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 پیام ریاست محترم سازمان

 

آموزش ر دارد. اجرای رسیدن به اهداف سازمان بستگي به توانایي کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغی

ؤثر فعالیتهایشان را ادامه شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازماني و محیط، بطور مو بهسازی نیروی انساني سبب مي

له مدیریت برای بهبود ریزی شده به وسیداده و برکارایي خود بیفزایند. بنابراین آموزش و بهسازی، کوشش مداوم و برنامه

 عملکرد سازماني است.سطوح شایستگي کارکنان و 

طوری که اقتصاددانان به .واقعیت این است که در جهان امروز آنچه بیش از همه دارای اهمیت است، نیروی انساني است

کند، منابع انساني آن کشور خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اجتماعي یك کشور را تعیین مي ،معتقدند آنچه در نهایت

سازند، از منابع طبیعي ها را متراکم ميهستند که سرمایه يیانسانها ،است، نه سرمایه و یا منابع مادی دیگر. این منابع

برند. یش ميپآورند و توسعه ملي را به وجود ميهای اجتماعي و اقتصادی و سیاسي را کنند، سازمانبرداری ميبهره

کند، قادر  برداریبهرهکشوری که نتواند مهارتها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملي به نحو مؤثری 

 نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.

چند  زیرا در .برخوردار استهای مختلف از جایگاه خاصي حال حاضر آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمان در

ل و دگرگوني دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری، علوم و تکنولوژی پیشرفت نموده است این تحو

اطالعات بشری  سال، نیمي از 5که در هر  دورانياند. یعني بحدی است که عصر حاضر را عصرنیم عمر اطالعات نامیده

 گردد.منسوخ گردیده و اطالعات و دانش جدید جایگزین آن مي

باره ت. تغییر چندوجود نداشته اس در پنجاه سال پیش ،بینیمنیمي از مشاغلي که امروز در بسیاری از کشورها مي حدود

 الستخدامکارمند جدیداشود. این احتمال که تر ميدیای در طول عمرکاری، برای مردم روزبه روز عاحرفه فعالیت

کلي محال  طور ، یا بهبسیار ضعیف ،بنیادی ادامه دهد غییرخود بدون ت پایان دوران خدمتيمهارتي را بیاموزد و آن را تا 

ست که یتي ابلکه فعال، آموزش کارکنان نه تنها مطلوب است  ،ای که به سرعت در حال دگرگوني استاست. در جامعه

 یار داشته باشد.هر سازماني باید برایش منابعي را در نظر بگیرد تا همواره منابع انساني کارآمد و مطلعي در اخت

همیت و تاثیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  با توجه به ا

، اهیت ذاتي خود و با توجه به م آنانو نهایتا ارتقاء بهروه وری  آموزش در افزایش دانش ، مهارت و نگرش کارکنان

احبنظران حوزه صمورد استفاده  ر سال جاری نموده است . امید استاقدام به تهیه تقویم و برنامه زمانبدی آموزش د

 و رابطین محترم آموزش دستگاه های اجرایي استان قر ار گیرد.آموزش ، اساتید 

 
 

 و سربلندیت یبا آرزوی موفق

 امید حاجتی

 استان خوزستانمدیریت و برنامه ریزی سازمان  سیرئ
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 مقدمه 

یت شوند و توانمندی چنانچه این نیروها درست ترب. باشد  يم يانسان یروین ،منابع سازمان نیو مهمتر نیازموثر تر يکی

که  هیفرض نی.با نگرش به ادیاهم نمافر آن یرا برا يومنابع متنوع و فراوان ایسازمان را پو دنباالیي را داشته باشند، مي توان

دوره خدمت  انیپا توانند تا ينم زوماًل، خود آموخته اند  يرسم التیکه در دوره تحص یيو مهارتها اطالعات با افراد

ست.آموزش ا «یآموزش منابع انسان» ،يو اثربخش یکارآمد یبرا يراهکار اصل نیبنابرا ، کارآمد و اثربخش باشند

و فقدان  ردیگ يمدنظر قرار م تیریعملکرد و حل مشکالت مد تیفیمطمئن در جهت بهبود ک یا لهیهمواره به عنوان وس

 . شود يدهدو باعث رکود سازمان م يم لیو حاد هر سازمان را تشک ياز مسائل اساس يکی زیآن ن

کارکنان  .نیست ياست و موقت و تمام نشدن يشگیمداوم و هم ندیفرآ كیدر سازمان ها و  ياساس فهیوظ كیآموزش 

و  یریادگی ( محتاج آموزش وردستیز ای ری) مد دهیچیمشاغل پ ایاز سطح سازمان اعم از مشاغل ساده  يدر هرسطح

روش ها و  ،دبهتر انجام دادن کار خود از هرنوع که باش یهمواره برا دیهستند و با دیجد یکسب دانش و مهارتها

ت اطالعات و کند، الزم اسمي  دایپ رییهر وقت شغل کارکنان تغ نکهی. و مضافاً اندیکسب نما را یدیاطالعات جد

 .دنریرا فرابگ مربوطهشغل  فیوظا زیآم تیموفق یابقا یبرا یدیجد یمهارتها

تضمیني  فع کند وتواند نیاز به نیروی انساني متخصص در آینده را نیز رهای آموزش کارکنان در یك سازمان ميبرنامه

توانند در ارتقاء بهتر مي ،برای حل مشکالت کارکنان باشد. بنابراین چنانچه کارکنان یك سازمان خوب آموزش ببینند

نیاز نخواهند داشت  سرپرستان و مدیران به نظارت زیاد در مورد زیردستان خود آنگاه سطح کارایي سازمان سهیم باشند و

ان در پرتو آموزش صحیح ی احراز مشاغل باالتر و پرمسئولیت آماده سازند، زیرا کارکنتوانند آنها را براو در عین حال مي

 توانند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند.است که مي

جه به استقبال زیاد ارزیابي میزان اثربخشي و فراواني دوره های گذشته و همچنین با تورکز  با ماین  به همین منظور 

وزش مدیران با تاکید بر آم 1398های غیر حضوری، نسبت به طراحي و تدوین تقویم آموزشي سال  کارکنان از دوره

یم گام های موثری در با همکاری کلیه سازمان ها و ادارات استان بتوان. امید است بویژه مدیران جوان اقدام نموده است

 این زمینه برداریم .

 

 قاسم صنگوری سواری

 های توسعه و آینده نگری خوزستان مدیر مرکز آموزش و پژوهش
 

 

 

 



  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 فصل یکم

 کلیات آموزش
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 آن هایو اصالحیهدولت  کارمندان معرفی اجمالی نظام آموزش
ــوری و ماده  مدیریت خدمات قانون 58در اجرای ماده  ــل نهم قانون مذکور، آیین 2کش ــازی و منظور توانمندبهنامه اجرایي فص س

ت توســـعه  توســـط معاون« ی اجرایيهادســـتگاهنظام آموزش کارمندان »، دولت کارمندانبینش و مهارت  ی ســـطح دانش،ارتقاء

ــاني ر  ــرمایه انس ــماره  )وقت( جمهور یسئمدیریت و س ــنامه ش ــبه تمام  30/01/1390مورخ  1834/200در قالب بخش ی  هاتگاهدس

ــمول قانون ــالحیهآن و متعاقباً برخي از مواد  برای اجرا ابالغ گردید الذکرفوق اجرایي مشـ ــمارهای طي اصـ  18819/92/200ه شـ

ــورخ  ــورخ  145099 ،14/11/1392م ــاوری اطــالعــات(، ) 20/11/1393م ــن ــورخ  83078 ف ــورخ  394754، 14/05/1394م م

 است.ا اصالح شده فته یرمورد بازنگری قرار گ 22/05/1396مورخ  1335268و  09/12/1394

 
 آموزش کارمندان دولتنکات برجسته بخشنامه و نظام 

ــمي و پیماني - ــمول این) تمامي کارمندان رس ــي اعم از مدیران و کارکنان( در ش ــته و شــ  نظام آموزش رکت کارمندان  قرار داش

 ایي، الزامي است. مفاد این بخشنامه و نیاز دستگاه اجر براساسی آموزشي موضوع این نظام هادورهقرارداد کار معین نیز در 

 22554/105موضــوع بخشــنامه شــماره ) ی مصــوب طي شــده توســط کارمندان براســاس نظام قبلي آموزش کارکنانهاآموزش -

ساب  28/12/1380مورخ  ست ( و مقررات مربوط، در چارچوب این نظام قابل احت ساب  ا سط     هاآموزش. نحوه احت شده تو ی طي 

 .مشخص و ابالغ خواهد شد آموزش کارمندان ی نظامهادستورالعملبا این نظام در  آنهاکارمندان و تطبیق 

  

 های کالن آموزش کارمندان دولتهدف

 های متصدیان مشاغل  از طریق توسعه دانش و مهارت دولتي خدمات در ارائه اثربخشي و کارایي افزایش -1

 تکارمندان دول و مهارت توانایي دانش سطح افزایش از طریق دولتي بخش انسانيسرمایه  کیفي سطح ارتقاء -2

 های اسالميافزایش سطح باور و اعتقادات کارکنان و مدیران نسبت به ارزش -3

 يو اجتماعدر ابعاد مختلف فرهنگي  دولت کارمندان عمومي هایآگاهي توسعه -4

  مدیریتي وظایف و اهجهت ایفای مؤثر نقش و توسعه مدیران دسازیتوانمن -5

 های شغلي باالتربه رده ارتقاءبرای  شغلي از بعد دانش، مهارت و شایستگي دولت کارمندان سازیآماده -6

  انساني های انساني و کرامت انساني و بهبود روابطو فرهنگ سازماني بر مبنای ارزشتوسعه اخالق اسالمي -7

 سطح دانش، مهارت و نگرش معنوی و بصیرتي کارمندان ارتقاءروزآمدسازی و  -8

 

 راهبردهای آموزش کارمندان دولت 

 سازماني   های توانمندسازی و توسعه منابع انساني با اهداف راهبردیایجاد نگرش راهبردی و همسوسازی برنامه 

 تعاملي   -رویکرد فرآیندی به عنوان ي و تعامل بین عناصر فرآیند آموزشکپارچگایجاد ی 

  تناب از  های آموزشــي و یادگیری با نیازهای آموزشــي شــغلي و ســازماني و اج    ها و فرصــت ایجاد تناســب بین برنامه

 تکراری و یهای غیرضرورآموزش

 ایجاد انگیزه خودسازی و رشد معنوی، مادی، مهارتي و دانشي کارکنان به صورت خودکنترلي 

 سرمایه انساني از طریق آموزش ارتقاءسازی و سطح باور و اعتقاد مدیران به توانمند ارتقاء 

 های آموزشي و یادگیری در سطوح مختلفها و فرصتافزایش اثربخشي برنامه 
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 های درون و برون سازماني در تعیین و تأمین خدمات آموزشياستفاده از منابع و ظرفیت 

 هاآموزش یلمللي در مدیریت و راهبری فرآینداکاربرد استانداردهای ملي و بین 

 های نوین مدیریت برای اجراء و ارزشیابي آموزشیورافنها و ها، روشاستفاده از رویکردها، مدل 

 آنهااساس توانمندی اجرایي رهای اجرایي بواگذاری اختیارات مدیریت آموزش به دستگاه 

 مدت و کاربردیهای کوتاهتمرکز بر رویکرد آموزش 

 يآموزشهای دوره از عملکرد بازخوردهای اجرایي و اخذ های آموزشي دستگاهنظارت بر فعالیت 

 

 های کارمندان و مدیرانساختار آموزش
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 و تصدی شغل بدو خدمت() های توجیهیآموزش -1

  دستگاه اجرایي محل و وظایف کارمندان جدیداالستخدام با اهداف آشنا ساختن الف(، گردد که با دو هدفمي اطالقیي هاآموزش به

ي  قانون اسـاســ کار،  ، محیطو شـغلي فردی  حقوق ،کشـوری  مدیریت خدمات اسـتخدامي، کلیات قانون  و مقررات ، قوانینآنها خدمت

سالمي  جمهوری نظام  شغلي هایيتواناایجاد  ب( ،ادارینظام و  ایرانا سط      ) ی  شغل تو صدی  دانش، مهارت و نگرش( مورد نیاز برای ت

ــتخدام      ــدور حکم کارگزیني    .گردددر بدو ورود به خدمت طراحي و اجرا مي     رســـمي، پیماني و قراردادی( ) کارمندان جدیداالسـ صـ

 ها است.جدیداالستخدام منوط به طي این آموزشکارکنان 

منظور افزایش ظرفیت های اجرایي موظفند به، دستگاهاصالحیه نظام آموزش کارمندان دولت 4ماده همچنین براساس 

 ( نظام آموزش کارمندان1/5) های شغلي و کاربردی کارشناسان مشاغل اختصاصي خود، براساس بندکارشناسي و بهبود شایستگي

های تربیت کارشناسان مشاغل اختصاصي اقدام طراحي و تدوین برنامه نسبت به خدمت(، های تصدی شغل بدوموضوع آموزش)

های فرهنگی آموزش مدیران
 و عمومی

توجیهی و تصدی  های شغلیآموزش
 شغل بدو خدمت

نظام آموزش 

 یددکارکنان ج

ویژه کارمندان 
 آزمایشیاستخدام 

 ارتقاء شغلی

تمدید قراردادکار 
 معین

مدت خارج از کوتاه
 کشور

 فرهنگی و اجتماعی

 های اداریتوانمندی

عمومی فناوری 
 اطالعات

 تعالی معنوی مدیران

ای تعالی حرفه

 مدیران
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در صورت تغییر شغل( ) در کمیته راهبری آموزش برای کارمندان بدو استخدام و بدو تصدی شغل هانموده و پس از تصویب برنامه

های تربیت کارشناسان بایستي حداکثر تا پایان سال اول ورود به خدمت افراد و تا شش ماه اول تصدی برنامه آن را اجرا نمایند.

 شغل جدید اجرا شود. 
 

  های شغلیآموزش -2

سیم مي     آموزش سته تق شغلي به چهار د شي   آموزش-1شوند:  های  ستخدام آزمای    ،شغلي  ارتقاءهای آموزش -2، های ویژه کارمندان ا

 .های کوتاه مدت خارج از کشورآموزش -4 ،تمدید قرارداد کار معین هایآموزش -3

ــي      آموزش -2-1 ــتخدام آزمایشـ ــود که به منظور ایجاد دانش، مها    مي اطالق هایي آموزش به  :های ویژه کارمندان اسـ  رت و نگرش  شـ

ستخدام آزمایشي ارا      ستخ   هاو طي این آموزش شود ه ميئشغلي کارکنان آزمایشي در طول دوران ا دام آزمایشي به   برای تبدیل وضع ا

 است.  قطعي، الزامي رسمي

یاز کارکنان  ندانش، مهارت و نگرش( مورد ) های شــغليکه توانایي شــودهایي اطالق ميبه آموزش شــغلي: ارتقاءهای آموزش -2-2

سمي، پیماني و قرارداد کار معین را به  شغل و    ر صحیح وظایف  شغلي فراهم مي    ارتقاءمنظور انجام  سیر  شغلي    ارتقاءنماید و در طول م

 ست.  هاو تمدید قرارداد پیماني و قرارداد معین کار منوط به طي این آموزش آنها

ــغليگردد که به منظور ایجاد توانایيمي یي اطالقهاآموزش بهمعین: ر های تمدید قرارداد کاآموزش -2-3 دانش، مهارت و ) های ش

یا  کار معین طراحي و اجرا مي     نگرش( مورد ن ندان قرارداد  کارم ید قرارداد این   ز برای  مد نان      گردد. ت کارک نه  به طي این   مگو نوط 

 هاست.آموزش
 

 یو عمومهای فرهنگی آموزش -3
 شود:  مي زیر تقسیم سه دسته ي بهو عمومهای فرهنگي آموزش

ــومي اطالق هایيآموزش به :و اجتماعي های فرهنگيموزشآ -3-1 ــایل  به د کهش ــد فض   پذیریگفرهن ، معنوی،اخالقي منظور رش

 .شوديم ارائه اداری و مدیران در نظام کارمندان انساني روابط سازیو بهینه سازماني

ندی های  آموزش -3-2 که مي اطالق هایي آموزش به  اداری: های توانم هارت و نگ دانش،  منظور افزایشبه  گردد  رش  م

   .شودهای فردی طراحي و اجرا ميعمومي مرتبط با مأموریت و وظایف عمومي دولت و دستگاه اجرایي و یا توانمندی

ریزی کشور رنامهصادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني سازمان مدیریت و ب 14/5/1394براساس بخشنامه مورخ 

غلي و تمدید ش ارتقاءویژه کارمندان استخدام آزمایشي، ) ی آموزشي بدو خدمت، شغليهادورهتوانند های اجرایي ميدستگاه

و واحدهای  کشور نگریهای توسعه و آیندههای فرهنگي و عمومي را رأساً و یا از طریق مرکز آموزش و پژوهشقرارداد(، آموزش

ها کشور و استان ریزیصالحیت شده توسط سازمان مدیریت و برنامه تأییدسسات ؤسسات آموزش عالي و مؤها و ماستاني، دانشگاه

 ریزی و اجرا نمایند.سسات، برنامهؤشده برای م تأییدبا توجه به حیطه 

ن های عمومي  آموزش -3-3 عات وراف که  یي اطالق ميها آموزشبه   : ی اطال ند گردد  نان را در حوزه     ها یتوانم کارک ی 

معاونت توسعه مدیریت و   14/05/1394مورخ  82999 مارهبراساس بخشنامه ش    دهد.مي ارتقاءی اطالعات در سطح عمومي  ورافن

از آنجا که تمامي کارکنان  ، هاریزی استان ریزی کشور )وقت( به سازمان مدیریت و برنامه  سرمایه انساني سازمان مدیریت و برنامه   

 ، را در02/11/1381مورخ  203222/1903بخشنامه شماره    (، موضوع ICDLگانه فناوری اطالعات )های هفتدولت باید مهارت

صوص مي          شتن گواهي و مهارت الزم در این خ ستخدام نیز دا شرط الزم برای افراد جدیداال شند و  شد،  سنوات قبل گذرانده با با
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های مذکور طي دوره های اجرایي وجود نداشــته و کارمنداني که نیاز به ها توســط دســتگاه  لذا نیازی به ادامه برگزاری این دوره

 دارند، باید از طریق خودآموزی نسبت به فراگیری آن اقدام نمایند.

نسبت به تعریف  20/11/1393مورخ  145099های اجرایي مي توانند به استناد بخشنامه شماره براساس بخشنامه مذکور، دستگاه

اعت( به عنوان س 22) ای و اداری کار با رایانهحرفه هایتحت عنوان مهارت «ج»بند  1کد پیشرفته موضوع  ICDL و اجرای دوره

 تأییدن موجود تواند توسط مراکز آزموبرای کارکنان خود اقدام نمایند. ارزیابي این دوره مي های آموزشي،یکي از سرفصل

وری ای فنهادورههای اجرایي مکلفند برای برگزاری کلیه دستگاه سسه مجری آموزش انجام شود.ؤصالحیت شده یا خود م

 صالحیت شده استفاده نمایند. تأییداطالعات از مدرسین 

 

 های مدیران آموزش -4
ــتای  گردد که مي اطالق هایي آموزش به  ــیرت بهبود نگرش های در زمینه  ی مدیران احرفه تعالي معنوی و   در راسـ افزایي و و بصـ

ــعه ــاني هایمهارت توس گردد. طي این  مي طراحي و اجرا «ســامانه و برنامه آموزش مدیران»رچوب در چا و فني ، ادراکيانس

ساس برنامه آموزش مدیران برای انتصاب،   آموزش های مدیران آموزش است. ای الزاميو تمدید مدت مدیریت حرفه ارتقاءها برا

 .شوندطبقه بندی ميای مدیران تعالي حرفه -تعالي معنوني مدیران، ب -الفبه دو بخش 

 

 معرفی سامانه آموزش مدیران

نظام  «4/5 بند»و  30/1/1390مورخ  1834/200بخشـــنامه شـــماره  «3بند »قانون مدیریت خدمات کشـــوری و  56در اجرای ماده 

توســـعه   توســـط معاونت 32664/90/200طي بخشـــنامه شـــماره  15/12/1390مورخ مذکور ســـامانه و برنامه آموزش مدیران در 

 ای از اهم این سامانه عبارت است از:چکیده وقت( ابالغ شده است.) جمهوریسئني رمدیریت و سرمایه انسا

 

 اهداف

ــعه مهارت ارتقاء (الف ــانيفني هایو تعالي معنوی و توس ــب مدیران و ادراکي ، انس ــاختن و متناس ــرفت آنان هایيیتوانا س  با پیش

 .های مدیریتيو ارزشیابي و نقش ، نظارت، هدایتسازماندهي، ریزیبرنامه هایدر زمینه فناوریو  دانش

 جدید. هایمسئولیت پذیرش کارمندان برایو ی احرفه مدیران ساختن آماده (ب

 

 سامانه آموزش مدیران

ساختار و روش     سامانه آموزش، مجموعه اهداف،  سي    های اجرایي آموزش و تربیت مدیران حرفهمنظور از  سیا ست که از   ای و  ا

 شود.طریق آن برنامه آموزش مدیران در سطوح مختلف طراحي و اجرا مي

 

 برنامه آموزش مدیران

شي مد         مجموعه دوره  سامانه آموزش و اهداف و راهبردهای آموز ساس  ست که برا شي هدفمند ا یران در دو ها و اقدامات آموز

 شود.بخش تربیت مدیر و آموزش مدیران طراحي و اجرا مي
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 1قبل از انتصاب() امه تربیت مدیرانبرن
سعه   مجموعه برنامه به شي و تو س       به کهشود  مي ای اطالقهای آموز سان و مدیران م شنا سعه کار به   ارتقاءتعد منظور پرورش و تو

 .شودای طراحي و اجرا ميهای مدیریت حرفهپست

صاب مدیران: آموزش  سعه  هایها و فعالیتمجموعه آموزش به های حین انت ستای  که شود مي ای اطالقتو تعالي معنوی و  در را

ــیرت بهبود نگرش هایدر زمینه ی مدیراناحرفه ــعهو بصـ ــاني هایمهارت افزایي و توسـ ، طراحي و در دوران و فني ، ادراکيانسـ

دیران در طول  مانه و برنامه آموزش ها براساس سام. طي این آموزششودای و سیاسي اجرا ميتصدی پست مدیریتي مدیران حرفه

 است.ای الزاميدوره خدمت مدیریتي مدیران سیاسي و حرفه

ست که از طریق افزایش معرفت دیني و      ایجاد زمینه تعالی معنوی: سازندگي معنوی برای افراد ا شد اخالقي، و  سازی، ر های خود

 گردد.ميها و معرفت دیني به قلب آنان حاصل ها و دانستنيتعمیق آگاهي

صیرت ایجاد زمینه ای:تعالی حرفه سعه مهارت های بهبود نگرش و ب ستگي   ها، نقشافزایي و تو شای های الزم برای های مدیریتي و 

  .انجام وظایف مدیریتي

یاســي  های مدیریت ســاســتثناء ســمتهای اجرایي، به های مدیریتي و ســرپرســتي دســتگاهتمامي عناوین پســت ای:مدیران حرفه

  شوند.ای تلقي ميقانون مدیریت خدمات کشوری و همتراز آنان، مدیران حرفه 71موضوع ماده 

ها،  س، بیمارستان های اجرایي نظیر مدارشامل مدیران آن دسته از واحدهای عملیاتي یا اجرایي دستگاه    ای عملیاتی:مدیران حرفه

ــگاه  ــتند که تولید، تأمین و ارائه خدم   ای و مراکز نگهدار ها، مراکز فني و حرفهها، موزهورزشـ ــلي و نهایي   ی معلولین هسـ ات اصـ

 دستگاه را به عهده دارند.

های مدیریتي ها، بخشــداران و معاونین آنها، و ســمتشــامل روســای ادارات، ســرپرســتان، روســای گروه   ای پایه:مدیران حرفه

   .سطحهم

سازمان     ای میانی:مدیران حرفه سای  سات  ها و شامل مدیران کل و معاونین، فرمانداران و معاونین، معاونین رو س دولتي، مراکز  مؤ

 .سطحهای مدیریتي هممستقل و سمت

های مدیریتي دولتي، مراکز مستقل و سمت   مؤسسات  ها و ها، روسای سازمان  شامل مدیران عامل شرکت   ای ارشد: مدیران حرفه

 .سطحهم

انتخاب  23/03/1390مورخ  6643/206نامه شماره تصویب 4و  3کلیه کارشناساني که شرایط ماده  شغلی: ارتقاءمسیر کارشناسان در 

 شود.ای را داشته و فهرست آنان در بانك اطالعات مدیران دستگاه ثبت شده و یا ميو انتصاب مدیران حرفه

                                                                            

ساس   -1 شماره     «2-1بند »برا شنامه  ستگاه       04/11/1396مورخ  1657363بخ شور، د ستخدامي ک ستگي   سازمان اداری و ا شای های عمومي مدیریتي های اجرایي موظفند 

مورخ   11851/93/206شـــماره نامه تصـــویبموضـــوع  ،اجرایيهای یران را براســـاس شـــرایط مندرج در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دســـتگاهدکارمندان و م

 از طریق کانون ارزیابي مورد سنجش قرار دهند. ،به سطوح بعدی مدیریتي ارتقاءشورای عالي اداری، قبل از انتصاب و یا  05/09/1393



  

17 

 

شمول  ضوع ماده      : دامنه  سي مو سیا شوری و مدیران حرفه  71تمامي مدیران  سطوح  قانون مدیریت خدمات ک   عملیاتي،ای در 

شـورای عالي    23/3/1390مورخ  6643/206نامه شـماره  تصـویب  4و  3پایه، میاني و ارشـد و همچنین کارشـناسـان موضـوع ماده     

 شود.ه آموزش مدیران ميموضوع انتخاب و انتصاب مدیران( مشمول سامانه و برنام) اداری

 

 یاحرفه رانیمد یآموزش یهابرنامه
 

 ارشد میانی پایه های آموزشی قبل از انتصاببرنامه

ی آموزشي مدیران براساس هادوره

 هاشایستگي

براساس نتایج حاصل از ارزیابي در  های عمومي مدیریتهای شایستگيآموزش

 های اختصاصي مدیریتهای شایستگيآموزش شود.های ارزیابي مشخص ميکانون

 

 ارشد میانی پایه های آموزشي حین انتصاب مدیرانبرنامه

 ی آموزشي مشترک مدیرانهادوره

 96 152 130 های آموزشي تخصصي مدیریتدوره

 108 108 96 های تعالي معنویآموزش

 های آموزشي اختصاصي سطح پیشرفتهدوره

 دستگاهي()
   

 

  1های اجراییآموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه برنامه
تای اجرای    ــ ــت   «4بند  »در راسـ یاسـ ــ گرایي و دانش»العالي( مبني بر  مدظله  ) های کلي نظام اداری ابالغي مقام معظم رهبری   سـ

قانون مدیریت خدمات کشوری    «115 ماده -11بند » و به استناد « مدیران ارتقاءساالری مبتني بر اخالق اسالمي در نصب و    شایسته  

برنامه مدیریت ســرمایه انســاني نقشــه راه اصــالح نظام اداری،   «7بند »( قانون یاد شــده و نیز تکلیف مقرر در 56) و در اجرای ماده

 20/1/1393مورخ  560/93/206شماره  به  جمهور محترمتوسط رئیس  «های اجرایيبرنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه »

 بالغ شده است.ا

 

 تعاریف

 های اجرایي است.نیاز دستگاه ای موردمنظور پرورش و توسعه مدیران حرفههای عمومي مدیریت بهفرآیند توسعه شایستگي برنامه:

دهد مکان مياشود که به یك فرد شده از سوی معاونت اطالق ميهای تعیینها و نگرشای از دانش، مهارتبه مجموعه: شایستگی

 آمیز انجام دهد.طور موفقیتبه سطوح باالتر، به ارتقاءتا بتواند وظایف مدیریتي را پس از احراز پست مدیریت و یا 

انشي، مهارتي دها و ارزیابي وضع موجود افراد، کمبودهای ای است مستند که براساس شایستگينگاره (:Profile) نیمرخ شایستگی

 دهد.به سطوح باالتر، نشان مي ارتقاءهای مدیریتي و یا و نگرشي آنان را برای آمادگي پذیرش پست

ها مبنای شاخص هستند که طي فرآیندی رسمي و بردولتي و غیردولتي( توسط معاونت ) شدهصالحیت تأییدمراکز  کانون ارزیابی:

های برای احراز پست های کارمندان و تعیین میزان توان بالقوه آنانمعاونت نسبت به ارزیابي شایستگي تأییدو ابزارهای مورد 

 نمایند.مدیریتي اقدام مي

                                                                            

 شورای عالي اداری 05/09/1393مورخ  11851/93/206شماره نامه تصویب -1
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ها، مراکز فني و ها، موزهها، ورزشگاه بیمارستان های اجرایي نظیر مدارس، آن دسته از واحدهای سازماني دستگاه     واحد عملیاتی:

 ده دارند.ای و مراکز نگهداری معلولین هستند که تولید، تأمین و ارائه خدمات اصلي و نهایي دستگاه را به عهحرفه

 شود.مي گیرند، اطالقهای اجرایي که در زمره تعریف واحد عملیاتي قرار نميبه آن دسته از واحدهای دستگاه واحد ستادی:

ست  ای:مدیریت حرفه ستگاه تمامي پ ست   های مدیریتي د ستثناء پ سي مندرج در ماده   های اجرایي به ا سیا قانون  71 های مدیریت 

 .یمدیریت خدمات کشور
 

 1ایحرفه های عمومی مدیراندستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی

ستورالعمل    ساس این د ستگي    ،برا ستگي عمومي مدیران حرفه     های عمومي مدیران حرفهشای شای سعه  ستگي     ای، تو شای ای و مدل 

 ای معرفي شده است.عمومي مدیران حرفه
 

 2های آموزشی کارکنان دولتاحراز صالحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دورهدستورالعمل نحوه 

های آموزشـــي  مندی از مدرســـان واجد صـــالحیت تدریس در دورهالزم برای بهرهمنظور ایجاد بســـترهای این دســـتورالعمل، به

 کارکنان دولت ابالغ شده است.

 

 نظام آموزش کارکنان دولت های مرتبط با نکات مهم بخشنامه

سرمایه انساني  یتهیه کمتأییدهای شغلي، باید در رتبه ارتقاءی آموزشي کارکنان برای هادورههای اجرایي در احتساب دستگاه -1

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

درساني که مهای کارکنان دولت از شده موظفند برای ارائه آموزشصالحیت تأیید مؤسساتهای اجرایي و مراکز و دستگاه -2

 استفاده کنند. ،گواهینامه صالحیت تدریس دارند

راساس الزامات بتفکیك ستاد و واحدهای استاني، خود را بهساالنه  يهای آموزشبرنامهمشخصات های اجرایي موظفند دستگاه -3

، موضوع پیوست «های اجرایيهای آموزشي ساالنه دستگاهدستورالعمل تهیه و تصویب برنامه»در بیني شده و فرآیندهای پیش

ا امضای باالترین دستگاه ب رمایه انسانيس کمیته، پس از تصویب 14/11/1392مورخ  18819/92/200بخشنامه شماره  «2شماره »

 مقام مسئول نیروی انساني، جهت ارزیابي به سازمان اداری و استخدامي کشور ارسال نمایند.

ریزی اساس برنامههای اجرایي مکلفند برنامه اجرایي فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاهآیین 3به استناد ماده  -4

جه سنواتي دستگاه ی سرانه ابالغي، اعتبارات آموزشي و بهسازی منابع انساني را تعیین و در بودهاساالنه آموزشي و شاخص

 بیني نمایند.پیش

ها اثربخشي اجرای این دوره ارتقاءهای مورد نظر و های مدیریتي عمومي مدیران مبتني بر شایستگيآموزشاهمیت با عنایت به  -5

ریزی و اجرای های اجرایي سطح ملي و استاني، برنامهاز طریق استفاده از محتوا و مواد آموزشي استاندارد در کلیه دستگاه

های های آموزش و پژوهشمدیریتای صرفاً بر عهده مرکز آموزش مدیریت دولتي و های آموزشي مصوب مدیران حرفهدوره

قانون مدیریت  «71»ها، آموزش مدیران سیاسي )مقامات موضوع ماده ریزی استانمان مدیریت و برنامهنگری سازدهتوسعه و آین

های های آموزشي توجیهي بدو خدمت بر عهده دستگاهخدمات کشوری( بر عهده مرکز آموزش مدیریت دولتي و اجرای دوره

                                                                            

 سازمان اداری و استخدامي کشور 04/11/1396مورخ  1657363بخشنامه شماره  -1

 سازمان اداری و استخدامي کشور 29/08/1397مورخ  464185بخشنامه شماره  -2
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سازمان مدیریت و  نگریهای توسعه و آیندهش و پژوهشهای آموزمدیریتاجرایي، مرکز آموزش مدیریت دولتي و 

 باشد.ها ميریزی استانبرنامه

 های انگیزشی آموزشوکارهاهای آموزشی، امتیازات و سازواهینامهگ

 شوند: بندی ميبه دو دسته زیر طبقه های آموزشيگواهینامه 

 نوع اول هایگواهینامه-1

  گردد.اعطا مي کنندگانشرکت به مدتکوتاه آموزشي هایها یا پودماناز دوره یكهر  در پایان هایي کهگواهینامه

 

 های نوع دومگواهینامه-2

 خوردار شوند.فوق لیسانس، بر دیپلم، لیسانس وتوانند از مزایای استخدامي نظیر فوقهایي که دارندگان آن ميگواهینامه

 باشد و گواهینامه تخصصي( مي1) پژوهشي سطحـ  مهارتي، تخصصي و تخصصيسطوح گواهینامه آموزشي نوع دوم:  -2-1

 1شده است.( از نظام آموزش کارمندان دولت حذف 2) پژوهشي سطحـ 

یگر دعنوان مدرک پایه( و به) بودن مدرک تحصیلی رسمی با ارزش علمی در صورت دارااعطای گواهینامه نوع دوم  -2-2

 پذیر است.طول خدمت برای هر کارمند امکاندر  صرفاً یکبارشرایط الزم 

شماره  شنامهپژوهشي از تاریخ ابالغ بخـ سطوح مهارتي، تخصصي و تخصصي  يهای نوع دوم در تمامصدور گواهینامه -2-3

 .امتیاز الزم است حدنصابمنوط به شرکت افراد واجد شرایط در آزمون جامع و کسب  14/11/1392مورخ  18819/92/200

ب باشد. های عمومي و فرهنگي مصوتواند آموزشها برای اخذ گواهینامه نوع دوم ميپنجم کل آموزشحداکثر یك -2-4

 های آموزشي نوع دوم قابل احتساب نیست.های توجیهي بدو استخدام برای گواهینامهآموزش

 نیست.های توجیهي بدو استخدام برای گواهینامه آموزشي نوع دوم قابل احتساب آموزش -2-5

 

 های نوع دومانواع گواهینامه

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

 لیسانس فوق دیپلم متوسطه دیپلم مدرک تحصیلي پایه

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

 ساعت 160 ساعت200 ساعت 240 حدنصاب ساعات آموزش عمومي و فرهنگي

 ساعت 640 ساعت 800 ساعت 960 حدنصاب ساعات آموزش شغلي/مدیران

 کل ساعات آموزش

 بدون احتساب سطح قبل() 
 ساعت 800 ساعت 1000 ساعت 1200

 سال 5 سال 5 سال 6 زمان انتظار() ی زماني حداقلطي آموزش در دوره

 تحقیقات و پیشنهادها، ابتکارات، مقاالت

 ...(سرمایه انسانيکمیته  تأییدبا ) 

ساعت قابل  200تا 

 قبول و کسر از کل

ساعت قابل  200تا 

 قبول و کسر از کل

ساعت قابل قبول و کسر  200تا 

 از کل

 دارد دارد دارد آزمون جامع

 یك طرح در زمینه شغلي --- --- ارائه تحقیق

 لیسانسفوق لیسانس کاردان دانشگاهيبا مدارک  نوع دوم شدن مزایای اخذ مدرک همتراز

                                                                            

 14/11/1392مورخ  18819/92/200اصالحیه نظام آموزش کارمندان دولت به شماره  12ماده  -1
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 فرآیند اجرایی صدور گواهینامه های نوع دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اجراییمراحل آموزش در دستگاه

 گردد.ها و تعیین اهداف ميشامل تدوین استراتژی الف( سیاستگذاری:

گردد. چه کسي باید آموزش ببیند؟ چه نوع آموزشي برای شامل تعیین نوع و مقدار آموزش به تفکیك پرسنل مي ب( نیاز سنجی:

 رفع نیاز در داخل و خارج سازمان؟

تعیین  -1شامل تمامي اطالعات موجود در یك دوره آموزشي و چگونگي اجرای آن است که عبارتند از:  ج( طراحی آموزشی:

  ،روش آموزش -6 ،فناوری آموزش -5 ،محتوای آموزش -4 ،اهداف آموزشي -3 ،های آموزشيفصلسر -2، عناوین آموزشي

 .ویژگي مدرسان -9 ،روش ارزشیابي – 8 ،کنندگانشرایط شرکت -7

های ها، زمانبندی اجرا، منابع مورد نیاز و مالک، روشکنندگانشرکتبرگیرنده اهداف، انتظارات،  در آموزشی: ریزید( برنامه

 ارزشیابي است.

قبل از آموزش، حین آموزش، پس از ) های آموزشيهای الزم برای اجرای برنامهشامل پشتیباني ( مدیریت اجرایی آموزش:ـه

 گردد. آموزش( مي

 های اجرایی استانتشکیل پرونده و بررسی توسط دستگاه

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

 ارسال به سازمان اداری و استخدامی کشور 
 جهت تأیید نهایی

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

صدور گواهینامه نوع دوم توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی پس از پذیرفته شدن در آزمون 
پس از موفقیت  1و صدور گواهینامه تخصصی پژوهشی سطح جامع )برای سطوح مهارتی و تخصصی( 

 در آژمون جامع و گذراندن طرح پژوهشی شغلی در دستگاه
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ها و اســتانداردهای از قبل تعیین  گیری نتایج آموزش از طریق مالکشــامل اندازی و( ارزشــیابی و پایش و بهبود فرآیند آموزش:

وری و کارآیي سازمان  گذاری سازمان در امر آموزش موجب بهبود عملکرد کارکنان و یا افزایش بهره گردد. آیا سرمایه ه ميشد 

 شده است؟

ستگاه * سا د صلي و فرعي      سهای اجرایي موظفند برا ستمي، آموزش و معیارهای ا سی شنامه(،     «3» مندرج در ماده) مدل  بخ

ــاختار آموزش و به      ــنامه ارزیابي آموزش        فرآیندهای اجرایي، سـ ــشـ ــاس پرسـ مورد ، طور کلي کیفیت فرآیند آموزش را براسـ

 ارزیابي قرار داده و نقاط قابل بهبود را شناسایي و اصالحات الزم را انجام دهند.خود

( بخشنامه   1) ی اجرایي در بخش پایاني پیوست شماره  هاپرسشنامه ارزیابي معیارهای اصلي و فرعي آموزش در دستگاه     نکته:

 درج گردیده است. 14/11/1392مورخ 

های الف، ب، ج و فرم »های آموزشي ساالنه کارمندان خود را در قالب   های اجرایي مکلفند مشخصات کلي برنامه  دستگاه *

سخه  «د صوب     ای از برنامهتکمیل و ن ساالنه م شي  ستاني( را پس از    ) های آموز ساني    تأییدستادی و ا سرمایه ان ستقر در   ) کمیته  م

 کشور ارسال نمایند. اداری و استخداميسازمان مرکزی متبوع( با امضای باالترین مقام مسئول آموزش دستگاه، به سازمان 

 

 اهم الزامات

 های عمومي و اختصاصي، مدیریتي و عموميرعایت نسبت آموزش -1

 سازماني و شغلي با رویکرد مهارتي و کاربردی هایتمرکز بر آموزش -2

 تمرکز بر کیفیت به جای کمیت -3

 گردد.های با ارزش استخدامي ميهای بلندمدت که منجر به اعطای گواهینامهو یا پودمان هادورهممنوعیت برگزاری  -4

 ساعت برای کارمندان(  40ساعت برای مدیران و  60) شده برای کارمندان و مدیران بینيپیشرعایت سرانه آموزشي  -5

 

 ساعت آموزش –نحوه محاسبه نفر   

 کنندگان دورهشرکت ها در تعدادهای میزان ساعت هر یك از دورهضربمجموع حاصل

 

 نحوه محاسبه سرانه آموزش کارکنان

 ی آموزشي کارکنان تقسیم بر تعداد کل کارکنانهادورهساعت  –مجموع نفر 

 نحوه محاسبه سرانه آموزش مدیران 

 ی آموزشي مدیران تقسیم بر تعداد کل مدیرانهادورهساعت  –مجموع نفر 

 نحوه محاسبه نفرساعت و سرانه آموزش کارکنان و مدیران
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 ضروری نیست:  «ب»و  «الف»های آموزشی زیر در فرم هایها و پودماندوره بینیپیش

 آموزش واحدهای استاني برسد. تأییدها قبل از اجرا باید به اینگونه دوره. های مرتبطو کارگروه های مصوب شورای فنيدوره -1

 مور گزینش و حراستأهای شغلي مهای مرتبط با رشتهدوره -2

 های آموزشي خارج از کشورها و دورهبورس -3

هایي که مجوز آنها توسط دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي برای دوره -4

 شود.شاغالن ذیربط در این وزارتخانه صادر مي

 

 فرآیند ثبت نام در دوره آموزشی
 ی آموزشی به صورت فردیهادورهدر الف( ثبت نام 

 اجرایي متبوع مبني بر شرکت در دوره آموزشي با ذکر کد ملي( ارائه معرفي نامه از سوی دستگاه 1 -الف

 ضمیمه تقویم آموزشي( ) ( تکمیل فرم ثبت نام2 -الف

 های اجرایيمرکزی دستگاههای آموزشي ساالنه مورد نیاز کارمندان و مدیران توسط ستاد شناسایي دوره

ها به صورت ملي، اعالم به واحدهای استاني برای نیازسنجي فردی و مشخص شدن قلمرو جغرافیایي اجرای دوره

 ستادی و استاني به تفکیك مدیران، سرپرستان و کارمندان 

 آموزشتصویب در کمیته اجرایي  وهای اجرایي استان های الف، ج و د توسط دستگاهتکمیل فرم

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

توسط ستاد  (فرم ب)س استاني براسا واحدهایهای الف و اعالم به های فرماحصاء سهم واحدهای استاني بر مبنای داده

 دستگاه اجرایي

 فرآیند نیازسنجی آموزشی
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ی آموزشي مندرج در این تقویم به شماره حساب هادوره( ارائه اصل فیش واریزی شهریه براساس مفاد جدول شهریه 3 -الف

 خوزستانریزی استان سازمان مدیریت و برنامه ينام رابط تمرکز وجوه درآمد اختصاص به ملينزد بانك  2170452233002 بایس

 هینام در دوره آموزشی به صورت گروثبت (ب

ای مکتوب ضمن درخواست برگزاری دوره، نسبت به معرفي فراگیران ( دستگاه اجرایي متقاضي موظف است طي نامه1-ب

 اقدام نماید.

 بایی آموزشي مندرج در این تقویم به هادورهمفاد جدول شهریه  براساس( پرداخت شهریه دوره توسط دستگاه اجرایي 2-ب

و ارائه استان خوزستان یزیرو برنامه تیریسازمان مد يبه نام رابط تمرکز وجوه درآمد اختصاص ينزد بانك مل 2170452233002

 .استان قبل از برگزاری دوره نگریآینده ی توسعه وهاپژوهشآن به مرکز آموزش و 

شود، دستگاه مربوط موظف است شهریه دوره ی آموزشي که برای آنها قرارداد آموزشي تنظیم ميهادوره( در مورد 3-ب

ی توسعه و هاپژوهشهای مورد درخواست را براساس مفاد قرارداد پرداخت کرده و فیش واریزی را به مرکز آموزش و یا دوره

 استان تحویل دهد. نگریآینده

 

 شرایط ثبت نام (ج 

تناسب شغل مورد تصدی با نوع دوره آموزشي( توسط فراگیران و ) های آموزشيکنندگان در دورهرعایت شرایط شرکت -1

 های اجرایي الزامي است..دستگاه

نگری ی توسعه و آیندههاپژوهشمدیریت آموزش و ، نام در دوره، در صورت به حدنصاب رسیدن جهت برگزاری دورهپس از ثبت -2

نماید. در صورتي که کالس به حدنصاب الزم جهت استان، زمان قطعي دوره را به رابط آموزشي دستگاه اجرایي مربوطه اعالم مي

 تشکیل نرسد وجوه دریافتي طبق جدول استرداد شهریه مندرج در این تقویم از سوی مدیریت پرداخت خواهد شد.

 ها اولویت پذیرش فراگیران با افرادی است که مدارک ثبت نام را در موعد مقرر ارائه نمایند.توجه به محدودیت ظرفیت کالس با -3

های آموزشي در صورت وجود تقاضا و به حدنصاب رسیدن تعداد متقاضیان ، سایر دورهبیني شدههای پیشعالوه بر دوره -4

 ان برگزار خواهد شد.های استآنها در محل هر یك از شهرستان

آموزش و مدیریت  باشد . بدیهي استنام افراد جهت شرکت در دوره آموزشي منوط به واریز شهریه دوره ميقطعیت ثبت -5

از پذیرش افرادی که قبل از شروع دوره، شهریه خود را پرداخت نکرده باشند معذور خواهد  نگریآیندهی توسعه و هاپژوهش

 بود.
 

 ت.اس الزاميفردی و گروهي ملي فراگیر جهت ثبت نام  کدتوجه: 
 

 انضباطیـ مقررات آموزشی 

ــرکت     به  ــکالت احتمالي توجه شـ از مقررات   یيها کنندگان و رابطین محترم آموزش را به بخش   منظور جلوگیری از هرگونه مشـ

 .میینمايمدت جلب مکوتاه یهاآموزشي دوره

شرکت  -1 سازمان خود تلقي م کنندگان در طول دوره به کلیه  صوص مأمور  ،شوند يعنوان مأمور از    یهاتیلذا غیبت درخ

 .گرددياداری مجاز تلقي نم

  است.آموزشي طبق برنامه اعالم شده الزامي  یهاتیدر تمامي فعال کنندگانشرکتحضور  -2
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بیش از   نباید ؛اســـت نگریآیندهی توســـعه و هاپژوهشو  آموزش مرکزحداکثر غیبت مجاز که تشـــخیص آن بر عهده  -3

 صورت فراگیر حق شرکت در آزمون را نخواهد داشت.  ساعات آموزشي باشد در غیر این 10/1

 :دشوميدر موارد زیر غیبت فراگیر موجه محسوب 

  (برادر و خواهر همسر، فرزند، مادر، پدر،) فوت بستگان درجه یك. 

 نگریی توسعه و آیندههاپژوهشو مرکز آموزش مترقبه مستند به دالئل و مدارک با تائید حادثه غیر . 

 کننده اعالم خواهد شد.اجرایي معرفي یهاکنندگان در پایان دوره به دستگاهمجموع ساعات غیبت شرکت -4

 است.امتیاز  100از  60های آموزشي ها یا پودماندوره برای همهحداقل نمره قبولي  -5
 

 مقررات و ضوابط صدور گواهینامه پایان دوره

 باشد.منوط به حضور منظم فراگیران در کالس، مطابق مدت زمان دوره آموزشي مي، شرکت در آزمون پایان دوره آموزشي -1

 :توجه

مرکز لیست حضور و غیاب ارائه شده از سوی مدرس براساس ضوابط آموزشي ها، کالسمبنای میزان حضور فراگیر در   -

 باشد.مي

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

توانند با ارائه ی آموزشي که در زمان مقرر، موفق به شرکت در آزمون پایان دوره نشوند، تنها در موارد زیر ميهادورهفراگیران  -2

 :درخواست، در آزمون مجدد شرکت نمایند

 فراگیرفوت بستگان درجه یك  -

 موریت اداری با ارائه نامه از رئیس دستگاه محل خدمتأاعزام به م -

روز پس از تاریخ برگزاری آزمون اصلي خواهد بود، بدیهي  15برگزاری آزمون مجدد برای فراگیران مشمول، حداکثر طي  توجه:

 دوره حذف خواهد شد.است چنانچه درخواست فراگیر در مهلت تعیین شده به مرکز ارسال نشود، فراگیر از 

تحقیق( برای ارزشیابي دوره تعیین شده باشد، فراگیران موظفند نسبت به تحویل ) در مواردی که از سوی مدرس، کار عملي -3

 کار عملي در مهلت تعیین شده از سوی مدرس، اقدام کنند.

باشد. بدیهي قابل پذیرش مي، ن دوره آموزشيحداکثر تا یك ماه از تاریخ پایا، تحقیق( به مرکز) تأخیر در تحویل کار عملي توجه:

 است پس از گذشت این مهلت، به علت بسته شدن پرونده کالس فراگیر از دوره حذف خواهد شد.

درصد  60گواهینامه دوره آموزشي صرفاً برای فراگیراني صادر خواهد شد که بیش از حد مجاز غیبت نداشته باشند و حداقل  -4

 را کسب کنند. تحقیق() یا کار عمليامتیاز آزمون پایان دوره 
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 1398های آموزشی در سال شهریه دوره
کمیته تعیین شهریه و  02/02/1398مورخ  1/1398جلسه شماره  همصوب، براساس 1398های آموزشي در سال میزان شهریه دوره

 باشد:شرح جدول زیر ميبه ،کمك

 عنوان دوره ردیف
  میزان شهریه

 )ریال به نفر ساعت(
 حدنصاب هر کالس

 نفر 25حداقل  46.000 توجیهي بدوخدمت 1

 نفر 25حداقل  69.000 شغلي )مشاغل عمومي( 2

 نفر 25حداقل  69.000 های عمومي، فناوری اطالعات و فرهنگي و اجتماعي(عمومي )توانمندی 3

 نفر 15حداقل  138.000 مدیران 4

 

 تذاکرات مهم

توانند با توجه به وضعیت منابع ها ميریزی استاننگری سازمان مدیریت و برنامههای توسعه و آیندهمدیران آموزش و پژوهش -1

منظور  کاهشهای آموزشي در شهریه تمامي دوره درصد 20های اجرایي استان، به تشخیص خود حداکثر تا اعتباری دستگاه

 شوند، نخواهد شد.آموزشي که به صورت اختصاصي برگزار مي هاینمایند. تخفیف مذکور شامل دوره

، درخصوص 18/08/1390مورخ  20549/200و بخشنامه شماره  30/01/1390مورخ  1834/200بخشنامه شماره  5به استناد بند  -2

طرف مرکز آموزش  های آموزشي، همراه داشتن و استفاده از منابع مصوب )ابالغي ازمواد و محتوای آموزشي مورد نیاز دوره

های آموزشي، برای فراگیران و مجریان الزامي است و هزینه تهیه منبع مصوب هر یك از مدیریت دولتي( برای هر یك از دوره

 گردد.شود، به شهریه همان دوره اضافه ميهای آموزشي که توسط مجریان تهیه ميدوره

ای اجرایي دولتي که به صورت اختصاصي برگزار شود، در مرکز استان، هها و دستگاههای مورد درخواست سازمانشهریه دوره -3

 ( برابر آن است.5/1ها، معادل یك و نیم )های مذکور )مندرج در جدول فوق( و در شهرستانبرابر با شهریه دوره

کز استان، معادل های محلي غیردولتي که به صورت اختصاصي برگزار شود، در مرهای مورد درخواست سازمانشهریه دوره -4

 ( برابر آن خواهد بود.2ها، معادل )های مذکور )مندرج در جدول فوق( و در شهرستان( برابر شهریه دوره5/1یك و نیم )

ریال برای هر نفر ساعت( شامل هزینه برگزاری دوره و  69.000های آموزشي فناوری اطالعات )شهریه اعالم شده برای دوره -5

ریال خواهد  115.000آید، هزینه برگزاری آزمون هر مهارت تا سقف واردی که صرفاً آزمون به عمل مياخذ آزمون است. در م

 بود.

 های حضوری است.درصد دوره 65شود، های غیرحضوری که براساس استانداردهای مربوطه برگزار ميشهریه دوره -6
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کننده )طرف قرارداد( ز امکانات دستگاه اجرایي درخواستهای آموزشي که به صورت اختصاصي و با استفاده ادر مورد دوره -7

توانند با حفظ حق ها ميریزی استاننگری سازمان مدیریت و برنامههای توسعه و آیندهشوند، مدیران آموزش و پژوهشبرگزار مي

 شرح زیر، اعمال نمایند:فیف بهدرصد تخ 60گیری از امکانات دستگاه مربوط، حداکثر تا نظارت و صدور گواهینامه، به ازای بهره

 درصد قابل کاهش از کل مبلغ قرارداد امکانات در اختیار ردیف

 %20 فضای آموزشي 1

 %5 پذیرایي 2

 %5 لوازم مصرفي 3

 %30 التدریسحق 4

 های آموزشي، به شرح زیر است:کنندگان در دورهشرایط استرداد شهریه شرکت -8

 استردادمبلغ قابل  علت استرداد ردیف

 مبلغ شهریه دوره %90 واحد شرایط نبودن داوطلب 1

 اضافه پرداختي %100 اضافه پرداختي توسط داوطلب 2

 شود.میزان شهریه کسر و مابقي مسترد مي %20تا  روز تا برگزاری دوره 15انصراف داوطلب بیش از  3

 شود.شهریه کسر و مابقي مسترد ميمیزان  %30تا  روز تا برگزاری دوره 15انصراف داوطلب کمتر از  4

 قابل استرداد نیست. انصراف داوطلب پیش از شروع دوره 5

 مبلغ شهریه %100 عدم تشکیل دوره 6

نگری سازمان های توسعه و آیندهو پژوهش جدول فوق، مدیر آموزش 4و  3های مرجع تشخیص مبلغ قابل استرداد در ردیف

نام، به اطالع نام درج و هنگام ثبتباشد. ضروری است شرایط استرداد شهریه، در پشت فرم ثبتميریزی استان مدیریت و برنامه

 کنندگان برسد.کلیه شرکت

 

 1398در سال  تعیین صالحیت مدرسانتعرفه 

 باشد:شرح جدول زیر ميهای مربوط به تعیین صالحیت مدرسان، بهتعرفه

 توضیحات ریال()بهتعرفه  شرح خدمت ردیف

1 
تشکیل پرونده و بررسي مدارک و مستندات 

 متقاضیان
 تمامي متقاضیان 1.000.000

2 
های مدرسي و احراز صدور گواهینامه

 صالحیت موضوعي تدریس
2.000.000 

الف( دستورالعمل نحوه /4مشموالن بند )

 احراز صالحیت تدریس

 %25حداکثر تخفیف مجاز:  300.000 دوره تربیت مدرسان )هر نفرساعت( 3
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 تذکرات مهم :

 

 دوره های اختصاصی

به دوره هایي اطالق مي شود که در چهارچوب نظام آموزشي کارکنان دولت با توجه به نیاز های آموزشي و تقاضای دستگاه های 

 اجرایي استان برگزار مي گردد

 

 شرایط برگزاری دوره های اختصاصی

 الف: درخواست کتبي جهت دوره ی مورد نظر 

 معرفي نماینده تام االختیار به این مدیریت جهت عقد قرارداد آموزشيب: 
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 مدوفصل 

  های آموزشیدورهشخصات م
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 توجیهی بدو خدمتهای آموزشی دوره -1

 عنوان پودمان/ دوره ردیف
ساعت 

 دوره
 روز و ساعت برگزاری تاریخ شروع

 شهریه دوره

 (ریالبه ) 

 13/03/1398 70 (1توجیهي بدوخدمت ) 1
 روز های زوج 

 13الي  10
3،220،000 

2 
 70 (2توجیهي بدوخدمت)

10/04/1398 
 روز های زوج 

 13الي  10
3،220،000 

3 
 70 (3توجیهي بدوخدمت)

14/05/1398 
 روز های زوج 

 13الي  10
3،220،000 

4 
 70 (4توجیهي بدوخدمت)

04/06/1398 
 روز های زوج 

 13الي  10
3،220،000 

5 
 70 (5توجیهي بدوخدمت)

15/07/1398 
 روز های زوج 

 17الي  13
3،220،000 

 6 
 70 (6توجیهي بدوخدمت)

06/08/1398 
 روز های زوج 

 17الي  13
3،220،000 

7 
 70 (7توجیهي بدوخدمت)

04/09/1398 
 روز های زوج 

 17الي  13
3،220،000 

8 
 70 (8توجیهي بدوخدمت)

09/10/1398 
 روز های زوج 

 17الي  13
3،220،000 

9 
 70 (9توجیهي بدوخدمت)

07/11/1398 
 روز های زوج 

 17الي  13
3،220،000 

 

 محتوی دوره : 

 عنوان پودمان/ دوره ردیف
مدت زمان 

 )ساعت(
 مالحظات

  12 آشنایي با ساختار نظام و دولت جمهوری اسالمي ایران 1

  6 ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمتمأموریتآشنایي با  2

  16 قانون مدیریت خدمات کشوری 3

  12 فرهنگ سازماني و ارتباطات مؤثر در سازمان 4

  12 کار تیمي و حل مسأله 5

  12 های اسالمي در نظام اداریای مبتني بر آموزهاخالق حرفه 6
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 :های مهمیادآوری *

صورت اجرای شود. در غیر اینساعت محاسبه مي 70ها توسط دفتر، شهریه آن بر مبنای این دورهدرصورت برگزاری کل  - 1

ردیف دو این مجموعه توسط دستگاه اجرایي محل خدمت خواهد بود و گواهینامه آن نیز توسط دستگاه اجرایي مربوط صادر 

 شد.ساعت صادر خواهد  64خواهد شد و شهریه و گواهینامه دوره بر مبنای 

 است.الزامي  هاالورود و قراردادیبرای کارکنان جدید هادوره طي این -2

 گواهيبیني شده ملزم به ارائه های آموزشي پیشکارمندان جدیداالستخدام عالوه بر طي دورهها بخشنامه این دوره 5طبق بند  -3

 «روانخواني و روخواني قرآن کریم» آموزشید دوره صورت باباشند. در غیر اینمي «آموزش قرآن کریم»گذراندن دوره آموزشي 

 های آموزشي فرهنگي و اجتماعي( را طي نمایند.دوره) 31/3/1388مورخ  30432/1/200موضوع بخشنامه شماره

وره دالزم به مدت یك ماه  امتیازهای آموزشي پیش بیني شده و کسب کارمندان جدیداالستخدام باید پس از گذراندن دوره -4

طي نمایند و در پایان دوره گزارشي  مربوطمختلف براساس چك لیست  واحدهایریزی و نظارت دستگاه در رزی را با برنامهکارو

 .شوندنميهای کارورزی را ارائه کنند. کارکنان قراردادی مشمول این بند و آموخته هافعالیتاز 

و دوره کارورزی یك ماهه  نماینددرصد از کل نمره آزمون را کسب  60کنندگان در دوره آموزش توجیهي که به شرکت -5

توانند از مزایای دوره توجیهي اعطا خواهد شد که دارندگان آن مي طياین بخشنامه را بگذراند، گواهي نامه  «7 بند»موضوع 

 مند شوند.ی اجرایي بهرههاگاهدستنظام آموزش کارمندان  12ماده  1-3مندرج در جدول 

رئیس امور توسعه منابع انساني معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني  17/07/1391مورخ  33297/91/221براساس نامه شماره  -6

صورت حضوری اجرا جمهور )وقت(، با توجه به فلسفه و اهداف دوره آموزشي بدوخدمت، این دوره آموزشي صرفاً باید بهرئیس

 ود.ش
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 ی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی(شغلآموزشی های دوره -2

 حسابرس و حسابشغلی حسابدار، ذی هایرشته -2-1
 

 عنوان پودمان/دوره ردیف
ساعت 

 دوره

تاریخ 

 شروع
 روز و ساعت اجرا

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

 15/04/1398 20 آشنایي باقانون محاسبات عمومي 1
 روزهای زوج

 13الي  10
1،380،000 

 02/06/1398 24 1 حسابرسي 2
 زوج روزهای

 13الي  10
1،656،000 

 13/07/1398 12 قانون تجارت 3
 روزهای زوج

 17الي  13
828،000 

 18/08/1398 16 حسابداری پروژه 4
 روزهای زوج

 17الي  13
1،104،000 

 09/09/1398 8 قانون انتشار خزانه و اوراق قرضه 5
 روزهای زوج

 17الي  13
552،000 

6 

قانون برنامه و بودجه درخصوص 

اعتبارات تملك دارایي های 

 سرمایه ای

8 21/10/1398 
 روزهای زوج

 17الي  13
552،000 

 

 اداری ارشناس وکاردان امورکشغلی  هایرشته -2-2

 عنوان پودمان/دوره ردیف
ساعت 

 دوره

تاریخ 

 شروع
 روز و ساعت اجرا

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

 12/05/1398 20 اصول و مفاهیم سازماندهي  1
 زوج روزهای

 13الي  10
1،380،000 

2 
اصول و مباني برنامه ریزی 

 نیروی انساني
24 06/07/1398 

 روزهای زوج

 17الي  13
1،656،000 

 18/08/1398 12 آشنایي با نظام حقوق و دستمزد 3
 روزهای زوج

 17الي  13
828،000 

 02/09/1398 12 اداریگزارش نویسي در امور  4
 روزهای زوج

 17الي  13
828،000 

 14/10/1398 30 کاربرد آمار در امور اداری  5
 روزهای زوج

 17الي  13
2،070،000 

 05/11/1398 20 تجزیه وتحلیل اداری 6
 روزهای زوج

 17الي  13
1،380،000 
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 شغلی کارشناس وکاردان روابط عمومی هایرشته -2-3
 

 پودمان/ دورهعنوان  ردیف
ساعت 

 دوره
 روز و ساعت اجرا تاریخ شروع

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

 22/4/1398 24 شناخت افکار عمومي 1
 روزهای زوج

 13الي  10
1،656،000 

2 
( در ITکاربرد اینترنت و فناوری )

 روابط عمومي
40 9/6/1398 

 روزهای زوج

 13الي  10
2،760،000 

 25/8/1398 30 انتشارات در روابط عمومي 3
 زوج یروزها

 17الي  13
2،070،000 

 14/10/1398 34 خبرنویسي در روابط عمومي 4
 روزهای زوج

 17الي  13
2،346،000 

 5/11/1398 46 های ارتباطيتحلیل محتوی پیام 5
 زوج یروزها

 17الي  13
3،174،000 

 

 

 1گزینش مسئولشغلی  رشته -2-4

 مالحظات کد دوره ساعت شیوه اجرا عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/13 8 حضوری هاکلیه پست شناسي گزینشآسیب 1

  4/13 12 نیمه حضوری هاکلیه پست آشنایي با احکام اهل سنت 2

  2/13 16 نیمه حضوری هاکلیه پست های ایرانآشنایي با آداب و رسوم قومیت 3

  3/13 16 حضوری هاکلیه پست های روانشناختيآشنایي با آزمون 4

  5/13 16 نیمه حضوری هاکلیه پست آشنایي با تهاجم فرهنگي 5

  6/13 16 نیمه حضوری هاکلیه پست آشنایي با جایگاه والیت فقیه در حکومت اسالمي 6

  7/13 8 حضوری هاکلیه پست (1) آشنایي با سامانه جامع گزینش 7

  8/13 12 حضوری هاپستکلیه  (2) آشنایي با سامانه جامع گزینش 8

  9/13 6 حضوری هاکلیه پست ویژه مدیران گزینش() آشنایي با سامانه جامع گزینش 9

  10/13 24 غیر حضوری هاکلیه پست السالم(علیهم) آشنایي با سیره معصومین 10

  12/13 12 نیمه حضوری هاکلیه پست آشنایي با قانون اسالسي جمهوری اسالمي ایران 11

12 
با تأکید بر ) آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری

 ضوابط و مقررات استخدام(
 13/13 12 حضوری هاکلیه پست

 

  14/13 16 حضوری هاکلیه پست های حقوقيآشنایي با قوانین و رویه 13

  11/13 12 حضوری هاکلیه پست های نوظهورآشنایي با مذاهب اسالمي و فرقه 14

  15/13 12 حضوری هاکلیه پست مراجع قضائيآشنایي با  15

                                                                            

 نسبت به اجرای اینگونه دوره ها اقدام نماید  نشیگز يعال أتیهلذا این مرکز آمادگي دارد با هماهنگي  ت عالي گزینش است.أها با هیمسئولیت اجرای این دوره -1
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 مالحظات کد دوره ساعت شیوه اجرا عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  16/13 12 نیمه حضوری هاکلیه پست (1) احکام و استفتائات 16

  17/13 12 نیمه حضوری هاکلیه پست (2) احکام و استفتائات 17

  18/13 16 حضوری هاکلیه پست (1) ای در گزینشاخالق حرفه 18

  19/13 12 حضوری هاپستکلیه  (2) ای در گزینشاخالق حرفه 19

  20/13 12 حضوری هاکلیه پست (1) ارزیابي و صدور رأی در گزینش 20

  21/13 12 حضوری هاکلیه پست (2) ارزیابي و صدور رأی در گزینش 21

  22/13 16 نیمه حضوری هاکلیه پست های گزینشاصول مدیریت در هسته 22

  23/13 24 نیمه حضوری هاپستکلیه  اصول و مباني اعتقادی اسالم 23

  24/13 12 حضوری هاکلیه پست (1) بازرسي در گزینش 24

  25/13 12 حضوری هاکلیه پست (2) بازرسي در گزینش 25

  26/13 16 حضوری هاکلیه پست پاسخگویي و مذاکره در گزینش 26

  27/13 12 حضوری هاکلیه پست (1) تحقیق در گزینش 27

  28/13 12 حضوری هاکلیه پست (2) گزینشتحقیق در  28

  29/13 12 غیرحضوری هاکلیه پست شناسي فرهنگيجامعه 29

  30/13 16 حضوری هاکلیه پست شناسي سیاسي در ایرانجریان 30

  31/13 16 حضوری هاکلیه پست حقوق اداری ایران 31

  32/13 8 حضوری هاکلیه پست دستورالعمل رسیدگي به شکایات گزینشي 32

33 
رازداری و حفاظت اسناد )با تأکید بر اطالعات و اسناد 

 گزینش(
 33/13 120 نیمه حضوری هاکلیه پست

 

  34/13 16 حضوری هاکلیه پست روانشناسي شخصیت 34

  35/13 16 حضوری هاکلیه پست های شناخت و تحلیل رفتارروش 35

  36/13 4 حضوری هاکلیه پست استاني(با توجه به مقتضیات ) های گزینشرویه 36

  37/13 12 غیرحضوری هاکلیه پست های حاکم بر گزینششناخت اقلیت 37

  38/13 16 نیمه حضوری هاکلیه پست ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش 38

  39/13 12 حضوری هاکلیه پست هاها و آسیبفضای مجازی؛ فرصت 39

  40/13 16 نیمه حضوری هاکلیه پست نامه اجرایي آنآیینقانون گزینش و  40

  41/13 8 حضوری هاکلیه پست کنترل تحقیق 41

  42/13 8 حضوری هاکلیه پست کنترل مصاحبه 42

  43/13 24 نیمه حضوری هاکلیه پست مباني اعتقادی و فقهي گزینش 43

  44/13 12 حضوری هاکلیه پست مدیریت اسناد و فن بایگاني در گزینش 44

  45/13 12 حضوری هاکلیه پست (1) مصاحبه در گزینش 45

  46/13 12 حضوری هاکلیه پست (2) مصاحبه در گزینش 46

  47/13 16 حضوری هاکلیه پست های ارتباط غیرکالمي در گزینشمهارت 47

  48/13 12 حضوری هاکلیه پست های ارتباط کالمي در گزینشمهارت 48

  49/13 20 حضوری هاکلیه پست های ثبت و نگارش در گزینشمهارت 49

  50/13 16 نیمه حضوری هاکلیه پست مهدویت و فرهنگ انتظار 50

  51/13 12 نیمه حضوری هاکلیه پست نظام گزینش تطبیقي 51
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 کارشناس و کاردان حقوقیشغلی  هایرشته -2-5

 

 

 

 
 

 عنوان پودمان/ دوره ردیف
ساعت 

 دوره
 روز و ساعت اجرا تاریخ شروع

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

 18/03/1398 8 آیین نگارش حقوقي 1
 روزهای زوج

 13الي  10
552،000 

 15/04/1398 12 آیین دادرسي کیفری 2
 روزهای زوج

 13الي  10
828،000 

 19/05/1398 8 پولشویي 3
 روزهای زوج

 13الي  10
552،000 

 02/06/1398 8 حقوق انتخابات 4
 روزهای زوج

 13الي  10
552،000 

5 
آشنایي باجرایم مطبوعاتي و آیین رسیدگي به 

 آن
8 06/07/1398 

 روزهای زوج

 17الي  13
552،000 

6 

آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری ]آشنایي 

با ساختار سازماني دستگاه های اجرایي کشور و 

شوراهای مندرج در قانون مدیریت خدمات 

 چهارم و چهاردهم([کشوری )فصل 

4 11/08/1398 
 روزهای زوج

 17الي  13

 

276،000 

 

7 

آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری 

]آشنایي با نظام مدیریت ارزیابي عملکرد 

 )فصل یازدهم([

4 25/08/1398 
 روزهای زوج

 17الي  13
276،000 

8 
حقوق اموال و مالکیت)مالکیت و حق های 

 مالي (
12 16/09/1398 

 روزهای زوج

 17الي  13
828،000 

 07/10/1398 12 حقوق تجارت کاربردی 9
 روزهای زوج

 17الي  13
828،000 

10 
علم قانونگذاری و تفسیر حقوق )وضع و تفسیر 

 قوانین(
12 12/11/1398 

 روزهای زوج

 17الي  13
828،000 
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 بازرسرشته شغلی  -2-6

 عنوان پودمان/دوره ردیف
ساعت 

 دوره

تاریخ 

 شروع
 روز و ساعت اجرا

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

 15/04/1398 20 آشنایي با قانون محاسبات عمومي 1
 زوج روزهای

 13الي  10
1،380،000 

 13/07/1398 24 1حسابرسي 2
 روزهای زوج

 17الي  13
1،656،000 

3 
اصول و مباني نظری ارتقاء سالمت 

 اداری و مبارزه با فساد
8 18/08/1398 

 زوجروزهای 

 17الي  13
552،000 

4 
قانون انتشار اسناد و اوراق قرضه 

 خزانه
8 09/09/1398 

 روزهای زوج

 17الي  13
552،000 

5 
آشنایي با قوانین سازمان بازرسي کل 

 کشور
12 07/10/1398 

 روزهای زوج

 17الي  13
828،000 

6 
قانون برنامه و بودجه در خصوص 

 اعتبارات تملك دارایي های سرمایه ای
8 21/10/1398 

 روزهای زوج

 17الي  13
552،000 

 12/11/1398 12 نظام رسیدگي به تخلفات اداری 7
 روزهای زوج

 17الي  13
828،000 

 

 کارگزینرشته شغلی  -2-7

 عنوان پودمان/دوره ردیف
ساعت 

 دوره

تاریخ 

 شروع
 روز و ساعت اجرا

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

 12/05/98 20 اصول و مفاهیم سازماندهي 1
 زوج روزهای

 13الي  10 
1،380،000 

 06/07/98 24 اصول و مباني برنامه ریزی نیروی انساني 2
 روزهای زوج

 17الي  13 
1،656،000 

 18/08/98 12 آشنایي با نظام حقوق و دستمزد 3
 روزهای زوج

 17الي  13 
828،000 

 02/09/98 12 گزارش نویسي در امور اداری 4
 روزهای زوج

 17الي  13 
828،000 

 14/10/98 30 کاربرد آمار در امور اداری 5
 روزهای زوج

 17الي  13 
2،070،000 

 05/11/98 20 تجزیه و تحلیل اداری 6
 روزهای زوج

 17الي  13 
1،380،000 
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 شغلی کتابدار رشته -2-8
 

 عنوان پودمان/ دوره ردیف
ساعت 

 دوره
 روز و ساعت اجرا تاریخ شروع

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

 6/7/1398 44 بندی کنگرهآشنایي با رده 1
 روزهای زوج

 17الي  13
3،036،000 

 9/9/1398 32 ای افزارهای کتابخانهآشنایي با نرم 2
 روزهای زوج

 17الي  13
2،208،000 

 

 

 رشته شغلی آمار موضوعی -2-9

 عنوان پودمان/دوره ردیف
ساعت 

 دوره

تاریخ 

 شروع
 روز و ساعت اجرا

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

1 
آَشنایي با مباني و ضوابط تهیه و 

 تدوین طرح های آمارگیری 
30 01/07/98 

 روزهای زوج

 17الي  13
2،070،000 

2 
روش های نمونه گیری و کاربرد 

 آنها
12 25/08/98 

 روزهای زوج

 17الي  13
828،000 

 02/09/98 32 روش تحقیق 3
 روزهای زوج

 17الي  13
2،208،000 

 07/10/98 18 مدیریت کیفیت در تولید آمار 4
 روزهای زوج

 17الي  13
1،242،000 

 

 

 دفتر و منشی مسئولرئیس دفتر، شغلی  هایرشته -2-10

 عنوان پودمان/دوره ردیف
ساعت 

 دوره

تاریخ 

 شروع
 روز و ساعت اجرا

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

1 
اصول و مباني مدیریت و 

 سازمان
12 06/07/98 

 زوجروزهای 

 17الي  13
828،000 

2 
آشنایي با تشکیالت دولت 

 جمهوری اسالمي ایران
8 18/08/98 

 روزهای زوج

 17الي  13
552،000 

 02/09/98 12 گزارش نویسي در امور اداری 3
 روزهای زوج

 17الي  13
828،000 

 05/11/98 12 ارتباطات سازماني  4
 روزهای زوج

 17الي  13
828،000 
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 خدمات اداری مسئولشغلی  رشته -2-11
 

 عنوان پودمان/دوره ردیف
ساعت 

 دوره

تاریخ 

 شروع
 روز و ساعت اجرا

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

 20/08/98 8 بهداشت عمومي در محیط کار 1
 روزهای زوج

 17الي  13
552،000 

 02/09/98 12 گزارش نویسي در امور اداری 2
 روزهای زوج

 17الي  13
828،000 

 14/10/98 30 کاربرد آمار در امور اداری 3
 روزهای زوج

 17الي  13
2،070،000 

 05/11/98 12 ارتباطات سازماني 4
 روزهای زوج

 17الي  13
828،000 

 

 

 

 مدیر اداری و مالیشغلی  هایرشته -2-12

 عنوان پودمان/دوره ردیف
ساعت 

 دوره

تاریخ 

 شروع
 روز و ساعت اجرا

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

 15/04/98 20 قانون محاسبات عموميآشنایي با 1
 زوج روزهای

 13الي  10
1،380،000 

 12/05/98 20 اصول و مفاهیم سازماندهي 2
 زوج روزهای

 13الي  10
1،380،000 

3 
اصول و مباني برنامه ریزی نیروی 

 انساني
24 06/07/98 

 روزهای زوج

 17الي  13
1،656،000 

 18/08/98 16 حسابداری پروژه 4
 روزهای زوج

 17الي  13
1،104،000 

 02/09/98 12 گزارش نویسي در امور اداری 5
 روزهای زوج

 17الي  13
828،000 

6 
مدیریت منابع انساني)اداره امور 

 کارکنان(
20 30/09/98 

 روزهای زوج

 17الي  13
1،380،000 

 05/11/98 12 ارتباطات سازماني 7
 روزهای زوج

 17الي  13
828،000 
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 خدمات مالی مسئولرشته شغلی  -2-13
 

 عنوان پودمان/دوره ردیف
ساعت 

 دوره

تاریخ 

 شروع
 روز و ساعت اجرا

شهریه دوره به 

 ریال

 15/04/98 20 قانون محاسبات عموميآشنایي با 1
 زوج روزهای

 13الي  10
1،380،000 

 18/08/98 16 حسابداری پروژه 2
 روزهای زوج

 17الي  13
1،104،000 

3 
آَشنایي با قوانین سازمان بازرسي 

 کل کشور
12 07/10/98 

 روزهای زوج

 17الي  13
828،000 

 05/11/98 24 اعتبارات اسنادی 4
 روزهای زوج

 17الي  13
1،656،000 

 

 

 کارشناس و کاردان برنامه و بودجهشغلی  هایرشته -2-14
 

 عنوان پودمان/دوره ردیف
ساعت 

 دوره

تاریخ 

 شروع
 اجراروز و ساعت 

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

 15/04/98 20 قانون محاسبات عموميآشنایي با 1
 زوج روزهای

 13الي  10
1،380،000 

2 
تلفیق بودجه ریزی و برنامه ریزی 

 1و پیش بیني 
8 20/07/98 

 روزهای زوج

 17الي  13
552،000 

 18/08/98 16 حسابداری پروژه 3
 روزهای زوج

 17الي  13
1،104،000 

4 
آشنایي با قوانین سازمان بازرسي 

 کل کشور
12 07/10/98 

 روزهای زوج

 17الي  13
828،000 

 

 

 های اجراییکارشناسان آموزش دستگاه -2-15

 عنوان پودمان/دوره ردیف
ساعت 

 دوره

تاریخ 

 شروع
 روز و ساعت اجرا

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

 02/09/98 20 آموزش الکترونیکي 1
 روزهای زوج

 17الي  13
1،380،000 

 12/11/98 16 فرآیند آموزش توسع منابع انساني 2
 روزهای زوج

 17الي  13
1،104،000 



  

39 

 

 های اجراییارزیابی( عملکرد دستگاه) کارشناسان مدیریت -2-16
 

 عنوان پودمان/دوره ردیف
ساعت 

 دوره

تاریخ 

 شروع
 روز و ساعت اجرا

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

1 
نظام مدیریت عملکرد 

 )سازمان،مدیران،کارمندان(
8 09/09/98 

 روزهای زوج

 17الي  13 
552،000 

 

 

 

 کارشناسان فناوری اطالعات -2-17
 

 عنوان پودمان/ دوره ردیف
ساعت 

 دوره
 روز و ساعت اجرا تاریخ شروع

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

 12/5/1398 8 رایانش ابری 1
 زوج یروزها

 13الي  10
552،000 

 18/8/1398 16 سیستم تحلیل و طراحي 2
 روزهای زوج

 17الي  13
1،104،000 

 7/10/1398 12 های فناوری اطالعاتمدیریت پروژه 3
 روزهای زوج

 17الي  13
828،000 
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 یو فرهنگ یعموم یآموزش هایدوره -3
 ، اجتماعی و آموزش خانوادهفرهنگی  ،دوره های عمومی  – 3-1

 عنوان پودمان/ دوره ردیف
ساعت 

 دوره
 تاریخ شروع

روز و ساعت 

 برگزاری

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

 24/04/1398 56 گزارش دهي 1
 روز های زوج 

 13الي  10
3،864،000 

 07/05/1398 6 ارتقاء سالمت و مبارزه با فساد 2
 روز های زوج 

 13الي  10
414،000 

3 
انواع بیماری های واگیر دار و راه های 

 پیشگیری
6 14/05/1398 

 روز های زوج 

 13الي  10
414،000 

 11/06/1398 4 ایمني و بهداشت محیط کار 4
 روز های زوج 

 13الي  10
276،000 

 25/06/1398 6 بهره وری و تکنیك های اندازه گیری آن 5
 روز های زوج 

 13الي  10
414،000 

 08/07/1398 6 کارآفریني 6
 روز های زوج 

 17الي  13
414،000 

 15/07/1398 4 دولت سبز محیط زیست و 7
 روز های زوج 

 17الي  13
276،000 

 22/07/1398 6 مواد مخدر و پیامد های سوء آن 8
 روز های زوج 

 17الي  13
414،000 

 06/08/1398 4 حقوق خانواده 9
 روز های زوج 

 17الي  13
276،000 

 13/08/1398 12 روان شناسي خانواده 10
 روز های زوج 

 17الي  13
828،000 

11 
آشنایي با  سامانه ملي قوانین و مقررات 

 جمهوری اسالمي ایران
8 20/08/1398 

 روز های زوج 

 17الي  13
552،000 

 27/08/1398 12 پدافند غیر عامل 12
 روز های زوج 

 17الي  13
828،000 

13 
پیشگیری و کنترل عوامل خطر ساز بیماری 

 های قلبي و عروقي
16 04/09/1398 

 روز های زوج 

 17الي  13
1،104،000 

 18/09/1398 8 سبك زندگي بر مبنای آموزه های دیني 14
 روز های زوج 

 17الي  13
552،000 
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 عنوان پودمان/ دوره ردیف
ساعت 

 دوره
 تاریخ شروع

روز و ساعت 

 برگزاری

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

15 
تناسب اندام) ارتقای سالمت از طریق 

 ورزش(
8 02/10/1398 

 روز های زوج 

 17الي  13
552،000 

 09/10/1398 6 منشور حقوق شهروندی 16
 روز های زوج 

 17الي  13
414،000 

 16/10/1398 8 حقوق شهروندی در نظام اداری 17
 روز های زوج 

 17الي  13
552،000 

 30/10/1398 8 تربیت اسالمي با تکیه بر قرآن و احادیث 18
 روز های زوج 

 17الي  13
552،000 

 14/11/1398 12 مردم ساالری اسالمي 19
 روز های زوج

 17الي  13
828،000 

 28/11/1398 12 طرح شجره طیبه صالحین آشنایي با 20
 زوج یروز ها

 17 يال 13
828،000 

 

 

 دوره های فناوری اطالعات -3-2

 روز و ساعت اجرا تاریخ شروع ساعت دوره عنوان پودمان/ دوره ردیف
 دوره هیشهر

 (الی)به ر

 15/4/1398 12 امنیت کاربری فناوری اطالعات)اکفا( 1
 روزهای زوج

 13الي  10
828،000 

 23/6/1398 22 ای و اداری کار با رایانهمهارتهای حرفه 2
 روزهای زوج

 13الي  10
1،518،000 

 26 20/7/1398 (EXELLصفحه گسترده ) 3
 روزهای زوج

 17الي  13
1،794،000 

 9/9/1398 8 مفاهیم و کلیات دولت الکترونیك 4
 زوج یروزها

 17الي  13
552،000 
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 دوره های آموزشی سایر  -3-3

 عنوان پودمان/دوره ردیف
ساعت 

 دوره
 روز و ساعت اجرا تاریخ شروع

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

 06/05/1398 12 (1اقتصاد مقاومتي) 1
 روزهای فرد

 13الي  10 
1،656،000 

2 
سند چشم انداز جمهوری 

 (1)اسالمي ایران 
12 14/07/1398 

 روزهای فرد

 17الي  13 
1،656،000 

 10/09/1398 4 (1نقشه راه اصالح نظام اداری) 3
 روزهای فرد

 17الي  13 
552،000 
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 رانیمد آموزشی هایدوره -4

 1ایمدیران حرفه قبل از انتصابهای آموزشی دوره -4-1
 ایمدل شایستگی عمومی مدیران حرفه براساس -الف

ان، و مشخص ارزیابي، براساس مدل شایستگي عمومي مدیرهای های مندرج در این جدول پس از سنجش مخاطبان در کانوندوره

 بیني شده اجرایي، برگزار خواهد شد.شدن نیمرخ شایستگي آنها، در مراجع پیش

 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

1 

 پذیریمسئولیت

 8 ای و سازمانيمدیریت اخالق حرفه

 سطوح عملیاتي و پایه

 8 مسئولیت اجتماعيها و سازمان 2

 4 توسعه پایدار و نقش افراد جامعه 3

 8 هاهدایت و رهبری در سازمان 4

 4 شهروندی سازماني 5

6 

 گرایي و هدایت عملکردهدف

 8 مباني مدیریت و رهبری در سازمان

 سطوح عملیاتي و پایه

 4 مدیریت و ارزیابي عملکرد 7

 4 مدیریت استراتژیك سازماني 8

 4 مدیریت استراتژیك منابع 9

 4 مدیریت بر مبنای هدف 10

11 

 تعهد و تعلق سازماني

 4 ایاخالق حرفه

 سطوح عملیاتي و پایه

 4 وفاداری و تعلق سازماني 12

 4 تعهد سازماني و رضایت شغلي 13

 4 نگرش ارزشي به تعهد و تعلق سازماني 14

 8 فرهنگ سازماني 15

16 

 های ارتباطيمهارت

 8 فردیزبان بدن و ارتباطات بین

 سطوح عملیاتي و میاني

 8 ارتباطات سازماني 17

 4 ارتباط خالق و اثربخش 18

 4 روانشناسي ارتباطات 19

 8 فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال 20

21 

 سازیتیم و شبکه

 8 سازیهای تیمکار تیمي و مهارت

 سطح پایه

 8 مدیریت مشارکتي 22

 4 سازیشبکه 23

 4 های نفوذ و تأثیرگذاریمهارت 24

 4 فردیمدیریت تضاد بین 25

                                                                            

 04/11/1396مورخ  1657363موضوع بخشنامه شماره  -1
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 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

26 

 تفکر تحلیلي و حل مسأله

 12 گیریهای تصمیمها و تکنیكمدل

 سطح پایه

 8 هاها و روشتجزیه و تحلیل سیستم 27

 4 تفکر سیستمي 28

 8 خالقیت و حل مسأله 29

 8 مدیریت تعارض 30

31 

 نظارت و کنترل تا حصول نتیجه

 8 توانمندسازی منابع انساني

 سطح میاني

 8 نظارت و کنترل در مدیریت 32

 4 سنجش و ارزیابي عملکرد 33

 8 اصول سرپرستي 34

 8 مدیریت و کنترل پروژه 35

36 

 نگری و تفکر راهبردیآینده

 8 پژوهيسیاستگذاری و سیاست

 سطح ارشد

 4 نگریآینده 37

 8 تفکر استراتژیك 38

 8 ریزی استراتژیكمدیریت و برنامه 39

 4 نگاریآینده 40

 
 ایعمومی تکمیلی مدیران حرفه هایبراساس شایستگی -ب

 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

1 

 سازیتیم و شبکه

 8 سازیهای تیممهارتکار تیمي و 

 سطح عملیاتي

 8 مدیریت مشارکتي 2

 4 سازیشبکه 3

 4 های نفوذ و تأثیرگذاریمهارت 4

 4 فردیمدیریت تضاد بین 5

6 

 تفکر تحلیلي و حل مسأله

 12 گیریهای تصمیمها و تکنیكمدل

 سطح عملیاتي

 8 هاها و روشتجزیه و تحلیل سیستم 7

 4 سیستميتفکر  8

 8 خالقیت و حل مسأله 9

 8 مدیریت تعارض 10

11 

 نظارت و کنترل تا حصول نتیجه

 8 توانمندسازی منابع انساني

 سطح عملیاتي
 8 نظارت و کنترل در مدیریت 12

 4 سنجش و ارزیابي عملکرد 13

 8 اصول سرپرستي 14
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 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

 8 مدیریت و کنترل پروژه 15

16 

 کوشيسختهمت و 

 4 انگیزش و رقابت

 سطوح عملیاتي و پایه

 4 مدیریت عملکرد 17

 4 گذاری و مدیریت اهدافهدف 18

 8 مدیریت استرس و تحمل ابهام 19

 8 وریهای بهرهاصول و تکنیك 20

21 

 ریزی و هماهنگيبرنامه

 8 ریزی و سازماندهياصول و مباني برنامه

 سطح پایه

 4 ریزیهای برنامهتکنیك 22

 4 مدیریت زمان 23

 4 ریزی عملیاتيبرنامه 24

 4 ریزی و مدیریت پروژهبرنامه 25

26 

 های ارتباطيمهارت

 8 فردیزبان بدن و ارتباطات بین

 سطح پایه

 8 ارتباطات سازماني 27

 4 ارتباط خالق و اثربخش 28

 4 روانشناسي ارتباطات 29

 8 فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال 30

31 

 نگری و نگرش فرایندیکل

 12 نگریتفکر سیستمي و کل

 سطح پایه

 8 هانظریه عمومي سیستم 32

 8 گراگرا و نتیجههای فرایندگرا، وظیفهنگرش 33

 4 شناختيهای تدوین نقشهتکنیك 34

 8 مهندسي فرایندها 35

36 

 صبر و بردباری

 4 مدیریت استرس و کنترل خشم

 سطح میاني

 4 هوش هیجاني 37

 4 های فردیروانشناسي تفاوت 38

 4 نگری و کاهش استرسمثبت 39

 4 مدیریت تضاد فرهنگي 40

41 

 نوجویي و تفکر خالق

 8 تفکر خالق

 سطح میاني

 4 راهکارهای تقویت خالقیت در سازمان 42

 8 و استراتژی کارآفرینانهکارآفریني سازماني  43

 8 روانشناسي مدیریت تغییر 44

 8 ها و موانع خالقیتاصول و تکنیك 45
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 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

 8 سازی استراتژی کارآفرینانهتدوین و پیاده 46

47 

 پاسخگویي

 4 رجوعمدیریت تکریم ارباب

 سطح میاني

 4 پذیریانعطاف 48

 8 هوش هیجاني 49

 4 فرایندهابهبود و شفافیت  50

 8 پاسخگویي و استانداردهای آن 51

52 

 پذیریانعطاف

 4 مدیریت اقتضایي

 سطح ارشد

 8 های فرهنگيشناسي و تفاوتجامعه 53

 4 روانشناسي شخصیت 54

 8 رفتار سازماني 55

 4 پذیریپذیری و انطباقانعطاف 56

57 

 قدرت مذاکره و متقاعدسازی

 8 مذاکرهاصول و فنون 

 سطح ارشد

 8 قدرت سخنوری 58

 8 های متقاعدسازی و نفوذ در دیگرانتکنیك 59

 4 مدیریت جلسات 60

 8 هوش هیجاني و مذاکره 61
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 1ایانتصاب مدیران حرفهحین های آموزشی دوره -4-2
 سطح عملیاتی -الف

 
 سطح پایه -ب

 

 عنوان پودمان/دوره ردیف
ساعت 

 دوره

تاریخ 

 شروع
 روز و ساعت اجرا

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

1 
آشنایي با روش ها و فنون کار با 

 مدیران ما فوق
6 16/04/1398 

 روزهای فرد

 13الي  10 
828،000 

 03/06/1398 4 مدیریت موثروقت 2
 فرد روزهای

 13الي  10
552،000 

 21/07/1398 6 مباني علم حقوق 3
 روزهای فرد

 17 يال 13
828،000 

 19/08/1398 6 کیفیت زندگي کاری 4
 روزهای فرد

 17 يال 13 
828،000 

 03/09/1398 6 خالقیت و نوآوری فردی 5
 فرد روزهای

 17 يال 13
828،000 

 17/09/1398 4 (2)نقشه راه اصالح نظام اداری 7
 روزهای فرد 

 17الي  13
552،000 

                                                                            

 15/07/1397مورخ  367237و  14/05/1394مورخ  83078، 20/11/1393مورخ  145099، 15/12/1390مورخ  32664/90/200های شماره موضوع بخشنامه -1

 عنوان پودمان/دوره ردیف
ساعت 

 دوره
 روز و ساعت اجرا تاریخ شروع

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

 06/05/1398 12 (1اقتصاد مقاومتي) 1
 روزهای فرد

 13الي  10
1،656،000 

2 
سند چشم انداز جمهوری اسالمي 

 1ایران 
12 14/07/1398 

 روزهای فرد

 17الي  13
1،656،000 

 10/09/1398 4 (1نقشه راه اصالح نظام اداری) 3
 روزهای فرد

 17الي  13
552،000 

 12/11/1398 8 بنیان مدیریت امنیت اطالعات )بما( 4
 روزهای زوج

 17الي  13
1،104،000 
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 01/10/1398 6 مدیریت ساختارهای سازماني 8
 روزهای فرد

16-13 
828،000 

9 

سند چشم انداز جمهوری 

اسالمي )الزامات و ضرورت 

 2ها(

8 15/10/1398 
 روزهای فرد

 17الي  13 
1،104،000 

 06/11/1398 8 (2)اقتصاد مقاومتي 10
 روزهای فرد

 17الي  13
1،104،000 

11 
آشنایي باقانون مدیریت خدمات 

 کشوری
12 27/11/1398 

 روزهای فرد

 17الي  13
1،656،000 

 12/11/1398 8 بنیان مدیریت امنیت اطالعات )بما( 12
 روزهای زوج

 17الي  13
1،104،000 

 

 

 سطح میانی -پ

 

 عنوان پودمان/دوره ردیف
ساعت 

 دوره
 روز و ساعت اجرا تاریخ شروع

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

1 

ــاد      ــت های کلي اقتص ــیاس ــنایي با س آش

ــازمــاني  -مقــاومتي و راهکــارهــای ســ

 مدیریتي تحقق آن

8 07/07/1398 
 روزهای فرد

 17الي  13
1،104،000 

 28/07/1398 6 مدیریت کیفیت  فرآیندهای سازماني 2
 روزهای فرد

 17الي  13
828،000 

 12/08/1398 9 فرآیند و فنون تصمیم گیری سازماني 3
 فرد یروزها

 17 يال 13
1،242،000 

 03/09/1398 6 )سازماني(خالقیت و نوآوری  4
 فرد یروزها

 17 يال 13
828،000 

 17/09/1398 4 (2)نقشه راه اصالح نظام اداری  5
 فرد یروزها

 17 يال 13
552،000 

 19/09/1398 12 رفتار سازماني مبتني بر آموزه های دیني  6
 فرد یروزها

 17 يال 13
1،656،000 

 01/10/1398 6 مدیریت ساختارهای سازماني 7
 فرد یروزها

 17 يال 13
828،000 
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8 
سند چشم انداز جمهوری اسالمي 

 2)الزامات و ضرورت ها(
8 15/10/1398 

 فرد یروزها

 17 يال 13
1،104،000 

 06/11/1398 8 (2)اقتصاد مقاومتي  9
 فرد یروزها

 17 يال 13
1،104،000 

10 
آشنایي با قانون مدیریت خدمات 

 کشوری
8 27/11/1398 

 فرد یروزها

 17 يال 13
1،104،000 

 12/11/1398 8 بنیان مدیریت امنیت اطالعات )بما( 11
 روزهای زوج

 17الي  13
1،104،000 

 

 سطح ارشد -ت

 پودمان/دورهعنوان  ردیف
ساعت 

 دوره

تاریخ 

 شروع
 روز و ساعت اجرا

 دوره هیشهر

 (الی)به ر

 03/06/1398 6 مدیریت سازمان های کار آفرین 1
 فرد روزهای

 13الي  10 
828،000 

2 

ــت های کلي        ــیاسـ ــنایي با سـ آشـ

های        کار قاومتي و راه اقتصــــاد م

 مدیریتي تحقق آن-سازماني

8 07/07/1398 
 فرد یروزها

 17 يال 13
1،104،000 

3 
چگونگي تبدیل چشم انداز ملي 

 به چشم انداز سطوح سازماني
8 14/07/1398 

 فرد یروزها

 17 يال 13
1،104،000 

 26/08/1398 8 مدیریت استراتژیك اطالعات 4
 فرد یروزها

 17 يال 13
1،104،000 

 17/09/1398 4 (2)نقشه راه اصالح نظام اداری  5
 فرد یروزها

 17 يال 13
552،000 

 01/10/1398 6 مدیریت ساختارهای سازماني 6
 فرد یروزها

 17 يال 13
828،000 

7 
سند چشم انداز جمهوری اسالمي      

 2)الزامات و ضرورت ها(
8 15/10/1398 

 فرد یروزها

 17 يال 13
1،104،000 

 06/11/1398 8 (2)اقتصاد مقاومتي 8
 فرد یروزها

 17 يال 13
1،104،000 

9 
مدیریت خدمات آشنایي با قانون 

 کشوری
8 27/11/1398 

 فرد یروزها

 17 يال 13
1،104،000 

10 
بنیان مدیریت امنیت اطالعات 

 )بما(
8 12/11/1398 

 روزهای زوج

 17الي  13
1،104،000 
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 مدیران فناوری اطالعات -چ

 

ساعت  عنوان پودمان/ دوره فیرد

 دوره

 دوره هیشهر روز و ساعت اجرا تاریخ شروع

 (الی)به ر

 12/5/1398 8 رایانش ابری 1
 زوج یروزها

 13الي  10
1،104،000 

 18/8/1398 16 تحلیل و طراحي سیستم 2
 روزهای زوج

 17الي  13
1،208،000 

 7/10/1398 12 های فناوری اطالعاتمدیریت پروژه 3
 روزهای زوج

 17الي  13
1،656،000 

 12/11/1398 8 بنیان مدیریت امنیت اطالعات )بما( 4
 زوج روزهای

 17الي  13
1،104،000 
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 فصل سوم

  آموزشیمصوب های دورهعناوین 
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 های آموزشی شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی(دوره -2

 حساب و حسابرسشغلی حسابدار، ذی هایرشته -2-1

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/10 12 هاکلیه پست محاسبات کشور و اصالحات بعدی آنآشنایي با قانون دیوان  1

  2/10 4 هاکلیه پست قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتي 2

3 
قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملك 

 ایهای سرمایهدارایي
  3/10 8 هاکلیه پست

  4/10 16 هاکلیه پست قانون مدني 4

  5/10 8 هاکلیه پست های دولتيمالي شرکتقوانین  5

  6/10 30 هاکلیه پست حسابرسي دولتي 6

  7/10 20 هاکلیه پست آشنایي با قانون محاسبات عمومي 7

  8/10 16 هاکلیه پست درآمدها و انواع آن 8

9 
( و کاربرد آن در امور MISهای اطالعاتي مدیریت )سیستم

 مالي
  9/10 32 هاکلیه پست

  10/10 6 هاکلیه پست بندی آنها در حسابداری صنعتيهزینه و طبقه 10

  11/10 24 هاکلیه پست (1حسابرسي ) 11

  12/10 24 هاکلیه پست (2حسابرسي ) 12

  13/10 34 هاکلیه پست حسابرسي مالیاتي 13

  14/10 24 هاکلیه پست مصاحبه در حسابرسي عملیاتي 14

  15/10 24 هاکلیه پست حسابداری مالیاتي 15

  16/10 12 هاکلیه پست قانون تجارت 16

  17/10 8 هاکلیه پست مراحل تهیه و تنظیم بودجه 17

  18/10 24 هاکلیه پست اصول حسابداری 18

  19/10 6 هاکلیه پست یابي سفارش کار در حسابداری صنعتيآشنایي با هزینه 19

  20/10 6 هاکلیه پست ای در حسابداری صنعتيمرحلهیابي آشنایي با هزینه 20

  21/10 6 هاکلیه پست آشنایي با نقطه سر به سر در حسابداری صنعتي 21

  22/10 12 هاکلیه پست حسابداری دولتي اعتبارات هزینه 22

  23/10 12 هاکلیه پست ایهای سرمایهحسابداری دولتي اعتبارات تملك دارایي 23

  24/10 6 هاکلیه پست نحوه انتشار اوراق مشارکت قانون 24

  25/10 8 هاکلیه پست قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه 25

  27/10 6 هاکلیه پست مقررات اعتبارات اسنادی 26

  28/10 8 هاکلیه پست هانامه مالي و معامالتي دانشگاهآیین 27

  29/10 6 هاکلیه پست قانون وصول برخي از درآمدهای دولت 28

  30/10 6 هاکلیه پست قانون تجمیع عوارض 29

  31/10 8 هاکلیه پست قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت 30

  32/10 12 هاکلیه پست محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 31

  33/10 8 هاکلیه پست (1بیني )ریزی و پیشریزی، برنامهتلفیق بودجه 32

  34/10 8 هاکلیه پست (2بیني شناور )ریزی و پیشبودجه 33
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  35/10 16 هاکلیه پست (3حسابداری مدیریت استراتژیك ) 34

  36/10 8 هاکلیه پست ریزیکاربرد اطالعات عملکردی در نظام بودجه 35

  37/10 16 هاکلیه پست حسابداری پروژه 36

  38/10 12 هاپستکلیه  ریزی عملیاتيبودجه 37

  39/10 12 هاکلیه پست آشنایي با قوانین سازمان بازرسي کل کشور 38

  40/10 16 هاکلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 39

  41/10 8 هاکلیه پست تنظیم قراردادها 40

  42/10 16 هاکلیه پست های مستقیمقانون مالیات 41

 94-09 16 هاپستکلیه  حسابداری بخش عمومي 42
 394754بخشنامه شماره 

 09/12/1394مورخ 

 

 شغلی کارشناس وکاردان امور اداری هایرشته -2-2

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/11 12 هاکلیه پست سیستم دبیرخانه و بایگاني مکانیزه )اتوماسیون اداری( 1

  2/11 8 ارزشیابي کارکنان ارزشیابي عملکرد کارکنان 2

  3/11 16 حقوق مزایا های مستقیمقانون مالیات 3

  4/11 20 هاکلیه پست اصول و مفاهیم سازماندهي 4

  5/11 20 امور رفاهي اصول بیمه 5

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

  7/11 12 امور رفاهي ها(دستورالعملامور رفاهي کارکنان )قوانین، مقررات و  7

  8/11 12 هاکلیه پست قانون کار و تأمین اجتماعي 8

  9/11 12 امور رفاهي های اشخاصبیمه 9

  10/11 8 بازنشستگي و وظیفه آشنایي با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگي و وظیفه 10

  11/11 12 هاپستکلیه  های اداریسازی مکاتبات و نوشتهخالصه 11

  12/11 24 هاکلیه پست ریزی نیروی انسانياصول و مباني برنامه 12

  13/11 32 هاتشکیالت و روش هاها و روشسیستم 13

  14/11 12 هاکلیه پست گیری آنرضایت شغلي و چگونگي اندازه 14

  15/11 12 حقوق و مزایا آشنایي با نظام حقوق و دستمزد 15

16 
ها و نامهبندی مشاغل، آیینآشنایي با طرح طبقه

 های اجرایي آندستورالعمل
 16/11 34 بندی مشاغلطبقه

 

  17/11 12 هاکلیه پست قوانین و مقررات استخدامي 17

  18/11 12 هاکلیه پست نویسي در امور اداریگزارش 18

  19/11 6 امور آموزش کارکنان آشنایي با نظام آموزش کارکنان دولت 19

  20/11 30 بندی مشاغلطبقه ارزیابي کار و زمان 20

  21/11 24 هاکلیه پست مباني مدیریت اسناد 21

  22/11 20 هاکلیه پست تجزیه و تحلیل اداری 22
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  23/11 20 امور آموزش کارکنان ریزی اجرایي آموزش ضمن خدمت کارکنانبرنامه 23

  24/11 6 بندی مشاغلطبقه طرح ارزشیابي مشاغل خاص 24

25 
ها )با توجه به قانون قوانین و مقررات تشکیالت و روش

 مدیریت خدمات کشوری(

  25/11 6 هاتشکیالت و روش

  26/11 12 هاکلیه پست نگارش و مکاتبات اداری آیین 26

  27/11 12 هاکلیه پست ارتباطات سازماني 27

28 

آشنایي با [آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری 

راهبردها، فناوری اطالعات و خدمات اداری )فصل اول، 

 ] دوم و پنجم(

 - 4 هاکلیه پست

 

29 
ورود به خدمت و [آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری 

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

 

30 
آشنایي با نظام [آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری 

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

 

31 

آشنایي با ساختار [آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری 

های اجرایي کشور و شوراهای مندرج در سازماني دستگاه

 ] چهاردهم(قانون مدیریت خدمات کشوری )فصل چهارم و 

 - 4 هاکلیه پست

 

32 
آشنایي با نظام [آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] تأمین اجتماعي و بازنشستگي کارکنان )فصل سیزدهم(
 - 4 هاکلیه پست

 

33 
آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری )آشنایي با حقوق 

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

 

34 
آشنایي با نظام [آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری 

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

 

35 

آشنایي با حقوق [آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری 

و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطي )فصل دوازدهم و 

 ]پانزدهم(

 - 4 هاکلیه پست

 

 

 شغلی کارشناس وکاردان روابط عمومی هایرشته -2-3

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 شناخت افکار عمومي 1
مدیر  -پژوهش و افکارسنجي

 و معاون روابط عمومي
24 1/12 

 

 ارتباطات مردمي 2
  -مدیر و معاون روابط عمومي

 ارتباط مردمي روابط عمومي
12 2/12 

 

 برداری در روابط عموميعکاسي و فیلم 3
عکاسي و   -سمعي و بصری

 فیلمبرداری
48 3/12 

 

  4/12 34 فیلمبرداری -سمعي و بصری ارتباطات تصویری در روابط عمومي 4

  5/12 46 چاپ و نشر تکنولوژی چاپ و نشر 5
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 تبلیغات در روابط عمومي 6

  -رسانياطالع -تبلیغات

معاون  مدیر و -روابط عمومي

 روابط عمومي

30 6/12 

 

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

 اصول و آداب تشریفات 8
ها و امور همایش -تبلیغات

 تشریفات -مراسم
24 8/12 

 

  9/12 24 آرشیو آرشیو در روابط عمومي 9

  10/12 24 روابط عموميمدیر و معاون  استراتژی و مدیریت استراتژیك در روابط عمومي 10

  11/12 24 مدیر و معاون روابط عمومي روابط عمومي و توسعه 11

  12/12 12 هاکلیه پست فرماني در روابط عموميپاسخگویي و مشتری 12

 روش تحقیق در روابط عمومي 13

امور مطالعات و تحقیقات 

  -افکارسنجي -اجتماعي

 روابط عمومي

32 13/12 

 

  14/12 24 هاکلیه پست نوین در روابط عموميرویکردهای  14

  15/12 40 هاکلیه پست ( در روابط عموميITکاربرد اینترنت و فناوری ) 15

 ریزی استراتژیك در روابط عموميبرنامه 16
 -مدیر و معاون روابط عمومي

 ریزیمسئول برنامه
30 16/12 

 

 هاها و گردهمایيمدیریت همایش 17

 -تبلیغاتمسئول امور 

امور  -برگزاری مراسم

 تشریفات

18 17/12 

 

  18/12 12 هاکلیه پست نویسي در روابط عمومياصول گزارش 18

 اصول و فنون تبلیغات و دفتر تبلیغاتي در روابط عمومي 19
مسئول برگزاری  -تبلیغات

 روابط عمومي -مراسم
24 19/12 

 

 انتشارات در روابط عمومي 20

 -امور مطبوعات -انتشارات

 -چاپ و نشر روابط عمومي

 مسئول نشریه

30 20/12 

 

 اصول و مباني ارتباط جمعي 21
امور  -روابط عمومي

 هاارتباط با رسانه -مطبوعاتي
24 21/12 

 

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

 ای در روابط عموميارتباطات رسانه 23
امور  -هارسانهارتباط با 

 سمعي و بصری -مطبوعاتي
34 23/12 

 

 عکاسي خبری 24

گزارشگر و  -سمعي و بصری

امور عکاسي و  -خبرنگار

 فیلمبرداری

54 24/12 

 

  25/12 30 هاکلیه پست های روابط عموميمباني، اصول و نظریه 25
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  26/12 24 هاکلیه پست شناسي در روابط عموميمخاطب 26

 در روابط عموميخبرنویسي  27
 -هاارتباط با رسانه -انتشارات

 گزارشگر و خبرنگار
34 27/12 

 

 مصاحبه خبری 28

خبرنگار و  -انتشارات

ارتباط با  -گزارشگر

 امور مطبوعاتي -هارسانه

24 28/12 

 

 رسانياصول و مباني اطالع 29
روابط  -بانك اطالعات

 عمومي
20 29/12 

 

  30/12 45 تبلیغات -انتشارات آرایيگرافیك و صفحه 30

 های ارتباطيتحلیل محتوی پیام 31

 -پژوهش و افکارسنجي

امور  -تحقیقات اجتماعي

 مطالعات

46 31/12 

 

 اقناع و تبلیغ 32
 -روابط عمومي -تبلیغات

 مدیر و معاون روابط عمومي
12 32/12 

 

  33/12 30 مترجم ترجمه ساده متون خبری 33

  34/12 20 مترجم تصویریشنود صوتي و  34

 

 1شغلی مسئول گزینش رشته -2-4

 مالحظات کد دوره ساعت شیوه اجرا عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/13 8 حضوری هاکلیه پست شناسي گزینشآسیب 1

  4/13 12 نیمه حضوری هاکلیه پست آشنایي با احکام اهل سنت 2

  2/13 16 نیمه حضوری هاکلیه پست های ایرانقومیتآشنایي با آداب و رسوم  3

  3/13 16 حضوری هاکلیه پست های روانشناختيآشنایي با آزمون 4

  5/13 16 نیمه حضوری هاکلیه پست آشنایي با تهاجم فرهنگي 5

  6/13 16 نیمه حضوری هاکلیه پست آشنایي با جایگاه والیت فقیه در حکومت اسالمي 6

  7/13 8 حضوری هاکلیه پست (1با سامانه جامع گزینش )آشنایي  7

  8/13 12 حضوری هاکلیه پست (2آشنایي با سامانه جامع گزینش ) 8

  9/13 6 حضوری هاکلیه پست آشنایي با سامانه جامع گزینش )ویژه مدیران گزینش( 9

  10/13 24 غیر حضوری هاکلیه پست السالم(آشنایي با سیره معصومین )علیهم 10

  12/13 12 نیمه حضوری هاکلیه پست آشنایي با قانون اسالسي جمهوری اسالمي ایران 11

12 
ط آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری )با تأکید بر ضواب

 و مقررات استخدام(
 13/13 12 حضوری هاکلیه پست

 

  14/13 16 حضوری هاکلیه پست های حقوقيآشنایي با قوانین و رویه 13

  11/13 12 حضوری هاکلیه پست های نوظهورآشنایي با مذاهب اسالمي و فرقه 14

                                                                            

 ت عالي گزینش است.أها با هیمسئولیت اجرای این دوره -1
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 مالحظات کد دوره ساعت شیوه اجرا عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  15/13 12 حضوری هاکلیه پست آشنایي با مراجع قضائي 15

  16/13 12 نیمه حضوری هاکلیه پست (1احکام و استفتائات ) 16

  17/13 12 نیمه حضوری هاکلیه پست (2احکام و استفتائات ) 17

  18/13 16 حضوری هاکلیه پست (1ای در گزینش )حرفه اخالق 18

  19/13 12 حضوری هاکلیه پست (2ای در گزینش )اخالق حرفه 19

  20/13 12 حضوری هاکلیه پست (1ارزیابي و صدور رأی در گزینش ) 20

  21/13 12 حضوری هاکلیه پست (2ارزیابي و صدور رأی در گزینش ) 21

  22/13 16 نیمه حضوری هاکلیه پست های گزینشهستهاصول مدیریت در  22

  23/13 24 نیمه حضوری هاکلیه پست اصول و مباني اعتقادی اسالم 23

  24/13 12 حضوری هاکلیه پست (1بازرسي در گزینش ) 24

  25/13 12 حضوری هاکلیه پست (2بازرسي در گزینش ) 25

  26/13 16 حضوری هاپستکلیه  پاسخگویي و مذاکره در گزینش 26

  27/13 12 حضوری هاکلیه پست (1تحقیق در گزینش ) 27

  28/13 12 حضوری هاکلیه پست (2تحقیق در گزینش ) 28

  29/13 12 غیرحضوری هاکلیه پست شناسي فرهنگيجامعه 29

  30/13 16 حضوری هاکلیه پست شناسي سیاسي در ایرانجریان 30

  31/13 16 حضوری هاکلیه پست ایرانحقوق اداری  31

  32/13 8 حضوری هاکلیه پست دستورالعمل رسیدگي به شکایات گزینشي 32

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

  34/13 16 حضوری هاکلیه پست روانشناسي شخصیت 34

  35/13 16 حضوری هاکلیه پست شناخت و تحلیل رفتارهای روش 35

  36/13 4 حضوری هاکلیه پست های گزینش )با توجه به مقتضیات استاني(رویه 36

  37/13 12 غیرحضوری هاکلیه پست های حاکم بر گزینششناخت اقلیت 37

  38/13 16 نیمه حضوری هاکلیه پست ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش 38

  39/13 12 حضوری هاکلیه پست هاها و آسیبفضای مجازی؛ فرصت 39

  40/13 16 نیمه حضوری هاکلیه پست نامه اجرایي آنقانون گزینش و آیین 40

  41/13 8 حضوری هاکلیه پست کنترل تحقیق 41

  42/13 8 حضوری هاکلیه پست کنترل مصاحبه 42

  43/13 24 نیمه حضوری هاپستکلیه  مباني اعتقادی و فقهي گزینش 43

  44/13 12 حضوری هاکلیه پست مدیریت اسناد و فن بایگاني در گزینش 44

  45/13 12 حضوری هاکلیه پست (1مصاحبه در گزینش ) 45

  46/13 12 حضوری هاکلیه پست (2مصاحبه در گزینش ) 46

  47/13 16 حضوری هاکلیه پست های ارتباط غیرکالمي در گزینشمهارت 47

  48/13 12 حضوری هاکلیه پست های ارتباط کالمي در گزینشمهارت 48

  49/13 20 حضوری هاکلیه پست های ثبت و نگارش در گزینشمهارت 49

  50/13 16 نیمه حضوری هاکلیه پست مهدویت و فرهنگ انتظار 50

  51/13 12 نیمه حضوری هاکلیه پست نظام گزینش تطبیقي 51



  

58 

 

 شغلی کارشناس و کاردان حقوقی هایرشته -2-5

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

1 
)کلیات و قانون برگزاری  1قوانین و مقررات معامالت دولتي 

 مناقصات(          
 1/14 8 هاکلیه پست

 

2 
)مقررات کیفری ناظر بر   2قوانین و مقررات معامالت دولتي 

 دولتي(معامالت 
 2/14 6 هاکلیه پست

 

  3/14 6 هاکلیه پست )تضمینات در معامالت دولتي(  3قوانین و مقررات معامالت دولتي  3

  5/14 8 هاکلیه پست )اموال منقول و غیرمنقول دولتي( 1قوانین و مقررات امول دولتي  4

  6/14 6 هاپستکلیه  )جرایم علیه اموال دولتي( 2قوانین و مقررات امول دولتي  5

6 
)داوری و صلح اموال عمومي و  3قوانین و مقررات امول دولتي 

 دولتي(
 7/14 6 هاکلیه پست

 

  8/14 8 هاکلیه پست های اجرایي با یکدیگرحل و فصل اختالفات حقوقي دستگاه 7

  9/14 8 هاکلیه پست آشنایي با قانون کار 8

  10/14 6 هاکلیه پست تأمین اجتماعي()بیمه اجباری  1حقوق تأمین اجتماعي  9

  11/14 2 هاکلیه پست )بیمه حرف و مشاغل آزاد( 2حقوق تأمین اجتماعي  10

  12/14 3 هاکلیه پست های مکمل()بیمه 3حقوق تأمین اجتماعي  11

  13/14 4 هاکلیه پست )بیمه خدمات درماني( 4حقوق تأمین اجتماعي  12

13 
  5حقوق تأمین اجتماعي 

 )قوانین و مقررات بازنشستگي کشوری( 
 14/14 8 هاکلیه پست

 

  15/14 2 هاکلیه پست )بیمه بیکاری( 6حقوق تأمین اجتماعي  14

  16/14 8 هاکلیه پست (1قانون اساسي ) 44های کلي اصل سیاست 15

  17/14 8 هاکلیه پست (2قانون اساسي ) 44های کلي اصل سیاست 16

  18/14 8 هاکلیه پست (3قانون اساسي ) 44های کلي اصل سیاست 17

  19/14 8 هاکلیه پست ریزی کشورریزی و بودجهاصول و مقررات حاکم بر نظام برنامه 18

  20/14 8 هاکلیه پست قانون بودجه ساالنه 19

  23/14 12 هاکلیه پست قوانین و مقررات استخدام کشوری 20

  30/14 6 هاکلیه پست الملليگذاری بینقراردادهای سرمایه -الملليقراردادهای بین 21

  31/14 10 هاکلیه پست های مستقیم()مالیات 1حقوق مالیاتي  22

  32/14 8 هاکلیه پست های غیرمستقیم و عوارض()مالیات 2حقوق مالیاتي  23

  33/14 6 هاکلیه پست اختالف()اجرائیات مالیاتي و حل  3حقوق مالیاتي  24

  34/14 6 هاکلیه پست الجزایر( دیوان داوری ایران و آمریکا )بیانه 25

26 
ها و نامهاصول و ضوابط تنظیم، الحاق و تصویب توافق

 الملليهای بینکنوانسیون
 35/14 8 هاکلیه پست

 

27 

های محیط زیست، محیط حقوق محیط زیست: )کنوانسیون

های حقوقي حاکم بر مناطق چهارگانه، زیست طبیعي، رژیم

 (…ها و محیط زیست انساني آلودگي

کارشناسان حقوقي سازمان 

 حفاظت و محیط زیست
18 36/14 
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 حقوق تعاون 28
کارشناسان حقوق وزارت 

 تعاون
6 37/14 

 

 حقوق گمرکي 29
حقوقي گمرک  کارشناسان

 جمهوری اسالمي ایران
16 38/14 

 

 های دولتيحقوق حسابرسي شرکت 30
کارشناسان حقوقي 

 سازمان حسابرسي
8 39/14 

 

  40/14 4 هاکلیه پست قراردادهای خدمات درماني 31

  41/14 8 هاکلیه پست فنون مذاکره و فن دفاع 32

  42/14 8 هاکلیه پست آیین نگارش حقوقي 33

  46/14 12 هاکلیه پست آیین دادرسي مدني 34

  47/14 12 هاکلیه پست آیین دادرسي کیفری 35

36 
آشنایي با مراجع شبه قضایي )تعزیرات حکومتي و مراجع رسیدگي 

 به تخلفات صنفي(
 48/14 8 هاکلیه پست

 

  49/14 8 هاکلیه پست آشنایي با شوراهای حل اختالف 37

  50/14 8 هاکلیه پست عدالت اداری و آیین دادرسي آنآشنایي با دیوان  38

  51/14 8 هاکلیه پست العاده اعتراض به آرای قضایيآشنایي با طرق عادی و فوق 39

  52/14 3 هاکلیه پست )پول و قوانین و مقررات مربوط به آن( 1حقوق بانکي  40

  53/14 8 هاکلیه پست )بانك مرکزی و قوانین و مقررات مربوط( 2حقوق بانکي  41

  54/14 8 هاکلیه پست ها()قوانین و مقررات تأسیس و اداره بانك 3حقوق بانکي  42

  55/14 16 هاکلیه پست )شرح قانون عملیات بانکي بدون ربا( 4حقوق بانکي  43

  56/14 4 هاکلیه پست )قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( 5حقوق بانکي  44

  57/14 8 هاکلیه پست پولشویي 45

 حقوق منابع طبیعي 46
کارشناسان حقوقي وزارت 

 جهاد و کشاورزی
6 58/14 

 

 حقوق انتخابات 47
کارشناسان حقوقي وزارت 

 کشور
8 59/14 

 

 حقوق جنگ 48

کارشناسان حقوقي وزارت 

دفاع و پشتیباني نیروهای 

 مسلح

8 60/14 

 

 رسیدگي به آنآشنایي با جرایم مطبوعاتي و آیین  49
کارشناسان حقوقي وزارت 

 فرهنگ و ارشاد اسالمي
8 61/14 

 

50 
های ها و کمیسیونآشنایي با قوانین و مقررات حاکم بر شهرداری

 حوزه شهری
 62/14 12 هاکلیه پست

 

51 
های آشنایي با قوانین و مقررات نحوه تملك اراضي برای طرح

 عمراني دولتي و عمومي
 63/14 8 هاکلیه پست

 



  

60 

 

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  64/14 8 هاکلیه پست شوراهای اسالمي کشور 52

  65/14 8 هاکلیه پست حقوق روستایي 53

 (1قاچاق کاال و ارز ) 54
کارشناسان حقوقي وزارت 

 بازرگاني و گمرک
8 66/14 

 

 (2قاچاق کاال و ارز ) 55
کارشناسان حقوقي وزارت 

 بازرگاني و گمرک
8 67/14 

 

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

 )بیمه اموال و باربری( 2حقوق بیمه  57
کارشناسان حقوقي وزارت 

 راه و ترابری و گمرک
10 69/14 

 

 دریایي( )مقررات بیمه 3حقوق بیمه  58
کارشناسان حقوقي 

 وزارت راه و ترابری
10 70/14 

 

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

 ها()آشنایي با مقررات ثبت و تابعیت کشتي 1حقوق دریایي  60

کارشناسان حقوقي وزارت 

راه و ترابری و سازمان 

 کشتیراني

8 73/14 

 

 )آشنایي با رهن و حقوق ممتازه دریایي( 2حقوق دریایي  ظ

کارشناسان حقوقي وزارت 

راه و ترابری و سازمان 

 کشتیراني

8 74/14 

 

62 
)آشنایي با تحدید مسئولیت مالکان کشتي و  3حقوق دریایي 

 قواعد حاکم بر آن(

کارشناسان حقوقي وزارت 

راه و ترابری و سازمان 

 کشتیراني

8 75/14 

 

63 
)آشنایي با مفاهیم و مباني قانون مناطق دریایي  4حقوق دریایي 

 جمهوری اسالمي ایران در خلیج فارس و دریای عمان(

کارشناسان حقوقي وزارت 

راه و ترابری و سازمان 

 کشتیراني

8 76/14 

 

64 
)آشنایي با موضوع کمك و نجات در دریا و  5حقوق دریایي 

 قواعد و مقررات مربوط(

کارشناسان حقوقي وزارت 

راه و ترابری و سازمان 

 کشتیراني

8 77/14 

 

65 
راهبردها، آشنایي با [آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] فناوری اطالعات و خدمات اداری )فصل اول، دوم و پنجم(
 - 4 هاکلیه پست

 

66 
ورود به خدمت و [آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری 

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

 

67 
 آشنایي با نظام[آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری 

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

 

68 

آشنایي با ساختار [آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری 

های اجرایي کشور و شوراهای مندرج در قانون سازماني دستگاه

 ] مدیریت خدمات کشوری )فصل چهارم و چهاردهم(

 - 4 هاکلیه پست

 



  

61 

 

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

69 
آشنایي با نظام تأمین [آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] اجتماعي و بازنشستگي کارکنان )فصل سیزدهم(
 - 4 هاکلیه پست

 

70 
آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری )آشنایي با حقوق 

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

 

71 
آشنایي با نظام [آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری 

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

 

72 
آشنایي با حقوق و تکالیف [آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری 

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

 

  94-02 12 هاپستکلیه  حقوق اداری 73

 394754بخشنامه شماره 

 09/12/1394مورخ 

  94-03 8 هاکلیه پست تنقیح قوانین و مقررات 74

  94-04 12 هاکلیه پست های مالي(حقوق اموال و مالکیت )مالکیت و حق 75

  94-05 16 هاکلیه پست المللحقوق بین 76

  94-06 12 هاکلیه پست حقوق تجارت کاربردی 77

  94-07 16 هاکلیه پست حقوق پیمان 78

  94-08 12 هاکلیه پست علم قانونگذاری و تفسیر حقوق )وضع و تفسیر قوانین( 79

 

 رشته شغلی بازرس -2-6

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/15 12 هاکلیه پست آشنایي با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن 1

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

3 
های قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملك دارایي

 ایسرمایه
  3/15 8 هاکلیه پست

  4/15 16 هاکلیه پست قانون مدني 4

  5/15 8 هاکلیه پست های دولتيقوانین مالي شرکت 5

  6/15 12 هاکلیه پست اصول نظارت و کنترل 6

  7/15 20 هاکلیه پست آشنایي با قانون محاسبات عمومي 7

  8/15 16 هاکلیه پست درآمدها و انواع آن 8

  9/15 8 هاکلیه پست نظارت و کنترل در نظام اداری 9

  10/15 24 هاکلیه پست (1حسابرسي ) 10

  11/15 24 هاپست کلیه (2حسابرسي ) 11

  12/15 24 هاکلیه پست مصاحبه در حسابرسي عملیاتي 12

  13/15 12 هاکلیه پست قانون تجارت 13

  14/15 12 هاکلیه پست ایهای سرمایهحسابداری دولتي اعتبارات تملك دارایي 14

  15/15 6 هاکلیه پست قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 15

  16/15 8 هاکلیه پست اسناد خزانه و اوراق قرضه قانون انتشار 16

  17/15 6 هاکلیه پست مقررات اعتباری اسنادی 17



  

62 

 

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  18/15 8 هاکلیه پست هانامه مالي و معامالتي دانشگاهآیین 18

  19/15 6 هاکلیه پست قانون وصول برخي از درآمدهای دولت 19

  20/15 6 هاکلیه پست قانون تجمیع عوارض 20

  21/15 16 هاکلیه پست های مستقیمقانون مالیات 21

  22/15 8 هاکلیه پست قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت 22

  23/15 6 هاکلیه پست اصول بازرسي 23

  24/15 12 هاکلیه پست نظام رسیدگي به تخلفات اداری 24

  25/15 12 هاکلیه پست آشنایي با قوانین سازمان بازرسي کل کشور 25

  26/15 16 هاکلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 26

  27/15 8 هاکلیه پست تنظیم قراردادها 27

 94-021 6 هاکلیه پست نویسي در بازرسيگزارش 28

 83078بخشنامه شماره 

 14/05/1394مورخ 

 94-022 6 هاکلیه پست اصول و مباني نظارت و بازرسي 29

 94-023 6 هاکلیه پست ای در بازرسيحرفهاخالق  30

 94-024 8 هاکلیه پست اصول و مباني نظری ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد 31

32 
آشنایي با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سالمت اداری و 

 مبارزه با فساد
 94-025 10 هاکلیه پست

 

 رشته شغلی کارگزین -2-7

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  ردیف

  1/16 12 هاکلیه پست سیستم دبیرخانه و بایگاني مکانیزه )اتوماسیون اداری( 1

  2/16 8 ارزشیابي کارکنان ارزشیابي عملکرد کارکنان 2

  3/16 16 حقوق مزایا های مستقیمقانون مالیات 3

  4/16 20 هاکلیه پست اصول و مفاهیم سازماندهي 4

  5/16 20 امور رفاهي اصول بیمه 5

  6/16 30 هاکلیه پست کاربرد آمار در امور اداری 6

  7/16 12 امور رفاهي ها(امور رفاهي کارکنان )قوانین، مقررات و دستورالعمل 7

  8/16 12 هاکلیه پست قانون کار و تأمین اجتماعي 8

  9/16 12 امور رفاهي های اشخاصبیمه 9

  10/16 8 بازنشستگي و وظیفه آشنایي با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگي و وظیفه 10

  11/16 12 هاکلیه پست های اداریسازی مکاتبات و نوشتهخالصه 11

  12/16 24 هاکلیه پست ریزی نیروی انسانياصول و  مباني برنامه 12

  13/16 32 هاتشکیالت و روش هاها و روشسیستم 13

  14/16 12 هاکلیه پست گیری آنرضایت شغلي و چگونگي اندازه 14

  15/16 12 حقوق و مزایا آشنایي با نظام حقوق و دستمزد 15

16 
ها و نامهبندی مشاغل، آیینآشنایي با طرح طبقه

 های اجرایي آندستورالعمل
 16/16 34 بندی مشاغلطبقه

 



  

63 

 

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  ردیف

  17/16 12 هاکلیه پست قوانین و مقررات استخدامي 17

  18/16 12 هاکلیه پست نویسي در امور اداریگزارش 18

  19/16 6 امور آموزش کارکنان آشنایي با نظام آموزش کارکنان دولت 19

  20/16 30 بندی مشاغلطبقه ارزیابي کار و زمان 20

  21/16 24 هاکلیه پست مباني مدیریت اسناد 21

  22/16 20 هاکلیه پست اداریتجزیه و تحلیل  22

  23/16 12 امور آموزش کارکنان هانیازسنجي آموزشي در سازمان 23

  24/16 20 امور آموزش کارکنان ریزی اجرایي آموزش ضمن خدمت کارکنانبرنامه 24

  25/16 6 بندی مشاغلطبقه طرح ارزشیابي مشاغل خاص 25

26 
)با توجه به قانون ها قوانین و مقررات تشکیالت و روش

 مدیریت خدمات کشوری(
 26/16 6 هاتشکیالت و روش

 

  27/16 12 هاکلیه پست آیین نگارش و مکاتبات اداری 27

  28/16 12 هاکلیه پست ارتباطات سازماني 28

 

 شغلی کتابدار رشته -2-8

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/17 12 هاکلیه پست کتب و نشریاتسازی آماده 1

  2/17 16 هاکلیه پست ساختمان و تجهیزات کتابخانه 2

  3/17 18 هاکلیه پست حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه 3

  4/17 6 هاکلیه پست خدمات عمومي کتابخانه 4

  5/17 12 هاکلیه پست اصول و مباني مدیریت کتابخانه 5

  6/17 24 هاکلیه پست شناسي عموميمرجع 6

  7/17 32 هاکلیه پست ایافزارهای کتابخانهآشنایي با نرم 7

  8/17 34 هاکلیه پست رسانيمتون انگلیسي تخصصي کتابداری و اطالع 8

  9/17 24 هاکلیه پست مواد و تجهیزات دیداری و شنیداری )سمعي و بصری( 9

  10/17 18 هاکلیه پست (1سازی )مجموعه 10

  11/17 24 هاکلیه پست (2سازی )مجموعه 11

  12/17 32 هاکلیه پست منابع مرجع الکترونیکي 12

  13/17 32 هاکلیه پست نویسيفهرست 13

  14/17 36 هاکلیه پست بندی دیویيآشنایي با رده 14

  15/17 20 هاکلیه پست ایآوری منابع کتابخانهفراهم 15

  16/17 44 هاکلیه پست بندی کنگرهردهآشنایي با  16

  17/17 12 هاکلیه پست )آشنایي با بانك کتابشناسي( 1مارک ایران  17

  18/17 12 هاکلیه پست )آشنایي با بانك مستندات( 2مارک ایران  18

  19/17 8 هاکلیه پست بندی()آشنایي با بانك موجودی و رده 3مارک ایران  19

  20/17 16 هاکلیه پست رسانيتخصصي کتابداری و اطالعمتون عربي  20
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 رشته شغلی آمار موضوعی -2-9

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/18 30 هاکلیه پست SPSSافزار کامپیوتری آشنایي با نرم 1

  2/18 30 هاکلیه پست آمار کاربردی 2

  3/18 12 هاکلیه پست های مصاحبهاصول و روش 3

  4/18 24 هاکلیه پست  (SQL)های اطالعاتي بانك 4

  5/18 12 هاکلیه پست گیری و کاربرد آنهاهای نمونهروش 5

  6/18 20 هاکلیه پست مباني آمار رسمي 6

  7/18 20 هاکلیه پست Statisticaافزار آماری آشنایي با نرم 7

  8/18 20 هاکلیه پست Splusافزار آماری آشنایي با نرم 8

  9/18 30 هاکلیه پست های آمارگیریآشنایي با مباني و ضوابط تهیه و تدوین طرح 9

  10/18 20 هاکلیه پست SASافزار آشنایي با نرم 10

  11/18 24 هاکلیه پست دهي، جانهي(ها )کاستن، وزنپاسخي در آمارگیریبي 11

  12/18 24 هاکلیه پست بیني جمعیتهای برآورد و پیشروش 12

  13/18 24 هاکلیه پست آشنایي با نظام آمارهای ثبتي 13

  14/18 8 هاکلیه پست های پژوهشچگونگي تدوین طرح 14

  15/18 32 هاکلیه پست روش تحقیق 15

  16/18 48 هاکلیه پست نویسي )مقدماتي(برنامه 16

  17/18 44 هاکلیه پست نویسي )پیشرفته(برنامه 17

  18/18 42 هاکلیه پست (WEBطراحي صفحات وب ) 18

  19/18 12 هاکلیه پست های کنترل افشای اطالعات آماریروش 19

  20/18 12 هاکلیه پست آشنایي با نظام آماری ایران 20

  21/18 18 هاکلیه پست مدیریت کیفیت در تولید آمار 21

  22/18 12 هاکلیه پست تهیه و تنظیم گزارشات آماری 22

 

 شغلی رئیس دفتر، مسئول دفتر و منشی هایرشته -2-10

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/19 12 هاکلیه پست آیین نگارش و مکاتبات اداری 1

  2/19 24 هاکلیه پست مباني مدیریت اسناد 2

  3/19 12 هاکلیه پست نویسي در امور اداریگزارش 3

  4/19 12 هاکلیه پست وظایف اداری و دفتر مسئول دفتر 4

  5/19 24 هاکلیه پست آشنایي با اینترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتری 5

  6/19 12 هاکلیه پست فن بیان و آیین سخنوری 6

  7/19 12 هاکلیه پست اداریهای سازی مکاتبات و نوشتهخالصه 7

  8/19 12 هاکلیه پست ارتباطات سازماني 8

  9/19 8 هاکلیه پست امور مالي مسئوالن دفاتر 9

  10/19 12 هاکلیه پست قوانین و مقررات اداری و استخدامي 10

  11/19 8 هاکلیه پست هاخصوصیات شخصیتي و رفتاری مسئوالن دفاتر و منشي 11
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  12/19 12 هاکلیه پست دبیرخانه و بایگاني مکانیزه )اتوماسیون اداری( سیستم 12

  13/19 8 هاکلیه پست آشنایي با تشکیالت دولت جمهوری اسالمي ایران 13

  14/19 12 هاکلیه پست اصول و مباني مدیریت و سازمان 14

 

 شغلی مسئول خدمات اداری رشته -2-11

 مالحظات کد دوره ساعت پست عنوان عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/20 12 هاکلیه پست سیستم دبیرخانه و بایگاني مکانیزه )اتوماسیون اداری( 1

  2/20 30 هاکلیه پست کاربرد آمار در امور اداری 2

  3/20 12 هاکلیه پست های اداریسازی مکاتبات و نوشتهخالصه 3

  4/20 12 هاپستکلیه  قوانین و مقررات اداری و استخدامي 4

  5/20 24 هاکلیه پست مباني مدیریت اسناد 5

  6/20 8 هاکلیه پست مدیریت جلسات اداری 6

  7/20 12 هاکلیه پست امور نقلیه 7

  8/20 12 هاکلیه پست نویسي در امور اداریگزارش 8

  9/20 8 هاکلیه پست رفاه کارکنان و شرایط فیزیکي محیط کار 9

  10/20 12 هاکلیه پست ارتباطات سازماني 10

  11/20 12 هاکلیه پست قانون کار و تأمین اجتماعي 11

  12/20 8 هاکلیه پست بهداشت عمومي در محیط کار 12

  13/20 12 هاکلیه پست ریزی و کنترل امور خدماتبرنامه 13

 

 شغلی مدیر اداری و مالی هایرشته -2-12

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  ردیف

  1/21 12 هاکلیه پست سیستم دبیرخانه و بایگاني مکانیزه )اتوماسیون اداری( 1

  2/21 30 هاکلیه پست کاربرد آمار در امور اداری 2

  3/21 12 هاکلیه پست قوانین و مقررات اداری و استخدامي 3

  4/21 12 هاپستکلیه  ریزی عملیاتيبودجه 4

  5/21 6 هاکلیه پست مدیریت جلسات اداری 5

  6/21 12 هاکلیه پست امور نقلیه 6

  7/21 12 هاکلیه پست نویسي در امور اداریگزارش 7

  8/21 8 هاکلیه پست ارزشیابي عملکرد کارکنان 8

  9/21 8 هاکلیه پست رفاه کارکنان و شرایط فیزیکي محیط کار 9

  10/21 16 هاکلیه پست های مستقیمقانون مالیات 10

  11/21 20 هاکلیه پست اصول و مفاهیم سازماندهي 11

  12/21 12 هاکلیه پست ارتباطات سازماني 12

  13/21 24 هاکلیه پست ریزی نیروی انسانياصول و مباني برنامه 13

  14/21 12 هاکلیه پست آشنایي با نظام حقوق و دستمزد 14
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  ردیف

  15/21 8 هاکلیه پست تنظیم قراردادها 15

  16/21 20 هاکلیه پست مدیریت منابع انساني )اداره امور کارکنان( 16

17 
( و کاربرد آن در امور MISهای اطالعاتي مدیریت )سیستم

 مالي
 17/21 32 هاکلیه پست

 

  18/21 6 هاکلیه پست نظارت مالي 18

  19/21 20 هاکلیه پست عمومي آشنایي با قانون محاسبات 19

  20/21 20 هاکلیه پست نظارت و کنترل در نظام اداری 20

  21/21 12 هاکلیه پست گیری در امور ادارینظام تصمیم 21

  22/21 16 هاکلیه پست حسابداری پروژه 22

  23/21 12 هاکلیه پست محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 23

  24/21 8 هاکلیه پست (1بیني )ریزی و پیشریزی، برنامهبودجهتلفیق  24

  25/21 8 هاکلیه پست (2بیني شناور )ریزی و پیشبودجه 25

  26/21 16 هاکلیه پست (3حسابداری مدیریت استراتژیك ) 26

  27/21 8 هاکلیه پست ریزیکاربرد اطالعات عملکردی در نظام بودجه 27

  28/21 12 هاکلیه پست قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آنآشنایي با  28

  29/21 12 هاکلیه پست آشنایي با قوانین سازمان بازرسي کل کشور 29

  30/21 16 هاکلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 30

 

 رشته شغلی مسئول خدمات مالی -2-13

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/22 12 هاکلیه پست آشنایي با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن 1

  2/22 12 هاکلیه پست های ماليتجزیه و تحلیل صورت 2

  3/22 6 هاکلیه پست های دولتيقوانین مالي شرکت 3

  5/22 20 هاکلیه پست آشنایي با قانون محاسبات عمومي 4

  6/22 6 هاکلیه پست نظارت مالي 5

  7/22 8 هاکلیه پست نامه اجرایي عملیات بانکيآیین 6

  8/22 12 هاکلیه پست آشنایي با قوانین و مقررات مالي دولتي 7

  9/22 24 هاکلیه پست اعتبارات اسنادی 8

  10/22 24 هاکلیه پست های حسابداریسیستم 9

  11/22 34 هاپستکلیه  حسابرسي مالیاتي 10

  12/22 8 هاکلیه پست های اجرایي در ساماندهي امور اموالروش 11

  13/22 8 هاکلیه پست قوانین اموال غیرمنقول 12

  14/22 24 هاکلیه پست حسابداری مالیاتي 13

  15/22 8 هاکلیه پست قانون تجارت 14

  16/22 24 هاکلیه پست مدیریت تدارکات 15

  17/22 24 هاکلیه پست حسابداری اصول 16
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  18/22 12 هاکلیه پست حسابداری )ثبت معامالت( 17

  19/22 20 هاکلیه پست داری اموالجمع 18

  20/22 24 هاکلیه پست حسابداری کاال 19

  21/22 12 هاکلیه پست مدیریت عملیات حسابداری انبار 20

  22/22 30 هاکلیه پست آمار کاربردی 21

  23/22 16 هاکلیه پست حسابداری پروژه 22

  24/22 12 هاکلیه پست محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 23

  25/22 8 هاکلیه پست (1بیني )ریزی و پیشریزی، برنامهتلفیق بودجه 24

  26/22 8 هاکلیه پست (2بیني شناور )ریزی و پیشبودجه 25

  27/22 16 هاکلیه پست (3استراتژیك )حسابداری مدیریت  26

  28/22 8 هاکلیه پست ریزیکاربرد اطالعات عملکردی در نظام بودجه 27

  29/22 12 هاکلیه پست ریزی عملیاتيبودجه 28

  30/22 12 هاکلیه پست آشنایي با قوانین سازمان بازرسي کل کشور 29

  31/22 16 هاکلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 30

  32/22 8 هاکلیه پست تنظیم قراردادها 31

  33/22 16 هاکلیه پست های مستقیمقانون مالیات 32

 94-09 16 هاکلیه پست حسابداری بخش عمومي 33
 394754بخشنامه شماره 

 09/12/1394مورخ 

 

 شغلی کارشناس و کاردان برنامه و بودجه هایرشته -2-14

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  ردیف

  1/23 12 هاکلیه پست ریزی عملیاتيبودجه 1

  2/23 6 هاکلیه پست نظارت بر بودجه 2

  3/23 32 هاکلیه پست روش تحقیق 3

  4/23 12 هاکلیه پست اجرای بودجه 4

  5/23 8 هاکلیه پست های دولتيریزی شرکتبودجه 5

  6/23 16 هاکلیه پست پروژهحسابداری  6

  7/23 24 هاکلیه پست حسابداری مالیاتي 7

  8/23 24 هاکلیه پست اصول حسابداری 8

  9/23 8 هاکلیه پست قوانین و مقررات مالي 9

  10/23 16 هاکلیه پست های مستقیمقانون مالیات 10

  11/23 30 هاکلیه پست آمار کاربردی 11

  12/23 34 هاکلیه پست کنترل پروژه ریزی وبرنامه 12

  13/23 8 هاکلیه پست قانون برنامه و بودجه کشور 13

  14/23 12 هاکلیه پست محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 14
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست پودمان/دورهعنوان  ردیف

  15/23 8 هاکلیه پست (1بیني )ریزی و پیشریزی، برنامهتلفیق بودجه 15

  16/23 8 هاکلیه پست (2بیني شناور )ریزی و پیشبودجه 16

  17/23 16 هاکلیه پست (3حسابداری مدیریت استراتژیك ) 17

  18/23 8 هاکلیه پست ریزیکاربرد اطالعات عملکردی در نظام بودجه 18

  19/23 20 هاکلیه پست آشنایي با قانون محاسبات عمومي 19

  20/23 12 هاکلیه پست آشنایي با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن 20

  21/23 30 هاکلیه پست حسابداری دولتي 21

  22/23 12 هاکلیه پست آشنایي با قوانین سازمان بازرسي کل کشور 22

  23/23 16 هاکلیه پست قانون مالیات بر ارزش افزوده 23

 

 های اجراییکارشناسان آموزش دستگاه -2-15

 مالحظات کد دوره ساعت پستعنوان  عنوان پودمان/دوره ردیف

 94-016 8 کارشناس آموزش مباني نظری آموزش و توسعه منابع انساني 1

 83078بخشنامه شماره 

 14/05/1394مورخ 

 94-017 16 کارشناس آموزش فرایند آموزش و توسعه منابع انساني 2

 94-018 20 کارشناس آموزش آموزش الکترونیکي 3

 94-019 4 کارشناس آموزش مقررات آموزش منابع انساني بخش دولتآشنایي با قوانین و  4

 

 های اجراییکارشناسان مدیریت )ارزیابی( عملکرد دستگاه -2-16

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 نظام مدیریت عملکرد )سازمان، مدیران و کارمندان( 1
کارشناس مدیریت )ارزیابي( 

 عملکرد
8 015-94 

 83078بخشنامه شماره 

 14/05/1394مورخ 

 

 کارشناسان فناوری اطالعات -2-17

 مالحظات عنوان پست ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

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

 145099بخشنامه شماره 

 20/11/1393مورخ 

 کارشناسان فناوری اطالعات ITIL 12مدیریت خدمات فاوا و  2

 کارشناسان فناوری اطالعات 12 مدیریت فرآیندهای سازماني 3

 کارشناسان فناوری اطالعات 20 معماری فناوری اطالعات سازماني 4

 کارشناسان فناوری اطالعات 16 تحلیل و طراحي سیستم 5

 کارشناسان فناوری اطالعات 30 مهندسي شبکه 6

 کارشناسان فناوری اطالعات 20 امنیت اطالعاتمدیریت  7

 کارشناسان فناوری اطالعات 12 های فناوری اطالعاتمدیریت پروژه 8

 کارشناسان فناوری اطالعات 8 رایانش ابری 9

 کارشناسان فناوری اطالعات 16 بازافزارهای آزاد/ متنمهاجرت به نرم 10
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 آموزشی عمومی و فرهنگی هایدوره -3

 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف

 های اداریتوانمندی -3-1

 دهيگزارش 1

  - 24 آیین نگارش مکاتبات اداری 1-1

  - 20 گزارش نویسي 1-2

  - 12 های اداریسازی نوشتهخالصه 1-3

 شناسایي و دستیابي به منابع اطالعات )داخلي و خارجي( 2

  - 12 اصول و مباني ارتباطات 2-1

  - 10 های نوین دستیابي به اطالعاتها و روششناخت راه 2-2

  - 34 زبان انگلیسي 2-3

  - 24 های ذهنيشناسایي و استفاده از ظرفیت 3

  - 16 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگران 4

 فناوری اطالعات -3-2

  - 12 مفاهیم پایه فناوری اطالعات 5

  - 8 هامدیریت فایلاستفاده از کامپیوتر و  6

  - 26 پردازهاواژه 7

  - 26 هاگستردهصفحه 8

  - 26 های اطالعاتيبانك 9

  - 20 ارائه مطالب 10

  - 12 اطالعات و ارتباطات 11

 - 22 ای و اداری کار با رایانههای حرفهمهارت 12
 145099بخشنامه شماره 

 20/11/1393مورخ 
 - 14 سازماني مدیریت ابزار و اطالعات 13

 - 8 مفاهیم و کلیات دولت الکترونیك 14

 - 12 امنیت کاربری فناوری اطالعات )اکفا( 15
 367237بخشنامه شماره 

 15/07/1397مورخ 

 فرهنگی و اجتماعی -3-3

  - 20 احکام زندگي در اسالم 16

  - 20 اخالق فردی، اجتماعي و اداری 17

  - 28 آداب و اسرار نماز 18

  - 20 آشنایي با اندیشه و سیره امام خمیني)ره( 19

  - 28 های اعتقادیها و پاسخپرسش 20

  - 28 تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم 21

  - 20 حکومت مهدوی و وظایف منتظران 22

  - 28 روخواني و روانخواني قرآن کریم 23
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 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف

 تکمیلی عمومی -3-4

  - 6 فسادارتقاء سالمت اداری و مبارزه با  24

  - 6 های پیشگیریاطفاء حریق و راه 25

  - 6 امر به معروف و نهي از منکر 26

  - 6 های واگیر و راهکارهای پیشگیریانوع بیماری 27

  - 4 شناسيایران 28

  - 4 ایمني و بهداشت محیط کار 29

  - 2 آشنایي با نظام گزینش کشور 30

  - 6 طبیعي و غیرمترقبهآمادگي و مقابله با حوادث  31

 - 4 آموزش انتظامي 32
مسئول برگزاری: نیروی انتظامي 

 ج.ا.ا.

  - 6 گیری آنهای اندازهوری و تکنیكبهره 33

  - 6 های پیشگیریهای نوپدید و راهبیماری 34

  - 6 تجارت الکترونیکي 35

  - 4 تربیت بدني و آمادگي جسماني 36

  - 6 جستجو، امداد و نجات 37

  - 6 های مقابله با آنجعل اسناد و راه 38

  - 6 قانون اساسي جمهوری اسالمي 44های صدر اصل سازی و سیاستخصوصي 39

  - 4 (WTO)سازمان جهاني تجارت  40

  - 4 های روز دنیاشناخت دانش و پیشرفت 41

  - 8 طرح معرفت بسیجي )مقدماتي( 42

  - 6 کارآفریني 43

  - 6 های فناوری اطالعاتکاربرد 44

  - 8 امدادی -های پزشکيهای اولیه و فوریتکمك 45

  - 4 محیط زیست و دولت سبز 46

  - 6 مواد مخدر و پیامدهای سوء آن 47

 آموزش خانواده -3-5

  - 4 اقتصاد خانواده 48

  - 8 شناسي خانوادهآسیب 49

  - 4 آشنایي با احکام اسالمي 50

  - 6 تربیت فرزند 51

  - 4 حقوق خانواده 52

  - 6 خانواده متعالي در اسالم 53

  - 8 روابط سالم زناشویي 54

  - 12 روانشناسي خانواده 55
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 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف

  - 4 نقش حجاب در حفظ حریم خانواده 56

 سایر -3-6

  - 8 آشنایي با الگوی اسالمي ـ ایراني پیشرفت 57

  - 8 و مقررات جمهوری اسالمي ایران آشنایي با سامانه ملي قوانین 58

  - 12 آشنایي با طرح شجره طیبه صالحین 59

  - 12 آشنایي با علوم و معارف دفاع مقدس 60

  - 8 آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری 61

  - 8 آشنایي با مالیات بر ارزش افزوده 62

  - 8 آشنایي با مباني و اصول اصالح الگوی مصرف 63

  - 8 نامه دورکاریآشنایي با نظام و آیین 64

  - 8 هاآشنایي با نظام هدفمند کردن یارانه 65

  - 12 های حکومت اسالمي و والیت فقیهبنیان 66

  - 12 پدافند غیرعامل 67

  - 16 های قلبي عروقيپیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماری 68

69 
کشور، ابالغي مقام معظم رهبری، و راهکارهای های کلي نظام اداری تبیین سیاست

 اجرایي نمودن آن
12 -  

  - 8 های دینيسبك زندگي بر مبنای آموزه 70

  - 16 های اجتماعيمدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب 71

  - 8 مدیریت دانش سازماني 72

  - 12 ساالری اسالميمردم 73

  - 8 حسیني بصیرت و معرفت 74

  - 12 همت مضاعف، کار مضاعف و راهکارهای اجرایي نمودن آن در نظام اداری 75

 94-01 12 (1اقتصاد مقاومتي ) 76

 83078بخشنامه شماره 

 14/05/1394مورخ 

 94-04 12 (1ها( )انداز جمهوری اسالمي ایران )الزامات و ضرورتسند چشم 77

 94-07 4 (1نقشه راه اصالح نظام اداری ) 78

 8 تربیت اسالمي با تکیه بر قرآن و احادیث 79
010-

94 

 8 راهنمای سفیران سالمت )زیج مراقبتي( 80
011-

94 

 8 تناسب اندام )ارتقای سالمت از طریق ورزش( 81
012-

94 

 6 شناسي و فرهنگ افزایش جمعیتجمعیت 82
013-

94 

 8 کلیات پیشگیری از وقوع جرم 83
014-

94 
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 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف

 8 قوانین و مقررات ارتقاء سالمت اداریآشنایي با  84
020-

94 

 1091808بخشنامه شماره  - 6 منشور حقوق شهروندی 85

 - 8 حقوق شهروندی در نظام اداری 86 22/12/1395مورخ 
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 مدیران آموزشی هایدوره -4

 1ایهای آموزشی قبل از انتصاب مدیران حرفهدوره -4-1
 ایمدیران حرفه براساس مدل شایستگی عمومی -الف

ان، و مشخص های ارزیابي، براساس مدل شایستگي عمومي مدیرهای مندرج در این جدول پس از سنجش مخاطبان در کانوندوره

 بیني شده اجرایي، برگزار خواهد شد.شدن نیمرخ شایستگي آنها، در مراجع پیش

 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

1 

 پذیریمسئولیت

 8 ای و سازمانيمدیریت اخالق حرفه

 سطوح عملیاتي و پایه

 8 ها و مسئولیت اجتماعيسازمان 2

 4 توسعه پایدار و نقش افراد جامعه 3

 8 هاهدایت و رهبری در سازمان 4

 4 شهروندی سازماني 5

6 

 گرایي و هدایت عملکردهدف

 8 مباني مدیریت و رهبری در سازمان

 سطوح عملیاتي و پایه

 4 مدیریت و ارزیابي عملکرد 7

 4 مدیریت استراتژیك سازماني 8

 4 مدیریت استراتژیك منابع 9

 4 مدیریت بر مبنای هدف 10

11 

 تعهد و تعلق سازماني

 4 ایاخالق حرفه

 سطوح عملیاتي و پایه

 4 وفاداری و تعلق سازماني 12

 4 رضایت شغليتعهد سازماني و  13

 4 نگرش ارزشي به تعهد و تعلق سازماني 14

 8 فرهنگ سازماني 15

16 

 های ارتباطيمهارت

 8 فردیزبان بدن و ارتباطات بین

 سطوح عملیاتي و میاني

 8 ارتباطات سازماني 17

 4 ارتباط خالق و اثربخش 18

 4 روانشناسي ارتباطات 19

 8 گوش دادن فعالفن نوشتن و بیان و  20

21 

 سازیتیم و شبکه

 8 سازیهای تیمکار تیمي و مهارت

 سطح پایه

 8 مدیریت مشارکتي 22

 4 سازیشبکه 23

 4 های نفوذ و تأثیرگذاریمهارت 24

 4 فردیمدیریت تضاد بین 25

                                                                            

 04/11/1396مورخ  1657363موضوع بخشنامه شماره  -1
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 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

26 

 تفکر تحلیلي و حل مسأله

 12 گیریهای تصمیمها و تکنیكمدل

 سطح پایه

 8 هاها و روشتجزیه و تحلیل سیستم 27

 4 تفکر سیستمي 28

 8 خالقیت و حل مسأله 29

 8 مدیریت تعارض 30

31 

 نظارت و کنترل تا حصول نتیجه

 8 توانمندسازی منابع انساني

 سطح میاني

 8 نظارت و کنترل در مدیریت 32

 4 سنجش و ارزیابي عملکرد 33

 8 اصول سرپرستي 34

 8 مدیریت و کنترل پروژه 35

36 

 نگری و تفکر راهبردیآینده

 8 پژوهيگذاری و سیاستسیاست

 سطح ارشد

 4 نگریآینده 37

 8 تفکر استراتژیك 38

 8 ریزی استراتژیكمدیریت و برنامه 39

 4 نگاریآینده 40

 
 ایعمومی تکمیلی مدیران حرفه هایبراساس شایستگی -ب

 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

1 

 سازیتیم و شبکه

 8 سازیهای تیمکار تیمي و مهارت

 سطح عملیاتي

 8 مدیریت مشارکتي 2

 4 سازیشبکه 3

 4 های نفوذ و تأثیرگذاریمهارت 4

 4 فردیمدیریت تضاد بین 5

6 

 تفکر تحلیلي و حل مسأله

 12 گیریتصمیمهای ها و تکنیكمدل

 سطح عملیاتي

 8 هاها و روشتجزیه و تحلیل سیستم 7

 4 تفکر سیستمي 8

 8 خالقیت و حل مسأله 9

 8 مدیریت تعارض 10

11 

 نظارت و کنترل تا حصول نتیجه

 8 توانمندسازی منابع انساني

 سطح عملیاتي

 8 نظارت و کنترل در مدیریت 12

 4 عملکردسنجش و ارزیابي  13

 8 اصول سرپرستي 14

 8 مدیریت و کنترل پروژه 15
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 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

16 

 کوشيهمت و سخت

 4 انگیزش و رقابت

 سطوح عملیاتي و پایه

 4 مدیریت عملکرد 17

 4 گذاری و مدیریت اهدافهدف 18

 8 مدیریت استرس و تحمل ابهام 19

 8 وریهای بهرهاصول و تکنیك 20

21 

 هماهنگي ریزی وبرنامه

 8 ریزی و سازماندهياصول و مباني برنامه

 سطح پایه

 4 ریزیهای برنامهتکنیك 22

 4 مدیریت زمان 23

 4 ریزی عملیاتيبرنامه 24

 4 ریزی و مدیریت پروژهبرنامه 25

26 

 های ارتباطيمهارت

 8 فردیزبان بدن و ارتباطات بین

 سطح پایه

 8 ارتباطات سازماني 27

 4 ارتباط خالق و اثربخش 28

 4 روانشناسي ارتباطات 29

 8 فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال 30

31 

 نگری و نگرش فرایندیکل

 12 نگریتفکر سیستمي و کل

 سطح پایه

 8 هانظریه عمومي سیستم 32

 8 گراگرا و نتیجههای فرایندگرا، وظیفهنگرش 33

 4 شناختيتدوین نقشههای تکنیك 34

 8 مهندسي فرایندها 35

36 

 صبر و بردباری

 4 مدیریت استرس و کنترل خشم

 سطح میاني

 4 هوش هیجاني 37

 4 های فردیروانشناسي تفاوت 38

 4 نگری و کاهش استرسمثبت 39

 4 مدیریت تضاد فرهنگي 40

41 

 نوجویي و تفکر خالق

 8 تفکر خالق

 سطح میاني

 4 راهکارهای تقویت خالقیت در سازمان 42

 8 کارآفریني سازماني و استراتژی کارآفرینانه 43

 8 روانشناسي مدیریت تغییر 44

 8 ها و موانع خالقیتاصول و تکنیك 45

 8 سازی استراتژی کارآفرینانهتدوین و پیاده 46
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 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

47 

 پاسخگویي

 4 رجوعمدیریت تکریم ارباب

 سطح میاني

 4 پذیریانعطاف 48

 8 هوش هیجاني 49

 4 بهبود و شفافیت فرایندها 50

 8 پاسخگویي و استانداردهای آن 51

52 

 پذیریانعطاف

 4 مدیریت اقتضایي

 سطح ارشد

 8 های فرهنگيشناسي و تفاوتجامعه 53

 4 روانشناسي شخصیت 54

 8 رفتار سازماني 55

 4 پذیریانطباقپذیری و انعطاف 56

57 

 قدرت مذاکره و متقاعدسازی

 8 اصول و فنون مذاکره

 سطح ارشد

 8 قدرت سخنوری 58

 8 های متقاعدسازی و نفوذ در دیگرانتکنیك 59

 4 مدیریت جلسات 60

 8 هوش هیجاني و مذاکره 61

 

 1ایهای آموزشی حین انتصاب مدیران حرفهدوره -4-2
 سطح عملیاتی -الف

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 94-01 12 (1اقتصاد مقاومتي ) 1
  83078بخشنامه شماره 

 14/05/1394مورخ 
 94-04 12 (1انداز جمهوری اسالمي ایران )سند چشم 2

 94-07 4 (1نقشه راه اصالح نظام اداری ) 3

 
 سطح پایه -ب

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

   12101 12 های دولتي )تمرکز بر وظایف(ریزی عملیاتي در دستگاهبرنامه 1

   12102 6 سازماندهي 2

   12103 12 هاها و روشها و فنون بهبود سیستمتکنیك 3

   12104 8 انگیزش در کار 4

   12105 9 کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت 5

   12106 6 مدیران مافوقها و فنون کار با آشنایي با روش 6

                                                                            

 15/07/1397مورخ  367237و  14/05/1394مورخ  83078، 20/11/1393مورخ  145099، 15/12/1390مورخ  32664/90/200های شماره موضوع بخشنامه -1
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 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

   12107 4 مدیریت مؤثر وقت 7

   12108 6 روابط کار 8

   12109 6 کیفیت زندگي کاری 9

   12110 6 مدیریت استرس )بهداشت رواني کارکنان( 10

   12111 9 کاربرد آمار در مدیریت 11

  12112 6 خالقیت و نوآوری )فردی( 12

   12113 6 مباني علم حقوق 13

   12118 4 آشنایي با قوانین و مقررات اموال دولتي 14

   12119 12 آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری 15

 

 سطح میانی -پ

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  22101 12 های دولتي )تمرکز بر فرآیندها(ریزی در دستگاهبرنامه 1

  22102 9 )سازماني(گیری فرایند و فنون تصمیم 2

  22103 4 سازیسازی برای کوچكظرفیت 3

  22104 6 زنيهای اداری تطبیقي و محكمنظا 4

  22105 8 افزایيراهبردهای آموزش و توان 5

  22106 9 هارهبری تحول در سازمان 6

  22107 4 سپاریمدیریت برون 7

  22108 8 طراحي ساختارهای سازماني 8

  22109 6 و مهندسي ارزشمدیریت  9

  22110 6 خفاقیت و نوآوری )سازماني( 10

  22111 4 مدیریت مشارکتي با تأکید بر نظام پیشنهادها 11

  22112 6 وری(پویایي سازماني و فردی )بهره 12

  22113 8 ریزی پروژه مدیریت و برنامه 13

  22114 6 های تعالي سازماني در دولت و بخش عموميمدل 14

  22115 6 مدیریت کیفیت و فرایندهای سازماني 15

  22116 12 های سازمانيپژوهش 16

  22117 12 بندی(گذاری )تدوین و صورتمشيمباني خط 17

  22216 12 های دینيرفتار سازماني مبتني بر آموزه 18
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 سطح ارشد -ت

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

   32101 8 مدیریت استراتژیك اطالعات 1

   32102 6 بهسازی سازماني 2

  32103 6 کارآفریني سازماني 3

  32104 6 مدیریت دولت الکترونیك 4

  32105 6 هارهبری تحول در سازمان 5

  32106 8 انداز سطوح سازمانيانداز ملي به چشمچگونگي تبدیل چشم 6

  32107 6 مدیریت سرمایه اجتماعي 7

  32108 6 پژوهيآینده 8

  32109 6 های غیردولتيمدیریت سازمان 9

  32110 6 های کارآفرینمدیریت سازمان 10

  32111 4 آشنایي با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومي کشور 11

  32112 4 آشنایي با قانون برگزاری مناقصات  12

  32113 4 مقررات مالي دولت و قانون الحاق موادی به آنآشنایي با قانون تنظیم بخشي از  13

  32216 12 تفسیر آیات برگزیده مدیریتي 14

  145099بخشنامه شماره  - 8 دولت الکترونیکي 15

 - 10 های سازماني فناوری اطالعاتمهارت 16 20/11/1393مورخ 

 

 مشترک سطوح پایه و میانی -ث

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  12114 6 آشنایي با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومي کشور 1

  12115 6 آشنایي با قانون برگزاری مناقصات 2

  12116 6 آشنایي با قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق موادی به آن 3

 

 مشترک سطوح میانی و ارشد -ج

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  22122 4 آشنایي با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه ساالنه کل کشور 1

  22123 8 آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری 2

3 
های کلي اقتصاد مقاومتي و راهکارهای سازماني ـ مدیریتي آشنایي با سیاست

 تحقق آن
8 22125  
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 و ارشد مشترک سطوح پایه، میانی -چ

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

   12117 4 آشنایي با قانون مجازات اسالمي ـ فصل تعدیات مأموران دولتي 1

  12120 6 مدیریت ساختارهای سازماني 2

  12201 4 های دینيریزی فرهنگي با تأکید بر آموزهشناسي فرهنگ و مدیریت و برنامهمفهوم 3

  12202 4 العالي(سره( و مقام معظم رهبری )مدظلهفرهنگي امام راحل )قدسراهبردهای  4

  12203 4 تبیین مصوبات فرهنگي نظام با تأکید بر مهندسي فرهنگي 5

  12204 2 تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآني 6

  12205 4 مهدویت و فرهنگ انتظار )انقالب اسالمي و فرهنگ مهدویت( 7

  12206 4 اسالم برمبنای والیت فقیهنظام سیاسي  8

  12207 6 نظام مدیریت اسالمي 9

  12208 6 های مقابله با آنجنگ نرم، تهدید نرم و شیوه 10

  12209 4 شناسي سیاسي و فرهنگيجریان 11

  12210 2 بررسي وضعیت فرهنگي و اجتماعي کشور 12

  12211 20 مدیریت اسالمي با موضوع شمیم عدالت 13

  12212 20 مدیریت اسالمي با موضوع آئین مدیریت 14

  12214 4 ابعاد حکمراني علوی و پاسخگویي در اسالم 15

  12215 8 نظارت همگاني و سرمایه اجتماعي 16

 94-02 8 (2اقتصاد مقاومتي ) 17
  83078بخشنامه شماره 

 14/05/1394مورخ 
 94-05 8 (2ها( ))الزامات و ضرورتانداز جمهوری اسالمي ایران سند چشم 18

 94-08 4 (2نقشه راه اصالح نظام اداری ) 19

 

 مشترک تمامی سطوح -ح

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 - 8 بنیان مدیریت امنیت اطالعات )بما( 1
  367237بخشنامه شماره 

 15/07/1397مورخ 

 94-026 4 پذیری در مدیریتپاسخگویي و مسئولیت 2
  83078بخشنامه شماره 

 14/05/1394مورخ 

 

 مدیران فناوری اطالعات -خ

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 - 12 حاکمیت فاوا )اصول، چارچوب و استقرار( 1

 145099بخشنامه شماره 

 20/11/1393مورخ 

 - ITIL 12مدیریت خدمات فاوا و  2

 - 12 مدیریت فرآیندهای سازماني 3

 - 20 معماری فناوری اطالعات سازماني 4

 - 16 تحلیل و طراحي سیستم 5

 - 30 مهندسي شبکه 6
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 - 20 مدیریت امنیت اطالعات 7

 - 12 های فناوری اطالعاتمدیریت پروژه 8

 - 8 رایانش ابری 9

 - 16 بازافزارهای آزاد/ متنمهاجرت به نرم 10

 

 1حین انتصاب مدیران سیاسیهای آموزشی دوره -4-3

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  94-03 6 (3اقتصاد مقاومتي ) 1

  94-06 6 (3ها( )انداز جمهوری اسالمي ایران )الزامات و ضرورتسند چشم 2

  94-09 4 (3نقشه راه اصالح نظام اداری ) 3

  42101 12 مدیریت مسائل عمومي 4

  42102 6 مدیریت راهبردیهای تکنیك 5

  42103 8 های عمومي دولتمشيتحلیل خط 6

  42104 4 روابط بین سازماني 7

  42105 6 مدیریت استراتژیك منابع انساني 8

  42106 6 مدیریت بحران 9

   42107 6 المللياصول و فنون مذاکره بین 10

  42108 6 الملليهای بینها و سازمانپیمان 11

  42109 6 رویکردهای نوین مدیریت دولتي 12

  42110 4 تحوالت سیاسي و اجتماعي ایران 13

  42111 6 آمایش سرزمین 14

  42112 6 بخش دولتي و توسعه اقتصادی 15

  42113 6 های توسعهانداز و برنامهمباني، ابعاد و محورهای سند چشم 16

  42114 6 اساسيقانون  44تمرکز و تمرکززدایي در اصل  17

  42115 8 کلیات قانون مدیریت خدمات کشوری 18

   42201 4 ارتباط مدیر با مردم 19

  42202 20 حکمت اصول سیاسي اسالم 20

 

  

                                                                            

 14/05/1394مورخ  83078و  15/12/1390مورخ  32664/90/200شماره  هاینامهموضوع بخش -1
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 هاپیوست
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 خوزستان استانریزی مدیریت و برنامه سازمان

 نگریآیندههای توسعه و آموزش و پژوهشمدیریت 
 

 

 کنندگانشرکتلیست مشخصات 

 

 
 

 
 

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف
شماره 

 شناسنامه

شماره 

 ملی

تاریخ 

 تولد

محل 

 صدور

مدرک 

 تحصیلی
 پست سازمانی

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

  

 نوع دوره:      عنوان دوره مورد درخواست:

 مدت ساعت دوره:        :نام دستگاه اجرایی

 

 
 

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

 :ءامضا تاریخ و      :ءتاریخ و امضا

          نام گروهیثبت -1فرم شماره 
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 خوزستانریزی استانسازمان مدیریت و برنامه

 نگریهای توسعه و آیندهمدیریت آموزش و پژوهش

 

 مشخصات متقاضی: -الف

 

 

 

 

 

 اشتغال: -ب

 

 

 

 

 

 های آموزشی مورد درخواست:دوره/ دورهمشخصات  -ج

 مالحظات نوع دوره مدت ساعت عنوان دوره ردیف

     

     

     

     

     

     

     

 

 شماره شناسنامه:          :نام پدر          خانوادگی:نام و نام 

 شماره ملی:          تاریخ تولد:    محل صدور:

 مدرک تحصیلی:

 مدت سابقه کار:   عنوان شغل:     نام دستگاه اجرایی:

 آدرس محل کار:

 تلفن همراه:                    تلفن محل کار:

 ثبت نام فردی                                              -2فرم شماره 
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 خوزستانریزی استان سازمان مدیریت و برنامه

 نگریهای توسعه و آیندهمدیریت آموزش و پژوهش

 

 های اجراییدستگاه مدت جدید پیشنهادیمشخصات دوره آموزشی کوتاهفرم 

 

 عنوان دوره: -1

 هدف کلی دوره: -2

 کننده:دستگاه اجرایی درخواست -3

  بهبود مدیریت    شغلي    عمومي   دوره آموزشی: ع نو -4

 ............... جمع ساعت ساعت...............  عملي   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

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

  غیرحضوری   حضوری    شیوه اجرایی آموزش: -9

 روش ارائه مباحث آموزشی: -10

 ............................................. ها با ذکر عنوانسایر روش    سمینار    کارگروهي       سخنراني 
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 های ارزشیابی:روش -11

  مشارکت فعال فراگیران   آزمون کتبي و کارعملي   آزمون کتبي

 

 منابع پیشنهادی: -12

 منابع اصلی:الف( 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 منابع مکمل:ب( 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 آموزشی دوره هایسرفصل -13

 کلی() های آموزشیسرفصل
 ساعات آموزشی

 (رفتاری) های آموزشیسرفصل (جزئی) های آموزشیسرفصل
 عملی نظری

     

     

     

     

     

     

    جمع ساعات آموزشی

 

 

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

 تاریخ و امضاء:             : دستگاه نام و نام خانوادگی مسئول


