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مقدمه
نماید. ثری را در ایجاد تغییرات ایفا میدر فضای پرشتاب و مملو از تحول و رقابت دنیای امروز، مقوله توسعه نیروی انسانی نقش مو      

ها را تواند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمانترین منبع قدرت یعنی تفکر، مینیروی انسانی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیم

رین قابلیت سازمان در کسب مزیت تترین دارایی نامشهود، مهمپدید آورد. از این رو در عصر حاضر منابع انسانی توانمند به عنوان عمده

 ای سازمانی دانست.وری کلیه فرایندهتوان منابع انسانی کارآمد را کلید طلایی بهبود کیفیت و بهرهای که میگردد به گونهرقابتی قلمداد می

سترش دانش ها وگتوسعه مهارتها، سازی نیروی انسانی، افزایش کارآمدی و اثربخشی فعالیتگسترش کرامت و کفایت انسانی، توانمند

ای را شغلی کارکنان متناسب با نیازهای روبه رشد، زمانی حاصل می شود که هر سازمان با تنظیم برنامه آموزش و بهسازی، نیازهای توسعه

زی ا در جهت پیاده ساهها تهیه و تدوین نموده و از تمام ظرفیتدر سطح فرد، شغل و سازمان با توجه به دو اصل استمرار و جامعیت آموزش

ای، مختلف حرفه های ها نشان می دهد که با گذشت زمان ضرورت پرداختن به نیازهای جدیدتر در عرصهبهینه آن استفاده نماید. واقعیت

ر اهداف بهای موفق به این مهم دست یافته اند و به جای تأکید شود. سازمان تخصصی و شغلی برای مدیران و مجریان روز به روز بیشتر می

ای و تخصصی منابع انسانی در همه سطوح تأکید دارند. برای حصول به این هدف عالی های حرفهسازی و ارتقاء توانمندیکمّی، بر ظرفیت

های شها و روها، تکنیكهم در بعد خواستن نظیر توجه به ضریب انگیزشی، درک نیازها و علائق و هم در بعد توانستن )توسعه مهارت

سازی نیروی انسانی را در دستور کار خود قرار داده اند تا تحقق اصول و راهبردهای مزبور به صورت همه جانبه، برنامه آموزش و بهعلمی( 

 میّسر گردد.
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 استان نگریی توسعه و آیندههاپژوهشمعرفی مدیریت آموزش و 
 

مبنی بر تاسیس  5345قانون استخدام کشوری ، مصوب  44ماده  3دولت به استناد تبصره در راستای اجرای برنامه های آموزشی مستخدمین 

وابسته به سازمان امور استخدامی سابق  "مرکز آموزش مدیریت دولتی "با نام  5341موسسه ای برای آموزش  مدیریت و فنون اداری در تیرماه

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

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

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

شورای گسترش آموزش  2/1/5355اداری دستگاه های اجرایی متمرکز بود. اما در تاریخ سطوح مختلف ، آموزش های مشاغل مشترک 

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

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

ای مدیریت سیستم ه –مدت در سطوح کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مختلف مدیریت) مدیریت مالی 

مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی( ارائه  –مدیریت آموزشی  –مدیریت اداری  –مدیریت صنعتی  –مدیریت عمران شهری  –اطلاعاتی 

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

بدنبال ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی  5315در تیرماه 

شورای عالی اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی وابسته به سازمان ار اداری و استخدامی  3/4/15مورخ  655/53د مصوبه شماره کشور به استنا

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

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

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

 یریت قوت گرفت.اجتماعی( مشاغل مشترک اداری بویژه دوره های بهبود مد -عموممی)فرهنگی

دفتر آموزش و پژوهش استانداری ها به مدیریت  5313آبان51باروی کار آمدن دولت تدبیروامید و احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی در 

 همرکز آموزش و پژهش های توسعه ای و آینده نگری تغیر نام  یافته و باتوجه به سیاست دولت مبنی بر کوچك سازی تشکیلات این مجموع

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

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

 ری برای سازمان گردد.پژوهشی  توسعه و آینده نگ
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نگری استانی توسعه و آیندههاپژوهشوظایف مدیریت آموزش و    

 

مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای پژوهشی خاص استان با هماهنگی معاونت ها و مدیریت های سازمان مدیریت و برنامه  -5

 ریزی استان.

دیریت و برنامه ریزی استان و سایر دستگاه های اجرایی ملی و استانی ترجیحا انجام مطالعات و پژوهش های ارجاعی از سوی م -2

 بارویکرد برون سپاری به مراکز واجد صلاحیت.

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

موجود)دانشگاه ها و پژوهشگاه ها......( برای حل مسائل استان در چارچوب سیاست هاس ابلاغی از سازمان حداکثری از منافع 

 مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان.

 همکاری با مراکز آموزش مدیریت دولتی در سطح ملی. -4

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

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

 های نظارت استان در امور تدوین برامه های بلند مدت توسعه و میان مدت و کوتاه مدت و مطالعه آمایش سرزمین استان و برنامه

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

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

ظور استفاده منارائه نتایج پژوهش انجام شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و کشور و سایر موسسات یا سازمان های متقاضی به 

 از نتایج پژوهش ها.

مطالعه و بررسی نیازهای آموزشی ضمن خدمت کارکنان و مدیرا ن دستگاههای دولتی و عمومی مستقر در استان)مطابق نیازهای استان( و 

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

قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق  5رای توانمند سازی منابع انسانی دستگاه های دولتی و عمومی مشمول بندبرنامه ریزی و اج

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

ی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان و مرکزآموزش و پژوهش های توسعه کارمندان آنها بر اساس سیاسی های اعلام شده ازسو

 و آینده نگری کشور.

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

 ش های کوتاه مدت در زمینه آموزش شغلی و فرهنگی اجتماعی.برنامه ریزی و اجرای برنامه های سالانه آموز

 برنامه ریزی و اجرای برنامه های سالانه آموزش های کوتاه مدت در زمینه آموزش توجیهی بدوخدمت کارکنان جدیدالاستخدام.

وب در استان در چارچبررسی تائید و نظارت برمراکز و موسسات خصوصی متقاضی برگزاری آموزش های ضمن خدمت کارکنان دولت  

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

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

مورد  دارائه پیشنهاد به منظور اصلاح و بازنگری محتوا و سرفصل دوره های آموزشی مصوب به مبادی ذیربط و پیشنهاد دوره های جدی

 نیازاستان.
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همکاری با موسسات دارای مجوز غیر دولتی در زمینه صدور گواهینامه دوره های آموزشی برون سپاری  شده و امکان تعامل و استفاده از 

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

 مابین. فی

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

 اقدام برای جذب استادان توانمند برای تدریس در دوره های آموزشی کوتاه مدت و ایجاد بانك اطلاعات اساتید در سطح استان .

، سمینارها و گردهمائی های خاص استان در سطح ملی با مراجع ذیربط و اجرای ارائه پیشنهاد و انجام همکاری در اجرای میزگردها

 میزگردها ، سمینارها و گردهمائی های علمی و پژهشی استان با ابلاغ ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

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

 کاربردی. 

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

 .حال اجرا می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آن هایو اصلاحیهدولت  کارمندان نظام آموزشمعرفی اجمالی 
سووازی و منظور توانمندبهنامه اجرایی فصوول نهم قانون مذکور، آیین 2کشوووری و ماده  مدیریت خدمات قانون 51در اجرای ماده 

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

ی هادسووتگاهبه تمام  32/25/5312مورخ  5134/222در قالب بخشوونامه شووماره )وقت( جمهور یسئمدیریت و سوورمایه انسووانی ر

مورخ  51151/12/222شماره های طی اصلاحیهآن و متعاقباً برخی از مواد  برای اجرا ابلاغ گردید الذکرفوق اجرایی مشمول قانون

و  21/52/5314 مورخ 314754، 54/25/5314مورخ  13271 فنواوری اطلواعات(،) 22/55/5313مورخ  545211 ،54/55/5312

 ا اصلاح شده است.فته یرمورد بازنگری قرار گ 22/25/5316مورخ  5335261

 
 آموزش کارمندان دولتنکات برجسته بخشنامه نظام 

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

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

 22554/525موضوووع بخشوونامه شووماره ) ی مصوووب طی شووده توسووط کارمندان براسوواس نظام قبلی آموزش کارکنانهاآموزش -

ی طی شده توسط هاآموزش. نحوه احتسواب اسوت( و مقررات مربوط، در چارچوب این نظام قابل احتسواب 21/52/5312مورخ 

 .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 -5

 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 -5

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

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

 سطح دانش، مهارت و نگرش معنوی و بصیرتی کارمندان ارتقاءروزآمدسازی و  -1

 

 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 آموزشووی و یادگیری با نیازهای آموزشووی شووغلی و سوووازمانی و اجتناب از ها و فرصووتایجاد تناسووب بین برنامه

 تکراری و یغیرضرورهای آموزش

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

 سرمایه انسانی از طریق آموزش ارتقاءسازی و سطح باور و اعتقاد مدیران به توانمند ارتقاء 

 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 -0

 لدستگاه اجرایی مح و وظایف کارمندان جدیدالاسوتخدام با اهداف آشونا سواختن الف(، گردد که با دو هدفمی یی اطلاقهاآموزش به

ی قانون اسوواسووکار،  ، محیطو شووغلیفردی  حقوق ،کشوووری مدیریت خدمات اسووتخدامی، کلیات قانون مقرراتو  ، قوانینآنها خدمت

دانش، مهارت و نگرش( مورد نیاز برای تصوودی شووغل توسووط ) ی شووغلیهاییتواناایجاد  ب( ،اداریو نظام  ایراناسوولامی جمهوری نظام 

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

 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 کارمندان5/5) شغلی و کاربردی کارشناسان مشاغل اختصاصی خود، براساس بندهای کارشناسی 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 شغل در 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

  ،شووغلی ارتقاءهای آموزش -2، ویژه کارمندان اسووتخدام آزمایشوویهای آموزش-5شوووند  های شووغلی به چهار دسووته تقسوویم میآموزش

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

 شوووود که به منظور ایجاد دانش، مهارت و نگرش می اطلاق هاییآموزش به  هوای ویژه کوارمنودان اسوووتخدام آزمایشووویآموزش -2-5

ها برای تبدیل وضع استخدام آزمایشی به و طی این آموزش شووده میئکارکنان آزمایشوی در طول دوران اسوتخدام آزمایشوی اراشوغلی 

 است. قطعی، الزامی رسمی

دانش، مهارت و نگرش( مورد نیاز کارکنان ) های شووغلیکه توانایی شووودهایی اطلاق میبه آموزش شووغلی  ارتقاءهای آموزش -2-2

شووغلی  اءارتقنماید و در طول مسوویر شووغلی فراهم می ارتقاءمنظور انجام صووحیح وظایف شووغل و پیمانی و قرارداد کار معین را بهرسوومی، 

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

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

گونووه کووارکنووان منوط بووه طی این گردد. تموودیوود قرارداد ایننگرش( مورد نیوواز برای کووارمنوودان قرارداد کووار 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 رشووود فضوووایل به د کهشوووومی اطلاق هاییآموزش به  و اجتماعی های فرهنگیموزشآ -3-5

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

دانش، مهارت و نگرش عمومی  منظور افزایشبه گردد کهمی اطلاق هاییآموزش بوه اداری  هوایتوانمنودیهوای 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  54/5/5314براساس 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 میهواآموزشبوه   ی اطلواعواتورافنوهوای عمومی آموزش -3-3

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  54/25/5314مورخ  12111 مارهبراسواس بخشنامه ش دهد.می ارتقاءاطلاعات در سوطح عمومی 

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

سنوات  ، را در22/55/5315مورخ  223222/5123(، موضووع 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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های مذکور دارند، باید از های اجرایی وجود نداشووته و کارمندانی که نیاز به طی دورهها توسووط دسووتگاهادامه برگزاری این دوره

 طریق خودآموزی نسبت به فراگیری آن اقدام نمایند.

نسبت به تعریف  22/55/5313رخ مو 545211های 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  5کد 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
یی و افزاو بصووویرت بهبود نگرش هایدر زمینه ی مدیراناحرفهتعالی معنوی و  در راسوووتای گردد کهمی اطلاق هاییآموزش بوه

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

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

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

 

 معرفی سامانه آموزش مدیران

نظام  «4/5بند »و  32/5/5312مورخ  5134/222بخشووونامه شوووماره  «3بند »قانون مدیریت خدمات کشووووری و  56در اجرای ماده 

توسوووط معاونت توسوووعه  32664/12/222طی بخشووونامه شوووماره  55/52/5312مورخ مذکور سوووامانه و برنامه آموزش مدیران در 

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

 
 اهداف

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

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

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

 

 سامانه آموزش مدیران

ای و سویاسی است که از های اجرایی آموزش و تربیت مدیران حرفهمنظور از سوامانه آموزش، مجموعه اهداف، سواختار و روش 

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

 

 برنامه آموزش مدیران

ها و اقدامات آموزشوی هدفمند اسوت که براسواس سوامانه 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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 0قبل از انتصاب() برنامه تربیت مدیران
به  قاءارترورش و توسووعه کارشووناسووان و مدیران مسووتعد منظور پبه کهشووود می ای اطلاقهای آموزشووی و توسووعهمجموعه برنامه به

 شود.ای طراحی و اجرا مییریت حرفههای مدپست

 
 های حین انتصاب مدیرانآموزش

و  بهبود نگرش هایدر زمینه ی مدیراناحرفهتعالی معنوی و  در راسوووتای که شوووودمی ای اطلاقتوسوووعه هایها و فعالیتمجموعه آموزش به

اجرا  ای و سوویاسووی، طراحی و در دوران تصوودی پسووت مدیریتی مدیران حرفهو فنی ، ادراکیانسووانی هایمهارت افزایی و توسووعهبصوویرت

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

های خودسوازی، رشود اخلاقی، و سوازندگی 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 شوایستگی های مدیریتیها، نقشافزایی و توسوعه مهارتهای بهبود نگرش و بصویرتایجاد زمینه ای:تعالی حرفه

  .انجام وظایف مدیریتی

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

  شوند.ای تلقی میقانون مدیریت خدمات کشوری و همتراز آنان، مدیران حرفه 75موضوع ماده 

ها، رزشگاهها، وهای اجرایی نظیر مدارس، بیمارستانآن دسوته از واحدهای عملیاتی یا اجرایی دسوتگاهمدیران  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 سووازمانی را در واحدهای سووتادی بر عهده ها و برنامهمشوویها، خطکه وظیفه اجرای سوویاسووتمدیرانی  ای پایه:مدیران حرفه

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

به  ارشوود را در واحدهای سووتادیمدیرانی که وظیفه هماهنگی و ایجاد ارتباط بین سووطوح عالی )مقامات( یا مدیران  ای میانی:مدیران حرفه

 .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؛  دسوتگاه را

 .آنها سطحهای مدیریتی همو سمت

انتخاب  23/23/5312مورخ  6643/226نامه شماره تصویب 4و  3کلیه کارشناسانی که شرایط ماده  شغلی: ارتقاءکارشناسان در مسیر 

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

 عملیاتی،ای در سطوح قانون مدیریت خدمات کشووری و مدیران حرفه 75تمامی مدیران سویاسوی موضووع ماده   دامنه شـمول

شووورای عالی  23/3/5312مورخ  6643/226نامه شووماره تصووویب 4و  3پایه، میانی و ارشود و همچنین کارشووناسووان موضووع ماده 

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

های عمومی مدیریتی های اجرایی موظفند شایستگیسوازمان اداری و اسوتخدامی کشوور، دستگاه 24/55/5316مورخ  5657363بخشونامه شوماره  «2-5بند »براسواس  -5

مورخ  55155/13/226شوووماره نامه تصوووویبموضووووع  ،های اجرایییران را براسووواس شووورایط مندرج در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دسوووتگاهدکارمندان و م

 از طریق کانون ارزیابی مورد سنجش قرار دهند. ،به سطوح بعدی مدیریتی ارتقاءشورای عالی اداری، قبل از انتصاب و یا  25/21/5313
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 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

 16 552 532 های آموزشی تخصصی مدیریتدوره

 521 521 16 های تعالی معنویآموزش

    (دستگاهی) های آموزشی اختصاصی سطح پیشرفتهدوره

 

  0های اجراییبرنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه
گرایی و دانش»العالی( مبنی بر مدظله) هوای کلی نظوام اداری ابلاغی مقام معظم رهبریسووویواسوووت «4بنود »در راسوووتوای اجرای  

قانون مدیریت خدمات کشوری  «555 ماده -55بند » و به استناد« مدیران ارتقاءسالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و شوایسوته

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

مورخ  562/13/226شوووماره بوه  جمهور محترمتوسوووط رئیس «هوای اجراییبرنواموه آموزش و تربیوت مودیران آینوده دسوووتگواه»

 ابلاغ شده است. 22/25/5313

 

 تعاریف

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

دهد شود که به یك 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 دسوته از واحدهای سوازمانی 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  75های مدیریت سیاسی مندرج در ماده های اجرایی به اسوتثناء پسوتهای مدیریتی دسوتگاهتمامی پسوت ای:مدیریت حرفه

 .یمدیریت خدمات کشور
 

                                                                            

 شورای عالی اداری 25/21/5313مورخ  55155/13/226شماره نامه تصویب -5
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 0ایحرفه های عمومی مدیراندستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی

تگی ای و مدل شایسای، توسوعه شوایستگی عمومی مدیران حرفههای عمومی مدیران حرفهشوایسوتگی ،براسواس این دسوتورالعمل

 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 -5

 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

تفکیك 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 54/55/5312مورخ  51151/12/222بخشنامه 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  -5

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  «75»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 24/55/5316مورخ  5657363بخشنامه شماره  -5

 سازمان اداری و استخدامی کشور 21/21/5317مورخ  464515بخشنامه شماره  -2



  

56 

 

 های انگیزشی آموزشوکارهاهای آموزشی، امتیازات و سازواهینامهگ

 شوند  بندی میبه دو دسته زیر طبقه های آموزشیگواهینامه 

 نوع اول هایگواهینامه-0

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

 

 های نوع دومگواهینامه-2

فوق  و دیپلم، لیسووانسنظیر فوقمعادل مدارک تحصوویلی متناظر، توانند از مزایای اسووتخدامی هایی که دارندگان آن میگواهینامه

 لیسانس، برخوردار شوند.

 .باشدمی «پژوهشیو  تخصصی»و  «تخصصی»، «مهارتی»سطوح گواهینامه آموزشی نوع دوم   -2-5

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 بخشنامهو 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  04/00/0392مورخ  01109/92/211

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

 های توجیهی بدو استخدام برای گواهینامه آموزشی نوع دوم قابل احتساب نیست.آموزش -2-5

 

 ـ پژوهشی تخصصی تخصصی مهارتی نوع دوم گواهینامهمدارک و شرایط اخذ 

 لیسانس فوق دیپلم متوسطه دیپلم مدرک تحصیلی پایه

 ساعت 562 ساعت 222 ساعت 222 حداکثر آموزش قابل قبول در یك سال

 ساعت 562 ساعت222 ساعت 242 حدنصاب ساعات آموزش عمومی و فرهنگی

 ساعت 642 ساعت 122 ساعت 162 مدیران حدنصاب ساعات آموزش شغلی/

 ساعت 122 ساعت 5222 ساعت 5222 بدون احتساب سطح قبل() کل ساعات آموزش

 سال 5 سال 5 سال 6 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 222تا 

 دارد دارد دارد آزمون جامع

 یك 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 بررسیارسال به کمیته سرمایه انسانی 
 تأیید در شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه

 ارسال 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 تفکیك پرسنل می ب( نیازسنجی:

 رفع نیاز در داخل و خارج سازمان؟

 تعیین -5شامل تمامی اطلاعات موجود در یك دوره آموزشی و چگونگی اجرای آن است که عبارتند از   ج( طراحی آموزشی:

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

 .ویژگی مدرسان -1 ،روش ارزشیابی – 1 ،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:ـه

 گردد. آموزش( می

ــیابی و پایش و بهبود فرآیند آموزش:و(  ن ها و اسووتانداردهای از قبل تعییگیری نتایج آموزش از طریق ملاکشووامل اندازی ارزش

 وری و کارآیی سازمانگذاری سازمان در امر آموزش موجب بهبود عملکرد کارکنان و یا افزایش بهرهگردد. آیا سرمایهشوده 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، سواختار آموزش و به

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

( بخشوونامه 5) های اجرایی در بخش پایانی پیوسووت شوومارهپرسووشوونامه ارزیابی معیارهای اصوولی و فرعی آموزش در دسووتگاه نکته:

 درج گردیده است. 54/55/5312مورخ 

 «د و های الف، ب، جفرم »های آموزشوی سالانه کارمندان خود را در قالب های اجرایی مکلفند مشوخصوات کلی برنامهدسوتگاه*

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

 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  -5

 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(  42ساعت برای مدیران و  62) شده برای کارمندان و مدیران بینییشپرعایت سرانه آموزشی  -5
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 نحوه محاسبه نفرساعت آموزش

 کنندگان دورهشرکت ها در تعدادهای میزان ساعت هر یك 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 تفکیك مدیران، سرپرستان و کارمندان 

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

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

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 -5

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 ملی5-الف

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

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

و شناسه  IR 722522224225224523225663به شماره شبا   مرکزی شعبهبانك ملی  نزد بانك 4225224523225663  جاری

 .قبل از برگزاری دورهبرنامه و بودجه کشور به نام سازمان  313224565522522222222222222265پرداخت  
 

 

 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 نامه5-ب

 نماید.

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

و شناسه  IR 722522224225224523225663به شماره شبا   مرکزی شعبهبانك ملی  نزد بانك 4225224523225663 حساب 

 .دوره قبل از برگزاریبرنامه و بودجه کشور به نام سازمان  313224565522522222222222222265پرداخت  

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

تناسوب شوغل مورد تصدی با نوع دوره آموزشی( توسط فراگیران و ) آموزشویهای کنندگان در دورهرعایت شورایط شورکت -5

 های اجرایی الزامی است.دستگاه

ی توسووعه و هاپژوهشمدیریت آموزش و ، نام در دوره، در صووورت به حدنصوواب رسوویدن جهت برگزاری دورهپس از ثبت -2

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

 وجوه دریافتی طبق جدول استرداد شهریه مندرج در این تقویم از سوی مدیریت پرداخت خواهد شد. ،لازم جهت تشکیل نرسد
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ر ارائه در موعد مقر اولویت پذیرش فراگیران با افرادی اسوووت که مدارک ثبت نام را ،هابوا توجه به محدودیت ظرفیت کلاس -3

 نمایند.

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 یك از شهرستان

موزش آمدیریت  باشد . بدیهی استآموزشی منوط به واریز شهریه دوره می هاینام افراد جهت شورکت در دورهقطعیت ثبت -5

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

 .بود
 

 انضباطیـ مقررات آموزشی 

مقررات  از ییهاکنندگان و رابطین محترم آموزش را به بخشتوجه شووورکت ،منظور جلوگیری از هرگونه مشوووکلات احتمالیبوه

  میینمایجلب م، هاآموزشی دوره

 .تاسمجاز آنها در دوره، غیرلذا غیبت  ؛شوندیکنندگان در طول دوره به عنوان مأمور از سازمان خود تلقی مکلیه شرکت -5

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

از  بیش نباید ،اسوووت نگریی توسوووعه و آیندههاپژوهشو  آموزشمدیریت که تشوووخیص آن بر عهده  ،حداکثر غیبت مجاز -3

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

  دشومیغیبت فراگیر موجه محسوب  ،در موارد زیر

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

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

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

 است.امتیاز  522از  62 ،ی آموزشیهادوره برای همهحداقل نمره قبولی  -5

 

 مقررات و ضوابط صدور گواهینامه پایان دوره

 باشد.منوط به حضور منظم فراگیران در کلاس، مطابق مدت زمان دوره آموزشی می، شرکت در آزمون پایان دوره آموزشی -5

 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 بموارد زیر می ی آموزشی که در زمان مقرر، موفق به شرکت در آزمون پایان دوره نشوند، تنها درهادورهفراگیران  -2

  درخواست، در آزمون مجدد شرکت نمایند

 فوت بستگان درجه یك فراگیر -

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

بدیهی  ؛روز پس از تاریخ برگزاری آزمون اصلی خواهد بود 55برگزاری آزمون مجدد برای فراگیران مشمول، حداکثر طی  توجه:

 است چنانچه درخواست فراگیر در مهلت تعیین شده ارسال نشود، فراگیر از دوره حذف خواهد شد.
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تحقیق( برای ارزشیابی دوره تعیین شده باشد، فراگیران موظفند نسبت به تحویل ) در مواردی که از سوی مدرس، کار عملی -3

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

بدیهی است  باشد.قابل پذیرش می، حداکثر تا یك 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  62از حد مجاز غیبت نداشته باشند و حداقل  گواهینامه دوره آموزشی صرفاً برای فراگیرانی صادر خواهد شد که بیش -4

 .را کسب کنند تحقیق() امتیاز آزمون پایان دوره یا کار عملی
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 0411های آموزشی در سال شهریه دوره
کمیته تعیین شهریه و  55/25/5422، براساس مصوبه جلسه مورخ 5422ها و تعرفه خدمات آموزشی در سال میزان شهریه دوره

 شود جدول زیر اعلام می شرحکمك، به

 های آموزشیشهریه دوره -الف

 میزان شهریه )ریال به نفرساعت( عنوان دوره ردیف

 620222 توجیهی بدوخدمت 5

 222,12 های عمومی، فناوری اطلاعات و فرهنگی و اجتماعی(عمومی )توانمندی 2

 222,522 شغلی )مشاغل عمومی( 3

 222,512 مدیران 4

 های تربیت مدرستعیین صلاحیت و شهریه دورهتعرفه  -ب

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

 شرح خدمت ردیف
 ریال(تعرفه)به

 توضیحات
 یالکترونیک (Liveکلاس زنده) حضوری

5 
تشکیل پرونده و بررسی مدارک و 

 مستندات متقاضیان
 تمامی متقاضیان 502220222 502220222 502220222

 ساعت 32حداکثر  5120222 2420222 3620222 دوره تربیت مدرس )هر نفرساعت( 2

3 
صدور گواهینامه مدرسی و احراز 

 صلاحیت موضوعی تدریس
202220222 202220222 202220222 

/الف( 4فقط مشمولان تبصره بند )

 دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت تدریس

/الف 4تبصره بند »جدول فوق(، صرفاً از متقاضیان مشمول  2تعرفه 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

نظر، در صورت تشخیص و تأیید مرکز، که از شرکت در رجی و سایر افراد صاحبگواهینامه مدرسی از مراجع معتبر داخلی و خا

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 حرفههای توسعه شایستگیهای ارزیابی و شهریه دورهتعرفه کانون  -ج

 توضیحات ریال(تعرفه )به عنوان ردیف

 5102220222تا  5202220222 های ارزیابیکانون 5
به ازای هر فرد و با توجه به تعداد 

 ها و نوع گزارششایستگی

 های مدیرانمطابق دوره 2120222 ایمدیران حرفههای عمومی های توسعه شایستگیدوره 2

های ها، با توجه به وضعیت اعتباری دستگاهجدول فوق( در استان 5های ارزیابی )موضوع ردیف تعرفه پایه اجرای کانون تبصره 

 ریال متغیر باشد. 5102220222تا  102220222تواند از اجرایی استانی، می
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 تذکرات مهم

ری نگهای توسعه و آیندههای آموزشی، به تشخیص مدیران آموزش و پژوهشبرای تشکیل کلاس در دورهحدنصاب لازم  -5

 ها، تعیین خواهد شد.ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه

بع اتوانند با توجه به وضعیت منها میریزی استاننگری سازمان مدیریت و برنامههای توسعه و آیندهمدیران آموزش و پژوهش -2

می، های عموهای آموزشی توجیهی بدو خدمت، عمومی )توانمندیهای اجرایی، به تشخیص خود در شهریه دورهاعتباری دستگاه

های تربیت درصد، و در شهریه دوره 52فناوری اطلاعات و فرهنگی و اجتماعی(، شغلی )مشاغل عمومی( و مدیران، حداکثر تا 

 درصد، کاهش یا افزایش منظور نمایند. 55ای، حداکثر تا یران حرفههای عمومی مدمدرس و توسعه شایستگی

، درخصوص 51/21/5312مورخ  22541/222و بخشنامه شماره  32/25/5312مورخ  5134/222بخشنامه شماره  5به استناد بند  -3

بلاغی از طرف مرکز آموزش های آموزشی، همراه داشتن و استفاده از منابع مصوب )امواد 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 مییك از دوره

 شود، در مرکزهای اجرایی دولتی که به صورت اختصاصی برگزار میدستگاه ها وهای 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

 درصد افزایش یابد. 52تا تواند 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 -5

 522ا ها، حداکثر تریزی استاننگری سازمان مدیریت و برنامههای توسعه و آیندهشود، به تشخیص مدیران آموزش و پژوهشمی

 افزایش است. درصد قابل

های عمومی، شامل هزینه برگزاری دوره و اخذ های آموزشی فناوری اطلاعات، برابر شهریه مصوب دورهشهریه اعلام شده برای دوره -6

 ریال خواهد بود. 3220222آید، 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 -1

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 62گیری از امکانات دستگاه مربوط، حداکثر تا نظارت و صدور گواهینامه، به ازای بهره

 درصد قابل کاهش از کل مبلغ قرارداد امکانات در اختیار ردیف

 %22 فضای آموزشی 5

 %5 پذیرایی 2

 %5 لوازم مصرفی 3

 %32 التدریسحق 4
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 های آموزشی، به شرح زیر است کنندگان در دورهشرایط استرداد شهریه شرکت -1

 مبلغ قابل استرداد علت استرداد ردیف

 مبلغ شهریه %12 واجد شرایط نبودن داوطلب 5

 اضافه پرداختی %522 اضافه پرداختی توسط داوطلب 2

 شود.میزان شهریه کسر و مابقی مسترد می %22تا  روز تا برگزاری دوره 55انصراف داوطلب بیش از  3

 شود.میزان شهریه کسر و مابقی مسترد می %32تا  روز تا برگزاری دوره 55انصراف داوطلب کمتر از  4

 قابل استرداد نیست. انصراف داوطلب پس از شروع دوره 5

 مبلغ شهریه %522 عدم تشکیل دوره 6

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 -0

 ملاحظات ساعت() مدت زمان عنوان پودمان/ دوره ردیف

  52 ایران آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی 5

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

  56 قانون مدیریت خدمات کشوری 3

  52 ثر در سازمانؤفرهنگ سازمانی و ارتباطات م 4

  52 مسألهکار تیمی و حل  5

  52 های اسلامی در نظام اداریای مبتنی بر آموزهاخلاق حرفه 6

  یك ماه دوره کارورزی -

 

 :های مهمیادآوری *

صورت اجرای شود. در غیر اینساعت محاسبه می 72شهریه آن بر مبنای  ها توسط دفتر،درصورت برگزاری کل این دوره - 5

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

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

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

راندن گذ گواهیبینی شده ملزم به ارائه های آموزشی پیشکارمندان جدیدالاستخدام علاوه بر طی دوره ،بخشنامه 5طبق 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) 35/3/5311مورخ  32432/5/222بخشنامه شماره

وره دلازم به مدت یك 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 چك 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 یك ماهه  نماینددرصد از کل نمره آزمون را کسب  62کنندگان در دوره آموزش توجیهی که به شرکت -5

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  52ماده  5-3جدول 

رئیس امور توسعه منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  57/27/5315مورخ  33217/15/225براساس نامه شماره  -6

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 ـ مشاغل عمومی(شغلآموزشی های دوره -2
 حسابرس و حسابشغلی حسابدار، ذی هایرشته -2-0

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 

 دوره
 ملاحظات

5 
آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی 

 آن
 اردیبهشت 5/52 52 هاکلیه پست

 خرداد 2/52 4 هاکلیه پست قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی 2

 تیر 5/52 1 هاکلیه پست های دولتیمالی شرکتقوانین  3

 مرداد 55/52 24 هاکلیه پست (5) حسابرسی 4

 شهریور 52/52 24 هاکلیه پست (2) حسابرسی 5

 مهر 57/52 1 هاکلیه پست مراحل تهیه و تنظیم بودجه 6

 آبان 22/52 52 هاکلیه پست حسابداری دولتی اعتبارات هزینه 7

 آذر 24/52 6 هاکلیه پست انتشار اوراق مشارکتقانون نحوه  1

 دی 27/52 6 هاکلیه پست مقررات اعتبارات اسنادی 1

 بهمن 32/52 6 هاکلیه پست قانون تجمیع عوارض 52

 اسفند 31/52 52 هاکلیه پست ریزی عملیاتیبودجه 55

 
 

 

 

 اداری کاردان امور ارشناس وکشغلی  هایرشته -2-2

 ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  ردیف
کد 

 دوره
 ملاحظات

 اردیبهشت 5/55 52 هاکلیه پست ون اداری(اتوماسی) سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه 5

 خرداد 2/55 1 ارزشیابی کارکنان ارزشیابی عملکرد کارکنان 2

 تیر 3/55 56 حقوق مزایا های مستقیمقانون مالیات 3

 مرداد 1/55 52 هاکلیه پست اجتماعیقانون کار و تأمین  4

 شهریور 55/55 52 هاکلیه پست های اداریسازی مکاتبات و نوشتهخلاصه 5

 مهر 54/55 52 هاکلیه پست گیری آنرضایت شغلی و چگونگی اندازه 6

 آبان 51/55 52 هاکلیه پست نویسی در امور اداریگزارش 7

 آذر 51/55 6 امور آموزش کارکنان آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت 1

 دی 24/55 6 بندی مشاغلطبقه طرح ارزشیابی مشاغل خاص 1

 بهمن 26/55 52 هاکلیه پست نگارش و مکاتبات اداری آیین 52

 اسفند 27/55 52 هاکلیه پست ارتباطات سازمانی 55
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 کاردان روابط عمومی شغلی کارشناس و هایرشته -2-3

 ساعت عنوان پست پودمان/دوره عنوان ردیف
کد 

 دوره
 ملاحظات

 شناخت افکار عمومی 5

 -پژوهش و افکارسنجی

مدیر و معاون روابط 

 عمومی

24 5/52 

 اردیبهشت

 ارتباطات مردمی 2

مدیر و معاون روابط 

ارتباط مردمی  -عمومی

 روابط عمومی

52 2/52 

 خرداد

 تیر 7/52 24 هاکلیه پست هنر خوب نوشتن در روابط عمومی 3

 مرداد 1/52 24 آرشیو آرشیو در روابط عمومی 4

 شهریور 52/52 52 هاکلیه پست فرمانی در روابط عمومیپاسخگویی و مشتری 5

 مهر 54/52 24 هاکلیه پست رویکردهای نوین در روابط عمومی 6

 آبان 51/52 52 هاکلیه پست نویسی در روابط عمومیاصول گزارش 7

 روابط عمومیمدیریت  1
مدیر و معاون روابط 

 عمومی
56 22/52 

 آذر

 دی 26/52 24 هاکلیه پست شناسی در روابط عمومیمخاطب 1

 رسانیاصول و مبانی اطلاع 52
روابط  -بانك اطلاعات

 عمومی
22 21/52 

 بهمن

 اقناع و تبلیغ 55

 -روابط عمومی -تبلیغات

مدیر و معاون روابط 

 عمومی

52 32/52 

 اسفند

 

 کارشناس و کاردان حقوقیشغلی  هایرشته -2-5

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 

 دوره
 ملاحظات

5 
های اجرایی با حل و فصل اختلافات حقوقی دستگاه

 یکدیگر
 1/54 1 هاکلیه پست

 اردیبهشت

 خرداد 1/54 1 هاکلیه پست آشنایی با قانون کار 2

 تیر 23/54 52 هاکلیه پست کشوریقوانین و مقررات استخدام  3

 مرداد 42/54 1 هاکلیه پست آیین نگارش حقوقی 4

 شهریور 46/54 52 هاکلیه پست آیین دادرسی مدنی 5

6 
آشنایی با مراجع شبه قضایی )تعزیرات حکومتی و مراجع 

 رسیدگی به تخلفات صنفی(
 41/54 1 هاکلیه پست

 مهر

 آبان 52/54 1 هاکلیه پست و آیین دادرسی آنآشنایی با دیوان عدالت اداری  7

 آذر 55/54 1 هاکلیه پست العاده اعتراض به آرای قضاییآشنایی با طرق عادی و فوق 1
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 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 

 دوره
 ملاحظات

 دی 57/54 1 هاکلیه پست پولشویی 1

 بهمن  14-25 56 هاکلیه پست المللحقوق بین 52

 اسفند  14-21 52 هاکلیه پست علم قانونگذاری و تفسیر حقوق )وضع و تفسیر قوانین( 55

 

 

 بازرسرشته شغلی  -2-6

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 

 دوره
 ملاحظات

5 
آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی 

 آن
 اردیبهشت 5/55 52 هاکلیه پست

 خرداد 2/55 4 هاکلیه پست قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی 2

3 
قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملك 

 ایهای سرمایهییدارا
 تیر 3/55 1 هاکلیه پست

 مرداد 1/55 1 هاکلیه پست نظارت و کنترل در نظام اداری 4

 شهریور 55/55 6 هاکلیه پست قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 5

 مهر 57/55 6 هاکلیه پست مقررات اعتباری اسنادی 6

 آبان 22/55 6 هاکلیه پست قانون تجمیع عوارض 7

 آذر 22/55 1 هاکلیه پست قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1

 دی 23/55 6 هاکلیه پست اصول بازرسی 1

 بهمن 24/55 52 هاکلیه پست نظام رسیدگی به تخلفات اداری 52

 اسفند 27/55 1 هاکلیه پست تنظیم قراردادها 55

 

 

 

 

 

 کارگزینرشته شغلی  -2-2

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 

 دوره
 ملاحظات

 اردیبهشت 5/56 52 هاکلیه پست ون اداری(اتوماسی) سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه 5

 خرداد 2/56 1 ارزشیابی کارکنان ارزشیابی عملکرد کارکنان 2

 تیر 3/56 56 حقوق مزایا های مستقیمقانون مالیات 3

4 
قوانین، مقررات و ) امور رفاهی کارکنان

 ها(دستورالعمل
 7/56 52 امور رفاهی

 مرداد

 شهریور 55/56 52 هاکلیه پست های اداریسازی مکاتبات و نوشتهخلاصه 5

 مهر 55/56 52 حقوق و مزایا آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 6
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 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 

 دوره
 ملاحظات

 آبان 57/56 52 هاکلیه پست استخدامیقوانین و مقررات  7

 آذر 51/56 6 امور آموزش کارکنان آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت 1

 دی 25/56 6 بندی مشاغلطبقه طرح ارزشیابی مشاغل خاص 1

 بهمن 27/56 52 هاکلیه پست ین نگارش و مکاتبات ادارییآ 52

 اسفند 21/56 52 هاکلیه پست ارتباطات سازمانی 55

 

 

 

 

 شغلی کتابدار رشته -2-1

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 

 دوره
 ملاحظات

 تیر 5/57 52 هاکلیه پست سازی کتب و نشریاتآماده 5

 مرداد 4/57 6 هاکلیه پست خدمات عمومی کتابخانه 2

 شهریور 5/57 52 هاکلیه پست اصول و مبانی مدیریت کتابخانه 3

 مهر 6/57 24 هاکلیه پست شناسی عمومیمرجع 4

 آبان 1/57 24 هاکلیه پست سمعی و بصری() مواد و تجهیزات دیداری و شنیداری 5

 آذر 52/57 51 هاکلیه پست (5) سازیمجموعه 6

 دی 55/57 24 هاکلیه پست (2) سازیمجموعه 7

 

 

 رشته شغلی آمار موضوعی -2-9

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 

 دوره
 ملاحظات

 خرداد 5/51 52 هاکلیه پست گیری و کاربرد آنهاهای نمونهروش 5

 تیر 7/51 22 هاکلیه پست Statisticaافزار آماری آشنایی با نرم 2

 مرداد 1/51 22 هاکلیه پست Splusافزار آماری آشنایی با نرم 3

 شهریور 52/51 22 هاکلیه پست SASافزار آشنایی با نرم 4

 مهر 54/51 1 هاکلیه پست های پژوهشچگونگی تدوین طرح 5

 آبان 51/51 52 هاکلیه پست های کنترل افشای اطلاعات آماریروش 6

 آذر 22/51 52 هاکلیه پست آشنایی با نظام آماری ایران 7

 دی 22/51 52 هاکلیه پست تهیه و تنظیم گزارشات آماری 1
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 دفتر و منشی مسئولرئیس دفتر، شغلی  هایرشته -2-01

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 

 دوره
 ملاحظات

 اردیبهشت 5/51 52 هاکلیه پست آیین نگارش و مکاتبات اداری 5

 خرداد 2/51 24 هاکلیه پست مبانی مدیریت اسناد 2

 تیر 3/51 52 هاکلیه پست نویسی در امور اداریگزارش 3

 مرداد 4/51 52 هاکلیه پست وظایف اداری و دفتر مسئول دفتر 4

 شهریور 7/51 52 هاکلیه پست های اداریسازی مکاتبات و نوشتهخلاصه 5

 مهر 1/51 1 هاکلیه پست امور مالی مسئولان دفاتر 6

 آبان 52/51 52 هاکلیه پست قوانین و مقررات اداری و استخدامی 7

1 
رفتاری مسئولان دفاتر و خصوصیات شخصیتی و 

 هامنشی

 آذر 55/51 1 هاکلیه پست

 دی 53/51 1 هاکلیه پست آشنایی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی ایران 1

 بهمن 54/51 52 هاکلیه پست اصول و مبانی مدیریت و سازمان 52

 

 خدمات اداری مسئولشغلی  رشته -2-00

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 

 دوره
 ملاحظات

 اردیبهشت 5/22 52 هاکلیه پست ون اداری(اتوماسی) سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه 5

 خرداد 2/22 32 هاکلیه پست کاربرد آمار در امور اداری 2

 تیر 5/22 24 هاکلیه پست مبانی مدیریت اسناد 3

 مرداد 6/22 1 هاکلیه پست مدیریت جلسات اداری 4

 شهریور 7/22 52 هاکلیه پست امور نقلیه 5

 مهر 1/22 1 هاکلیه پست رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار 6

 آبان 55/22 52 هاکلیه پست قانون کار و تأمین اجتماعی 7

 آذر 52/22 1 هاکلیه پست بهداشت عمومی در محیط کار 1

 دی 53/22 52 هاکلیه پست ریزی و کنترل امور خدماتبرنامه 1

 
 

 

 

 

 

 

 مدیر اداری و مالیرشته شغلی  -2-02

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 

 دوره
 ملاحظات

 اردیبهشت 5/25 52 هاکلیه پست ون اداری(اتوماسی) سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه 5

 خرداد 4/25 52 هاکلیه پست ریزی عملیاتیبودجه 2
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 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 

 دوره
 ملاحظات

 تیر 1/25 1 هاکلیه پست شرایط فیزیکی محیط کاررفاه کارکنان و  3

 مرداد 53/25 24 هاکلیه پست ریزی نیروی انسانیاصول و مبانی برنامه 4

 شهریور 25/25 52 هاکلیه پست گیری در امور ادارینظام تصمیم 6

 مهر 22/25 56 هاکلیه پست حسابداری پروژه 7

 آبان 23/25 52 هاکلیه پست محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 1

 آذر 24/25 1 هاکلیه پست (5) بینیریزی و پیشریزی، برنامهتلفیق بودجه 1

 دی 25/25 1 هاکلیه پست (2) بینی شناورریزی و پیشبودجه 52

 بهمن 26/25 56 هاکلیه پست (3) حسابداری مدیریت استراتژیك 55

 اسفند 27/25 1 هاکلیه پست ریزیبودجهکاربرد اطلاعات عملکردی در نظام  52

 
 

 

 

 

 خدمات مالی مسئولرشته شغلی  -2-03

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 

 دوره
 ملاحظات

5 
آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی 

 آن
 5/22 52 هاکلیه پست

 اردیبهشت

 خرداد 3/22 6 هاکلیه پست های دولتیقوانین مالی شرکت 2

 تیر 1/22 52 هاکلیه پست آشنایی با قوانین و مقررات مالی دولتی 3

 مرداد 53/22 1 هاکلیه پست قوانین اموال غیرمنقول 4

 شهریور 25/22 52 هاکلیه پست مدیریت عملیات حسابداری انبار 5

 مهر 23/22 56 هاکلیه پست حسابداری پروژه 6

 آبان 21/22 1 هاکلیه پست ریزیعملکردی در نظام بودجهکاربرد اطلاعات  7

 آذر 32/22 52 هاکلیه پست آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 1

 دی 32/22 1 هاکلیه پست تنظیم قراردادها 1

 بهمن 33/22 56 هاکلیه پست های مستقیمقانون مالیات 52

 اسفند 14-21 56 هاکلیه پست حسابداری بخش عمومی 55

 
 کارشناس و کاردان برنامه و بودجهشغلی  هایرشته -2-04

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 

 دوره
 ملاحظات

 اردیبهشت 5/23 52 هاکلیه پست ریزی عملیاتیبودجه 5

 خرداد 2/23 6 هاکلیه پست نظارت بر بودجه 2

 تیر 3/23 32 هاکلیه پست روش تحقیق 3
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 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 

 دوره
 ملاحظات

 مرداد 4/23 52 هاکلیه پست اجرای بودجه 4

 شهریور 5/23 1 هاکلیه پست های دولتیریزی شرکتبودجه 5

 مهر 6/23 56 هاکلیه پست حسابداری پروژه 6

 آبان 53/23 1 هاکلیه پست قانون برنامه و بودجه کشور 7

 آذر 51/23 1 هاکلیه پست ریزیکاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه 1

 دی 51/23 22 هاکلیه پست آشنایی با قانون محاسبات عمومی 1

52 
آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی 

 آن
 22/23 52 هاکلیه پست

 بهمن

 اسفند 22/23 52 هاکلیه پست آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 55

 

 های اجراییکارشناسان آموزش دستگاه -2-05

 ملاحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 تیر 14-256 1 کارشناس آموزش مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی 5

 شهریور 14-257 56 کارشناس آموزش فرایند آموزش و توسعه منابع انسانی 2

 آذر 14-251 22 کارشناس آموزش آموزش الکترونیکی 3

 بهمن 14-251 4 کارشناس آموزش قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولتآشنایی با  4

 

 های اجراییارزیابی( عملکرد دستگاه) کارشناسان مدیریت -2-06

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 

 دوره
 ملاحظات

 سازمان، مدیران و کارمندان() نظام مدیریت عملکرد 5
 کارشناس مدیریت

 ارزیابی( عملکرد)
 مهر 255-14 1

 

 کارشناسان فناوری اطلاعات -2-02

 ملاحظات عنوان پست ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 تیر کارشناسان فناوری اطلاعات 52 حاکمیت فاوا )اصول،چارچوب و استقرار ( 5

 مرداد کارشناسان فناوری اطلاعات ITIL 52مدیریت خدمات فاوا و  2

 شهریور کارشناسان فناوری اطلاعات 52 فرآیندهای سازمانیمدیریت  3

 مهر کارشناسان فناوری اطلاعات 22 معماری فناوری اطلاعات سازمانی 4

 آبان کارشناسان فناوری اطلاعات 56 تحلیل و طراحی سیستم 6

 آذر کارشناسان فناوری اطلاعات 22 مدیریت امنیت اطلاعات 7

 دی کارشناسان فناوری اطلاعات 52 اطلاعات های فناوریمدیریت پروژه 1

 بهمن کارشناسان فناوری اطلاعات 1 رایانش ابری 1

 اسفند کارشناسان فناوری اطلاعات 56 بازافزارهای آزاد/ متننرمبه مهاجرت  52
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 فرهنگیعمومی و  آموزشی هایورهد -3

 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف

 های اداریتوانمندی -3-0

 اردیبهشت - 52 های نوین دستیابی به اطلاعاتها و روششناخت راه 5

 اردیبهشت - 56 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگران 2

 فناوری اطلاعات -3-2

 خرداد - 52 امنیت کاربری فناوری اطلاعات )اکفا( 3

 فرهنگی و اجتماعی -3-3

 خرداد - 22 اخلاق فردی، اجتماعی و اداری 4

 تکمیلی عمومی -3-4

 تیر - 6 ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد 5

 مرداد - 6 آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیرمترقبه 6

 شهریور - 6 های پیشگیریهای نوپدید و راهبیماری 7

 شهریور - 6 های مقابله با آنجعل اسناد و راه 1

 مهر - 4 (WTO)سازمان جهانی تجارت  1

 مهر - 6 کارآفرینی 52

 آبان - 6 مواد مخدر و پیامدهای سوء آن 55

 آموزش خانواده -3-5

 آبان - 1 شناسی خانوادهآسیب 52

 آذر - 6 تربیت فرزند 53

 آذر - 4 حقوق خانواده 54

 دی - 1 روابط سالم زناشویی 55

 دی - 52 روانشناسی خانواده 56

 سایر -3-6

 بهمن - 52 پدافند غیرعامل 57

 بهمن - 1 مدیریت دانش سازمانی 51

 اسفند - 6 منشور حقوق شهروندی 51

 اسفند - 1 حقوق شهروندی در نظام اداری 22
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 رانیمد آموزشی هایدوره -4

 0مدیران جوان و زنهای آموزشی دوره -4-0

 سطح مدیریت کد ساعت عنوان ردیف

 - 1 گیریحل مسأله و تصمیم 5

 عملیاتی و پایه

 - 1 اصول مدیریت و سرپرستی 2

 - 1 مدیریت مشارکتی 3

 - 4 هاها و روشبهبود سیستم 4

 - 4 مدیریت بر مبنای هدف 5

 - 4 ایاخلاق حرفه 6

 - 1 ریزی و مدیریت استراتژیكبرنامه 7

 میانی و ارشد

 - 4 اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی 1

 - 4 مدیریت اقتضایی 1

 - 1 مدیریت استراتژیك منابع انسانی 52

 - 4 مدیریت و ارزیابی عملکرد 55

 - 1 اصول و مبانی سازماندهی 52

 - 6 مدیریت بحران 53

 - 6 آشنایی با قانون برنامه و بودجه کشور 54

 ایمشترک تمامی سطوح مدیران حرفه

 - 6 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 55

 - 6 قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومیآشنایی با  56

 - 6 آشنایی با قوانین و مقررات معاملات دولتی و مناقصات 57

 - 6 آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی 51

 - 6 مبانی حقوقی قراردادها و قوانین حاکم بر آن 51

 - 6 حقوق اداری 22

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

 ایمدل شایستگی عمومی مدیران حرفه براساس -الف

های ارزیابی، براساس مدل شایستگی عمومی مدیران، و مشخص 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 شایستگیعناوین  ردیف

5 
 پذیریمسئولیت

 1 ای و سازمانیمدیریت اخلاق حرفه
 سطوح عملیاتی و پایه

 1 ها و مسئولیت اجتماعیسازمان 2

                                                                            

 معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور 35/22/5311مورخ  525152نامه شماره موضوع  -0

 24/55/5316مورخ  5657363موضوع بخشنامه شماره  -2
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 توضیحات ساعت هاعناوین دوره شایستگیعناوین  ردیف

 4 توسعه پایدار و نقش افراد جامعه 3

 1 هاهدایت و رهبری در سازمان 4

 4 شهروندی سازمانی 5

6 

 عملکرد گرایی و هدایتهدف

 1 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان

 سطوح عملیاتی و پایه

 4 مدیریت و ارزیابی عملکرد 7

 4 مدیریت استراتژیك سازمانی 1

 4 مدیریت استراتژیك منابع 1

 4 مدیریت بر مبنای هدف 52

55 

 تعهد و تعلق سازمانی

 4 ایاخلاق حرفه

 سطوح عملیاتی و پایه

 4 تعلق سازمانی وفاداری و 52

 4 تعهد سازمانی و رضایت شغلی 53

 4 نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی 54

 1 فرهنگ سازمانی 55

56 

 های ارتباطیمهارت

 1 فردیزبان بدن و ارتباطات بین

 سطوح عملیاتی و میانی

 1 ارتباطات سازمانی 57

 4 ارتباط خلاق و اثربخش 51

 4 روانشناسی ارتباطات 51

 1 فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال 22

25 

 سازیتیم و شبکه

 1 سازیهای تیمکار تیمی و مهارت

 سطح پایه

 1 مدیریت مشارکتی 22

 4 سازیشبکه 23

 4 های نفوذ و تأثیرگذاریمهارت 24

 4 فردیمدیریت تضاد بین 25

26 

 تفکر تحلیلی و حل مسأله

 52 گیریهای تصمیمها و تکنیكمدل

 سطح پایه

 1 هاها و روشتجزیه و تحلیل سیستم 27

 4 تفکر سیستمی 21

 1 خلاقیت و حل مسأله 21

 1 مدیریت تعارض 32

35 

 نظارت و کنترل تا حصول نتیجه

 1 توانمندسازی منابع انسانی

 سطح میانی

 1 نظارت و کنترل در مدیریت 32

 4 سنجش و ارزیابی عملکرد 33

 1 اصول سرپرستی 34

 1 مدیریت و کنترل پروژه 35
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 توضیحات ساعت هاعناوین دوره شایستگیعناوین  ردیف

36 

 نگری و تفکر راهبردیآینده

 1 پژوهیگذاری و سیاستسیاست

 سطح ارشد

 4 نگریآینده 37

 1 تفکر استراتژیك 31

 1 ریزی استراتژیكمدیریت و برنامه 31

 4 نگاریآینده 42

 
 ایعمومی تکمیلی مدیران حرفه هایشایستگیبراساس  -ب

 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

5 

 سازیتیم و شبکه

 1 سازیهای تیمکار تیمی و مهارت

 سطح عملیاتی

 1 مدیریت مشارکتی 2

 4 سازیشبکه 3

 4 های نفوذ و تأثیرگذاریمهارت 4

 4 فردیمدیریت تضاد بین 5

6 

 تفکر تحلیلی و حل مسأله

 52 گیریهای تصمیمها و تکنیكمدل

 سطح عملیاتی

 1 هاها و روشتجزیه و تحلیل سیستم 7

 4 تفکر سیستمی 1

 1 خلاقیت و حل مسأله 1

 1 مدیریت تعارض 52

55 

 نظارت و کنترل تا حصول نتیجه

 1 توانمندسازی منابع انسانی

 سطح عملیاتی

 1 کنترل در مدیریتنظارت و  52

 4 سنجش و ارزیابی عملکرد 53

 1 اصول سرپرستی 54

 1 مدیریت و کنترل پروژه 55

56 

 کوشیهمت و سخت

 4 انگیزش و رقابت

 سطوح عملیاتی و پایه

 4 مدیریت عملکرد 57

 4 گذاری و مدیریت اهدافهدف 51

 1 مدیریت استرس و تحمل ابهام 51

 1 وریهای بهرهتکنیكاصول و  22

25 

 ریزی و هماهنگیبرنامه

 1 ریزی و سازماندهیاصول و مبانی برنامه

 سطح پایه

 4 ریزیهای برنامهتکنیك 22

 4 مدیریت زمان 23

 4 ریزی عملیاتیبرنامه 24

 4 ریزی و مدیریت پروژهبرنامه 25



  

31 

 

 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

26 

 های ارتباطیمهارت

 1 فردیبینزبان بدن و ارتباطات 

 سطح پایه

 1 ارتباطات سازمانی 27

 4 ارتباط خلاق و اثربخش 21

 4 روانشناسی ارتباطات 21

 1 فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال 32

35 

 نگری و نگرش فرایندیکل

 52 نگریتفکر سیستمی و کل

 سطح پایه

 1 هانظریه عمومی سیستم 32

 1 گراگرا و نتیجهوظیفههای فرایندگرا، نگرش 33

 4 شناختیهای تدوین نقشهتکنیك 34

 1 مهندسی فرایندها 35

36 

 صبر و بردباری

 4 مدیریت استرس و کنترل خشم

 سطح میانی

 4 هوش هیجانی 37

 4 های فردیروانشناسی تفاوت 31

 4 نگری و کاهش استرسمثبت 31

 4 مدیریت تضاد فرهنگی 42

45 

 نوجویی و تفکر خلاق

 1 تفکر خلاق

 سطح میانی

 4 راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان 42

 1 کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه 43

 1 روانشناسی مدیریت تغییر 44

 1 ها و موانع خلاقیتاصول و تکنیك 45

 1 سازی استراتژی کارآفرینانهتدوین و پیاده 46

47 

 پاسخگویی

 4 رجوعمدیریت تکریم ارباب

 سطح میانی

 4 پذیریانعطاف 41

 1 هوش هیجانی 41

 4 بهبود و شفافیت فرایندها 52

 1 پاسخگویی و استانداردهای آن 55

52 

 پذیریانعطاف

 4 مدیریت اقتضایی

 سطح ارشد

 1 های فرهنگیشناسی و تفاوتجامعه 53

 4 روانشناسی شخصیت 54

 1 رفتار سازمانی 55

 4 پذیریپذیری و انطباقانعطاف 56
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 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

57 

 قدرت مذاکره و متقاعدسازی

 1 اصول و فنون مذاکره

 سطح ارشد

 1 قدرت سخنوری 51

 1 های متقاعدسازی و نفوذ در دیگرانتکنیك 51

 4 مدیریت جلسات 62

 1 هوش هیجانی و مذاکره 65

 

 0ایانتصاب مدیران حرفهحین های آموزشی دوره -4-3
 سطح عملیاتی -الف

 ملاحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 تیر 14-25 52 (5) اقتصاد مقاومتی 5

 شهریور 14-24 52 (5) انداز جمهوری اسلامی ایرانسند چشم 2

 آذر 14-27 4 (5) نقشه راه اصلاح نظام اداری 3

 
 سطح پایه -ب

 ملاحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  خرداد 52525 52 های دولتی )تمرکز بر وظایف(ریزی عملیاتی در دستگاهبرنامه 5

  خرداد 52522 6 سازماندهی 2

  تیر 52523 52 هاها و روشها و فنون بهبود سیستمتکنیك 3

  تیر 52524 1 انگیزش در کار 4

  مرداد 52525 1 در مدیریتکاربرد فناوری اطلاعات  5

  شهریور 52526 6 ها و فنون کار با مدیران مافوقآشنایی با روش 6

  شهریور 52527 4 مدیریت مؤثر وقت 7

  مهر 52521 6 روابط کار 1

  مهر 52521 6 کیفیت زندگی کاری 1

  آبان 52552 6 مدیریت استرس )بهداشت روانی کارکنان( 52

  آذر 52555 1 مدیریتکاربرد آمار در  55

 دی 52552 6 خلاقیت و نوآوری )فردی( 52

  بهمن 52553 6 مبانی علم حقوق 53

 اسفند  52551 4 آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی 54

 

 

 

 

                                                                            

 55/27/5317مورخ  367237و  54/25/5314مورخ  13271، 22/55/5313مورخ  545211، 55/52/5312مورخ  32664/12/222های شماره موضوع بخشنامه -5
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 سطح میانی -پ

 ملاحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 اردیبهشت 22522 1 گیری )سازمانی(فرایند و فنون تصمیم 5

 خرداد 22523 4 سازیسازی برای کوچكظرفیت 2

 تیر 22524 6 زنیهای اداری تطبیقی و محكمنظا 3

 مرداد 22527 4 سپاریمدیریت برون 4

 شهریور 22521 6 مدیریت و مهندسی ارزش 5

 مهر 22552 6 خلاقیت و نوآوری )سازمانی( 6

 مهر 22555 4 پیشنهادهامدیریت مشارکتی با تأکید بر نظام  7

 آبان 22552 6 وری(پویایی سازمانی و فردی )بهره 1

 آبان 22553 1 ریزی پروژه مدیریت و برنامه 1

 آذر 22554 6 های تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومیمدل 52

 آذر 22555 6 مدیریت کیفیت و فرایندهای سازمانی 55

 دی 22556 52 های سازمانیپژوهش 52

 بهمن 22256 52 های دینیرفتار سازمانی مبتنی بر آموزه 53

 بهمن  4 مدیریت بحران 54

 اسفند  4 های اجتماعیمدیریت بحران 55

 اسفند  4 ریزی و عمل در بحرانبرنامه 56

 

 سطح ارشد -ت

 ملاحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  اردیبشت 32525 1 مدیریت استراتژیك اطلاعات 5

  خرداد 32522 6 بهسازی سازمانی 2

 تیر 32524 6 مدیریت دولت الکترونیك 4

 مرداد 32526 1 انداز سطوح سازمانیانداز ملی به چشمچگونگی تبدیل چشم 5

 شهریور 32527 6 مدیریت سرمایه اجتماعی 6

 مهر 32521 6 های غیردولتیمدیریت سازمان 7

 آبان 32552 6 های کارآفرینمدیریت سازمان 1

 آذر 32555 4 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور 1

 دی 32552 4 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات  52

 بهمن 32553 4 آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن 55

 اسفند 32256 52 تفسیر آیات برگزیده مدیریتی 52
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 و میانی ح پایهوسطمشترک  -ث

 ملاحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 آذر 22551 - 52554 6 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور 5

 دی 22551 - 52555 6 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات 2

 بهمن 22522 - 52556 6 و قانون الحاق موادی به آنآشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  3

 

 مشترک سطوح میانی و ارشد -ج

 ملاحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 تیر 32555 - 22522 4 آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور 5

 شهریور 32556 - 22523 1 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 2

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

 تحقق آن
 دی 32551 - 22525 1

 

 مشترک سطوح پایه، میانی و ارشد -چ

 ملاحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  اردیبهشت 32554 - 22525 - 52557 4 آشنایی با قانون مجازات اسلامی و فصل تعدیات مأموران دولتی 5

 خرداد 32557 - 22524 - 52522 6 مدیریت ساختارهای سازمانی 2

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

 دینی
 تیر 32225 - 22225 - 52225 4

 مرداد 32222 - 22222 - 52222 4 العالی()مدظلهسره( و مقام معظم رهبری راهبردهای فرهنگی امام راحل )قدس 4

 شهریور 32223 - 22223 - 52223 4 تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی 5

 مهر 32225 - 22225 - 52225 4 مهدویت و فرهنگ انتظار )انقلاب اسلامی و فرهنگ مهدویت( 6

 آبان 32227 - 22227 - 52227 6 نظام مدیریت اسلامی 7

 آذر 32221 - 22221 - 52221 4 شناسی سیاسی و فرهنگیجریان 1

 دی 32252 - 22252 - 52252 2 بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور 1

 بهمن 32255 - 22255 - 52255 22 مدیریت اسلامی با موضوع شمیم عدالت 52

 اسفند 32252 - 22252 - 52252 22 مدیریت اسلامی با موضوع آئین مدیریت 55

 

 

 

 مشترک تمامی سطوح -ح

 ملاحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 مرداد - 1 بنیان مدیریت امنیت اطلاعات )بما( 5

 دی 14-226 4 پذیری در مدیریتپاسخگویی و مسئولیت 2
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 مدیران فناوری اطلاعات -خ

 ملاحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

   تیر - 52 چارچوب و استقرار( حاکمیت فاوا )اصول، 5

 مرداد - ITIL 52مدیریت خدمات فاوا و  2

 شهریور - 52 مدیریت فرآیندهای سازمانی 3

 مهر - 22 معماری فناوری اطلاعات سازمانی 4

 آبان - 56 تحلیل و طراحی سیستم 5

 آذر - 22 مدیریت امنیت اطلاعات 6

 دی - 52 های فناوری اطلاعاتپروژهمدیریت  7

 بهمن - 1 رایانش ابری 1

 اسفند - 56 بازافزارهای آزاد/ متننرمبه مهاجرت  1
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 موسسات آموزشیمراکز و  اعتبارسنجی 
 

 

 
 

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

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

 

لینک آموزش و    mpo-es.irمنظور دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی به آدرس اینترنتیبه 

 تماس حاصل نمایید . 36211562پژوهش بخش قوانین و مقررات مراجعه فرمایید و یا از طریق شماره های 

 

 

 

 

 

 هاپیوست
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  0411خردادتا  ستان اصفهانیست مراکز و موسسات آموزشی تعیین صلاحیت شده در ال

 
 
 

 

 

تلفن تماس مدیر موسسه آدرس نام شرکت حیطه فعالیت ردیف 

1

 خدمات پرستاری

 علوم رفتاری 

 خدمات تغذیه ای و کنترل مواد خوردنی، 

آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

3-3132612900خانم راضیه گالب بخشاصفهان، خیابان مشتاق دوم، خیابان مهر، کوچه علیخانی، پالک 371موسسه به رویان

موسسه توسعه مدیریت و سرپرستی فن آوران امور اداری،  مالی و خدمات اداری و عمومی2
اصفهان خیایان بزرگمهر، خیابان هشت بهشت شرقی، چهارراه سعدی، کوچه 49، کوچه طالقانی اول، مرکز آموزشی جواد 

االئمه)ع(، طبقه سوم
3132665538آقای آیت اهلل کردیان

3
امور اداری، مالی، گمرکی،  مالیاتی و 

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

Tel : 031- 36294148-9

Fax : 031-36278794

34476670-031آقای حسین خاکساریاصفهان، خیابان ابن سینا، کوچه شماره 37 )میرعالء الدین(موسسه مهد قرآن کریم و والیت استان اصفهانامور دینی و اوقافی4

32652103-031خانم منیژه آزادهاصفهان، خیابان آپادانا اول، جنب مسجد بهشتشرکت آذین ارتباطات سپاهانبرق و تاسیسات5

6
پیش دبستانی و آموزش ابتدایی )آموزش 

آموزگاران پیش دبستانی و ابتدایی(
32403379-031آقای علیرضا شیاسیاصفهان، خیابان طیب، روبروی پمپ بنزین، نبش بن بست عسل )12(موسسه ونداد سپاهان

7
خدمات تغذیه ای و کنترل مواد خوردنی، 

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

031-36267758

031-36261968

آقای مجید زارعیاصفهان-خیابان جابر انصاری-شماره 246-ساختمان زبان سرای اصفهانموسسه فرهنگی هنری زبانسرای اصفهان زبان خارجی8
031_ 34444414

031-34409701-4

خانم نازیال کبیریاصفهان، خیابان توحید میانی، روبروی آزمایشگاه دیموسسه سخن سرایان سپاهانزبان خارجی 9
031-336251197

031-36285448

32337990-031خانم مریم لوالکیاصفهان، خیابان شمس آبادی، چهارراه قصر، خیابان شیخ بهایی، روبروی کوچه امامی، ساختمان مستجاب)187(، طبقه اول، واحد 7موسسه فرهنگی هنری پرتو آفتاب اصفهانعلوم رفتاری و روانشناسی10

36638995-031خانم زهرا پویااصفهان، خیابان چهارباغ باال، کوچه شریفات )پپسی کوال(33 باالتر از بیمه ایران، پالک 77موسسه سبحان رایانفناوری اطالعات11

42647189-031خانم مرضیه توکلیاصفهان، نجف آباد، خیابان 17 شهریور، بعد از بیمارستان شهید منتظری، کوی بهارموسسه محاسبه گران مهارت افزا سپاهانفناوری اطالعات12

آقای سید حسین سیدیاصفهان، آران و بیدگل، خیابان زینبیه، نبش کوچه حجاب 10موسسه رایان مهر صبا کویر آران و بیدگلفناوری اطالعات13
031-54739690-1

55440802

46255675-031خانم مروه مومنیان نائینیاصفهان، نائین، میدان غدیر، کوچه شعبه نفت نقوی )کوچه 12، انبار معصوم خانی( پالک 15موسسه عروج نائینفناوری اطالعات14

آقای مجید نصریاصفهان، سه راه حکیم نظامی، خیابان ارتش، نبش کوی شهید بهرامی )29(، ساختمان دی، طبقه زیرزمینشرکت اصفهان سیستمفناوری اطالعات15
031-36257466

031-36257996

36702520-031خانم مهشید قادریاصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان شیخ کلینی، نرسیده به تعاونی مصرف پرواز، پالک 5شرکت نوآوران آموزش البرزعمران، راه و ساختمان و معماری16

35703050-031آقای عبدالرسول محسنیاصفهان- خیابان سروش، خیابان عسگریه، نرسیده به چهارراه فرسان، ساختمان قرض الحسنه رسالت،طبقه دوم و سومشرکت مهندسی آزمون پرتوی غربمکانیک17

95022444-031آقای میثم شکری سازاصفهان، خیابان دروازه شیراز، خیابان سعادت آّباد، جنب بانک ملی ایران، پالک 23شرکت آموزشی پارس پندار نهادامور اقتصادی و بازرگانی18

19
پیش دبستانی و آموزش ابتدایی )آموزش 

آموزگاران پیش دبستانی و ابتدایی(
35230700-031آقای عباسعلی قیصری حسن آبادیاصفهان، خیابان جی غربی، کوچه بهشت )83(، پالک 286 ساختمان اداری تجاری کیا، طبقه سوم واحد 302موسسه ویدا گهر اصفهان

36626897-031آقای مسعود انصاری مهراصفهان، خیابات هشت بهشت شرقی، دو پالک مانده به خیابان نیرو، جنب ساعت ژاپن، موسسه پویا نشان آریاموسسه توسعه آموزش پویا نشان آریامدیریت و مشاوره واحدهای اموزشی20

آقای مهران بکائیاصفهان، خیابان چهارباغ باال، بعداز چهارراه دکتر شریعتی، کوچه سرور، جنب اداره ثبت، ساختمان دانش پژوهانموسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهانعمران، راه و ساختمان و معماری21
031-36651531

031-95025563

خانم مژده کرباسچیاصفهان، خیابان سعادت آباد طبقات فوقانی بانک تجارتمجتمع توسعه ارتباطات پگاه اصفهانفناوری اطالعات22
031-36637406-7

031-36610300

37778346-031آقای رضا شریفیان دستجردیاصفهان، بلوار کشاورز، خیابان آزادگان، کوچه 1، شرکت آرسام انرژیشرکت آرسام انرژی سپاهانبرق و تاسیسات23

52223366-031آقای ایوب خدابخشاصفهان، زرین شهر، چهارراه مسجد اعظم، ساختمان فنی و آموزشی والفجرشرکت تعاونی خدماتی آموزشی والفجر نوپرداز فناوری اطالعات24

3-35220702-031خانم فائزه مسقطیاناصفهان، خیابان جی، ایستگاه دانشسراموسسه سلدای دانش سپاهانامور مشاغل تخصصی اموراجتماعی25

95021010-031آقای سید محمد تقی درب امامیاصفهان، خیابان شبخ صدوق جنوبی، خیابان آزادی، حد فاصل میدان برج و پارک مرداویجموسسه آموزش عالی آزاد برهان امور فرهنگی26

36641255-031آقای محمدرضا محمد شفیعیاصفهان، خیابان چهارباغ باال، کوچه بهمن شریفات، پالک 10شرکت تحقیقات فناوریهای نوین دمش سپاهانعلوم پایه27

28
پیش دبستانی و آموزش ابتدایی )آموزش 

آموزگاران پیش دبستانی و ابتدایی(
32648005-031آقای حمیدرضا مقبل اصفهانیاصفهان، خیابان بزرگمهر، ابتدای هشت بهشت غربی، چهارراه گلزارجهاد دانشگاهی واحد اصفهان

29
پیش دبستانی و آموزش ابتدایی )آموزش 

آموزگاران پیش دبستانی و ابتدایی(
36269699-031خانم مریم شهبازی نیااصفهان، خیابان دانشگاه، خیابان توحید جنوبی، جنب اداره آب، کوچه سوم پالک 2موسسه دانیال افق تابان
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از طریق کانون ارزیابی)مصوبه شورای عالی اداری ای های عمومی مدیران حرفهارزیابی شایستگی

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 4/33/3136مورخ  3637161موضوع بخشنامه شماره 

مورخ  55155/13/226های اجرائی )مصوبه شماره برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه 52و  1در اجرای مواد          

ای )مصوبه دستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه 2شورای عالی اداری( و عملیاتی نمودن بند اول ماده  5/1/13

 ایهای عمومی مدیران حرفهورای عالی اداری(، دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگیش 5/4/15مورخ  571215شماره 

 توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه های اجرائی ابلاغ گردید. 4/55/5316مورخ  5657363موضوع بخشنامه شماره 

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

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

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

 

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

 های کارشناسی؛ای و پستهای مدیریت حرفهتصدی پست -5

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

 تحصیلی لیسانس؛دارندگان مدرک 

درصد از کل امتیازات( در هر شایستگی را در فرایند کانون ارزیابی کسب نمایند  62افرادی که حد نصاب امتیازات )حداقل توجه  

. این دسته از افراد واجد شرایط لازم برای انتصاب به پستهای نمایند دریافت می "ایگواهینامه شایستگی عمومی مدیران حرفه"

های های اجرایی باید در صورت نیاز در انتصاب به پستر سطحی که در گواهینامه ذکر شده است بوده و دستگاهمدیریتی د

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

در هر شایستگی نمی شوند،  درصد( 62دستگاه های اجرایی موظفند افرادی را که موفق به کسب حد نصاب امتیازات ) همچنین

درصد از مجموع امتیازات مربوط به هر یك از شایستگی ها، برای شرکت در برنامه های  51تا  52در صورت کسب امتیاز از 

آموزشی و توسعه ای به مراکز آموزشی دستگاه یا سایر مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده در صورت تمایل فرد معرفی نمایند. 

واهینامه گ"وفقیت آمیز برنامه های آموزشی توسط این افراد، اطلاعات آنها توسط دستگاه اجرایی برای صدور در صورت طی م

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

 .شد

موفق به اخذ مجوز  5317ی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای، این سازمان در سال در اجرای مصوبه و بخشنامه کانون ارزیاب

از مدیران دستگاه های اجرائی استان  نفر 325مرحله 52کانون ارزیابی از سازمان اداری و استخدامی کشور گردید و تا کنون طی 

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

 نگریآیندههای توسعه و مدیریت آموزش و پژوهش
 

 

 کنندگانشرکتلیست مشخصات 

 

 
 

 
 

 شماره ملی شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف
تاریخ 

 تولد
 پست سازمانی مدرک تحصیلی محل صدور

 نوع دوره:      عنوان دوره مورد درخواست:

 مدت ساعت دوره:        :نام دستگاه اجرایی

 

 
 

 نام گروهیثبت -3فرم شماره 
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 یس دستگاه اجرایی:ئنام و نام خانوادگی ر    نام خانوادگی مسئول آموزش دستگاه: نام و

 :ءامضا تاریخ و      :ءتاریخ و امضا
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 اصفهان ریزی استان سازمان مدیریت و برنامه

 نگریهای توسعه و آیندهآموزش و پژوهشمدیریت 

 

 مشخصات متقاضی: -الف

 

 

 

 

 

 اشتغال: -ب

 

 

 

 

 

 های آموزشی مورد درخواست: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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 اصفهان ریزی استان سازمان مدیریت و برنامه

 نگریهای توسعه و آیندهمدیریت آموزش و پژوهش

 

 های اجراییمدت جدید پیشنهادی دستگاهمشخصات دوره آموزشی کوتاهفرم 

 

 عنوان دوره: -0

 هدف کلی دوره: -2

 کننده:دستگاه اجرایی درخواست -3

  بهبود مدیریت    شغلی    عمومی   دوره آموزشی: ع نو -4

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

 اهداف رفتاری:  -6

 کنندگان قادر خواهند بود پس از گذراندن این دوره شرکت

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

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

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

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

 شرایط مدرسان دوره پیشنهادی: -2

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

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

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

 کنندگان در این دوره:شرایط شرکت -1

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

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

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

  غیرحضوری   حضوری    شیوه اجرایی آموزش: -9

 ارائه مباحث آموزشی:روش  -01

 ............................................. ها با ذکر عنوانسایر روش    سمینار    کارگروهی       سخنرانی 
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 های ارزشیابی:روش -00

  مشارکت فعال فراگیران   آزمون کتبی و کارعملی   آزمون کتبی

 

 منابع پیشنهادی: -02

 منابع اصلی:الف( 

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

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

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

 

 منابع مکمل:ب( 

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

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

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

 

 آموزشی دوره هایسرفصل -03

 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

 

 

 

 



  

53 

 

 

 

 

 

 

 

 نشانی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری :
اصفهان . بلوار دانشگاه. ابتدای خیابان توحید. نبش خیابان بهار آزادی . سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

 اصفهان.

  36211562و    36211555تلفن: 


