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 پیشگفتار

هاي امروزي باید به سمت یادگیري حرکت کنند و یادگیري تنها از راه فرآیندهاي تجزیه و تحلیل منابع انسانی و آموزش مداوم سازمان    
هاي امروزي به یادگیري براي ایجاد خالقیت و گردد. آموزش امري ضروري است، زیرا کارکنان در سازمانریزي شده فراهم میو برنامه

و  ، نیروي انسانی آموزش دیده بیش از پیش مورد توجهدنیاي پیشرفتههاي مشتریان نیازمندند. در اي تغییر دادن خواستههاي خالق برتیم
رین و تاساسیهاي اجرائی در ردیف ها و دستگاهه است، به بیان دیگر آموزش و پرورش نیروي انسانی در سازمانتها قرار گرفتأکید سازمان

آورد اي در میا به گونهبر سازمان حاکم شده و ساختار سازمانی ر اي باشد. با آموزش است که فلسفه و روحیه سازندهمهمترین وظایف می
ضعیت مطلوب ه وآیند و با تغییر، وضعیت موجود را بآورند و جزئی از تغییر به شمار میها تغییر را خود پدید میشود. آنبیشتر می که نوآوري
ها بنیان متناسب با وظایف و مسئولیتشود که همه اعضاي سازمان در اندیشه و نوآوري و خالقیت دانشسازند. آموزش موجب میتبدیل می

قرار گیرند. امروزه اغلب کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته بخش قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی خود را صرف آموزش و تربیت 
زایش ها را افوري کاري آنهاي ضروري به کارکنان، بهرهنمایند و با تعلیم و افزایش مهارتخصوص در بخش دولتی مییروي انسانی بهن

 دهند. می
و  یادگیرنده یک الگوي تغییر یافته است هايرسد که سازمان را به سازمان یادگیرنده تبدیل نماید. سازمانآموزش زمانی به نتیجه می   

هاي تواند تجربهوسیله میافراد درگیر شناسایی و حل مسائل هستند و بدین هاسازماناین راهی نوین براي اندیشیدن درباره سازمان است. در 
هاي جامعه لهخصوص حل مسئبه حل مسائل ،جدیدي بیاموزند، امور را بهبود بخشند و بر توانایی خود بیفزایند. ارزش اصلی سازمان یادگیرنده

. نوعی نگرندسازمان یادگیرنده الگوي منحصر به فردي است که در آن رهبران به یادگیري، به عنوان یک فعالیت دائمی میاست. هدف 
کنند که منظور آن تقویت سازمان و افزایش ظرفیت فرد است تا بتواند کارهایی انجام دهد که پیش نگرش است که اعضاي سازمان ایفا می

اساس منویات مقام معظم رهبري که سال جدید  ریزي استان تهران برسازمان مدیریت و برنامهبدین منظور  آمد.ن بر نمیاز این، از عهده آ
بیماري کرونا عالوه بر اهمیت آموزش و  گیريکم شدن همها توجه به بگذاري نموده است و نام "آفرینولید؛ دانش بنیان، اشتغالت"را سال

  دارد.گام بر میشعار سال  هاي اجرائی استان جهت تحققها و دستگاهبراي آموزش مدیران سازمان پژوهش، تمام تالش خود را
خصوص مدیران هسازي کارمندان و ببه منظور توانمند، آموزش کارکنان دولت این استان را استان تهران ریزيبرنامه سازمان مدیریت و   

. لذا اردها مد نظر درونق و تسهیل فعالیتجهت با انتقال تجربیات، آموزشی خاص هاي دولتی از طریق یادگیري آموزشی و برگزاري کارگاه
سازمان اداري و استخدامی 22/05/1396مورخ  1335268به استناد بخشنامه شماره ، اي و عمومی مدیرانحرفه به اهمیت آموزش با توجه

اي صرفاً بر عهده مرکز آموزش مدیریت دولتی و مراکز آموزش و پژوهشهاي آموزشی مصوب مدیران حرفهریزي و اجراي دورهبرنامهشور، ک
هاي آموزشی ریزي و برگزاري دورهآمادگی کامل جهت برنامهباشد و ها میریزي استانو برنامهنگري سازمان مدیریت هاي توسعه و آینده

به استناد بخشنامه شماره  )TOT(مدرسانبراي  االستخدام و تعیین صالحیت عمومی تدریسخدمت براي کارکنان جدیدتوجیهی بدو
  اداري و استخدامی کشور را دارد. سازمان28/8/1397مورخ  464185

همکاري  هاي اجرائی، تقاضايهنظران دانشگاهی و کارشناسان و فرهیختگان دستگاو صاحبي دستیابی به اهداف فوق از کلیه مدرسان برا   
 :ریزي استان تهران به نشانیسازمان مدیریت و برنامهاز این رو سایت . کنداستقبال مینظرات، انتقادات و پیشنهادات از نقطهنموده و 

https://thmporg.ir هاي اجرایی، کانال ارتباطی مخاطبین، دستگاه )22901261() و نمابر22901263ـ22901260ي(هاو تلفن
 باشد.نظران گرامی میو صاحب درسانم

 عالءالدین ازوجی     

 رئیس سازمان     
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  نگري                                                                       آیندههاي توسعه و مرکز آموزش و پژوهشاجمالی رفی مع

 ، 1345قانون استخدام کشوري، مصوب   44ماده  3هاي آموزشی مستخدمین دولت به استناد تبصره در راستاي اجراي برنامه   
وابسته به » دیریت دولتیممرکز آموزش «با نام1348اي براي آموزش مدیریت و فنون اداري، در تیرماه سسهؤمبنی بر تأسیس م

ها و وظایف قانونی تعریف شده، شروع هاي خود را در چارچوب مأموریتاداري و استخدامی کشور تشکیل و فعالیت سازمان امور
 .نمود

خدمت و ضمن(بدومدتهاي شغلی کوتاهمدیریت دولتی بر روي آموزش هاي مرکز آموزشسیس، بیشتر فعالیتأپس از ت   
مدیران،  انتصاب توجیهی مدیریت بدو هايآموزشخدمت کارکنان، ي توجیهی بدوهاآموزشخدمت) مدیران و کارکنان شامل 

بود، اما  کز شدههاي اجرایی متمرهاي مشاغل مشترك اداري دستگاهن خدمت مدیران سطوح مختلف، آموزشهاي حیآموزش
لیسانس در رشته شوراي گسترش آموزش عالی کشور، مجوز اولین دوره آموزش بلندمدت در مقطع فوق2/8/1351در تاریخ 

هاي خود را در برنامه مدیریت دولتی را براي مرکز آموزش مدیریت دولتی صادر نمود. بعد از آن مرکز آموزش مدیریت دولتی
ارشد و دکترا در هاي بلندمدت در سطوح کاردانی، کارشناسی، کارشناسیاي تحت عنوان دورههجهت ارتقاي دانش مدیریت حرف

 مدیریت ـ صنعتی مدیریت ـ شهري عمران مدیریتهاي اطالعاتی ـ (مدیریت مالی ـ مدیریت سیستمهاي مختلف مدیریترشته
 به ذکورم هايرشته در را مختلفی التحصیالنفارغ و نمود ارائه) دولتی مدیریت و بازرگانی مدیریت ـ آموزشی مدیریت ـ اداري
 .کرد عرضه کشور اداري نظام
                               وزشـآم زمرک تشکیل با و تفکیک، ستادي وظایف از دولتی کشور مدیریت آموزش مرکز اجرایی وظایف کلیه 1376 سال در 

  40 تعداد با 1377 سال در دولتی استان تهران مدیریت آموزش مرکز سازمانی چارت و واگذار آن به تهران استان دولتی مدیریت
 ت علمی ابالغ گردید.عضو هیأ 4معاونت و  3سازمانی و  پست

دنبال ادغام دو سازمان امور اداري و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و تشکیل سازمان ه ب 1381در تیرماه سال   
شوراي عالی اداري، مرکز آموزش مدیریت دولتی  3/4/81مورخ  655/13 شماره مصوبه ریزي کشور به استنادمدیریت و برنامه

ریزي وابسته به سازمان برنامه و بودجه در وابسته به سازمان امور اداري و استخدامی کشور با مؤسسه عالی پژوهش در برنامه
 مدیریت سازمان به وابسته ریزيبرنامه و مدیریت پژوهش و موزشآ عالی مؤسسه عنوان تحت جدیدي مؤسسهیکدیگر ادغام و 

 هايدوره و دش متوقف تقریباً بلندمدت هايدوره برگزاري مذکور مؤسسه گیريشکل با. گرفت شکل کشور سابق ریزيبرنامه و
هاي ویژه دورهه اداري، باجتماعی)، مشاغل مشترك  ـ اي فناوري اطالعات، عمومی(فرهنگیهخدمت در زمینهموزشی ضمنآ

 در پژوهش و آموزش مدیریت عنوان استان تهران تحت دولتی مدیریت مرکزآموزش 1381 سال در .بهبود مدیریت قوت گرفت
 5مدیریت و  2معاون و  2سازمانی و  پست 31 تعداد با آن سازمانی چارت گردیدکه ادغام استان ریزيبرنامه و مدیریت سازمان

 (منجمله رئیس مرکز) ابالغ گردید.عضو هیأت علمی
پست  24تهران، ساختار تشکیالتی دفتر آموزش و پژوهش استان تهران با  پس از ادغام سازمان در استانداري 1386در سال                        

شور ریزي کو برنامهبا تغییر ساختار و تشکیالت سازمان مدیریت  ت علمی ابالغ گردید.عضو هیأ 4معاون و  2سازمانی شامل 
و نظارت  ریزيمعاونت برنامه (براساس مصوبه شوراي عالی اداري) و تبدیل آن به دو معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و

، مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان یکی از واحدهاي 8/8/1388راهبردي و ابالغ تشکیالت سازمانی هر دو معاونت در تاریخ 
س جمهور تعریف یئتوسعه مدیریت و سرمایه انسانی ر نت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در ساختار سازمانی معاونتوابسته معاو

 .هاي نوین دوباره احیاء گردیدشد و بدین ترتیب مرکز آموزش مدیریت دولتی با مأموریت
پس  1394در سال احیا گردید.  1393آبان  19در  کشور ریزيبا روي کار آمدن دولت تدبیر و امید سازمان مدیریت و برنامه     

با  استان تهراننگري آیندههاي توسعه و ریزي استان تهران، مدیریت مرکز آموزش و پژوهشاز احیاي سازمان مدیریت و برنامه
سازي با توجه به سیاست دولت مبنی بر کوچککارشناس) تشکیل گردید.  4 گروه وئیسر 2 (یک مدیر وپست سازمانی 7



۳ 

رسانی به سازماندر حال خدمت ریزي استانمدیریت و برنامهزمان تشکیالت، این مجموعه نیز با ساختار جدید زیر مجموعه سا
  باشد.هاي دولتی میها و دستگاه

 نگريهاي توسعه و آیندهشرح وظایف مرکز آموزش و پژوهش
و  هاي سازمان مدیریتها و مدیریتاستان با هماهنگی معاونتطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهاي پژوهشی خاص ـ م1

 ریزي استان.برنامه
 هاي اجرایی ملی و استانی ترجیحاًریزي استان و سایر دستگاههاي ارجاعی از سوي مدیریت و برنامهنجام مطالعات و پژوهشاـ 2

 ت.سپاري به مراکز واجد صالحیبرونرویکرد  با   
کید بر أهاي اجرایی مستقر در استان با تدر سطح دستگاهنگري آینده، فناوري و ري و انجام مطالعات و امور پژوهشاهبـ ر3

ابالغی هاي ها و...) براي حل مسائل استان در چارچوب سیاستها و پژوهشگاه(دانشگاهبرداري حداکثري از منابع موجودهبهر
 ریزي کشور و استان.از سازمان مدیریت و برنامه

 نگري در سطح ملی.هاي توسعه و آیندهپژوهشمکاري با مرکز ـ ه4
اي هیزي استان شامل معاونترهاي سازمان مدیریت و برنامهها و مدیریتمکاري و مشارکت آموزشی و پژوهشی با معاونتـ ه5

نظران استان هاي تخصصی و صاحبمدیریت و منابع انسانی و امور فنی و اجرائی و انجمنهماهنگی برنامه و بودجه و توسعه 
 استان سرزمین آمایش مطالعات  مدت ومدت و کوتاهمدت توسعه و میانهاي بلندرنامهتدوین ب و شوراي نظارت استان در امور

 و مدیریت منابع انسانی و امور فنی و اجرائی و .... . اداري تحول هايبرنامه و
 نظران و اندیشمندان علمی در سطح استان و کشور.الش در جهت جلب همکاري صاحبـ ت6
 اضی بههاي متقمؤسسات یا سازمان ها و کشور و سایرریزي استانرائه نتایج پژوهش انجام شده به سازمان مدیریت و برنامهـ ا7

 ها.استفاده از نتایج پژوهشنظور م
(مطابق اي دولتی و عمومی مستقر در استانهخدمت کارکنان و مدیران دستگاهطالعه و بررسی نیازهاي آموزشی ضمنـ م8

 .ریزي استانها پس از ابالغ توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامهزهاي استان) و پیشنهاد جهت تصویب و اجراي آننیا
 وريـدیریت خدمات کشقانون م 5هاي دولتی و عمومی مشمول بند سازي منابع انسانی دستگاهریزي و اجراي توانمندرنامهـ ب9

 ها و تـها و اجراي سیاسیابی دورهـستقر در استان و ارزشـهاي اجرائی متگاهـندان دسـخدمت کارممنـض وزشـاز طریق آم  
ریزي کشور و استان هاي اعالم شده از سوي سازمان مدیریت و برنامهآنها بر اساس سیاست هاي آموزش کارمندانمشیخط   

نگري کشور. هاي توسعه و آیندهآموزش و پژوهش و مرکز
 هاي اجرایی مستقرمدت در زمینه سامانه آموزش مدیران دستگاههاي کوتاههاي ساالنه آموزشریزي و اجراي برنامهرنامهـ ب10

 ر استان .د    
 هاي کوتاه مدت در زمینه آموزش شغلی و فرهنگی اجتماعی.هاي ساالنه آموزشریزي و اجراي برنامهرنامهـ ب11
 مدت در زمینه آموزش توجیهی بدوخدمت کارکنان جدیداالستخدام.هاي کوتاههاي ساالنه آموزشبرنامه ریزي و اجراينامهـ بر12
 خدمت کارکنان دولت در استانهاي ضمنسسات خصوصی متقاضی برگزاري آموزشؤنظارت بر مراکز و مید و تأیرسی، ـ بر13
 سنجی).(اعتبارریزي کشورهاي ابالغی سازمان مدیریت و برنامهچارچوب سیاست در   
 اجرایی. هايدستگاههاي آموزشی با بخشی دورهزیابی، اثرمکاري در ارـ ه14
 ايهي آموزشی مصوب به مبادي ذیربط و پیشنهاد دورههادورهمنظور اصالح و بازنگري محتوا و سرفصل ه ائه پیشنهاد بـ ار15

 دید مورد نیاز استان.ج    
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 کان تعاملـسپاري شده و امي آموزشی برونهادورهدولتی در زمینه صدور گواهینامه سسات داراي مجوز غیرؤمکاري با مـ ه16
 هاي اجرائیخدمت کارمندان دستگاههاي ضمنسسات در برگزاري دورهؤافزاري این مافزاري و نرمو استفاده از امکانات سخت    

 مابین.بر اساس تفاهمات فی    
 خدمت کارکنان و اعالم نتیجه به مبادي ذیربط.هاي آموزشی ضمننجام نظارت بر حسن اجراي دورهـ ا17
 طح ـمدت و ایجاد بانک اطالعات اساتید در سوزشی کوتاهـهاي آمس در دورهـتوانمند براي تدری مدرسانذب ـقدام براي جـ ا18

 استان.     
 ط ـبا مراجع ذیربهاي خاص استان در سطح ملی ، سمینارها و گردهمائیانجام همکاري در اجراي میزگردها رائه پیشنهاد وـ ا19
 ریزي استان.هاي علمی و پژوهشی استان با ابالغ ریاست سازمان مدیریت و برنامهگردهمائی، سمینارها و و اجراي میزگردها    
  سازي منابع انسانی وزي کشور در خصوص آموزش و توانمندریهاي مورد نیاز سازمان مدیریت و برنامههیه و ارائه گزارشـ ت20
 .هاي کاربرديپژوهش    
 در که پژوهشی هايفعالیت و خدمت کارمندان دولت)منـ(ضوزشیـهاي آمها و فعالیته برنامهظارت بر حسن اجراي کلیـ ن21
 .باشدمی اجرا حال در استان سطح     
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 آن هايمعرفی اجمالی نظام آموزش کارمندان دولت و اصالحیه
سازي به منظور توانمندآیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مذکور،  2کشوري و ماده  مدیریت خدمات قانون 58در اجراي ماده     

توسعه  توسط معاونت» ي اجراییهادستگاهنظام آموزش کارمندان «، دولت کارمندانبینش و مهارت  و ارتقاي سطح دانش،
ي اجرایی هادستگاهبه تمام  30/1/1390مورخ  1834/200قالب بخشنامه شماره در جمهور یسمدیریت و سرمایه انسانی رئ

مورخ 18819/92/200هاي شمارهبراي اجرا ابالغ گردید و متعاقباً برخی از موارد طی اصالحیه الذکرفوق مشمول قانون
و 09/12/1394ورخ م394754، 14/5/1394مورخ  83078(فناوري اطالعات)، 20/11/1393مورخ 145099 ،14/11/1392

 به نظام مذکور افزوده یا اصالح شده است. 22/05/1396مورخ 1335268
 

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

 ي آموزشی موضوع این نظام بر اساس مفاد این بخشنامه و نیاز دستگاه اجرایی، الزامی است. هادورهکار معین نیز در 
مورخ 22554/105(موضوع بخشنامه شماره بر اساس نظام قبلی آموزش کارکنانمصوب طی شده توسط کارمندان ي هاآموزشـ 

ي طی شده توسط کارمندان هاآموزش. نحوه احتساب است) و مقررات مربوط، در چارچوب این نظام قابل احتساب 28/12/1380
 ي نظام آموزش کارمندان مشخص و ابالغ خواهد شد.هادستورالعملبا این نظام در  هاآنو تطبیق 

 
 کالن آموزش کارمندان دولت  اهداف 
  ؛هاي متصدیان مشاغلاز طریق توسعه دانش و مهارت دولتی خدمات هدر ارائ اثربخشی و کارایی ـ  افزایش1
 ؛کارمندان دولت و مهارت توانایی دانش سطح افزایش از طریق دولتی بخش انسانیسرمایه  کیفی ارتقاء سطح ـ 2
 ؛هاي اسالمیافزایش سطح باور و اعتقادات کارکنان و مدیران نسبت به ارزش ـ 3
 ؛یو اجتماعدر ابعاد مختلف فرهنگی  دولت کارمندان عمومی هايآگاهی ـ  توسعه4
  ؛مدیریتی و وظایف اهجهت ایفاي مؤثر نقش و توسعه مدیران ـ  توانمندسازي5
 ؛هاي شغلی باالتربراي ارتقاء به رده شغلی از بعد دانش، مهارت و شایستگی دولت کارمندان سازيآماده ـ 6
  ؛هاي انسانی و کرامت انسانی و بهبود روابط انسانیو فرهنگ سازمانی بر مبناي ارزشـ  توسعه اخالق اسالمی 7
 

 راهبردهاي آموزش کارمندان دولت 
 ؛هاي توانمندسازي و توسعه منابع انسانی با اهداف راهبردي سازمانیایجاد نگرش راهبردي و همسوسازي برنامه  
 ؛تعاملی ـ رویکرد فرآیندي به عنوانی و تعامل بین عناصر فرآیند آموزش کپارچگیجاد یا  
هاي هاي آموزشی و یادگیري با نیازهاي آموزشی شغلی و سازمانی و اجتناب از آموزشها و فرصتیجاد تناسب بین برنامها

  ؛ضرورغیر
؛صورت خود کنترلییجاد انگیزه خودسازي و رشد معنوي، مادي، مهارتی و دانشی کارکنان به ا 
؛سازي و ارتقاء سرمایه انسانی از طریق آموزشرتقاء سطح باور و اعتقاد مدیران به توانمندا  
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نظام آموزش کارکنان  
جدید

توجیهی و تصدي شغل 

بدو خدمت
آموزش هاي شغلی

ویژه کارمندان استخدام  
آزمایشی

ارتقاء شغلی

تمدید قرارداد کار معین

کوتاه مدت خارج از کشور

آموزش هاي فرهنگی و 
عمومی

فرهنگی و اجتماعی

توانمندي هاي اداري

عمومی فناوري اطالعات

آموزشهاي مدیران

تعالی معنوي مدیران

تعالی حرفه اي مدیران

؛هاي آموزشی و یادگیري در سطوح مختلف ها و فرصتفزایش اثربخشی برنامها

؛سازمانی در تعیین و تأمین خدمات آموزشیهاي درون و برونستفاده از منابع و ظرفیتا 
؛هاآموزشالمللی در مدیریت و راهبري فرآیندي اربرد استانداردهاي ملی و بینک
؛هاي نوین مدیریت براي اجراء و ارزشیابی آموزشيورنافها و ها، روشستفاده از رویکردها، مدلا 
؛هاآناساس توانمندي اجرایی ر ي اجرایی بهادستگاهگذاري اختیارات مدیریت آموزش به وا
؛مدت و کاربرديهاي کوتاهتمرکز بر رویکرد آموزش 
هاي آموزشیدورهاز عملکرد  بازخوردي اجرایی و اخذ هادستگاههاي آموزشی نظارت بر فعالیت.

 دولتهاي کارمندان ساختار آموزش
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 خدمت) و تصدي شغلبدوهاي توجیهی(ـ آموزش1
 دستگاه اجرایی محل و وظایف کارمندان جدیداالستخدام با اهداف آشنا ساختنالف) :گردد که با دو هدفمی اطالقیی هاآموزش به     

ی نظام قانون اساسکار،  ، محیطو شغلیفردي  کشوري، حقوق مدیریت خدمات استخدامی، کلیات قانون و مقررات ، قوانینهاآن خدمت
شغل توسط کارمندان (دانش، مهارت و نگرش) مورد نیاز براي تصدي ي شغلیهاییتواناایجاد  ب)اداري نظام و  ایراناسالمی جمهوري 

صدور حکم کارگزینی کارکنان  .گردددر بدو ورود به خدمت طراحی و اجرا می (رسمی، پیمانی و قراردادي)جدیداالستخدام
 باشد.ها میاالستخدام منوط به طی این آموزشجدید

ي اجرایی موظفند به منظور افزایش ظرفیت هادستگاه ،اصالحیه نظام آموزش کارمندان دولت 4ماده همچنین براساس      
) نظام آموزش 1/5(هاي شغلی و کاربردي کارشناسان مشاغل اختصاصی خود، بر اساس بندکارشناسی و بهبود شایستگی

هاي تربیت کارشناسان مشاغل اختصاصی طراحی و تدوین برنامه نسبت به خدمت)،ي تصدي شغل بدوهاآموزش(موضوع کارمندان
تصدي شغل(در صورت تغییر شغل) استخدام و بدوها در کمیته راهبري آموزش براي کارمندان بدواقدام نموده و پس از تصویب برنامه

هاي تربیت کارشناسان بایستی حداکثر تا پایان سال اول ورود به خدمت افراد و تا شش ماه اول تصدي شغل برنامه آن را اجرا نمایند.
جدید اجرا شود. 

هاي شغلی آموزشـ 2
 ـ3هاي ارتقاء شغلی آموزش ـ2هاي ویژه کارمندان استخدام آزمایشیآموزشـ 1شوند: هاي شغلی به چهار دسته تقسیم میآموزش     

 مدت خارج از کشورهاي کوتاهآموزش ـ4اي تمدید قرارداد کار معین هآموزش
شود که به منظور ایجاد دانش، مهارت و نگرش شغلی می اطالق هاییآموزش هاي ویژه کارمندان استخدام آزمایشی: بهآموزش ـ1ـ2

 براي تبدیل وضع استخدام آزمایشی به رسمیها شود و طی این آموزشه میر طول دوران استخدام آزمایشی ارائکارکنان آزمایشی د
 است. قطعی، الزامی

هاي شغلی(دانش، مهارت و نگرش) مورد نیاز کارکنان شود که تواناییهایی اطالق میبه آموزشهاي ارتقاء شغلی: آموزش ـ2ـ2
اء شغلی ارتقنماید و ر شغلی فراهم میرسمی، پیمانی و قرارداد کار معین را به منظور انجام صحیح وظایف شغل و ارتقاء در طول مسی

  ست.هامعین منوط به طی این آموزشکار و تمدید قرارداد پیمانی و قرارداد  هاآن
(دانش، مهارت و هاي شغلیبه منظور ایجاد تواناییگردد که می یی اطالقهاآموزش بهمعین: ر هاي تمدید قرارداد کاآموزش ـ3ـ2

گونه کارکنان منوط به طی این تمدید قرارداد این. گرددکارمندان قرارداد کار معین طراحی و اجرا مینگرش) مورد نیاز براي 
 هاست.آموزش
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 یو عمومهاي فرهنگی آموزش ـ3
د: نشومی زیر تقسیم سه دسته ی بهو عمومهاي فرهنگی آموزش    
 پذیري، معنوي،  فرهنگاخالقی ایلـمنظور رشد فض به شود کهیـم اطالق هاییوزشـآم به :و اجتماعی هاي فرهنگیآمـوزشـ 1ـ3

.شودمی ارائه اداري و مدیران در نظام کارمندان انسانیروابط  سازيو بهینه سازمانی
مهارت و نگرش عمومی دانش،  منظور افزایش به گردد کهمی اطالق هاییآموزش به اداري: هايهاي توانمنديآموزش ـ2ـ3

 شود. هاي فردي طراحی و اجرا میمرتبط با مأموریت و وظایف عمومی دولت و دستگاه اجرایی و یا توانمندي
هبرنام صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و14/5/1394مورخ82999شماره بر اساس بخشنامه     

و  آزمایشی، ارتقاء شغلی ویژه کارمندان استخدامخدمت، شغلی(هاي آموزشی بدودورهتوانند میي اجرایی هادستگاهریزي کشور 
و  نگري کشورهاي توسعه و آیندهپژوهش ي فرهنگی و عمومی را رأساً و یا از طریق مرکز آموزش وهاآموزشتمدید قرارداد)، 

ریزي صالحیت شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ییدها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات تأواحدهاي استانی، دانشگاه
 ریزي و اجرا نمایند.برنامه سسات،ؤیید شده براي مها با توجه به حیطه تأکشور و استان

هاي کارکنان را در حوزه فناوري گردد که توانمنديهایی اطالق میبه آموزش هاي عمومی فناوري اطالعات:آموزش ـ3ـ3
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  14/05/1394مورخ  82999دهد. بر اساس بخشنامه شماره اطالعات در سطح عمومی ارتقاء می

 ها، از آنجا که تمامی کارکنان دولتاستانریزي ریزي کشور(وقت) به سازمان مدیریت و برنامهانسانی سازمان مدیریت و برنامه
، را در سنوات 02/11/1381مورخ  203222/1903، موضوع بخشنامه شماره (ICDL)گانه فناوري اطالعاتهاي هفتباید مهارت

یازي نباشد، لذا قبل گذرانده باشند و شرط الزم براي افراد جدیداالستخدام نیز داشتن گواهی و مهارت الزم در این خصوص می
 هاي مذکور دارند، باید ازهاي اجرایی وجود نداشته و کارمندانی که نیاز به طی دورهها توسط دستگاهبه ادامه برگزاري این دوره

 طریق خودآموزي نسبت به فراگیري آن اقدام نمایند.
نسبت به  20/11/1393مورخ  145099توانند به استناد بخشنامه شماره هاي اجرایی میبر اساس بخشنامه مذکور، دستگاه    

ساعت)  22(اي و اداري کار با رایانهحرفههاي تحت عنوان مهارت» ج«بند  1پیشرفته موضوع کد  ICDLتعریف و اجراي دوره 
تواند توسط مراکز آزمون موجود هاي آموزشی، براي کارکنان خود اقدام نمایند. ارزیابی این دوره میبه عنوان یکی از سرفصل

هاي فناوري اجرایی مکلفند براي برگزاري کلیه دوره د صالحیت شده یا خود مؤسسه مجري آموزش انجام شود. دستگاهتأیی
 اطالعات از مدرسین تأیید صالحیت شده استفاده نمایند.
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  هاي مدیرانآموزش -4
افزایی و بصیرت بهبود نگرش هايدر زمینه مدیراني احرفهتعالی معنوي و  در راستاي گردد کهمی اطالق هاییآموزش به     

طی گردد. طراحی و اجرا می »سامانه و برنامه آموزش مدیران«چارچوب در  و فنی ، ادراکیانسانی هايمهارت و توسعه
. ستااي الزامیها بر اساس برنامه آموزش مدیران براي انتصاب، ارتقاء و تمدید مدت مدیریت حرفهاین آموزش

 شوند:بندي میهاي مدیران به دو بخش زیر طبقهآموزش
 اي مدیرانتعالی حرفهـ ب ،تعالی معنوي مدیرانـ الف 
 
 معرفی سامانه آموزش مدیران 

/ نظام 4/5و بند  30/1/1390مورخ  1834/200بخشنامه شماره  3قانون مدیریت خدمات کشوري و بند  56در اجراي ماده      
توسط معاونت توسعه  32664/90/200طی بخشنامه شماره  15/12/1390سامانه و برنامه آموزش مدیران در تاریخ مذکور 

 (وقت) ابالغ شده است.یریت و سرمایه انسانی رییس جمهورمد
 اي از اهم این سامانه عبارت است از:چکیده
 اهداف

 یشرفتبا    پ آنان هايتوانائی ساختن و متناسب مدیران و ادراکی انسانی، فنی هايارتقاء و تعالی معنوي و توسعه مهارت) الف
 .هاي مدیریتیو ارزشیابی و نقش ، نظارت، هدایت، سازماندهیریزيبرنامه هايدر زمینه وريناو ف دانش

 جدید. هايمسئولیت پذیرش کارمندان برايو ي احرفه مدیران ساختن ) آمادهب
 

 سامانه آموزش مدیران
اي و سیاسی است که از هاي اجرایی آموزش و تربیت مدیران حرفهمنظور از سامانه آموزش، مجموعه اهداف، ساختار و روش    

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

 شود.آموزشی مدیران در دو بخش تربیت مدیر و آموزش مدیران طراحی و اجرا می
به منظور پرورش  کهشود می اي اطالقهاي آموزشی و توسعهمجموعه برنامه به 1برنامه تربیت مدیران(قبل از انتصاب):ـ 

 شود.اي طراحی و اجرا میهاي مدیریت حرفهمدیران مستعد ارتقاء به پستو توسعه کارشناسان و 
تعالی معنوي  در راستاي که شودمی اي اطالقتوسعه هايها و فعالیتمجموعه آموزش به انتصاب مدیران:هاي حینآموزش ـ
، طراحی و در دوران و فنی ، ادراکیانسانی هايمهارت افزایی و توسعهو بصیرت بهبود نگرش هايدر زمینه ي مدیراناحرفهو 

ها بر اساس سامانه و برنامه آموزش مدیران در . طی این آموزششوداي و سیاسی اجرا میتصدي پست مدیریتی مدیران حرفه
 است.اي الزامیطول دوره خدمت مدیریتی مدیران سیاسی و حرفه

                                                           
هاي عمومی هاي اجرایی موظفند شایستگییس محترم سازمان اداري و استخدامی کشور، دستگاهیر 04/11/1396مورخ  1657363بخشنامه شماره   _2_1براساس بند    1

ــاس دمدیریتی کارمندان و م ــتگاه یران را براس ــرایط مندرج در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دس ــماره  ش ــوبه ش ــوع مص مورخ  11851/93/206هاي اجرایی موض
 شوراي عالی اداري، قبل از انتصاب و یا ارتقاء به سطوح بعدي مدیریتی از طریق کانون ارزیابی مورد سنجش قرار دهند. 5/9/1393
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و سازندگی معنوي براي افراد است که از طریق افزایش معرفت دینی  اخالقی هاي خودسازي، رشدد زمینهایجا تعالی معنوي: 
 گردد.ها و معرفت دینی به قلب آنان حاصل میها و دانستنیو تعمیق آگاهی

هاي الزم شایستگی مدیریتی وهاي نقشها، افزایی و توسعه مهارتهاي بهبود نگرش و بصیرتایجاد زمینه اي:تعالی حرفه
  .انجام وظایف مدیریتیبراي 

یاسی هاي مدیریت ساستثناء سمتي اجرایی، به هادستگاههاي مدیریتی و سرپرستی تمامی عناوین پست :ايمدیران حرفه
  شوند.اي تلقی میقانون مدیریت خدمات کشوري و همتراز آنان، مدیران حرفه 71موضوع ماده 
هاي اجرایی نظیر مدارس، بیمارستاناز واحدهاي عملیاتی یا اجرایی دستگاه شامل مدیران آن دسته اي عملیاتی:مدیران حرفه
اي و مراکز نگهداري معلولین هستند که تولید، تأمین و ارائه خدمات اصلی و نهایی ها، مراکز فنی و حرفهها، موزهها، ورزشگاه

 دستگاه را به عهده دارند.
هاي مدیریتی هم ها، بخشداران و معاونین آنها، و سمتساي گروهشامل رؤساي ادارات، سرپرستان، رؤ :اي پایهمدیران حرفه

  .سطح
سسات دولتی، مؤ ها وسازمانرؤساي شامل مدیران کل و معاونین، فرمانداران و معاونین، معاونین  :اي میانیمدیران حرفهـ 

 .سطحهاي مدیریتی هممراکز مستقل و سمت
هاي سسات دولتی، مراکز مستقل و سمتها و مؤؤساي سازمانها، رشامل مدیران عامل شرکت :اي ارشدحرفهمدیران ـ 

 .سطحمدیریتی هم
مورخ  6643/206نامه شماره تصویب 4و  3کلیه کارشناسانی که شرایط ماده  کارشناسان در مسیر ارتقاي شغلی:ـ 

داشته و فهرست آنان در بانک اطالعات مدیران دستگاه ثبت شده و یا میاي را انتخاب و انتصاب مدیران حرفه 23/03/1390
 شود.

گانه اي در سطوح سهقانون مدیریت خدمات کشوري و مدیران حرفه 71تمامی مدیران سیاسی موضوع ماده  دامنه شمول:ـ 
شوراي عالی  23/3/1390ورخ م 6643/206نامه شماره تصویب 4و  3پایه، میانی و ارشد و همچنین کارشناسان موضوع ماده

 شود.(موضوع انتخاب و انتصاب مدیران) مشمول سامانه و برنامه آموزش مدیران میاداري
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 ايهاي آموزشی مدیران حرفهبرنامه

 ارشد میانی پایه هاي آموزشی قبل از انتصاببرنامه

مدیران هاي آموزشی دوره
 هااساس شایستگی بر

 عمومی مدیریتهاي هاي شایستگیآموزش
اساس نتایج حاصل از ارزیابی در  بر

 شود.مشخص میها کانون
 هاي اختصاصی مدیریتهاي شایستگیآموزش

 ارشد میانی پایه انتصاب مدیرانهاي آموزشی حینبرنامه

 ي آموزشیهادوره
 مشترك مدیران

 96 152 130 هاي آموزشی تخصصی مدیریتدوره

 108 108 96 هاي تعالی معنويآموزش

 ی)(دستگاههاي آموزشی اختصاصی سطح پیشرفتهدوره

  2هاي اجراییبرنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه
ــتاي اجراي    ــیا) 4بند(در راسـ ــسـ گرایی و دانش«العالی) مبنی بر(مدظلهام اداري ابالغی مقام معظم رهبريهاي کلی نظتسـ

ریت خدمات ) قانون مدی115(ماده 11و به اســتناد بند » مدیرانســاالري مبتنی بر اخالق اســالمی در نصــب و ارتقاء شــایســته
شوري و در اجراي ماده  شده و نیز تکلیف مقرر در بند 56(ک صالح نظا      7 ) قانون یاد  شه راه ا سانی نق سرمایه ان م برنامه مدیریت 

ستگاه «اداري،  سط رئیس جمهور محترم  »هاي اجراییبرنامه آموزش و تربیت مدیران آینده د مورخ  560/93/206شماره به  تو
 ابالغ شده است. 20/1/1393

 تعاریف

ي اجرایی هادستگاهنیاز  اي موردهاي عمومی مدیریت به منظور پرورش و توسعه مدیران حرفهفرآیند توسعه شایستگی برنامه:ـ 

 است.

شود که به یک فرد امکان شده از سوي معاونت اطالق میهاي تعیینها و نگرشاي از دانش، مهارتبه مجموعه شایستگی:ـ 

 جام دهد.آمیز اندهد تا بتواند وظایف مدیریتی را پس از احراز پست مدیریت و یا ارتقاء به سطوح باالتر، به طور موفقیتمی

ها و ارزیابی وضع موجود افراد، کمبودهاي دانشی، اساس شایستگی اي است مستند که برگارهن :)Profile(نیمرخ شایستگیـ 

 دهد.هاي مدیریتی و یا ارتقاء به سطوح باالتر، نشان میمهارتی و نگرشی آنان را براي آمادگی پذیرش پست

بناي م د که طی فرآیندي رسمی و بر(دولتی و غیردولتی) توسط معاونت هستنشدهمراکز تأیید صالحیت  کانون ارزیابی:ـ 

هاي کارمندان و تعیین میزان توان بالقوه آنان براي احراز ها و ابزارهاي مورد تأیید معاونت نسبت به ارزیابی شایستگیشاخص

 نمایند.هاي مدیریتی اقدام میپست

 شوراي عالی اداري 5/9/1393مورخ  11851/93/206شماره نامه تصویب 2
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ی ها، مراکز فنها، موزهها، ورزشگاهمارستاني اجرایی نظیر مدارس، بیهادستگاهآن دسته از واحدهاي سازمانی  واحد عملیاتی:ـ 

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

 شود.می گیرند، اطالقي اجرایی که در زمره تعریف واحد عملیاتی قرار نمیهادستگاهبه آن دسته از واحدهاي  واحد ستادي:ـ 
 71هاي مدیریت سیاسی مندرج در ماده ي اجرایی به استثناء پستهادستگاههاي مدیریتی تمامی پست اي:مدیریت حرفهـ 

 يقانون مدیریت خدمات کشور
 3ايحرفه هاي عمومی مدیراندستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی

اي و مدل ســتگی عمومی مدیران حرفهاي، توســعه شــایمدیران حرفههاي عمومی براســاس این دســتورالعمل شــایســتگی    
 اي معرفی شده است.شایستگی عمومی مدیران حرفه

 
 آموزشیي هادستورالعمل نحوه احراز صالحیت تدریس و اجراي برنامه تربیت مدرسان دوره

 سازمان اداري و استخدامی کشور 29/8/97مورخ  464185کارکنان دولت بخشنامه شماره 
) اصالحیه 5(ماده موضوع نظام آموزش کارمندان دولت) و(30/01/1390مورخ 1834/200شماره  ) بخشنامه4اجراي بند( در    

به منظور ایجاد بسترهاي الزم براي بهره و14/11/1392مورخ  18819/92/200نظام آموزش کارکنان موضوع بخشنامه شماره 
نحوه احراز صالحیت تدریس و "دستورالعمل هاي آموزشی کارکنان دولت،همدرسان واجد صالحیت تدریس در دور مندي از

 گردد.ابالغ می براي اجرا "ي آموزشی کارکنان دولتهادورهاجراي برنامه تربیت مدرسان 
پس از دریافت فایل بخشنامه، در مراجعه و https://thmporg.ir متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت    

 75033423گی و کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن (جهت هماهننام اقدام نمایند.بودن شرایط الزم نسبت به ثبتصورت دارا 
 .)آقاي خداداده تماس گرفته شود

 
 هاي آموزشی تربیت مدرسعناوین دوره

 میزان ساعت عنوان دوره ردیف

 4 آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط 1
 4 نظام اداري ایرانشناخت  2
 8 (تدریس)فنون آموزشی ها وروش 3
 8 ارزشیابی آموزشی هاي سنجش وروش 4
 8 تکنولوژي آموزشی 5

 32 جمع
 

                                                           
 سازمان اداري و استخدامی کشور 04/11/1396مورخ  1657363شماره  بخشنامه 3
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 نکات مهم بخشنامه اصالحات نظام جدید آموزش کارکنان دولت 
تأییدیه کمیته سرمایه انسانی هاي شغلی، باید هاي آموزشی کارکنان براي ارتقاء در رتبههاي اجرایی در احتساب دورهدستگاهـ 1

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

هاي کارکنان دولت از مدرسانی که یید صالحیت شده موظفند براي ارائه آموزشهاي اجرایی و مراکز و مؤسسات تأهدستگاـ 2
نامه صالحیت تدریس دارند استفاده کنند.گواهی

هاي آموزشی ساالنه خود را به تفکیک ستاد و واحدهاي استانی، بر اساس هاي اجرایی موظفند مشخصات برنامهاهدستگـ 3
موضوع  »هاي اجراییدستگاه هاي آموزشی ساالنهدستورالعمل تهیه و تصویب برنامه«بینی شده درمات و فرآیندهاي پیشالزا

، پس از تصویب کمیته سرمایه انسانی دستگاه با 14/11/1392خ مور 18819/92/200بخشنامه شماره  »2شماره «پیوست
و استخدامی کشور ارسال نمایند. نی، جهت ارزیابی به سازمان اداريامضاي باالترین مقام مسئول نیروي انسا

ریزي اساس برنامههاي اجرایی مکلفند بر نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوري، دستگاهآیین 3به استناد ماده ـ 4
هاي سرانه ابالغی، اعتبارات آموزشی و بهسازي منابع انسانی را تعیین و در بودجه سنواتی دستگاه ساالنه آموزشی و شاخص

بینی نمایند.پیش

سازمان اداري و استخدامی کشور با عنایت به  22/5/96مورخ1335268به استناد بخشنامه شمارهـ 5
نظر و ارتقاء اثربخشی اجراي  هاي موردشایستگیمومی مدیران مبتنی بر هاي مدیریتی عاهمیت آموزش

هاي اجرایی سطح ملی و ها از طریق استفاده از محتوا و مواد آموزشی استاندارد در کلیه دستگاهاین دوره
مرکز آموزش  اي صرفاً بر عهدههاي آموزشی مصوب مدیران حرفهریزي و اجراي دورهبرنامهاستانی، 

زي ریگري سازمان مدیریت و برنامهنهاي توسعه و آیندههاي آموزش و پژوهشمدیریتمدیریت دولتی و 
هاي اجرایی، مرکز آموزش خدمت بر عهده دستگاههاي آموزشی توجیهی بدوو اجراي دوره، هااستان

زي ریزمان مدیریت و برنامهنگري ساهاي توسعه و آیندههاي آموزش و پژوهشمدیریت دولتی و مدیریت
باشد.ها میاستان



۱٤ 

 هاي انگیزشی آموزشو کارهاهاي آموزشی، امتیازات و ساز نامهگواهی
 شوند: بندي میبه دو دسته زیر طبقه هاي آموزشینامهگواهی 

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

دیپلم، لیسانس و فوقتوانند از مزایاي استخدامی نظیر فوقهایی که دارندگان آن مینامهگواهی :هاي نوع دومنامهگواهیـ 2
 لیسانس، برخوردار شوند.

نامه تخصصی گواهیباشد و ) می1(تخصصی ـ پژوهشی سطحرتی، تخصصی و آموزشی نوع دوم: مها نامهگواهیسطوح  ـ1ـ2
 4شود.) از نظام آموزش کارمندان دولت حذف می2(ـ پژوهشی سطح

(به عنوان مدرك پایه) و دیگر شرایط در صورت دارا بودن مدرك تحصیلی رسمی با ارزش علمینوع دوم  نامهگواهیاعطاي  ـ2ـ2
 پذیر است.کارمند امکاندر طول خدمت براي هر صرفاً یک بار الزم 

 بخشنامههاي نوع دوم در تمام سطوح مهارتی، تخصصی و تخصصی ـ پژوهشی از تاریخ ابالغ این نامهگواهیصدور  ـ3ـ2
منوط به شرکت افراد واجد شرایط در آزمون جامع و کسب حد  14/11/1392مورخ  18819/92/200شماره 

 نصاب امتیاز الزم است.
 باشد.عمومی مصوب فرهنگی و هاي تواند آموزشنوع دوم می نامهگواهیها براي اخذ کل آموزش پنجمحداکثر یک ـ4ـ2
 آموزشی نوع دوم قابل احتساب نیست. نامهگواهیاستخدام براي هاي توجیهی بدوآموزش ـ 5ـ2

 14/11/1392مورخ  18819/92/200اصالحیه نظام آموزش کارمندان دولت به شماره  12ماده  4



۱٥ 
 

 

 هاي نوع دومامهینانواع گواه

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

 لیسانس دیپلمفوق متوسطه دیپلم مدرك تحصیلی پایه

 ساعت 160 ساعت 200 ساعت 200 حداکثر آموزش قابل قبول در یک سال

 ساعت 160 ساعت200 ساعت 240 نصاب ساعات آموزش عمومی و فرهنگی حد

 ساعت 640 ساعت 800 ساعت 960 نصاب ساعات آموزش شغلی/مدیران حد

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

 سال 5 سال 5 سال 6 ي زمانی حداقلطی آموزش در دوره

 تحقیقات و پیشنهادها، ابتکارات، مقاالت
 ساعت قابل قبول و کسر از کل 200تا  (با تایید کمیته راهبري...)

 دارد دارد دارد آزمون جامع

 یک طرح در زمینه شغلی --- --- تحقیقارائه 

فوق دیپلم  همتراز شدن مزایاي اخذ مدرك نوع دوم با مدارك دانشگاهی
 نی)کاردا(

 لیسانس
 (کارشناسی)

 لیسانسفوق
 ارشد)(کارشناسی



 
 
 

۱٦ 
 

 هاي نوع دومفرآیند اجرایی صدور گواهینامه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اجراییي هادستگاهمراحل آموزش در 
 گردد.ها و تعیین اهداف میشامل تدوین استراتژي الف) سیاستگذاري:

گردد. چه کسی باید آموزش ببیند؟ چه نوع آموزشی شامل تعیین نوع و مقدار آموزش به تفکیک پرسنل می سنجی:ب) نیاز
 ؟الزم استبراي رفع نیاز در داخل و خارج سازمان 

تعیین  ـ1شامل تمامی اطالعات موجود در یک دوره آموزشی و چگونگی اجراي آن است که عبارتند از:  ج) طراحی آموزشی:
روش آموزش  ـ6            فناوري آموزش ـ5محتواي آموزش  ـ4اهداف آموزشی  ـ3آموزشی هاي سرفصل ـ2آموزشی عناوین

 .ویژگی مدرسان ـ9روش ارزشیابی   ـ 8کنندگان  شرایط شرکت ـ7
 را، منابع مورد نیاز وـاج ها، زمانبنديکنندگان، روشبرگیرنده اهداف، انتظارات، شرکت در وزشی:ـریزي آمبرنامهد) 
 هاي ارزشیابی است.مالك    
پس  آموزش  و آموزش، حینهاي آموزشی(قبل از م براي اجراي برنامههاي الز: شامل پشتیبانی) مدیریت اجرایی آموزشه

 گردد. از آموزش) می
 نداردهاي ازتاـها و اسگیري نتایج آموزش از طریق مالكشامل اندازه و) ارزشیابی و پایش و بهبود فرآیند آموزش:

و وري  بهرههبود عملکرد کارکنان و یا افزایش گذاري سازمان در امر آموزش موجب بگردد. آیا سرمایهبل تعیین شده میق 
 کارآیی سازمان شده است؟ 

) بخشنامه)، 3(مندرج در ماده(ی، آموزش و معیارهاي اصلی و فرعیي اجرایی موظفند بر اساس مدل سیستمهادستگاه* 
ورد خود، مآموزشارزیابیرآیند آموزش را بر اساس پرسشنامه فرآیندهاي اجرایی، ساختار آموزش و به طور کلی کیفیت ف

 و اصالحات الزم را انجام دهند. ارزیابی قرار داده و نقاط قابل بهبود را شناسایی

 هاي اجرایی استانتشکیل پرونده و بررسی توسط دستگاه

  ستگاهد یید در شوراي راهبري توسعه مدیریتسازمان جهت بررسی و تأ سرمایه انسانیارسال به کمیته 

 نفره 3در کمیته  یید نهاییاداري و استخدامی کشور جهت تأارسال به سازمان 

 هایییید ن) پس از تأمدیریت دولتی کشور(در مرکز آموزش فراد واجد الشرایط در آزمون جامعشرکت ا

در آزمون جامع(براي  پذیرفته شدنصدور گواهینامه نوع دوم توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی پس از 

            مون جامع وزسطوح مهارتی و تخصصی) و صدور گواهینامه تخصصی پژوهشی پس از موفقیت در آ
 گذراندن طرح پژوهشی شغلی در دستگاه

 



۱۷ 
 

) بخشنامه 1ي اجرایی در بخش پایانی پیوست شماره (هادستگاهپرسشنامه ارزیابی معیارهاي اصلی و فرعی آموزش در  نکته:
 درج گردیده است. 14/11/92مورخ 

هاي الف، ب، ج و فرم«قالباالنه کارمندان خود را در هاي آموزشی سهاي اجرایی مکلفند مشخصات کلی برنامهدستگاه*     
(کمیته  سرمایه انسانییید ستادي و استانی) را پس از تأهاي آموزشی ساالنه مصوب (اي از برنامهتکمیل و نسخه» د

ریزي کشور مستقر در سازمان مرکزي متبوع) با امضاي باالترین مقام مسئول آموزش دستگاه، به سازمان مدیریت و برنامه
 ارسال نمایند.

 
 هم الزامات: ا 
 ي عمومی و اختصاصی، مدیریتی و عمومیهاآموزشرعایت نسبت  -1
 ي سازمانی و شغلی با رویکرد مهارتی و کاربرديهاآموزشتمرکز بر  -2
 تمرکز بر کیفیت به جاي کمیت -3
 گردد.هاي با ارزش استخدامی مینامهگواهیمدت که منجر به اعطاي هاي بلندو یا پودمان هادورهممنوعیت برگزاري  -4
ساعت براي  40ساعت براي مدیران و  60(بینی شده براي کارمندان و مدیرانپیش ساالنه رعایت سرانه آموزشی -5

 کارمندان) 
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 ساعت آموزش کارکنان و مدیراننحوه محاسبه نفر
 

 

 

   

 

 

 

 

 
 ضروري نیست: "ب"و"الف"هايفرمهاي آموزشی زیر در ها و پودمانبینی دورهپیش

 ید آموزش واحدهاي استانی برسد.هاي مرتبط قبل از اجرا باید به تأیهاي مصوب شوراي فنی و کارگروهدورهـ 1
 مور گزینش و حراستهاي شغلی مأهاي مرتبط با رشتهدورهـ 2
 هاي آموزشی خارج از کشورها و دورهبورسـ 3
دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براي شاغالن  که مجوز آنها توسطهایی دورهـ 4

 شود.ذیربط در این وزارتخانه صادر می
  

 ساعت آموزشنحوه محاسبه نفر

 دوره کنندگانها در تعداد شرکتهاي میزان ساعت هر یک از دورهضربمجموع حاصل

 نحوه محاسبه سرانه آموزش کارکنان

 هاي آموزشی کارکنان تقسیم بر تعداد کل کارکنانمجموع نفرساعت دوره

 نحوه محاسبه سرانه آموزش مدیران 

 آموزشی مدیران تقسیم بر تعداد کل مدیران هايهمجموع نفرساعت دور
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 هاي اجراییهاي آموزشی توسط دستگاهسنجی دورهفرآیند نیاز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هاي آموزشی ساالنه مورد نیاز کارمندان و مدیران شناسایی دوره

 هاي اجراییدستگاه توسط ستاد مرکزي
 هاي اجراییدستگاه 

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

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

 در کمیته اجرایی آموزش هاي اجرایی استان و تصویبتوسط دستگاه )الف، ج و د(هاي تکمیل فرم

 ( مستقر در سازمان مرکزي متبوع)  مذکور به کمیته راهبري توسعه مدیریت هايارسال فرم

 و اعالم به واحدهاي استانی )الف(هاياحصاء سهم واحدهاي استانی بر مبناي داده هاي فرم
 توسط ستاد دستگاه اجرایی )ب(بر اساس فرم 
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 هاي آموزشینام در دورهثبتفرآیند 
 
 

 نام نحوه ثبت
 

 نام فردي ) ثبتالف
     https://idea.thmporg.irـ مراجعه به آدرس الکترونیکی 1
 نام فراگیرانـ انتخاب منوي ثبت2
 نام الکترونیکیـ جستجوي دوره مورد نظر و ثبت3
 ـ پرداخت شهریه از طریق درگاه اینترنتی بانک4

 
 گروهی دوره آموزشینام ب) ثبت

 اي مکتوب ضمن درخواست برگزاري دوره، نسبت به معرفی فراگیران اقدام نماید.طی نامه ستگاه اجرایی متقاضیـ د1
 مراحل ،اي مکتوب با اعالم هزینه و شماره حساباجرایی متقاضی طی نامه هايدر پاسخ به درخواست دستگاه مرکزـ این 2

 نماید.هماهنگ میمربوطه بعدي اقدام را با دستگاه و رابط آموزشی 
 
 

 :تذکرات
 .باشدمی دوره از شروع قبل ظرفیت، وجود صورت در نامثبت مهلت آخرینطریق سامانه و نام از ثبتـ 1
 هرگونه از لذا .شد خواهد رسانیاطالع مراتب ،دوره آموزشیبرگزاري  زمان در تغییر گونه هر یا و تشکیل عدم صورت درـ 2

 .یدفرمائ خودداري نامثبت از پس مراجعه یا تلفنی تماس
  گردد.تحویل می آموزشی ، به رابطو تسویه حساب مالی مرکز توسط دوره پایان از پس روز 30بعد از  فراگیران ـ گواهینامه3
 هادرخواست به آن از پس و باشدمی دوره پایان از پس ماه شش نامه،گواهی دریافت براي پیگیري مهلت حداکثر ـ4

 .شد داده نخواهد اثر ترتیب
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 نام: شرایط ثبت
 
تگاهو دس هاي آموزشی(تناسب شغل مورد تصدي با نوع دوره آموزشی) توسط فراگیرانکنندگان در دورهرعایت شرایط شرکت -1

 هاي اجرایی الزامی است.
باشد. بدیهی است مرکز آموزش و دوره آموزشی منوط به واریز شهریه دوره مینام افراد جهت شرکت در قطعیت ثبت -2

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

نصاب رسیدن تعداد متقاضیان آن و به حد هاي آموزشی در صورت وجود تقاضا، سایر دورهبینی شدههاي پیشدوره عالوه بر -3
 برگزار خواهد شد.مرکز آموزش یا دستگاه اجرایی ها در 

 

 

 

  

 کارشناسان آموزش:جهت کسب اطالعات بیشتر با 

  75033415 :شماره تلفنآقاي افتخاري با 
  75033423آقاي خداداده با شماره تلفن: 
 .یدتماس حاصل فرمائ
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 هاي اجراییآموزشی اختصاصی در محل دستگاههاي برگزاري دوره
 

هاي ها و شرکتدستگاه محل کلیه درهاي آموزشی کارکنان و مدیران را کامل دارد که اجراي برنامهاین مرکز آمادگی       
 هاي:دولتی و نهادهاي عمومی مستقر در استان تهران با تمرکز بر دوره

در تمام سطوح استانی » منشور حقوق شهروندي«و » حقوق شهروندي در نظام اداري«هاي آموزشیریزي دورهبرنامه •
 خدمت کارکنانهاي توجیهی بدوو دورهو ملی 

هاي مربوط به تحقق انداز، مقابله با فساد اداري، دورههاي آموزشی اقتصاد مقاومتی، سند چشمریزي دورهبرنامه •
 وسعه سرمایه انسانی و تحول اداري و ارتقاء سالمت اداريهاي تبرنامه

 خدمت، مدیران)هاي آموزشی مصوب نظام آموزش کارکنان دولت(توجیهی بدوریزي و اجراي کلیه دورهبرنامه •
ها، سند آمایش سرزمین، ریزي و اجراي توانمندسازي کارشناسان براي تحقق اسناد توسعه استان و شهرستانبرنامه •

 ریزي عملکردي، اسناد تحول اداري.بودجهسند 
 

 :اختصاصی هايدوره برگزاري طیشرا
  نگريهاي توسعه و آیندهآموزش و پژوهشمرکز  به نظر مورد دوره برگزاري خصوص در کتبی درخواست ارائه ـ1  
 .قراردادانعقاد  آموزش و توانمندسازي براي گروه به مراجعه جهت االختیارتام نماینده معرفی ـ2  
 
 

 
 
 

 مقررات آموزشی ـ انضباطی  
     

  از هاییبخش به را آموزشی محترم رابطین و فراگیران توجه احتمالی، مشکالت گونه هر از جلوگیري منظور به       
 :نمایدمی جلب مدتکوتاه هايدوره آموزشی مقررات
هاي توسعه و مرکز آموزش و پژوهشدر  خود سازمان از آموزشی مأمور عنوان به دوره طول در فراگیران کلیه  1-

 .باشدمی مجازموریت اداري و ... غیرمأ در دوره تحت عنوان غیبت لذا میشوند؛ لقیتنگري آینده
 .است الزامی شده اعالم برنامه طبق آموزشی هايفعالیت تمام در فراگیران حضور  2-
 .اشدبمی برنامه ساعات کل 10/1دوره  طول در مجاز غیبت حداکثر  3-

 :دشومیدر موارد زیر غیبت فراگیر موجه محسوب  3-1
 برادر و خواهر) (همسر، فرزند، مادر، پدر،فوت بستگان درجه یک •
 نگري هاي توسعه و آیندهو پژوهش مرکز آموزشید أیقبه مستند به دالئل و مدارك با تمترحادثه غیر •

 .است امتیاز100 از60 آموزشی هايپودمان یا هادوره همه براي قبولی نمره حداقلـ 4
 

 شجاعی ـ رئیس گروه آموزش و توانمندسازيتلفن هماهنگی: آقاي 
 )22901263شماره تماس(
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 گواهینامه پایان دورهمقررات و ضوابط صدور
 
 

 ؛باشدمی آموزشیطابق مدت زمان دوره شرکت در آزمون دوره آموزشی، منوط به حضور منظم فراگیران در کالس، مـ 1
 توجه:

می آموزشی مرکز رائه شده از سوي مدرس بر اساس ضوابطاها، لیست حضور و غیاب بناي میزان حضور فراگیر در کالسـ م  
  .باشد

  .موجب حذف فراگیر از دوره خواهد شد غیبت بیش از حد مجاز در کالس،ـ   
ارائه  توانند بامی موارد زیر تنها در آزمون پایان دوره نشوند، شرکت درموفق به  فراگیران دوره آموزشی که در زمان مقرر، ـ2

 ؛آزمون مجدد شرکت نمایند ، دردرخواست
 فوت بستگان درجه یک فراگیر ـ    
 اعزام به مأموریت اداري با ارائه نامه از رئیس دستگاه محل خدمت ـ    

بدیهی  روز پس از تاریخ برگزاري آزمون اصلی خواهد بود،15حداکثر طی  رگزاري آزمون مجدد براي فراگیران مشمول،ب توجه:
 فراگیر از دوره حذف خواهد شد. ،درخواست فراگیر در مهلت تعیین شده به مرکز ارسال نشود چهناست چنا

به تحویل  تفراگیران موظفند نسب براي ارزشیابی دوره تعیین شده باشد، (تحقیق)در مواردي که از سوي مدرس، کار عملیـ 3
 .اقدام کنند لت تعیین شده از سوي مدرس،عملی در مه کار

باشد. بدیهی تأخیر در تحویل کار عملی(تحقیق) به مرکز، حداکثر تا یک ماه از تاریخ پایان دوره آموزشی قابل پذیرش می :توجه
 خواهد شد.است پس از گذشت این مهلت، به علت بسته شدن پرونده کالس، فراگیر از دوره حذف 

درصد  60گواهینامه دوره آموزشی صرفاً براي فراگیرانی صادر خواهد شد که بیش از حد مجاز غیبت نداشته باشند و حداقلـ 4
 امتیاز آزمون پایان دوره یا کار عملی(تحقیق) را کسب کنند. 
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 1401هاي آموزشی در سال دوره هیشهرجدول 
 

 11405سال هاي آموزشی درالف) شهریه دوره
کمیته تعیین کمک  06/01/1401، بر اساس مصوبه جلسه مورخ 1401ها و تعرفه خدمات آموزشی در سالمیزان شهریه دوره      

 شود:شهریه، به شرح جدول زیر اعالم می

ف
ردی

 

 6میزان شهریه عنوان دوره
 ساعت)نفر (ریال به

 حدنصاب 
 هر کالس

 نفر 25حداقل  75،000  خدمتتوجیهی بدو 1
 نفر 25حداقل  110،000 هاي عمومی، فناوري اطالعات و فرهنگی و اجتماعی)(توانمنديعمومی 2
 نفر 25حداقل  130،000 (مشاغل عمومی)شغلی  3
 نفر 15حداقل  220،000 ايحرفه مدیران 4

 هم:تذکرات م
توانند با توجه به وضعیت ها میریزي استاننگري سازمان مدیریت و برنامههاي توسعه و آیندهمدیران آموزش و پژوهش )1

یا  کاهشهاي آموزشی در شهریه تمامی دوره درصد 50هاي اجرایی، به تشخیص خود حداکثر تا منابع اعتباري دستگاه
 منظور نمایند.  افزایش

ستناد بند  « )2 شماره    5به ا در  18/08/1390مورخ  20549/200 شماره  و بخشنامه 30/1/1390مورخ  1834/200بخشنامه 
شی مورد نیاز دوره   صوص مواد و محتواي آموز شی خ صوب    همرا ،هاي آموز ستفاده از منابع م شتن و ا (ابالغی از طرف ه دا

الزامی است و هزینه   هادوره و مجریانبراي فراگیران  ،)و سازمان اداري و استخدامی کشور    مرکز آموزش مدیریت دولتی
 .گرددمیاضافه ، به شهریه همان دوره شودهاي آموزشی که توسط مجریان تهیه میتهیه منبع مصوب هر یک از دوره

سازمان   دوره هیشهر  )3 ست  ستگاه هاي مورد درخوا صی      ها و د صا صورت اخت شود، در مرکز   برگزار میهاي اجرایی دولتی که به 
ها، به تشــخیص مدیران آموزش و و در شــهرســتانباشــد با شــهریه دوره هاي مذکور(مندرج در جدول فوق) میاســتان برابر 

 درصد قابل افزایش است. 50، حداکثر تا هاریزي استاننگري سازمان مدیریت و برنامههاي توسعه و آیندهپژوهش
سازمان  دوره هیشهر  )4 ست  ستان     هاي محلی غیردولتی که به صور هاي مورد درخوا شهر ها برگزار ت اختصاصی در مرکز یا 

، حداکثر هاریزي استاننگري سازمان مدیریت و برنامههاي توسعه و آینده، به تشخیص مدیران آموزش و پژوهششودمی
 درصد قابل افزایش است. 100تا 

                                                           
مـرکز آموزش  21/2/1401مورخ  673/1غی نامه شماره ( ابال وزشیـهاي آمکمک دورهشهریه و هیئت تعیین کمیته 06/01/1401وبه مورخ ـمص 5

 مدیریت دولتی)
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شــامل هزینه هاي عمومی، برابر شــهریه مصــوب دوره ،هاي آموزشــی فناوري اطالعاتشــهریه اعالم شــده براي دوره )5
صرفاً آزمون به عمل می   ست. در مواردي که  سقف  برگزاري دوره و اخذ آزمون ا آید، هزینه برگزاري آزمون هر مهارت تا 

 ریال خواهد بود. 450,000
، کالس LMS(الکترونیکی و از طریق سامانه هاي مختلفی غیرحضوري که به شیوهآموزشهاي شهریه دوره )6

گرفته براي تولید محتوا و آزمون، نوع دوره، گستره  هاي صورتشود، براساس میزان هزینه) برگزار می…(وبینار) و آنالین
 نگري و تأیید رئیس سازمانهاي توسعه و آیندهمدیر آموزش و پژوهش«سایر عوامل تأثیرگذار، به تشخیص مخاطبان و

 محاسبه و دریافت خواهد شد.، »ریزي استانمدیریت و برنامه
ست             در مورد دوره )7 ستگاه اجرایی درخوا ستفاده از امکانات د صی و با ا صا صورت اخت شی که به  کننده (طرف  هاي آموز

ها ریزي اســتانبرنامه  نگري ســازمان مدیریت وهاي توســعه و آیندهوند، مدیران آموزش و پژوهششــقرارداد) برگزار می
درصــد  60گیري از امکانات دســتگاه مربوط، حداکثر تا رت و صــدور گواهینامه، به ازاي بهرهتوانند با حفظ حق نظامی

  تخفیف به شرح زیر، اعمال نمایند:

 درصد قابل کاهش از کل مبلغ قرارداد امکانات در اختیار  ردیف

 % 20 فضاي آموزشی 1
 % 5 پذیرایی 2
 % 5 لوازم مصرفی 3
 % 30 التدریسحق 4

 
 

 هاي آموزشی، به شرح زیر است: کنندگان در دورهشرایط استرداد شهریه شرکت )8

 استرداد قابل مبلغ استرداد علت ردیف

 شهریه مبلغ %90 داوطلب نبودن شرایط واجد 1
 شهریه مبلغ %70 دوره برگزاري از قبل هفته یک تا روز 15 از کمتر داوطلب انصراف 2
 شهریه مبلغ %80 دوره برگزاري تا روز 15 از بیش داوطلب انصراف 3
 شهریه مبلغ %100 دوره تشکیل عدم 4
 پرداختی اضافه مبلغ %100 داوطلب توسط پرداختی اضافه 5
 استرداد قابلغیر دوره شروع از پس داوطلب انصراف 6

 
نگري سازمان هاي توسعه و آیندهجدول فوق، مدیر آموزش و پژوهش 3و  2هاي مرجع تشخیص مبلغ قابل استرداد در ردیف    

 باشد. ریزي استان میمدیریت و برنامه
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 6   1140هاي تربیت مدرس در سالب) تعرفه تعیین صالحیت  و شهریه دوره

    
 باشد:هاي مربوط به تعیین صالحیت مدرسان، به شرح جدول زیر میتعرفه  

 شرح خدمت ردیف
 تعرفه(به ریال)

 توضیحات
 الکترونیکی کالس زنده حضوري

 مدرساندوره تربیت  1
 ساعت 32حداکثر  225,000 300,000 450,000 ساعت)(هر نفر

تشکیل پرونده و بررسی  2
 تمامی متقاضیان 1,250,000 مدارك و مستندات متقاضیان

3 
 هايصدور گواهینامه

مدرسی و احراز صالحیت  
 تدریسموضوعی 

2,500,000 
مشموالن تبصره بند فقط 

/الف) دستورالعمل نحوه احراز 4(
 صالحیت تدریس

 تمدید اعتبار  4
 ــ 2,500,000 گواهینامه مدرسی

 
/الف 4تبصره بند «ل فوق)، صرفاً از متقاضیان مشمولجدو 2(موضوع ردیف ه مربوط به صدور گواهینامه مدرسیتعرف تبصره:    

، دارندگان ها)(کلیه گرایشدارك تحصیلی در رشته علوم تربیتیشامل: اعضاي هیأت علمی، معلمان، دارندگان م، »دستورالعمل
آموزش و نظر، در صورت تشخیص و تأیید مدیریت گواهینامه مدرسی از مراجع معتبر داخلی و خارجی و سایر افراد صاحب

مدرس  هاي تربیت، که از شرکت در تمام یا بخشی از دورهیزي استانرنگري سازمان مدیریت و برنامههاي توسعه و آیندهپژوهش
هاي تربیت مدرس هستند، از پرداخت گردد. متقاضیانی که ملزم به شرکت در تمامی عناوین دورهشوند، دریافت میمعاف می

 باشند.تعرفه موضوع این بند، معاف می
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 سازمان اداري و استخدامی کشور 29/8/1397مورخ  464185موضوع بخشنامه شماره ـ  6
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 :مدرسانتعیین صالحیت نام فرآیندثبت

هاي توسعه و و پژوهش به دفتر آموزش به صورت اسکن شده و تحویل حضوري آنمدارك مربوطه  فرم و ارسال -1
 )75033423خداداده ـ تلفن: (کارشناس آقاي نگريآینده

 madarek.ir-https://estelam ت:سای از طریق 7اقدام به دریافت کد رهگیري آخرین مدرك تحصیلی -2
 (تربیت مدرس)هاي آموزشیدورهجهت تعیین مستندات ارائه شده  بررسی مدارك و -3
 ي آموزشی تعیین شدههادوره نام درجهت ثبتاسی کارگروه آموزشی به فراگیران متقاضی دوره ابالغ نتیجه بررسی کارشن -4
 ي آموزشی تعیین شدههادورهنام در جهت ثبت https://idea.thmporg.irمراجعه به سایت آموزش به آدرس  -5
 شرکت در دوره آموزشی  -6
 براي فراگیرانی که دوره را با موفقیت گذرانده باشند. صدور گواهینامه آموزشی مدیریت عمومی تدریس -7
 شناسهحساب و شمارهشماره -8

 
  شناسه در فیش پرداخت بانکی الزامی است.درج شماره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 سازمان اداري و استخدامی کشور 07/12/1400مورخ  68280موضوع بخشنامه شمارهـ  7

  حساب تمرکز وجوه درآمد اختصاصی برنامه و بودجه کشور
 IR 700100004001004503025663 نزد بانک مرکزي

 366004574102500000000000000074 تهران استان شماره شناسه
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 احراز صالحیت مدرسان فلوچارت
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 1401هاي آموزشی سال اولویت
 

 ریزي)ویژه مدیران (همکاران سازمان مدیریت و برنامههاي آموزشی دوره
 

 توضیحات دورهساعت  عنوان دوره ردیف

 تیر  8 اي و سازمانیمدیریت اخالق حرفه  1

 مرداد  8 ها و مسئولیت اجتماعیسازمان  2

 شهریور 4 توسعه پایدار و نقش افراد جامعه  3

 مهر 8 هاهدایت و رهبري در سازمان  4

 آبان 4 وفاداري و تعلق سازمانی  5

 آذر  4 ارتباط خالق و اثربخش  6

 دي 8 مدیریت مشارکتی  7

 بهمن 8 خالقیت و حل مسئله  8

 اسفند 8 مدیریت تعارض  9
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  )TTTس مدرسان(هاي آموزشی صالحیت تدریدوره

درخواست دستگاه اجرایی براي اجراي دوره آموزشی صالحیت تدریس به صورت اختصاصی(حضوري) و داشتن ر صورت *د
 گردد.تخفیف اعمال می %30فضاي آموزشی 

ریال  1،250،000(مصوبه کمیته تعیین شهریه) هزینه تشکیل پرونده 14/02/99مورخ 744/1) بخشنامهببه استناد بند( تذکر:
 شود .  ه دریافت میبراي متقاضیان جداگان

سازمان اداري و استخدامی  29/8/97مورخ  464185، بخشنامه شماره هاي فوقدورهتوانند براي شرکت در گرامی می مدرسانـ 1
نام را فرآیند ثبتپس از مطالعه دقیق دریافت و  https://thmporg.ir اینترنتی: به آدرس سازمانرا از سایت این  کشور

 .طی نمایند
 .نام نمایندثبت فوقهاي توانند در دورهاند میکه در کارگروه آموزش پذیرفته شده و تشکیل پرونده داده مدرسانیآن دسته از ـ 2
 ها تعرفه تعیین صالحیت مدرسان مراجعه فرمائید.ـ جهت آگاهی از شهریه دوره به بخش جدول شهریه3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدت  عنوان دوره ردیف
 (ریال)شهریه روز و ساعت دوره

 حضوري*
 (ریال)شهریه

 زنده
 7،680،000 0،00040،14   شش ماهه اول 32 )1صالحیت تدریس ( 1

 7،680،000 0،00040،14   شش ماهه دوم 32 )2صالحیت تدریس ( 2
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 هاي آموزشی مدیراندوره عناوین
 

 

 ها،آن معاونین و بخشداران ها،گروه سايرؤ تان،ـسرپرس ادارات، سايرؤ شاملمدیران پایه : 
 سطح هم دیریتیـم هايتـسم

  هاسازمان سايرؤ معاونین معاونین، و فرمانداران معاونین، و کل مدیران شامل: یران میانیمد
 سطحهم مدیریتی هايسمت و مستقل مراکز دولتی، سساتمؤ و
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 مدیران پایه هاي عمومیشایستگیهاي آموزشی دوره

 توضیحات دورهساعت  عنوان دوره ردیف

 در صورت به حد نصاب رسیدن 8 اي و سازمانیمدیریت اخالق حرفه  1

 " 8 ها و مسئولیت اجتماعیسازمان  2

 " 4 توسعه پایدار و نقش افراد جامعه  3

 " 8 هاهدایت و رهبري در سازمان  4

 " 4 شهروندي سازمانی  5

 " 8 مبانی مدیریت و رهبري در سازمان  6

 " 4 مدیریت استراتژیک سازمانی  7

 " 4 مدیریت استراتژیک منابع  8

 " 4 وفاداري و تعلق سازمانی  9

 " 4 تعهد سازمانی و رضایت شغلی  10

 " 4 نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی  11

 " 8 فرهنگ سازمانی  12

 " 8 سازيهاي تیمکار تیمی و مهارت  13

 " 4 سازيشبکه  14

 " 4 هاي نفوذ و تاثیرگذاريمهارت  15

 " 4 فرديمدیریت تضاد بین  16

 " 4 تفکر سیستمی  17

 " 8 مدیریت تعارض  18
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 میانیمدیران  هاي عمومیشایستگیهاي آموزشی دوره

 توضیحات دورهساعت  عنوان دوره ردیف

 در صورت به حد نصاب رسیدن 8 فرديزبان بدن و ارتباطات بین  1

 " 8 ارتباطات سازمانی  2

 " 4 ارتباط خالق و اثربخش  3

 " 4 روانشناسی ارتباطات  4

 " 8 فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال  5

 " 8 توانمندسازي منابع انسانی  6

 " 8 نظارت و کنترل در مدیریت  7

 مدیران پایه هاي عمومی تکمیلیشایستگیهاي آموزشی دوره

 توضیحات دورهساعت  عنوان دوره ردیف

 در صورت به حد نصاب رسیدن 4 انگیزش و رقابت  1

 " 4 گذاري و مدیریت اهدافهدف  2

 " 4 مدیریت زمان  3

 " 8 گراگرا و نتیجههاي فرآیندگرا، وظیفهنگرش  4

 " 8 مهندسی فرآیندها  5

 " 4 ریزيتکنیک هاي برنامه 6

 " 8 ریزي و سازماندهیاصول و مبانی برنامه 7

 " 4 ریزي عملیاتیبرنامه 8

 " 4 روانشناسی ارتباطات 9

 " 8 زبان بدن و ارتباطات بین فردي 10

 " 4 شناختینقشههاي تدوین تکنیک 11

 " 8 هانظریه عمومی سیستم 12

 " 12 نگريتفکر سیستمی و کل 13

 " 4 ارتباط خالق و اثربخش  14

 " 8 فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال 15

 



 
 
 

۳٤ 
 

 میانیمدیران تکمیلی  هاي عمومیشایستگیهاي آموزشی دوره

 توضیحات دورهساعت  عنوان دوره ردیف

 صورت به حد نصاب رسیدندر  4 هیجانیهوش  1

 " 4 هاي فرديروانشناسی تفاوت  2

 " 4 نگري و کاهش استرسمثبت  3

 " 4 مدیریت تضاد فرهنگی  4

 " 4 راهکارهاي تقویت خالقیت در سازمان  5

 " 8 روانشناسی مدیریت تغییر  6

 " 8 ها و موانع خالقیتاصول و تکنیک  7

 " 4 بهبود و شفافیت فرآیندها  8

 " 8 پاسخگویی و استانداردهاي آن  9

 " 8 تفکر خالق 10

 " 8 کارآفرینی سازمانی و استراتژي کارآفرینانه 11

 " 8 تدوین و پیاده سازي استراتژي کارآفرینانه 12

 " 4 مدیریت تکریم ارباب رجوع  13

 " 4 پذیريانعطاف  14
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 انتصاب مدیران پایههاي آموزشی حیندوره

 توضیحات دورهساعت  عنوان دوره ردیف

 در صورت به حد نصاب رسیدن 6 روابط کار   1

 " 12 هاي دولتی(تمرکز بر وظایف)ریزي عملیاتی در دستگاهبرنامه  2

 " 6 مبانی علم حقوق  3

 " 8 انگیزش در کار  4

 " 6 (بهداشت روانی کارکنان)مدیریت استرس  5

 " 12 هاها و روشسیستمها و فنون بهبود تکنیک  6

 " 9 کاربرد فناوري اطالعات در مدیریت  7

 " 6 کیفیت زندگی کاري  8

 " 6 (فردي)خالقیت و نوآوري  9

 " 4 آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی  10

 " 6 سازماندهی  11

 " 6 ها و فنون کار با مدیران مافوقآشنایی با روش  12

 " 12 قانون مدیریت خدمات کشوريآشنایی با   13

 " 4 ثر وقتمدیریت مؤ  14

 " 9 کاربرد آمار در مدیریت   15
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 انتصاب مدیران میانیهاي آموزشی حیندوره

 توضیحات دورهساعت   عنوان دوره ردیف

 در صورت به حد نصاب رسیدن 6 هاي تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومیمدل  1

 " 4 مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادها  2
 " 12 هاي سازمانیپژوهش  3
 " 8 افزاییراهبردهاي آموزش و توان  4
 " 4 مدیریت بحران  5
 " 9 هارهبري تحول در سازمان  6
 " 9 (سازمانی)گیريفرآیند و فنون تصمیم  7
 " 6 مدیریت کیفیت و فرآیندهاي سازمانی  8
 " 12 (تمرکز بر فرآیندها)هاي دولتیریزي در دستگاهبرنامه  9
 " 6 وري)(بهرهپویایی سازمانی و فردي  10
 " 4 هاي اجتماعیمدیریت بحران  11
 " 8 ریزي پروژهمدیریت و برنامه  12
 " 12 بندي)(تدوین و صورتگذاريمشیمبانی خط  13
 " 4 سپاريمدیریت برون  14
 " 8 ساختارهاي سازمانیطراحی   15
 " 6 زنیو محکهاي اداري تطبیقی نظام  16
 " 6 مدیریت و مهندسی ارزش  17
 " 12 هاي دینیرفتار سازمانی مبتنی بر آموزه  18
 " 4 سازيسازي براي کوچکظرفیت  19
 " 4 ریزي و عمل در بحرانبرنامه  20
 " 8 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري  21
 " 6 خالقیت و نوآوري(سازمانی)  22
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 انتصاب مدیران پایه و میانیهاي آموزشی مشترك حیندوره

 توضیحات دورهساعت  عنوان دوره ردیف

 در صورت به حد نصاب رسیدن 4 پذیري در مدیریت پاسخگویی و مسئولیت  1

ر ب ریزي فرهنگی با تاکیدشناسی فرهنگ و مدیریت و برنامهمفهوم  2
 هاي دینیآموزه

4 " 

 " 6 آشنایی با قانون برگزاري مناقصات  3
 " 8 )2(اقتصاد مقاومتی  4
 " 2 تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی  5
 " 2 بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور  6
 "   20 مدیریت اسالمی با موضوع شمیم عدالت  7
 "   6 با آنهاي مقابله جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه  8
 " 8 )2(الزامات و ضرورتها)(رانانداز جمهوري اسالمی ایسند چشم  9
 " 4 شناسی سیاسی و فرهنگیجریان  10
 " 4 فصل تعدیات ماموران دولتی ـآشنایی با قانون مجازات اسالمی   11
 " 4 ابعاد حکمرانی علوي و پاسخگویی در اسالم  12

قانون الحاق  بخشی از مقررات مالی دولت وآشنایی با قانون تنظیم   13
 موادي به آن

6 " 

 " 4 نظام سیاسی اسالم بر مبناي والیت فقیه  14
 " 6 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور  15
 " 20 ین مدیریت مدیریت اسالمی با موضوع آی  16
 " 8 (بما)بنیان مدیریت امنیت اطالعات  17

(مدظله مقام معظم رهبري  (قدس سره) وراهبردهاي فرهنگی امام راحل  18
 العالی)

4 " 

 " 6 مدیریت ساختارهاي سازمانی  19
 " 4 )2(نظام اداري نقشه راه اصالح  20
 " 6 اسالمی مدیریت نظام  21
 " 4 تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگی  22
 " 4 انتظار(انقالب اسالمی و فرهنگ مهدویت)مهدویت و فرهنگ   23
 " 8 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی  24

 
 



 
 
 

۳۸ 
 

 هاي آموزشی مدیران پایه ویژه مدیران جوان و زندوره

 
 هاي آموزشی مدیران میانی ویژه مدیران جوان و زندوره

 

 هاي آموزشی مشترك مدیران پایه، میانی ویژه مدیران جوان و زندوره

 

 توضیحات ساعت دوره عنوان دوره ردیف

 در صورت به حد نصاب رسیدن 8 گیريحل مسئله و تصمیم 1

 " 8 اصول مدیریت و سرپرستی 2
 " 8 مدیریت مشارکتی 3
 " 4 هاها و روشبهبود سیستم 4
 " 4 مدیریت بر مبناي هدف 5
 " 4 اياخالق حرفه 6

 توضیحات دوره ساعت عنوان دوره ردیف

 در صورت به حد نصاب رسیدن 8 ریزي و مدیریت استراتژیکبرنامه 1

 " 4 فنون مذاکره و متقاعدسازياصول و  2
 " 4 مدیریت اقتضایی 3
 " 8 مدیریت استراتژیک منابع انسانی 4
 " 4 مدیریت و ارزیابی عملکرد 5
 " 8 اصول و مبانی سازماندهی 6
 " 6 مدیریت بحران 7

 توضیحات دوره ساعت عنوان دوره ردیف

 در صورت به حد نصاب رسیدن 6 آشنایی با قانون برنامه و بودجه کشور 1
 " 6 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري 2
 " 6 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی 3
 " 6 آشنایی با قوانین و مقررات معامالت دولتی و مناقصات 4
 " 6 مقررات اموال دولتیآشنایی با قوانین و  5
 " 6 مبانی حقوق قراردادها و قوانین حاکم بر آن 6
 " 6 حقوق اداري 7



۳۹ 
 

 

 

 

 

 

  

 خدمتبدو  دوره آموزشی توجیهی
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 الورود و قراردادي)دوره آموزشی توجیهی(الزامی کارکنان جدید
به  20/10/1390مورخ  26680/200بخشنامه شماره بخش چهارم نظام آموزش کارمندان دولت، طی ) 1-5بند(اجراي در    

رد کار هایی که فاداري و دستگاه گذاري ارتباط سالم کارمند با نظامهاي عمومی کارمندان و پایهمنظور باال بردن سطح آگاهی
 . غ شده استهاي درسی آن براي اجرا ابالخدمت و برنامههاي آموزش بدودوره کند،خود را در آن آغاز می

 خدمتتوجیهی بدو

 مدت زمان عنوان / پودمان ردیف
 مالحظات (ساعت)

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

 یاد آوري هاي مهم :
ست و بل از صدور حکم کارگزینی الزامی اها براي کارکنان جدیداالستخدام و قراردادي قگذراندن این دورهـ 1

 هاي توجیهی ممنوع است.حکم کارگزینی افراد قبل از طی آموزشصدور 
ارائه گواهی  بینی شده ملزم بههاي آموزشی پیشاالستخدام عالوه بر طی دورهبخشنامه مذکور کارمندان جدید 5بر اساس بند ـ 2

(خوانی و روخوانی قرآن کریمروان در غیر این صورت باید دوره آموزش .باشندگذراندن دوره آموزشی آموزش قرآن کریم می
 ) را طی نمایند.فرهنگی و اجتماعی آموزشیهاي دوره(31/03/1388مورخ30432/1/200اره) موضوع بخشنامه شمساعت 28

راردادي ق ، کلیه کارکنانت یک سال از تاریخ ابالغ بخشنامههاي اجرایی موظفند تمهیداتی فراهم نمایند تا ظرف مددستگاهـ 3
 هاي آموزشی موضوع این بخشنامه را طی نمایند.، دورهاندساس قوانین و مقررات جذب شدهر اکه قبالً ب

دوره  ماه     ، به مدت یکبینی شده کسب امتیاز الزمشی پیشهاي آموزاالستخدام باید پس از گذراندن دورهکارمندان جدیدـ 4
و در پایان دوره  لیست مربوطه طی نمایندمختلف بر اساس چکهاي ریزي و نظارت دستگاه در واحدکارورزي را با برنامه

 .شوندقراردادي مشمول این بند نمی. کارکنان هاي کارورزي را ارائه کنندموختهها و آگزارشی از فعالیت
زي یک از کل نمره آزمون را کسب نمایند و دوره کارور %60خدمت که حداقلکنندگان در دوره آموزش توجیهی بدوبه شرکتـ 5

که دارندگان آن میخواهد شد  خدمت اعطاونامه طی دوره توجیهی بداین بخشنامه را بگذرانند. این گواهی 7ماهه موضوع بند
  مند شوند .اجرایی بهره هاينظام آموزش کارمندان دستگاه 12ماده  3-1توانند از مزایاي مندرج در جدول



٤۱ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاغل عمومی)   -هاي شغلی (مشترك اداريدوره
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 هاي آموزشی شغلی(مشترك اداري ـ مشاغل عمومی)دوره
 و حسابرس ذیحسابشغلی حسابدار،  هايرشته

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/10 12 هاکلیه پست آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدي آن 1
  2/10 4 هاکلیه پست منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتیقانون  2

 هايقانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملک دارایی 3
  3/10 8 هاکلیه پست ايسرمایه

  4/10 16 هاکلیه پست قانون مدنی 4
  5/10 8 هاکلیه پست هاي دولتیقوانین مالی شرکت 5
  6/10 30 هاپستکلیه  حسابرسی دولتی 6
  7/10 20 هاکلیه پست آشنایی با قانون محاسبات عمومی 7
  8/10 16 هاکلیه پست درآمدها و انواع آن 8

) و کاربرد آن در امور MISهاي اطالعاتی مدیریت (سیستم 9
  9/10 32 هاکلیه پست مالی

  10/10 6 هاکلیه پست بندي آنها در حسابداري صنعتیهزینه و طبقه 10
  11/10 24 هاکلیه پست )1حسابرسی ( 11
  12/10 24 هاکلیه پست )2حسابرسی ( 12
  13/10 34 هاکلیه پست حسابرسی مالیاتی 13
  14/10 24 هاکلیه پست مصاحبه در حسابرسی عملیاتی 14
  15/10 24 هاکلیه پست حسابداري مالیاتی 15
  16/10 12 هاکلیه پست قانون تجارت 16
  17/10 8 هاکلیه پست مراحل تهیه و تنظیم بودجه 17
  18/10 24 هاکلیه پست اصول حسابداري 18
  19/10 6 هاکلیه پست یابی سفارش کار در حسابداري صنعتیآشنایی با هزینه 19
  20/10 6 هاکلیه پست اي در حسابداري صنعتییابی مرحلهآشنایی با هزینه 20
  21/10 6 هاکلیه پست نقطه سر به سر در حسابداري صنعتیآشنایی با  21
  22/10 12 هاکلیه پست حسابداري دولتی اعتبارات هزینه 22
  23/10 12 هاکلیه پست ايهاي سرمایهحسابداري دولتی اعتبارات تملک دارایی 23
  24/10 6 هاکلیه پست قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 24
  25/10 8 هاکلیه پست انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضهقانون  25
  27/10 6 هاکلیه پست مقررات اعتبارات اسنادي 26
  28/10 8 هاکلیه پست هانامه مالی و معامالتی دانشگاهآیین 27



٤۳ 
 

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  29/10 6 هاکلیه پست قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت 28
  30/10 6 هاکلیه پست قانون تجمیع عوارض 29
  31/10 8 هاکلیه پست قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 30
  32/10 12 هاکلیه پست محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 31
  33/10 8 هاکلیه پست )1بینی (ریزي و پیشریزي، برنامهتلفیق بودجه 32
  34/10 8 هاکلیه پست )2بینی شناور (ریزي و پیشبودجه 33
  35/10 16 هاکلیه پست )3حسابداري مدیریت استراتژیک ( 34
  36/10 8 هاکلیه پست ریزيکاربرد اطالعات عملکردي در نظام بودجه 35
  37/10 16 هاکلیه پست حسابداري پروژه 36
  38/10 12 هاکلیه پست ریزي عملیاتیبودجه 37
  39/10 12 هاکلیه پست کشورآشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل  38
  40/10 16 هاکلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 39
  41/10 8 هاکلیه پست تنظیم قراردادها 40
  42/10 16 هاکلیه پست هاي مستقیمقانون مالیات 41

 94-09 16 هاکلیه پست حسابداري بخش عمومی 42
بخشنامه شماره 

مورخ  394754
09/12/1394 

 شغلی کارشناس وکاردان امور اداري هايشتهر

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 
 دوره

 مالحظات

  1/11 12 هاکلیه پست سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداري) 1
  2/11 8 ارزشیابی کارکنان ارزشیابی عملکرد کارکنان 2
  3/11 16 مزایاحقوق  هاي مستقیمقانون مالیات 3
  4/11 20 هاکلیه پست اصول و مفاهیم سازماندهی 4
  5/11 20 امور رفاهی اصول بیمه 5

  6/11 30 هاکلیه پست کاربرد آمار در امور اداري 6

7 
 امور رفاهی کارکنان 

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

  8/11 12 هاپستکلیه  قانون کار و تأمین اجتماعی 8
  9/11 12 امور رفاهی هاي اشخاصبیمه 9
  10/11 8 بازنشستگی و وظیفه آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه 10
  11/11 12 هاکلیه پست هاي اداريسازي مکاتبات و نوشتهخالصه 11



 
 
 

٤٤ 
 

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 
 دوره

 مالحظات

  12/11 24 هاکلیه پست ریزي نیروي انسانیاصول و مبانی برنامه 12
  13/11 32 هاتشکیالت و روش هاها و روشسیستم 13
  14/11 12 هاکلیه پست گیري آنرضایت شغلی و چگونگی اندازه 14
  15/11 12 حقوق و مزایا آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 15

ها و نامهبندي مشاغل، آیینآشنایی با طرح طبقه 16
  16/11 34 بندي مشاغلطبقه هاي اجرایی آندستورالعمل

  17/11 12 هاکلیه پست قوانین و مقررات استخدامی 17
  18/11 12 هاکلیه پست نویسی در امور اداريگزارش 18
  19/11 6 امور آموزش کارکنان آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت 19
  20/11 30 بندي مشاغلطبقه ارزیابی کار و زمان 20
  21/11 24 هاکلیه پست مدیریت اسنادمبانی  21
  22/11 20 هاکلیه پست تجزیه و تحلیل اداري 22
  23/11 20 امور آموزش کارکنان ریزي اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنانبرنامه 23
  24/11 6 بندي مشاغلطبقه طرح ارزشیابی مشاغل خاص 24

 قانون (با توجه بهها قوانین و مقررات تشکیالت و روش 25
 مدیریت خدمات کشوري)

  25/11 6 هاتشکیالت و روش

  26/11 12 هاکلیه پست نگارش و مکاتبات اداري آیین 26
  27/11 12 هاکلیه پست ارتباطات سازمانی 27

28 
آشنایی با [کشوري آشنایی با قانون مدیریت خدمات 

راهبردها، فناوري اطالعات و خدمات اداري (فصل اول، دوم و 
 ] پنجم)

 - 4 هاکلیه پست
 

ورود به خدمت و [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري  29
  - 4 هاکلیه پست ] توانمندسازي کارکنان (فصل ششم، هفتم، هشتم و نهم)

آشنایی با نظام [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري  30
  - 4 هاکلیه پست ] پرداخت حقوق و مزایا (فصل دهم و پانزدهم)

31 
آشنایی با ساختار [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري

هاي اجرایی کشور و شوراهاي مندرج در قانون سازمانی دستگاه
 ] مدیریت خدمات کشوري (فصل چهارم و چهاردهم)

 - 4 هاکلیه پست
 

آشنایی با نظام [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري 32
  - 4 هاکلیه پست ] بازنشستگی کارکنان (فصل سیزدهم)تأمین اجتماعی و 

قوق (آشنایی با حآشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري  33
  - 4 هاکلیه پست ] مردم و ارباب رجوع در نظام اداري (فصل سوم)

آشنایی با نظام [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري  34
  - 4 هاکلیه پست ] مدیریت ارزیابی عملکرد (فصل یازدهم)



٤٥ 
 

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 
 دوره

 مالحظات

35 
آشنایی با حقوق [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري 

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

 - 4 هاکلیه پست
 
 

 شغلی کارشناس و کاردان روابط عمومی هايشتهر

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 
 دوره

 مالحظات

 شناخت افکار عمومی 1
مدیر و  ـ پژوهش و افکارسنجی

 معاون روابط عمومی
24 1/12  

 ارتباطات مردمی 2
  ـ مدیر و معاون روابط عمومی

 ارتباط مردمی روابط عمومی
12 2/12  

 برداري در روابط عمومیعکاسی و فیلم 3
  ـ سمعی و بصري

 عکاسی و فیلمبرداري
48 3/12  

  4/12 34 فیلمبرداري ـ سمعی و بصري روابط عمومیارتباطات تصویري در  4
  5/12 46 چاپ و نشر تکنولوژي چاپ و نشر 5

 تبلیغات در روابط عمومی 6
روابط  رسانی ـاطالع -تبلیغات
مدیر و معاون روابط  ـ عمومی

 عمومی
30 6/12 

 

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

 تشریفاتاصول و آداب  8
ها و امور همایش ـ تبلیغات

 تشریفاتـ  مراسم
24 8/12  

  9/12 24 آرشیو آرشیو در روابط عمومی 9

10 
استراتژي و مدیریت استراتژیک در روابط 

 عمومی
  10/12 24 مدیر و معاون روابط عمومی

  11/12 24 مدیر و معاون روابط عمومی روابط عمومی و توسعه 11
  12/12 12 هاکلیه پست فرمانی در روابط عمومیمشتريپاسخگویی و  12

 روش تحقیق در روابط عمومی 13
امور مطالعات و تحقیقات 

روابط   -افکارسنجی -اجتماعی
 عمومی

32 13/12 
 

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

15 
) در روابط ITکاربرد اینترنت و فناوري (

 عمومی
  15/12 40 هاپستکلیه 

 ریزي استراتژیک در روابط عمومیبرنامه 16
 -مدیر و معاون روابط عمومی

 ریزيمسئول برنامه
30 16/12  



 
 
 

٤٦ 
 

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 
 دوره

 مالحظات

 هاها و گردهماییمدیریت همایش 17
برگزاري  -مسئول امور تبلیغات

 امور تشریفات -مراسم
18 17/12  

  18/12 12 هاکلیه پست نویسی در روابط عمومیگزارشاصول  18

19 
اصول و فنون تبلیغات و دفتر تبلیغاتی در 

 روابط عمومی
مسئول برگزاري  -تبلیغات
 روابط عمومی -مراسم

24 19/12  

 انتشارات در روابط عمومی 20
چاپ  -امور مطبوعات -انتشارات

  -و نشر روابط عمومی
 مسئول نشریه

30 20/12 
 

 اصول و مبانی ارتباط جمعی 21
 -امور مطبوعاتی -عمومیروابط 

 هاارتباط با رسانه
24 21/12  

  22/12 16 مدیر و معاون روابط عمومی مدیریت روابط عمومی 22

 اي در روابط عمومیارتباطات رسانه 23
امور  -هاارتباط با رسانه

 سمعی و بصري -مطبوعاتی
34 23/12  

 عکاسی خبري 24
گزارشگر و  ـ سمعی و بصري

امور عکاسی و  -خبرنگار
 فیلمبرداري

54 24/12 
 

  25/12 30 هاکلیه پست هاي روابط عمومیمبانی، اصول و نظریه 25
  26/12 24 هاکلیه پست شناسی در روابط عمومیمخاطب 26

 خبرنویسی در روابط عمومی 27
 ـهاارتباط با رسانه -انتشارات

 گزارشگر و خبرنگار
34 27/12  

 مصاحبه خبري 28
 -خبرنگار و گزارشگر -انتشارات

 ـهاارتباط با رسانه
 امور مطبوعاتی

24 28/12 
 

 رسانیاصول و مبانی اطالع 29
  ـ بانک اطالعات
 روابط عمومی

20 29/12  

  30/12 45 تبلیغات -انتشارات آراییگرافیک و صفحه 30

 هاي ارتباطیتحلیل محتوي پیام 31
 ـ افکارسنجیپژوهش و 

امور  -تحقیقات اجتماعی
 مطالعات

46 31/12 
 

 اقناع و تبلیغ 32
ر مدی ـ روابط عمومی ـ تبلیغات

 و معاون روابط عمومی
12 32/12  

  33/12 30 مترجم ترجمه ساده متون خبري 33
  34/12 20 مترجم شنود صوتی و تصویري 34



٤۷ 
 

 8 شغلی مسئول گزینش رشته

 ساعت شیوه اجرا عنوان پست پودمان/دورهعنوان  ردیف
کد 
 دوره

 مالحظات

  1/13 8 حضوري هاکلیه پست شناسی گزینشآسیب 1
  4/13 12 نیمه حضوري هاکلیه پست آشنایی با احکام اهل سنت 2
  2/13 16 نیمه حضوري هاکلیه پست هاي ایرانآشنایی با آداب و رسوم قومیت 3
  3/13 16 حضوري هاکلیه پست روانشناختیهاي آشنایی با آزمون 4
  5/13 16 نیمه حضوري هاکلیه پست آشنایی با تهاجم فرهنگی 5

آشنایی با جایگاه والیت فقیه در حکومت  6
  6/13 16 نیمه حضوري هاکلیه پست اسالمی

  7/13 8 حضوري هاکلیه پست )1آشنایی با سامانه جامع گزینش ( 7
  8/13 12 حضوري هاکلیه پست )2جامع گزینش (آشنایی با سامانه  8

(ویژه مدیران آشنایی با سامانه جامع گزینش 9
  9/13 6 حضوري هاکلیه پست گزینش)

  10/13 24 غیر حضوري هاکلیه پست السالم)(علیهمآشنایی با سیره معصومین 10

آشنایی با قانون اسالسی جمهوري اسالمی  11
  12/13 12 حضورينیمه  هاکلیه پست ایران

 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري  12
  13/13 12 حضوري هاکلیه پست (با تأکید بر ضوابط و مقررات استخدام)

  14/13 16 حضوري هاکلیه پست هاي حقوقیآشنایی با قوانین و رویه 13
  11/13 12 حضوري هاکلیه پست هاي نوظهورآشنایی با مذاهب اسالمی و فرقه 14
  15/13 12 حضوري هاکلیه پست آشنایی با مراجع قضائی 15
  16/13 12 نیمه حضوري هاکلیه پست )1احکام و استفتائات ( 16
  17/13 12 نیمه حضوري هاکلیه پست )2احکام و استفتائات ( 17
  18/13 16 حضوري هاکلیه پست )1اي در گزینش (اخالق حرفه 18
  19/13 12 حضوري هاکلیه پست )2در گزینش (اي اخالق حرفه 19
  20/13 12 حضوري هاکلیه پست )1ارزیابی و صدور رأي در گزینش ( 20
  21/13 12 حضوري هاکلیه پست )2ارزیابی و صدور رأي در گزینش ( 21
  22/13 16 نیمه حضوري هاکلیه پست هاي گزینشاصول مدیریت در هسته 22
  23/13 24 نیمه حضوري هاکلیه پست اعتقادي اسالماصول و مبانی  23
  24/13 12 حضوري هاکلیه پست )1بازرسی در گزینش ( 24
  25/13 12 حضوري هاکلیه پست )2بازرسی در گزینش ( 25
  26/13 16 حضوري هاکلیه پست پاسخگویی و مذاکره در گزینش 26
  27/13 12 حضوري هاکلیه پست )1تحقیق در گزینش ( 27

                                                           
  گزینش است.ت عالی أها با هیمسئولیت اجراي این دوره 8



 
 
 

٤۸ 
 

 ساعت شیوه اجرا عنوان پست پودمان/دورهعنوان  ردیف
کد 
 دوره

 مالحظات

  28/13 12 حضوري هاکلیه پست )2تحقیق در گزینش ( 28
  29/13 12 غیرحضوري هاکلیه پست شناسی فرهنگیجامعه 29
  30/13 16 حضوري هاکلیه پست شناسی سیاسی در ایرانجریان 30
  31/13 16 حضوري هاکلیه پست حقوق اداري ایران 31
  32/13 8 حضوري هاکلیه پست یگزینشدستورالعمل رسیدگی به شکایات  32

رازداري و حفاظت اسناد (با تأکید بر اطالعات و  33
  33/13 120 نیمه حضوري هاکلیه پست اسناد گزینش)

  34/13 16 حضوري هاکلیه پست روانشناسی شخصیت 34
  35/13 16 حضوري هاکلیه پست هاي شناخت و تحلیل رفتارروش 35
  36/13 4 حضوري هاکلیه پست گزینش(با توجه به مقتضیات استانی)هاي رویه 36
  37/13 12 غیرحضوري هاکلیه پست هاي حاکم بر گزینششناخت اقلیت 37
  38/13 16 نیمه حضوري هاکلیه پست ضوابط و معیارهاي حاکم بر گزینش 38
  39/13 12 حضوري هاکلیه پست هاها و آسیبفضاي مجازي؛ فرصت 39
  40/13 16 نیمه حضوري هاکلیه پست نامه اجرایی آنقانون گزینش و آیین 40
  41/13 8 حضوري هاکلیه پست کنترل تحقیق 41
  42/13 8 حضوري هاکلیه پست کنترل مصاحبه 42
  43/13 24 نیمه حضوري هاکلیه پست مبانی اعتقادي و فقهی گزینش 43
  44/13 12 حضوري هاکلیه پست گزینشمدیریت اسناد و فن بایگانی در  44
  45/13 12 حضوري هاکلیه پست )1مصاحبه در گزینش ( 45
  46/13 12 حضوري هاکلیه پست )2مصاحبه در گزینش ( 46
  47/13 16 حضوري هاکلیه پست هاي ارتباط غیرکالمی در گزینشمهارت 47
  48/13 12 حضوري هاکلیه پست هاي ارتباط کالمی در گزینشمهارت 48
  49/13 20 حضوري هاکلیه پست هاي ثبت و نگارش در گزینشمهارت 49
  50/13 16 نیمه حضوري هاکلیه پست مهدویت و فرهنگ انتظار 50
  51/13 12 نیمه حضوري هاکلیه پست نظام گزینش تطبیقی 51

 شغلی کارشناس و کاردان حقوقی هايرشته

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

1 
(کلیات و قانون برگزاري 1قوانین و مقررات معامالت دولتی 

 مناقصات)          
  1/14 8 هاکلیه پست

2 
(مقررات کیفري ناظر بر 2وانین و مقررات معامالت دولتیق

 معامالت دولتی)
  2/14 6 هاکلیه پست

3 
(تضمینات در معامالت  3وانین و مقررات معامالت دولتی ق

 دولتی)
  3/14 6 هاکلیه پست



٤۹ 
 

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
  5/14 8 هاکلیه پست (اموال منقول و غیرمنقول دولتی)1قوانین و مقررات امول دولتی  4
  6/14 6 هاکلیه پست (جرایم علیه اموال دولتی)2قوانین و مقررات امول دولتی 5

6 
(داوري و صلح اموال  3قوانین و مقررات امول دولتی

 عمومی و دولتی)
  7/14 6 هاکلیه پست

7 
هاي اجرایی با حل و فصل اختالفات حقوقی دستگاه

 یکدیگر
  8/14 8 هاکلیه پست

  9/14 8 هاکلیه پست آشنایی با قانون کار 8
  10/14 6 هاکلیه پست (بیمه اجباري تأمین اجتماعی) 1حقوق تأمین اجتماعی  9
  11/14 2 هاکلیه پست حرف و مشاغل آزاد) (بیمه 2حقوق تأمین اجتماعی  10
  12/14 3 هاکلیه پست هاي مکمل)(بیمه 3حقوق تأمین اجتماعی  11
  13/14 4 هاکلیه پست (بیمه خدمات درمانی) 4حقوق تأمین اجتماعی  12

13 
  5حقوق تأمین اجتماعی 

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

  15/14 2 هاکلیه پست (بیمه بیکاري) 6حقوق تأمین اجتماعی  14
  16/14 8 هاکلیه پست )1قانون اساسی ( 44هاي کلی اصل سیاست 15
  17/14 8 هاکلیه پست )2قانون اساسی ( 44هاي کلی اصل سیاست 16
  18/14 8 هاکلیه پست )3قانون اساسی ( 44هاي کلی اصل سیاست 17
  19/14 8 هاکلیه پست ورریزي کشریزي و بودجهمقررات حاکم بر نظام برنامهاصول و  18
  20/14 8 هاکلیه پست قانون بودجه ساالنه 19
  23/14 12 هاکلیه پست قوانین و مقررات استخدام کشوري 20

21 
گذاري قراردادهاي سرمایه -المللیقراردادهاي بین

 المللیبین
  30/14 6 هاکلیه پست

  31/14 10 هاکلیه پست هاي مستقیم)(مالیات 1حقوق مالیاتی  22
  32/14 8 هاکلیه پست هاي غیرمستقیم و عوارض)(مالیات 2حقوق مالیاتی  23
  33/14 6 هاکلیه پست (اجرائیات مالیاتی و حل اختالف) 3حقوق مالیاتی  24
  34/14 6 هاپستکلیه  الجزایر) دیوان داوري ایران و آمریکا (بیانه 25

26 
ا و هنامهاصول و ضوابط تنظیم، الحاق و تصویب توافق

 المللیهاي بینکنوانسیون
  35/14 8 هاکلیه پست

27 
هاي محیط زیست، حقوق محیط زیست: (کنوانسیون

هاي حقوقی حاکم بر مناطق محیط زیست طبیعی، رژیم
 )…ها و چهارگانه، محیط زیست انسانی آلودگی

کارشناسان حقوقی 
سازمان حفاظت و 

 محیط زیست
18 36/14 

 

 حقوق تعاون 28
کارشناسان حقوق 

 وزارت تعاون
6 37/14  



 
 
 

٥۰ 
 

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 حقوق گمرکی 29
کارشناسان حقوقی 
گمرك جمهوري 

 اسالمی ایران
16 38/14 

 

 هاي دولتیحقوق حسابرسی شرکت 30
کارشناسان حقوقی 
 سازمان حسابرسی

8 39/14  

  40/14 4 هاکلیه پست خدمات درمانیقراردادهاي  31
  41/14 8 هاکلیه پست فنون مذاکره و فن دفاع 32
  42/14 8 هاکلیه پست آیین نگارش حقوقی 33
  46/14 12 هاکلیه پست آیین دادرسی مدنی 34
  47/14 12 هاکلیه پست آیین دادرسی کیفري 35

36 
ع مراج (تعزیرات حکومتی وآشنایی با مراجع شبه قضایی

 رسیدگی به تخلفات صنفی)
  48/14 8 هاکلیه پست

  49/14 8 هاکلیه پست آشنایی با شوراهاي حل اختالف 37
  50/14 8 هاکلیه پست آشنایی با دیوان عدالت اداري و آیین دادرسی آن 38
  51/14 8 هاکلیه پست العاده اعتراض به آراي قضاییآشنایی با طرق عادي و فوق 39
  52/14 3 هاکلیه پست (پول و قوانین و مقررات مربوط به آن) 1حقوق بانکی  40
  53/14 8 هاکلیه پست (بانک مرکزي و قوانین و مقررات مربوط) 2حقوق بانکی  41
  54/14 8 هاکلیه پست ها)(قوانین و مقررات تأسیس و اداره بانک 3حقوق بانکی  42
  55/14 16 هاکلیه پست عملیات بانکی بدون ربا)(شرح قانون  4حقوق بانکی  43
  56/14 4 هاکلیه پست (قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) 5حقوق بانکی  44
  57/14 8 هاکلیه پست پولشویی 45

 حقوق منابع طبیعی 46
کارشناسان حقوقی 

وزارت جهاد و 
 کشاورزي

6 58/14 
 

 حقوق انتخابات 47
کارشناسان حقوقی 

 کشوروزارت 
8 59/14  

 حقوق جنگ 48
کارشناسان حقوقی 

وزارت دفاع و پشتیبانی 
 نیروهاي مسلح

8 60/14 
 

 آشنایی با جرایم مطبوعاتی و آیین رسیدگی به آن 49
کارشناسان حقوقی 

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

8 61/14 
 

50 
ها و آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر شهرداري

 شهريهاي حوزه کمیسیون
  62/14 12 هاکلیه پست



٥۱ 
 

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

51 
آشنایی با قوانین و مقررات نحوه تملک اراضی براي 

 هاي عمرانی دولتی و عمومیطرح
  63/14 8 هاکلیه پست

  64/14 8 هاکلیه پست شوراهاي اسالمی کشور 52
  65/14 8 هاکلیه پست حقوق روستایی 53

 )1قاچاق کاال و ارز ( 54
کارشناسان حقوقی 
وزارت بازرگانی و 

 گمرك
8 66/14 

 

 )2قاچاق کاال و ارز ( 55
کارشناسان حقوقی 
وزارت بازرگانی و 

 گمرك
8 67/14 

 

  68/14 12 هاکلیه پست (بیمه اشخاص) 1حقوق بیمه  56

 (بیمه اموال و باربري) 2حقوق بیمه  57
کارشناسان حقوقی 

وزارت راه و ترابري و 
 گمرك

10 69/14 
 

 دریایی) (مقررات بیمه 3بیمه حقوق  58
کارشناسان حقوقی 

 وزارت
 راه و ترابري 

10 70/14 
 

  71/14 8 هاکلیه پست )…بیمه شخص ثالث و-هاي مسئولیت(بیمه 4حقوق بیمه 59

 ها)آشنایی با مقررات ثبت و تابعیت کشتی(1حقوق دریایی 60
کارشناسان حقوقی 

وزارت راه و ترابري و 
 سازمان کشتیرانی

8 73/14 
 

 (آشنایی با رهن و حقوق ممتازه دریایی) 2حقوق دریایی  61
کارشناسان حقوقی 

وزارت راه و ترابري و 
 سازمان کشتیرانی

8 74/14 
 

(آشنایی با تحدید مسئولیت مالکان کشتی و  3حقوق دریایی  62
 قواعد حاکم بر آن)

کارشناسان حقوقی 
وزارت راه و ترابري و 

 سازمان کشتیرانی
8 75/14 

 

63 
(آشنایی با مفاهیم و مبانی قانون مناطق دریایی  4حقوق دریایی 

 جمهوري اسالمی ایران در خلیج فارس و دریاي عمان)

کارشناسان حقوقی 
وزارت راه و ترابري و 

 سازمان کشتیرانی
8 76/14 

 

64 
(آشنایی با موضوع کمک و نجات در دریا  5حقوق دریایی 

 مربوط)و قواعد و مقررات 

کارشناسان حقوقی 
وزارت راه و ترابري و 

 سازمان کشتیرانی
8 77/14 

 

آشنایی با راهبردها، [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري  65
 ] فناوري اطالعات و خدمات اداري (فصل اول، دوم و پنجم)

  - 4 هاکلیه پست



 
 
 

٥۲ 
 

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

ورود به خدمت و [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري  66
 ] توانمندسازي کارکنان (فصل ششم، هفتم، هشتم و نهم)

  - 4 هاکلیه پست

آشنایی با نظام [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري  67
 ] پرداخت حقوق و مزایا (فصل دهم و پانزدهم)

  - 4 هاکلیه پست

68 
آشنایی با ساختار [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري 

اجرایی کشور و شوراهاي مندرج در قانون  هايسازمانی دستگاه
 ] مدیریت خدمات کشوري (فصل چهارم و چهاردهم)

 - 4 هاکلیه پست
 

69 
آشنایی با نظام [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري 

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

70 
قوق حن مدیریت خدمات کشوري (آشنایی با آشنایی با قانو

 ] (فصل سوم)نظام اداريو ارباب رجوع درمردم
  - 4 هاکلیه پست

71 
آشنایی با نظام [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري 

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

72 
حقوق و آشنایی با [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري 

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

  94-02 12 هاکلیه پست حقوق اداري 73

بخشنامه شماره 
394754 

 09/12/1394مورخ 

  94-03 8 هاکلیه پست تنقیح قوانین و مقررات 74
  94-04 12 هاپستکلیه  هاي مالی)حقوق اموال و مالکیت (مالکیت و حق 75
  94-05 16 هاکلیه پست المللحقوق بین 76
  94-06 12 هاکلیه پست حقوق تجارت کاربردي 77
  94-07 16 هاکلیه پست حقوق پیمان 78
  94-08 12 هاکلیه پست علم قانونگذاري و تفسیر حقوق (وضع و تفسیر قوانین) 79

 رشته شغلی بازرس

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  ردیف

آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات  1
  1/15 12 هاکلیه پست بعدي آن

  2/15 4 هاکلیه پست قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی 2

3 
قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملک 

  3/15 8 هاکلیه پست ايهاي سرمایهدارایی

  4/15 16 هاکلیه پست قانون مدنی 4
  5/15 8 هاکلیه پست هاي دولتیقوانین مالی شرکت 5
  6/15 12 هاکلیه پست اصول نظارت و کنترل 6
  7/15 20 هاکلیه پست آشنایی با قانون محاسبات عمومی 7
  8/15 16 هاکلیه پست درآمدها و انواع آن 8



٥۳ 
 

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  ردیف

  9/15 8 هاکلیه پست کنترل در نظام اداري نظارت و 9
  10/15 24 هاکلیه پست )1حسابرسی ( 10
  11/15 24 هاکلیه پست )2حسابرسی ( 11
  12/15 24 هاکلیه پست مصاحبه در حسابرسی عملیاتی 12
  13/15 12 هاکلیه پست قانون تجارت 13

هاي حسابداري دولتی اعتبارات تملک دارایی 14
  14/15 12 هاکلیه پست ايسرمایه

  15/15 6 هاکلیه پست قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 15
  16/15 8 هاکلیه پست قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه 16
  17/15 6 هاکلیه پست مقررات اعتباري اسنادي 17
  18/15 8 هاکلیه پست هانامه مالی و معامالتی دانشگاهآیین 18
  19/15 6 هاکلیه پست قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت 19
  20/15 6 هاکلیه پست قانون تجمیع عوارض 20
  21/15 16 هاکلیه پست هاي مستقیمقانون مالیات 21
  22/15 8 هاکلیه پست قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 22
  23/15 6 هاکلیه پست اصول بازرسی 23
  24/15 12 هاکلیه پست نظام رسیدگی به تخلفات اداري 24
  25/15 12 هاکلیه پست آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 25
  26/15 16 هاکلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 26
  27/15 8 هاکلیه پست تنظیم قراردادها 27
 94-021 6 هاکلیه پست نویسی در بازرسیگزارش 28

بخشنامه شماره 
83078 
مورخ 

14/05/1394 

 94-022 6 هاکلیه پست اصول و مبانی نظارت و بازرسی 29
 94-023 6 هاکلیه پست اي در بازرسیاخالق حرفه 30

31 
اصول و مبانی نظري ارتقاء سالمت اداري و مبارزه با 

 94-024 8 هاکلیه پست فساد

ناظر بر ارتقاء سالمت  آشنایی با قوانین و مقررات 32
 94-025 10 هاکلیه پست اداري و مبارزه با فساد

 رشته شغلی کارگزین

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 
 دوره

 مالحظات

  1/16 12 هاکلیه پست ن اداري)(اتوماسیویستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزهس 1
  2/16 8 کارکنانارزشیابی  ارزشیابی عملکرد کارکنان 2
  3/16 16 حقوق مزایا هاي مستقیمقانون مالیات 3



 
 
 

٥٤ 
 

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 
 دوره

 مالحظات

  4/16 20 هاکلیه پست اصول و مفاهیم سازماندهی 4
  5/16 20 امور رفاهی اصول بیمه 5
  6/16 30 هاکلیه پست کاربرد آمار در امور اداري 6
  7/16 12 رفاهیامور  ها)(قوانین، مقررات و دستورالعملامور رفاهی کارکنان 7
  8/16 12 هاکلیه پست قانون کار و تأمین اجتماعی 8
  9/16 12 امور رفاهی هاي اشخاصبیمه 9

10 
آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و 

 وظیفه
  10/16 8 بازنشستگی و وظیفه

  11/16 12 هاکلیه پست هاي اداريسازي مکاتبات و نوشتهخالصه 11
  12/16 24 هاکلیه پست ریزي نیروي انسانیاصول و  مبانی برنامه 12
  13/16 32 هاتشکیالت و روش هاها و روشسیستم 13
  14/16 12 هاکلیه پست گیري آنرضایت شغلی و چگونگی اندازه 14
  15/16 12 حقوق و مزایا آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 15

16 
 ها ونامهمشاغل، آیینبندي آشنایی با طرح طبقه

 هاي اجرایی آندستورالعمل
  16/16 34 بندي مشاغلطبقه

  17/16 12 هاکلیه پست قوانین و مقررات استخدامی 17
  18/16 12 هاکلیه پست نویسی در امور اداريگزارش 18
  19/16 6 امور آموزش کارکنان آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت 19
  20/16 30 بندي مشاغلطبقه کار و زمانارزیابی  20
  21/16 24 هاکلیه پست مبانی مدیریت اسناد 21
  22/16 20 هاکلیه پست تجزیه و تحلیل اداري 22
  23/16 12 امور آموزش کارکنان هانیازسنجی آموزشی در سازمان 23
  24/16 20 امور آموزش کارکنان ریزي اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنانبرنامه 24
  25/16 6 بندي مشاغلطبقه طرح ارزشیابی مشاغل خاص 25

26 
(با توجه به هاوانین و مقررات تشکیالت و روشق

 قانون مدیریت خدمات کشوري)
  26/16 6 هاتشکیالت و روش

  27/16 12 هاکلیه پست آیین نگارش و مکاتبات اداري 27
  28/16 12 هاکلیه پست ارتباطات سازمانی 28

 شغلی کتابدار رشته

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 
 دوره

 مالحظات

  1/17 12 هاکلیه پست سازي کتب و نشریاتآماده 1



٥٥ 
 

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 
 دوره

 مالحظات

  2/17 16 هاکلیه پست ساختمان و تجهیزات کتابخانه 2
  3/17 18 هاکلیه پست حفاظت و نگهداري مواد کتابخانه 3
  4/17 6 هاکلیه پست خدمات عمومی کتابخانه 4
  5/17 12 هاکلیه پست اصول و مبانی مدیریت کتابخانه 5
  6/17 24 هاکلیه پست شناسی عمومیمرجع 6
  7/17 32 هاکلیه پست ايافزارهاي کتابخانهآشنایی با نرم 7

 متون انگلیسی تخصصی کتابداري و  8
  8/17 34 هاکلیه پست رسانیاطالع

 مواد و تجهیزات دیداري و شنیداري  9
  9/17 24 هاکلیه پست (سمعی و بصري)

  10/17 18 هاکلیه پست )1سازي (مجموعه 10
  11/17 24 هاکلیه پست )2سازي (مجموعه 11
  12/17 32 هاکلیه پست منابع مرجع الکترونیکی 12
  13/17 32 هاکلیه پست نویسیفهرست 13
  14/17 36 هاکلیه پست بندي دیوییردهآشنایی با  14
  15/17 20 هاکلیه پست ايآوري منابع کتابخانهفراهم 15
  16/17 44 هاکلیه پست بندي کنگرهآشنایی با رده 16
  17/17 12 هاکلیه پست (آشنایی با بانک کتابشناسی) 1مارك ایران  17
  18/17 12 هاپستکلیه  (آشنایی با بانک مستندات) 2مارك ایران  18
  19/17 8 هاکلیه پست بندي)(آشنایی با بانک موجودي و رده 3مارك ایران 19
  20/17 16 هاکلیه پست رسانیمتون عربی تخصصی کتابداري و اطالع 20

 شغلی آمار موضوعی رشته

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 
 دوره

 مالحظات

  1/18 30 هاکلیه پست SPSSافزار کامپیوتري آشنایی با نرم 1
  2/18 30 هاکلیه پست آمار کاربردي 2
  3/18 12 هاکلیه پست هاي مصاحبهاصول و روش 3
  4/18 24 هاکلیه پست ) SQLهاي اطالعاتی (بانک 4
  5/18 12 هاکلیه پست گیري و کاربرد آنهاهاي نمونهروش 5
  6/18 20 هاکلیه پست آمار رسمیمبانی  6
  7/18 20 هاکلیه پست Statisticaافزار آماري آشنایی با نرم 7
  8/18 20 هاکلیه پست Splusافزار آماري آشنایی با نرم 8



 
 
 

٥٦ 
 

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 
 دوره

 مالحظات

هاي آشنایی با مبانی و ضوابط تهیه و تدوین طرح 9
 آمارگیري

  9/18 30 هاکلیه پست

  10/18 20 هاکلیه پست SASافزار آشنایی با نرم 10
  11/18 24 هاکلیه پست دهی، جانهی)(کاستن، وزنهاپاسخی در آمارگیريبی 11
  12/18 24 هاکلیه پست بینی جمعیتهاي برآورد و پیشروش 12
  13/18 24 هاکلیه پست آشنایی با نظام آمارهاي ثبتی 13
  14/18 8 هاکلیه پست هاي پژوهشچگونگی تدوین طرح 14
  15/18 32 هاکلیه پست روش تحقیق 15
  16/18 48 هاکلیه پست نویسی (مقدماتی)برنامه 16
  17/18 44 هاکلیه پست نویسی (پیشرفته)برنامه 17
  18/18 42 هاکلیه پست )WEBطراحی صفحات وب ( 18
  19/18 12 هاکلیه پست هاي کنترل افشاي اطالعات آماريروش 19
  20/18 12 هاکلیه پست آشنایی با نظام آماري ایران 20
  21/18 18 هاکلیه پست مدیریت کیفیت در تولید آمار 21
  22/18 12 هاکلیه پست تهیه و تنظیم گزارشات آماري 22

 شغلی رئیس دفتر، مسئول دفتر و منشی هايرشته

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 
 دوره

 مالحظات

  1/19 12 هاکلیه پست آیین نگارش و مکاتبات اداري 1
  2/19 24 هاکلیه پست مبانی مدیریت اسناد 2
  3/19 12 هاکلیه پست نویسی در امور اداريگزارش 3
  4/19 12 هاکلیه پست وظایف اداري و دفتر مسئول دفتر 4
  5/19 24 هاپستکلیه  آشنایی با اینترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتري 5
  6/19 12 هاکلیه پست فن بیان و آیین سخنوري 6
  7/19 12 هاکلیه پست هاي اداريسازي مکاتبات و نوشتهخالصه 7
  8/19 12 هاکلیه پست ارتباطات سازمانی 8
  9/19 8 هاکلیه پست امور مالی مسئوالن دفاتر 9
  10/19 12 هاپستکلیه  قوانین و مقررات اداري و استخدامی 10

خصوصیات شخصیتی و رفتاري مسئوالن دفاتر و  11
 هامنشی

  11/19 8 هاکلیه پست

  12/19 12 هاکلیه پست اداري) (اتوماسیونیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزهس 12
  13/19 8 هاکلیه پست آشنایی با تشکیالت دولت جمهوري اسالمی ایران 13
  14/19 12 هاکلیه پست مدیریت و سازماناصول و مبانی  14



٥۷ 
 

 شغلی مسئول خدمات اداري رشته

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 
 دوره

 مالحظات

  1/20 12 هاکلیه پست سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداري) 1
  2/20 30 هاکلیه پست کاربرد آمار در امور اداري 2
  3/20 12 هاکلیه پست هاي اداريسازي مکاتبات و نوشتهخالصه 3
  4/20 12 هاکلیه پست قوانین و مقررات اداري و استخدامی 4
  5/20 24 هاکلیه پست مبانی مدیریت اسناد 5
  6/20 8 هاکلیه پست مدیریت جلسات اداري 6
  7/20 12 هاکلیه پست امور نقلیه 7
  8/20 12 هاکلیه پست امور ادارينویسی در گزارش 8
  9/20 8 هاکلیه پست رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار 9
  10/20 12 هاکلیه پست ارتباطات سازمانی 10
  11/20 12 هاکلیه پست قانون کار و تأمین اجتماعی 11
  12/20 8 هاکلیه پست بهداشت عمومی در محیط کار 12
  13/20 12 هاکلیه پست کنترل امور خدماتریزي و برنامه 13

 شغلی مدیر اداري و مالی هايرشته

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 
 دوره

 مالحظات

  1/21 12 هاکلیه پست اداري) (اتوماسیونیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزهس 1
  2/21 30 هاکلیه پست کاربرد آمار در امور اداري 2
  3/21 12 هاکلیه پست قوانین و مقررات اداري و استخدامی 3
  4/21 12 هاکلیه پست ریزي عملیاتیبودجه 4
  5/21 6 هاکلیه پست مدیریت جلسات اداري 5
  6/21 12 هاکلیه پست امور نقلیه 6
  7/21 12 هاکلیه پست نویسی در امور اداريگزارش 7
  8/21 8 هاپستکلیه  ارزشیابی عملکرد کارکنان 8
  9/21 8 هاکلیه پست رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار 9
  10/21 16 هاکلیه پست هاي مستقیمقانون مالیات 10
  11/21 20 هاکلیه پست اصول و مفاهیم سازماندهی 11
  12/21 12 هاکلیه پست ارتباطات سازمانی 12
  13/21 24 هاکلیه پست انسانیریزي نیروي اصول و مبانی برنامه 13
  14/21 12 هاکلیه پست آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 14
  15/21 8 هاکلیه پست تنظیم قراردادها 15
  16/21 20 هاکلیه پست مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان) 16



 
 
 

٥۸ 
 

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 
 دوره

 مالحظات

) و کاربرد آن MISهاي اطالعاتی مدیریت (سیستم 17
 در امور مالی

  17/21 32 هاکلیه پست

  18/21 6 هاکلیه پست نظارت مالی 18
  19/21 20 هاکلیه پست آشنایی با قانون محاسبات عمومی 19
  20/21 20 هاکلیه پست نظارت و کنترل در نظام اداري 20
  21/21 12 هاکلیه پست گیري در امور ادارينظام تصمیم 21
  22/21 16 هاکلیه پست حسابداري پروژه 22
  23/21 12 هاکلیه پست محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 23
  24/21 8 هاکلیه پست )1بینی (ریزي و پیشریزي، برنامهتلفیق بودجه 24
  25/21 8 هاکلیه پست )2بینی شناور (ریزي و پیشبودجه 25
  26/21 16 هاکلیه پست )3حسابداري مدیریت استراتژیک ( 26
  27/21 8 هاکلیه پست ریزيکاربرد اطالعات عملکردي در نظام بودجه 27

آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات  28
  28/21 12 هاکلیه پست بعدي آن

  29/21 12 هاکلیه پست آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 29
  30/21 16 هاکلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 30

 رشته شغلی مسئول خدمات مالی

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 
 دوره

 مالحظات

آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدي  1
  1/22 12 هاکلیه پست آن

  2/22 12 هاکلیه پست هاي مالیتجزیه و تحلیل صورت 2
  3/22 6 هاپستکلیه  هاي دولتیقوانین مالی شرکت 3
  5/22 20 هاکلیه پست آشنایی با قانون محاسبات عمومی 4
  6/22 6 هاکلیه پست نظارت مالی 5
  7/22 8 هاکلیه پست نامه اجرایی عملیات بانکیآیین 6
  8/22 12 هاکلیه پست آشنایی با قوانین و مقررات مالی دولتی 7
  9/22 24 هاکلیه پست اعتبارات اسنادي 8
  10/22 24 هاکلیه پست هاي حسابداريسیستم 9
  11/22 34 هاکلیه پست حسابرسی مالیاتی 10
  12/22 8 هاکلیه پست هاي اجرایی در ساماندهی امور اموالروش 11
  13/22 8 هاکلیه پست قوانین اموال غیرمنقول 12
  14/22 24 هاکلیه پست حسابداري مالیاتی 13



٥۹ 
 

 ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
کد 
 دوره

 مالحظات

  15/22 8 هاکلیه پست قانون تجارت 14
  16/22 24 هاکلیه پست مدیریت تدارکات 15
  17/22 24 هاکلیه پست اصول حسابداري 16
  18/22 12 هاکلیه پست حسابداري (ثبت معامالت) 17
  19/22 20 هاکلیه پست داري اموالجمع 18
  20/22 24 هاکلیه پست حسابداري کاال 19
  21/22 12 هاکلیه پست حسابداري انبارمدیریت عملیات  20
  22/22 30 هاکلیه پست آمار کاربردي 21
  23/22 16 هاکلیه پست حسابداري پروژه 22
  24/22 12 هاکلیه پست محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 23
  25/22 8 هاکلیه پست )1بینی (ریزي و پیشریزي، برنامهتلفیق بودجه 24
  26/22 8 هاکلیه پست )2بینی شناور (ریزي و پیشبودجه 25
  27/22 16 هاکلیه پست )3حسابداري مدیریت استراتژیک ( 26
  28/22 8 هاکلیه پست ریزيکاربرد اطالعات عملکردي در نظام بودجه 27
  29/22 12 هاکلیه پست ریزي عملیاتیبودجه 28
  30/22 12 هاکلیه پست کل کشورآشنایی با قوانین سازمان بازرسی  29
  31/22 16 هاکلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 30
  32/22 8 هاکلیه پست تنظیم قراردادها 31
  33/22 16 هاکلیه پست هاي مستقیمقانون مالیات 32

 94-09 16 هاکلیه پست حسابداري بخش عمومی 33
بخشنامه شماره 

مورخ  394754
09/12/1394 

 شغلی کارشناس و کاردان برنامه و بودجه هايرشته

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/23 12 هاکلیه پست ریزي عملیاتیبودجه 1
  2/23 6 هاکلیه پست نظارت بر بودجه 2
  3/23 32 هاکلیه پست روش تحقیق 3
  4/23 12 هاکلیه پست اجراي بودجه 4
  5/23 8 هاکلیه پست هاي دولتیریزي شرکتبودجه 5
  6/23 16 هاکلیه پست حسابداري پروژه 6
  7/23 24 هاکلیه پست حسابداري مالیاتی 7
  8/23 24 هاکلیه پست اصول حسابداري 8



 
 
 

٦۰ 
 

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف
  9/23 8 هاکلیه پست قوانین و مقررات مالی 9
  10/23 16 هاکلیه پست هاي مستقیمقانون مالیات 10
  11/23 30 هاکلیه پست آمار کاربردي 11
  12/23 34 هاکلیه پست ریزي و کنترل پروژهبرنامه 12
  13/23 8 هاکلیه پست قانون برنامه و بودجه کشور 13
  14/23 12 هاکلیه پست محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 14
  15/23 8 هاکلیه پست )1بینی (ریزي و پیشریزي، برنامهتلفیق بودجه 15
  16/23 8 هاکلیه پست )2بینی شناور (ریزي و پیشبودجه 16
  17/23 16 هاکلیه پست )3حسابداري مدیریت استراتژیک ( 17
  18/23 8 هاکلیه پست ریزيکاربرد اطالعات عملکردي در نظام بودجه 18
  19/23 20 هاکلیه پست آشنایی با قانون محاسبات عمومی 19

آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدي  20
  20/23 12 هاکلیه پست آن

  21/23 30 هاکلیه پست حسابداري دولتی 21
  22/23 12 هاکلیه پست آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 22
  23/23 16 هاکلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 23

 هاي اجراییدستگاه کارشناسان آموزش

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 94-016 8 کارشناس آموزش مبانی نظري آموزش و توسعه منابع انسانی 1
بخشنامه شماره 

83078 
 14/05/1394مورخ 

 94-017 16 کارشناس آموزش فرایند آموزش و توسعه منابع انسانی 2
 94-018 20 کارشناس آموزش آموزش الکترونیکی 3
 94-019 4 کارشناس آموزش آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت 4

 هاي اجراییکارشناسان مدیریت(ارزیابی) عملکرد دستگاه

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

کارشناس مدیریت  کارمندان)(سازمان، مدیران و نظام مدیریت عملکرد  1
 94-015 8 (ارزیابی) عملکرد

بخشنامه شماره 
83078 

 14/05/1394مورخ 

 



٦۱ 
 

 کارشناسان فناوري اطالعات

 مالحظات عنوان پست ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 کارشناسان فناوري اطالعات 12 حاکمیت فاوا (اصول،چارچوب و استقرار ) 1

بخشنامه 
شماره 
145099 

مورخ 
20/11/1393 

 کارشناسان فناوري اطالعات ITIL 12مدیریت خدمات فاوا و  2
 کارشناسان فناوري اطالعات 12 مدیریت فرآیندهاي سازمانی 3

 کارشناسان فناوري اطالعات 20 معماري فناوري اطالعات سازمانی 4

 کارشناسان فناوري اطالعات 16 تحلیل و طراحی سیستم 5

 کارشناسان فناوري اطالعات 30 مهندسی شبکه 6

 کارشناسان فناوري اطالعات 20 مدیریت امنیت اطالعات 7

 کارشناسان فناوري اطالعات 12 هاي فناوري اطالعاتمدیریت پروژه 8

 کارشناسان فناوري اطالعات 8 رایانش ابري 9

 کارشناسان فناوري اطالعات 16 بازافزارهاي آزاد/ متنمهاجرت به نرم 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

٦۲ 
 

 آموزشی عمومی و فرهنگی هايدوره

 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف

 هاي اداريتوانمندي
 دهیگزارش 1
  - 24 آیین نگارش مکاتبات اداري 1-1
  - 20 گزارش نویسی 1-2
  - 12 هاي اداريسازي نوشتهخالصه 1-3

 (داخلی و خارجی)شناسایی و دستیابی به منابع اطالعات  2
  - 12 اصول و مبانی ارتباطات 2-1
  - 10 هاي نوین دستیابی به اطالعاتها و روششناخت راه 2-2
  - 34 زبان انگلیسی 2-3

  - 24 هاي ذهنیشناسایی و استفاده از ظرفیت 3
  - 16 برقراري ارتباط مؤثر با محیط و دیگران 4

 فناوري اطالعات
  - 12 فناوري اطالعاتمفاهیم پایه  5
  - 8 هااستفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل 6
  - 26 پردازهاواژه 7
  - 26 هاگستردهصفحه 8
  - 26 هاي اطالعاتیبانک 9

  - 20 ارائه مطالب 10
  - 12 اطالعات و ارتباطات 11
بخشنامه شماره  - 22 اي و اداري کار با رایانههاي حرفهمهارت 12

145099 
 20/11/1393مورخ 

 - 14 مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی 13
 - 8 مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک 14

 - 12 امنیت کاربري فناوري اطالعات (اکفا) 15
بخشنامه شماره 

367237 
 15/07/1397مورخ 

 فرهنگی و اجتماعی
  - 20 احکام زندگی در اسالم 16
  - 20 و اداري اخالق فردي، اجتماعی 17
  - 28 آداب و اسرار نماز 18
  - 20 آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی(ره) 19
  - 28 هاي اعتقاديها و پاسخپرسش 20



٦۳ 
 

 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف
  - 28 تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم 21
  - 20 حکومت مهدوي و وظایف منتظران 22
  - 28 روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 23

 عمومیتکمیلی 

  - 6 ارتقاء سالمت اداري و مبارزه با فساد 24
  - 6 هاي پیشگیرياطفاء حریق و راه 25
  - 6 امر به معروف و نهی از منکر 26
  - 6 هاي واگیر و راهکارهاي پیشگیريانوع بیماري 27
  - 4 شناسیایران 28
  - 4 ایمنی و بهداشت محیط کار 29
  - 2 کشورآشنایی با نظام گزینش  30
  - 6 آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیرمترقبه 31

 - 4 آموزش انتظامی 32
مسئول برگزاري: نیروي 

 انتظامی ج.ا.ا.
  - 6 گیري آنهاي اندازهوري و تکنیکبهره 33
  - 6 هاي پیشگیريهاي نوپدید و راهبیماري 34
  - 6 تجارت الکترونیکی 35
  - 4 آمادگی جسمانیتربیت بدنی و  36
  - 6 جستجو، امداد و نجات 37
  - 6 هاي مقابله با آنجعل اسناد و راه 38
  - 6 قانون اساسی جمهوري اسالمی 44هاي صدر اصل سازي و سیاستخصوصی 39
  - 4 (WTO)سازمان جهانی تجارت  40
  - 4 هاي روز دنیاشناخت دانش و پیشرفت 41
  - 8 (مقدماتی)طرح معرفت بسیجی  42
  - 6 کارآفرینی 43
  - 6 هاي فناوري اطالعاتکاربرد 44
  - 8 امدادي -هاي پزشکیهاي اولیه و فوریتکمک 45
  - 4 محیط زیست و دولت سبز 46
  - 6 مواد مخدر و پیامدهاي سوء آن 47

 آموزش خانواده

  - 4 اقتصاد خانواده 48
  - 8 شناسی خانوادهآسیب 49
  - 4 آشنایی با احکام اسالمی 50



 
 
 

٦٤ 
 

 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف
  - 6 تربیت فرزند 51
  - 4 حقوق خانواده 52
  - 6 خانواده متعالی در اسالم 53
  - 8 روابط سالم زناشویی 54
  - 12 روانشناسی خانواده 55
  - 4 نقش حجاب در حفظ حریم خانواده 56

 سایر
  - 8 آشنایی با الگوي اسالمی ـ ایرانی پیشرفت 57
  - 8 آشنایی با سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران 58
  - 12 آشنایی با طرح شجره طیبه صالحین 59
  - 12 آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس 60
  - 8 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري 61
  - 8 آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده 62
  - 8 اصول اصالح الگوي مصرفآشنایی با مبانی و  63
  - 8 نامه دورکاريآشنایی با نظام و آیین 64
  - 8 هاآشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه 65
  - 12 هاي حکومت اسالمی و والیت فقیهبنیان 66
  - 12 پدافند غیرعامل 67
  - 16 هاي قلبی عروقیپیشگیري و کنترل عوامل خطرساز بیماري 68

69 
هاي کلی نظام اداري کشور، ابالغی مقام معظم رهبري، و راهکارهاي تبیین سیاست

 اجرایی نمودن آن
12 -  

  - 8 هاي دینیسبک زندگی بر مبناي آموزه 70
  - 16 هاي اجتماعیمدیریت پیشگیري از وقوع جرم و آسیب 71
  - 8 مدیریت دانش سازمانی 72
  - 12 ساالري اسالمیمردم 73
  - 8 حسینی بصیرت و معرفت 74
  - 12 همت مضاعف، کار مضاعف و راهکارهاي اجرایی نمودن آن در نظام اداري 75
 94-01 12 )1اقتصاد مقاومتی ( 76

 83078بخشنامه شماره 
 14/05/1394مورخ 

 94-04 12 )1ها) (انداز جمهوري اسالمی ایران (الزامات و ضرورتسند چشم 77
 94-07 4 )1اصالح نظام اداري (نقشه راه  78
 94-010 8 تربیت اسالمی با تکیه بر قرآن و احادیث 79
 94-011 8 راهنماي سفیران سالمت (زیج مراقبتی) 80
 94-012 8 تناسب اندام (ارتقاي سالمت از طریق ورزش) 81
 94-013 6 شناسی و فرهنگ افزایش جمعیتجمعیت 82
 94-014 8 وقوع جرمکلیات پیشگیري از  83



٦٥ 
 

 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف
 94-020 8 آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سالمت اداري 84
بخشنامه شماره  - 6 منشور حقوق شهروندي 85

1091808 
 22/12/1395مورخ 

 - 8 حقوق شهروندي در نظام اداري 86

  12 فرهنگ سازمانی 87

 بخشنامه شماره 
668320 

 19/11/1398مورخ 

  16 و تحلیل فرهنگ سازمانیهاي سنجش روش 88
  8 آشنایی با قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 89
  8 پذیري اجتماعیاي و مسئولیتهاي اجتماعی، سواد رسانهشبکه 90
  6 الهی حضرت امام خمینی(ره) -نامه سیاسیآشنایی با وصیت 91
  8 مدیریت سبز 92
  8 مقابله با بحران 93
  8 و ارباب رجوع میز خدمت 94

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

٦٦ 
 

 

 

 
 کارکنان دولت آموزششده اعتبارسنجی مؤسسات 

 
 

  



٦۷ 
 

و رئیس محترم سازمان  یس جمهورئرمحترم  معاون 18/9/1396مورخ  1558505شماره به استناد دستورالعمل     
 تفویض و تمرکززدائی راستاي سیاست در و آموزشی سساتمؤ و مراکز سنجی اعتبا خصوص دراداري و استخدامی کشور 

 آموزش نظام چارچوبها در آموزش اجراي متقاضی که مراکز آموزشی و سساتمؤ صالحیت سنجش و بررسی فرآیند اختیار،
هاي مرکز آموزش و پژوهش است. گردیده واگذارنگري آیندههاي توسعه و باشند، به مرکز آموزش و پژوهشمی دولت کارکنان

مستند  مدارك بررسی به اعتبارسنجی نحوه دستورالعمل اساسبر اعتبارسنجی درخواست از دریافت پس نگريتوسعه و آینده
 نماید. اي آنان اقدام به صدور مجوز فعالیت میدرصورت دارا بودن شرایط و توان تخصصی و حرفه و پرداخته متقاضیان
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 

به نشانی  سازمان این آدرس اینترنتی بهبراي دریافت اطالعات بیشتر در زمینه اعتبارسنجی مؤسسات و مراکز آموزشی    
https://thmporg.ir شهید خیابان  ـخیابان شریعتی در واقع گروه آموزش و توانمندسازي ها و یانامهقوانین و آیین شبخ

ریزي استان سازمان مدیریت و برنامهـ 32وحید دستگردي(ظفر) ـ خیابان مصدق شمالی(نفت) ـ نبش خیابان دوازدهم ـ پالك 
 .مراجعه فرماییدچهارم، طبقه  ـ تهران

 
 
 

آوري اطالعات داراي مجوز حیطه و فنسـسـات آموزشـی که در    ؤه ملیکهاي اجرایی و دسـتگاه قابل توجه     

ــتندهاي آموزش کارکنان دولت دوره ياجرا ــماره هس رئیس محترم  05/03/98مورخ  111166: پیرو نامه ش

هاي امور آموزش و بهســازي نیروي انســانی ســازمان اداري و اســتخدامی کشــور در حال حاضــر برگزاري دوره

نداشـــته و افرادي که تاکنون دوره  لزومی دولتاي کارکنان بر (ICDL)هاي هفتگانه فناوري اطالعاتمهارت

توانند از طریق خودآموزي نســـبت به فراگیري آن اقدام و ضـــرورتی به ارائه اند میهاي مذکور را طی نکرده

ــتگاه اجرائی نیز مجاز به پذیرش گواهینامه دوره        نبودهگواهینامه از طرف کارکنان      هاي مذکور نمی  و دسـ

 باشد. 

هاي فناوري هاي مهارتاین سازمان برگزاري دوره  20/11/93مورخ145099بر اساس بخشنامه شماره    ضمناً  

و  شده   ICDL)هاي جایگزین دوره "اي و اداري کار با رایانههاي حرفهمهارت"اطالعات پیشرفته تحت عنوان  

ــتگاه دیگر دورهآموزش  ــرفاً از طریق دس ــازمان مدیریت و   ،ئیهاي اجراهاي مربوط به فناوري اطالعات ص س

(صرفاً بصورت حضوري) در    حیت شده در حیطه فناوري اطالعات سسات تعیین صال   ؤها و مبرنامه ریزي استان 

 باشد.پذیر میاستان مربوطه امکان
 

 و  75033410جهت کسب اطالعات بیشتر با آقاي شجاعی ـ رئیس گروه آموزش ـ شماره تلفن: 
 .تماس حاصل فرمایید 75033407آقاي سمواتی ـ کارشناس اعتبارسنجی با شماره تلفن: 

 



 
 
 

٦۸ 
 

 فعالیت مؤسسات آموزشی صدور مجوزالزامات مربوط به 
 )1شماره(. تکمیل و ارائه فرم 1
 . تصویر اساسنامه یا مجوز تأسیس و آگهی روزنامه رسمی مؤسسه متقاضی2
 )11. تکمیل فرم منع مداخله کارکنان دولت(فرم شماره3
 . تصویر مدرك تحصیلی مدیرعامل و اعضاي هیئت مدیره4
 متر رفاهی و فرهنگی)15متر و  35متر، اداري  60متر فضا(آموزشی105. داشتن حداقل 5
 ) و ارائه مستندات آن2تکمیل و ارائه فرم بند(الف) شماره(. 6
 )6ـ5ـ 4ـ 3هاي شماره (. تکمیل و ارائه فرم7
 

 سسات آموزشیفعالیت مؤ تمدید مجوزات مربوط به الزام
 ) دو ماه قبل از اتمام مجوز قبلی1. تکمیل و ارائه فرم شماره(1
 هاي اجرایی در حیطه تأیید صالحیت شده در طی مـدت اعتباردستگاه. مستندات قراردادهاي آمـوزشی مؤسسه با 2

 گواهینامه صالحی   
 هاي آموزشی صادر شده توسط مؤسسه. تصویر نمونه گواهینامه3
 ) و مستندات آن2. تکمیل و ارائه بند(ب) فرم شماره(4
 

 سسات آموزشیفعالیت مؤ ارتقاء حیطه مجوزات مربوط به الزام
 ) 1ئه فرم شماره(. تکمیل و ارا1
 ) و ارئه مستندات آن2. تکمیل و ارائه بند(ج) فرم شماره(2
 ) به صورت خوداظهاري و ارائه مستندات آن8. تکمیل فرم شماره (3
 
 

 سسات آموزشیعمل اعتبارسنجی و تعیین صالحیت مؤدستورال
 :اجرایی هايدستگاه آموزشی هايدوره برگزاري در »صالحیت گواهینامه«پس از اخذ مؤسسهوظایف ـ  8ماده 

و ... به  ، عنوان دستگاه اجرایی، فراگیرانهاي آموزشی، زمان شروع و پایان دوره، زمان برگزاري آزموناعالم عناوین دوره. 1
 واحد استانی سازمان قبل از برگزاري دوره

 نتایج براي بهبود مستمرکنندگان در خصوص کیفیت دوره از ابعاد مختلف و مستندسازي نظرسنجی از شرکت. 2
 نشدگان به واحد استانی سازمانشدگان و پذیرفتهکنندگان در آزمون دوره به تفکیک پذیرفتهه اسامی شرکتئارا. 3
مورخ  464185که بر اساس بخشنامه شماره دولت ستفاده از مدرسین واجد صالحیت، بر اساس نظام آموزش کارمندان . ا4

 تخدامی کشور داراي گواهینامه صالحیت تدریس باشندسازمان اداري و اس 29/8/97



٦۹ 
 

) براي شرکت16ه (بر اساس فرم شمارشده و صدور گواهینامه پایان دورههاي آموزشی برگزار برگزاري آزمون براي دوره. 5
آزمون پایان دوره کسب کرده باشند، با امضاي مشترك دستگاه اجرایی ) الزم را از % 60کنندگانی که حد نصاب امتیازي(

 برگزارکننده دوره آموزشی مؤسسهمربوط و 
 هاي آموزشیها و محتواي آموزشی مورد تأیید سازمان در دورهستفاده از سرفصل. ا6
 ه مستندات مربوط به پرداخت کسور قانونیئرا. ا7
 

 و اقدامات و پیامدهاي آنمصادیق تخلفات براي مؤسسات  ـ اعتبارسنجی 10و 9ماده    

 بینی شدهاقدامات و پیامدهاي پیش مصادیق تخلف ردیف

1 
عدم همکاري و استنکاف از ارائه اطالعات و آمار مورد درخواست سازمان یا واحدهاي استانی 

 سازمان در چارچوب مقررات و ضوابط حاکم بر نظام آموزش کارمندان دولت

 تذکر کتبی براي بار اول و درج در پروندهـ 1
 ـ ابطال گواهینامه در صورت تکرار تخلف2
سال) 2ـ مجوز صادره لغو و محرومیت براي مدت (3

 از دریافت گواهینامه صالحیت

2 
هاي اجرایی طرف قرارداد ارائه اطالعات خالف واقع به نمایندگان اعزامی از سازمان، دستگاه

 سازمانو واحدهاي استانی 
سال) از 3ابطال گواهینامه و محرومیت براي مدت (

 دریافت گواهینامه صالحیت

3 
هاي ابالغی عدم رعایت مقررات و ضوابط نظام آموزش کارمندان دولت و سایر بخشنامه

 مربوط
 ـ تذکر کتبی براي بار اول و درج در پرونده1
 ـ ابطال گواهینامه در صورت تکرار تخلف2

4 
هاي اجـرایی بدون هماهنگی و خارج از هاي غیرمصـوب براي کارمندان دستگاهدورهاجـراي 
 هاي تعیین شده در نظام آموزش کارمندانچارچوب

 ـ تذکر کتبی براي بار اول و درج در پرونده1
 ـ ابطال گواهینامه در صورت تکرار تخلف2

5 
براي کارمندان  صدور گواهینامهصدور گواهی خالف مبنی بر شرکت افراد در دوره آموزشی و 

 هاي پایان دورهدولت بدون شرکت در دوره آموزشی و آزمون
سال) از 3ابطال گواهینامه و محرومیت براي مدت (

 دریافت گواهینامه صالحیت

6 
جعل و یا مخدوش نمودن گواهینامه، مدارك و مستندات ارائه شده به سازمان، واحد استانی 

 اجرایی و کارمندان دولتهاي سازمان، دستگاه
سال) از 3ابطال گواهینامه و محرومیت براي مدت (

 دریافت گواهینامه صالحیت

 به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر» گواهینامه صالحیت«انتقال یا واگذاري 7
سال) از 3ابطال گواهینامه و محرومیت براي مدت (

 دریافت گواهینامه صالحیت

8 
هاي آموزشی قبل از اتمام دوره آموزشی بدون اعالم کتبی به دوره تغییر فضا و مکان، تعطیلی

 اجرایی مربوطهواحد استانی سازمان و دستگاه 
 ـ تذکر کتبی براي بار اول و درج در پرونده1
 ـ ابطال گواهینامه در صورت تکرار تخلف2

 مؤسسهارتکاب اعمال مغایر با قانون و شرع توسط مسئولین و کادر آموزشی داراي  9
سال) از 3ابطال گواهینامه و محرومیت براي مدت (

 دریافت گواهینامه صالحیت

10 
هاي آموزشی قید هاي آموزشی براي کارمندان دولت، خارج از حیطه یا حیطهبرگزاري دوره

 »گواهینامه صالحیت«شده در
 ـ تذکر کتبی براي بار اول و درج در پرونده1
 تکرار تخلفـ ابطال گواهینامه در صورت 2

11 
به واحدهاي استانی سازمان  عدم ارسال گزارش شروع بکار و برگزاري دوره آموزشی و آزمون

 توسط مؤسسه تأیید صالحیت شده
 ـ تذکر کتبی براي بار اول و درج در پرونده1

 ـ ابطال گواهینامه در صورت تکرار تخلف2 

12 
در خصوص آموزش کارمـندان هاي آموزشی عدم ارسال گزارش هاي شش ماهه فعالیت

 دولت به سـازمان، توسط مؤسـسه تأیید صالحیت شده در گستره کشوري
 ـ تذکر کتبی براي بار اول و درج در پرونده1
 ـ ابطال گواهینامه در صورت تکرار تخلف2



 
 
 

۷۰ 
 

 1401هاي آموزشی کارکنان دولت در خرداد ماه لیست مؤسسات داراي مجوز اجراي دوره

شماره  حیطه آموزشی مؤسسهشرکت /  ردیف
 مجوز

 نام و 
خانوادگی مدیرنام

 عامل 

تاریخ انقضا 
 تلفن تماس مجوز

شرکت نوآوران آموزشی  1
 البرز

عمران، راه و ساختمان و  امور
 معماري

 44963693 1401/12/20 مهشید قادري 739836

سسه فرهنگ و اندیشه مؤ 2
 ماهیار ایرانیان

 77309745 1401/12/20 فاضلسهراب  739827 امور فرهنگی

 سسه چکاوه دانش و فنمؤ 3
ـ پیش دبستانی و آموزش 1

مدیریت ومشاورهـ 2ابتدایی   
 77249824 1401/12/20 سعیده قرائی 739818

سسه بین  المللی پردیس مؤ 4
 شریف پاسارگاد

 41872000 1401/11/20 امید توکلی 673211 امور آب و نیرو

سسه مهکامه آفرینش مؤ 5
 هستی

آموزش آموزگاران پیش 
 دبستانی و ابتدایی

 66708113 1401/10/25 یداله سعیدنیا 616741

مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی  6
 بینا جامعپارس

 66752091 1401/10/25 شهناز هاشمی 616728 روابط عمومی

سسه تحقیق و توسعه مؤ 7
 خانه عمران

امور عمران، راه و ساختمان و 
 معماري

 84360 1401/09/19 ادیبیحمید  529835

مطالعات منابع سسه مؤ 8
 انسانی راهبران توسعه

ـامور مالی  ـ امور اداري  
امور گمرکی   

 88380071 1401/9/19 جواد کیامهر 529825

شرکت فن آوري ارتباطات  9
 مهرآینده آریانا

افزار)امور فناوري اطالعات(نرم  88230217 1401/09/19 محمد نوروزي مفتون 529852 

 مدارس یادگیرنده مرآت 10
آموزش دبیران دروس تخصصی 

مدیریت و مشاوره  ـ  
 85670 1401/09/02 زادهمحرم نقی 485629

شرکت تعاونی پژوهشگران  11
 رایانگان فردیس

امور عمران،  ـامور آب و نیرو 
 راه و ساختمان و معماري

 43856232 1401/09/02 آیدا طیبیان 485650

رهروان عصر سسه مؤ 12
 اندیشه

مدیریت و مشاوره آموزشی _1
موزش آ پیش دبستانی و_2

 ابتدایی
 49728897 1401/07/16 سید محمد شبیري 291306

 379908 مدیریت صنعتی المللپیرانو بینسسه مؤ 13
سین حمحمد

 والنوریانذ
13/07/1401 41883000 

دانش و پژوهش سسه مؤ 14
 فناوران فرزان

 66423101 13/07/1401 غالمرضا حبیبی 379913 خدمات پزشکی

 بنیاد فرهنگی رفاه 15
آموزش دبیران علوم انسانی، 

 دروس عمومی و معارف اسالمی
 35073 13/07/1401 ناصر باهنر 379923

 66015274 13/07/1401 زهرا طاهري 379944 مدیریت صنعتی ایدهشرکت بهین 16

هاي مطالعات پژوهش 17
 حقوقی شهردانش

 88327261 12/06/1401 وحید اشتیاق 316978 امور حقوقی

مؤسسه آموزشی و پژوهشی  18
 نیروي تدبیر ایرانیان

 26421064 12/06/1401 دلبر نیروشک 316926 علوم رفتاري و روانشناسی



۷۱ 
 

 1401در خرداد ماه  کارکنان دولتهاي آموزشی اجراي دورهسسات داراي مجوز مؤیست ادامه) ل(

شماره  حیطه آموزشی مؤسسهشرکت /  ردیف
 مجوز

 نام و 
خانوادگی مدیرنام

 عامل 

تاریخ انقضا 
 تلفن تماس مجوز

مؤسسه سراي نوید دانش و  19
 فرهنگ

پیش دبستانی  ـ 1  
مشاوره مدیریت وـ 2  

 44291063 1401/06/12 رویا محمدي 316951

مؤسسه گروه مدیریتی  20
 آرشیام جهان

 88249557 13/05/1401 رضا حجتی 255287 امور اداري

مؤسسه توسعه مدیریت و  21
 فن مدیران عصر نادین 

 88945100 13/05/1401 سمیه تهوري 255158 امور اداري

 22649661 13/05/1401 حجت معینی 255298 مدیریت صنعتی مؤسسه رایورزان کیفیت 22

بنیاد فرهنگی مهدي  23
 موعود(عج)

 88998600 13/05/1401 متوسل آرانی محمود 255272 امور فرهنگی

سسه آموزشی و پژوهشی مؤ 24
 آگاهان نیرو

 33981242 13/05/1401 غالمرضا مال 255257 برق و تأسیسات

افزار)امور فناوري اطالعات(نرم شرکت ویستا فناوري فردا 25  88508080 13/05/1401 علی اسمعیلیان 255183 

شرکت مهندسین مشاور  26
 پیآرسیس خاك

 راه و ساختمان و عمران،
 معماري

 26705569 13/05/1401 عاطفه زمانیان 255248

سسه دانش و فناوري مؤ 27
 بامداد

افزار)امور فناوري اطالعات(نرم  22073021 13/05/1401 نیما سروش 255201 

 66023257 13/05/1401 لیلی فریدونی 255211 کار و اشتغال ايهاي نقرهپرتو ایده 28

 22074001 13/05/1401 ناصر طبخی وایقان 255218 پرستاري و مامائی ثمین طب سروش 29

مؤسسه انجمن علمی  30
 اقتصاد شهري ایران

امور اقتصادـ مالی ـ  اداري  
و بازرگانی   

 88659007 1401/04/15 حسین محمدپورزرندي 187388

سسه فناوري اطالعات مؤ 31
 مدیران عصر فرااندیشه

افزار)اطالعات(نرمامور فناوري   88974972 22/02/1404 مجتبی اسماعیلی 63741 

امور مالی امور اداري و شرکت توان آفرین وستا 32  60797 
مصطفی معظمی 

 گودرزي
12/02/1404 88931096 

 سسه آموزش عالیمؤ 33
 آزاد ارژنگ 

 امور فناوري اطالعات
افزار)(نرم   

 41867 12/02/1404 آرش دهقان 60799

امور مالی ـ امور اداري شرکت دانش پویان برساد 34  76702788 1403/11/18 احمد قرائی 593092 

توسعه مدارس کارآفرین  35
 دوازده

مدیریت و مشاوره واحدهاي 
موزشیآ  

 28421224 1403/09/23 فرمحمدعلی جمالی 473422

 شرکت تعاونی ادیبان 36
 امور فناوري اطالعات

افزار)(نرم   
 88917906 1403/11/18 سارا ادیبان 593086

 
 



 
 
 

۷۲ 
 

 1401در خرداد ماه  کارکنان دولتهاي آموزشی اجراي دورهسسات داراي مجوز مؤیست ادامه) ل(

شماره  حیطه آموزشی مؤسسهشرکت /  ردیف
 مجوز

 نام و 
خانوادگی مدیرنام

 عامل 

تاریخ انقضا 
 تلفن تماس مجوز

افزار)اطالعات(نرمامور فناوري  مجتمع فنی تهران 37  66716424 1403/07/03 سعید سعادت صانعی 306073 

افزار)(نرمامور فناوري اطالعات آتیه تالشگران خالق 38  65222756 1403/07/03 سپیده المعی 306053 

 مدبران فناوري پاسارگاد 39
 امور فناوري اطالعات

افزار)(نرم   
 26702279 1403/11/18 بهروز کاوند 593074

امور مالی ـامور اداري  آروین فراز نیوساد 40  88922701 1403/07/03 نیوشا حبیبی 306064 

سسه آموزش نیروي مؤ 41
 انسانی شهید مهدوي

 43313 16/10/1402 صدیقه مهدوي 108133 کلیه مشاغل معلمان

المللی آینده گروه بین 42
 فرهنگ و پژوهان اقتصاد

 88743158 1403/02/25 سعیدصادقی 77717 امورحقوقی

 سسه آموزشی علوم مؤ 43
 فنون طبرسی و

اداري امور  44262627 1403/02/25 لیالمیرطاهري 77729 

مامایی خدمات پرستاري و سازمان نظام پرستاري 44  42949 1402/11/29 میرزابیگی محمد 641156 

سسه عصرمهارت افزایی مؤ 45
 دانش(عماد) و

آموزش  دبستانی وپیش
 ابتدایی(آموزش آموزگاران)

 26963958 1402/11/29 آمنه فردنیا 641223

المللی سنگ شرکت بین 46
 بناي مشاوره مدیریت

 493862 اموراداري
  سارا
 ارانیحسینی

1402/09/18 88490366 

 44093604 1402/09/18 مهدي آهنگري 493871 مدیریت صنعتی شرکت ثمین تراشه 47

 شرکت تعاونی سازمان 48
 معین ادارات

اداري امور  88915114 1402/09/04 بیانمسلم خوش 471960 

 22843076 1402/08/05 اله واصفروح 413219 مکانیک آکادمی کاشانه 49

 گروه پژوهشی صنعتی  50
 بهسان آریانا

 88342900 1402/08/05 مجتبی اسدي 413198 مدیریت صنعتی

شرکت هم اندیشان توسعه  51
 دانش سپهر

 44050720 1402/08/05 اصغردالوندي 413129 خدمات پرستاري ومامایی

المللی نشان سسه بینمؤ 52
 تعالی سالمت ایمنی محیط

 413171 مشاغل ایمنی(آتش نشانی)
 کاظم 

 نعیمی مطلق
1402/08/05 88030995 

سسه سالمت اندیشان مؤ 53
 حکمت

مامایی خدمات پرستاري و  200467 
محمدرضا 

 االسالمیشیخ
25/04/1402 88392248 

المللی سنگ سسه بینمؤ 54
 بناي حقوق احداث

حقوقی امور  88490648 25/04/1402 حداد جواد 200479 

 
 



۷۳ 
 

 1401در خرداد ماه  کارکنان دولتهاي آموزشی اجراي دورهسسات داراي مجوز مؤیست ادامه) ل(

شماره  حیطه آموزشی مؤسسهشرکت /  ردیف
 مجوز

 نام و 
خانوادگی مدیرنام

 عامل 

تاریخ انقضا 
 تلفن تماس مجوز

شرکت کندوي دانش  55
 پارسیان

 43810 1403/05/04 عادل نجفی 149492 امور فناوري اطالعات

هاي خالق سسه ایدهمؤ 56
 ايفیروزه

 66421467 1403/06/01 شبنم نثري 241800 پیش دبستانی و اموزش ابتدایی

سسه دهکده جهانی مؤ 57
 مهارت دانش و

 88701021 1403/06/01 حمیدرضا منصوري 241797 امور مالی

58 
جهاد دانشگاهی سسه مؤ

سازمان قرآنی دانشگاهیان 
 کشور

نآموزش قرآ  7-66685656 1403/05/20 سلما آرام 232028 

سسه جهاد دانشگاهی مؤ 59
 مدرس

 88220304 1403/06/01 ایمان چراتیان 241789 امور اقتصاد و بازرگانی

سسه جهاد دانشگاهیمؤ 60
 الزهرا(ع)

 9-88044051 1403/05/20  232009 امور گمرکی

سسه جهاد دانشگاهی مؤ 61
 علم و صنعت

 فناوري اطالعات 
افزار)(نرم  

 2-77455001 1403/05/20 طاهره یاوري 231996

سسه جهاد دانشگاهی مؤ 62
 تهران

 88963414 1403/06/01 تیمور مرجانی 241781 امور اداري

سسه جهاد دانشگاهی مؤ 63
 صنعتی شریف

بازرگانی امور اقتصاد و  66075250 1403/05/20 علی وفا 232016 

 241806 امور اقتصاد و بازرگانی سسه زرسان تدبیرمؤ 64
 کریمیصادقمحمد

 مهرآبادي
1403/06/01 85693139 

65 
      سسه توسعه دانشمؤ

 نوین   هايآوريفن
 موزش رشدآ

دبستانی وموزش پیشآ  
موزش اموزگارانابتدائی ـ آ  

 66488152 1403/07/03 فردعلی رضا سلطانی 306046

 66724343 1403/07/03 سجاد موحد 306041 امور اقتصادي و بازرگانی مرکز مالی ایران 66

مجتمع فنی ایرانیان منادي  67
 توسعه

موزش ابتدائی پیش دبستانی و آ
موزگارانآ و  

 7721519 1403/07/03 فرج کمیجانی 306037

 88951647 1403/07/24 سعید اسکندري 345162 امور آب و نیرو شرکت مهان رایمند 68

شرکت اموزش یاران نوین  69
 رایا

موزش ابتدائیآ پیش دبستانی و  
موزگارانـ آموزش آ  

 44389841 1403/07/24 مجید خرقانیان 345183

 سسه پژوهش سرايمؤ 70
 نوید دانش و فرهنگ 

دبستانیپیش آموزگاران موزشآ  
 مشاوره و مدیریت، ابتدائی و 

آموزشی واحدهاي  
 22117002 1403/07/24 رویا محمدي 345144

 
 
 



 
 
 

۷٤ 
 

 1401در خرداد ماه  کارکنان دولتهاي آموزشی اجراي دورهسسات داراي مجوز مؤیست ادامه) ل(

شماره  حیطه آموزشی مؤسسهشرکت /  ردیف
 مجوز

 نام و 
خانوادگی نام

 عامل مدیر

تاریخ انقضا 
 تلفن تماس مجوز

 سسه جهاد دانشگاهی مؤ 71
 بهشتیشهید

 22431933 1403/07/24 هادي عنبرستانی 345194 امور اداري

هنري ، سسه فرهنگیمؤ 72
 بردیاهنر مهرگان

هاي خارجیزبان  77982004 1403/09/23 علی شیروانی 473434 

 88976506 1403/09/23 مهدیه پرینچی 473440 امور اداري سسه سبا بهین گمار پویامؤ 73

 شرکت رهپویان امروز 74
 سازان فردااندیشه

 88310438 1403/09/23 احسان قاسمیان 473467 امور اداري

موزگاران مبتکران آموزش آ 75
 شریف علوم نوین

بازرگانی امور اقتصاد و  473431 
زهرا سادات 

 منتظري
1403/09/23 88753885 

موزگاران نیک آموزش آ 76
 اندیشان پرتو علوي

آموزش ابتدائی و پیش دبستانی  
موزگاران)آموزش آ(  

 22869494 1403/10/19 سحر رستگار 528293

موزگاران اندیشه آموزش آ 77
 رمانآپژوهان پیشداد 

 66973108 1403/10/19 عباس جال لی 528276 امور اداري

موزگاران آموزش آ 78  
 رایان تدبیر ایتوك

 فناوري اطالعات
افزار)(نرم  

 91090001 1403/10/19 سپیده میر شانی 528252

هاي خارجیزبان مدیریت دانش شریف بخرد 79 24/02/1404 لیال اصغري 77290    66082801 

رادمان رایمندشرکت  80 24/02/1404 محمدعلی نعمتی 77286  امور اداري   88951647 

81 
هاي مدیریت شرکت سامانه

رسانی توسعه و اطالع
 کارآفرینان (سماتک) 

افزار) امور فناوري اطالعات(نرم 24/02/1404 خانم مهدیان 77289   88738394 

     

 به آدرس سازمانشود. جهت اطالع از آخرین وضعیت اعتبار مجوز مؤسسات به سایت این رسانی میاین لیست هر ماهه به روز*      
https://thmporg.ir .مراجعه فرمایید 
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 سساتالگوریتم فرآیند اعتبارسنجی مؤ
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 هاپیوست

  



۷۷ 
 

 فرم شماره یک ثبت نام گروهی
 

 ریزي استان تهرانسازمان مدیریت و برنامه

 نگري                                                                       آیندههاي توسعه و مرکز آموزش و پژوهش
 

 کنندگانلیست مشخصات شرکت

 

 نام پدر خانوادگینام و نام ردیف
شماره 

 شناسنامه
 شماره ملی

 تاریخ

 تولد
 محل صدور

مدرك 

 تحصیلی

پست 

 سازمانی

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 و برنامه ریزي استان تهران  سازمان مدیریت

  

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

 

 

 

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

 امضا: تاریخ و                                                                                       تاریخ و امضا:                      



 
 
 

۷۸ 
 

  فرم شماره دو ثبت نام فردي
 

 ریزي استان تهرانسازمان مدیریت و برنامه
 نگري                                                                       آیندههاي توسعه و پژوهش مرکز آموزش ومدیریت 

 

 
نگري                                                                       آیندهمدیریت آموزش و پژوهش هاي توسعه و 

  
 
 

 مشخصات متقاضی:
 
 
 
 
 

 اشتغال:

 
 
 
 

 آموزشی مورد درخواست:هاي مشخصات دوره/ دوره

 مالحظات نوع دوره مدت ساعت عنوان دوره ردیف

     

     

     

     
     

     
     

 
  

 :شماره شناسنامه                   :نام پدر                 :خانوادگینام و نام
 :شماره ملی                    تاریخ تولد:         :محل صدور

 :مدرك تحصیلی

 مدت سابقه کار:  عنوان شغل:   نام دستگاه اجرایی:
 آدرس محل کار:

 تلفن همراه:   تلفن محل کار:



۷۹ 
 

 ریزي استان تهرانسازمان مدیریت و برنامه

 نگري                                                                       آیندههاي توسعه و پژوهش مرکز آموزش ومدیریت 

 
 هاي اجراییمدت جدید پیشنهادي دستگاهفرم مشخصات دوره آموزشی کوتاه

 عنوان دوره: .1
 هدف کلی دوره: .2
 دستگاه اجرایی درخواست کننده: .3
 مدیران شغلی         عمومی      نوع دوره آموزشی:  .4
 ………جمع ساعت ساعت………عملی ساعت    ………نظري : به ساعت)(مدت آموزش .5
 کنندگان قادر خواهند بود:اهداف رفتاري: پس از گذراندن این دوره شرکت .6

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

 شرایط مدرسان دوره پیشنهادي: .7
 

 کنندگان در این دوره:شرایط شرکت .8

 شیوه اجرایی آموزش: .9

 غیر حضوري  حضوري
 

 روش ارائه مباحث آموزشی: .10

 …………عنوانها با ذکر سایر روش               سمینار             کار گروهی           سخنرانی        

 هاي ارزشیابی:روش .11

 مشارکت فعال فراگیران           آزمون کتبی و کارعملی                  آزمون کتبی         
 

 

 

 

 

 



 
 
 

۸۰ 
 

 

 منابع پیشنهادي: .12

 

 منابع اصلی:

 منابع مکمل:

 هاي آموزشی دورهسرفصل .13

 هاي آموزشی (کلی)سرفصل

ساعات 

 آموزشی
 هاي آموزشی (رفتاري)سرفصل هاي آموزشی(جزئی)سرفصل

 عملی نظري

     

     

     

     

   
  

   
  

    جمع ساعات آموزشی

 

 

 

 

 

 تاریخ تنظیم و امضا:                                          خانوادگی مسئول آموزش دستگاه:نام و نام

 تاریخ و امضا:                                                              دستگاه: خانوادگی مسئولنام و نام

 



۸۱ 
 

 

 ریزي استان تهرانسازمان مدیریت و برنامه

 نگري                                                                       آیندههاي توسعه و پژوهش مرکز آموزش و

 ثبت نام شرایط اعالم گردید. *در سامانه
 

   مدتي آموزشی کوتاههادورهفرم استرداد شهریه   

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

                             
 (ملی)شماره حساب بانک شعبه کد شعبه

    
 تلفن تماس :                                                              آدرس :          

یر
راگ

ف
 

              

 به دلیل                                               مورد تائید است .              دوره آموزشی              
 امضاء                                                                                         

س 
شنا

کار
ت

ثب
ام

ن
 

 

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

س
شنا

کار
 

لی
ما

 
    

 
 جناب آقاي منصور احمدي

  نگريسرپرست محترم آموزش و پژوهش توسعه و آینده
 با سالم
  .قابل اقدام است .....................جدول استرداد شهریه به مبلغ ............  درخواستی به استناد ردیفمراتب 

 
 ردیف علت استرداد مبلغ قابل استرداد

 1 واجد شرایط نبودن داوطلب مبلغ شهریه 90%
 2 روز قبل از برگزاري دوره 7الی  14انصراف داوطلب از  مبلغ شهریه 70%
 3 روز قبال از برگزاري دوره 15انصراف داوطلب بیش از  مبلغ شهریه 80%
 4 عدم تشکیل دوره  مبلغ شهریه 100%
 5 اضافه پرداختی توسط داوطلب  مبلغ پرداختی 100%
 6 به علت تکمیل بودن ظرفیت کالسعدم پذیرش  مبلغ پرداختی 100%

 
 سازي   یس گروه آموزش و توانمندرئ                                                               

                                                                                                   امضاء                                                                                               

ي
ساز

ند
انم

تو
 و 

ش
وز

آم
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نگريهاي توسعه و آیندهمرکز آموزش و پژوهشهمکاران   

 
 

 

 

 

 تلفن مستقیم تلفن داخلی سمت نام و نام خانوادگی

 دفتر مدیریت 

 22901260 1400 مرکز  سرپرست منصور احمدي

 75033403 1403 متصدي امور دفتري محمدرضا سالم امین آبادي

 اعتبارسنجی، گروه آموزش و توانمندسازي

 22901263 1410 رئیس گروه آموزش غالمرضا شجاعی

 75033413 1413 آموزش کارشناس میرزاهانیه شاه

 75033414 1414 کارشناس آموزش نیامحمدمهدي هاشمی

 75033415 1415  آموزش کارشناس محسن افتخاري

 75033423 1423  آموزش کارشناس کیوان خداداده

 75033407 1407 کارشناس اعتبارسنجی مرتضی سمواتی

 75033404 1404 کارشناس اعتبارسنجیکمک دوستبهلول وطن

 نگريگروه پژوهش و آینده

 75033434 1434 پژوهشسرپرست گروه  موسويسیدحسین سید

 75033433 1433 پژوهش  کارشناس هما جعفري

 75033405 1405 پژوهش  کارشناس نوشین زارعی

 هاي گویاي سازمانهاي داخلی همکاران از طریق شمارهتماس با تلفن
 22901261)  ـ  نمابر:22901250ـ 5(
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