدیران حرفهبرنامه
 

 ارشد میانی یهپا 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 میانی پایه های آموزشی حین انتصاب مدیرانبرنامه

 مشترک مدیرانی آموزشی هادوره

 91 122 131 های آموزشی تخصصی مدیریتدوره

 118 118 91 های تعالی معنویآموزش

    (دستگاهی) های آموزشی اختصاصی سطح پیشرفتهدوره

 

  1های اجراییبرنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه
ـــتـای اجرای   ـــت «4بنـد »در راس ـــیـاس گرایی و دانش»العالی( مبنی بر مدظله) هـای کلی نظـام اداری ابلاغی مقام معظم رهبریس

قانون مدیریت خدمات کشوری  «112 ماده -11بند » و به استناد« مدیران ارتقاءسالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و شـایسـته

برنامه مدیریت ســرمایه انســانی نقشــه راه اصــلاح نظام اداری،  «7بند »( قانون یاد شــده و نیز تکلیف مقرر در 21) و در اجرای ماده

ـــتگـاه» ـــط رئیس «هـای اجراییبرنـامـه آموزش و تربیـت مـدیران آینـده دس ـــماره بـه  جمهور محترمتوس مورخ  211/93/211ش

 ابلاغ شده است. 21/11/1393

 

 تعاریف

 اجرایی است. هاینیاز دستگاه ای موردمنظور پرورش و توسعه مدیران حرفههای عمومی مدیریت بهشایستگی فرآیند توسعه برنامه:

دهد شود که به یک فرد امکان میشده از سوی معاونت اطلاق میهای تعیینها و نگرشای از دانش، مهارتبه مجموعه  شایستگی

 آمیز انجام دهد.طور موفقیتبه سطوح بالاتر، 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) نیمرخ شایستگی

 دهد.به سطوح بالاتر، نشان می ارتقاءهای مدیریتی و یا و نگرشی آنان را برای آمادگی پذیرش پست

ها بنای شاخصم هستند که طی فرآیندی رسمی و بردولتی و غیردولتی( توسط معاونت ) شدهصلاحیت تأییدمراکز  کانون ارزیابی:

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

 نمایند.مدیریتی اقدام می

و  ها، مراکز فنیها، موزهها، ورزشگاهبیمارستانهای اجرایی نظیر مدارس، آن دسـته از واحدهای سـازمانی دستگاه واحد عملیاتی:

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

 ود.شمی گیرند، اطلاقهای اجرایی که در زمره تعریف واحد عملیاتی قرار نمیبه آن دسته از واحدهای دستگاه واحد ستادی:

قانون  71های مدیریت سیاسی مندرج در ماده های اجرایی به اسـتثناء پسـتهای مدیریتی دسـتگاهتمامی پسـت ای:مدیریت حرفه

 .یمدیریت خدمات کشور
 

                                                                            

 شورای عالی اداری 12/19/1393مورخ  11821/93/211شماره نامه تصویب -1
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 1ایحرفه های عمومی مدیراندستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی

تگی ای و مدل شایسای، توسـعه شـایستگی عمومی مدیران حرفههای عمومی مدیران حرفهشـایسـتگی ،براسـاس این دسـتورالعمل

 ای معرفی شده است.عمومی مدیران حرفه

 

 2های آموزشی کارکنان دولتاحراز صلاحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دورهدستورالعمل نحوه 

نان های آموزشی کارکمندی از مدرسان واجد صلاحیت تدریس در دورهم برای بهرهمنظور ایجاد بسترهای لازاین دستورالعمل، به

 دولت ابلاغ شده است.

 

 نظام آموزش کارکنان دولت های مرتبط با نکات مهم بخشنامه

رمایه انسانی س یه کمیتهتأییدهای شغلی، باید در رتبه ارتقاءی آموزشی کارکنان برای هادورههای اجرایی در احتساب دستگاه -1

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

های کارکنان دولت از مدرسانی که شده موظفند برای ارائه آموزشصلاحیت تأیید مؤسساتهای اجرایی و مراکز و دستگاه -2

 استفاده کنند. ،گواهینامه صلاحیت تدریس دارند

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

وع پیوست ، موض«های اجراییهای آموزشی سالانه دستگاهدستورالعمل تهیه و تصویب برنامه»در بینی شده و فرآیندهای پیش

ن دستگاه با امضای بالاتری رمایه انسانیس کمیته، پس از تصویب 14/11/1392مورخ  18819/92/211بخشنامه شماره  «2شماره »

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

ریزی های اجرایی مکلفند براساس برنامهنامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاهآیین 3به استناد ماده  -4

های سرانه ابلاغی، اعتبارات آموزشی و بهسازی منابع انسانی را تعیین و در بودجه سنواتی دستگاه سالانه آموزشی و شاخص

 بینی نمایند.پیش

ها ین دورهاثربخشی اجرای ا ارتقاءهای مورد نظر و های مدیریتی عمومی مدیران مبتنی بر شایستگیآموزشاهمیت با عنایت به  -2

اجرای  ریزی وهای اجرایی سطح ملی و استانی، برنامهاز طریق استفاده از محتوا و مواد آموزشی استاندارد در کلیه دستگاه

های های آموزش و پژوهشمدیریتای صرفاً بر عهده مرکز آموزش مدیریت دولتی و های آموزشی مصوب مدیران حرفهدوره

قانون مدیریت  «71»ها، آموزش مدیران سیاسی )مقامات موضوع ماده ریزی استانمان مدیریت و برنامهنگری سازدهتوسعه و آین

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

سازمان مدیریت و  نگریهای توسعه و آیندهش و پژوهشهای آموزمدیریتاجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی و 

 باشد.ها میریزی استانبرنامه

 

 

                                                                            

 سازمان اداری و استخدامی کشور 14/11/1391مورخ  1127313بخشنامه شماره  -1

 سازمان اداری و استخدامی کشور 29/18/1397مورخ  414182بخشنامه شماره  -2
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 های انگیزشی آموزشوکارهاهای آموزشی، امتیازات و سازواهینامهگ

 شوند  بندی میبه دو دسته زیر طبقه های آموزشیگواهینامه 

 نوع او  هایگواهینامه-1

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

 

 های نوع دومگواهینامه-2

ــتخدامی هایی که دارندگان آن میگواهینامه ــیلی متناظر، توانند از مزایای اس ــانسنظیر فوقمعادل مدارک تحص فوق  و دیپلم، لیس

 لیسانس، برخوردار شوند.

 .باشدمی «پژوهشیـ  تخصصی»و  «تخصصی»، «مهارتی»سطوح گواهینامه آموزشی نوع دوم   -2-1

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

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

اره شم پژوهشی از تاریخ ابلاغ بخشنامهـ سطوح مهارتی، تخصصی و تخصصی  یهای نوع دوم در تمامصدور گواهینامه -2-3

 امتیاز لازم است. حدنصابمنوط به شرکت افراد واجد شرایط در آزمون جامع و کسب  14/11/1312مورخ  18811/12/222

 های عمومی و فرهنگی مصوب باشد.تواند آموزشگواهینامه نوع دوم میها برای اخذ پنجم کل آموزشحداکثر یک -2-4

 های توجیهی بدو استخدام برای گواهینامه آموزشی نوع دوم قابل احتساب نیست.آموزش -2-2

 

 ا پژوهشی تخصصی تخصصی مهارتی نوع دوم گواهینامهمدارک و شرایط اخذ 

 لیسانس فوق دیپلم متوسطه دیپلم مدرک تحصیلی پایه

 ساعت 111 ساعت 211 ساعت 211 حداکثر آموزش قابل قبول در یک سال

 ساعت 111 ساعت211 ساعت 241 حدنصاب ساعات آموزش عمومی و فرهنگی

 ساعت 141 ساعت 811 ساعت 911 مدیران حدنصاب ساعات آموزش شغلی/

 ساعت 811 ساعت 1111 ساعت 1211 بدون احتساب سطح قبل() کل ساعات آموزش

 سال 2 سال 2 سال 1 زمان انتظار() ی زمانی حداقلطی آموزش در دوره

 تحقیقات و پیشنهادها، ابتکارات، مقالات

 )با تأیید کمیته سرمایه انسانی( 
 ساعت قابل قبول و کسر از کل 211تا 

 دارد دارد دارد آزمون جامع

 یک طرح در زمینه شغلی --- --- ارائه تحقیق

نوع دوم با مدارک  گواهینامههمتراز شدن مزایای اخذ 

 دانشگاهی

 فوق دیپلم

 )کاردانی(

 لیسانس

 )کارشناسی(

 لیسانس فوق

 )کارشناسی ارشد(
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 های نوع دومفرآیند اجرایی صدور گواهینامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی استانهای اجرایتشکیل پرونده و بررسی توسط دستگاه

و  سازمان متبوع جهت بررسیارسا  به کمیته سرمایه انسانی 
 تأیید در شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه

 ارسا  به سازمان اداری و استخدامی کشور 
 نفره 3در کمیته  جهت تأیید نهایی

 شرایط در آزمون جامع  شرکت افراد واجد
 )در مرکز آموزش مدیریت دولتی( پس از تأیید نهایی

مرکز آموزش مدیریت دولتی پس از پذیرفته شدن در آزمون صدور گواهینامه نوع دوم توسط 
جامع )برای سطوح مهارتی و تخصصی( و صدور گواهینامه تخصصی پژوهشی پس از موفقیت در 

 مون جامع و گذراندن طرح پژوهشی شغلی در دستگاهزآ
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 های اجراییمراحل آموزش در دستگاه

 گردد.ها و تعیین اهداف میتدوین استراتژیشامل  الف( سیاستگذاری:

رای گردد. چه کسی باید آموزش ببیند؟ چه نوع آموزشی بشامل تعیین نوع و مقدار آموزش به تفکیک پرسنل می ب( نیازسنجی:

 رفع نیاز در داخل و خارج سازمان؟

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

  ،روش آموزش -1 ،فناوری آموزش -2 ،محتوای آموزش -4 ،اهداف آموزشی -3 ،های آموزشیسرفصل -2، عناوین آموزشی

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

ای هها، زمانبندی اجرا، منابع مورد نیاز و ملاک، روشکنندگانشرکتبرگیرنده اهداف، انتظارات،  در آموزشی: ریزیبرنامهد( 

 ارزشیابی است.

قبل از آموزش، حین آموزش، پس از ) های آموزشیهای لازم برای اجرای برنامهشامل پشتیبانی ( مدیریت اجرایی آموزش:اه

 گردد. آموزش( می

ــامل اندازی ارزشاایابی و پایش و بهبود فرآیند آموزش:و(  ــتانداردهای از قبل تعییگیری نتایج آموزش از طریق ملاکش ن ها و اس

 وری و کارآیی سازمانگذاری سازمان در امر آموزش موجب بهبود عملکرد کارکنان و یا افزایش بهرهگردد. آیا سرمایهشـده می

 شده است؟

بخشنامه(، فرآیندهای  «3» مندرج در ماده) مدل سیستمی آموزش و معیارهای اصلی و فرعی سموظفند براساهای اجرایی دستگاه*

قرار داده  ارزیابیمورد خود، طور کلی کیفیت فرآیند آموزش را براساس پرسشنامه ارزیابی آموزشاجرایی، سـاختار آموزش و به

 جام دهند.و نقاط قابل بهبود را شناسایی و اصلاحات لازم را ان

( بخشــنامه 1) های اجرایی در بخش پایانی پیوســت شــمارهپرســشــنامه ارزیابی معیارهای اصــلی و فرعی آموزش در دســتگاه نکته:

 درج گردیده است. 14/11/1392مورخ 

 «د و های الف، ب، جفرم »های آموزشـی سالانه کارمندان خود را در قالب های اجرایی مکلفند مشـخصـات کلی برنامهدسـتگاه*

تقر در سازمان مس) کمیته سرمایه انسانی تأییدستادی و استانی( را پس از ) های آموزشـی سالانه مصوبای از برنامهتکمیل و نسـخه

 کشور ارسال نمایند. اداری و استخدامیمرکزی متبوع( با امضای بالاترین مقام مسئول آموزش دستگاه، به سازمان 

 

 اهم الزامات

 های عمومی و اختصاصی، مدیریتی و عمومیآموزشرعایت نسبت  -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 میهای بلندمدت که منجر به اعطای گواهینامهو یا پودمان هادورهممنوعیت برگزاری  -4

 ساعت برای کارمندان(  41ساعت برای مدیران و  11) شده برای کارمندان و مدیران بینییشپرعایت سرانه آموزشی  -2
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 نحوه محاسبه نفرساعت آموزش

 کنندگان دورهشرکت ها در تعدادهای میزان ساعت هر یک از دورهضربمجموع حاصل

 

 نحوه محاسبه سرانه آموزش کارکنان

 کارکنان تقسیم بر تعداد کل کارکنانی آموزشی هادورهمجموع نفرساعت 

 نحوه محاسبه سرانه آموزش مدیران 

 ی آموزشی مدیران تقسیم بر تعداد کل مدیرانهادورهاعت سمجموع نفر

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

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

 ستادی و استانی به تفکیک 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

تاد توسط س (فرم ب)استانی براساس  واحدهایهای الف و اعلام به های فرماحصاء سهم واحدهای استانی بر مبنای داده

 دستگاه اجرایی

 فرآیند نیازسنجی آموزشی
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 ضروری نیست:  «ب»و  «الف»های فرمهای آموزشی زیر در ها و پودماندوره بینیپیش

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

زینش ترتیب با هماهنگی هیأت عالی گها باید بهاین دوره ؛حراستمور أمگزینش و مسئول های شغلی های مرتبط با رشتهدوره -2

 و اداره حراست کل کشور مستقر در نهاد ریاست جمهوری اجرا شوند.

 ؛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 شاغلاندوره -4

 شود.ذیربط در این وزارتخانه صادر می

 

 آموزشی هایفرآیند ثبت نام در دوره

 ی آموزشی به صورت فردیهادورهدر 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

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

و شناسه  IR 711111114111114213122113به شماره شبا   مرکزی شعبهبانک ملی  نزد بانک 4111114213122113  جاری

 .قبل از برگزاری دورهبرنامه و بودجه کشور به نام سازمان  393114211112211111111111111111پرداخت  

 

 هینام در دوره آموزشی به صورت گروثبت (ب

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

 نماید.

ی آموزشی مندرج در این تقویم به شماره هادورهمفاد جدول شهریه  براساسپرداخت شهریه دوره توسط دستگاه اجرایی ( 2-ب

و شناسه  IR 711111114111114213122113به شماره شبا   مرکزی شعبهبانک ملی  نزد بانک 4111114213122113 حساب 

 .دوره قبل از برگزاریبرنامه و بودجه کشور به نام سازمان  393114211112211111111111111111پرداخت  

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

 های مورد درخواست را براساس مفاد قرارداد پرداخت کرده و فیش واریزی را تحویل دهد.دوره

 

 شرایط ثبت نام (ج

تناسـب شـغل مورد تصدی با نوع دوره آموزشی( توسط فراگیران و ) آموزشـیهای کنندگان در دورهرعایت شـرایط شـرکت -1

 های اجرایی الزامی است.دستگاه

ــیدن جهت برگزاری دورهپس از ثبت -2 ــاب رس ــورت به حدنص ــعه و هاپژوهشمدیریت آموزش و ، نام در دوره، در ص ی توس

اب نماید. در صورتی که کلاس به حدنصایی مربوطه اعلام مینگری استان، زمان قطعی دوره را به رابط آموزشی دستگاه اجرآینده

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

ـــت که مدارک ثبت نام را در موعد مقرر ارائه  ،هابـا توجه به محدودیت ظرفیت کلاس -3 اولویت پذیرش فراگیران با افرادی اس

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

 های استان برگزار خواهد شد.در محل هر یک از شهرستان

موزش آمدیریت  باشد . بدیهی استآموزشی منوط به واریز شهریه دوره می هاینام افراد جهت شـرکت در دورهت ثبتقطعی -2

واهد معذور خ ،از پذیرش افرادی که قبل از شروع دوره، شهریه خود را پرداخت نکرده باشند نگریآیندهی توسعه و هاپژوهشو 

 .بود
 

 انضباطیا مقررات آموزشی 

ـــکلات احتمالیمنظور بـه ـــرکت ،جلوگیری از هرگونه مش مقررات  از ییهاکنندگان و رابطین محترم آموزش را به بخشتوجه ش

  میینمایجلب م، هاآموزشی دوره

 .تاسمجاز آنها در دوره، غیرلذا غیبت  ؛شوندیکنندگان در طول دوره به عنوان مأمور از سازمان خود تلقی مکلیه شرکت -1

 است.الزامی  ،طبق برنامه اعلام شده ،آموزشی یهاتیدر تمامی فعال کنندگانشرکتحضور  -2

ـــخیص آن بر عهده  ،حداکثر غیبت مجاز -3 ـــعه و آیندههاپژوهشو  آموزشمدیریت که تش ـــت نگریی توس از  بیش نباید ،اس

 نخواهد داشت.ق شرکت در آزمون را فراگیر ح ،صورتدر غیر این ؛باشددوره اعات آموزشی دهم سیک

  دشومیغیبت فراگیر موجه محسوب  ،در موارد زیر

 ؛(برادر و خواهر همسر، فرزند، مادر، پدر،) فوت بستگان درجه یک 

 نگریی توسعه و آیندههاپژوهشو آموزش مدیریت ید أیل و مدارک با تیمترقبه مستند به دلاحادثه غیر . 

 کننده اعلام خواهد شد.اجرایی معرفی یهابه دستگاه ،دورهکنندگان در پایان مجموع ساعات غیبت شرکت -4

 است.امتیاز  111از  11 ،ی آموزشیهادوره برای همهحداقل نمره قبولی  -2

 

 مقررات و ضوابط صدور گواهینامه پایان دوره

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

 باشد.لیست حضور و غیاب ارائه شده از سوی مدرس براساس ضوابط آموزشی میها، کلاسمبنای میزان حضور فراگیر در  -

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

ا ارائه توانند بدوره نشوند، تنها در موارد زیر میی آموزشی که در زمان مقرر، موفق به شرکت در آزمون پایان هادورهفراگیران  -2

  درخواست، در آزمون مجدد شرکت نمایند

 فوت بستگان درجه یک فراگیر -

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

بدیهی  ؛زمون اصلی خواهد بودروز پس از تاریخ برگزاری آ 12برگزاری آزمون مجدد برای فراگیران مشمول، حداکثر طی  توجه:

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

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

 مدرس، اقدام کنند.کار عملی در مهلت تعیین شده از سوی 
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بدیهی است  باشد.قابل پذیرش می، حداکثر تا یک ماه از تاریخ پایان دوره آموزشی، تحقیق() تأخیر در تحویل کار عملی توجه:

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

درصد  11در خواهد شد که بیش از حد مجاز غیبت نداشته باشند و حداقل گواهینامه دوره آموزشی صرفاً برای فراگیرانی صا -4

 .را کسب کنند تحقیق() امتیاز آزمون پایان دوره یا کار عملی
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 1421های آموزشی در سا  شهریه دوره
کمیته تعیین شهریه و  11/11/1411، براساس مصوبه جلسه مورخ 1411ها و تعرفه خدمات آموزشی در سال میزان شهریه دوره

 شود شرح زیر اعلام می، بهمرکز کمک

 های آموزشیشهریه دوره -الف

 میزان شهریه )ریا  به نفرساعت( عنوان دوره ردیف

 720111 توجیهی بدوخدمت 1

 1110111 های عمومی، فناوری اطلاعات و فرهنگی و اجتماعی(عمومی )توانمندی 2

 1310111 شغلی )مشاغل عمومی( 3

 111,221 مدیران 4

 های تربیت مدرستعرفه تعیین صلاحیت و شهریه دوره -ب

 باشد شرح جدول زیر میهای مربوط به تعیین صلاحیت مدرسان، بهتعرفه

 توضیحات ریا (تعرفه)به شرح خدمت ردیف

1 
تشکیل پرونده و اعتبارسنجی 

 مدارک و مستندات متقاضیان
 تمامی متقاضیان 102210111

 دوره تربیت مدرس )هر نفرساعت( 2
 حضوری

4210111 
 (Liveکلاس زنده )

3110111 
 یالکترونیک

2220111 
 ساعت 32حداکثر 

 202110111 صدور گواهینامه مدرسی 3
/الف( 4فقط مشمولان تبصره بند )

 دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت تدریس

 - 202110111 تمدید اعتبار گواهینامه مدرسی 4

/الف 4تبصره بند »جدول فوق(، صرفاً از متقاضیان مشمول  3تعرفه مربوط به صدور گواهینامه مدرسی )موضوع ردیف  تبصره:

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

ت در رکز، که از شرکنظر، در صورت تشخیص و تأیید مگواهینامه مدرسی از مراجع معتبر داخلی و خارجی و سایر افراد صاحب

گردد. متقاضیانی که ملزم به شرکت در تمامی عناوین شوند، دریافت میهای تربیت مدرس معاف میتمام یا بخشی از دوره

 باشند.های تربیت مدرس هستند، از پرداخت تعرفه موضوع این بند، معاف میدوره

 ایهای عمومی مدیران حرفهگیهای توسعه شایستهای ارزیابی و شهریه دورهتعرفه کانون  -ج

 توضیحات ریا (تعرفه )به عنوان ردیف

 2202110111تا  1201110111 های ارزیابیکانون 1

به ازای هر نفرروز و با توجه به 

ها و نوع تعداد شایستگی

 گزارش

 هر نفرساعت 3210111 ایهای عمومی مدیران حرفههای توسعه شایستگیدوره 2

های ها، با توجه به وضعیت اعتباری دستگاهجدول فوق( در استان 1های ارزیابی )موضوع ردیف تعرفه پایه اجرای کانون تبصره 

 ریال متغیر باشد. 2202110111تا  1101110111تواند از اجرایی استانی، می
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 تذکرات مهم

ری نگهای توسعه و آیندهآموزش و پژوهشهای آموزشی، به تشخیص مدیران حدنصاب لازم برای تشکیل کلاس در دوره -1

 ها، تعیین خواهد شد.ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه

ع توانند با توجه به وضعیت منابها میریزی استاننگری سازمان مدیریت و برنامههای توسعه و آیندهمدیران آموزش و پژوهش -2

می، های عموهای آموزشی توجیهی بدو خدمت، عمومی )توانمندیدوره های اجرایی، به تشخیص خود در شهریهاعتباری دستگاه

های تربیت درصد، و در شهریه دوره 21فناوری اطلاعات و فرهنگی و اجتماعی(، شغلی )مشاغل عمومی( و مدیران، حداکثر تا 

درصد،  22ای، حداکثر تا مدیران حرفه های عمومیهای ارزیابی شایستگیو تعرفه کانونهای عمومی توسعه شایستگی ،مدرس

 کاهش یا افزایش منظور نمایند.

، درخصوص 18/18/1391مورخ  21249/211و بخشنامه شماره  31/11/1391مورخ  1834/211بخشنامه شماره  2به استناد بند  -3

طرف مرکز آموزش های آموزشی، همراه داشتن و استفاده از منابع مصوب )ابلاغی از مواد و محتوای آموزشی مورد نیاز دوره

ها الزامی است و هزینه تهیه منبع مصوب هر مدیریت دولتی و سازمان اداری و استخدامی کشور(، برای فراگیران و مجریان دوره

 گردد.شود، به شهریه همان دوره اضافه میها که توسط مجریان تهیه مییک از دوره

 شود، در مرکزای اجرایی دولتی که به صورت اختصاصی برگزار میهها و دستگاههای مورد درخواست سازمانشهریه دوره -4

ها، به تشخیص مدیران آموزش و باشد و در شهرستانهای مذکور )مندرج در جدول فوق( میاستان، برابر با شهریه دوره

 د افزایش یابد.درص 21تواند تا ها، حداکثر میریزی استاننگری سازمان مدیریت و برنامههای توسعه و آیندهپژوهش

رگزار ها بهای محلی غیردولتی که به صورت اختصاصی در مرکز استان یا شهرستانهای مورد درخواست سازمانشهریه دوره -2

 111ا ها، حداکثر تریزی استاننگری سازمان مدیریت و برنامههای توسعه و آیندهشود، به تشخیص مدیران آموزش و پژوهشمی

 ست.درصد قابل افزایش ا

های عمومی، شامل هزینه برگزاری دوره و اخذ های آموزشی فناوری اطلاعات، برابر شهریه مصوب دورهشهریه اعلام شده برای دوره -1

 ریال خواهد بود. 4210111آید، هزینه برگزاری آزمون هر مهارت تا سقف آزمون است. در مواردی که صرفاً آزمون به عمل می

شود، براساس میزان ( برگزار می…و  LMSصورت غیرحضوری )الکترونیکی، از طریق سامانه های آموزشی که بهشهریه دوره -7

گرفته برای تولید محتوا، نوع دوره، گستره مخاطبان و سایر عوامل تأثیرگذار، به تشخیص مدیران آموزش و های صورتهزینه

 ها، محاسبه و دریافت خواهد شد.ریزی استاند رئیس سازمان مدیریت و برنامهنگری و تأییهای توسعه و آیندهپژوهش

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

ق توانند با حفظ حها میریزی استانو برنامهنگری سازمان مدیریت های توسعه و آیندهشود، مدیران آموزش و پژوهشبرگزار می

 شرح زیر، اعمال نمایند درصد تخفیف به 11گیری از امکانات دستگاه مربوط، حداکثر تا نظارت و صدور گواهینامه، به ازای بهره

 درصد قابل کاهش از کل مبلغ قرارداد امکانات در اختیار ردیف

 %21 فضای آموزشی 1

 %2 پذیرایی 2

 %2 لوازم مصرفی 3

 %31 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 %91 واجد شرایط نبودن داوطلب 1

 اضافه پرداختی %111 اضافه پرداختی توسط داوطلب 2

 شود.میزان شهریه کسر و مابقی مسترد می %21تا  روز تا برگزاری دوره 12انصراف داوطلب بیش از  3

 شود.میزان شهریه کسر و مابقی مسترد می %31تا  روز تا برگزاری دوره 12انصراف داوطلب کمتر از  4

 قابل استرداد نیست. انصراف داوطلب پس از شروع دوره 2

 مبلغ شهریه %111 عدم تشکیل دوره 1

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

و به  های آموزشی درجنام دورهباشند. ضروری است شرایط استرداد شهریه، در پشت فرم ثبتمی هاریزی استانمدیریت و برنامه

 کنندگان برسد.اطلاع کلیه شرکت
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 دولتن منداکار های آموزشیدورهمشخصات 
 

 توجیهی بدو خدمتهای آموزشی دوره -1

 ملاحظات ساعت() مدت زمان عنوان پودمان/ دوره ردیف

  12 ایران آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی 1

 دستگاه محل خدمت  مجری 1 ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمتموریتأآشنایی با م 2

  11 قانون مدیریت خدمات کشوری 3

  12 ثر در سازمانؤفرهنگ سازمانی و ارتباطات م 4

  12 مسألهکار تیمی و حل  2

  12 های اسلامی در نظام اداریای مبتنی بر آموزهاخلاق حرفه 1

  یک ماه دوره کارورزی -

 

 :های مهمیادآوری *

صورت اجرای شود. در غیر اینساعت محاسبه می 71شهریه آن بر مبنای  ها توسط دفتر،درصورت برگزاری کل این دوره - 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. 14خواهد شد و شهریه و گواهینامه دوره بر مبنای 

 است.الزامی  هاالورود و قراردادیای کارکنان جدیدبر هادوره طی این -2

راندن گذ گواهیبینی شده ملزم به ارائه های آموزشی پیشکارمندان جدیدالاستخدام علاوه بر طی دوره ،بخشنامه 2طبق بند  -3

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

 های آموزشی فرهنگی و اجتماعی( را طی نمایند.دوره) 31/3/1388مورخ  31432/1/211بخشنامه شماره

وره دلازم به مدت یک ماه  امتیازهای آموزشی پیش بینی شده و کسب کارمندان جدیدالاستخدام باید پس از گذراندن دوره -4

ی طی نمایند و در پایان دوره گزارش مربوطمختلف براساس چک لیست  واحدهایه در ریزی و نظارت دستگاکارورزی را با برنامه

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

و دوره کارورزی یک ماهه  نماینددرصد از کل نمره آزمون را کسب  11کنندگان در دوره آموزش توجیهی که به شرکت -2

توانند از مزایای مندرج در دوره توجیهی اعطا خواهد شد که دارندگان آن می طید، گواهینامه نبخشنامه را بگذران «7 بند»موضوع 

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

رئیس امور توسعه منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  17/17/1391مورخ  33297/91/221براساس نامه شماره  -1

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

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

 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/11 12 هاکلیه پست آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن 1

  2/11 4 هاکلیه پست قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی 2

3 
در خصوص اعتبارات تملک  قانون برنامه و بودجه

 ایهای سرمایهدارایی
  3/11 8 هاکلیه پست

  4/11 11 هاکلیه پست قانون مدنی 4

  2/11 8 هاکلیه پست های دولتیقوانین مالی شرکت 2

  1/11 31 هاکلیه پست حسابرسی دولتی 1

  7/11 21 هاکلیه پست آشنایی با قانون محاسبات عمومی 7

  8/11 11 هاکلیه پست انواع آندرآمدها و  8

9 
و کاربرد آن در امور ( MIS) های اطلاعاتی مدیریتسیستم

 مالی
  9/11 32 هاکلیه پست

  11/11 1 هاکلیه پست بندی آنها در حسابداری صنعتیهزینه و طبقه 11

  11/11 24 هاکلیه پست (1) حسابرسی 11

  12/11 24 هاکلیه پست (2) حسابرسی 12

  13/11 34 هاکلیه پست حسابرسی مالیاتی 13

  14/11 24 هاکلیه پست مصاحبه در حسابرسی عملیاتی 14

  12/11 24 هاکلیه پست حسابداری مالیاتی 12

  11/11 12 هاکلیه پست قانون تجارت 11

  17/11 8 هاکلیه پست مراحل تهیه و تنظیم بودجه 17

  18/11 24 هاکلیه پست اصول حسابداری 18

  19/11 1 هاکلیه پست یابی سفارش کار در حسابداری صنعتیآشنایی با هزینه 19

  21/11 1 هاکلیه پست ای در حسابداری صنعتییابی مرحلهآشنایی با هزینه 21

  21/11 1 هاکلیه پست آشنایی با نقطه سر به سر در حسابداری صنعتی 21

  22/11 12 هاکلیه پست حسابداری دولتی اعتبارات هزینه 22

  23/11 12 هاکلیه پست ایهای سرمایهحسابداری دولتی اعتبارات تملک دارایی 23

  24/11 1 هاکلیه پست قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 24

  22/11 8 هاکلیه پست قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه 22

  27/11 1 هاکلیه پست مقررات اعتبارات اسنادی 21

  28/11 8 هاکلیه پست هانامه مالی و معاملاتی دانشگاهآیین 27

  29/11 1 هاکلیه پست قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 28

  31/11 1 هاکلیه پست قانون تجمیع عوارض 29

  31/11 8 هاکلیه پست قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 31

  32/11 12 هاکلیه پست قیمت تمام شده خدماتمحاسبه و مدیریت  31

  33/11 8 هاکلیه پست (1) بینیریزی و پیشریزی، برنامهتلفیق بودجه 32

  34/11 8 هاکلیه پست (2) بینی شناورریزی و پیشبودجه 33
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 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  32/11 11 هاکلیه پست (3) حسابداری مدیریت استراتژیک 34

  31/11 8 هاکلیه پست ریزینظام بودجهکاربرد اطلاعات عملکردی در  32

  37/11 11 هاکلیه پست حسابداری پروژه 31

  38/11 12 هاکلیه پست ریزی عملیاتیبودجه 37

  39/11 12 هاکلیه پست آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 38

  41/11 11 هاکلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 39

  41/11 8 هاکلیه پست قراردادهاتنظیم  41

  42/11 11 هاکلیه پست های مستقیمقانون مالیات 41

 94-19 11 هاکلیه پست حسابداری بخش عمومی 42
 394724بخشنامه شماره 

 19/12/1394مورخ 

 
 اداری کاردان امور شغلی کارشناس و هایرشته -2-2

 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/11 12 هاکلیه پست ی(اتوماسیون ادار) سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه 1

  2/11 8 ارزشیابی کارکنان ارزشیابی عملکرد کارکنان 2

  3/11 11 حقوق مزایا های مستقیمقانون مالیات 3

  4/11 21 هاکلیه پست اصول و مفاهیم سازماندهی 4

  2/11 21 امور رفاهی اصول بیمه 2

  1/11 31 هاکلیه پست کاربرد آمار در امور اداری 1

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

  8/11 12 هاکلیه پست قانون کار و تأمین اجتماعی 8

  9/11 12 امور رفاهی های اشخاصبیمه 9

  11/11 8 بازنشستگی و وظیفه فهمربوط به بازنشستگی و وظیآشنایی با قوانین و مقررات  11

  11/11 12 هاکلیه پست های اداریسازی مکاتبات و نوشتهخلاصه 11

  12/11 24 هاکلیه پست ریزی نیروی انسانیاصول و مبانی برنامه 12

  13/11 32 هاتشکیلات و روش هاها و روشسیستم 13

  14/11 12 هاکلیه پست گیری آناندازهرضایت شغلی و چگونگی  14

  12/11 12 حقوق و مزایا آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 12

11 
ها و نامهبندی مشاغل، آیینآشنایی با طرح طبقه

 های اجرایی آندستورالعمل
 11/11 34 بندی مشاغلطبقه

 

  17/11 12 هاکلیه پست قوانین و مقررات استخدامی 17

  18/11 12 هاکلیه پست نویسی در امور اداریگزارش 18

  19/11 1 امور آموزش کارکنان آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت 19

  21/11 31 بندی مشاغلطبقه ارزیابی کار و زمان 21

  21/11 24 هاکلیه پست مبانی مدیریت اسناد 21

  22/11 21 هاکلیه پست تجزیه و تحلیل اداری 22



  

27 

 

 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  23/11 21 امور آموزش کارکنان ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنانبرنامه 23

  24/11 1 بندی مشاغلطبقه طرح ارزشیابی مشاغل خاص 24

22 
با توجه به قانون ) هاقوانین و مقررات تشکیلات و روش

 مدیریت خدمات کشوری(

  22/11 1 هاتشکیلات و روش

  21/11 12 هاکلیه پست ادارینگارش و مکاتبات  آیین 21

  27/11 12 هاکلیه پست ارتباطات سازمانی 27

28 

آشنایی با [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

راهبردها، فناوری اطلاعات و خدمات اداری )فصل اول، 

 ] دوم و پنجم(

 - 4 هاکلیه پست

 

29 
ورود به خدمت و [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] توانمندسازی کارکنان )فصل ششم، هفتم، هشتم و نهم(
 - 4 هاکلیه پست

 

31 
آشنایی با نظام [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] پرداخت حقوق و مزایا )فصل دهم و پانزدهم(
 - 4 هاکلیه پست

 

31 

آشنایی با ساختار [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

اجرایی کشور و شوراهای مندرج در  هایسازمانی دستگاه

 ] قانون مدیریت خدمات کشوری )فصل چهارم و چهاردهم(

 - 4 هاکلیه پست

 

32 
آشنایی با نظام [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] تأمین اجتماعی و بازنشستگی کارکنان )فصل سیزدهم(
 - 4 هاکلیه پست

 

33 
ق کشوری )آشنایی با حقوآشنایی با قانون مدیریت خدمات 

 ] مردم و ارباب رجوع در نظام اداری )فصل سوم(
 - 4 هاکلیه پست

 

34 
آشنایی با نظام [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] مدیریت ارزیابی عملکرد )فصل یازدهم(
 - 4 هاکلیه پست

 

32 

آشنایی با حقوق [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

هم و دوازدفصل کارکنان و مقررات انضباطی )و تکالیف 

 ]پانزدهم(

 - 4 هاکلیه پست

 

 

 کاردان روابط عمومی شغلی کارشناس و هایرشته -2-3

 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 شناخت افکار عمومی 1
ر مدی -پژوهش و افکارسنجی

 و معاون روابط عمومی
24 1/12 

 

 ارتباطات مردمی 2
 -مدیر و معاون روابط عمومی

 ارتباط مردمی روابط عمومی
12 2/12 

 

 برداری در روابط عمومیعکاسی و فیلم 3
عکاسی و  -سمعی و بصری

 فیلمبرداری
48 3/12 

 

  4/12 34 فیلمبرداری -سمعی و بصری ارتباطات تصویری در روابط عمومی 4

  2/12 41 چاپ و نشر تکنولوژی چاپ و نشر 2



  

28 

 

 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 تبلیغات در روابط عمومی 1

ابط رو -رسانیاطلاع -تبلیغات

مدیر و معاون روابط  -عمومی

 عمومی

31 1/12 

 

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

 اصول و آداب تشریفات 8
ها و امور همایش -تبلیغات

 تشریفات -مراسم
24 8/12 

 

  9/12 24 آرشیو آرشیو در روابط عمومی 9

  11/12 24 مدیر و معاون روابط عمومی استراتژی و مدیریت استراتژیک در روابط عمومی 11

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

  12/12 12 هاکلیه پست فرمانی در روابط عمومیپاسخگویی و مشتری 12

 روش تحقیق در روابط عمومی 13

مطالعات و تحقیقات امور 

 -افکارسنجی -اجتماعی

 روابط عمومی

32 13/12 

 

  14/12 24 هاکلیه پست رویکردهای نوین در روابط عمومی 14

  12/12 41 هاکلیه پست در روابط عمومی (IT) کاربرد اینترنت و فناوری 12

 ریزی استراتژیک در روابط عمومیبرنامه 11
 -مدیر و معاون روابط عمومی

 ریزیمسئول برنامه
31 11/12 

 

 هاها و گردهماییمدیریت همایش 17

 -مسئول امور تبلیغات

امور  -برگزاری مراسم

 تشریفات

18 17/12 

 

  18/12 12 هاکلیه پست نویسی در روابط عمومیاصول گزارش 18

 اصول و فنون تبلیغات و دفتر تبلیغاتی در روابط عمومی 19
 برگزاریمسئول  -تبلیغات

 روابط عمومی -مراسم
24 19/12 

 

 انتشارات در روابط عمومی 21

 -امور مطبوعات -انتشارات

 -چاپ و نشر روابط عمومی

 مسئول نشریه

31 21/12 

 

 اصول و مبانی ارتباط جمعی 21
امور  -روابط عمومی

 هاارتباط با رسانه -مطبوعاتی
24 21/12 

 

  22/12 11 روابط عمومیمدیر و معاون  مدیریت روابط عمومی 22

 ای در روابط عمومیارتباطات رسانه 23
امور  -هاارتباط با رسانه

 سمعی و بصری -مطبوعاتی
34 23/12 

 

 عکاسی خبری 24

گزارشگر و  -سمعی و بصری

امور عکاسی و  -خبرنگار

 فیلمبرداری

24 24/12 

 

  22/12 31 هاکلیه پست های روابط عمومیمبانی، اصول و نظریه 22



  

29 

 

 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  21/12 24 هاکلیه پست شناسی در روابط عمومیمخاطب 21

 خبرنویسی در روابط عمومی 27
 -هاارتباط با رسانه -انتشارات

 گزارشگر و خبرنگار
34 27/12 

 

 مصاحبه خبری 28

خبرنگار و  -انتشارات

ارتباط با  -گزارشگر

 امور مطبوعاتی -هارسانه

24 28/12 

 

 رسانیاطلاعاصول و مبانی  29
روابط  -بانک اطلاعات

 عمومی
21 29/12 

 

  31/12 42 تبلیغات -انتشارات آراییگرافیک و صفحه 31

 های ارتباطیتحلیل محتوی پیام 31

 -پژوهش و افکارسنجی

امور  -تحقیقات اجتماعی

 مطالعات

41 31/12 

 

 اقناع و تبلیغ 32
 -روابط عمومی -تبلیغات

 مدیر و معاون روابط عمومی
12 32/12 

 

  33/12 31 مترجم ترجمه ساده متون خبری 33

  34/12 21 مترجم شنود صوتی و تصویری 34

 

 1شغلی مسئو  گزینش رشته -2-4

 ملاحظات کد دوره ساعت شیوه اجرا عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/13 8 حضوری هاکلیه پست شناسی گزینشآسیب 1

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

  2/13 11 نیمه حضوری هاکلیه پست های ایرانآشنایی با آداب و رسوم قومیت 3

  3/13 11 حضوری هاکلیه پست های روانشناختیآشنایی با آزمون 4

  2/13 11 نیمه حضوری هاکلیه پست آشنایی با تهاجم فرهنگی 2

  1/13 11 نیمه حضوری هاکلیه پست فقیه در حکومت اسلامیآشنایی با جایگاه ولایت  1

  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 1 حضوری هاکلیه پست ویژه مدیران گزینش() آشنایی با سامانه جامع گزینش 9

  11/13 24 غیر حضوری هاکلیه پست السلام(علیهم) آشنایی با سیره معصومین 11

  12/13 12 نیمه حضوری هاکلیه پست آشنایی با قانون اسلاسی جمهوری اسلامی ایران 11

12 
وابط با تأکید بر ض) آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

 و مقررات استخدام(
 13/13 12 حضوری هاکلیه پست

 

  14/13 11 حضوری هاکلیه پست های حقوقیآشنایی با قوانین و رویه 13

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

                                                                            

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



  

31 

 

 ملاحظات کد دوره ساعت شیوه اجرا عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

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

  11/13 12 نیمه حضوری هاکلیه پست (1) احکام و استفتائات 11

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

  18/13 11 حضوری هاکلیه پست (1) ای در گزینشاخلاق حرفه 18

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

  21/13 12 حضوری هاکلیه پست (1) ارزیابی و صدور رأی در گزینش 21

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

  22/13 11 نیمه حضوری هاکلیه پست های گزینشاصول مدیریت در هسته 22

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

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

  22/13 12 حضوری هاپست کلیه (2) بازرسی در گزینش 22

  21/13 11 حضوری هاکلیه پست پاسخگویی و مذاکره در گزینش 21

  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

  31/13 11 حضوری هاکلیه پست سیاسی در ایرانشناسی جریان 31

  31/13 11 حضوری هاکلیه پست حقوق اداری ایران 31

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

  33/13 121 نیمه حضوری هاکلیه پست رازداری و حفاظت اسناد )با تأکید بر اطلاعات و اسناد گزینش( 33

  34/13 11 حضوری هاکلیه پست روانشناسی شخصیت 34

  32/13 11 حضوری هاکلیه پست های شناخت و تحلیل رفتارروش 32

  31/13 4 حضوری هاکلیه پست با توجه به مقتضیات استانی() های گزینشرویه 31

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

  38/13 11 نیمه حضوری هاکلیه پست و معیارهای حاکم بر گزینشضوابط  38

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

  41/13 11 نیمه حضوری هاکلیه پست نامه اجرایی آنقانون گزینش و آیین 41

  41/13 8 حضوری هاکلیه پست کنترل تحقیق 41

  42/13 8 حضوری هاپستکلیه  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

  42/13 12 حضوری هاکلیه پست (1) مصاحبه در گزینش 42

  41/13 12 حضوری هاکلیه پست (2) مصاحبه در گزینش 41

  47/13 11 حضوری هاکلیه پست های ارتباط غیرکلامی در گزینشمهارت 47

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

  49/13 21 حضوری هاکلیه پست های ثبت و نگارش در گزینشمهارت 49

  21/13 11 نیمه حضوری هاکلیه پست مهدویت و فرهنگ انتظار 21

  21/13 12 نیمه حضوری هاکلیه پست نظام گزینش تطبیقی 21



  

31 

 

 شغلی کارشناس و کاردان حقوقی هایرشته -2-5

 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

1 
گزاری )کلیات و قانون بر 1قوانین و مقررات معاملات دولتی 

 مناقصات(
 1/14 8 هاکلیه پست

 

2 
مقررات کیفری ناظر بر ) 2معاملات دولتی  قوانین و مقررات

 معاملات دولتی(
 2/14 1 هاکلیه پست

 

  3/14 1 هاکلیه پست )تضمینات در معاملات دولتی( 3قوانین و مقررات معاملات دولتی  3

  2/14 8 هاکلیه پست )اموال منقول و غیرمنقول دولتی( 1قوانین و مقررات امول دولتی  4

  1/14 1 هاکلیه پست جرایم علیه اموال دولتی() 2قوانین و مقررات امول دولتی  2

1 
داوری و صلح اموال عمومی و ) 3قوانین و مقررات امول دولتی 

 دولتی(
 7/14 1 هاکلیه پست

 

  8/14 8 هاکلیه پست رهای اجرایی با یکدیگحل و فصل اختلافات حقوقی دستگاه 7

  9/14 8 هاکلیه پست کارآشنایی با قانون  8

  11/14 1 هاکلیه پست بیمه اجباری تأمین اجتماعی() 1حقوق تأمین اجتماعی  9

  11/14 2 هاکلیه پست بیمه حرف و مشاغل آزاد() 2حقوق تأمین اجتماعی  11

  12/14 3 هاکلیه پست های مکمل(بیمه) 3حقوق تأمین اجتماعی  11

  13/14 4 هاکلیه پست بیمه خدمات درمانی() 4حقوق تأمین اجتماعی  12

13 
  2حقوق تأمین اجتماعی 

 قوانین و مقررات بازنشستگی کشوری() 
 14/14 8 هاکلیه پست

 

  12/14 2 هاکلیه پست بیمه بیکاری() 1حقوق تأمین اجتماعی  14

  11/14 8 هاکلیه پست (1) قانون اساسی 44های کلی اصل سیاست 12

  17/14 8 هاکلیه پست (2) قانون اساسی 44های کلی اصل سیاست 11

  18/14 8 هاکلیه پست (3) قانون اساسی 44های کلی اصل سیاست 17

  19/14 8 هاکلیه پست ریزی کشورریزی و بودجهاصول و مقررات حاکم بر نظام برنامه 18

  21/14 8 هاکلیه پست قانون بودجه سالانه 19

  23/14 12 هاکلیه پست و مقررات استخدام کشوری قوانین 21

  31/14 1 هاکلیه پست المللیگذاری بینقراردادهای سرمایه -المللیقراردادهای بین 21

  31/14 11 هاکلیه پست های مستقیم(مالیات) 1حقوق مالیاتی  22

  32/14 8 هاکلیه پست های غیرمستقیم و عوارض(مالیات) 2حقوق مالیاتی  23

  33/14 1 هاکلیه پست اجرائیات مالیاتی و حل اختلاف() 3حقوق مالیاتی  24

  34/14 1 هاکلیه پست الجزایر( بیانه) دیوان داوری ایران و آمریکا 22

21 
ها و نامهاصول و ضوابط تنظیم، الحاق و تصویب توافق

 المللیهای بینکنوانسیون
 32/14 8 هاکلیه پست

 

27 

های محیط زیست، محیط کنوانسیون) محیط زیست حقوق 

های حقوقی حاکم بر مناطق چهارگانه، زیست طبیعی، رژیم

 (…ها و آلودگی ،محیط زیست انسانی

کارشناسان حقوقی سازمان 

 حفاظت محیط زیست
18 31/14 
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 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 حقوق تعاون 28
وزارت  یکارشناسان حقوق

 تعاون
1 37/14 

 

 حقوق گمرکی 29
حقوقی گمرک کارشناسان 

 جمهوری اسلامی ایران
11 38/14 

 

 های دولتیحقوق حسابرسی شرکت 31
کارشناسان حقوقی 

 سازمان حسابرسی
8 39/14 

 

  41/14 4 هاکلیه پست قراردادهای خدمات درمانی 31

  41/14 8 هاکلیه پست فنون مذاکره و فن دفاع 32

  42/14 8 هاکلیه پست آیین نگارش حقوقی 33

  41/14 12 هاکلیه پست آیین دادرسی مدنی 34

  47/14 12 هاکلیه پست آیین دادرسی کیفری 32

31 
آشنایی با مراجع شبه قضایی )تعزیرات حکومتی و مراجع رسیدگی 

 به تخلفات صنفی(
 48/14 8 هاکلیه پست

 

  49/14 8 هاکلیه پست آشنایی با شوراهای حل اختلاف 37

  21/14 8 هاکلیه پست عدالت اداری و آیین دادرسی آنآشنایی با دیوان  38

  21/14 8 هاکلیه پست العاده اعتراض به آرای قضاییآشنایی با طرق عادی و فوق 39

  22/14 3 هاکلیه پست پول و قوانین و مقررات مربوط به آن() 1حقوق بانکی  41

  23/14 8 هاکلیه پست بانک مرکزی و قوانین و مقررات مربوط() 2حقوق بانکی  41

  24/14 8 هاکلیه پست ها(قوانین و مقررات تأسیس و اداره بانک) 3حقوق بانکی  42

  22/14 11 هاکلیه پست شرح قانون عملیات بانکی بدون ربا() 4حقوق بانکی  43

  21/14 4 هاکلیه پست قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت() 2حقوق بانکی  44

  27/14 8 هاکلیه پست پولشویی 42

 حقوق منابع طبیعی 41
کارشناسان حقوقی وزارت 

 جهاد کشاورزی
1 28/14 

 

 حقوق انتخابات 47
کارشناسان حقوقی وزارت 

 کشور
8 29/14 

 

 حقوق جنگ 48

کارشناسان حقوقی وزارت 

دفاع و پشتیبانی نیروهای 

 مسلح

8 11/14 

 

 به آنآشنایی با جرایم مطبوعاتی و آیین رسیدگی  49
کارشناسان حقوقی وزارت 

 فرهنگ و ارشاد اسلامی
8 11/14 

 

21 
های ها و کمیسیونآشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر شهرداری

 حوزه شهری
 12/14 12 هاکلیه پست

 

21 
های آشنایی با قوانین و مقررات نحوه تملک اراضی برای طرح

 عمرانی دولتی و عمومی
 13/14 8 هاکلیه پست
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 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  14/14 8 هاکلیه پست شوراهای اسلامی کشور 22

  12/14 8 هاکلیه پست حقوق روستایی 23

 (1) قاچاق کالا و ارز 24
کارشناسان حقوقی وزارت 

 و گمرک صنعت
8 11/14 

 

 (2) قاچاق کالا و ارز 22
کارشناسان حقوقی وزارت 

 و گمرک صنعت
8 17/14 

 

  18/14 12 هاپستکلیه  بیمه اشخاص() 1حقوق بیمه  21

 بیمه اموال و باربری() 2حقوق بیمه  27
کارشناسان حقوقی وزارت 

 و گمرک شهرسازیراه و 
11 19/14 

 

 دریایی( مقررات بیمه) 3حقوق بیمه  28
کارشناسان حقوقی 

 شهرسازیوزارت راه و 
11 71/14 

 

  71/14 8 هاپستکلیه  (…بیمه شخص ثالث و  -های مسئولیتبیمه) 4حقوق بیمه  29

 ها(آشنایی با مقررات ثبت و تابعیت کشتی) 1حقوق دریایی  11

کارشناسان حقوقی وزارت 

و سازمان  شهرسازیراه و 

 کشتیرانی

8 73/14 

 

 )آشنایی با رهن و حقوق ممتازه دریایی( 2حقوق دریایی  11

کارشناسان حقوقی وزارت 

و سازمان  شهرسازیراه و 

 کشتیرانی

8 74/14 

 

12 
آشنایی با تحدید مسئولیت مالکان کشتی و ) 3حقوق دریایی 

 قواعد حاکم بر آن(

کارشناسان حقوقی وزارت 

و سازمان  شهرسازیراه و 

 کشتیرانی

8 72/14 

 

13 
آشنایی با مفاهیم و مبانی قانون مناطق دریایی ) 4حقوق دریایی 

 جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان(

کارشناسان حقوقی وزارت 

و سازمان  شهرسازیراه و 

 کشتیرانی

8 71/14 

 

14 
آشنایی با موضوع کمک و نجات در دریا و ) 2حقوق دریایی 

 قواعد و مقررات مربوط(

کارشناسان حقوقی وزارت 

و سازمان  شهرسازیراه و 

 کشتیرانی

8 77/14 

 

12 
راهبردها، آشنایی با [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] فناوری اطلاعات و خدمات اداری )فصل اول، دوم و پنجم(
 - 4 هاکلیه پست

 

11 
ورود به خدمت و [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] توانمندسازی کارکنان )فصل ششم، هفتم، هشتم و نهم(
 - 4 هاکلیه پست

 

17 
 آشنایی با نظام[آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] پرداخت حقوق و مزایا )فصل دهم و پانزدهم(
 - 4 هاکلیه پست

 

18 

آشنایی با ساختار [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

های اجرایی کشور و شوراهای مندرج در قانون سازمانی دستگاه

 ] مدیریت خدمات کشوری )فصل چهارم و چهاردهم(

 - 4 هاکلیه پست
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 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

19 
آشنایی با نظام تأمین [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] اجتماعی و بازنشستگی کارکنان )فصل سیزدهم(
 - 4 هاکلیه پست

 

71 
آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری )آشنایی با حقوق 

 ] مردم و ارباب رجوع در نظام اداری )فصل سوم(
 - 4 هاکلیه پست

 

71 
آشنایی با نظام [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] مدیریت ارزیابی عملکرد )فصل یازدهم(
 - 4 هاکلیه پست

 

72 
آشنایی با حقوق و تکالیف [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ]کارکنان و مقررات انضباطی )فصل دوازدهم و پانزدهم(
 - 4 هاکلیه پست

 

  94-12 12 هاپستکلیه  حقوق اداری 73

 394724بخشنامه شماره 

 19/12/1394مورخ 

  94-13 8 هاکلیه پست تنقیح قوانین و مقررات 74

  94-14 12 هاکلیه پست های مالی(حقوق اموال و مالکیت )مالکیت و حق 72

  94-12 11 هاکلیه پست المللحقوق بین 71

  94-11 12 هاکلیه پست حقوق تجارت کاربردی 77

  94-17 11 هاکلیه پست حقوق پیمان 78

  94-18 12 هاکلیه پست علم قانونگذاری و تفسیر حقوق )وضع و تفسیر قوانین( 79

 

 رشته شغلی بازرس -2-6

 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/12 12 هاکلیه پست آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن 1

  2/12 4 هاکلیه پست قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی 2

3 
های قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملک دارایی

 ایسرمایه
  3/12 8 هاکلیه پست

  4/12 11 هاکلیه پست قانون مدنی 4

  2/12 8 هاکلیه پست های دولتیقوانین مالی شرکت 2

  1/12 12 هاکلیه پست اصول نظارت و کنترل 1

  7/12 21 هاکلیه پست آشنایی با قانون محاسبات عمومی 7

  8/12 11 هاکلیه پست درآمدها و انواع آن 8

  9/12 8 هاکلیه پست نظارت و کنترل در نظام اداری 9

  11/12 24 هاکلیه پست (1) حسابرسی 11

  11/12 24 هاپست کلیه (2) حسابرسی 11

  12/12 24 هاکلیه پست مصاحبه در حسابرسی عملیاتی 12

  13/12 12 هاکلیه پست قانون تجارت 13

  14/12 12 هاکلیه پست ایهای سرمایهحسابداری دولتی اعتبارات تملک دارایی 14

  12/12 1 هاکلیه پست قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 12

  11/12 8 هاکلیه پست اسناد خزانه و اوراق قرضه قانون انتشار 11

  17/12 1 هاکلیه پست مقررات اعتباری اسنادی 17
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 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  18/12 8 هاکلیه پست هانامه مالی و معاملاتی دانشگاهآیین 18

  19/12 1 هاکلیه پست قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 19

  21/12 1 هاکلیه پست قانون تجمیع عوارض 21

  21/12 11 هاکلیه پست های مستقیمقانون مالیات 21

  22/12 8 هاکلیه پست قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 22

  23/12 1 هاکلیه پست اصول بازرسی 23

  24/12 12 هاکلیه پست نظام رسیدگی به تخلفات اداری 24

  22/12 12 هاکلیه پست آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 22

  21/12 11 هاکلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 21

  27/12 8 هاکلیه پست تنظیم قراردادها 27

 94-121 1 هاکلیه پست نویسی در بازرسیگزارش 28

 83178شماره بخشنامه 

 14/12/1394مورخ 

 94-122 1 هاکلیه پست اصول و مبانی نظارت و بازرسی 29

 94-123 1 هاکلیه پست ای در بازرسیحرفهاخلاق  31

 94-124 8 هاکلیه پست سلامت اداری و مبارزه با فساد ارتقاءاصول و مبانی نظری  31

32 
و  سلامت اداری ارتقاءآشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر 

 مبارزه با فساد
 94-122 11 هاکلیه پست

 

 رشته شغلی کارگزین -2-7

 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  ردیف

  1/11 12 هاکلیه پست ی(اتوماسیون ادار) سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه 1

  2/11 8 ارزشیابی کارکنان ارزشیابی عملکرد کارکنان 2

  3/11 11 حقوق مزایا های مستقیمقانون مالیات 3

  4/11 21 هاکلیه پست اصول و مفاهیم سازماندهی 4

  2/11 21 امور رفاهی اصول بیمه 2

  1/11 31 هاکلیه پست کاربرد آمار در امور اداری 1

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

  8/11 12 هاکلیه پست قانون کار و تأمین اجتماعی 8

  9/11 12 امور رفاهی های اشخاصبیمه 9

  11/11 8 بازنشستگی و وظیفه آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه 11

  11/11 12 هاکلیه پست های اداریسازی مکاتبات و نوشتهخلاصه 11

  12/11 24 هاکلیه پست ریزی نیروی انسانیمبانی برنامه اصول و 12

  13/11 32 هاتشکیلات و روش هاها و روشسیستم 13

  14/11 12 هاکلیه پست گیری آنرضایت شغلی و چگونگی اندازه 14

  12/11 12 حقوق و مزایا آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 12

11 
ها و نامهبندی مشاغل، آیینآشنایی با طرح طبقه

 های اجرایی آندستورالعمل
 11/11 34 بندی مشاغلطبقه
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 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  ردیف

  17/11 12 هاکلیه پست قوانین و مقررات استخدامی 17

  18/11 12 هاکلیه پست نویسی در امور اداریگزارش 18

  19/11 1 امور آموزش کارکنان آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت 19

  21/11 31 بندی مشاغلطبقه ارزیابی کار و زمان 21

  21/11 24 هاکلیه پست مبانی مدیریت اسناد 21

  22/11 21 هاکلیه پست اداریتجزیه و تحلیل  22

  23/11 12 امور آموزش کارکنان هانیازسنجی آموزشی در سازمان 23

  24/11 21 امور آموزش کارکنان ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنانبرنامه 24

  22/11 1 بندی مشاغلطبقه طرح ارزشیابی مشاغل خاص 22

21 
با توجه به قانون ) هاقوانین و مقررات تشکیلات و روش

 مدیریت خدمات کشوری(
 21/11 1 هاتشکیلات و روش

 

  27/11 12 هاکلیه پست ین نگارش و مکاتبات ادارییآ 27

  28/11 12 هاکلیه پست ارتباطات سازمانی 28

 

 شغلی کتابدار رشته -2-8

 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/17 12 هاکلیه پست و نشریات سازی کتبآماده 1

  2/17 11 هاکلیه پست ساختمان و تجهیزات کتابخانه 2

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

  4/17 1 هاکلیه پست خدمات عمومی کتابخانه 4

  2/17 12 هاکلیه پست اصول و مبانی مدیریت کتابخانه 2

  1/17 24 هاکلیه پست شناسی عمومیمرجع 1

  7/17 32 هاکلیه پست ایافزارهای کتابخانهآشنایی با نرم 7

  8/17 34 هاکلیه پست رسانیمتون انگلیسی تخصصی کتابداری و اطلاع 8

  9/17 24 هاکلیه پست سمعی و بصری() مواد و تجهیزات دیداری و شنیداری 9

  11/17 18 هاکلیه پست (1) سازیمجموعه 11

  11/17 24 هاکلیه پست (2) سازیمجموعه 11

  12/17 32 هاکلیه پست منابع مرجع الکترونیکی 12

  13/17 32 هاکلیه پست نویسیفهرست 13

  14/17 31 هاکلیه پست بندی دیوییآشنایی با رده 14

  12/17 21 هاکلیه پست ایآوری منابع کتابخانهفراهم 12

  11/17 44 هاکلیه پست بندی کنگرهردهآشنایی با  11

  17/17 12 هاکلیه پست آشنایی با بانک کتابشناسی() 1مارک ایران  17

  18/17 12 هاکلیه پست آشنایی با بانک مستندات() 2مارک ایران  18

  19/17 8 هاکلیه پست بندی(آشنایی با بانک موجودی و رده) 3مارک ایران  19

  21/17 11 هاکلیه پست رسانیتخصصی کتابداری و اطلاعمتون عربی  21



  

37 

 

 رشته شغلی آمار موضوعی -2-1

 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/18 31 هاکلیه پست SPSSافزار کامپیوتری آشنایی با نرم 1

  2/18 31 هاکلیه پست آمار کاربردی 2

  3/18 12 هاکلیه پست های مصاحبهاصول و روش 3

  4/18 24 هاکلیه پست  (SQL) های اطلاعاتیبانک 4

  2/18 12 هاکلیه پست گیری و کاربرد آنهاهای نمونهروش 2

  1/18 21 هاکلیه پست مبانی آمار رسمی 1

  7/18 21 هاکلیه پست Statisticaافزار آماری آشنایی با نرم 7

  8/18 21 هاکلیه پست Splusافزار آماری آشنایی با نرم 8

  9/18 31 هاکلیه پست گیریهای آمارآشنایی با مبانی و ضوابط تهیه و تدوین طرح 9

  11/18 21 هاکلیه پست SASافزار آشنایی با نرم 11

  11/18 24 هاکلیه پست دهی، جانهی(کاستن، وزن) هاپاسخی در آمارگیریبی 11

  12/18 24 هاکلیه پست بینی جمعیتهای برآورد و پیشروش 12

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

  14/18 8 هاکلیه پست های پژوهشچگونگی تدوین طرح 14

  12/18 32 هاکلیه پست روش تحقیق 12

  11/18 48 هاکلیه پست مقدماتی() نویسیبرنامه 11

  17/18 44 هاکلیه پست پیشرفته() نویسیبرنامه 17

  18/18 42 هاکلیه پست (WEB) طراحی صفحات وب 18

  19/18 12 هاکلیه پست های کنترل افشای اطلاعات آماریروش 19

  21/18 12 هاکلیه پست آشنایی با نظام آماری ایران 21

  21/18 18 هاکلیه پست مدیریت کیفیت در تولید آمار 21

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

 

 شغلی رئیس دفتر، مسئو  دفتر و منشی هایرشته -2-12

 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

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

  2/19 24 هاکلیه پست مبانی مدیریت اسناد 2

  3/19 12 هاکلیه پست نویسی در امور اداریگزارش 3

  4/19 12 هاکلیه پست وظایف اداری و دفتر مسئول دفتر 4

  2/19 24 هاکلیه پست آشنایی با اینترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتری 2

  1/19 12 هاکلیه پست فن بیان و آیین سخنوری 1

  7/19 12 هاکلیه پست اداریهای سازی مکاتبات و نوشتهخلاصه 7

  8/19 12 هاکلیه پست ارتباطات سازمانی 8

  9/19 8 هاکلیه پست امور مالی مسئولان دفاتر 9

  11/19 12 هاکلیه پست قوانین و مقررات اداری و استخدامی 11

  11/19 8 هاکلیه پست هاخصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر و منشی 11
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 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  12/19 12 هاکلیه پست ی(اتوماسیون ادار) دبیرخانه و بایگانی مکانیزه سیستم 12

  13/19 8 هاکلیه پست آشنایی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی ایران 13

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

 

 شغلی مسئو  خدمات اداری رشته -2-11

 ملاحظات کد دوره ساعت پست عنوان عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/21 12 هاکلیه پست ی(اتوماسیون ادار) سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه 1

  2/21 31 هاکلیه پست کاربرد آمار در امور اداری 2

  3/21 12 هاکلیه پست های اداریسازی مکاتبات و نوشتهخلاصه 3

  4/21 12 هاپستکلیه  قوانین و مقررات اداری و استخدامی 4

  2/21 24 هاکلیه پست مبانی مدیریت اسناد 2

  1/21 8 هاکلیه پست مدیریت جلسات اداری 1

  7/21 12 هاکلیه پست امور نقلیه 7

  8/21 12 هاکلیه پست نویسی در امور اداریگزارش 8

  9/21 8 هاکلیه پست رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار 9

  11/21 12 هاکلیه پست ارتباطات سازمانی 11

  11/21 12 هاکلیه پست قانون کار و تأمین اجتماعی 11

  12/21 8 هاکلیه پست بهداشت عمومی در محیط کار 12

  13/21 12 هاکلیه پست ریزی و کنترل امور خدماتبرنامه 13

 
 رشته شغلی مدیر اداری و مالی -2-12

 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/21 12 هاکلیه پست ی(اتوماسیون ادار) سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه 1

  2/21 31 هاکلیه پست کاربرد آمار در امور اداری 2

  3/21 12 هاکلیه پست قوانین و مقررات اداری و استخدامی 3

  4/21 12 هاکلیه پست ریزی عملیاتیبودجه 4

  2/21 1 هاکلیه پست مدیریت جلسات اداری 2

  1/21 12 هاکلیه پست امور نقلیه 1

  7/21 12 هاکلیه پست نویسی در امور اداریگزارش 7

  8/21 8 هاکلیه پست ارزشیابی عملکرد کارکنان 8

  9/21 8 هاکلیه پست رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار 9

  11/21 11 هاکلیه پست مستقیمهای قانون مالیات 11

  11/21 21 هاکلیه پست اصول و مفاهیم سازماندهی 11

  12/21 12 هاکلیه پست ارتباطات سازمانی 12

  13/21 24 هاکلیه پست ریزی نیروی انسانیاصول و مبانی برنامه 13

  14/21 12 هاکلیه پست آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 14
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 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  12/21 8 هاکلیه پست قراردادهاتنظیم  12

  11/21 21 هاکلیه پست اداره امور کارکنان() مدیریت منابع انسانی 11

17 
و کاربرد آن در امور  (MIS) های اطلاعاتی مدیریتسیستم

 مالی
 17/21 32 هاکلیه پست

 

  18/21 1 هاکلیه پست نظارت مالی 18

  19/21 21 هاپستکلیه  آشنایی با قانون محاسبات عمومی 19

  21/21 21 هاکلیه پست نظارت و کنترل در نظام اداری 21

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

  22/21 11 هاکلیه پست حسابداری پروژه 22

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

  24/21 8 هاکلیه پست (1) بینیریزی و پیشبرنامهریزی، تلفیق بودجه 24

  22/21 8 هاکلیه پست (2) بینی شناورریزی و پیشبودجه 22

  21/21 11 هاکلیه پست (3) حسابداری مدیریت استراتژیک 21

  27/21 8 هاکلیه پست ریزیکاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه 27

  28/21 12 هاکلیه پست محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آنآشنایی با قانون دیوان  28

  29/21 12 هاکلیه پست آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 29

  31/21 11 هاکلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 31

 
 رشته شغلی مسئو  خدمات مالی -2-13

 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

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

  2/22 12 هاکلیه پست های مالیتجزیه و تحلیل صورت 2

  3/22 1 هاکلیه پست های دولتیقوانین مالی شرکت 3

  2/22 21 هاکلیه پست آشنایی با قانون محاسبات عمومی 4

  1/22 1 هاکلیه پست نظارت مالی 2

  7/22 8 هاکلیه پست نامه اجرایی عملیات بانکیآیین 1

  8/22 12 هاکلیه پست آشنایی با قوانین و مقررات مالی دولتی 7

  9/22 24 هاکلیه پست اعتبارات اسنادی 8

  11/22 24 هاکلیه پست های حسابداریسیستم 9

  11/22 34 هاکلیه پست حسابرسی مالیاتی 11

  12/22 8 هاکلیه پست های اجرایی در ساماندهی امور اموالروش 11

  13/22 8 هاکلیه پست قوانین اموال غیرمنقول 12

  14/22 24 هاکلیه پست حسابداری مالیاتی 13

  12/22 8 هاکلیه پست قانون تجارت 14

  11/22 24 هاکلیه پست مدیریت تدارکات 12

  17/22 24 هاکلیه پست اصول حسابداری 11
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 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  18/22 12 هاکلیه پست ثبت معاملات() حسابداری 17

  19/22 21 هاکلیه پست داری اموالجمع 18

  21/22 24 هاکلیه پست حسابداری کالا 19

  21/22 12 هاکلیه پست مدیریت عملیات حسابداری انبار 21

  22/22 31 هاکلیه پست آمار کاربردی 21

  23/22 11 هاکلیه پست حسابداری پروژه 22

  24/22 12 هاکلیه پست محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 23

  22/22 8 هاکلیه پست (1) بینیریزی و پیشریزی، برنامهتلفیق بودجه 24

  21/22 8 هاکلیه پست (2) بینی شناورریزی و پیشبودجه 22

  27/22 11 هاکلیه پست (3) حسابداری مدیریت استراتژیک 21

  28/22 8 هاکلیه پست ریزیکاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه 27

  29/22 12 هاکلیه پست ریزی عملیاتیبودجه 28

  31/22 12 هاکلیه پست آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 29

  31/22 11 هاکلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 31

  32/22 8 هاکلیه پست تنظیم قراردادها 31

  33/22 11 هاکلیه پست های مستقیمقانون مالیات 32

 94-19 11 هاکلیه پست حسابداری بخش عمومی 33
 394724بخشنامه شماره 

 19/12/1394مورخ 

 
 شغلی کارشناس و کاردان برنامه و بودجه هایرشته -2-14

 ملاحظات کد دوره ساعت پست عنوان عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/23 12 هاکلیه پست ریزی عملیاتیبودجه 1

  2/23 1 هاکلیه پست نظارت بر بودجه 2

  3/23 32 هاکلیه پست روش تحقیق 3

  4/23 12 هاکلیه پست اجرای بودجه 4

  2/23 8 هاکلیه پست های دولتیریزی شرکتبودجه 2

  1/23 11 هاکلیه پست حسابداری پروژه 1

  7/23 24 هاکلیه پست حسابداری مالیاتی 7

  8/23 24 هاکلیه پست اصول حسابداری 8

  9/23 8 هاکلیه پست قوانین و مقررات مالی 9

  11/23 11 هاکلیه پست های مستقیمقانون مالیات 11

  11/23 31 هاکلیه پست آمار کاربردی 11

  12/23 34 هاپستکلیه  ریزی و کنترل پروژهبرنامه 12

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

  14/23 12 هاکلیه پست محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 14
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 ملاحظات کد دوره ساعت پست عنوان عنوان پودمان/دوره ردیف

  12/23 8 هاکلیه پست (1) بینیریزی و پیشریزی، برنامهتلفیق بودجه 12

  11/23 8 هاکلیه پست (2) بینی شناورریزی و پیشبودجه 11

  17/23 11 هاکلیه پست (3) حسابداری مدیریت استراتژیک 17

  18/23 8 هاکلیه پست ریزیکاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه 18

  19/23 21 هاکلیه پست آشنایی با قانون محاسبات عمومی 19

  21/23 12 هاکلیه پست آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن 21

  21/23 31 هاکلیه پست حسابداری دولتی 21

  22/23 12 هاکلیه پست آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 22

  23/23 11 هاکلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 23

 

 های اجراییکارشناسان آموزش دستگاه -2-15

 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 94-111 8 کارشناس آموزش مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی 1

 83178بخشنامه شماره 

 14/12/1394مورخ 

 94-117 11 کارشناس آموزش فرایند آموزش و توسعه منابع انسانی 2

 94-118 21 کارشناس آموزش آموزش الکترونیکی 3

 94-119 4 کارشناس آموزش تانسانی بخش دولآشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع  4

 

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

 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 سازمان، مدیران و کارمندان() نظام مدیریت عملکرد 1
 ارزیابی() کارشناس مدیریت

 عملکرد
8 112-94 

 83178شماره بخشنامه 

 14/12/1394مورخ 

 

 کارشناسان فناوری اطلاعات -2-17

 ملاحظات عنوان پست ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 کارشناسان فناوری اطلاعات 12 حاکمیت فاوا )اصول،چارچوب و استقرار ( 1

 142199بخشنامه شماره 

 21/11/1393مورخ 

 فناوری اطلاعاتکارشناسان  ITIL 12مدیریت خدمات فاوا و  2

 کارشناسان فناوری اطلاعات 12 مدیریت فرآیندهای سازمانی 3

 کارشناسان فناوری اطلاعات 21 معماری فناوری اطلاعات سازمانی 4

 کارشناسان فناوری اطلاعات 11 تحلیل و طراحی سیستم 2

 کارشناسان فناوری اطلاعات 31 مهندسی شبکه 1

 کارشناسان فناوری اطلاعات 21 مدیریت امنیت اطلاعات 7

 کارشناسان فناوری اطلاعات 12 های فناوری اطلاعاتمدیریت پروژه 8

 کارشناسان فناوری اطلاعات 8 رایانش ابری 9

 کارشناسان فناوری اطلاعات 11 بازافزارهای آزاد/ متنمهاجرت به نرم 11
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 عمومی و فرهنگی آموزشی هایدوره -3

 توضیحات کد ساعت دورهعنوان  ردیف

 های اداریتوانمندی -3-1

 دهیگزارش 1

  - 24 آیین نگارش مکاتبات اداری 1-1

  - 21 گزارش نویسی 1-2

  - 12 های اداریسازی نوشتهخلاصه 1-3

 شناسایی و دستیابی به منابع اطلاعات )داخلی و خارجی( 2

  - 12 اصول و مبانی ارتباطات 2-1

  - 11 های نوین دستیابی به اطلاعاتها و روشراهشناخت  2-2

  - 34 زبان انگلیسی 2-3

  - 24 های ذهنیشناسایی و استفاده از ظرفیت 3

  - 11 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگران 4

 فناوری اطلاعات -3-2

  - 12 مفاهیم پایه فناوری اطلاعات 2

  - 8 هافایلاستفاده از کامپیوتر و مدیریت  1

  - 21 پردازهاواژه 7

  - 21 هاگستردهصفحه 8

  - 21 های اطلاعاتیبانک 9

  - 21 ارائه مطالب 11

  - 12 اطلاعات و ارتباطات 11

 - 22 ای و اداری کار با رایانههای حرفهمهارت 12
 142199بخشنامه شماره 

 21/11/1393مورخ 
 - 14 سازمانیمدیریت ابزار و اطلاعات  13

 - 8 مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک 14

 - 12 امنیت کاربری فناوری اطلاعات )اکفا( 12
 317237بخشنامه شماره 

 12/17/1397مورخ 

 فرهنگی و اجتماعی -3-3

  - 21 احکام زندگی در اسلام 11

  - 21 اخلاق فردی، اجتماعی و اداری 17

  - 28 آداب و اسرار نماز 18

  - 21 آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی)ره( 19

  - 28 های اعتقادیها و پاسخپرسش 21

  - 28 تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم 21

  - 21 حکومت مهدوی و وظایف منتظران 22

  - 28 روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 23
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 توضیحات کد ساعت دورهعنوان  ردیف

 تکمیلی عمومی -3-4

  - 1 فسادارتقاء سلامت اداری و مبارزه با  24

  - 1 های پیشگیریاطفاء حریق و راه 22

  - 1 امر به معروف و نهی از منکر 21

  - 1 های واگیر و راهکارهای پیشگیریانوع بیماری 27

  - 4 شناسیایران 28

  - 4 ایمنی و بهداشت محیط کار 29

  - 2 آشنایی با نظام گزینش کشور 31

  - 1 طبیعی و غیرمترقبهآمادگی و مقابله با حوادث  31

 مسئول برگزاری  نیروی انتظامی ج.ا.ا. - 4 آموزش انتظامی 32

  - 1 گیری آنهای اندازهوری و تکنیکبهره 33

  - 1 های پیشگیریهای نوپدید و راهبیماری 34

  - 1 تجارت الکترونیکی 32

  - 1 جستجو، امداد و نجات 31

  - 1 با آن های مقابلهجعل اسناد و راه 37

  - 1 قانون اساسی جمهوری اسلامی 44های صدر اصل سازی و سیاستخصوصی 38

  - 4 (WTO)سازمان جهانی تجارت  39

  - 4 های روز دنیاشناخت دانش و پیشرفت 41

  - 8 طرح معرفت بسیجی )مقدماتی( 41

  - 8 طرح معرفت بسیجی )تکمیلی( 42

  - 1 کارآفرینی 43

  - 1 های فناوری اطلاعاتکاربرد 44

  - 8 امدادی -های پزشکیهای اولیه و فوریتکمک 42

  - 1 مواد مخدر و پیامدهای سوء آن 41

 آموزش خانواده -3-5

  - 4 اقتصاد خانواده 47

  - 8 شناسی خانوادهآسیب 48

  - 4 آشنایی با احکام اسلامی 49

  - 1 تربیت فرزند 21

  - 4 خانوادهحقوق  21

  - 1 خانواده متعالی در اسلام 22

  - 8 روابط سالم زناشویی 23

  - 12 روانشناسی خانواده 24

  - 4 نقش حجاب در حفظ حریم خانواده 22
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 توضیحات کد ساعت دورهعنوان  ردیف

 سایر -3-6

  - 8 آشنایی با الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت 21

  - 8 ایرانآشنایی با سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی  27

  - 12 آشنایی با طرح شجره طیبه صالحین 28

  - 12 آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس 29

  - 8 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 11

  - 8 آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده 11

  - 8 آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف 12

  - 8 نامه دورکاریآیینآشنایی با نظام و  13

  - 8 هاآشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه 14

  - 12 های حکومت اسلامی و ولایت فقیهبنیان 12

  - 12 پدافند غیرعامل 11

  - 11 های قلبی عروقیپیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماری 17

18 
ن معظم رهبری، و راهکارهای اجرایی نمودهای کلی نظام اداری کشور، ابلاغی مقام تبیین سیاست

 آن
12 -  

  - 8 های دینیسبک زندگی بر مبنای آموزه 19

  - 11 های اجتماعیمدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب 71

  - 8 مدیریت دانش سازمانی 71

  - 12 سالاری اسلامیمردم 72

  - 8 حسینی بصیرت و معرفت 73

  - 12 و راهکارهای اجرایی نمودن آن در نظام اداری همت مضاعف، کار مضاعف 74

 94-11 12 (1اقتصاد مقاومتی ) 72

 83178بخشنامه شماره 

 14/12/1394مورخ 

 94-14 12 (1ها( )انداز جمهوری اسلامی ایران )الزامات و ضرورتسند چشم 71

 94-17 4 (1نقشه راه اصلاح نظام اداری ) 77

 94-111 8 تکیه بر قرآن و احادیثتربیت اسلامی با  78

 94-111 8 راهنمای سفیران سلامت )زیج مراقبتی( 79

 94-112 8 تناسب اندام )ارتقای سلامت از طریق ورزش( 81

 94-113 1 شناسی و فرهنگ افزایش جمعیتجمعیت 81

 94-114 8 کلیات پیشگیری از وقوع جرم 82

 94-121 8 ارتقاء سلامت اداریآشنایی با قوانین و مقررات  83

 1191818بخشنامه شماره  - 1 منشور حقوق شهروندی 84

 - 8 حقوق شهروندی در نظام اداری 82 22/12/1392مورخ 

 118321بخشنامه شماره   12 فرهنگ سازمانی 81

  11 های سنجش و تحلیل فرهنگ سازمانیروش 87 19/11/1398مورخ 
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 توضیحات کد ساعت دورهعنوان  ردیف

  8 اساسی جمهوری اسلامی ایرانآشنایی با قانون  88

  8 پذیری اجتماعیای و مسئولیتهای اجتماعی، سواد رسانهشبکه 89

  1 نامه سیاسی ـ الهی حضرت امام خمینی )ره(آشنایی با وصیت 91

  8 مدیریت سبز 91

  8 مقابله با بحران 92

  8 میز خدمت و ارباب رجوع 93
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 رانیمد آموزشی هایدوره -4

 1مدیران جوان و زنهای آموزشی دوره -4-1

 سطح مدیریت کد 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 2

 - 4 ایاخلاق حرفه 1

 - 8 ریزی و مدیریت استراتژیکبرنامه 7

 میانی و ارشد

 - 4 اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی 8

 - 4 مدیریت اقتضایی 9

 - 8 مدیریت استراتژیک منابع انسانی 11

 - 4 مدیریت و ارزیابی عملکرد 11

 - 8 اصول و مبانی سازماندهی 12

 - 1 مدیریت بحران 13

 - 1 برنامه و بودجه کشور آشنایی با قانون 14

 ایمشترک تمامی سطوح مدیران حرفه

 - 1 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 12

 - 1 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی 11

 - 1 آشنایی با قوانین و مقررات معاملات دولتی و مناقصات 17

 - 1 دولتیآشنایی با قوانین و مقررات اموال  18

 - 1 مبانی حقوقی قراردادها و قوانین حاکم بر آن 19

 - 1 حقوق اداری 21

 
 2ایهای آموزشی قبل از انتصاب مدیران حرفهدوره -4-2

 ایبراساس مد  شایستگی عمومی مدیران حرفه -الف

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

 بینی شده اجرایی، برگزار خواهد شد.شدن نیمرخ شایستگی آنها، در مراجع پیش

 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

1 
 پذیریمسئولیت

 8 ای و سازمانیمدیریت اخلاق حرفه
 سطوح عملیاتی و پایه

 8 ها و مسئولیت اجتماعیسازمان 2

                                                                            

 معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور 31/12/1398مورخ  111821نامه شماره موضوع  -1

 14/11/1391مورخ  1127313موضوع بخشنامه شماره  -2
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 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

 4 توسعه پایدار و نقش افراد جامعه 3

 8 هاهدایت و رهبری در سازمان 4

 4 شهروندی سازمانی 2

1 

 گرایی و هدایت عملکردهدف

 8 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان

 سطوح عملیاتی و پایه

 4 مدیریت و ارزیابی عملکرد 7

 4 مدیریت استراتژیک سازمانی 8

 4 استراتژیک منابعمدیریت  9

 4 مدیریت بر مبنای هدف 11

11 

 تعهد و تعلق سازمانی

 4 ایاخلاق 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 12

11 

 ارتباطیهای مهارت

 8 فردیزبان بدن و ارتباطات بین

 سطوح عملیاتی و میانی

 8 ارتباطات سازمانی 17

 4 ارتباط خلاق و اثربخش 18

 4 روانشناسی ارتباطات 19

 8 فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال 21

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 22

21 

 تفکر تحلیلی و حل مسأله

 12 گیریهای تصمیمها و تکنیکمدل

 سطح پایه

 8 هاها و روشتجزیه و تحلیل سیستم 27

 4 تفکر سیستمی 28

 8 خلاقیت و حل مسأله 29

 8 مدیریت تعارض 31

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 32



  

48 

 

 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

31 

 نگری و تفکر راهبردیآینده

 8 پژوهیگذاری و سیاستسیاست

 سطح ارشد

 4 نگریآینده 37

 8 تفکر استراتژیک 38

 8 ریزی استراتژیکمدیریت و برنامه 39

 4 نگاریآینده 41

 
 ایعمومی تکمیلی مدیران حرفه هایبراساس شایستگی -ب

 توضیحات 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 2

1 

 تفکر تحلیلی و حل مسأله

 12 گیریهای تصمیمها و تکنیکمدل

 سطح عملیاتی

 8 هاها و روشتجزیه و تحلیل سیستم 7

 4 تفکر سیستمی 8

 8 خلاقیت و حل مسأله 9

 8 مدیریت تعارض 11

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 12

11 

 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 تکنیک 21

21 

 ریزی و هماهنگیبرنامه

 8 ریزی و سازماندهیاصول و مبانی برنامه

 سطح پایه

 4 ریزیهای برنامهتکنیک 22

 4 مدیریت زمان 23

 4 ریزی عملیاتیبرنامه 24

 4 ریزی و مدیریت پروژهبرنامه 22
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 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

21 

 های ارتباطیمهارت

 8 فردیزبان بدن و ارتباطات بین

 سطح پایه

 8 ارتباطات سازمانی 27

 4 ارتباط خلاق و اثربخش 28

 4 روانشناسی ارتباطات 29

 8 فعال فن نوشتن و بیان و گوش دادن 31

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 نقشهتکنیک 34

 8 مهندسی فرایندها 32

31 

 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 41

41 

 نوجویی و تفکر خلاق

 8 تفکر خلاق

 سطح میانی

 4 راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان 42

 8 کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه 43

 8 روانشناسی مدیریت تغییر 44

 8 ها و موانع خلاقیتاصول و تکنیک 42

 8 سازی استراتژی کارآفرینانهتدوین و پیاده 41

47 

 پاسخگویی

 4 رجوعمدیریت تکریم ارباب

 سطح میانی

 4 پذیریانعطاف 48

 8 هوش هیجانی 49

 4 بهبود و شفافیت فرایندها 21

 8 استانداردهای آنپاسخگویی و  21

22 

 پذیریانعطاف

 4 مدیریت اقتضایی

 سطح ارشد

 8 های فرهنگیشناسی و تفاوتجامعه 23

 4 روانشناسی شخصیت 24

 8 رفتار سازمانی 22

 4 پذیریپذیری و انطباقانعطاف 21
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 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

27 

 قدرت مذاکره و متقاعدسازی

 8 اصول و فنون مذاکره

 سطح ارشد

 8 سخنوریقدرت  28

 8 های متقاعدسازی و نفوذ در دیگرانتکنیک 29

 4 مدیریت جلسات 11

 8 هوش هیجانی و مذاکره 11

 

 1ایانتصاب مدیران حرفهحین های آموزشی دوره -4-3
 سطح عملیاتی -الف

 ملاحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 94-11 12 (1) اقتصاد مقاومتی 1
  83178بخشنامه شماره 

 14/12/1394مورخ 
 94-14 12 (1) انداز جمهوری اسلامی ایرانسند چشم 2

 94-17 4 (1) نقشه راه اصلاح نظام اداری 3

 
 سطح پایه -ب

 ملاحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

   12111 12 های دولتی )تمرکز بر وظایف(ریزی عملیاتی در دستگاهبرنامه 1

   12112 1 سازماندهی 2

   12113 12 هاها و روشها و فنون بهبود سیستمتکنیک 3

   12114 8 انگیزش در کار 4

   12112 9 کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت 2

   12111 1 ها و فنون کار با مدیران مافوقآشنایی با روش 1

   12117 4 مدیریت مؤثر وقت 7

   12118 1 روابط کار 8

   12119 1 کیفیت زندگی کاری 9

   12111 1 مدیریت استرس )بهداشت روانی کارکنان( 11

   12111 9 کاربرد آمار در مدیریت 11

  12112 1 خلاقیت و نوآوری )فردی( 12

   12113 1 مبانی علم حقوق 13

   12118 4 آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی 14

   12119 12 مدیریت خدمات کشوریآشنایی با قانون  12

 

 

                                                                            

 12/17/1397مورخ  317237و  14/12/1394مورخ  83178، 21/11/1393مورخ  142199، 12/12/1391مورخ  32114/91/211های شماره موضوع بخشنامه -1
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 سطح میانی -پ

 ملاحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  22111 12 های دولتی )تمرکز بر فرآیندها(ریزی در دستگاهبرنامه 1

  22112 9 گیری )سازمانی(فرایند و فنون تصمیم 2

  22113 4 سازیسازی برای کوچکظرفیت 3

  22114 1 زنیتطبیقی و محکهای اداری منظا 4

  22112 8 افزاییراهبردهای آموزش و توان 2

  22111 9 هارهبری تحول در سازمان 1

  22117 4 سپاریمدیریت برون 7

  22118 8 طراحی ساختارهای سازمانی 8

  22119 1 مدیریت و مهندسی ارزش 9

  22111 1 خلاقیت و نوآوری )سازمانی( 11

  22111 4 مشارکتی با تأکید بر نظام پیشنهادهامدیریت  11

  22112 1 وری(پویایی سازمانی و فردی )بهره 12

  22113 8 ریزی پروژه مدیریت و برنامه 13

  22114 1 های تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومیمدل 14

  22112 1 مدیریت کیفیت و فرایندهای سازمانی 12

  22111 12 های سازمانیپژوهش 11

  22117 12 بندی(گذاری )تدوین و صورتمشیمبانی خط 17

  22211 12 های دینیرفتار سازمانی مبتنی بر آموزه 18

مورخ  317788نامه شماره   4 مدیریت بحران 19

امور آموزش و  18/11/1397

بهسازی نیروی انسانی سازمان 

 اداری و استخدامی کشور

  4 اجتماعیهای مدیریت بحران 21

  4 ریزی و عمل در بحرانبرنامه 21

 

 سطح ارشد -ت

 ملاحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

   32111 8 مدیریت استراتژیک اطلاعات 1

   32112 1 بهسازی سازمانی 2

  32113 1 کارآفرینی سازمانی 3

  32114 1 مدیریت دولت الکترونیک 4

  32112 1 هاسازمانرهبری تحول در  2

  32111 8 انداز سطوح سازمانیانداز ملی به چشمچگونگی تبدیل چشم 1

  32117 1 مدیریت سرمایه اجتماعی 7

  32118 1 پژوهیآینده 8



  

22 

 

 ملاحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  32119 1 های غیردولتیمدیریت سازمان 9

  32111 1 های کارآفرینمدیریت سازمان 11

  32111 4 و محاسبات عمومی کشورآشنایی با قوانین دیوان محاسبات  11

  32112 4 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات  12

  32113 4 آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن 13

  32211 12 تفسیر آیات برگزیده مدیریتی 14

  142199بخشنامه شماره  - 8 دولت الکترونیکی 12

 - 11 های سازمانی فناوری اطلاعاتمهارت 11 21/11/1393مورخ 

 

 مشترک سطوح پایه و میانی -ث

 ملاحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

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

  22119 - 12112 1 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات 2

  22121 - 12111 1 با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن آشنایی 3

 

 مشترک سطوح میانی و ارشد -ج

 ملاحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  32112 - 22122 4 آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور 1

  32111 - 22123 8 مدیریت خدمات کشوریآشنایی با قانون  2

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

 تحقق آن
8 22122 - 32118  

 

 مشترک سطوح پایه، میانی و ارشد -چ

 ملاحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

   32114 - 22121 - 12117 4 مأموران دولتیآشنایی با قانون مجازات اسلامی ـ فصل تعدیات  1

  32117 - 22124 - 12121 1 مدیریت ساختارهای سازمانی 2

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

 دینی
4 12211 - 22211 - 32211  

  32212 - 22212 - 12212 4 العالی()مدظلهسره( و مقام معظم رهبری راهبردهای فرهنگی امام راحل )قدس 4

  32213 - 22213 - 12213 4 تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی 2

  32214 - 22214 - 12214 2 تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی 1

  32212 - 22212 - 12212 4 مهدویت و فرهنگ انتظار )انقلاب اسلامی و فرهنگ مهدویت( 7

  32211 - 22211 - 12211 4 نظام سیاسی اسلام برمبنای ولایت فقیه 8

  32217 - 22217 - 12217 1 نظام مدیریت اسلامی 9

  32218 - 22218 - 12218 1 های مقابله با آنجنگ نرم، تهدید نرم و شیوه 11



  

23 

 

 ملاحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  32219 - 22219 - 12219 4 شناسی سیاسی و فرهنگیجریان 11

  32211 - 22211 - 12211 2 فرهنگی و اجتماعی کشور بررسی وضعیت 12

  32211 - 22211 - 12211 21 مدیریت اسلامی با موضوع شمیم عدالت 13

  32212 - 22212 - 12212 21 مدیریت اسلامی با موضوع آئین مدیریت 14

  32214 - 22214 - 12214 4 ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام 12

  32212 - 22212 - 12212 8 همگانی و سرمایه اجتماعینظارت  11

بخشنامه شماره  94-12 8 (2اقتصاد مقاومتی ) 17

83178  

 14/12/1394مورخ 

 94-12 8 (2ها( )انداز جمهوری اسلامی ایران )الزامات و ضرورتسند چشم 18

 94-18 4 (2نقشه راه اصلاح نظام اداری ) 19

 

 مشترک تمامی سطوح -ح

 ملاحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 - 8 بنیان مدیریت امنیت اطلاعات )بما( 1
  317237بخشنامه شماره 

 12/17/1397مورخ 

 94-121 4 پذیری در مدیریتپاسخگویی و مسئولیت 2
  83178بخشنامه شماره 

 14/12/1394مورخ 

 

 مدیران فناوری اطلاعات -خ

 ملاحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

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

 142199بخشنامه شماره 

 21/11/1393مورخ 

 - ITIL 12مدیریت خدمات فاوا و  2

 - 12 مدیریت فرآیندهای سازمانی 3

 - 21 معماری فناوری اطلاعات سازمانی 4

 - 11 تحلیل و طراحی سیستم 2

 - 31 مهندسی شبکه 1

 - 21 مدیریت امنیت اطلاعات 7

 - 12 های فناوری اطلاعاتمدیریت پروژه 8

 - 8 رایانش ابری 9

 - 11 بازافزارهای آزاد/ متننرمبه مهاجرت  11
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 ..................................... ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه

 نگریهای توسعه و آیندهمدیریت آموزش و پژوهش
 

 

 کنندگانلیست مشخصات شرکت

 

 
 

 
 

 سازمانیپست  مدرک تحصیلی محل صدور تاریخ تولد شماره ملی شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

  

 نوع دوره:      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 گروهیثبت -1فرم شماره 

 هاپیوست
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 .....................................ریزی استان سازمان مدیریت و برنامه

 نگریهای توسعه و آیندهمدیریت آموزش و پژوهش

 

 مشخصات متقاضی: -الف

 

 

 

 

 

 اشتغال: -ب

 

 

 

 

 

 آموزشی مورد درخواست:های مشخصات دوره/ دوره -ج

 ملاحظات نوع دوره مدت ساعت عنوان دوره ردیف

     

     

     

     

     

     

     

 

 شماره شناسنامه:          :نام پدر          نام و نام خانوادگی:

 شماره ملی:          تاریخ تولد:    محل صدور:

 مدرک تحصیلی:

 مدت سابقه کار:   عنوان شغل:     نام دستگاه اجرایی:

 آدرس محل کار:

 تلفن همراه:                    تلفن محل کار:

 ثبت نام فردی -2فرم شماره 
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 .....................................ریزی استان سازمان مدیریت و برنامه

 نگریهای توسعه و آیندهمدیریت آموزش و پژوهش

 

 های اجراییمدت جدید پیشنهادی دستگاهمشخصات دوره آموزشی کوتاهفرم 

 

 عنوان دوره: -1

 هدف کلی دوره: -2

 کننده:دستگاه اجرایی درخواست -3

 بهبود مدیریت    شغلی    عمومی    نوع دوره آموزشی:  -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 پیشنهادی: -7

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

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

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

 کنندگان در این دوره:شرایط شرکت -8

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

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

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

 غیرحضوری   حضوری     شیوه اجرایی آموزش: -1

 روش ارائه مباحث آموزشی: -12

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

 مشارکت فعال فراگیران   آزمون کتبی و کارعملی   آزمون کتبی 

 

 منابع پیشنهادی: -12

 منابع اصلی:الف( 

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

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

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

 

 منابع مکمل:ب( 

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

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

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

 

 های آموزشی دورهسرفصل -13

 کلی() 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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