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مقدمه
در فضای پرشتاب و مملو از تحول و رقابت دنیای امروز ،مقوله توسعه نیروی انسانی نقش موثری را در ایجاد تغییرات ایفا
مینماید .نیروی انسانی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیم ترین منبع قدرت یعنی تفکر ،میتواند موجبات تعالی ،حرکت و
رشد سازمان ها را پدید آورد .از این رو در عصر حاضر منابع انسانی توانمند به عنوان عمدهترین دارایی نامشهود ،مهمترین قابلیت
سازمان در کسب مزیت رقابتی قلمداد میگردد به گونهای که می توان منابع انسانی کارآمد را کلید طلایی بهبود کیفیت و
بهرهوری کلیه فرایندهای سازمانی دانست.
گسترش کرامت و کفایت انسانی ،توانمندسازی نیروی انسانی ،افزایش کارآمدی و اثربخشی فعالیتها ،توسعه مهارتها
وگسترش دانش شغلی کارکنان متناسب با نیازهای روبه رشد ،زمانی حاصل می شود که هر سازمان با تنظیم برنامه آموزش و
بهسازی ،نیازهای توسعه ای را در سطح فرد ،شغل و سازمان با توجه به دو اصل استمرار و جامعیت آموزشها تهیه و تدوین نموده
و از تمام ظرفیتها در جهت پیاده سازی بهینه آن استفاده نماید .واقعیتها نشان می دهد که با گذشت زمان ضرورت پرداختن به
نیازهای جدیدتر در عرصه های مختلف حرفهای ،تخصصی و شغلی برای مدیران و مجریان روز به روز بیشتر می شود.
سازمان های موفق به این مهم دست یافته اند و به جای تأکید بر اهداف کمّی ،بر ظرفیتسازی و ارتقاء توانمندیهای حرفهای و
تخصصی منابع انسانی در همه سطوح تأکید دارند .برای حصول به این هدف عالی هم در بعد خواستن نظیر توجه به ضریب
انگیزشی ،درک نیازها و علائق و هم در بعد توانستن (توسعه مهارتها ،تکنیكها و روشهای علمی) به صورت همه جانبه،
برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی را در دستور کار خود قرار داده اند تا تحقق اصول و راهبردهای مزبور میّسر گردد.
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معرفی مدیریت آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری استان
در راستای اجرای برنامه های آموزشی مستخدمین دولت به استناد تبصره  3ماده  44قانون استخدام کشوری  ،مصوب 5345
مبنی بر تاسیس موسسه ای برای آموزش مدیریت و فنون اداری در تیرماه 5341با نام "مرکز آموزش مدیریت دولتی " وابسته به
سازمان امور استخدامی سابق کشور تشکیل و فعالیت های خود رادر چارچوب ماموریت ها و وظایف قانونی تعریف شده ،
شروع نمود.
پس ازتاسیس بیشتر فعالیت های مرکز آموزش مدی ریت 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 سطوح مختلف  ،آموزش های مشاغل مشترک اداری دستگاه های اجرایی متمرکز بود .اما در تاریخ
 5355/1/2شورای گسترش آموزش عالی کشور مجوز اولین دوره آموزش بلند مدت در مقطع فوق لیسانس در رشته مدیریت
دولتی را برای مراکز آموزش مدیریت دولتی صادرنمود .بعد از آن مرکز آموزش مدیریت دولتی برنامهای خودرا در جهت
ارتقای دانش مدیریت حرفه ای تحت عنوان دوره های بلند مدت در سطوح کاردانی  ،کارشناسی  ،کارشناسی ارشد و دکترا در
رشته های مختلف مدیریت( مدیریت مالی – مدیریت سیستم های اطلاعاتی – مدیریت عمران شهری – مدیریت صنعتی –
مدیریت اداری – مدیریت آموزشی – مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی) ارائه نمود و فارغ التحصیلان مختلفی را در رشته های
مذکور به نظام اداری کشور عرضه کرد.
در تیرماه  5315بدنبال ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و تشکیل سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور به استناد مصوبه شماره  53/655مورخ  15/4/3شورای عالی اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی وابسته به
سازمان اداری و استخدامی کشور با موسسه عالی پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وابسته به سازمان برنامه و بودجه در یکدیگر
ادغام و موسسه جدیدی تحت عنوان موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی
سابق کشور شکل گرفت .با شکل گیری موسسه مذکور برگزاری دوره های بلند مدت تقریبا متوقف شد و دوره های آموزشی
ضمن خدمت در زمینه های فناوری اطلاعات عموممی(فرهنگی -اجتماعی) مشاغل مشترک اداری بویژه دوره های بهبود
مدیریت قوت گرفت.
با روی کار آمدن دولت تدبیروامید و احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی در 51آبان 5313دفتر آموزش و پژوهش استانداری ها
به مدیریت مرکز آموزش و پژهش های توسعه ای و آینده نگری تغیر نام یافته و باتوجه به سیاست دولت مبنی بر کوچك سازی
تشکیلات این مجموعه نیز با ساختار جدید ز یر مجموعه سازمان برنامه و بودجه در حال خدمت رسانی به سازمان ها و دستگاه
های دولتی می باشد.
درساختارجدید وظیفه آینده پژوهی و آموزش و پژوهش در راستای توسعه کشور به مرکز واگذار گردید و قرار شد مرکز چراغ
راهنمای پژوهشی توسعه و آینده نگری برای سازمان گردد.

وظایف مدیریت آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری استان
 -5مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای پژوهشی خاص استان با هماهنگی معاونت ها و مدیریت های سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان.

 -2انجام مطالعات و پژوهش های ارجاعی از سوی مدیریت و برنامه ریزی استان و سایر دستگاه های اجرایی ملی و استانی
ترجیحا بارویکرد برون سپاری به مراکز واجد صلاحیت.
 -3راهبری و انجام مطالعات وامور پژوهش  ،فناوری و آینده نگری در سطح دستگاه های اجرایی مستقر در استان با تاکید
بر بهره برداری حداکثری از منافع موجود(دانشگاه ها و پژوهشگاه ها )......برای حل مسائل استان در چارچوب سیاست
هاس ابلاغی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان.
 -4همکاری با مراکز آموزش مدیریت دولتی در سطح ملی.
 -5همکاری و مشارکت آموزشی و پژوهشی با معاونت ها و مدیریت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان شامل
مع اونت های هماهنگی برنامه و بودجه و توسعه مدیریت و منابع انسانی وامور فنی و اجرائی و انجمن های تخصصی و
صاحب نظ ران استان و شورای نظارت استان در امور تدوین برامه های بلند مدت توسعه و میان مدت و کوتاه مدت و
مطالعه آمایش سرزمین استان و برنامه های تحول اداری و مدیریت منابع انسانی و امور فنی و اجرائی و ....
 -6تلا ش در جهت جلب همکاری صاحب نظران و اندیشمندان علمی در سطح استان و کشور.
ارائه نتایج پژوهش انجام شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و کشور و سایر موسسات یا سازمان های متقاضی به
منظور استفاده 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.
برنامه ریزی و اجرای توانمند سازی منابع انسانی دستگاه های دولتی و عمومی مشمول بند 5قانون مدیریت خدمات کشوری از
طریق آموزش ضمن خدمت کارمندان دستگاه های اجرائی مستقر در استان و ارزیابی دوره ها و اجرای سیاست ها و خط مشی
های آموزش کارمندان آنها بر اساس سیاسی های اعلام شده ازسوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان و
مرکزآموزش و پژوهش های توسعه 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.
برنامه ریزی و اجرای برنامه های سالانه آموزش های کوتاه مدت در زمینه آموزش شغلی و فرهنگی اجتماعی.
برنامه ریزی و اجرای برنامه های سالانه آموزش های کوتاه مدت در زمینه آموزش توجیهی بدوخدمت کارکنان جدیدالاستخدام.
بررسی تائید و نظارت برمراکز و موسسات خصوصی متقاضی برگزاری آموزش های ضمن خدمت کارکنان دولت در استان در
چارچوب سیاست های ابلاغی سازمان مدیریت و بنامه ریزی کشور(اعتبار سنجی).
همکار در ارزیابی اثر بخشی دور های آموزشی با دستگاه های اجرایی.
ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح و بازنگری محتوا و سرفصل دوره های آموزشی مصوب به مبادی ذیربط و پیشنهاد دوره های جدید
مورد نیازاستان.
همکار ی 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 فی مابین.
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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
ارائه پیشنهاد و انجام همکاری در اجرای میزگردها ،سمینارها و گردهمائی های خاص استان در سطح ملی با مراجع ذیربط و
اجرای میزگردها  ،سمینارها و گردهمائی های علمی و پژوهشی استان با ابلاغ ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
تهیه و ارائه گزارش های مورد نیاز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص آموزش و توانمند سازی منابع انسانی و
پژوهشی 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.

معرفی اجمالی نظام آموزش کارمندان دولت و اصلاحیههای آن
در اجرای ماده  51قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده  2آییننامه اجرایی فصل نهم قانون مذذکور ،بذهمنظذور توانمندسذازی و
ارتقاءی سطح دانش ،بینش و مهارت کارمندان دولذت« ،نظذام آمذوزش کارمنذدان دسذتگاههای اجرایذی» توسذط معاونذت توسذعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور (وقذت) در قالذب بخشذنامه شذماره  222/5134مذورخ  5312/25/32بذه تمذام دسذتگاههای
اجرایی مشمول قانون فوقالذکر برای اجرا ابلاغ گردید و متعاقباً برخی از مواد آن طی اصلاحیههای شماره  222/12/51151مورخ
 545211 ،5312/55/54مورخ ( 5313/55/22فنذاوری اطلاعذات) 13231 ،مذورخ  314354 ،5314/25/54مذورخ  5314/52/21و
 5335261مورخ  5316/25/22مورد بازنگری قرار گرفته یا اصلاح شده است.
نکات برجسته بخشنامه و نظام آموزش کارمندان دولت

 تمامی کارمندان رسمی و پیمانی (اعم از مدیران و کارکنذان) در شذمول ایذن نظذام آموزشذی قذرار داشذته و شذرکت کارمنذدانقرارداد کار معین نیز در دورههای آموزشی موضوع این نظام براساس مفاد این بخشنامه و نیاز دستگاه اجرایی ،الزامی است.
 آموزشهای مصوب طی شده توسط کارمندان براساس نظذام قبلذی آمذوزش کارکنذان (موضذوع بخشذنامه شذماره 525/22554مورخ  )5312/52/21و مقررات مربوط ،در چارچوب این نظام قابل احتساب است .نحوه احتساب آموزشهای طذی شذده توسذط
کارمندان و تطبیق آنها با این نظام در دستورالعملهای نظام آموزش کارمندان مشخص و ابلاغ خواهد شد.
هدفهای کلان آموزش کارمندان دولت

 -5افزایش اثربخشی و کارایی در ارائه خدمات دولتی از طریق توسعه دانش و مهارتهای متصدیان مشاغل
 -2ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی بخش دولتی از طریق افزایش سطح توانایی دانش و مهارت کارمندان دولت
 -3افزایش سطح باور و اعتقادات کارکنان و مدیران نسبت به ارزشهای اسلامی
 -4توسعه آگاهیهای عمومی کارمندان دولت در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی
 -5توانمندسازی و توسعه مدیران جهت ایفای مؤثر نقشها و وظایف مدیریتی
 -6آمادهسازی کارمندان دولت از بعد دانش ،مهارت و شایستگی شغلی برای ارتقاء به ردههای شغلی بالاتر
 -3توسعه اخلاق اسلامیو فرهنگ سازمانی بر مبنای ارزشهای انسانی و کرامت انسانی و بهبود روابط انسانی
 -1روزآمدسازی و ارتقاء سطح دانش ،مهارت و نگرش معنوی و بصیرتی کارمندان
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راهبردهای آموزش کارمندان دولت

 ایجاد نگرش راهبردی و همسوسازی برنامههای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی با اهداف راهبردی سازمانی
 ایجاد یکپارچگی و تعامل بین عناصر فرآیند آموزش به عنوان رویکرد فرآیندی -تعاملی
 ایجاد تناسب بین برنامذههذا و فرصذتهذای آموزشذی و یذادگیری بذا نیازهذای آموزشذی شذغلی و سذازمانی و اجتنذاب از
آموزشهای غیرضروری و تکراری
 ایجاد انگیزه خودسازی و رشد معنوی ،مادی ،مهارتی و دانشی کارکنان به صورت خودکنترلی
 ارتقاء سطح باور و اعتقاد مدیران به توانمندسازی و ارتقاء سرمایه انسانی از طریق آموزش
 افزایش اثربخشی برنامهها و فرصتهای آموزشی و یادگیری در سطوح مختلف
 استفاده از منابع و ظرفیتهای درون و برون سازمانی در تعیین و تأمین خدمات آموزشی
 کاربرد استانداردهای ملی و بینالمللی در مدیریت و راهبری فرآیندی آموزشها
 استفاده از رویکردها ،مدلها ،روشها و فناوریهای نوین مدیریت برای اجراء و ارزشیابی آموزش
 واگذاری اختیارات مدیریت آموزش به دستگاههای اجرایی براساس توانمندی اجرایی آنها
 تمرکز بر رویکرد آموزشهای کوتاهمدت و کاربردی
 نظارت بر فعالیتهای آموزشی دستگاههای اجرایی و اخذ بازخورد از عملکرد دورههای آموزشی

ساختار آموزشهای کارمندان و مدیران
نظام آموزش
کارکنان جدید

مدیران

تعالی معنوی مدیران

تعالی حرفهای
مدیران

آموزشهای فرهنگی
و عمومی

آموزشهای شغلی

فرهنگی و اجتماعی

ویژه کارمندان
استخدام آزمایشی

توانمندیهای اداری

ارتقاء شغلی

عمومی فناوری
اطلاعات

تمدید قراردادکار
معین
کوتاهمدت خارج از
کشور
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توجیهی و تصدی
شغل بدو خدمت

 -0آموزشهای توجیهی (بدو خدمت) و تصدی شغل
به آموزشهایی اطلاق میگردد که با دو هدف ،الف) آشنا ساختن کارمندان جدیدالاستخدام با اهداف و وظایف دسذتگاه اجرایذی محذل
خدمت آنها ،قوانین و مقررات استخدامی ،کلیات قانون مدیریت خدمات کشوری ،حقذوق فذردی و شذغلی ،محذیط کذار ،قذانون اساسذی
نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام اداری ،ب) ایجاد تواناییهای شغلی (دانش ،مهارت و نگرش) مورد نیذاز بذرای تصذدی شذغل توسذط
کارمندان جدیدالاستخدام (رسمی ،پیمانی و قذراردادی) در بذدو ورود بذه خذدمت طراحذی و اجذرا میگذردد .صذدور حکذم کذارگزینی
کارکنان جدیدالاستخدام منوط به طی این آموزشها است.
همچنین براساس ماده  4اصلاحیه نظام آموزش کارمندان دولت ،دستگاههای اجرایی موظفند بهمنظور افزایش ظرفیت
کارشناسی و بهبود شایستگیهای شغلی و کاربردی کارشناسان مشاغل اختصاصی خود ،براساس بند ( )5/5نظام آموزش
کارمندان (موضوع آموزشهای تصدی شغل بدو خدمت) ،نسبت به طراحی و تدوین برنامههای تربیت کارشناسان مشاغل
اختصاصی اقدام نموده و پس از تصویب برنامهها در کمیته راهبری آموزش برای کارمندان بدو استخدام و بدو تصدی شغل (در
صورت تغییر شغل) آن را اجرا نمایند .برنامه های تربیت کارشناسان بایستی حداکثر تا پایان سال اول ورود به خدمت افراد و تا
شش ماه اول تصدی شغل جدید اجرا شود.
 -2آموزشهای شغلی
آموزشهای شغلی به چهار دسته تقسیم میشوند-5 :آموزشهذای ویذژه کارمنذدان اسذتخدام آزمایشذی -2 ،آموزشهذای ارتقذاء شذغلی،
 -3آموزشهای تمدید قرارداد کار معین -4 ،آموزشهای کوتاه مدت خارج از کشور.
 -5-2آموزشهای ویژه کارمندان استخدام آزمایشی :به آموزشهذایی اطلذاق میشذود کذه بذه منظذور ایجذاد دانذش ،مهذارت و نگذرش
شغلی کارکنان آزمایشی در طول دوران استخدام آزمایشی ارائه میشود و طی این آموزشها برای تبذدیل وضذع اسذتخدام آزمایشذی بذه
رسمی قطعی ،الزامیاست.
 -2-2آموزشهای ارتقاء شغلی :به آموزشهایی اطلاق میشود که تواناییهای شغلی (دانذش ،مهذارت و نگذرش) مذورد نیذاز کارکنذان
رسمی ،پیمانی و قرارداد کار معین را بهمنظور انجام صحیح وظایف شغل و ارتقاء در طول مسیر شذغلی فذراهم مذینمایذد و ارتقذاء شذغلی
آنها و تمدید قرارداد پیمانی و قرارداد معین کار منوط به طی این آموزشهاست.
 -3-2آموزشهای تمدید قرارداد کار معین :به آموزشهایی اطلاق میگردد که به منظور ایجاد تواناییهای شذغلی (دانذش ،مهذارت و
نگرش) مورد نیاز برای کارمندان قرارداد کار معین طراحذی و اجذرا مذیگذردد .تمدیذد قذرارداد ایذنگونذه کارکنذان منذوط بذه طذی ایذن
آموزشهاست.
 -3آموزشهای فرهنگی و عمومی
آموزشهای فرهنگی و عمومی به سه دسته زیر تقسیم میشود:
 -5-3آموزشهای فرهنگی و اجتماعی :به آموزشهایی اطلاق میشود که بذه منظذور رشذد فضذایل اخلذاقی ،معنذوی ،فرهنذگپذذیری
سازمانی و بهینهسازی روابط انسانی کارمندان و مدیران در نظام اداری ارائه میشود.
 -2-3آموزشهای توانمندیهای اداری :به آموزشهایی اطلذاق میگذردد کذه بذهمنظذور افذزایش دانذش ،مهذارت و نگذرش
عمومی مرتبط با مأموریت و وظایف عمومی دولت و دستگاه اجرایی و یا توانمندیهای فردی طراحی و اجرا میشود.
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براساس بخشنامه مورخ  5314/5/54صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
دستگاههای اجرایی میتوانند دورههای آموزشی بدو خدمت ،شغلی (ویژه کارمندان استخدام آزمایشی ،ارتقاء شغلی و تمدید
قرارداد) ،آموزش های فرهنگی و عمومی را رأساً و یا از طریق مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری کشور و
واحدهای استانی ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات تأیید صلاحیت شده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور و استانها با توجه به حیطه تأیید شده برای مؤسسات ،برنامهریزی و اجرا نمایند.
 -3-3آموزشهای عمومی فناوری اطلاعات :بذه آموزشهذایی اطلذاق میگذردد کذه توانمنذدیهذای کارکنذان را در حذوزه
فناوری اطلاعات در سطح عمومی ارتقاء میدهد .براساس بخشنامه شماره  12111مورخ  5314/25/54معاونت توسذعه مذدیریت و
سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (وقت) به سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها ،از آنجا که تمامی کارکنان
دولت باید مهارتهای هفتگانه فناوری اطلاعات ( ،)ICDLموضوع بخشنامه شماره  5123/223222مذورخ  ،5315/55/22را در
سنوات قبل گذرانده باشند و شرط لازم برای افراد جدیدالاستخدام نیز داشتن گواهی و مهارت لازم در این خصوص میباشد ،لذذا
نیازی به ادامه برگزاری این دورهها توسط دستگاههای اجرایی وجود نداشته و کارمندانی که نیاز به طی دورههای مذذکور دارنذد،
باید از طریق خودآموزی نسبت به فراگیری آن اقدام نمایند.
براساس بخشنامه مذکور ،دستگاههای اجرایی می توانند به استناد بخشنامه شماره  545211مورخ  5313/55/22نسبت به
تعریف و اجرای دوره  ICDLپیشرفته موضوع کد  5بند «ج» تحت عنوان مهارتهای حرفهای و اداری کار با رایانه ( 22ساعت)
به عنوان یکی از سرفصلهای آموزشی ،برای کارکنان خود اقدام نمایند .ارزیابی این دوره میتواند توسط مراکز آزمون موجود
تأیید صلاحیت شده یا خود مؤسسه مجری آموزش انجام شود .دستگاههای اجرایی مکلفند برای برگزاری کلیه دورههای فناوری
اطلاعات از مدرسین تأیید صلاحیت شده استفاده نمایند.
 -4آموزشهای مدیران
به آموزشهایی اطلاق میگردد که در راستای تعالی معنذوی و حرفذهای مذدیران در زمینذههای بهبذود نگذرش و بصذیرتافزایذی و
توسعه مهارتهای انسانی ،ادراکی و فنی در چارچوب «سامانه و برنامه آموزش مدیران» طراحذی و اجذرا میگذردد .طذی ایذن
آموزشها براساس برنامه آموزش مدیران برای انتصاب ،ارتقاء و تمدید مدت مدیریت حرفهای الزامیاست .آموزشهای مذدیران
به دو بخش الف -تعالی معنونی مدیران ،ب -تعالی حرفهای مدیران طبقه بندی میشوند.
معرفی سامانه آموزش مدیران

در اجرای ماده  56قانون مدیریت خدمات کشذوری و «بنذد  »3بخشذنامه شذماره  222/5134مذورخ  5312/5/32و «بنذد  »5/4نظذام
مذکور سامانه و برنامذه آمذوزش مذدیران در مذورخ  5312/52/55طذی بخشذنامه شذماره  222/12/32664توسذط معاونذت توسذعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور (وقت) ابلاغ شده است .چکیدهای از اهم این سامانه عبارت است از:
اهداف

الف) ارتقاء و تعالی معنوی و توسعه مهارتهای فنی ،انسانی و ادراکی مدیران و متناسذب سذاختن توانذاییهذای آنذان بذا پیشذرفت
دانش و فناوری در زمینههای برنامهریزی ،سازماندهی ،نظارت ،هدایت و ارزشیابی و نقشهای مدیریتی.
ب) آماده ساختن مدیران حرفهای و کارمندان برای پذیرش مسئولیتهای جدید.
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سامانه آموزش مدیران

منظور از سامانه آموزش ،مجموعه اهداف ،ساختار و روشهای اجرایی آموزش و تربیت مدیران حرفهای و سیاسذی اسذت کذه از
طریق آن برنامه آموزش مدیران در سطوح مختلف طراحی و اجرا میشود.
برنامه آموزش مدیران

مجموعه دورهها و اقدامات آموزشی هدفمند است که براساس سامانه آموزش و اهذداف و راهبردهذای آموزشذی مذدیران در دو
بخش تربیت مدیر و آموزش مدیران طراحی و اجرا میشود.
برنامه تربیت مدیران (قبل از انتصاب)

0

به مجموعه برنامههای آموزشی و توسعهای اطلاق میشود که بهمنظور پذرورش و توسذعه کارشناسذان و مذدیران مسذتعد ارتقذاء بذه
پستهای مدیریت حرفهای طراحی و اجرا میشود.
آموزشهای حین انتصاب مدیران :به مجموعه آموزشها و فعالیتهای توسعهای اطلاق میشود که در راسذتای تعذالی معنذوی و
حرفهای مدیران در زمینههای بهبود نگرش و بصیرتافزایی و توسذعه مهذارتهذای انسذانی ،ادراکذی و فنذی ،طراحذی و در دوران
تصدی پست مدیریتی مدیران حرفهای و سیاسی اجرا میشود .طی این آموزشهذا براسذاس سذامانه و برنامذه آمذوزش مذدیران در
طول دوره خدمت مدیریتی مدیران سیاسی و حرفهای الزامیاست.
تعالی معنوی :ایجاد زمینههای خودسازی ،رشد اخلاقی ،و سازندگی معنوی برای افراد است که از طریق افذزایش معرفذت دینذی و
تعمیق آگاهیها و دانستنیها و معرفت دینی به قلب آنان حاصل میگردد.
تعالی حرفهای :ایجاد زمینههای بهبود نگرش و بصیرتافزایی و توسعه مهارتها ،نقشهای مدیریتی و شایسذتگیهای لذازم بذرای
انجام وظایف مدیریتی.
مدیران حرفهای :تمامی عناوین پستهای مدیریتی و سرپرستی دسذتگاههذای اجرایذی ،بذه اسذتثناء سذمتهذای مذدیریت سیاسذی
موضوع ماده  35قانون مدیریت خدمات کشوری و همتراز آنان ،مدیران حرفهای تلقی میشوند.
مدیران حرفهای عملیاتی :شامل مدیران آن دسته از واحدهای عملیاتی یا اجرایی دستگاههای اجرایی نظیر مدارس ،بیمارستانهذا،
ورزشگاهها ،موزهها ،مراکز فنی و حرفهای و مراکز نگهداری معلولین هسذتند کذه تولیذد ،تذأمین و ارائذه خذدمات اصذلی و نهذایی
دستگاه را به عهده دارند.
مدیران حرفهای پایه :شامل روسای ادارات ،سرپرستان ،روسذای گذروههذا ،بخشذداران و معذاونین آنهذا ،و سذمتهذای مذدیریتی
همسطح.

 -5براساس «بند  »2-5بخشنامه شماره  5653363مورخ  5316/55/24سازمان اداری و استخدامی کشور ،دسذتگاههای اجرایذی موظفنذد شایسذتگیهای عمذومی مذدیریتی
کارمندان و مد یران را براساس شذرایط منذدرج در برنامذه آمذوزش و تربیذت مذدیران آینذده دسذتگاههای اجرایذی ،موضذوع تصذویبنامه شذماره  226/13/55155مذورخ
 5313/21/25شورای عالی اداری ،قبل از انتصاب و یا ارتقاء به سطوح بعدی مدیریتی ،از طریق کانون ارزیابی مورد سنجش قرار دهند.
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مدیران حرفهای میانی :شامل مدیران کل و معاونین ،فرمانداران و معاونین ،معاونین روسای سازمانها و مؤسسات دولتذی ،مراکذز
مستقل و سمتهای مدیریتی همسطح.
مدیران حرفهای ارشد :شامل مدیران عامل شرکتها ،روسای سازمانها و مؤسسات دولتی ،مراکز مستقل و سمتهذای مذدیریتی
همسطح.
کارشناسان در مسیر ارتقاء شغلی :کلیه کارشناسانی که شرایط ماده  3و  4تصویبنامه شماره  226/6643مورخ 5312/23/23
انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای را داشته و فهرست آنان در بانك اطلاعات مدیران دستگاه ثبت شده و یا میشود.
دامنه شمول :تمامی مدیران سیاسی موضوع ماده  35قانون مدیریت خذدمات کشذوری و مذدیران حرفذهای در سذطوح عملیذاتی،
پایه ،میانی و ارشد و همچنین کارشناسان موضذوع مذاده  3و  4تصذویبنامه شذماره  226/6643مذورخ  5312/3/23شذورای عذالی
اداری (موضوع انتخاب و انتصاب مدیران) مشمول سامانه و برنامه آموزش مدیران میشود.

برنامههای آموزشی مدیران حرفهای
پایه

برنامههای آموزشی قبل از انتصاب

دورههای آموزشی مدیران براساس

آموزشهای شایستگیهای عمومی مدیریت

شایستگیها

آموزشهای شایستگیهای اختصاصی مدیریت

میانی

ارشد

براساس نتایج حاصل از
ارزیابی در کانونهای ارزیابی
مشخص میشود.

برنامههای آموزشی حین انتصاب مدیران

دورههای آموزشی مشترک مدیران

دورههای آموزشی تخصصی مدیریت

532

552

16

آموزشهای تعالی معنوی

16

521

521

دورههای آموزشی اختصاصی سطح پیشرفته (دستگاهی)

برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاههای اجرایی

0

در راستای اجذرای «بنذد  »4سیاسذتهای کلذی نظذام اداری ابلذاغی مقذام معظذم رهبذری (مدظلذهالعالی) مبنذی بذر «دانشگرایذی و
شایستهسالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقاء مدیران» و به استناد «بند  -55ماده  »555قانون مدیریت خذدمات کشذوری
و در اجرای ماده ( )56قانون یاد شده و نیز تکلیف مقرر در «بند  »3برنامه مذدیریت سذرمایه انسذانی نقشذه راه اصذلاح نظذام اداری،
«برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاههای اجرایی» توسط رئیسجمهور محترم به شماره  226/13/562مورخ 5313/5/22
ابلاغ شده است.

 -5تصویبنامه شماره  226/13/55155مورخ  5313/21/25شورای عالی اداری
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تعاریف

برنامه :فرآیند توسعه شایستگیهای عمومی مدیریت بهمنظور پرورش و توسعه مدیران حرفهای مورد نیاز دستگاههای اجرایی است.
شایستگی :به مجموعهای از دانش ،مهارتها و نگرشهای تعیینشده از سوی معاونت اطلاق میشود که به یك فرد امکان میدهد
تا بتواند وظایف مدیریتی را پس از احراز پست مدیریت و یا ارتقاء به سطوح بالاتر ،بهطور موفقیتآمیز انجام دهد.
نیمرخ شایستگی ( :)Profileنگارهای است مستند که براساس شایستگیها و ارزیابی وضع موجود افراد ،کمبودهای دانشی،
مهارتی و نگرشی آنان را برای آمادگی پذیرش پستهای مدیریتی و یا ارتقاء به سطوح بالاتر ،نشان میدهد.
کانون ارزیابی :مراکز تأیید صلاحیتشده (دولتی و غیردولتی) توسط معاونت هستند که طی فرآیندی رسمی و بر مبنای
شاخصها و ابزارهای مورد تأیید معاونت نسبت به ارزیابی شایستگی های کارمندان و تعیین میزان توان بالقوه آنان برای احراز
پستهای مدیریتی اقدام مینمایند.
واحد عملیاتی :آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاههای اجرایی نظیر مدارس ،بیمارستانها ،ورزشگاهها ،موزهها ،مراکذز فنذی و
حرفهای و مراکز نگهداری معلولین هستند که تولید ،تأمین و ارائه خدمات اصلی و نهایی دستگاه را به عهده دارند.
واحد ستادی :به آن دسته از واحدهای دستگاههای اجرایی که در زمره تعریف واحد عملیاتی قرار نمیگیرند ،اطلاق میشود.
مدیریت حرفهای :تمامی پستهای مدیریتی دستگاههای اجرایی به استثناء پستهای مدیریت سیاسذی منذدرج در مذاده  35قذانون
مدیریت خدمات کشوری.

دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگیهای عمومی مدیران

حرفهای0

براساس این دستورالعمل ،شایستگیهای عمومی مدیران حرفهای ،توسعه شایسذتگی عمذومی مذدیران حرفذهای و مذدل شایسذتگی
عمومی مدیران حرفهای معرفی شده است.
دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دورههای آموزشی کارکنان

دولت2

این دستورالعمل ،بهمنظور ایجاد بسترهای لازم برای بهرهمندی از مدرسان واجد صلاحیت تدریس در دورههای آموزشی کارکنان
دولت ابلاغ شده است.
نکات مهم بخشنامههای مرتبط با نظام آموزش کارکنان دولت

 -5دستگاههای اجرایی در احتساب دورههای آموزشی کارکنان برای ارتقاء در رتبههای شغلی ،باید تأییدیه کمیته سرمایه انسانی
را (با رعایت موارد اعلام شده در بخشنامه) اخذ نمایند.
 -2دستگاههای اجرایی و مراکز و مؤسسات تأیید صلاحیتشده موظفند برای ارائه آموزشهای کارکنان دولت از مدرسانی که
گواهینامه صلاحیت تدریس دارند ،استفاده کنند.
 -3دستگاههای اجرایی موظفند مشخصات برنامههای آموزشی سالانه خود را بهتفکیك ستاد و واحدهای استانی ،براساس
الزامات و فرآیندهای پیشبینی شده در «دستورالعمل تهیه و تصویب برنامههای آموزشی سالانه دستگاههای اجرایی» ،موضوع

 -5بخشنامه شماره  5653363مورخ  5316/55/24سازمان اداری و استخدامی کشور
 -2بخشنامه شماره  464515مورخ  5313/21/21سازمان اداری و استخدامی کشور
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پیوست «شماره  »2بخشنامه شماره  222/12/51151مورخ  ،5312/55/54پس از تصویب کمیته سرمایه انسانی دستگاه با
امضای بالاترین مقام مسئول نیروی انسانی ،جهت ارزیابی به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.
 -4به استناد ماده  3آییننامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری ،دستگاههای اجرایی مکلفند براساس برنامهریزی
سالانه آموزشی و شاخصه ای سرانه ابلاغی ،اعتبارات آموزشی و بهسازی منابع انسانی را تعیین و در بودجه سنواتی دستگاه
پیشبینی نمایند.
 -5با عنایت به اهمیت آموزشهای مدیریتی عمومی مدیران مبتنی بر شایستگیهای مورد نظر و ارتقاء اثربخشی اجرای این
دورهها از طریق استفاده از محتوا و مواد آموزشی استاندارد در کلیه دستگاههای اجرایی سطح ملی و استانی ،برنامهریزی و
اجرای دورههای آموزشی مصوب مدیران حرفهای صرفاً بر عهده مرکز آموزش مدیریت دولتی و مدیریتهای آموزش و
پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها ،آموزش مدیران سیاسی (مقامات موضوع ماده «»35
قانون مدیریت خدمات کشوری) بر عهده مرکز آموزش مدیریت دولتی و اجرای دورههای آموزشی توجیهی بدو خدمت بر
عهده دستگاههای اجرایی ،مرکز آموزش مدیریت دولتی و مدیریتهای آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان
مدیریت و برنامهریزی استانها میباشد.
گواهینامههای آموزشی ،امتیازات و سازوکارهای انگیزشی آموزشها

گواهینامههای آموزشی به دو دسته زیر طبقهبندی میشوند:
-0گواهینامههای نوع اول

گواهینامههایی که در پایان هر یك از دورهها یا پودمانهای آموزشی کوتاهمدت به شرکتکنندگان اعطا میگردد.
-2گواهینامههای نوع دوم

گواهینامههایی که دارندگان آن میتوانند از مزایای استخدامی نظیر فوقدیپلم ،لیسانس و فوق لیسانس ،برخوردار شوند.
 -5-2سطوح گواهینامه آموزشی نوع دوم :مهارتی ،تخصصی و تخصصی ذ پژوهشی سطح ( )5میباشد و گواهینامه
تخصصی ذ پژوهشی سطح ( )2از نظام آموزش کارمندان دولت حذف شده است.
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 -2-2اعطای گواهینامه نوع دوم در صورت دارا بودن مدرک تحصیلی رسمی با ارزش علمی (بهعنوان مدرک پایه) و
دیگر شرایط لازم صرفاً یکبار در طول خدمت برای هر کارمند امکانپذیر است.
 -3-2صدور گواهینامههای نوع دوم در تمامی سطوح مهارتی ،تخصصی و تخصصی ذ پژوهشی از تاریخ ابلاغ بخشنامه شماره

 211/92/01109مورخ  0392/00/04منوط به شرکت افراد واجد شرایط در آزمون جامع و کسب حدنصاب امتیاز لازم است.
 -4-2حداکثر یكپنجم کل آموزشها برای اخذ گواهینامه نوع دوم میتواند آموزشهای عمومی و فرهنگی مصوب باشد.
آموزشهای توجیهی بدو استخدام برای گواهینامههای آموزشی نوع دوم قابل احتساب نیست.
 -5-2آموزشهای توجیهی بدو استخدام برای گواهینامه آموزشی نوع دوم قابل احتساب نیست.

 -5ماده  52اصلاحیه نظام آموزش کارمندان دولت به شماره  222/12/51151مورخ 5312/55/54
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انواع گواهینامههای نوع دوم
مدارک و شرایط اخذ مدرک نوع دوم

مهارتی

تخصصی

تخصصی ـ پژوهشی سطح یک

مدرک تحصیلی پایه

دیپلم متوسطه

فوق دیپلم

لیسانس

حداکثر آموزش قابل قبول در یك سال

 222ساعت

 222ساعت

 562ساعت

حدنصاب ساعات آموزش عمومی و فرهنگی

 242ساعت

222ساعت

 562ساعت

حدنصاب ساعات آموزش شغلی/مدیران

 162ساعت

 122ساعت

 642ساعت

 5222ساعت

 5222ساعت

 122ساعت

طی آموزش در دورهی زمانی حداقل (زمان انتظار)

 6سال

 5سال

 5سال

تحقیقات و پیشنهادها ،ابتکارات ،مقالات

تا  222ساعت قابل

تا  222ساعت قابل

تا  222ساعت قابل قبول و کسر

(با تأیید کمیته سرمایه انسانی)...

قبول و کسر از کل

قبول و کسر از کل

از کل

آزمون جامع

دارد

دارد

دارد

ارائه تحقیق

---

---

یك طرح در زمینه شغلی

همتراز شدن مزایای اخذ مدرک نوع دوم با مدارک دانشگاهی

کاردان

لیسانس

فوقلیسانس

کل ساعات آموزش
(بدون احتساب سطح قبل)

فرآیند اجرایی صدور گواهینامه های نوع دوم

تشکیل پرونده و بررسی توسط دستگاههای اجرایی استان

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

ارسال به سازمان اداری و استخدامی کشور
جهت تأیید نهایی

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

صدور گواهینامه نوع دوم توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی پس از پذیرفته شدن در آزمون
جامع (برای سطوح مهارتی و تخصصی) و صدور گواهینامه تخصصی پژوهشی سطح  0پس از موفقیت
در آژمون جامع و گذراندن طرح پژوهشی شغلی در دستگاه
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مراحل آموزش در دستگاههای اجرایی

الف) سیاستگذاری :شامل تدوین استراتژیها و تعیین اهداف میگردد.
ب) نیاز سنجی :شامل تعیین نوع و مقدار آموزش به تفکیك پرسنل میگردد .چه کسی باید آموزش ببیند؟ چه نوع آموزشی
برای رفع نیاز در داخل و خارج سازمان؟
ج) طراحی آموزشی :شامل تمامی اطلاعات موجود در یك دوره آموزشی و چگونگی اجرای آن است که عبارتند از -5 :تعیین
عناوین آموزشی -2 ،سرفصلهای آموزشی -3 ،اهداف آموزشی -4 ،محتوای آموزش -5 ،فناوری آموزش -6 ،روش آموزش،
 -3شرایط شرکتکنندگان – 1 ،روش ارزشیابی -1 ،ویژگی مدرسان.
د) برنامهریزی آموزشی :در برگیرنده اهداف ،انتظارات ،شرکتکنندگان ،روشها ،زمانبندی اجرا ،منابع مورد نیاز و ملاکهای
ارزشیابی است.
هـ) مدیریت اجرایی آموزش :شامل پشتیبانیهای لازم برای اجرای برنامههای آموزشی (قبل از آموزش ،حین آموزش ،پس از
آموزش) میگردد.
و) ارزشیابی و پایش و بهبود فرآیند آموزش :شامل اندازیگیری نتایج آموزش از طریق ملذاکهذا و اسذتانداردهای از قبذل تعیذین
شده میگردد .آیا سرمایهگذاری سازمان در امر آموزش موجب بهبود عملکرد کارکنان و یا افزایش بهرهوری و کارآیی سذازمان
شده است؟
*دستگاههای اجرایی موظفند براساس مدل سیستمی ،آموزش و معیارهذای اصذلی و فرعذی (منذدرج در مذاده « »3بخشذنامه)،
فرآیندهای اجرایذی ،سذاختار آمذوزش و بذهطذور کلذی کیفیذت فرآینذد آمذوزش را براسذاس پرسشذنامه ارزیذابی آمذوزش ،مذورد
خودارزیابی قرار داده و نقاط قابل بهبود را شناسایی و اصلاحات لازم را انجام دهند.
نکته :پرسشنامه ارزیابی معیارهای اصلی و فرعی آموزش در دستگاههای اجرایی در بخش پایانی پیوست شماره ( )5بخشذنامه
مورخ  5312/55/54درج گردیده است.
*دستگاههای اجرایی مکلفند مشخصات کلی برنامههای آموزشی سالانه کارمندان خود را در قالب « فرمهای الذف ،ب ،ج و
د» تکمیل و نسخهای از برنامههای آموزشی سالانه مصوب (سذتادی و اسذتانی) را پذس از تأییذد کمیتذه سذرمایه انسذانی (مسذتقر در
سازمان مرکزی متبوع) با امضای بالاترین مقام مسئول آموزش دستگاه ،به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.
اهم الزامات

 -5رعایت نسبت آموزشهای عمومی و اختصاصی ،مدیریتی و عمومی
 -2تمرکز بر آموزشهای سازمانی و شغلی با رویکرد مهارتی و کاربردی
 -3تمرکز بر کیفیت به جای کمیت
 -4ممنوعیت برگزاری دورهها و یا پودمانهای بلندمدت که منجر به اعطای گواهینامههای با ارزش استخدامی میگردد.
 -5رعایت سرانه آموزشی پیشبینی شده برای کارمندان و مدیران ( 62ساعت برای مدیران و  42ساعت برای کارمندان)
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نحوه محاسبه نفر – ساعت آموزش

مجموع حاصلضربهای میزان ساعت هر یك از دورهها در تعداد شرکتکنندگان دوره

نحوه محاسبه سرانه آموزش کارکنان

مجموع نفر – ساعت دورههای آموزشی کارکنان تقسیم بر تعداد کل کارکنان

نحوه محاسبه سرانه آموزش مدیران

مجموع نفر – ساعت دورههای آموزشی مدیران تقسیم بر تعداد کل مدیران

فرآیند نیازسنجی آموزشی
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شناسایی دورههای آموزشی سالانه مورد نیاز کارمندان و مدیران توسط ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی

اعلام به واحدهای استانی برای نیازسنجی فردی و مشخص شدن قلمرو جغرافیایی اجرای دورهها به صورت ملی،
ستادی و استانی به تفکیك مدیران ،سرپرستان و کارمندان

تکمیل فرمهای الف ،ج و د توسط دستگاههای اجرایی استان و تصویب در کمیته اجرایی آموزش

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

احصاء سهم واحدهای استانی بر مبنای دادههای فرمهای الف و اعلام به واحدهای استانی براساس (فرم ب) توسط ستاد
دستگاه اجرایی

پیشبینی دورهها و پودمانهای آموزشی زیر در فرمهای «الف» و «ب» ضروری نیست:

 -5دورههای مصوب شورای فنی و کارگروههای مرتبط .اینگونه دورهها قبل از اجرا باید به تأیید آموزش واحدهای استانی برسد.
 -2دورههای مرتبط با رشتههای شغلی مأمور گزینش و حراست
 -3بورسها و دورههای آموزشی خارج از کشور
 -4دورههایی که مجوز آنها توسط دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای
شاغلان ذیربط در این وزارتخانه صادر میشود.
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فرآیند ثبت نام در دوره آموزشی
الف) ثبت نام در دورههای آموزشی به صورت فردی

الف )5 -ارائه معرفی نامه از سوی دستگاه اجرایی متبوع مبنی بر شرکت در دوره آموزشی با ذکر کد ملی
الف )2 -تکمیل فرم ثبت نام (ضمیمه تقویم آموزشی)
الف )3 -ارائه اصل فیش واریزی شهریه براساس مفاد جدول شهریه دورههای آموزشی مندرج در این تقویم به شماره
حساب جاری  2532452226224نزد بانك ملی شعبه اصفهان به نام سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان.
ب) ثبتنام در دوره آموزشی به صورت گروهی

ب )5-دستگاه اجرایی متقاضی موظف است طی نامهای مکتوب ضمن درخواست برگزاری دوره ،نسبت به معرفی فراگیران
اقدام نماید.
ب )2-پرداخت شهریه دوره توسط دستگاه اجرایی براساس مفاد جدول شهریه دورههای آموزشی مندرج در این تقویم به
شماره حساب جاری  2532452226224نزد بانك ملی شعبه ا به نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان و ارائه آن به مرکز
آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری استان قبل از برگزاری دوره.
ب )3-در مورد دورههای آموزشی که برای آنها قرارداد آموزشی تنظیم میشود ،دستگاه مربوط موظف است شهریه دوره
یا دوره های مورد درخواست را براساس مفاد قرارداد پرداخت کرده و فیش واریزی را به مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و
آیندهنگری استان تحویل دهد.
ج) شرایط ثبت نام

 -5رعایت شرایط شرکتکنندگان در دورههای آموزشی (تناسب شغل مورد تصدی با نوع دوره آموزشی) توسط فراگیران و
دستگاههای اجرایی الزامی است..
 -2پس از ثبتنام در دوره ،در صورت به حدنصاب رسیدن جهت برگزاری دوره ،مدیریت آموزش و پژوهشهای توسعه و
آیندهنگری استان ،زمان قطعی دوره را به رابط آموزشی دستگاه اجرایی مربوطه اعلام مینماید .در صورتی که کلاس به حدنصاب
لازم جهت تشکیل نرسد وجوه دریافتی طبق جدول استرداد شهریه مندرج در این تقویم از سوی مدیریت پرداخت خواهد شد.
 -3با توجه به محدودیت ظرفیت کلاسها اولویت پذیرش فراگیران با افرادی است که مدارک ثبت نام را در موعد مقرر ارائه نمایند.
 -4علاوه بر دورههای پیشبینی شده ،سایر دورههای آموزشی در صورت وجود تقاضا و به حدنصاب رسیدن تعداد متقاضیان
آنها در محل هر یك از شهرستانهای استان برگزار خواهد شد.
 -5قطعیت ثبتنام افراد جهت شرکت در دوره آموزشی منوط به واریز شهریه دوره میباشد  .بدیهی است مدیریت آموزش و
پژوهشهای توسعه و آیندهنگری از پذیرش افرادی که قبل از شروع دوره ،شهریه خود را پرداخت نکرده باشند معذور
خواهد بود.
مقررات آموزشی ـ انضباطی

بهمنظور جلوگیری از هرگونه مشکلات احتمالی توجه شرکتکننذدگان و رابطذین محتذرم آمذوزش را بذه بخشهذایی از مقذررات
آموزشی دورههای کوتاهمدت جلب مینماییم.
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 -5کلیه شرکتکنندگان در طول دوره به عنوان مأمور از سازمان خود تلقی میشوند ،لذا غیبت درخصذوص مأموریتهذای
اداری مجاز تلقی نمیگردد.
 -2حضور شرکتکنندگان در تمامی فعالیتهای آموزشی طبق برنامه اعلام شده الزامی است.
 -3حداکثر غیبت مجاز که تشخیص آن بر عهده مرکز آموزش و پژوهشهذای توسذعه و آینذدهنگری اسذت؛ نبایذد بذیش از
 5/52ساعات آموزشی باشد در غیر اینصورت فراگیر حق شرکت در آزمون را نخواهد داشت.
در موارد زیر غیبت فراگیر موجه محسوب میشود:
 فوت بستگان درجه یك (همسر ،فرزند ،مادر ،پدر ،برادر و خواهر).
 حادثه غیرمترقبه مستند به دلائل و مدارک با تائید مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری.
 -4مجموع ساعات غیبت شرکتکنندگان در پایان دوره به دستگاههای اجرایی معرفیکننده اعلام خواهد شد.
 -5حداقل نمره قبولی برای همه دورهها یا پودمانهای آموزشی  62از  522امتیاز است.

مقررات و ضوابط صدور گواهینامه پایان دوره
 -5شرکت در آزمون پایان دوره آموزشی ،منوط به حضور منظم فراگیران در کلاس ،مطابق مدت زمان دوره آموزشی میباشد.
توجه:

 مبنای میزان حضور فراگیر در کلاسها ،لیست حضور و غیاب ارائه شده از سوی مدرس براساس ضوابط آموزشی مرکزمیباشد.
 غیبت بیش از حد مجاز در کلاس ،موجب حذف فراگیر از دوره خواهد شد. -2فراگیران دورههای آموزشی که در زمان مقرر ،موفق به شرکت در آزمون پایان دوره نشوند ،تنها در موارد زیر میتوانند با
ارائه درخواست ،در آزمون مجدد شرکت نمایند:
 فوت بستگان درجه یك فراگیر اعزام به مأموریت اداری با ارائه نامه از رئیس دستگاه محل خدمتتوجه :برگزاری آزمون مجدد برای فراگیران مشمول ،حداکثر طی  55روز پس از تاریخ برگزاری آزمون اصلی خواهد بود،
بدیهی است چنانچه درخواست فراگیر در مهلت تعیین شده به مرکز ارسال نشود ،فراگیر از دوره حذف خواهد شد.
 -3در مواردی که از سوی مدرس ،کار عملی ( تحقیق) برای ارزشیابی دوره تعیین شده باشد ،فراگیران موظفند نسبت به تحویل
کار عملی در مهلت تعیین شده از سوی مدرس ،اقدام کنند.
توجه :تأخیر در تحویل کار عملی (تحقیق) به مرکز ،حداکثر تا یك ماه از تاریخ پایان دوره آموزشی ،قابل پذیرش میباشد.
بدیهی است پس از گذشت این مهلت ،به علت بسته شدن پرونده کلاس فراگیر از دوره حذف خواهد شد.
 -4گواهینامه دوره آم وزشی صرفاً برای فراگیرانی صادر خواهد شد که بیش از حد مجاز غیبت نداشته باشند و حداقل  62درصد
امتیاز آزمون پایان دوره یا کار عملی (تحقیق) را کسب کنند.
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شهریه دورههای آموزشی در سال 0391
میزان شهریه دورههای آموزشی در سال  ،5311براساس مصوبه جلسه شماره  11/5مورخ  5311/22/22کمیته تعیین شهریه و
کمك ،بهشرح جدول زیر میباشد:
ردیف

عنوان دوره

میزان شهریه
(ریال به نفر ساعت)

حدنصاب هر کلاس

5

توجیهی بدوخدمت

460222

حداقل  25نفر

2

شغلی (مشاغل عمومی)

610222

حداقل  25نفر

3

عمومی (توانمندیهای عمومی ،فناوری اطلاعات و فرهنگی و اجتماعی)

610222

حداقل  25نفر

4

مدیران

5310222

حداقل  55نفر

تذاکرات مهم
 -5به استناد بند  5بخشنامه شماره  222/5134مورخ  5312/25/32و بخشنامه شماره  222/22541مورخ ،5312/21/51
درخصوص مواد و محتوای آموزشی مورد نیاز دورههای آموزشی ،همراه داشتن و استفاده از منابع مصوب (ابلاغی از طرف مرکز
آموزش مدیریت دولتی) برای هر یك از دوره های آموزشی ،برای فراگیران و مجریان الزامی است و هزینه تهیه منبع مصوب هر
یك از دورههای آموزشی که توسط مجریان تهیه میشود ،به شهریه همان دوره اضافه میگردد.
 -2شهریه دورههای مورد درخواست سازمانها و دستگاههای اجرایی دولتی که به صورت اختصاصی برگزار شود ،در مرکز
استان ،برابر با شهریه دورههای مذکور (مندرج در جدول فوق) و در شهرستانها ،معادل یك و نیم ( )5/5برابر آن است.
 -3شهریه دورههای مورد درخواست سازمانهای محلی غیردولتی که به صورت اختصاصی برگزار شود ،در مرکز استان ،معادل
یك و نیم ( )5/5برابر شهریه دورههای مذکور (مندرج در جدول فوق) و در شهرستانها ،معادل ( )2برابر آن خواهد بود.
 -4شهریه اعلام شده برای دورههای آموزشی فناوری اطلاعات ( 610222ریال برای هر نفر ساعت) شامل هزینه برگزاری دوره و
اخذ آزمون است .در مواردی که صرفاً آزمون به عمل میآید ،هزینه برگزاری آزمون هر مهارت تا سقف  5550222ریال خواهد
بود.
 -5شهریه دورههای غیرحضوری که براساس استانداردهای مربوطه برگزار میشود 65 ،درصد دورههای حضوری است.
 -6در مورد دوره های آموزشی که به صورت اختصاصی و با استفاده از امکانات دستگاه اجرایی درخواستکننده (طرف
قرارداد) برگزار میشوند ،مدیران آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها میتوانند
با حفظ حق نظارت و صدور گواهینامه ،به ازای بهرهگیری از امکانات دستگاه مربوط ،حداکثر تا  62درصد تخفیف بهشرح زیر،
اعمال نمایند:
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ردیف

امکانات در اختیار

درصد قابل کاهش از کل مبلغ قرارداد

5

فضای آموزشی

%22

2

پذیرایی

%5

3

لوازم مصرفی

%5

4

حقالتدریس

%32

 -1شرایط استرداد شهریه شرکتکنندگان در دورههای آموزشی ،به شرح زیر است:
ردیف

علت استرداد

مبلغ قابل استرداد

5

واحد شرایط نبودن داوطلب

 %12مبلغ شهریه دوره

2

اضافه پرداختی توسط داوطلب

 %522اضافه پرداختی

3

انصراف داوطلب بیش از  55روز تا برگزاری دوره

تا  %22میزان شهریه کسر و مابقی مسترد میشود.

4

انصراف داوطلب کمتر از  55روز تا برگزاری دوره

تا  %32میزان شهریه کسر و مابقی مسترد میشود.

5

انصراف داوطلب پیش از شروع دوره

قابل استرداد نیست.

6

عدم تشکیل دوره

 %522مبلغ شهریه

مرجع تشخیص مبلغ قابل استرداد در ردیفهای  3و  4جدول فوق ،مدیر آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان می باشد .ضروری است شرایط استرداد شهریه ،در پشت فرم ثبتنام درج و هنگام ثبتنام ،به اطلاع
کلیه شرکتکنندگان برسد.

تعرفه تعیین صلاحیت مدرسان در سال 0391
تعرفههای مربوط به تعیین صلاحیت مدرسان ،بهشرح جدول زیر میباشد:
ردیف

5
2
3

شرح خدمت

تعرفه (بهریال)

توضیحات

502220222

تمامی متقاضیان

تشکیل پرونده و بررسی مدارک و مستندات
متقاضیان
صدور گواهینامههای مدرسی و احراز صلاحیت

202220222

موضوعی تدریس

3220222

دوره تربیت مدرسان (هر نفرساعت)
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مشمولان تبصره بند (/4الف) دستورالعمل
نحوه احراز صلاحیت تدریس
حداکثر تخفیف مجاز%25 :

مشخصات دورههای آموزشی کارمندان دولت
 -0دورههای آموزشی توجیهی بدو خدمت
ردیف

مدت زمان (ساعت)

عنوان پودمان /دوره

5

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران

52

2

آشنایی با مأموریتها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت

6

3

قانون مدیریت خدمات کشوری

56

4

فرهنگ سازمانی و ارتباطات مؤثر در سازمان

52

5

کار تیمی و حل مسأله

52

6

اخلاق حرفهای مبتنی بر آموزههای اسلامی در نظام اداری

52

-

دوره کارورزی

ملاحظات

مجری :دستگاه محل خدمت

یك ماه

* یادآوریهای مهم:

 - 5درصورت برگزاری کل این دورهها توسط دفتر ،شهریه آن بر مبنای  32ساعت محاسبه میشود .در غیر اینصورت اجرای
ردیف دو این مجموعه توسط دستگاه اجرایی محل خدمت خواهد بود و گواهینامه آن نیز توسط دستگاه اجرایی مربوط صادر
خواهد شد و شهریه و گواهینامه دوره بر مبنای  64ساعت صادر خواهد شد.
 -2طی این دورهها برای کارکنان جدیدالورود و قراردادیها الزامی است.
 -3طبق بند  5بخشنامه این دورهها کارمندان جدیدالاستخدام علاوه بر طی دورههای آموزشی پیشبینی شده ملزم به ارائه گواهی
گذراندن دوره آموزشی «آموزش قرآن کریم» میباشند .در غیر اینصورت باید دوره آموزش «روانخوانی و روخوانی قرآن
کریم» موضوع بخشنامه شماره 222/5/32432مورخ ( 5311/3/35دورههای آموزشی فرهنگی و اجتماعی) را طی نمایند.
 -4کارمندان جدیدالاستخدام باید پس از گذراندن دورههای آموزشی پیش بینی شده و کسب امتیاز لازم به مدت یك ماه دوره
کارورزی را با برنامهریزی و نظارت دستگاه در واحدهای مختلف براساس چك لیست مربوط طی نمایند و در پایان دوره
گزارشی از فعالیتها و آموخته های کارورزی را ارائه کنند .کارکنان قراردادی مشمول این بند نمیشوند.
 -5به شرکتکنندگان در دوره آموزش توجیهی که  62درصد از کل نمره آزمون را کسب نمایند و دوره کارورزی یك ماهه
موضوع «بند  »3این بخشنامه را بگذراند ،گواهی نامه طی دوره توجیهی اعطا خواهد شد که دارندگان آن میتوانند از مزایای
مندرج در جدول  5-3ماده  52نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی بهرهمند شوند.
 -6براساس نامه شماره  225/15/33213مورخ  5315/23/53رئیس امور توسعه منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی رئیس جمهور (وقت) ،با توجه به فلسفه و اهداف دوره آموزشی بدوخدمت ،این دوره آموزشی صرفاً باید بهصورت
حضوری اجرا شود.
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 -2دورههای آموزشی شغلی (مشترک اداری ـ مشاغل عمومی)
 -0-2رشتههای شغلی حسابدار ،ذیحساب و حسابرس
ردیف

عنوان پودمان/دوره

عنوان پست

ساعت

کد دوره

ملاحظات

5

آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن

کلیه پستها

52

52/5

اردیبهشت

2

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

کلیه پستها

4

52/2

اردیبهشت

3

قوانین مالی شرکتهای دولتی

کلیه پستها

1

52/5

خرداد

4

درآمدها و انواع آن

کلیه پستها

56

52/1

خرداد

5

مراحل تهیه و تنظیم بودجه

کلیه پستها

1

52/53

تیر

6

حسابداری دولتی اعتبارات هزینه

کلیه پستها

52

52/22

مرداد

3

حسابداری دولتی اعتبارات تملك داراییهای سرمایهای

کلیه پستها

52

52/23

مرداد

1

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

کلیه پستها

6

52/24

شهریور

1

قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

کلیه پستها

1

52/25

مهر

52

مقررات اعتبارات اسنادی

کلیه پستها

6

52/23

آبان

55

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

کلیه پستها

1

52/35

آذر

52

محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

کلیه پستها

52

52/32

دی

53

حسابداری پروژه

کلیه پستها

56

52/33

دی

54

بودجهریزی عملیاتی

کلیه پستها

52

52/31

بهمن

55

تنظیم قراردادها

کلیه پستها

1

52/45

اسفند

 -2-2رشتههای شغلی کارشناس وکاردان امور اداری
ردیف

عنوان پودمان/دوره

عنوان پست

ساعت

کد دوره

ملاحظات

کلیه پستها

52

55/5

اردیبهشت

ارزشیابی کارکنان

1

55/2

خرداد

56

55/3

تیر

55/3

مرداد
شهریور

5

سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)

2

ارزشیابی عملکرد کارکنان

3

قانون مالیاتهای مستقیم

حقوق مزایا

4

امور رفاهی کارکنان (قوانین ،مقررات و دستورالعملها)

امور رفاهی

52

5

قانون کار و تأمین اجتماعی

کلیه پستها

52

55/1

6

آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه

بازنشستگی و وظیفه

1

55/52

مهر

3

خلاصهسازی مکاتبات و نوشتههای اداری

کلیه پستها

52

55/55

آبان

1

رضایت شغلی و چگونگی اندازهگیری آن

کلیه پستها

52

55/54

آذر

1

آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

حقوق و مزایا

52

55/55

دی

52

قوانین و مقررات استخدامی

کلیه پستها

52

55/53

بهمن

55

آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت

امور آموزش کارکنان

6

55/51

اسفند

26

 -3-2رشتههای شغلی کارشناس وکاردان روابط عمومی
عنوان پودمان/دوره

ردیف

عنوان پست

ساعت

کد دوره

24

52/5

52

52/2

24

52/3

مهر

52

52/52

آبان

51

52/53

کلیه پستها

52

52/51

دی

مدیر و معاون روابط عمومی

56

52/22

بهمن

52

52/32

پژوهش و افکارسنجی -مدیر

5

شناخت افکار عمومی

2

ارتباطات مردمی

3

هنر خوب نوشتن در روابط عمومی

کلیه پستها

4

پاسخگویی و مشتریفرمانی در روابط عمومی

کلیه پستها

5

مدیریت همایشها و گردهماییها

6

اصول گزارشنویسی در روابط عمومی

3

مدیریت روابط عمومی

1

اقناع و تبلیغ

و معاون روابط عمومی
مدیر و معاون روابط عمومی-
ارتباط مردمی روابط عمومی

مسئول امور تبلیغات-
برگزاری مراسم -امور

تبلیغات -روابط عمومی-
مدیر و معاون روابط عمومی

ملاحظات

تیر
مرداد

آذر

اسفند

 -1-2رشتههای شغلی کارشناس و کاردان حقوقی
عنوان پست

ساعت

کد دوره

ملاحظات

عنوان پودمان/دوره

ردیف

5

آشنایی با قانون کار

کلیه پستها

1

54/1

اردیبهشت

2

حقوق تأمین اجتماعی ( 5بیمه اجباری تأمین اجتماعی)

کلیه پستها

6

54/52

خرداد

3

قانون بودجه سالانه

کلیه پستها

1

54/22

تیر

4

قوانین و مقررات استخدام کشوری

کلیه پستها

52

54/23

شهریور

5

فنون مذاکره و فن دفاع

کلیه پستها

1

54/45

مهر

6

آیین نگارش حقوقی

کلیه پستها

1

54/42

آبان

3

آیین دادرسی مدنی

کلیه پستها

52

54/46

آذر

1

آیین دادرسی کیفری

کلیه پستها

52

54/43

دی

1

آشنایی با شوراهای حل اختلاف

کلیه پستها

1

54/41

دی

52

آشنایی با دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن

کلیه پستها

1

54/52

بهمن

55

پولشویی

کلیه پستها

1

54/53

اسفند

23

 -6-2رشته شغلی بازرس
ردیف

عنوان پودمان/دوره

عنوان پست

ساعت

کد دوره

ملاحظات

5

آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن

کلیه پستها

52

55/5

اردیبهشت

2

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

کلیه پستها

4

55/2

اردیبهشت

3

قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملك داراییهای

کلیه پستها

1

55/3

خرداد

4

قوانین مالی شرکتهای دولتی

کلیه پستها

1

55/5

خرداد

5

درآمدها و انواع آن

کلیه پستها

1

55/1

تیر

6

نظارت و کنترل در نظام اداری

کلیه پستها

1

55/1

مرداد

3

حسابداری دولتی اعتبارات تملك داراییهای سرمایهای

کلیه پستها

52

55/54

مرداد

1

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

کلیه پستها

6

55/55

شهریور

1

قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

کلیه پستها

1

55/56

مهر

52

مقررات اعتباری اسنادی

کلیه پستها

6

55/53

آبان

55

قانون تجمیع عوارض

کلیه پستها

6

55/22

آذر

52

اصول بازرسی

کلیه پستها

6

55/23

دی

53

تنظیم قراردادها

کلیه پستها

1

55/23

بهمن

 -7-2رشته شغلی کارگزین
عنوان پودمان/دوره

ردیف

عنوان پست

ساعت

کد دوره

ملاحظات

کلیه پستها

52

56/5

اردیبهشت

ارزشیابی کارکنان

1

56/2

خرداد

56

56/3

تیر

56/3

مرداد
شهریور

5

سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)

2

ارزشیابی عملکرد کارکنان

3

قانون مالیاتهای مستقیم

حقوق مزایا

4

امور رفاهی کارکنان (قوانین ،مقررات و دستورالعملها)

امور رفاهی

52

5

قانون کار و تأمین اجتماعی

کلیه پستها

52

56/1

6

آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه

بازنشستگی و وظیفه

1

56/52

مهر

3

خلاصهسازی مکاتبات و نوشتههای اداری

کلیه پستها

52

56/55

آبان

1

رضایت شغلی و چگونگی اندازهگیری آن

کلیه پستها

52

56/54

آذر

1

آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

حقوق و مزایا

52

56/55

دی

52

نیازسنجی آموزشی در سازمانها

امور آموزش کارکنان

52

56/23

بهمن

55

ارتباطات سازمانی

کلیه پستها

52

56/21

اسفند

21

 -1-2رشته شغلی کتابدار
عنوان پست

ساعت

کد دوره

ملاحظات

ردیف

عنوان پودمان/دوره

5

آمادهسازی کتب و نشریات

کلیه پستها

52

53/5

اردیبهشت

2

ساختمان و تجهیزات کتابخانه

کلیه پستها

56

53/2

خرداد

3

حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه

کلیه پستها

51

53/3

تیر

4

خدمات عمومی کتابخانه

کلیه پستها

6

53/4

مرداد

5

اصول و مبانی مدیریت کتابخانه

کلیه پستها

52

53/5

شهریور

6

مرجعشناسی عمومی

کلیه پستها

24

53/6

آبان

 -9-2رشته شغلی آمار موضوعی
عنوان پست

ساعت

کد دوره

ملاحظات

ردیف

عنوان پودمان/دوره

5

اصول و روشهای مصاحبه

کلیه پستها

52

51/3

اردیبهشت

2

روشهای نمونهگیری و کاربرد آنها

کلیه پستها

52

51/5

تیر

3

آشنایی با نرمافزار SAS

کلیه پستها

22

51/52

شهریور

4

چگونگی تدوین طرحهای پژوهش

کلیه پستها

1

51/54

مهر

5

روشهای کنترل افشای اطلاعات آماری

کلیه پستها

52

51/51

آبان

6

آشنایی با نظام آماری ایران

کلیه پستها

52

51/22

آذر

3

تهیه و تنظیم گزارشات آماری

کلیه پستها

52

51/22

بهمن

 -01-2رشتههای شغلی رئیس دفتر ،مسئول دفتر و منشی
عنوان پست

ساعت

کد دوره

ملاحظات

ردیف

عنوان پودمان/دوره

5

آیین نگارش و مکاتبات اداری

کلیه پستها

52

51/5

خرداد

2

مبانی مدیریت اسناد

کلیه پستها

24

51/2

تیر

3

وظایف اداری و دفتر مسئول دفتر

کلیه پستها

52

51/4

مرداد

4

فن بیان و آیین سخنوری

کلیه پستها

52

51/6

شهریور

5

خلاصهسازی مکاتبات و نوشتههای اداری

کلیه پستها

52

51/3

مهر

6

امور مالی مسئولان دفاتر

کلیه پستها

1

51/1

آبان

3

قوانین و مقررات اداری و استخدامی

کلیه پستها

52

51/52

دی

1

اصول و مبانی مدیریت و سازمان

کلیه پستها

52

51/54

بهمن
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 -00-2رشته شغلی مسئول خدمات اداری
عنوان پست

ساعت

کد دوره

ملاحظات

عنوان پودمان/دوره

ردیف

5

سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)

کلیه پستها

52

22/5

اردیبهشت

2

کاربرد آمار در امور اداری

کلیه پستها

32

22/2

خرداد

3

مبانی مدیریت اسناد

کلیه پستها

24

22/5

تیر

4

مدیریت جلسات اداری

کلیه پستها

1

22/6

مرداد

5

قانون کار و تأمین اجتماعی

کلیه پستها

52

22/55

شهریور

6

بهداشت عمومی در محیط کار

کلیه پستها

1

22/52

مهر

3

برنامهریزی و کنترل امور خدمات

کلیه پستها

52

22/53

آذر

1

ارتباطات سازمانی

کلیه پستها

52

22/52

اسفند

 -02-2رشتههای شغلی مدیر اداری و مالی
عنوان پست

ساعت

کد دوره

ملاحظات

عنوان پودمان/دوره

ردیف

5

سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)

کلیه پستها

52

25/5

اردیبهشت

2

کاربرد آمار در امور اداری

کلیه پستها

32

25/2

خرداد

3

قانون مالیاتهای مستقیم

کلیه پستها

56

25/52

تیر

4

مدیریت جلسات اداری

کلیه پستها

6

25/5

مرداد

5

امور نقلیه

کلیه پستها

52

25/6

مهر

6

رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار

کلیه پستها

1

25/1

آذر

3

بودجهریزی عملیاتی

کلیه پستها

52

25/4

بهمن

1

ارتباطات سازمانی

کلیه پستها

52

25/52

اسفند

 -03-2رشته شغلی مسئول خدمات مالی
ردیف

عنوان پودمان/دوره

عنوان پست

ساعت

کد دوره

ملاحظات

5

آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن

کلیه پستها

52

22/5

اردیبهشت

2

قوانین مالی شرکتهای دولتی

کلیه پستها

6

22/3

خرداد

3

نظارت مالی

کلیه پستها

6

22/6

تیر

4

آییننامه اجرایی عملیات بانکی

کلیه پستها

1

22/3

مرداد

5

روشهای اجرایی در ساماندهی امور اموال

کلیه پستها

1

22/52

شهریور

6

قوانین اموال غیرمنقول

کلیه پستها

1

22/53

مهر

3

قانون تجارت

کلیه پستها

1

22/55

آبان

1

مدیریت عملیات حسابداری انبار

کلیه پستها

52

22/25

آذر

1

حسابداری پروژه

کلیه پستها

56

22/23

دی

52

محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

کلیه پستها

52

22/24

بهمن

55

کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجهریزی

کلیه پستها

1

22/21

اسفند

32

 -04-2رشتههای شغلی کارشناس و کاردان برنامه و بودجه
عنوان پست

ساعت

کد دوره

ملاحظات

5

بودجهریزی عملیاتی

کلیه پستها

52

23/5

اردیبهشت

2

نظارت بر بودجه

کلیه پستها

6

23/2

خرداد

3

اجرای بودجه

کلیه پستها

52

23/4

تیر

4

بودجهریزی شرکتهای دولتی

کلیه پستها

1

23/5

مرداد

5

حسابداری پروژه

کلیه پستها

56

23/6

مهر

6

حسابداری مالیاتی

کلیه پستها

24

23/3

آبان

3

قوانین و مقررات مالی

کلیه پستها

1

23/1

دی

1

محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

کلیه پستها

52

23/54

بهمن

52

قانون مالیاتهای مستقیم

کلیه پستها

56

23/52

عنوان پودمان/دوره

ردیف

 -01-2کارشناسان آموزش دستگاههای اجرایی
عنوان پست

ساعت

کد دوره

ردیف

عنوان پودمان/دوره

5

مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی

کارشناس آموزش

1

14-256

2

فرایند آموزش و توسعه منابع انسانی

کارشناس آموزش

56

14-253

بخشنامه شماره 13231

3

آموزش الکترونیکی

کارشناس آموزش

22

14-251

مورخ 5314/25/54

4

آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت

کارشناس آموزش

4

14-251

ملاحظات

 -06-2کارشناسان مدیریت (ارزیابی) عملکرد دستگاههای اجرایی
ردیف

5

عنوان پودمان/دوره

نظام مدیریت عملکرد (سازمان ،مدیران و کارمندان)

عنوان پست

کارشناس مدیریت (ارزیابی)
عملکرد

35

ساعت

کد دوره

1

14-255

ملاحظات

بخشنامه شماره 13231
مورخ 5314/25/54

 -07-2کارشناسان فناوری اطلاعات
ردیف

عنوان پودمان /دوره

ساعت

عنوان پست

5

حاکمیت فاوا (اصول،چارچوب و استقرار )

52

کارشناسان فناوری اطلاعات

خرداد

2

مدیریت خدمات فاوا و ITIL

52

کارشناسان فناوری اطلاعات

تیر

3

مدیریت فرآیندهای سازمانی

52

کارشناسان فناوری اطلاعات

مرداد

4

تحلیل و طراحی سیستم

56

کارشناسان فناوری اطلاعات

شهریور

5

مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات

52

کارشناسان فناوری اطلاعات

آذر

6

رایانش ابری

1

کارشناسان فناوری اطلاعات

بهمن

32

ملاحظات

بخشنامه شماره
545211
مورخ 5313/55/22

 -3دورههای آموزشی عمومی و فرهنگی
ردیف

ساعت

عنوان دوره

کد

توضیحات

 -0-3توانمندیهای اداری
5

آیین نگارش مکاتبات اداری

24

-

خرداد

2

شناسایی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی

24

-

تیر

3

برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگران

56

-

مرداد

4

اخلاق فردی ،اجتماعی و اداری

 -3-3فرهنگی و اجتماعی
22

-

شهریور

 -4-3تکمیلی عمومی
5

ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

6

-

مهر

6

تربیت بدنی و آمادگی جسمانی

4

-

آبان

3

جعل اسناد و راههای مقابله با آن

6

-

آذر

1

مواد مخدر و پیامدهای سوء آن

6

-

دی

 -1-3آموزش خانواده
1

تربیت فرزند

6

-

بهمن

52

روانشناسی خانواده

52

-

اسفند

55

نقش حجاب در حفظ حریم خانواده

4

-

اسفند

33

 -4دورههای آموزشی مدیران
 -0-4دورههای آموزشی قبل از انتصاب مدیران

حرفهای0

الف -براساس مدل شایستگی عمومی مدیران حرفهای

دورههای مندرج در این جدول پس از سنجش مخاطبان در کانونهای ارزیابی ،براساس مدل شایستگی عمومی مدیران ،و
مشخص شدن نیمرخ شایستگی آنها ،در مراجع پیشبینی شده اجرایی ،برگزار خواهد شد.
ردیف

عناوین دورهها

عناوین شایستگی

ساعت

5

مدیریت اخلاق حرفهای و سازمانی

1

2

سازمانها و مسئولیت اجتماعی

1

توسعه پایدار و نقش افراد جامعه

4

4

هدایت و رهبری در سازمانها

1

5

شهروندی سازمانی

4

6

مبانی مدیریت و رهبری در سازمان

1

3

مدیریت و ارزیابی عملکرد

4

مدیریت استراتژیك سازمانی

4

1

مدیریت استراتژیك منابع

4

52

مدیریت بر مبنای هدف

4

55

اخلاق حرفهای

4

52

وفاداری و تعلق سازمانی

4

تعهد سازمانی و رضایت شغلی

4

54

نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی

4

55

فرهنگ سازمانی

1

56

زبان بدن و ارتباطات بینفردی

1

53

ارتباطات سازمانی

1

ارتباط خلاق و اثربخش

4

51

روانشناسی ارتباطات

4

22

فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال

1

25

کار تیمی و مهارتهای تیمسازی

1

22

مدیریت مشارکتی

1

شبکهسازی

4

24

مهارتهای نفوذ و تأثیرگذاری

4

25

مدیریت تضاد بینفردی

4

3

1

53

51

23

مسئولیتپذیری

هدفگرایی و هدایت عملکرد

تعهد و تعلق سازمانی

مهارتهای ارتباطی

تیم و شبکهسازی

 -5موضوع بخشنامه شماره  5653363مورخ 5316/55/24

34

توضیحات

سطوح عملیاتی و پایه

سطوح عملیاتی و پایه

سطوح عملیاتی و پایه

سطوح عملیاتی و میانی

سطح پایه

ردیف

عناوین دورهها

عناوین شایستگی

ساعت

26

مدلها و تکنیكهای تصمیمگیری

52

23

تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها

1

تفکر سیستمی

4

21

خلاقیت و حل مسأله

1

32

مدیریت تعارض

1

35

توانمندسازی منابع انسانی

1

32

نظارت و کنترل در مدیریت

1

سنجش و ارزیابی عملکرد

4

34

اصول سرپرستی

1

35

مدیریت و کنترل پروژه

1

36

سیاستگذاری و سیاستپژوهی

1

33

آیندهنگری

4

تفکر استراتژیك

1

31

مدیریت و برنامهریزی استراتژیك

1

42

آیندهنگاری

4

21

33

31

تفکر تحلیلی و حل مسأله

نظارت و کنترل تا حصول نتیجه

آیندهنگری و تفکر راهبردی

توضیحات

سطح پایه

سطح میانی

سطح ارشد

ب -براساس شایستگیهای عمومی تکمیلی مدیران حرفهای
ردیف

عناوین دورهها

عناوین شایستگی

ساعت

5

کار تیمی و مهارتهای تیمسازی

1

2

مدیریت مشارکتی

1

شبکهسازی

4

4

مهارتهای نفوذ و تأثیرگذاری

4

5

مدیریت تضاد بینفردی

4

6

مدلها و تکنیكهای تصمیمگیری

52

3

تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها

1

تفکر سیستمی

4

1

خلاقیت و حل مسأله

1

52

مدیریت تعارض

1

55

توانمندسازی منابع انسانی

1

52

نظارت و کنترل در مدیریت

1

سنجش و ارزیابی عملکرد

4

54

اصول سرپرستی

1

55

مدیریت و کنترل پروژه

1

3

1

53

تیم و شبکهسازی

تفکر تحلیلی و حل مسأله

نظارت و کنترل تا حصول نتیجه

35

توضیحات

سطح عملیاتی

سطح عملیاتی

سطح عملیاتی

ردیف

عناوین دورهها

عناوین شایستگی

ساعت

56

انگیزش و رقابت

4

53

مدیریت عملکرد

4

هدفگذاری و مدیریت اهداف

4

51

مدیریت استرس و تحمل ابهام

1

22

اصول و تکنیكهای بهرهوری

1

25

اصول و مبانی برنامهریزی و سازماندهی

1

22

تکنیكهای برنامهریزی

4

مدیریت زمان

4

24

برنامهریزی عملیاتی

4

25

برنامهریزی و مدیریت پروژه

4

26

زبان بدن و ارتباطات بینفردی

1

23

ارتباطات سازمانی

1

ارتباط خلاق و اثربخش

4

21

روانشناسی ارتباطات

4

32

فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال

1

35

تفکر سیستمی و کلنگری

52

32

نظریه عمومی سیستمها

1

نگرشهای فرایندگرا ،وظیفهگرا و نتیجهگرا

1

34

تکنیكهای تدوین نقشهشناختی

4

35

مهندسی فرایندها

1

36

مدیریت استرس و کنترل خشم

4

33

هوش هیجانی

4

روانشناسی تفاوتهای فردی

4

31

مثبتنگری و کاهش استرس

4

42

مدیریت تضاد فرهنگی

4

45

تفکر خلاق

1

42

راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان

4

کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه

1

روانشناسی مدیریت تغییر

1

45

اصول و تکنیكها و موانع خلاقیت

1

46

تدوین و پیادهسازی استراتژی کارآفرینانه

1

51

23

21

33

31

43
44

همت و سختکوشی

برنامهریزی و هماهنگی

مهارتهای ارتباطی

کلنگری و نگرش فرایندی

صبر و بردباری

نوجویی و تفکر خلاق

36

توضیحات

سطوح عملیاتی و پایه

سطح پایه

سطح پایه

سطح پایه

سطح میانی

سطح میانی

عناوین شایستگی

ردیف

ساعت

عناوین دورهها

43

مدیریت تکریم اربابرجوع

4

41

انعطافپذیری

4

هوش هیجانی

1

52

بهبود و شفافیت فرایندها

4

55

پاسخگویی و استانداردهای آن

1

52

مدیریت اقتضایی

4

53

جامعهشناسی و تفاوتهای فرهنگی

1

روانشناسی شخصیت

4

55

رفتار سازمانی

1

56

انعطافپذیری و انطباقپذیری

4

53

اصول و فنون مذاکره

1

51

قدرت سخنوری

1

تکنیكهای متقاعدسازی و نفوذ در دیگران

1

62

مدیریت جلسات

4

65

هوش هیجانی و مذاکره

1

پاسخگویی

41

انعطافپذیری

54

قدرت مذاکره و متقاعدسازی

51

 -2-4دورههای آموزشی حین انتصاب مدیران

توضیحات

سطح میانی

سطح ارشد

سطح ارشد

حرفهای0

الف -سطح عملیاتی
عنوان پودمان /دوره

ردیف

ملاحظات

ساعت

کد

5

اقتصاد مقاومتی ()5

52

14-25

تیر

2

سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران ()5

52

14-24

مرداد

3

نقشه راه اصلاح نظام اداری ()5

4

14-23

شهریور

بخشنامه شماره 13231
مورخ 5314/25/54

ب -سطح پایه
ساعت

کد

ملاحظات

ردیف

5

برنامهریزی عملیاتی در دستگاههای دولتی (تمرکز بر وظایف)

52

52525

اردیبهشت

2

سازماندهی

6

52522

اردیبهشت

3

مدیریت مؤثر وقت

4

52523

خرداد

4

انگیزش در کار

1

52524

تیر

5

کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت

1

52525

تیر

6

آشنایی با روشها و فنون کار با مدیران مافوق

6

52526

مرداد

عنوان پودمان /دوره

 -5موضوع بخشنامههای شماره  222/12/32664مورخ  545211 ،5312/52/55مورخ  13231 ،5313/55/22مورخ  5314/25/54و  363233مورخ 5313/23/55

33

ساعت

کد

ملاحظات

ردیف

3

روابط کار

6

52521

مرداد

1

کیفیت زندگی کاری

6

52521

شهریور

1

مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)

6

52552

مهر

52

خلاقیت و نوآوری (فردی)

6

52552

آبان

55

مبانی علم حقوق

6

52553

آذر

52

آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی

4

52551

دی

53

آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

52

52551

بهمن

عنوان پودمان /دوره

پ -سطح میانی
ساعت

کد

ملاحظات

ردیف

5

برنامهریزی در دستگاههای دولتی (تمرکز بر فرآیندها)

52

22525

اردیبهشت

2

ظرفیتسازی برای کوچكسازی

4

22523

خرداد

3

راهبردهای آموزش و توانافزایی

1

22525

تیر

4

مدیریت برونسپاری

4

22523

مرداد

5

خلاقیت و نوآوری (سازمانی)

6

22552

شهریور

6

پویایی سازمانی و فردی (بهرهوری)

6

22552

مهر

3

مدیریت کیفیت و فرایندهای سازمانی

6

22555

آبان

1

پژوهشهای سازمانی

52

22556

دی

5

آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور

6

22551 - 52554

تیر

2

آشنایی با قانون برگزاری مناقصات

6

22551 - 52555

آبان

3

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

6

22522 - 52556

آذر

عنوان پودمان /دوره

ج -مشترک سطوح میانی و ارشد
ساعت

کد

ملاحظات

ردیف

5

آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور

4

32555 - 22522

مهر

2

آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

1

32556 - 22523

آذر

1

32551 - 22525

بهمن

3

عنوان پودمان /دوره

آشنایی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای سازمانی ذ مدیریتی
تحقق آن

31

چ -مشترک سطوح پایه ،میانی و ارشد
5

آشنایی با قانون مجازات اسلامی ذ فصل تعدیات مأموران دولتی

4

32554 - 22525 - 52553

خرداد

2

مدیریت ساختارهای سازمانی

6

32553 - 22524 - 52522

تیر

3

تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی

4

32223 - 22223 - 52223

مرداد

4

نظام مدیریت اسلامی

6

32223 - 22223 - 52223

شهریور

5

جنگ نرم ،تهدید نرم و شیوههای مقابله با آن

6

32221 - 22221 - 52221

مهر

6

جریانشناسی سیاسی و فرهنگی

4

32221 - 22221 - 52221

آبان

3

نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

1

32255 - 22255 - 52255

آذر

1

اقتصاد مقاومتی ()2

1

14-22

دی

1

سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران (الزامات و ضرورتها) ()2

1

14-25

بهمن

52

نقشه راه اصلاح نظام اداری ()2

4

14-21

اسفند
بخشنامه شماره
13231
مورخ 5314/25/54

ح -مشترک تمامی سطوح
ردیف

5

عنوان پودمان /دوره

بنیان مدیریت امنیت اطلاعات (بما)
پاسخگویی و مسئولیتپذیری در

2

مدیریت

ملاحظات

ساعت

کد

1

-

4

14-226

بخشنامه شماره 363233

مهر

مورخ 5313/23/55
آبان

بخشنامه شماره 13231
مورخ 5314/25/54

خ -مدیران فناوری اطلاعات
عنوان پودمان /دوره

ردیف

ساعت

کد

5

حاکمیت فاوا (اصول ،چارچوب و استقرار)

52

-

خرداد

2

مدیریت خدمات فاوا و ITIL

52

-

تیر

بخشنامه شماره

3

مدیریت فرآیندهای سازمانی

52

-

مرداد

545211

4

تحلیل و طراحی سیستم

56

-

شهریور

مورخ

5

مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات

52

-

آبان

5313/55/22

6

رایانش ابری

1

-

بهمن

31

ملاحظات

آموزش اهی مجازی
همزمان با اجرای آموزش های حضوری ،سامانه آموزش های مجازی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری این سازمان راه اندازی
گردیده و هم اکنون تعداد  62عنوان آموزش های مدیریتی و عمومی بر اساس استانداردهای روز دنیا به شرح جدول زیر تمهید گردیده و در
سایت سازمان به نشانی  mpo-es.irفعال و قابل بهره برداری می باشد.
عناوین دوره ها  /پودمان های آموزشی مجازی ویژه مدیران و کارمندان دستگاه های اجرائی
ردیف

عنوان دوره

مخاطبان

مدت به ساعت

شهریه به ریال

1

مدیریت در قرآن

مدیران پایه و کارشناسان مرتبط

12

1025611

6

تفکر سیستمی در مدیریت سازمان ها

مدیران پایه و کارشناسان مرتبط

9

013211

2

مدیریت تعارض و فنون مذاکره

مدیران پایه و کارشناسان مرتبط

0

313211

0

نقشه راه اصلاح نظام اداری

کلیه مدیران ،کارشناسان و کارکنان

0

139011

5

جنگ نرم ،تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن

مدیران میانی و پایه

2

520611

2

مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های

کلیه کارمندان(مدیران و کارکنان)

12

313211

اجتماعی
3

آشنائی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره)

کلیه کارمندان(مدیران و کارکنان)

61

093111

0

بهره وری نیروی انسانی

مدیران میانی در همه سطوح

2

520611

9

مدیریت منابع (مالی ،انسانی و) ...

مدیران پایه و کارشناسان مرتبط

12

1025611

11

مدل های تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی

مدیران میانی در همه سطوح

2

520611

11

شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی

کلیه کارمندان(مدیران و کارکنان)

60

1132011

16

منشور حقوق شهروندی

کلیه کارمندان(مدیران و کارکنان)

2

629111

12

مدیریت دانش سازمانی

کلیه کارمندان(مدیران و کارکنان)

0

250011

10

مواد مخدر و پیامد های سوء آن

کلیه کارمندان(مدیران و کارکنان)

2

629111

15

مدیریت بحران

مدیران میانی ،پایه و کارشناسان مرتبط

2

520611

12

پدافند غیر عامل

کلیه کارمندان(مدیران و کارکنان)

16

520611

13

آشنائی با علوم و معارف دفاع مقدس

کلیه کارمندان(مدیران و کارکنان)

16

520611

10

خلاقیت و نوآوری ( فردی )

مدیران پایه و کارشناسان مرتبط

2

520611
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ردیف

عنوان دوره

مخاطبان

مدت به ساعت

شهریه به ریال

19

رهبری تحول در سازمان ها

مدیران میانی در همه سطوح

9

013211

61

اقتصاد مقاومتی

کلیه کارمندان(مدیران و کارکنان)

16

520611

61

اخلاق اداری و مناسبات انسانی

کلیه کارمندان(مدیران و کارکنان)

60

1132011

66

قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیه کارمندان(مدیران و کارکنان)

0

250011

62

مبانی واصول اصلاح الگوی مصرف

کلیه کارمندان(مدیران و کارکنان)

0

250011

60

مدیریت وبرنامه ریزی پروژه

مدیران میانی در همه سطوح

0

313211

65

مبانی آینده پژوهی

مدیران ارشد و میانی

2

520611

62

آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مدیران پایه ومیانی

2

520611

وقانون الحاق موادی به آن
63

آشنایی با قانون مجازات اسلامی ؛ فصل تعدیات

مدیران پایه ومیانی

0

250011

ماموران دولتی
60

آشنایی با قوانین دیوان محاسبات ومحاسبات

مدیران پایه ومیانی

2

520611

عمومی کشور
69

آشنایی با قوانین ومقررات اموال دولتی

مدیران پایه

0

250011

21

آشنایی با قانون برگزاری مناقصات

مدیران پایه ومیانی

2

520611

21

نظارت همگانی وسرمایه اجتماعی

مدیران پایه ومیانی

0

313211

26

ابعاد حکمرانی علوی وپاسخگویی در اسلام

مدیران پایه ومیانی

0

250011

به منظور کسب اطلاع بیشتر در زمینه آموزش های مجازی با شماره  32617140مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده
نگری تماس حاصل فرمایید.
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اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی

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 نمایند.تاریخ انقضای فعالیت این
موسسات درسایت سازمان لینک آموزش و پژوهش به نشانی  mpo-es.irبروزرسانی و قابل بهره برداری است .

به منظور دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی به آدرس اینترنتی  mpo-es.irلینک آموزش و
پژوهش بخش قوانین و مقررات مراجعه فرمایید و یا از طریق شماره های  32617130-3داخلی  219تماس حاصل نمایید .
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لیست مراکز و موسسات آموزشی تعیین صلاحیت شده در استان اصفهان تا تیر ماه 0391
ردیف

حیطه فعالیت

نام شرکت

Tel : 131-

امور اداری ،مالی ،گمرکی،
1

مالیاتی و خدمات اداری و

موسسه بال اندیشه سپاهان

عمومی

۶

3

امور اداری ،مالی و خدمات
اداری و عمومی

سرپرستی فن آوران

خدمات تغذیه ای و کنترل مواد
6

خوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی و
بهداشتی

اصفهان
شرکت اصلاح و بهبود شیوه
زندگی همگامان سلامت ایرانیان
شرکت مهندسی آزمون پرتوی

۲

برق و تاسیسات

2

فنی و مهندسی

شرکت نوآوران آموزش البرز

ابتدایی (آموزش آموزگاران

موسسه ونداد سپاهان

غرب

پیش دبستانی و آموزش
پیش دبستانی و ابتدایی)

11

امور دینی و اوقافی

موسسه فرهنگی هنری پرتو
آفتاب اصفهان

آقای آیت الله کردیان

313۶۲۲3333

اول ،مرکز آموزشی جواد الائمه(ع) ،طبقه سوم

موسسه فرهنگی هنری زبانسرای

شرکت آذین ارتباطات سپاهان

4

Fax : 131-

اصفهان خیایان بزرگمهر ،خیابان هشت بهشت
شرقی ،چهارراه سعدی ،کوچه  ،64کوچه طالقانی

ساختمان زبان سرای اصفهان

3

علوم رفتاری و روانشناسی

بیمارستان ،کوچه شهید حسینی پلاک  ۶۲واحد ۶

اصفهان-خیابان جابر انصاری-شماره -۶6۲

مکانیک

3

آدرس :اصفهان ،خیابان شریعتی ،بعد از اورژانس

آقای علیرضا شیروانی

3۲۶46163-4
3۲۶23246

موسسه توسعه مدیریت و

زبان خارجی

آدرس

مدیر موسسه

تلفن تماس

اصفهان -خیابان شریعتی غربی ،پلاک ۶1۲

آقای مجید زارعی

آقای مجید کلاهدوزان

131_ 36666616
36614211-6
131-3۲۶۲2233
3۲۶۲14۲3

اصفهان -خیابان سروش ،خیابان عسگریه،
نرسیده به چهارراه فرسان ،ساختمان قرض

آقای عبدالرسول محسنی

33213131

الحسنه رسالت،طبقه دوم و سوم
اصفهان ،خیابان آپادانا اول ،جنب مسجد بهشت

اصفهان ،خیابان هزار جریب ،خیابان شیخ کلینی،
نرسیده به تعاونی مصرف پرواز ،پلاک 3

اصفهان ،خیابان طیب ،روبروی پمپ بنزین ،نبش
بن بست عسل ()1۶

خانم منیژه آزاده

3۶۲3۶113

خانم مهشید قادری

3۲21۶3۶1

آقای علیرضا شیاسی

313۶613324

اصفهان ،خیابان شمس آبادی ،چهارراه قصر،
خیابان شیخ بهایی ،روبروی کوچه امامی،

خانم مریم لولاکی

313۶332441

ساختمان مستجاب( ،)132طبقه اول ،واحد 2

موسسه مهد قرآن کریم و ولایت

اصفهان ،خیابان ابن سینا ،کوچه شماره 32

استان اصفهان

(میرعلاء الدین)

آقای حسین خاکساری

313662۲۲21

خدمات پرستاری
11

علوم رفتاری
خدمات تغذیه ای و ،

موسسه به رویان

اصفهان ،خیابان مشتاق دوم ،خیابان مهر ،کوچه
علیخانی ،پلاک 321

خانم راضیه گلاب بخش

313۶۲1۶411-3

آشامیدنی  ،آرایشی و بهداشتی
1۶

فناوری اطلاعات

13

فناوری اطلاعات

16

فناوری اطلاعات

13

فناوری اطلاعات

موسسه سبحان رایان

اصفهان ،خیابان چهارباغ بالا ،کوچه شریفات
(پپسی کولا) 33بالاتر از بیمه ایران ،پلاک 22

موسسه محاسبه گران مهارت

اصفهان ،نجف آباد ،خیابان  12شهریور ،بعد از

افزا سپاهان

بیمارستان شهید منتظری ،کوی بهار

موسسه رایان مهر صبا کویر آران

اصفهان ،آران و بیدگل ،خیابان زینبیه ،نبش کوچه

و بیدگل

حجاب 11

موسسه عروج نائین

اصفهان ،نائین ،میدان غدیر ،کوچه شعبه نفت
نقوی (کوچه  ،1۶انبار معصوم خانی) پلاک 13
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خانم زهرا پویا

131-3۲۲33443

خانم مرضیه توکلی

131-6۶۲62134

آقای سید حسین سیدی

131-36234۲41-1

خانم مروه مومنیان نائینی

131-6۲۶33۲23

44
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ارزیابی شایستگیهای عمومی مدیران حرفهای از طریق کانون ارزیابی(مصوبه شورای عالی اداری
موضوع بخشنامه شماره  3637161مورخ  3136/33/4سازمان اداری و استخدامی کشور)
در اجرای مواد  1و  52برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاههای اجرائی (مصوبه شماره  226/13/55155مورخ
 13/1/5شورای عالی اداری) و عملیاتی نمودن بند اول ماده  2دستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای
(مصوبه شماره  531215مورخ  15/4/5شورای عالی اداری) ،دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگیهای عمومی مدیران
حرفهای موضوع بخشنامه شماره  5653363مورخ  5316/55/4توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه های اجرائی
ابلاغ گردید.
با توجه به الزامات ناشی از بند  2دستورالعمل ارزیابی و توسعه شایستگیهای عمومی مدیران حرفهای " دستگاههای اجرائی
موظفند شایستگی های عمومی مدیریتی کارمندان و مدیران را بر اساس شرایط مندرج در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده
دستگاههای اجرائی قبل از انتصاب و یا ارتقاء به سطوح بعدی مدیریتی از طریق کانون ارزیابی مورد سنجش قرار دهند"
شرایط مندرج در ماده )(3مصوبه مذکور به شرح زیر میباشد:
 -5تصدی پستهای مدیریت حرفهای و پستهای کارشناسی؛
 -2داشتن حداقل سه سال تجربه مرتبط برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوقلیسانس و یا  3سال تجربه مرتبط برای
دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس؛
-3داشتن حداکثر  45سال سن؛
توجه :افرادی که حد نصاب امتیازات (حداقل  62درصد از کل امتیازات) در هر شایستگی را در فرایند کانون ارزیابی کسب
نمایند "گواهینامه شایستگی عمومی مدیران حرفهای" دریافت می نمایند .این دسته از افراد واجد شرایط لازم برای انتصاب به
پستهای مدیریتی در سطحی که در گواهینامه ذکر شده است بوده و دستگاههای اجرایی باید در صورت نیاز در انتصاب به
پستهای مدیریتی از دارندگان گواهینامه یادشده با داشتن سایر شرایط استفاده نمایند.
همچنین دستگاه های اجرایی موظفند افرادی را که موفق به کسب حد نصاب امتیازات ( 62درصد) در هر شایستگی نمی شوند،
در صورت کسب امتیاز از  52تا  51درصد از مجموع امتیازات مربوط به هر یك از شایستگی ها ،برای شرکت در برنامه های
آموزشی و توسعه ای به مراکز آموزشی دستگاه یا سایر مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده در صورت تمایل فرد معرفی نمایند.
در صورت طی موفقیت آمیز برنامه های آموزشی توسط این افراد ،اطلاعات آنها توسط دستگاه اجرایی برای صدور "گواهینامه
شایستگی عمومی مدیران حرفه ای" به کانون ارزیابی (که فرد در ابتدا در آن کانون مورد ارزیابی قرار گرفته است) ارسال
خواهد شد.
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در اجرای مص وبه و بخشنامه کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای ،این سازمان در سال  5313موفق به اخذ
مجوز کانون ارزیابی از سازمان اداری و استخدامی کشور گردید و تا کنون طی  5مرحله تعدادی از مدیران دستگاه های اجرائی
استان در این کانون شرکت نموده و مورد ارزیابی قرار گرفتند.
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پیوستها
فرم شماره  -3ثبتنام گروهی

سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان .

مدیریت آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری

لیست مشخصات شرکتکنندگان

ردیف

عنوان دوره مورد درخواست:

نوع دوره:

نام دستگاه اجرایی:

مدت ساعت دوره:

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

شماره ملی

41

تاریخ تولد

محل صدور

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی رئیس دستگاه اجرایی:

نام و نام خانوادگی مسئول آموزش دستگاه:

فرم شماره  -2ثبت نام فردی

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان

مدیریت آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری

الف -مشخصات متقاضی:
نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

محل صدور:

تاریخ تولد:

شماره ملی:

مدرک تحصیلی:

ب -اشتغال:
نام دستگاه اجرایی:

مدت سابقه کار:

عنوان شغل:

آدرس محل کار:
تلفن همراه:

تلفن محل کار:

ج -مشخصات دوره /دورههای آموزشی مورد درخواست:
ردیف

عنوان دوره

مدت ساعت

41

نوع دوره

ملاحظات

فرم شماره  -1کاربرگ پیشنهاد دوره

سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان

مدیریت آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری

فرم مشخصات دوره آموزشی کوتاهمدت جدید پیشنهادی دستگاههای اجرایی

 -0عنوان دوره:
 -2هدف کلی دوره:
 -3دستگاه اجرایی درخواستکننده:
 -4نوع دوره آموزشی:

عمومی 

شغلی 

بهبود مدیریت 

 -1مدت آموزش (به ساعت):

نظری  ...............ساعت

عملی  ...............ساعت

جمع ساعت ...............

 -6اهداف رفتاری:

پس از گذراندن این دوره شرکتکنندگان قادر خواهند بود:
..................................................................................................... ............................................................................................................................. ..
....................................................................................................................................................................................................... .............................
....................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ...................................................................................

 -7شرایط مدرسان دوره پیشنهادی:
....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... ..........................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

 -1شرایط شرکتکنندگان در این دوره:
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................... .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... ...........................

 -9شیوه اجرایی آموزش:

غیرحضوری 

حضوری 

 -01روش ارائه مباحث آموزشی:
سخنرانی 

کارگروهی 

سمینار 

سایر روشها با ذکر عنوان .............................................
52

 -00روشهای ارزشیابی:
آزمون کتبی 

آزمون کتبی و کارعملی 

مشارکت فعال فراگیران 

 -02منابع پیشنهادی:
الف) منابع اصلی:
....................................................................................................... .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... ...........................
.............................................................................................................................................................................. ......................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

ب) منابع مکمل:
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جمع ساعات آموزشی
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