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 پیشگفتار
تر  هر چه این نیرو روزآمدتر و متخصص. حیات هر سازمان، به دانش و مهارت نیروي انسانی بستگی دارد

هاي رفتاري  مهارتتوان علمی و تخصصی و . تر خواهد بود باشد، قابلیت سازگاري سازمان با محیط متغیر بیش
آید، زیرا نیروي  نیروي انسانی هر سازمان، شاخص قابلیت آن سازمان در پیمودن راه رشد وتوسعه به حساب می

پردازد، سبب  کند، به حل مشکالت سازمان می دهد، راه حل ارائه می انسانی به تصمیمات سازمانی شکل می
 .بخشد وري را عینیت می شود و بهره کارآیی و اثربخشی می

هاي  شود و هر تغییري، کسب دانش و مهارت تغییرات فناوري نوین، موجب دگرگونی گسترده در سازمان می
ادامه حیات سازمان به دانش و آگاهی جدید مدیران در راهبري سازمان و کارکنان در . سازد جدید را ضروري می

 .اجراي بهینه اهداف سازمانی بستگی دارد
هاي سازمان، نسبت به  ي آموزشی خود را روزآمد نموده و با شناخت کامل از خواستهها باید نیازها سازمان

الزامات . ها و راهکارهاي مناسب براي تحقق اهداف سازمانی و رفع مشکالت اقدام نمایند بینی آموزش پیش
الیف آموزشی مندرج در فصل نهم قانون  مدیریت خدمات کشوري و نظام آموزش کارکنان دولت و تبیین تک

اي، گویاي توجه نظام اداري به امر  ها و تعالی معنوي و حرفه سازمانها در مقوله توانمندسازي و توسعه مهارت
 .آموزش است

گذاري  را سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام 1396با عنایت به منویات مقام معظم رهبري که سال 
هاي اجرایی  وري در دستگاه ترین راه براي رشد و توسعه بهره کردند و با توجه به اینکه آموزش به عنوان اصلی

هاي توسعه سرمایه  هاي مربوط به تحقق برنامه هاي آموزشی جدید و دوره استان است، با محور قراردادن سیاست
ها و مراکز آموزشی تأیید صالحیت شده  انسانی و تحول اداري، تالش خواهد شد با استفاده از ظرفیت دانشگاه

 . بینی شده در حوزه آموزش کارکنان دولت در سطح استان تهران تحقق یابد هاي پیش تان، برنامهاس
هاي  هاي اجرایی استان در راستاي نظام آموزش کارکنان دولت و در چارچوب دستورالعمل امید است دستگاه

 .هاي طراحی شده اقدام نمایند ریزي و شرکت در دوره مربوطه، نسبت به برنامه
اي خود نیازمند نظرات،  ریزي استان تهران جهت اجراي وظایف قانونی و توسعه ان مدیریت و برنامهسازم

هاي  مرکز آموزش و پژوهشسایت  .باشد نظران وکارشناسان می پیشنهادات و انتقادات کلیه استادان، صاحب
پل ارتباطی  Amoozesh.thmporg.irریزي استان تهران به آدرس  سازمان مدیریت و برنامهنگري  توسعه و آینده
 .باشد ما و شما می

 
  
 نعمت اله ترکی                       

 ریزي استان تهران رئیس سازمان مدیریت و برنامه
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 آن هاي معرفی اجمالی نظام آموزش کارمندان دولت و اصالحیه
به منظور آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مذکور،  2کشوري و ماده   مدیریت خدمات  قانون 58در اجراي ماده 

ي ها دستگاهنظام آموزش کارمندان «، دولت کارمندانبینش و مهارت   سازي و ارتقاي سطح دانش، توانمند
مورخ  1834/200قالب بخشنامه شماره توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در » اجرایی

براي اجرا ابالغ گردید و متعاقباً برخی از موارد  الذکر فوق  ي اجرایی مشمول قانونها دستگاهبه تمام  30/1/1390
،  )فناوري اطالعات(20/11/1393مورخ  145099 ،14/11/1392مورخ  18819/92/200هاي شماره طی اصالحیه

 .به نظام مذکور افزوده یا اصالح شده است09/12/1394مورخ  394754، 14/5/1394مورخ  83078
 

 نکات برجسته بخشنامه و نظام آموزش کارمندان دولت
و شرکت  قرار داشته نظام آموزشی در شمول این) اعم از مدیران و کارکنان(تمامی کارمندان رسمی و پیمانی -

ي آموزشی موضوع این نظام بر اساس مفاد این بخشنامه و نیاز دستگاه ها دورهکارمندان قرارداد کار معین نیز در 
 . اجرایی، الزامی است

موضوع بخشنامه شماره (ي مصوب طی شده توسط کارمندان بر اساس نظام قبلی آموزش کارکنان ها آموزش -
نحوه احتساب . استات مربوط، در چارچوب این نظام قابل احتساب و مقرر) 28/12/1380مورخ  22554/105
ي نظام آموزش کارمندان ها دستورالعملبا این نظام در  ها آني طی شده توسط کارمندان و تطبیق ها آموزش

 .مشخص و ابالغ خواهد شد
 
 هاي کالن آموزش کارمندان دولت  هدف 
 هاي متصدیان مشاغل  از طریق توسعه دانش و مهارت  دولتی  خدمات  در ارائه  اثربخشی و کارایی  افزایش -1
  کارمندان دولت  و مهارت  توانایی دانش  سطح  افزایش  از طریق  دولتی  بخش  انسانی سرمایه   کیفی  ارتقاء سطح -2
 هاي اسالمی سبت به ارزشافزایش سطح باور و اعتقادات کارکنان و مدیران ن -3
 یو اجتماعدر ابعاد مختلف فرهنگی   دولت  کارمندان  عمومی  هاي آگاهی  توسعه -4
   مدیریتی  و وظایف اه جهت ایفاي مؤثر نقش  و توسعه مدیران  توانمندسازي -5
 هاي شغلی باالتر ردهبراي ارتقاء به  شغلی  از بعد دانش، مهارت و شایستگی  دولت  کارمندان  سازي  آماده -6
  هاي انسانی و کرامت انسانی و بهبود روابط انسانی و فرهنگ سازمانی بر مبناي ارزش  توسعه اخالق اسالمی -7
 روزآمدسازي و ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش معنوي و بصیرتی کارمندان -8
 

 راهبردهاي آموزش کارمندان دولت 
هاي توانمندسازي و توسعه منابع انسانی با اهداف راهبردي  برنامهایجاد نگرش راهبردي و همسوسازي  -1

 سازمانی 
 تعاملی  -رویکرد فرآیندي به عنوانی و تعامل بین عناصر فرآیند آموزش کپارچگایجاد ی  -2
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نظام آموزش کارکنان  
 جدید

 

 توجیهی و تصدي شغل 

 بدو خدمت

 

 آموزش هاي شغلی

 

ویژه کارمندان استخدام  
 آزمایشی

 

 ارتقاء شغلی

 

 تمدید قرارداد کار معین

 

 کوتاه مدت خارج از کشور

 

آموزش هاي فرهنگی و  
 عمومی

 

 فرهنگی و اجتماعی

 

 توانمندي هاي اداري

 

 عمومی فناوري اطالعات

 

 مدیران

 

 تعالی معنوي مدیران

 

 تعالی حرفه اي مدیران

هاي آموزشی و یادگیري با نیازهاي آموزشی شغلی و سازمانی و اجتناب  ها و فرصت ایجاد تناسب بین برنامه -3
 اي غیر ضرور ه از آموزش

 ایجاد انگیزه خودسازي و رشد معنوي، مادي، مهارتی و دانشی کارکنان به صورت خود کنترلی -4
 سازي و ارتقاء سرمایه انسانی از طریق آموزش  ارتقاء سطح باور و اعتقاد مدیران به توانمند -5
 هاي آموزشی و یادگیري در سطوح مختلف  ها و فرصت افزایش اثربخشی برنامه -6
 هاي درون و برون سازمانی در تعیین و تأمین خدمات آموزشی  از منابع و ظرفیت استفاده -7
 المللی در مدیریت و راهبري فرآیندي آموزش ها کاربرد استانداردهاي ملی و بین -8
 هاي نوین مدیریت براي اجراء و ارزشیابی آموزش  يآور فنها و  ها، روش استفاده از رویکردها، مدل -9

  ها آناساس توانمندي اجرایی ر ي اجرایی بها دستگاهواگذاري اختیارات مدیریت آموزش به   -10
 مدت و کاربردي  هاي کوتاه تمرکز بر رویکرد آموزش  -11
 هاي آموزشی از عملکرد  دوره بازخوردي اجرایی و اخذ ها دستگاههاي آموزشی  نظارت بر فعالیت -12

 
 هاي کارمندان و مدیران ساختار آموزش
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  و تصدي شغل) بدو خدمت( هاي توجیهی آموزش -1

  و وظایف  کارمندان جدیداالستخدام با اهداف  آشنا ساختن -1گردد که با دو هدف  می  یی اطالقها آموزش  به
و  فردي   کشوري، حقوق  مدیریت خدمات  استخدامی، کلیات قانون  و مقررات  ، قوانینها آن  خدمت  دستگاه اجرایی محل

دانش، مهارت (ي شغلی ها ییتواناایجاد  -2اداري  و نظام   ایران اسالمی  جمهوري  ی نظام قانون اساسکار،   ، محیط شغلی
در بدو ورود به   )پیمانی و قراردادي رسمی،(مورد نیاز براي تصدي شغل توسط کارمندان جدیداالستخدام ) و نگرش

  .گردد خدمت طراحی و اجرا می
ي اجرایی موظفند به منظور افزایش ها دستگاه اصالحیه نظام آموزش کارمندان دولت، 4ماده همچنین براساس 

 )1/5( هاي شغلی و کاربردي کارشناسان مشاغل اختصاصی خود، بر اساس بند ظرفیت کارشناسی و بهبود شایستگی
نسبت به طراحی و تدوین برنامه هاي تربیت  ،)موضوع آموزش هاي تصدي شغل بدو خدمت(نظام آموزش کارمندان 

ها در کمیته راهبري آموزش براي کارمندان بدو  کارشناسان مشاغل اختصاصی اقدام نموده و پس از تصویب برنامه
هاي تربیت کارشناسان بایستی حداکثر تا  برنامه .دآن را اجرا نماین) در صورت تغییر شغل( استخدام و بدو تصدي شغل

 . پایان سال اول ورود به خدمت افراد و تا شش ماه اول تصدي شغل جدید اجرا شود
 

 هاي شغلی  آموزش-2
 -2هاي ویژه کارمندان استخدام آزمایشی آموزش-1: شوند هاي شغلی به چهار دسته تقسیم می آموزش

 هاي کوتاه مدت خارج از کشور آموزش -4هاي تمدید قرارداد کار معین  آموزش -3هاي ارتقاء شغلی  آموزش
شود که به منظور ایجاد دانش، مهارت  می  اطالق  هایی آموزش  به: هاي ویژه کارمندان استخدام آزمایشی آموزش -2-1

ها براي تبدیل وضع  وزششود و طی این آم و نگرش شغلی کارکنان آزمایشی در طول دوران استخدام آزمایشی ارایه می
 . است قطعی، الزامی استخدام آزمایشی به رسمی

مورد ) دانش، مهارت و نگرش(هاي شغلی شود که توانایی هایی اطالق می به آموزش: هاي ارتقاء شغلی آموزش -2-2
ول مسیر شغلی نیاز کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین را به منظور انجام صحیح وظایف شغل و ارتقاء در ط

معین منوط به طی این کار و تمدید قرارداد پیمانی و قرارداد  ها آنارتقاء شغلی نماید و  فراهم می
  .ست ها آموزش

هاي شغلی  گردد که به منظور ایجاد توانایی می  یی اطالقها آموزش  به: معینر هاي تمدید قرارداد کا آموزش -2-3
گونه  تمدید قرارداد این. گردد براي کارمندان قرارداد کار معین طراحی و اجرا میمورد نیاز ) دانش، مهارت و نگرش(

 .هاست کارکنان منوط به طی این آموزش
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 یو عمومهاي فرهنگی  آموزش -3
 : دنشو می  زیر تقسیم  سه دسته  ی بهو عمومهاي فرهنگی  آموزش

، معنوي،   اخالقی  منظور رشد فضایل  به  شود که می  اطالق  هایی آموزش  به : و اجتماعی  هاي فرهنگی آموزش-3-1
 .شود می  ارائه  اداري  و مدیران در نظام  کارمندان  انسانی  روابط   سازي  و بهینه  سازمانی  پذیري  فرهنگ

 دانش، مهارت و  منظور افزایش  به  گردد که می  اطالق  هایی آموزش  به: اداري  هاي هاي توانمندي آموزش -3-2
هاي فردي طراحی و  نگرش عمومی مرتبط با مأموریت و وظایف عمومی دولت و دستگاه اجرایی و یا توانمندي

 . شود اجرا می
صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و  14/5/1394بر اساس بخشنامه مورخ 

ویژه کارمندان استخدام ( موزشی بدو خدمت ، شغلیي آها دورهتوانند ي اجرایی میها دستگاهریزي کشور  برنامه
، آموزش هاي فرهنگی و عمومی را رأساً و یا از طریق مرکز آموزش و )آزمایشی، ارتقاء شغلی و تمدید قرارداد

ها و موسسات آموزش عالی و موسسات  نگري کشور  و واحدهاي استانی، دانشگاهپژوهش هاي توسعه و آینده
ها با توجه به حیطه تایید شده براي  ریزي کشور و استانسط سازمان مدیریت و برنامهتایید صالحیت شده تو

 .ریزي و اجرا نمایندموسسات، برنامه
ي کارکنان را در ها يتوانمندگردد که  یی اطالق میها آموزشبه  :ي اطالعاتآور فنهاي عمومی  آموزش -3-3

 . دهد ي اطالعات در سطح عمومی ارتقاء میآور فنحوزه 
صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و  14/5/1394بر اساس بخشنامه مورخ 

 )ICDL(ریزي کشور با عنایت به آنکه تمامی کارکنان دولت باید مهارت هاي هفت گانه فناوري اطالعات  برنامه
و شرط الزم براي  گذرانده باشند را در سنوات قبل 2/11/1381مورخ  203222/1903موضوع بخشنامه شماره 

افراد جدید االستخدام نیز داشتن گواهی و مهارت الزم در این خصوص می باشد، لذا نیازي به ادامه برگزاري این 
ي مذکور دارند باید از ها دورهي اجرایی وجود نداشته و کارمندانی که نیاز به گذراندن ها دستگاهها توسط  دوره

 .ه فراگیري آن اقدام نمایندطریق خودآموزي نسبت ب
مورخ 145099 توانند به استناد بخشنامه شماره ي اجرایی میها دستگاهبر اساس بخشنامه مذکور،  

تحت عنوان مهارت هاي  "ج"بند  1پیشرفته موضوع کد  ICDLنسبت به تعریف و اجراي دوره  20/11/93
هاي آموزشی، براي کارکنان خود اقدام  ز سرفصلبه عنوان یکی ا) ساعت 22(حرفه اي و اداري کار با رایانه 

ارزیابی این دوره می تواند توسط مراکز آزمون موجود تایید صالحیت شده یا خود موسسه مجري آموزشی . نمایند
 .انجام شود

ي فن آوري اطالعات از مدرسین تایید صالحیت ها دورهي اجرایی مکلفند براي برگزاري کلیه ها دستگاه
الزم است براي دسترسی به فهرست مدرسین و موسسات تایید صالحیت شده و انتخاب آنها . نمایندشده استفاده 

و فایل راهنماي مربوطه  mdhc2.iranlms.ir ي فناوري اطالعات از طریق سامانه ها دورهبراي برگزاري 
 .اقدام شود
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  هاي مدیران آموزش -4
  بهبود نگرش  هاي در زمینه  ي مدیرانا حرفهتعالی معنوي و   در راستاي  گردد که می  اطالق  هایی آموزش  به
طراحی  »سامانه و برنامه آموزش مدیران«چارچوب در   و فنی  ، ادراکی انسانی  هاي مهارت  افزایی و توسعه  و بصیرت
ان براي انتصاب، ارتقاء و تمدید مدت ها بر اساس برنامه آموزش مدیر طی این آموزش. گردد و اجرا می

 :شوند هاي مدیران به دو بخش زیر طبقه بندي می آموزش. است اي الزامی مدیریت حرفه
 اي مدیران تعالی حرفه -تعالی معنوي مدیران ب -الف 

صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و  14/5/1394بر اساس بخشنامه مورخ 
و یا از طریق مرکز اي را رأساً  هاي آموزشی مدیران حرفه توانند دورهي اجرایی میها دستگاهریزي کشور  امهبرن

ها و موسسات آموزش عالی  واحدهاي استانی، دانشگاه و نگري کشورهاي توسعه و آینده آموزش و پژوهش
 .ریزي و اجرا نمایند برنامه

 
 معرفی سامانه آموزش مدیران 

و  30/1/1390مورخ  1834/200بخشنامه شماره  3قانون مدیریت خدمات کشوري و بند  56ماده در اجراي 
طی بخشنامه شماره  15/12/1390نظام مذکور سامانه و برنامه آموزش مدیران در تاریخ / 4/5بند 

 .ابالغ شده است) وقت(توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور  32664/90/200
 

 :اي از اهم این سامانه عبارت است از یدهچک
 اهداف

  آنان  هاي توانائی  ساختن  و متناسب  مدیران  و ادراکی  ، انسانی فنی  هاي ارتقاء و تعالی معنوي و توسعه مهارت)  الف
هاي  شو ارزشیابی و نق  ، نظارت، هدایت ، سازماندهی ریزي برنامه  هاي در زمینه  آوري و فن  دانش  با پیشرفت

 . مدیریتی
 .جدید  هاي مسئولیت  پذیرش  کارمندان برايو ي ا حرفه  مدیران  ساختن  آماده)  ب
 

 سامانه آموزش مدیران
اي و  هاي اجرایی آموزش و تربیت مدیران حرفه منظور از سامانه آموزش، مجموعه اهداف، ساختار و روش 

 .شود سطوح مختلف طراحی و اجرا میسیاسی است که از طریق آن برنامه آموزش مدیران در 
ها و اقدامات آموزشی هدفمند است که بر اساس سامانه آموزش و اهداف  مجموعه دوره :برنامه آموزش مدیران

 .شود و راهبردهاي آموزشی مدیران در دو بخش تربیت مدیر و آموزش مدیران طراحی و اجرا می
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به   کهشود  می  اي اطالق هاي آموزشی و توسعه ه برنامهمجموع  به ):قبل از انتصاب(برنامه تربیت مدیران
 .شود اي طراحی و اجرا می هاي مدیریت حرفه منظور پرورش و توسعه کارشناسان و مدیران مستعد ارتقاء به پست

در   که شود  می  اي اطالق توسعه  هاي ها و فعالیت مجموعه آموزش  به :هاي حین انتصاب مدیران آموزش 
،  انسانی  هاي مهارت  افزایی و توسعه و بصیرت  بهبود نگرش  هاي در زمینه  ي مدیرانا حرفهتعالی معنوي و   راستاي
طی این . شود اي و سیاسی اجرا می ، طراحی و در دوران تصدي پست مدیریتی مدیران حرفه و فنی  ادراکی
اي  ر طول دوره خدمت مدیریتی مدیران سیاسی و حرفهها بر اساس سامانه و برنامه آموزش مدیران د آموزش
 .است الزامی

هاي خودسازي، رشد اخالقی، و سازندگی معنوي براي افراد است که از طریق افزایش  ایجاد زمینه :تعالی معنوي
 .گردد ها و معرفت دینی به قلب آنان حاصل می ها و دانستنی معرفت دینی و تعمیق آگاهی

هاي مدیریتی و  ها، نقش افزایی و توسعه مهارت هاي بهبود نگرش و بصیرت اد زمینهایج :اي تعالی حرفه
 هاي الزم براي انجام وظایف مدیریتی  شایستگی

هاي  استثناء سمت ي اجرایی، به ها دستگاههاي مدیریتی و سرپرستی  تمامی عناوین پست :اي مدیران حرفه
  .شوند اي تلقی می خدمات کشوري و همتراز آنان، مدیران حرفهقانون مدیریت  71مدیریت سیاسی موضوع ماده 

هاي  ها، بخشداران و معاونین آنها، و سمت شامل روساي ادارات، سرپرستان، روساي گروه :اي پایه مدیران حرفه
  مدیریتی هم سطح

ها و  سازمان شامل مدیران کل و معاونین، فرمانداران و معاونین، معاونین روساي :اي میانی مدیران حرفه
 سطح هاي مدیریتی هم موسسات دولتی، مراکز مستقل و سمت

ها و موسسات دولتی، مراکز مستقل و  ساي سازمانؤها، ر شامل مدیران عامل شرکت :اي ارشد مدیران حرفه
 سطح هاي مدیریتی هم سمت

مورخ  6643/206نامه شماره  تصویب 4و  3کلیه کارشناسانی که شرایط ماده : کارشناسان در مسیر ارتقاي شغلی
اي را داشته و فهرست آنان در بانک اطالعات مدیران دستگاه ثبت  انتخاب و انتصاب مدیران حرفه 23/03/1390

 .شود شده و یا می
اي در سطوح  قانون مدیریت خدمات کشوري و مدیران حرفه 71تمامی مدیران سیاسی موضوع ماده : دامنه شمول

مورخ  6643/206نامه شماره  تصویب 4و  3یانی و ارشد و همچنین کارشناسان موضوع ماده سه گانه پایه، م
مشمول سامانه و برنامه آموزش مدیران ) موضوع انتخاب و انتصاب مدیران(شوراي عالی اداري  23/3/1390
 .شود می
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 اي هاي آموزشی مدیران حرفه برنامه

 ارشد میانی پایه هاي آموزشی قبل از انتصاب برنامه 

ي ها دوره
آموزشی 

 مشترك مدیران

 116 114 152 هاي عمومی مدیریت هاي شایستگی آموزش

 22 48 72 هاي تعالی معنوي آموزش

    1)دستگاهی(هاي آموزشی اختصاصی سطح مقدماتی  دوره

    هاي آموزشی حین انتصاب مدیران برنامه 

ي ها دوره
آموزشی 

 مشترك مدیران

 96 152 130 آموزشی تخصصی مدیریتهاي  دوره

 108 108 96 هاي تعالی معنوي آموزش

    )دستگاهی(هاي آموزشی اختصاصی سطح پیشرفته  دوره

 
  2ي اجراییها دستگاهبرنامه آموزش و تربیت مدیران آینده 

مبنی بر ) العالی مدظله(هاي کلی نظام اداري ابالغی مقام معظم رهبري  سیاست 4در راستاي اجراي بند  
) 115(ماده  11و به استناد بند » ساالري مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقاء مدیران گرایی و شایسته دانش«

برنامه مدیریت  7و نیز تکلیف مقرر در بند  قانون یاد شده) 56(قانون مدیریت خدمات کشوري و در اجراي ماده 
توسط  »ي اجراییها دستگاهبرنامه آموزش و تربیت مدیران آینده «سرمایه انسانی نقشه راه اصالح نظام اداري، 

 .ابالغ شده است 20/1/1393مورخ  560/93/206شماره به  رئیس جمهور محترم
 

  

                                                           
 .ها توسط دستگاه مشخص خواهد شد میزان ساعت مربوط به این دوره 1
 شوراي عالی اداري 5/9/1393مورخ  11851/93/206شماره  2
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 تعاریف

اي موردنیاز  هاي عمومی مدیریت به منظور پرورش و توسعه مدیران حرفه فرآیند توسعه شایستگی :برنامه

 .ي اجرایی استها دستگاه

شود که به  شده از سوي معاونت اطالق می هاي تعیین ها و نگرش اي از دانش، مهارت به مجموعه :شایستگی

احراز پست مدیریت و یا ارتقاء به سطوح باالتر، به طور دهد تا بتواند وظایف مدیریتی را پس از  یک فرد امکان می

 .آمیز انجام دهد موفقیت

ها و ارزیابی وضع موجود افراد،  اي است مستند که براساس شایستگی نگاره ) :Profile(نیمرخ شایستگی 

سطوح باالتر، هاي مدیریتی و یا ارتقاء به  کمبودهاي دانشی، مهارتی و نگرشی آنان را براي آمادگی پذیرش پست

 .دهد نشان می

توسط معاونت هستند که طی فرآیندي رسمی و ) دولتی و غیردولتی(شده  مراکز تأیید صالحیت  :کانون ارزیابی

هاي کارمندان و تعیین میزان توان  ها و ابزارهاي مورد تأیید معاونت نسبت به ارزیابی شایستگی برمبناي شاخص

 .نمایند دیریتی اقدام میهاي م بالقوه آنان براي احراز پست

ها،  ها، ورزشگاه ي اجرایی نظیر مدارس، بیمارستانها دستگاهآن دسته از واحدهاي سازمانی  :واحد عملیاتی

اي و مراکز نگهداري معلولین هستند که تولید، تأمین و ارائه خدمات اصلی و نهایی  ها، مراکز فنی و حرفه موزه

 .دستگاه را به عهده دارند

گیرند،  ي اجرایی که در زمره تعریف واحد عملیاتی قرار نمیها دستگاهبه آن دسته از واحدهاي  :ديواحد ستا

 .شود اطالق می
هاي مدیریت سیاسی مندرج  ي اجرایی به استثناء پستها دستگاههاي مدیریتی  تمامی پست :اي مدیریت حرفه

 يقانون مدیریت خدمات کشور 71در ماده 
 

 اصالحات نظام جدید آموزش کارکنان دولت نکات مهم بخشنامه 
هاي شغلی، باید تاییدیه  ي آموزشی کارکنان براي ارتقاء در رتبهها دورهي اجرایی در احتساب ها دستگاه ∗

 .اخذ نمایند) با رعایت موارد اعالم شده در بخشنامه( کمیته  سرمایه انسانی را 
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هاي کارکنان  شده موظفند براي ارائه آموزشي اجرایی و مراکز و موسسات تایید صالحیت ها دستگاه ∗
 .صالحیت تدریس دارند استفاده کنند نامه گواهیدولت از مدرسانی که 

در چارچوب هاي آموزش ساالنه کارمندان و مدیران را  ي اجرایی موظفند برنامهها دستگاه ∗
تا سنجی با رعایت موارد پنجگانه ذیل  اهداف و راهبردهاي آموزشی کارکنان دولت و بر مبناي نیاز

مستقر ( پایان بهمن ماه هر سال براي سال آینده تهیه و به تصویب کمیته  سرمایه انسانی 
  :برسانند) در سازمان متبوع

 رعایت سرانه آموزشی کارمندان و مدیران -1
 تمرکز بر آموزش هاي سازمانی، شغلی با رویکرد مهارتی و کاربردي -2
 آموزش هاي شغلی، مدیریتی و عمومیرعایت نسبت  -3
 پیش بینی برنامه هاي تربیت کارشناسان مشاغل عمومی و اختصاصی -4
 ي اجرایی ملی داراي واحدهاي استانیها دستگاهبرنامه ریزي متمرکز براي  -5

ي ها دستگاهنامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوري،  آیین 3به استناد ماده 
هاي سرانه ابالغی، اعتبارات  ریزي ساالنه آموزشی و شاخص اساس برنامهاجرایی مکلفند بر 

 .بینی نمایند آموزشی و بهسازي منابع انسانی را تعیین و در بودجه سنواتی دستگاه پیش

 ها ي انگیزشی آموزشو کارهاهاي آموزشی، امتیازات و ساز  نامه گواهی
 : شوند ي میبه دو دسته زیر طبقه بند  هاي آموزشی نامه گواهی 
 نوع اول هاي نامه گواهی-1

اعطا   کنندگان شرکت  به  مدت کوتاه  آموزشی  هاي ها یا پودمان از دوره  هر یک  در پایان  هایی که نامه گواهی
  .گردد می

 
 هاي نوع دوم نامه گواهی-2

دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس،  توانند از مزایاي استخدامی نظیر فوق هایی که دارندگان آن می نامه گواهی
 .برخوردار شوند

باشد و  می) 1(مهارتی، تخصصی و تخصصی ـ پژوهشی سطح : آموزشی نوع دوم نامه گواهیسطوح  -2-1
 .شود از نظام آموزش کارمندان دولت حذف می) 2(تخصصی ـ پژوهشی سطح  نامه گواهی
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و ) به عنوان مدرك پایه(در صورت دارا بودن مدرك تحصیلی رسمی با ارزش علمینوع دوم  نامه گواهیاعطاي  -2-2
 .پذیر است در طول خدمت براي هر کارمند امکانصرفاً یک بار دیگر شرایط الزم 

ز تاریخ ابالغ این هاي نوع دوم در تمام سطوح مهارتی، تخصصی و تخصصی ـ پژوهشی ا نامه گواهیصدور  -2-3
 .بخشنامه منوط به شرکت افراد واجد شرایط در آزمون جامع و کسب حد نصاب امتیاز الزم است

عمومی فرهنگی و هاي  تواند آموزش نوع دوم می نامه گواهیها براي اخذ  پنجم کل آموزش حداکثر یک -2-4
 .باشدمصوب 

 .آموزشی نوع دوم قابل احتساب نیست نامه گواهیهاي توجیهی بدو استخدام براي  آموزش -2-5
 

 هاي نوع دوم نامه گواهیانواع 

  ـ پژوهشی  تخصصی  تخصصی  مهارتی مدارك و شرایط اخذ مدرك نوع دوم
 سطح یک

 لیسانس فوق دیپلم  متوسطه  دیپلم مدرك تحصیلی پایه
 ساعت  160 ساعت 200 ساعت 200 حداکثر آموزش قابل قبول در یک سال

 ساعت 160 ساعت200 ساعت 240 ساعات آموزش عمومی و فرهنگینصاب  حد
 ساعت 640 ساعت 800 ساعت 960 مدیران/نصاب ساعات آموزش شغلی حد

 کل ساعات آموزش
 ساعت 800 ساعت 1000 ساعت 1200 )بدون احتساب سطح قبل(

 ي زمانی حداقل طی آموزش در دوره
 سال 5 سال 5 سال 6 )زمان انتظار(

 پیشنهادها، ابتکارات، مقاالتتحقیقات و 
 ...)با تایید کمیته راهبري(

ساعت قابل  200تا 
 قبول و کسر از کل

ساعت قابل  200تا 
 قبول و کسر از کل

ساعت قابل قبول  200تا 
 و کسر از کل

 دارد دارد دارد آزمون جامع
 یک طرح در زمینه شغلی --- --- ارائه تحقیق

نوع دوم با همتراز شدن مزایاي اخذ مدرك 
 لیسانس فوق لیسانس کاردان مدارك دانشگاهی
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 هنام گواهی
 نوع دوم هاي نامه گواهیفرآیند اجرایی صدور   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : ي اجراییها دستگاهمراحل آموزش در 
 .گرددها و تعیین اهداف میشامل تدوین استراتژي :سیاستگذاري) الف
چه کسی باید آموزش ببیند؟ چه . گردد شامل تعیین نوع و مقدار آموزش به تفکیک پرسنل می :نیاز سنجی) ب

 ؟الزم استنوع آموزشی براي رفع نیاز در داخل و خارج سازمان 

 تشکیل پرونده و بررسی توسط دستگاههاي اجرایی استان

سازمان متبوع جهت بررسی و  ارسال به کمیته  سرمایه انسانی

 تایید در شوراي راهبري توسعه مدیریت دستگاه

 کشور جهت تایید نهاییاداري و استخدامی ارسال به سازمان 

در مرکز آموزش و (شرکت افراد واجد الشرایط در آزمون جامع 

 پس از تایید نهایی) پژوهش هاي توسعه و آینده نگري کشور

 نامه توسط مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آینده نگري کشور صدور گواهی
 پس از پذیرفته شدن در آزمون جامع 
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شامل تمامی اطالعات موجود در یک دوره آموزشی و چگونگی اجراي آن است که عبارتند  :طراحی آموزشی) ج
فناوري  -5آموزش محتواي  -4اهداف آموزشی  -3هاي آموزشی  سرفصل -2تعیین عناوین آموزشی -1: از

 ویژگی مدرسان -9روش ارزشیابی   – 8کنندگان   شرایط شرکت -7روش آموزش  -6آموزش 
بندي اجرا، منابع مورد  دربرگیرنده اهداف، انتظارات، شرکت کنندگان، روش ها، زمان :ریزي آموزشیبرنامه) د

 .هاي ارزشیابی استنیاز و مالك
قبل از آموزش، ( هاي آموزشیهاي الزم براي اجراي برنامهپشتیبانیشامل : مدیریت اجرایی آموزش) هـ

 . گردد می) پس از آموزش آموزش و حین
ها و گیري نتایج آموزش از طریق مالكشامل اندازي :ارزشیابی و پایش و بهبود فرآیند آموزش) و

آموزش موجب بهبود عملکرد کارکنان گذاري سازمان در امر  آیا سرمایه. گردداستانداردهاي از قبل تعیین شده می
 وري و کارآیی سازمان شده است؟ و یا افزایش بهره

) 3(مندرج در ماده ( ي اجرایی موظفند بر اساس مدل سیستمی، آموزش و معیارهاي اصلی و فرعی ها دستگاه* 
اس پرسشنامه ، فرآیندهاي اجرایی، ساختار آموزش و به طور کلی کیفیت فرآیند آموزش را بر اس)بخشنامه

 .ارزیابی قرار داده و نقاط قابل بهبود را شناسایی و اصالحات الزم را انجام دهند آموزش ، مورد خود ارزیابی
ي اجرایی در بخش پایانی پیوست شماره ها دستگاهپرسشنامه ارزیابی معیارهاي اصلی و فرعی آموزش در  :نکته

 .درج گردیده است 14/11/94بخشنامه مورخ ) 1(
 هاي الف، فرم« هاي آموزشی ساالنه کارمندان خود را در قالب  ي اجرایی مکلفند مشخصات کلی برنامهها دستگاه

کمیته  را پس از تایید ) ستادي و استانی (هاي آموزشی ساالنه مصوب  اي از برنامه تکمیل و نسخه» ب، ج و د
ترین مقام مسئول آموزش دستگاه، به سازمان با امضاي باال) مستقر در سازمان مرکزي متبوع (سرمایه انسانی 
 .ریزي کشور ارسال نمایند مدیریت و برنامه

 
 اهم الزامات : 
 رعایت نسبت آموزش هاي عمومی و اختصاصی، مدیریتی و عمومی -1
 تمرکز بر آموزش هاي سازمانی و شغلی با رویکرد مهارتی و کاربردي -2
 تمرکز بر کیفیت به جاي کمیت -3
هاي با ارزش استخدامی  نامه گواهیو یا پودمان هاي بلند مدت که منجر به اعطاي  ها دورهممنوعیت برگزاري  -4

 .گردد می
ساعت براي مدیران و  60( پیش بینی شده براي کارمندان و مدیران  ساالنه رعایت سرانه آموزشی -5

 ) ساعت براي کارمندان 40
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 ساعت آموزش کارکنان و مدیران -نحوه محاسبه نفر 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 ساعت آموزش –نحوه محاسبه نفر 

 مجموع حاصلضربهاي میزان ساعت  هر یک از دوره ها در تعداد شرکت کنندگان دوره

 

 نحوه محاسبه سرانه آموزش کارکنان

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

 نحوه محاسبه سرانه آموزش مدیران 

 ساعت دوره هاي آموزشی مدیران تقسیم بر تعداد کل مدیران –مجموع نفر 
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 فرآیند نیاز سنجی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ضروري نیست "ب "و  "الف "هاي هاي آموزشی زیر در فرمها و پودمانپیش بینی دوره
ها قبل از اجرا باید به تایید آموزش گونه دوره این. مرتبطهاي  هاي مصوب شوراي فنی  و کارگروهدوره -1

 .واحدهاي استانی برسد
 هاي شغلی مامور گزینش و حراستهاي مرتبط با رشتهدوره -2
 هاي آموزشی خارج از کشورها و دورهبورس -3
کی هایی که مجوز آنها توسط دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشدوره -4

 .شودبراي شاغالن ذیربط در این وزارتخانه صادر می

 شناسایی دوره هاي آموزشی ساالنه مورد نیاز کارمندان و مدیران توسط ستاد مرکزي

 هاي اجرایی دستگاه 

جغرافیایی اجراي دوره ها نیاز سنجی فردي و مشخص شدن قلمرو اعالم به واحدهاي استانی براي 

 و استانی به تفکیک مدیران، سرپرستان و کارمندان  به صورت ملی، ستادي

 تکمیل فرمهاي الف، ج و د توسط دستگاههاي اجرایی استان و تصویب در کمیته اجرایی آموزش

 ) مستقر در سازمان مرکزي متبوع( ارسال فرم هاي مذکور به کمیته راهبري آموزش 

احصاء سهم واحدهاي استانی بر مبناي داده هاي فرم هاي الف و اعالم به واحدهاي استانی بر اساس 

 فرم ب  توسط ستاد دستگاه اجرایی
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 هاي آموزشی نحوه ثبت نام دوره
     amoozesh.thmporg.ir مراجعه به آدرس الکترونیکی   -1
 انتخاب منوي ثبت نام فراگیران -2
  نظر و ثبت نام آن جستجوي دوره مورد -3
 طریق درگاه الکترونیکی بانکپرداخت شهریه از  -4

 
 :تذکرات

 .باشد می دوره از شروع قبل ظرفیت، وجود صورت در نام ثبت مهلت آخرین و 7/4/1396ثبت نام از  آغاز  1-
 رسانی اطالع قبالً مراتب برگزاري برنامه، محل و زمان در تغییر گونه هر یا و دوره تشکیل عدم صورت در  2-

 .فرمایید خودداري نام ثبت از پس مراجعه یا تلفنی تماس هرگونه از لذا شد خواهد
  .گردد تحویل می آموزشی مرکز، منحصراً به رابط توسط دوره پایان از پس روز 30 فراگیران نامه گواهی -3
 به آن از پس و باشد می دوره  پایان از پس ماه شش نامه، گواهی دریافت براي پیگیري مهلت حداکثر -4

 .شد داده نخواهد اثر ترتیب ها درخواست
 

 : شرایط
توسط ) تناسب شغل موردتصدي با نوع دوره آموزشی(هاي آموزشی  شرکت کنندگان در دورهرعایت شرایط  -1

 .فراگیران و دستگاههاي اجرایی الزامی است
بدیهی است مرکز . باشد قطعیت ثبت نام افراد جهت شرکت دردوره آموزشی منوط به واریز شهریه دوره می -2

نگري از پذیرش افرادي که قبل از شروع دوره، شهریه خود را پرداخت  هاي توسعه و آینده آموزش و پژوهش
 .نکرده باشند معذور خواهد بود

 
 

 :هاي زیر تماس حاصل فرمایید جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 85351127       ) کارشناس ثبت نام(الهه خاکپور       85351103      )ثبت نام سکارشنا(خدیجه جعفري 

 85351128)      کارشناس مالی(محسن افتخاري 
 

 

 شرایط و ضوابط ثبت نام دوره هاي آموزشی
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 آموزش نظام چارچوب ي اجرایی استان را درها دستگاهمورد نیاز  آموزشی يها دورهاین مرکز آمادگی دارد 
 .نماید برگزار دستگاه آن محل کارکنان دولت در مرکز و یا

 :اختصاصی هاي دوره برگزاري طیشرا

مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آینده  به نظر مورد دوره برگزاري خصوص در کتبی درخواست ارائه  1-
 .نگري

 .انعقاد قرارداد آموزش و توانمندسازي براي گروه به مراجعه جهت االختیار تام نماینده معرفی  2-

 
 
 
 

 به را آموزشی محترم رابطین و فراگیران توجه احتمالی، مشکالت گونه هر از جلوگیري منظور به   
 :نماید می جلب مدت کوتاه هاي دوره آموزشی مقررات از هایی بخش
هاي  مرکز آموزش و پژوهشدر  خود سازمان از آموزشی مأمور عنوان به دوره طول در فراگیران کلیه  1-

 .باشد می مجاز غیر... ماموریت اداري و  در دوره تحت عنوان غیبت لذا میشوند؛ لقیت توسعه و آینده نگري
 .است الزامی شده اعالم برنامه طبق آموزشی هاي فعالیت تمام در فراگیران حضور  2-
 .باشد می برنامه ساعات کل 10/1دوره  طول در مجاز غیبت حداکثر  3-

 :دشو میدر موارد زیر غیبت فراگیر موجه محسوب  3-1
 ).برادر و خواهر همسر، فرزند، مادر، پدر،(فوت بستگان درجه یک  -
 نگري  هاي توسعه و آینده و پژوهش  مرکز آموزشید یمترقبه مستند به دالئل و مدارك با تا حادثه غیر -

  .است امتیاز 100 از 60 آموزشی هاي پودمان یا ها دوره همه براي قبولی نمره داقلح-4

  

 مقررات آموزشی

 هاي اختصاصی دوره
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 :بود خواهد زیر جدول پایه بر شهریه تعیین کمیته مصوبه اساس بر داوطلب به وجوه استرداد   

 استرداد قابل میزان استرداد علت ردیف

 شهریه مبلغ% 90 داوطلب نبودن شرایط واجد 1

 هفته یک تا روز 15 از کمتر داوطلب انصراف 2
 دوره برگزاري از قبل 

 شهریه مبلغ70%

 شهریه مبلغ %80 دوره برگزاري تا روز 15 از بیش داوطلب انصراف 3

 شهریه مبلغ %100 دوره تشکیل عدم 4

 پرداختی اضافه مبلغ %100 داوطلب توسط پرداختی اضافه 5

 استرداد قابل غیر دوره شروع از پس داوطلب انصراف 6

 

   :تبصره
 .شد خواهد اعمال شهریه استرداد جدول مطابق عنوان و تاریخ درجایی  جابه گونه هر نام ثبت از پس      

 
 
 
 

 دارد تقاضا ادارات/ سازمانها آموزشی محترم رابطین و کارشناسان مدیران، از
  کافی اطالع با داوطلبان تا رسانده اطالع کارکنان به دقیقاً را شده یاد موارد

 .نمایند مراجعه مرکز این به
 

  

 شرایط استرداد شهریه
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 عنوان دوره ردیف
 میزان شهریه

 )ریال بر نفر ساعت(
 حدنصاب هر کالس

 توجیهی بدو خدمت 1
40،000 

 )ساعت آموزش نظري 70(
 نفر 25حداقل 

 نفر 25حداقل  60،000 )مشترك اداري(شغلی  2

3 
  عمومیفرهنگی و 

فناوري  هاي عمومی، توانمندي(
 )اطالعات و فرهنگی و اجتماعی

 نفر 25حداقل  60،000

 نفر 20حداقل  120000 مدیران 4

 

 .ا�سان ب��د �ت�ه �ون � ��م و دا�ىی ر�د، ��وا�ع �ی �ود

 )ع(��رت �مام ع�ی 

 

 1396هاي آموزشی در سال  دوره هیشهرجدول 
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نگري  هاي توسعه و آینده پژوهش همکاران مرکز آموزش و  

 تلفن تماس سمت خانوادگینام و نام  ردیف
 88503815 مدیر مرکز  محمدرضا همائی ابیانه 1
 85351145 رئیس گروه پژوهش و آینده نگري علی شیرین 2
 85351109 رئیس گروه آموزش و توانمندسازي رحمت اله رستمان 3
 85351137 مسئول دفتر مدیر  پروین قشونی 4
 85351139 متصدي امور دفتري اورجعلی رمضانی 5
 85351141 کارشناس مسئول پژوهش سعید فضلی 6
 85351143 کارشناس پژوهش فریبا نویدي 7
 85351130 کارشناس پژوهش سیدحسین سید موسوي 8
 85351115 کارشناس مسئول آموزش غالمرضا شجاعی 9
 85351103 ثبت نام  و خدمات آموزشی کارشناس خدیجه جعفري 10
 85351110 سیستم آموزشی مسئولو  دوره هاي غیرحضوري کارشناس کامیار فامیلی 11
 85351114 الکترونیک کارشناس مراکز آزمون احسان حکی 12
 85351112 الکترونیک کارشناس مراکز آزمون محمد فتوحی 13
 85351113 کارشناس اعتبارسنجی علی مه آبادي 14
 85351118 آموزشکارشناس  هانیه شاه میرزا 15
 85351119 آموزشکارشناس  هما جعفري 16
 85351120 آموزشکارشناس  هوشنگ فالحامیر 17
 85351127 و ثبت نام کارشناس خدمات آموزشی الهه خاکپور 18
 85351132 کارشناس اجراي امور کالسها مهدي محبی 19
 85351134 صدور گواهینامه کیوان خداداده 20
 85351125 کارشناس آموزش مرتضی شاه حسینی 21
 85351128 کارشناس امور قراردادها و بلندمدت محسن افتخاري 22
 85351129 مرکز آموزش و پژوهش  متصدي امور دبیرخانه بهلول وطن دوست 23
 85351102 چاپ و تکثیر امیرفرزان زاد 24

 

 



۲۱ 
 

 

 

 

ی آ�وز�ی ��ان� ورهد  

 

  



۲۲ 
 

 )قبل از انتصاب(پایه  ي آموزشی مدیرانها دوره

ف
ردی

 

 عنوان دوره
مدت 
 دوره

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 روز و ساعت
 شهریه

 )ریال(

سیاستهاي کالن نظام  1
 روزهاي زوج 24/4/96 17/4/96 18 ....)فرهنگی،سیاسی،اقتصادي و(

  13-30/8 2،160،000 

سیاستهاي کالن نظام  2
 )فرهنگی،سیاسی،اقتصادي(

 یکشنبه و سه شنبه 16/8/96 7/8/96 18
30/18-  14 2،160،000 

 روزهاي زوج 25/9/96 18/9/96 16 ...)مالی،انسانی و(منابع  مدیریت 3
 30/12-30/8                   1،920،000 

 یکشنبه  8/11/96 8/11/96 6 فنون اداره جلسات 4
30/14 – 30/8 720،000 

 روزهاي زوج 13/6/96 4/6/96 20 )1(مدیریت درنهج البالغه 5
 30/12-30/8 2،400،000 

 
 )حین انتصاب(پایه  ي آموزشی مدیرانها دوره

 

ف
ردی

 

 مدت عنوان دوره
 دوره

 تاریخ
 شروع

تاریخ 
 شهریه روز و ساعت خاتمه

 )ریال(

 سه شنبه 96/5/10 96/5/10 6 سازماندهی 1
8/30-14/30 720،000 

آشنایی با روش ها و فنون کار با  2
 مدیران مافوق

 چهارشنبه 96/6/22 96/6/22 6
30/14-30/8 720،000 

 یکشنبه 96/9/12 96/9/12 6 کیفیت زندگی کاري 3
30/14-30/8 720،000 

 مدیریت استرس 4
 )بهداشت روانی کارکنان ( 

 دوشنبه 96/8/1 96/8/1 6
30/14-30/8 720،000 

 یکشنبه 96/9/26 96/9/26 6 )فردي(خالقیت ونوآوري  5
30/14-30/8 720،000 

 -آشنایی با قانون مجازات اسالمی 6
 فصل تعدیات ماموران دولت

 یکشنبه 96/7/2 96/7/2 4
  18-14 480،000 

 آشنایی با قوانین و مقررات  7
 اموال دولتی

 دوشنبه 96/9/27 96/9/27 4
  18- 14 480،000 

 یکشنبه وسه شنبه  96/5/3 96/5/1 8 قانون مدیریت خدمات کشوري 8
18-14 960،000 

  



۲۳ 
 

 ) حین انتصاب(پایه  ي آموزشی مدیرانها دوره
 

ف
ردی

 

 مدت عنوان دوره
 دوره

 تاریخ
 شروع

تاریخ 
 شهریه روز و ساعت خاتمه

 )ریال(

 دوشنبه و چهارشنبه 96/7/26 96/7/24 8 قانون مدیریت خدمات کشوري 9
30/12-30/8 960،000 

10 
 جنگ نرم، تهدید نرم 

 شیوه هاي مقابله با آن و
 یکشنبه 96/4/11 96/4/11 6

30/14-30/8 720،000 

11 
 جنگ نرم، تهدید نرم

 یوه هاي مقابله با آنش و 
 شنبه 96/11/14 96/11/14 6

30/14-30/8 720،000 

12 
تبیین مصوبات فرهنگی نظام با 

 تاکید بر مهندسی فرهنگی
 یکشنبه 96/4/18 96/4/18 4

  18-14 480،000 

 شنبه ودوشنبه 96/5/30 96/5/28 8 نظارت همگانی وسرمایه اجتماعی 13
18- 14 960،000 

 یکشنبه و سه شنبه 96/8/2  96/7/30 8 نظارت همگانی وسرمایه اجتماعی 14
30/12-30/8 960،000 

 روزهاي زوج 96/5/25 96/5/21 12 )1(اقتصاد مقاومتی 15
18-  14 1،440،000 

 شنبهیکشنبه و سه  96/9/12 96/9/5 12 )1(اقتصاد مقاومتی 16
30/12-30/8 1،440،000 

17 
 سند چشم انداز

 )1(جمهوري اسالمی ایران 
 یکشنبه و سه شنبه 96/5/22 96/5/15 12

30/12-30/8 1،440،000 

18 
 سند چشم انداز

 )1(جمهوري اسالمی ایران 
 روزهاي زوج 96/10/6 96/10/2 12

18-  14 1،440،000 

 سه شنبه 96/4/20 96/4/20 4 ) 1(نقشه راه اصالح  نظام اداري 19
30/12-30/8 480،000 

 سه شنبه 96/7/11 96/7/11 4 ) 1(نقشه راه اصالح  نظام اداري 20
18-14 480،000 

 روزهاي زوج 96/7/17 96/7/15 8 )2(اقتصاد مقاومتی 21
 30/12-30/8 960،000 

 یکشنبه وسه شنبه  96/10/19 96/10/17 8 )2(اقتصاد مقاومتی 22
18-14 960،000 

23 
 سند چشم انداز 

 جمهوري اسالمی ایران 
 )2)(الزامات وضرورتها(

 شنبه و دوشنبه 96/8/22 96/8/20 8
18- 14 960،000 

  



۲٤ 
 

 ) حین انتصاب(پایه  ي آموزشی مدیرانها دوره

ف
ردی

 

 عنوان دوره
 مدت
 دوره

 تاریخ
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 روز و ساعت
 شهریه

 )ریال(

24 
 سند چشم انداز 

 جمهوري اسالمی ایران 
 )2)(الزامات وضرورتها(

8 96/11/1 96/11/3 
 یکشنبه و سه شنبه

30/12-30/8 960،000 

 سه شنبه 96/9/7 96/9/7 4 ) 2(نقشه راه اصالح  نظام اداري 25
18-14 480،000 

 چهارشنبه 96/11/11 96/11/11 4 )2(نقشه راه اصالح  نظام اداري 26
30/12-30/8 480،000 

27 
 مسئولیت پذیري در پاسخگویی و

 مدیریت
 یکشنبه 96/4/25 96/4/25 4

  18-14 480،000 

28 
 مسئولیت پذیري در پاسخگویی و

 مدیریت
 دوشنبه 96/8/15 96/8/15 4

30/12-30/8 480،000 

 

)قبل از انتصاب(هاي آموزشی مدیران میانی  دوره  

ف
ردی

 
 عنوان دوره

مدت 
 دوره

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 روز و ساعت
 شهریه

 )ریال(

 سیستم هاي  1
 اطالعاتی مدیریت

8 96/6/12 96/6/14 
 یکشنبه و سه شنبه

30/12-30/8 960،000 

 سیستم هاي 2
 اطالعاتی مدیریت 

8 96/10/9 96/10/11 
 شنبه ودوشنبه

18- 14 960،000 

 96/7/5 96/7/1 12 مدیریت عملکرد 3
 روزهاي زوج

18-  14 1،440،000 

 رویکردهاي نوین 4
 مدیریت دولتی 

سه شنبه                96/11/17 96/11/17 6
30/14-30/8 720،000 

 96/5/11 96/5/7 16 فرهنگ و اخالق سازمانی 5
 روزهاي زوج

30/12-30/8 1،920،000 

 96/8/23 96/8/14 16 فرهنگ و اخالق سازمانی 6
 یکشنبه وسه شنبه 

18-14 1،920،000 



۲٥ 
 

 )حین انتصاب(آموزشی مدیران میانی هاي  دوره

ف
ردی

 

 عنوان دوره
مدت 
 دوره

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 روز و ساعت
 شهریه

 )ریال(

1 
  برنامه ریزي در

 دستگاه هاي دولتی
 )تمرکز بر فرآیندها( 

12 96/7/22 96/7/26 
 روزهاي زوج

18-  14 1،440،000 

2 
 راهبردهاي آموزش 

 توان افزایی و
8 96/5/30 96/6/1 

 دوشنبه و چهارشنبه
30/12-30/8 960،000 

سه شنبه               96/4/13 96/4/13 4 مدیریت برون سپاري 3
18-  14 480،000 

4 
طراحی ساختارهاي 

 96/7/18 96/7/16 8 سازمانی
یکشنبه و سه شنبه   

30/12-30/8 960،000 

                     دوشنبه    96/8/8 96/8/8 6 )سازمانی(خالقیت ونوآوري  5
30/14-30/8 720،000 

6 
مدل هاي تعالی سازمانی در 

 و بخش عمومی   دولت
6 96/10/24 96/10/24 

 یکشنبه
30/14-30/8 720،000 

7 
آشنایی با قوانین دیوان 

محاسبات  محاسبات و
 عمومی کشور

 سه شنبه 96/5/24 96/5/24 6
30/14-30/8          720،000 

8 

باقانون تنظیم آشنایی 
بخشی ازمقررات مالی 

 قانون الحاق  دولت و
 موادي به آن

 720،000 30/8-30/14شنبه  96/9/4 96/9/4 6

9 

راهبردهاي فرهنگی امام 
  و )قدس سره(راحل

مدظله (مقام معظم رهبري 
 )العالی

 480،000 14 -18دوشنبه   96/6/13 96/6/13 4

10 
 مهدویت و فرهنگ انتظار 

فرهنگ  اسالمی وانقالب (
 )مهدویت

 یکشنبه 96/8/21 96/8/21 4
 30/12-30/8 480،000 



۲٦ 
 

 ) حین انتصاب(هاي آموزشی مدیران میانی  دوره

 

 .��ت � و �دا�ی �آ� ��ه �دی  دا�ىی �آ� ��ه �و�ی

 )ص(��رت ر�ول ا�م 

ف
ردی

 

 عنوان دوره
مدت 
 دوره

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 روز و ساعت
 شهریه

 )ریال(

 جریان شناسی  11
   شنبه                  96/9/11 96/9/11 4 سیاسی و فرهنگی

18- 14 480،000 

12 
ابعاد حکمرانی علوي و 

 پاسخگویی در اسالم
4 96/10/10 96/10/10 

یکشنبه                 
30/12-30/8 480،000 

 96/5/4 96/5/2 8 )2(اقتصاد مقاومتی  13
 دوشنبه وچهارشنبه

18- 14 960،000 

یکشنبه و سه شنبه    96/10/5 96/10/3 8 )2(اقتصاد مقاومتی  14
30/12-30/8 960،000 

15 
 سند چشم انداز 

جمهوري اسالمی ایران 
 )2) (ضرورتها الزامات و(

8 96/6/5 96/6/7 
 یکشنبه وسه شنبه 

18-14 960،000 

16 
 سند چشم انداز 

 جمهوري اسالمی ایران 
 )2) (ضرورتها الزامات و(

8 96/11/2 96/11/4 
 دوشنبه وچهارشنبه

18- 14 960،000 

 نقشه راه اصالح  17
 )2(نظام اداري 

سه شنبه                96/4/27 96/4/27 4
30/12-30/8 

480،000 

 نقشه راه اصالح  18
 )2(نظام اداري 

4 96/8/10 96/8/10 
 چهارشنبه

18-14 480،000 

پاسخگویی و  19
 پذیري درمدیریت مسئولیت

سه شنبه                96/6/7 96/6/7 4
30/12-30/8 480،000 

 پاسخگویی و 20
 پذیري درمدیریت مسئولیت

 480،000 14 -18دوشنبه   96/11/9 96/11/9 4



۲۷ 
 

 

 

 

 �ی آ�وز�ی �غ�ی دوره

  



۲۸ 
 

 )کارشناس و کاردان امور اداري(هاي شغلی  رشتهي آموزشی ها دوره

 ویژه کارشناسان آموزش دستگاههاي اجرایی* 

ف
ردی

 

 عنوان دوره
مدت 
 دوره

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 روز و ساعت
 شهریه

 )ریال(

روزهاي زوج            96/6/13 96/6/4 20 اصول و مفاهیم سازماندهی 1
18-14 1،200،000 

 96/11/1 96/10/17 20 اصول و مفاهیم سازماندهی 2
یکشنبه و سه شنبه   

30/12-30/8 1،200،000 

3 
 امور رفاهی کارکنان 

و مقررات  قوانین ،(
 )دستورالعمل ها

یکشنبه و سه شنبه    96/5/29 96/5/22 12
30/12-30/8 720،000 

4 
 امور رفاهی کارکنان 

 و مقررات قوانین ،(
 )دستورالعمل ها

روزهاي زوج            96/8/17 96/8/13 12
18-14 720،000 

رضایت شغلی وچگونگی  5
 اندازه گیري آن

روزهاي زوج            96/7/5 96/7/1 12
30/12-30/8 

720،000 

یکشنبه و سه شنبه          96/11/8 96/11/1 12 قوانین و مقررات استخدامی 6
18-  14 720،000 

آشنایی با نظام آموزش  7
 کارکنان دولت

شنبه                96/4/31 96/4/31 6
30/14-30/8 

360،000 

آشنایی با نظام آموزش  8
 کارکنان دولت

سه شنبه            96/9/28 96/9/28 6
30/14-30/8 360،000 

 12/9/96 5/9/96 12 قانون کار و تآمین اجتماعی 9
یکشنبه و سه شنبه   

30/12-30/8 
720،000 

 18/11/96 14/11/96 12 قوانین و مقررات استخدامی 10
روزهاي زوج           

18-14 720،000 

 مبانی نظري آموزش و *11
 توسعه منابع انسانی

8 96/5/22 96/5/24 
و سه شنبه    یکشنبه

30/12-30/8 
 رایگان

  فرآیند آموزش و *12
 توسعه منابع انسانی

16 96/8/13 96/8/20 
 روزهاي زوج

 رایگان 30/12-30/8

13* 
 مقررات  قوانین و آشنایی با

آموزش منابع انسانی بخش 
 دولت

4 96/10/26 96/10/26 
 سه شنبه

18-  14 
 رایگان



۲۹ 
 

 

 )حسابدار، ذیحساب و حسابرس(هاي شغلی  رشتهي آموزشی ها دوره
 

 
 :باشد هاي آموزشی زیر در صورت به حد نصاب رسیدن متقاضیان قابل اجرا می دوره*

قانون انتشار اسناد  -)ساعت6(قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت  -)ساعت 8(تهیه و تنظیم بودجه  مراحل
 )ساعت 16(قانون مالیات بر ارزش افزوده  –) ساعت 8(تنظیم قراردادها  -)ساعت 8(خزانه و اوراق قرضه 

 
 

 :فرماییدهاي زیر تماس حاصل  کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنثبت نام و جهت 
 85351127       ) کارشناس ثبت نام(الهه خاکپور       85351103      )ثبت نام سکارشنا(خدیجه جعفري 

 

 
  

ف
ردی

 

 عنوان دوره
مدت 
 دوره

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 روز و ساعت
 شهریه

 )ریال(

شنبه         یکشنبه و سه  96/5/24 96/5/15 16 حسابداري بخش عمومی 1
18-  14 960،000 

روزهاي زوج            96/10/16 96/10/9 16 حسابداري بخش عمومی 2
30/12-30/8 960،000 

روزهاي زوج            96/6/15 96/6/11 12 قانون تجارت 3
30/12-30/8 720،000 

یکشنبه و سه شنبه          96/9/26 96/9/19 12 قانون تجارت 4
18-  14 720،000 

 قانون تنظیم بخشی 5
 از مقررات مالی دولت 

8 96/4/17 96/4/19 
 شنبه ودوشنبه

18- 14 480،000 

یکشنبه و سه شنبه    96/7/30 96/7/23 12 بودجه ریزي عملیاتی 6
30/12-30/8 720،000 



۳۰ 
 

 )کارشناس و کاردان روابط عمومی(هاي شغلی  رشتهي آموزشی ها دوره
  

ف
ردی

 

 عنوان دوره
مدت 
 دوره

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 روز و ساعت
 شهریه

 )ریال(

روزهاي زوج            96/5/11 96/5/7 12 مردمیارتباطات  1
18-14 720،000 

یکشنبه و سه شنبه    96/9/12 96/9/5 12 ارتباطات مردمی 2
30/12-30/8 

720،000 

یکشنبه و سه شنبه    96/10/19 96/10/3 24 اصول و آداب تشریفات 3
30/12-30/8 1،440،000 

4 
 مدیریت همایش و

 گردهمایی ها
18 96/6/25 96/7/1 

روزهاي زوج           
30/18-14 1،080،000 

مخاطب شناسی در روابط  5
 عمومی

یکشنبه و سه شنبه    96/5/10 96/4/25 24
30/12-30/8 1،440،000 

6 
 مخاطب شناسی 
 در روابط عمومی

24 96/8/6 96/8/17 
روزهاي زوج           

18-14 1،440،000 

 :ا�سالم  �ل ع�ی ع��ه 

 .دا�ش، آ�وزش � �سا�ی � شا���ه آن�د و �وشش � �مل � آن ا�تزکات 

 



۳۱ 
 

 )کارشناس و کاردان حقوقی(هاي شغلی  رشتهي آموزشی ها دوره
  

ف
ردی

 

 عنوان دوره
مدت 
 دوره

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 روز و ساعت
 شهریه

 )ریال(

1 
حل و فصل اختالفات حقوقی 

دستگاه هاي اجرایی با 
 یکدیگر

یکشنبه و سه شنبه    96/6/28 96/6/26 8
30/12-30/8 480،000 

دوشنبه و چهار شنبه   96/5/18 69/5/16 8 با قانون کار آشنایی 2
30/12-30/8 480،000 

یکشنبه و سه شنبه          96/10/26 96/10/24 8 آشنایی با قانون کار 3
18-  14 480،000 

4 
 5حقوق تامین اجتماعی

قوانین ومقررات بازنشستگی "
 "کشوري

8 96/7/29 96/8/1 
شنبه و دو شنبه  

30/12-30/8 480،000 

یکشنبه و سه شنبه          96/9/14 96/9/12 8 آیین نگارش حقوقی 5
18-  14 480،000 

آشنایی با دیوان عدالت اداري  6
 آیین دادرسی آن و

دوشنبه وچهار شنبه          96/10/27 96/10/25 8
18-  14 480،000 

 :ا�سالم  امام ع�ی ع��ه 

 .با ع�ما �عا�ت �ن � ع��ت زیاد، ادبت نی�و و جانت �ک �ود

 



۳۲ 
 

 )بازرس(رشته شغلی ي آموزشی ها دوره

 

 )کارگزین(رشته شغلی آموزشی  يها دوره

ف
ردی

 

 عنوان دوره
مدت 
 دوره

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 روز و ساعت
 شهریه

 )ریال(

 کنترل نظارت و 1
 نظام اداري در 

شنبه دوشنبه وچهار  96/5/25 96/5/23 8
30/12-30/8 480،000 

2 
 نظام رسیدگی 
 به تخلفات اداري

12 96/7/22 96/7/26 
روزهاي زوج           

18-14 720،000 

سه شنبه               96/10/5 96/10/5 6 اصول بازرسی 3
30/14-30/8 360،000 

ف
ردی

 

 عنوان دوره
مدت 
 دوره

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 روز و ساعت
 شهریه

 )ریال(

دوشنبه و چهار شنبه    96/6/8 96/6/6 8 ارزشیابی عملکرد کارکنان  1
30/12-30/8 480،000 

روزهاي زوج                   96/8/15 96/7/29 32 ها سیستم ها و روش 2
30/12-30/8 1،920،000 

 گزارش نویسی  3
 در امور اداري

 یکشنبه و سه شنبه 96/10/17 96/10/10 12
18-14    720،000 

 نیازسنجی آموزشی  4
 در سازمان ها

روزهاي زوج            96/5/4 96/4/31 12
18-14 720،000 

 نیازسنجی آموزشی  5
 در سازمان ها

یکشنبه و سه شنبه    96/10/3 96/9/26 12
30/12-30/8 720،000 

روزهاي زوج                   24/8/96 20/8/96 12 ارتباطات سازمانی 6
30/12-30/8 720،000 

یکشنبه و سه شنبه    12/9/96 5/9/96 12 قانون کار و تأمین اجتماعی 7
30/12-30/8 720،000 

روزهاي زوج            18/11/96 14/11/96 12 قوانین و مقررات استخدامی 8
18-14 720،000 



۳۳ 
 

)کتابدار(رشته شغلی ي آموزشی ها دوره  

 

 

 

 *)کارشناس آمار موضوعی(رشته شغلی ي آموزشی ها دوره

 باشد ها می راي کلیه پستب*

  

ف
ردی

 

 عنوان دوره
مدت 
 دوره

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 روز و ساعت
 شهریه

 )ریال(

چهارشنبه           96/6/1 96/6/1 6 خدمات عمومی کتابخانه 1
30/14-30/8 360،000 

 آوري منابع  فراهم 2
 اي کتابخانه

روزهاي زوج            96/10/4 96/9/25 20
18-14 1،200،000 

ف
ردی

 

 عنوان دوره
مدت 
 دوره

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 روز و ساعت
 شهریه

 )ریال(

 چگونگی تدوین 1
 طرح هاي پژوهش 

 شنبه ودوشنبه 96/4/26 96/4/24 8
30/12-30/8 480،000 

 چگونگی تدوین  2
 طرح هاي پژوهش

 یکشنبه و سه شنبه 16/8/96 14/8/96 8
18 - 14 480،000 

 یکشنبه و سه شنبه 24/5/96 1/5/96 32 روش تحقیق 3
18-14 1،920،000 

 27/10/96 23/10/96 12 آشنایی با نظام آماري ایران 4
 روزهاي زوج

30/12 – 30/8 
720،000 



۳٤ 
 

 )دفتر و منشی رییس دفتر، مسؤول(هاي شغلی  رشتهي آموزشی ها دوره

 

 

 )مسؤول خدمات اداري(شغلی   رشتهي آموزشی ها دوره

 

  

ف
ردی

 

 عنوان دوره
مدت 
 دوره

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 روز و ساعت
 شهریه

 )ریال(

 روزهاي زوج 25/5/96 21/5/96 12 دفتري مسوول دفتر وظایف اداري و 1
18 - 14 720،000 

 15/6/96 11/6/96 12 فن بیان وآیین سخنوري 2
 روزهاي زوج

30/12 – 30/8 
720،000 

 یکشنبه و سه شنبه 24/10/96 17/10/96 12 وآیین سخنوريفن بیان  3
18 - 14 720،000 

 24/8/96 20/8/96 12 ارتباطات سازمانی 4
 روزهاي زوج

30/12 – 30/8 
720،000 

 روزهاي زوج 18/11/96 14/11/96 12 قوانین و مقررات اداري و استخدامی 5
18 - 14 720،000 

ف
ردی

 

 عنوان دوره
مدت 
 دوره

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 روز و ساعت
 شهریه

 )ریال(

یکشنبه و سه شنبه    12/9/96 5/9/96 12 قانون کار و تامین اجتماعی 1
30/12-30/8 720،000 

 24/8/96 20/8/96 12 ارتباطات سازمانی 2
 روزهاي زوج

30/12 – 30/8 
720،000 

 روزهاي زوج 18/11/96 14/11/96 12 قوانین و مقررات اداري و استخدامی 3
18 - 14 

720،000 



۳٥ 
 

 )مدیر اداري و مالی(شغلی   رشتهي آموزشی ها دوره

 

 

 )خدمات مالیمسؤول (شغلی   رشتهي آموزشی ها دوره
ف

ردی
 

 عنوان دوره
مدت 
 دوره

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 روز و ساعت
 شهریه

 )ریال(

اصول و مبانی برنامه ریزي  1
 نیروي انسانی

24 5/6/96 21/6/96 
یکشنبه و سه شنبه         

30/12 – 30/8 
1،440،000 

 مدیریت منابع انسانی 2
 )اداره امور کارکنان ( 

روزهاي زوج           15/8/96 6/8/96 20
30/12-30/8 1،200،000 

 روزهاي زوج 9/11/96 30/10/96 20 نظارت وکنترل درنظام اداري 3
18 - 14 1،200،000 

روزهاي زوج           24/8/96 20/8/96 12 سازمانیارتباطات  4
30/12-30/8 720،000 

 روزهاي زوج 5/7/96 1/7/96 12 بودجه ریزي عملیاتی 5
18 - 14 720،000 

قوانین ومقررات اداري و  6
 روزهاي زوج 18/11/96 14/11/96 12 استخدامی

18 - 14 720،000 

ف
ردی

 

 عنوان دوره
مدت 
 دوره

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 روز و ساعت
 شهریه

 )ریال(

 9/5/96 9/5/96 6 نظارت مالی 1
 دوشنبه

30/14 – 30/8 
360،000 

 2/8/96 16/7/96 24 سیستم هاي حسابداري 2
 یکشنبه و سه شنبه  

 18 - 14 1،440،000 

 مدیریت عملیات 3
 حسابداري انبار  

12 25/9/96 29/9/96 
 روزهاي زوج

30/12 – 30/8 
720،000 

 روزهاي زوج 5/7/96 1/7/96 12 بودجه ریزي عملیاتی 4
18 - 14 720،000 



۳٦ 
 

 )کارشناس و کاردان برنامه و بودجه(هاي شغلی  رشتهي آموزشی ها دوره

 

)فناوري اطالعات  کارشناس و کاردان (هاي شغلی رشته دوره هاي آموزشی   

 شهریه
)ریال(  

 روز و ساعت
تاریخ 
 خاتمه

تاریخ 
 شروع

مدت 
 دوره

 ردیف عنوان دوره

720،000 
 روزهاي زوج

18-  14 
 1 مدیریت فرآیندهاي سازمانی 12 96/7/15 96/7/19

960،000 
 روزهاي زوج

 2 تحلیل و طراحی  سیستم 16 96/5/14 96/5/21 14  -18

شنبه   یکشنبه و سه  720،000
30/12-30/8 

 3 مدیریت پروژه هاي فناوري اطالعات 12 96/9/19 96/9/26

480،000 
 شنبه ودوشنبه

 4 رایانش ابري 8 96/11/7 96/11/9 30/12-30/8

. هاي فناوري اطالعات بالمانع است میانی در دوره شرکت مدیران پایه و * 

ف
ردی

 

 عنوان دوره
مدت 
 دوره

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 روز و ساعت
 شهریه

 )ریال(

 روزهاي زوج 20/10/96 16/10/96 12 اجراي بودجه  1
18 - 14 

720،000 

 21/6/96 19/6/96 8 قوانین و مقررات مالی 2
 یکشنبه وسه شنبه

30/12 – 30/8 
480،0000 

 کاربرد اطالعات عملکردي  3
 در نظام بودجه ریزي

 دوشنبه و چهارشنبه 10/8/96 8/8/96 8
18 - 14 480،000 

 6/6/96 28/5/96 30 حسابداري دولتی 4
 روزهاي زوج

30/13 – 30/8 
1،800،000 

 26/9/96 12/9/96 30 حسابداري دولتی 5
 یکشنبه و سه شنبه

30/13 – 30/8 
1،800،000 

 5/7/96 1/7/96 12 بودجه ریزي عملیاتی 6
 روزهاي زوج

18-  14 720،000 



۳۷ 
 

 

 

 

 �ی آ�وز�ی ����ی و ��و�ی دوره 

 

  



۳۸ 
 

 توانمندیهاي اداريهاي آموزشی  دوره

  

ف
ردی

 

 عنوان دوره
مدت 
 دوره

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 روز و ساعت
 شهریه

 )ریال(

 روزهاي زوج 28/4/96 24/4/96 12 )1(اقتصاد مقاومتی 1
18 - 14 720،000 

 30/7/96 23/7/96 12 )1(اقتصاد مقاومتی 2
 یکشنبه و سه شنبه

30/12 – 30/8 
720،000 

 22/9/96 18/9/96 12 )1(مقاومتیاقتصاد  3
 روزهاي زوج

30/12 – 30/8 
720،000 

 سند چشم انداز  4
 )1(جمهوري اسالمی ایران 

12 26/6/96 2/7/96 
 یکشنبه و سه شنبه

30/12 – 30/8 
720،000 

 سند چشم انداز  5
 )1(جمهوري اسالمی ایران 

 روزهاي زوج 24/8/96 20/8/96 12
18 - 14 720،000 

 سند چشم انداز  6
 )1(جمهوري اسالمی ایران 

12 30/10/96 4/11/96 
 روزهاي زوج

30/12 – 30/8 
720،000 

 3/5/96 3/5/96 4 نقشه راه اصالح نظام اداري 7
 سه شنبه

30/12 – 30/8 
240،000 

 دوشنبه  24/7/96 24/7/96 4 نقشه راه اصالح نظام اداري 8
18 -14 240،000 

 18/11/96 18/11/96 4 نظام ادارينقشه راه اصالح  9
 چهارشنبه 

30/12 – 30/8 
240،000 

 7/8/96 7/8/96 6 مواد مخدر و پیامدهاي سوء آن 10
 یکشنبه 

30/14 – 30/8 
360،000 

 240،000 14 - 18دوشنبه  12/4/96 12/4/96 4 محیط زیست و دولت سبز 11

 24/8/96 24/8/96 4 محیط زیست ودولت سبز 12
 چهارشنبه

30/12 – 30/8 
240،000 



۳۹ 
 

 توانمندیهاي اداريهاي آموزشی  دوره 

 

  

ف
ردی

 

مدت  عنوان دوره
 دوره

 تاریخ 
 شر وع

تاریخ 
 پایان

 روز و ساعت
 شهریه

 )ریال(

 یکشنبه 15/11/96 15/11/96 4 محیط زیست و دولت سبز 13
18 - 14 240،000 

 12/7/96 12/7/96 4 ایران شناسی 14
 چهارشنبه

30/12 – 30/8 
240،000 

 مقابلهجعل اسناد و راه هاي  15
 با آن 

6 8/11/96 8/11/96 
 یکشنبه

30/14 – 30/8 
360،000 

 مدیریت پیشگیري از وقوع جرم  16
 و آسیب هاي اجتماعی

16 25/6/96 1/7/96 
 روزهاي زوج

30/12 – 30/8 
960،000 

 8/5/96 8/5/96 6 منشور حقوق شهروندي 17
 یکشنبه

30/14 – 30/8 
360،000 

 دوشنبه 13/9/96 13/9/96 6 منشور حقوق شهروندي 18
30/14- 30/8 360،000 

 یکشنبه و سه شنبه 21/6/96 19/6/96 8 حقوق شهروندي در نظام اداري 19
18 - 14 480،000 

 20/10/96 18/10/96 8 حقوق شهروندي در نظام اداري 20
 دوشنبه و چهار شنبه

30/12 – 30/8 
480،000 

 .ا��صاد �قاو��ی نیاز��د ��یت �ھادی ��ت

 �قام ���م ر��ری



٤۰ 
 

 دوره هاي آموزشی فرهنگی و اجتماعی

 شهریه
 )ریال(

 روز و ساعت
تاریخ 
 خاتمه

تاریخ 
 شروع

مدت 
 دوره

ف عنوان دوره
ردی

 

480،000 
 یکشنبه و سه شنبه 

18 - 14 
28/6/96 26/6/96 8 

ایرانی  -آشنایی با الگوي اسالمی
 پیشرفت

1 

360،000 
 چهارشنبه

30/14 – 30/8 
 2 خانواده متعالی در اسالم 6 28/4/96 28/4/96

480،000 
 شنبه و دوشنبه

18 - 14 
 3 آسیب شناسی خانواده  8 13/8/96 15/8/96

240،000 
 سه شنبه

30/12 – 30/8 
 4 حقوق خانواده 4 19/10/96 19/10/96

480،000 
 دوشنبه و چهارشنبه

18 - 14 
 5 )مطلع مهر(روابط سالم زوجین 8 16/11/96 18/11/96

 

 

 دوره هاي آموزشی فناوري اطالعات

 

 شهریه
)ریال(  

 روز و ساعت
تاریخ 
 خاتمه

تاریخ 
 شروع

مدت 
 دوره

ف عنوان دوره
ردی

 

840،000 
 یکشنبه و سه شنبه 

12 – 30/8  
21/6/96  12/6/96  1 مدیریت ابزار  و اطالعات و سازمانی 14 

دوشنبهشنبه و  480،000  
18 - 14  

4/10/96  2/10/96  2 مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک  8 



٤۱ 
 

 

 

 

 دوره آ�وز�ی �و���ی �دو �د�ت

  



٤۲ 
 

)الزامی کارکنان جدید الورود و قراردادي ( دوره آموزشی توجیهی   

مورخ  26680/200، طی بخشنامه شماره چهارم نظام آموزش کارمندان دولت بخش 1-5در اجراي بند          
هاي عمومی کارمندان و پایه گذاري ارتباط سالم کارمند با  به منظور باال بردن سطح آگاهی 20/10/1390

ي آموزش بدو خدمت و برنامه هاي ها دوره. کند  یی که فرد کار خود را در آن آغاز میها دستگاهاداري و  نظام
 . درسی آن براي اجرا ابالغ شده است 

 توجیهی بدو خدمت

 پودمان/ نوان ع ردیف
 مدت زمان

 )ساعت(
 مالحظات

  12 آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوري اسالمی ایران 1
 دستگاه محل خدمت: مجري  6 آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداري دستگاه محل خدمت 2
  16 قانون مدیریت خدمات کشوري 3
  12 فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان 4
  12 کار تیمی و حل مسئله 5
  12 هاي اسالمی در نظام اداري اخالق حرفه اي مبتنی بر آموزه 6
  یک ماه دوره کارورزي 7

 :یاد آوري هاي مهم 
قبل از صدور حکم کارگزینی و قراردادي  االستخدامها براي کارکنان جدید گذراندن این دوره -1

 .هاي توجیهی ممنوع است طی آموزشالزامی است و صدور حکم کارگزینی افراد قبل از 
بینی  ي آموزشی پیشها دورهبخشنامه مذکور کارمندان جدید االستخدام عالوه بر طی  5بر اساس بند  -2

در غیر این صورت باید . شده ملزم به ارائه گواهی گذراندن دوره آموزشی آموزش قرآن کریم می باشند 
 30432/1/200موضوع بخشنامه شماره ) ساعت  28( دوره آموزش روان خوانی و روخوانی قرآن کریم 

 .را طی نمایند) ي آموزشی فرهنگی و اجتماعی ها دوره(  31/03/1388مورخ 
اي اجرایی موظفند تمهیداتی فراهم نمایند تا ظرف مدت یک سال از تاریخ ابالغ بخشنامه ، ه دستگاه -3

ي آموزشی موضوع ها دورهاند ،  ب شدهبر اساس قوانین و مقررات جذ کلیه کارکنان قراردادي که قبالً
 .این بخشنامه را طی نمایند

بینی شده کسب امتیاز الزم ، به  ي آموزشی پیشها دورهکارمندان جدید االستخدام باید پس از گذراندن  -4
ریزي و نظارت دستگاه در واحد هاي مختلف بر اساس  مدت یک ماه دوره کارورزي را با برنامه



٤۳ 
 

. هاي کارورزي را ارائه کنند  ها و آموخته در پایان دوره گزارشی از فعالیت ایند ولیست مربوطه طی نم چک
 .شوند  کارکنان قراردادي مشمول این بند نمی

از کل نمره آزمون را کسب % 60کنندگان در دوره آموزش توجیهی بدو خدمت که حداقل  به شرکت -5
طی دوره  نامه گواهیاین . را بگذرانند  این بخشنامه 7نمایند و دوره کارورزي یک ماهه موضوع بند 

ماده  3-1توجیهی بدو خدمت اعطا خواهد شد که دارندگان آن می توانند از مزایاي مندرج در جدول 
 .ي اجرایی بهره مند شوند ها دستگاهنظام آموزش کارمندان  12

ف
ردی

 

 عنوان دوره
مدت 
 دوره

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 روز و ساعت
 شهریه

 )ریال(

 21/5/96 17/4/96 64 ) 1( توجیهی بدو خدمت  1
 روزهاي زوج 

30/12 – 30/8 
2،560،000 

 یکشنبه و سه شنبه  21/6/96 1/5/96 64 ) 2( توجیهی بدو خدمت  2
18 - 14 

2،560،000 

 12/7/96 4/6/96 64 ) 3( توجیهی بدو خدمت  3
 روزهاي زوج

30/12 – 30/8 
2،560،000 

 یکشنبه و سه شنبه  21/8/96 26/6/96 64 ) 4( توجیهی بدو خدمت  4
18 - 14 2،560،000 

 روزهاي زوج 20/8/96 15/7/96 64 ) 5( توجیهی بدو خدمت  5
18 - 14 2،560،000 

 30/8/96 2/7/96 64 ) 6( توجیهی بدو خدمت  6
 یکشنبه و سه شنبه 

30/12 – 30/8 
2،560،000 

 13/9/96 6/8/96 64 ) 7( توجیهی بدو خدمت  7
 روزهاي زوج 

30/12 – 30/8 
2،560،000 

 یکشنبه و سه شنبه 17/10/96 21/8/96 64 ) 8( توجیهی بدو خدمت  8
18 -14 2،560،000 

 یکشنبه و سه شنبه 26/10/96 5/9/96 64 ) 9(توجیهی بدو خدمت  9
30/12 -30/8 2،560،000 

 زوجروزهاي  23/10/96 18/9/96 64 )10(توجیهی بدو خدمت  10
18 - 14 2،560،000 

 8/12/96 10/10/96 64 )11(توجیهی بدو خدمت  11
 یکشنبه و سه شنبه 

30/12 – 30/8 
2،560،000 

 روزهاي زوج  16/12/96 7/11/96 64 )12(توجیهی بدو خدمت  12
18 - 14 2،560،000    



٤٤ 
 

 

  



٤٥ 
 

 

 

 

 �ی آ�وز�ی  کارگاه
 

  



٤٦ 
 

 ریزيهاي  آموزشی معاونت توسعه و برنامه  دوره

ف
ردی

 

 تاریخ برگزاري ساعت دوره عنوان دوره

 تیر 24 کارگاه آمایش سرزمین و برنامه ریزي فضایی 1

 مرداد 32 کارگاه آموزش مقدماتی سیستم اطالعات جغرافیایی   2

 شهریور 8 کارگاه آینده نگاري 3

 مهر 16 کارگاه آشنایی با بودجه و نظام بودجه ریزي      4

 آبان 8 جهانی شدن، فضاي جهانی و شهرهاي جهانی   5

 آذر 36 کارگاه پیشرفته آموزش سیستم اطالعات جغرافیایی 6

 دي 24 سناریو نگاري، شناسایی سناریوهاي توسعه فضایی استان 7

 بهمن 24 سازمان فضایی استان و شناسایی عناصر و ارکان آن    8

 :ا�سالم �ل ع�ی ع��ه 

 .ا�ت � با �ج �دن �مام ��ی �ود ع�م ��ج �ر�ی

 
 :هاي زیر تماس حاصل فرمایید جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن

 85351127       ) کارشناس ثبت نام(الهه خاکپور       85351103      )ثبت نام سکارشنا(خدیجه جعفري 
 

 

  



٤۷ 
 

 اطالعاتدوره هاي آموزشی شغلی تخصصی کارشناسان مرتبط با آمار و 

ف
ردی

 

 عنوان دوره
ساعت 

 دوره
 تاریخ برگزاري شمول آموزش گیرندگان

 مرداد کلیه کارشناسان و ادارات  excel,powerpointنرم افزار  1

کارشناسان تهیه حسابهاي اقتصادي و  4 حسابداري صورتهاي مالی 2
 شهریور کارشناسان مرتبط با مسائل مالی

معاونتهاي آمار و برنامه ریزي،     کارشناسان  arcgis 12آموزش  3
 آبان شهرداري ها، مسکن و شهرسازي

کلیه کارشناسان مرتبط با مباحث آماري و  12 تهیه و تنظیم گزارشات آماري 4
 آذر برنامه ریزي در دستگاههاي اجرایی

کلیه کارشناسان مرتبط با مباحث آماري و  24 تحلیل آماري 5
 دي اجراییبرنامه ریزي در دستگاههاي 

کلیه کارشناسان مرتبط با مباحث آماري و  spss 30آموزش  6
 بهمن برنامه ریزي در دستگاههاي اجرایی

 

 

 
 :هاي زیر تماس حاصل فرمایید جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن

 85351127       ) کارشناس ثبت نام(الهه خاکپور       85351103      )ثبت نام سکارشنا(خدیجه جعفري 
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 )ال��رونی�ی( �ی آ�وز�ی ��ر��وری دوره
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هاي اجرایی  مدیران، کارشناسان و کارکنان دستگاه هاي آموزشی در راستاي توسعه کمی وکیفی برنامه
بینی شده در نظام  هاي آموزشی پیش مندي بیشتر از برنامه استان و همچنین به منظور دسترسی آسان و بهره

ریزي استان  نگري سازمان مدیریت و برنامه هاي توسعه و آینده آموزش کارکنان دولت، مرکز آموزش و پژوهش
هاي غیرحضوري و  هاي آموزشی حضوري نسبت به برگزاري دوره عالوه بر اجراي دوره تهران در نظر دارد

هاي آموزشی  عنوان از دوره 40به همین منظور در مرحله اول تعداد . الکترونیکی در سطح استان تهران اقدام نماید
 .مدیران، شغلی و عمومی انتخاب شده است

ها، دسترسی به  در خصوص نحوه ثبت نام، اجراي دورههاي اجرایی جهت کسب اطالعات تکمیلی  دستگاه
تـوانند از نیمــه دوم مــرداد ماه به سایت اینترنتـــی این مـرکـز به نشانــی  می... منابــع آموزشـی، آزمون و 

amoozesh.thmporg.ir مراجعه نمایند. 
 

 )الکترونیکی( هاي آموزشی غیرحضوري دوره

 ساعت دوره عنوان دوره ردیف

 24 آیین نگارش و مکاتبات اداري 1
 6 کارآفرینی 2
 14 نمازشناسی 3
 24 شناسائی و استفاده از ظرفیتهاي ذهنی 4
 20 اخالق فردي، اجتماعی و اداري 5
 24 سیره نبوي 6

 16 تربیت قرآنی و راهکارهاي آن  7

 .گردد هاي الکترونیکی به صورت ماهانه برگزار می دوره*

 .درصورت تهیه درسنامه و سؤاالت در سایت بارگذاري و اطالع رسانی خواهد گردید هاي جدید دوره **

 
 :هاي زیر تماس حاصل فرمایید جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن

 85351127       ) کارشناس ثبت نام(الهه خاکپور       85351103      )ثبت نام کارشناس(خدیجه جعفري 
 85351110)      کارشناس دوره هاي غیرحضوري(فامیلی کامیار 
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 �وا�ط ا�تبار���ی �ؤسسات آ�وز�ی
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 انسانی و سرمایه مدیریت توسعه محترم معاون 9/10/1389 مورخ 51875/200 شماره بخشنامه پیرو
 و زدائی تمرکز راستاي سیاست در و آموزشی موسسات و مراکز سنجی اعتبار خصوص در) سابق( رئیس جمهور

 در ها آموزش اجراي متقاضی که مراکز آموزشی و موسسات صالحیت سنجش و بررسی فرآیند اختیار، تفویض
 واگذار  آموزش و پژوهشهاي توسعه و آینده نگري مرکز باشند، به می دولت کارکنان آموزش نظام چارچوب
 براساس اعتبارسنجی درخواست از دریافت پس آموزش و پژوهشهاي توسعه و آینده نگريمرکز  . است گردیده

 کلیه الزم، امتیاز کسب صورت در و پرداخته مستند متقاضیان مدارك بررسی به اعتبارسنجی نحوه دستورالعمل
  می ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور پروانه صدور و براي تایید را ارزیابی مورد موسسه مستندات

 این آدرس اینترنتی به آموزشی مراکز و موسسات اعتبارسنجی زمینه در بیشتر العاتاط دریافت براي .نمایند
بهشتی جنب شهید خیابان  در واقع اعتبارسنجی واحد یا و amoozesh.thmporg.ir ه نشانی  ب مرکز

 ذکر به الزم .سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تهران طبقه اول مراجعه فرمایید 16خیابان میرعماد پالك 
 لذا است بازنگري حال در کشوربرنامه و بودجه سازمان  سوي از سنجی اعتبار ضوابط اینکه به توجه با است

 .می گردد سایت اعالم وب در متعاقباً جدید شرایط
آموزش و  مرکز در سایت موجود(  1شماره  کاربرگ در بخشنامه طبق می باید متقاضیان درخواست  :1 تبصره
 مقام باالترین با امضاء شده صورت تایپ به متقاضی موسسه سربرگ روي بر )توسعه و آینده نگريهاي  پژوهش
 رنگ آبی زونکن در تفکیک به  2 شماره کاربرگ به ترتیب نیز  مستندات و مدارك سایر و باشد موسسه مسئول

 .نمایند واحد اعتبارسنجی کارشناسان تحویل و داده قرار
 العملراساس دستو بر را خود مستندات و مدارك می بایست اعتبارسنجی مجوز تمدید متقاضیان  : 2تبصره
 فایل دریافت مؤسسات جهت .نمایند ارسال سنجی اعتبار واحد به و تهیه آموزشی موسسات عملکرد بر نظارت

 .مراجعه نماینداین مرکز  سایت وب به می توانند عملکرد بر نظارت دستورالعمل
 براي می توانند باشند، می دولت پوشش تحت که نهادهایی یا و دولتی هاي ها و ارگان سازمان  :3تبصره
 اند نموده دریافت مجوز مرکز این از که موسساتی و ها شرکت با عمومی و آموزشی تخصصی هاي هدور اجراي

 آموزشی موسسات و شرکتها مجوز سقم و صحت مورد اطمینان در براي است ذکر شایان .باشند داشته همکاري
 .نمایند مراجعهمرکز  این سایت وب به می توان آنها اعتبار و
 

 :هاي زیر تماس حاصل فرمایید جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 85351115)  مسؤول واحد اعتبارسنجیکارشناس (آقاي شجاعی 

 85351113)   کارشناس اعتبارسنجی(آبادي    قاي مهآ
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 کارکنان دولتهاي آموزشی  اجراي دورهلیست موسسات داراي مجوز 
 

ردی
 ف

/ شرکت 
 موسسه

 حیطه
 آموزشی

 شماره
 مجوز

نام و نام 
 خانوادگی

 مدیر عامل 

تاریخ 
انقضا 
 مجوز

 تلفن
 تماس

پیش دبستانی و علوم  شهید مهدوي 1
 22435550 17/11/1397 صدیقه مهدوي 1017826 پایه

پردیس شریف  2
 88981832 9/9/1397 امید توکلی 1196130 آب و نیرو پاسارگاد

نوآوران ارتباطات  3
 43585 9/9/1397 حسین دامادممقانی 1196138 ارتباطات مخابرات دوران

مصطفی معظمی  1196115 اداري ومالی توان آفرین وستا 4
 66974149 9/9/1397 گودرزي

 88549905 9/9/1397 بهرام جلوداري 1196148 امور استاندارد انطباق کیفیت آسیا 5

 87762511 24/8/1397 علیرضا بختیاري 1167264 امور اجتماعی دنیاي اقتصاد تابان 6

 77247100 24/8/1397 احمد قرائی 1167271 اداري و مالی دانش پویان برساد 7

 33349039 24/8/1397 غالمرضا مال 1167249 برق و تاسیسات آگاهان نیرو 8

مرکز آموزش  9
 88970140 2/8/1397 صادق داداشی 1130161 اقتصاد و بازرگانی بازرگانی

روابط عمومی امور  پارس بینا جامع 10
 88949574 12/8/1397 محمد سلطانی فر 1147450 بین الملل

حسین محمد پور  1147431 اقتصاد و بازرگانی اقتصاد شهري ایران 11
 88659007 12/8/1397 زرندي

 4241321 12/8/1397 معصومه نمازي زاده 1147442 امور تربیتی مرکز آموزشی سوده  12

 88996926 30/7/1397 محسن غالمی 1127416 اداري و مالی فرآزما پردازش 13

 56422924 29/7/1397 رکیمهري است 1124104 اداري و مالی سینا رباط 14

 84346 29/7/1397 محمد نوروزیه 1124093 زبانهاي خارجه سفیر فرهنگ وهنر 15

16 
 گروه معماري

 نقش پارسیان هور 
 

عمران ،راه و 
 88717333 2/7/1397 مجتبی فاطمی 1130179 ساختمان و معماري

 -زبانهاي خارجه بنیاد فرهنگی رفاه 17
 35073 2/7/1397 ناصر باهنر 1131713 اقتصادي و بازرگانی



٥٤ 
 

 کارکنان دولتهاي آموزشی  اجراي دورهلیست موسسات داراي مجوز 
 

/ شرکت  ردیف
 موسسه

 حیطه
 آموزشی

 شماره
 مجوز

نام و نام خانوادگی 
 مدیر عامل

تاریخ 
 انقضا مجوز

 تلفن
 تماس

 88803334 30/6/1397 فریدون بیگی 1127396 آب و نیرو تجهیزات نیرو 18

 88810534 29/6/1397 حسین میر محمدصادقی 1124071 حقوقی و ثبتی اتاق بازرگانی 19

 88933710 29/6/1397 محسن علیخانی 1124083 زبانهاي خارجه رفیع 20

21 
مرکز آموزش 

 تحقیقات صنعتی
 ایران

 88310113 29/6/1397 سعید نبوي 1124050 اداري و مالی

موسسه توسعه  22
 88941603 29/6/1397 سمیه تهوري 1124017 اداري و مالی معنا -مدیریت و فن

 88318550 18/6/1397 محمد جواد شرف الدین 1083681 اداري و مالی سامان به اندیش 23

 88342900 18/6/1397 مجتبی اسدي 1083722 صنایع آریانا بهسان 24

مؤسسه زبان آموزي  25
 بشارت

علوم دینی و 
 77582026 15/3/1397 بهمن گودرزي 879568 اوقاف

 88940847 15/3/1397 ابراهیم نوروز بیگی 879537 اداري و مالی حسابداران خبره 26

 66732605 27/1/1397 ناهید سادات قدسی 793716 اداري و مالی آروین فراز نیوساد 27

اقتصاد و  اندیش سیستم 28
 88751053 27/1/1397 علی افضلی یزدي 793815 بازرگانی

بهداشت و ایمنی  مروجان بهره وري 29
 88989831 19/1/1397 رضا محمديمجید  771235 محیط زیست

موسسه مرزبان  30
 کیفیت دانش

 امور صنایع
استقرارنظامهاي (

 )مدیریت کیفیت
 88529400 27/10/1397 آرش اخوت خو 619247

 رایان اندیشان فراز  31
مهندسی صنایع 

مدیریت سیستم (
 )و بهره وري

 88104233 12/9/1396 محمود هراتیان نژاد 540620

مشاور  مهندسین 32
 88730150 12/9/1396 روح اله واصف 540614 مکانیک کاشانه

ارتباطات و  عصر دانش افزار 33
 88706831 12/9/1396 اردشیر منتصري 540619 مخابرات
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  کارکنان دولتهاي آموزشی  اجراي دورهلیست موسسات داراي مجوز 
 

/ شرکت  ردیف
 موسسه

 حیطه
 آموزشی

 شماره
 مجوز

نام و نام 
خانوادگی مدیر 

 عامل

تاریخ 
 انقضا مجوز

 تلفن
 تماس

 88909577 21/8/1396 ملزوماتی  الهام 504138 برق و تاسیسات فرآیند ارقام پرداز 34

35 
مؤسسه آموزش 

مهندسی دانش وفن 
 جاویدان

 عمران، راه و
 66509003 21/8/1396 پژمان وهاب کاشی 504140 معماري ساختمان و

موسسه تحقیق و  36
 توسعه خانه عمران

 عمران، راه و
 84360 21/8/1396 حمید ادیبی 504145 معماري ساختمان و

سازمان نظام  37
 88892585 21/8/1396 علی محمد آدابی 504143 پرستاري و مامائی پرستاري

امور اقتصادي و  اهل قلم نوین 38
 22222816 21/8/1396 علی دهدشتی نژاد 504139 بازرگانی

مطالعات هنر   39
 44618121 21/8/1396 مهناز شایسته فر 504137 فرهنگی و هنري اسالمی

مدارس یادگیري  40
 85670 21/8/1396 محرم نقی زاده 413678 خدمات آموزشی مرآت

امور اقتصادي و  طلیعه کاوش 41
 88800011 21/8/1396 محمد صادق کریمی 504141 بازرگانی

علوم رفتاري و  نیروي تدبیر ایرانیان 42
 22912130 21/8/1396 خانم نیروشک 413681 روانشناسی

دانش پژوهش و فن  43
 آوري فرزان

پزشکی و 
 66423101 24/7/1396 غالمرضا حبیبی 18896 دندانپزشکی

موسسه سرمد  44
 88862611 24/7/1396 محمد رضا قدس 18895 اداري و مالی اندیشه رسا

 88401313 24/7/1396 مجید سیاري 18898 اداري و مالی ماهان 45

 88915840 22/6/1396 محمد علی ژیرافر 423587 پرستاري و مامائی علوم و فنون معین 46

 22073021 27/5/1396 ناصر طبخی 373843 پرستاري و مامائی ثمین طب سروش 47

48 
موسسه مطالعات 

منابع انسانی راهبران 
 توسعه

 34005325 20/5/1396 مهرجواد کیا 228844 اداري و مالی

 به آدرس الذکر به سایت این مرکز مؤسسات فوقمجوز جهت اطالع از آخرین وضعیت اعتبار *
amoozesh.thmporg.ir فرمایید همراجع. 



٥٦ 
 

 هاي الکترونیکی لیست مراکز مجاز برگزاري آزمون

 نام مدیر عامل شماره تماس تاریخ اعتبار مجوز نام شرکت

 المعی سپیده 65222756 03/11/1397 )شهریار(خالقآتیه تالشگران 

 سعید سعادت 22098446 01/11/1397 مجتمع فنی تهران

 محمدرضا حبیبی 56426577 01/11/1397 سینا رباط

 امید فربیز 66911401 07/07/1397 پارس پژوهش

 محمدهادي حیدري 36265760 07/07/1397 )ورامین(اروند رایانه  

 حسنی طاهره 56126920 21/06/1397 فرا ابتکار

 حامد فراهت 77478347 02/05/1397 فرهنگ نوین
 

به آدرس الذکر به سایت این مرکز  مراکز فوق مجوز جهت اطالع از آخرین وضعیت اعتبار*
amoozesh.thmporg.ir مراجعه فرمایید. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :فرماییدهاي زیر تماس حاصل  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 

 85351112)  کارشناس مرکز آزمون(آقاي فتوحی       85351114)  کارشناس مرکز آزمون(آقاي حکـی 
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:يمقام معظم رهبر  
».است  یمجاهده مستمر علم کیکردن  قیتحق«  

 
 هر پژوهش در .انجام شده است یپژوهش يها تیفعال ،دیاطالعات و دانش جد دیتول یاصل منبع

جهت توسعه دانش موجود  مند در نظام منسجم و یتالش که انجام شود یسطح هر در و یموضوع، به هرشکل
 نهیو هز سکیر زانیم يکاربرد يها با انجام پژوهش. میوکار دار ها سر آن است که با ییها درباره موضوع

 .ابدی یکاهش م ییاجرا و يادار يها تیفعال

  تیعنا و داتیبا سر لوحه قرار دادن تاک ينگر ندهیتوسعه و آ يها پژوهش راستا مرکز آموزش و نیا در
مندرج در  يها استیاند، ضمن در نظر گرفتن س امر مهم بوده نیکه همواره مشوق ا يمقام معظم رهبر ژهیو

و استفاده از توان  يسپار رونب کردیبر رو دیو با تاک يخدمات کشور تیریقانون مد برنامه ششم توسعه ،
 .نموده است یخود را در سه محور طراح یپژوهش يها برنامه ،یها و مراکز پژوهش دانشگاه

 يها تیبا بهره گرفتن از ظرف یسازمان يها تیپرداختن به مسائل مرتبط با مأمور -الف
   یدرون و برون سازمان

 نظام آموزش کارکنان دولت   ییو محتوا يندیفرآ یبانیپشت -ب

 یپرداختن به مسائل فراسازمان -ج

 در نظر گرفته شده است که با توجه به منابع و يمتعدد يها ها و پروژه طرح هر محور، ياجرا يبرا
نظران در  و صاحب دیاسات هیاز کل. دیآ یسنوات برنامه ششم به اجرا در م و1396در سال  تیاولو بیامکانات به ترت

 نیا تیدر تقو ارزشمند، ما را شنهاداتیو پ یبا ارائه نقطه نظرات کارشناس رود یانتظار م يحوزه پژوهش و فنآور
 .ندینما ياریبرنامه 
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 هاي پژوهشی کلیات برنامه

2 

پشتیبانی 
فرآیندي و 

محتوایی نظام 
 آموزش کارکنان

 ارزیابی کمی و نیازسنجی آموزش مدیران 
 آسیب شناسی نظام آموزش کارکنان و برگزاري همایش هاي علمی و پژوهشی 

 پردازش ایده هاي نوین توانمند سازي کارکنان دولت 
 طراحی و تدوین سؤاالت آزمون هاي دوره هاي غیرحضوري 

اعم ) کارکنان و مدیران دولت(تدوین ارائه متون علمی تولیدي به جامعه هدف 
از تدوین درس نامه هاي جدید، بررسی کتاب هاي موجود یا چاپ درسنامه 

 هاي آماده 
 استاندارد سازي سؤاالت آزمون هاي غیرحضوري و ایجاد بانک سؤاالت آزمون  

 

 ردیف
هاي  جهت گیري
 اصلی

 عناوین برنامه ها و طرح ها

1 

پرداختن به مسائل 
مرتبط با 

هاي  مأموریت
سازمانی با بهره 

گرفتن از 
 هاي ظرفیت

درون و برون  
 سازمان

مشارکت در نشست هاي اداري و اجرایی مرتبط با مسائل درون سازمانی  با 
 رویکرد تولید و اشتغال

برگزاري نشست هاي علمی و تخصصی با محوریت ارائه کارشناسان سازمان با 
 رویکرد تولید و اشتغال

محوریت برگزاري نشست هاي علمی و تخصصی و همایش هاي پژوهشی با 
 صاحب نظران برون سازمانی با رویکرد تولید و اشتغال

 مستند کردن نشست هاي علمی و تخصصی و ارائه به ذینفعان

مشاورین مستند سازي تجارب مدیران  –فراهم سازي نظام تربیت مشاور  
 سازمان

 مشاورین برنامه ریزي عملیاتی –فراهم سازي نظام تربیت مشاور 
خط مشی هاي استانی براي مثال؛ خط مشی بودجه ریزي عملیاتی، ارزیابی 

 ...خط مشی اقتصاد مقاومتی و
آسیب شناسی کارکرد دستگاههاي اجرایی در تحرك بخشی به تولید و 

 ): اجراي مدل توانمند سازي منابع انسانی دانش بنیان( اشتغال
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3 
پرداختن به 

مسائل 
 فراسازمانی

 طراحی و تدوین سامانه پژوهش و فناوري استان 

 آسیب شناسی خط مشی پژوهشی استان  

نمونه مورد شهر تهران و شهرستان هاي (آمایش شهري با رویکرد پدافند غیرعامل 
 )استان تهران 

 مشارکت فعال در نشست هاي اداري و علمی مرتبط با پژوهش هاي استانی  

 طراحی الگوي بهینه شناسایی و توزیع منابع غیر وابسته به نفت استان تهران 

نیازسنجی و اولویت بندي مسائل پژوهشی تقاضا محور در سازمان مدیریت و برنامه 
 ریزي استان تهران 

طراحی و اجراي مکانیزم هاي تسهیل و ارزیابی فعالیت هاي پژوهشی دستگاه هاي 
 اجرایی استان 

 تدوین گزارش هاي کارشناسی پیرامون مباحث مربوط به پژوهش استان 

بررسی نقش دستگاه هاي اجرایی استان تهران در عملیاتی کردن نقشه جامع علمی 
 کشور

 ارزیابی خط مشی هاي استانی حسب تقاضاي دستگاه هاي اجرایی 
 :الزم به ذکر است 

 .اجراي هرکدام از طرح ها و برنامه ها پس از تأمین منابع میسر خواهد بود -1
 .اولویت بندي هر کدام از طرح ها در کارگروه مربوطه تعیین می گردد -2

 
 :حاصل فرمایید هاي زیر تماس جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن

 85351145نگري   رییس گروه پژوهش و آینده: علی شیرین 
 85351130کارشناس پژوهش  : سیدحسین موسوي          85351141کارشناس مسؤول : سعید فضلی 

 85351143  کارشناس پژوهش: ویدي  ـفریبا ن

  

 ردیف
جهت 

هاي  گیري
 اصلی

 ها و طرح ها عناوین برنامه
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 � �و�ت� 
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 مدیریت و برنامه ریزي استان تهرانسازمان 

 مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آینده نگري
 

 لیست مشخصات شرکت کنندگان

 

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف
شماره 

 شناسنامه
 شماره ملی

 تاریخ
 تولد

محل 
 صدور

مدرك 
 تحصیلی

پست 
 سازمانی

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 و برنامه ریزي استان تهران  سازمان مدیریت

 :  نوع دوره                                                                       : عنوان دوره مورد درخواست
 : مدت ساعت دوره                                                                                                  :نام دستگاه اجرایی  

 

 

 

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

 :تاریخ وامضا                                                                                       :تاریخ و امضا                      

                   ثبت نام گروهیفرم 
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 رانسازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ته

 پژوهش هاي توسعه و آینده نگري مرکز آموزش و

  ي آموزشی کوتاه مدتها دورهفرم استرداد شهریه 
 داوطلب دوره آموزشی                 از  تاریخ                  لغایت                اینجانب            

 .        درخواست استرداد شهریه پرداختی را دارم     به علت                                                  
                             

 شماره حساب بانک شعبه کد شعبه
    

 : تلفن تماس                                                              :          آدرس 

یر
راگ

ف
 

                 

 .مورد تائید است                             به دلیل                                دوره آموزشی               
 امضاء                                                                                         

س 
شنا

کار
ام

ت ن
ثب

 

  .مورد تائید است                 تاریخ فیش                استرداد  به  مبلغ           شماره فیش              
 امضا                                                                                           

س
شنا

کار
 

لی
ما

 
   

 
 ی ابیانه جناب آقاي همائ

 با سالم
  .قابل اقدام است              جدول استرداد شهریه به مبلغ          مراتب درخواستی به استناد ردیف   

 
 ردیف  علت استرداد  مبلغ قابل استرداد 

 1 واجد شرایط نبودن داوطلب مبلغ شهریه% 90
 2 روز قبل از برگزاري دوره 7الی  14انصراف داوطلب از  مبلغ شهریه% 70
 3 روز قبال از برگزاري دوره  15انصراف داوطلب بیش از  مبلغ شهریه% 80

 4 عدم تشکیل دوره  مبلغ شهریه% 100
 5 اضافه پرداختی توسط داوطلب  مبلغ پرداختی 100%
 6 عدم پذیرش  به علت تکمیل بودن ظرفیت کالس مبلغ پرداختی% 100

 
 رییس گروه آموزش و توانمند سازي                                                                   

                                                                                                   امضاء                                                                                               

ي
ساز

ند
انم

تو
 و 

ش
وز

آم
 



 
 

 

 :� مل�وت آ�ما�ھا � �ر�ی یاد �ود و �وى�د � �س �ای �دا دا�ش بیا�وزد و � آن �مل ��د و � دی��ان آ�وزش د�د،

 .�ای �دا آ�و�ت و �ای �دا �مل �د و �ای �دا آ�وزش داد

 )��سالم ع��ه(امام صادق                                                                                                                                               
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