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 یشگفتارپ

ظایف و قدرت انطباق با محیط متغیر ها، توانایی کارکنان در انجام وترین عوامل نیل به اهداف در سازمانیکی از مهم   
اط ارتب ،است ایجاد توانمندی الزم در پرسنل با آموزش و نحوه مدیریت و ارائه آن در سازمان بدیهی باشد.سازمانی میبرون

طور  غییرات سازمانی و محیطی بهشوند تا افراد بتوانند متناسب با تمی های آموزشی سببمستقیم دارد. در واقع اجرای برنامه
ریزی آموزش و بهسازی، کوشش مداوم و برنامه توان گفتهای خود بیفزایند. بر این اساس میاییتوان ثر بر ارتقای کارایی ومؤ

  شده به وسیله مدیریت، جهت بهبود و افزایش سطوح شایستگی کارکنان و در نهایت بهبود عملکرد سازمان است.
 ند. ازتبه عنوان ارکان اصلی جامعه کنونی با آن روبرو هس هاسازمانای است که ترین خصیصهتغییر مهم ،در عصر حاضر   

به مفهوم دگرگونی و تحول در سازمان به منظور فراهم آوردن امکان استمرار فعالیت یا بقای آن با  تغییر ،سازمانیدیگر دیدگاه 
شرایطی بیشتر  در چنین ،استدگی، تنوع و تحول سریع یاصلی یا اولیه آن پیچ شرایطی که ویژگی .توجه به شرایط محیطی است

ع نظران عنوان شده، آموزش و بهسازی منابر صاحبتحلی که توسط بیشحلی برای این مشکل هستند. راهبه دنبال راه هاسازمان
 هاسازماناند تا با هم ترکیب شده از لحاظ علمی نیز فشارهای فرهنگی، اجتماعی، تکنولوژیکی، اقتصادی و سیاسی. انسانی است

ن عوامل تریمهم .های اساسی به طور کل و به آموزش به طور خاص توجه بیشتری داشته باشندرا مجبور نمایند به پتانسیل
کار  عالقه و رضایت از، ر کارها و وظایفمیزان تسهیل د :باشدبه شرح ذیل میبر عملکرد کارکنان ی آموزشی هادورهگذار تأثیر

 ،سازمانی همکاری و تعاملروحیه  ،های روز(توانایی در استفاده از منابع و وسایل)تکنولوژی ،اریرعایت نظم و انضباط ک ،و فعالیت
 کارکنان. در مرد زن و جنس نبود تفاوت بین دو ،افزایش سطح دانش در محیط کار ،ارتقای سطح مهارت شغلی

حل  نو،برای کشف حقایق، دستیابی به دانشپژوهش، فعالیتی است دقیق، منظم و منطقی  آموزش ودانیم گونه که میهمان  
 به منظور توسعه پایدار و اجرایریزی استان تهران سازمان مدیریت و برنامه این اساس های درست، برگیریمسائل و تصمیم

 دولتیسازی کارمندان و بخصوص مدیران به منظور توانمند کارکنان دولت را آموزش ،های کالن خودو ماموریت هاموفق طرح
ارد. با ر دنظ ها مدرونق و تسهیل فعالیتبا انتقال تجربیات،  دانش های مدیریتاز طریق یادگیری آموزشی و برگزاری کارگاه

بر  ای صرفاًمصوب مدیران حرفهآموزشی  هایریزی و اجرای دورههبرنام و عمومی، مدیران ایحرفه عنایت به اهمیت آموزش
 باشد. یها مریزی استانلتی و واحدهای آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامهآموزش مدیریت دو هده مرکزع
 واالستخدام خدمت برای کارکنان جدیدتوجیهی بدو آموزشی هایدوره برگزاری وریزی برنامهجهت  آمادگی کامل مرکزاین   

سازمان اداری و  86/6/99مورخ  181464به استناد بخشنامه شماره  برای اساتید (TOT)تعیین صالحیت عمومی تدریس
  .را دارداستخدامی کشور 

نظران استان تهران برای دستیابی به اهداف فوق از کلیه اساتید و صاحبنگری آیندههای توسعه و مرکز آموزش و پژوهش    
همکاری نموده و خواهشمند است نظرات، انتقادات و های اجرائی، تقاضای و فرهیختگان دستگاه دانشگاهی و کارشناسان

و  مدیریت سازمان نگریآینده و توسعه هایپژوهش و آموزش مرکز سایت پیشنهادات خود را به این مرکز ارسال نمایند.
 ارتباطی کانال(88924884)و نمابر ( 88924882ـ  88924882)هایتلفنو  thmporg.ir نشانی به تهران استان ریزیرنامهب

 باشد.نظران گرامی میاساتید و صاحب اجرایی، هایدستگاه مخاطبین،
 
 

 شفیعی مسعود                    الشتی       آاله رستمان رحمت        
  ريیس سازمان                                 مدير مركز                     
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  نگری                                                                       آیندههای توسعه و مرکز آموزش و پژوهشمعرفی 

 ، 4214قانون استخدام کشوری، مصوب   11ماده  2های آموزشی مستخدمین دولت به استناد تبصره در راستای اجرای برنامه   
« دیریت دولتیممرکز آموزش »با نام4216ای در تیرماه ای برای آموزش مدیریت و فنون اداری، مؤسسهسسهؤمبنی بر تأسیس م

ها و وظایف قانونی های خود را در چارچوب مأموریتاداری و استخدامی سابق کشور تشکیل و فعالیت وابسته به سازمان امور
 .تعریف شده، شروع نمود

خدمت( نخدمت و ضم)بدومدتهای شغلی کوتاههای مرکز آموزش مدیریت دولتی بر روی آموزشسیس، بیشتر فعالیتأپس از ت   
های مدیران، آموزش انتصاب توجیهی مدیریت بدو هایآموزشخدمت کارکنان، ی توجیهی بدوهاآموزشمدیران و کارکنان شامل 

بود، اما در تاریخ  ای اجرایی متمرکز شدهههای مشاغل مشترک اداری دستگاهن خدمت مدیران سطوح مختلف، آموزشحی
 لیسانس در رشته مدیریت دولتیشورای گسترش آموزش عالی کشور، مجوز اولین دوره آموزش بلندمدت در مقطع فوق8/6/4244

ش انهای خود را در جهت ارتقای دبرنامه را برای مرکز آموزش مدیریت دولتی صادر نمود. بعد از آن مرکز آموزش مدیریت دولتی
لف های مختارشد و دکترا در رشتههای بلندمدت در سطوح کاردانی، کارشناسی، کارشناسیای تحت عنوان دورهمدیریت حرفه

 دیریتم ـ اداری مدیریت ـ صنعتی مدیریت ـ شهری عمران مدیریتهای اطالعاتی ـ )مدیریت مالی ـ مدیریت سیستممدیریت
 کشور داریا نظام به مذکور هایرشته در را مختلفی التحصیالنفارغ و نمود ارائه( دولتی مدیریت و بازرگانی مدیریت ـ آموزشی

 .کرد عرضه
                               وزشـآم زمرک تشکیل با و تفکیك، ستادی وظایف از دولتی کشور مدیریت آموزش مرکز اجرایی وظایف کلیه 4238 سال در 

  12 تعداد با 4233 سال در دولتی استان تهران مدیریت آموزش مرکز سازمانی چارت و واگذار آن به تهران استان دولتی مدیریت
 ت علمی ابالغ گردید.عضو هیأ 1معاونت و  2سازمانی و  پست

دنبال ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و تشکیل سازمان ه ب 4264در تیرماه سال   
شورای عالی اداری، مرکز آموزش مدیریت دولتی  2/1/64مورخ  844/42 شماره مصوبه ریزی کشور به استنادمدیریت و برنامه

ریزی وابسته به سازمان برنامه و بودجه در وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور با مؤسسه عالی پژوهش در برنامه
 دیریتم سازمان به وابسته ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش و آموزش عالی مؤسسه وانعن تحت جدیدی مؤسسهیکدیگر ادغام و 

 هایدوره و دش متوقف تقریباً بلندمدت هایدوره برگزاری مذکور مؤسسه گیریشکل با. گرفت شکل کشور سابق ریزیبرنامه و
های ویژه دورهه مشاغل مشترک اداری، ب اجتماعی(، ـ ای فناوری اطالعات، عمومی)فرهنگیهخدمت در زمینهموزشی ضمنآ

 در پژوهش و آموزش مدیریت عنوان استان تهران تحت دولتی مدیریت مرکزآموزش 4264 سال در .بهبود مدیریت قوت گرفت
 4مدیریت و  8معاون و  8سازمانی و  پست 24 تعداد با آن سازمانی چارت گردیدکه ادغام استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان

 )منجمله رئیس مرکز( ابالغ گردید.عضو هیأت علمی
پست  81تهران، ساختار تشکیالتی دفتر آموزش و پژوهش استان تهران با  پس از ادغام سازمان در استانداری 4268در سال                        

شور ریزی کازمان مدیریت و برنامهبا تغییر ساختار و تشکیالت س ت علمی ابالغ گردید.عضو هیأ 1معاون و  8سازمانی شامل 
و نظارت  ریزیمعاونت برنامه )براساس مصوبه شورای عالی اداری( و تبدیل آن به دو معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و

ی ، مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان یکی از واحدها6/6/4266راهبردی و ابالغ تشکیالت سازمانی هر دو معاونت در تاریخ 
وابسته معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در ساختار سازمانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعریف 

 .های نوین دوباره احیاء گردیدشد و بدین ترتیب مرکز آموزش مدیریت دولتی با مأموریت

پس  4291در سال احیا گردید.  4292آبان  49در  کشور ریزیبرنامهبا روی کار آمدن دولت تدبیر و امید سازمان مدیریت و      
با  استان تهراننگری آیندههای توسعه و ریزی استان تهران، مدیریت مرکز آموزش و پژوهشاز احیای سازمان مدیریت و برنامه

 سازیدولت مبنی بر کوچكبا توجه به سیاست کارشناس( تشکیل گردید.  1 ئیس گروه ور 8 )یك مدیر وپست سازمانی 3
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ها مانرسانی به سازدر حال خدمت ریزی استانمدیریت و برنامهزمان تشکیالت، این مجموعه نیز با ساختار جدید زیر مجموعه سا
  باشد.های دولتی میو دستگاه

 

 نگریهای توسعه و آیندهشرح وظایف مرکز آموزش و پژوهش

و  های سازمان مدیریتها و مدیریتنیازهای پژوهشی خاص استان با هماهنگی معاونتطالعه و بررسی به منظور شناسایی ـ م4
 ریزی استان.برنامه

                                                  های اجرایی ملی و استانی ترجیحاًریزی استان و سایر دستگاههای ارجاعی از سوی مدیریت و برنامهنجام مطالعات و پژوهشاـ 8
 ت.سپاری به مراکز واجد صالحیبرونرویکرد  با   
ر کید بأهای اجرایی مستقر در استان با تدر سطح دستگاهنگری آینده، فناوری و ری و انجام مطالعات و امور پژوهشاهبـ ر2

 های ابالغیها و...( برای حل مسائل استان در چارچوب سیاستپژوهشگاهها و )دانشگاهبرداری حداکثری از منابع موجودهبهر
 ریزی کشور و استان.از سازمان مدیریت و برنامه

 نگری در سطح ملی.های توسعه و آیندهپژوهشمکاری با مرکز ـ ه1
ای هیزی استان شامل معاونترهای سازمان مدیریت و برنامهها و مدیریتمکاری و مشارکت آموزشی و پژوهشی با معاونتـ ه4

ستان نظران اهای تخصصی و صاحبهماهنگی برنامه و بودجه و توسعه مدیریت و منابع انسانی و امور فنی و اجرائی و انجمن
 ستانا سرزمین آمایش مطالعات  مدت ومدت و کوتاهمدت توسعه و میانهای بلندرنامهتدوین ب و شورای نظارت استان در امور

 و مدیریت منابع انسانی و امور فنی و اجرائی و .... . اداری تحول هایبرنامه و
 نظران و اندیشمندان علمی در سطح استان و کشور.الش در جهت جلب همکاری صاحبـ ت8
 اضی بههای متقمؤسسات یا سازمان ها و کشور و سایرریزی استانرائه نتایج پژوهش انجام شده به سازمان مدیریت و برنامهـ ا3

 ها.نظور استفاده از نتایج پژوهشم
                     )مطابقای دولتی و عمومی مستقر در استانهخدمت کارکنان و مدیران دستگاهطالعه و بررسی نیازهای آموزشی ضمنـ م6

 .ریزی استانرئیس سازمان مدیریت و برنامهها پس از ابالغ توسط زهای استان( و پیشنهاد جهت تصویب و اجرای آننیا
 وریـدیریت خدمات کشقانون م 4های دولتی و عمومی مشمول بند سازی منابع انسانی دستگاهریزی و اجرای توانمندرنامهـ ب9
  ها وتـسیاسها و اجرای یابی دورهـستقر در استان و ارزشـهای اجرائی متگاهـندان دسـخدمت کارممنـض وزشـاز طریق آم   

  ریزی کشور و استان های اعالم شده از سوی سازمان مدیریت و برنامههای آموزش کارمندان آنها بر اساس سیاستمشیخط   
 نگری کشور. های توسعه و آیندهآموزش و پژوهش و مرکز

 های اجرایی مستقرآموزش مدیران دستگاهمدت در زمینه سامانه های کوتاههای ساالنه آموزشریزی و اجرای برنامهرنامهـ ب42
 ر استان .د     

 های کوتاه مدت در زمینه آموزش شغلی و فرهنگی اجتماعی.های ساالنه آموزشریزی و اجرای برنامهرنامهـ ب44
 .جدیداالستخدام مدت در زمینه آموزش توجیهی بدوخدمت کارکنانهای کوتاههای ساالنه آموزشریزی و اجرای برنامهنامهـ بر48
 خدمت کارکنان دولت در استانهای ضمنسسات خصوصی متقاضی برگزاری آموزشؤید و نظارت بر مراکز و متأیرسی، ـ بر42

 )اعتبار سنجی(.ریزی کشورهای ابالغی سازمان مدیریت و برنامهچارچوب سیاست در    
 اجرایی. هایدستگاههای آموزشی با مکاری در ارزیابی، اثر بخشی دورهـ ه41
 ایهی آموزشی مصوب به مبادی ذیربط و پیشنهاد دورههادورهمنظور اصالح و بازنگری محتوا و سرفصل ه ائه پیشنهاد بـ ار44

 دید مورد نیاز استان.ج     
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 کان تعاملـام سپاری شده وی آموزشی برونهادورهدولتی در زمینه صدور گواهینامه سسات دارای مجوز غیرؤمکاری با مـ ه48
 یهای اجرائخدمت کارمندان دستگاههای ضمنسسات در برگزاری دورهؤافزاری این مافزاری و نرمو استفاده از امکانات سخت    

 مابین.بر اساس تفاهمات فی    
 خدمت کارکنان و اعالم نتیجه به مبادی ذیربط.های آموزشی ضمننجام نظارت بر حسن اجرای دورهـ ا43
 طح ـمدت و ایجاد بانك اطالعات اساتید در سوزشی کوتاهـهای آمس در دورهـادان توانمند برای تدریذب استـقدام برای جاـ 46

 استان.     
 ط ـبا مراجع ذیربهای خاص استان در سطح ملی ، سمینارها و گردهمائیانجام همکاری در اجرای میزگردها رائه پیشنهاد وـ ا49
 تان.ریزی اسهای علمی و پژوهشی استان با ابالغ ریاست سازمان مدیریت و برنامه، سمینارها و گردهمائیمیزگردهاو اجرای     
  سازی منابع انسانی وزی کشور در خصوص آموزش و توانمندریهای مورد نیاز سازمان مدیریت و برنامههیه و ارائه گزارشـ ت82
 .های کاربردیپژوهش    
 در هک پژوهشی هایفعالیت و خدمت کارمندان دولت(منـ)ضوزشیـهای آمها و فعالیته برنامهحسن اجرای کلیظارت بر ـ ن84
 .باشدمی اجرا حال در استان سطح     
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 آن هایمعرفی اجمالی نظام آموزش کارمندان دولت و اصالحیه
به منظور آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مذکور،  8کشوری و ماده  مدیریت خدمات قانون 46در اجرای ماده     

 «ی اجراییهادستگاهنظام آموزش کارمندان »، دولت کارمندانبینش و مهارت  سازی و ارتقای سطح دانش،توانمند
 22/4/4292مورخ  4621/822قالب بخشنامه شماره توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در 

های برای اجرا ابالغ گردید و متعاقباً برخی از موارد طی اصالحیه الذکرفوق ی اجرایی مشمول قانونهادستگاهبه تمام 
، 41/4/4291مورخ  62236)فناوری اطالعات(، 82/44/4292مورخ 414299 ،41/44/4298مورخ 46649/98/822شماره

 به نظام مذکور افزوده یا اصالح شده است. 88/24/4298مورخ 4224886و 29/48/4291ورخ م291341
 

 نکات برجسته بخشنامه و نظام آموزش کارمندان دولت

 قرار داشته و شرکت کارمندان نظام آموزشی تمامی کارمندان رسمی و پیمانی)اعم از مدیران و کارکنان( در شمول اینـ 
ی آموزشی موضوع این نظام بر اساس مفاد این بخشنامه و نیاز دستگاه اجرایی، الزامی هادورهقرارداد کار معین نیز در 

 است. 
)موضوع بخشنامه شماره بر اساس نظام قبلی آموزش کارکنانمصوب طی شده توسط کارمندان ی هاآموزشـ 

ی هاآموزش. نحوه احتساب است( و مقررات مربوط، در چارچوب این نظام قابل احتساب 86/48/4262مورخ 88441/424
ی نظام آموزش کارمندان مشخص و ابالغ خواهد هادستورالعملبا این نظام در  هاآنطی شده توسط کارمندان و تطبیق 

 شد.
 
 های کالن آموزش کارمندان دولت هدف 

  ؛های متصدیان مشاغلاز طریق توسعه دانش و مهارت دولتی خدمات در ارائه اثربخشی و کارایی افزایش ـ 4

 ؛کارمندان دولت و مهارت توانایی دانش سطح افزایش از طریق دولتی بخش انسانیسرمایه  کیفی ارتقاء سطح ـ 8

 ؛های اسالمینسبت به ارزش افزایش سطح باور و اعتقادات کارکنان و مدیران ـ 2

 ؛یو اجتماعدر ابعاد مختلف فرهنگی  دولت کارمندان عمومی هایآگاهی توسعه ـ 1

  ؛مدیریتی و وظایف اهجهت ایفای مؤثر نقش و توسعه مدیران توانمندسازی ـ 4

 ؛های شغلی باالترارتقاء به ردهبرای  شغلی از بعد دانش، مهارت و شایستگی دولت کارمندان سازیآماده ـ 8

  ؛های انسانی و کرامت انسانی و بهبود روابط انسانیو فرهنگ سازمانی بر مبنای ارزشتوسعه اخالق اسالمی  ـ 3

 
 راهبردهای آموزش کارمندان دولت 

  ؛راهبردی سازمانیهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی با اهداف ایجاد نگرش راهبردی و همسوسازی برنامهـ 4

  ؛تعاملی ـ رویکرد فرآیندی به عنوانی و تعامل بین عناصر فرآیند آموزش کپارچگیجاد یـ ا8

های آموزشی و یادگیری با نیازهای آموزشی شغلی و سازمانی و اجتناب از ها و فرصتیجاد تناسب بین برنامهـ ا2

  ؛ضرورهای غیرآموزش

 ؛عنوی، مادی، مهارتی و دانشی کارکنان به صورت خود کنترلییجاد انگیزه خودسازی و رشد مـ ا1

  ؛سازی و ارتقاء سرمایه انسانی از طریق آموزشرتقاء سطح باور و اعتقاد مدیران به توانمندـ ا4
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نظام آموزش کارکنان  

جدید

توجيهي و تصدی شغل 

بدو خدمت
آموزش های شغلي

ویژه کارمندان استخدام  

آزمایشي

ارتقاء شغلي

تمدید قرارداد کار معين

کوتاه مدت خارج از کشور

آموزش های فرهنگي و 

عمومي

فرهنگي و اجتماعي

توانمندی های اداری

عمومي فناوری اطالعات

آموزشهای مدیران

تعالي معنوی مدیران

تعالي حرفه ای مدیران

 ؛های آموزشی و یادگیری در سطوح مختلف ها و فرصتفزایش اثربخشی برنامهـ ا8

  ؛برون سازمانی در تعیین و تأمین خدمات آموزشیهای درون و ستفاده از منابع و ظرفیتـ ا3

 ؛هاآموزشالمللی در مدیریت و راهبری فرآیندی اربرد استانداردهای ملی و بینـ ک6

  ؛های نوین مدیریت برای اجراء و ارزشیابی آموزشیآورفنها و ها، روشستفاده از رویکردها، مدلاـ 9

 ؛هاآناساس توانمندی اجرایی ر ی اجرایی بهادستگاهگذاری اختیارات مدیریت آموزش به ـ وا42

  ؛مدت و کاربردیهای کوتاهتمرکز بر رویکرد آموزشـ 44

 .های آموزشیدورهاز عملکرد  بازخوردی اجرایی و اخذ هادستگاههای آموزشی نظارت بر فعالیتـ 48

 
 

 
 

 هاي كارمندان و مديرانساختار آموزش
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 خدمت( و تصدی شغلبدوهای توجیهی)آموزش ـ1

دستگاه  و وظایف کارمندان جدیداالستخدام با اهداف آشنا ساختن ـ4 :گردد که با دو هدفمی یی اطالقهاآموزش به     
 یط، محلیو شغفردی  کشوری، حقوق مدیریت خدمات استخدامی، کلیات قانون و مقررات ، قوانینهاآن خدمت اجرایی محل

)دانش، مهارت و نگرش( مورد نیاز ی شغلیهاییتواناایجاد  ـ8اداری و نظام  ایراناسالمی جمهوری ی نظام قانون اساسکار، 

 .گردددر بدو ورود به خدمت طراحی و اجرا می )رسمی، پیمانی و قراردادی(شغل توسط کارمندان جدیداالستخدامبرای تصدی 
 باشد.ها میاالستخدام منوط به طی این آموزشارکنان جدیدصدور حکم کارگزینی ک

ی اجرایی موظفند به منظور افزایش هادستگاه ،اصالحیه نظام آموزش كارمندان دولت 4ماده همچنین براساس      

 ( نظام4/4)های شغلی و کاربردی کارشناسان مشاغل اختصاصی خود، بر اساس بندظرفیت کارشناسی و بهبود شایستگی
های تربیت کارشناسان نسبت به طراحی و تدوین برنامه خدمت(،ی تصدی شغل بدوهاآموزش)موضوع آموزش کارمندان

تصدی استخدام و بدوها در کمیته راهبری آموزش برای کارمندان بدومشاغل اختصاصی اقدام نموده و پس از تصویب برنامه
های تربیت کارشناسان بایستی حداکثر تا پایان سال اول ورود به خدمت مهبرنا شغل)در صورت تغییر شغل( آن را اجرا نمایند.

 افراد و تا شش ماه اول تصدی شغل جدید اجرا شود. 

 
 های شغلی آموزشـ 2

های ارتقاء آموزش ـ8های ویژه کارمندان استخدام آزمایشیآموزشـ 4شوند: های شغلی به چهار دسته تقسیم میآموزش     
 مدت خارج از کشورهای کوتاهآموزش ـ1های تمدید قرارداد کار معین آموزش ـ2شغلی 

شود که به منظور ایجاد دانش، مهارت و نگرش می اطالق هاییآموزش های ویژه کارمندان استخدام آزمایشی: بهآموزشـ 4ـ8
ی ها برای تبدیل وضع استخدام آزمایشموزششود و طی این آه میر طول دوران استخدام آزمایشی ارائشغلی کارکنان آزمایشی د

 است. قطعی، الزامی به رسمی
های شغلی)دانش، مهارت و نگرش( مورد نیاز شود که تواناییهایی اطالق میبه آموزشهای ارتقاء شغلی: آموزش ـ8ـ8

نماید طول مسیر شغلی فراهم می کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین را به منظور انجام صحیح وظایف شغل و ارتقاء در
  ست.هامعین منوط به طی اين آموزشكار و تمديد قرارداد پیمانی و قرارداد  هاآنارتقاء شغلی و 
)دانش، های شغلیبه منظور ایجاد تواناییگردد که می یی اطالقهاآموزش بهمعین: ر های تمدید قرارداد کاآموزش ـ2ـ8

 گونه كاركنان منوطتمديد قرارداد اين. گرددبرای کارمندان قرارداد کار معین طراحی و اجرا میمهارت و نگرش( مورد نیاز 

 هاست.به طی اين آموزش
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 یو عمومهای فرهنگی آموزش ـ3

 د: نشومی زیر تقسیم سه دسته ی بهو عمومهای فرهنگی آموزش    

، معنوی،  اخالقی ایلـمنظور رشد فض به شود کهیـم اطالق هاییوزشـآم به :و اجتماعی های فرهنگیوزشـآم ـ4ـ2
 .شودمی ارائه اداری و مدیران در نظام کارمندان انسانیروابط  سازیو بهینه سازمانی پذیریفرهنگ

مهارت و نگرش  دانش، منظور افزایش به گردد کهمی اطالق هاییآموزش به اداری: هایهای توانمندیآموزش ـ8ـ2
 ود. شهای فردی طراحی و اجرا میعمومی مرتبط با مأموریت و وظایف عمومی دولت و دستگاه اجرایی و یا توانمندی

زی ریبرنامه صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و41/4/4291بر اساس بخشنامه مورخ    
لی آزمایشی، ارتقاء شغ ویژه کارمندان استخدام، شغلی)خدمتی آموزشی بدوهادورهتوانند ی اجرایی میهادستگاهکشور 

نگری توسعه و آینده هایپژوهش ی فرهنگی و عمومی را رأساً و یا از طریق مرکز آموزش وهاآموزشو تمدید قرارداد(، 
 شده توسط سازمان مدیریت صالحیت ییدسسات تأها و مؤسسات آموزش عالی و مؤو واحدهای استانی، دانشگاه کشور

 ریزی و اجرا نمایند.برنامه سسات،ؤیید شده برای مها با توجه به حیطه تأریزی کشور و استانو برنامه
های کارکنان را در حوزه گردد که توانمندیهایی اطالق میبه آموزش های عمومی فناوری اطالعات:آموزش ـ2ـ2

معاونت توسعه  41/24/4291مورخ  68999دهد. بر اساس بخشنامه شماره میفناوری اطالعات در سطح عمومی ارتقاء 
ها، از آنجا ریزی استان)وقت( به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورازمان مدیریت و برنامهمدیریت و سرمایه انسانی س

 822888/4922ه شماره ، موضوع بخشنام(ICDL)گانه فناوری اطالعاتهای هفتکه تمامی کارکنان دولت باید مهارت
، را در سنوات قبل گذرانده باشند و شرط الزم برای افراد جدیداالستخدام نیز داشتن گواهی و مهارت 28/44/4264مورخ 

ی های اجرایی وجود نداشته و کارمندانها توسط دستگاهباشد، لذا نیازی به ادامه برگزاری این دورهالزم در این خصوص می
 های مذکور دارند، باید از طریق خودآموزی نسبت به فراگیری آن اقدام نمایند.هکه نیاز به طی دور

 82/44/4292مورخ  414299توانند به استناد بخشنامه شماره های اجرایی میبر اساس بخشنامه مذکور، دستگاه    
 با کار اداری و ایهای حرفهتحت عنوان مهارت« ج»بند  4پیشرفته موضوع کد  ICDLنسبت به تعریف و اجرای دوره 

 واندتمی دوره این ارزیابی نمایند. اقدام خود کارکنان برای آموزشی، هایسرفصل از یکی عنوان به ساعت( 88)رایانه
 رایب مکلفند اجرایی تگاهدس شود. انجام آموزش مجری مؤسسه خود یا شده صالحیت تأیید موجود آزمون مراکز توسط

 نمایند. استفاده شده صالحیت تأیید مدرسین از اطالعات فناوری هایدوره کلیه برگزاری
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  های مدیرانآموزش -4

و  بهبود نگرش هایدر زمینه ی مدیراناحرفهتعالی معنوی و  در راستای گردد کهمی اطالق هاییآموزش به     

راحی ط «سامانه و برنامه آموزش مديران»چارچوب در  و فنی ، ادراکیانسانی هایمهارت عهافزایی و توسبصیرت

ها بر اساس برنامه آموزش مديران براي انتصاب، ارتقاء و تمديد مدت طی اين آموزشگردد. و اجرا می

 شوند:بندی میهای مدیران به دو بخش زیر طبقهآموزشاست. اي الزامیمديريت حرفه
 ای مدیرانتعالی حرفهـ ب     تعالی معنوی مدیرانـ الف 

 

 معرفی سامانه آموزش مدیران 
و بند  22/4/4292مورخ  4621/822بخشنامه شماره  2قانون مدیریت خدمات کشوری و بند  48در اجرای ماده      

توسط  28881/92/822بخشنامه شماره طی  44/48/4292/ نظام مذکور سامانه و برنامه آموزش مدیران در تاریخ 1/4
 )وقت( ابالغ شده است.یریت و سرمایه انسانی رییس جمهورمعاونت توسعه مد

 ای از اهم این سامانه عبارت است از:چکیده
 اهداف

با     انآن هایتوانائی ساختن و متناسب مدیران و ادراکی ، انسانیفنی هایارتقاء و تعالی معنوی و توسعه مهارت( الف

 .تیهای مدیریو ارزشیابی و نقش ، نظارت، هدایت، سازماندهیریزیبرنامه هایدر زمینه آوریو فن دانش یشرفتپ

 جدید. هایمسئولیت پذیرش کارمندان برایو ی احرفه مدیران ساختن ( آمادهب
 

 سامانه آموزش مدیران
ای و سیاسی های اجرایی آموزش و تربیت مدیران حرفهاهداف، ساختار و روشمنظور از سامانه آموزش، مجموعه     

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

 شود.ی مدیران در دو بخش تربیت مدیر و آموزش مدیران طراحی و اجرا میراهبردهای آموزش
به منظور  کهشود می ای اطالقهای آموزشی و توسعهمجموعه برنامه به 1برنامه تربیت مديران)قبل از انتصاب(:ـ 

 شود.می ای طراحی و اجراهای مدیریت حرفهپرورش و توسعه کارشناسان و مدیران مستعد ارتقاء به پست

 در راستای که شودمی ای اطالقتوسعه هایها و فعالیتمجموعه آموزش به انتصاب مديران:هاي حینآموزش ـ

، و فنی ، ادراکیانسانی هایمهارت افزایی و توسعهو بصیرت بهبود نگرش هایدر زمینه ی مدیراناحرفهتعالی معنوی و 

                                                           
ــاس بند   4 ــماره  -8-4براس ــنامه ش ــتگاه یر 21/44/4298مورخ  4843282بخش ــور، دس ــتخدامی کش ــازمان اداری و اس های اجرایی موظفند یس محترم س

وبه موضوع مصهای اجرایی یران را براسـاس شـرایط مندرج در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دسـتگاه   دهای عمومی مدیریتی کارمندان و مشـایسـتگی  
شـورای عالی اداری، قبل از انتصـاب و یا ارتقاء به سطوح بعدی مدیریتی از طریق کانون ارزیابی مورد سنجش قرار    4/9/4292مورخ  44644/92/828شـماره  

 دهند.
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ها بر اساس سامانه . طی این آموزششودای و سیاسی اجرا میدیریتی مدیران حرفهطراحی و در دوران تصدی پست م

 است.ای الزامیو برنامه آموزش مدیران در طول دوره خدمت مدیریتی مدیران سیاسی و حرفه

و سازندگی معنوی برای افراد است که از طریق افزایش  های خودسازی، رشد اخالقید زمینهایجا تعالی معنوي:ـ 

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

های ستگیشای مدیریتی وهای نقشها، افزایی و توسعه مهارتهای بهبود نگرش و بصیرتایجاد زمینه اي:تعالی حرفهـ 

  .یف مدیریتیالزم برای انجام وظا

مدیریت  هایاستثناء سمتی اجرایی، به هادستگاههای مدیریتی و سرپرستی تمامی عناوین پست :ايمديران حرفهـ 

  شوند.ای تلقی میقانون مدیریت خدمات کشوری و همتراز آنان، مدیران حرفه 34سیاسی موضوع ماده 

های اجرایی نظیر مدارس، واحدهای عملیاتی یا اجرایی دستگاهشامل مدیران آن دسته از  اي عملیاتی:مديران حرفهـ 

ای و مراکز نگهداری معلولین هستند که تولید، تأمین و ارائه ها، مراکز فنی و حرفهها، موزهها، ورزشگاهبیمارستان

 خدمات اصلی و نهایی دستگاه را به عهده دارند.

های ها، بخشداران و معاونین آنها، و سمتسای گروهتان، رؤشامل رؤسای ادارات، سرپرس :اي پايهمديران حرفهـ 

  .مدیریتی هم سطح

ات سسمؤ ها وسازمانرؤسای شامل مدیران کل و معاونین، فرمانداران و معاونین، معاونین  :اي میانیمديران حرفهـ 

 .سطحهای مدیریتی همدولتی، مراکز مستقل و سمت

ها و موسسات دولتی، مراکز مستقل و سای سازمانؤها، رعامل شرکت شامل مدیران :اي ارشدمديران حرفهـ 

 .سطحهای مدیریتی همسمت

مورخ  8812/828نامه شماره تصویب 1و  2کلیه کارشناسانی که شرایط ماده  كارشناسان در مسیر ارتقاي شغلی:ـ 

اطالعات مدیران دستگاه ثبت شده  ای را داشته و فهرست آنان در بانكانتخاب و انتصاب مدیران حرفه 82/22/4292

 شود.و یا می

ای در سطوح قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران حرفه 34تمامی مدیران سیاسی موضوع ماده  دامنه شمول:ـ 

 82/2/4292مورخ  8812/828نامه شماره تصویب 1و  2گانه پایه، میانی و ارشد و همچنین کارشناسان موضوع مادهسه

 شود.)موضوع انتخاب و انتصاب مدیران( مشمول سامانه و برنامه آموزش مدیران میاداریشورای عالی 
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 ایهای آموزشی مدیران حرفهبرنامه

 

 ارشد میانی پايه هاي آموزشی قبل از انتصاببرنامه

مدیران های آموزشی دوره
 هابراساس شایستگی

 های عمومی مدیریتهای شایستگیآموزش
 اساس نتایج حاصل از ارزیابی در  بر

 شود.مشخص میها کانون
 های اختصاصی مدیریتهای شایستگیآموزش

 ارشد میانی پايه انتصاب مدیرانهای آموزشی حینبرنامه

 ی آموزشیهادوره
 مشترک مدیران

 98 448 422 های آموزشی تخصصی مدیریتدوره

 426 426 98 های تعالی معنویآموزش

    ی()دستگاههای آموزشی اختصاصی سطح پیشرفتهدوره

 

  2های اجراییبرنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه

ی گرایدانش»العالی( مبنی بر)مدظلهام اداری ابالغی مقام معظم رهبریهای کلی نظتسسیا( 1بند)در راستای اجرای   

ریت ( قانون مدی444)ماده 44و به استناد بند « مدیرانسـاالری مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقاء  و شـایسـته  

برنامه مدیریت سرمایه انسانی نقشه  3 ( قانون یاد شده و نیز تکلیف مقرر در بند48)خدمات کشـوری و در اجرای ماده 

ه ب توســط رئیس جمهور محترم «های اجراییبرنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دســتگاه»م اداری، راه اصــالح نظا

 ابالغ شده است. 82/4/4292مورخ  482/92/828شماره

 تعاريف

ی هاستگاهدنیاز  ای موردهای عمومی مدیریت به منظور پرورش و توسعه مدیران حرفهفرآیند توسعه شایستگی برنامه:ـ 

 است.اجرایی 

شود که به یك شده از سوی معاونت اطالق میهای تعیینها و نگرشای از دانش، مهارتبه مجموعه شايستگی:ـ 

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

 آمیز انجام دهد.موفقیت

ها و ارزیابی وضع موجود افراد، کمبودهای اساس شایستگی ای است مستند که برگارهن :(Profile)نیمرخ شايستگیـ 

 دهد.های مدیریتی و یا ارتقاء به سطوح باالتر، نشان میدانشی، مهارتی و نگرشی آنان را برای آمادگی پذیرش پست

                                                           
 شورای عالی اداری 4/9/4292مورخ  44644/92/828شماره نامه تصویب 8
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ی و د که طی فرآیندی رسم)دولتی و غیردولتی( توسط معاونت هستنشدهمراکز تأیید صالحیت  كانون ارزيابی:ـ 

بالقوه  های کارمندان و تعیین میزان توانها و ابزارهای مورد تأیید معاونت نسبت به ارزیابی شایستگیبرمبنای شاخص

 نمایند.های مدیریتی اقدام میآنان برای احراز پست

ا، هها، موزهها، ورزشگاهارستانی اجرایی نظیر مدارس، بیمهادستگاهآن دسته از واحدهای سازمانی  واحد عملیاتی:ـ 

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

 عهده دارند.

ق گیرند، اطالی اجرایی که در زمره تعریف واحد عملیاتی قرار نمیهادستگاهبه آن دسته از واحدهای  واحد ستادي:ـ 

 شود.می
ر های مدیریت سیاسی مندرج دی اجرایی به استثناء پستهادستگاههای مدیریتی تمامی پست اي:مديريت حرفهـ 

 یقانون مدیریت خدمات کشور 34ماده 

 2ایحرفه های عمومی مدیراندستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی
ی و مدل استگی عمومی مدیران حرفهای، توسعه شایحرفه های عمومی مدیرانبراساس این دستورالعمل شایستگی    

 ای معرفی شده است.شایستگی عمومی مدیران حرفه
 

 موزشیآی هادورهدستورالعمل نحوه احراز صالحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان 

 سازمان اداری و استخدامی کشور 29/8/97مورخ  464184کارکنان دولت بخشنامه شماره 

( 4)ماده موضوع نظام آموزش کارمندان دولت( و)22/24/4292مورخ 4621/822شماره  ( بخشنامه1دراجرای بند)    
به منظور ایجاد بسترهای  و41/44/4298مورخ  46649/98/822اصالحیه نظام آموزش کارکنان موضوع بخشنامه شماره 

 نحوه احراز"دستورالعمل آموزشی کارکنان دولت،های مدرسان واجد صالحیت تدریس در دوره مندی ازالزم برای بهره

 گردد.برای اجرا  ابالغ می "ي آموزشی كاركنان دولتهادورهصالحیت تدريس و اجراي برنامه تربیت مدرسان 
پس از دریافت فایل بخشنامه، در صورت مراجعه و  thmporg.irمتقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت 

 34222182ن تلف گی و کسب اطالعات بیشتر با شمارهنام اقدام نمایند. )جهت هماهنسبت به ثبتدارا بودن شرایط الزم ن
 تماس گرفته شود.(آقای خداداده 

 

 

 

 

                                                           
 سازمان اداری و استخدامی کشور 21/44/4298مورخ  4843282شماره  بخشنامه 2
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 ی آموزشی تربیت مدرسهادورهعناوین 

 میزان ساعت عنوان دوره رديف

 1 آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط  4

 1 شناخت نظام اداری ایران  8

 6 )تدریس(فنون آموزشی ها وروش  2

 6 ارزشیابی آموزشی های سنجش وروش  1

 6 تکنولوژی آموزشی  4

 22 جمع
 

 

 نکات مهم بخشنامه اصالحات نظام جديد آموزش كاركنان دولت 
سرمایه  هییدیه کمیتتأهای شغلی، باید رتبههای آموزشی کارکنان برای ارتقاء در های اجرایی در احتساب دورهدستگاهـ 4

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

های کارکنان دولت از یید صالحیت شده موظفند برای ارائه آموزشسسات تأهای اجرایی و مراکز و مؤهدستگاـ 8

 نامه صالحیت تدریس دارند استفاده کنند.مدرسانی که گواهی

های آموزشی ساالنه خود را به تفکیك ستاد و واحدهای استانی، بر های اجرایی موظفند مشخصات برنامهدستگاهـ 2

های تگاهدس های آموزشی ساالنهدستورالعمل تهیه و تصویب برنامه»بینی شده درمات و فرآیندهای پیشاساس الزا

، پس از تصویب کمیته 41/44/4298مورخ  46649/98/822بخشنامه شماره  «8شماره »موضوع پیوست« اجرایی

ستخدامی و ا نی، جهت ارزیابی به سازمان اداریسرمایه انسانی دستگاه با امضای باالترین مقام مسئول نیروی انسا

 کشور ارسال نمایند.

 یی مکلفند بر اساسهای اجرانامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاهآیین 2به استناد ماده ـ 1

های سرانه ابالغی، اعتبارات آموزشی و بهسازی منابع انسانی را تعیین و در ریزی ساالنه آموزشی و شاخصبرنامه

 بینی نمایند.بودجه سنواتی دستگاه پیش

سازمان اداري و استخدامی كشور با عنايت  22/5/63مورخ1225231به استناد بخشنامه شمارهـ 4

شی هاي موردنظر و ارتقاء اثربخشايستگیهاي مديريتی عمومی مديران مبتنی بر اهمیت آموزشبه 

ی هاي اجرايها از طريق استفاده از محتوا و مواد آموزشی استاندارد در كلیه دستگاهاجراي اين دوره
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 اي صرفاً بر عهدههاي آموزشی مصوب مديران حرفهريزي و اجراي دورهبرنامهسطح ملی و استانی، 

گري سازمان نهاي توسعه و آيندههاي آموزش و پژوهشمديريتمركز آموزش مديريت دولتی و 

خدمت بر عهده هاي آموزشی توجیهی بدوو اجراي دوره، هااستانريزي مديريت و برنامه

هاي توسعه و هاي آموزش و پژوهشهاي اجرايی، مركز آموزش مديريت دولتی و مديريتدستگاه

 باشد.ها میريزي استانزمان مديريت و برنامهنگري ساآينده

 

 هاي انگیزشی آموزشو كارهاهاي آموزشی، امتیازات و ساز نامهگواهی
 شوند: بندی میبه دو دسته زیر طبقه های آموزشینامهگواهی 

 به مدتکوتاه آموزشی هایپودمانها یا از دوره هر یك در پایان هایی کهنامهگواهی: نوع اول هاينامهگواهی ـ1
  گردد.اعطا می کنندگانشرکت

سانس دیپلم، لیتوانند از مزایای استخدامی نظیر فوقهایی که دارندگان آن مینامهگواهی :هاي نوع دومنامهگواهیـ 2
 لیسانس، برخوردار شوند.و فوق

 نامهگواهیباشد و ( می4)تخصصی ـ پژوهشی سطحرتی، تخصصی و آموزشی نوع دوم: مها نامهگواهیسطوح  ـ4ـ8
 1شود.( از نظام آموزش کارمندان دولت حذف می8)تخصصی ـ پژوهشی سطح

)به عنوان مدرک پایه( و دیگر در صورت دارا بودن مدرک تحصیلی رسمی با ارزش علمینوع دوم  نامهگواهیاعطای  ـ8ـ8
 پذیر است.کارمند امکاندر طول خدمت برای هر صرفاً یك بار شرایط الزم 

های نوع دوم در تمام سطوح مهارتی، تخصصی و تخصصی ـ پژوهشی از تاریخ ابالغ این نامهگواهیصدور  ـ2ـ8

منوط به شرکت افراد واجد شرایط در آزمون  14/11/1262مورخ  11116/62/222بخشنامه شماره 

 جامع و کسب حد نصاب امتیاز الزم است.
عمومی مصوب فرهنگی و های تواند آموزشنوع دوم می نامهگواهیها برای اخذ کل آموزش پنجمحداکثر یك ـ1ـ8

 باشد.
 آموزشی نوع دوم قابل احتساب نیست. نامهگواهیاستخدام برای های توجیهی بدوآموزش ـ 4ـ8

 

 

 

 

 

                                                           
 41/44/4298مورخ  46649/98/822اصالحیه نظام آموزش کارمندان دولت به شماره  48ماده  4
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 های نوع دومنامهانواع گواهی

  ـ پژوهشی تخصصی تخصصی مهارتی مدارک و شرايط اخذ مدرک نوع دوم

 لیسانس دیپلمفوق متوسطه دیپلم مدرک تحصیلی پایه

 ساعت 482 ساعت 822 ساعت 822 حداکثر آموزش قابل قبول در یك سال

 ساعت 482 ساعت822 ساعت 812 نصاب ساعات آموزش عمومی و فرهنگی حد

 ساعت 812 ساعت 622 ساعت 982 نصاب ساعات آموزش شغلی/مدیران حد

 ساعت 622 ساعت 4222 ساعت 4822 )بدون احتساب سطح قبل(ساعات آموزشکل 

 سال 4 سال 4 سال 8 ی زمانی حداقلطی آموزش در دوره

 تحقیقات و پیشنهادها، ابتکارات، مقاالت
 )با تایید کمیته راهبری...(

 ساعت قابل قبول و کسر از کل 822تا 

 دارد دارد دارد آزمون جامع

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

همتراز شدن مزایای اخذ مدرک نوع دوم با مدارک 
 دانشگاهی

فوق دیپلم 
 نی(کاردا)

 لیسانس
 )کارشناسی(

 لیسانسفوق
 ارشد()کارشناسی
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 های نوع دومنامهفرآیند اجرایی صدور گواهی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ی اجراییهادستگاهمراحل آموزش در 
 گردد.ها و تعیین اهداف میشامل تدوین استراتژی سیاستگذاري: الف(

 گردد. چه کسی باید آموزش ببیند؟ چه نوعشامل تعیین نوع و مقدار آموزش به تفکیك پرسنل می سنجی:ب( نیاز
 ؟الزم استآموزشی برای رفع نیاز در داخل و خارج سازمان 

شامل تمامی اطالعات موجود در یك دوره آموزشی و چگونگی اجرای آن است که عبارتند از:  ج( طراحی آموزشی:
            فناوری آموزش ـ4محتوای آموزش  ـ1اهداف آموزشی  ـ2آموزشی های سرفصل ـ8آموزشی تعیین عناوین ـ4
 .ویژگی مدرسان ـ9روش ارزشیابی   ـ 6کنندگان  شرایط شرکت ـ3روش آموزش  ـ8
 و را، منابع مورد نیازـبندی اجها، زمانکنندگان، روشبرگیرنده اهداف، انتظارات، شرکت در وزشی:ـريزي آمبرنامهد( 
 های ارزشیابی است.مالک    
  آموزش آموزش، حینقبل از های آموزشی)م برای اجرای برنامههای الز: شامل پشتیبانی( مديريت اجرايی آموزشه

 گردد. پس از آموزش( می و
 های ازنداردتاـها و اسگیری نتایج آموزش از طریق مالکشامل اندازه و( ارزشیابی و پايش و بهبود فرآيند آموزش:

وری  هرهبهبود عملکرد کارکنان و یا افزایش گذاری سازمان در امر آموزش موجب بگردد. آیا سرمایهبل تعیین شده میق 
 و کارآیی سازمان شده است؟ 

 هاي اجرايی استانتشکیل پرونده و بررسی توسط دستگاه

  ستگاهد يید در شوراي راهبري توسعه مديريتسازمان جهت بررسی و تأ سرمايه انسانیارسال به كمیته 

 نفره 2در كمیته  يید نهايیاداري و استخدامی كشور جهت تأارسال به سازمان 

 هايیيید ن( پس از تأمديريت دولتی كشور)در مركز آموزش فراد واجد الشرايط در آزمون جامعشركت ا

در آزمون جامع)براي  پذيرفته شدنصدور گواهینامه نوع دوم توسط مركز آموزش مديريت دولتی پس از 

مون جامع و زسطوح مهارتی و تخصصی( و صدور گواهینامه تخصصی پژوهشی پس از موفقیت در آ

 گذراندن طرح پژوهشی شغلی در دستگاه
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( 2)مندرج در ماده)ی، آموزش و معیارهای اصلی و فرعیی اجرایی موظفند بر اساس مدل سیستمهادستگاه* 
رآیند آموزش را بر اساس پرسشنامه بخشنامه(، فرآیندهای اجرایی، ساختار آموزش و به طور کلی کیفیت ف

 و اصالحات الزم را انجام دهند. ارزیابی قرار داده و نقاط قابل بهبود را شناسایی، مورد خودآموزشارزیابی
ی اجرایی در بخش پایانی پیوست شماره هادستگاهپرسشنامه ارزیابی معیارهای اصلی و فرعی آموزش در  نکته:

 درج گردیده است. 41/44/98( بخشنامه مورخ 4)
ف، های الفرم»قالباالنه کارمندان خود را در های آموزشی سهای اجرایی مکلفند مشخصات کلی برنامهدستگاه*     

ته  کمییید ستادی و استانی( را پس از تأهای آموزشی ساالنه مصوب )ای از برنامهتکمیل و نسخه« ب، ج و د

مستقر در سازمان مرکزی متبوع( با امضای باالترین مقام مسئول آموزش دستگاه، به سازمان )سرمایه انسانی

 ریزی کشور ارسال نمایند.مدیریت و برنامه

 

 هم الزامات: ا 

 ی عمومی و اختصاصی، مدیریتی و عمومیهاآموزشرعایت نسبت  -4
 ی سازمانی و شغلی با رویکرد مهارتی و کاربردیهاآموزشتمرکز بر  -8
 تمرکز بر کیفیت به جای کمیت -2
 گردد.های با ارزش استخدامی مینامهگواهیمدت که منجر به اعطای های بلندو یا پودمان هادورهممنوعیت برگزاری  -1
ساعت  42ساعت براي مديران و  32)بینی شده براي كارمندان و مديرانپیش ساالنه رعايت سرانه آموزشی -5

 براي كارمندان( 
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 ساعت آموزش کارکنان و مدیران ـنحوه محاسبه نفر 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 ضروري نیست: "ب"و"الف"هايآموزشی زير در فرمهاي ها و پودمانبینی دورهپیش

 ید آموزش واحدهای استانی برسد.های مرتبط قبل از اجرا باید به تأیو کارگروه های مصوب شورای فنیدورهـ 4

 مور گزینش و حراستهای شغلی مأهای مرتبط با رشتهدورهـ 8
 های آموزشی خارج از کشورها و دورهبورسـ 2

مجوز آنها توسط دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای که هایی دورهـ 1
 شود.شاغالن ذیربط در این وزارتخانه صادر می

  

 ساعت آموزشنحوه محاسبه نفر

 كنندگان دورهها در تعداد شركتهاي میزان ساعت هر يک از دورهضربمجموع حاصل

 نحوه محاسبه سرانه آموزش کارکنان

 هاي آموزشی كاركنان تقسیم بر تعداد كل كاركنانساعت دوره ـمجموع نفر 

 نحوه محاسبه سرانه آموزش مدیران 

 آموزشی مديران تقسیم بر تعداد كل مديران هايهساعت دور ـ مجموع نفر
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 های اجراییی آموزشی توسط دستگاههادورهسنجی فرآیند نیاز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هاي آموزشی ساالنه مورد نیاز كارمندان و مديران شناسايی دوره

 هاي اجرايیدستگاه ستاد مركزيتوسط 

 هاي اجرايیدستگاه 

  ها بهسنجی فردي و مشخص شدن قلمرو جغرافیايی اجراي دورهنیازاعالم به واحدهاي استانی براي 

  و استانی به تفکیک مديران، سرپرستان و كارمندان صورت ملی، ستادي

 ان و تصويب در كمیته اجرايی آموزشهاي اجرايی استتوسط دستگاه (الف، ج و د)هاي تکمیل فرم

 ) مستقر در سازمان مركزي متبوع(  مذكور به كمیته راهبري توسعه مديريت هايارسال فرم

 و اعالم به واحدهاي استانی (الف)هاياحصاء سهم واحدهاي استانی بر مبناي داده هاي فرم

 توسط ستاد دستگاه اجرايی (ب)بر اساس فرم 
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 نام نحوه ثبت
دلیل تغییر مشخصات حساب درآمد اختصاصی و زمانبر بودن دریافت مشخصات الکترونیکی حساب ه در سال جاری ب   

 شود:جدید برای درج در سامانه ثبت نام اینترنتی به دو روش اقدام می
 

 نام فردی ثبتالف( 
     https://idea.thmporg.irمراجعه به آدرس الکترونیکی ـ 4ـ8
 نام فراگیرانانتخاب منوی ثبت ـ8ـ8
 نام الکترونیکیجستجوی دوره مورد نظر و ثبتـ 2ـ8

 پرداخت شهریه از طریق درگاه اینترنتی بانكـ 1ـ8

 

 نام گروهی دوره آموزشیب( ثبت
 نماید.طی نامه مکتوب درخواست برگزاری دوره، و معرفی فراگیران را می ستگاه اجرایی متقاضید -4
این سازمان طی نامه مکتوب با اعالم هزینه و شماره حساب مراحل بعدی اقدام را با دستگاه و رابط آموزشی آن  -8

 نماید.هماهنگی می
 :تذكرات

 .باشدمی دوره از شروع قبل ظرفیت، وجود صورت در نامثبت مهلت آخرین و طریق سامانهنام از ثبت غازـ آ4

 خواهد رسانیاطالع قبالً مراتب برگزاری برنامه، محل و زمان در تغییر گونه هر یا و دوره تشکیل عدم صورت درـ 8

 .فرمایید خودداری نامثبت از پس مراجعه یا تلفنی تماس هرگونه از لذا شد

  گردد.تحویل می آموزشی ، به رابطو تسویه حساب مالی مرکز توسط دوره پایان از پس روز 22فراگیران نامهگواهیـ 2
 هادرخواست به آن از پس و باشدمی دوره پایان از پس ماه شش نامه،گواهی دریافت برای پیگیری مهلت حداکثر ـ1

 .شد داده نخواهد اثر ترتیب
 

  

 های آموزشینام در دورهفرآیند ثبت
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 نام: شرایط ثبت
 

 تصدی با نوع دوره آموزشی( توسط فراگیران )تناسب شغل موردآموزشیهای دورهکنندگان در شرکترعایت شرایط  -4

 های اجرایی الزامی است.و دستگاه 

باشد. بدیهی است مرکز آموزش دوره آموزشی منوط به واریز شهریه دوره می نام افراد جهت شرکت درقطعیت ثبت -8
وره، شهریه خود را پرداخت نکرده باشند نگری از پذیرش افرادی که قبل از شروع دهای توسعه و آیندهو پژوهش

 معذور خواهد بود.

نصاب رسیدن تعداد  های آموزشی در صورت وجود تقاضا و به حد، سایر دورهبینی شدههای پیشدوره عالوه بر -2

 های استان برگزار خواهد شد.محل هر یك از شهرستانمرکز آموزش یا دستگاه اجرایی یا متقاضیان آنها در 

های عالوه بر تقویم آموزشی برنامه دروس دوره مديرانسازی برای کمك به توانمند 4122در سال  -1

 هایتسم و آنها، معاونین و بخشداران ها،گروه سایؤر سرپرستان، ادارات، سایرؤ )شاملمديران پايهانتصابحین

 اونینمع معاونین، و فرمانداران معاونین، و کل )شامل مدیران مديران میانیانتصابحینسطح( و  هم مدیریتی

بارگزاری شده و  سطح( در سامانههم مدیریتی هایسمت و مستقل مراکز دولتی، سساتمؤ و هاسازمان سایرؤ

صاب حد ن هنام نموده و پس از بتوانند پیش ثبتهای اجرائی میمدیران محترم از طریق رابطین آموزشی دستگاه

 شود.رسانی مینام قطعی اطالعو اعالم تاریخ برگزاری کالس و ثبتریزی رسیدن دوره نسبت به برنامه

 

 

 

  

 .تماس حاصل فرمايید( 55222415ـ21هاي )جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن

 دوست ـ كارشناسان آموزش( محسن افتخاري و بهلول وطن آقايان)
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ها و دستگاه محل كلیه درهای آموزشی کارکنان و مدیران را کامل دارد که اجرای برنامهاین مرکز آمادگی       

 های:های دولتی و نهادهای عمومی مستقر در استان تهران با تمرکز بر دورهشرکت
 منشور حقوق شهروندی»و « حقوق شهروندی در نظام اداری»های آموزشیریزی دورهی و برنامهنیازسنج »

 ؛خدمت کارکنانهای توجیهی بدوو دورهدر تمام سطوح استانی و ملی 

 های انداز، مقابله با فساد اداری، دورههای آموزشی اقتصاد مقاومتی، سند چشمریزی دورهنیازسنجی و برنامه
 ؛انسانی و تحول اداری و ارتقاء سالمت اداریهای توسعه سرمایه مربوط به تحقق برنامه

 های آموزشی مصوب نظام آموزش کارکنان دولت )مشاغل عمومی، ریزی اجرای کلیه دورهنیازسنجی و برنامه
 ؛خدمت، فرهنگی، اجتماعی، فناوری اطالعات(توجیهی بدو

 ؛ای حین انتصاب مدیرانههای اختصاصی و تربیت مدیران و دورهریزی اجرای دورهنیازسنجی و برنامه 

 ها، سند ریزی اجرای توانمندسازی کارشناسان برای اجرای اسناد توسعه استان و شهرستاننیازسنجی و برنامه
 .ریزی عملکردی، اسناد تحول اداریآمایش سرزمین، سند بودجه

 :اختصاصی هايدوره برگزاري طيشرا

  ؛نگریهای توسعه و آیندهآموزش و پژوهشمرکز  به نظر مورد دوره برگزاری خصوص در کتبی درخواست ارائه ـ4  
 .انعقاد قرارداد آموزش و توانمندسازی برای گروه به مراجعه جهت االختیارتام نماینده معرفی ـ8  
 
 

 
 
 

 از هاییبخش به را آموزشی محترم رابطین و فراگیران توجه احتمالی، مشکالت گونه هر از جلوگیری منظور به        

 :نمایدمی جلب مدتکوتاه هایدوره آموزشی مقررات

های توسعه و مرکز آموزش و پژوهشدر  خود سازمان از آموزشی مأمور عنوان به دوره طول در فراگیران کلیه  4-
 ؛باشدمی مجازماموریت اداری و ... غیر در دوره تحت عنوان غیبت لذا میشوند؛ لقیتنگری آینده

 ؛است الزامی شده اعالم برنامه طبق آموزشی هایفعالیت تمام در فراگیران حضور  8-

 ؛اشدبمی برنامه ساعات کل 42/4دوره  طول در مجاز غیبت حداکثر  2-
 :دشومیدر موارد زیر غیبت فراگیر موجه محسوب  3-4

  برادر و خواهر( )همسر، فرزند، مادر، پدر،بستگان درجه یكفوت 
 نگری های توسعه و آیندهو پژوهش مرکز آموزشید یأقبه مستند به دالئل و مدارک با تمترحادثه غیر 

 .است امتیاز422 از82 آموزشی هایپودمان یا هادوره همه برای قبولی نمره حداقلـ 1

 

 

 مقررات آموزشی ـ انضباطی

 اجراییهای های آموزشی اختصاصی در محل دستگاهبرگزاری دوره

 (55222412ـ شماره تماس) شجاعیتلفن هماهنگی: آقاي 

 



 
 
 

24 
 

 

 
 ؛باشدمی آموزشیه طابق مدت زمان دورم ران در کالس،منوط به حضور منظم فراگی شرکت در آزمون دوره آموزشی،ـ 4

 توجه:

 آموزشی رائه شده از سوی مدرس بر اساس ضوابطایاب لیست حضور و غ ها،بنای میزان حضور فراگیر در کالسمـ   
  .باشدمی مرکز

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

 با توانندمی موارد زیر تنها در آزمون پایان دوره نشوند، موفق به شرکت در فراگیران دوره آموزشی که در زمان مقرر، ـ8
 ؛شرکت نمایندمجدد آزمون  ، درارائه درخواست

 فوت بستگان درجه یك فراگیر ـ    

 ئه نامه از رئیس دستگاه محل خدمت اموریت اداری با اربه مأاعزام ـ    

روز پس از تاریخ برگزاری آزمون اصلی خواهد 44حداکثر طی  رگزاری آزمون مجدد برای فراگیران مشمول،ب توجه:

 د.فراگیر از دوره حذف خواهد ش ،درخواست فراگیر در مهلت تعیین شده به مرکز ارسال نشود چهنبدیهی است چنا بود،

ت به فراگیران موظفند نسب برای ارزشیابی دوره تعیین شده باشد، )تحقیق(عملی کارمواردی که ازسوی مدرس،  درـ 2

 ؛اقدام کنند لت تعیین شده از سوی مدرس،عملی در مه تحویل کار

            تاریخ پایان دوره آموزشی قابل پذیرش  حداکثر تا یك ماه از ،مرکزبه  )تحقیق(عملی یل کارتحو درخیر تأ:  توجه

 ، فراگیر از دوره حذف خواهد شد.هلت، به علت بسته شدن پرونده کالسگذشت این م بدیهی است پس از. باشدمی

 82ت نداشته باشند و حداقلحد مجاز غیب برای فراگیرانی صادر خواهد شد که بیش از گواهینامه دوره آموزشی صرفاًـ 4

 )تحقیق( را کسب کنند. از آزمون پایان دوره یا کار عملیامتیصد در

 
 

 گواهینامه پایان دورهمقررات و ضوابط صدور 
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 1411های آموزشی در سالالف( شهریه دوره
کمیته تعیین 44/4/4122 مورخ جلسهبر اساس مصوبه ، 4122در سال تعرفه خدمات آموزشی وها میزان شهریه دوره      

 :شوداعالم میشهریه و کمك، به شرح جدول زیر 

ف
دي

ر
 

 عنوان دوره
 5میزان شهريه

 ساعت()ريال بر نفر
 حدنصاب 
 هر كالس

 نفر 84حداقل  82،222 ساعت( 32) خدمتتوجیهی بدو 4

 نفر 84حداقل  422،222 )مشاغل عمومی(شغلی  8

 نفر 84حداقل  92،222 فرهنگی و اجتماعی( های عمومی، فناوری اطالعات و)توانمندیعمومی 2
 نفر 44حداقل  462،222 مدیران 1

 تذكرات مهم:
ه توانند با توجه بها میریزی استاننگری سازمان مدیریت و برنامههای توسعه و آیندهمدیران آموزش و پژوهش (4

های در شهریه تمامی دوره درصد 42های اجرایی استان، به تشخیص خود حداکثرتاوضعیت منابع اعتباری دستگاه
شوند، های آموزشی که به صورت اختصاصی برگزار میمنظور نمایند. تخفیف مذکور شامل دوره کاهشآموزشی 

 نخواهد شد. 
در  46/26/4292مورخ  82419/822و بخشنامه 22/4/4292مورخ  4621/822بخشنامه شماره  4به استناد بند » (8

)ابالغی از ه داشتن و استفاده از منابع مصوبهای آموزشی همراورد نیاز دورهخصوص مواد و محتوای آموزشی م
های آموزشـی برای فراگیران و مجریان الزامی است و  طرف مرکز آموزش مدیریت دولتی( برای هر یك از دوره

وره گردد، به شهریه همان دهای آموزشـی که توسط مجریان تهیه می هزینه تهیه منبع مصـوب هر یك از دوره 
 شود.اضافه می

های اجرایی دولتی که به صورت اختصاصی برگزار شود، در ها و دستگاههای مورد درخواست سازماندوره هیشهر (2
های استان، ایر شهرستان)مندرج در جدول فوق( و در سهای مذکوردوره هیشهرشـهرستان مرکز استان، برابر با  

 ( برابر آن است. 4/4)یك و نیم
د در مرکز های محلی غیردولتی که به صورت اختصاصی برگزار شوهای مورد درخواسـت سـازمان  دوره هیشـهر  (1

( 8ها معادل))مندرج در جدول فوق( و در شهرستانهای مذکوردوره هیشـهر ( برابر 4/4)اسـتان، معادل یك و نیم 
 برابر جدول فوق خواهد بود.

شامل های عمومی، برابر شـهریه مصـوب دوره   ،اطالعاتهای آموزشـی فناوری  شـهریه اعالم شـده برای دوره   (4
آید، هزینه برگزاری آزمون هر هزینه برگزاری دوره و اخذ آزمون اسـت. در مواردی که صرفاً آزمون به عمل می 

 ریال خواهد بود. 2220222مهارت تا سقف 

                                                           
مـرکز  41/8/4299مورخ  311/4) ابالغی نامه شماره  وزشیـهای آمکمك دورهشهریه و هیئت تعیین کمیته  83/48/96وبه مورخ ـمص  4

 آموزش مدیریت دولتی(

 1411های آموزشی در سال دوره هیشهرجدول 
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، کالس LMS)الکترونیکی و از طریق سامانه های مختلفی غیرحضوری که به شیوههای آموزششهریه دوره (8

گرفته برای تولید محتوا و آزمون، نوع  های صورتشود، براساس میزان هزینه( برگزار می…آنالین )وبینار( و 

ری و نگهای توسعه و آیندهمدیر آموزش و پژوهش»سایر عوامل تأثیرگذار، به تشخیص دوره، گستره مخاطبان و

 ، محاسبه و دریافت خواهد شد.«ریزی استاندیریت و برنامهتأیید رئیس سازمان م

کننده  های آموزشـی که به صـورت اختصـاصـی و با استفاده از امکانات دستگاه اجرایی درخواست    در مورد دوره (3
ــ)طرف قرارداد( برگزار می ــعه و آیندهونـد، مـدیران آموزش و پژوهش  شـ ــازمان مدیریت وهای توسـ   نگری سـ

ــتانا ریزیبرنامه ــتگاه توانند با حفظ حق نظارت و صــدور گواهینامه، به ازای بهرهها میس گیری از امکانات دس
  درصد تخفیف به شرح زیر، اعمال نمایند: 82مربوط، حداکثر تا 

 درصد قابل كاهش از كل مبلغ قرارداد امکانات در اختیار  رديف

 % 82 فضای آموزشی 4

 % 4 پذیرایی 8

 % 4 لوازم مصرفی 2

 % 22 التدریسحق 1
 

 

 های آموزشی، به شرح زیر است: کنندگان در دورهشرایط استرداد شهریه شرکت (6

 استرداد قابل مبلغ استرداد علت رديف

 شهریه مبلغ %92 داوطلب نبودن شرایط واجد 4

 شهریه مبلغ%32 دوره برگزاری از قبل هفته یك تا روز 44 از کمتر داوطلب انصراف 8

 شهریه مبلغ %62 دوره برگزاری تا روز 44 از بیش داوطلب انصراف 2

 شهریه مبلغ %422 دوره تشکیل عدم 1

 پرداختی اضافه مبلغ %422 داوطلب توسط پرداختی اضافه 4

 استرداد قابلغیر دوره شروع از پس داوطلب انصراف 8

 
نگری های توسعه و آیندهجدول فوق، مدیر آموزش و پژوهش 2و  8های مرجع تشخیص مبلغ قابل استرداد در ردیف    

 باشد. ریزی استان میسازمان مدیریت و برنامه
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 6 1411در سال  های تربیت مدرسو شهریه دوره ب( تعرفه تعیین صالحیت 
 باشد:های مربوط به تعیین صالحیت مدرسان، به شرح جدول زیر میتعرفه     

 شرح خدمت رديف
 تعرفه)به ريال(

 توضیحات
 الکترونیکی كالس زنده حضوري

تشکیل پرونده و بررسی مدارک  4
 و مستندات متقاضیان

 تمامی متقاضیان 402220222 402220222 402220222

8 
 هایصدور گواهینامه

مدرسی و احراز صالحیت  
 تدریسموضوعی 

802220222 802220222 802220222 
 مشموالن تبصره بندفقط 

/الف( دستورالعمل نحوه 1)
 احراز صالحیت تدریس

 مدرساندوره تربیت  2
 ساعت()هر نفر

2820222 8120222 4620222 
 :حداکثر تخفیف مجاز

 84 % 

 

تبصره »ل فوق(، صرفاً از متقاضیان مشمولجدو 8)موضوع ردیف ه مربوط به صدور گواهینامه مدرسیتعرف تبصره:    

کلیه )دارک تحصیلی در رشته علوم تربیتیشامل: اعضای هیأت علمی، معلمان، دارندگان م، «/الف دستورالعمل1بند 
نظر، در صورت تشخیص و ها(، دارندگان گواهینامه مدرسی از مراجع معتبر داخلی و خارجی و سایر افراد صاحبگرایش

ام ، که از شرکت در تمیزی استانرنگری سازمان مدیریت و برنامههای توسعه و آیندهآموزش و پژوهشتأیید مدیریت 
گردد. متقاضیانی که ملزم به شرکت در تمامی عناوین شوند، دریافت میهای تربیت مدرس معاف مییا بخشی از دوره

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

 

 :اساتیدتعیین صالحیت فرآيندثبت نام 

تکمیل فرم  مشاهده فراخوان سایت و و https://idea.thmporg.ir آدرسآموزش به  پرتالمراجعه به  -4
 ؛اطالعات عمومی متقاضیان تدریس

های و پژوهش طریق مراجعه حضوری به دفتر آموزش مدارک مربوطه به همراه فیش واریزی از فرم و ارسال -8
 ؛ (34222182 :تلفنـ  خداداده)کارشناس آقای نگریتوسعه و آینده

 ؛)تربیت مدرس(ی آموزشیهادورهمستندات ارائه شده از سوی اساتید جهت تعیین  بررسی مدارک و -2
ی هادوره ام درنید صالحیت شده جهت ثبتاسی کارگروه آموزشی به اساتید تأیابالغ نتیجه بررسی اولیه کارشن -1

 ؛آموزشی تعیین شده

                                                           
 سازمان اداری و استخدامی کشور 89/6/93مورخ  181464موضوع بخشنامه شماره  -  8
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ی آموزشی تعیین هادورهنام در جهت ثبت https://idea.thmporg.irمراجعه به سایت آموزش به آدرس  -4
 ؛شده

 ؛شرکت در دوره آموزشی و دریافت گواهینامه صالحیت -6

 ؛صدور گواهینامه آموزشی مدیریت عمومی تدریس -7

 .شناسهحساب و شمارهشماره -8
  

  حساب تمرکز وجوه درآمد اختصاصی برنامه و بودجه کشور
 IR 322422221224221422284882 نزد بانك مرکزی

 288221431428422222222222222231 تهران استان شماره شناسه

 شناسه در فیش پرداخت بانکی الزامی است.درج شماره
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 1411نگری های توسعه و آیندههمکاران مرکز آموزش و پژوهش
 

 تلفن مستقیم داخلیتلفن  سمت خانوادگینام و نام

 دفتر مديريت 

 88924882 4122 مدیر مرکز  اله رستمان آالشتیرحمت

 34222122 4122 متصدی امور دفتری محمدرضا سالم امین

 اعتبارسنجی، گروه آموزش و توانمندسازي

 88924882 4142 کارشناس مسئول غالمرضاشجاعی

 34222142 4142  آموزش کارشناس میرزاهانیه شاه

 34222144 4144 آموزش  کارشناس محسن افتخاری

 34222184 4184 کارشناس آموزشکمك دوستبهلول وطن

 34222182 4182    آموزش و اعتبارسنجی کارشناس کیوان خداداده

 34222148 4148 کارشناس اعتبارسنجی مرتضی سمواتی

 نگريگروه پژوهش و آينده

 34222122 4122 پژوهشسرپرست گروه  موسویسیدحسین سید

 34222141 4141 پژوهش  کارشناس هما جعفری

 

 

 

 

 هاي گوياي سازمانهاي داخلی همکاران از طريق شمارهتماس با تلفن

 22621231(  ـ  نمابر:22621252ـ 5)

 



 
 
 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

ف
دي

ر
 

 توضیحات مدت دوره عنوان دوره

 صورت به حد نصاب رسیدندر  6 حقوق شهروندی در نظام اداری 4

 " 6 حقوق شهروندی در نظام اداری 8

 " 8 منشور حقوق شهروندی 2

 " 8 منشور حقوق شهروندی 1

 " 48 (4اقتصاد مقاومتی ) 4

 " 48 (4اقتصاد مقاومتی ) 8

 " 48 (4انداز جمهوری اسالمی ایران )سند چشم 3

 " 48 (4انداز جمهوری اسالمی ایران )سند چشم 6

 " 1 نقشه راه اصالح نظام اداری 9

 " 1 نقشه راه اصالح نظام اداری 42

 1411های آموزشی سال اولویت
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 T.O.T های آموزشی صالحیت تدریسدوره

 

ار برگز )مجازی(صورت وبيناریب هادورهگذاری اجتماعي برگزاری رعایت فاصلهباتوجه به 

 خواهد شد . 

 
 4،222،222پرونده کمیته تعیین شهریه( هزینه تشکیل  )مصوبه41/28/99مورخ 311/4بخشنامه (ببه استناد بند) تذكر:

 شود .  ریال برای متقاضیان جداگانه دریافت می
را از سایت  89/6/93مورخ  181464الذکر، بخشنامه شماره های فوقتوانند برای شرکت در دورهساتید گرامی میـ ا4

 ؛نام را طی نمایندفرآیند ثبتپس از مطالعه دقیق دریافت و  idea.thmporg.irاین مرکز به آدرس 
الذکر های فوقتوانند در دورهاند میآن دسته از اساتیدی که در کارگروه آموزش پذیرفته شده و تشکیل پرونده دادهـ 8

 ؛نام نمایندثبت
 فرمائید.ها تعرفه تعیین صالحیت اساتید مراجعه جهت دقت در شهریه دوره به بخش جدول شهریهـ 2

  

 روز و ساعت مدت دوره عنوان دوره رديف
 )ريال(شهريه

 وبیناريكالس 

 3،862،222   4122شهریور 28 (4صالحیت تدریس ) 4

 3،862،222 4122آبان 28 (8صالحیت تدریس ) 8

 3،862،222 4122دی 28 (2صالحیت تدریس  ) 2

 3،862،222 4122اسفند 28 (1صالحیت تدریس  ) 1
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 های آموزشی مدیراندورهتقویم 
 

 

 

 ها،آن معاونین و بخشداران ها،گروه سایرؤ تان،ـسرپرس ادارات، سایرؤ شاملمديران پايه : 

 سطح هم  دیریتیـم هایتـسم

 ،دولتی سساتمؤ و هاسازمان سایرؤ معاونین معاونین، و فرمانداران معاونین، و کل مدیران شامل: يران میانیمد

 سطحهم مدیریتی هایسمت و مستقل مراکز
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 انتصاب مدیران پایههای آموزشی حیندوره

 توضیحات دوره ساعت عنوان دوره رديف

 در صورت به حد نصاب رسیدن 8 روابط کار   4

 " 48 های دولتی)تمرکز بر وظایف(ریزی عملیاتی در دستگاهبرنامه  8

 " 8 مبانی علم حقوق  2

 " 6 انگیزش در کار  1

 " 8 )بهداشت روانی کارکنان(مدیریت استرس  4

 " 48 هاها و روشها و فنون بهبود سیستمتکنیك  8

 " 9 کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت  3

 " 8 کیفیت زندگی کاری  6

 " 8 )فردی(خالقیت و نوآوری  9

 " 1 آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی  42

 " 8 سازماندهی  44

 " 8 ها و فنون کار با مدیران مافوقآشنایی با روش  48

 " 48 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری  42

 " 1 مدیریت موثر وقت  41

 " 9 کاربرد آمار در مدیریت   44
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 انتصاب مدیران میانیهای آموزشی حیندوره

 توضیحات دورهساعت  عنوان دوره رديف

 در صورت به حد نصاب رسیدن 8 های تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومیمدل  4

 " 1 مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادها  8

 " 48 های سازمانیپژوهش  2

 " 6 افزاییراهبردهای آموزش و توان  1

 " 1 مدیریت بحران  4

 " 9 هارهبری تحول در سازمان  8

 " 9 )سازمانی(گیریفرآیند و فنون تصمیم  3

 " 8 مدیریت کیفیت و فرآیندهای سازمانی  6

 " 48 )تمرکز بر فرآیندها(های دولتیریزی در دستگاهبرنامه  9

 " 8 وری()بهرهپویایی سازمانی و فردی  42

 " 1 مدیریت بحران های اجتماعی  44

 " 6 ریزی پروژهمدیریت و برنامه  48

 " 48 بندی()تدوین و صورتگذاریمشیمبانی خط  42

 " 1 سپاریمدیریت برون  41

 " 6 طراحی ساختارهای سازمانی  44

 " 8 زنیو محكهای اداری تطبیقی نظام  48

 " 8 مدیریت و مهندسی ارزش  43

 " 48 های دینیرفتار سازمانی مبتنی بر آموزه  46

 " 1 سازیسازی برای کوچكظرفیت  49

 " 1 ریزی و عمل در بحرانبرنامه  82

 " 6 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری  84

 " 8 خالقیت و نوآوری )سازمانی(  88
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 انتصاب مدیران پایه و میانیهای آموزشی مشترک حیندوره

 توضیحات دورهساعت  عنوان دوره رديف

 صورت به حد نصاب رسیدندر  1 پذیری در مدیریت پاسخگویی و مسئولیت  4

8 
ر ریزی فرهنگی با تاکید بشناسی فرهنگ و مدیریت و برنامهمفهوم 

 های دینیآموزه
1 " 

 " 8 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات  2

 " 6 (8اقتصاد مقاومتی )  1

 " 8 تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی  4

 " 8 بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور  8

 "   82 مدیریت اسالمی با موضوع شمیم عدالت  3

 "   8 های مقابله با آنجنگ نرم، تهدید نرم و شیوه  6

 " 6 (8انداز جمهوری اسالمی ایران )الزامات و ضرورتها()سند چشم  9

 " 1 شناسی سیاسی و فرهنگیجریان  42

 " 1 فصل تعدیات ماموران دولتی ـآشنایی با قانون مجازات اسالمی   44

 " 1 ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسالم  48

42 
لحاق قانون ا آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و 

 موادی به آن
8 " 

 " 1 نظام سیاسی اسالم بر مبنای والیت فقیه  41

 " 8 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور  44

 " 82 مدیریت اسالمی با موضوع آیین مدیریت   48

 " 6 )بما(بنیان مدیریت امنیت اطالعات  43

46 
 مقام معظم رهبری راهبردهای فرهنگی امام راحل )قدس سره( و 

 )مدظله العالی(
1 " 

 " 8 مدیریت ساختارهای سازمانی  49

 " 1 (8)نظام اداری نقشه راه اصالح  82

 " 8 اسالمی مدیریت نظام  84

 " 1 تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگی  88

 " 1 )انقالب اسالمی و فرهنگ مهدویت(  مهدویت و فرهنگ انتظار  82

 " 6 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی  81
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 های آموزشی مدیران پایه ویژه مدیران جوان و زندوره

 

 های آموزشی مدیران میانی ویژه مدیران جوان و زندوره

 

 های آموزشی مشترک مدیران پایه، میانی ویژه مدیران جوان و زندوره

 توضیحات ساعت دوره عنوان دوره رديف

 در صورت به حد نصاب رسیدن 6 گیریحل مسئله و تصمیم 4

 " 6 اصول مدیریت و سرپرستی 8

 " 6 مدیریت مشارکتی 2

 " 1 هاها و روشبهبود سیستم 1

 " 1 مدیریت بر مبنای هدف 4

 " 1 ایاخالق حرفه 8

 توضیحات دوره ساعت عنوان دوره رديف

 در صورت به حد نصاب رسیدن 6 ریزی و مدیریت استراتژیكبرنامه 4

 " 1 اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی 8

 " 1 مدیریت اقتضایی 2

 " 6 مدیریت استراتژیك منابع انسانی 1

 " 1 مدیریت و ارزیابی عملکرد 4

 " 6 اصول و مبانی سازماندهی 8

 " 8 مدیریت بحران 3

 توضیحات دوره ساعت عنوان دوره رديف

 در صورت به حد نصاب رسیدن 8 آشنایی با قانون برنامه و بودجه کشور 4

 " 8 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 8

 " 8 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی 2

 " 8 آشنایی با قوانین و مقررات معامالت دولتی و مناقصات 1

 " 8 آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی 4

 " 8 مبانی حقوق قراردادها و قوانین حاکم بر آن 8

 " 8 حقوق اداری 3
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 خدمتبدو  دوره آموزشی توجیهی
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 (الورود و قراردادیکارکنان جدید الزامیدوره آموزشی توجیهی)
 82/42/4292مورخ  88862/822بخش چهارم نظام آموزش کارمندان دولت، طی بخشنامه شماره  (4-4بند)اجرای در    

هایی اداری و دستگاه گذاری ارتباط سالم کارمند با نظامهای عمومی کارمندان و پایهبه منظور باال بردن سطح آگاهی

 . غ شده استهای درسی آن برای اجرا ابالخدمت و برنامههای آموزش بدودوره کند،می رد کار خود را در آن آغازکه ف

 خدمتتوجیهی بدو

 عنوان / پودمان رديف
 مدت زمان
 )ساعت(

 مالحظات

  48 آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسالمی ایران 4
 مجری : دستگاه محل خدمت 8 ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمتموریتآشنایی با مأ 8
  48 قانون مدیریت خدمات کشوری 2
  48 فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان 1
  48 کار تیمی و حل مسئله 4
  48 های اسالمی در نظام اداریای مبتنی بر آموزهاخالق حرفه 8
  یك ماه دوره کارورزی 3

 ياد آوري هاي مهم :

بل از صدور حکم كارگزينی الزامی براي كاركنان جديداالستخدام و قراردادي ق هاگذراندن اين دورهـ 1

 هاي توجیهی ممنوع است.ست و صدور حکم كارگزينی افراد قبل از طی آموزشا

 بینی شده ملزم بههای آموزشی پیشاالستخدام عالوه بر طی دورهبخشنامه مذکور کارمندان جدید 4بر اساس بند ـ 8

 و خوانیروان در غیر این صورت باید دوره آموزش .باشندگذراندن دوره آموزشی آموزش قرآن کریم میارائه گواهی 

 آموزشیهای دوره)24/22/4266مورخ22128/4/822اره( موضوع بخشنامه شمساعت 86)کریمروخوانی قرآن 

 ( را طی نمایند.فرهنگی و اجتماعی

 ارکنان، کلیه کت یك سال از تاریخ ابالغ بخشنامهفراهم نمایند تا ظرف مدهای اجرایی موظفند تمهیداتی دستگاهـ 2

 های آموزشی موضوع این بخشنامه را طی نمایند.، دورهاندساس قوانین و مقررات جذب شدهقراردادی که قبالً بر ا

     ك، به مدت یالزم بینی شده کسب امتیازشی پیشهای آموزاالستخدام باید پس از گذراندن دورهکارمندان جدیدـ 1

 و لیست مربوطه طی نمایندهای مختلف بر اساس چكریزی و نظارت دستگاه در واحدماه دوره کارورزی را با برنامه

 .شوندنمی قراردادی مشمول این بند. کارکنان های کارورزی را ارائه کنندموختهها و آدر پایان دوره گزارشی از فعالیت

از کل نمره آزمون را کسب نمایند و دوره  %82خدمت که حداقلدوره آموزش توجیهی بدو کنندگان دربه شرکتـ 4

 خواهد خدمت اعطاونامه طی دوره توجیهی بداین بخشنامه را بگذرانند. این گواهی 3کارورزی یك ماهه موضوع بند

اجرایی  هایارمندان دستگاهنظام آموزش ک 48ماده  2-4توانند از مزایای مندرج در جدولکه دارندگان آن میشد 

  مند شوند .بهره
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مشاغل عمومی(   -های شغلی )مشترک اداریدوره
 

اجرایی های دستگاهقابل ارائه به صورت اختصاصی  برای 
 

 

 

 

، هارائی و پیگیری رابطین آموزش آنهای اجها صرفاً با درخواست کتبی دستگاهاین دوره
 

ریزی و اجرا خواهد شد.فراگیران در هر دوره برنامهمنوط به حد نصاب رسیدن 
  



 
 
 

41 
 

 )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی(یهای آموزشی شغلدوره
 حساب و حسابرسشغلی حسابدار، ذی هایرشته

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

  4/42 48 هاپستکلیه  آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن 4

  8/42 1 هاکلیه پست قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی 8

2 
قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملك 

 ایهای سرمایهدارایی
  2/42 6 هاکلیه پست

  1/42 48 هاکلیه پست قانون مدنی 1

  4/42 6 هاکلیه پست های دولتیقوانین مالی شرکت 4

  8/42 22 هاکلیه پست حسابرسی دولتی 8

  3/42 82 هاکلیه پست آشنایی با قانون محاسبات عمومی 3

  6/42 48 هاکلیه پست درآمدها و انواع آن 6

9 
( و کاربرد آن در MISهای اطالعاتی مدیریت )سیستم

 امور مالی
  9/42 28 هاکلیه پست

  42/42 8 هاکلیه پست صنعتی بندی آنها در حسابداریهزینه و طبقه 42

  44/42 81 هاکلیه پست (4حسابرسی ) 44

  48/42 81 هاکلیه پست (8حسابرسی ) 48

  42/42 21 هاکلیه پست حسابرسی مالیاتی 42

  41/42 81 هاکلیه پست مصاحبه در حسابرسی عملیاتی 41

  44/42 81 هاکلیه پست حسابداری مالیاتی 44

  48/42 48 هاکلیه پست قانون تجارت 48

  43/42 6 هاکلیه پست مراحل تهیه و تنظیم بودجه 43

  46/42 81 هاکلیه پست اصول حسابداری 46

  49/42 8 هاکلیه پست یابی سفارش کار در حسابداری صنعتیآشنایی با هزینه 49

  82/42 8 هاکلیه پست ای در حسابداری صنعتییابی مرحلهآشنایی با هزینه 82

  84/42 8 هاکلیه پست آشنایی با نقطه سر به سر در حسابداری صنعتی 84

  88/42 48 هاکلیه پست حسابداری دولتی اعتبارات هزینه 88

  82/42 48 هاکلیه پست ایهای سرمایهحسابداری دولتی اعتبارات تملك دارایی 82

  81/42 8 هاکلیه پست قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 81

  84/42 6 هاکلیه پست قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه 84
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 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

  83/42 8 هاکلیه پست مقررات اعتبارات اسنادی 88

  86/42 6 هاکلیه پست هانامه مالی و معامالتی دانشگاهآیین 83

  89/42 8 هاکلیه پست قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 86

  22/42 8 هاکلیه پست عوارضقانون تجمیع  89

  24/42 6 هاکلیه پست قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 22

  28/42 48 هاکلیه پست محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 24

  22/42 6 هاکلیه پست (4بینی )ریزی و پیشریزی، برنامهتلفیق بودجه 28

  21/42 6 هاکلیه پست (8بینی شناور )ریزی و پیشبودجه 22

  24/42 48 هاکلیه پست (2حسابداری مدیریت استراتژیك ) 21

  28/42 6 هاکلیه پست ریزیکاربرد اطالعات عملکردی در نظام بودجه 24

  23/42 48 هاکلیه پست حسابداری پروژه 28

  26/42 48 هاکلیه پست ریزی عملیاتیبودجه 23

  29/42 48 هاکلیه پست سازمان بازرسی کل کشورآشنایی با قوانین  26

  12/42 48 هاکلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 29

  14/42 6 هاکلیه پست تنظیم قراردادها 12

  18/42 48 هاکلیه پست های مستقیمقانون مالیات 14

 91-29 48 هاکلیه پست حسابداری بخش عمومی 18

بخشنامه 
شماره 
291341 
مورخ 

29/48/4291 

 

 شغلی کارشناس وکاردان امور اداری هایشتهر

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

  4/44 48 هاکلیه پست سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه )اتوماسیون اداری( 4

  8/44 6 ارزشیابی کارکنان ارزشیابی عملکرد کارکنان 8

  2/44 48 حقوق مزایا های مستقیممالیاتقانون  2

  1/44 82 هاکلیه پست اصول و مفاهیم سازماندهی 1

  4/44 82 امور رفاهی اصول بیمه 4
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 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

  8/44 22 هاکلیه پست کاربرد آمار در امور اداری 8

3 
 امور رفاهی کارکنان 

 ها()قوانین، مقررات و دستورالعمل
  3/44 48 امور رفاهی

  6/44 48 هاکلیه پست کار و تأمین اجتماعیقانون  6

  9/44 48 امور رفاهی های اشخاصبیمه 9

42 
آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و 

 وظیفه
بازنشستگی و 

 وظیفه
6 42/44  

  44/44 48 هاکلیه پست های اداریسازی مکاتبات و نوشتهخالصه 44

  48/44 81 هاکلیه پست نیروی انسانیریزی اصول و مبانی برنامه 48

42 
تشکیالت و  هاها و روشسیستم

 هاروش
28 42/44  

  41/44 48 هاکلیه پست گیری آنرضایت شغلی و چگونگی اندازه 41

  44/44 48 حقوق و مزایا آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 44

48 
 ها ونامهبندی مشاغل، آیینآشنایی با طرح طبقه

 های اجرایی آندستورالعمل
 48/44 21 بندی مشاغلطبقه

 

  43/44 48 هاکلیه پست قوانین و مقررات استخدامی 43

  46/44 48 هاکلیه پست نویسی در امور اداریگزارش 46

49 
امور آموزش  آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت

 کارکنان
8 49/44  

  82/44 22 مشاغلبندی طبقه ارزیابی کار و زمان 82

  84/44 81 هاکلیه پست مبانی مدیریت اسناد 84

  88/44 82 هاکلیه پست تجزیه و تحلیل اداری 88

82 
امور آموزش  ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنانبرنامه

 کارکنان
82 82/44  

  81/44 8 بندی مشاغلطبقه طرح ارزشیابی مشاغل خاص 81

84 
ون )با توجه به قانها قوانین و مقررات تشکیالت و روش

 مدیریت خدمات کشوری(
تشکیالت و 

 هاروش
8 84/44  

  88/44 48 هاکلیه پست نگارش و مکاتبات اداری آیین 88

  83/44 48 هاکلیه پست ارتباطات سازمانی 83

86 
آشنایی با [کشوری آشنایی با قانون مدیریت خدمات 

فناوری اطالعات و خدمات اداری )فصل اول، راهبردها، 
 ] دوم و پنجم(

 - 1 هاکلیه پست
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 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

89 
ورود به خدمت [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

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

22 
آشنایی با [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

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

24 
آشنایی با ساختار [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

های اجرایی کشور و شوراهای مندرج در قانون سازمانی دستگاه

 ] مدیریت خدمات کشوری )فصل چهارم و چهاردهم(
 - 1 هاکلیه پست

 

28 
آشنایی با [خدمات کشوریآشنایی با قانون مدیریت 

نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی کارکنان )فصل 
 ] سیزدهم(

 - 1 هاکلیه پست
 

22 
با  )آشناییآشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

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

21 
با آشنایی [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] نظام مدیریت ارزیابی عملکرد )فصل یازدهم(
  - 1 هاکلیه پست

24 
آشنایی با [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی )فصل 
 ]دوازدهم و پانزدهم(

 - 1 هاکلیه پست
 

 

 

 شغلی کارشناس و کاردان روابط عمومی هایرشته

 ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

 شناخت افکار عمومی 4
مدیر  ـ پژوهش و افکارسنجی

 و معاون روابط عمومی
81 4/48 

 

 ارتباطات مردمی 8
  ـ مدیر و معاون روابط عمومی

 ارتباط مردمی روابط عمومی
48 8/48 

 

 برداری در روابط عمومیعکاسی و فیلم 2
  ـ سمعی و بصری

 عکاسی و فیلمبرداری
16 2/48 

 

  1/48 21 فیلمبرداری ـ سمعی و بصری ارتباطات تصویری در روابط عمومی 1

  4/48 18 چاپ و نشر تکنولوژی چاپ و نشر 4

 تبلیغات در روابط عمومی 8
 رسانی ـاطالع -تبلیغات

مدیر و معاون  ـ روابط عمومی

 روابط عمومی

22 8/48 
 

  3/48 81 هاکلیه پست روابط عمومی هنر خوب نوشتن در 3



 
 
 

44 
 

 ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

 اصول و آداب تشریفات 6
ها و امور همایش ـ تبلیغات

 تشریفاتـ  مراسم
81 6/48 

 

  9/48 81 آرشیو آرشیو در روابط عمومی 9

42 
استراتژی و مدیریت استراتژیك در روابط 

 عمومی
 42/48 81 مدیر و معاون روابط عمومی

 

  44/48 81 مدیر و معاون روابط عمومی روابط عمومی و توسعه 44

48 
فرمانی در روابط پاسخگویی و مشتری

 عمومی
 48/48 48 هاکلیه پست

 

 روش تحقیق در روابط عمومی 42
امور مطالعات و تحقیقات 

  -افکارسنجی -اجتماعی

 روابط عمومی

28 42/48 
 

  41/48 81 هاکلیه پست رویکردهای نوین در روابط عمومی 41

44 
( در روابط ITکاربرد اینترنت و فناوری )

 عمومی
 44/48 12 هاکلیه پست

 

 ریزی استراتژیك در روابط عمومیبرنامه 48
 -مدیر و معاون روابط عمومی

 ریزیمسئول برنامه
22 48/48 

 

 هاها و گردهماییمدیریت همایش 43
 -مسئول امور تبلیغات

امور  -برگزاری مراسم

 تشریفات

46 43/48 
 

  46/48 48 هاکلیه پست نویسی در روابط عمومیگزارشاصول  46

49 
اصول و فنون تبلیغات و دفتر تبلیغاتی در 

 روابط عمومی
مسئول برگزاری  -تبلیغات

 روابط عمومی -مراسم
81 49/48 

 

 انتشارات در روابط عمومی 82
 -امور مطبوعات -انتشارات

  -چاپ و نشر روابط عمومی

 مسئول نشریه

22 82/48 
 

 اصول و مبانی ارتباط جمعی 84
امور  -روابط عمومی

 هاارتباط با رسانه -مطبوعاتی
81 84/48 

 

  88/48 48 مدیر و معاون روابط عمومی مدیریت روابط عمومی 88

 ای در روابط عمومیارتباطات رسانه 82
امور  -هاارتباط با رسانه

 سمعی و بصری -مطبوعاتی
21 82/48 

 

 خبریعکاسی  81
گزارشگر و  ـ سمعی و بصری

امور عکاسی و  -خبرنگار

 فیلمبرداری

41 81/48 
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 ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

  84/48 22 هاکلیه پست های روابط عمومیمبانی، اصول و نظریه 84

  88/48 81 هاکلیه پست شناسی در روابط عمومیمخاطب 88

 خبرنویسی در روابط عمومی 83
 ـهاارتباط با رسانه -انتشارات

 گزارشگر و خبرنگار
21 83/48 

 

 مصاحبه خبری 86
خبرنگار و  -انتشارات

 ـهاارتباط با رسانه -گزارشگر

 امور مطبوعاتی

81 86/48 
 

 رسانیاصول و مبانی اطالع 89
  ـ بانك اطالعات

 روابط عمومی
82 89/48 

 

  22/48 14 تبلیغات -انتشارات آراییگرافیك و صفحه 22

 های ارتباطیپیامتحلیل محتوی  24
 ـ پژوهش و افکارسنجی

امور  -تحقیقات اجتماعی

 مطالعات

18 24/48 
 

 اقناع و تبلیغ 28
 ـ روابط عمومی ـ تبلیغات

 مدیر و معاون روابط عمومی
48 28/48 

 

  22/48 22 مترجم ترجمه ساده متون خبری 22

  21/48 82 مترجم شنود صوتی و تصویری 21

 

 7گزینششغلی مسئول  رشته

 ساعت شیوه اجرا عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

  4/42 6 حضوری هاکلیه پست شناسی گزینشآسیب 4

  1/42 48 نیمه حضوری هاکلیه پست آشنایی با احکام اهل سنت 8

  8/42 48 نیمه حضوری هاکلیه پست های ایرانآشنایی با آداب و رسوم قومیت 2

  2/42 48 حضوری هاکلیه پست های روانشناختیآشنایی با آزمون 1

  4/42 48 نیمه حضوری هاکلیه پست آشنایی با تهاجم فرهنگی 4

8 
آشنایی با جایگاه والیت فقیه در حکومت 

 اسالمی
 8/42 48 نیمه حضوری هاکلیه پست

 

  3/42 6 حضوری هاکلیه پست (4آشنایی با سامانه جامع گزینش ) 3

                                                           
  ت عالی گزینش است.أها با هیمسئولیت اجرای این دوره 7



 
 
 

46 
 

 ساعت شیوه اجرا عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

  6/42 48 حضوری هاکلیه پست (8آشنایی با سامانه جامع گزینش ) 6

9 
)ویژه آشنایی با سامانه جامع گزینش

 مدیران گزینش(
 9/42 8 حضوری هاکلیه پست

 

  42/42 81 غیر حضوری هاکلیه پست الم(الس)علیهمآشنایی با سیره معصومین 42

44 
آشنایی با قانون اسالسی جمهوری اسالمی 

 ایران
 48/42 48 نیمه حضوری هاکلیه پست

 

48 
 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 )با تأکید بر ضوابط و مقررات استخدام(
 42/42 48 حضوری هاکلیه پست

 

  41/42 48 حضوری هاکلیه پست های حقوقیآشنایی با قوانین و رویه 42

41 
های آشنایی با مذاهب اسالمی و فرقه

 نوظهور
 44/42 48 حضوری هاکلیه پست

 

  44/42 48 حضوری هاکلیه پست آشنایی با مراجع قضائی 44

  48/42 48 نیمه حضوری هاکلیه پست (4احکام و استفتائات ) 48

  43/42 48 نیمه حضوری هاکلیه پست (8احکام و استفتائات ) 43

  46/42 48 حضوری هاکلیه پست (4ای در گزینش )اخالق حرفه 46

  49/42 48 حضوری هاکلیه پست (8ای در گزینش )اخالق حرفه 49

  82/42 48 حضوری هاکلیه پست (4ارزیابی و صدور رأی در گزینش ) 82

  84/42 48 حضوری هاکلیه پست (8ارزیابی و صدور رأی در گزینش ) 84

  88/42 48 نیمه حضوری هاکلیه پست های گزینشاصول مدیریت در هسته 88

  82/42 81 نیمه حضوری هاکلیه پست اصول و مبانی اعتقادی اسالم 82

  81/42 48 حضوری هاکلیه پست (4بازرسی در گزینش ) 81

  84/42 48 حضوری هاکلیه پست (8بازرسی در گزینش ) 84

  88/42 48 حضوری هاکلیه پست پاسخگویی و مذاکره در گزینش 88

  83/42 48 حضوری هاکلیه پست (4تحقیق در گزینش ) 83

  86/42 48 حضوری هاکلیه پست (8تحقیق در گزینش ) 86

  89/42 48 غیرحضوری هاکلیه پست شناسی فرهنگیجامعه 89

  22/42 48 حضوری هاکلیه پست شناسی سیاسی در ایرانجریان 22

  24/42 48 حضوری هاکلیه پست حقوق اداری ایران 24

  28/42 6 حضوری هاکلیه پست رسیدگی به شکایات گزینشی دستورالعمل 28

22 
رازداری و حفاظت اسناد )با تأکید بر اطالعات 

 و اسناد گزینش(
 22/42 482 نیمه حضوری هاکلیه پست

 

  21/42 48 حضوری هاکلیه پست روانشناسی شخصیت 21

  24/42 48 حضوری هاکلیه پست های شناخت و تحلیل رفتارروش 24
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 ساعت شیوه اجرا عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

28 
های گزینش)با توجه به مقتضیات رویه

 استانی(
 28/42 1 حضوری هاکلیه پست

 

  23/42 48 غیرحضوری هاکلیه پست های حاکم بر گزینششناخت اقلیت 23

  26/42 48 نیمه حضوری هاکلیه پست ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش 26

  29/42 48 حضوری هاکلیه پست هاها و آسیبفضای مجازی؛ فرصت 29

  12/42 48 نیمه حضوری هاکلیه پست نامه اجرایی آنقانون گزینش و آیین 12

  14/42 6 حضوری هاکلیه پست کنترل تحقیق 14

  18/42 6 حضوری هاکلیه پست کنترل مصاحبه 18

  12/42 81 نیمه حضوری هاکلیه پست مبانی اعتقادی و فقهی گزینش 12

  11/42 48 حضوری هاکلیه پست فن بایگانی در گزینش مدیریت اسناد و 11

  14/42 48 حضوری هاکلیه پست (4مصاحبه در گزینش ) 14

  18/42 48 حضوری هاکلیه پست (8مصاحبه در گزینش ) 18

  13/42 48 حضوری هاکلیه پست های ارتباط غیرکالمی در گزینشمهارت 13

  16/42 48 حضوری هاکلیه پست های ارتباط کالمی در گزینشمهارت 16

  19/42 82 حضوری هاکلیه پست های ثبت و نگارش در گزینشمهارت 19

  42/42 48 نیمه حضوری هاکلیه پست مهدویت و فرهنگ انتظار 42

  44/42 48 نیمه حضوری هاکلیه پست نظام گزینش تطبیقی 44

 

 شغلی کارشناس و کاردان حقوقی هایرشته

 ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

4 
)کلیات و قانون برگزاری 4قوانین و مقررات معامالت دولتی 

 مناقصات(          
 4/41 6 هاکلیه پست

 

8 
)مقررات کیفری 8وانین و مقررات معامالت دولتیق

 ناظر بر معامالت دولتی(
 8/41 8 هاکلیه پست

 

2 
)تضمینات در معامالت  2وانین و مقررات معامالت دولتی ق

 دولتی(
 2/41 8 هاکلیه پست

 

1 
)اموال منقول و غیرمنقول 4قوانین و مقررات امول دولتی 

 دولتی(
 4/41 6 هاکلیه پست

 

4 
)جرایم علیه اموال 8قوانین و مقررات امول دولتی

 دولتی(
 8/41 8 هاکلیه پست

 



 
 
 

48 
 

 ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

8 
)داوری و صلح اموال  2امول دولتیقوانین و مقررات 

 عمومی و دولتی(
 3/41 8 هاکلیه پست

 

3 
های اجرایی با حل و فصل اختالفات حقوقی دستگاه

 یکدیگر
 6/41 6 هاکلیه پست

 

  9/41 6 هاکلیه پست آشنایی با قانون کار 6

  42/41 8 هاکلیه پست )بیمه اجباری تأمین اجتماعی( 4حقوق تأمین اجتماعی  9

  44/41 8 هاکلیه پست )بیمه حرف و مشاغل آزاد( 8حقوق تأمین اجتماعی  42

  48/41 2 هاکلیه پست های مکمل()بیمه 2حقوق تأمین اجتماعی  44

  42/41 1 هاکلیه پست )بیمه خدمات درمانی( 1حقوق تأمین اجتماعی  48

42 
  4حقوق تأمین اجتماعی 

 )قوانین و مقررات بازنشستگی کشوری( 
 41/41 6 هاکلیه پست

 

  44/41 8 هاکلیه پست )بیمه بیکاری( 8حقوق تأمین اجتماعی  41

  48/41 6 هاکلیه پست (4قانون اساسی ) 11های کلی اصل سیاست 44

  43/41 6 هاکلیه پست (8قانون اساسی ) 11های کلی اصل سیاست 48

  46/41 6 هاکلیه پست (2قانون اساسی ) 11کلی اصل های سیاست 43

46 
 ریزیریزی و بودجهاصول و مقررات حاکم بر نظام برنامه

 کشور
 49/41 6 هاکلیه پست

 

  82/41 6 هاکلیه پست قانون بودجه ساالنه 49

  82/41 48 هاکلیه پست قوانین و مقررات استخدام کشوری 82

84 
گذاری قراردادهای سرمایه -المللیبینقراردادهای 

 المللیبین
 22/41 8 هاکلیه پست

 

  24/41 42 هاکلیه پست های مستقیم()مالیات 4حقوق مالیاتی  88

  28/41 6 هاکلیه پست های غیرمستقیم و عوارض()مالیات 8حقوق مالیاتی  82

  22/41 8 هاپستکلیه  )اجرائیات مالیاتی و حل اختالف( 2حقوق مالیاتی  81

  21/41 8 هاکلیه پست الجزایر( دیوان داوری ایران و آمریکا )بیانه 84

88 
ها امهناصول و ضوابط تنظیم، الحاق و تصویب توافق

 المللیهای بینو کنوانسیون
 24/41 6 هاکلیه پست

 

83 

های محیط زیست، حقوق محیط زیست: )کنوانسیون

های حقوقی حاکم بر محیط زیست طبیعی، رژیم

 ها ومناطق چهارگانه، محیط زیست انسانی آلودگی

…) 

کارشناسان حقوقی 

سازمان حفاظت و 

 محیط زیست

46 28/41 
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 ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

 حقوق تعاون 86
کارشناسان حقوق 

 وزارت تعاون
8 23/41 

 

 حقوق گمرکی 89
حقوقی  کارشناسان

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

48 26/41 
 

 های دولتیحقوق حسابرسی شرکت 22
کارشناسان حقوقی 

 سازمان حسابرسی
6 29/41 

 

  12/41 1 هاکلیه پست قراردادهای خدمات درمانی 24

  14/41 6 هاکلیه پست فنون مذاکره و فن دفاع 28

  18/41 6 هاکلیه پست آیین نگارش حقوقی 22

  18/41 48 هاکلیه پست آیین دادرسی مدنی 21

  13/41 48 هاکلیه پست آیین دادرسی کیفری 24

28 
 )تعزیرات حکومتی و مراجعآشنایی با مراجع شبه قضایی

 رسیدگی به تخلفات صنفی(
 16/41 6 هاکلیه پست

 

  19/41 6 هاکلیه پست آشنایی با شوراهای حل اختالف 23

  42/41 6 هاکلیه پست عدالت اداری و آیین دادرسی آنآشنایی با دیوان  26

29 
العاده اعتراض به آرای آشنایی با طرق عادی و فوق

 قضایی
 44/41 6 هاکلیه پست

 

  48/41 2 هاکلیه پست )پول و قوانین و مقررات مربوط به آن( 4حقوق بانکی  12

14 
)بانك مرکزی و قوانین و مقررات  8حقوق بانکی 

 مربوط(
 42/41 6 هاکلیه پست

 

  41/41 6 هاکلیه پست ها()قوانین و مقررات تأسیس و اداره بانك 2حقوق بانکی  18

  44/41 48 هاکلیه پست )شرح قانون عملیات بانکی بدون ربا( 1حقوق بانکی  12

  48/41 1 هاکلیه پست )قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( 4حقوق بانکی  11

  43/41 6 هاکلیه پست پولشویی 14

 حقوق منابع طبیعی 18
کارشناسان حقوقی 

وزارت جهاد و 

 کشاورزی

8 46/41 
 

 حقوق انتخابات 13
کارشناسان حقوقی 

 وزارت کشور
6 49/41 

 

 حقوق جنگ 16
کارشناسان حقوقی 

وزارت دفاع و 
6 82/41 
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 ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

پشتیبانی نیروهای 

 مسلح

 رسیدگی به آنآشنایی با جرایم مطبوعاتی و آیین  19
کارشناسان حقوقی 

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

6 84/41 
 

42 
ها و آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر شهرداری

 های حوزه شهریکمیسیون
 88/41 48 هاکلیه پست

 

44 
آشنایی با قوانین و مقررات نحوه تملك اراضی برای 

 های عمرانی دولتی و عمومیطرح
 82/41 6 هاکلیه پست

 

  81/41 6 هاکلیه پست شوراهای اسالمی کشور 48

  84/41 6 هاکلیه پست حقوق روستایی 42

 (4قاچاق کاال و ارز ) 41
کارشناسان حقوقی 

وزارت بازرگانی و 

 گمرک

6 88/41 
 

 (8قاچاق کاال و ارز ) 44
کارشناسان حقوقی 

وزارت بازرگانی و 

 گمرک

6 83/41 
 

  86/41 48 هاکلیه پست اشخاص()بیمه  4حقوق بیمه  48

 )بیمه اموال و باربری( 8حقوق بیمه  43
کارشناسان حقوقی 

وزارت راه و ترابری 

 و گمرک

42 89/41 
 

 دریایی( )مقررات بیمه 2حقوق بیمه  46
کارشناسان حقوقی 

 وزارت

 راه و ترابری 

42 32/41 
 

  34/41 6 هاکلیه پست (…بیمه شخص ثالث و-های مسئولیت)بیمه 1حقوق بیمه 49

82 
آشنایی با مقررات ثبت و تابعیت )4حقوق دریایی

 ها(کشتی

کارشناسان حقوقی 

وزارت راه و ترابری 

 و سازمان کشتیرانی

6 32/41 
 

 )آشنایی با رهن و حقوق ممتازه دریایی( 8حقوق دریایی  84
کارشناسان حقوقی 

وزارت راه و ترابری 

 و سازمان کشتیرانی

6 31/41 
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 ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

88 
)آشنایی با تحدید مسئولیت مالکان کشتی  2حقوق دریایی 

 و قواعد حاکم بر آن(

کارشناسان حقوقی 

وزارت راه و ترابری 

 و سازمان کشتیرانی

6 34/41 
 

82 
)آشنایی با مفاهیم و مبانی قانون مناطق  1حقوق دریایی 

دریایی جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس و دریای 

 عمان(

حقوقی  کارشناسان

وزارت راه و ترابری 

 و سازمان کشتیرانی

6 38/41 
 

81 
)آشنایی با موضوع کمك و نجات در  4حقوق دریایی 

 دریا و قواعد و مقررات مربوط(

کارشناسان حقوقی 

وزارت راه و ترابری 

 و سازمان کشتیرانی

6 33/41 
 

84 
آشنایی با [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

فناوری اطالعات و خدمات اداری )فصل اول، دوم و راهبردها، 

 ] پنجم(
 - 1 هاکلیه پست

 

88 
ورود به [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

خدمت و توانمندسازی کارکنان )فصل ششم، هفتم، هشتم 

 ] و نهم(
 - 1 هاکلیه پست

 

83 
آشنایی با [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

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

86 

آشنایی با [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

های اجرایی کشور و شوراهای ساختار سازمانی دستگاه

مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری )فصل چهارم و 

 ] چهاردهم(

 - 1 هاکلیه پست

 

89 
آشنایی با [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی کارکنان )فصل 

 ] سیزدهم(

 - 1 هاکلیه پست
 

32 
ن مدیریت خدمات کشوری )آشنایی با آشنایی با قانو

 ] )فصل سوم(نظام اداریو ارباب رجوع درمردمحقوق 
 - 1 هاکلیه پست

 

34 
آشنایی با [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] نظام مدیریت ارزیابی عملکرد )فصل یازدهم(
 - 1 هاکلیه پست

 

38 
آشنایی با حقوق [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی )فصل دوازدهم و 

 ]پانزدهم(

 - 1 هاکلیه پست
 

بخشنامه شماره   91-28 48 هاپستکلیه  حقوق اداری 32

291341 
 29/48/4291مورخ 

  91-22 6 هاکلیه پست تنقیح قوانین و مقررات 31

  91-21 48 هاکلیه پست های مالی(حقوق اموال و مالکیت )مالکیت و حق 34
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 ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

  91-24 48 هاکلیه پست المللحقوق بین 38

  91-28 48 هاکلیه پست حقوق تجارت کاربردی 33

  91-23 48 هاکلیه پست حقوق پیمان 36

  91-26 48 هاکلیه پست علم قانونگذاری و تفسیر حقوق )وضع و تفسیر قوانین( 39

 

 رشته شغلی بازرس

 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف

4 
آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و 

 اصالحات بعدی آن
  4/44 48 هاپستکلیه 

8 
قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت 

 دولتی
  8/44 1 هاکلیه پست

2 
قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملك 

 ایهای سرمایهدارایی
  2/44 6 هاکلیه پست

  1/44 48 هاکلیه پست قانون مدنی 1

  4/44 6 هاکلیه پست های دولتیقوانین مالی شرکت 4

  8/44 48 هاکلیه پست اصول نظارت و کنترل 8

  3/44 82 هاکلیه پست آشنایی با قانون محاسبات عمومی 3

  6/44 48 هاکلیه پست درآمدها و انواع آن 6

  9/44 6 هاکلیه پست نظارت و کنترل در نظام اداری 9

  42/44 81 هاکلیه پست (4حسابرسی ) 42

  44/44 81 هاکلیه پست (8حسابرسی ) 44

  48/44 81 هاکلیه پست مصاحبه در حسابرسی عملیاتی 48

  42/44 48 هاکلیه پست قانون تجارت 42

41 
های حسابداری دولتی اعتبارات تملك دارایی

 ایسرمایه
  41/44 48 هاکلیه پست

  44/44 8 هاکلیه پست قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 44

  48/44 6 هاکلیه پست اسناد خزانه و اوراق قرضهقانون انتشار  48

  43/44 8 هاکلیه پست مقررات اعتباری اسنادی 43

  46/44 6 هاکلیه پست هانامه مالی و معامالتی دانشگاهآیین 46

  49/44 8 هاکلیه پست قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 49

  82/44 8 هاکلیه پست قانون تجمیع عوارض 82
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 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف

  84/44 48 هاکلیه پست های مستقیمقانون مالیات 84

  88/44 6 هاکلیه پست قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 88

  82/44 8 هاکلیه پست اصول بازرسی 82

  81/44 48 هاکلیه پست نظام رسیدگی به تخلفات اداری 81

  84/44 48 هاکلیه پست آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 84

  88/44 48 هاکلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 88

  83/44 6 هاکلیه پست تنظیم قراردادها 83

 91-284 8 هاکلیه پست نویسی در بازرسیگزارش 86

بخشنامه شماره 
62236 
مورخ 

41/24/4291 

 91-288 8 هاکلیه پست اصول و مبانی نظارت و بازرسی 89
 91-282 8 هاکلیه پست ای در بازرسیحرفهاخالق  22

24 
اصول و مبانی نظری ارتقاء سالمت اداری و 

 مبارزه با فساد
 91-281 6 هاکلیه پست

28 
آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سالمت 

 اداری و مبارزه با فساد
 91-284 42 هاکلیه پست

 

 رشته شغلی کارگزین

 ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

4 
اسیون )اتومیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزهس

 اداری(
  4/48 48 هاکلیه پست

  8/48 6 ارزشیابی کارکنان ارزشیابی عملکرد کارکنان 8

  2/48 48 حقوق مزایا های مستقیمقانون مالیات 2

  1/48 82 هاکلیه پست اصول و مفاهیم سازماندهی 1

  4/48 82 امور رفاهی اصول بیمه 4

  8/48 22 هاکلیه پست کاربرد آمار در امور اداری 8

3 
)قوانین، مقررات و امور رفاهی کارکنان

 ها(دستورالعمل
  3/48 48 امور رفاهی

  6/48 48 هاکلیه پست قانون کار و تأمین اجتماعی 6

  9/48 48 امور رفاهی های اشخاصبیمه 9

42 
آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی 

 و وظیفه
 42/48 6 بازنشستگی و وظیفه

 

  44/48 48 هاکلیه پست های اداریسازی مکاتبات و نوشتهخالصه 44
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 ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

  48/48 81 هاکلیه پست ریزی نیروی انسانیاصول و  مبانی برنامه 48

  42/48 28 هاتشکیالت و روش هاها و روشسیستم 42

  41/48 48 هاکلیه پست گیری آنرضایت شغلی و چگونگی اندازه 41

  44/48 48 حقوق و مزایا آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 44

48 
ها و هنامبندی مشاغل، آیینآشنایی با طرح طبقه

 های اجرایی آندستورالعمل
 48/48 21 بندی مشاغلطبقه

 

  43/48 48 هاکلیه پست قوانین و مقررات استخدامی 43

  46/48 48 هاکلیه پست نویسی در امور اداریگزارش 46

  49/48 8 امور آموزش کارکنان آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت 49

  82/48 22 بندی مشاغلطبقه ارزیابی کار و زمان 82

  84/48 81 هاکلیه پست مبانی مدیریت اسناد 84

  88/48 82 هاکلیه پست اداریتجزیه و تحلیل  88

  82/48 48 امور آموزش کارکنان هانیازسنجی آموزشی در سازمان 82

  81/48 82 امور آموزش کارکنان ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنانبرنامه 81

  84/48 8 بندی مشاغلطبقه طرح ارزشیابی مشاغل خاص 84

88 
ه توجه ب )باهاوانین و مقررات تشکیالت و روشق

 قانون مدیریت خدمات کشوری(
 88/48 8 هاتشکیالت و روش

 

  83/48 48 هاکلیه پست آیین نگارش و مکاتبات اداری 83

  86/48 48 هاکلیه پست ارتباطات سازمانی 86

 

 شغلی کتابدار رشته

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

  4/43 48 هاکلیه پست نشریاتسازی کتب و آماده 4

  8/43 48 هاکلیه پست ساختمان و تجهیزات کتابخانه 8

  2/43 46 هاکلیه پست حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه 2

  1/43 8 هاکلیه پست خدمات عمومی کتابخانه 1

  4/43 48 هاکلیه پست اصول و مبانی مدیریت کتابخانه 4

  8/43 81 هاپستکلیه  شناسی عمومیمرجع 8

  3/43 28 هاکلیه پست ایافزارهای کتابخانهآشنایی با نرم 3

  6/43 21 هاکلیه پست متون انگلیسی تخصصی کتابداری و  6
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 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

 رسانیاطالع

9 
 مواد و تجهیزات دیداری و شنیداری 

 )سمعی و بصری(
 9/43 81 هاکلیه پست

 

  42/43 46 هاکلیه پست (4سازی )مجموعه 42

  44/43 81 هاکلیه پست (8سازی )مجموعه 44

  48/43 28 هاکلیه پست منابع مرجع الکترونیکی 48

  42/43 28 هاکلیه پست نویسیفهرست 42

  41/43 28 هاکلیه پست بندی دیوییآشنایی با رده 41

  44/43 82 هاکلیه پست ایآوری منابع کتابخانهفراهم 44

  48/43 11 هاکلیه پست کنگرهبندی آشنایی با رده 48

  43/43 48 هاکلیه پست )آشنایی با بانك کتابشناسی( 4مارک ایران  43

  46/43 48 هاکلیه پست )آشنایی با بانك مستندات( 8مارک ایران  46

49 
)آشنایی با بانك موجودی و  2مارک ایران 

 بندی(رده
 49/43 6 هاکلیه پست

 

  82/43 48 هاکلیه پست یرسانکتابداری و اطالعمتون عربی تخصصی  82

 

 رشته شغلی آمار موضوعی

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

  4/46 22 هاکلیه پست SPSSافزار کامپیوتری آشنایی با نرم 4

  8/46 22 هاکلیه پست آمار کاربردی 8

  2/46 48 هاکلیه پست های مصاحبهاصول و روش 2

  1/46 81 هاکلیه پست ( SQLهای اطالعاتی )بانك 1

  4/46 48 هاکلیه پست گیری و کاربرد آنهاهای نمونهروش 4

  8/46 82 هاکلیه پست مبانی آمار رسمی 8

  3/46 82 هاکلیه پست Statisticaافزار آماری آشنایی با نرم 3

  6/46 82 هاپستکلیه  Splusافزار آماری آشنایی با نرم 6

9 
های آشنایی با مبانی و ضوابط تهیه و تدوین طرح

 آمارگیری
 هاکلیه پست

22 9/46 
 

  42/46 82 هاکلیه پست SASافزار آشنایی با نرم 42

44 
دهی، )کاستن، وزنهاپاسخی در آمارگیریبی

 جانهی(
 هاکلیه پست

81 44/46 
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 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

  48/46 81 هاکلیه پست بینی جمعیتهای برآورد و پیشروش 48

  42/46 81 هاکلیه پست آشنایی با نظام آمارهای ثبتی 42

  41/46 6 هاکلیه پست های پژوهشچگونگی تدوین طرح 41

  44/46 28 هاکلیه پست روش تحقیق 44

  48/46 16 هاکلیه پست نویسی )مقدماتی(برنامه 48

  43/46 11 هاکلیه پست نویسی )پیشرفته(برنامه 43

  46/46 18 هاکلیه پست (WEBطراحی صفحات وب ) 46

  49/46 48 هاکلیه پست های کنترل افشای اطالعات آماریروش 49

  82/46 48 هاکلیه پست آشنایی با نظام آماری ایران 82

  84/46 46 هاکلیه پست مدیریت کیفیت در تولید آمار 84

  88/46 48 هاپستکلیه  تهیه و تنظیم گزارشات آماری 88

 

 شغلی رئیس دفتر، مسئول دفتر و منشی هایرشته

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

  4/49 48 هاکلیه پست آیین نگارش و مکاتبات اداری 4

  8/49 81 هاکلیه پست مبانی مدیریت اسناد 8

  2/49 48 هاکلیه پست نویسی در امور اداریگزارش 2

  1/49 48 هاکلیه پست وظایف اداری و دفتر مسئول دفتر 1

4 
آشنایی با اینترنت و کاربرد آن در اداره امور 

 دفتری
  4/49 81 هاکلیه پست

  8/49 48 هاکلیه پست فن بیان و آیین سخنوری 8

  3/49 48 هاکلیه پست های اداریسازی مکاتبات و نوشتهخالصه 3

  6/49 48 هاکلیه پست سازمانیارتباطات  6

  9/49 6 هاکلیه پست امور مالی مسئوالن دفاتر 9

  42/49 48 هاکلیه پست قوانین و مقررات اداری و استخدامی 42

44 
خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئوالن دفاتر و 

 هامنشی
  44/49 6 هاکلیه پست

48 
 اداری(سیون )اتومایستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزهس

 
  48/49 48 هاکلیه پست

42 
آشنایی با تشکیالت دولت جمهوری اسالمی 

 ایران
  42/49 6 هاکلیه پست

  41/49 48 هاکلیه پست اصول و مبانی مدیریت و سازمان 41
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 شغلی مسئول خدمات اداری شتهر

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

4 
 بایگانی مکانیزه )اتوماسیون سیستم دبیرخانه و

 اداری(
  4/82 48 هاکلیه پست

  8/82 22 هاکلیه پست کاربرد آمار در امور اداری 8

  2/82 48 هاکلیه پست های اداریسازی مکاتبات و نوشتهخالصه 2

  1/82 48 هاکلیه پست قوانین و مقررات اداری و استخدامی 1

  4/82 81 هاپستکلیه  مبانی مدیریت اسناد 4

  8/82 6 هاکلیه پست مدیریت جلسات اداری 8

  3/82 48 هاکلیه پست امور نقلیه 3

  6/82 48 هاکلیه پست نویسی در امور اداریگزارش 6

  9/82 6 هاکلیه پست رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار 9

  42/82 48 هاکلیه پست ارتباطات سازمانی 42

  44/82 48 هاکلیه پست کار و تأمین اجتماعیقانون  44

  48/82 6 هاکلیه پست بهداشت عمومی در محیط کار 48

  42/82 48 هاکلیه پست ریزی و کنترل امور خدماتبرنامه 42

 

 شغلی مدیر اداری و مالی هایرشته

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

4 
یون )اتوماسبایگانی مکانیزه یستم دبیرخانه وس

 اداری(
  4/84 48 هاکلیه پست

  8/84 22 هاکلیه پست کاربرد آمار در امور اداری 8

  2/84 48 هاکلیه پست قوانین و مقررات اداری و استخدامی 2

  1/84 48 هاکلیه پست ریزی عملیاتیبودجه 1

  4/84 8 هاکلیه پست مدیریت جلسات اداری 4

  8/84 48 هاکلیه پست نقلیهامور  8

  3/84 48 هاکلیه پست نویسی در امور اداریگزارش 3

  6/84 6 هاکلیه پست ارزشیابی عملکرد کارکنان 6

  9/84 6 هاکلیه پست رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار 9

  42/84 48 هاکلیه پست های مستقیمقانون مالیات 42

  44/84 82 هاکلیه پست سازماندهیاصول و مفاهیم  44

  48/84 48 هاکلیه پست ارتباطات سازمانی 48
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 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

  42/84 81 هاکلیه پست ریزی نیروی انسانیاصول و مبانی برنامه 42

  41/84 48 هاکلیه پست آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 41

  44/84 6 هاکلیه پست تنظیم قراردادها 44

  48/84 82 هاکلیه پست انسانی )اداره امور کارکنان(مدیریت منابع  48

43 
( و کاربرد MISهای اطالعاتی مدیریت )سیستم

 آن در امور مالی
 43/84 28 هاکلیه پست

 

  46/84 8 هاکلیه پست نظارت مالی 46

  49/84 82 هاکلیه پست آشنایی با قانون محاسبات عمومی 49

  82/84 82 هاکلیه پست نظارت و کنترل در نظام اداری 82

  84/84 48 هاکلیه پست گیری در امور ادارینظام تصمیم 84

  88/84 48 هاکلیه پست حسابداری پروژه 88

  82/84 48 هاکلیه پست محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 82

  81/84 6 هاکلیه پست (4ی )بینریزی و پیشریزی، برنامهتلفیق بودجه 81

  84/84 6 هاکلیه پست (8بینی شناور )ریزی و پیشبودجه 84

  88/84 48 هاکلیه پست (2حسابداری مدیریت استراتژیك ) 88

  83/84 6 هاکلیه پست ریزیکاربرد اطالعات عملکردی در نظام بودجه 83

86 
آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و 

 اصالحات بعدی آن
 86/84 48 هاکلیه پست

 

  89/84 48 هاکلیه پست آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 89

  22/84 48 هاکلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 22

 

 رشته شغلی مسئول خدمات مالی

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

4 
آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات 

 بعدی آن
 4/88 48 هاکلیه پست

 

  8/88 48 هاکلیه پست های مالیتجزیه و تحلیل صورت 8

  2/88 8 هاکلیه پست های دولتیقوانین مالی شرکت 2

  4/88 82 هاکلیه پست آشنایی با قانون محاسبات عمومی 1

  8/88 8 هاکلیه پست نظارت مالی 4

  3/88 6 هاکلیه پست نامه اجرایی عملیات بانکیآیین 8

  6/88 48 هاکلیه پست آشنایی با قوانین و مقررات مالی دولتی 3
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 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

  9/88 81 هاکلیه پست اعتبارات اسنادی 6

  42/88 81 هاکلیه پست های حسابداریسیستم 9

  44/88 21 هاکلیه پست حسابرسی مالیاتی 42

  48/88 6 هاکلیه پست های اجرایی در ساماندهی امور اموالروش 44

  42/88 6 هاکلیه پست قوانین اموال غیرمنقول 48

  41/88 81 هاکلیه پست حسابداری مالیاتی 42

  44/88 6 هاکلیه پست قانون تجارت 41

  48/88 81 هاکلیه پست مدیریت تدارکات 44

  43/88 81 هاکلیه پست اصول حسابداری 48

  46/88 48 هاکلیه پست حسابداری )ثبت معامالت( 43

  49/88 82 هاکلیه پست داری اموالجمع 46

  82/88 81 هاکلیه پست حسابداری کاال 49

  84/88 48 هاکلیه پست مدیریت عملیات حسابداری انبار 82

  88/88 22 هاکلیه پست آمار کاربردی 84

  82/88 48 هاکلیه پست حسابداری پروژه 88

  81/88 48 هاکلیه پست شده خدماتمحاسبه و مدیریت قیمت تمام  82

  84/88 6 هاکلیه پست (4بینی )ریزی و پیشریزی، برنامهتلفیق بودجه 81

  88/88 6 هاکلیه پست (8بینی شناور )ریزی و پیشبودجه 84

  83/88 48 هاکلیه پست (2حسابداری مدیریت استراتژیك ) 88

  86/88 6 هاکلیه پست ریزیبودجهکاربرد اطالعات عملکردی در نظام  83

  89/88 48 هاکلیه پست ریزی عملیاتیبودجه 86

  22/88 48 هاکلیه پست آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 89

  24/88 48 هاکلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 22

  28/88 6 هاکلیه پست تنظیم قراردادها 24

  22/88 48 هاکلیه پست های مستقیممالیاتقانون  28

 91-29 48 هاکلیه پست حسابداری بخش عمومی 22
بخشنامه شماره 

مورخ  291341
29/48/4291 

 شغلی کارشناس و کاردان برنامه و بودجه هایرشته

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

  4/82 48 هاکلیه پست ریزی عملیاتیبودجه 4
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 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

  8/82 8 هاکلیه پست نظارت بر بودجه 8

  2/82 28 هاکلیه پست روش تحقیق 2

  1/82 48 هاکلیه پست اجرای بودجه 1

  4/82 6 هاکلیه پست های دولتیریزی شرکتبودجه 4

  8/82 48 هاکلیه پست حسابداری پروژه 8

  3/82 81 هاکلیه پست حسابداری مالیاتی 3

  6/82 81 هاکلیه پست حسابداریاصول  6

  9/82 6 هاکلیه پست قوانین و مقررات مالی 9

  42/82 48 هاکلیه پست های مستقیمقانون مالیات 42

  44/82 22 هاکلیه پست آمار کاربردی 44

  48/82 21 هاکلیه پست ریزی و کنترل پروژهبرنامه 48

  42/82 6 هاکلیه پست قانون برنامه و بودجه کشور 42

  41/82 48 هاکلیه پست محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 41

  44/82 6 هاکلیه پست (4بینی )ریزی و پیشریزی، برنامهتلفیق بودجه 44

  48/82 6 هاکلیه پست (8بینی شناور )ریزی و پیشبودجه 48

  43/82 48 هاکلیه پست (2حسابداری مدیریت استراتژیك ) 43

  46/82 6 هاکلیه پست ریزیکاربرد اطالعات عملکردی در نظام بودجه 46

  49/82 82 هاکلیه پست آشنایی با قانون محاسبات عمومی 49

82 
آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات 

 بعدی آن
 82/82 48 هاکلیه پست

 

  84/82 22 هاکلیه پست حسابداری دولتی 84

  88/82 48 هاکلیه پست قوانین سازمان بازرسی کل کشورآشنایی با  88

  82/82 48 هاکلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 82

 
 

 های اجراییکارشناسان آموزش دستگاه

 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف

 91-248 6 کارشناس آموزش مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی 4
بخشنامه شماره 

62236 
 91-243 48 کارشناس آموزش فرایند آموزش و توسعه منابع انسانی 8

 91-246 82 کارشناس آموزش آموزش الکترونیکی 2
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 مالحظات كد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف

1 
آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش 

 دولت
 91-249 1 کارشناس آموزش

مورخ 

41/24/4291 

 

 های اجرایی)ارزیابی( عملکرد دستگاهکارشناسان مدیریت

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره رديف
كد 

 دوره
 مالحظات

 )سازمان، مدیران و کارمندان(نظام مدیریت عملکرد  4
کارشناس مدیریت 
 )ارزیابی( عملکرد

6 244-91 
بخشنامه شماره 

62236 
 41/24/4291مورخ 

 

 کارشناسان فناوری اطالعات

 مالحظات عنوان پست ساعت پودمان/ دورهعنوان  رديف

 کارشناسان فناوری اطالعات 48 حاکمیت فاوا )اصول،چارچوب و استقرار ( 4

بخشنامه 

شماره 

414299 

مورخ 

82/44/4292 

 کارشناسان فناوری اطالعات ITIL 48مدیریت خدمات فاوا و  8

 کارشناسان فناوری اطالعات 48 مدیریت فرآیندهای سازمانی 2

 کارشناسان فناوری اطالعات 82 معماری فناوری اطالعات سازمانی 1

 کارشناسان فناوری اطالعات 48 تحلیل و طراحی سیستم 4

 کارشناسان فناوری اطالعات 22 مهندسی شبکه 8

 کارشناسان فناوری اطالعات 82 مدیریت امنیت اطالعات 3

 کارشناسان فناوری اطالعات 48 های فناوری اطالعاتمدیریت پروژه 6

 کارشناسان فناوری اطالعات 6 رایانش ابری 9

 کارشناسان فناوری اطالعات 48 بازافزارهای آزاد/ متنمهاجرت به نرم 42

 

 آموزشی عمومی و فرهنگی هایدوره

 توضیحات كد ساعت عنوان دوره رديف

 هاي اداريتوانمندي

 دهیگزارش 4
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 توضیحات كد ساعت عنوان دوره رديف

  - 81 مکاتبات اداریآیین نگارش  4-4

  - 82 گزارش نویسی 4-8

  - 48 های اداریسازی نوشتهخالصه 4-2

 شناسایی و دستیابی به منابع اطالعات )داخلی و خارجی( 8

  - 48 اصول و مبانی ارتباطات 8-4

  - 42 های نوین دستیابی به اطالعاتها و روششناخت راه 8-8

  - 21 زبان انگلیسی 8-2

  - 81 های ذهنیشناسایی و استفاده از ظرفیت 2

  - 48 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگران 1

 فناوري اطالعات

  - 48 مفاهیم پایه فناوری اطالعات 4

  - 6 هااستفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل 8

  - 88 پردازهاواژه 3

  - 88 هاگستردهصفحه 6

  - 88 های اطالعاتیبانك 9

  - 82 ارائه مطالب 42

  - 48 اطالعات و ارتباطات 44

بخشنامه شماره  - 88 ای و اداری کار با رایانههای حرفهمهارت 48

414299 
 82/44/4292مورخ 

 - 41 مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی 42

 - 6 مفاهیم و کلیات دولت الکترونیك 41

 - 48 )اکفا(امنیت کاربری فناوری اطالعات  44
بخشنامه شماره 

283823 
 44/23/4293مورخ 

 فرهنگی و اجتماعی

  - 82 احکام زندگی در اسالم 48

  - 82 اخالق فردی، اجتماعی و اداری 43

  - 86 آداب و اسرار نماز 46

  - 82 آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی)ره( 49

  - 86 های اعتقادیها و پاسخپرسش 82

  - 86 تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم 84

  - 82 حکومت مهدوی و وظایف منتظران 88

  - 86 روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 82
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 توضیحات كد ساعت عنوان دوره رديف

 تکمیلی عمومی

  - 8 ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد 81

  - 8 های پیشگیریاطفاء حریق و راه 84

  - 8 امر به معروف و نهی از منکر 88

  - 8 های واگیر و راهکارهای پیشگیریبیماریانوع  83

  - 1 شناسیایران 86

  - 1 ایمنی و بهداشت محیط کار 89

  - 8 آشنایی با نظام گزینش کشور 22

  - 8 آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیرمترقبه 24

 - 1 آموزش انتظامی 28
مسئول برگزاری: نیروی 

 انتظامی ج.ا.ا.

  - 8 گیری آنهای اندازهتکنیكوری و بهره 22

  - 8 های پیشگیریهای نوپدید و راهبیماری 21

  - 8 تجارت الکترونیکی 24

  - 1 تربیت بدنی و آمادگی جسمانی 28

  - 8 جستجو، امداد و نجات 23

  - 8 های مقابله با آنجعل اسناد و راه 26

29 
اساسی جمهوری قانون  11های صدر اصل سازی و سیاستخصوصی

 اسالمی
8 -  

  - 1 (WTO)سازمان جهانی تجارت  12

  - 1 های روز دنیاشناخت دانش و پیشرفت 14

  - 6 طرح معرفت بسیجی )مقدماتی( 18

  - 8 کارآفرینی 12

  - 8 های فناوری اطالعاتکاربرد 11

  - 6 امدادی -های پزشکیهای اولیه و فوریتکمك 14

  - 1 دولت سبزمحیط زیست و  18

  - 8 مواد مخدر و پیامدهای سوء آن 13

 آموزش خانواده

  - 1 اقتصاد خانواده 16

  - 6 شناسی خانوادهآسیب 19

  - 1 آشنایی با احکام اسالمی 42

  - 8 تربیت فرزند 44
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 توضیحات كد ساعت عنوان دوره رديف

  - 1 حقوق خانواده 48

  - 8 خانواده متعالی در اسالم 42

  - 6 روابط سالم زناشویی 41

  - 48 روانشناسی خانواده 44

  - 1 نقش حجاب در حفظ حریم خانواده 48

 ساير

  - 6 آشنایی با الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت 43

  - 6 آشنایی با سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران 46

  - 48 آشنایی با طرح شجره طیبه صالحین 49

  - 48 دفاع مقدسآشنایی با علوم و معارف  82

  - 6 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 84

  - 6 آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده 88

  - 6 آشنایی با مبانی و اصول اصالح الگوی مصرف 82

  - 6 نامه دورکاریآشنایی با نظام و آیین 81

  - 6 هاآشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه 84

  - 48 حکومت اسالمی و والیت فقیههای بنیان 88

  - 48 پدافند غیرعامل 83

  - 48 های قلبی عروقیپیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماری 86

89 
های کلی نظام اداری کشور، ابالغی مقام معظم رهبری، و تبیین سیاست

 راهکارهای اجرایی نمودن آن
48 -  

  - 6 های دینیسبك زندگی بر مبنای آموزه 32

  - 48 های اجتماعیمدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب 34

  - 6 مدیریت دانش سازمانی 38

  - 48 ساالری اسالمیمردم 32

  - 6 حسینی بصیرت و معرفت 31

  - 48 همت مضاعف، کار مضاعف و راهکارهای اجرایی نمودن آن در نظام اداری 34

 91-24 48 (4اقتصاد مقاومتی ) 38

بخشنامه شماره 

62236 
 41/24/4291مورخ 

 91-21 48 (4ها( )انداز جمهوری اسالمی ایران )الزامات و ضرورتسند چشم 33

 91-23 1 (4نقشه راه اصالح نظام اداری ) 36

 91-242 6 تربیت اسالمی با تکیه بر قرآن و احادیث 39

 91-244 6 راهنمای سفیران سالمت )زیج مراقبتی( 62

 91-248 6 تناسب اندام )ارتقای سالمت از طریق ورزش( 64

 91-242 8 شناسی و فرهنگ افزایش جمعیتجمعیت 68

 91-241 6 کلیات پیشگیری از وقوع جرم 62
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 توضیحات كد ساعت عنوان دوره رديف

 91-282 6 آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سالمت اداری 61

بخشنامه شماره  - 8 منشور حقوق شهروندی 64

4294626 
 88/48/4294مورخ 

 - 6 حقوق شهروندی در نظام اداری 68

  48 فرهنگ سازمانی 63

 بخشنامه شماره 

886282 

 49/44/4296مورخ 

  48 های سنجش و تحلیل فرهنگ سازمانیروش 66

  6 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 69

  6 اجتماعیپذیری ای و مسئولیتهای اجتماعی، سواد رسانهشبکه 92

  8 الهی حضرت امام خمینی)ره( -نامه سیاسیآشنایی با وصیت 94

  6 مدیریت سبز 98

  6 مقابله با بحران 92

  6 میز خدمت و ارباب رجوع 91
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کارکنان دولت آموزششده اعتبارسنجی سسات مؤ 
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و رییس محترم  یس جمهوریرمحترم  معاون 11/6/1263مورخ  1551525شماره به استناد دستورالعمل     

 تمرکززدائی راستای سیاست در و آموزشی سساتمؤ و مراکز سنجی اعتبار خصوص درسازمان اداری و استخدامی کشور 

در  هاآموزش اجرای متقاضی که مراکز آموزشی و سساتمؤ صالحیت سنجش و بررسی فرآیند اختیار، تفویض و

 گردیده واگذارنگری آیندههای توسعه و باشند، به مرکز آموزش و پژوهشمی دولت کارکنان آموزش نظام چارچوب

 دستورالعمل اساسبر اعتبارسنجی درخواست از دریافت پس نگریهای توسعه و آیندهمرکز آموزش و پژوهش است.

ای دن شرایط و توان تخصصی و حرفهدرصورت دارا بو و پرداخته مستند متقاضیان مدارک بررسی به اعتبارسنجی نحوه

 نماید. آنان اقدام به صدور مجوز فعالیت می

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

 

 به نشانی مرکز این آدرس اینترنتی بهبرای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه اعتبارسنجی مؤسسات و مراکز آموزشی    

thmporg.ir خیابان ـ شهید وحید دستگردی)ظفر( خیابان  در واقع اعتبارسنجی واحد ها و یانامهقوانین و آیین شبخ

 ،چهارمطبقه  ـ ریزی استان تهرانسازمان مدیریت و برنامهـ 28پالک ـ نبش خیابان دوازدهم  ـ )نفت(مصدق شمالی

 .مراجعه فرمایید

 

 

مو ی اطالعا  دا ای ستاا  مموشیی که د  ییهه و ن  ؤه ملیکهای اجرایی و دستگاا  قابل توجه    

 50/50/89مو خ  111111: پیرو نامه یتترا   هاتتگن های مموشش کا کنان دولت دو   یمجوش اجرا

م امو  مموشش و بهاتاشی نیروی اناانی ساشمان ادا ی و اسگد امی کوو  د  یا  یارر   ئیس محگر

ن ایگه و  لزومی دولتبرای کا کنان  (ICDL)های هفگاانه نناو ی اطالعا های مها  برگزا ی دو  

توانن  اش طریق خودمموشی ناتت ت به نراگیری ان  میانرادی که تاکنون دو   های مذکو   ا طی نکرد 

و دستگاا  اجرائی نیز مجاش به پذیرش   ن ود من اق ام و رترو تی به ا ائه گواهینامه اش طر  کا کنان  

 بای . های مذکو  نریگواهینامه دو  

های های مها  ای  ساشمان برگزا ی دو   05/11/80مو خ190588ررناً بر اساس بدونامه یرا   

های جایازی  دو   "ای و ادا ی کا  با  ایانههای یرنهمها  "نناو ی اطالعا  پیوتترنگه تحت عنوان 

(ICDL     های اجرائیهای مربوط به نناو ی اطالعا  صرناً اش طریق دسگاا دیار دو  مموشش و یت، 

 ی ییت یتت   د  ییهه نناوستتاتتا  ت یی  صتتال ؤها و مستتاشمان م یریت و برنامه  یزی استتگان 

 بای .پذیر می)صرناً بصو   یضو ی( د  اسگان مربوطه امکاناطالعا 

 

 .تماس حاصل فرمايید( 55222412) جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن

 )آقاي شجاعی ـ كارشناس مسئول اعتبارسنجی( 
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 سسات آموزشیصدور مجوز فعالیت مؤ الزامات مربوط به
 ؛(4). تکمیل و ارائه فرم شماره4
 متقاضی؛ مؤسسهسیس و آگهی روزنامه رسمی . تصویر اساسنامه یا مجوز تأ8
 ؛(44)فرم شماره میل فرم منع مداخله کارکنان دولت. تک2
 ؛تحصیلی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره. تصویر مدرک 1
 ؛متر رفاهی و فرهنگی(44متر و  24، اداری متر 82)آموزشیمتر فضا424داقل . داشتن ح4
 .( و ارائه مستندات آن8). تکمیل و ارائه فرم بند)الف( شماره8

 

 الزامات مربوط به تمدید مجوز فعالیت موسسات آموزشی
 ؛دو ماه قبل از اتمام مجوز قبلی( 4). تکمیل و ارائه فرم شماره4
 اردت اعتبـیید صالحیت شده در طی ماجرایی در حیطه تأهای دستگاهسسه با وزشی مؤـ. مستندات قراردادهای آم8
 ؛گواهینامه صالحیت   
 ؛سسهؤهای آموزشی صادر شده توسط م. تصویر نمونه گواهینامه2
 .آن( و مستندات 8)تکمیل و ارائه بند)ب( فرم شماره .1

 

 دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صالحیت موسسات آموزشی:
 :اجرایي هایدستگاه آموزشي هایدوره برگزاری در «صالحيت گواهينامه»پس از اخذ مؤسسهوظایف ـ  8ماده 

 و فراگیران، عنوان دستگاه اجرایی، های آموزشی، زمان شروع و پایان دوره، زمان برگزاری آزموناعالم عناوین دوره. 4
 ؛... به واحد استانی سازمان قبل از برگزاری دوره

 ؛کنندگان در خصوص کیفیت دوره از ابعاد مختلف و مستندسازی نتایج برای بهبود مستمرنظرسنجی از شرکت. 8
 ؛سازماننشدگان به واحد استانی شدگان و پذیرفتهکنندگان در آزمون دوره به تفکیك پذیرفتهه اسامی شرکتئارا. 2
 181464که بر اساس بخشنامه شماره دولت ستفاده از مدرسین واجد صالحیت، بر اساس نظام آموزش کارمندان . ا1

 ؛سازمان اداری و استخدامی کشور دارای گواهینامه صالحیت تدریس باشند 89/6/93مورخ 
( برای 48ه )بر اساس فرم شماردوره شده و صدور گواهینامه پایانهای آموزشی برگزار برگزاری آزمون برای دوره. 4

آزمون پایان دوره کسب کرده باشند، با امضای مشترک دستگاه ( الزم را از %82)کنندگانی که حد نصاب امتیازیرکتش
 ؛برگزارکننده دوره آموزشی مؤسسهاجرایی مربوط و 

 ؛آموزشیهای ها و محتوای آموزشی مورد تأیید سازمان در دورهستفاده از سرفصل. ا8
 .ه مستندات مربوط به پرداخت کسور قانونیئرا. ا3
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 و اقدامات و پیامدهاي آنمصاديق تخلفات براي مؤسسات  اعتبارسنجیـ  12و 6ماده 

 بینی شدهاقدامات و پیامدهاي پیش مصاديق تخلف رديف

4 

سازمان یا عدم همکاری و استنکاف از ارائه اطالعات و آمار مورد درخواست 

واحدهای استانی سازمان در چارچوب مقررات و ضوابط حاکم بر نظام آموزش 

 کارمندان دولت

 تذکر کتبی برای بار اول و درج در پروندهـ 4

 ابطال گواهینامه در صورت تکرار تخلفـ 8

مجوز صادره لغو و محرومیت برای مدت ـ 2

 از دریافت گواهینامه صالحیت سال(8)

8 
های اطالعات خالف واقع به نمایندگان اعزامی از سازمان، دستگاهه ارائ

 اجرایی طرف قرارداد و واحدهای استانی سازمان

ابطال گواهینامه و محرومیت برای مدت 

 سال( از دریافت گواهینامه صالحیت2)

2 
سایر  عدم رعایت مقررات و ضوابط نظام آموزش کارمندان دولت و

 های ابالغی مربوطبخشنامه

 تذکر کتبی برای بار اول و درج در پروندهـ 4

 ابطال گواهینامه در صورت تکرار تخلفـ 8

1 
رایی بدون ـهای اجوب برای کارمندان دستگاهـهای غیرمصرای دورهـاج

 های تعیین شده در نظام آموزش کارمندانهماهنگی و خارج از چارچوب

 تذکر کتبی برای بار اول و درج در پروندهـ 4

 ابطال گواهینامه در صورت تکرار تخلفـ 8

4 
 صدور گواهی خالف مبنی بر شرکت افراد در دوره آموزشی و صدور گواهینامه

 های پایان دورهبرای کارمندان دولت بدون شرکت در دوره آموزشی و آزمون

ابطال گواهینامه و محرومیت برای مدت 

 سال( از دریافت گواهینامه صالحیت2)

8 
مدارک و مستندات ارائه شده به  مخدوش نمودن گواهینامه،جعل و یا 

 های اجرایی و کارمندان دولتسازمان، واحد استانی سازمان، دستگاه

ابطال گواهینامه و محرومیت برای مدت 

 سال( از دریافت گواهینامه صالحیت2)

 به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر« گواهینامه صالحیت»انتقال یا واگذاری 3
گواهینامه و محرومیت برای مدت  ابطال

 سال( از دریافت گواهینامه صالحیت2)

6 
های آموزشی قبل از اتمام دوره آموزشی تغییر فضا و مکان، تعطیلی دوره

 اجرایی مربوطه بدون اعالم کتبی به واحد استانی سازمان و دستگاه

 تذکر کتبی برای بار اول و درج در پروندهـ 4

 در صورت تکرار تخلفابطال گواهینامه ـ 8

9 
ارتکاب اعمال مغایر با قانون و شرع توسط مسئولین و کادر آموزشی دارای 

 مؤسسه

ابطال گواهینامه و محرومیت برای مدت 

 سال( از دریافت گواهینامه صالحیت2)

42 
های ه یا حیطههای آموزشی برای کارمندان دولت، خارج از حیطبرگزاری دوره

 «گواهینامه صالحیت»آموزشی قید شده در

 تذکر کتبی برای بار اول و درج در پروندهـ 4

 ابطال گواهینامه در صورت تکرار تخلفـ 8

44 
به واحدهای  عدم ارسال گزارش شروع بکار و برگزاری دوره آموزشی و آزمون

 تأیید صالحیت شده مؤسسهاستانی سازمان توسط 

 تذکر کتبی برای بار اول و درج در پروندهـ 4

 ابطال گواهینامه در صورت تکرار تخلفـ 8 

48 

های آموزشی در خصوص آموزش عدم ارسال گزارش های شش ماهه فعالیت

تأیید صالحیت شده در گستره  مؤسـسهازمان، توسط ـندان دولت به سـکارم

 کشوری

 تذکر کتبی برای بار اول و درج در پروندهـ 4

 ابطال گواهینامه در صورت تکرار تخلفـ 8
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 1411ماه  های آموزشی کارکنان دولت در خردادسسات دارای مجوز اجرای دورهمؤلیست 

 حیطه آموزشی مؤسسهشركت /  رديف
شماره 
 مجوز

نام و نام 
خانوادگی مدير 

 عامل 

تاريخ انقضا 
 مجوز

 تلفن تماس

1 
 شركت نوآوران 

 آموزشی البرز

 امورعمران، راه 

 و ساختمان و معماري
 44632362 1421/12/22 قادريمهشید  526123

2 
فرهنگ و  مؤسسه

 انديشه ماهیار ايرانیان
 55226545 1421/12/22 سهراب فاضل 526125 امور فرهنگی

2 
 چکاوه  مؤسسه

 دانش و فن

دبستانی و آموزش پیش

ابتدايی)آموزش آموزگاران 

 دبستانی و ابتدايی(پیش

 55246124 1421/12/22 سعیده قرائی 526111

4 
گروه برهان  مؤسسه

 پردازش پويا
 361532 امور مالی

امیر حسین 

 جعفري
1421/11/26 11135121 

5 
بین  المللی  مؤسسه

 پرديس شريف پاسارگاد
 41152222 1421/11/22 امید توكلی 352211 امور آب و نیرو

3 
مهکامه آفرينش  مؤسسه

 هستی

دبستانی و آموزش پیش

ابتدايی)آموزش آموزگاران 

 (ابتدايی پیش دبستانی و

 33521112 1421/12/25 يداله سعیدنیا 313541

5 

مؤسسه فرهنگی 

مطبوعاتی پارس بینا 

 جامع

 33552261 1421/12/25 شهناز هاشمی 313521 روابط عمومی

1 
تحقیق و توسعه  مؤسسه

 خانه عمران

امور عمران، راه و ساختمان 

 و معماري
 14232 1421/26/16 حمید اديبی 526125

6 
مطالعات منابع  مؤسسه

 انسانی راهبران توسعه

 ـامور مالی ـ  امور اداري

 امور گمركی
 11212251 16/26/1421 جواد كیامهر 526125

12 
شركت فن آوري 

 ارتباطات مهرآينده آريانا

 امور فناوري اطالعات 

 )نرم افزار(
526152 

محمد نوروزي 

 مفتون
1421/26/16 11222215 

11 
 مدارس يادگیرنده مرآت

پیش دبستانی و آموزش 

علوم پايه)آموزش  -ابتدايی 

 -دبیران دروس تخصصی( 

مديريت و مشاوره واحدهاي 

 آموزشی

 15352 22/26/1421 محرم نقی زاده 415326

12 

شركت تعاونی 

پژوهشگران رايانگان 

 فرديس

امور  -امور آب و نیرو 

عمران، راه و ساختمان و 

 برق و تأسیسات -معماري

 42153222 1421/26/22 طیبیانآيدا  415352

 256621 مديريت صنعتی پیرانو بین الملل مؤسسه 12
محمدحسین 

 ذوالنوريان
12/25/1421 41112222 
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 1422ماه  در خرداد كاركنان دولتهاي آموزشی اجراي دورهداراي مجوز  سساتمؤیست ادامه( ل)

 حیطه آموزشی مؤسسهشركت /  رديف
شماره 
 مجوز

نام و نام 
خانوادگی مدير 

 عامل 

تاريخ انقضا 
 مجوز

 تلفن تماس

14 
رهروان عصر  مؤسسه

 ديشه ان

مديريت و مشاوره واحدهاي 

زش مديران، )آموآموزشی

ر مشاوران و مربیان امو

 تربیتی و بهداشتی مدارس(

261215 
محمد سید

 شبیري
13/25/1421 11654652 

15 
دانش و  مؤسسه

 پژوهش فناوران فرزان
 33422121 12/25/1421 غالمرضا حبیبی 256612 خدمات پزشکی

 بنیاد فرهنگی رفاه 13

علوم انسانی و معارف 

اسالمی)آموزش دبیران 

علوم انسانی، دروس 

 عمومی و معارف اسالمی(

 25252 12/25/1421 ناصر باهنر 256622

 33215254 12/25/1421 زهرا طاهري 256644 مديريت صنعتی شركت بهین ايده 15

11 
هاي مطالعات پژوهش

 حقوقی شهردانش
 11225231 12/23/1421 وحید اشتیاق 213651 امور حقوقی

16 

مؤسسه آموزشی و 

 پژوهشی نیروي 

 تدبیر ايرانیان

 23421234 12/23/1421 دلبر نیروشک 213623 علوم رفتاري و روانشناسی

22 
مؤسسه سراي نويد 

 دانش و فرهنگ

آموزش دبستانی و پیش

ابتدايی)آموزش آموزگاران 

 دبستانی و ابتدايی(پیش

 44261232 1421/23/12 رويا محمدي 213651

21 
مؤسسه گروه مديريتی 

 آرشیام جهان
 11246555 12/25/1421 رضا حجتی 255215 امور اداري 

22 

مؤسسه توسعه مديريت 

و فن مديران عصر 

 نادين انديشه معنا

 11645122 12/25/1421 منافیعلی  255151 امور اداري

 22346331 12/25/1421 حجت معینی 255261 مديريت صنعتی مؤسسه رايورزان كیفیت 22

24 
بنیاد فرهنگی مهدي 

 موعود)عج(
 255252 امور فرهنگی

 محمود

 متوسل آرانی
12/25/1421 11661322 

25 
آموزشی و  مؤسسه

 پژوهشی آگاهان نیرو
 22611242 12/25/1421 مال غالمرضا 255255 برق و تأسیسات

23 
 شركت ويستا

 فناوري فردا 

 امور فناوري اطالعات 

 افزار()نرم
 11521212 12/25/1421 علی اسمعیلیان 255112
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 1422در خرداد ماه  كاركنان دولتهاي آموزشی اجراي دورهسسات داراي مجوز مؤیست ادامه( ل)

 شماره مجوز حیطه آموزشی مؤسسهشركت /  رديف
نام و نام 

خانوادگی مدير 
 عامل 

تاريخ انقضا 
 مجوز

 تلفن تماس

25 
شركت مهندسین مشاور 

 آرسیس خاک پی

 عمران،راه و ساختمان و

 معماري
 23525536 12/25/1421 عاطفه زمانیان 255241

21 
دانش و فناوري  مؤسسه

 بامداد 

امور فناوري اطالعات 

 افزار()نرم
255221 

حامد نجفی 

 حقی
12/25/1421 22252221 

 33222255 12/25/1421 لیلی فريدونی 255211 كار و اشتغال ايهاي نقرهپرتو ايده  26

 255211 پرستاري و مامائی ثمین طب سروش 22
 ناصر 

 طبخی وايقان
12/25/1421 22254221 

21 
مؤسسه انجمن علمی 

 اقتصاد شهري ايران 

امور  ـمالی  ـ اداري

 اقتصاد و بازرگانی
115211 

 حسین 

 محمدپور

 زرندي

1421/24/15 11356225 

22 
نوآوران  مؤسسه

 ارتباطات دوران
 121111 ارتباطات و مخابرات

 حسین 

 داماد ممقانی
1421/22/22 42515 

22 
شركت پیشگامان 

 هامون فناوري اطالعات

امور فناوري اطالعات 

 افزار()نرم
121113 

 هادي 

 حسین زاده
1421/22/22 11125221 

24 
فناوري اطالعات  مؤسسه

 مديران عصر فراانديشه

امور فناوري اطالعات 

 افزار()نرم
121115 

مسعود 

 خاكبازان
1421/22/22 11654652 

25 
نوآوران راه  مؤسسه

 ابريشم بینش 
 55222453 1421/22/22 راهله عطارد 121116 خارجی هايزبان

23 
فرهنگی هنري  مؤسسه

 سفیر فرهنگ و هنر
 14243 1421/22/11 محسن نوروزيه 55265 هاي خارجیزبان

 55253 امور اداري وامور مالی شركت توان آفرين وستا 25
 مصطفی 

 معظمی گودرزي
1421/22/11 11621263 

21 
آموزش عالی  مؤسسه

 آزاد رفیع
 55213 هاي خارجیزبان

محسن 
 علیخانی

1421/22/11 11622512 

 53422624 1421/22/26 زهرا كاويانی 114226 امور مالی شركت سینا رباط 26

42 
شركت معماري نقش 

 پارسین هور

عمران، راه وساختمان و 
 معماري

 11525122 1421/22/26 مجتبی فاطمی 121263

41 

شركت تعاونی، توزيعی 
سازمان مديريت و 

 ريزي كشوربرنامه

 121122 امور اداري
 غالمرضا

 اديبی سده 
1421/22/26 22254211 

42 
آموزشی و  مؤسسه

 پژوهشی اتاق بازرگانی

امور كار و  -امور حقوقی
 اشتغال

121121 
حسین 

 میرمحمدصادقی
1421/22/26 11114242 

 



73 
 

 1422در خرداد ماه  كاركنان دولتهاي آموزشی اجراي دورهسسات داراي مجوز مؤیست ادامه( ل)

 حیطه آموزشی مؤسسهشركت /  رديف
شماره 
 مجوز

نام و نام خانوادگی 
 مدير عامل 

تاريخ انقضا 
 مجوز

 تلفن تماس

42 
آموزش عالی آزاد  مؤسسه

 ارژنگ

امور فناوري اطالعات 
 )نرم افزار(

 41135 1422/11/12 آرش دهقان 323426

 53522511 1422/11/22 احمد قرائی 322511 امور مالی -امور اداري شركت دانش پويان برساد 44

45 
 توسعه مدارس

 كارآفرين دوازده 
 456263 امور تربیتی

 محمدعلی
 جمالی فر 

1422/21/21 22112566 

 مؤسسه اديبان گچساران 43
امور فناوري اطالعات 

 افزار()نرم
424466 

 الهام 
 رحمت زاده اصل

1422/21/21 11615623 

45 
 گروه مالی و 

 سرمايه گذاري شريف
 213252 امور اقتصاد و بازرگانی

 امیر
 امامی كور عباسلو 

1422/25/22 33213552 

 213222 امور فرهنگی كانون رشد مدرسه فردا 41
محمدسعید 

 مسعودي جوان
1422/25/22 33422512 

46 
 مجتمع فرهنگی 
 كاربردي تهران

 33423263 1422/25/22 حسن مرادي 213235 اداري

 مجتمع فنی تهران  52
امور فناوري اطالعات 

 افزار()نرم
214246 

 سعید

 سعادت صانعی 
1422/23/25 33513424 

 آتیه تالشگران خالق 51
امور فناوري اطالعات 

 افزار()نرم
 35222553 1422/23/25 سپیده المعی 214255

 جامعه تعلیمات اسالمی 52

پیش دبستانی و ابتدائی 

 ـ علوم انسانی و 

 معارف اسالمی

 33426222 1422/23/25 حسن حیدري 415324

 مدبران فناوري پاسارگاد 52
امور فناوري اطالعات 

 افزار()نرم
 23522256 1422/23/25 بهروز كاوند 214233

 11622521 1422/24/12 نیوشا حبیبی 152422 امور مالی ـامور اداري  آروين فراز نیوساد 54

55 

آموزش و  مؤسسه

اي فرهیختگان مشاوره

 دانش آفاق

 13222125 1422/21/25 غالمرضا نقره 25216 امور اداري

53 
شركت تعاونی مجتمع 
 آموزشی دنیاي فراابتکار

امور فناوري اطالعات 
 )نرم افزار(

 53123622 1422/11/12 مژگان فالحت نژاد 323421

55 
آموزشی علوم و  مؤسسه

 فنون طبرسی
 44232325 1422/22/25 لیال میرطاهري 55526 اموراداري

51 
گروه بین المللی آينده 

 پژوهان اقتصاد و فرهنگ
 11542151 1422/22/25 سعیدصادقی 55515 امورحقوقی

 سازمان نظام پرستاري 56
 خدمات پرستاري 

 و مامايی
 42646 1422/11/26 محمد میرزابیگی 341153
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 1422در خرداد ماه  كاركنان دولتهاي آموزشی اجراي دورهسسات داراي مجوز مؤیست ادامه( ل)

 حیطه آموزشی مؤسسهشركت /  رديف
شماره 
 مجوز

نام و نام 
خانوادگی مدير 

 عامل 

تاريخ انقضا 
 مجوز

 تلفن تماس

32 
مؤسسه آموزش نیروي 

 انسانی شهید مهدوي

دبستانی و آموزش پیش

علوم پايه آموزش ـ  ابتدائی

 مديريت ـتخصصی دبیران 

 و مشاوره واحدهاي آموزشی

 ـ فنی و حرفه اي 

 كار و دانش ـ 

 انسانی و معارفعلوم 

 42212 1422/12/13 صديقه مهدوي 121122

31 
عصرمهارت  مؤسسه

 افزايی و دانش)عماد(

دبستانی و آموزش پیش
 ابتدايی)آموزش آموزگاران(

 23632651 1422/11/26 آمنه فردنیا 341222

32 
شركت بین المللی سنگ 

 بناي مشاوره مديريت
 462132 راداريوام

 سارا
 حسینی آرانی

1422/26/11 11462233 

 44262324 1422/26/11 مهدي آهنگري 462151 مديريت صنعتی شركت ثمین تراشه 32

34 
 شركت تعاونی 

 سازمان معین ادارات
 451632 اموراداري

 مسلم 
 خوش بیان

1422/26//24 11615114 

 22142253 1422/21/25 روح اله واصف 412216 مکانیک آكادمی كاشانه 35

33 
پژوهشی صنعتی گروه 

 آريانا بهسان

 مهندسی صنايع ـ
 مديريت صنعتی

 11242622 1422/21/25 مجتبی اسدي 412161

35 
شركت هم انديشان 
 توسعه دانش سپهر

 44252522 1422/21/25 اصغردالوندي 412126 خدمات پرستاري و مامايی

31 

بین المللی  مؤسسه
نشان تعالی سالمت 

 ايمنی محیط

 412151 (نشانیمشاغل ايمنی)آتش 
 كاظم 

 نعیمی مطلق
1422/21/25 11222665 

36 
 آوران اهل شركت فن

 قلم نوين
 22223252 1422/24/25 علی دهدشتی 222453 اقتصاد و بازرگانی

52 
سالمت  مؤسسه

 انديشان حکمت
 11262241 1422/24/25 صديقه سالمی 222435 خدمات پرستاري و مامايی

51 
 المللی سنگبین مؤسسه

 بناي حقوق احداث
 11462341 1422/24/25 جوادحداد 222456 امورحقوقی

52 
شركت مهندسی اوژن 

 تدبیر پارس

 امورفناوري اطالعات 
 افزار()نرم

 22252125 1421/22/22 محمد سیفی 121111

52 
 كندوي شركت 

 كار و دانش
5/24/1422 عادل نجفی 146462 امور فناوري اطالعات  42112 

به سايت اين مركز  مؤسساتجهت اطالع از آخرين وضعیت اعتبار مجوز شود. رسانی میماهه به روز اين لیست هر*

 مراجعه فرمايید. idea.thmporg.ir به آدرس
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 نامه جدید اعتبار سنجیها بر اساس آیینفرآیند اعتبار سنجی  مؤسسات و شرکت الگوریتم

 

 دبیرخانه مركز

 جهت ثبت و قرار گرفتن درخواست در دستور كار

 نگري استان تهرانهاي توسعه و آيندهمركز آموزش و پژوهش

 

 سايت مركز به آدرس :مراجعه به 
thmporg.ir 

 هاي مربوطهو فايل فرمنامه جديد اعتبار سنجی و دريافت و مطالعه آيین

 شروع

 )الزامات پرونده(: بررسی اولیه پروندهواحد اعتبار سنجی

 در زونکن آبی رنگ شامل: یارائه مدارک جهت بررس

 مؤسسهتکمیل شده و مهر شده 11.1.3.5.4.2.1هاي شماره فرم -1

 عکس از فضاي آموزشی و اداري و رفاهی -2

 و اعضاي هیات مديره مؤسسهتصوير مدرک تحصیلی مدير عامل -2

 متقاضی مؤسسهبندي مشاغل نمودار و تشکیالت سازمانی و طبقه-4

 هاي و مقررات آموزشی و انضباطیرويه-5

 مؤسسهلیست بیمه كاركنان -3

 نامه سند مالکیت يا اجاره تصوير-5

ــیلی-1 ــانس( و مدارک تحص ــیلی مربوط به   )حداقل فوق لیس ــته تحص رش

 مدرسان در حیطه آموزشی مورد تقاضا

 متقاضی مؤسسه

آيا مدارک صحیح و  
 كامل است

 خیر

 بلی

اعالم نواقص به  

 متقاضی مؤسسه
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 یمتقاض مؤسسهاعالم كتبی به 

 متقاضی مؤسسهاعالم به 

 بلی

بازديد مدارک و شرايط 

 كامل است

 كمیته اعتبار سنجی

 تقاضادر حیطه مورد اعضا كمیته، در خصوص اعطا مجوز  توسط مؤسسهدرخواست  بررسی

 واحد اعتبار سنجی

 نويس گواهی اعتبار سنجیتهیه پیش

 نگري استان تهرانمديريت مركز آموزش و پژوهش و توسعه آيندهمركز 

 

 ز و ارسال براي امضاء به دفتر رياست محترم سازمانمدير مرك جهت تايید مؤسسهچاپ گواهی اعتبار سنحی 

 بلی

 مؤسسه متقاضی تعیین صالحیت شده

استخدامی كشور و مركز آموزش و  هاي سازمان اداري وها و بخشـنامه برگزاري و اجراي دوره ها طبق دسـتورالعمل 

 بصورت سه ماهه و شش ماهه و يکساله به مركز پژوهش استان تهران و ارسال گزارش عملکرد

 شودید میآيا تأي

 پايان

 خیر

 خیر

 ارسال   14و  11هاي ه مدير عامل وامضاء فرمتحويل مدرک ب برگزاري جلسه توجیهی و

 مدارک به اداري و استخدامی

 واحد اعتبار سنجی

 

 با هماهنگی قبلی مؤسسهن وقت براي بازديد از یمطابق با بخشنامه جهت تعی مؤسسهبررسی پرونده 
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 های پژوهشیبرنامه
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گذاري كردند و نام« هازدايیها، مانعپشتیبانیتولید؛ »را سال 1422هبر انقالب اسالمی سالر   

ق جانبه و رفع موانع كامال محقتاكید كردند: شعار انقالبی جهش تولید امسال بايد با حمايت همه

 .شود

 )مدظله العالی(مقام معظم رهبري  

 قدمهم
رود. سنجش جامعه به شمار میهای اصلی پیشرفت و تعالی هر ها و شاخصدر دنیای امروز، دانایی یکی از محور   

سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطالعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته 

 .آیددهیم، به دست میهایی که خود انجام میهای ما با مطالعه منابع اطالعاتی موجود و یا بنا به پژوهشاست. دانسته

مدار( در آن جامعه است. منظور از )پژوهشمعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشیعه پژوهش در هر جاموفقیت و توس   

یکی  ،هشیهای پژوهای گوناگون است. نوع و سطح فعالیترویکرد پژوهشی نگاهی مبتنی بر پژوهش نسبت به موضوع

اورزی، ی مربوط به توسعه صنایع، کشهاشود. موفقیت در تمام فعالیتهای اصلی توسعه و پیشرفت محسوب میاز شاخص

های پژوهشی بستگی دارد. در واقع پژوهش یکی از محورهای مهمی است ای به گسترش فعالیتخدمات و... به گونه

 آید. که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار می

 موفقیت چندانی همراه نخواهد بود. در واقعتوسعه علمی، صنعتی و فرهنگی هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با   

هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی شود. حتی اگر نشانهموتور محرک پیشرفت و توسعه محسوب می، پژوهش

تواند مسیر مطمئنی را طی کند. بنابراین، پژوهش مبنای پژوهشی رخ دهد آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و نمی

ینه های انجام شده در هر زمآید. همچنین، به کار بستن نتایج پژوهشبه شمار می آنی برای استمرار توسعه و تضمین

 .شودهای مورد نظر منجر میهای معمول در زمینهها و روشبه بهبود راهکار

رفت و هر نوع پیش یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته، توجه خاص به امر پژوهش است. اصوالً  

ذاری در بخش گتوسعه ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته، در نتیجه سرمایه

 .های علمی در کشورهای توسعه یافته صنعتی گویای این واقعیت استپژوهش است. حجم وسیع پژوهش

قیقاتی گذاری در امور پژوهشی و تحالص ملی را به سرمایهکشورهای پیشرفته صنعتی بخش قابل توجهی از تولید ناخ  

ها، اتالف وقت و بودجه را بگیرد. هر قدر موضوعی جلوی بسیاری از دوباره کاری تواندپژوهش می اند.اختصاص داده

میم و صگیری درباره اجرای آن بیشتر است. این کار، ریسك تتر باشد نیاز به پژوهش برای تصمیماهمیت بزرگتر و با

ریزی هاست. در صورتی که برنام یمدت نیز نیاز به تحقیقات بیشترریزی بلندرساند. برای برنامهاجرا را به حداقل می
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ان گفت پژوهش توروخواهد شد. از این رو میفاقد پشتوانه تحقیقاتی باشد به یقین در اجرا و عملیاتی شدن با مشکل روبه

 ای دارد. نقش عمده های کالنگیریبه ویژه در تصمیم

ها، که این نامگذاری کنندسنجی خاص خود، برای هر سال نامی ویژه انتخاب میمقام معظم رهبری با درایت و نکته   

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مشخص جهت حرکت مسئولین و فعاالن سطوح مختلف کشور از جمله بخش

نامگذاری شد؛ عنوانی که در یك  »هازداییتولید، پشتیبانی ها و مانع به عنوان سال 4122کند. در همین زمینه، سالمی

ور مانند هر سال، اکنون هم، به منظبه تواند موجبات شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور را فراهم سازد. نگاه ژرف، می

ف خود نجیده و سپس در پی اجرایی کردن اهدابایست الزامات اولیه فرایند پیش رو را ستحقق شعار تعیین شده، ابتدا می

رسد در زمینه تقویت و بهبود تولید ملی، )با یك دید وسیع که با دورنمایی بزرگ نظیر صادرات گسترده باشیم. به نظر می

 گیرد( پژوهش، اقدام نخست است.محصوالت ایرانی شکل می

ونه ، باید بیش از پیش به این نکته توجه داشت که هیچ گ"هاییزداها و مانعتولید، پشتیبانی"به عنوان سال 4122سال   

عملیات  سازی آن در یكاقدامی در زمینه تولید ملی در هیچ کجای کشور نباید صورت پذیرد، مگر آنکه فرآیند تصمیم

دامات مدبرانه قهای موجود تحقیقاتی کشور به منظور انجام ااستفاده مفید و موثر از ظرفیتپژوهشی شکل گرفته باشد. 

کننده خرد یا کالن، در آغاز یا ادامه فرآیند تولید خود، از همین در بهبود تولید ملی در کشور است. اگر یك تولید

های پژوهشی موجود استفاده کرده و تصمیمات خود را بر پایه نتایج حاصل از کارهای پژوهشی قرار دهد، ظرفیت

ز اعطای تسهیالت به تولیدکنندگان، هدایت منابع مالی خود را منوط به نتایج ها، پیش امسئوالن حوزه اعتباری بانك

جهاد »هایانك کنند، مسئوالن وزارتخانهکار پژوهشگران در پایش و ارزیابی مستمر صنایع و تولیدات مرتبط با آن ب

کارگیری عوامل تولید  تصمیمات مربوط به نحوه به« کار و امور اجتماعی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «کشاورزی

)کار، سرمایه و...( را مبتنی برعملیات پژوهشی اتخاذ کنند، آنگاه با فرض تامین سایر الزامات مربوط به ارتقای موجود

 تولید ملی، نتایج مطلوبی حاصل خواهد شد؛ بنابراین تولید ملی، اهداف واالی خود را لمس خواهد کرد. 

ریزی استان تهران با همکاری استانداری سازمان مدیریت و برنامه کشور، در اربردیک هایپژوهش توسعه راستای در    

های علمی و پژوهشی در صنعت در عنوان رئیس کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری تالش شده تا یافتهه تهران، ب

مالی از  تولید حمایت های تولیدی نقش داشته باشد و بدیهی است که شتاب علمی و پژوهشی، رفع موانعکاهش هزینه

های پژوهشی کاربردی و استفاده از ظرفیت بزرگ جوانان و پژوهشگران نخبه و توانمند، یاری رسان کشور طریق طرح

 و استان برای تحقق هرچه زودتر شعار سال خواهد بود.
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1411سالها و محورهای پیشنهادی دربرنامه

 

 ردیف
گیریجهت

 

های

اصلی

 

هاو طرحها عناوین برنامه

 

1

 
 
 
 

ی
مان

از
س

را
ل ف

سائ
ه م

ن ب
خت

ردا
پ

 

وص پژوهشگسترش سامانه پژوهش و فناوری استان در جهت کاهش ارتباطات حضوری در خص

 

یاده از ایمیل و ارتباطات سازماناجرایی و استفهای زی با رابطین پژوهشی دستگاهگسترش ارتباط مجا

 

فعال در سامانه پژوهشیی کاربران و کنفرانس براایجاد سیستم ویدئ

 

های رفع موانع در جهت جهش تولیدمشی پژوهشی استان و ارائه راهکارشناسی خطآسیب

 

 رفع موانع در جهت جهش تولید مدت پژوهشی در راستایمدت و بلندهای پژوهشی کوتاهتهیه برنامه

 

تهرانفناوری استان  رگروه پژوهش وهای الزم جهت تشکیل کاهماهنگی

 

 یهای پژوهشرحفناوری در خصوص تسهیل اجرایی شدن ط تشکیل کمیته ذیل کارگروه پژوهش وـ 
های اجراییدستگاه

 

رگروه صدور ابالغ برای اعضای این کاـ 

 

ائه گزارشات با توجه به ارهای اجرایی استان بر اساس اسناد باال دستی های پژوهشی دستگاهارزیابی فعالیت
 پژوهشی

لب همکاری مراکز و مؤسسات پژوهشیاحصاء نیاز پژوهشی در استان از طریق ج

 

ای رابطین پژوهشیهای پژوهشی برهای تخصصی در زمینه پژوهش و فرآیندبرگزاری کارگاه

 

های یاستس با توجه به های اجراییهای دستگاهاستانی حسب تقاضا و نیاز های پژوهشیمشیارزیابی خط
 از سوی سازمان تعیین شده

 1اس ماده ـتانداری تهران بر اسـاس کاریـش و فناوری با همـهای پژوهمـهکاری در تدوین برناـهمـ 

 

قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  48دستورالعمل اجرایی ماده 
باشد:برنامه شامل مراحل ذیل می این

 

       های کالن و اسناد باال دستی از جملههای استان با توجه به سیاستماموریتانداز تدوین سند چشمـ 

.عه کشورقانون برنامه ششم توس ساله کشور و نقشه جامع علمی کشور، 82اندازسند چشم

 

.اندازبا توجه به شاخص های سند چشم اهداف کمی و کیفی برنامه پژوهشی معرفیـ 

 

ی عملکرد کلیدی به منظور دستیابی به اهداف کمی و کیفی مندرجهاتعریف و مشخص نمودن شاخصـ 

 

.در برنامه راهبردی  
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 ردیف
های گیریجهت

 اصلی
 هاو طرحها عناوین برنامه

 برنامه. اهداف به دستیابی جهت اجرایی راهکارهای تعیینـ 

 باشد:این برنامه شامل مراحل ذیل می ـ های تحقیقاتی و پژوهششناسایی توانمندی
ته اکز پژوهشی وابسسسات پژوهشی و مرها، و مؤپژوهشکدهها، ی پژوهشگاهشناسایی امکانات پژوهشـ 

 .ملی در استان تهران هایدستگاه ها واجرایی، وزارتخانه هایبه دستگاه

 مورا تسهیل و کمك جهت تهران استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان پژوهشی هایسیاست تدوینـ 
 اجرایی. دستگاه پژوهشی و تحقیقاتی

2 
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تخصصی با محوریت ارائه کارشناسان سازمان با رویکرد تولید، پشتیبانی  های علمی وبرگزاری نشستـ 
ات پژوهشی که قتحقیدر انجام های اجرایی و ارائه راهکارها به دستگاه هازداییاز تولید داخلی و مانع

اجرایی و رفع موانع تولید و مشکالت های ن و افزایش تولید در دستگاهریاتموجب افزایش رضایت مش
 کنندگان گردد. تولید

انی سازمبروننظران محوریت صاحببا های پژوهشی تخصصی و همایش های علمی وبرگزاری نشستـ 
 تولید از طریق ارتباطات سازمانی زدایی بخش مانعبا رویکرد تولید و پشتیبانی از تولید در جهت 

 های دانش بنیانبا محوریت شرکت های پژوهشیتخصصی و همایش های علمی وبرگزاری نشستـ 

 سازمانی با محوریت آموزش وپژوهشبرگزاری جلسات درون ـ 
 لمی و تخصصی توسط همکاران سازمانهای عهماهنگی جهت برگزاری سخنرانیـ 

 و انتشار مقاالت علمی تدوین شده توسط همکاران سازماندریافت ـ 

سازمان و  هایموریتأل مرتبط با مای تحقیقاتی و پژوهشی جهت حل مسائهحمایت و پشتیبانی از تیمـ 
 اجراییهای دستگاه

های سازمان و انجام موریتی معتبر جهت حل مسایل مرتبط با مأهابرقراری ارتباطات با دانشگاهـ 
 پژوهشی کاربردی برای استان هایطرح
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 ردیف
های گیریجهت

 اصلی
 هاو طرحها عناوین برنامه
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   «روشن احمدی شهید طرح»ـ
 .های پژوهشی با بکارگیری از ظرفیت بنیاد نخبگاندر کمك به حل مشکالت استان و انجام طرح .4

 و واقعی لۀمسأ یك حل برای تیمی تربیت های بنیاد نخبگان از دانشجویان برتر با هدف اصلیحمایت   
 .کاربردی استان

 فرماکار سوی از مسأله که است آن بر ترجیح و دارد محور دانش حلیراه که کاربردی ایمسأله انتخاب   
 شودمی مطرح

 .خبره به مشمولین تحت پوشش بنیاداتید معرفی مسائل و اس .8

 تلف تحصیلی، مخترعین و ... که هرهای مخآموختگان مقاطع و رشتهمشمولین: دانشجویان و دانشـ 408
 .اندها و جوایز بنیاد شدهدام بنابر شاخصی مشمول حمایتک   

 اندن ـتند که توانایی خوبی در به انجام رسـکوش، باهوش و افرادی شاخص هسمشمولین نوعاً سخت ـ808      
 .ها دارندوژهپر          

 .بنیاد به برخی از این مسائل بر حسب اولویتاعالم عالقۀ مشمولین تحت پوشش ـ 208  
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 رد کارآفرینی توسعه هایمدل طریق از نوآوری و فناوری هایحوزه در اشتغال توسعه راهکارهای ایجادـ 
 استان

 در مرتبط قوانین اصالح و بنیاندانش کارهای و کسب و فناورانه تولید موانع رفع راهکارهای ایجادـ 
 استان

 فناورانه و  هایگذاری خارجی در حوزهی بخش خصوصی و سرمایهایجاد راهکارهای جذب سرمایهـ 
 بنیان در استاندانش

 خدمات و محصوالت ها،فناوری به استان حاکمیتی نهادهای و صنایع نیازهای رفع راهکارهای ایجادـ 
 فناور و بنیاندانش نوپا، هایشرکت تولیدی توان بر تمرکز رویکرد با فناورانه

 استان در نوآوری نواحی توسعه و ایجاد هایطرح اجرای و ارائهـ 
 استان در نوآوری و فناوری توسعه برای یافته تخصیص اعتبارات مدیریت هایطرح اجرای و ارائهـ 
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 نمونه:
وگیری از مهاجرت به و ارائه راهکارهای اجرایی جل های کاهش مهاجرت، شیوهـ شناسایی علل مهاجرت

 استان تهران
 هاهکار و الگوی یکسان سازی قیمترا ها در نقاط مختلف استا تهران و ارائهبررسی سطح عمومی قیمتـ 
 ه گذاری برای جوانان استان تهرانارائه راهکارهای اشتغال و سرمایـ 
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 ردیف
های گیریجهت

 اصلی
 هاو طرحها عناوین برنامه
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 4122اجرایی در اردیبهشت های هدریافت عناوین پژوهشی مورد نیاز دستگاـ 
 4122وری و نوآوری استان در خردادتصویب عناوین در کارگروه آموزش، پژوهش ، فناـ 
 های اجرایی در خردادبه دستگاه ابالغ عناوین مصوبـ 
 های اجرایی تیرماهپژوهشی دستگاه دریافت نیازهایـ 
 آخر تیر ماه 4122یاز تشکیل کمیته ذیل کارگروه و بررسی عناوین پژوهشی مورد نـ 
 ستانریزی و توسعه ایل کارگروه و تصویب عناوین پژوهشی و دریافت مصوبه شورای برنامهتشکـ 
 فراخوان عناوین پژوهشی در شهریور ماهـ 
خر توسعه استان و ابالغ اعتبار آن آ ریزی وهای پژوهشی در شورای برنامهتصویب طرحـ 

 4122شهریور
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 ؛4122قانون بودجه سال 41دستورالعمل بند)هـ( تبصره ـ 
 نیازهای پژوهشی استان؛ـ 
 تشکیل جلسه کمیته ذیل کارگروه برای انجام طرح های پژوهشی بین دستگاه.ـ 
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 1399 نگری در سالعملکرد گروه پژوهش و آینده

 اقدامات شرح فعالیت ردیف

 واحد

 سنجش

 )مورد(

تعداد 

 پاسخ

درصد 

 تحقق

1 
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 422 242 242 اجرایی استان تهران هایبا دستگاه مکاتبه

های  های پژوهشی دریافت شده از دستگاهاولویت
 اجرایی

418 418 422 

پژوهشی تصویب شده درکارگروه  هایاولویت
 نوآوری و فناوری پژوهش،

418 418 422 

های  عناوین پژوهشی دریافت شده از دستگاه
 پژوهشی

448 448 448 

 422 42 42 های پژوهشی ابالغ شده به دستگاه اجراییطرح

های پژوهشی ابالغ شده به دستگاه اجرایی طرح
 4296سال مانده از 

8 8 422 

 422 8 8 نوآوری و فناوری جلسه کارگروه پژوهش،

ش، فناوری و ـکمیته ذیل کارگروه پژوه کیلـتش
 نوآوری

3 3 422 

 422 88 88 اجراییهای پاسخگویی به سؤاالت دستگاه
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 تثب جهت عتف عالی شورای پیگیری و هماهنگی
 تانـاس اجرایی هایتگاهـدس یـپژوهش هایطرح

 تهران
8 8 422 

 422 رسانی روز به رسانی روز به رسانی سامانه مستمربه روز

 422 88 88 اجرایی هایپاسخگویی به دستگاه

 422 12 12 مقاالت بارگذاری
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وان ـوص فراخـها در خصگاهـکاتبه با دانشـمـ 
 های پژوهشیطرح

8 8 422 

)مؤسسه عالی  ـجلسه با بنیاد ملی نخبگان ـ 
ی طرح ـرهنورد( بررس ـش ـوزش و پژوهـآم

 شناسیآسیب
4 4 4 

تفاده از عناوین ـها برای اسگاهـمکاتبه با دانشـ 
ه ـنامتان در قالب پایانـی اسـای پژوهشـنیازه

 ارشدو کارشناسیدانشجویی دکتری 
86 86 422 
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 اقدامات شرح فعالیت ردیف

 واحد

 سنجش

 )مورد(

تعداد 

 پاسخ

درصد 

 تحقق
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 تهرانفناوری مستقر دروشناسای پارک های علمـ 
 مکاتبه برای برگزاری نمایشگاه هفته پژوهشـ 
ارسال مکاتبات و دعوتنامه وزارت علوم و وزارت ـ 
 کشور درخصوص برگزاری هفته پژوهشـ 
 حضور در نمایشگاهانجام تمهیدات الزم برای ـ 

2 2 422 
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 نامه جدید کارگروهمطالعه و بررسی آیینـ 
 تعیین اهداف و وظایف کارگروهـ 
 تعیین وظایف اعضای کار گروهـ 
 کام دبیر و اعضای کارگروه )ثابت وصدور احـ 

 متغییر( با امضای استانداری

44 44 422 
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 مکاتبه با پارک فناوری پردیسـ 
 و برنامه دبیرخانه  ـ درخواست اعضا

 تشکیل جلسه مشترک با کارگروهـ 
 نقد و بررسی برنامه های دبیرخانهـ 
 تسهیل تجاری سازی محصوالت فن بازارـ 

4 4 422 
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 مکاتبه با بنیان نخبگان
تشکیل جلسه در خصوص چگونگی انجام  

 های احمدی روشنطرح
 ارائه گزارش از سوی رئیس بنیاد

8 8 422 
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های  اجرای و معرفی طرح شهید مکاتبه با دستگاه
 احمدی روشن

یاد اجرایی و بنهای  ایجاد پل ارتباطی بین دستگاه
 نخبگان استان

4 4 422 
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 هامکاتبه با دستگاهـ 
 ارسال مستندات چگونگی فراخوانـ 
 های  اجراییراهنمایی و پاسخگویی دستگاهـ 

44 44 422 
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 اقدامات شرح فعالیت ردیف

 واحد

 سنجش

 )مورد(

تعداد 

 پاسخ

درصد 

 تحقق
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 مکاتبه با ستاد گرد و غبارـ 
 مکاتبه با محیط زیستـ 
 مکاتبه با منابع طبیعیـ 

4 4 422 
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 تشکیل جلسه در خصوص نقد و بررسی طرحـ 
های  تگاهـال نقد و بررسی دسـدریافت و ارسـ 

 مرتبط به مجری طرح
2 2 422 
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هت ـال طرح پیشنهادی به دستگاه ذیربط جـارسـ 
 اظهار نظر

ت ـازمان جهـهای ستـرح به معاونـال طـارسـ 
 اظهار نظر کارشناسی

دریافت و ارسال نقطه نظرات کارشناسان سازمان ـ 
 به مجری طرح

42 42 422 
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ها برای معرفی رابط هماهنگی با دستگاهـ 

 پژوهشی
 اخذ اطالعات رابطین پژوهشی ـ 
 های پژوهشی دریافت ایمیلی طرحـ 

88 88 422 
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تصاد و دارایی و ارائه ـدیرکل امور اقـکاتبه با مـم
های با توجه به مصوبات اسناد حلمشکالت و راه

 باال دستی
4 4 422 

 

 

 

 

 .تماس حاصل فرمايید( 55222422) جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن

 )آقاي سیدحسین سیدموسوي ـ سرپرست گروه پژوهش( 
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 ریزی استان تهرانسازمان مدیریت و برنامه

 نگری                                                                       آیندههای توسعه و مرکز آموزش و پژوهش
 

 كنندگانلیست مشخصات شركت

 

 نام پدر خانوادگينام و نام ردیف
شماره 

 شناسنامه
 شماره ملي

 تاریخ

 تولد

محل 

 صدور

مدرک 

 تحصيلي

پست 

 سازماني

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 و برنامه ریزی استان تهران  سازمان مدیریت

 :  نوع دوره                                                                       : عنوان دوره مورد درخواست

 : مدت ساعت دوره                                                                                                  :نام دستگاه اجرایي  

 

 

 

 خانوادگي ریيس دستگاه اجرایي:نام و نام                                     خانوادگي مسئول آموزش دستگاه:نام و نام

 امضا: تاریخ و                                                                                       تاریخ و امضا:                      

 فرم شماره یک ثبت نام گروهی
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 ریزی استان تهرانسازمان مدیریت و برنامه 

 نگری                                                                       آیندههای توسعه و پژوهش مرکز آموزش ومدیریت 

 

 
نگری                                                                       آیندهمدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و 

  
 

 

 مشخصات متقاضي:
 

 

 

 
 

 اشتغال:

 

 

 

 
 های آموزشي مورد درخواست:مشخصات دوره/ دوره

 عنوان دوره ردیف
مدت 

 ساعت
 مالحظات نوع دوره

     

     

     

     

     

     

     

 

 :شماره شناسنامه                   :نام پدر                 :خانوادگیو نامنام 

 :شماره ملی                    تاريخ تولد:         :محل صدور

 :مدرک تحصیلی

 مدت سابقه كار:  عنوان شغل:   نام دستگاه اجرايی:

 آدرس محل كار:

 تلفن همراه:   تلفن محل كار:

 فرم شماره دو ثبت نام فردی
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 ریزی استان تهرانسازمان مدیریت و برنامه

 نگری                                                                       آیندههای توسعه و پژوهش مرکز آموزش ومدیریت 

 

 های اجراییمدت جدید پیشنهادی دستگاهفرم مشخصات دوره آموزشی کوتاه
 عنوان دوره: .1

 هدف كلی دوره: .2

 دستگاه اجرايی درخواست كننده: .2

 مديران شغلی         عمومی      نوع دوره آموزشی:  .4

 ………جمع ساعت ساعت………عملی ساعت    ………نظري : به ساعت()مدت آموزش .5

 كنندگان قادر خواهند بود:اهداف رفتاري: پس از گذراندن اين دوره شركت .3

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
 شرايط مدرسان دوره پیشنهادي: .5

 

 كنندگان در اين دوره:شرايط شركت .1

 شیوه اجرايی آموزش: .6

 غیر حضوري  حضوري
 

 روش ارائه مباحث آموزشی: .12

 …………عنوانها با ذكر ساير روش               سمینار             كار گروهی           سخنرانی        

 هاي ارزشیابی:روش .11

 مشاركت فعال فراگیران           آزمون كتبی و كارعملی                  آزمون كتبی         
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 منابع پیشنهادي: .12

 منابع اصلی:

 

 منابع مکمل:

 

 هاي آموزشی دورهسرفصل .12

 های آموزشي )کلي(سرفصل

ساعات 

 آموزشي
 های آموزشي)جزئي(سرفصل

های آموزشي سرفصل

 )رفتاری(
 عملي نظری

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   جمع ساعات آموزشي
 

 

 

 

 

 تاریخ تنظيم و امضا:                                          خانوادگي مسئول آموزش دستگاه:نام و نام

 تاریخ و امضا:                                                              دستگاه: خانوادگي مسئولنام و نام
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 ریزی استان تهرانسازمان مدیریت و برنامه

 نگری                                                                       آیندههای توسعه و پژوهش مرکز آموزش و

 

 .دم گردیثبت نام شرایط اعال *در سامانه
 

  مدتی آموزشی کوتاههادورهفرم استرداد شهریه   

       :لغایت                  :داوطلب دوره آموزشی                 از  تاریخ          اینجانب            
 درخواست استرداد شهریه پرداختی را دارم .            به علت                                                  

                             

 )ملی(شماره حساب بانك شعبه کد شعبه

    
 تلفن تماس :                                                              آدرس :          

یر
اگ

فر
 

             

 دوره آموزشی                            به دلیل                                               مورد تائید است .

 امضاء                                                                                         

س 
شنا

ار
ك

ت
ثب

ام
ن

 

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

س
شنا

ار
ك

 

ی
مال

 

   

 

  اله رستمان آالشتیرحمتجناب آقاي 
 با سالم

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

 ردیف استردادعلت  مبلغ قابل استرداد

 4 واجد شرایط نبودن داوطلب مبلغ شهریه 92%

 8 روز قبل از برگزاری دوره 3الی  41انصراف داوطلب از  مبلغ شهریه 32%

 2 روز قبال از برگزاری دوره  44انصراف داوطلب بیش از  مبلغ شهریه 62%

 1 عدم تشکیل دوره  مبلغ شهریه 422%

 4 اضافه پرداختی توسط داوطلب  مبلغ پرداختی 422%

 8 به علت تکمیل بودن ظرفیت کالسعدم پذیرش  مبلغ پرداختی 422%

 

 سازي   ريیس گروه آموزش و توانمند                                                               

                                                                                                   امضاء                                                                                               

ي
از

س
ند

نم
وا

و ت
ش 

وز
آم
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