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 پیشگفتار

 

 راتیی  و تغ یعلم یها شرفتیجامعه ،پ یازهایامروز هرچه دانش ومهارت کارکنان دولت با ن یایدر دن
داش ته باش د درج ه     یش تر یو انطب ا  ب  یخدمات قابل ارائه به جامعه ه د  هم اهنگ   نیو همچن یفن آور
است که  یندیفرا یانسان یروین یو بهساز یرود  اساس توانمند یفرد وسازمان باالتر م تیاز موفق نانیاطم
س ازمان   یبهس از  ضمن خدمت در سازمان محقق خواهد شد و هد  نظ ام آم وزش،   یآموزش ها قیاز طر
 ییاست که بر اس اس آن توان ا   یا نهیفراهم آوردن زم یمنابع انسان تیریمهم مد یاز کارکردها یکیبعنوان 

 .شود یآ نان شکوفا م یو استعدادها لیبالقوه افراد به فعل تبد یها
ودر  یمتح ول س ازمان   طیکارکنان را ب ا مح    یهست که انطبا  و سازگار یندیکارکنان  فرآ آموزش

 یاب زار و ق و   نیرکنان دول ت کارآم دتر  آورد. آموزش کا یفراهم م یرونیب طیانطبا  سازمان را با مح تینها
  فیانج ام وا ا   یب را  ه ا آن تیو تقو یانسان یرویموجود در ارتباط با انتقال دانش و مهارت به ن ندیفرآ نیتر

 ش رفت یو روب ه پ  دهیچیپ یایشدن مشاغل و دن یبه علت تخصص زین یشغل یباشد و آموزش ها یمحوله م
همگام ش دن   یوکارکنان  برا رانیاست که افراد شاغل در سازمانها اعم از مد ییاز ضرورت ها یکی یامروز
 . شود یاحساس م شیاز پ شیب یبهره ور شیو افزا راتییبا تغ

هم چ ون   یمنابع انسان یو بهساز یخود و درجهت تعال یو قانون یذات فیسازمان برحسب واا نیا لذا
خ ود ق رار داده    یک ار  یه ا  تیاز اولو یکیلت را بعنوان کارکنان دو  یسنوات گذشته آموزش و توانمندساز

اس تان   یاجرائ   یه ا  دستگاهو کارکنان  رانیمجدانه مد یو همکاری است با مشارکت فعال و هماهنگ دیام
مناسب و ارائه خ دمات مطل و     یکارکنان دولت محقق و شاهد بهره ور یآموزش یاهدا  و برنامه ها هیکل

 .  میدر سطح استان باش
 

 داود شایقی

 استان اردبیل ریزی و برنامهرئیس سازمان مدیریت 
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 مقدمه

 

و  یطراح   ن د یخود و مشارکت در فرا یو قانون یبه منظور تحقق اهدا  ،برنامه ها و انجام واائف ذات
دول ت   یها  وبرنامه ها یریوکارشناسان و کارکنان متناسب با جهت گ  رانیمد یآموزش یدوره ها یبازنگر

ب ر اس اس    وموج ود در س طح اس تان     ی ی و اجرا یعلم   یه ا  تی  ازصاحب نظ ران و ارف  یریو با بهره گ
 شی، اف زا  یدولت   تیریکشور و مرک ز آم وزش م د    یواستخدام یسازمان ادار یاز سو یابالغ یاستانداردها

 یو کارکن ان دس تگاهها   رانیم د  یآموزش   یازهایو توسعه سطح پوشش ن یآموزش ینفوذ برنامه ها بیضر
 تیواج د ص الح   یبوم ریو غ یمازمدرسان توانمند بو یبهره مند یالزم برا  یبسترها جادیاستان ، ا ییاجرا
در س طح   نیمدرس تیدستورالعمل نحوه احراز صالح یاجرا قیدر دوره آموزش کارکنان دولت از طر سیتدر
نظام آموزش کارکنان دول ت   یآموزش یدور ه ها هیلک یاجرا یبرا یزیو برنامه ر یسنج ازیو استان ، ن یمل
و...( ب ا توج ه ب ه     رانیو مد یوعموم ی، فرهنگ خدمتبدو  یهی،توج ی، مشاغل عموم رانیانتصا  مد نی)ح

مف اد   یو انجام اقدامات الزم جهت اجرا یزیاستان ،برنامه ر یاجرائ یدستگاهها یازهایو ن یبخشنامه ابالغ
 یدس تگاهها  یآموزش   یدوره ه ا  یدراستان نظارت بربرگزار یوتحقق اهدا  برنامه جامع اصالح نظام ادار

 تیرعا نهیستاد دستگاه در زم یاز سو یمصو  ساالنه ، ابالغ  یآموزش یاستان بر اساس برنامه ها  یاجرائ
برنام ه   یابیاستاندارد، ارزش یحتوامدرسان ، استفاده از م یرینحوه بکارگ یبرنامه آموزش یفیک یشاخص ها

 ث ر شده ،در نظام آموزش کارمندان دول ت هم راه ب ا س نجش ا     ینیب شیپ یارهایبراساس مع  یآموزش یها
 یآموزش و پژوهش ه ا  تیریاستان در دستور کار مرکز مد یاجرائ یدستگاه ها یآموزش یبرنامه ها یبخش

 ی ی اجرا یومشارکت فعال دستگاه ه ا  یزیاست با برنامه ر دیسازمان قرار گرفته ام نیا ینگر ندهیتوسعه و آ
 ش تر یهرچ ه ب  یتوانمن د  وب القوه   یاس تعدادها  یالزم ش اهد ش کوفائ   یو هم اهنگ  یاستان توام با همکار

 .  میاستان باش یاجرائ یشاغل در دستگاه ها یروهاین

 
 میفه یقاسم میسل

 لیاستان اردب ینگر ندهیتوسعه وآ یمرکز آموزش و پژوهش ها ریمد
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 نگری استان توسعه و آینده های پژوهشمعرفی مرکز آموزش و    
قانون استخدام کشوری برای آم وزش کارکن ان دول ت     ۰۰استان اردبیل براساس ماده  یدولت تیریمرکزآموزش مد

فعالیت خود را آغ از   ۱70۱ای از مرکز تبریز با برگزاری یك دوره آموزش توجیهی )بدو خدمت( از شهریور ماه  بصورت شعبه
ی آموزش بلندمدت خود را ش روع نم ود.   کاردانی اداری و مال رهنفر دانشجو برای دو 73و در مهر ماه همان سال با پذیرش 

توسط معاون محترم رئیس جمهور و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور)س ابق( از   ۱707این مدیریت در سال 
سازمان ام ور   ادغامشعبه به نمایندگی و با استان شدن اردبیل از نمایندگی به مرکز مستقل استانی ارتقاء سطح یافت. بعد از 

ی و استخدامی )سابق( و سازمان برنامه و بودجه )سابق(، مرکز آموزش مدیریت دولتی اردبیل با عنوان مدیریت آموزش ادار
ریزی با استانداری با عن وان   ریزی استان اردبیل و بعد از ادغام سازمان مدیریت و برنامه و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه

 تیریمجددس ازمان م د   یای  و اح یخود ادامه داد وبعداز انتزا از اس تاندار  یزشآمو ریخط تیبه فعال وهشدفتر آموزش و پژ
ه ا و   تی  مأمور ف،ینام داده ، واا رییتغ ینگر ندهیتوسعه وآ یمرکز آموزش وپژوهش ها تیریاستانها به مد یزیوبرنامه ر

 یس ازمان ادار  قی  طراز  یادار یع ال  یش ورا 00/0/۱759م ور  05079۰مص وبه ش ماره   0آن براساس ماده  یها تیفعال
 یخود در خدمت آموزش وتوانمندس از  دیجد یها تیکه هم اکنون با ساختار ومآمور دیو ابالغ گرد هیکشور ته یواستخدام

 باشد. یکارکنان محترم دولت در گستره استان م

 نگری استان توسعه و آینده های پژوهشوظایف مرکز آموزش و 
 اس تان  مس تقر در  یعم وم  و یدولت   های دستگاه رانیمد ضمن خدمت کارکنان و یآموزش یازهاین یبررس مطالعه و -۱

برنامه  و تیریسازمان مد سیپس از ابالغ توسط رئ ها آن و اجرای بیجهت تصو شنهادیو پ استان( یازهای)مطابق ن
 .استان یزیر

  رانیآم  وزش م  د-ال  ف: یه  ا ن  هیزم در م  دت کوت  اه ه  ای آم  وزشس  االنه  یه  ا برنام  ه یاج  را و یزی  برنام  ه ر -0
 .داالستخدامیبدو خدمت کارکنان جد یهیآموزش توج - د یعموم های آموزش -ج یآموزش شغل - 

ضمن خدمت کارکنان دول ت در   های آموزش یبرگزار یمتقاض یخصوص مؤسسات مراکز و بر نظارت و دیتائ ،یبررس -7
 (.ی)اعتبارسنج یابالغ های سیاستچارچو   استان در

ه ژیو یآموزش های دوره یمجر یمراکز آموزش عال شده و تیصالح نییمراکز تع و مؤسسات تیفعال مستمر برنظارت  -۰
 .ها دوره یاخذ گزارشات مربوط به اجرا کارمندان دولت و

 نی ی تع مؤسس ات  و ی ی اجرا ه ای  دس تگاه توس ط   یتخصص و یعموم تیصالح یاستفاده از مدرسان دارا نظارت بر -9
 استان. شده در تیصالح

 .باشد میاجرا  در حالاستان  در سطحکه  و پژوهشی یآموزش های فعالیتو  ها برنامه هیکل یاجرا بر حسننظارت  -6
س ازمان   ه ای  و م دیریت  ه ا  معاونت با هماهنگیخاص استان  یپژوهش یازهاین ییبه منظور شناسا و بررسیمطالعه  -0

 استان. یزیو برنامه ر تیریمد
 یمل ییاجرا های دستگاه و سایراستان  یزیر و برنامه تیریسازمان مد یاز سو یارجاع های و پژوهشنجام مطالعات ا -3

 یاستان و
 .یمل در سطح نگری و آیندهتوسعه  های و پژوهشبا مراکز آموزش  یهمکار -5
 .و کشوراستان  در سطح یعلم شمندانیاند و نظران صاحب یجلب همکار در جهتتالش  -۱7
 یسازمان ها ای مؤسسات و سایر و کشوراستان ها  یزیر و برنامه تیریپژوهش انجام شده به سازمان مد جیارائه نتا -۱۱

 پژوهش ها. جیبه منظور استفاده از نتا یمتقاض
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 آن های کارمندان دولت و اصالحیه معرفی اجمالی نظام آموزش
منظ ور   فصل نه م ق انون م ذکور، ب ه     ییاجرا نامه نییآ 0کشوری و ماده   مدیریت خدمات  قانون 93ماده  یدر اجرا

توس ط   «ییاجرا یها نظام آموزش کارمندان دستگاه»بینش و مهارت کارمندان دولت،   سازی و ارتقاءی سطح دانش، توانمند
ب ه   77/7۱/۱757م ور    ۱37۰/077( در قالب بخشنامه شماره قت)و جمهور سیرئ یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد

شماره  یها هیاصالح یاز مواد آن ط یو متعاقباً برخ دیاجرا ابالغ گرد یالذکر برا فو   مشمول قانون ییاجرا یها گاهتمام دست
، ۱۰/79/۱75۰م ور    37703اطالع ات(،   ی)فن اور  07/۱۱/۱757م ور    ۱۰9755، ۱۰/۱۱/۱750مور   ۱33۱5/50/077
 اصالح شده است. ایقرار گرفته  یبازنگرمورد  00/79/۱756مور   ۱779063و  75/۱0/۱75۰مور   75۰09۰
 

 نکات برجسته بخشنامه و نظام آموزش کارمندان دولت
  ق رار داش ته و ش رکت     نظ ام آموزش ی   اعم از مدیران و کارکن ان( در ش مول ای ن   ) یمانیپتمامی کارمندان رسمی و

مف اد ای ن بخش نامه و نی از دس تگاه      ی آموزشی موضوع این نظام بر اساس ها دورهکارمندان قرارداد کار معین نیز در 
 اجرایی، الزامی است.

 مصو  طی شده توسط کارمندان بر اس اس نظ ام قبل ی آم وزش کارکن ان )موض وع بخش نامه ش ماره          های آموزش
. نح وه احتس ا    اس ت ( و مقررات مربوط، در چ ارچو  ای ن نظ ام قاب ل احتس ا       03/۱0/۱737مور   0099۰/۱79
ی نظام آموزش کارمندان مشخص ها دستورالعملبا این نظام در  ها آنمندان و تطبیق طی شده توسط کار های آموزش
 گردیده است.و ابالغ 

 

 

 های کالن آموزش کارمندان دولت هدف
 های متصدیان مشاغل از طریق توسعه دانش و مهارت  دولتی  خدمات  در ارائه  اثربخشی و کارایی  افزایش -۱
  کارمندان دولت  و مهارت  توانایی دانش  سطح  افزایش  از طریق  دولتی  بخش  انسانی سرمایه   کیفی  ارتقاء سطح -0
 های اسالمی افزایش سطح باور و اعتقادات کارکنان و مدیران نسبت به ارزش -7

 یو اجتماعدر ابعاد مختلف فرهنگی   دولت  کارمندان  عمومی  های آگاهی  توسعه -۰

  مدیریتی  و واایف اه جهت ایفای مؤثر نقش  انو توسعه مدیر  توانمندسازی -9

 های شغلی باالتر برای ارتقاء به رده شغلی  از بعد دانش، مهارت و شایستگی  دولت  کارمندان  سازی آماده -6

 وابط انسانیی انسانی و کرامت انسانی و بهبود رها بر مبنای ارزش سازمانی فرهنگ اسالمی وتوسعه اخال   -0

 روزآمدسازی و ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش معنوی و بصیرتی کارمندان -3
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 راهبردهای آموزش کارمندان دولت

 
 های توانمندسازی و توسعه منابع انسانی با اهدا  راهبردی سازمانی  ایجاد نگرش راهبردی و همسوسازی برنامه 
  تعاملی  -عنوان رویکرد فرآیندی و تعامل بین عناصر فرآیند آموزش به یکپارچگیایجاد 
 های آموزشی و ی ادگیری ب ا نیازه ای آموزش ی ش غلی و س ازمانی و اجتن ا  از         ها و فرصت تناسب بین برنامه ایجاد

 یو تکرار یهای غیرضرور آموزش
 یکارکنان به صورت خودکنترل یو دانش یمهارت ،یماد ،یو رشد معنو یخودساز زهیانگ جادیا 
 آموزش قیاز طر یانسان هیو ارتقاء سرما یساز به توانمند رانیاعتقاد مد سطح باور و ارتقاء 
 های آموزشی و یادگیری در سطوح مختلف ها و فرصت اثربخشی برنامه افزایش 
 های درون و برون سازمانی در تعیین و تأمین خدمات آموزشی از منابع و ارفیت استفاده 
 ها آموزش یالمللی در مدیریت و راهبری فرآیند استانداردهای ملی و بین کاربرد 
 اجراء و ارزشیابی آموزش ینوین مدیریت برا های یها و فناور ها، روش از رویکردها، مدل استفاده 
 های اجرایی براساس توانمندی اجرایی آنها اختیارات مدیریت آموزش به دستگاه واگذاری 
 مدت و کاربردی های کوتاه بر رویکرد آموزش تمرکز 
 یآموزش یها های اجرایی و اخذ بازخورد از عملکرد دوره های آموزشی دستگاه بر فعالیت نظارت 
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 های کارمندان و مدیران ساختار آموزش
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 نظام آموزشی کارمندان دولت

 
 آموزش های توجیهی 

 و تصدی شغل  بدو خدمت

 
 آموزش های شغلی

 
 ویژه کارمندان

استخدام آزمایشی   

 
 ارتقاء شغلی

 
 تمدید قرارداد کار معین

 
 کوتاه مدت خارج از کشور

 
 آموزش های عمومی و فرهنگی

 
 فرهنگی و اجتماعی

 
 توانمندی های اداری

 
 عمومی فناوری اطالعات

 
 آموزش های مدیران

 
 تعالی معنوی مدیران

 
 تعالی حرفه ای مدیران
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  بدو خدمت( و تصدی شغلتوجیهی )های  آموزش -1
  و وا ایف   کارمن دان جدیداالس تخدام ب ا اه دا       گردد که با دو هد ، الف( آشنا ساختن می  اطال  ییها آموزش  به

و  ف ردی    کش وری، حق و     مدیریت خ دمات   استخدامی، کلیات قانون  و مقررات  ، قوانینها آن  خدمت  دستگاه اجرایی محل
)دانش، مه ارت و   یشغل یها ییتوانا جادیاداری،  ( ا و نظام   ایران  المیاس جمهوری  نظام  یکار، قانون اساس  ، محیط شغلی

در ب دو ورود ب ه خ دمت      (یو قرارداد یمانیپ ،ی)رسم داالستخدامیشغل توسط کارمندان جد یتصد یبرا ازینگرش( مورد ن
 است. ها آموزش نیا یمنوط به ط داالستخدامیکارکنان جد ینیگردد. صدور حکم کارگز و اجرا می یطراح

منظ ور   ب ه  اند مواف ییاجرا های دستگاه، نظام آموزش کارمندان دولت هیاصالح ۰ماده  بر اساس نیهمچن

( ۱/9بند ) بر اساسخود،  یکارشناسان مشاغل اختصاص یو کاربرد یشغل یها یستگیو بهبود شا یکارشناس تیارف شیافزا
 تی  ترب یه ا  برنام ه  نیو ت دو  یطراح   شغل بدو خدمت(، نس بت ب ه   یتصد های آموزشنظام آموزش کارمندان )موضوع 

کارمندان بدو استخدام  یآموزش برا یراهبر تهیها در کم برنامه بیاقدام نموده و پس از تصو یکارشناسان مشاغل اختصاص
سال اول  انیحداکثر تا پا یستیکارشناسان با تیترب یها . برنامهندیشغل( آن را اجرا نما رییشغل )در صورت تغ یو بدو تصد

 اجرا شود. دیشغل جد یورود به خدمت افراد و تا شش ماه اول تصد
 

 

 های شغلی آموزش-2
های  آموزش -0 آزمایشی های ویژه کارمندان استخدام آموزش-۱شوند:  های شغلی به چهار دسته تقسیم می آموزش
 ارج از کشورخ مدت کوتاههای  آموزش -۰تمدید قرارداد کار معین  های آموزش -7 ارتقاء شغل

ایج اد دان ش، مه ارت و     منظور بهشود که  می  اطال   هایی آموزش  های ویژه کارمندان استخدام آزمایشی: به آموزش ۱-0
ه ا ب رای تب دیل     و طی این آموزش شود می ارائهنگرش شغلی کارکنان آزمایشی در طول دوران استخدام آزمایشی 

 .است الزامی، رسمی قطعیوضع استخدام آزمایشی به 
 موردنی از دانش، مهارت و نگرش( شغلی )های  شود که توانایی هایی اطال  می های ارتقاء شغلی: به آموزش آموزش -0-0

انجام صحیح واایف ش غل و ارتق اء در ط ول مس یر ش غلی       منظور بهکارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین را 
 ست. ها رداد پیمانی و قرارداد معین کار منوط به طی این آموزشو تمدید قرا ها آننماید و ارتقاء شغلی  فراهم می

های شغلی )دانش،  ایجاد توانایی منظور بهگردد که  می  یی اطال ها آموزش  معین: بهر های تمدید قرارداد کا آموزش -7-0
کارکن ان   گونه اینداد گردد. تمدید قرار برای کارمندان قرارداد کار معین طراحی و اجرا می موردنیازمهارت و نگرش( 

 هاست. منوط به طی این آموزش
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 یو عمومهای فرهنگی  آموزش -3
 شود: می  زیر تقسیم  سه دسته  ی بهو عمومهای فرهنگی  آموزش

 ، معن وی،  اخالق ی   رش د فض ایل   منظ ور  ب ه   شود که می  اطال   هایی آموزش  : به و اجتماعی  های فرهنگی آموزش -۱ -7
 .شود می  ارائه  اداری  و مدیران در نظام  کارمندان  انسانی  روابط   سازی  و بهینه  سازمانی  پذیری  فرهنگ

دان ش، مه ارت و نگ رش      افزایش منظور به  گردد که می  اطال   هایی آموزش  اداری: به  های های توانمندی آموزش -0 -7
 شود. های فردی طراحی و اجرا می اجرایی و یا توانمندی و واایف عمومی دولت و دستگاه مأموریتعمومی مرتبط با 

 
ص ادره از معاون ت توس عه م دیریت و س رمایه انس انی س ازمان م دیریت و          ۱۰/9/۱75۰بر اساس بخشنامه مور  

ویژه کارمن دان اس تخدام آزمایش ی،    ) یشغلآموزشی بدو خدمت،  های دوره توانند میاجرایی  های دستگاهکشور  ریزی برنامه
 توس عه و  ه ای  پژوهشو یا از طریق مرکز آموزش و  رأساًرا فرهنگی و عمومی  های آموزشارتقاء شغلی و تمدید قرارداد(، 

صالحیت شده توس ط س ازمان    تائید مؤسساتآموزش عالی و  مؤسساتها و  و واحدهای استانی، دانشگاه نگری کشورآینده
 ریزی و اجرا نمایند.، برنامهمؤسساتشده برای  تائیدبا توجه به حیطه  ها استانریزی کشور و همدیریت و برنام

 
کارکن ان را در ح وزه    یه ا  یگردد که توانمند اطال  می ییها اطالعات:  به آموزش یهای عمومی فناور آموزش -7 -7

معاون ت   ۱۰/79/۱75۰م ور    30555دهد. براساس بخش نامه ش ماره    اطالعات در سطح عمومی ارتقاء می یفناور
 یزی  ر و برنام ه  تیریکشور )وقت( ب ه س ازمان م د    یزیر و برنامه تیریسازمان مد یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد
(، موض وع بخش نامه   ICDLاطالع ات )  یگانه فناور هفت یها مهارت دیکارکنان دولت با یها، از آنجا که تمام استان
 داالستخدامی، را در سنوات قبل گذرانده باشند و شرط الزم برای افراد جد70/۱۱/۱73۱مور   077000/۱577شماره 

 یها ها توسط دستگاه دوره نیا یبه ادامه برگزار یازیلذا ن باشد، یخصوص م نیالزم در ا تو مهار یداشتن گواه زین
 ریی  خودآموزی نسبت به فراگ قیاز طر دیهای مذکور دارند، با دوره یبه ط ازیکه ن یو کارمندانوجود نداشته  ییاجرا

 .ندیآن اقدام نما
نسبت  07/۱۱/57مور   ۱۰9755به استناد بخشنامه شماره  توانند میاجرایی  های دستگاهبر اساس بخشنامه مذکور،  

 و اداری ک ار ب ا رایان ه    ای حرف ه  های مهارتتحت عنوان  «ج»بند  ۱پیشرفته موضوع کد  ICDLبه تعریف و اجرای دوره 
توسط مراکز  تواند میآموزشی، برای کارکنان خود اقدام نمایند. ارزیابی این دوره  های سرفصلیکی از  عنوان بهساعت(  00) 

 صالحیت شده یا خود موسسه مجری آموزشی انجام شود. تائیدآزمون موجود 
ص الحیت ش ده    تائی د اطالع ات از مدرس ین    آوری ف ن  های دورهبرای برگزاری کلیه  دان مکلفاجرایی  های دستگاه
 استفاده نمایند.
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 های مدیران آموزش -4
بصیرت و   بهبود نگرش  های در زمینه  مدیران یا تعالی معنوی و حرفه  در راستای  گردد که می  اطال   هایی آموزش  به

و اج را   طراحيی « سامانه و برنامه آموزش مدیران»در چارچو    و فنی  ، ادراکی انسانی  یها مهارت  و توسعه افزایی

الزام ی   یا حرف ه  تیریمدت م د  دیانتصا ، ارتقاء و تمد یبرا رانیمد موزشبرنامه آ بر اساسها  آموزش نیا یگردد. ط می
 شوند. می بندی طبقه رانیمد یا حرفه یتعال -  ران،یمد یمعنو یتعال -های مدیران به دو بخش الف . آموزشاست

 

 معرفی سامانه آموزش مدیران 
بند »و  77/۱/۱757مور   ۱37۰/077بخشنامه شماره « 7بند »و  یخدمات کشور تیریقانون مد 96ماده  یدر اجرا

س ط  تو 7066۰/57/077بخش نامه ش ماره    یط   ۱9/۱0/۱757در مور   رانینظام مذکور سامانه و برنامه آموزش مد« ۰/9
 سامانه عبارت است از: نیاز اهم ا یا دهیاست. چک ده)وقت( ابالغ ش جمهور سیرئ یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد

 

 اهداف:
ب ا    آن ان   ه ای  توان ائی   س اختن   و متناس ب   مدیران  و ادراکی  ، انسانی فنی  های ( ارتقاء و تعالی معنوی و توسعه مهارت الف

 . های مدیریتی و ارزشیابی و نقش  ، نظارت، هدایتدهی سازمان،  ریزی برنامه  های در زمینه  آوری و فن  دانش  پیشرفت

 جدید.  های مسئولیت  پذیرش  کارمندان برایو ی ا حرفه  مدیران  ساختن  ( آماده  
 

 سامانه آموزش مدیران
ای و سیاس ی   های اجرایی آموزش و تربیت مدیران حرفه ا ، ساختار و روشمنظور از سامانه آموزش، مجموعه اهد 

 .شود میاست که از طریق آن برنامه آموزش مدیران در سطوح مختلف طراحی و اجرا 
 

 برنامه آموزش مدیران:

ها و اقدامات آموزشی هدفمند است که بر اس اس س امانه آم وزش و اه دا  و راهبرده ای آموزش ی        مجموعه دوره
 شود. مدیران در دو بخش تربیت مدیر و آموزش مدیران طراحی و اجرا می

 

 قبل از انتصاب(:) ۱رانیمدبرنامه تربیت 

پ رورش و توس عه کارشناس ان و م دیران      منظ ور  به  کهشود  می  ای اطال  های آموزشی و توسعه مجموعه برنامه  به
 .شود یمای طراحی و اجرا  های مدیریت حرفه مستعد ارتقاء به پست

 

 حین انتصاب مدیران: های آموزش 

در   ی م دیران ا حرف ه تع الی معن وی و     در راستای  که شود  می  ای اطال  توسعه  های ها و فعالیت مجموعه آموزش  به
، طراح ی و در دوران تص دی پس ت     و فن ی   ، ادراک ی  انسانی  های مهارت  و توسعه بصیرت افزاییو   بهبود نگرش  های زمینه
ها بر اساس سامانه و برنامه آموزش مدیران در طول دوره  . طی این آموزششود ای و سیاسی اجرا می ریتی مدیران حرفهمدی

 .الزامی استای  خدمت مدیریتی مدیران سیاسی و حرفه

                                                                            
 یتیریمد یعموم یها یستگیموظفند شا ییاجرا یها کشور، دستگاه یو استخدام یسازمان ادار 14/11/1396مورخ  1657363بخشنامه شماره « 2-1بند » بر اساس 1

مورخ  11851/93/216شماره  نامه بیموضوع تصو ،ییاجرا یها دستگاه ندهیآ رانیمد تیمندرج در برنامه آموزش و ترب طیشرا بر اساسرا  رانیکارمندان و مد

 مورد سنجش قرار دهند. یابیکانون ارز قیاز طر ،یتیریمد یارتقاء به سطوح بعد ایقبل از انتصاب و  ،یادار یعال یشورا 15/19/1393
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 تعالی معنوی:

معرف ت دین ی و   و سازندگی معنوی برای افراد است که از طریق اف زایش   های خودسازی، رشد اخالقی ایجاد زمینه
 گردد. ها و معرفت دینی به قلب آنان حاصل می ها و دانستنی تعمیق آگاهی

 

 ای: تعالی حرفه

ه ای الزم ب رای    های مدیریتی و شایستگی ها، نقش و توسعه مهارت بصیرت افزاییهای بهبود نگرش و  ایجاد زمینه
 انجام واایف مدیریتی

 

 ای: مدیران حرفه

های مدیریت سیاس ی موض وع    سمت استثناء بههای اجرایی،  دیریتی و سرپرستی دستگاههای م تمامی عناوین پست 
 شوند. ای تلقی می آنان، مدیران حرفه تراز همقانون مدیریت خدمات کشوری و  0۱ماده 

 

 :یاتیعمل یا حرفه رانیمد

ه ا،   ورزشگاه ها، مارستانیمدارس، ب رینظ ییاجرا های دستگاه ییاجرا ای یاتیعمل یآن دسته از واحدها رانیشامل مد
دستگاه را به  ییو نها یو ارائه خدمات اصل تأمین د،یهستند که تول نیمعلول یو مراکز نگهدار یا و حرفه یها، مراکز فن موزه

 عهده دارند.
 

 ای پایه: مدیران حرفه

 سطح همهای مدیریتی  متو س ها آنها، بخشداران و معاونین  شامل روسای ادارات، سرپرستان، روسای گروه 
 

 ای میانی: مدیران حرفه

دولتی، مراکز مس تقل و   مؤسساتو  ها سازمانشامل مدیران کل و معاونین، فرمانداران و معاونین، معاونین روسای  
 سطح های مدیریتی هم سمت

 

 ارشد: ای حرفهمدیران 

 سطح های مدیریتی هم دولتی، مراکز مستقل و سمت مؤسساتو  ها سازمانها، روسای  شامل مدیران عامل شرکت 
 

 کارشناسان در مسیر ارتقای شغلی:

انتخ ا  و انتص ا     07/77/۱757م ور    66۰7/076نام ه ش ماره    تصویب ۰و  7کلیه کارشناسانی که شرایط ماده  
 .ودش میای را داشته و فهرست آنان در بانك اطالعات مدیران دستگاه ثبت شده و یا  مدیران حرفه

 

 دامنه شمول:

پای ه،   گانه سهای در سطوح  قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران حرفه 0۱تمامی مدیران سیاسی موضوع ماده  
ش ورای ع الی    07/7/۱757م ور    66۰7/076نامه شماره  تصویب ۰و  7میانی و ارشد و همچنین کارشناسان موضوع ماده 
  .شود میول سامانه و برنامه آموزش مدیران اداری )موضوع انتخا  و انتصا  مدیران( مشم
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 ای های آموزشی مدیران حرفه برنامه

 ارشد میانی پایه های آموزشی قبل از انتصاب برنامه

 بر اساسهای آموزشی مدیران  دوره
 ها شایستگی

نتایج حاصل از ارزیابی  بر اساس های عمومی مدیریت شایستگی های آموزش
 شود. ها مشخص می در کانون

 های اختصاصی مدیریت شایستگی های آموزش

 ارشد میانی پایه های آموزشی حین انتصاب مدیران برنامه

 56 ۱90 ۱77 های آموزشی تخصصی مدیریت دوره های آموزشی مشترک مدیران دوره

 ۱73 ۱73 56 تعالی معنوی های آموزش

    )دستگاهی(های آموزشی اختصاصی سطح پیشرفته دوره

 

 اجرایی های دستگاهبرنامه آموزش و تربیت مدیران آینده 
ب ر   ی( مبن  یالع ال  )مدال ه  یمق ام معظ م رهب ر    یابالغ   ینظ ام ادار  یکل یها استیس« ۰بند » یاجرا یدر راستا

ن قانو« ۱۱9ماده  -۱۱بند »و به استناد  «رانیدر نصب و ارتقاء مد یبر اخال  اسالم یمبتن یساالر ستهیو شا ییگرا دانش»
 یانسان هیسرما تیریبرنامه مد« 0بند »مقرر در  فیتکل زیو ن شده ادی( قانون 96ماده ) یو در اجرا یخدمات کشور تیریمد

محت رم ب ه    جمه ور  سیتوسط رئ   «ییاجرا های دستگاه ندهیآ رانیمد تیبرنامه آموزش و ترب» ،ینقشه راه اصالح نظام ادار
 ابالغ شده است. 07/۱/۱757مور   967/57/076شماره 

 تعاریف
 ه ای  دس تگاه ای موردنی از   پرورش و توسعه مدیران حرف ه  منظور بههای عمومی مدیریت  فرآیند توسعه شایستگی برنامه:

 اجرایی است.
که ب ه ی ك ف رد     شود میطال  شده از سوی معاونت ا های تعیین ها و نگرش ای از دانش، مهارت به مجموعه شایستگی:

آمیز  موفقیت طور بهدهد تا بتواند واایف مدیریتی را پس از احراز پست مدیریت و یا ارتقاء به سطوح باالتر،  امکان می
 انجام دهد.

ها و ارزی ابی وض ع موج ود اف راد، کمبوده ای       شایستگی بر اساسای است مستند که  نگاره (:Profileنیمرخ شایستگی )
 دهد. های مدیریتی و یا ارتقاء به سطوح باالتر، نشان می هارتی و نگرشی آنان را برای آمادگی پذیرش پستدانشی، م
شده )دولتی و غیردولتی( توسط معاونت هستند که طی فرآیندی رس می و برمبن ای    صالحیت  تائیدمراکز  کانون ارزیابی:
های کارمندان و تعیین میزان توان ب القوه آن ان    معاونت نسبت به ارزیابی شایستگی تائیدها و ابزارهای مورد  شاخص

 نمایند. های مدیریتی اقدام می برای احراز پست
ها، مراک ز   ها، موزه ها، ورزشگاه اجرایی نظیر مدارس، بیمارستان های دستگاهآن دسته از واحدهای سازمانی  واحد عملیاتی:
 ب ه عه ده  خدمات اصلی و نهایی دس تگاه را  و ارائه  تأمینهداری معلولین هستند که تولید، ای و مراکز نگ فنی و حرفه

 دارند.
گیرن د، اط ال     اجرایی که در زمره تعریف واح د عملی اتی ق رار نم ی     های دستگاهبه آن دسته از واحدهای  واحد ستادی:

 .شود می
 0۱های مدیریت سیاسی مندرج در ماده  پست استثناء بهاجرایی  های دستگاههای مدیریتی  تمامی پست ای: مدیریت حرفه

 یقانون مدیریت خدمات کشور
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 7ای حرفه های عمومی مدیران دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی

ای و مدل  ای، توسعه شایستگی عمومی مدیران حرفه های عمومی مدیران حرفه این دستورالعمل، شایستگی بر اساس
 ای معرفی شده است. شایستگی عمومی مدیران حرفه

 
 1های آموزشی کارکنان دولت دستورالعمل نحوه احراز صالحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره

ه ای   مندی از مدرسان واج د ص الحیت ت دریس در دوره    یجاد بسترهای الزم برای بهرهمنظور ا این دستورالعمل، به
 آموزشی کارکنان دولت ابالغ شده است.

 

 نظام آموزش کارکنان دولت های مرتبط بانکات مهم بخشنامه 
 هیس رما  تهیکم هیدییتأ دیبا ،یشغل یها ارتقاء در رتبه یکارکنان برا یآموزش یها در احتسا  دوره ییاجرا های دستگاه (۱

 .ندیموارد اعالم شده در بخشنامه( اخذ نما تیرا )با رعا یانسان
کارکن ان دول ت از    ه ای  آم وزش ارائ ه   یب را  اند مواف صالحیت شده دییو مراکز و مؤسسات تأ ییاجرا های دستگاه (0

 .دارند، استفاده کنند سیتدر تیصالح نامهیکه گواه یمدرسان

ب ر   ،یاس تان  یستاد و واح دها  به تفکیكساالنه خود را  یآموزش یها مشخصات برنامه اند مواف ییاجرا های دستگاه (7
 ه ای  دس تگاه س االنه   یآموزش   یه ا  برنام ه  بیو تص و  هیدستورالعمل ته»شده در  ینیب شیپ یندهایالزامات و فرآ اساس
 هیسرما تهیکم بی، پس از تصو۱۰/۱۱/۱750مور   ۱33۱5/50/077بخشنامه شماره « 0شماره » وستیموضوع پ ،«ییاجرا
کش ور ارس ال    یو اس تخدام  یبه سازمان ادار یابیجهت ارز ،یانسان یرویمقام مسئول ن نیباالتر یدستگاه با امضا یانسان
 .ندینما

 ب ر اس اس   اند مکلف ییاجرا های دستگاه ،یکشورخدمات  تیریفصل نهم قانون مد ییاجرا نامه نییآ 7استناد ماده  به (۰
و در بودج ه   نی ی را تع یمنابع انس ان  یو بهساز یاعتبارات آموزش ،یسرانه ابالغ یها و شاخص یساالنه آموزش یزیر برنامه
 .ندینما ینیب شیدستگاه پ یسنوات
 یاج را  یمورد نظر و ارتقاء اثربخش یها یستگیبر شا یمبتن رانیمد یعموم یتیریمد های آموزش تیبه اهم تیعنا با (9

 یزیر برنامه ،یو استان یسطح مل ییاجرا های دستگاه هیاستاندارد در کل یاستفاده از محتوا و مواد آموزش قیها از طر دوره نیا

آم وزش و   یه ا  تیریو مد یدولت تیریصرفاً بر عهده مرکز آموزش مد یا رفهح رانیمصو  مد یآموزش یها دوره یو اجرا

)مقام ات موض وع م اده     یاسیس رانی، آموزش مدها استان یزیر و برنامه تیریسازمان مد ینگر  ندهیتوسعه و آ یها پژوهش

ب دو   یهیت وج  یش  آموز یه ا  دوره یو اج را  یدولت تیری( بر عهده مرکز آموزش مدیخدمات کشور تیریقانون مد« 0۱»

توس عه و   یه ا  آم وزش و پ ژوهش   یه ا  تیریو م د  یدولت   تیریم د مرکز آم وزش   ،ییاجرا های دستگاهخدمت بر عهده 

  .باشد یم ها استان یزیر و برنامه تیریسازمان مد ینگر ندهیآ

                                                                            
 سازمان اداری و استخدامی کشور 14/11/1396مورخ  1657363بخشنامه شماره  -2

 سازمان اداری و استخدامی کشور 29/18/1397مورخ  464185بخشنامه شماره  -3
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 ها انگیزشی آموزش سازوکارهایهای آموزشی، امتیازات و  نامه یگواه
 
 شوند: می بندی طبقهبه دو دسته زیر   های آموزشی نامه یگواه 

 
 نوع اول های نامه یگواه-۱

 گردد. اعطا می  کنندگان شرکت  به  مدت کوتاه  آموزشی  های ها یا پودمان از دوره  هر یك  در پایان  هایی که نامه یگواه
 

 های نوع دوم نامه یگواه-7 

 شوند.، برخوردار لیسانس فو دیپلم، لیسانس و  از مزایای استخدامی نظیر فو  توانند میکه دارندگان آن  هایی نامه گواهی
 نام ه یو گواه باش د  ی( م  ۱س طح )  ی  پژوهش    یو تخصص   یتخصص ،ینوع دوم: مهارت یآموزش نامهیسطوح گواه -0-۱

 ۰( از نظام آموزش کارمندان دولت حذ  شده است.0سطح ) ی  پژوهش یتخصص

عنوان مدرک  )به یبا ارزش علم یرسم یلیدر صورت دارا بودن مدرک تحصنوع دوم  نامهیگواه یاعطا -0-0

 .است ریپذ هر کارمند امکان یدر طول خدمت برا بار یکصرفاً الزم  طیشرا گری( و دهیپا

اب الغ بخش نامه    خیاز تار ی  پژوهش  یو تخصص یتخصص ،یسطوح مهارت ینوع دوم در تمام یها نامهیصدور گواه -0-7
در آزمون جامع و کس ب حدنص ا     طیرامنوط به شرکت افراد واجد ش ۱۰/۱۱/۱750مور   ۱33۱5/50/077شماره 

 .الزم است ازیامت
 مصو  باشد.  یو فرهنگ یعموم های آموزش تواند ینوع دوم م نامهیاخذ گواه یها برا کل آموزش پنجم كیحداکثر  -0-۰
  .ستینوع دوم قابل احتسا  ن یآموزش نامهیگواه یبدو استخدام برا یهیتوج های آموزش -0-9

                                                                            
 14/11/1392مورخ  18819/92/211اصالحیه نظام آموزش کارمندان دولت به شماره  12ماده  4
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 نوع دوم یها نامهیانواع گواه

 

 سطح یک  ـ پژوهشی  تخصصی  تخصصی  مهارتی مدارک و شرایط اخذ مدرک نوع دوم

 لیسانس فوق دیپلم  متوسطه  دیپلم مدرک تحصیلی پایه

 ساعت  161 ساعت 211 ساعت 211 حداکثر آموزش قابل قبول در یک سال

 ساعت 161 ساعت 211 ساعت 241 حدنصاب ساعات آموزش عمومی و فرهنگی

 ساعت 641 ساعت 811 ساعت 961 حدنصاب ساعات آموزش شغلی/مدیران

 کل ساعات آموزش

 )بدون احتساب سطح قبل(
 ساعت 811 ساعت 1111 ساعت 1211

 ی زمانی حداقل طی آموزش در دوره

 )زمان انتظار( 
 سال 5 سال 5 سال 6

 تحقیقات و پیشنهادها، ابتکارات، مقاالت

 انسانی...()با تأیید کمیته سرمایه 
 ساعت قابل قبول و کسر از کل 211تا 

 دارد دارد دارد آزمون جامع

 یک طرح در زمینه شغلی - - ارائه تحقیق

شدن مزایای اخذ مدرک نوع دوم با  تراز هم

 مدارک دانشگاهی
 کارشناسی ارشد کارشناسی یکاردان
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 نوع دوم: های گواهینامهفرآیند اجرایی صدور 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اجرایی استان یهادستگاهتشکیل پرونده و بررسی توسط 

 دیتائسازمان متبوع جهت بررسی و  سرمایه انسانی ارسال به کمیته

 در شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه

 کشور  یو استخدام یارسال به سازمان ادار

 نفره 1 تهیدر کم یینها دییتأ جهت

در آزمون جامع طیواجدالشراشرکت افراد   

نهایی دیتائ( پس از مدیریت دولتی آموزش)در مرکز    

 شدن در آزمون جامع رفتهیپس از پذ یدولت تیرینوع دوم توسط مرکز آموزش مد نامهیصدور گواه

  یپژوهش یتخصص نامهی( و صدور گواهیو تخصص یسطوح مهارت ی)برا 

 در دستگاه یشغل یدر آزمون جامع و گذراندن طرح پژوهش تیپس از موفق
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 اجرایی های دستگاهمراحل آموزش در 
 
 گردد.ها و تعیین اهدا  میشامل تدوین استراتژی :گذاری سیاستالف( 
گردد. چ ه کس ی بای د آم وزش ببین دن چ ه ن وع         شامل تعیین نوع و مقدار آموزش به تفکیك پرسنل می :نیازسنجی ( 

 و خارج سازمانن آموزشی برای رفع نیاز در داخل
 -۱از:  اند عبارتشامل تمامی اطالعات موجود در یك دوره آموزشی و چگونگی اجرای آن است که  طراحی آموزشی:ج( 

 -6فن اوری آم وزش    -9محتوای آموزش  -۰اهدا  آموزشی  -7های آموزشی  سرفصل -0 یآموزشتعیین عناوین 
 ویژگی مدرسان -5 روش ارزشیابی - 3 کنندگان شرایط شرکت -0روش آموزش 

-و مالک موردنیازبندی اجرا، منابع  ، زمانها روش، کنندگان شرکتدربرگیرنده اهدا ، انتظارات،  ریزی آموزشی:برنامهد( 

 های ارزشیابی است.
م وزش،  قبل از آموزش، ح ین آ ) یآموزشهای های الزم برای اجرای برنامهشامل پشتیبانی مدیریت اجرایی آموزش:ه ( 

 گردد. پس از آموزش( می
ها و اس تانداردهای از قب ل   نتایج آموزش از طریق مالک گیری اندازهشامل  ارزشیابی و پایش و بهبود فرآیند آموزش:و( 

وری و گذاری سازمان در امر آموزش موجب بهبود عملکرد کارکنان و یا افزایش بهره گردد. آیا سرمایهتعیین شده می
 ده استنسازمان ش کارایی
« 7»)من درج در م اده    یو فرع   یاص ل  یارهایآموزش و مع ،یستمیمدل س بر اساس اند مواف ییاجرا های دستگاه
آم وزش،   یابی  پرسشنامه ارز بر اساسآموزش را  ندیفرآ تیفیک یطور کل ساختار آموزش و به ،ییاجرا یندهایبخشنامه(، فرآ

 و اصالحات الزم را انجام دهند. ییقرار داده و نقاط قابل بهبود را شناسا یابیارز مورد خود
( ۱شماره ) وستیپ یانیدر بخش پا ییاجرا های دستگاهآموزش در  یو فرع یاصل یارهایمع یابیپرسشنامه ارز :نکته

 است. دهیدرج گرد ۱۰/۱۱/۱750بخشنامه مور  
الف،  های فرم»ساالنه کارمندان خود را در قالب  یآموزش یها برنامه یمشخصات کل اند مکلف ییاجرا های دستگاه* 
 یانسان هیسرما تهیکم دیی( را پس از تأیو استان یستاد ساالنه مصو  ) یآموزش یها از برنامه یا و نسخه لیتکم«  ، ج و د

کش ور   یو اس تخدام  یمان ادارمقام مسئول آموزش دستگاه، به س از  نیترباال یمتبوع( با امضا یمستقر در سازمان مرکز )
 .ندیارسال نما

 اهم الزامات:

 عمومی و اختصاصی، مدیریتی و عمومی های آموزشرعایت نسبت  -۱
 سازمانی و شغلی با رویکرد مهارتی و کاربردی های آموزشتمرکز بر  -0
 کمیت جای بهتمرکز بر کیفیت  -7
 گردد. با ارزش استخدامی می های گواهینامهکه منجر به اعطای  بلندمدتو یا پودمان های  ها دورهممنوعیت برگزاری  -۰
 ساعت برای کارمندان( ۰7ساعت برای مدیران و  67)شده برای کارمندان و مدیران  بینی پیشرعایت سرانه آموزشی  -9
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 یآموزش فرایند نیازسنجی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ستین یضرور« ب»و « الف» های فرمدر  ریز یآموزش های پودمان و ها دوره ینیب شیپ

 یآم وزش واح دها   دیی  ب ه تأ  دیقبل از اجرا با ها دوره گونه اینمرتبط.  یها و کارگروه یفن یمصو  شورا های دوره -۱
 برسد. یاستان

 و حراست نشیمأمور گز یشغل های رشتهمرتبط با  های دوره -0
 خارج از کشور یآموزش های دورهها و  بورس -7
 یب را  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یتوسط دفتر آموزش مداوم جامعه پزشک ها آنکه مجوز  یهای دوره -۰

 .شود میوزارتخانه صادر  نیدر ا ذیربطشاغالن 

 ساعت آموزش –نحوه محاسبه نفر 
 دوره کنندگانشرکتدر تعداد  هادورههر یك از  میزان ساعت یهاضر حاصلمجموع 

 

 نحوه محاسبه سرانه آموزش کارکنان
 تعداد کل کارکنان برمیتقسآموزشی کارکنان  یهادورهساعت  –مجموع نفر 

 نحوه محاسبه سرانه آموزش مدیران
 تعداد کل مدیران برمیتقسآموزشی مدیران  یهادورهساعت  –مجموع نفر 

 اجرایی یهادستگاهآموزشی ساالنه مورد نیاز کارمندان و مدیران توسط ستاد مرکزی  یهادورهشناسایی 

 صورتبه هادورهی فردی و مشخص شدن قلمرو جغرافیایی اجرای ازسنجیناعالم به واحدهای استانی برای 

 تفکیک مدیران، سرپرستان و کارمندانملی، ستادی و استانی به 

 ی اجرایی استان و تصویب در کمیته اجرایی آموزشهادستگاهالف، ج و د توسط  هایفرم تکمیل 

 مستقر در سازمان مرکزی متبوع()مذکور به کمیته راهبری آموزش  فرم هایارسال 

 الف و اعالم به واحدهای استانی بر اساس فرم ب فرم هایی هادادهاحصاء سهم واحدهای استانی بر مبنای 

 ستگاه اجراییتوسط ستاد د
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 یآموزش یها ثبت نام در دوره ندیفرآ
 یبه صورت فرد یآموزش یها دوره الف( ثبت نام در

 .یبا ذکر کد مل یبر شرکت در دوره آموزش یمتبوع مبن ییدستگاه اجرا ینامه از سو یارائه معرف( ۱-الف
 .ی(آموزش میتقو مهیفرم ثبت نام )ضم لی( تکم0-الف
 میتق و  نی  من درج در ا  یآموزش   یه ا  دوره هیبراس اس مف اد ج دول ش هر     هیش هر  یزی  وار شی( ارائه اص ل ف   7-الف

 ه:مرکز، نزد خزانه به کد شناس یاختصاص IR 077۱7777۰77۱77۰977709667 یبه شماره شبا
  .لیاردب ستانا یزیو  برنامه ر تیریسازمان مد یبنام درآمد  اختصاص  76777۰909۱70977777777777777709

  
 یبه صورت گروه ینام در دوره آموزش ( ثبتب

 یدوره، نس بت ب ه معرف     یمکت و  ض من درخواس ت برگ زار     ای نامه یمواف است ط یمتقاض یی( دستگاه اجرا۱- 
 .دیاقدام نما رانیفراگ

ب ه   میتقو نیمندرج در ا یآموزش یها دوره هیبراساس مفاد جدول شهر ییدوره توسط دستگاه اجرا هی( پرداخت شهر0- 
 :مرک  ز، ن   زد خزان   ه ب  ه ک   د شناس   ه   یاختصاص    IR  077۱7777۰77۱77۰977709667 یش  ماره ش   با 

  لیاستان اردب یزیرو  برنامه  تیریسازمان مد یبنام درآمد  اختصاص   76777۰909۱70977777777777777709
 .دوره یو ارائه آن قبل از برگزار

 ایدوره  هیدستگاه مربوط مواف است شهر شود، یم میتنظ یآنها قرارداد آموزش یکه برا یآموزش یها ( در مورد دوره7- 
 .دهد لیرا تحو یزیوار شیمورد درخواست را براساس مفاد قرارداد پرداخت کرده و ف های دوره
 

 ثبت نام طی( شراج

 رانی( توسط فراگیبا نوع دوره آموزش ی)تناسب شغل مورد تصد یآموزش یها کنندگان در دوره شرکت طیشرا تیرعا (۱-ج
 .است یالزام ییاجرا یها و دستگاه

توسعه  یها آموزش و پژوهش تیریدوره، مد یجهت برگزار دنینام در دوره، در صورت به حدنصا  رس از ثبتپس ( 0-ج
ک ه   ی. در ص ورت دی  نما یمربوطه اع الم م    ییدستگاه اجرا یدوره را به رابط آموزش یاستان، زمان قطع ینگر ندهیو آ

 یاز سو میتقو نیمندرج در ا هیاسترداد شهر ولطبق جد یافتینرسد، وجوه در لیکالس به حدنصا  الزم جهت تشک
 .پرداخت خواهد شد تیریمد

است که مدارک ثب ت ن ام را در موع د     یبا افراد رانیفراگ رشیپذ تیها، اولو کالس تیارف تیبا توجه به محدود( 7-ج
 .ندیمقرر ارائه نما

تع داد   دنیدر صورت وجود تقاض ا و ب ه حدنص ا  رس      یآموزش یها دوره ری، سا شده ینیب شیپ یها عالوه بر دوره( ۰-ج
 .استان برگزار خواهد شد یها از شهرستان كیآنها در محل هر  انیمتقاض

 تیریاست مد یهی. بد باشد یدوره م هیشهر زیمنوط به وار یآموزش یها نام افراد جهت شرکت در دوره ثبت تیقطع( 9-ج
خ ود را پرداخ ت نک رده     هیکه قبل از شروع دوره، شهر یافراد رشیاز پذ ینگر ندهیتوسعه و آ یها آموزش و پژوهش

  .باشند، معذور خواهد بود



 

21 

 انضباطیـ مقررات آموزشی 
از  ییه ا  کنندگان و رابطین محترم آموزش را به بخش جلوگیری از هرگونه مشکالت احتمالی توجه شرکت منظور به

 .میینما یجلب م مدت کوتاه یها مقررات آموزشی دوره
 یه ا  تیلذا غیبت در خصوص مأمور شوند یمأمور از سازمان خود تلقی م عنوان بهکنندگان در طول دوره  کلیه شرکت -۱

 .گردد یاداری مجاز تلقی نم
 است.آموزشی طبق برنامه اعالم شده الزامی  یها تیدر تمامی فعال کنندگان شرکتحضور  -0
نبای د ب یش از    اس ت   نگری توسعه و آینده های پژوهشو  وزشآم مرکزحداکثر غیبت مجاز که تشخیص آن بر عهده  -7

 ساعات آموزشی باشد در غیر این صورت فراگیر حق شرکت در آزمون را نخواهد داشت. ۱7/۱
 :شود میدر موارد زیر غیبت فراگیر موجه محسو   

  برادر و خواهر(. )همسر، فرزند، مادر، پدر، یك درجهفوت بستگان 
 مرکز آموزش مدیریت دولتیو مدارک با تائید  دالیلمترقبه مستند به  حادثه غیر. 

 اعالم خواهد شد. معرفی کنندهاجرایی  های دستگاهکنندگان در پایان دوره به  مجموع ساعات غیبت شرکت -۰
 است.امتیاز  ۱77از  67های آموزشی  ها یا پودمان دوره ی برای همهحداقل نمره قبولی  -9

 

 

 بط صدور گواهینامه پایان دورهمقررات و ضوا
دوره آموزش ی   زم ان  م دت شرکت در آزمون پایان دوره آموزشی، منوط به حضور منظم فراگیران در کالس، مط ابق   -۱

 .باشد می

از سوی مدرس بر اس اس ض وابط آموزش ی     شده ارائه حضوروغیا ، لیست ها کالسمبنای میزان حضور فراگیر در  :توجه
 باشد. مرکز می

 مجاز در کالس، موجب حذ  فراگیر از دوره خواهد شد. ازحد بیشغیبت  :توجه
 توانند میآموزشی که در زمان مقرر، موفق به شرکت در آزمون پایان دوره نشوند، تنها در موارد زیر  های دورهفراگیران  -0

 با ارائه درخواست، در آزمون مجدد شرکت نمایند:

 فراگیر یك درجهفوت بستگان -0-۱
 اداری با ارائه نامه از رئیس دستگاه محل خدمت مأموریتاعزام به  -0-0

روز پس از تاریخ برگزاری آزمون اصلی خواهد ب ود،   ۱9برگزاری آزمون مجدد برای فراگیران مشمول، حداکثر طی  توجه:
 واهد شد.بدیهی است چنانچه درخواست فراگیر در مهلت تعیین شده به مرکز ارسال نشود، فراگیر از دوره حذ  خ

نسبت به  اند موافتحقیق( برای ارزشیابی دوره تعیین شده باشد، فراگیران ) یعملدر مواردی که از سوی مدرس، کار  -7
 تحویل کار عملی در مهلت تعیین شده از سوی مدرس، اقدام کنند.

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

 67مجاز غیبت نداشته باش ند و ح داقل    ازحد بیشگواهینامه دوره آموزشی صرفاً برای فراگیرانی صادر خواهد شد که  -۰
 کسب کنند. را( دوره یا کار عملی )تحقیق درصد امتیاز آزمون پایان
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 14۴1در سال  یآموزش یها دوره هیشهر
 ت ه یکم 76/7۱/۱۰7۱، براساس مص وبه جلس ه م ور     ۱۰7۱در سال  یها و تعرفه خدمات آموزش دوره هیشهر زانیم

 :شود یاعالم م ریشرح جدول ز و کمك، به هیشهر نییتع
 

 14۴1های آموزشی در سال  دوره هیشهرالف( 

 عنوان دوره ردیف
 میزان شهریه

 )ریال به نفر ساعت(

 09٫777 بدو خدمتتوجیهی  ۱

0 
اطالعات و  یفناور ،یعموم یها ی)توانمند یعموم

 (یو اجتماع یفرهنگ
777/۱۱7 

 777/۱77 (ی)مشاغل عموم یشغل 7

 777/007 مدیران ۰
 

مرک ز آم وزش و    یاز س و  یاعالم   یه ا  هیبه ش هر  فیدرصد تخف 09 ییبه دستورالعمل اجرا تیبا عنا تبصره :

 ه خواهد شد .داد ینگر ندهیتوسعه وآ یپژوهشها
 

 مدرس تیترب یها دوره هیو شهر تیصالح نییتعرفه تعب( 

 باشد: جدول زیر می به شرحهای مربوط به تعیین صالحیت مدرسان،  تعرفه

 شرح خدمت ردیف
 تعرفه )به ریال(

 توضیحات
 الکترونیکی زنده )الیو( حضوری

۱ 
مدارک و  یپرونده و بررس لیتشک

 انیمستندات متقاض
 تمامی متقاضیان ۱٫097٫777

 ساعت 70حداکثر  777/009 777/777 ۰97٫777 (مدرس )هر نفرساعت تیترب دوره 0

 0٫977٫777 یمدرس نامهیگواه صدور 7
/الف( ۰فقط مشموالن تبصره بند )
 سیتدر تیدستورالعمل نحوه احراز صالح

 - 0٫977٫777 یاعتبار مدرس دیتمد ۰

 

مش مول   انیج دول ف و (، ص رفاً از متقاض      7 فی  )موض وع رد  یمدرس نامهیتعرفه مربوط به صدور گواه تبصره:

 یت  یدر رش ته عل وم ترب   یلیمعلمان، دارندگان مدارک تحص   ،یعلم أتیه ی، شامل: اعضا«/الف دستورالعمل۰تبصره بند »
و  صینظر، در صورت تشخ افراد صاحب ریو سا یجو خار یاز مراجع معتبر داخل یمدرس نامهی(، دارندگان گواهها شیگرا هی)کل
که ملزم  یانی. متقاضگردد یم افتیدر شوند، یمدرس معا  م تیترب یها از دوره یشبخ ایمرکز، که از شرکت در تمام  دییتأ

 .باشند یبند، معا  م نیمدرس هستند، از پرداخت تعرفه موضوع ا تیترب یها دوره نیعناو یبه شرکت در تمام
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 یا حرفه رانیمد یعموم یها یستگیتوسعه شا یها دوره هیو شهر یابیارز یها تعرفه کانون  -ج

 
 توضیحات ریال( تعرفه )به عنوان ردیف

 های ارزیابی کانون ۱
 تا ۱907770777
0009770777 

به ازای هر فرد و با توجه به 
 ها و نوع گزارش تعداد شایستگی

0 
های  های توسعه شایستگی دوره

 ای عمومی مدیران حرفه
 های مدیران مطابق دوره 7970777

 
 تیها، با توجه به وض ع  جدول فو ( در استان ۱ فی)موضوع رد یابیارز های کانون یاجرا هیتعرفه پاتبصره: 
 .باشد ریمتغ الیر 0009770777تا  ۱707770777از  تواند یم ،یاستان ییاجرا یها دستگاه یاعتبار

 
 

 

 تذکرات مهم

توس عه و   یه ا  آم وزش و پ ژوهش   رانیم د  صیبه تش خ  ،یآموزش یها کالس در دوره لیتشک یحدنصا  الزم برا -۱
 خواهد شد. نییها، تع استان یزیر و برنامه تیریسازمان مد ینگر ندهیآ
ب ا توج ه ب ه     توانن د  یه ا م    استان یزیر و برنامه تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یها آموزش و پژوهش رانیمد -0

ب دو خ دمت،    یهیت وج  یآموزش   یه ا  دوره هیخود در ش هر  صیبه تشخ ،ییاجرا یها دستگاه یمنابع اعتبار تیوضع
حداکثر تا  ران،ی( و مدی)مشاغل عموم ی(، شغلیاعو اجتم یاطالعات و فرهنگ یفناور ،یعموم یها ی)توانمند یعموم
درصد،  99حداکثر تا  ،یا حرفه رانیمد یعموم یها یستگیمدرس و توسعه شا تیترب یها دوره هیدرصد، و در شهر 97

 .ندیمنظور نما شیافزا ایکاهش 
، ۱3/73/۱757مور   079۰5/077و بخشنامه شماره  77/7۱/۱757مور   ۱37۰/077بخشنامه شماره  9استناد بند به  -7

از  یهمراه داشتن و استفاده از منابع مص و  )ابالغ    ،یآموزش یها دوره ازیمورد ن یآموزش یدرخصوص مواد و محتوا
است  یها الزام دوره انیو مجر رانیفراگ ی، براکشور( یو استخدام یو سازمان ادار یدولت تیریطر  مرکز آموزش مد

 .گردد یهمان دوره اضافه م هیبه شهر شود، یم هیته انیها که توسط مجر از دوره كیمنبع مصو  هر  هیته نهیو هز
در  ش ود،  یبرگزار م   یکه به صورت اختصاص یدولت ییاجرا یها ها و دستگاه مورد درخواست سازمان یها دوره هیشهر -۰

 رانیم د  صیها، به تش خ  و در شهرستان باشد یمذکور )مندرج در جدول فو ( م یها دوره هیمرکز استان، برابر با شهر
درص د   97ت ا   توان د  یها، حداکثر م   استان یزیر و برنامه تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یها آموزش و پژوهش

 .ابدی شیافزا
ها  شهرستان ایدر مرکز استان  یکه به صورت اختصاص یردولتیغ یمحل یها مورد درخواست سازمان یها دوره هیشهر -9

ها،  استان یزیر و برنامه تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یها آموزش و پژوهش رانیمد صیبه تشخ شود، یبرگزار م
 است. شیدرصد قابل افزا ۱77حداکثر تا 
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 ن ه یش امل هز  ،یعم وم  یه ا  مصو  دوره هیاطالعات، برابر شهر یفناور یآموزش یها دوره یاعالم شده برا هیشهر -6
آزم ون ه ر مه ارت ت ا      یبرگزار نهیهز د،یآ یکه صرفاً آزمون به عمل م یدوره و اخذ آزمون است. در موارد یبرگزار
 خواهد بود. الیر ۰970777سقف 

 ش ود،  م ی  برگ زار ( …و  LMSس امانه   قی  از طر ،یک  ی)الکترون یرحضوریصورت غ که به یآموزش یها دوره هیشهر -0
ب ه   رگ ذار، یعوام ل تأث  ریمحتوا، نوع دوره، گستره مخاطبان و س ا  دیتول یگرفته برا صورت یها نهیهز زانیبراساس م

ه ا،   اس تان  یزیر و برنامه تیریسازمان مد سید رئییو تأ ینگر ندهیتوسعه و آ یها آموزش و پژوهش رانیمد صیتشخ
 خواهد شد. افتیمحاسبه و در

کنن ده )ط ر     درخواس ت  ی ی و با استفاده از امکانات دستگاه اجرا یکه به صورت اختصاص یآموزش یها در مورد دوره -3
ه ا   اس تان  یزیر و برنامه تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یها آموزش و پژوهش رانیمد شود، یقرارداد( برگزار م

درص د   67از امکانات دستگاه مربوط، ح داکثر ت ا    یریگ بهره یزابه ا نامه،یا حفظ حق نظارت و صدور گواهب توانند یم
 :ندیاعمال نما ر،یشرح ز به فیتخف

 
 
 
 

 درصد قابل کاهش از کل مبلغ قرارداد امکانات در اختیار ردیف

 %21 فضای آموزشی 1

 %5 پذیرایی 2

 %5 لوازم مصرفی 3

 %31 التدریس حق 4
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 است: ریبه شرح ز ،یآموزش یها کنندگان در دوره شرکت هیاسترداد شهر طیشرا -5
 

 مبلغ قابل استرداد علت استرداد ردیف

 % مبلغ شهریه57 واجد شرایط نبودن داوطلب ۱

 % اضافه پرداختی۱77 اضافه پرداختی توسط داوطلب 0

 شود. % میزان شهریه کسر و مابقی مسترد می07تا  روز تا برگزاری دوره ۱9انصرا  داوطلب بیش از  7

 شود. % میزان شهریه کسر و مابقی مسترد می77تا  روز تا برگزاری دوره ۱9انصرا  داوطلب کمتر از  ۰

 قابل استرداد نیست. انصرا  داوطلب پس از شروع دوره 9

 % مبلغ شهریه۱77 عدم تشکیل دوره 6

 
توس عه و   یه ا  آم وزش و پ ژوهش   رانیج دول ف و ، م د    ۰و  7 یه ا  فی  مبلغ قابل استرداد در رد صیمرجع تشخ

در پش ت ف رم    ه،یاس ترداد ش هر   طیاست ش را  ی. ضرورباشند یها م استان یزیر و برنامه تیریسازمان مد ینگر ندهیآ
 کنندگان برسد. شرکت هیدرج و به اطالع کل یآموزش یها نام دوره ثبت
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 اهی آموزشی جداول دوره
 دمریان کارکنان و 
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 کارمندان دولت یآموزش یها مشخصات دوره

 توجیهی بدو خدمت یآموزش یها دوره -1

 توجیهی بدو خدمت یآموزش یها دوره

 عنوان پودمان/ دوره ردیف
 زمان مدت

 ساعت()
 مالحظات

  ۱0 ایران آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسالمی ۱

 مجری دستگاه محل خدمت 6 و ساختار اداری دستگاه محل خدمت ها مأموریتآشنایی با  0

  ۱6 قانون مدیریت خدمات کشوری 7

  ۱0 در سازمان مؤثرو ارتباطات  سازمانی فرهنگ ۰

  ۱0 مسئلهکار تیمی و حل  9

  ۱0 های اسالمی در نظام اداری مبتنی بر آموزه ای حرفهاخال   6

  یك ماه کارورزیدوره  -

 
 :های مهم یادآوری

 این صورت ری. در غشود یساعت محاسبه م 07 یآن بر مبنا هیها توسط مرکز، شهر دوره نیکل ا یبرگزار در صورت - ۱
توس ط دس تگاه    زی  آن ن نام ه یمحل خدمت خواهد ب ود و گواه  ییمجموعه توسط دستگاه اجرا نیدو ا فیرد یاجرا
 ساعت صادر خواهد شد. 6۰ یدوره بر مبنا نامهیو گواه هیمربوط صادر خواهد شد و شهر ییاجرا

 الزامی است. ها یو قرارداد الورود دیکارکنان جد یها برا این دوره یط -0

بینی ش ده مل زم ب ه     های آموزشی پیش ها کارمندان جدیداالستخدام عالوه بر طی دوره دوره نیبخشنامه ا 9طبق بند  -7
بای د دوره آم وزش    ای ن ص ورت  باش ند. در غی ر    م ی « آم وزش ق رآن ک ریم   »ه گواهی گذراندن دوره آموزشی ارائ

ه ای   )دوره 7۱/7/۱733مور   77۰70/۱/077 موضوع بخشنامه شماره« و روخوانی قرآن کریم خوانی روان»

 آموزشی فرهنگی و اجتماعی( را طی نمایند.
های آموزشی پیش بینی شده و کسب امتیاز الزم به مدت یك ماه  راندن دورهکارمندان جدیداالستخدام باید پس از گذ -۰

چك لیست مربوط طی نماین د و در   بر اساسریزی و نظارت دستگاه در واحدهای مختلف  دوره کارورزی را با برنامه
 شوند. این بند نمی های کارورزی را ارائه کنند. کارکنان قراردادی مشمول ها و آموخته پایان دوره گزارشی از فعالیت

درصد از کل نمره آزمون را کس ب نماین د و دوره ک ارورزی ی ك      67کنندگان در دوره آموزش توجیهی که  به شرکت -9
این بخشنامه را بگذراند، گواهی نامه طی دوره توجیهی اعطا خواه د ش د ک ه دارن دگان آن     « 0بند »ماهه موضوع 

 مند شوند. های اجرایی بهره دستگاه ارمنداننظام آموزش ک ۱0اده م ۱-7توانند از مزایای مندرج در جدول  می
و  تیریمعاونت توسعه م د  یامور توسعه منابع انسان سیرئ ۱0/70/۱75۱مور   77050/5۱/00۱نامه شماره  بر اساس -6

ص رفاً   یدوره آموزش   نی، ابدو خدمت ی)وقت(، با توجه به فلسفه و اهدا  دوره آموزش جمهور سیرئ یانسان هیسرما
 اجرا شود. یصورت حضور به دیبا
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 های آموزشی شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( دوره -2

 حساب و حسابرس های شغلی حسابدار، ذی رشته

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  ۱/۱7 ۱0 ها کلیه پست آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن ۱

  0/۱7 ۰ ها کلیه پست قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی 0

  7/۱7 3 ها کلیه پست ای های سرمایه قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملك دارایی 7

  ۰/۱7 ۱6 ها کلیه پست قانون مدنی ۰

  9/۱7 3 ها کلیه پست های دولتی قوانین مالی شرکت 9

  6/۱7 77 ها کلیه پست حسابرسی دولتی 6

  0/۱7 07 ها کلیه پست آشنایی با قانون محاسبات عمومی 0

  3/۱7 ۱6 ها کلیه پست درآمدها و انواع آن 3

  5/۱7 70 ها کلیه پست ( و کاربرد آن در امور مالیMISهای اطالعاتی مدیریت ) سیستم 5

  ۱7/۱7 6 ها کلیه پست صنعتیبندی آنها در حسابداری  هزینه و طبقه ۱7

  ۱۱/۱7 0۰ ها کلیه پست (۱حسابرسی ) ۱۱

  ۱0/۱7 0۰ ها کلیه پست (0حسابرسی ) ۱0

  ۱7/۱7 7۰ ها کلیه پست حسابرسی مالیاتی ۱7

  ۱۰/۱7 0۰ ها کلیه پست مصاحبه در حسابرسی عملیاتی ۱۰

  ۱9/۱7 0۰ ها کلیه پست حسابداری مالیاتی ۱9

  ۱6/۱7 ۱0 ها کلیه پست قانون تجارت ۱6

  ۱0/۱7 3 ها کلیه پست مراحل تهیه و تنظیم بودجه ۱0

  ۱3/۱7 0۰ ها کلیه پست اصول حسابداری ۱3

  ۱5/۱7 6 ها کلیه پست یابی سفارش کار در حسابداری صنعتی آشنایی با هزینه ۱5

  07/۱7 6 ها کلیه پست ای در حسابداری صنعتی یابی مرحله آشنایی با هزینه 07

  0۱/۱7 6 ها کلیه پست آشنایی با نقطه سر به سر در حسابداری صنعتی 0۱

  00/۱7 ۱0 ها کلیه پست حسابداری دولتی اعتبارات هزینه 00

  07/۱7 ۱0 ها کلیه پست ای های سرمایه حسابداری دولتی اعتبارات تملك دارایی 07

  0۰/۱7 6 ها کلیه پست قانون نحوه انتشار اورا  مشارکت 0۰

  09/۱7 3 ها کلیه پست قانون انتشار اسناد خزانه و اورا  قرضه 09

  00/۱7 6 ها کلیه پست مقررات اعتبارات اسنادی 06

  03/۱7 3 ها کلیه پست ها نامه مالی و معامالتی دانشگاه آیین 00

  05/۱7 6 ها کلیه پست قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 03

  77/۱7 6 ها کلیه پست عوارضقانون تجمیع  05

  7۱/۱7 3 ها کلیه پست قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 77

  70/۱7 ۱0 ها کلیه پست محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 7۱

  77/۱7 3 ها کلیه پست (۱بینی ) ریزی و پیش ریزی، برنامه تلفیق بودجه 70

  7۰/۱7 3 ها کلیه پست (0بینی شناور ) ریزی و پیش بودجه 77
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  79/۱7 ۱6 ها کلیه پست (7حسابداری مدیریت استراتژیك ) 7۰

  76/۱7 3 ها کلیه پست ریزی کاربرد اطالعات عملکردی در نظام بودجه 79

  70/۱7 ۱6 ها کلیه پست حسابداری پروژه 76

  73/۱7 ۱0 ها کلیه پست عملیاتی ریزی بودجه 70

  75/۱7 ۱0 ها کلیه پست آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 73

  ۰7/۱7 ۱6 ها کلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 75

  ۰۱/۱7 3 ها کلیه پست تنظیم قراردادها ۰7

  ۰0/۱7 ۱6 ها کلیه پست های مستقیم قانون مالیات ۰۱

 5۰-75 ۱6 ها کلیه پست بخش عمومیحسابداری  ۰0
 75۰09۰بخشنامه شماره 

 75/۱0/۱75۰مور  

 

 

 یکارشناس وکاردان امور ادار یشغل یها رشته

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  ۱/۱۱ ۱0 ها کلیه پست سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه )اتوماسیون اداری( ۱

  0/۱۱ 3 ارزشیابی کارکنان عملکرد کارکنانارزشیابی  0

  7/۱۱ ۱6 حقو  مزایا های مستقیم قانون مالیات 7

  ۰/۱۱ 07 ها کلیه پست اصول و مفاهیم سازماندهی ۰

  9/۱۱ 07 امور رفاهی اصول بیمه 9

  6/۱۱ 77 ها کلیه پست کاربرد آمار در امور اداری 6

  0/۱۱ ۱0 امور رفاهی ها( و دستورالعملامور رفاهی کارکنان )قوانین، مقررات  0

  3/۱۱ ۱0 ها کلیه پست قانون کار و تأمین اجتماعی 3

  5/۱۱ ۱0 امور رفاهی های اشخاص بیمه 5

  ۱7/۱۱ 3 بازنشستگی و وایفه آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وایفه ۱7

  ۱۱/۱۱ ۱0 ها پستکلیه  های اداری سازی مکاتبات و نوشته خالصه ۱۱

  ۱0/۱۱ 0۰ ها کلیه پست ریزی نیروی انسانی اصول و مبانی برنامه ۱0

  ۱7/۱۱ 70 ها تشکیالت و روش ها ها و روش سیستم ۱7

  ۱۰/۱۱ ۱0 ها کلیه پست گیری آن رضایت شغلی و چگونگی اندازه ۱۰

  ۱9/۱۱ ۱0 حقو  و مزایا آشنایی با نظام حقو  و دستمزد ۱9

  ۱6/۱۱ 7۰ بندی مشاغل طبقه های اجرایی آن ها و دستورالعمل نامه بندی مشاغل، آیین آشنایی با طرح طبقه ۱6

  ۱0/۱۱ ۱0 ها کلیه پست قوانین و مقررات استخدامی ۱0

  ۱3/۱۱ ۱0 ها کلیه پست نویسی در امور اداری گزارش ۱3

  ۱5/۱۱ 6 امور آموزش کارکنان آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت ۱5

  07/۱۱ 77 بندی مشاغل طبقه ارزیابی کار و زمان 07

  0۱/۱۱ 0۰ ها کلیه پست مبانی مدیریت اسناد 0۱
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  00/۱۱ 07 ها کلیه پست تجزیه و تحلیل اداری 00

  07/۱۱ 07 آموزش کارکنان امور ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان برنامه 07

  0۰/۱۱ 6 بندی مشاغل طبقه طرح ارزشیابی مشاغل خاص 0۰

  09/۱۱ 6 ها تشکیالت و روش ها )با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری( قوانین و مقررات تشکیالت و روش 09

  06/۱۱ ۱0 ها کلیه پست نگارش و مکاتبات اداری  آیین 06

  00/۱۱ ۱0 ها کلیه پست ارتباطات سازمانی 00

03 
آشنایی با راهبردها، فناوری اطالعات و [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] خدمات اداری )فصل اول، دوم و پنجم(
  - ۰ ها کلیه پست

05 
ورود به خدمت و توانمندسازی کارکنان )فصل [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] ششم، هفتم، هشتم و نهم(
  - ۰ ها کلیه پست

77 
آشنایی با نظام پرداخت حقو  و مزایا [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] )فصل دهم و پانزدهم(
  - ۰ ها کلیه پست

7۱ 
های اجرایی آشنایی با ساختار سازمانی دستگاه[آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 
 ] خدمات کشوری )فصل چهارم و چهاردهم(کشور و شوراهای مندرج در قانون مدیریت 

  - ۰ ها کلیه پست

70 
آشنایی با نظام تأمین اجتماعی و [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] بازنشستگی کارکنان )فصل سیزدهم(
  - ۰ ها کلیه پست

77 
آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری )آشنایی با حقو  مردم و اربا  رجوع در 

 ] اداری )فصل سوم(نظام 
  - ۰ ها کلیه پست

7۰ 
آشنایی با نظام مدیریت ارزیابی عملکرد [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] )فصل یازدهم(
  - ۰ ها کلیه پست

79 
آشنایی با حقو  و تکالیف کارکنان و [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ]مقررات انضباطی )فصل دوازدهم و پانزدهم(
  - ۰ ها کلیه پست

 
 

 یکارشناس وکاردان روابط عموم یشغل  یها رشته

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  ۱/۱0 0۰ مدیر و معاون روابط عمومی  -پژوهش و افکارسنجی شناخت افکار عمومی ۱

  0/۱0 ۱0 عمومی ارتباط مردمی روابط -مدیر و معاون روابط عمومی ارتباطات مردمی 0

  7/۱0 ۰3 عکاسی و فیلمبرداری -سمعی و بصری برداری در روابط عمومی عکاسی و فیلم 7

  ۰/۱0 7۰ فیلمبرداری  -سمعی و بصری ارتباطات تصویری در روابط عمومی ۰

  9/۱0 ۰6 چاپ و نشر تکنولوژی چاپ و نشر 9

 تبلیغات در روابط عمومی 6
 روابط عمومی -رسانی اطالع  -تبلیغات
 مدیر و معاون روابط عمومی  -

77 6/۱0  

  0/۱0 0۰ ها کلیه پست هنر خو  نوشتن در روابط عمومی 0

  3/۱0 0۰ تشریفات  -ها و مراسم امور همایش  -تبلیغات اصول و آدا  تشریفات 3

  5/۱0 0۰ آرشیو آرشیو در روابط عمومی 5
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  ۱7/۱0 0۰ مدیر و معاون روابط عمومی استراتژی و مدیریت استراتژیك در روابط عمومی ۱7

  ۱۱/۱0 0۰ مدیر و معاون روابط عمومی روابط عمومی و توسعه ۱۱

  ۱0/۱0 ۱0 ها کلیه پست فرمانی در روابط عمومی پاسخگویی و مشتری ۱0

 روش تحقیق در روابط عمومی ۱7
  -مطالعات و تحقیقات اجتماعیامور 

 روابط عمومی -افکارسنجی
70 ۱7/۱0  

  ۱۰/۱0 0۰ ها کلیه پست رویکردهای نوین در روابط عمومی ۱۰

  ۱9/۱0 ۰7 ها کلیه پست ( در روابط عمومیITکاربرد اینترنت و فناوری ) ۱9

  ۱6/۱0 77 ریزی مسئول برنامه  -مدیر و معاون روابط عمومی ریزی استراتژیك در روابط عمومی برنامه ۱6

 ها ها و گردهمایی مدیریت همایش ۱0
 برگزاری مراسم  -مسئول امور تبلیغات

 امور تشریفات  -
۱3 ۱0/۱0  

  ۱3/۱0 ۱0 ها کلیه پست نویسی در روابط عمومی اصول گزارش ۱3

  ۱5/۱0 0۰ روابط عمومی -برگزاری مراسممسئول   -تبلیغات اصول و فنون تبلیغات و دفتر تبلیغاتی در روابط عمومی ۱5

 انتشارات در روابط عمومی 07
  -امور مطبوعات -انتشارات

 مسئول نشریه -چاپ و نشر روابط عمومی
77 07/۱0  

 اصول و مبانی ارتباط جمعی 0۱
  -امور مطبوعاتی -روابط عمومی

 ها ارتباط با رسانه
0۰ 0۱/۱0  

 00/۱0 ۱6 معاون روابط عمومیمدیر و  مدیریت روابط عمومی 00
 
 

 ای در روابط عمومی ارتباطات رسانه 07
  -امور مطبوعاتی -ها ارتباط با رسانه

 سمعی و بصری
7۰ 07/۱0  

 عکاسی خبری 0۰
  -گزارشگر و خبرنگار -سمعی و بصری

 امور عکاسی و فیلمبرداری
9۰ 0۰/۱0  

  09/۱0 77 ها پستکلیه  های روابط عمومی مبانی، اصول و نظریه 09

  06/۱0 0۰ ها کلیه پست شناسی در روابط عمومی مخاطب 06

  00/۱0 7۰ گزارشگر و خبرنگار -ها ارتباط با رسانه -انتشارات خبرنویسی در روابط عمومی 00

 مصاحبه خبری 03
 -خبرنگار و گزارشگر -انتشارات

 امور مطبوعاتی -ها ارتباط با رسانه 
0۰ 03/۱0  

  05/۱0 07 روابط عمومی -بانك اطالعات رسانی مبانی اطالع اصول و 05

  77/۱0 ۰9 تبلیغات -انتشارات آرایی گرافیك و صفحه 77

 های ارتباطی تحلیل محتوی پیام 7۱
 تحقیقات اجتماعی -پژوهش و افکارسنجی

 امور مطالعات -
۰6 7۱/۱0  

 اقناع و تبلیغ 70
 روابط عمومی -تبلیغات

 روابط عمومیمدیر و معاون  -
۱0 70/۱0  

  77/۱0 77 مترجم ترجمه ساده متون خبری 77

  7۰/۱0 07 مترجم شنود صوتی و تصویری 7۰
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 کارشناس و کاردان حقوقی یشغل یها رشته

 مالحظات کد دوره تعسا عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  ۱/۱۰ 3 ها کلیه پست مناقصات()کلیات و قانون برگزاری  ۱قوانین و مقررات معامالت دولتی  ۱

  0/۱۰ 6 ها کلیه پست )مقررات کیفری ناار بر معامالت دولتی( 0قوانین و مقررات معامالت دولتی  0

  7/۱۰ 6 ها کلیه پست )تضمینات در معامالت دولتی( 7قوانین و مقررات معامالت دولتی  7

  9/۱۰ 3 ها کلیه پست غیرمنقول دولتی()اموال منقول و  ۱قوانین و مقررات امول دولتی  ۰

  6/۱۰ 6 ها کلیه پست )جرایم علیه اموال دولتی( 0قوانین و مقررات امول دولتی  9

  0/۱۰ 6 ها کلیه پست )داوری و صلح اموال عمومی و دولتی( 7قوانین و مقررات امول دولتی  6

  3/۱۰ 3 ها کلیه پست های اجرایی با یکدیگر حل و فصل اختالفات حقوقی دستگاه 0

  5/۱۰ 3 ها کلیه پست آشنایی با قانون کار 3

  ۱7/۱۰ 6 ها کلیه پست )بیمه اجباری تأمین اجتماعی( ۱حقو  تأمین اجتماعی  5

  ۱۱/۱۰ 0 ها کلیه پست )بیمه حر  و مشاغل آزاد( 0حقو  تأمین اجتماعی  ۱7

  ۱0/۱۰ 7 ها پستکلیه  های مکمل( )بیمه 7حقو  تأمین اجتماعی  ۱۱

  ۱7/۱۰ ۰ ها کلیه پست )بیمه خدمات درمانی( ۰حقو  تأمین اجتماعی  ۱0

۱7 
 9حقو  تأمین اجتماعی 

 )قوانین و مقررات بازنشستگی کشوری(
  ۱۰/۱۰ 3 ها کلیه پست

  ۱9/۱۰ 0 ها کلیه پست )بیمه بیکاری( 6حقو  تأمین اجتماعی  ۱۰

  ۱6/۱۰ 3 ها کلیه پست (۱اساسی )قانون  ۰۰های کلی اصل  سیاست ۱9

  ۱0/۱۰ 3 ها کلیه پست (0قانون اساسی ) ۰۰های کلی اصل  سیاست ۱6

  ۱3/۱۰ 3 ها کلیه پست (7قانون اساسی ) ۰۰های کلی اصل  سیاست ۱0

  ۱5/۱۰ 3 ها کلیه پست ریزی کشور ریزی و بودجه اصول و مقررات حاکم بر نظام برنامه ۱3

  07/۱۰ 3 ها کلیه پست ساالنهقانون بودجه  ۱5

  07/۱۰ ۱0 ها کلیه پست قوانین و مقررات استخدام کشوری 07

  77/۱۰ 6 ها کلیه پست المللی گذاری بین قراردادهای سرمایه  -المللی قراردادهای بین 0۱

  7۱/۱۰ ۱7 ها کلیه پست های مستقیم( )مالیات ۱حقو  مالیاتی  00

  70/۱۰ 3 ها کلیه پست های غیرمستقیم و عوارض( )مالیات 0حقو  مالیاتی  07

  77/۱۰ 6 ها کلیه پست )اجرائیات مالیاتی و حل اختال ( 7حقو  مالیاتی  0۰

  7۰/۱۰ 6 ها کلیه پست الجزایر(  دیوان داوری ایران و آمریکا )بیانه 09

06 
های  کنوانسیونها و  نامه اصول و ضوابط تنظیم، الحا  و تصویب توافق

 المللی بین
  79/۱۰ 3 ها کلیه پست

00 
های محیط زیست، محیط زیست طبیعی،  حقو  محیط زیست: )کنوانسیون

 ها و  های حقوقی حاکم بر مناطق چهارگانه، محیط زیست انسانی، آلودگی رژیم
کارشناسان حقوقی سازمان 
 حفاات محیط زیست

۱3 76/۱۰  

 حقو  تعاون 03
حقوقی وزارت کارشناسان 

 تعاون
6 70/۱۰  

 حقو  گمرکی 05
کارشناسان حقوقی گمرک 
 جمهوری اسالمی ایران

۱6 73/۱۰  
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  75/۱۰ 3 کارشناسان حقوقی سازمان حسابرسی های دولتی حقو  حسابرسی شرکت 77

  ۰7/۱۰ ۰ ها پستکلیه  قراردادهای خدمات درمانی 7۱

  ۰۱/۱۰ 3 ها کلیه پست فنون مذاکره و فن دفاع 70

  ۰0/۱۰ 3 ها کلیه پست آیین نگارش حقوقی 77

  ۰6/۱۰ ۱0 ها کلیه پست آیین دادرسی مدنی 7۰

  ۰0/۱۰ ۱0 ها کلیه پست آیین دادرسی کیفری 79

76 
آشنایی با مراجع شبه قضایی )تعزیرات حکومتی و مراجع رسیدگی 

 تخلفات صنفی(به 
  ۰3/۱۰ 3 ها کلیه پست

  ۰5/۱۰ 3 ها کلیه پست آشنایی با شوراهای حل اختال  70

  97/۱۰ 3 ها کلیه پست آشنایی با دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن 73

  9۱/۱۰ 3 ها کلیه پست العاده اعتراض به آرای قضایی آشنایی با طر  عادی و فو  75

  90/۱۰ 7 ها کلیه پست و قوانین و مقررات مربوط به آن( )پول ۱حقو  بانکی  ۰7

  97/۱۰ 3 ها کلیه پست )بانك مرکزی و قوانین و مقررات مربوط( 0حقو  بانکی  ۰۱

  9۰/۱۰ 3 ها کلیه پست ها( )قوانین و مقررات تأسیس و اداره بانك 7حقو  بانکی  ۰0

  99/۱۰ ۱6 ها کلیه پست )شرح قانون عملیات بانکی بدون ربا( ۰حقو  بانکی  ۰7

  96/۱۰ ۰ ها کلیه پست )قانون نحوه انتشار اورا  مشارکت( 9حقو  بانکی  ۰۰

  90/۱۰ 3 ها کلیه پست پولشویی ۰9

  93/۱۰ 6 کارشناسان حقوقی وزارت جهاد کشاورزی حقو  منابع طبیعی ۰6

  95/۱۰ 3 کارشناسان حقوقی وزارت کشور حقو  انتخابات ۰0

 جنگحقو   ۰3
 کارشناسان حقوقی وزارت دفاع

 و پشتیبانی نیروهای مسلح 
3 67/۱۰  

  6۱/۱۰ 3 کارشناسان حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آشنایی با جرایم مطبوعاتی و آیین رسیدگی به آن ۰5

97 
ها و  آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر شهرداری

 های حوزه شهری کمیسیون
  60/۱۰ ۱0 ها کلیه پست

9۱ 
های  آشنایی با قوانین و مقررات نحوه تملك اراضی برای طرح

 عمرانی دولتی و عمومی
  67/۱۰ 3 ها کلیه پست

  6۰/۱۰ 3 ها کلیه پست شوراهای اسالمی کشور 90

  69/۱۰ 3 ها کلیه پست حقو  روستایی 97

  66/۱۰ 3 کارشناسان حقوقی وزارت صنعت و گمرک (۱قاچا  کاال و ارز ) 9۰

  60/۱۰ 3 کارشناسان حقوقی وزارت صنعت و گمرک (0قاچا  کاال و ارز ) 99

  63/۱۰ ۱0 ها کلیه پست )بیمه اشخاص( ۱حقو  بیمه  96

 )بیمه اموال و باربری( 0حقو  بیمه  90
کارشناسان حقوقی وزارت راه و شهرسازی و 

 گمرک
۱7 65/۱۰  

  07/۱۰ ۱7 شهرسازیکارشناسان حقوقی وزارت راه و  دریایی(  )مقررات بیمه 7حقو  بیمه  93

  0۱/۱۰ 3 ها کلیه پست (…بیمه شخص ثالث و  -های مسئولیت )بیمه ۰حقو  بیمه  95
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 ها( )آشنایی با مقررات ثبت و تابعیت کشتی ۱حقو  دریایی  67
کارشناسان حقوقی وزارت راه و 

 و سازمان کشتیرانیشهرسازی 
3 07/۱۰  

 )آشنایی با رهن و حقو  ممتازه دریایی( 0حقو  دریایی  6۱
کارشناسان حقوقی وزارت راه و 
 شهرسازی و سازمان کشتیرانی

3 0۰/۱۰  

60 
)آشنایی با تحدید مسئولیت مالکان کشتی و قواعد حاکم  7حقو  دریایی 

 بر آن(
کارشناسان حقوقی وزارت راه و 

 و سازمان کشتیرانیشهرسازی 
3 09/۱۰  

67 
)آشنایی با مفاهیم و مبانی قانون مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران  ۰حقو  دریایی 

 در خلیج فارس و دریای عمان(
کارشناسان حقوقی وزارت راه و 
 شهرسازی و سازمان کشتیرانی

3 06/۱۰  

6۰ 
)آشنایی با موضوع کمك و نجات در دریا و قواعد و  9حقو  دریایی 

 مقررات مربوط(
کارشناسان حقوقی وزارت راه و 
 شهرسازی و سازمان کشتیرانی

3 00/۱۰  

69 
آشنایی با راهبردها، فناوری [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] اطالعات و خدمات اداری )فصل اول، دوم و پنجم(
  - ۰ ها کلیه پست

66 
ورود به خدمت و توانمندسازی [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] کارکنان )فصل ششم، هفتم، هشتم و نهم(
  - ۰ ها کلیه پست

60 
آشنایی با نظام پرداخت حقو  [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] و مزایا )فصل دهم و پانزدهم(
  - ۰ ها کلیه پست

63 
آشنایی با ساختار سازمانی [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

های اجرایی کشور و شوراهای مندرج در قانون مدیریت خدمات دستگاه
 ] کشوری )فصل چهارم و چهاردهم(

  - ۰ ها کلیه پست

65 
آشنایی با نظام تأمین اجتماعی [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] کارکنان )فصل سیزدهم(و بازنشستگی 
  - ۰ ها کلیه پست

07 
آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری )آشنایی با حقو  مردم و اربا  

 ] رجوع در نظام اداری )فصل سوم(
  - ۰ ها کلیه پست

0۱ 
آشنایی با نظام مدیریت ارزیابی [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] عملکرد )فصل یازدهم(
  - ۰ ها کلیه پست

00 
آشنایی با حقو  و تکالیف کارکنان و [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ]مقررات انضباطی )فصل دوازدهم و پانزدهم(
  - ۰ ها کلیه پست

 5۰-70 ۱0 ها کلیه پست حقو  اداری 07

بخشنامه شماره 
75۰09۰ 
مور  

75/۱0/۱75۰ 

 5۰-77 3 ها کلیه پست تنقیح قوانین و مقررات 0۰

 5۰-7۰ ۱0 ها کلیه پست های مالی( حقو  اموال و مالکیت )مالکیت و حق 09

 5۰-79 ۱6 ها کلیه پست الملل حقو  بین 06

 5۰-76 ۱0 ها کلیه پست حقو  تجارت کاربردی 00

 5۰-70 ۱6 ها کلیه پست حقو  پیمان 03

 5۰-73 ۱0 ها پست کلیه علم قانونگذاری و تفسیر حقو  )وضع و تفسیر قوانین( 05
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 بازرس یرشته شغل

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  ۱/۱9 ۱0 ها کلیه پست آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن ۱

  0/۱9 ۰ ها کلیه پست قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی 0

  7/۱9 3 ها کلیه پست ای های سرمایه بودجه در خصوص اعتبارات تملك دارایی قانون برنامه و 7

  ۰/۱9 ۱6 ها کلیه پست قانون مدنی ۰

  9/۱9 3 ها کلیه پست های دولتی قوانین مالی شرکت 9

  6/۱9 ۱0 ها کلیه پست اصول نظارت و کنترل 6

  0/۱9 07 ها کلیه پست آشنایی با قانون محاسبات عمومی 0

  3/۱9 ۱6 ها کلیه پست درآمدها و انواع آن 3

  5/۱9 3 ها کلیه پست نظارت و کنترل در نظام اداری 5

  ۱7/۱9 0۰ ها کلیه پست (۱حسابرسی ) ۱7

  ۱۱/۱9 0۰ ها کلیه پست (0حسابرسی ) ۱۱

  ۱0/۱9 0۰ ها کلیه پست مصاحبه در حسابرسی عملیاتی ۱0

  ۱7/۱9 ۱0 ها کلیه پست قانون تجارت ۱7

  ۱۰/۱9 ۱0 ها کلیه پست ای های سرمایه حسابداری دولتی اعتبارات تملك دارایی ۱۰

  ۱9/۱9 6 ها کلیه پست قانون نحوه انتشار اورا  مشارکت ۱9

  ۱6/۱9 3 ها کلیه پست قانون انتشار اسناد خزانه و اورا  قرضه ۱6

  ۱0/۱9 6 ها کلیه پست مقررات اعتباری اسنادی ۱0

  ۱3/۱9 3 ها کلیه پست ها مالی و معامالتی دانشگاه نامه آیین ۱3

  ۱5/۱9 6 ها کلیه پست قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ۱5

  07/۱9 6 ها کلیه پست قانون تجمیع عوارض 07

  0۱/۱9 ۱6 ها کلیه پست های مستقیم قانون مالیات 0۱

  00/۱9 3 ها کلیه پست قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 00

  07/۱9 6 ها کلیه پست اصول بازرسی 07

  0۰/۱9 ۱0 ها کلیه پست نظام رسیدگی به تخلفات اداری 0۰

  09/۱9 ۱0 ها کلیه پست آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 09

  06/۱9 ۱6 ها کلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 06

  00/۱9 3 ها کلیه پست تنظیم قراردادها 00

 5۰-70۱ 6 ها کلیه پست نویسی در بازرسی گزارش 03

بخشنامه شماره 
37703 
مور  

۱۰/79/۱75۰ 

 5۰-700 6 ها کلیه پست اصول و مبانی نظارت و بازرسی 05

 5۰-707 6 ها کلیه پست ای در بازرسی اخال  حرفه 77

 5۰-70۰ 3 ها کلیه پست اصول و مبانی نظری ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد 7۱

70 
 آشنایی با قوانین و مقررات ناار بر ارتقاء سالمت اداری

 و مبارزه با فساد 
 5۰-709 ۱7 ها کلیه پست
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 کارگزین یرشته شغل

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  ۱/۱6 ۱0 ها کلیه پست سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه )اتوماسیون اداری( ۱

  0/۱6 3 ارزشیابی کارکنان ارزشیابی عملکرد کارکنان 0

  7/۱6 ۱6 حقو  مزایا های مستقیم قانون مالیات 7

  ۰/۱6 07 ها کلیه پست اصول و مفاهیم سازماندهی ۰

  9/۱6 07 امور رفاهی اصول بیمه 9

  6/۱6 77 ها کلیه پست کاربرد آمار در امور اداری 6

  0/۱6 ۱0 امور رفاهی ها( کارکنان )قوانین، مقررات و دستورالعملامور رفاهی  0

  3/۱6 ۱0 ها کلیه پست قانون کار و تأمین اجتماعی 3

  5/۱6 ۱0 امور رفاهی های اشخاص بیمه 5

  ۱7/۱6 3 بازنشستگی و وایفه آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وایفه ۱7

  ۱۱/۱6 ۱0 ها کلیه پست های اداری و نوشتهسازی مکاتبات  خالصه ۱۱

  ۱0/۱6 0۰ ها کلیه پست ریزی نیروی انسانی اصول و مبانی برنامه ۱0

  ۱7/۱6 70 ها تشکیالت و روش ها ها و روش سیستم ۱7

  ۱۰/۱6 ۱0 ها کلیه پست گیری آن رضایت شغلی و چگونگی اندازه ۱۰

  ۱9/۱6 ۱0 مزایاحقو  و  آشنایی با نظام حقو  و دستمزد ۱9

ها و  نامه بندی مشاغل، آیین آشنایی با طرح طبقه ۱6
 های اجرایی آن دستورالعمل

  ۱6/۱6 7۰ بندی مشاغل طبقه

  ۱0/۱6 ۱0 ها کلیه پست قوانین و مقررات استخدامی ۱0

  ۱3/۱6 ۱0 ها کلیه پست نویسی در امور اداری گزارش ۱3

  ۱5/۱6 6 امور آموزش کارکنان دولتآشنایی با نظام آموزش کارکنان  ۱5

  07/۱6 77 بندی مشاغل طبقه ارزیابی کار و زمان 07

  0۱/۱6 0۰ ها کلیه پست مبانی مدیریت اسناد 0۱

  00/۱6 07 ها کلیه پست تجزیه و تحلیل اداری 00

  07/۱6 ۱0 امور آموزش کارکنان ها نیازسنجی آموزشی در سازمان 07

  0۰/۱6 07 امور آموزش کارکنان اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنانریزی  برنامه 0۰

  09/۱6 6 بندی مشاغل طبقه طرح ارزشیابی مشاغل خاص 09

ها )با توجه به قانون  قوانین و مقررات تشکیالت و روش 06
 مدیریت خدمات کشوری(

  06/۱6 6 ها تشکیالت و روش

  00/۱6 ۱0 ها کلیه پست آیین نگارش و مکاتبات اداری 00

  03/۱6 ۱0 ها کلیه پست ارتباطات سازمانی 03
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 شغلی کتابدار  رشته

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  ۱/۱0 ۱0 ها کلیه پست سازی کتب و نشریات آماده ۱

  0/۱0 ۱6 ها کلیه پست ساختمان و تجهیزات کتابخانه 0

  7/۱0 ۱3 ها کلیه پست کتابخانهحفاات و نگهداری مواد  7

  ۰/۱0 6 ها کلیه پست خدمات عمومی کتابخانه ۰

  9/۱0 ۱0 ها کلیه پست اصول و مبانی مدیریت کتابخانه 9

  6/۱0 0۰ ها کلیه پست شناسی عمومی مرجع 6

  0/۱0 70 ها کلیه پست ای افزارهای کتابخانه آشنایی با نرم 0

  3/۱0 7۰ ها کلیه پست رسانی کتابداری و اطالعمتون انگلیسی تخصصی  3

  5/۱0 0۰ ها کلیه پست مواد و تجهیزات دیداری و شنیداری )سمعی و بصری( 5

  ۱7/۱0 ۱3 ها کلیه پست (۱سازی ) مجموعه ۱7

  ۱۱/۱0 0۰ ها کلیه پست (0سازی ) مجموعه ۱۱

  ۱0/۱0 70 ها کلیه پست منابع مرجع الکترونیکی ۱0

  ۱7/۱0 70 ها کلیه پست نویسی فهرست ۱7

  ۱۰/۱0 76 ها کلیه پست بندی دیویی آشنایی با رده ۱۰

  ۱9/۱0 07 ها کلیه پست ای آوری منابع کتابخانه فراهم ۱9

  ۱6/۱0 ۰۰ ها کلیه پست بندی کنگره آشنایی با رده ۱6

  ۱0/۱0 ۱0 ها کلیه پست )آشنایی با بانك کتابشناسی( ۱مارک ایران  ۱0

  ۱3/۱0 ۱0 ها کلیه پست )آشنایی با بانك مستندات( 0مارک ایران  ۱3

  ۱5/۱0 3 ها کلیه پست بندی( )آشنایی با بانك موجودی و رده 7مارک ایران  ۱5

  07/۱0 ۱6 ها کلیه پست رسانی متون عربی تخصصی کتابداری و اطالع 07
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 رشته شغلی آمار موضوعی

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  ۱/۱3 77 ها کلیه پست SPSSافزار کامپیوتری  آشنایی با نرم ۱

  0/۱3 77 ها کلیه پست آمار کاربردی 0

  7/۱3 ۱0 ها کلیه پست های مصاحبه اصول و روش 7

  ۰/۱3 0۰ ها کلیه پست (SQL)های اطالعاتی  بانك ۰

  9/۱3 ۱0 ها کلیه پست گیری و کاربرد آنها های نمونه روش 9

  6/۱3 07 ها کلیه پست مبانی آمار رسمی 6

  0/۱3 07 ها کلیه پست Statisticaافزار آماری  آشنایی با نرم 0

  3/۱3 07 ها کلیه پست Splusافزار آماری  آشنایی با نرم 3

  5/۱3 77 ها کلیه پست های آمارگیری آشنایی با مبانی و ضوابط تهیه و تدوین طرح 5

  ۱7/۱3 07 ها کلیه پست SASافزار  آشنایی با نرم ۱7

  ۱۱/۱3 0۰ ها کلیه پست دهی، جانهی( ها )کاستن، وزن پاسخی در آمارگیری بی ۱۱

  ۱0/۱3 0۰ ها کلیه پست بینی جمعیت های برآورد و پیش روش ۱0

  ۱7/۱3 0۰ ها کلیه پست آشنایی با نظام آمارهای ثبتی ۱7

  ۱۰/۱3 3 ها کلیه پست های پژوهش طرحچگونگی تدوین  ۱۰

  ۱9/۱3 70 ها کلیه پست روش تحقیق ۱9

  ۱6/۱3 ۰3 ها کلیه پست نویسی )مقدماتی( برنامه ۱6

  ۱0/۱3 ۰۰ ها کلیه پست نویسی )پیشرفته( برنامه ۱0

  ۱3/۱3 ۰0 ها کلیه پست (WEBطراحی صفحات و  ) ۱3

  ۱5/۱3 ۱0 ها کلیه پست های کنترل افشای اطالعات آماری روش ۱5

  07/۱3 ۱0 ها کلیه پست آشنایی با نظام آماری ایران 07

  0۱/۱3 ۱3 ها کلیه پست مدیریت کیفیت در تولید آمار 0۱

  00/۱3 ۱0 ها کلیه پست تهیه و تنظیم گزارشات آماری 00
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 رئیس دفتر، مسئول دفتر و منشی یشغل یها رشته

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  ۱/۱5 ۱0 ها کلیه پست آیین نگارش و مکاتبات اداری ۱

  0/۱5 0۰ ها کلیه پست مبانی مدیریت اسناد 0

  7/۱5 ۱0 ها کلیه پست نویسی در امور اداری گزارش 7

  ۰/۱5 ۱0 ها کلیه پست واایف اداری و دفتر مسئول دفتر ۰

  9/۱5 0۰ ها کلیه پست کاربرد آن در اداره امور دفتریآشنایی با اینترنت و  9

  6/۱5 ۱0 ها کلیه پست فن بیان و آیین سخنوری 6

  0/۱5 ۱0 ها کلیه پست های اداری سازی مکاتبات و نوشته خالصه 0

  3/۱5 ۱0 ها کلیه پست ارتباطات سازمانی 3

  5/۱5 3 ها کلیه پست امور مالی مسئوالن دفاتر 5

  ۱7/۱5 ۱0 ها کلیه پست و مقررات اداری و استخدامی قوانین ۱7

  ۱۱/۱5 3 ها کلیه پست ها خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئوالن دفاتر و منشی ۱۱

  ۱0/۱5 ۱0 ها کلیه پست سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه )اتوماسیون اداری( ۱0

  ۱7/۱5 3 ها پستکلیه  آشنایی با تشکیالت دولت جمهوری اسالمی ایران ۱7

  ۱۰/۱5 ۱0 ها کلیه پست اصول و مبانی مدیریت و سازمان ۱۰

 
 

 یمسئول خدمات ادار یشغل  رشته

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  ۱/07 ۱0 ها کلیه پست سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه )اتوماسیون اداری( ۱

  0/07 77 ها کلیه پست اداریکاربرد آمار در امور  0

  7/07 ۱0 ها کلیه پست های اداری سازی مکاتبات و نوشته خالصه 7

  ۰/07 ۱0 ها کلیه پست قوانین و مقررات اداری و استخدامی ۰

  9/07 0۰ ها کلیه پست مبانی مدیریت اسناد 9

  6/07 3 ها کلیه پست مدیریت جلسات اداری 6

  0/07 ۱0 ها کلیه پست امور نقلیه 0

  3/07 ۱0 ها کلیه پست نویسی در امور اداری گزارش 3

  5/07 3 ها کلیه پست رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار 5

  ۱7/07 ۱0 ها کلیه پست ارتباطات سازمانی ۱7

  ۱۱/07 ۱0 ها کلیه پست قانون کار و تأمین اجتماعی ۱۱

  ۱0/07 3 ها کلیه پست بهداشت عمومی در محیط کار ۱0

  ۱7/07 ۱0 ها کلیه پست ریزی و کنترل امور خدمات برنامه ۱7
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 مدیر اداری و مالی یشغل یها رشته

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  ۱/0۱ ۱0 ها کلیه پست سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه )اتوماسیون اداری( ۱

  0/0۱ 77 ها کلیه پست کاربرد آمار در امور اداری 0

  7/0۱ ۱0 ها کلیه پست قوانین و مقررات اداری و استخدامی 7

  ۰/0۱ ۱0 ها کلیه پست ریزی عملیاتی بودجه ۰

  9/0۱ 6 ها کلیه پست مدیریت جلسات اداری 9

  6/0۱ ۱0 ها کلیه پست امور نقلیه 6

  0/0۱ ۱0 ها کلیه پست نویسی در امور اداری گزارش 0

  3/0۱ 3 ها کلیه پست ارزشیابی عملکرد کارکنان 3

  5/0۱ 3 ها کلیه پست رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار 5

  ۱7/0۱ ۱6 ها کلیه پست های مستقیم قانون مالیات ۱7

  ۱۱/0۱ 07 ها کلیه پست اصول و مفاهیم سازماندهی ۱۱

  ۱0/0۱ ۱0 ها کلیه پست ارتباطات سازمانی ۱0

  ۱7/0۱ 0۰ ها کلیه پست ریزی نیروی انسانی و مبانی برنامهاصول  ۱7

  ۱۰/0۱ ۱0 ها کلیه پست آشنایی با نظام حقو  و دستمزد ۱۰

  ۱9/0۱ 3 ها کلیه پست تنظیم قراردادها ۱9

  ۱6/0۱ 07 ها کلیه پست مدیریت منابع انسانی )اداره امور کارکنان( ۱6

  ۱0/0۱ 70 ها کلیه پست کاربرد آن در امور مالی( و MISهای اطالعاتی مدیریت ) سیستم ۱0

  ۱3/0۱ 6 ها کلیه پست نظارت مالی ۱3

  ۱5/0۱ 07 ها کلیه پست آشنایی با قانون محاسبات عمومی ۱5

  07/0۱ 07 ها کلیه پست نظارت و کنترل در نظام اداری 07

  0۱/0۱ ۱0 ها کلیه پست گیری در امور اداری نظام تصمیم 0۱

  00/0۱ ۱6 ها کلیه پست حسابداری پروژه 00

  07/0۱ ۱0 ها کلیه پست محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 07

  0۰/0۱ 3 ها کلیه پست (۱بینی ) ریزی و پیش ریزی، برنامه تلفیق بودجه 0۰

  09/0۱ 3 ها کلیه پست (0بینی شناور ) ریزی و پیش بودجه 09

  06/0۱ ۱6 ها کلیه پست (7)حسابداری مدیریت استراتژیك  06

  00/0۱ 3 ها کلیه پست ریزی کاربرد اطالعات عملکردی در نظام بودجه 00

  03/0۱ ۱0 ها کلیه پست آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن 03

  05/0۱ ۱0 ها کلیه پست آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 05

  77/0۱ ۱6 ها کلیه پست ارزش افزوده قانون مالیات بر 77
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 مسئول خدمات مالی یرشته شغل

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  ۱/00 ۱0 ها کلیه پست آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن ۱

  0/00 ۱0 ها کلیه پست های مالی تجزیه و تحلیل صورت 0

  7/00 6 ها کلیه پست های دولتی قوانین مالی شرکت 7

  9/00 07 ها کلیه پست آشنایی با قانون محاسبات عمومی ۰

  6/00 6 ها کلیه پست نظارت مالی 9

  0/00 3 ها کلیه پست نامه اجرایی عملیات بانکی آیین 6

  3/00 ۱0 ها کلیه پست آشنایی با قوانین و مقررات مالی دولتی 0

  5/00 0۰ ها کلیه پست اعتبارات اسنادی 3

  ۱7/00 0۰ ها کلیه پست های حسابداری سیستم 5

  ۱۱/00 7۰ ها کلیه پست حسابرسی مالیاتی ۱7

  ۱0/00 3 ها کلیه پست های اجرایی در ساماندهی امور اموال روش ۱۱

  ۱7/00 3 ها کلیه پست قوانین اموال غیرمنقول ۱0

  ۱۰/00 0۰ ها کلیه پست حسابداری مالیاتی ۱7

  ۱9/00 3 ها کلیه پست قانون تجارت ۱۰

  ۱6/00 0۰ ها کلیه پست مدیریت تدارکات ۱9

  ۱0/00 0۰ ها کلیه پست اصول حسابداری ۱6

  ۱3/00 ۱0 ها کلیه پست حسابداری )ثبت معامالت( ۱0

  ۱5/00 07 ها کلیه پست داری اموال جمع ۱3

  07/00 0۰ ها پستکلیه  حسابداری کاال ۱5

  0۱/00 ۱0 ها کلیه پست مدیریت عملیات حسابداری انبار 07

  00/00 77 ها کلیه پست آمار کاربردی 0۱

  07/00 ۱6 ها کلیه پست حسابداری پروژه 00

  0۰/00 ۱0 ها کلیه پست محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 07

  09/00 3 ها کلیه پست (۱بینی ) پیشریزی و  ریزی، برنامه تلفیق بودجه 0۰

  06/00 3 ها کلیه پست (0بینی شناور ) ریزی و پیش بودجه 09

  00/00 ۱6 ها کلیه پست (7حسابداری مدیریت استراتژیك ) 06

  03/00 3 ها کلیه پست ریزی کاربرد اطالعات عملکردی در نظام بودجه 00

  05/00 ۱0 ها کلیه پست ریزی عملیاتی بودجه 03

  77/00 ۱0 ها کلیه پست آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 05

  7۱/00 ۱6 ها کلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 77

  70/00 3 ها کلیه پست تنظیم قراردادها 7۱

  77/00 ۱6 ها کلیه پست های مستقیم قانون مالیات 70

بخشنامه شماره  5۰-75 ۱6 ها کلیه پست حسابداری بخش عمومی 77
مور   75۰09۰

75/۱0/۱75۰ 
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 کارشناس و کاردان برنامه و بودجه یشغل یها رشته

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  ۱/07 ۱0 ها کلیه پست ریزی عملیاتی بودجه ۱

  0/07 6 ها کلیه پست نظارت بر بودجه 0

  7/07 70 ها کلیه پست روش تحقیق 7

  ۰/07 ۱0 ها کلیه پست اجرای بودجه ۰

  9/07 3 ها کلیه پست های دولتی ریزی شرکت بودجه 9

  6/07 ۱6 ها کلیه پست حسابداری پروژه 6

  0/07 0۰ ها کلیه پست حسابداری مالیاتی 0

  3/07 0۰ ها کلیه پست اصول حسابداری 3

  5/07 3 ها کلیه پست قوانین و مقررات مالی 5

  ۱7/07 ۱6 ها کلیه پست های مستقیم قانون مالیات ۱7

  ۱۱/07 77 ها کلیه پست آمار کاربردی ۱۱

  ۱0/07 7۰ ها کلیه پست ریزی و کنترل پروژه برنامه ۱0

  ۱7/07 3 ها کلیه پست قانون برنامه و بودجه کشور ۱7

  ۱۰/07 ۱0 ها کلیه پست محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات ۱۰

  ۱9/07 3 ها کلیه پست (۱بینی ) ریزی و پیش ریزی، برنامه تلفیق بودجه ۱9

  ۱6/07 3 ها کلیه پست (0بینی شناور ) ریزی و پیش بودجه ۱6

  ۱0/07 ۱6 ها کلیه پست (7حسابداری مدیریت استراتژیك ) ۱0

  ۱3/07 3 ها کلیه پست ریزی کاربرد اطالعات عملکردی در نظام بودجه ۱3

  ۱5/07 07 ها کلیه پست با قانون محاسبات عمومی آشنایی ۱5

  07/07 ۱0 ها کلیه پست آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن 07

  0۱/07 77 ها کلیه پست حسابداری دولتی 0۱

  00/07 ۱0 ها کلیه پست آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 00

  07/07 ۱6 ها کلیه پست افزودهقانون مالیات بر ارزش  07
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 ییاجرا یها کارشناسان آموزش دستگاه

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 5۰-7۱6 3 کارشناس آموزش مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی ۱
بخشنامه شماره 

37703 
مور  

۱۰/79/۱75۰ 

 5۰-7۱0 ۱6 کارشناس آموزش انسانیفرایند آموزش و توسعه منابع  0

 5۰-7۱3 07 کارشناس آموزش آموزش الکترونیکی 7

 5۰-7۱5 ۰ کارشناس آموزش آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت ۰

 
 
 

 ییاجرا یها ( عملکرد دستگاهیابی)ارز تیریکارشناسان مد

 مالحظات دورهکد  ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

۱ 
نظام مدیریت عملکرد )سازمان، مدیران 

 و کارمندان(

کارشناس مدیریت 
 )ارزیابی( عملکرد

3 7۱9-5۰ 
 37703بخشنامه شماره 

 ۱۰/79/۱75۰مور  

 
 
 

 اطالعات یکارشناسان فناور

 مالحظات عنوان پست ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 کارشناسان فناوری اطالعات ۱0 حاکمیت فاوا )اصول،چارچو  و استقرار ( ۱

بخشنامه 
شماره 
۱۰9755 
مور  

07/۱۱/۱757 

 کارشناسان فناوری اطالعات ITIL ۱0مدیریت خدمات فاوا و  0

 کارشناسان فناوری اطالعات ۱0 مدیریت فرآیندهای سازمانی 7

 کارشناسان فناوری اطالعات 07 معماری فناوری اطالعات سازمانی ۰

 کارشناسان فناوری اطالعات ۱6 طراحی سیستمتحلیل و  9

 کارشناسان فناوری اطالعات 77 مهندسی شبکه 6

 کارشناسان فناوری اطالعات 07 مدیریت امنیت اطالعات 0

 کارشناسان فناوری اطالعات ۱0 های فناوری اطالعات مدیریت پروژه 3

 کارشناسان فناوری اطالعات 3 رایانش ابری 5

 کارشناسان فناوری اطالعات ۱6 باز افزارهای آزاد/ متن به نرممهاجرت  ۱7
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 آموزشی مصوب شورای فنی استان های دوره

 ییاجرا یناظران دستگاهها یآموزش یدوره ها

 مالحظات عنوان پست ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 و اجراییکارشناس فنی  ۱0 وضعیت صورت تهیه و بها آنالیز افزارهای نرم با آشنایی ۱

 

 کارشناس فنی و اجرایی ۱0 به آحاد متره، برآورد و تعدیل کارگاه 0

 کارشناس فنی و اجرایی ۱0 آزمایشات و تفسیر آسفالت اختالط طرح 7

 کارشناس فنی و اجرایی ۱7 ها افزار نرم کاربرد رویکرد با پروژه مدیریت ۰

 کارشناس فنی و اجرایی ۱7 مرتبه بلند ساختمانهای واجرای برداری گود ایمنی اصول 9

 کارشناس فنی و اجرایی 3 آبا جدید ویرایش در بتن پذیرش معیارهای آموزش 6

 کارشناس فنی و اجرایی 3 قابی میان دیوارهای مهاربندی معیارهای با آشنایی 0

 کارشناس فنی و اجرایی ۱7 عمرانی های پروژه قراردادهای تنظیم حقو  مبانی 3

 کارشناس فنی و اجرایی 3 بتنی ساختمانهای در رایج اجرایی اشکاالت 5

 کارشناس فنی و اجرایی 3 آبرسانی های پروژه در رایج اجرایی اشکاالت ۱7

 کارشناس فنی و اجرایی 3 ساختمان در انرژی جویی صرفه ۱۱

 کارشناس فنی و اجرایی ۱7 جوش بازرسی آموزشی کارگاه ۱0

 کارشناس فنی و اجرایی ۱7 آموزشی اجرای بتن در شرایط اقلیمی منطقه کارگاه ۱7

 

 

 و مشاوران مانکارانیپ یآموزش یدوره ها

 مالحظات عنوان پست ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  کارشناس فنی و اجرایی 6 آشنایی با قوانین و مقررات امورمالیاتی و ارزش افزوده ۱

  کارشناس فنی و اجرایی 6 تامین اجتماعیقوانین و مقررات بیمه  0

  کارشناس فنی و اجرایی 3 قانون برگزاری مناقصه و شرایط عمومی پیمان 7

  کارشناس فنی و اجرایی 6 قانون کار ۰

  کارشناس فنی و اجرایی 6 بخشنامه اجرای ساختمان بروش سرجمع 9
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  یو فرهنگ یعموم یآموزش  های دوره -3
 توضیحات کد ساعت دورهعنوان  ردیف

 های اداری توانمندی -7-۱

 دهی گزارش ۱

  - 0۰ آیین نگارش مکاتبات اداری ۱-۱

  - 07 گزارش نویسی ۱-0

  - ۱0 های اداری سازی نوشته خالصه ۱-7

 شناسایی و دستیابی به منابع اطالعات )داخلی و خارجی( 0

  - ۱0 اصول و مبانی ارتباطات 0-۱

  - ۱7 های نوین دستیابی به اطالعات ها و روش راهشناخت  0-0

  - 7۰ زبان انگلیسی 0-7

  - 0۰ های ذهنی شناسایی و استفاده از ارفیت 7

  - ۱6 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگران ۰

 فناوری اطالعات -7-0

  - ۱0 مفاهیم پایه فناوری اطالعات 9

  - 3 ها فایلاستفاده از کامپیوتر و مدیریت  6

  - 06 پردازها واژه 0

  - 06 ها گسترده صفحه 3

  - 06 های اطالعاتی بانك 5

  - 07 ارائه مطالب ۱7

  - ۱0 اطالعات و ارتباطات ۱۱

بخشنامه شماره  - 00 ای و اداری کار با رایانه های حرفه مهارت ۱0
۱۰9755 

 07/۱۱/۱757مور  
 - ۱۰ سازمانیمدیریت ابزار و اطالعات  ۱7

 - 3 مفاهیم و کلیات دولت الکترونیك ۱۰

 - ۱0 امنیت کاربری فناوری اطالعات )اکفا( ۱9
بخشنامه شماره 

760070 
 ۱9/70/۱750مور  

 فرهنگی و اجتماعی -7-7

  - 07 احکام زندگی در اسالم ۱6

  - 07 اخال  فردی، اجتماعی و اداری ۱0

  - 03 آدا  و اسرار نماز ۱3

  - 07 آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی)ره( ۱5

  - 03 های اعتقادی ها و پاسخ پرسش 07

  - 03 تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم 0۱

  - 07 حکومت مهدوی و واایف منتظران 00

  - 03 روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 07
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 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف

 تکمیلی عمومی -7-۰

  - 6 ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد 0۰

  - 6 های پیشگیری اطفاء حریق و راه 09

  - 6 امر به معرو  و نهی از منکر 06

  - 6 های واگیر و راهکارهای پیشگیری انوع بیماری 00

  - ۰ شناسی ایران 03

  - ۰ ایمنی و بهداشت محیط کار 05

  - 0 آشنایی با نظام گزینش کشور 77

  - 6 آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیرمترقبه 7۱

 - ۰ آموزش انتظامی 70
مسئول برگزاری: 
 نیروی انتظامی ج.ا.ا.

  - 6 گیری آن های اندازه وری و تکنیك بهره 77

  - 6 های پیشگیری های نوپدید و راه بیماری 7۰

  - 6 تجارت الکترونیکی 79

  - 6 جستجو، امداد و نجات 76

  - 6 های مقابله با آن جعل اسناد و راه 70

  - 6 قانون اساسی جمهوری اسالمی ۰۰های صدر اصل  سازی و سیاست خصوصی 73

  - ۰ (WTOسازمان جهانی تجارت ) 75

  - ۰ های روز دنیا شناخت دانش و پیشرفت ۰7

  - 3 طرح معرفت بسیجی )مقدماتی( ۰۱

  - 3 طرح معرفت بسیجی )تکمیلی( ۰0

  - 6 کارآفرینی ۰7

  - 6 های فناوری اطالعات کاربرد ۰۰

  - 3 امدادی -های پزشکی های اولیه و فوریت کمك ۰9

  - 6 مواد مخدر و پیامدهای سوء آن ۰6

 آموزش خانواده -7-9

  - ۰ اقتصاد خانواده ۰0

  - 3 شناسی خانواده آسیب ۰3

  - ۰ آشنایی با احکام اسالمی ۰5

  - 6 فرزندتربیت  97

  - ۰ حقو  خانواده 9۱

  - 6 خانواده متعالی در اسالم 90

  - 3 روابط سالم زناشویی 97

  - ۱0 روانشناسی خانواده 9۰

  - ۰ نقش حجا  در حفظ حریم خانواده 99
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 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف

 سایر -7-6
  - 3 آشنایی با الگوی اسالمی   ایرانی پیشرفت 96

  - 3 آشنایی با سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران 90

  - ۱0 آشنایی با طرح شجره طیبه صالحین 93

  - ۱0 آشنایی با علوم و معار  دفاع مقدس 95

  - 3 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 67

  - 3 آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده 6۱

  - 3 اصول اصالح الگوی مصر آشنایی با مبانی و  60

  - 3 نامه دورکاری آشنایی با نظام و آیین 67

  - 3 ها آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه 6۰

  - ۱0 های حکومت اسالمی و والیت فقیه بنیان 69

  - ۱0 پدافند غیرعامل 66

  - ۱6 های قلبی عروقی پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماری 60

  - ۱0 های کلی نظام اداری کشور، ابالغی مقام معظم رهبری، و راهکارهای اجرایی نمودن آن تبیین سیاست 63

  - 3 های دینی سبك زندگی بر مبنای آموزه 65

  - ۱6 های اجتماعی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب 07

  - 3 مدیریت دانش سازمانی 0۱

  - ۱0 ساالری اسالمی مردم 00

  - 3 حسینی بصیرت و معرفت 07

  - ۱0 همت مضاعف، کار مضاعف و راهکارهای اجرایی نمودن آن در نظام اداری 0۰

 5۰-7۱ ۱0 (۱اقتصاد مقاومتی ) 09

بخشنامه شماره 
37703 
مور  

۱۰/79/۱75۰ 

 5۰-7۰ ۱0 (۱ها( ) انداز جمهوری اسالمی ایران )الزامات و ضرورت سند چشم 06

 5۰-70 ۰ (۱اصالح نظام اداری )نقشه راه  00

 5۰-7۱7 3 تربیت اسالمی با تکیه بر قرآن و احادیث 03

 5۰-7۱۱ 3 راهنمای سفیران سالمت )زیج مراقبتی( 05

 5۰-7۱0 3 تناسب اندام )ارتقای سالمت از طریق ورزش( 37

 5۰-7۱7 6 شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت جمعیت 3۱

 5۰-7۱۰ 3 وقوع جرمکلیات پیشگیری از  30

 5۰-707 3 آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سالمت اداری 37

بخشنامه شماره  - 6 منشور حقو  شهروندی 3۰
۱75۱373 

 00/۱0/۱759مور  
 - 3 حقو  شهروندی در نظام اداری 39

  ۱0 فرهنگ سازمانی 36

بخشنامه شماره 
663707 
مور  

۱5/۱۱/۱753 

  ۱6 تحلیل فرهنگ سازمانی های سنجش و روش 30

  3 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 33

  3 پذیری اجتماعی ای و مسئولیت های اجتماعی، سواد رسانه شبکه 35

  6 نامه سیاسی   الهی حضرت امام خمینی )ره( آشنایی با وصیت 57

  3 مدیریت سبز 5۱

  3 مقابله با بحران 50

  3 خدمت و اربا  رجوعمیز  57
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 مدیران  آموزشی  های دوره -4

 

 جوان و زن رانیمد یآموزش یها دوره

 

 سطح مدیریت کد ساعت عنوان ردیف

 - 3 گیری حل مسأله و تصمیم ۱

 عملیاتی و پایه

 - 3 اصول مدیریت و سرپرستی 0

 - 3 مدیریت مشارکتی 7

 - ۰ ها ها و روش بهبود سیستم ۰

 - ۰ مدیریت بر مبنای هد  9

 - ۰ ای اخال  حرفه 6

 - 3 ریزی و مدیریت استراتژیك برنامه 0

 میانی و ارشد

 - ۰ اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی 3

 - ۰ مدیریت اقتضایی 5

 - 3 مدیریت استراتژیك منابع انسانی ۱7

 - ۰ مدیریت و ارزیابی عملکرد ۱۱

 - 3 سازماندهیاصول و مبانی  ۱0

 - 6 مدیریت بحران ۱7

 - 6 آشنایی با قانون برنامه و بودجه کشور ۱۰

 ای مشترک تمامی سطوح مدیران حرفه

 - 6 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری ۱9

 - 6 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی ۱6

 - 6 و مناقصات آشنایی با قوانین و مقررات معامالت دولتی ۱0

 - 6 آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی ۱3

 - 6 مبانی حقوقی قراردادها و قوانین حاکم بر آن ۱5

 - 6 حقو  اداری 07
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 یا های آموزشی قبل از انتصاب مدیران حرفه دوره   
 ای مدل شایستگی عمومی مدیران حرفه بر اساس -الف

م دل شایس تگی عم ومی     بر اساسهای ارزیابی،  جدول پس از سنجش مخاطبان در کانونهای مندرج در این  دوره
 بینی شده اجرایی، برگزار خواهد شد. ، در مراجع پیشها آنو مشخص شدن نیمر  شایستگی  مدیران

 توضیحات ساعت ها عناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

سطوح  3 ای و سازمانی مدیریت اخال  حرفه پذیری مسئولیت ۱
عملیاتی و 
 پایه

 3 ها و مسئولیت اجتماعی سازمان 0

 ۰ توسعه پایدار و نقش افراد جامعه 7

 3 ها هدایت و رهبری در سازمان ۰

 ۰ شهروندی سازمانی 9

سطوح  3 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان گرایی و هدایت عملکرد هد  6
عملیاتی و 
 پایه

 ۰ عملکردمدیریت و ارزیابی  0

 ۰ مدیریت استراتژیك سازمانی 3

 ۰ مدیریت استراتژیك منابع 5

 ۰ مدیریت بر مبنای هد  ۱7

سطوح  ۰ ای اخال  حرفه تعهد و تعلق سازمانی ۱۱
عملیاتی و 
 پایه

 ۰ وفاداری و تعلق سازمانی ۱0

 ۰ تعهد سازمانی و رضایت شغلی ۱7

 ۰ سازمانینگرش ارزشی به تعهد و تعلق  ۱۰

 3 فرهنگ سازمانی ۱9

سطوح  3 فردی زبان بدن و ارتباطات بین های ارتباطی مهارت ۱6
عملیاتی و 
 میانی

 3 ارتباطات سازمانی ۱0

 ۰ ارتباط خال  و اثربخش ۱3

 ۰ روانشناسی ارتباطات ۱5

 3 فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال 07

 سطح پایه 3 سازی های تیم و مهارت کار تیمی سازی تیم و شبکه 0۱

 3 مدیریت مشارکتی 00

 ۰ سازی شبکه 07

 ۰ های نفوذ و تأثیرگذاری مهارت 0۰

 ۰ فردی مدیریت تضاد بین 09

 سطح پایه ۱0 گیری های تصمیم ها و تکنیك مدل تفکر تحلیلی و حل مسأله 06

 3 ها ها و روش تجزیه و تحلیل سیستم 00

 ۰ تفکر سیستمی 03

 3 خالقیت و حل مسأله 05

 3 مدیریت تعارض 77

 سطح میانی 3 توانمندسازی منابع انسانی نظارت و کنترل تا حصول نتیجه 7۱

 3 نظارت و کنترل در مدیریت 70

 ۰ سنجش و ارزیابی عملکرد 77

 3 اصول سرپرستی 7۰

 3 مدیریت و کنترل پروژه 79
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 توضیحات ساعت ها عناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

 سطح ارشد 3 پژوهی گذاری و سیاست سیاست نگری و تفکر راهبردی آینده 76

 ۰ نگری آینده 70

 3 تفکر استراتژیك 73

 3 ریزی استراتژیك مدیریت و برنامه 75

 ۰ نگاری آینده ۰7

 
 

 ای عمومی تکمیلی مدیران حرفه های شایستگی بر اساس -ب

 توضیحات ساعت ها عناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

سطح  3 سازی های تیم کار تیمی و مهارت سازی تیم و شبکه ۱
 3 مدیریت مشارکتی 0 عملیاتی

 ۰ سازی شبکه 7

 ۰ های نفوذ و تأثیرگذاری مهارت ۰

 ۰ فردی مدیریت تضاد بین 9

سطح  ۱0 گیری های تصمیم ها و تکنیك مدل تفکر تحلیلی و حل مسأله 6
 3 ها ها و روش تجزیه و تحلیل سیستم 0 عملیاتی

 ۰ تفکر سیستمی 3

 3 خالقیت و حل مسأله 5

 3 مدیریت تعارض ۱7

سطح  3 توانمندسازی منابع انسانی نظارت و کنترل تا حصول نتیجه ۱۱
 3 نظارت و کنترل در مدیریت ۱0 عملیاتی

 ۰ سنجش و ارزیابی عملکرد ۱7

 3 اصول سرپرستی ۱۰

 3 مدیریت و کنترل پروژه ۱9

سطوح  ۰ انگیزش و رقابت کوشی همت و سخت ۱6
عملیاتی و 
 پایه

 ۰ مدیریت عملکرد ۱0

 ۰ گذاری و مدیریت اهدا  هد  ۱3

 3 مدیریت استرس و تحمل ابهام ۱5

 3 وری های بهره اصول و تکنیك 07

 سطح پایه 3 ریزی و سازماندهی برنامهاصول و مبانی  ریزی و هماهنگی برنامه 0۱

 ۰ ریزی های برنامه تکنیك 00

 ۰ مدیریت زمان 07

 ۰ ریزی عملیاتی برنامه 0۰

 ۰ ریزی و مدیریت پروژه برنامه 09

 سطح پایه 3 فردی زبان بدن و ارتباطات بین های ارتباطی مهارت 06

 3 ارتباطات سازمانی 00

 ۰ اثربخشارتباط خال  و  03

 ۰ روانشناسی ارتباطات 05

 3 فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال 77



 

51 

 توضیحات ساعت ها عناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

 سطح پایه ۱0 نگری تفکر سیستمی و کل نگری و نگرش فرایندی کل 7۱

 3 ها نظریه عمومی سیستم 70

 3 گرا گرا و نتیجه های فرایندگرا، وایفه نگرش 77

 ۰ شناختی های تدوین نقشه تکنیك 7۰

 3 مهندسی فرایندها 79

 سطح میانی ۰ مدیریت استرس و کنترل خشم صبر و بردباری 76

 ۰ هوش هیجانی 70

 ۰ های فردی روانشناسی تفاوت 73

 ۰ نگری و کاهش استرس مثبت 75

 ۰ مدیریت تضاد فرهنگی ۰7

 سطح میانی 3 تفکر خال  نوجویی و تفکر خال  ۰۱

 ۰ خالقیت در سازمانراهکارهای تقویت  ۰0

 3 کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه ۰7

 3 روانشناسی مدیریت تغییر ۰۰

 3 ها و موانع خالقیت اصول و تکنیك ۰9

 3 سازی استراتژی کارآفرینانه تدوین و پیاده ۰6

 سطح میانی ۰ رجوع مدیریت تکریم اربا  پاسخگویی ۰0

 ۰ پذیری انعطا  ۰3

 3 هوش هیجانی ۰5

 ۰ بهبود و شفافیت فرایندها 97

 3 پاسخگویی و استانداردهای آن 9۱

 سطح ارشد ۰ مدیریت اقتضایی پذیری انعطا  90

 3 های فرهنگی شناسی و تفاوت جامعه 97

 ۰ روانشناسی شخصیت 9۰

 3 رفتار سازمانی 99

 ۰ پذیری پذیری و انطبا  انعطا  96

 سطح ارشد 3 اصول و فنون مذاکره قدرت مذاکره و متقاعدسازی 90

 3 قدرت سخنوری 93

 3 های متقاعدسازی و نفوذ در دیگران تکنیك 95

 ۰ مدیریت جلسات 67

 3 هوش هیجانی و مذاکره 6۱
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 یا های آموزشی حین انتصاب مدیران حرفه دوره

 

 سطح عملیاتی -الف

 مالحظات کد ساعت دوره عنوان پودمان/ ردیف

 5۰-7۱ ۱0 (۱اقتصاد مقاومتی ) ۱

 37703بخشنامه شماره 
 ۱۰/79/۱75۰مور  

 5۰-7۰ ۱0 (۱انداز جمهوری اسالمی ایران ) سند چشم 0

 5۰-70 ۰ (۱نقشه راه اصالح نظام اداری ) 7

 

 سطح پایه -ب

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  ۱0۱7۱ ۱0 های دولتی )تمرکز بر واایف( عملیاتی در دستگاهریزی  برنامه ۱

  ۱0۱70 6 سازماندهی 0

  ۱0۱77 ۱0 ها ها و روش ها و فنون بهبود سیستم تکنیك 7

  ۱0۱7۰ 3 انگیزش در کار ۰

  ۱0۱79 5 کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت 9

  ۱0۱76 6 ها و فنون کار با مدیران مافو  آشنایی با روش 6

  ۱0۱70 ۰ مدیریت مؤثر وقت 0

  ۱0۱73 6 روابط کار 3

  ۱0۱75 6 کیفیت زندگی کاری 5

  ۱0۱۱7 6 مدیریت استرس )بهداشت روانی کارکنان( ۱7

  ۱0۱۱۱ 5 کاربرد آمار در مدیریت ۱۱

  ۱0۱۱0 6 خالقیت و نوآوری )فردی( ۱0

  ۱0۱۱7 6 مبانی علم حقو  ۱7

  ۱0۱۱3 ۰ اموال دولتی آشنایی با قوانین و مقررات ۱۰

  ۱0۱۱5 ۱0 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری ۱9
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 سطح میانی -پ

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  00۱7۱ ۱0 های دولتی )تمرکز بر فرآیندها( ریزی در دستگاه برنامه ۱

  00۱70 5 گیری )سازمانی( فرایند و فنون تصمیم 0

  00۱77 ۰ سازی برای کوچكسازی  ارفیت 7

  00۱7۰ 6 زنی های اداری تطبیقی و محك م نظا ۰

  00۱79 3 افزایی راهبردهای آموزش و توان 9

  00۱76 5 ها رهبری تحول در سازمان 6

  00۱70 ۰ سپاری مدیریت برون 0

  00۱73 3 طراحی ساختارهای سازمانی 3

  00۱75 6 مدیریت و مهندسی ارزش 5

  00۱۱7 6 و نوآوری )سازمانی( خالقیت ۱7

  00۱۱۱ ۰ مدیریت مشارکتی با تأکید بر نظام پیشنهادها ۱۱

  00۱۱0 6 وری( پویایی سازمانی و فردی )بهره ۱0

  00۱۱7 3 ریزی پروژه مدیریت و برنامه ۱7

  00۱۱۰ 6 های تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی مدل ۱۰

  00۱۱9 6 سازمانیمدیریت کیفیت و فرایندهای  ۱9

  00۱۱6 ۱0 های سازمانی پژوهش ۱6

  00۱۱0 ۱0 بندی( گذاری )تدوین و صورت مشی مبانی خط ۱0

  000۱6 ۱0 های دینی رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه ۱3

مور   770033نامه شماره   ۰ مدیریت بحران ۱5
امور آموزش و  ۱3/76/۱750

بهسازی نیروی انسانی سازمان 
 استخدامی کشوراداری و 

  ۰ های اجتماعی مدیریت بحران 07

  ۰ ریزی و عمل در بحران برنامه 0۱

 

 مشترک سطوح پایه و میانی -ث

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  00۱۱3 - ۱0۱۱۰ 6 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور ۱

  00۱۱5 - ۱0۱۱9 6 مناقصاتآشنایی با قانون برگزاری  0

  00۱07 - ۱0۱۱6 6 آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحا  موادی به آن 7

 

 میانی و ارشدپایه،  مشترک سطوح  -ج

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  70۱۱9 - 00۱00 ۰ آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه ساالنه کل کشور ۱

  70۱۱6 - 00۱07 3 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 0

  70۱۱3 - 00۱09 3 های کلی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای سازمانی   مدیریتی تحقق آن آشنایی با سیاست 7
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 میانی و ارشدپایه،  مشترک سطوح  -چ

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

   70۱۱۰ - 00۱0۱ - ۱0۱۱0 ۰ با قانون مجازات اسالمی   فصل تعدیات مأموران دولتی آشنایی ۱

  70۱۱0 - 00۱0۰ - ۱0۱07 6 مدیریت ساختارهای سازمانی 0

  7007۱ - 0007۱ - ۱007۱ ۰ های دینی ریزی فرهنگی با تأکید بر آموزه شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه مفهوم 7

  70070 - 00070 - ۱0070 ۰ العالی( سره( و مقام معظم رهبری )مداله امام راحل )قدسراهبردهای فرهنگی  ۰

  70077 - 00077 - ۱0077 ۰ تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی 9

  7007۰ - 0007۰ - ۱007۰ 0 تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی 6

  70079 - 00079 - ۱0079 ۰ فرهنگ مهدویت( مهدویت و فرهنگ انتظار )انقال  اسالمی و 0

  70076 - 00076 - ۱0076 ۰ نظام سیاسی اسالم برمبنای والیت فقیه 3

  70070 - 00070 - ۱0070 6 نظام مدیریت اسالمی 5

  70073 - 00073 - ۱0073 6 های مقابله با آن جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه ۱7

  70075 - 00075 - ۱0075 ۰ شناسی سیاسی و فرهنگی جریان ۱۱

  700۱7 - 000۱7 - ۱00۱7 0 بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور ۱0

  700۱۱ - 000۱۱ - ۱00۱۱ 07 مدیریت اسالمی با موضوع شمیم عدالت ۱7

  700۱0 - 000۱0 - ۱00۱0 07 مدیریت اسالمی با موضوع آئین مدیریت ۱۰

  700۱۰ - 000۱۰ - ۱00۱۰ ۰ اسالمابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در  ۱9

  700۱9 - 000۱9 - ۱00۱9 3 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی ۱6

بخشنامه شماره  5۰-70 3 (0اقتصاد مقاومتی ) ۱0
مور   37703

۱۰/79/۱75۰ 
 5۰-79 3 (0ها( ) انداز جمهوری اسالمی ایران )الزامات و ضرورت سند چشم ۱3

 5۰-73 ۰ (0اداری )نقشه راه اصالح نظام  ۱5

 

 مشترک تمامی سطوح -ح

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 ۱9/70/۱750مور   760070بخشنامه شماره  - 3 بنیان مدیریت امنیت اطالعات )بما( ۱

 ۱۰/79/۱75۰مور   37703بخشنامه شماره  5۰-706 ۰ پذیری در مدیریت پاسخگویی و مسئولیت 0

 

 فناوری اطالعاتمدیران  -خ

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

بخشنامه شماره  - ۱0 حاکمیت فاوا )اصول، چارچو  و استقرار( ۱
۱۰9755 
مور  

07/۱۱/۱757 

 - ITIL ۱0مدیریت خدمات فاوا و  0

 - ۱0 مدیریت فرآیندهای سازمانی 7

 - 07 معماری فناوری اطالعات سازمانی ۰

 - ۱6 طراحی سیستمتحلیل و  9

 - 77 مهندسی شبکه 6

 - 07 مدیریت امنیت اطالعات 0

 - ۱0 های فناوری اطالعات مدیریت پروژه 3

 - 3 رایانش ابری 5

 - ۱6 باز افزارهای آزاد/ متن مهاجرت به نرم ۱7
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 اردبیل ریزی استان سازمان مدیریت و برنامه

 نگری های توسعه و آینده مدیریت آموزش و پژوهش
 

 کنندگان لیست مشخصات شرکت

 

 
 

 

 سازمانیپست  مدرک تحصیلی محل صدور تاریخ تولد شماره ملی شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 نوع دوره:      عنوان دوره مورد درخواست:

 مدت ساعت دوره:        :نام دستگاه اجرایی

 

 
 

 یس دستگاه اجرایی:ئنام و نام خانوادگی ر    نام خانوادگی مسئول آموزش دستگاه: نام و

 :ءامضا تاریخ و      :ءتاریخ و امضا

 نام گروهی ثبت -1فرم شماره 
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 اردبیل ریزی استان سازمان مدیریت و برنامه

 نگری های توسعه و آینده آموزش و پژوهشمرکز مدیریت 
 
 

 مشخصات متقاضی: -الف

 
 

 اشتغال: -ب

 
 

 درخواست:های آموزشی مورد دوره ٫مشخصات دوره -ج

 مالحظات نوع دوره مدت ساعت عنوان دوره ردیف

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 

 

 

 
 

 شماره شناسنامه:          نام پدر:          نام و نام خانوادگی:

 شماره ملی:          تاریخ تولد:    محل صدور:

 مدرک تحصیلی:

    عنوان شغل:     نام دستگاه اجرایی:

 مدت سابقه کار:      آدرس محل کار:

 تلفن همراه:                    تلفن محل کار:

 فردینام  ثبت -2فرم شماره 

 یس دستگاه اجرایی:ئنام و نام خانوادگی ر         : نام خانوادگی نام و

 :ءامضا تاریخ و      :ءتاریخ و امضا
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 اردبیلریزی استان  سازمان مدیریت و برنامه
 نگری های توسعه و آینده آموزش و پژوهش مرکز مدیریت

 های اجرایی دستگاه مدت جدید پیشنهادی فرم مشخصات دوره آموزشی کوتاه

 عنوان دوره: -1

 هدف کلی دوره: -2

 کننده: دستگاه اجرایی درخواست -3

 بهبود مدیریت    شغلی   عمومی  نوع دوره آموزشی:  -4

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

 اهداف رفتاری:  -6

 کنندگان قادر خواهند بود: پس از گذراندن این دوره شرکت

 

 

 

 

 شرایط مدرسان دوره پیشنهادی: -7

 

 

 

 کنندگان در این دوره: شرایط شرکت -8
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 غیرحضوری   حضوری    شیوه اجرایی آموزش: -9

 روش ارائه مباحث آموزشی: -11

 :ها با ذکر عنوان  سایر روش سمینار    کارگروهی         سخنرانی 

 های ارزشیابی: روش -11

 مشارکت فعال فراگیران   آزمون کتبی و کارعملی   آزمون کتبی 

 

 منابع پیشنهادی: -12

 الف( منابع اصلی:

 

 

 ب( منابع مکمل:

 

 

 های آموزشی دوره سرفصل -13

 های آموزشی )کلی( سرفصل
 ساعات آموزشی

 های آموزشی )رفتاری( سرفصل های آموزشی )جزئی( سرفصل
 عملی نظری

     

     

     

     

     

     

     

     

    جمع ساعات آموزشی

 

 
 
 

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

 تاریخ و امضاء:             : دستگاه نام و نام خانوادگی مسئول
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 ریاست جمهوری

 وبودجه برنامهسازمان 

 استان اردبیل ریزی و برنامه مدیریتسازمان 

 نگری و آیندهتوسعه  های و پژوهشمدیریت مرکز آموزش 

 

 «نام ثبتفرم »

 

 

 

 

 محل الصاق عکس

 بنویسید. خوانا و کامل لطفاً شود یمداده  به کامپیوتر این فرم اطالعات داوطلب گرامی

ب
طل

داو
ت 

صا
خ

ش
م

 

 

                                                                     نام: 

                                                      نام خانوادگی:

                                                              : پدرنام 

 رشته تحصیلی:                                                                  درک تحصیلی:م

 زن   مرد جنسیت:                                                                         شماره ملی:

 سازمان معرفی کننده:                                                                 شماره شناسنامه:

 آخرین سمت:                                                                        : تاریخ تولد

 سال                                         سنوات خدمت:                                                                         : محل صدور

 کارمند            کارشناس              کارشناس مسئول           مدیر پایه              مدیر میانی 

ره
دو

ت 
صا

خ
ش

م
 

 عنوان دوره:

 غیرحضوری                                             یحضور مهین ٫حضوری   

 :تاریخ خاتمه                                                                    تاریخ شروع:  

س
در

آ
 

      

 همراه: تلفن                                                                                                                           نشانی منزل:

 تلفن:                                                                                                                               نشانی محل کار:

مه
می

ض
ک 

دار
م

 

 فیش بانکی به مبلغ ریال - 3                فتوکپی حکم کارگزینی  - 2                نامه یمعرف - 1

I 711111114111114513125663    یشماره حساب شبا R           نزد خزانه  مرکز ، یاختصاص 

 لیاستان اردب یزیوبرنامه ر تیریسازمان مد یبنام درآمد اختصاص         361114575112511111111111111175                  به شناسه

  باشد یمدر دوره  کننده شرکتساعت کل دوره موجب حذف  دهم کیغیبت بیش از. 

 شوم یم متعهد را باال اترجمند و پیوست مدارک تکمیل و صحت مسئولیت. 

        :امضاء                              تاریخ:

 

https://www.google.com/url?url=https://rasekhoon.net/article/show-41602.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBcQwW4wAWoVChMIw5C1y7n4xwIVhEoUCh2bzQYj&usg=AFQjCNE1PzgQ9sYyGfhctrmTle55Ipkmnw
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 کروکی محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

 

 
 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

 استان اردبیل ینگر ندهیتوسعه و آ یها مرکز آموزش و پژوهش


