


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 قوانین و مقررات

و پژوهشی کارکنان دولت نظام آموزشی  
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 استانداری آذربایجان شرقی
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 فهرست مطالب
 

 7 .................................................................................................................................................................... مقدمه

 خدمات تیریمد قانون توسعه، یها برنامه ،یکل یهااستیس ،یاساس قانون)یپژوهش و یآموزش یدست باال نیقوان :اول فصل

 9 ....................................................................................................................................................... (یکشور

 11 ................................................. تكنولوژی و علم توسعه و عالی آموزش پژوهش، و آموزش با مرتبط هایبخش در اساسی قانون دهیگز

 15 ................................................................................... (یفناور و قاتیتحق ،یعال آموزش نظام) یفناور و علم یکل یهااستیس

 18 ...................................................................................................................................... یادارنظام یکل یهااستیس

 20 ........................................................................................................... 1404 افق در رانیا یاسالم یجمهور اندازچشم سند

 21 ................................................................................................................ توسعه ششم یبرنامه یکل یهااستیس از یبخش

 22 ....................................... (1396- 1400) ایران اسالمی یجمهور یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد توسعه ششم سالهپنج برنامه قانون از یبخش

 25 ...................................................................................................... 1386 مصوب یکشور خدمات تیریمد قانون از یبخش

 26 ................................................................................................................................ 1400 سال بودجه قانون از یبخش

 27 ..........................................................................(2) دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون به مواد یبرخ الحاق قانون از یبخش

 29 ..................................................................... "دولت کارکنان آموزش نظام " یها نامه نیآئ و ها بخشنامه: دوم فصل

 31 ...................................................................................................... دولت کارکنان آموزش دیجد نظام ییاجرا دستورالعمل

 46 .................................................................................................. های نظام جدید آموزش کارکنان دولتاصالح دستورالعمل

 68 ............ ( 105  /22554شماره  28/12/1380)تجدید نظر کلی بخشنامه نظام جدید آموزش کارکنان دولت مورخ های اجرایی آموزش کارمندان دستگاه نظام

 69 ........................................................................................... ی اجرائیهادستگاهکارمندان و مدیران  نظام آموزشاول  اصالحیه

 120 .................... ستگاههای اجرایی و ابالغ برخی دوره های آموزشی عمومی، شغلی و مدیریتیاصالحیه دوم نظام آموزش کارمندان و مدیران د

 167 ...................................................................................................... بخشنامه برقراری انحصار برگزاری دوره های مدیریتی

 169 ........................................................................ دوم نوع نامهیگواه به مربوط یها نامه نیآئ و ها بخشنامه: سوم فصل

 171 .......................................................................... نوع دوم تكمیل و بررسی پرونده متقاضیان اخذ گواهینامهپاسخ به ابهامات نحوه 

 175 ............................................................ ی آموزش عالی آزاد و گواهینامه نوع دومهادورهپایان  بخشنامه ارزش استخدامی گواهینامه

 176 .................................. های نوع دوم احتساب و تطبیق آموزش کارمندان دولت و نحوه بررسی، تایید و صدور گواهینامه دستورالعمل نحوه

 192 ................................................................................................... نوع دوم ها در حق شغل توأم با گواهینامهمحاسبه آموزش

 193 ...................................................................... یكی از مقاطع تحصیلی یا معادل هم سطح صدور گواهینامه بخشنامه تفویض اختیار

 195 ........................................................... یابالغ یآموزش یها دوره به مربوط یها نامه نیآئ و ها بخشنامه: چهارم فصل

 197 ....................... (یادار مشترک مشاغل) یعموم مشاغل یآموزش یهادوره به ربوطم یها نامه نیآئ و ها بخشنامه -الف

 198 .................................................................................................... های عمومی، شغلی و مدیریتیمه ابالغ برخی دورهبخشنا

 245 .............................................................................. اطالعات کارکنان دولت در حوزه فناوری ی آموزشیاهدورهبخشنامه ابالغ 

 288 .................................................................................................... سامد های آموزشیبخشنامه در خصوص برگزاری دوره 

 290 ................................................................................................................. های خدمات کشوری و مالی محاسباتیدوره

 292 ....................................................................................................................... مشاغل عمومی های آموزشیابالغ دوره

 478 ........................................................................................................ بخشنامه آموزش فن آوری اطالعات کارکنان دولت

 479 ...................................................................................(کارکنان دولت )هفت مهارت اطالعات بخشنامه برنامه آموزش فناوری

 501 ................................................................ یعموم یآموزش یها دوره به مربوط یها نامه نیآئ و ها بخشنامه -ب

 502 ............................................................................................................................. تكمیلی ی عمومیهادورهبخشنامه 

 508 ........................................................................................................................... های حقوق شهروندیبخشنامه دوره

 511 .................................................................................................... های عمومی، شغلی و مدیریتیمه ابالغ برخی دورهبخشنا

 558 .............................................................................................................. قوانین و معارف دفاع ی سامانههابخشنامه دوره 

 560 .................................................................................. یانقالب اسالم یو ارزش ها ینیو اصول مطالعه د یمبان یابالغ دوره ها

 564 .................................................................................................... قلبی و جرائم و ارزش افزوده و پدافندهای بخشنامه دوره

 568 ........................................................................................................................... های معرفت و بصیرتبخشنامه دوره

 570 .......................................................................................................... های نماز و تفسیر و حكومت مهدویبخشنامه دوره



 
 

 571 ............................................................................................................................ های آموزش خانوادهبخشنامه دوره

 577 ................................................................................................................. رادیویی های آموزشی عمومیبخشنامه برنامه

 583 ................................................................................................................................. بخشنامه ده برنامه تحول اداری

 585 .................................................................................................................................... بخشنامه طرح سلمان مدیران

 597 .................................................................................................................... بخشنامه دوره نظام هدفمند کردن یارانه ها

 599 .................................................................................................................................بخشنامه اصالح الگوی مصرف

 601 ............................................ (13/07/1387مورخ  62311/1803شماره جایگزین )در اجرای بخشنامه  های آموزشیدوره بخشنامه ابالغ

 653 ..............................................21/5/82-96398/1803به شماره  نظام آموزشی 3در اجرای بند  عمومی های تكمیلیبخشنامه ابالغ دوره

 667 ................................................................ 1380کارکنان دولت  )ج( نظام آموزشی3در اجرای بند  ی عمومیهادورهبخشنامه ابالغ 

 مدیریتی ی آموزشیهادورهبخشنامه ها و آئین نامه های مربوط به  -ج
 690 ........................................................................................................... 99 سال رانیمد یعموم یستگیشا توسعه یهادوره

 691 .................................................................................... 1399 سال در رانیمد یعموم یستگیشا توسعه یهادوره ییاجرا برنامه

 694 .................................................................................................... و مدیران جوان ویژه مدیران زن برنامه آموزشی مدیریتی

 696 ......................................................................................................... و جوان ویژه مدیران زن های آموزشیبخشنامه دوره

 697 .......................................................................... بخشنامه ارتقاء سطح دانش و مهارت های مدیریتی مدیران حرفه ای زن و جوان

 712 ................................................................ اطالعات یفناور یکاربر تیو امناطالعات  تیامن تیریمد انیبن یبخشنامه دوره آموزش

 714 ...................................................................................... مدیران حرفه ای عمومی هایشایستگیدستورالعمل ارزیابی و توسعه 

 732 .................................................................................................... تیریپست مد یتصد یزنان و جوانان برا یتوانمند ساز

 734 .................................................................................................... های عمومی، شغلی و مدیریتیمه ابالغ برخی دورهبخشنا

 781 ................................................................................................... ی اجراییهادستگاهآینده  و تربیت مدیران برنامه آموزش

 786 ................................................................................ قانون مدیریت خدمات کشوری  54ماده   2بند ج تبصره  آیین نامه اجرایی

 789 ........................ ( قانون مدیریت خدمات کشوری  54ماده   2بند ج تبصره  آیین نامه اجراییو برنامه تربیت آموزش مدیران ) بخشنامه سامانه

 806 .................................................................................................................. مه دوره مدیریت اسالمی غیرحضوریبخشنا

 807 ........................................................................................................................ بخشنامه شمیم عدالت مدیریت اسالمی

 808 .......................................................................................................... بخشنامه دوره آموزشی راهبرد علوی دولت اسالمی

 بدو خدمت ی آموزشیهادورهبخشنامه ها و آئین نامه های مربوط به  -د
 840 ........................................................................................... صورت حضوریهب بخشنامه لزوم برگزاری آموزش بدو خدمت 

 841 ........................................................................................... ضرورت برگزاری دوره آموزشی بدو خدمت بصورت حضوری

 842 ..........................................................................................................................................  ی بدو خدمتهادوره 

 850 ............................................................................................................................. بخشنامه دوره توجیهی بدو خدمت

 855 ...........................................................................................یآموزش یها نامه نیآئ و ها بخشنامه ریسا :پنجم فصل

 857 ........................ 21/2/88مورخ  2/14593/200موضوع بخشنامه  یقانون مدیریت خدمات کشور  68ماده  9اصالح دستورالعمل اجرایی بند 

 858 ........................................................................... در کانون های ارزیابی تربیت ارزیاب لزوم استفاده از ارزیابان دارای گواهینامه

 859 ....................................................... کارکنان دولت ی آموزشیهادوره و اجرای برنامه تربیت مدرسان تدریس نحوه احراز صالحیت

 872 .................................................................................................................... بخشنامه تبدیل وضعیت آزمایشی به رسمی

 879 ................................................................. ها در امتیازات آموزشی ها، سمینار شرکت در همایش بخشنامه عدم احتساب گواهینامه

 880 .................................................................................... مراکز و موسسات آموزشی و تعیین صالحیت دستورالعمل اعتبارسنجی

 886 ..................................نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای 3/5/96مورخ  1351824تصویبنامه شماره  1بند  7تبصره  آیین نامه اجرایی

 888 ............................................................................................... دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای

 892 ............................................................... رج از کشورخا ی آموزشیهادورهبرای شرکت در  نیروهای قراردادی بخشنامه صالحیت

 893 ............................................................................................................... کارمندان دولت بخشنامه ضوابط ادامه تحصیل

 895 ....................................................... حوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشدارانو اختصاصی ن دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی

 898 ............................. ی آموزش کارکنان در حوزه فناوریهادوره موسسات مجری آموزش و مدرسان دستورالعمل نحوه تشخیص صالحیت

 901 ...................................................................................................... های اجرابیدستورالعمل تعیین مشاغل عمومی دستگاه 

 962 ................................................................................................................... خارج از کشور توزیع بورس های آموزشی



 
 

 963 ............................................................................................................................. آزمایشیتعیین وضعیت کارمندان 

 967 ................................................... صنعتی ، هم سطح مقاطع تحصیلی رسمی سازمان مدیریت بلند مدت ی آموزشیهادورهبخشنامه استفاده از 

 968 ................................................................... ی اجراییهادستگاهو استعداد برتر در  آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه

 970 ........................................................................................... ها، شرکت های مشاوره و آموزش بخشنامه در خصوص همایش

 971 .............................................................. ها و جشنواره شیدر عنوان هما ی، استانیکشور یمل ،یالملل نیضوابط استفاده از عبارت ب

 973 ............................................................................................. مراکز و موسسات آموزشی ضوابط و دستورالعمل اعتبارسنجی

 974 .................................................................................................. بخشنامه ارتقای سطح علمی موسسات آموزشی و پژوهشی

 977 ...................................................................................................................... و فناوری مهارت آیین نامه نظام آموزش

 983 ............................................................................................................... ی آموزشیهادوره بخشنامه محتوی و مدرسین

 984 ........................................................................................................................... بخشنامه امتیازان حافظان قرآن کریم

 986 ................................... ن حرفه ایو نحوه انتخاب و انتصاب مدیرا عمومی و تحصصی هایشایستگی دستورالعمل اجرایی، شرایط عمومی

 989 ........................................................................... در طبقات و رتبه های جدول حق شغل بخشنامه ضوابط نحوه ارتقای کارمندان

 994 .............................................................................................. خارج از کشور س های آموزشیدستورالعمل نحوه توزیع بور

 999 ........................................................................................ بخشنامه ابالغ ماموریت ها و تكالیف مرکز آموزش مدیریت دولتی

 1001 ...............................................................................................فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری آیین نامه اجرایی

 1003 .................................... تمدید مجوزهای صادره برای مراکز آموزشی متقاضی اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت

 1027 ................................................................... امور آموزش و پژوهش تیدر تمش یدولت تیریمرکز آموزش مد تیاستفاده از ظرف

 1028 .............................................................................................................................. آیین نامه خرید خدمات مشاوره

 1056 ........ قانون مدیریت خدمات کشوری 116ردیف ب ماده  5و  4موضوع بندهای بخشنامه در خصوص تحصیالت دانشگاهی، کارشناسی ارشد و باالتر، 

 1057 .......................................................... هم قانون مدیریت خدمات کشوریبخشنامه نحوه تطبیق کارمندان با جدول امتیازات فصل د

 1066 .... ..(و حق تالیف ، حق الترجمهق التدریس، ح ، حق التحقیق)فوق العاده اضافه کار قانون مدیریت خدمات کشوری 68ماده  9دستورالعمل بند 

 1072 ................................................................................................ مراکز و موسسات آموزشی ضوابط اصالحی اعتبار سنجی

 1095 ............................................ ( قانون استخدام کشوری در خصوص حق التدریس  و ...43( ماده )2آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره )

 1097 ......................................................................... کارکنان کوتاه مدت شیهای آموزبرای طراحی و اجرای دوره میزان اعتبارات

 از اعتبارات )موضوع هزینه کرد یک درصد اقتصاد توسعه م( قانون برنامه چهار143( و بندهای د و هـ ماده )54ماده ) اصالحات آیین نامه اجرایی

 1098 ................................................................................................................... (های آموزشیای برای اجرای دورههزینه

 1099 ............................................................................................................................ های رایانهتبخشنامه آزمون مهار

 1101 ......................................................... ی آموزشیهادورهبخشنامه جلب مشارکت بخش غیردولتی در انجام بخشی از وظایف دولت برای اجرای 

 1121 ....................................................... قدیم مجوزدار و مورد نیاز کارکنان بدون اخذ مجوز جدید موزشیی آهادورهبخشنامه اجرای 

)هزینه کرد یک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  قانون برنامه چهارم توسعه 143و هـ ط  ( و بندهای د54ماده ) آیین نامه اجرایی

 1122 ...................................................................................................... (ی آموزشیهادورهبرای اجرای  ایهزینه از اعتبارات درصد

کارکنان دولت با  های هفت گانه فن اوری اطالعات بخشنامه ارتقاء کیفیت مراکز مجاز آموزش )دولتی و غیردولتی( و برگزاری استاندارد مهارت

 1125 ................................................................................................................................. استفاده از نرم افزار استاندارد

 1141 ...............................................................های اجرایی کشوروابسته به دستگاه بخشنامه پذیرش دانشجو در مؤسسات آموزش عالی

 1142 ........................................................................................... بخشنامه اصالح و روزآمد نمودن قوانین، مقررات و بخشنامه ها

 1143 .......................................................... 32823ت/ 7663موضوع بخشنامه  143و هـ  ( و بندهای د54ماده ) آیین نامه اجراییاصالح 

 1144 ......................................................................... ی اجراییهادستگاهقانون خدمات کشوری به  44ماده  ربخشنامه  تفویض اختیا
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7   ■مقدمه

 

 مقدمه
دانند که سایر ارکان ساختاری جتماعی و سیاسی مینظام ااصلی اندیشمندان علم مدیریت، سازمان اداری را ستون 

های سیاسی در جهان به وجود یک تشكیالت اداری . از این رو، استمرار و تحقق حاکمیتشده استبر پایه آن بنا 

ارتباط تنگاتنگی با قوانین و  ،نیـل بـه یـک اداره کارآمـد و انضباط و نظم ایجاد و است وابسته منظم و هدفمند

 سازمانی دارد. مقررات

قوانین و مقرراتی است که وضع و  براساسها های جوامع سیاسی مدرن، اداره آنترین ویژگیاز مهم

چنین چیزی وجود نداشته هرگز اداری پیشامدرن  سیاسی هاینظامدر توان گفت ؛ به جرأت میشوندتصویب می

و ضروری است. در  الزمین و مقررات امری نیست که مدیریت و تمشیت روابط این تل عظیم از قوان شكی است.

  .شودترین ابزار برای مدیریت انبوه قوانین و مقررات شناخته میعنوان مهمهمین راستا، تدوین به

در یک متن با با ترتیب منطقی،  نظور از تدوین، گردآوری و تجمیع قوانین و مقررات مختلفگفتنی است م

و اهدافی  بندی و تنظیم مجدد قواعد متعددی است که وجود دارنددسته به عبارتی دیگر ؛ساختاری جامع است

تر به قوانین و مقررات را سازی، شفافیت و روشنی، قابلیت درک بیشتر و دسترسی آسانچون سازماندهی، ساده

 کند.دنبال می

در دنیای  توان گفتراهبری امور آموزشی و پژوهشی است و در واقع می هاسازمانیكی از وظایف مهم 

توجه است مورد همواره شماری به عنوان امری ضروری دالیل بیبه هاسازمانمتغیر امروزی آموزش و پژوهش در 

های یكی از ابزارهای بسیار مهم در ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به اهداف و رسالتو به طور خالصه 

 . است ی و پژوهشیشها و رویكردهای نوین آموزتعریف شده برای آن، برنامه

های اداری با گستردگی و تورم مانند اغلب بخش هاسازمانحقیقت این است که نظام آموزشی و پژوهشی در 

ها و دانش و توسعه مهارت هاسازمانسازی منابع انسانی سازی و توانمندقوانین و مقررات رو به روست. ظرفیت

به عنوان  تولید علم و ارایه راهكارهای اجراییف اصلی آموزش و شغلی کارکنان متناسب با نیازها به عنوان اهدا

شود که هر سازمان با آگاهی کامل از قوانین و مقررات ، زمانی حاصل میهاسازماناهداف اصلی پژوهش در 

 ها همت گمارد.نسبت به تهیه و تنظیم برنامه

ای تخصصی و دانشگری برای مدیران توان گفت روز به روز اهمیت توجه به نیازهای حرفهیگر میبه عبارتی د

ی هستند که بر روی عناصر و اهداف اصلی آموزش و یهاسازمانموفق  یهاسازمانشود و و مجریان بیشتر می

موزشی و پژوهشی را در آ هاینظامپژوهش، تاکید دارند و برای حصول به اهداف مهم آن، تحقق اصول و قواعد 

 اند.دستور کار قرار داده

https://www.irna.ir/news/82347682/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.irna.ir/news/82347682/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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مندی شرقی با عزمی راسخ و بهرهریزی، بودجه و تحول اداری استانداری آذربایجانبا این توصیف، دفتر برنامه

نظر به تدوین قوانین و مقررات بخش آموزش و پژوهش همت گمارده است. البته از مدیران و کارشناسان صاحب

ریزی و تحول اداری و در راستای تحقق اهداف که فعالیتی در حوزه برنامهار قوانین موجود ضمن آنتدوین و انتش

ویژه در سطح به هاسازمانهای آموزشی و پژوهشی ای و راهنمایی برای فعاالن بخشالذکر است، دست نامهفوق

 های سراسر کشور خواهد بود.استانداری

ب و ایراد نخواهد بود و امیدواریم با انعكاس نظرات کارشناسی خود، ویراست اول کتاب حاضر عاری از عی

 بعدی ما را یاری فرمایید. در انجام بهتر در ویراست

ریزی، بودجه و تحول اداری دانم مراتب سپاس و امتنان خود را از همكاران دفتر برنامهدر پایان الزم می

 اند، اعالم نمایم.استانداری که در طراحی و تدوین کتاب فعالیت کرده

 

 زادهرضا قاسمحمید                                                                                         

 شرقیمعاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان                                                  
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 فصل اول :

 

 ی و پژوهشیین باال دستی آموزشقوان

های توسعه، قانون مدیریت ی کلی، برنامههاسیاست، اساسی )قانون

 (خدمات کشوری
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 ش، آموزش عالی و توسعه علم وهوژهای مرتبط با آموزش و پقانون اساسی در بخش گزیده

 كنولوژیت

  :به ایمان بر پایه است ، نظامیجمهوری اسالمی -2اصل

 .در برابر امر او تسلیم او و لزوم و تشریع به حاکمیت االاهلل( و اختصاص یكتا ) الاله خدای -1

 .قوانین در بیان آن بنیادی و نقش الهی وحی -2

 .خدا سوی به نسانا در سیر تكاملی آن سازنده معاد و نقش -3

 .و تشریع خدا در خلقت عدل -4

 .اسالم انقالب در تداوم آن اساسی مستمر و نقش و رهبری امامت -5

  :از راه او در برابر خدا، که با مسئولیت توام و آزادی انسان واالی و ارزش کرامت -6

 .اجمعین علیهم اهلل سالم معصومین و سنت کتاب الشرایط براساسجامع اجتهاد مستمر فقهای -الف

 .هادر پیشبرد آن و تالش بشری پیشرفته و تجارب و فنون از علوم استفاده -ب

و  و اقتصادی سیاسی و استقالل ، قسط و عدلپذیریو سلطه گریو سلطه کشیو ستم ستمگری هر گونه نفی -ج

 .کند می را تامین ملی همبستگی و و فرهنگی اجتماعی

 .دوم مذکور در اصل اهداف به نیل برای است موظف ایران جمهوری اسالمی دولت -3اصل

 :کار برد امور زیر به خود را برای امكانات همه

 .مظاهر فساد و تباهی با کلیه و مبارزه و تقوی ایمان براساس اخالقی رشد فضایل ایجاد محیط مساعد برای -1

 و وسایل گروهی هایو رسانه از مطبوعات صحیح با استفاده هازمینه در همه عمومی هایآگاهی سطح باال بردن -2

 .دیگر

 .عالی آموزش و تعمیم ، و تسهیلسطوح در تمام همه برای رایگان بدنی و تربیت و پرورش آموزش -3

مراکز  تاسیس از طریق و اسالمی ، فرهنگی، فنیعلمی هایزمینه و تتبع و ابتكار در تمام بررسی وحر تقویت -4

 .محققان و تشویق تحقیق

 .از نفوذ اجانب استعمار و جلوگیری طرد کامل -5

 .و انحصارطلبی استبداد و خودکامگی محو هر گونه -6

 .در حدود قانون تماعیو اج سیاسی هایآزادی تامین -7

 .خویش و فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادیسیاسی سرنوشت در تعیین مردم عامه مشارکت-8

 .و معنوی مادی هایزمینه ، در تمامهمه برای عادالنه ناروا و ایجاد امكانات رفع تبعیضات -9

 .غیرضرور تشكیالت و حذف صحیح اداری ایجاد نظام -10

 اسالمی و نظام ارضی و تمامیت حفظ استقالل برای عمومی نظامی آموزش از طریق ملی دفاع بنیه کامل تقویت-11

 .کشور

 هر نوع ساختن و رفع فقر و برطرف ایجاد رفاه جهت ضوابط اسالمی بر طبق و عادالنه اقتصاد صحیح ریزی پی-12

 .بیمه و تعمیم و کار و بهداشت و مسكن ذیهتغ هایدر زمینه محرومیت

 .هاو مانند این و امور نظامی و کشاورزی و صنعت و فنون در علوم خودکفایی تامین-13
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در برابر  عموم و تساوی همه برای عادالنه قضایی و مرد و ایجاد امنیت افراد از زن جانبه همه حقوق تامین-14

 . قانون

 .مردم همه بین عمومی و تعاون اسالمی برادری و تحكیم توسعه-15

دریغ بی و حمایت مسلمانان همه به نسبت ، تعهد برادرانهاسالم معیارهای براساسکشور  خارجی سیاست تنظیم-16

 .جهان از مستضعفان

و غیر اینها باید  ، سیاسی، نظامی، فرهنگی، اداریدی، اقتصا، مالی، جزاییمدنی و مقررات قوانین کلیه -4اصل

 دیگر حاکم و مقررات و قوانین اساسی قانون اصول همه با عموم بر اطالق اصل این .باشد اسالمی موازین براساس

 .است نگهبان فقهای شورای امر بر عهده این و تشخیص است

و  تغییر است االبد غیر قابل الی اصل و این است عشری اثنی جعفری و مذهب سالم، اایران رسمی دین -12اصل

 این باشند و پیروان می کامل احترام دارای و زیدی ، حنبلی، مالكی، شافعیاز حنفی اعم دیگر اسالمی مذاهب

، ) ازدواج شخصیه و احوال دینی و تربیت ر تعلیمآزادند و د خودشان فقه ، طبقمذهبی مراسم در انجام مذاهب

از  هر یک پیروان که ایدارند و در هر منطقه ها رسمیتدر دادگاه آن مربوط به ( و دعاوی و وصیت ، ارثطالق

واهد بود، با حفظ خ مذهب آن شوراها بر طبق در حدود اختیارات محلی باشند، مقررات داشته اکثریت مذاهب این

 .سایر مذاهب پیروان حقوق

 در انجام در حدود قانون شوند کهمی شناخته دینی هایتنها اقلیت و مسیحی ، کلیمیزرتشتی ایرانیان -13اصل

 .می کنند خود عمل آیین بر طبق دینی و تعلیمات شخصیه خود آزادند و در احوال دینی مراسم

 درسی و کتب رسمی و متون . اسناد و مكاتباتاست فارسی ایران مردم و مشترک و خط رسمی بانز -15اصل

 و تدریس گروهی هایو رسانه در مطبوعات و قومی محلی از زبانهای استفاده و خط باشد ولی زبان باید با این

 .ستآزاد ا فارسی ، در کنار زبانآنها در مدارس ادبیات

 است آمیخته کامال با آن فارسی و ادبیات است عربی اسالمی و معارف و علوم قرآن زبان جا کهاز آن -16اصل

 .شود ها تدریسرشته ها و در همهکالس در همه متوسطه دوره تا پایان ابتدایی از دوره باید پس زبان این

، ، سیاسیانسانی حقوق قرار دارند و از همه قانون در حمایت و مرد یكسان ز زنا اعم افراد ملت همه -20اصل

 .برخوردارند اسالم و موازین با رعایت و فرهنگی ، اجتماعیاقتصادی

زد سا فراهم متوسطه دوره تا پایان ملت همه را برای رایگان و پرورش آموزش وسایل است موظف دولت -30اصل

 .دهد گسترش طور رایگان کشور به را تا سر حد خودکفایی عالی تحصیالت و وسایل

در  انسان نیازهای و برآوردن فقر و محرومیت کردن کنو ریشه جامعه اقتصادی استقالل تامین برای -43اصل

 :شودضوابط زیر استوار می سبراسا ایران اسالمی او، اقتصاد جمهوری رشد، با حفظ آزادگی جریان

 برای الزم و امكانات و پرورش ، آموزش، درمان، بهداشت، پوشاک، خوراک: مسكناساسی نیازهای تامین -1

 .همه برای خانواده تشكیل

 کار در اختیار همه یلوسا و قرار دادن کامل اشتغال به منظور رسیدن به همه کار برای شرایط و امكانات تامین -2

 دیگر که مشروع یا هر راه بهره بدون وام ، از راهتعاونی کار ندارند، در شكل وسایل کارند ولی قادر به که کسانی

 کارفرمای یک صورت را به دولت شود و نه منتهی خاص هایافراد و گروه در دست ثروت تمرکز و تداول به نه
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 اقتصاد کشور در هر یک عمومی ریزیبرنامهبر  حاکم هایضرورت باید با رعایت اقدام درآورد. این مطلق گبزر

 .گیرد رشد صورت از مراحل

 بر تالش هر فرد عالوه باشد که کار چنان و محتوا و ساعت شكل که صورتی کشور به اقتصادی برنامه تنظیم -3

 کشور و افزایش در رهبری فعال و شرکت و اجتماعی ، سیاسیمعنوی خودسازی برای کافی توان و ، فرصتشغلی

 .باشد و ابتكار داشته مهارت

 .از کار دیگری کشیبهرهاز  و جلوگیری معین کاری اجبار افراد به ، و عدمشغل انتخاب آزادی رعایت -4

 .و حرام باطل غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معامالت منع اضرار به -5

 .، تولید، توزیع و خدماتگذاریسرمایه، از مصرف اقتصاد، اعم مربوط به شئون و تبذیر در همه منع اسراف -6

 .اقتصاد کشور و پیشرفت توسعه برای احتیاج نسبت افراد ماهر به و تربیت و فنون از علوم استفاده -7

 .بر اقتصاد کشور بیگانه اقتصادی از سلطه جلوگیری -8

 مرحله کند و کشور را به را تامین عمومی نیازهای که و صنعتی ، دامیکشاورزی تولیدات تاکید بر افزایش -9

 .برهاند برساند و از وابستگی خودکفایی

و سایر امور  ، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، عمرانی، اقتصادیاجتماعی هایپیشبرد سریع برنامه برای -100اصل

با  یا استان ، شهر، شهرستانامور هر روستا، بخش ، ادارهمحلی مقتضیات به با توجه مردم همكاری از طریق رفاهی

 همان را مردم آن اعضای گیرد کهمی صورت یا استان ، شهر، شهرستان، بخشده شورای نام به شورایی نظارت

و  انتخاب و نحوه و اختیارات و حدود وظایف شوندگان و انتخاب کنندگانشرایط انتخاب .کنندمی انتخاب محل

  و نظام ارضی و تمامیت ملی وحدت اصول باید با رعایت ها را کهآن مراتب مذکور و سلسله شوراهای نظارت

 .کندمی معین باشد قانون مرکزی حكومت و تابعیت اسالمی وریجمه

امور در  در پیشرفت ها و ایجاد هماهنگیبرنامه در تهیه و همكاری قسط اسالمی منظور تامین به -104اصل

و  دیگر کارکنان و و دهقانان کارگران از نمایندگان مرکب ، شوراهاییو کشاورزی ، صنعتیتولیدی واحدهای

واحدها  اعضا این از نمایندگان مرکب ها شوراهاییو مانند این ، خدماتی، اداریآموزشی ، و در واحدهایمدیران

 .کندمی معین ها را قانونآن و اختیارات شوراها و حدود وظایف این تشكیل شود. چگونگی می تشكیل

 دولتی شغل از یک توانند بیشنمی دولت و کارمندان جمهور، وزیران رییس نانجمهور، معاو رییس(1) -141اصل

 یا موسسات دولت به متعلق آن از سرمایه یا قسمتی تمام که دیگر در موسساتی شغل هر نوع باشند و داشتن داشته

 و مدیریت و نیز ریاست حقوقی و مشاوره یدادگستر و وکالت اسالمی شورای مجلس و نمایندگی است عمومی

 و موسسات ادارات تعاونی های، جز شرکتخصوصی هایشرکت مختلف انواع مدیره در هیات یا عضویت عامل

 است مستثنی ، حكماز این تحقیقاتی و موسسات هادانشگاهدر  آموزشی هایسمت .است ممنوع آنان برای

توانند نمی دولت و کارمندان وزیر، وزیران جمهور، نخست رییس و یكم یكصد و چهل : اصل سابق اصل -1»

 آن از سرمایه یا قسمتی تمام که دیگر در موسساتی شغل هر نوع باشند و داشتن داشته دولتی شغل از یک بیش

 حقوقی و مشاوره دادگستری و وکالت ملی شورای مجلس یو نمایندگ است عمومی یا موسسات دولت به متعلق

 های، جز شرکتخصوصی هایشرکت مختلف انواع مدیره در هیات یا عضویت عامل و مدیریت و نیز ریاست
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 از این یتحقیقات و موسسات هادانشگاهدر  آموزشی های. سمتاست ممنوع آنان برای و موسسات ادارات تعاونی

 «.ها را بپذیرداز وزارتخانه برخی تصدی طور موقت به تواند در موارد ضرورتوزیر می نخست. است مستثنی حكم

، و ، تولیدی، آموزشیامدادی در کارهای ارتش فنی از افراد و تجهیزات صلح باید در زمان دولت -147اصل

 آسیبی رزمی ارتش یگآماد به که کند در حدی استفاده اسالمی عدل موازین کامل ، با رعایتجهادسازندگی

 .وارد نیاید
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 (عالی، تحقیقات و فناوری )نظام آموزش ی کلی علم و فناوریهاسیاست

علم »ی کلی هاسیاست قانون اساسی 110بند یک اصل ب اسالمی در اجرای ای رهبر انقالاهلل خامنهحضرت آیت

 .را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابالغ کردند« و فناوری

گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ شده، که به رؤسای قوای سه ی کلی علم و فناوریهاسیاستمتن 

 :به این شرح است

 الرحیمالرحمن  اهلل بسم

 :در جهان با تأکید بر و فناوری مرجعیت علمیبا هدف کسب  یجهاد مستمر علم -1

 .نظریه پردازیو توسعه نوآوری و تولید علم  -1-1

 .و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسالم ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری -2-1

 .توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی -3-1

بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی با: تقویت جایگاه و  تحول و ارتقاء علوم انسانی -4-1

آموزشی و ارتقاء  یهاروشها و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصالح و بازنگری در متون، برنامه

 .هشی مربوطپژو هایفعالیتکمی و کیفی مراکز و 

 .ویژه ریزیبرنامهپیشرفته با سیاستگذاری و  هایفناوریدستیابی به علوم و  -5-1

و  اندازد چشمسنو تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف  سازی عملكرد و ساختار نظام آموزشیبهینه -2

 :کید برشكوفایی علمی با تأ

و نظارت راهبردی در حوزه علم و  ریزیبرنامهمدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در سیاستگذاری،  -1-2

کشور با توجه به تحوالت علمی و فنی در  نقشه جامع علمیها و روزآمدسازی و ارتقاء مستمر شاخص فناوری

 .منطقه و جهان

اصالح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و عالقمندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و  -2-2

 .های تحصیالت تكمیلیافزایش ورود دانشجویان به دوره

 .های علم و فناوریو رتبه بندی در حوزه ، ارزیابی، اعتبارسنجینظارت هاینظامساماندهی و تقویت   -3-2

 .جامع و کارآمد ساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی، پژوهشی و فناوری -4-2

 .های علم و فناوریحمایت از تأسیس و توسعه شهرک ها و پارک -5-2

 .ها و امكانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشورتوزیع عادالنه فرصت -6-2

 .های انسانیو حفظ و جذب سرمایه پرورش استعدادهای درخشانشناسایی نخبگان،  -7-2

با تأکید بر مصرف  1404تولید ناخالص داخلی تا پایان سال  %4ش به حداقل افزایش بودجه تحقیق و پژوه -8-2

 .وریبهینه منابع و ارتقاء بهره

دانشگاه و تحقق  عالی، تحقیقات و فناوری ها، اخالق و موازین اسالمی در نظام آموزشحاکمیت مبانی، ارزش -3

 :با تأکید بر اسالمی

اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسالمی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سالمت روحی و  -1-3

 .ها و نشاط سیاسی آنانمعنوی دانش پژوهان و آگاهی
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وردار از مكارم اخالقی، عامل به احكام اسالمی، متعهد به تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن به اسالم، برخ -2-3

 .انقالب اسالمی و عالقمند به اعتالی کشور

 .فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری هایارزشحفظ موازین اسالمی و  -3-3

 :و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری عزم ملیتقویت  -4

 .در کشور افزاریجنبش نرمتقویت و گسترش گفتمان تولید علم و  -1-4

 .وجدان کاریو کار جمعی و  شجاعت علمیمند، آوری نظامارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نو -2-4

و تبادل آراء و تضارب افكار،  بنیاندانشکسب و کار فرهنگ های نظریه پردازی و تقویت تشكیل کرسی -3-4

 .علمی آزاداندیشی

 .پژوهان و اشتغال دانش آموختگانبهبود معیشت استادان، محققان و دانش ارتقاء منزلت و -4-4

 .های موفق عرصه علم و فناوریاحیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره -5-4

 .عرصه علم و فناوری ایهفعالیتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و گسترش حمایت -6-4

 :ها با تأکید بربا سایر بخش عالی، تحقیقات و فناوری ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش -5

 .رآمدیدر اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کا افزایش سهم علم و فناوری -1-5

حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی  -2-5

 .درصد 50داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم  بر دانش پیشرفته و فناوری

 .های مستمر راهبردیتحكیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همكاری -3-5

های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته -4-5

 .و نیازهای تولید و اشتغال

ها و نیازهای کشور و الزامات نیل به ها، ظرفیتها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیتتعیین اولویت -5-5

 .در منطقه لمی و فناوریجایگاه اول ع

 .ها و قوانین و مقررات مربوطحمایت از مالكیت فكری و معنوی و تكمیل زیرساخت -6-5

و ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در  های غیردولتی در حوزه علم و فناوریافزایش نقش و مشارکت بخش -7-5

 .این حوزه

، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران هادانشگاههای ارتباطات ملی و فراملی میان شبكهتوسعه و تقویت  -8-5

ها در سطوح دولتی و نهادهای مردمی و نوآوری داخلی و خارجی و گسترش همكاری توسعه فناوری هایبنگاهو 

 .با اولویت کشورهای اسالمی

با سایر کشورها و مراکز علمی  و الهام بخش در حوزه علم و فناوریگسترش همكاری و تعامل فعال، سازنده  -6

 :ای و جهانی بویژه جهان اسالم همراه با تحكیم استقالل کشور، با تأکید برو فنی معتبر منطقه

انش جدید و حمایت از تولید و صادرات محصوالت د هایفناوریتوسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و  -1-6

بومی بویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، با اصالح امر واردات و صادرات  هایفناوریبنیان و متكی بر 

 .کشور
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و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصوالت در داخل کشور با استفاده  اهتمام بر انتقال فناوری -2-6

 .وارداتیبازار ملی در مصرف کاالهای  از ظرفیت

های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها استفاده از ظرفیت -3-6

 .بویژه کشورهای اسالمی حسب نیاز

محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر  هایپژوهشتبدیل ایران به مرکز ثبت مقاالت علمی و جذب نتایج  -4-6

 .المکشورها بویژه جهان اس
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 ادارینظامی کلی هاسیاست

که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت « ادارینظامی کلی هاسیاست»ای با ابالغ اهلل خامنهحضرت آیت

بندی مشخص برای عملیاتی شدن را موظف کردند که زمان هاسیاستی مخاطبان این نظام تعیین شده است، کلیه

 .ل زمانی معین گزارش کنندآن را تهیه و پیشرفت آن را در فواص

گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس که به رؤسای قوای سه« ادارینظامی کلی هاسیاست»متن 

 :ستادکل نیروهای مسلح ابالغ شده است، بدین شرح است

های انسانی نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسالمی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه -1

 .و اجتماعی

 انسانی. منابع ارتقای و  عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت -2

گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته  یهاروشبهبود معیارها و روزآمدی  -3

 .ایوغیرحرفه ایسلیقههای و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش

 .شایسته ساالری مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقای مدیران و گراییدانش -4

 .آنان هایمهارتایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و  -5

شغل  هایویژگیرعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملكرد، توانمندی، جایگاه و  -6

 .تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعیو شاغل و 

 .و مناطق محروم یافتهتوسعهی کمتر هااستانزمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در  -7

از نظرات و تجارب مفید  گیریبهرهحفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و  -8

 .آنها

 .ادارینظامكام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در توجه به استح -9

 .در جهت تحقق اهداف چشم انداز ادارینظامچابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشكیالت  -10

ت ، سرعت و کیفیت خدماو عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویكرد افزایش اثربخشی پذیریانعطاف -11

 .کشوری

اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات  یهاروشو کارآیی در فرآیندها و  توجه به اثربخشی -12

 .کشوری

 .عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری -13

اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و  یهادستگاهکل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش -14

 .چشم انداز

 .الكترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی ادارینظامتوسعه  -15

از طریق بكارگیری اصول مدیریت دانش و یكپارچه سازی اطالعات، با ابتناء  ادارینظامدانش بنیان کردن   -16

 .اسالمی هایرزشابر 

 .رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردمخدمات -17



 19 ■  قوانین باالدستی آموزشی و پژوهشی

 

 
 

با تأکید بر دسترسی آسان  ادارینظامشفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تكالیف متقابل مردم و  -18

 .مردم به اطالعات صحیح مندضابطهو 

 .ادارینظامهای مردمی در فاده از ظرفیتسازی برای جذب و استزمینه -19

قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تكریم ارباب رجوع و شهروندان  -20

 .هاای و فردی در کلیه فعالیتو اجتناب از برخورد سلیقه

انت داری، صرفه جویی، ساده زیستی نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، ام -21

 .و حفظ بیت المال

امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی  براساستنظیم روابط و مناسبات اداری  -22

 .آحاد جامعه

وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در  هایخسارتحفظ حقوق مردم و جبران  -23

 .ادارینظاممات و اقدامات خالف قانون و مقررات در تصمی

اخالقی در آن از طریق اصالح فرآیندهای قانونی و اداری،  هایارزشو رشد  ادارینظامارتقای سالمت  -24

 .از امكانات فرهنگی و بكارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات گیریبهره

 .سازی اطالعاتو یكپارچه ادارینظامهای نظارت و کنترل در شیوه کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و-25

 .ادارینظامحمایت از روحیه نوآوری و ابتكار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی  -26

)رؤسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسئوالن نهادهای غیردولتی( موظفند  هاسیاستمخاطبان محترم این 

 .مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند یبندزمان
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 1۴0۴انداز جمهوری اسالمی ایران در افق سند چشم

آبان  13هجری شمسی؛ که در تاریخ  1404ی جمهوری اسالمی ایران در افق انداز بیست سالهمتن کامل سند چشم

 شده است:گانه ابالغ به سران قوای سه توسط رهبر معظم انقالب 1382

ی جمعی و در مسیر ریزی شده و مدبرانهبا اتكال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه

با جایگاه اول  یافتهتوسعهساله، ایران کشوری است انداز بیست، در چشمها و اصول قانون اساسیتحقق آرمان

بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده در سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی، الهام و فناوری اقتصادی، علمی

 .المللو موثر در روابط بین

 :ی خواهد داشتهایویژگیانداز چنین ی ایرانی در افق این چشمجامعه

اسالمی،  هایارزشود، متكی بر اصول اخالقی و ، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خیافتهتوسعه

ها های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانساالری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیملی و انقالبی، با تأکید بر مردم

 .مندی از امنیت اجتماعی و قضاییو بهره

ی اجتماعی در كی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه، متبرخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری

 .تولید ملی

 .جانبه و پیوستگی مردم و حكومتامن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه

های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحكم برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت

 .مند از محیط زیست مطلوب، به دور از فقر، تبعیض و بهرهخانواده

ی تعاون و سازگاری مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیهپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتفعال، مسئولیت

 .اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شكوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن

ی آسیای جنوب غربی )شامل آسیای میانه، در سطح منطقه ول اقتصادی، علمی و فناوریدست یافته به جایگاه ا

افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه( با تأکید بر جنبش نرم

 .ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

ی اخالقی، ی کارآمد، جامعهساالری دینی، توسعه، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحكیم الگوی مردمبخشالهام

تعالیم اسالمی و  براساسای نواندیشی و پویایی فكری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و منطقه

 .های امام خمینی)ره(اندیشه

 .اصول عزت، حكمت و مصلحت براساسدارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان 

های سالیانه، این نكته مورد توجه قرار گیرد که های توسعه و بودجهمالحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه

گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، ها از قبیل نرخ سرمایههای کمی کالن آنشاخص

های دفاعی ی باال و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای درآمد میان دهککاهش فاصله

و  هاسیاستانداز، تنظیم و تعیین گردد و این ی توسعه و اهداف و الزامات چشمهاسیاستو امنیتی، باید متناسب با 

 .ها به صورت کامل مراعات شودهدف

09/04/1394  
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 وسعهی ششم تی کلی برنامههاسیاستبخشی از 
 

 و نوآوری امور علم، فناوری -
 .ی کلی علم و فناوریهاسیاستو تثبیت آن با اهتمام به تحقق  ی اول منطقه در علم و فناوریدستیابی به رتبه -74

 .وران تحصیلی کودکی و نوجوانیوپرورش و تأکید بر داجرای سند تحول بنیادین آموزش -75

 .کشور مهارتی در نظام آموزشی یهاآموزشافزایش سهم  -76

 ی کلی علم و فناوریهاسیاستپردازی و نوآوری در چارچوب ی علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریهتوسعه -77

 .شوری جامع علمی کو نقشه

 .جامع و کارآمد ساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی، پژوهشی و فناوری -1-77

 .ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اسالمیتحول و ارتقاء علوم انسانی به -2-77

ی جامع علمی یلی با نقشههای تحصسازی سطوح و رشتهی متقابل تحصیل با اشتغال و متناسبتنظیم رابطه -78

 .کشور و نیازهای تولید و اشتغال

با سایر کشورها و مراکز  ی علم و فناوریبخش در حوزهگسترش همكاری و تعامل فعال، سازنده و الهام -79

 .بنیانی تجارت و صادرات محصوالت دانشویژه جهان اسالم و توسعهای و جهانی بهعلمی و فنی معتبر منطقه

سازی پژوهش و محور و تجاریمسأله هایپژوهشتوسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از  -80

 .بنیانی نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانشنوآوری، و توسعه
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ی ایران ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالماقتصادیساله ششم توسعه قانون برنامه پنجاز  یبخش

(1۴00 -1۳96) 

وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش بنیان، افزایش بهرهمنظور تحقق اقتصاد دانشبه -6۴ماده 

 کشور: فناوری  المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی وهمكاری و تعامالت فعال بین

المللی در کشور و تعامالت بین هایدانشگاهرقابت بین  منظور ارتقای علمی وشود بهبه دولت اجازه داده می -الف

المللی و معتبر بین هایدانشگاهطی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت 

کاربردی در داخل کشور  -ای و دانشگاه جامع علمیو مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه هادانشگاه

گذاری مشترک، تسهیل های شورای عالی انقالب فرهنگی اقدام نماید. نحوه سرمایهارچوب سیاستدر چه

نامه اجرائی که با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری تعامالت ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیین

 .شودسد، مشخص میرربط به تصویب هیأت وزیران میی اجرائی ذیهادستگاهو استخدامی کشور و 

( 50ی موضوع ماده)هادستگاه( قانون مدیریت خدمات کشوری و 5ی اجرائی موضوع ماده)هادستگاهکلیه  -ب

 مكلفند عالوه بر اعتبارات 15/8/1384( مصوب 1قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

یافته ( از اعتبارات تخصیص%1درصد)ین بودجه ساالنه منظور شده است، یکپژوهشی که ذیل دستگاه در قوان

های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و ( و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه6( و )1استثنای فصول)ای بههزینه

 .توسعه فناوری هزینه کنند

های تحقیقاتی دستگاه شور و اولویتی مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کهادستگاه -1تبصره 

ماه کرد این بند را هر ششرسد مكلفند نحوه هزینهتصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری میربط که بهذی

بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات یک

طور ساالنه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسالمی رش عملكرد این بند را بهو فناوری موظف است گزا

کرد تحقیق و توسعه را منتشر ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مكلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزینه

 .نماید

سازی، کارآمدی سازی، بومیاد اسالمیدر ابع هادانشگاهدولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در  -2تبصره 

ها و کتابهای درسی و تربیت استاد و انتخاب و روزآمدی با ایجاد تغییرات یا اصالحات در امور مربوط به سرفصل

 .را در اولویت قرار دهددانشجو اهتمام ورزیده و آن

های بیمه استثنای صندوقبعه بهوابسته و تا یهاشرکتدولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و  یهاشرکتکلیه  -پ

سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای محور و تجاریهای مسألهمنظور حمایت از پژوهشو بازنشستگی موظفند به

( از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در %3درصد)های کلی برنامه ششم معادل حداقل سهسیاست

 .جه ساالنه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایندامور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بود

شود و به ربط تهیه میی اجرائی ذیهادستگاهنامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همكاری آیین -تبصره

 .رسدتصویب هیأت وزیران می

های لی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهشوری نظام ممنظور افزایش بهرهی اجرائی موظفند بههادستگاه -ت

کارگیری های( تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به)پروژههاطرحتكراری و انتشار اطالعات و ایجاد شفافیت در انجام 
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ها و نامهپژوهشی و فناوری و پایان هاطرحسازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست و تجاری

ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت « سمات» سامانه های خود را دررساله

االجراء شدن این قانون، ساز و کار اجرائی مورد نیاز را تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران سال از تاریخ الزمیک

 .برسانند

بندی، موضوع قانون ضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقهها با مونحوه عمل در خصوص اطالعات و داده -تبصره

مصوب  -نامه اجرائی آنو آیین -29/11/1353مصوب  -مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطالعات و علوم، تحقیقات و ای که سازمان و وزارتخانهنامهدر آیین -1354

 .شودرسد، معین میکنند و به تصویب هیأت وزیران میپس از تأیید ستادکل نیروهای مسلح تهیه میفناوری 

منظور شناساندن و تكریم مفاخر و مشاهیر ایران و ی اجرائی موضوع این قانون موظفند بههادستگاهتمامی  -ث

گیری از توان و مذکور و بهرههای حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تكریم پیشكسوتان حوزه

های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در سال، برنامهطی مدت یک ظرفیت آنان برای توسعه کشور،

امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای قانون برنامه به مرحله اجراء درآورند. 

است گزارش ساالنه عملكرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بنیاد ملی نخبگان مكلف 

 .شورای اسالمی ارائه نماید

بنیان و افزایش تولید و صادرات محصوالت و خدمات منظور پیشتازی در اقتصاد دانشدولت مجاز است به -ج

بنیان دانش یهاشرکتفناوری و حمایت از  های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشاربنیان سیاستدانش

و مؤسسات  هادانشگاههای تقاضامحور مشترک با سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش مطابق قانون بودجه

های علمیه در موارد ناظر به حل مشكالت کشور، مشروط به اینكه حداقل آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه

 .بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایدرا کارفرما و یا بهرههای آن( از هزینه%51جاه و یک درصد )پن

بنیان و ارتقای سطح فناوری در وری دانشی اجرائی موضوع این قانون برای گسترش بهرههادستگاه -چ

یان و فناور و فعاالن اقتصادی کشور بندانش یهاشرکتایرانی تمهیدات الزم را جهت تسهیل مشارکت  یهاشرکت

ارتقای مشارکت فعاالن اقتصادی در زنجیره »المللی فراهم آورند. سازمان مكلف است طرح در زنجیره تولید بین

مه سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنا را مطابق قانون بودجه« المللیتولید بین

 .تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید

سنواتی در راستای مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع علمی  سازمان مكلف است مطابق قانون بودجه -ح

آموزشی و  های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری وبرداری از توانمندیکشور و بهره

 .های الزم را انجام دهدریزیربط برنامهبا هماهنگی سایر مراجع ذی هادانشگاهالتحصیالن تسهیل اشتغال فارغ

، مالكیت فكری، دانش فنی و ی اجرائی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوریهادستگاه -خ

و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده  هادانشگاها تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد ب

 .و مؤسسات یاد شده واگذار نمایند هادانشگاهاست، به 
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داخلی نسبت به  هایدانشگاهالمللی و ی معتبر بینهادانشگاهشود با همكاری نور اجازه داده میبه دانشگاه پیام -د

ی مجازی )الكترونیكی(، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام هاآموزشالمللی جهت ارائه ایجاد قطب)هاب( بین

 .نماید

های فنی و التدریس آموزشكدهمكلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -ذ

تا سال دوم اجرای قانون برنامه اند، ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافتهحرفه

 .اقدام نماید

 شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات -ر

 .شودبرنامه مستقل توسط سازمان تأمین می
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 1۳86مصوب  بخشی از قانون مدیریت خدمات کشوری

 توانمندسازی کارمندان فصل نهم: 

 ، نظام آموزشی اجراییهادستگاهمنظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی سازمان موظف است به – 58ماده 

و نگرش  ، مهارتساختن دانشای طراحی نماید که همراه با متناسبگونهی اجرایی را بههادستگاهکارمندان 

های الزم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرایند آموزش تأمین نماید به کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه

ای بین ارتقای کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی نحوی که رابطه

ی اجرایی مكلفند با رعایت مقررات هادستگاه – 59ماده  گردند.مربوط در هر سال برخوردار  براساس مقررات

 .های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند، برنامهاین قانون و نظام آموزش کارمندان دولت

های آموزشی مورد اجرای دوره برای مصوب آموزشی هایبرنامه قالب در توانندمی اجرایی یهادستگاه –تبصره 

توانند کلیه ی مزبور میهادستگاههمچنین  .عالی انعقاد قرارداد نمایندو مؤسسات آموزش هاهدانشگانیاز خود با 

های آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی ها و فعالیت، اجراء و ارزشیابی دورهمراحل طراحی

 .رسیده باشد، واگذار نمایندو پژوهشی دولتی و غیردولتی که صالحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان 

های گردد و از سوی دولتهای آموزشی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمیکلیه بورس – 60ماده 

گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف المللی در اختیار دولت قرار میخارجی یا از طرف مؤسسات بین

شود توسط دستگاه اجرایی ی که طبق قرارداد دوجانبه برگزار میهایگردد. دورهی اجرایی توزیع میهادستگاه

 .مربوط اقدام خواهد شد

شود با نظر وزارت بهداشت، درمان های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی میها و دورهبورس -تبصره

 .گرددو آموزش پزشكی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می

های آموزشی که منجر ی اجرایی از زمان تصویب این قانون برای طی دورههادستگاهکارمندان اعزام  – 61ماده  

ی مربوطه و استفاده هادستگاهگردد در داخل و خارج از کشور با هزینه به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می

 .باشداز مأموریت آموزشی ممنوع می

 باشند.می دخو خاص مقررات مشمول ایثارگران –تبصره 

های شغلی خود اقدام ها و تواناییکارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارت – 62ماده  

سنجی مداوم کارمندان خود را که ها و الگوهای الزم برای افزایش توان و توانی اجرایی شیوههادستگاهنمایند. 

 .اجراء خواهند گذاردشود به مورد توسط سازمان تهیه و ابالغ می

 .رسدوزیران میتصویب هیأتنامه اجرایی این فصل به پیشنهاد سازمان و بهآیین – 63ماده 

ک مورخ 43916ت/2579نامه شماره )تصویب فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری نامه اجرایی آیین

  وزیران( هیأت 10/1/1389

بنا به پیشنهاد معاونت  13/10/1388وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیک در جلسه مورخ 

مصوب - قانون مدیریت خدمات کشوری (63) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده

ـ مورخ 38856ت/158795شماره  نامهتصویب( 1و با رعایت جزء )ط( بند ) -1386 ه اجرایی نامآئین 01/10/1386ه

 .فصل نهم این قانون را تصویب نمودند

https://shenasname.ir/laws/modiriat/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/modiriat/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 ۴0011سال  بخشی از قانون بودجه

 

 -9بصره ت

( از %1) مبنی بر اختصاص یک درصد ( قانون برنامه ششم توسعه64ـ در راستای اجرای بند )ب( ماده ) هـبند 

، ( به امور پژوهشی و توسعه فناوری6و  1ی اجرائی )به استثنای فصول هادستگاهای تخصیص یافته به هزینه اعتبارات

 استان ایهزینهو توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات  ریزیبرنامهشورای 

اولویت ها و  براساسی اجرائی استانی و هادستگاهر کند و با هماهنگی کس( این قانون 10مندرج در جدول )

پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور  هایسیاست

، شودمیعلوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تدوین  هایوزارتخانهکه با هماهنگی 

جهاد های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا را از جمله دستگاه  برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به

 .اختصاص دهددانشگاهی 

 

علوم، تحقیقات و  عالیشورایی مذکور مكلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به هادستگاه

علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش ساالنه این  عالیشورایان گزارش دهند و و مرکز آمار ایر فناوری

به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. مرکز آمار ایران مكلف است ساالنه  1401داکثر تا پایان مردادماه سال بند را ح

 .کرد تحقیق و توسعه را منتشر کنداطالعات مربوط به هزینه

 

  

                                                           
 ( قانون بودجه ساالنه پیش بینی شده است.9پژوهشی و توسعه فناوری به شیوه مذکور در تبصره ) اعتبارات نحوه هزینه کرد 1397از سال  1
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  (2) اق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتقانون الحبخشی از 

ی موضوع هادستگاهو  ( قانون مدیریت خدمات کشوری5ی اجرائی موضوع ماده )هادستگاهکلیه  -56 ماده

مكلفند عالوه  15/8/1384( مصوب 1) خشی از مقررات مالی دولت( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم ب50ماده)

( از اعتبارات %1) پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است، یک درصد بر اعتبارات

های غیرعملیاتی را برای دولتی از هزینه یهاشرکتو در مورد  (6)( و 1ای به استثنای فصول)یافته هزینهتخصیص

 .هزینه کنند امور پژوهشی و توسعه فناوری

های تحقیقاتی دستگاه ی مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویتهادستگاه -تبصره

کرد این ماده را هر شش رسد مكلفند نحوه هزینهمی علوم، تحقیقات و فناوری عالیشورایتصویب که به ربطذی

علوم، تحقیقات  عالیشورایعلوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند.  عالیشورایماه یک بار به 

رای طور ساالنه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شوو فناوری موظف است گزارش عملكرد این ماده را به

کرد تحقیق و توسعه را اسالمی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مكلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزینه

 .منتشر نماید
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 فصل دوم 

 

 "کارکنان دولت نظام آموزش "های ها و آئین نامهبخشنامه
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 بسمه تعالی
 کارکنان دولت اجرایی نظام جدید آموزش هایدستورالعمل

 ی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتهادستگاهبخشنامه به کلیه 

کارکنان دولت مجموعه  موضوع ابالغ نظام جدید آموزش 28/12/1380مورخ  22554/105اره پیرو بخشنامه شم    

           های به عمل آمده با مسؤولین محترم آموزش هماهنگی براساساجرایی نظام مذکور، که  هایدستورالعمل

حداکثر  هادستگاهگردد. ضروری است کلیه ابالغ میی مختلف تهیه و تنظیم گردیده است، جهت اجرا، هادستگاه

مورد نیاز هر یک  یهاآموزشخود را که شامل عناوین  مشاغل اختصاصی یهاآموزشتا پایان آذرماه سال جاری 

عمل تهیه و به دفتر مندرج در دستورال 4فرم شماره  براساسها است، های شغلی و مشخصات دورهاز طبقات رشته

 آموزش و بهسازی نیروی انسانی این سازمان ارسال نمایند.

 باشند.در این زمینه می هادستگاهدر ضمن کارشناسان دفتر مذکور آماده هرگونه همكاری با    

اختصاصی مجوز اجرا  های آموزشیجهت آن دسته از دوره 1382سازد از ابتدای سال در پایان خاطرنشان می   

های خود را به این سازمان ارسال و تأیید آن را دریافت نموده صادر خواهد شد که در مهلت مقرر محتوای برنامه

 ی اجرایی خواهد بود.هادستگاهها در زمان تعیین شده به عهده باشند. بدیهی است تبعات ناشی از عدم ارسال برنامه

 

 آزادمحمود عسگری

 امور مدیریت و منابع انسانیمعاون 

 

  

 112058/1803شماره: 
 20/6/1381ریخ: ات
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 کارکنان دولت اجرایی نظام جدید آموزش هایدستورالعمل
 الف ـ تعاریف اختصارات

 های زیر به جای عبارات اصلی به کار گرفته شده است: ها جهت رعایت اختصار واژهدر دستورالعمل    

 کشورریزی سازمان مدیریت و برنامه سازمان:

 کارکنان دولت نظام آموزش نظام:

 اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران قانون برنامه سوم توسعه قانون برنامه:

 ب ـ تعاریف اصطالحات

 های شغلی اختصاصیـ ب ـ رشته1

گردد که اختصاص به یک یا چند وزارتخانه و سازمان یا مؤسسه دولتی دارد و جزء وظایف مشاغلی اطالق می به    

 گردد.اصلی دستگاه محسوب می

 ـ ب ـ وظایف شغل 2

 گردد.ی اشاره دارد که با انجام آنها اهداف شغل محقق میهمگون و مرتبط هایفعالیتبه مجموعه     

 ـ ب ـ پست3

ک در سازمان وزارتخانه و مؤسسه دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع به یک مستخدم  محلی است    

 در نظر گرفته شده اعم از اینكه دارای متصدی باشد یا نباشد.

 های( شغلی اختصاصی)دوره یهاآموزشـ ب ـ 4

چند دستگاه اجرایی را در های مورد نیاز مشاغل ویژه یک یا گردد که توانمندیی اطالق مییهاآموزشبه     

 کند.شاغلین ایجاد می

 ـ ب ـ طبقه شغلی 5

ها و دشواری انجام کار با یكدیگر مشابه یا یكسان عبارت است از یک یا چند پست که از نظر وظایف، مسئولیت    

 باشند.

 ـ ب ـ مدارک تحصیلی6

            بندی مشاغل های شغلی طرح طبقهرشته ها و مقاطع تحصیلی اشاره دارد که در شرایط احرازبه کلیه رشته    

 بینی شده است.پیش

 ـ ب ـ عنوان آموزش 7

های خاصی به عبارتی است که دربردارنده اهداف و محتوی آموزشی خاص است به منظور ایجاد توانمندی    

 فراگیران.

 ـ ب ـ اهداف رفتاری  8

هایی را که انتظار داریم فراگیران پس از طی آموزش تار یا قابلیتگردد که نوع رفبه اظهار یا بیانی اطالق می    

 کند.نشان دهند، مشخص می

 

 ـ ب ـ توانمندی 9
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تواند وظایف شغلی گردد که کارمند پس از کسب آنها میهایی اطالق میها، معلومات و نگرشبه مجموعه مهارت

 خود را به آسانی و دقت کافی انجام دهد.

 وزشـب ـ سرفصل آم10

، دانش و یا نگرش خاصی است که متناسب ای از مهارتی یک یا مجموعهعبارت یا بیانی است ک دربرگیرنده    

 گردد.با عنوان و اهداف آموزش تعیین می

 اجرایی نظام آموزش هایدستورالعملج ـ 

 اختصاصی شغلی یهاآموزشـ ج ـ دستورالعمل نحوه طراحی  1

 ـ ج ـ مقدمه1ـ1

ج نظام و در /2/2اختصاصی موضوع بند  یهاآموزشمند کردن طراحی به منظور ایجاد وحدت رویه و نظام    

گیری از ظرفیت های ایجاد شده در نظام مذکور الگوی طراحی راستای فراهم آوردن بسترهای الزم برای بهره

ی اجرایی با عنایت به هادستگاهمشاغل اختصاصی در این دستورالعمل ارائه گردیده است. مورد نیاز  یهاآموزش

مشاغل  یهاآموزش، اقدامات الزم را در خصوص طراحی های ارائه شد در این دستورالعملراهنمایی مراحل و

 نمایند.ی به این سازمان ارسال میخود به عمل آورده و جهت تائید و تصویب نهای اختصاصی

 اختصاصی شغلی یهاآموزشـ ج ـ مراحل عملیاتی طراحی 1ـ2

اختصاصی  را به  شغلی یهاآموزشمورد نیاز برای طراحی  هایفعالیتنمودار شماره یک ـ تمامی مراحل و     

هر یک از مراحل به تفصیل  هاآموزشیح و توضیح کامل چگونگی طراحی دهد. جهت تصرترتیب، نشان می

 الزم ارائه شده است. هایفرمها و همراه با راهنمایی
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 خیر بلی

 نمودار شماره یک

 اختصاصی شغلی یهاآموزشی عملیاتی طراحی یروند نها
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 گ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 شروع

 های شغلی اختصاصی دستگاه خود را امضا نموده و در فرم شماره  یک ثبت نمایندرشته

 های شغلی را امضاء نموده و در فرم شماره ی یک ثبت نمایندشرح وظایف هر یک از رشته

را امضاء نموده و در فرم شماره های شغلی اختصاصی دستگاه خود بینی شده در شرایط احراز رشتهمدارک تحصیلی پیش
 .یک ثبت نمایند

 های شغلی را مشخص نموده و در فرم شماره یک ثبت نمایندتخصیص یافته در رشته هایپست

ـــغلی فرم  ـــته ش آیا رش
ناوین  نده ع عددگیر  مت

با شروع وظایف پست  
 است؟  متفاوت

را دقیقاً شناسایی نموده و در  هاپستوظایف هر یک از 

 ثبت نمایید 2فرم ب/

( الفوظایف شناسایی شده در فرم یک را به فرم شماره )

 ثبت نمایید.

براساس هر یک از وظایف پستها توانمندی مورد نیاز 
 ثبت نمایید 3آنها را تعیین نموده و در فرم شماره ب/

های پیش بینی عناوین آموزش مورد نیاز که توانایی

کند شناسایی  و در فرم شماره الف شده را تامین می

 .ثبت نمایید 2

طبقه شغلی که آموزش 
گیرد را در آن قرار می
ده و در مشخص  کر

ثبت  3فرم شماره الف 
.کنید  

های پست
شناسایی شده را 

به فرم شماره ب ـ 
منتقل نمایید 2  

وظایف شناسایی 
شده در فرم یک را 

 2به فرم شماره الف 
 منتقل نمایید.

 منتقل نمایید 3ها را به فرم شماره عناوین آموزش

 ها را تعیین و در فرم شماره سه ثبت کنیداهداف رفتاری هر یک  از آموزش

 ثبت نمایید 2شی را متناسب با اهداف آموزشی تهیه نموده و در فرم شماره های آموزسرفصل

 های شماره یک و دو و سایر منابع تكمیل نماییدرا با استفاده از مندرجات فرم 4فرم شماره 

 5های شغلی را در فرم شماره های مربوط به هر یک از رشتهفهرست تمامی عناوین آموزش

 ثبت نمایید.

برخی اطالعاتی که در فرم 

نیاز دارد ؟؟ قبالً  4شماره 

نموده بایستی  شناسایی

توسط کارشناسان مربوطو 

 در این فرم ثبت شود.

 پایان

        آموزش در آن قرار طبقه شغلی که 
 2گیرد را مشخص و در فرم شماره ب /می

 .ثبت کنید

نماید می بینی شده را تامینهای پیشعناوین آموزشی مورد نیاز که توانایی
 ثبت کنید 2شناسایی و به تفكیک طبقه شغلی در فرم شماره ب/
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 یا مؤسسه دولتی وزارتخانه های شغلی اختصاصی سازمان/ـ ج ـ مرحله اول ـ شناسایی رشته1ـ2ـ1

ی وظایف اصلی بندی مشاغل موجود بوده و در زمرههای شغلی که در طرح طبقهدر این مرحله تمامی رشته    

توانند برای شناسایی آسان می هادستگاهشود. در فرم شماره یک ثبت می گیرد شناسایی گردیده ودستگاه قرار می

 های شغلی از یک سیستم کدبندی ویژه استفاده نمایند.و سریع و بازیابی رشته

 های شغلیاصلی هر یک از رشته هایفعالیتـ ج ـ مرحله دوم ـ شناسایی وظایف و 1ـ2ـ2

های شغلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و منطبق با نیازهای سازمان در دومین مرحله بایستی هر یک از رشته    

توان از باشد شناسایی شوند. در این مرحله میو اهداف اصلی دستگاه، وظایفی که در راستای اهداف سازمان می

مود بندی مشاغل نیز استفاده نهای مندرج در شرح رشته شغلی مربوط در طرح طبقهنمونه وظایف و مسئولیت

از متخصصین  هادستگاهگردد. در شناسایی وظایف شغل حتماً وظایف شناسایی شده در فرم شماره یک ثبت می

 و صاحب نظران واحد تخصصی مربوط استفاده کنند.

 های شغلیـ ج ـ مرحله سوم ـ تعیین مدارک تحصیلی مربوط به رشته1ـ2ـ3

های شغلی مشخص گردیده است که یكی از آنها رشته بندی مشاغل، شرایط احراز هر یک ازدر طرح طبقه    

بینی شده در شرایط در این مرحله بایستی مدارک تحصیلی پیش باشد.مدارک تحصیلی )رشته و مقطع تحصیلی( می

 احراز احصاء گردیده  و در فرم شماره یک ثبت گردد.

 یتخصیص یافته هر رشته شغل هایپستـ ج ـ مرحله چهارم ـ شناسایی 1ـ2ـ4

های شغلی شناسایی شوند و در سازمانی تخصیص یافته در هر یک از رشته هایپستدر مرحله چهارم بایستی     

 فرم شماره یک ثبت گردد.

اختصاصی )نمودار شماره یک( پس از شناسایی  شغلی یهاآموزشروندنمای عملیاتی طراحی  براساستذکر:     

ها مشخص نمایند که آیا وظایف بایستی با بررسی این پست هادستگاههای شغلی، مربوط به رشته سازمانی هایپست

 یرشتهدارای تفاوت معنی داری هستند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا برای  تخصیص یافته در رشته شغلی هایپست

( 2ودن پاسخ، از فرم شماره )الفـی با وظایف مختلف وجود دارد یا خیر؟ در صورت منفی بهایپستشغلی مورد نظر 

 شود.( استفاده می2و در غیر این صورت از فرم شماره )ب ـ 

 ـ ج ـ مرحله پنجم ـ شناسایی وظایف پست1ـ2ـ5

ها شناسایی متعدد با وظایف متفاوت، در یک رشته شغلی، وظایف هر یک از پست هایپستدر صورت وجود     

 گردد.( ثبت می2شده و در فرم شماره )ب ـ 

 هاـ مرحله ششم ـ شناسایی توانمندی1ـ2ـ6

و نگرش  در این مرحله بایستی با استفاده از نظرات متخصصین و صاحبنظران مشاغل مربوطه، دانش، مهارت

( برای وظایف رشته 2های( مورد نیاز برای انجام هر یک از وظایف را تشخیص و در فرم شماره )الف ـ )توانمندی

 ها ثبت نمود.( برای وظایف پست2لی و در فرم شماره )ب ـ شغ
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بینی شده در شرایط احراز ها از تحصیالت کالسیک )مدارک تحصیلی پیشبدیهی است که بخشی از توانمندی    

 الزم تأمین نمود. یهاآموزشبینی شود و بخش دیگر را باید با پیشرشته شغلی( حاصل می

 عیین عناوین آموزشیـ ج ـ مرحله هفتم: ت1ـ2ـ7

شود عناوین آموزشی تعیین هایی که از مدرک تحصیلی حاصل نمیدر این مرحله باید برای کسب توانمندی    

های آموزشی شغل را تأمین نمود. عناوین آموزشی با استفاده از نظرات گردد که با اجرای آنها بتوان نیازمندی

ها گردد. الزم به ذکر است که ممكن است هر یک از توانمندیمی ریزان درسی و متخصصین موضوعی تعیینبرنامه

نیاز به یک یا چند عنوان آموزشی داشته یا بالعكس چند توانمندی با یک عنوان آموزشی حاصل شود. عناوین 

( برای 2های مورد نیاز رشته شغلی و در فرم شماره )ب ـ ( برای توانمندی2آموزشی تعیین شده، در فرم )الف ـ 

 شوند.ها ثبت میهای مورد نیاز پست( برای توانمندی2های مورد نیاز رشته شغلی و در فرم شماره )ب ـ توانمندی

 به طرفات شغلی هاآموزشـ ج ـ مرحله هشتم: تخصیص 1ـ2ـ8

 بینی گردند که فرد در مسیر شغلی خود با ارتقاء درجات شغلی، نیازهایهای پیشبایستی به گونه هاآموزش    

خاصی را در  یهاآموزشآموزشی خود را نیز مرتفع نماید. به عبارت دیگر برای هر یک از طبقات شغلی بایستی 

های مورد نیاز شغل خود را کسب نماید. در این مرحله با توجه به سطح نظر گرفت که فرد با طی آنها توانمندی

را در صورت نیاز به  هاآموزشتی هر یک از بینی شده بایسدشواری و ارتباط بین وظایف طبقه با آموزش پیش

های مهارتی، دانش و نگرش خود را یک طبقه ی خاص اختصاص داد که شاغل پس از طی آن آموزش نیازمندی

 مرتفع نماید.

 ـ ج ـ مرحله نهم ـ تعیین اهداف رفتاری1ـ2ـ9

و  2)الف ـ  هایفرموین عیناً از پس از تعیین عناوین آموزشی و تخصیص آنها به طبقات شغلی، هر یک از عنا    

یابد. در جهت دستیابی به نتایج مورد انتظار آموزشی، اهدافی که روشن کنندۀ ( انتقال می3( به فرم شماره )2ب ـ 

گردد به عبارت دیگر اهداف رفتاری است که نهایتاً فرد پس از آموزش بایستی از خود نشان دهد، تعریف می

کند. در این مرحله با کمک متخصصین نی آموزشی است که در رفتار فراگیر تبلور پیدا میرفتاری، بیانگر نتایج عی

های مورد نیاز هر یک از وظایف و عناوین آموزشی تعیین شده ، هدف یا ریزی درسی براساس توانمندیبرنامه

 شود.( ثبت می3اهداف رفتاری تعریف و در فرم شماره )

 آموزشی هایسرفصل ـ ج ـ مرحله دهم ـ تعیین1ـ2ـ10

آموزشی نشان دهندۀ اجزاء و عناصر یادگری هستند که فرد پس از یادگیری آنها به اهداف  هایسرفصل    

ریزی درسی و با استفاده از نظرات کند. در این مرحله نیز با کمک متخصصین برنامهآموزشی دست پیدا می

 گردد.ص و در فرم شماره سه ثبت میآموزشی مشخ هایسرفصلمتخصصین موضوعی مشاغل، عناوین 

 ـ ج ـ مرحله یازدهم ـ تكمیل فرم شماره چهار1ـ2ـ11

( در نظر گرفته شده است این 4در این مرحله برای هر یک از عناوین آموزشی فرم خالصه مشخصات )شماره     

یک کاربرگ  هاآموزشاز  گردد. به عبارت دیگر برای هر یکقبلی تكمیل می هایفرمفرم با استفاده از اطالعات 
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گردد. این فرم بایستی توسط مسئول واحد که در برگیرنده تمامی مشخصات آموزش است تدوین و تكمیل می

 آموزش کارکنان دستگاه تائید و امضاء گردد.

 هر شغل یهاآموزشـ ج ـ مرحله دوازدهم ـ تهیه فهرست 1ـ2ـ12

( تحت عنوان فهرست 5رای هر رشته شغلی در فرم شماره )بینی شده بپیش یهاآموزشدر نهایت عناوین     

مورد نیاز آن  یهاآموزشگردد. به عبارت دیگر این فرم نشان دهندۀ تمامی مورد نیاز مشاغل ثبت می یهاآموزش

 باشد.رشته شغلی می
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ایط های شغلی اختصاصی، بیان شرح وظایف، مدارک تحصیلی مندرج در شرفرم شماره یک )احصاء رشته

 تخصیص یافته در رشته شغلی( هایپستاحراز و 

عنوان رشته شغلی  کدرشته شغلی ردیف

 تخصصی

شرح وظایف 

 رشته شغلی

              مدارک تحصیلی

 بینی شده پیش

 در شرایط احراز

پست های 

تخصیص یافته در 

 رشته شغلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 هاآموزششرایط احراز، عناوین  شناسایی وظایف،  ( 2فرم شماره )الف ـ 
 

 رشته شغلی                                                                       کد رشته شغلی           
 

 طبقه شغلی عناوین آموزشی توانمندی مورد نیاز وظایف رشته شغلی
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 هاهای مورد نیاز، عناوین آموشعنوان پست، شرح وظایف، توانایی     (                          2فرم شماره )ب ـ 

 کدرشته 

 شغلی

 کد

 پست

 های موردنیاز برای توانمندی شرح وظایف پست عنوان پست

 و نگرش( انجام وظایف )دانش ـ مهارت

 مورد یهاآموزشعناوین 

 هانیاز برای ایجاد توانمندی 

 طبقه

 شغلی

 

 

 

 

 

      

 ها(، هدف یا اهداف، سرفصلهاآموزشفرم شماه سه )عنوان 

 کدرشته 

 شغلی

 کد

 پست

 کد

 آموزش

 آموزش هایسرفصل هدف یا اهداف آموزش عنوان آموزش

 ()دوره یا پودمان

 ساعات آموزش

 عملی نظری      
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 آموزشی( هایپودمانیا ها دوره هاآموزشفرم شماره چهار )خالصه مشخصات 

 ـ کد:2 ـ عنوان آموزش:1

 ـ هدف آموزش:3

 ( طبقه شغلی موردنظر:6 موردنظر: هایپست( عنوان پست یا5 ـ عنوان رشته شغلی:4

 تحصیلیورشته(مدرک7

 مدرک:

 رشته:

 ساعتبه( مدت آموزش8

 نظری:

 عملی:

 ( نوع آموزش9

 الزامی 

 اختیاری 

 آموزش هایسرفصل( 10

 

 

 

 

 ( شیوه اجرای آموزش12 ( مجری یا مجریان آموزش11

 غیرحضوری             حضوری 

 ( روش ارائه محتوی:13

 ای مكاتبه کارگاه آموزشیکالس درس)سخنرانی( 

 ذکر شود    سایر      دیداری ـ شنیداری 

 :( روش ارزشیابی14

 ؟؟؟    شفاهی      کتبی 

 و نام خانوادگی مسئول:                           تاریخ:نام 

 

 عنوان پست سازمانی:                                 امضاء
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 مورد نیاز مشاغل یهاآموزشفهرست   فرم شماره )پنج(
 

 غلیی شکد رشته                                                              رشته شغلی   
 

 عنوان پست                                          کد پست 
 

 ی شغلیطبقه (عنوان آموزش )دوره یا پودمان مدرک تحصیلی
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 ی آموزشی کارکنان ـ ج ـ دستورالعمل نحوه استفاده از شناسنامه2

 ـ ج ـ مقدمه2ـ1

و با عنایت به گسترش و استمرار  28/12/1380در تاریخ  کارکنان دولت بالغ بخشنامه نظام آموزشبا تصویب و ا    

ت کارکنان دولت در طول مسیر شغلی و سنوات خدمت آنها ضرورت دارد نظام اطالعا کوتاه مدت یهاآموزش

اندرکاران و مدیران آموزشی و کارکنان طراحی و استقرار یابد تا بتوانند آموزشی کارآمد و جامعی برای دست

 اطالعات آموزشی مورد نیاز را به طور دقیق، به هنگام و جامع دریافت مورد استفاده قرار دهند.

آموزشی طراحی گردیده است که به  یلذا در جهت دستیابی به این نظام اطالعاتی، در گام نخست شناسنامه    

تا انتها در خود ضبط و  عنوان یک بانک اطالعاتی تمامی اطالعات آموزشی هر یک از کارکنان را از بدو خدمت

 کند.نگهداری می

 ـ ج ـ تعریف2ـ2

از کارکنان دولت ی آموزشی کارکنان عبارت است از کاربرگی که تمام اطالعات آموزش هر یک شناسنامه    

مورد نیاز، عملكرد آموزشی و ابتكارات و پیشنهادات... در آن ثبت و  یهاآموزششامل، اطالعات پرسنلی، 

 گردد.نگهداری می

 ـ ج ـ اطالعات موجود در شناسنامه2ـ 3

 (1ـ ج ـ اطالعات فردی )بند 2ـ3ـ1

مند است و از پروندۀ پرسنلی هر یک از اطالعات مندرج در این بند دربرگیرندۀ مشخصات فردی و پرسنلی کار

 شود.ثبت می ربطذیکارکنان استخراج و در محل مربوط توسط مسئول 

 (2)بند  هاآموزشـ ج ـ اطالعات 2ـ3ـ2

 (2ـ1بینی شده )بند پیش یهاآموزش

 ربطذیلین گردد. مسئومورد نیاز هر یک از کارکنان ثبت می یهاآموزشی آموزشی در این بخش از شناسنامه    

مختلف تعیین نیاز آموزشی و براساس  یهاروشمورد نیاز هر یک از کارکنان را با استفاده از  یهاآموزشبایستی 

 بندی زیر شناسایی و در محل مربوط درج نمایند:طبقه

و  توسط سازمان مدیریت هاآموزشهای شغلی قرار دارند، این الزامی که در شرایط احراز رشته یهاآموزشـ 

 شود.ای اجرایی تعیین میریزی کشور با همكاری دستگاهبرنامه

ی اجرایی متناسب با نیازهای شغل و شاغل تعیین هادستگاهها توسط که برای هر یک از پست هاآموزشـ سایر 

 شود.می
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 عمومی یهاآموزشـ 

 (2ـ2گذرانده شده )بند  یهاآموزش

ی که کارکنان در طول سنوات خدمت یهاآموزشگذرانده شده، اطالعات مربوط به  یاهآموزشدر این بخش     

مصوب گذرانده شده توسط کارمند را  یهاآموزششود مسئولین آموزش، گذرانند ثبت و نگهداری میخود می

 کنند.بینی شده و یا نشده باشد ثبت می( پیش2ـ1موضوع بند ) یهاآموزشاعم از اینكه در فهرست 

 ( 3ـج ـ اطالعات مربوط به ابتكارات، پیشنهادات، تألیفات و تحقیقات )بند 2ـ3ـ3

، کارکنانی که دارای ابتكار، کارکنان دولت بخشنامه نظام آموزش براساس بند )هـ( سازوکار اخذ گواهینامه    

وری کار و بهبود عملكرد فردی و سازمانی شده باشد یف و تحقیقی... باشند که موجب افزایش بهرهپیشنهاد، تأل

توانند از امتیازات تا معادل حداکثر دویست ساعت آموزش برخوردار شوند. لذا در این بخش از شناسنامه می

گردد و برای آن معادل ه باشد ثبت میرسید ربطذیی اطالعات مربوط به آن دسته از ابتكارات... که به تائید کمیته

 شود.ساعت آموزش در نظر گرفته می

 ( 4ـ ج ـ بررسی نهایی )بند 2ـ3ـ4

            گیرد. جمع ساعاتبندی ساعات آموزش صورت  میبررسی نهایی توسط مسئولین آموزش برای جمع    

گردد و نهایتاً ضای مربوط به خود ثبت میدر ف هاآموزشگذرانده شده مربوط به هر یک از انواع  یهاآموزش

 گردد.طی شده محاسبه  و درج می یهاآموزشحجم کل ساعت 

 ـ ج ـ نظر واحد آموزش جهت صدور گواهینامه2ـ3ـ5

ی طی شده توسط فرد و مطابقت هاآموزش( با بررسی تمامی ربطذیدر این بخش، واحد آموزش )یا مسئول     

و مدرک و مقطع تحصیلی که در بخشنامه نظام  هاآموزشاز جمله تعداد ساعت، نوع  رایط اخذ گواهینامهآن با ش

کارکنان را برای اخذ یكی از  کارکنان و دستورالعمل چگونگی اخذ گواهینامه ذکر شده است، صالحیت آموزش

 رساند.ص داده و به تأیید مدیرواحد میها تشخیگواهینامه

شود، یک نسخه در اختیار کارمند، یک نسخه در اختیار ی آموزشی در سه نسخه تهیه میـ ج ـ شناسنامه2ـ4    

گیرد. هر ساله واحد آموزش اطالعات جدید را به واحد آموزش و یک نسخه در اختیار واحد امور اداری قرار می

 نماید.همان اطالعات را در شناسنامه کارمند و امور اداری ثبت می شناسنامه وارد نموده و
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 کارکنان شناسنامه آموزشی
اطالعات 

 فردی
 واحد محل خدمت: عنوان پست : شغل نام و نام خانوادگی

اطالعات 

 هاآموزش

 گذرانده شده یهاآموزشـ 2 پیش بینی شده یهاآموزشـ 1
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 بررسی نهایی: _۴ پیشنهاداتـ تالیفات ـ تحقیقات و... –اطالعات مربوط به ابتكارات  -۴

 ی شغلی و بهبود مدیریتهاآموزشجمع ساعات  تاریخ تشخیص کمیته ساعات معادل آموزش عنوان ردیف

    

 هاآموزشجمع ساعات سایر 

 جمع ساعات معادل سازی شده

 ع کلجم



 45 ■های نظام آموزش کارکنان دولت ها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 کارکنان های نظام آموزشـ ج ـ دستورالعمل نحوه صدور گواهینامه3

 های نوع اولـ ج ـ دستورالعمل نحوه صدور گواهینامه3ـ1

قانون برنامه را  150ئین نامه اجرایی ماده آ 3مصوب موضوع ماده  های آموزشیبه هر یک  از افرادی که دوره     

 شود.ای به شكل پیوست اعطا می، گواهینامهاندهانداجرایی مربوط گذر هایدستورالعملبراساس 

( نام واحد، مرکز و یا مؤسسه مجری 1، پس از نشان جمهوری اسالمی ایران، در قسمت )در صدر گواهینامه    

 شود.دوره درج می

شماره شناسایی دوره )کد  (2شماره و تاریخ صدور و در قسمت ) در ناحیه سمت چپ و باالی گواهینامه    

 ماند.های فاقد شماره شناسایی محل مربوط خالی میشود و در مورد دورهآموزش( درج می

ه اجرا شده باشد ، نام واحد محل خدمت فرد و چنانچه (، چنانچه دوره توسط واحد آموزشی دستگا3در قسمت )

 شود.دوره توسط مؤسسه و یا مرکز آموزشی اجرا شود نام دستگاه مربوط درج می

( نام و نام خانوادگی 5درقسمت ) شود در ذیل گواهینامهدرج می آموزشی ( عنوان دوره یا پودمان4در قسمت )    

تواند واحد آموزش دستگاه، مؤسسه یا مرکز آموزشی وابسته به شود. مجری میمدیر واحد مجری  دوره نوشته می

آنها برای اجرای دوره مورد تأیید قرار گرفته  دستگاه و ی هر یک از مؤسسات یا مراکز آموزشی که صالحیت

شود. نسخه اصلی گواهینامه در اختیار کارمند ن پست سازمانی وی نوشته و امضا میعنوا 6است، باشد. در قسمت 

و یک نسخه از تصویر آن نیز در اختیار واحد آموزش و نسخه دیگر در اختیار واحد کارگزینی دستگاه قرار 

 گیرد.می

صرفًا به منظور  مشخص نمودن  توضیحات بكار گرفته شده  نوع اول های درج شده در گواهینامهتذکر: شماره    

 گردد.های مزبور درج نمیی اجرایی شمارههادستگاههای صادره توسط در این صفحه است لذا در اصل گواهینامه
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 جمهوری اسالمی اریان

 ریاست جمهوری
 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

 

 
 بسمه تعالی

اقتصادی،  قانون برنامه چهارم توسعه 143ماده  "هـ"و  "د"و بندهای  54ماده  آیین نامه اجرایی 11در اجرای ماده 

مبتنی بر  آموزش کارکنان دولت هایدستورالعملاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران موضوع اصالح 

های حاصل از اصالحی که براساس داده هایدستورالعملوسیله ، بدینهادستگاهآموزشی  عملكرد ارزشیابی

ی اجرایی مطرح شده است و نتایج هادستگاههای ادواری، ابهاماتی که طی مكاتبات متعدد از سوی ارزشیابی

های تهیه و در پاسخ به ابهامات و پرسش کارکنان دولت ای توجیهی و آموزشی نظام آموزشهبرگزاری همایش

، طراحی، اجرا و و تسهیل امر نیازسنجی هاآموزشی اجرایی، به منظور فراهم آوردن بستر اجرای بهینه هادستگاه

ی اجرایی با توجه به مفاد آن اقدامات بایسته در حوزه هادستگاهگردد. ضروری است ها ابالغ میبی از برنامهارزشیا

 های انسانی خود مبذول فرمایند.آموزش و بهسازی سرمایه

 

 محمدعلی داریانی

 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 

 

 

 

 

 

 

  

 6326/1803شماره: 
 20/1/1385 اتریخ:

   پیوست:

  انسانی رئیس جمهورمعاون توسعه مدرییت و سرماهی
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 آموزشی برای برنامه چهارم توسعه:های تهیه، تدوین و ارسال برنامه -1

قانون برنامه  143ماده  "هـ"و  "د"و بندهای  54ماده  آیین نامه اجرایی 2به منظور تسهیل در اجرای تكالیف ماده 

یک و دو  هایفرمهای آموزشی )ت برنامهاصالح شده کلیا هایفرماقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،  چهارم توسعه

قانون برنامه سوم(  150نامه اجرایی ماده آیین 3های آموزشی موضوع ماده دستورالعمل نحوه تهیه و تدوین برنامه

مورخ  22554/105)مفاد بخشنامه شماره  کارکنان دولت مندرج در نظام آموزش های آموزشیمبتنی بر دوره

ها برای اخذ موافقت اصولی مورد استفاده بوده (که به عنوان چارچوب و کلیات تهیه و تدوین برنامه28/12/1380

ی اجرایی هادستگاههای آتی در طول برنامه چهارم توسعه مالک عمل خواهد بود. ضروری است است، برای دوره

های آموزشی پیشگفت )مفاد بخشنامه شماره رتی که بر مبنای دستورالعمل نحوه تهیه و ارسال برنامهدر صو

های خود را برای برنامه چهارم به عنوان چارچوب قبلی( تاکنون کلیات برنامه 27/05/1380مورخ  7033/105

ارم تكمیل و به منظور اخذ موافقت پیوست را برای دوران برنامه چه "الف و ب هایفرم "اند،توسعه تهیه ننموده

 ریزی کشور ارسال نمایند.به سازمان مدیریت و برنامه 1385اجرای آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 

 ها به شرح زیر است:ها و فرآیند اخذ موافقت اجرای برنامهنحوه تكمیل فرم

های وتاه مدت کارکنان خود را برمبنای دادههای آموزشی کی اجرایی باید مشخصات کلی برنامههادستگاه الف(

دستگاه  به دقت تكمیل نموده و پس از تأیید کمیته راهبری آموزش "الف و ب هایفرم "درخواست شده در 

در  ربطذییا ضوابط اجرایی این مجموعه( با امضای باالترین مقام مسئول یا معاون  3اجرایی )کمیته موضوع بند 

کشور  ریزیبرنامهزمینه توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی، برای بررسی و اخذ موافقت اجرا به سازمان مدیریت و 

 ارسال نمایند.

باید به صورت متوسط منطبق  هادستگاهحداقل ساعات پیش بینی شده برای آموزش مدیران و کارکنان در الف( /1

 با وضعیت زیر باشد:
 مدیران= مجموع حداقل ساعات آموزش برای مدیران تعداد کل × 60

 تعداد کل کارکنان= مجموع حداقل ساعات آموزش برای کارکنان    × ۴0
 ساعات حداقل مجموع    =آموزش   ساعات حداقل مجموع     + آموزش ساعات حداقل مجموع

 دستگاه آموزش مدیران          برای شده بینی کارکنان        پیش برای شده بینی پیش    

 

 

به شرح زیر محاسبه  ، شغلی و بهبود مدیریتها به تفكیک توجیهی، عمومیمیزان ساعات و عناوین دورهالف( /2

 گردد:می

  موضوع بخشنامه شماره  کارکنان دولت ج نظام آموزش/1ساعات آموزش دوره توجیهی موضوع بند(

 شود.ساعت تعیین می 60( به میزان 25/05/1383مورخ  94133/1803

 های های شغلی اختصاصی برمبنای عناوین و میزان تعیین شده در برنامهساعات و عناوین آموزشی دوره

رسیده است  ریزیبرنامهآموزشی مشاغل اختصاصی دستگاه اجرایی که به تأیید سازمان مدیریت و 

 گردد.تعیین می

 مشاغل مشترک اداری بر مبنای عناوین و میزان تعیین شده در  های آموزشیساعات و عناوین دوره

شود خواهد کشور ابالغ می ریزیبرنامهآموزشی که از سوی سازمان مدیریت و  هایپودمانها یا دوره
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ی اجرایی هادستگاههای مشاغل مشترک را اعالم ننموده است ن دورهبود تا زمانی که این سازما

 سازمان مبادرت ورزند. نیا دییها پس از تادوره یو اجرا ینسبت به طراحرأساً  توانندیم

 یهات دورهاو ساع نیعناو یابر مبن اطالعات یو فناور یعموم یهادوره یآموزش نیو عناو ساعات 

بخواهند  هادستگاهکه  یدر صورت باشد.یکشور م یزیرو برنامه تیریسازمان مد یاعالم شده از سو

 یزیرمهرا برنا یعموم یآموزش یهاسازمان دوره نیا یاعالم شده از سو یآموزش یهاعالوه بر دوره

مشخصات  دیبا (21/05/1382 مورخ96358/1803بخشنامه شماره ه مفاد بند  یدر اجرا) ندیو اجرا نما

و  تیریمدرا قبالً به تأیید سازمان  ...و مجری ،ساعت زانیم ی،محتو ،اهداف ،آنها شامل عنوان

 کشور برسانند. یزیربرنامه

 ت اعالم شده در مجموعه او ساع نیعناو رمنطبق ب تیریبهبود مد یهاآموزش نعناویو  ساعات

چنانچه  .خواهد بود( 04/05/1383مورخ  78510/101بخشنامه شماره ) تیریبهبود مد یهاآموزش

 یو اجرا یدرخواست طراح (بخشنامه فوق االشاره ز-6تبصره  بند  یدر اجرا) ییاجرا یهادستگاه

رکنان را داشته باشند باید کا و چارچوب نظام آموزش ودخ رانیمد ژهیو یاختصاص یشغل یهادوره

ها شامل عنوان، اهداف، محتوی، میزان ساعت، مجری و ... را قبالً به تأیید سازمان مشخصات آن

 کشور برسانند. ریزیبرنامهمدیریت و 

 لیبراساس تحل ییدستگاه اجرا یانجام شده از رو یازسنجین جینتا های آموزشی باید برفرم کلیات برنامه ب(

آموزش زنان  تیاولو تیبا رعا (شاغالن در دستگاه)شاغل  یا فرد لیو تحل (مشاغل دستگاه)شغل  لیتحل ،سازمان

ساعت آموزش  40 حداقلو متوسط  رانیمد یساعت آموزش برا 60در نظر گرفتن متوسط حداقل  نیو همچن

 گردد. لیو تكم میتنظ ،کارکنان یراب

گردد که یم یمنته یمشخص یآموزش هایپودمان ایها و دوره نیسازمان به عناو لیبر تحل یمبتن یازسنجین ب(/1

 هایینظر داشته و به حوزه توانا حن مطمشاغالسازمان را فارغ از نوع شغل  یهاو برنامه التیتشك فیاهداف و وظا

 دییدستگاه و به تا کیشاغالن در  هیکلمشترک  جهتحقق اهداف سازمان ودارد که برای  اشاره یهایمهارتو 

سازمان به عهده ستاد دستگاه  لیتحلمسئولیت نیازسنجی برمبنای  .است دهیکشور رس یزیرو برنامه تیریسازمان مد

 است. ییاجرا

گردد که یم یمنته یمشخص یآموزش هایپودمان ایها و دوره اوینشغل به عن لیبر تحل یمبتن یازسنجینب( /2

-طرح طبقه یهاآن در مجموعه رسته صریحو ت فیبه تعر تیاحراز شغل را با عنا طیو شرا هاتیو مسئول فیوظا

 یهایمهارتو  هاییحوزه توانا هو ب هداشتطمع نظر مشاغل خاص دستگاه م بندیطبقه هاطرح ای ،مشاغل دولت یبند

 دییبود و به تا ییدر دستگاه اجرا یشغل ریپست در مس یا یدارد که وجه مشترک شاغالن به عنوان رشته شغلاشاره 

 براساس زینسنجی برای مشاغل اختصاصی ازین تیمسئول .است دهیکشور رس یزیرو برنامه تیریسازمان مد

 است. ییده ستاد دستگاه اجراهعبرغل مشا یآموزش یهادوره ینحوه طراح هایدستورالعمل
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ها به دوره تیگردد که با عنایم   یمنته یمشخص یآموزش هایپودمان ایها و فرد به دوره لیتحل یازسنجینب( /۳

و بهبود  یعموم یآموزش هایپودمانها و دوره زیشغل و ن لیسازمان و تحل لیحاصل از تحل یآموزش هایپودمانو 

موجود فرد به  نشیو ب مهارت ،در نظر گرفتن دانش او ب ،کشور یزیرو برنامه تیریسازمان مد دییمورد تا تیریمد

 یو یو در شناسنامه آموزش ینیب شیفرد پ یاز وضع موجود به وضع مطلوب برا دنیشاغل جهت رس ازیعنوان ن

است که شاغل  ی(سازمان استان) یمحلاجرایی در سطح فرد بر عهده دستگاه  یازسنجین تیمسئول .گرددیدرج م

 باشد.یدر آن مشغول به کار م

ستاد دستگاه  یبر عهده واحد آموزش و توسعه منابع انسان ییاجرا یهادستگاه یشاغالن ستاد یامر برا نیا تیمسئول

 است.

منابع و عدم امكان  تیآموزش زنان موظفند در صورت محدود تیاولو تیرعا یبرا ییاجرا یهادستگاهب( /۴

ابتدا کارکنان زن  ی،آموزش هایپودمان ایها شرکت در دوره یو مرد برا زن رانیهمزمان کارکنان و مد یمندبهره

 .دیاعزام نما یآموزش ورهد یآنان انتخاب و جهت ط یمندرج در شناسنامه آموزش یازهاین براساسرا 

مراتب موافقت  ی،ارسال هایفرم یو بررس افتیپس از در ی(دفاتر بخش)کشور  یزیرو برنامه تیریمدسازمان  ج(

 ییاه اجراکه با ضوابط و مقررات انطباق داشته باشد را به دستگ یآموزش هایپودمانها و آن دسته از دوره یبا اجرا

 تیها بوده و با عنادوره یمنزله مجوز اجرا بهآموزش کارکنان دستگاه  یهابرنامه اتیفرم کل دییتا دینمایاعالم م

 یاهفرم مشخصات برنامه براساسآنها  اجرایی یهابرنامه دییتا ازمندین قانون برنامه چهارم توسعه 54ماده  كردیبه رو

 .ستیو دستورالعمل منظم به آن ن( 26فرم )دولت  نیمستخدم یآموزش

 یی،کوتاه مدت به دستگاه اجرا یآموزش هایپودمانها و دوره هیمشخصات کل دییمراتب تا اعالمهمزمان با ج( /1

ه مشخص دستگا یاستان یهاسازمانآنها  یمحل اجرا یی،دستگاه اجرا یکه از سو ایأیید شدهت یهادوره نیعناو

        و  تیریبه سازمان مد ی(دفاتر بخش)کشور  یزیرو برنامه تیریسازمان مد یاز سو "فرم ج" براساس ،شده است

 گردد.ینظارت بر اجرا ارسال م ریزیبرنامهمحل اجرا جهت  یهااستان یزیربرنامه

و  تیریسازمان مد یصادره از سو یآموزش یهارهدو یبه موافقت اجرا تیبا عنا زین اجراییدستگاه  ادست ج(/2

 صاءاح "الف و ب هایفرم" یهاداده یخود را بر مبنا یاستان یهاسازمانم هس ی(دفاتر بخش)کشور  یزیربرنامه

 یاز سو یارسال "فرم ج" نمود. بدیهی استخود اعالم خواهد یاستان یبه واحدها "فرم ج" براساسو حسب مورد 

 گریكدیدستگاه بر  کیدر  یاستان یبه واحدها ییاجرا یهادستگاهکشور و ستاد  یزیرو برنامه تیریسازمان مد

 منطبق خواهند بود.

برای برنامه چهارم بر مبنای فرم کلیات  هادستگاههای آموزشی کارکنان در صورتی که فرم کلیات برنامه تذکر:

های آموزشی موضوع ماده سه یک و دو دستورالعمل نحوه تهیه و تدوین برنامه هایفرمشی قبلی )های آموزبرنامه

ازسوی  1385تا پایان خرداد ماه سال  "فرم ج"قانون برنامه سوم( به تأیید رسیده باشد،  150ماده  آیین نامه اجرایی
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ی مربوط هااستانی اجرایی تكمیل و به واحدهای خود در هادستگاهیزی کشور و ستاد رسازمان مدیریت و برنامه

 ارسال گردد.

ی اجرایی برای واحد استانی خود هادستگاهکه  "فرم ج"ای از نسخه هااستان ریزیبرنامهسازمان مدیریت و ج( /۳

 ریزیبرنامهدریافتی از سازمان مدیریت و  "فرم ج"من انطباق اند را از دستگاه اجرایی استان مطالبه، ضارسال نموده

دستگاه  یو همكار یها با هماهنگدوره ینظارت بر اجرا یبرا ،استان ییاز دستگاه اجرا یافتیدر "فرم ج"کشور با 

 خواهند نمود. یزیربرنامه ییاجرا

سازمان  یکه از سو "فرم ج"اق استان موظف است در صورت عدم انطب یزیرو برنامه تیریمد سازمان ج(/۴

 یموارد عدم انطباق را مشخص و برا ،استرسیده به استان  ییکشور و ستاد دستگاه اجرا یزیرو برنامه تیریمد

 یهادوره یاجرا یتالفموارد اخ فیتكل نییتا تع . بدیهی استدیسازمان ارسال نما یبه دفاتر بخش فیتكل نییتع

 .داشتخواهد ن محملیمورد اختالف  یآموزش

و  تیریبهبود مد یهاآموزش بهخود  یهایازمندین اندمكلف (حسب مورد یاستانیا  یمل) ییاجرا دستگاه د(

 ،نداهارکنان درج کردمشخص مصوب و در شناسنامه ک یازسنجین براساسکه  ،را یبا مباحث تحول ادار ییآشنا

 یاجرا یماه هر سال برا ید انیحداکثر تا پا "دفرم "استخراج و مطابق  "الف و ب هایفرم" یهاداده یبر مبنا

آموزش و پژوهش سازمان  تیریو مد یزیرو برنامه تیریآموزش و پژوهش مد یبه موسسه عال یاجرا در سال آت

 یبر مبنا ندآموزش و پژوهش مذکور موظف یهاتیریمدیا سسه ؤم .ندیاعالم نما هاناستا ریزیبرنامهو  تیریمد

در  یآموزش یازهاین نیمأت یالزم را برا یهایزیرهبرنام ییاجرا یهادستگاهاز سوی  اعالم شده  یازهایمجموعه ن

کل  یکه توان اجرا یرتدر صو .به عمل آورند یبا مباحث تحول ادار ییو آشنا تیریبهبود مد یهاآموزشقلمرو 

 تیریبهبود مد یآموزش یهاخاص از مجموعه برنامه ایبرنامه ایدستگاه  کی تیریبهبود مد یآموزش یهابرنامه

آموزش و پرورش  یهاتیریمد ایموسسه  یبرا ییدستگاه اجرا کی یاز سو یدرخواست یارو مباحث تحول اد

مورد  یسال جار ورماهیشهر انیحداکثر تا پا ،هادوره ایدوره  یمراتب عدم امكان اجرا دیبا ،وجود نداشته باشد

دستگاه  یدوره برا یاعالم مكتوب به منزله مجوز اجرا نیا. درخواست به دستگاه درخواست کننده اعالم گردد

یا موسسه  یسال برا کیدوره در  یکه امكان اجرا عناوینیفقط در  رأساً تواندیشده آن دستگاه م قیتل ییاجرا

نفر  10ها حداقل به از دوره یكیوجود ندارد و تعداد افراد شرکت کننده  هااستانآموزش و پژوهش  یهاتیریمد

اعالم شده  هایسرفصلو  نیمنطبق با عناو تیریمد یهادوره یو اجرا یزیرهمان سال به برنامه یبرا ،رسدیم هب

 تیریآموزش و پژوهش سازمان مد یهاتیریمدو  یزیرو برنامه تیریآموزش و پژوهش مد یموسسه عال یاز سو

 انیتا پا یدرخواست یهاامكان اجرا دوره عدم ایدر صورت عدم اعالم امكان  .دیمبادرت نما هااستان یزیرو برنامه

تصمیم مقتضی از   ییبا درخواست دستگاه اجرا هااستانآموزش و پژوهش  یهاتیریمدیا موسسه  ورماهیشهر

 .اتخاذ خواهد شد ی(دفاتر بخش)کشور  یزیرو برنامه تیریسازمان مد سوی
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و  تیریآموزش و پژوهش سازمان مد یهاتیریو مد یزیرو برنامه تیریآموزش و پژوهش مد یسسه عالمؤ هـ(

و  ریزیبرنامهبه  ییاجرا یهادستگاه یاعالم شده از سو یازهاین یبر مبنا دیمكان باالاحتی هااستان یزیربرنامه

مبادرت ورزند و  یو فنون ادار تیریمد ودبهب یهاکوتاه مدت در حوزه یآموزش هایپودمانها و ورهد یاجرا

با  یهانامهیگواه یاعطا ایبلندمدت  یهادوره یکه اجرا یآموزش هایپودمان ایهرگونه مجموعه دوره  یبرگزار

 ممنوع است. دیمان تآنها را به ذهن  مبادر یاز سو یارزش استخدام

 .ستین یضرور (چارچوب) "و ب الف هایفرم"در  ریز یهادر حوزه یآموزش هایپودمانها و دورهبینی پیش و(

حاصل از  اتیبه صورت محدود و بنا به مقتض ،که بنا به ضرورت خاص یآموزش هایپودمان یا هادوره و(/1

از کارکنان  یامجموعه یاستان برا یکار گروه تحول ادار ایو  یفن یو مقررات توسط شورا نیها و قوانبرنامه

 گردد.یو اجرا م ریزیبرنامهاستان  ییاجرا یهادستگاه

 (25/05/1374 مورخ 94133/1803موضوع بخشنامه شماره ) بدو خدمت یهیتوج یهادورهو( /2

آن را با حراست کل کشور مستقر  یو اجرا یزیرهبرنام تیحراست که مسئول یآموزش هایپودمان یا هادورهو( /۳

 .باشدیو وزارت اطالعات م یجمهور استیدر نهاد ر

 باشد.یم نشیگز یعال اتیآنها با ه یاجرا تیکه مسئول نشیگز یآموزش هایپودمان ها و یادورهو( /۴

 .خارج از کشور یآموزش یهاها و دورهسربو و(/5

 ،وزارت بهداشت یکه مجوز آنها توسط دفتر آموزش مداوم جامعه پزشك یآموزش هایپودمان یا هادوره و(/6

 گردد.یدر وزارت مذکور صادر م ربطذیشاغالن  یبرا یدرمان و آموزش پزشك

 مندی از امتیازات آموزش:نحوه بهره -2

بهبود  تیرفتار کارکنان و در نها رییتغ ،دیها و فنون جدمهارت یریادگی ،آموزش کارکنان دولت ییهدف غا

 یو مال یماد یاحتمال یها ءصدد پر کردن خال وجه در چیبه ه کارکنان دولت عملكرد آنان است و نظام آموزش

 یآموزش یهاشرکت در دوره یکارکنان برا  قیو تشو بیبه منظور ترغ یول ستیآموزش ن قیکارکنان دولت از طر

 یهاو برنامه یازسنجین براساسرا  هاآموزشکه  یتوانند به کارکنانیم اجرایی یهادستگاه ،شده نیتدو کوتاه مدت

 ازاتیامت نیا .ندیاعطا نما ریبه شرح ز ییازهایامت ،دیانم یط (دستورالعمل نیا کیمطابق مفاد بند )مصوب  یآموزش

 استیکه س یاست و در صورت ییدستگاه اجرا اراتیآن از اخت یعدم اعطا ایو اعطا  هداشت یقیصرفاً کارکرد تشو

است  یهینخواهد نمود. بد جادیکارکنان ا یبرا یحق چگونهیباشد ه ازیامت یبر عدم اعطا ییدستگاه اجرا

اعمال  كسانی تکارکنان به صور هیکل یعدالت برا تیبا رعا دیبا ییاجرا یهادستگاه یتخذه از سوم یهاسیاست

 گردد.
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 :است ریبه شرح ز یآموزش یهاحاصل از گذراندن دوره یهاازیامت

 ساعت آموزش مصوب 176هر  یالعاده شغل به ازاماه حقوق و فوق کی اعطایالف( 

 هایفرم براساس)ساعت آموزش مصوب  صد و هفتاد و ششكی یبه ازا توانندی اجرایی میهادستگاه الف( /1

ماه  کی ندینمایم یط شان،یشده در شناسنامه آموزش نییتع یازهایبه ن تیکارکنان دستگاه با عناکه  (الف و ب

 .ندیبار در سال به آنان اعطا نما کی یالعاده شغل براو فوقحقوق 

در  یکه و یفیفرد با وظا ینیمندرج در حكم کارگز یعنوان رشته شغل ،که بنا به ضرورت یصورت در( الف /2

رشته  فیاز وظا ریغ گرید تیبه فعال یی،فرد به واسطه ابالغ انشا )مثالًنباشد  كسانی دهدیانجام م ییدستگاه اجرا

محوله  فیوظا نهیانجام به یبرا ازیسب نو ح (و دستگاه متبوع خود مشغول باشد ینیمندرج در حكم کارگز یشغل

 نخواهد داشت. عیمن ییدستگاه اجرا یفوق به کارمند از رو ازیامت یاعطا ،دینما یرا ط یخاص یآموزش یهادوره

 یشده در رشته شغل یط یهاآموزشتواند کل یم ییدستگاه اجرا دینما رییفرد تغ یشغلچنانچه رشته الف(  /۳

 .دیمحاسبه نما ازیامت نیا یاعطا یرا برا یقبل

 

 ساعت آموزش مصوب 176هر  یگروه به ازا یدر ارتقا لیسال تعج کی ب( اعمال

 براساس)اعت آموزش مصوب در سال صدو هفتاد و شش سكی یبه ازا توانندیمی اجرایی هادستگاهب( /1

 لیسال تعج کی ندینما یط یشده در شناسنامه آموزش نییتع یازهایبه ن تیکه کارکنان و با عنا (الف و ب هایفرم

 .ندیآن اعمال نما یگروه برا ءدر ارتقا

 ینیحكم کارگز یشغل خاص بر مبنا کیکسب تجربه فرد در  یارتفاع گروه در ازا که نیبه ا تیعنا باب( /2

که در دستگاه متبوع خود انجام  یفیبا وظا ینیگزفرد در حكم کار یچنانچه عنوان رشته شغل ،ردیگیصورت م

 فیاز وظا ریغ محوله فیرا در حوزه وظا یشغل یآموزش یهافرد دوره ،حسب ضرورت ،نباشد و كسانی دهدیم

 ندارد. یلمگونه کارکنان محنیدر ارتفاع گروه ا لیسال تعج کیاعمال  ،دینما حكم طیشغل مندرج در 

 یریگردد تاثیکه به واسطه مقررات خاص به کارکنان اعطا م یقیتشو هایگروه فوق در ارتقای ازیامت( ب/۳

 استحقاقی است. هایگروهنداشته و شمول آن صرفاً در 

که در رشته  ییهاآموزش یگروه برا یدر ارتقا لیسال تعج کیاحتساب  ی،رشته شغل رییصورت تغ درب( /۴

 یمستثن بند نیاز شمول ا تیریو بهبود مد یعموم یهادوره احتساب یول ،است یشده منتف طی یقبل یشغل

 .باشدینم

 تذکرات

 تا  نیاول فرورد) یسال مال کیدر  ییاجرا یهادستگاهساعات آموزش کارکنان  زانیکه م یصورت در

 رهیبد ذخ یسال مال یساعت آموزش آنان برا 176ساعت شود مازاد بر  176بالغ بر  (اسفند ماه انیپا

 گردد.ینم

 ساعت  176مازاد بر  دیساعت رس 176چند سال به طی در  یآموزش یهاکه مجموع دوره یصورت در

 رهیسال بعد ذخ یتعلق گرفته است برا ییاجرا یهادستگاهفوق به کارکنان  ازیکه امت یآموزش در سال

 دد.گریم
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 یهاو ارسال برنامه نیتدو ،هینحوه ته) "مجموعه نیا یکبند و قسمت "موضوع  یآموزش یهاورهد 

 یهاها و دورهبورس یبه استثنا ،ضرورت ندارد "ب و الف هایفرم"ها در آن ینیبشیکه پ ی(آموزش

 .رندیفوق قرار گ ازاتیدر شمول امت واندتیم زیخارج از کشور ن یآموزش

 حقوق و فوق العاده شغل را  ازیامت یقانون برنامه چهارم اعطا 54ماده  یینامه اجرا نییآ 6الف ماده  بند

بار در سال  کیاز  شیب ازیامت نیا یاعطا نیبنابرا .نموده است نییسال تع کیبار در طول  کی یبرا

قبل نداده است امكان  هایسالفوق را به کارکنان در  ازیامت ییدستگاه اجرا لیبنا به هر دل نكهیا لوو

 یلیبه تناسب مدرک تحص كباریچهار سال  ایو  پنجهر  استحقاقیکه گروه  ییاز آنجا لیو .ستین ریپذ

نخواهد  عیه منگرو یاعطا یمقررات برا تیبا رعا لیدو سال تعج عیلذا تجم ،گرددیاعطا م یفرد به و

 داشت.

  ساعت  176 ازاتیاز امت یمنددوره که امكان بهره نیاتمام آخر خیتار یمذکور بر مبنا ازاتیامتاعطای

تواند مالک عمل ینم نامهیصدور گواه خیخواهد بود و تار نامهیمندرج گواه ،کندیفراهم م راآموزش 

انجام  عتریسر هرچهها را نامهیاقدامات مربوط به صدور گواه دیبا ییااجر یهادستگاه نیبنابرا .ردیقرار گ

آموزش و توسعه  یواحد متول یها با هماهنگدوره یمجر ،نوع اول یهانامهیمسئول صدور گواه .دهند

تابع  اطالعات یفناور یآموزش یهادوره یبرا نامهیصدور گواه .باشدیم یدستگاه متقاض یمنابع انسان

 باشد.یمقررات و خود م

 فوق محاسبه  ازاتیامت یاعطا یخارج از کشور برا یآموزش یهاو دوره یهیآموزش دوره توج ساعات

 گردد.ینم

 و  نییکه در موارد خاص به منظور تب یاستانیا و  یمل ی،المللنیب یهاییو گردهما نارهایسم ،هاهمایش

 یمختلف علم یهادر حوزه یپژوهش یهاافتهیارائه  ای ی، ...اجتماع ی،اقتصاد ی،مسائل فرهنگ حیتشر

         حاسبهفوق م ازاتیاب امتحتسا یبرا زیگردد نیکشور برگزار م یهاسازمانها و ارگان یاز سو

 تیبا رعا یمجامع علم نگونهیا یدانش داتیاز تول یمندبهره یاعزام کارکنان برا یهیبد .گرددینم

 است. المانعمقررات مربوط ب

 مورخ  203222/1903موضوع بخشنامه شماره ) اطالعات یآموزش فناور یهاساعات دوره زانیم

 یاطالعات جهت اعطا یشاغالن مشاغل رشته فناور یبرا (گانههفت هایمهارت 02/11/1381

 .ستیفوق قابل محاسبه ن ازاتیامت

  حل  یو شوراها تیأه ی،تعاون یهاشرکتچون  یکه در امور ییاجرا یهادستگاه یرسمکارکنان

مجامع  نگونهیمحوله درا فیانجام وظا یدارند و برا تیعضو ... و یورزش یهاونیفدراس ،اختالف

مترتب بر  ازاتیاز امت یبرخوردار یبرا یآموزش یهادوره نیا .ندینمایم یرا ط یآموزش یهادوره

 .ردیتواند مالک عمل قرار گینظام نم

 یهادستگاه ریکه از دستگاه متبوع خود به سا یالعاده شغل به کارکنانو فوق قوحقماه  یک طاء امتیازاع 

 بعتا ،ندینمایم یمصوب را ط یآموزش یهادوره و دستگاه مقصد شوندیم مأمورکشور  ییاجرا
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در  لیسال تعج کی یول ،دینمایرا پرداخت م مأمور یایاست که حقوق و مزا یدستگاه یهاسیاست

 آنان در دستگاه مبدأ و مقصد خواهد بود. یدر رشته شغل رییعدم تغبه گروه موکول  یارتقا

 نسبت آموزش  نییچون تع یتوانند قواعدیم ییکرات دستگاه اجراتذ در این وه بر قواعد مندرج عال

نسبت  نییمانند تع)فوق  ازاتیامت ینحوه اعطا یبرا ،کارکنان دولت یرا در چارچوب مقررات آموزش

 یراهبر تهیکم دییأو پس از ت نییتع ازیحسب ن (ازاتیامت یاعطا یبرا یو شغل یعموم یهاآموزش

 .دینما مالدستگاه اع آموزش

 پژوهشی( -)مهارتی، تخصصی و تخصصی های نوع دومج( اعطای گواهینامه

طی شده توسط  مصوب مبتنی بر نیازهای مندرج در شناسنامه آموزشی یهاآموزشدر صورتی که مجموع  ج(/1

ـ نظام آموزش های نوع دومکارکنان به میزان ساعات مندرج در بند سازوکار اخذ گواهینامه ( کارکنان دولت )بند ه

ی اجرایی باید آزمون جامعی را برای اعطای               هاهدستگارسید، واحد متولی آموزش و توسعه منابع انسانی 

پژوهشی ترتیب دهند. شرکت کارکنان واجدشرایط در آزمون  –های مهارتی، تخصصی، و تخصصی نامهگواهی

توانند  برای ی اجرایی میهادستگاهمذکور و کسب حد نصاب امتیاز برای دریافت گواهی نامه ها الزامی است. 

های نوع دوم که دارای ارزش استخدامی در شرایط احراز مشاغل مندرج در متن افراد گواهینامه این گونه

 ها خواهد بود صادر نموده و پس از تأیید سازمان به مرحله اجرا درآورد.گواهینامه

 تذکر:

 شی کتب و مقاالت که به تأیید کمیته راهبری آموزهمترازی تألیفات، تحقیقات، پیشنهادات، ترجمه -1

ساعت آموزش برای فرد درنظر گرفته شود. برای افرادی  200تواند تا معادل دستگاه رسیده باشد می

 های نوع دومنامهماه از طول مدت الزم جهت اعطای گواهی 18گردند حداکثر که مشمول این بند می

 پژوهشی( به آنان کسر خواهد شد. -صی)مهارتی، تخصصی، تخص

شود ساعت آموزش تلقی می 100برای اجرای یک طرح تحقیقی در زمینه شغل مورد تصدی که معادل  -2

گردد. بدیهی پژوهشی کسر می -تخصصی نامهماه از طول مدت الزم جهت اخذ گواهی 6به مدت 

سال جهت اخذ  2الذکر حداکثر به مدت ماهه فوق 18کسر شده با احتساب  است مجموع سنوات

 فوق خواهد بود. نامهگواهی

پژوهشی  -های مهارتی،تخصصی و تخصصیحداکثر ساعات آموزشی که برای اعطای گواهی نامه -3

 گردد.میساعت در سال تعیین  100و  125، 120برای هرسال قابل احتساب است به ترتیب 

های شغلی تعیین شده برای یک شغل )نه شاغل( بدون درنظر سئواالت آزمون جامع از مجموع محتوای دورهج( /2

های بهبود و دوره اطالعات و فنأوری های عمومیگرفتن نیازهای آموزشی که برای فرد تعیین شده است، دوره

    با یپژوهش -یو تخصص یتخصص ی،هارتهای مبه تفكیک سطوح تحصیلی پایه برای اخذ گواهینامه دیریتم

1نسبت تیرعا
3

2و  اطالعات یورآو فن یسوال عموم 
3

1و  یمهارت یهانامهیگواه یبرا یشغل یسوال تخصص 
4

 

3اطالعات  یو فناور یسوال عموم
4

و  یتخصص یهانامهیگواه یبرا تیریو بهبود مد یشغل یتخصص سئوال 

 خواهد شد. یطراح یپژوهش -یتخصص
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 نییتع .خواهد بود اطالعات یورآو فن یحداکثر معادل تعداد سواالت عموم تیریتعداد سواالت بهبود مد تذکر:

 دیموسسه مذکور با .است یزیرو برنامه تیریآموزش و پژوهش مد یسواالت بر عهده موسسه عالاین  یو طراح

سواالت الزم به همراه پاسخ  یی،اجرا یهادستگاه یستاد مرکز یسانبنا به درخواست واحد آموزش و توسعه منابع ان

 قرار دهد. ییدستگاه اجرا اریآنها را به صورت محرمانه در اخت

 تیریاز شرکت در آزمون بهبود مد ،نداشته است یآنان ضرورت یبرا تیریبهبود مد یهادوره یکه ط یکارشناسان

محاسبه  اطالعات یو فناور یعموم ی،شغل یآموزش یهاآزمون دوره یآنان بر مبنا ازیامتبوده و مجموع  معاف

 خواهد شد.

 ضمن اعالم سازمان ییدستگاه اجرا یبار و به صورت متمرکز در ستاد مرکز کیجامع هر سال  آزمونج( /۳

درصد  60در آزمون  یگردد و نصاب قبولیو اجرا م ریزیبرنامه ،اعمال نظارت یکشور برا یزیرو برنامه تیریمد

از  تیریو بهبود مد یتخصص ندرصد از مجموع نمرات آزمو 50 نكهیشود مشروط بر ایم نییکل نمره آزمون تع

خواهد  ینوع دوم را منتف هانامهیفوق صدور گواه طیاز شرا کیر نبودن ه .کسب شده باشد کنندگانشرکتطرف 

 کرد.

 نامهیدر هر صورت از صدور گواه یدر آزمون جامع بالمانع است ول یدر سنوات متوال کارکنان شرکت ج(/۴

 یمندرج در ساز و کار اعطا طیشرا ریسا تیادر آزمون جامع با رع یقبول موکول بهکارکنان  یبرا نوع دوم

 خواهد بود. (کارکنان دولت نظام آموزش ـه بند)ها نامهیگواه

 مشخص گردد. نامهیدر مورد گواه دیآزمون جامع با ازیامتج( /5

مقام مسئول  نیباالتر یاول از سو یامضا .است ءدو امضا یدارا یبا ارزش استخدام نوع دوم یهانامهیگواهج( /6

 ایکشور و  یزیرو برنامه تیریسازمان مد سیرئ یدوم از سو یو امضا ییدر دستگاه اجرا ربطذیمعاونت  ای

 صورت خواهد گرفت. ربطذی یمعاونت بخش

شده است کسب  اعطاکارکنان  تعجیل بهوه در طول سنوات آموزش در قالب گرتقاءار نكهیا واسطهبج( /7

ها این گواهینامهکه موفق به کسب  یکارکنان یخواهد داشت ولنارتقاء گروه مجدد را به دنبال  نوع دوم نامهیگواه

که براساس  یاست در صورت یهیبد .خواهند شد مندهبهر یشغل ریآن در مس یکارکردها ریاز سا گردند،

دوم به منزله  یهانامهیدر طول سنوات آموزش اعمال نشده باشد کسب گواه تعجیل ییدستگاه اجرا یهاسیاست

 یاعطا یبرا نامهیگواهدر جاحراز مشاغل مندر طیباالتر در شرا یلیو با آن همانند مدرک تحص یتلق دیمدرک جد

 واهد شد.گروه برخوردار خ

 یی:اجرا ضوابط( ۳

 ی،آموزش یهااز برنامه یابیاجرا و ارزش ی،طراح یازسنجیانجام امور مرتبط با ن یبرا مكلفی اجرایی هادستگاه

در  ییاجرا تهیکمبه نام  یاهتیکارکنان در ستاد دستگاه و کم آموزش یراهبر تهیکمتحت عنوان  یاتهیکم

 .دهند لیتشك ریز فیو وظا بیبا ترک هااستان

 تهیکم یاعضاالف( 

 و و  صالحیذ ندهینما ایمشابه آن  نیعناو ایدستگاه  یتوسعه منابع انسانیا مقام مسئول آموزش  نیباالتر

 ی(.و استان یمل) تهیکم سیبه عنوان رئ یو اریتام االخت
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 پشتیبانی دستگاه یا عناوین مشابه آن یا نماینده ذیصالح و تام االختیار وی در  معاون اداری و مالی یا

 استانی( -صورتی که وظیفه آموزش کارکنان در حوزه وظایف وی نباشد. )ملی

   (.استان -کشور)به عنوان ناظر  یزیرو برنامه تیریمد سازماننماینده 

  (.ناستا -کشور) ریدستگاه به عنوان دب آموزشمدیر واحد 

 یدرس یزیربرنامه ،یآموزش یزیربرنامه یهادر حوزه تحصیالتبا  حاًینفر کارشناس آموزش ترج کی 

 ی.مقام مسئول آموزش و توسعه منابع انسان نیبه انتخاب باالتر یآموزش تیریمدیا و 

 یمل)از دستگاه  یبانیپشت یا یو مال یمعاون اداربه انتخاب  ینیو کارگز ینفر کارشناس امور ادار کی- 

 ی(استان

  تهیموارد مطروحه در کم بحس یهر رشته شغل نهیدر زم مجربیک نفر. 

 در ستاد دستگاه آموزش یراهبر تهیکمب( وظایف 

  نامه  نییآ کیموضوع ماده  یهادستگاه یانهیهز از کل اعتبارات درصد کیحداقل  دأییتبررسی و

 یمعاونت امور ادار یقانون چهارم توسعه که از سو 143ماده  "هـ"و  "د" یو بندها 54ماده  ییاجرا

اعتبارات به صورت  كهیدر صورت .هر استان کیبه تفك ،شودیم نییمشابه تع نیو عناو یبانیو پشت یمال

 آموزش در استان است. ییاجرا تهیامر به عهده کم نیباشد ا افتهی صیتخص یاناست

 وستیپ "الف و ب هایفرم" براساس یآموزش یهابرنامه دییو تا یبررس. 

 وابسته  یهادستگاه یآموزش یهابرنامه یو اجرا یزیرو نحوه برنامه اراتیو مشخص نمودن اخت یررسب

 ی(جمهور استیبه ر مستقل وابسته یهاسازمانها و وزارتخانه)

 اجرا گردد. دیبا یاو منطقه یکه به صورت مل یآموزش یهادر خصوص دورهگیری تصمیم 

 سازمان  دأییمورد ت یآموزش یابیو ارزش یطراح ،یازسنجیسسات مشاور در حوزه نؤو انتخاب م یبررس

گونه نیاز توان ا یریگبهره ییدستگاه اجرا استیکه س یدر صورت ،کشور یزیرو برنامه تیریمد

 تموسسا نیا دییکشور اقدامات الزم جهت تا یزیرو برنامه تیریچنانچه سازمان مد .موسسات باشد

تا  تواندیم تهیکم ،شورک یزیرو برنامه تیریپس از استعالم دستگاه از سازمان مد ،را انجام نداده باشد

 .دیاقدام نما یآموزش یمقررات و استانداردها هیکل تیسازمان با رعا نیا یسسات از سوؤاعالم م

 یزیرو برنامه تیریسازمان مد دییمورد تا یموسسات آموزش انیآموزش و از م یو انتخاب مجر یبررس 

 نباشد. ییواحد آموزش دستگاه اجرا هاآموزش یکه مجر یدر صورت ،کشور

 کارکنان. نظام آموزش یزشیانگ یاز سازوکارها یبرخوردار یهاسیاست نییتع 

 ها نامهیترجمه کتاب و مقاالت موضوع ساز و کار اخذ گواه ،شنهادهایپ ،قاتیتحق ،فاتیتال یهمتراز

 .یبا ساعت آموزش (کارکنان دولت نظام آموزش ـه بند)فرد انجام شده باشد  یشغل فیدر حوزه وظا

  سازمان و شغل صورت گرفته است. لیتحل براساسکه  یآموزش یازهاین یینها دأییتبررسی و 

 طیشرا براساس نوع دوم یهانامهیگواه یشرکت در آزمون جامع برا طیشرا نیواجد دییو تا یبررس 

 .کارکنان دولت نظام آموزش ـ مندرج در بند ه

 یهر رشته شغل کیجامع به تفك یهاآزمون یمواد و محتوا نییتع. 



 57 ■های نظام آموزش کارکنان دولت ها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 ه توسط شد یسواالت از مجموعه سواالت طراح ییطراحان سواالت آزمون جامع و انتخاب نها انتخاب

 طراحان مختلف. 

  نفعانیبه ذ یآزمون جامع و نحوه اطالع رسان یبرگزار محلتعیین تاریخ و. 

 شدگان در آزمون جامع. رفتهیپذ ستیل دییتا 

 گیریتصمیم یدر حوزه آموزش کارکنان برا ییدستگاه اجرا یاز سو یشنهادیموارد پ ریسا یبررس. 

 رایی استانج( وظایف کمیته اجرایی آموزش در دستگاه اج

 54ماده  ای دستگاه موضوع ماده یک آیین نامه اجراییهزینه کل اعتبارات بررسی و تأیید یک درصد 

اعتبارات بصورت استانی درصورتی که  قانون برنامه چهارم توسعه 143ماده  "هـ"و  "د"و بندهای 

 تخصیص یافته باشد.

 برمبنای سهم تعیین شده برای استان. های آموزشیریزی اجرای دورهبرنامه 

  ریزی از میان مؤسسات آموزشی مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه هاآموزشبررسی و انتخاب مجری

 در سطح استان.

 آموزش مورد تأیید سازمان  ، طراحی و ارزشیابیت مشاور در حوزه نیازسنجیبررسی و انتخاب مؤسسا

ریزی استان اقدامات الزم در سطح استان درصورتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزیبرنامهمدیریت و 

تواند اه سازمان استان کمیته میجهت تأیید اینگونه مؤسسات را انجام نداده باشد پس از استعالم دستگ

 تا اعالم مؤسسات از سوی سازمان با رعایت کلیه مقررات و استانداردهای آموزشی اقدام نماید.

  بررسی واجدین شرایط شرکت در آزمون جامع و معرفی آنان به واحد آموزش در ستاد دستگاه اجرایی

 گیری شرکت یا عدم شرکت آنان در آزمون.برای تصمیم جهت طرح در کمیته راهبری آموزش

  بررسی واجدین شرایط همتراز تألیفات، تحقیقات، ترجمه کتاب و مقاالت، پیشنهاددات و ابتكارات که

در حوزه وظایف شغلی فرد انجام شده باشد با ساعات آموزش و معرفی افراد به واحد آموزش در ستاد 

 .گیریتصمیمبرای  ر کمیته راهبری آموزشدستگاه اجرایی برای طرح د

  گیریتصمیمبررسی سایر موارد پیشنهادی از سوی دستگاه استانی در حوزه آموزش کارکنان برای. 

 ( ارزیابی عملكرد آموزش دستگاه:۴

ی اجرایی مكلفند تا پایان هادستگاه، قانون برنامه چهارم توسعه 54ماده  آیین نامه اجرایی 10در اجرای تبصره ماده 

های آموزشی سال قبل خود را به تفكیک موارد مندرج در فرم هـ پیوست به خرداد ماه هر سال عملكرد برنامه

کشور یا استان در  ریزیبرنامهیت و کشور گزارش نمایند. نماینده سازمان مدیر ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

کمیته راهبری یا اجرایی آموزش مسئولیت پیگیری، دریافت مستندات، تحلیل و امتیازدهی بر عملكرد آموزش 

 دستگاه اجرایی تحت نظارت خود را بر عهده دارد.

 و تهیه گزارش هادستگاهفرآیند گزارش گیری از عملكرد آموزش دستگاه به منظور رتبه بندی 

 اداری به شرح زیر است: عالیشوراینهایی برای 

ی )فرم ابیفرم ارز لیبا مسئوالن آموزش دستگاه مبادرت به تكم ایجلسهطی  تیریسازمان مد ندهینما -1

 مستندات مربوطه خواهد نمود. افتیهمراه با در هـ(
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ها به از مولفه کیهر  یدستگاه برا ازیامت ی،افتیمستندات در لحلیبا ت ریو خ یپاسخ بل ج درعالوه بر  -2

مشخص  "ـفرم ه"لفه در ؤهر م یروبرو یارتبه ده طیفسازمان در  ندهینما یسواز صورت جداگانه و 

 گردد.یم

 ها خواهد بود.از مولفه کیهر  ازیدر آموزش حاصل جمع امت ییعملكرد دستگاه اجرا ازیامت -3

استان  یهادستگاهعملكرد  یابیشده ارز لیتكم هایفرم براساس هااستان یزیربرنامه مان مدیریت وساز -4

 استان خواهد نمود. یهادستگاه یبندو رتبه یبندمبادرت به جمع ،خود

تحت  یهادستگاه یعملكرد آموزش یجمع بند هااستان یزیرو برنامه تیریو سازمان مد یبخش دفاتر -5

کشور اجرا خواهند  یزیرو برنامه تیریآموزش و سازمان مد یپوشش و پوشش را به دفتر تخصص

 نمود.

را جهت ارائه به  ییگزارش نها ی،افتیاطالعات در یآموزش پس از جمع بندتخصصی  دفتر -6

 خواهند نمود. هیته یادار عالیشورای

کشور  یزیرو برنامه تیریسازمان مد یکه از سو ییاجرا یهادستگاهآموزش  یهااز برنامه یادوار یهایابیارزش

 کماکان انجام خواهد شد. یابیارزش نیگرفته است عالوه بر ایصورت م 20*20 یهارنامهدر قالب ب هااستانو 
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 فرم الف

 ها برای هر سالبرنامه به تفكیک سال اجرا و تعداد کل دوره هایسالی اجرایی برای هادستگاههای آموزشی فرم کلیات برنامه

 نام دستگاه:

 اجرا سال ردیف
 تعداد کل مدیران

 پیمانی( -)رسمی

 تعدا کل کارکنان

 پیمانی( -)رسمی
 بینی شدهکل ساعات پیش هاتعداد کل دوره

 جمع کارکنان مدیران عمومی شغلی بهبود مدیریت مرد زن مرد زن  

            

            

            

            

            

            

 فرم ب

 ها و پودمانها و سال اجرابرنامه توسعه به تفكیک عناوین دوره هایسالی اجرایی برای هادستگاههای آموزشی فرم کلیات برنامه

 :نام دستگاه
سال  ردیف

 اجرا

ها یا عنوان دوره

 آموزشی هایپودمان

بهبود  شغلی عمومی

 دیریتم

تعداد تقریبی 

 کنندگانشرکت

میزان 

ساعت 

 دوره

محل چغرافیایی  مجری کنندگانشرکتمشاغل 

اجرا )استان، 

 شهرستان(

 نحوه اجرا

 غیرحضوری حضوری کارکنان مدیران
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 فرم ج

 ی کشورهااستانمجری در  های آموزشیفرم عناوین دوره
 جرا:نام دستگاه:                                                                                                   نام استان محل ا

 شماره و تاریخ مجوز:                                                                                                                     

 بهبود مدیریت شغلی عمومی عنوان دوره سال اجرا ردیف
 میزان

 ساعات دوره

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم د

 و آشنایی با مباحث تحول اداری بهبود مدیریت یهاآموزشی اجرایی به هادستگاهعالم نیازهای فرم ا

 سال اجرا:            نام دستگاه:                                                                                                                  
تعداد  عنوان دوره یفرد

ساعت 

 دوره

تعداد 

افراد 

شرکت 

 کننده

زمان پیشنهادی دستگاه برای  کنندگانشرکتسطوح شغلی 

 اجرای دوره

مدیر 

 پایه

مدیر 

 میانی

مدیران 

 عالی
 زمستان پاییز تابستان بهار *کارشناس

      

      

      

      

      
 های آموزشیتوان برای دورهوجود دارد را صرفاً می مدیریتی هایپستاحتمال انتصاب آنان به  ابینتایج ارزشی براساس* کارشناسانی که 

 بدو انتصاب اعزام نمود.
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 فرم هـ

 ی اجراییهادستگاهفرم ارزیابی عملكرد آموزش 
 سال ارزیابی:                                                                                            عنوان دستگاه:                      

 خیر بلی های ارزیابی عملكرد آموزشمؤلفه ردیف

 مجموع امتیاز عملكرد دستگاه با عنایت

 به تحلیل مستندات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ای دستگاه هزینه کل اعتبارات آیا حداقل یک درصد

 اجرایی احصاء و تعیین شده است؟

            

2 
 های الزم برای اجرایی کردن اعتباراتآیا موافقتنامه

 آموزش با سازمان مدیریت مبادله شده است؟

            

3 
در نظر گرفته شده صد در صد آموزش  آیا اعتبارات

 اند؟تخصیص یافته

            

4 

های دستگاه اجرایی برمبنای چارچوب آیا کلیات برنامه

رسیده  ریزیبرنامهتعیین شده به تأیید سازمان مدیریت و 

 است؟

            

5 
آیا برنامه اجرایی ساالنه دستگاه اجرایی مبتنی بر کلیات 

 و تدوین شده است؟های مصوب تهیه برنامه

            

6 
های آموزش دستگاه در طول سال منطبق بر آیا برنامه

 های آموزش مصوب به اجرا درآمده است؟کلیات برنامه

            

7 

آیا درخواست نیاز به آموزش به آموزش مدیران دستگاه 

به موقع از سوی دستگاه به موسسه عالی آموزش و 

 ه است؟پژوهش استان ارسال شد

            

8 
 های آموزش بهبود مدیریتآیا مدیران برای طی دوره

 اند؟مربوط اعزام شده هایدستورالعملمنطبق با 

            

9 

ساعت آموزش برای مدیران  60آیا نسبت متوسط حداقل 

ساعت آموزش برای کارکنان رعایت شده  40و حداقل 

 است؟

            

10 
در صورت محدودیت منابع و امكانات آیا اولویت 

 آموزش زنان رعایت شده است؟

            

11 
 پیش بینی شده برای مدیران یهاآموزشتعداد کل مدیران دستگاه                                     مجموع حداقل 

 * کل مدیران60برای مدیران=  مجموع حداقل ساعات آموزش پیش بینی شده                    

12 
 پیش بینی شده برای کارکنان یهاآموزشتعداد کل کارکنان دستگاه                                   مجموع حداقل 

 * کل کارکنان40مجموع حداقل ساعات آموزش پیش بینی شده برای کارکنان=                      

13 

 کل اعتبارات تخصیص یافته                                               آموزش برمبنای حداقل یک درصد کل اعتبارات

 تخصیص یافته از کل اعتبارات آموزش  درصد اعتبارات
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 پودمان آموزشی

 
 جمهوری اسالمی ایران

 

 

 

 بسمه تعالی
 

 

 شود،گواهی می

 ..................................... دارنده شناسنامه شماره ............... صادره از .............  

براساس مجوز شماره ........................... مورخ .........................       ( یا   3)   (2شاغل در .............................)

ریزی کشور، از تاریخ .................... تا تاریخ .................... به مدت ............ ساعت و با یت و برنامهسازمان مدیر

 کسب نمره .............. با موفقیت به پایان رسانیده است.

  

  شماره:
  تاریخ:

 شماره شناسایی )کد دوره یا پودمان: .....

 خانم
 آقای
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 های نوع دومـ ج ـ دستورالعمل نحوه صدورگواهینامه3ـ2

های طی شده دستورالعمل مربوط، تهیه و مشخصات دوره براساس آموزشیـ برای هر یک از کارکنان شناسنامه 1

 شود.توسط واحد آموزش دستگاه در آن درج می

سال به ترتیب برای  7و 8سال از تاریخ شروع اولین دوره برای دارندگان مدرک دیپلم و   10ـ پس از گذشت 2

 شود.فرد توسط واحد آموزش بررسی می شناسنامه آموزشی دارندگان مدرک فوق دیپلم و لیسانس

های طی شده و ساعات معادل سازی شده )در ازاء پیشنهادات جدید، ابتكارات و ـ چنانچه مجموع ساعات دوره3

دیپلم و لی دیپلم ـ فوقبرای دارندگان مدارک تحصی« هـ/3»،«هـ/2»، «هـ/1»بینی شده در بندهای ....( با شرایط پیش

های ساعت برسد حسب مورد فرد واجد شرایط دریافت یكی از گواهینامه 800و  1000، 1200لیسانس به ترتیب به 

 خواهد بود.« تخصصی ـ پژوهشی»و یا « تخصصی»، «مهارتی»

 750« تخصصی»ساعت،  800حداقل  «مهارتی» بینی شده در نظام، برای صدور گواهینامهشرایط پیش براساسـ 4

به ترتیب زیر  برای صدور گواهینامه نوع دوم شغلی یهاآموزشساعت به  600« تخصصی ـ پژوهشی»ساعت و 

 خواهد بود:

 طی شده قابل احتساب است.  شغلی یهاآموزشالف( در صورت تغییر پست، بدون تغییر رشته شغلی کلیه ساعات 

طی شده در رشته شغلی قبلی که  شغلی یهاآموزشساعت  3/2ب( در صورت تغییر شغل در داخل رسته فرعی 

 بینی نشده باشد، قابل احتساب  خواهد بود.برای شغل جدید پیش

 طی شده در شغل قبلی قابل احتساب نخواهد بود. لیشغ یهاآموزشج( در صورت تغییر رسته ساعات 

 

 تذکرات

طی شده در شغل قبلی  و عمومی بهبود مدیریت یهاآموزشدر صورت تغییر رسته یا رشته شغلی کلیه ساعات 

 قابل احتساب است.

( به بعد طی شده باشد برای صدور 1379مصوب سازمان که از اول برنامه سوم توسعه )سال  های آموزشیدوره

 قابل احتساب است. های نوع دومگواهینامه

تشخیص  نوع دوم دارای شرایط اخذ گواهینامه 4تا  1بندهای  براساسـ واحد آموزش دستگاه، برای کارکنانی که  5

شوند فرم گواهینامه پیوست را تكمیل و به امضاء باالترین مقام دستگاه و یا مقام دارای اختیار از جانب داده می

ه د فتر بخشی ربوط جهت بررسی، تأیید و امضاء ب ایشان رسانیده و به همراه یک نسخه از تصویر شناسنامه آموزشی

 نماید.در سازمان ارسال می

ـ دفتر بخشی مربوط پس از بررسی شناسنامه و تطبیق آن با مقررات و مصوبات مربوط و در صورت تأیید، 6

رسانیده و پس از امضاء جهت ثبت و صدور به دفتر آموزش و بهسازی  ربطذیرا به امضاء معاونت  گواهینامه

 کند.انسانی ارسال می نیروی
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 ریاست جمهوری 

 کشور  ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 

 

 مهارتی گواهینامه
 

 نظر به اینكه :

 1200............. موفق به گذراندن ..................................... دارنده شناسنامه شماره ................... صادره از ...        

کارکنان  بینی شده در نظام آموزشبراساس مقررات پیش مهارتی مورد نیاز برای اخذ گواهینامه یهاآموزشساعت 

که ارزش آن از نظر استخدامی در شرایط احراز رشته شغلی ................... کاردانی  اند، این گواهینامهشده دولت

 گردد.است، به ایشان اعطاء می

 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

  

  شماره:
  تاریخ:

 پیوست:

  شماره:
 

 پیوست:
 

 جای عکس

 خانم
 آقای
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 ریاست جمهوری 

 کشور  ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 

 

 تخصصی گواهینامه
 

 نظر به اینكه :

 1000..................................... دارنده شناسنامه شماره ................... صادره از ................ موفق به گذراندن         

 بینی شده در نظام آموزشرات پیشمقر براساس تخصصی مورد نیاز برای اخذ گواهینامه یهاآموزشساعت 

اند، این گواهینامه که ارزش آن از نظر استخدامی در شرایط احراز رشته شغلی ................... شده کارکنان دولت

 گردد.کارشناسی است، به ایشان اعطاء می

 کشورریزی سازمان مدیریت و برنامه

  شماره:
  تاریخ:

 پیوست:

  شماره:
 

 پیوست:
 

 جای عکس

 خانم
 آقای
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 ریاست جمهوری 

 کشور  ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 

 

 ـ پژوهشی تخصصی گواهینامه
 

 نظر به اینكه :

 800.. موفق به گذراندن ..................................... دارنده شناسنامه شماره ................... صادره از ..............        

بینی شده در نظام مقررات پیش براساسـ پژوهشی  تخصصی مورد نیاز برای اخذ گواهینامه یهاآموزشساعت 

رزش آن از نظر استخدامی در شرایط احراز رشته شغلی اند، این گواهینامه که اشده کارکنان دولت اموزش

 گردد.................... کارشناسی ارشد است، به ایشان اعطاء می

 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

  

  شماره:
  تاریخ:

 پیوست:

  اره:شم
 

 پیوست:
 

 جای عکس

 خانم
 آقای
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 ساعت آموزش 176العاده شغل به ازاء هر ـ ج ـ دستورالعمل چگونگی پرداخت یک ماه حقوق و فوق4

برنامه سوم کارکنان خود را، تهیه و به تصویب  هایسالهای آموزشی مربوط به کلیات برنامه های اجرایی کهـ دستگاه1

ها مجوز اجرای دوره 27/5/1380مورخ  7033/105اند و براساس دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره سازمان رسانیده

)براساس دستورالعمل مربوط( برای  مه آموزشیاند، نسبت به تكمیل شناسناها را اجرا نمودهرا کسب و بر آن اساس دوره

 نمایند.های مصوب طی شده را در شناسنامه درج میهر یک از کارکنان خود اقدام و مشخصات دوره

ساعت رسید، واحد مسئول آموزش کارکنان  176های طی شده توسط هر مستخدم، به ـ هرگاه مجموع ساعات دوره2    

های طی شده به واحد امور مالی جهت پرداخت یكماه حقوق و اه، موضوع را ضمن اعالم عنوان یا عناوین دورهدستگ

 نماید.العاده شغل اعالم میفوق

تذکر: استفاده از این مزایا فقط یک بار در طول یكسال مجاز است بنابراین چنانچه حسب نیاز و تشخیص دستگاه،     

تواند العاده شغل میآموزش را در طول سال طی نماید، فقط  از یک ماه حقوق و فوق ساعت 176مستخدمی بیش از 

ساعت  176های طی شده توسط مستخدم در طول چند سال )بیش از یک سال( به استفاده کند. ولی چنانچه مجموع دوره

 مند شود.تواند در زمان رسیدن به این حدنصاب از مزایای یاد شده بهرهبرسد می

 29808/04ـ ج ـ دستورالعمل چگونگی استفاده از یک سال تعجیل در ارتقاء گروه، موضوع بخشنامه های شماره  5    

 سازمان 8/5/1381ط مورخ  82025/04، و شماره 29/12/1381ط مورخ 

کنان های آموزشی کارهای دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که کلیات برنامهـ دستگاه1    

تهیه و  قانون برنامه سوم توسعه 150نامه اجرایی ماده آئین 3برنامه سوم توسعه را به موجب ماده  هایسالخود مربوط به 

، به تصویب سازمان رسانده و مجوز 27/05/1380مورخ  7033/105دستورالعمل ممنضم به بخشنامه شماره  براساس

مصوب طی شده توسط هر یک از  های آموزشیاند، نسبت به درج مشخصات دورهها را کسب نمودهاجرای دوره

 کارکنان در شناشنامه آموزشی )براساس دستورالعمل مربوط( اقدام می نمایند.

 176طی شده است به  26/1/1381هایی که توسط هر یک از کارکنان، پس از تاریخ ـ هرگاه مجموع ساعات دوره2    

تواند از شود و فرد میساعت رسید، موضوع توسط واحد مسئول آموزش کارکنان دستگاه به واحد کارگزینی اعالم می

 مند شود.آن تاریخ از یكسال تعجیل در ارتقاء گروه بهره

جرای آنها از جانب سازمان های اجرا شده قبل از تاریخ مزبور، هر چند که مصوب بوده و مجوز ابدیهی است دوره    

 باشد.صادر شده باشد، برای تعجیل در ارتقاء گروه قابل محاسبه نمی

بینی پذیر، و موکول به اینست که مستخدم باالترین گروه پیشـ استفاده از مزایای یكسال تعجیل یكبار در سال امكان3    

 شده در شرح شغل را دارا نباشد.

ساعت آموزش، از تجربیات الزم برای ارتقاء به گروه باالتر کمتر از یكسال باقی مانده  176ـ چنانچه پس از طی 4    

بعدی مورد محاسبه قرار  باشد، مستخدم به گروه باالتر ارتقاء یافته و میزان باقیمانده از یكسال، برای ارتقاء به گروه

 گیرد.می

بینی شده در نظام پیش بینی کارکنانی که طبق ضوابط پیشهای موضوع این دستورالعمل در روند ارتقاء گروه ـ تعجیل5

شوند، مؤثر و مهارتی، تخصصی، تخصصی ـ پژوهشی( می های نوع دومشده در نظام موفق به اخذ یكی از گواهینامه

 قابل  احتساب نخواهد بود.
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 جمهوری اسالمی ایران

 ریاست جمهوری

 بسمه تعالی
 

 های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریبخشنامه به تمام دستگاه

نظام »فصل نهم قانون مذکور،  آیین نامه اجرایی 2و ماده  قانون مدیریت خدمات کشوری 58در اجرای ماده      

 گردد: با توجه به موارد زیر برای اجرا، ابالغ می« ی اجراییهادستگاهکارمندان  آموزش

قرار داشته و شرکت  ـ تمامی کارمندان رسمی و پیمانی )اعم از مدیران و کارکنان( در شمول این نظام آموزشی1

مفاد این بخشنامه و نیاز دستگاه  براساسموضوع این نظام  های آموزشینیز در دوره کارمندان قرارداد کار معین

 اجرایی، الزامی است.

نظام قبلی اموزش کارکنان )موضوع بخشنامه شماره  براساسمصوب طی شده توسط کارمندان  یهاآموزشـ 2

باشد . نحوه  احتساب ط ، در چارچوب این نظام قابل احتساب می( و مقررات مربو28/12/1380مورخ  22554/105

نظام مشخص و ابالغ خواهد  هایدستورالعملطی شده توسط کارمندان و تطبیق آنها با این نظام در  یهاآموزش

 شد.

و برنامه آموزش  کارمندان، سامانه الف نظام آموزش/4و بند  قانون مدیریت خدمات کشوری 56ـ در اجرای ماده 3

مدیران توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی طراحی و پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس 

 ی اجرایی ابالغ خواهد شد.هادستگاهجمهور به 

 مدرسان ی اجرایی به منظور تعیین صالحیتهاهدستگاـ مرکز آموزش مدیریت دولتی موظف است با همكاری 4

کارمندان، نسبت به آموزش، سنجش و ارزیابی مدرسان و تشكیل  بینی شده در نظام آموزشپیش یهاآموزش

 مدرسان اقدام نماید. بانک اطالعات

به صورت استاندارد  و فرهنگی، مدیران و مشاغل عمومی های عمومیوای آموزشی مورد نیاز دورهـ مواد و محت5

 شود.ی اجرایی، تهیه و تدوین میهادستگاهتوسط مرکز آموزش مدیریت دولتی برای استفاده 

برعهده معاونت راهبردی  رمندان و مفاد مندرج در این نظام آموزشیفرایندهای آموزش کا ـ نظارت و ارزشیابی6

          ی اجرایی مكلفند تا هادستگاهانسانی رئیس جمهور بوده و نی معاونت توسعه مدیریت و سرمایهمنابع انسا

 ه نمایند.های تعیین شده به این معاونت ارائچارچوب براساسهای عملكرد خود را گزارش

 گردد.ها و مقررات مغایر با این بخشنامه و نظام پیوست آن، ملغی اعالم میـ بخشنامه7

 باشد.مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده باالترین مقام دستگاه اجرایی می

 

 لطف اله فروزنده دهكردی

 

 

 1834/200شماره: 
 30/1/1390 اتریخ:

 صفحه 26  پیوست:
 معاون توسعه مدرییت و سرماهی انسانی رئیس جمهور 
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 جمهوری اسالمی ایران
 ریاست جمهوری

 بسمه تعالی
 ی اجراییهادستگاهبخشنامه به تمام 

(9) 

 یهادستگاه رانیکارمندان و مد موضوع نظام آموزش) 30/01/1390مورخ  1834/200بخشنامه شماره  رویپ

 قیموضوع دستورالعمل نحوه احتساب و تطب) 04/12/1390 مورخ 31146/90/200و بخشنامه شماره  یی(اجرا

 یالزم برا یبه منظور فراهم کردن بسترها (نوع دوم یهانامهیگواه یرسکارمندان دولت و نحوه بر یهاآموزش

 یمنابع انسان یرشد معنو نهیزم جادیا»بر  یمبن یمقام معظم رهبر یابالغ ،ادارینظام یکل یهاسیاست 5تحقق بند 

آموزش و  یهابرنامه تیفیک یارتقا یبرا نیهمچن «آنان هایمهارتسطح دانش و تخصص و  یو ارتقا یو بهساز

تحت  ،رانیدمو نظام آموزش کارمندان  یلیاصالحات و موارد تكم ی،اتیعمل یراهبردها ی،منابع انسان یبهساز

 .شودمیغ اجرا ابال یبرا لیبه شرح موارد ذ «ییاجرا یهادستگاه رانیکارمندان و مد نظام آموزش هیاصالح»عنوان 

 ییاجرا یهادستگاه رانیکارمندان و مد نظام آموزش هیاصالح. 1

 (1شماره  وستیپ) ییاجرا یهادستگاهآموزش در  ندیفرا تیفیک یابیارز یاستانداردها. 2

 (2شماره  وستیپ) ییاجرا یهادستگاهساالنه  یآموزش یهابرنامه بیو تصو هیته دستورالعمل. 3

 (3شماره  وستیپ) ییاجرا یهادستگاه یآموزش یهابرنامه یسنجش اثربخش دستورالعمل .4

 

 ری آزادمحمود عسگ

  

  18819/92/200شماره:  
14/11/1392اتریخ:   

دارد  پیوست:  

 معاونت توسعة مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور
 جانشین
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 «ی اجراییهادستگاهکارمندان و مدیران  اصالحیه نظام آموزش»

 ( تعاریف و اختصارات1ماده 

 اتیمستثن تیبا رعا یخدمات کشور تیریقانون مد (5)موضوع ماده  ییاجرا یهادستگاهبه  :ییدستگاه اجرا -

 شود.یاطالق م 117ماده 

 شود.یم دهیمعاونت نام ختصارکه به ا جمهورسیرئ یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد :معاونت -

 یهاسمت ییبه استثنا یی،دستگاه اجرا یو سرپرست یتیریمد هایپست نیعناو یامتمای: مدیران حرفه -

 .شوندیم یتلق سیاسی تیریو همتراز آن مد یخدمات کشور تیریقانون مد (71)موزه ماده  یاسیس تیریمد

 یاسیس رانیو همتراز آنها مد یخدمات کشور تیریقانون مد( 71)مقامات موضوع ماده  ی:اسیس رانیمد -

 شوند.یمحسوب م

  2-3موضوع بند ییاجرا یهادستگاه یآموزش و توانمندساز یراهبر تهیمنظور کم :آموزش یراهبر تهیکم -

 کارمندان دولت است. نظام آموزش

 است. 04/11/1391مورخ  41935/91/220منظور مشاغل مندرج در بخشنامه شماره  :یعموم شاغلم -

 است. یدولت تیریمنظور مرکز آموزش مد :آموزش مرکز -

 

 ییاجرا یهادستگاهآموزش کارمندان  ندیکردن فرا استاندارد( 2ماده 

 ،یازسنجین ی،گذاریمشخط) ییاجرا یهادستگاهآموزش  ندیفرا یاستانداردساز قیاز طر تیفیمنظور بهبود ک به

 یهادستگاه ،کارمندان نظام آموزش 3-1موضوع بند  ی(و نظارت آموزش یابیارزش ،اجرا ی،زیربرنامه ی،طراح

شده توسط مراکز مورد  یطراح یهااستاندارد( یا 1شماره  وستیپ) هیابالغ یموظفند براساس استانداردها ییاجرا

 ییاجرا یهادستگاهدر آموزش  ندیفرا .ندیو استاندارد نما یمستندساز نگری،آموزش و باز ندیفرآ ،تأیید معاونت

 .ردیگیقرار م یزیو مم یمورد بررس معاونتالذکر توسط فوق یدر چارچوب استانداردها

 

  یو اختصاص یمشاغل عموم یهاوزشآم ی( استانداردساز۳ ماده

 یارتقا یهاآموزشموضوع )کارمندان دولت  نظام آموزش 2/2/5مطابق بند  ییاجرا یهادستگاه تمام -1/3

 و یمشاغل طراح ازیمورد ن یستگیشا یخود را بر مبنا اختصاصیمشاغل  یآموزش یموظفند استانداردها ی(،شغل

هر رتبه با کسب سایر شرایط  یهاآموزشکنند که کارمندان پس از طی  بندیطبقهای های شغلی به گونهدر رتبه

 55588/200های شغلی )موضوع بخشنامه شماره در طبقات و رتبه تعریف شده در ضوابط نحوه ارتقای کارمندان

تعیین شده در هر رتبه برای ارتقا  های آموزشیتر ارتقا یابند. گذراندن دورههای باال(، به رتبه27/10/1389مورخ 

 براساسآنها  طی شده و مورد نیاز کارکنان در شناسنامه آموزشی یهاآموزشهای شغلی باالتر، الزامی است. به رتبه

 ردد.گنوع شغل و رتبه مكتسبه درج می

، در صورتی که ( قانون مدیریت خدمات کشوری62به منظور توانمندسازی کارمندان دولت به استناد ماده ) -2/3

ها توسط مرکز ( را کسب نمایند و این شایستگی1/3های تعریف شده شغل )موضوع بند کارمندان شایستگی

ی هادستگاهای( احراز گردد، ها و مجامع علمی و حرفهنت )مراکز، تشكلآموزش و دیگر مراکز مورد تأیید معاو
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های استاندارد آن شغل تطبیق داده و پس از تأیید کمیته های احراز شده را با دورهتوانند شایستگیاجرایی می

 بت نمایند.فرد ث در شناسنامه آموزشی راهبری آموزش

ی اجرایی و دیگر مراکز تخصصی هادستگاهبا همكاری مرکز آموزش و  استاندارد آموزشی مشاغل عمومی -3/3

 شود.می وسط معاونت طراحی، تدوین و ابالغمورد تأیید معاونت، ت

ی هادستگاهتوسط معاونت با همكاری  "الكترونیكی استانداردهای آموزشی مشاغل دولت سامانه" -4/3

ی اجرایی در آن هادستگاهو اختصاصی از سوی معاونت و  اجرایی ایجاد و استانداردهای آموزشی مشاغل عمومی

 گردد.ثبت و بروزرسانی می

کارکنان برای ارتقا  های آموزشیی اجرایی در احتساب دورههادستگاهتحول اداری  هایکمیسیونشوراها و  -5/3

 را با رعایت موارد ذیل اخذ نمایند: های شغلی، باید تأییدیه کمیته راهبری آموزشدر رتبه

 مالک عمل است. های شغلیشغلی و مدیران برای احتساب در ارتقا در رتبه های آموزشیالف( صرفاً دوره

کارمند تعریف  بینی و در شناسنامه آموزشیباید در استاندارد آموزشی شغل پیش های آموزشیب( دوره

 شده باشند.

)به عنوان مجوز  های آموزشی ارائه شده باید شماره و تاریخ تصویب کمیته راهبری آموزشج( گواهینامه

 دوره( داشته باشد.

 های تربیت کارشناسان( طراحی و اجرای برنامه۴ماده 

های شغلی و کاربردی ی اجرایی موظفند به منظور توسعه ظرفیت کارشناسی و بهبود شایستگیهادستگاه -1/4

تصدی شغل  یهاآموزشکارمندان )موضوع  ( نظام آموزش1/5بند ) براساسکارشناسان مشاغل اختصاصی خود، 

های تربیت کارشناسان مشاغل اختصاصی اقدام نموده و پس از (، نسبت به طراحی و تدوین برنامهبدو خدمت

دی شغل )در صورت تغییر برای کارمندان بدو استخدام و بدو تص ها در کمیته راهبری آموزشتصویب برنامه

های تربیت کارشناسان بایستی حداکثر تا پایان سال اول ورود به خدمت افراد و تا شغل( آن را اجرا نمایند. برنامه

 شش ماه اول تصدی شغل جدید اجرا شود.

    ، های آموزشیها، دورههای تربیت کارشناسان مشاغل مواردی مانند: عنوان، هدف، شایستگیبرنامه -2/4

پایان دوره و یا  های یادگیری، مخاطبین، روش ارائه محتوا و نحوه سنجش شایستگی باشد. ارائه گواهینامهفرصت

 های شغلی باالتر کارکنان الزامی است.برنامه یادگیری برای ارتقا به رتبه

ی اجرایی و مرکز هادستگاهتوسط معاونت با همكاری  مومیهای تربیت کارشناسان مشاغل عبرنامه -3/4

 شود.آموزش، طراحی و ابالغ می

ی اجرایی، مرکز آموزش و مراکز و هادستگاهبرعهده  های تربیت کارشناسان مشاغل عمومیاجرای برنامه -4/4

 مؤسسات مورد تأیید معاونت است.

( صرفاً بر عهده مرکز 2/13در حیطه اداری )فهرست بند  جرای برنامه تربیت کارشناسان مشاغل عمومی: اتبصره

 آموزش است.

ی اجرایی و مراکز و مؤسسات مورد تأیید هادستگاههای تربیت مشاغل اختصاصی برعهده اجرای برنامه -5/4

 معاونت است.
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 و تشكیل بانک اطالعات ( تربیت مدرسان5ماده 

کارمندان دولت(،  )موضوع نظام آموزش 30/01/1390مورخ  1834/200بخشنامه شماره  4در اجرای بند  -1/5

ونت موظفند برای ارائه شده توسط معا ی اجرایی و مراکز و مؤسسات آموزشی تأیید صالحیتهادستگاه

دارند استفاده نمایند. برنامه تربیت  تدریس صالحیت کارکنان دولت از مدرسانی که گواهینامه یهاآموزش

و پس از  یمرکز آموزش طراح آنها توسط سیتدر تیو نحوه سنجش صالح یعموم(، شرایط TOT) مدرس

 .شودیابالغ م ییاجرا یهادستگاهتأیید معاونت به 

و مدرسان مشاغل  یی،بر عهده دستگاه اجرا ختصاصیمشاغل ا مدرسان یتخصص تیو صالح طیشرا تأیید -2/5

 یشغل یهادر دوره سیتدر طیموظفند افراد واجد شرا ییاجرا یهادستگاه است. بر عهده مرکز آموزش یعموم

به مرکز  ت مدرسیترب یهادوره یط یبرا ،آموزش یراهبر تهیو پس از تأیید کم ییرا شناسا یمشاغل اختصاص

 کنند. یآموزش معرف

 یآموزش یهادوره ،سسات مورد تأیید معاونتؤمراکز و م و یاستان ی،مل تیآموزش با استفاده از ظرف مرکز -3/5

مدرسان  اطالعات بانکتأییدشده را در  و مشخصات مدرسان کندیو اجرا م یزیررا برنامه( TOT) مدرس تیترب

 کند.یم رهیذخ ،شده تیسسات تأیید صالحؤمراکز و م یی،اجرا یهادستگاهاستفاده در  یبرا

 نید و همچنندار یگریمرتبط با آموزش و مرب یلیمدرک تحص ایو  دیمف سیکه سوابق تدر یافراد :تبصره

از  ،با تأیید مرکز آموزش ،نداهرفتگ یو خارج یاز مراجع معتبر داخل (TOT) مدرس تیترب نامهیکه گواه یکسان

 باشند.یمدرس معاف م تیشرکت در برنامه ترب

و  یماه فرصت دارد تا نسبت به طراح ششبخشنامه حداکثر به مدت  نیابالغ ا خیآموزش از تار مرکز -4/5

مورد  د از مدرساننتوانیممدت این  یط ییاجرا یهادستگاه .اقدام کند مدرس تیترب یآموزش یهابرنامه یاجرا

 آموزش استفاده کنند. یراهبرد تهیتأیید کم

 ساالنه یآموزش یهابرنامه بیو تصو یطراح (6 ماده

 -1834/200موضوع بخشنامه شماره )کارمندان  نظام آموزش (4)ماده  (ب)مطابق بند ند موظف ییاجرا یهادستگاه

آموزش  یرا که در چارچوب اهداف و راهبردها رانیساالنه کارمندان و مد یآموزش یهابرنامه، (30/01/1390

موارد  تیبا رعا ،ردیگیصورت م یو فرد یشغل ی،سازمان لیتحل یمبنابر و  یآموزش یازسنجینکارکنان دولت و 

 بیو به تصو هیبخشنامه ته نیا (2)شماره  وستیپ براساس ندهیسال آ یسال برا بهمن ماه هر انیحداکثر تا پا ،لیذ

 :دستگاه برساند آموزش یراهبر تهیکم

 ؛معاونت یابالغ رانیکارمندان و مد آموزش( رعایت سرانه 1

 تی و کاربردی؛سازمانی، شغلی با رویكرد مهار یهاآموزش( تمرکز بر 2

 ؛و عمومی ، مدیریتیشغلی یهاآموزش( رعایت نسبت 3

 و اختصاصی؛ های تربیت کارشناسان مشاغل عمومی( پیش بینی برنامه4

 ای استانی؛ی اجرایی ملی دارای واحدههادستگاهمتمرکز برای  ریزیبرنامه( 5
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 ی اجراییهادستگاهآموزشی  هایفعالیت( نظارت بر فرآیند و 7ماده 

-ی اجرایی در ابعاد و مؤلفههادستگاهآموزشی  هایفعالیتمعاونت با استفاده از ساز وکارهای نظارتی، برفرآیند و 

نیاز نظارتی را پس از  ها، مستندات و منابع موردی اجرایی موظفند گزارشهادستگاهکند. های زیر نظارت می

 به نحوه مقتضی در اختیار معاونت قرار دهند. تأیید کمیته راهبری آموزش

 های راهبری و اجرایی آموزش؛( تشكیل کمیته1

 ؛آموزشی ( فرآیند نیازسنجی2

 زشی ساالنه؛های آمو( فرآیند طراحی برنامه3

 ؛آموزشی ( پیش بینی و هزینه کرد اعتبارات4

 های آموزشی؛( اجرای برنامه5

 مشاغل اختصاصی؛ مدرسان ( تشكیل بانک اطالعات6

 ( انتخاب مؤسسات و مجریان آموزش؛7

 کارمندان؛ زشی( تنظیم شناسنامه آمو8

 های آموزشی؛( صدور گواهینامه9

 های آموزشی؛برنامه و بررسی اثربخشی ( ارزشیابی10

 ( سایر موارد.11

 ی اجراییهادستگاهآموزش  عملكرد ( ارزشیابی8ماده 

(، عملكرد 30/01/1390مورخ  1834/200کارمندان )موضوع بخشنامه شماره  ( نظام آموزش15استناد ماده ) به

های گیرد و معاونت گزارشی اجرایی به طور ساالنه توسط معاونت مورد ارزیابی قرار میهادستگاهآموزشی 

   نماید. به صورت کلی و دستگاهی تهیه و ارائه میعملكردی از حوزه آموزش کارمندان و مدیران دولت را 

ها، آمار و اطالعات مورد مدیریت آموزش کارکنان، گزارش ی اجرایی موظفند از طریق استقرار سامانههادستگاه

در سطح ملی و استانی به معاونت  های تعیین شده تهیه و پس از تأیید کمیته راهبری آموزششاخص براساسنیاز را 

 ی اجرایی عبارتند از:هادستگاههای کلیدی ارزیابی عملكرد آموزش ارائه کنند. اهم شاخص

 ( شاخص سرانه ساعت آموزش کارمندان و مدیران؛1

 ؛و عمومی ، مدیریتیشغلی یهاآموزش( شاخص نسبت 2

 در آموزش؛ گذاریسرمایه( شاخص 3

 ( شاخص توزیع عادالنه آموزش )ستادی، استانی، کارکنان، مدیران ...(؛4

 آموزشی مورد استفاده )کارگاهی، کالسی، حضوری، غیرحضوری و الكترونیكی(؛ یهاروش( شاخص نسبت 5

 ؛های آموزشی( شاخص میزان اثربخش بودن دوره6

 های آموزشیبرنامه ( سنجش اثربخشی9ماده 

( 3)پیوست شماره « های آموزشیبرنامه نحوه سنجش اثربخشی»ی اجرایی موظفند براساس دستورالعمل هادستگاه

 ها را مورد سنجش قرار دهند و به طور ساالنه گزارش الزم را به معاونت ارائه دهند.ربخشی برنامهمیزان اث
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 ( الزامات نیروی انسانی و بسترهای اجرایی10ماده 

 به منظور تأمین الزامات ساختاری، نیروی انسانی و فراهم نمودن بستر الزم برای عملیاتی شدن نظام آموزش

 ی اجرایی موظفند موارد زیر را رعایت کنند:هادستگاهرمندان، کا

الف( کارمندان شاغل در واحد آموزش و بهسازی باید دارای شغل و پست سازمانی کارشناس آموزش و بهسازی 

 منابع انسانی با شرایط احراز قانونی الزم باشند.

حی و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت ب( معاونت، شغل کارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی را طرا

 کند.مشاغل دولت پیش بینی می بندیطبقهو سرمایه انسانی در طرح 

 ی،منابع انسان یاحراز کارشناس آموزش و بهساز طیاز شرا یدر صورت عدم برخوردار ،کارکنان موجود یبراج( 

 یریادگی یهاو برنامه یآموزش یهاشرکت در دوره قیاز طر یآموزش و بهساز یتخصص یهایستگیکسب شا

 است. یزامال ی(منابع انسان یآموزش و بهساز یاحرفه تیصالح نامهیدارا بودن گواه ) ،مرتبط

 ست.ا یالزام یاستان یسازمان یمصوب در واحدها یکارشناس آموزش با پست سازمان کیحداقل  نییتعد( 

 بودجه و اعتبارات (11 ماده

 براساسمكلفند  ییاجرا یهادستگاه ،یخدمات کشور تیریفصل نهم قانون مد ییاجرا نامهنییآ 3استناد ماده  به

 نییرا تع یمنابع انسان یآموزش و بهساز اعتبارات ،معاونت یابالغ نهسرا یهاو شاخص یساالنه آموزش ریزیبرنامه

 .ندینما ینیبشیدستگاه پ یو در بودجه سنوات

 نوع دوم یآموزش یهانامهیگواه (12 ماده

 موزشدر بند هفتم نظام آ ریاصالحات ز ،نوع دوم یهانامهیگواه یاثربخش شیکردن و افزابه منظور هدفمند

 قیو بخش دوم دستورالعمل نحوه احتساب و تطب( 30/01/1390 -1834/200موضوع بخشنامه شماره )کارمندان 

موضوع بخشنامه شماره )نوع دوم  یهانامهیو صدور گواه دأییت ی،کارمندان دولت و نحوه بررس یهاآموزش

 :ردیگیصورت م( 04/12/1390مورخ  31146/90/200

 -یتخصص نامهیباشد و گواهیم (1)سطح  یپژوهش -یتا سطح تخصص نوع دوم یآموزش نامهیگواه سطوح -1/12

در صورت دارا  نوع دوم نامهیگواه یاعطا .شودیدان دولت حذف مکارمن از نظام آموزش (2)سطح  یپژوهش

طول  دربار  کیالزم صرفاً  طیشرا گریو د (هیبه عنوان مدرک پا) یبا ارزش علم یرسم یلیبودن مدرک تحص

 است. ریهر کارمند امكان پذ یخدمت برا

ابالغ  خیاز تار یپژوهش -یو تخصص یتخصص ی،سطوح مهارت یدر تمام نوع دوم یهانامهیگواه صدور -2/12

 الزم است. ازیو آزمون جامع و کسب حد نصاب امت طیبخشنامه منوط به شرکت افراد واجد شرا نیا

و فرهنگ  یعموم یهاآموزش تواندیم نوع دوم نامهیاخذ گواه یبرا هاآموزشپنجم کل  کی حداکثر -3/12

 .ستینوع دوم قابل احتساب ن یآموزش یهانامهیگواه یبدو استخدام برا یهیتوج یهاآموزش .مصوب باشد

در دستورالعمل  شدهفیمراحل تعرد پس از سیر بای دومنوع  نامهیاخذ گواه یکارمندان برا یپرونده آموزش -4/12

نوع دوم به  یآموزش یهانامهیگواه یكیالكترون سامانه قیدستگاه از طر آموزشراهبری  تهیکم دأییالذکر و تفوق

مرکزآموزش و  ندهینما ،معاونت دهنیمتشكل از نما)سه نفره  تهیتوسط کم یارسال یهاپرونده .معاونت ارسال شود



 75 ■های نظام آموزش کارکنان دولت ها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

آزمون جامع توسط مرکز آموزش  ،دأییو در صورت ت یمستقر در معاونت بررس (مربوط ییدستگاه اجرا ندهینما

شدگان در  رفتهیپذ یوزش براتوسط مرکز آم نوع دوم یآموزش نامهیگواه .شودیاجرا م طیافراد واجد شرا یبرا

صادر شده کارمندان  یآموزش هایگواهینامه عاتاطال .شودیشده صادر م فیتعر یندهایفرآ یآزمون جامع و ط

 .شودیم یدر سامانه مذکور ثبت و نگهدار

 یو مشاغل عموم رانیمد یهاآموزش یاجرا (1۳ ماده

و  تیبرنامه ترب براساسسطوح  یدر تمام یاسیو س یاحرفه رانیمد یهاآموزش یو اجرا ریزیبرنامه -1/13

 یمرکز آموزش موظف است برنامه آموزش .صرفاً به عهده مرکز آموزش است ،مصوب معاونت رانیآموزش مد

و به  میسال بعد تنظ یبرا الاسفند ماه هر س انیحداکثر تا پا هادستگاه یآموزش یازهاین سبراسارا  رانیمد ساالنه

 اعالم کند. ییاجرا یهادستگاه

شامل: )کارشناس و کاردان امور اداری، کارشناس  های آموزشی مشاغل عمومیریزی و اجرای برنامهبرنامه -2/13

کارشناس و کاردان  منشی، ،سینو نیماش ،مسئول دفتر ،نیکارگز ی،امور دفتر یمتصد، و کاردان برنامه و بودجه

منابع  یو کارشناس آموزش و بهساز ریزیبرنامهکارشناس  ی،کارشناس و کاردان امور پژوهش ی،امور آموزش

عهده  برمعاونت  بمصو یزشآمو یبراساس استانداردها یادار یهایبخش توانمند یعموم یهاآموزشو  ی(انسان

بخشنامه  براساسکماکان  (از مشاغل ذکر شده ریبه غ) یمشاغل عموم ریسا یهاآموزش یاجرا است. مرکزآموزش

 شود.یانجام م (کارمندان موضوع نظام آموزش)30/01/1390 مورخ 1834/200 شماره

و مراکز و موسسات مورد  هااستان یی،اجرا یهادستگاه یآموزش یهاتیموزش موظف است از ظرفآ مرکز -3/13

 یمسئول برا یآموزش یهاتیاستفاده از ظرف طینحوه و شرا .استفاده کند هاآموزشاجرای  یمعاونت برا دییتا

   شود.یم یاتیمعاونت عمل دییو پس از تا هیها توسط مرکز آموزش تهبرنامه یاجرا

 مراکز و مؤسسات مجری آموزش و مراکز سنجش تأیید صالحیت (1۴ماده 

های مراکز و مؤسسات آموزشی متقاضی ارائه خدمات اجرا و سنجش آموزش توسط معاونت با استفاده از ظرفیت

، رالعمل نحوه تعیین صالحیتشوند. دستومی ای، تعیین صالحیتهای علمی و حرفهتخصصی و اجرایی تشكل

 شود.شده و ارزیابی و نظارت بر آنها توسط معاونت تهیه و ابالغ می استفاده از مراکز تأیید صالحیت

کارمندان دولت الزامی که به استناد قوانین و مقررات خاص، گذراندن آنها برای  های آموزشیدوره( 15ماده 

 شود، پس از طراحی توسط مراجع مشخص شده در مقررات مذکور و ابالغ آنها توسط معاونت قابل اجرا است.می

 های آموزشیاعزام و یا اعطای مأموریت آموزشی به کارمندان و مدیران برای گذراندن هرگونه دوره (16ماده 

شود، قی )آموزش محور، پژوهش محور و ...( که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل میبلندمدت به هر طری

بوده و ممنوع است. همچنین انتقاد قرارداد آموزشی،  ( قانون مدیریت خدمات کشوری61از مصادیق ماده )

در ازای تربیت  ی با مراکز و مؤسسات آموزش عالیهای آموزشی و پژوهشها، انجام همكاریپژوهشی، تفاهم نامه

 شود، ممنوع است.            کارمندان و مدیران دستگاه که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می
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 (1پیوست شماره )

 
 «ی اجراییهادستگاهاستانداردهای ارزیابی کیفیت فرآیند آموزش در »

 

 همقدم

و  هاسازمانارشد آموزش در های نوظهوری مطرح شده اند که مدیران و مسئولین امروزه عوامل و پدیده

آموزش رهنمون  هایفعالیتراهبردی در چرخه  ریزیبرنامهکسب و کار را به کاربرد نگرش سیستمی و  هایبنگاه

های نوین، تاکید بر نان خود راهبر، فناوریمی سازد این عوامل و پدیده ها عبارتند از جهانی شدن، نیاز به کارک

کیفیت ارزش افزوده دانش، سیستم کاری با عملكرد باال، تغییر در مشاغل و ارتقای مسیر شغلی، شكاف بین آموزش 

 عالی و نیازهای دانشی محیط کسب و کار.

ان نظامی پویا و راهبردی را دو ی اجرایی به عنوهادستگاهعوامل مطرح شده ضرورت توجه به آموزش در 

چندان نموده و نقش آموزش و بهسازی را در پیشبرد اهداف سازمانی افزایش می دهد. عالوه بر تغییر و تحول در 

ماهیت و نقش آموزش در سازمان، کارکرد آن نیز از یاددهی دانش و اطالعات به چرخه تولید و تسهیم دانش 

به کارکنان نیازمند نیست. بلكه باید  ر، کارکرد آموزش صرفاً انتقال دانش و مهارتتغییر یافته است. از این نقطه نظ

ی اجرایی فراهم نمود. بنابراین چرخه هادستگاهبا فراهم نمودن فضای دانشی، زمینه را برای پرورش دانشگران در 

را به خط مشی ها و اهداف سازمانی پیوند  باید عالوه بر توجه به نگرش راهبردی که آموزش هاسازمانآموزش در 

، اجرا ریزیبرنامه، طراحی آموزش،  ، نیازسنجیگذاریمشیخطمی دهد، ارتباط درونی بین فرآیندهای آموزشی )

 هاینظامل در زیر آموزش( را نیز به صورت پویا و موثر حفظ نموده و در نهایت بتواند اثرات متقاب و ارزشیابی

 منابع انسانی سازمانی داشته باشد.

از این رو، براساس مدل ها و الگوهای مختلف آموزش و بهسازی در سازمان، مدل هایی مانند مدل سیستمی 

مربوط به نظام آموزش  هایتورالعملدسو  کارکنان دولت ، نظام آموزشISO10015(، استاندارد ISOآموزش )

می توان چرخه آموزش منابع انسانی در دستگاه اجرایی را پنج فرآیند اصلی در نظر گرفت که در طراحی این 

 فرآیندها باید سه ویژگی زیر در نظر گرفته شود؛

 ـ تعامل و ارتباط با راهبردها و اهداف سازمانی

 ـ تعامل و ارتباط درونی بین فرآیندها

 منابع انسانی هاینظامتعامل و ارتباط بیرونی با  ـ

 

 ی اجراییهادستگاهالف ـ مدل مدیریت کیفیت آموزش 

 ی اجراییهادستگاهآموزش در  ایپایه( اصول و ارزش های 1ماده 

کارمندان  ی اجرایی براساس نظام آموزشهادستگاهمدیریت و راهبری آموزش در  ایپایهاصول و ارزش های 

 عبارتند از :
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 نگرش سیستمی

طراحی شده و استقرار یابد که از یک طرف با الهام از نگرش سیستمی،  ایگونهن باید به زمادر سا نظام آموزش

، طراحی ، نیازسنجیگذاریمشیخطارتباطات و تعامالت درونی و بیرونی بین فرآیندهای آموزشی سازمان شامل 

منابع انسانی  هاینظامبرقرار شود و از سوی دیگر تاثیر آموزش در دیگر  ، اجرا و ارزشیابیریزیبرنامهآموزش، 

 مانند حقوق و دستمزد ارتقاء و انتصاب، ارزشیابی و... مشخص و تعیین شود. 

 نگرش راهبردی

و توانمند آن است فرآیندهای  یافتهتوسعههر سازمان، منابع انسانی  هایمهبرنایكی از عوامل موثر در تحقق اهداف و 

کارمندان و مدیران  هایشایستگی، دانش، نگرش و آموزش و توسعه از جمله رویكردهای اصلی در توسعه مهارت

های برنامهات آموزشی با اهداف و و اقدام هااستراتژیدر سازمان است. این امر از طریق برقراری ارتباط بین اهداف، 

 . شودمیسازی آنها محقق سازمانی و هم راستا

 جامعیت نگری

و فراگیران در آموزش که  کنندگانشرکتجامعیت آموزش را می توان در ابعاد مختلفی چون جامعیت در نوع 

زهای آموزشی منابع انسانی و همچنین مدنظر قراردادن تمامی نیا شودمیشامل تمامی کارمندان و مدیران سازمان 

باشد که ابعاد مختلف جامعیت  ایگونهو اجرای آموزش در محیط سازمانی باید به  ریزیبرنامهدر نظر گرفت. 

آموزشی را در ابعاد و سطوح مختلف سازمان مشاهده  هایبرنامهآموزش در نظر گیرد تا از آن طریق بتوان تاثیر 

 کرد

 پویایی و استمرار

ی اجرایی با توجه به تغییرات و تحوالت در عرصه های مختلف هادستگاهآموزشی در  هایرنامهباقدامات و 

و موارد دیگر، امری است پویا و مستمر که نیازمند به روزآوری و مشارکت همیشگی  سازمانی، محیطی، فناوری

ی به هنگام، کاربری در بدو در طول هاموزشآفراگیران، مدیران و دست اندرکاران است. به عبارت دیگر، ارائه 

سنوات خدمت یک کارمند یا مدیر و در شرایط مختلف باید در فرآیندهای آموزشی مورد توجه و تاکید قرار 

 گیرد. 

 اصل مشارکت

درگیری و مشارکت کارمندان، ذی نفعان، دست اندرکاران و مدیران ارشد و میانی سازمان در فرآیندهای مختلف 

واقعی و هدفمند  ریزیطرحکه عالوه بر  شودمیموجب  و ارزشیابی ، نیازسنجیگذاریسیاستاز جمله آموزش 

، مسئولیت پذیری و حمایت مدیران و کارمندان از اقدامات آموزشی افزایش یابد و در نتیجه تحقق هاآموزش

 یرتر شود. اهداف آموزشی و اثر بخشی آنها امكان پذ

 

 ی اجراییهادستگاه( مدل سیستمی آموزش در 2ماده 

ی اجرایی مبنای تدوین استانداردهای فرآیند آموزش به هادستگاهاجزا و عناصر کلی مدل سیستمی آموزش در 

 شرح زیر است:

 ( آموزشی؛ گذاریسیاست) گذاریمشیخطرهبری و  _
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 ؛آموزشی ـ نیازسنجی

 ؛ـ طراحی آموزشی

 ؛ آموزشی ریزیبرنامهـ 

 ـ مدیریت اجرایی آموزش؛

 ، پایش و بهبود فرآیند آموزشآموزشی ـ ارزشیابی

 موزشی ( آ گذاریسیاست) گذاریمشیخطالف ـ رهبری و 

ی اجرایی است. هادستگاه( آموزش در گذاریسیاست) گذاریمشیخط، ترین فرایندهای نظام آموزشیكی از مهم

یا نادیده گرفته شده یا به نحوی کم رنگ تر دیده  هاسازمانعموماً این بخش از فعالیت آموزش در بسیاری از 

ه چتری است که تمامی فعالیت ها و کارکردهای آموزشی را زیر سایه خود . در حالی که این بخش به مثابشودمی

و  گذاریهدف هایفعالیتآموزشی در دستگاه اجرایی در برگیرنده  گذاریمشیخطهدایت و راهبری می کند. 

ی سازمان وضعیت کلی شایستگی منابع انسانی هااستراتژیکالن آموزش و همچنین تدوین  هایسیاستتعیین 

مان، الزامات و شرایط قانونی و پیرامونی، ماهیت و ویژگی سازمانی و شغلی و همچنین منابع و امكانات سازمانی ساز

 .شودمیتوسط مسئولین آموزش طراحی و تدوین 

 آموزشی ب ـ نیازسنجی

ی اجرایی است. نیازسنجی، فرایند تعیین نوع و مقدار هادستگاهدومین فرایند آموزش در  آموزشی نیازسنجی

آموزشی سازمان باید طی کنند به عبارت دیگر،  هایسیاستآموزشی است که افراد در راستای تحقق اهداف و 

 یی را نیاز دارد. هاشآموزچه کسی چه نوع  شودمیهای مختلف مشخص در این فرایند، براساس تجزیه و تحلیل

نوین،  شامل مشكالت عملكردی، فناوری هاسازمانعموماً در  آموزشی عوامل موثر در تعیین نیاز و نتایج نیازسنجی

های الزم هستند که با نیاز مشتری، طراحی مجدد شغل، قوانین و مقررات جدید، محصول جدید یا فقدان مهارت

آموزشی سازمان، نیازهای آموزشی افراد  هایسیاستتجزیه و تحلیل هریک از آنها و با در نظر گرفتن اهداف و 

. نتیجه کلی فرایند نیازسنجی، تعیین نیازهایی است که باید از طریق آموزش شودمیدر مشاغل مختلف تعیین 

چه کسی باید آموزش ببیند؟ چه نوع آموزشی برای رفع نیاز در داخل یا خارج  برطرف شود. به عبارت دیگر

 توسعه مورد نیاز است یا خیر؟ یهاروشسازمان؟ و نهایتاً آیا آموزش یا دیگر 

  ج ـ طراحی آموزشی

ه بتواند آن نیازها را مرتفع یی کهاآموزشپس از تعیین نیازهای آموزشی سازمان و کارکنان آن ، طراحی و تدوین 

، یک طرح آموزشی شامل تمامی اطالعات موجود در یک دوره آموزشی و گیردمیکنند در اولویت قرار 

 چگونگی اجرای آن است که عبارت اند از :

 ـ تعیین عناوین آموزش1

 ـ سرفصل های آموزشی2

 ـ اهداف آموزش3

 ـ محتوای آموزش4

 شآموز ـ فناوری5
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 ـ روش آموزش6

 کنندگانشرکتـ شرایط 7

 ـ روش ارزشیابی8

 ـ ویژگی مدرسان9

پرورش و آموزش عالی است که         و  متفاوت با نظام آموزش هاسازماناز این جهت در  طراحی آموزشی

 ید از ویژگی های زیر برخوردار باشند.ضمن خدمت با یهاآموزش

 مرتبط با نیاز سازمان شغل و یا کارکنان باشد (1

 و یا نگرش مشخص باشد. کاربردی و انتقال دهنده دانش، مهارت (2

 انگیزه الزم در شرکت کننده برای مشارکت فعال ایجاد کند (3

 قابل کاربرد در محیط واقعی کسب و کار باشد. (4

 و ارتقای عملكرد کارکنان و سازمان قابل مشاهده باشد. وریبهرهآن در  نتایج کاربرد (5

 آموزشی ریزیبرنامهدـ 

، برنامه ای است که در برگیرنده اهداف آموزشی سازمان، فلسفه آموزش، آموزشی ریزیبرنامهحاصل فرآیند 

ی آموزشی ، هااستراتژیبا اهداف و  هاآموزش، انتظارات و اهداف رفتاری ، نحوه ارتباط ی آموزشیهادوره

 آموزشی آموزشی، زمانبندی اجراء منابع مورد نیاز، مالک های ارزشیابی یهاروشدر آموزش،  کنندگانشرکت

 ص به طور بلند مدت ، میان مدت  و کوتاه مدت استبرای مدت زمان خا

 ه ـ مدیریت اجرایی آموزش

 هایبرنامهالزم برای اجرای  هایپشتیبانیآموزشی سازمان، در این مرحله  هایبرنامهپس از طراحی و تدوین 

زش و پس از سه نوع پشتیباتی قبل از آموزش، حین آمو 10015. براساس استاندارد ایزو  شودمیآموزشی فراهم 

 آموزش در فرآیند مدیریت اجرایی ضروری است برخی از این اقدامات پشتیبانی کننده آموزش به شرح زیر است.

 در آموزش کنندگانشرکتـ توجیه دقیق مجری آموزش و 1

 کنندگانشرکتو  ـ ایجاد تعامل بین مدرسان2

 ـ فراهم نمودن ابزار، تجهیزات و مواد آموزشی3

 و کارآموزان و دست اندرکاران آموزش ( فراهم نمودن بازخوردهای به موقع برای مدرسان4

 و پایش و بهبود فرآیند آموزش آموزشی وـ ارزشیابی

و پایش و بهبود فرایند آموزش است که عبارت است از:  آموزشی ، ارزشیابیهاسازمانآخرین فرآیند آموزش در 

نتایج آموزش از طریق مالک ها و استانداردهای از قبل تعیین شده، ارزشیابی آموزشی مشخص  گیریاندازهفرایند 

فزایش سازمان در امر آموزش موجب بهبود عملكرد کارکنان و یاد موجب ا گذاریسرمایهخواهد کرد که آیا 

 .وری و کارآیی سازمان شده استبهره

 .گیردبه طور کلی برای مشخص شدن مسائل زیر صورت می آموزشی ارزشیابی

 گیریشناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه آموزش، تحقق اهداف آموزش، کیفیت محیط یادگیری و انتقال (1

 ، مواد آموزشیمدرسان بندیزمانبرنامه  ارزیابی محتوای برنامه، (2
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 آموزشی  هایبرنامهارزیابی مزایا و هزینه های مالی مترتب  بر  (3

 غیر آموزشی ) باز طراحی شغل ، سیستم گزینش( گذاریسرمایهمقایسه هزینه ها و بهره های آموزشی در مقابل  (4

 ه بازخورد به رهبران آموزش برای بهبود.یندهای آموزش و ارائشناسایی نقاط ضعف و قوت فرآ (5

 ی اجراییهادستگاه( معیارهای اصلی و فرعی ارزیابی کیفیت فرآیند آموزش در ۳ماده 

اه اجرایی و یندهای ششگانه آموزش در دستگیستمی آموزش به منظور استقرار فرآمعیارهای اصلی و فرعی مدل س

 :یندها به شرح زیر استارزیابی کیفیت آن فرآ

 آموزشی گذاریمشیخطـ رهبری و 1یار مع

 کنندمیمتعالی، چشم انداز و ارزش های محوری آموزش و یادگیری منابع انسانی را تعیین  یهاسازمان تعریف:

که  کنندمیی آموزش مبتنی بر نیازها و اهداف کارکنان و سازمان تضمین هااستراتژیو از طریق طراحی و تدوین 

 ی سازمانی است. هااستراتژیآموزشی آنها در چارچوب تحقق چشم انداز و اهداف و  هایفعالیتاقدامات و 

 معیارهای فرعی: 

 جهت گیری استراتژیک آموزش سازمان -

 شواهد مربوط -

 تعیین رسالت، چشم انداز و اهداف آموزش سازمان  -

 ی آموزشی مناسب برای رسیدن به اهدافهااستراتژیتدوین  -

 آموزش سازماننگرش سیستمی به  -

 :شواهد مربوط 

 ـ ایجاد و توسعه فرهنگ یادگیری و توسعه در سازمان

 ـ تعهد مدیران ارشد سازمان به آموزش و توسعه منابع انسانی

 آموزشی هایفعالیتـ مشارکت فعال مدیران در 

 های الزم برای مشارکت کارکنان در آموزشـ فراهم نمودن انگیزه

 آموزشی ـ نیازسنجی2معیار 

ی آموزش و توسعه و ارتقای توانمندی منابع انسانی، هااستراتژیمتعالی برای نیل به اهداف و  یهاسازمان تعریف :

نیازهای آموزشی کارکنان و مدیران خود را در سطوح سه گانه سازمانی، شغلی و فردی تحلیل و اولویت بندی 

 .کنندمی
 

 ارهای فرعی :معی

 ـ تجزیه و تحلیل و تعیین نیازهای سازمانی

 شواهد مربوط

 ـ شناسایی نیازها متناسب با اهداف و استراتزی های سازمان

 توسعه سازمان هایبرنامهشناسایی نیازها متناسب با ـ 

 ـ شناسایی نیازها براساس شرایط محیطی سازمان )قوانین و مقررات، استانداردهاو...(
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 و تحلیل و تعیین نیازهای شغلی ـ تجزیه

 شواهد مربوط :

 مشاغل اختصاصی هایشایستگیـ شناسایی نیازهای آموزشی متناسب با 

 در رتبه های شغلی هاآموزش بندیطبقهتعریف و ـ 

 ـ تجزیه و تحلیل و تعیین نیازهای فردی

 شواهد مربوط:

 موجود و مطلوب کارکنان هایشایستگیـ تعیین اختالف بین 

 کارکنان( تعیین نیاز آموزشی براساس شكاف شایستگی کارکنان )شناسنامه آموزشیـ 

 ـ تجزیه و تحلیل و تعیین نیازهای آموزشی و توسعه ای مدیران

 شواهد مربوط :

 تخصصی مدیران سازمان در سطوح مختلف هایشایستگیتحلیل و تعیین ـ 

 سعه ای مدیران تخصصیتعیین نیازهای آموزشی و توـ 

 از تحلیل نیازها.به روز آوری و بـ 

 یآموزش یطراح -۳معیار

 یآموزش هاطرح ،یمنابع انسان یآموزش یازهایبه منظور برطرف کردن حداکثر ن یمتعال یهاسازمان :فیتعر

مورد نظر در  راتییتا تغ دکنیشغل فراهم م یشغل و متصد ،سازمان ازیبه روز و متناسب ن ،یکاربرد

 شود. جادیپس از اتمام آموزش ا رانیو فراگ کنندگانشرکت

 ی:فرع یارهایمع

 :شود تیرعا یآموزش یهادوره یدر طراح معیارهای زیر باید

 عنوان و اهداف آموزش  -

 :شواهد مربوط

 ؛ازین براساسعنوان آموزش  نییتع -

 ؛مورد انتظار جیآموزش و نتا یو رفتار یاهداف کل فیتعر -

 در آموزش کنندگانشرکت -

 :مربوط شواهد

 ؛کنندگانشرکتمشاغل  نییتع -

 ؛کنندگانشرکت یتجربه کار نییتع -

 ؛کنندگانشرکتشرایط تحصیلی  نییتع -

 ؛ازین شیکنندگان و پشرکت یرفتار ورود نییتع -

 آموزش (سرفصل) یمحتوا 
 :شواهد مربوط 

 ؛ازین براساس یآموزش یسرفصل ها یاحطر -
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 ؛یریادگی یهاگام نییو تع یآموزش هایسرفصل یبندطبقه -

 متناسب با سرفصل ها یمواد آموزش نیو تدو یطراح -

 ؛یریادگیتحقق اهداف  یبرا ازیمورد ن یآموزش کو کم یمسائل آموزش نییتع -

  یابیروش آموزش و ارزش -
 :شواهد مربوط

 ؛روش ارائه آموزش نییتع -

 ؛یریادگیتحقق اهداف  زانیآزمون سنجش م یطراح -

 یآموزش ریزیبرنامه  -۴معیار 

مدت و بلند  انیکوتاه مدت م یزمان اسیرا در مق یمنابع انسان یآموزش یهابرنامه یمتعال یهاسازمان :فیتعر

 .دنکنیم یطراح یها و منابع و امكانات سازمان تیاولو ،یآموزش یهااستراتژیاهداف و  براساسمدت 

  ی:فرع یهااریمع 
  برنامه جامع آموزش سازمان -

 :شواهد مربوط

 ؛یشغل ریمس براساس یمشاغل است اختصاص موزشاستاندارد آ نیتدو -

 ؛در سطوح مختلف رانیمد یاستاندارد آموزش تخصص نیتدو -

 ؛سازمان یعموم استاندارد آموزش نیتدو -

 برنامه ساالنه آموزش سازمان -

 :شواهد مربوط 

 ؛كسالیکارکنان در طول  ازیمورد ن یهاآموزش نییتع -

 ؛آموزش یاجرا یبرنامه زمانبند نییتع -

 ؛آموزش یاجرا ازیمظلومان و منابع مورد ن نییتع -

 ؛آنها طیآموزش و شرا یمجر نییتع -

 ؛هاآموزش سانمدر طیشرا نییتع -

 .هاآموزششرکت در  تیفینحوه و ک نییتع -

 آموزش ییاجرا تیریمد -5 اریمع

 یهااثربخش برنامه یاجرا یمناسب برا یآموزش یهاروشامكانات و منابع و  ،یمتعال یهاسازمان :فیتعر

  .ندنکیفراهم مموثر را  یاجرا یها هیها و رو ستمیشده با استفاده از س نیتدو یآموزش

 

 ی:فرع یهامعیار

 آموزش سازمان یسازمانده -

 شواهد مربوط:
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 ؛آموزش ییو اجرا یراهبر تهیاستقرار کم -

 (؛استانو استاد  )در آموزش یواحد آموزش متناسب با نوع سازمانده ناسبساختار م -

 ؛در واحد آموزش ازیمورد ن یو توسعه منابع انسان یریبه کارگ -

 .و کارکنان واحد آموزش هاربخشیز نیمناسب بکار  میتقس -

 آموزش یکار یهاروشو  ندهایفرا -

 شواهد مربوط:

 ؛یآموزش یازسنجین ندیو استقرار فرآ یطراح -

 ؛سازمان یآموزش یزیرو برنامه یطراح ندیو استقرار فرآ یطراح -

 .سازمان یآموزش یابینظارت و ارزش ندیو استقرار فرا یطراح -

  آموزش سازمان تیریمد ستمیس -

 :شواهد مربوط

 ؛یا انهیآموزش به صورت را تیریمد ستمیو استقرار س یطراح -

 ؛آموزش ازیمورد ن یاطالعات یبانک ها رارو استق یطراح -

 سازمان. رانیکارکنان و مد یشناسنامه آموزش نیو تدو یطراح -

  و بهبود آموزش شیآموزش و پا یابیارزش -6معیار 
 هایبرنامه ،یآموزش یهادوره ،کنندگانشرکتشماره  یفیو ک یدر ابعاد کم یمتعال یهاسازمان :فیتعر

آن را  جیقرارداد و نتا شیو پا یابیمورد ارزش یو سازمان یفرد یعملكرد جیو نتا یآموزش یندهایفرا ،یموزشآ

 .دهندیآموزش ارائه م هبرانبه ر یآموزش یها میاتخاذ تصم یبرا

 :یفرع یارهایمع 

  یریادگیانتقال  -

 :شواهد مربوط

 ؛کار طیدر مح شانیبرد آموخته هاکار یبرا رانیدر فراگ زشیانگ جادیا -

 ؛در سازمان یریادگیانتقال مناسب  وج جادیا -

 ؛ها افتهیکاربرد  یو همكاران برا تیریمد تیحما -

 فراهم نمودن فرصت کاربرد. 

 در سطوح چهارگانه آموزشی ارزشیابی -

 شواهد مربوط:

 ؛رانیواکنش فراگ نییتع یبرا یابیارزش -

 ؛رانیفراگ یریادگی زانیم نییتع یبرا یابیارزش -

 دی؛آموزش عملكرد فر ریتاث زانیمبرای تعیین  ارزشیابی -

 ؛یدر تحقق اهداف سازمان یاثرگذار زانیم نییتع یبرا یابیارزش -
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 آموزش یکم یابیارز -

 :مربوط شواهد

 ؛در آموزش یگذارهیسرما زانیم -

 ؛رانیکارمندان و مد رانه آموزشس -

  آموزش ندیبهبود فرا ،شیپا -

 :شواهد مربوط

 ؛آموزش انینظارت و مجر -

 ؛عملكرد مدرسان بر نحوهنظارت  -

 ؛آموزشضوابط و مقررات  حیصح ینظارت بر اجرا -

 .شده ینیب شیپ ینظارت بر تدارک منابع و امكانات آموزش -

 ییاجرا یهادستگاهآموزش  تیفیک یرونیو ب یدرون یابیارزفرآیند  -ب

 (،3ماده ) یو فرع یاصل یارهایآموزش و مع یستمیمدل س براساسموظفند  ییاجرا یهادستگاه -۴ ماده

آموزش  یابیپرسشنامه ارز براساسآموزش را  ندیفرا تیفیک یساختار آموزش و به طور کل ،ییاجرا یندهایفرآ

 .دهند مو اصالحات الزم را انجا ییقرار داده و نقاط قابل بهبود را شناسا یابیمورد ارز

 یابیپرسشنامه ارز براساس ،و انجام اصالحات الزم ییاجرا یهادستگاه یابیخود ارزمعاونت پس از  -5ماده 

 تیرعا زانیقرار داده و م یرونیب یابیرا مورد ارز هادستگاهدر  یآموزش یندهایفرآ ،آموزش ندیفرآ تیفیک

 .کندیآموزش آنها را مشخص م یاستانداردها

مورد  یاو حرفه یعلم یهامراکز و تشكل یبا همكار جمهورسیرئ یانسان هیو سرما تیریمعاونت مد -6ماده 

 .کندیم یمعرف یابیوب را پس از ارزمطل تیفیبا ک ییجا یهر سال دستگاه ،معاونت دییتا

 

 ییاجرا یهادستگاهآموزش در  یو فرع یاصل یارهایمع یابینامه ارزپرسشنامه 

آموزش و  یستمیمدل س براساسپرسشنامه  ییاجرا یهادستگاهآموزش  یهاندیفرآ تیفیک یابیبه منظور ارز 

پرسش دارد  70پرسشنامه  نیا .شده است یه طراحکه در مورد حادثه ارائه شد یو فرع یاصل یارهایو مع ندهایفرآ

 4 ازیامت اسیمق کی یپرسشنامه دارا ،نیعالوه بر ا .دنچند پرسش دار ایحداقل دو  یفرع یاز محورها کی رو ه

 .دهدیکامل نشان م شرفتهیآموزش را از نقطه عدم اقدام تا پ یتعال زانیاست که م ای درجه
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 ی اجراییهادستگاهرآیند آموزش در پرسشنامه ارزیابی کیفیت ف
 Aپیشرفت کامل:                Bپیشرفت قابل مالحظه:            Cپیشرفت جزئی:              Dعدم اقدام: 

        0        33             67        100 

 آموزشی گذاریمشیخطمعیار اصلی: رهبری و 

 D C B A وزش سازمانمعیار فرعی: جهت گیری استراتژیک آم

     ؟و مستند شده است فیاهداف آموزش سازمان تعر: آیا رسالت، چشم انداز و 1سوال

     ؟اندشده دوینو ت یبه اهداف طراح دنیرس یبرا یآموزش یهااستراتژی ایآ: 2سوال 

     به آموزش سازمان یستمینگرش س عی:فر اریمع

     ؟برقرار شده است یستمیرتباط سا یآموزش یندهایفرا نیب ایآ: 3سوال 

     ؟وجود دارد ییسازمان ارتباط و همسو یمنابع انسان هاینظام ریبا سا نظام آموزش نیب ای: 4سوال 

     و تعهد با آموزش و توسعه یریادگیفرهنگ  :یفرع اریمع

دست اندرکاران آموزش  و آیاود است و توسعه در سازمان مشه یریادگی یتا چه حد فرهنگ: 5سوال 

 ؟توسعه آن هستند ددرصد

    

     ؟تعهد دارند یریادگیارشد سازمان با آموزش و  رانیمد ایآ: 6سوال

     آموزشی مشارکت دارند؟ هایفعالیت: آیا مدیران بخشهای مختلف سازمان در 7سوال 

     آموزشی معیار اصلی: نیازسنجی

     معیار فرعی: تجزیه و تحلیل و تعیین نیازهای سازمانی

آن،  براساسی سازمان برای تعیین نیازهای آموزشی تحلیل شده و هااستراتژی: آیا اهداف و 8سوال 

 نیازهای سازمانی آموزش تعریف شده اند؟

    

     اند؟تعیین نیازهای آموزشی تحلیل و بررسی شده توسعه و تحول سازمان برای هایبرنامه: آیا 9سوال 

     معیار فرعی: تجزیه و تحلیل نیازهای شغلی

     مورد نیاز مشاغل سازمان تعریف و تدوین شده اند؟ هایشایستگی: آیا 10سوال 

     اند؟شغلی تحلیل و تعیین شده هایشایستگی: آیا نیازهای آموزشی متناسب با 11سوال 

     اند؟و مشخص شده بندیطبقه: آیا نیازهای آموزشی مشاغل در رتبه های شغلی 12ل سوا

     معیار فرعی: تجزیه و تحلیل نیازهای فردی

     : آیا اختالف بین شایستگی موجود و مطلوب کارکنان مورد شناسایی قرار گرفته اند؟13سوال 

     اند؟تالف شایستگی شناسایی شده تعیین شدهاخ براساس: آیا نیازهای آموزشی کارکنان 14سوال 

     معیار فرعی: تجزیه و تحلیل و تعیین نیازهای آموزش و توسعه مدیران

     اند؟: آیا شایستگیهای تخصصی مدیران سازمان در سطوح مختلف تعیین شده15سوال 

     اند؟: آیا نیازهای آموزشی تخصصی مدیران در سطوح مختلف تعیین شده16سوال 

: آیا نیازهای آموزشی در ابعاد سازمانی، شغلی و فردی به طور مقتضی و مستمر مورد بازنگری 17سوال 

 قرار میگیرند؟

    

     معیار اصلی: طراحی آموزشی

     ؟شده اند فیو تعر ییشناسا یآموزش یازهایبا نمتناسب  هاآموزش: آیا عناوین 18سوال 

     ؟شدند فیتعر هاآموزشاز  کیهر  یو رفتار یاهداف کل ایآ: 19سوال 

     در آموزش کنندگانشرکت :یفرع اریمع

     ؟مشخص شده است کنندگانشرکتآموزش و مشاغل  نیارتباط ب: آیا 20سوال 
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ده مشخص ش تعییندر آموزش و متناسب با نوع آموزش  کنندگانشرکت یکارتجربه ایآ: 21سوال 

 ؟است

    

     ؟شده است فیو تعر ینیبشیپ هاآموزش: آیا شرایط پیش نیاز برای شرکت در 22سوال 

     برای ورود به آموزش تعیین شده است؟ کنندگانشرکت: آیا نوع رفتار ورودی 23سوال 

     حتوی آموزش )سرفصل(ممعیار فرعی: 

     اند؟با نیازهای آموزشی بوده و مستند شده ها متناسبآموزشی دوره هایسرفصل: آیا 24سوال 

     تعیین شده اند؟ هاآموزشهای یادگیری شده و گام بندیطبقهآموزشی،  هایسرفصل: آیا 25سوال 

     آموزشی طراحی و تدوین شده است؟ هایسرفصل: آیا مواد آموزشی متناسب با 26سوال 

 هایبرنامهمورد نیاز برای تحقق اهداف یادگیری در  : آیا وسایل آموزشی و کمک آموزشی27سوال 

 آموزشی پیش بینی و تعریف شده اند؟

    

     معیار فرعی: روش آموزش و ارزشیابی

-طراحی شده هاآموزشآموزشی  هایسرفصل: آیا روش ارائه آموزش متناسب با اهداف و 28سوال 

 اند؟

    

طراحی شده  هاآموزشجش میزان تحقق اهداف یادگیری برای هر یک از : آیا آزمون سن29سوال 

 است؟

    

      یآموزش ریزیبرنامهمعیار اصلی: 

     برنامه جامع آموزش ی:فرع اریمع

     ؟دصورت مداوم و مستند وجود داربه یاستاندارد آموزش سازمان یمشاغل اختصاص یبرا ایآ: 30سوال 

     ؟شده است یسازمان در سطوح مختلف طراح رانیمد یبرا یاستاندارد آموزش ایآ: 31سوال 

     ؟شده اند نیسازمان مستند و تدو ازیمورد ن یعموم یهاآموزش ایآ: 32سوال 

     یبرنامه ساالنه آموزش سازمان ی:فرع اریمع

 نییو تع یازسنجیبرنامه ن کیکارکنان به طور ساالنه در قالب  ازیمورد ن یهاآموزش ایآ: 33سوال 

 ؟شوندیم

    

     ؟شودیم نییو تع ینیبشیآموزش و پ یاجرا یبرنامه زمانبند ایآ: 34سوال 

     ؟و مشخص شده است ینیبشیآموزش ساالنه سازمان پ ازیملزومات و منابع مورد ن ایآ: 35سوال 

     ؟شده اند نییشده تع ینیب شیپ یهاآموزش یآنها برا طیشرا: آیا مجریان آموزش و 36سوال 

     ؟شده اند نییمشخص و تع هاآموزشنوع  براساس هاآموزش مدرسان طیشرا ای: آ37سوال 

      ییاجرا تیریمد ی:اصل اریمع

     سازمان یآموزش یسازمانده ی:فرع اریمع

مناسب در ستاد  یساختار سازمان ،هاآموزشسازمان و نوع  یانسان یرویمتناسب با حجم ن ایآ: 39 سوال

 ؟است افتهیشده و استقرار  یواحد آموزش طراح یبرا هااستان

    

     ؟شده است یاتیو عمل لیتشك هااستانآموزش در ستاد  ییو اجرا یراهبرد یهاتهیکم ایآ: 40سوال 

     ؟شوند یواحد آموزش به کار گرفته و توسعه داده م فیمتناسب با وظا ینابع انسانم ایآ: 41سوال 

 فیکار مشخص و تعر میمختلف و مشاغل مختلف واحد آموزش تقس یهابخش نیب ایآ: 42سوال 

 ؟شده وجود دارد

    

     کاری آموزش یهاروشمعیار فرعی: فرآیندها و 

و  یواحد ،یدر سطوح فرد ،آموزش یبه روزآور ،ساالنه) یآموزش یازسنجین ندیفرا ایآ: 43سوال 

  ؟و مستند شده است یطراح (سازمان یسازمان
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د و مستن یسازمان طراح طیسازمان متناسب با شرا یآموزش ریزیبرنامهو  یطراح ندیفرآ ایآ: 44سوال 

 ؟شده است

    

     ؟و مستند شده است فیآموزش سازمان تعر یابینظارت و ارزش ندیفرا ایا: 45سوال 

     آموزش سازمان تیریمد ستمیس ی:فرع اریمع

     ؟است افتهیو استقرار  یطراح یا انهیآموزش به صورت را تیریمد ستمیس ایآ: 46سوال 

     ؟اند افتهیو استقرار  یطراح یآموزش ندیفرا ازیمورد ن یاطالعات یهابانک: آیا 47سوال 

     ؟شده است لیو تكم یطراح یآموزش شناسنامه آموزش رانیکارکنان و مد یتمام یبرا ایآ: 48سوال 

     یریادگیانتقال  ی:فرعمعیار 

     ؟کار برخوردارند طیدر مح شانیکاربرد آموخته ها یالزم برا زهیاز انگ رانیفراگ ایآ: 49سوال 

     ؟در سازمان وجود دارد شانیها افتهیکاربرد  یو همكاران برا رانیالزم توسط مد تیحما ایآ: 50سوال 

در  کنندگانشرکت یکار برا طیدر مح یآموزش یها افتهیکاربرد  یفرصت الزم برا ایآ: 51سوال 

 ؟است فراهمآموزش 

    

     و بهبود آموزش شیآموزش پا یابیارزش ی:اصل اریعم

     جینتا یابیسطوح ارزش ی:فرع اریمع

صورت  یابیارزش یآموزش هایفعالیتبه آموزش و  رانیواکنش فراگ نییتع یبرا ایآ: 52سوال 

 ؟گیردمی

    

     ؟گیردمیصورت  یابیدر آموزش ارزش رانیفراگ یریادگی زانیم نییتع یبرا ایآ: 53سوال 

     گیرد؟صورت می : آیا برای تعیین تأثیر آموزش در عملكرد فردی فراگیران ارزشیابی54سوال 

     گیرد؟صورت می حقق اهداف سازمانی ارزشیابیدر ت هاآموزش: آیا برای تعیین میزان تأثیر 55سوال 

     معیار فرعی: ارزیابی کمی آموزش

     : آیا نظارت در حین اجرا بر فعالیت و عملكرد مجریان آموزش وجود دارد؟58سوال 

     گیرد؟: آیا بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات آموزشی نظارت صورت می59سوال 

     گیرد؟: آیا بر نحوه تدارک منابع و امكانات آموزشی پیش بینی شده نظارت صورت می60سوال 
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 (2پیوست شماره )

 

 «ی اجراییهادستگاه آموزشی ساالنه هایبرنامهدستورالعمل تهیه و تصویب »

ها برنامه یدولت و متناسب ساز رانیکارمندان و مد یآموزش هایبرنامهاثربخش  تیریو مد ریزیبرنامهبه منظور 

 ساالنه یآموزش هایبرنامه هیمشخصات کل ییاجرا یهادستگاهاست  یضرور ،دستگاه و کارمندان یواقع یازهایبا ن

الف، ب، " یدرخواست شده در فرم ها ییهاداده یبنابر م و ریز یندهایالزامات و فرا براساسکارمندان خود را 

 یراهبر تهیکم دییرا پس از تا (یو استان یستاد)مصوب  النهآموزش سا یهااز برنامه یاو نسخه لیتكم "ج و د

 ند:یمعاونت ارسال نما به ،و آموزش دستگاه نیباالتر یبا امضا آموزش

 ات( الزام1ماده 

 ؛یو عموم یتیریمد ،یو اختصاص یمشاغل عموم یهاآموزشنسبت  : رعایت1/1

 ؛یو کاربرد یمهارت كردیبا رو یو شغل یسازمان یهاآموزش: تمرکز بر1/2

 ؛تیکم یبه جا یآموزش یهادورهو اثربخش بودن  تیفیبر ک تمرکز: 1/3

 یابالغ یآموزش هایبرنامه گریکارشناسان و د ،رانیمد تیترب هاطرحمربوط به  یآموزش یهابرنامه ینیب شیپ: 1/4

 ؛معاونت

 ؛یتیریشغل و مد یعموم ،بدو استخدام یهیتوج یآموزش یهادورهها و برنامه کیتفك و هیته: 1/5

 یبلند مدت و اعطا یهادوره یکه اجرا یآموزش یها هرگونه مجموعه دوره و پودمان یبرگزار تیممنوع: 1/6

 .دینما تآنها را به ذهن مبادر یاز رو یورزش استخدام یهانامهیگواه

 یساعت برا 40و  رانیمد یبرا ساعت 60) رانیکارمندان و مد یشده برا ینیبشیپ آموزش : رعایت سرانه1/7

 :ریروش ز براساس (کارمندان

از سوره ها در تعداد  کیساعت هر  زانیم یهامجموعه حاصل ضرب :ساعت آموزش -محاسبه نفر نحوه -

 .دوره کنندگانشرکت

تعداد کل  میکارکنان تقس یآموزش یهادورهساعت  -مجموعه نفر :کارکنان حوه محاسبه سرانه آموزشن -

 .کارکنان

بر تعداد کل  میتقس نرایمد یآموزش یهادورهساعت  -مجموعه نفر :رانیمد محاسبه سرانه آموزش نحوه -

 رانیمد

 ساالنه یآموزش یازسنجین( فرآیند 2ماده 

 یآموزش یراهبردها ،آموزش کارمندان دولت یاهداف و راهبردها براساس موظفند اجرایی یهادستگاه: 2/1

 یو بررس یشغل یو استانداردها هایستگیشا ،یسازمان یهالیبر تحل ینمبت یازسنجیدستگاه و انجام ن یمنابع انسان

 ییرا شناسا رانیکارمندان و مد ازیساالنه مورد ن یآموزش یهادوره ،آموزش کارمندان شناسنامه و بانک اطالعات

 .کنند
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ها به صورت دوره یاجرا ییایو مشخص شدن قلمرو جغراف یفرد یجازسنین یشده را برا ییشناسای هادوره: 2/2

 اعالم کنند. (سرپرستان و کارمندان ،رانیمد) یاستان یمختلف دستگاه و واحدها یبه واحدها یو استان یستاد ،یمل

 .خواهد شد لیتكم« د»فرم  یآموزش یهادوره یبندتیساالنه کارمندان و اولو یواقع ازین ییاز شناسا پس: 2/3

 فرم ها لینحوه تكم (۳ ماده

 :کنند لیتكم ریرا به شرح ز وستیپ هایفرمها و اقدامات مذکور  استیس براساسموظفند  هادستگاه

 یتیریشغل و مد ،یعموم ،بدو استخدام یهیتوج یهادوره ،کیبه تفك «د» فرم براساس االف و ب ر هایفرم: 3/1

 .کنند لیتكم

 بدو استخدام یهیتوج یهادوره -3/1/1

برنامه  براساس (کارمندان دولت بخش چهارم نظام آموزش 5-1موضوع بند ) یهیتوج یهادورهآموزش  ساعات

 یدیجد یرویکه دستگاه ن یراداف .خواهد بود( 20/10/1390-26680/200بخشنامه شماره )معاونت  یابالغ

 هرا در برنامه ساالن یهیتوج یآموزش یهادوره دیبا ،را دارد دیجد یروهایبرنامه استخدام ن ای ،استخدام کرده است

 .کند ینیب شیپ

 یآموزش شغلهای دوره -3/1/2

 یصاصمشاغل اخت یآموزشی هادوره( 3/1/2/1

 (کارمندان دولت بخش چهارم نظام آموزش 5ماده  2/5موضوع بند ) یشغل یآموزش یهادوره نیو عناو ساعات -

 دییکه به تا ییدستگاه اجرا یمشاغل اختصاص یآموزش یهادوره نیها استانداردها و عناو یستگیشا براساس دیبا

 شود. نییاست تع دهیرس ییدستگاه اجرا یو توانمندساز آموزش یراهبر تهیکم

 یمشاغل عموم یآموزش یهادوره( 3/1/2/2

شده  نییساعت تع زانیو م نیاستاندارد ها و عناو ساسبرا یمشاغل عموم یآموزش یهادوره نیو عناو ساعات -

 ،خود فعالیت تیبنا به ضرورت و ماه توانندیم ییدستگاه اجرا .معاونت خواهد بود یابالغ یآموزش یگروه ها

ه ساالنه در برنام ینیب شیاز پ پسو  یطراح« د»را در قالب فرم  یمشاغل عموم ازیمورد ن یلیتكم یآموزش یهادوره

 .اجرا کنند آموزش یراهبر تهیکم دییو تا

آن دسته از  ازیآموزش مورد ن یهادورهو  استانداردها نیو تدو یتوانند نسبت به طراح یمی اجرایی هادستگاه

 یراهبر تهیکم دییاقدام و پس از تا« د»در قالب فرم  ،معاونت اعالم نشده است یکه هنوز از سو یمشاغل عموم

 .ندینما ینیبشیآموزش ساالنه پ یهادر برنامه یو توانمندساز آموزش

 یعموم یآموزش یهادوره -3/1/3

بر  (اطالعات یو فناور یادار یهایتوانمند ،یاجتماع -یفرهنگ) یعموم یآموزش یهادوره نیو عناوساعات  -

 یهادوره یو برگزار ینیبشیپ است.معاونت  یاعالم شده از سو یهادورهو ساعات  نیاستاندارد ها و عناو یمبنا

 یاز سو ،کشور یرسم یعال جعمرا ماتیها و تصم نامهتصویب ،یقانون فیکه به استناد تكال یمعمو یآموزش

 .است تیگردد در اولو یو ابالغ م یطراح تیریمعاونت مد
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 رانیمد یآموزش یهادوره -3/1/4

 (کارمندان دولت بخش چهارم نظام آموزش 5ماده  4/5موضوع بند ) رانیمد یهاآموزش ساعات و عناوین -

 موضوع بخشنامه شماره) «رانیو آموزش مد تیو برنامه ترب سامانه»ساعات  زانیو م نیعناو ،استانداردها براساس

 یهادوره یو اجرا یدرخواست طراح جراییا یهادستگاهچنانچه  .خواهد بود (32664/90/200-15/12/1390

مشخصات آنها در  دیبا ،خود را در چارچوب نظام آموزش کارکنان را داشته باشند رانیمد ژهیو یاقتصاد یشغل

 .برسد آموزش یراهبر تهیکم دییتابه « د» فرم  قالب

 فرم براساسو صاءاح «الف» هایفرم یهاداده یرا بر مبناخود  یاستان یواحدها سهم ییدستگاه اجرا ستاد -3/2

 ساالنه یآموزش هایبرنامهنسخه از  کیموظفند  یاستان یواحدها .کندیخود اعالم م یاستان یبه واحدها« ب»

 .ندیاستان ارسال نما یستاندارا ینو منابع انسا تیریبه معاونت توسعه مد یزیربرنامه یکارمندان خود را برا

 :ستین یضرور «ب»و  «الف» هایفرمدر  ریز یدر حوزه ها یآموزش یها ها و پودماندوره ینیبشیپ -3/3

حاصل از  اتیبه صورت محدود و بنا به مقتض ،ت خاصکه بنا به ضرور یآموزش یها پودمان ای هادوره: 3/3/1

از کارکنان  یمجموعه ا یاستان برا یکارگروه تحول ادار ایو  یفن یو مقررات توسط شورا نیها و قوانبرنامه

 یاجرا تهیکم نییاز اجرا به تع قبل دیمورد آنها با نیا یول ،شودیو اجرا م یزیراستان برنامه ییاجرا یهادستگاه

 برسد. یاستان یش واحدهاآموز

 .است نشیگز یعال اتیآنها با ه یاجرا تیکه مسئول نشیگز یآموزش یها پودمان ایو  هادوره: 3/3/2

 .آموزش خارج از کشور یهادورهها و  بورس: 3/3/3

ها با سازمان آن یو اجرا ریزیبرنامه تیمسئولشغل مأمور حراست که  یآموزش هایپودمانیا  هادوره: 3/3/4

 .حراست کل کشور وزارت اطالعات است

وزارت بهداشت  یکه مجوز آنها توسط دفتر آموزش مداوم جامعه پزشك یآموزش هایپودمانیا  هادوره: 3/3/5

 شود.یوزارتخانه صادر م نیدر ا ربطذیشاغالن  یبرا یدرمان و آموزش پزشك
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 سال ........................ دستگاه اجرایی ................................. ی آموزشیهادوره( عناوین فرم الف

ی هادورهعناوین 

 آموزشی

میزان 

 ساعت

 نوع دوره
 

 

تعداد 

 کنندگانشرکت

 کنندگانشرکت
یی قلمرو جغرافیا مجری

 هادورهاجرای 

  نحوه اجرا

 

زمان اجرای 

 هادوره

لی
شغ

تی 
یری

مد
 

 

 کارکنان
 مدیران

درون 

 سازمانی

برون 

 سپاری
 استان ستاد

ی
ور

ض
ح

ی 
ور

ض
 ح

غیر
 

  

مشاغل 

 عمومی

مشاغل 

 اختصاصی
 اختصاصی مشترک

  

ایه
ی پ

ه ا
حرف

 

 می
ی

ه ا
حرف

ی
ان

شد 
 ار

ی
ه ا

حرف
 

ی
اس

سی
 

    

                

                

                

                

                

                

                

 
 مقام مسئول آموزش(:                 نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور:تأیید کننده )باالترین                                                تهیه کننده )واحد مسئول آموزش کارکندان(:

 نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی                                                                          نام و نام خانوادگی               

 امضا   پست سازمانی                پست سازمانی                    

 امضا                      امضا                          

 

 .......................................سال ........................ دستگاه اجرایی ................................. استان  ی آموزشیهادوره( عناوین فرم ب
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ی هادورهعناوین 

 آموزشی

میزان 

 ساعت

 نوع دوره
 

 

تعداد 

 کنندگانشرکت

 مجری کنندگانشرکت
قلمرو جغرافیایی 

 هادورهاجرای 
 نحوه اجرا

 

 

زمان اجرای 

لی هادوره
شغ

تی 
یری

مد
 

 

 کارکنان
 مدیران

درون 

 سازمانی

برون 

 سپاری
 استان ستاد

ی
ور

ض
ح

ی 
ور

ض
 ح

غیر
 

  
مشاغل 

 عمومی

مشاغل 

 اختصاصی
   اختصاصی مشترک

ایه
ی پ

ه ا
حرف

ی 
میان

ی 
ه ا

حرف
شد 

 ار
ی

ه ا
حرف

 

ی
اس

سی
 

    

                

                

                

                

                

                

                

 
 تأیید کننده )باالترین مقام مسئول آموزش(:                 نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور:                                               تهیه کننده )واحد مسئول آموزش کارکندان(:

 نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی                                                                          نام و نام خانوادگی               

 امضا   پست سازمانی                پست سازمانی                    

 امضا                      امضا                          

  



 93 ■های نظام آموزش کارکنان دولت ها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 سال ........................ دستگاه اجرایی ................................. استان ....................................... ی آموزشیهادوره( عناوین جفرم 

ی هادورهعناوین 

 آموزشی

میزان 

 تساع

 نوع دوره
 

 

تعداد 

 کنندگانشرکت

 مجری کنندگانشرکت
قلمرو جغرافیایی 

 هادورهاجرای 
 نحوه اجرا

 

 

زمان اجرای 

لی هادوره
شغ

تی 
یری

مد
 

 

 کارکنان
 مدیران

درون 

 سازمانی

برون 

 سپاری
 استان ستاد

ی
ور

ض
ح

ی 
ور

ض
 ح

غیر
 

  
مشاغل 

 عمومی

مشاغل 

 اختصاصی
   اختصاصی مشترک

ایه
ی پ

ه ا
حرف

ی 
میان

ی 
ه ا

حرف
شد 

 ار
ی

ه ا
حرف

 

ی
اس

سی
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 مشخصات دوره آموزشی« د»فرم 

 عنوان دوره آموزشی:

 نوع دوره

 توجیهی

بدو 

تصدی 

 شغل

 مدیریتی شغلی میعمو

 اهداف کلی آموزش:

 اهداف آموزشی رفتاری/ عملكردی:

 ☐اختیاری        ☐نوع آموزش: الزامی  مدت آموزش به ساعت: ................. نظری:                   عملی:

 آموزشی: هایسرفصل

 :کنندگانشرکت رشته تحصیلی :کنندگانشرکتمقطع تحصیلی 

 رتبه شغلی: :کنندگانشرکتمشاغل 

 :شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی: -

 شرایط تجربی: -

 مهارتی و تخصصی: هایویژگی -

 منابع و محتوای آموزشی:

 آموزش: ارزشیابی هایشیوه

سایر        ☐عملی              ☐شفاهی        ☐کتبی

............... 

 شیوه ارایه:

 حضوری:

   ☐سمینار  ☐کارگاه آموزشی    ☐کالس درس

 سایر...........

   ☐الكترونیكی     ☐غیر حضوری: مكاتبه ای  -

 سایر.........

 مجریان آموزش:

 زمان اجرای دوره:

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش:

 امضا                                                  

 تاریخ                                                

 مرجع تصویب:

 تاریخ تصویب:
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 (۳پیوست شماره )

 

 «ی اجراییهادستگاهآموزشی  هایبرنامه دستورالعمل سنجش اثربخشی»

 -1834/200موضوع بخشنامه شماره ) ییکارمندان دستگاه اجرا م آموزشنظا 4ماده « د»بند  یدر اجرا

 :شودیابالغ م ریبه شرح ز ییاجرا یهادستگاه یآموزش هایبرنامه یدستورالعمل سنجش اثربخش(، 30/1/1390

مرحله از چرخه آموزش کارکنان است که  نیآخر یآموزش هایبرنامه یش اثربخشو سنج یآموزش یابیارزش

 یهاروشمحتوا و  یبا فراهم کردن بازخوردها در خصوص اثربخش ،چرخه آموزش تیفیدر کنترل ک یدینقش کل

محقق  یو فرد یشغل ،یانشده سطوح سازم ییشناسا یازهاین ایآ نكهیشده و ا نییتحقق اهداف تع زانیآموزش م

از جمله  یآموزش هایبرنامه یابیارزش ،کارمندان دولت نظام آموزش 4ماده « د»بند  براساس .دینمایم فایا ،اندشده

و  یسازدستورالعمل به منظور همسان نیا .نهاده شده است ییاجرا یهادستگاهبرنامه ها بر عهده  یسنجش اثربخش

 .شده است نیو تدو یطراح یبرنامه آموزش یهاسنجش از بخش در یكپارچگی

 تعاریف و اصطالحات -1ماده 

و دستگاه  رانیفراگ یبرا یبرنامه آموزش کیاز ناملموس حاصل و منافع ملموس و  دیفوا ی:آموزش یاثربخش

 .ییاجرا

برنامه  کی (و منافع ملموس و ناملموس دیفوا) یآموزش جیانت گیریاندازه ندیفرآ ی:آموزش سنجش اثربخشی

 .ییشده توسط دستگاه اجرا نیشتریمالک ها و استانداردها از ب قیاز طر یابیدر چهار سطح ارزش یآموزش

که  شودیطالق مکارمندان دولت ا مصوب در چارچوب نظام آموزش یدوره آموزش کیبه  ی:آموزش برنامه

 نییمشخص و اهداف تع یزمانبند کیدر  ییدستگاه اجرا کی رانیعموم کارمندان و مد ایخاص  یاعده یبرا

 .شودیو اجرا م یطراح ،شده

 اهداف وانتظارات -2 ماده

و دست اندرکاران  رانیمد یبرا یبرنامه آموزش کیالزم و به هنگام در مورد  ینمودن بازخورها فراهم: 2/1

 .بهبود آن یبرا یزیرقضاوت درباره برنامه آموزش و برنامه یبرا ییجا یهادستگاهوزش آم

 رانیارائه به مد یبرا رانیکارمندان و مد یآموزش یهادر مورد برنامه یفیو ک یآمار و اطالعات کم هیته: 2/2

 .یو مراجع نظارت هادستگاهارشد 

سنجش  ندیحاصل از فرآ جینتا قیاز طر یبرنامه آموزش کیعدم تداوم  ایدر مورد تداوم  یریگمیتصم: 2/3

 .یآموزش یاثربخش

 یآموزش یسنجش اثربخش سطحی 4. مدل 3ماده 

 ریبه شرح ز سطحی 4از حدود  ییاجرا یهادستگاهدر  یآموزش هایبرنامه یآموزش یمنظور سنجش اثربخش به

 :ده استاستفاده ش

 رانیواکنش فراگ یابیارزش -:3/1

آنها در برنامه است  یریمشارکت درگ زانیم نیو همچن رانیواکنش فراگ یهاعكس العمل یابیسطح ارزش نیاول

 دهندیدر مورد آن برنامه از خود نشان م یوزشبرنامه آم کیدر  کنندگانشرکتاست که  یو منظور از آن واکنش
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 نیا یعكس العمل ها دارا یهاواکنش یابیارزش ددارن یاز برنامه آموزش رانیاست که فراگ یتیرضا زانیم انگریو ب

عضو بهبود دور و برنامه  یبرا ییشنهادهایپ زیدوره و ن عملكرد مدرس یبرا یبازخور فور تواندیارزش است که م

 .دینما یفراهم م یآموزش

 یادگیری ارزشیابی -3/2

 :ریاز موارد ز یكیحداقل  نییتع یعنی یبرنامه آموزش کیدر  کی یریادگی یابیارزش

 ؟فرا گرفته شده است یدانشچه  -

 ؟شده است جادیا یه مهارتچ  -

 ؟است افتهی رییتغ یه نگرشچ -

روغن آنچه را که دوره درصدد  رانیفراگ ایپرسش مطرح است که آ نیدر واقع ا ،یریادگیسطح  نیدوم ا طحس در

 را بر دانش و رانیدارد که توسط فراگ تیاز آن نظر اهم یابینوع ارزش نیا ؟ریخ ایگرفتن  ادیبه آن بوده  یابیدست

طراحان در مورد  و به مدرسانالزم را  یبازخورها حال نیبه در هم دهدیارائه شده در دوره نشان م یها مهارت

فراهم  دنبال شوند، بعدی مجداً یآموزش یهادر دوره دیاند و با افتهیتحقق ن ایاند و  افتهیکدام اهداف تحقق  نكهیا

 .دینما یم

 رفتار رییتغ یابیارزش: 3/3

آموخته  یها دانش و مهارت ایکه آ تیموقعاین  نییتع :عبارت است از یآموزش یسنجش اثربخش سطح نیسوم

در رفتار  یداریو معن محسوس رییتغ وبه کار گرفته شده اند  اجراییدر دستگاه  یآموزش یهادورهطی شده در 

ماه تا  6 معموالً ورهپس از اتمام د یمدت یابیارزشنوع  نیا ؟به وجود آمده است هادورهافراد شرکت کننده در 

به عنوان  یحاصله در رفتار شغل راتییتغ زانیسنجش م ،سطح سوم یابیارزش از منظور .شودیانجام م ،بعد یک سال

 وستیبه وقوع پ یریادگیکه  یهنگام است. یآموزش یهادر دوره دیجد هایمهارتدانش و  یریادگی جهینت

به  یریادگیانتقال  یارفتار  است. تغییر یعملكرد شغل بعدی عبارت از بكارگیری این مهارتها در راستایمرحله 

شغلی موفقیت  رفتار رییتغ یبرا الزام 5 .ستین هادوره د که اکثر آنها تحت کنترل مدرساندار یبستگ یمتعدد واملع

 آمیز شناسایی شده است. این عوامل عبارتند از:

 عالقه و تمایل به تغییر -1

 برای تغییر؛ مهارت -2

 جو کار مناسب و مطلوب؛ -3

 جدید؛ هایمهارتکارگیری پشتیبانی و حمایت برای به  -4

 پاداش برای تغییر رفتار؛ -5

 نتایج ارزشیابی -۳/۴

اختصاص  ییدستگاه اجرا یبرا یبرنامه آموزش فوایدو  جیبه نتا یبرنامه آموزش یچهارم سنجش اثربخشسطح 

 ؟ه برده استاجرا شد یاز برنامه آموزش یچه نفع ییکه دستگاه اجرا است نیسطح ا نیدر ا یپرسش اساس .دارد

 یاز زمان برگزار سالتا دو  کیمستلزم گذشت حداقل  یابینوع ارزش نیا ؟دوره چه بوده است یاثرات سازمان

 .دور است
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 هابرنامه یآموزش یاثربخش سنجش. فرایند ۴ماده 

برنامه  ریز یهامطابق شاخص ،انهیمصوب سال یآموزش یهابرنامه براساسموظفند  ییاجرا یهادستگاه -4/1

 :و اجرا کنند هیدستگاه را ته یآموزش یسنجش اثربخش

 ؛یمدت زمان برنامه آموزش یا ساعت. 1

 ؛یو اهداف سازمان هااستراتژیآموزش با  برنامه. ارتباط بین 2

 ؛یشغل ازین براساس یبودن برنامه آموزش یخصصو ت یکاربرد. 3

 ؛یبرنامه آموزش نهیبردن هز باال. 4

 ؛یدر برنامه آموزش کنندگانشرکتبودن تعداد  باال. 5

 ؛ییارشد دستگاه جا رانیمد یبرنامه برا ادیز تیاهم. 6

و اساس  یآموزش یسنجش در سطوح مختلف اثربخش یبرا یآموزش هایبرنامهانتخاب حداقل تعداد  نحوه -4/2

 :است ریفوق به شرح ز یارهایمع

مورد  دیبا ،شودمیبرگزار  ییاجرا یهادستگاهکه توسط  یآموزش هایبرنامه یدر تمام رانیفراگ واکنش( 1

 .ردیسنجش قرار گ

 دییسسات مورد تاو مراکز و مو ییاجرا یهادستگاهکه توسط  یآموزش هایبرنامه یدر تمام رانیفراگ یریادگی( 2

 .یردمورد سنجش قرار گ دیبا ،شودمیبرگزار 

شده است  فیتعر یو کاربرد یاهداف رفتارفراگیران پس از اجرای برنامه آموزشی که برای آنها رفتار  رییتغ( 3

شده  یابیارزش هایبرنامهدر هر صورت تعداد  .ردیمورد سنجش قرار گ دیبا رانیکار و کارمندان و مد طیدر مح

 باشد. انیمصوب سال یآموزش هایبرنامهدرصد کل  25کمتر از  دیسطح نبا نیدر ا

درصد آنها با  30حداقل  دیآنها انجام شده است با یسطح سوم بر رو یابیکه ارزش یآموزش هایبرنامه نیب از( 4

انتخاب شده و  یسنجش اثربخش 4سطح  یدستگاه برا آموزش یراهبر تهیتوسط کم، 4-1بند  یارهایتوجه به مع

 .رندیمورد سنجش قرار گ

را در  یآموزش هایبرنامه یسنجش اثربخش ،ریز یو ابزار ها هاروش براساسموظفند  ییاجرا یهادستگاه -۴/۳

 :سطوح چهارگانه انجام دهند

 رانیواکنش فراگ نجشسالف( 

 تیفیک -یسازمان /یشغل ازیبا ن ینسبت به ارتباط برنامه آموزش دیبا رانیواکنش فراگ :سنجش یهاشاخص

دوره مورد  یآن متناسب با نوع و محتو ریو نظا ییاجرا یزمانبند -یریادگی طیمح -مدرس -آموزشی محتو

 .ردیر گقرا یابیارز

که در بردارنده  "رانیپرسشنامه سنجش واکنش فراگ" از رانیسنجش واکنش فراگ یبرا :سنجش ابزار

 ،شده فیتعر یتوانند عالوه بر شاخص ها یم ییاجرا یهادستگاه .شودیاستفاده م است، فوق یهاشاخص

 کنند. نییمختلف تع یآموزش هایبرنامه یبرا ازیرا در صورت ن یگرید یاقتصاد یهاشاخص

سنجش واکنش  یپرسشنامه ها دیبا یریادگیقبل از ترک واحد  یآموزش هایبرنامهپس از اتمام  :سنجش زمان

 .شود لیدر برنامه تكم کنندگانشرکتتوسط  رانیفراگ
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 رانیفراگ یریادگی سنجشب( 

سرفصل و محتوا  براساسنگرش  /مهارت /در سه بخش دانش رانیفراگ یریادگی زانیم :سنجش یهاشاخص

دوره مورد سنجش  یرفتار /یآموزش یهدف ها براساسنگرش و  /مهارت /دانش .شودمی دهیبرنامه آموزش سنج

 .دنریقرار گ

آزمون  /آزمون استاندارد) "آزمون"از  یآموزش هایبرنامهدر  رانیفراگ یریادگیسنجش  یبرا :ابزار سنجش

 ،یآموزش هایبرنامه یموظفند برا ییاجرا یهادستگاه .استفاده شود دیبا (ازین بر حسب یآزمون عمل /ساخته مدرس

 رانیفراگ یریادگی نیتفاوت ب نییه منظور تعب (پس آزمون -آزمون شیپ)آموزش  یآزمون را در قبل و پس از اجرا

 برگزار کنند.

 دیهفته پس از اتمام به برنامه با کیو حداکثر  شودیآزمون برگزار م شیپ ،قبل از شروع برنامه :سنجشزمان 

 .پس از آزمون اجرا شود

 رانیرفتار فراگ رییتغ سنجشج( 

در  یآموزش هایبرنامهپس از اتمام  رانیفراگ دیکه با یشغل ای یسازمان /یار فردرفت :سنجشهای شاخص

 .ردیو مورد سنجش قرار گ نییدوره تع یاهداف رفتار براساس دیرفتارها با نیا .خود نشان دهند یسازمان طیمح

 "رانیرفتار فراگ پرسشنامه سنجش"از  ییکار و دستگاه اجرا طیدر مح رانیسنجش رفتار فراگ یبرا :سنجشابزار 

 .شودمی لیتكم ریو فراگ ریبالفصل فراگ ریپرسشنامه توسط مد نیا .شودیاستفاده م

سازمان مورد سنجش قرار  طیدر مح ریرفتار فراگ دیبا یبرنامه آموزش انیپس از پا ماه 6الی   3 :سنجش زمان

 .ردیگ

 یسازمان جینتا سنجشد( 

مورد  دیبا یآموزش هایبرنامه یسازمان جینتا یابیر ارزکه د ییهااز شاخص یبرخ :سنجش یهاشاخص

حل مسائل و مشكالت  /یسازمان وریبهره شیافزا /ارائه خدمات تیفیک شیافزا :عبارتند از رندیسنجش قرار گ

 .کارمندان تیرضا شیافزا /هاها و پروژهطرح لیزمان تكم /ییصرفه جو /هانهیکاهش هز /یعملكرد

 جیمربوط به نتا یهاخود شاخص یآموزش یهابرنامه تیاهداف و ماه براساسوظفند م ییاجرا یهادستگاه

 کنند. فیو تعر ییرا شناسا یسازمان

و محاسبه بازگشت در  دهیفا -نهیاز نسبت هز یآموزش هایبرنامه یسازمان جیسنجش نتا یبرا :ابزار سنجش

 :است ریبه شرح ز دهیفا -نهیهز لیلو تح هیفرمول تجز .شودیاستفاده م (ROI) آموزش یگذارهیسرما

 برنامه آموزش فواید÷  برنامه آموزش یها نهیهز ایده:به ف نهیهز نسبت

 منابع آموزش /ع آموزشفمنا -آموزش نهیهز :ROI در آموزش گذاریسرمایه بازگشت

سازمان مورد  طیآنها در مح یسازمان جینتا دیبا ،یبرنامه آموزش انیسال پس از پا کیشش ماه تا  :سنجش زمان

 .ردیسنجش قرار گ

 یآمار یها لیاز تحل یآموزش یهابرنامه یموظفند در هر سطح سنجش اثربخش اجرایی یهادستگاه -۴/۴

 .استفاده کنند رهیاستاندارد و غ یخطا ،اریانحراف مع ،نیانگیمانند م یو استنباط یفیتوص
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 هیگزارش مربوط به آن را ته ،یآموزش هایبرنامه یموظف است پس از انجام اثربخش ییاجرا یهادستگاه -۴/5

 یابیارزش جینتاشامل:  دیبا یگزارش سنجش اثربخش.به معاونت ارائه کنند آموزش یراهبر تهیکم دییو پس از تا

 .باشد همربوط یآمار یها لیشده به انضمام تحل یابیارزش یآموزش یهابرنامه یدستور چهارگانه برا

 یهادستگاهدهد و  یقرار م لیو تحل هیو تجز یارسال شده را مورد بررس یهاگزارشمعاونت، ساالنه  -۴/6

اطالع  یو به نحو مقتض هیرا ته ییو گزارش نها ندیمان یم یبندرتبه هاآموزش یاثربخش زانیرا از نظر م ییاجرا

 کند. یم یرسان
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 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

 معاونت راهبردی منابع انسانی

 امور توسعه منابع انسانی

 

 

 
کارمندان نظام آموزش   

 های اجراییدستگاه
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 بخش اول: کلیات نظام آموزش

 : تعاریف و اصطالحات1ماده 

 شود.است که به اختصار آن قانون اطالع می منظور قانون مدیریت خدمات کشوریـ قانون: 

 شود.نامیده می 117قانون با رعایت مستثنیات ماده  5ی اجرایی موضوع ماده هادستگاهبه ـ دستگاه اجرایی: 

ه انسانی رئیس جمهور که به اختصار معاونت توسعه معاونت توسعه مدیریت و سرمایـ معاونت توسعه مدیریت: 

 شود.مدیریت نامیده می

کارمندان در  آموزشی است که در چارچوب نظام آموزش هایفعالیتها و تمامی برنامهـ آموزش کارمندان: 

ران( رسمی، پیمانی و انجام راستای افزایش و بهبود سطح شایستگی و توانمندی کارمندان )اعم از کارکنان و مدی

 شود.ی اجرایی طراحی و اجرا میهادستگاهوری و کارآمدی کار معین به منظور ارتقاء بهره

به کار  قانون مدیریت خدمات کشوری 32افرادی که در اجرای تبصره ماده ـ کارمندان قراردادکار معین: 

 اند.هیئت وزیران تبدیل وضع گردیده15/12/1384مورخ  ه 34613ت /84515صوبه شوند و یا براساس مگرفته می

گردد که چگونگی تحقق اهداف آموزشی یک به رویكردهای کلی آموزش اطالق میـ راهبرد آموزش: 

 کند.دستگاه اجرایی را مشخص می

المللی در اختیار دولت یا مؤسسه بینفرصت و امكانی است که یک دولت خارجی و : ـ بورس آموزشی

توانند با استفاده از آن در یک یا چند دوره آموزشی دهد و کارمندان و مدیران میجمهوری اسالمی ایران قرار می

کوتاه مدت خارج از کشور که با شغل و وظایف جاری یا آینده آنان ارتباط داشته و موجب افزایش دانش و 

 شود، شرکت نمایند.شغلی آنان می هایمهارت

اهداف و راهبردهای  براساسآموزشی هدفمند است که  هایفعالیتمجموعه اقدامات و ـ برنامه آموزش: 

 شود.آموزشی دستگاه اجرایی در سه سطح راهبردی، میان مدت )پنجساله( و کوتاه مدت )یک ساله( طراحی می

انتقال و محول نمودن یک فعالیت خاص آموزشی را داخل یک سازمان به یک منبع : آموزش ـ برون سپاری

 گویند.سپاری آموزش میخارج آن و اجرای آن توسط آن منبع را برون

های ی اجرایی، به استثناء سمتهادستگاهو سرپرستی  مدیریتی هایپستتمامی عناوین ای: ـ مدیران حرفه

 شوند.ای تلقی میو همتراز آنان، مدیران حرفه قانون مدیریت خدمات کشوری 71یریت سیاسی موضوع ماده مد

آموزشی که به منظور افزایش بینش و دانش و ایجاد و بهبود  هایفعالیتها و تمامی برنامهـ آموزش مدیران: 

کارمندان  ای و مقامات در چارچوب نظام آموزشلی معنوی مدیران حرفهفنی، انسانی و ادراکی و تعا هایمهارت

 گردد.های اجرایی آموزش مدیران طراحی و اجرا میو برنامه و مدیران با عنایت به سامانه

مستقل و  هایمهارتهای شغلی در قالب است که تخصص شغلی یهاآموزششكلی از : ـ آموزش پودمانی

کند و در و دانش خاصی را ایجاد می ، مهارتهاآموزشجدا از هم به کارمندان آموزش داده شد و هر یک از   

 شود.تر میمنجر به ایجاد یک مهارت و یا دانش جدید و جامع هاآموزشعین حال در کنار سایر 

توانایی و ظرفیت شناختی، فنی و ارتباطی کسب شده توسط کارمندان در طی سنوات خدمت  شغلی:  مهارتـ 

 گردد.از طریق آموزش یا تجربه که موجب انجام درست و دقیق وظایف یک شغل می

 اصول، اهداف و راهبردهای آموزش کارمندان دولت به شرح بندهای ذیل است:: 2ماده 



 103 ■های نظام آموزش کارکنان دولت ها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 صول حاکم بر آموزش کارمندان دولت: الف( ا

 اصل نگرش سیستمی

 هاینظاماز یک طرف و ارتباط بیرونی بین نظام آموزش با سایر  برقراری ارتباط درونی بین اجزاء نظام آموزش

 مدیریت منابع انسانی

 اصل جامعیت

در  ، شغلی و مدیریتیهای عمومیو اختصاصی در جنبه در نظر گرفتن تمامی نیازهای آموزشی مشاغل عمومی

 هاساختار دوره

 اصل توجه به تغییرات

 روز های علمی و فناوریو استمرار آنها مبتنی بر تغییرات، تحوالت و پیشرفت هاآموزشبازنگری و بازطراحی 

 اصل نگرش راهبردی

های ها و خط مشیانداز، هدفبا چشم هادستگاههای آموزش کارمندان وسازی اهداف، راهبردها و برنامههمس

 های توسعه ملی و سازمانیکالن و برنامه

 اصل همكاری و مشارکت

مشارکت مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیرولتی در فرآیند آموزش و توانمندسازی کارمندان 

 دولت

 الح و بازخورد مستمراصل اص

 و فراهم نمودن بازخورهای الزم جهت اصالح و بازنگری آن شناسی و برررسی مستمر نظام آموزشآسیب

 کالن آموزش کارمندان دولت هایهدفب( 

 متصدیان مشاغل هایهارتمو کارایی در ارائه خدمات دولتی از طریق توسعه بینش، دانش و  ـ افزایش اثربخشی1

 کارمندان دولت ـ ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی بخش دولتی از طریق افزایش سطح توانایی دانش و مهارت2

 اسالمی هایارزشـ افزایش سطح باور و اعتقادات کارکنان و مدیران نسبت به 3

 ت در ابعاد مختلف فرهنگی و  اجتماعیکارمندان دول های عمومیـ توسعه آگاهی4

 ها وظایف مدیریتیـ توانمندسازی و توسعه مدیران جهت ایفای مؤثر نقش5

 های شغلی باالترهای شغلی برای ارتقاء به ردهو شایستگی ـ آماده سازی کارمندان دولت از بعد دانش، مهارت6

 انسانی و کرامت انسانی و بهبود روابط انسانی هایارزشفرهنگ سازمانی بر مبنای ـ توسعه اخالق اسالمی و 7

 و نگرش معنوی و بصیرتی کارمندان  ـ روزآمدسازی و ارتقاء سطح دانش، مهارت8

 ج( راهبردهای آموزش کارمندان دولت

 منابع انسانی با اهداف راهبردی سازمانی. های توانمندسازی و توسعهـ ایجاد نگرش راهبردی و همسوسازی برنامه1

 ـ ایجاد یكپارچگی و تعامل بین عناصر فرآیند آموزش به عنوان رویكرد فرایندی ـ تعاملی2

های آموزشی و یادگیری با نیازهای آموزشی شغلی و سازمانی و اجتناب از ها، فرصتـ ایجاد تناسب بین برنامه3

 غیرضرور. یهاآموزش

 ه خودسازی و رشد معنوی، مادی، مهارتی و دانشی کارکنان به صورت خودکنترلیـ ایجاد انگیز4

 ـ ارتقاء سطح باور و اعتقاد مدیران به توانمندسازی و ارتقاء سرمایه انسانی ازطریق آموزش5
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 های آموزشی و یادگیری در سطح مختلفها و فرصتبرنامه ـ افزایش اثربخشی6

 های درون و برون سازمانی در تعیین و تأمین خدمات آموزشینابع و ظرفیتـ استفاده از م7

 المللی در مدیریت و راهبری فرآیند آموزشـ کاربرد استانداردهای ملی و بین8

 آموزش نوین مدیریت برای اجراء و  ارزشیابی هایفناوریو  هاروشها، ـ استفاده از رویكردها، مدل9

 ی اجرایی براساس توانمندی اجرایی آنهاهادستگاهذاری اختیارات مدیریت آموزش به ـ واگ10

 و کاربردی کوتاه مدت یهاآموزشـ تمرکز بر رویكرد 11

 ی اجرایی و اخذ بازخورد از عملكرد آموزشهادستگاهآموزشی  هایفعالیتـ نظارت بر 12

 و راهبری آموزش کارمندان دولتبخش دوم: ساختار مدیریت 

، مراحل آموزشی ، اجرا، نظارت و ارزشیابیریزی آموزشیآموزشی، طراحی  و برنامه گذاریمشیخط :۳ماده 

ساختار مدیریت و راهبری آموزش  ی اجرایی است که مجموعه آنهاهادستگاهاصلی چرخه آموزش کارمندان در 

 دهد.کارمندان را تشكیل می

ی هادستگاهدر  استاندارد مدیریت کیفیت اموزش کارمندان براساسی اجرایی موظند هادستگاه( 3ـ1

نظارت و ، اجرا، ریزی آموزشیآموزشی، طراحی و برنامه گذاریمشیخطاجرایی، مراحل اصلی آموزش شامل 

 را طراحی و مستندسازی نمایند. آموزشی ارزشیابی

ی اجرایی متعاقباً توسط معاونت توسعه هادستگاه استاندارد مدیریت کیفیت آموزش کارمندان: تبصره

 ی اجرایی ابالغ خواهد شد.هادستگاهمدیریت طراحی و به 

وابسته به ریاست  یهاسازمانی اجرایی )اعم از هادستگاهیریت کالن آموزش کارمندان در ( سیاستگذاری و مد3ـ2

های وابسته به آنها( برعهده کمتیه راهبری آموزش و توانمندسازی از کمیته یهاسازمانها و جمهوری وزارتخانه

با  هااستاننمندسازی در فرعی زیرمجموعه شورای تحول اداری در ستاد دستگاه و کمیته اجرایی آموزش و توا

 باشد:ترکیب اعضاء و وظایف زیر می

 های راهبری و اجرایی آموزش و توانمندسازیاعضای کمیته

 و توانمندسازی ـ اعضاء کمیته راهبری آموزش

معاون اداری و مالی و یا ـ باالترین مقام مسئول آموزش کارمندان دستگاه به عنوان رئیس کمیته )معاون آموزش، 1

 عناوین مشابه(

 ـ مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی دستگاه یا عناوین مشابه به عنوان دبیر کمیته2

 ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت به عنوان عضو و ناظر کمیته3

در حوزه امور اداری  ـ مدیر امور اداری و منابع انسانی دستگاه به عنوان عضو کمیته )درصورتی که وظیفه آموزش4

 یكی خواهد بود(. 4و  2باشد ردیف 

 ـ مدیر امور مالی دستگاه به عنوان عضو کمیته 5

ـ مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی وابسته یا عناوین مشابه به عنوان نماینده آن  دستگاه و عضو 6

 به طور مستقل باشند حسب مورد.( کمیته )درصورتی که فاقد کمیته راهبری آموزش
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ـ یک نفر از کارشناسان آموزش دستگاه اجرایی به عنوان عضو کمیته به انتخاب مدیر آموزش و توسعه منابع 7

 انسانی یا عناوین مشابه

 موضوعات مرتبط( براساس)حسب مورد و  هادستگاهـ مدیران یا نمایندگان واحدهای سازمانی تخصصی 8

 1توانند با تأیید اعضا کمیته، افراد یا مقام مسئول دیگری عالوه بر بندهای ی اجرایی میهادستگاهرصورت نیاز، د

 را به عنوان عضو کمیته تعیین نمایند. 8تا 

 و توانمندسازی ـ وظایف کمیته راهبری آموزش

 ش و توانمندسازی کارمندان دستگاه اجراییهای آموزـ بررسی و تعیین اهداف و استراتژی1

 ـ بررسی و تأیید نهایی نیازهای آموزشی دستگاه که براساس تحلیل سازمان، شغل و فرد صورت گرفته است.2

 های آموزشی کارمندان و مدیران دستگاه اعم از برنامه راهبری ساالنه و پنجساله.ـ بررسی و تصویب برنامه3

مورد نیاز آموزش و توانمندسازی کارمندان و مدیران براساس برنامه آموزشی مصوب  اراتـ بررسی و پیشنهاد اعتب4

 بینی در بودجه سنواتی.برای پیش

وزش و پیش بینی شده در بودجه سنواتی دستگاه برای آم آموزشی ـ بررسی و پیگیری هزینه کرد اعتبارات 5

 های مصوب.برنامه براساستوانمندسازی 

 های آموزشی مورد نیاز دستگاه اجراییها و رویهـ بررسی و تأیید دستورالعمل6

 براساسبه صورت چاپی و الكترونیكی  های آموزشیـ بررسی و تایید محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره7

 آموزشی مصوب هایسرفصل

 مطالعاتی و کاربردی آموزش و توانمندسازی. هاطرحها و ـ بررسی و تصویب پروژه8

های آموزشی و ریزی و اجرای برنامهـ بررسی و تعیین اختیارات ستاد دستگاه و واحدهای استانی برای برنامه9

 توانمندسازی کارمندان.

 ای باید اجرا گردد.دستگاه که به صورت ملی یا منطقه های آموزشیدر خصوص دوره گیریتصمیمـ 10

، ـ نظارت بر انتخاب مؤسسات مجری و یا مشاور )مورد تایید معاونت توسعه مدیریت( در حوزه نیازسنجی11

 .آموزشی طراحی، اجرا و ارزشیابی

 ی برخوردری از سازوکارهای انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات.هاسیاستـ تعیین 12

کارمندان و تطبیق شرایط اخذ گواهینامه با پرونده آموزشی کارمندان  نوع دوم ـ بررسی و تایید اولیه گواهینامه13

و ارسال آن به معاونت توسعه مدیریت برای  نظام آموزش اساسبرها و تعیین راهكارهای بررسی و تأیید گواهینامه

 تأیید و صدور گواهینامه.

های اجرایی آموزش مستقر در استان آموزش و توانمندسازی دستگاه و کمیته هایفعالیتـ نظارت بر عملكرد و 14

 و اخذ گزارشات ادواری.

 ت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور )توسط دبیر جلسه(ـ ارائه صورت جلسات کمیته به معاون 15

شود و یا موارد پیشنهادی از سوی کارمندان و مدیران مشخص می نظام آموزش براساسـ انجام سایر وظایفی که 16

 دستگاه اجرایی در حوزه آموزش و توانمندسازی کارمندان
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 و توانمندسازی ـ اعضاء کمیته اجرایی آموزش

 ـ باالترین مقام دستگاه استانی به عنوان رئیس کمیته1

 ـ مسئول آموزش و توسعه منابع انسانی دستگاه استانی یا عناوین مشابه به عنوان دبیر کمیته2

 ها به عنوان عضو و ناظر کمیته.ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری3

ع انسانی دستگاه استانی به عنوان عضو کمیته )در صورتی که وظیفه آموزش در حوزه ـ مدیر امور اداری و مناب4

 یكی خواهد بود( 4و 2امور اداری باشد ردیف 

 ـ یک نفر از کارشناسان آموزش دستگاه استانی به عنوان عضو کمیته 5

 وظایف کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی

 دستگاه استانی ـ بررسی و تایید نیازهای آموزشی ساالنه1

 مصوب. سرانه آموزش براساسکارمندان مورد نیاز واحد استانی  آموزشی بینی اعتباراتـ پیش2

های اعالم شده از سوی برنامه  ها و، خط مشیهاسیاستبر مبنای  های آموزشیریزی برای اجرای دورهـ برنامه3

 کمیته راهبری.

 آموزش که صالحیت ، طراحی، اجرا و ارزشیابیـ بررسی و انتخاب مؤسسات مجری و مشاور در حوزه نیازسنجی4

 تخصصی و فنی آنها به تأیید رسیده است.

 در حوزه آموزش در استان.ـ اجرای تصمیمات کمیته راهبری  5

آموزش در استان و ارائه گزارشات از عملكرد واحدهای استانی به کمیته  هایفعالیتـ نظارت بر عملكرد و  6

 .راهبری آموزش

و  اعالم به کمیته راهبری  منوع دو های آموزشی کارمندان برای اخذ گواهینامهـ بررسی و تایید اولیه پرونده7

 و توانمندسازی ستاد مرکزی دستگاه آموزش

 

 بخش سوم: فرایند آموزش کارمندان دولت

 باشد:فرآیند آموزش کارمندان دولت به شرح مراحل ذیل می :۴ماده 

 آموزشی گذاریمشیخطالف: 

 پذیرد:اهبردهای کالن آموزش کارمندان دولت به شرح زیر صورت میتعیین اهداف و ر

، ادارینظامی هاسیاستانداز بیست ساله، ـ اهداف و راهبردهای کالن آموزش کارمندان دولت براساس چشم1

های توسعه کشور و همچنین راهبردهای دولت در حوزه منابع انسانی توسط معاونت توسعه مدیریت، قانون برنامه

 شود.ی اجرایی ابالغ میهادستگاهعریف، تدوین و جهت اجراء به ت

ی اجرایی موظفند براساس اهداف و راهبردهای کالن آموزش ابالغ شده توسط معاونت توسعه هادستگاهـ 2

ی راهبری آموزش، مدیریت، اهداف و راهبردهای آموزش دستگاه خود را تدوین و پس از تصویب در کمیته

 .عملیاتی نمایند

 آموزشی ریزیبرنامهب : طراحی و 

 کارمندان شامل  دو فعالیت اصلی زیر است:  ریزی آموزشیمرحله طراحی و برنامه
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 هاآموزشو طراحی  ـ نیازسنجی1

آموزش، نیازهای آموزشی سازمانی، شغلی، و فردی ی اجرایی موظفند براساس اهداف و راهبردهای هادستگاه

آموزشی مناسب طراحی نموده و  هایپودمانها و کارمندان و مدیران را شناسایی و برای مرتفع نمودن آنها دوره

 ها را روزآمد کنند.به طور مستمر نیازها و دوره

 های آموزشـ تدوین برنامه2

های آموزشی دستگاه است. برنامه آموزش دستگاه ، طراحی و تدوین برنامهریزی آموزشیدومین مرحله برنامه

های آموزشی، اجرایی باید در سه بازه زمانی راهبردی، پنجساله و یكساله بایستی طراحی گردد. در طراحی برنامه

زش کارمندان  دستگاه و باید اهداف و راهبردهای کالن آموزش کارمندان دولت، اهداف و راهبردهای آمو

 ای کارمندان و مدیران مورد توجه قرار گیرد.نیازهای آموزشی و توسعه

های آموزش دستگاه اجرایی پس از تصویب کمیتۀ راهبری آموزش جهت اجرا به واحد آموزش ابالغ ـ برنامه

 شود.می

 هاآموزشج: اجرای 

تدوین شده آموزش و چگونگی فراهم نمودن امكانات و منابع کافی برای اجرای های مدیریت و راهبری برنامه

 گیرد.می در این مرحله از فرایند آموزش صورت های آموزشیدوره

ی های آموزش را تحت نظارت کمیتهواحد سازمانی متولی آموزش دستگاه اجرایی، مسئولیت اجرایی برنامه

 ش دستگاه بر عهده خواهد داشت.راهبری آموز

 آموزشی د: نظارت و ارزشیابی

باشد ی اجرایی با معاونت توسعه مدیریت میهادستگاهکارکنان در  ـ نظارت بر کیفیت اجرای فرایند نظام آموزش

 ها( دوره ، آزمون و اثربخشی)فرایندها، محتوی آموزشی، مدرسین

، ارزشیابی مدیریت اجرایی، بررسی های آموزشی )ارزشیابی از فراگیر، ارزشیابی از مدرسینبرنامه ـ ارزشیابی

 باشد.های آموزشی و غیره( برعهده دستگاه اجرایی میبرنامه اثربخشی

توسط معاونت توسعه  الذکر(مربوط به فرایند آموزش کارمندان )فرایندهای فوق هایدستورالعملـ 

 مدیریت تهیه و ابالغ خواهد شد.

 کارمندان و مدیران یهاآموزشبخش چهارم: ساختار 

بوده و با عنایت به زمان اجراء،  مدت کوتاه یهاآموزشکارمندان دولت از نوع  های آموزشیدوره ـ 5ماده 

 شوند: بندی میماهیت و محتوای آنها به شرح زیر طبقه

 توجیهی و تصدی شغل بدو خدمت یهاآموزش

 شغلی یهاآموزش

 ویژه کارمندان استخدام آزمایشی یهاآموزشـ 

 ارتقاء شغلی یهاآموزشـ 

 ویژه تمدید قرارداد کار معین یهاآموزشـ 

 ( خارج از کشور )بورس آموزشی کوتاه مدت یهاآموزشـ 
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 فرهنگی و عمومی یهاآموزش 

 مدیران یهاآموزش 

 

 توجیهی و تصدی شغل بدو خدمت یهاآموزشـ 1/5

ـ آشنا ساختن کارمندان جدیداالستخدام با اهداف و 1گردد که با دو هدف ی اطالق مییهاآموزشبه  تعریف:

، استخدامی، کلیات قانون مدیریت خدمات کشوریوظایف دستگاه اجرایی محل خدمت آنها، قوانین و مقررات 

های ـ ایجاد توانایی2و  ادارینظامنظام جمهوری اسالمی ایران و  حقوق فردی و شغلی، محیط کار، قانون اساسی

سط کارمندان جدید االستخدام )رسمی، پیمانی و و نگرش( مورد نیاز برای تصدی شغل تو شغلی )دانش، مهارت

گردد صدور حكم کارگزینی کارکنان جدیداالستخدام قراردادی( در بدو ورود به خدمت طراحی و اجراء می

 ست.هاآموزشمنوط به طی این 

 ـ هدف: 

 کند.غاز میو دستگاهی است که فرد کار خود را در آن آ ادارینظامگذاری ارتباط سالم کارمند با ـ پایه1

 و نگرش شغلی اولیه در کارمندان جهت تصدی شغل در بدو ورود به خدمت یا تغییر شغل. ـ ایجاد دانش، مهارت2

جمهوری اسالمی  در زمینه نظام جمهوری اسالمی ایران، قانون اساسی های عمومیآگاهیـ محتوای دوره: 

و اصول، راهبردها و اهداف حاکم بر آن، قوانین و مقررات استخدامی، آشنایی  ادارینظامتشكیالت دولت،  ایران،

ی حاکم بر آن، آشنایی با هاسیاستهای توسعه و اصول و ، آشنایی با برنامهبا قانون مدیریت خدمات کشوری

رمند قرار است در آن مشغول به کار شود، اخالق کارگزاری و روابط ها حقوق و محیطی که کاوظایف، مسئولیت

 و نگرش تخصصی مورد نیاز انجام وظایف شغلی در بد ورود به خدمت. انسانی در محیط کار و دانش، مهارت

 یهاآموزشو  معاونت توسعه مدیریت در بخش آموزش توجیهی و طراحی دوره: ـ مسئول نیازسنجی

 شرایط احراز شغل. براساستصدی شغل 

 بدو ورود به خدمت قبل از صدور حكم کارگزینی ـ زمان برگزاری دوره:

برای کلیه کارمندان رسمی، پیمانی جدیداالستخدام و کارمندان قراردادی الزامی است. ـ شرکت در دوره: 

 توجیهی ممنوع است. یهاآموزش صدور حكم کارگزینی افراد قبل از طی

 ـ مجری دوره: 

 یهاآموزشی اجرایی برای هادستگاهها و ـ مرکز آموزش مدیریت دولتی، دفاتر آموزش و پژوهش استانداری1

 توجیهی

 تصدی شغل یهاآموزششده برای  ی اجرایی و مراکز و مؤسسات تأیید صالحیتهادستگاهـ 2

 حضوری و یا غیرحضوریی دوره: ـ روش اجرا

 آموزشی در زمان طراحی تعیین خواهد شد. هایسرفصل براساسمدت ساعت دوره  ـ مدت ساعت دوره:

 آید.(از آزمونی که در پایان دوره به عمل می%60کسب حد نصاب نمره )ـ مالک موفقیت در دوره: 

 دوره نظارت و ارزشیابی

 باشد.اجرای دوره با معاونت توسعه مدیریت میـ نظارت بر کیفیت 
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، ارزشیابی مدیریت اجرایی، بررسی )ارزشیابی از فراگیر، ارزشیابی از مدرسین های آموزشیدوره ـ ارزشیابی

 باشد.و غیره( برعهده دستگاه اجرایی می های آموزشیدوره اثربخشی

 شغلی یهاآموزشـ 2/5

 یهاآموزشـ 2 ویژه کارمندان استخدام آزمایشی یهاآموزشـ 1شوند: به چهار دسته تقسیم می شغلی یهاآموزش

 خارج از کشور کوتاه مدت یهاآموزشـ 4 تمدید قرارداد کار معین یهاآموزشـ 3 ارتقاء شغلی

 ویژه کارمندان استخدام آزمایشی یهاآموزشـ 1/2/5

و نگرش شغلی کارکنان آزمایشی در  دانش، مهارتشود که به منظور ایجاد ی اطالق مییهاآموزشبه تعریف: 

برای تبدیل وضع استخدام آزمایشی به رسمی  هاآموزشگردد و طی این ارایه می طول دوران استخدام آزمایشی

 قطعی، الزامی است.

ها و وظایف شناخت تحلیلی کارمندان از مأموریت و نگرش شغلی و ایجاد و توسعه دانش، مهارت ـ هدف:

 گیری راهبردی در رابطه با توسعه عملكرد شغلی سازمانی و شغلی به منظور جهت

 مورد نیاز شغل و مهارت  دانش ـ محتوای دوره:

ها و وظایف تخصصی سازمانی و  ی اجرایی براساس ماموریتهادستگاهو طراحی دوره:  مسئولیت نیازسنجیـ 

 هستند هادورهمسئول نیازسنجی و طراحی این  مشاغل کارمندان استخدام آزمایشی

 زمان برگزاری دوره: در طول دوره خدمت آزمایشی کارمندان

ره سه ساله آزمایشی، شرکت در دوره: برای کارکنانی که در مشاغل حاکمیتی استخدام می شوند قبل از اتمام دو

 الزامی است. هادورهگذراندن این 

 مورد تایید معاونت توسعه مدیریت ی اجرایی و مراکز و موسسات آموزشیهادستگاهمجری دوره: 

 روش اجرای دوره: حضوری یا غیرحضوری بر مبنای ماهیت و اهداف آموزشی دوره

 اعت دوره براساس سرفصل های آموزشی در زمان طراحی تعیین خواهد شد.مدت ساعت دوره : مدت س

 ( از آزمونی که در پایان دوره به عمل می آید. %60مالک موفقیت در دوره: کسب حد نصاب نمره )

 دوره: نظارت و ارزشیابی

 نظارت بر حسن اجرای دوره با معاونت توسعه مدیریت می باشد.

، ارزشیابی مدیریت اجرایی، بررسی )ارزشیابی از فراگیر، ارزشیابی از مدرسین ی آموزشیهادوره ارزشیابی

 دوره آموزشی و غیره( برعهده دستگاه اجرایی می باشد. اثربخشی

 ی ارتقاء شغلیهاآموزش(  2/2/5

و نگرش( مورد نیاز کارکنان  یی اطالق می گردد که توانایی های شغلی )دانش، مهارتهاآموزشتعریف: به 

رسمی، پیمانی و قرارداد معین را به منظور انجام صحیح وظایف شغل و ارتقاء در طول مسیر شغلی فراهم می نماید 

 ست.هاآموزشها و تمدید قرارداد پیمانی و قرارداد معین کار منوط به طی این آن و ارتقاء شغلی

و اختصاصی و روزآمد کردن  و نگرش شغلی در متصدیان مشاغل عمومی هدف : ایجاد و توسعه دانش، مهارت

 شغل مورد تصدی در طول مسیر شغلی کارمندان توانایی های آنان با توجه به تغییرات علمی و فن آوری در زمینه

 و نگرش شغلی مورد نیاز رتبه های شغلی محتوای دوره: دانش، مهارت
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، شرح وظایف مشاغل عمومی براساسـ معاونت توسعه مدیریت 1 و طراحی دوره: مسئول نیازسنجی

توانند عالوه بر ی اجرایی میهادستگاهنماید. را طراحی می های شغلی مشاغل عمومیبههر یک از رت یهاآموزش

طراحی شده توسط معاونت توسعه مدیریت، نیازهای آموزشی اختصاصی خود را در خصوص مشاغل  یهاآموزش

 و توانمندسازی اجرا نمایند. عمومی طراحی و پس از تصویب کمیته راهبری آموزش

های هر یک از طبقات و رتبه یهاآموزششرح وظایف مشاغل اختصاصی،  براساسی اجرایی موظفند هادستگاهـ 2

 برساند. شغلی مشاغل اختصاصی را طراحی و به تصویب کمیته راهبری آموزش

 های شغلی کارمندانمسیر شغلی در رتبه براساسدر طول خدمت مستخدم  ـ زمان برگزاری دوره:

 براساس رتبه شغلی الزامی است. هاآموزششرکت کلیه کارمندان رسمی و پیمانی در این ـ شرکت در دوره: 

 ی اجرایی و مراکز و مؤسسات آموزشی مورد تأیید معاونت توسعه مدیریتهادستگاهـ مجری دوره: 

 بنای ماهیت دوره و اهداف آموزشی.حضوری و غیرحضوری بر مـ روش اجرا: 

 آموزشی در زمان طراحی تعیین خواهد شد. هایسرفصل براساسمدت ساعت دوره ـ مدت ساعت دوره: 

 آید.( از آزمونی که در پایان دوره به عمل می%60کسب حدنصاب نمره )ـ مالک موفقیت در دوره: 

 دوره نظارت و ارزشیابیـ 

 باشد.حسن اجرای دوره با معاونت توسعه مدیریت میـ نظارت بر 

، ارزشیابی مدیریت اجرایی، بررسی )ارزشیابی از فراگیر، ارزشیایی از مدرسین های آموزشیدوره ـ ارزشیابی

 باشد.گاه اجرایی میدوره آموزشی و غیره( بر عهده دست اثربخشی

 تمدید قرارداد کار معین یهاآموزشـ ۳/2/5

و نگرش( مورد نیاز  های شغلی )دانش، مهارتگردد که به منظور ایجاد تواناییی اطالق مییهاآموزشبه  تعریف:

تمدید قرارداد اینگونه کارکنان منوط به طی این گردد.  برای کارمندان قراراداد کار معین طراحی و اجرا می

 ست.هاآموزش

 و نگرش شغلی در  کارمندان قرارداد کار معین ایجاد دانش، مهارت ـ هدف:

 و نگرش تخصصی مورد نیاز انجام وظایف شغلی دانش، مهارت ـ محتوای دوره:

شرح وظایف مشاغل و توانمندی مورد  براساسی اجرایی هادستگاهو طراحی دوره:  ازسنجیـ مسئولیت نی

 .نیاز کارمندان قرارداد کار معین

 حین خدمت کارمندان ـ زمان برگزاری دوره:

 الزامی است. هاآموزششرکت کلیه کارمندان قرارداد معین کار در این ـ شرکت در دوره: 

 ی اجرایی و مراکز و مؤسسات آموزشی مورد تأیید معاونت توسعه مدیریتهادستگاهـ مجری دوره: 

 حضوری و غیرحضوری بر مبنای ماهیت دوره و اهداف آموزشی.ـ روش اجرا: 

 آموزشی در زمان طراحی تعیین خواهد شد. هایسرفصلمدت ساعت دوره براساس ـ مدت ساعت دوره: 

 آید.( از آزمونی که در پایان دوره به عمل می%60کسب حدنصاب نمره )ک موفقیت در دوره: ـ مال
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 دوره ـ نظارت و ارزشیابی

 باشد.ـ نظارت بر حسن اجرای دوره با معاونت توسعه مدیریت می

، ارزشیابی مدیریت اجرایی، بررسی یابی از فراگیر، ارزشیابی از مدرسین)ارزش های آموزشیدوره ـ ارزشیابی

 باشد.های آموزشی و غیره( بر عهده دستگاه اجرایی میدوره اثربخشی

 خارج از کشور کوتاه مدت یهاآموزش( ۴/2/5

خارج از کشور براساس  کوتاه مدت یهاآموزشو دیگر اطالعات مربوط به  تعریف، هدف، نحوه نیازسنجی

 خواهد بود. فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری آیین نامه اجرایی 6دستورالعمل ماده 

 هنگی و عمومیی فرهاآموزش( ۳/5
 شود:به سه دسته زیر تقسیم می فرهنگی و عمومی یهاآموزش

 فرهنگی و اجتماعی

 های اداریتوانمندی

 اطالعات فناوری عمومی

 فرهنگی و اجتماعی یهاآموزش( 1/۳/5

گردد که به منظور رشد فضایل اخالقی، معنوی، فرهنگ پذیری، سازمانی و ی اطالق مییهاآموزشبه تعریف: 

 گردد.ارائه می ادارینظامبهینه سازی روابط انسانی کارمندان و مدیران در 

رشد فضایل اخالقی، فرهنگ های فرهنگ اسالمی و سازمانی به منظور آگاهی دادن به کارمندان در زمینههدف: 

 کشور. ادارینظامو روابط سازمانی و بهبود روابط انسانی در 

 ی اجراییهادستگاههای فرهنگی و اجتماعی متناسب با نیاز کارکنان در کلیه در حوزه عمومیـ محتوی دوره: 

یریت با همكاری و مشارکت مراجع تخصصی معاونت توسعه مدو طراحی دوره:  ـ مسئول نیازسنجی

 ربطذی

 برنامه آموزش دستگاه اجرایی براساسدر طول خدمت کارمندان زمان برگزاری دوره:  

 گردد.الزامی یا اختیاری بودن دوره توسط معاونت توسعه مدیریت تعیین میـ شرکت در دوره: 

ها و ی، دفاتر آموزش و پژوهش استانداریی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتهادستگاهـ مجری دوره: 

 مراکز و مؤسسات آموزشی مورد تائید معاونت توسعه مدیریت.

 حضوری و غیرحضوری بر مبنای ماهیت دوره و اهداف آموزشی.ـ روش اجرای دوره: 

 گردد.آموزشی به هنگام طراحی دوره تعیین می هایسرفصل براساسمدت ساعت دوره ـ مدت ساعت دوره: 

 گردد.( از آزمونی که در پایان دوره برگزار می%60کسب حدنصاب نمره )الک موفقیت در دوره: ـ م

 دوره ـ نظارت و ارزشیابی

 باشد.ـ نظارت بر حسن اجرای دوره با معاونت توسعه مدیریت می

، ارزشیابی مدیریت اجرایی، بررسی شیابی از فراگیر، ارزشیابی از مدرسین)ارز های آموزشیدوره ـ ارزشیابی

 باشد.دوره آموزشی و غیره( برعهده دستگاه اجرایی می اثربخشی
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 های اداریتوانمندی یهاآموزش( 2/۳/5

مرتبط با مأموریت  و نگرش عمومی گردد که به منظور افزایش دانش، مهارتق میی اطالیهاآموزش: به تعریف

 گردد.های فردی طراحی و اجرا میو وظایف عمومی دولت و دستگاه اجرایی و یا توانمندی

دولت و نیازهای فردی  افزایش توانمندی اداری کارمندان دولت در حوزه مأموریت و وظایف عمومی ـ هدف:

 و محیطی 

دولت، نیازهای  در سطح مأموریت و وظایف عمومی براساس نیازسنجی هاآموزشمحتوای این ـ محتوی دوره: 

 گردد.فردی و محیطی طراحی می

 ربطذییت با همكاری و مشارکت مراجع معاونت توسعه مدیرو طراحی دوره:  ـ مسئول نیازسنجی

 ی اجراییهادستگاهبرنامه آموزش  براساسدر طول خدمت کارمندان زمان برگزاری دوره:  

 گردد.الزامی یا اختیاری بودن دوره توسط معاونت توسعه مدیریت تعیین میـ شرکت در دوره: 

ها و فاتر آموزش و پژوهش استانداریی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، دهادستگاهـ مجری دوره: 

 مراکز و مؤسسات آموزشی مورد تائید معاونت توسعه مدیریت.

 حضوری و غیرحضوری بر مبنای ماهیت دوره و اهداف آموزشی.ـ روش اجرای دوره: 

 گردد.آموزشی به هنگام طراحی دوره تعیین می هایسرفصل براساسمدت ساعت دوره ـ مدت ساعت دوره: 

 گردد.( نمره از آزمونی که در پایان دوره برگزار می%60کسب حدنصاب )موفقیت در دوره: ـ مالک 

 دوره ـ نظارت و ارزشیابی

 باشد.ـ نظارت بر حسن اجرای دوره با معاونت توسعه مدیریت می

، ارزشیابی مدیریت اجرایی، بررسی ی از فراگیر، ارزشیابی از مدرسین)ارزشیاب های آموزشیدوره ـ ارزشیابی

 باشد.دوره آموزشی و غیره( برعهده دستگاه اجرایی می اثربخشی
 

 اطالعات فناوری عمومی یهاآموزشـ ۳/۳/5

 در سطح عمومی اطالعات های کارکنان را در حوزه فناوریگردد که توانمندیی اطالق مییهاوزشآمبه تعریف: 

 دهد.ارتقاء می

طات در راستای تحقق دولت و ارتبا اطالعات فناوری عمومی هایمهارتایجاد و ارتقاء دانش و هدف: 

 .ادارینظامالكترونیک و استفاده مؤثر و مدیریت رایانه و نرم افزارهای مربوط در 

 و ارتباطات و دولت الكترونیک اطالعات فناوری عمومی هایمهارتـ محتوی دوره: 

 معاونت توسعه مدیریت ره: و طراحی دو ـ مسئول نیازسنجی

 در طول خدمت کارمندان حسب نوع آموزش  و بدو خدمتزمان برگزاری دوره:  

برای کلیه کارمندان دولت اعم از رسمی، پیمانی و کار معین طی این آموزش الزامی ـ شرکت در دوره: 

 است.

 زشی مورد تائید معاونت توسعه مدیریت.ی اجرایی و مراکز و مؤسسات آموهادستگاهـ مجری دوره: 

 حضوری و یا غیرحضوری براساس ماهیت دوره و اهداف آموزشی آن.ـ روش اجرای دوره: 
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 گردد.آموزشی به هنگام طراحی دوره تعیین می هایسرفصلمدت ساعت دوره براساس ـ مدت ساعت دوره: 

که در پایان دوره در مراکز آزمون معتبر ( نمره از آزمونی %60کسب حدنصاب )ـ مالک موفقیت در دوره: 

 گردد.برگزار می

 دوره ـ نظارت و ارزشیابی

 باشد.ـ نظارت بر حسن اجرای دوره با معاونت توسعه مدیریت می

، ارزشیابی مدیریت اجرایی، بررسی رسین)ارزشیابی از فراگیر، ارزشیابی از مد های آموزشیدوره ـ ارزشیابی

 باشد.دوره آموزشی و غیره( برعهده دستگاه اجرایی می اثربخشی

 مدیران یهاآموزش( ۴/5

های بهبود نگرش نهای مدیران در زمیگردد که در راستای تعالی معنوی و حرفهی اطالق مییهاآموزشبه تعریف: 

طراحی « و برنامه آموزش مدیران سامانه»انسانی، ادراکی و فنی در چارچوب  هایمهارتو بصیرت افزایی و توسعه 

براساس برنامه آموزش مدیران برای انتصاب، ارتقاء و تمدید مدت مدیریت  هاآموزشگردد. طی این  و اجرا می

 ای الزامی است.حرفه

 : هدف

های آنان فنی، انسانی و ادراکی مدیران و متناسب ساختن توانایی هایمهارتالف( ارتقاء و تعالی معنوی و توسعه 

های و نقش ریزی، سازماندهی، نظارت، هدایت و ارزشیابیهای برنامهدر زمینه آوریبا پیشرفت دانش و فن

 .مدیریتی

 های جدید ای و کارمندان برای پذیرش مسئولیتب( آماده ساختن مدیران حرفه

 شوند: بندی میبه دو بخش زیر طبقه مدیران یهاآموزش

 الف ـ تعالی معنوی مدیران

 ای مدیرانب ـ تعالی حرفه

اختصاصی  مدیران و دانش و مهارت مومیع هایمهارتدانش و معارف اسالمی، دانش و ـ محتوای آموزشی: 

 مدیران

 مرکز آموزش مدیریت دولتی با تأیید معاونت توسعه مدیریتها: و طراحی دوره مسئول نیازسنجی

طراحی و پس از اختصاصی مدیریت مورد نیاز مدیران خود را  یهاآموزشتوانند ی اجرایی میهادستگاهتبصره: 

و توانمندسازی اجرا نمایند. حضور نماینده مرکز آموزش مدیریت دولتی در  تصویب در کمیته راهبری آموزش

 اختصاصی مدیران الزامی است. یهاآموزشجلسات بررسی و تایید 

 ش مدیرانآموز براساس برنامه و سامانهـ زمان برگزاری دوره: 

 الزامی است. مدیریتی هایپستبرای کلیه کارکنان و مدیران جهت انتصاب و ارتقاء در شرکت در دوره: 

قانون مدیریت خدمات  71مدیران برای مقامات )موضوع ماده  های آموزشیمجری دورهـ مجری دوره: 

ای، مرکز آموزش مدیریت دولتی، دفاتر ( صرفاً مرکز آموزش مدیریت دولتی و برای مدیران حرفهکشوری

ی اجرایی و مراکز و مؤسسات آموزشی مورد تأیید معاونت  توسعه هادستگاهها، آموزش و پژوهش استانداری

 باشد.مدیریت می
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 اهداف آموزشی.حضوری و غیرحضوری براساس ماهیت دوره و ـ روش اجرای دوره: 

 گردد.آموزشی به هنگام طراحی دوره تعیین می هایسرفصل براساسمدت ساعت دوره ـ مدت ساعت دوره: 

( از آزمونی که در پایان دوره توسط مرکز مجری به %60کسب حدنصاب نمره )ـ مالک موفقیت در دوره: 

 آید.عمل می

 دوره ـ نظارت و ارزشیابی

 باشد.های آموزشی با معاونت توسعه مدیریت میر حسن اجرای برنامهـ نظارت ب

، ارزشیابی مدیریت اجرایی، بررسی های آموزشی )ارزشیابی از فراگیر، ارزشیابی از مدرسینبرنامه ـ ارزشیابی

 باشد.یی میدوره آموزشی و غیره( برعهده دستگاه اجرا اثربخشی
 

 شغلی بخش پنجم ـ مهارت

مورد نیاز مشاغل اختصاصی خود را احصاء و استاندارد مهارتی  هایمهارتی اجرایی موظفند هادستگاهـ  6ماده 

ها مشاغل را تدوین نموده و کارمندان را براساس آن مورد سنجش قرار دهند. در صورت احراز هر یک از مهارت

گردد. استاندارد مهارتی مشاغل و مهارتی کارمند ثبت می در شناسنامه آموزشی مند، عنوان آن مهارتتوسط کار

 توسط معاونت توسعه مدیریت تدوین خواهد شد. عمومی

و امتیازات حق  نوع دوم آنان، اخذ گواهینامه کسب شده توسط کارمندان در ارتقاء شغلی هایمهارتـ  7ماده 

سازی آن با ساعات آموزش شغلی، معادل هایمهارتشود. دستورالعمل نحوه احصاء و سنجش شاغل محاسبه می

 گردد.و نحوه محاسبه آنها توسط معاونت توسعه مدیریت تدوین و ابالغ می

 

 آموزشی هایفعالیت بخش ششم ـ برون سپاری
آموزشی و توانمندسازی کارمندان خود از قبیل  هایفعالیتتوانند برای انجام ی اجرایی میهادستگاهـ 8ماده 

زیر  یهاروشهای آموزشی درون دستگاهی به فیت، عالوه بر استفاده از ظر، طراحی، اجرا و ارزشیابینیازسنجی

 نیز عمل نمایند:

دولتی و غیردولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی،  الف: انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

دولتی و غیردولتی که های سراسر کشور و سایر مراکز و مؤسسات آموزشی دفاتر آموزش و پژوهش استانداری

 رسد.فنی و تخصصی آنان به تأیید معاونت توسعه مدیریت می صالحیت

نمایند برای انجام ب : انعقاد قرارداد با مؤسسات پژوهشی که با مجوز شورای گسترش آموزش عالی فعالیت می

 های آموزش و توانمندسازی کارکنان و مدیران .برنامه طراحی و ارزشیابی امور نیازسنجی

 هاآموزشهای آموزشی، امتیازات و سازوکارهای انگیزشی بخش هفتم ـ گواهینامه

 بندی می شوند:  های آموزشی به دو دسته زیر طبقهگواهینامهـ 9ماده 

آموزشی کوتاه  هایپودمانها یا هایی که در پایان هر یک از دورهگواهینامه: های نوع اولـ گواهینامه1

 گردد.اعطا می کنندگانشرکتمدت به 
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توانند از مزایای استخدامی آن نظیر دارندگان هایی که دارندگان آن میگواهینامه: های نوع دومـ گواهینامه2

س، فوق لیسانس، و دکترا در شرایط احراز مشاغل مربوطه در چارچوب رعایت مدارک تحصیلی فوق دیپلم، لیسان

های توانند حداکثر دو سطح از گواهینامهکلیه قوانین و مقررات مربوطه برخوردار گردند. کارمندان و مدیران می

های ینامهنوع دوم را دریافت نمایند. دارندگان مدرک تحصیلی معادل حداکثر مجاز به اخذ یک سطح از گواه

 باشند.نوع دوم می

منظور از مدارک معادل، آن دسته از مدارکی است که به استناد مجوزهای صادره از سوی سازمان امور  تبصره:

ریزی کشور وقت اجرا شده و مدارک معادل دانشگاهی اداری و استخدامی کشور و یا سازمان مدیریت و برنامه

 باشد.شده مالک عمل نمی ی ارزشیابیهادورهاست 

 عبارتند از:  های نوع دومگواهینامه

 مهارتی ـ گواهینامه

 تخصصی ـ گواهینامه

 ـ پژوهشی سطح یک تخصصی ـ گواهینامه

 ـ پژوهشی سطح دو تخصصی ـ گواهینامه

 های نوع دومـ سازوکار اخذ گواهینامه 10ماده 

 : مهارتی گواهینامه

 : مهارتی شرایط الزم برای اخذ گواهینامه

 ( دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه1

 ساعت آموزش مصوب با شرایط زیر:  1200( طی 2

  باشد. شغلی یهاآموزشزمینه در  هاآموزشحداقل دوسوم 

 1200  سال طی شود. 6ساعت آموزش حداقل در 

  ساعت آموزش در طول یک سال 200احتساب حداکثر 

-تبصره: پیشنهادات جدید، ابتكار، تألیف، ترجمه کتب و مقاالت و مستندسازی تجربیاتی که موجب افزایش بهره

تواند تا معادل حداکثر می گردد. پس از تایید کمیته راهبری آموزشی و سازمانی میوری کار و بهبود عملكرد فرد

ساعت آموزش برای فرد در نظر گرفته شود. ساعات آموزشی معادل سازی شده از میزان ساعات تعیین شده  200

 گردد.ساعت( کسر می 1200)
 

 صیتخص گواهینامه

 : تخصصی شرایط الزم برای اخذ گواهینامه

 مهارتی ( دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا گواهینامه1

 ساعت آموزش کوتاه مدت مصوب با شرایط زیر:  1000( طی 2

  یا آموزش مدیران باشد. شغلی یهاآموزشدر زمینه  هاآموزشحداقل سه چهارم 

 1000  سال طی شود. 5ساعت آموزش حداقل در 
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  ساعت آموزش در طول یک سال 200احتساب حداکثر 

موجب افزایش  پیشنهادات جدید، ابتكار، تألیف، ترجمه کتب و مقاالت و مستندسازی تجربیاتی که تبصره:

           حداکثر  گردد. پس از تایید کمیته راهبری آموزشوری کار و بهبود عملكرد فردی و سازمانی میبهره

ساعت آموزش برای فرد در نظر گرفته شود. ساعات آموزشی معادل سازی شده از  200تواند تا معادل می

 گردد.ساعت( کسر می 1000میزان ساعات تعیین شده )

 

 ـ پژوهشی سطح یک تخصصی گواهینامه

 ـ پژوهشی:  تخصصی شرایط الزم برای اخذ گواهینامه

 تخصصی نس یا گواهینامه( دارا بودن مدرک تحصیلی لیسا1

 ساعت آموزش کوتاه مدت مصوب با شرایط زیر:  800( طی 2

  یا آموزش مدیران باشد. شغلی یهاآموزشدر زمینه  هاآموزشحداقل سه چهارم 

 800  سال طی شود. 5ساعت آموزش حداقل در 

 ساعت آموزش در طول یک سال160کثر احتساب حدا 

 امتیاز آزمون  %60( شرکت در ازمون جامع و کسب حد نصاب 3

 ـ پژوهشی تخصصی ( تهیه یک طرح تحقیقی در زمینه شغل مورد تصدی ویژه اخذ گواهینامه4

-مقاالت و مستندسازی تجربیاتی که موجب افزایش بهره : پیشنهادات جدید، ابتكار، تألیف، ترجمه کتب وتبصره

تواند تا معادل حداکثر می گردد. پس از تایید کمیته راهبری آموزشوری کار و بهبود عملكرد فردی و سازمانی 

ساعات تعیین شده ساعت آموزش برای فرد در نظر گرفته شود. ساعات آموزشی معادل سازی شده از میزان  200

 گردد.ساعت( کسر می 800)
 

 ـ پژوهشی سطح دو تخصصی گواهینامه

 : ـ پژوهشی سطح دو تخصصی شرایط الزم برای اخذ گواهینامه

 ـ پژوهشی سطح یک تخصصی ( دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا گواهینامه1

 ساعت آموز ش کوتاه مدت مصوب با شرایط زیر:  600( طی 2

  یا آموزش مدیران باشد. شغلی یهاآموزشدر زمینه  هاموزشآحداقل سه چهارم 

 600  سال طی شود. 5ساعت آموزش حداقل در 

  ساعت آموزش در طول یک سال120احتساب حداکثر 

 امتیاز آزمون  %60( شرکت در آزمون جامع و کسب حد نصاب 3

ای در زمینه شغل مورد تصدی و تأیید آن توسط ـ توسعه( تهیه یک طرح تحقیقی علمی ـ کاربردی یا علمی 4

 کمیته علمی طی برگزاری جلسه دفاعیه
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( داشتن حداقل دو خدمت برجسته شامل: پیشنهاد، ابتكار، تألیف یا ترجمه کتاب و مقاله و مستندسازی تجربیات 5

 وری کار و بهبود عملكرد فردی و سازمانی گردد.که موجب افزایش بهره

 پژوهشی سطح دو الزامی است: تخصصی برای دریافت گواهینامه 5تا  1ن شرایط زیر عالوه بر بندی ( داشت6

 درصد امتیاز آزمون جامع گواهینامه 80به باال در مقطع فوق لیسانس یا کسب حداقل  16ـ برخورداری از معدل 

 ـ پژوهشی سطح یک تخصصی

 سال منتهی به صدور گواهینامه 5 عملكرد به باال در ارزشیابی 85ـ برخورداری از امتیاز 

صرفاً برای همان سطح محاسبه گردیده و سطوح بعدی  هینامهساعات آموزشی ذکر شده در هر گوا: 1تبصره 

 باشد.جدید می یهاآموزشنیازمند 

 گیرد.توسط معاونت توسعه مدیریت صورت می های نوع دومتأیید نهایی و صدور گواهینامه: 2تبصره 

سطوح تخصصی پژوهشی یک و دو برای هر دستگاه ساالنه توسط  هایظرفیت صدور گواهینامه : ۳تبصره 

 گردد.معاونت توسعه مدیریت تعیین می

شود کارمندان محسوب می ی که از شرایط ذیل برخوردار باشند. در چارچوب نظام آموزشیهاآموزشـ 11ماده 

 هاینظامتوانند از کاربردهای آن در می هاآموزشونه و کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی شرکت کننده در این گ

 مند شوند.بهره مختلف منابع انسانی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری

 اشند.بایستی براساس ماده پنج این نظام طراحی و توسط مراجع تعیین شده تصویب شده ب های آموزشیـ دوره1

رسیده  بینی و به تصویب کمیته راهبری آموزشدر برنامه آموزش ساالنه دستگاه اجرایی پیش های آموزشیـ دوره2

 باشد.

 ن و مدیران درج شده باشد.کارکنا در شناسنامه آموزشی های آموزشیـ دوره3

 دوره کسب کرده باشد. ـ کارکنان، امتیازات الزم را از سیستم ارزشیابی4

کارمندان  یهاآموزش( و جدول نحوه احتساب 11ی اجرایی موظفند براساس شرایط ماده )هادستگاهـ 12ماده 

کارکنان و مدیران را بررسی و پس از تایید احراز شرایط،  های آموزشیو مدیران دولت )جدول شماره یک(، دوره

هایی که با عالمت ضربدر مشخص شده است، با در نظر گرفتن نسبت به اعطای امتیازات به طور همزمان در مربع

 موارد زیر اقدام نمایند:

که در موارد خاص به منظور تبیین و تشریح  المللی ملی و یا استانیهای بینها، سمینارها و گردهماییـ همایش

های مختلف علمی از سوی ارگان ها های پژوهشی در حوزهمسائل فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی، یا ... ارائه یافته

گردد. بدیهی است اعزام کارمندان کشور برگزار می گردد. برای احتساب امتیازات محاسبه نمی یهاسازمانو 

 تولیدات دانشی این گونه مجامع علمی با رعایت مقررات مربوط بالمانع است. مندی ازبرای بهره

برای شاغلین مشاغل رسته فناوری اطالعات برای  اطالعات فناوری عمومی یهاآموزشهای ـ میزان ساعات دوره

 ت.برخورداری از امتیازات قابل محاسبه نیس

تعاونی، هیأت و شوراهای حل  یهاشرکتی اجرایی که در اموری چون هادستگاهـ کارکنان رسمی و پیمانی 

-را طی می های آموزشیهای ورزشی و ... عضویت دارند و برای انجام وظایف محوله دورهاختالف، فدراسیون

 تواند مالک عمل قرار گیرد.برای برخورداری از امتیازات مترتب بر نظام نمی های آموزشینمایند این دوره
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 یهاآموزشو  مدیران یهاآموزش فرهنگی و عمومی های آموزشیـ در صورت تغییر رشته شغلی، صرفاً دوره

 مرتبط به تشخیص کمیته راهبردی آموزشی قابل محاسبه است. شغلی

 

 کارمندان و مدیران دولت یهاآموزشجدول شماره یک: نحوه احتساب 
تبدیل وضع استخدام  هاآموزشانواع 

 به رسمی آزمایشی

تمدید 

قرارداد 

 پیمانی

تمدید 

 قرارداد

 معین

 ارتقاء شغلی

کارکنان )رتبه 

 شغلی(

انتصاب و ارتقاء 

 هایپست

 ایمدیریت حرفه

 گواهینامه امتیاز حق شاغل

 نوع دوم

 آموزش توجیهی

و تصدی شغل 

 بدو خدمت

× × × × ___ × × 

آموزش ویژه 

 کارمندان

استخدام 

 آزمایشی

× ___ ___ × × × × 

 یهاآموزش

 ارتقاء شغلی
× × × × × × × 

 یهاآموزش

تمدید قرارداد 

 انجام کار معین

 ـــ × ـــ ـــ × ـــ ـــ

 یهاآموزش

 کوتاه مدت

 خارج کشور

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ

 یهاآموزش

فرهنگی و 

 عمومی

 یهاآموزش)

 الزامی(

× × × × × × × 

 یهاآموزش

 مدیران
× × × × ـــ × ×

  

 

 آموزش کارمندان دولت بخش هشتم: مدیریت اطالعات و ارزشیابی

 ای هر یک از کارکنان و مدیران )پیمانی  و رسمی( شناسنامه آموزشیی اجرایی مؤظفند برهادستگاهـ 1۳ماده 

طبق کاربرگ شناسنامه آموزشی کارمندان )براساس دستورالعمل(، تهیه نموده و اطالعات آموزشی آنها را به طور 

س از تأیید واحد آموزش دستگاه مستمر مورد بازنگری و به روز نمایند. اطالعات مندرج در شناسنامه آموزشی پ

 منابع انسانی )حقوق و دستمزد، ارتقا شغلی، ارزشیابی هاینظاماجرایی، مبنای محاسبه کاربردهای آموزش در 

 و ...( خواهد بود. عملكرد
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ای تحت رایانه ش را در قالب یک سامانهها و اطالعات آموزی اجرایی موظفند تمامی دادههادستگاهـ 1۴ماده 

ذخیره، پردازش، نگهداری و بروز نمایند. این سامانه بایستی به « مدیریت اطالعات آموزش کارمندان»عنوان 

های دستگاه در زمینه آموزش کارمندان باشد و حداقل ریزیای طراحی و استقرار یابد که مبنای برنامهگونه

 ه محورهای اطالعاتی زیر باشد:دربردارند

 ـ شناسنامه آموزش کارکنان و مدیران1

 دستگاه اجرایی هایپستـ مشاغل و 2

 ـ اطالعات کامل منابع انسانی دستگاه3

 باط آن با مشاغل، سازمانی و ... و ارت، مدیریتیبه تفكیک شغلی، عمومی های آموزشیـ دوره4

 های آموزشی راهبردی، راهبردی، پنج ساله و ساالنه )تقویم آموزشی(ـ برنامه 5

 دستگاه ـ بودجه آموزش6

ی اجرایی، گزارشات مستمر از هادستگاهمعاونت توسعه مدیریت به منظور ارزیابی عملكرد آموزشی ـ  15ماده 

مدیریت  نماید از طریق سامانههای که هر سال تدوین میشاخص براساسا عملكرد آموزش دستگاه اجرایی ر

اطالعات آموزش کارمندان دولت، اخذ و گزارشات آماری و تحلیلی مورد نیاز را به نحو مقتضی ارائه خواهد 

 نمود.

کارشناسی و تجربی های معاونت توسعه مدیریت پس از انجام مطالعات و اخذ نظرات و دیدگاهـ 16ماده 

ی اجرایی، نسبت به بازنگری و طراحی شبكه آموزش مدیران و کارمندان دولت با هدف ساماندهی، هادستگاه

 اقدام خواهد نمود. ادارینظاموری آموزش در افزایی و افزایش بهرههم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 رزیی کشورسازمان مدرییت و ربانمه

 83078انمه:   شماره
 14/05/1394 اتریخ:

 دارد  پیوست:
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 سمه تعالیب

 

 ی اجرایی هادستگاهبخشنامه به کلیه 

 (۴0) 

ی اجرایی موضوع بخشنامه شماره هادستگاهکارمندان و مدیران  ( اصالحیه نظام آموزش4در اجرای ماده )

ی هادستگاه( نظام آموزش کارمندان 4/5و ) 2/3/5(، )1/3/5( ، )2/2/5و بندهای ) 14/11/1392مورخ  18819/92/200

و به منظور رشد فضایل اخالقی و معنوی و نیز توسعه  30/1/1390مورخ  1834/200اجرایی موضوع بخشنامه شماره 

رح به ش های آموزشیکارمندان دولت، دوره ، شغلی و مدیریتیهای عمومیظرفیت کارشناسی و بهبود شایستگی

گردد. همچنین به مشخصات پیوست برای اجرا در چارچوب نظام آموزش کارمندان و دیگر مقررات مربوط ابالغ می

و فراهم نمودن بسترهای الزم برای مشارکت مراکز و مؤسسات  هادستگاههای مندی از تمامی ظرفیتمنظور بهره

های های ذیل جایگزین ردیفکارمندان دولت، ردیف های آموزشیآموزشی دولتی و غیردولتی برای اجرای دوره

 )موضوع اصالحیه نظام آموزش 14/11/1392مورخ  18819/92/200( بخشنامه شماره 13( ماده )2/13( و )1/13)

 گردد: ی اجرایی( میهادستگاهکارمندان و مدیران 

 یهاآموزش)توجیهی و تصدی شغل(، شغلی )شامل  بدو خدمت های آموزشیتوانند دورهی اجرایی میهادستگاهـ 1

 یهاآموزش)شامل  فرهنگی و عمومی یهاآموزشو تمدید قرارداد(،  ، ارتقاء شغلیویژه کارمندان استخدام آزمایشی

توسعه  هایپژوهش( را رأساً و یا از طریق مرکز آموزش و اطالعات ای اداری و فناوری، توانمندیفرهنگی و اجتماعی

و مراکز و  و مؤسسات آموزش عالی هاانشگاهدنگری )مرکز آموزش مدیریت دولتی( و واحدهای استانی، و آینده

 ریزی و اجرا نمایند.شده توسط این سازمان، برنامه مؤسسات تأیید صالحیت

ز طریق مرکز آموزش و ای را رأساً و یا امدیران حرفه های آموزشیتوانند دورهی اجرایی میهادستگاهـ 2

و مؤسسات آموزش  هادانشگاهنگری )مرکز آموزش مدیریت دولتی( و واحدهای استانی، توسعه و آینده هایپژوهش

مدیریت خدمات ( قانون 71سیاسی )مقامات موضوع ماده ) مدیران یهاآموزشریزی و اجرا نمایند. ، برنامهعالی

 باشد.نگری )مرکز آموزش مدیریت دولتی( میتوسعه و آینده هایپژوهش( صرفاً به عهده مرکز آموزش و کشوری

مرتبط با حیطه تعیین  های آموزشیشده، صرفاً مجاز به اجرای دوره بدیهی است مراکز و مؤسسات تأیید صالحیت

ی اجرایی موظف هستند در هادستگاهباشند. همچنین کلیه مراکز و مؤسسات آموزشی دولتی و غیردولتی و شده می

 استفاده نمایند. تدریس صالحیت واجد گواهینامه کارمندان دولت از مدرسان های آموزشیبرگزاری دوره

 

 علی صفدری

 سرپرست معاونت توسعه مدیریت  و سرمایه انسانی
 

 های آموزشیفهرست  دوره

 عنوان دوره شناسه دوره
 میزان

 ساعت
 نوع دوره کنندگانشرکتمشاغل 

 لیات و کارشناسانمدیران عم 12 (1اقتصاد مقاومتی ) 94ـ01
برای مدیران عملیاتی آموزش مدیران و برای 

 کارشناسان، آموزش عمومی

 آموزش مدیران ای )پایه، میانی، عالی(مدیران حرفه 8 (2اقتصاد مقاومتی ) 94ـ02

 آموزش مدیران مدیران سیاسی 6 (3اقتصادی مقاومتی ) 94ـ03
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 94ـ04
( 1ز جمهوری اسالمی ایران )انداسند چشم

 (2)الزامات و ضرورتها( )
 ای )پایه، میانی، عالی(مدیران حرفه 12

برای مدیران عملیاتی آموزش مدیران و برای 

 کارشناسان، آموزش عمومی

 94ـ05
( 1انداز جمهوری اسالمی ایران )سند چشم

 (2)الزامات و ضرورتها( )
 آموزش مدیران ای )پایه، میانی، عالی(مدیران حرفه 8

 94ـ06
( 1انداز جمهوری اسالمی ایران )سند چشم

 (3)الزامات و ضرورتها( )
 آموزش مدیران مدیران سیاسی 6

 مدیران عملیات و کارشناسان 4 (1) ادارینظامنقشه راه اصالح  94ـ07
برای مدیران عملیاتی آموزش مدیران و برای 

 رشناسان، آموزش عمومیکا

 آموزش مدیران ای )پایه، میانی، عالی(مدیران حرفه 4 (2) ادارینظامنقشه راه اصالح  94ـ08

 آموزش مدیران مدیران سیاسی 4 (3) ادارینظامنقشه راه اصالح  94ـ09

 آموزش عمومی مندان دولتتمامی کار 8 تربیت اسالمی با تكیه بر قرآن و احادیث 94ـ010

 آموزش عمومی تمامی کارمندان دولت 8 راهنمای سفیران سالمت )زیج مراقبتی( 94ـ011

 94ـ012
تناسب اندام )ارتقای سالمت از طریق 

 ورزش(
 آموزش عمومی تمامی کارمندان دولت 8

 آموزش عمومی تمامی کارمندان دولت 6 یش جمعیتجمعیت شناسی و فرهنگ افزا 94ـ013

 آموزش عمومی تمامی کارمندان دولت 8 کلیات پیشگیری از وقوع جرم 94ـ014

 94ـ015
نظام مدیریت عملكرد )سازمان، مدیران، 

 کارمندان(
 آموزش شغلی کارشناسان مدیریت )ارزیابی( عملكرد 8

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش  8 ری آموزش و توسعه منابع انسانیمبانی نظ 94ـ016

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش  16 فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانی 94ـ017

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش  20 آموزش الكتریكی 94ـ018

 94ـ019
قوانین و مقررات آموزش منابع آشنایی با 

 انسانی بخش دولت
 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش  4

 94ـ020
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سالمت 

 اداری
 آموزش عموممی تمامی کارمندان دولت 8

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهبازرسان  6 گزارش نویسی در بازرسی 94ـ021

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهبازرسان  6 اصول و مبانی نظارت و بازرسی 94ـ022

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهبازرسان  6 ای در بازرسیاخالق حرفه 94ـ023

 94ـ024
اصول و مبانی نظری ارتقاء سالمت اداری و 

 مبارزه با فساد
 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهبازرسان  8

 94ـ025
قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء  آشنایی با

 سالمت اداری و مبارزه با فساد
 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهبازرسان  10

 آموزش مدیران ایمدیران حرفه 4 پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت 94ـ026

 

 

 

 

 

 
 طرح درس دوره آموزشی

 شناسه دوره:  (1اقتصاد مقاومتی ) عنوان دوره آموزشی:

 94ـ01
برای مدیران عملیاتی، آموزش مدیران و برای  نوع دوره:

 کارشناسان، آموزش عمومی

  عملی:  ساعت تئوری:12مدت زمان آموزش: مدیران عملیاتی و کارشناسان: کنندگانشرکتشرایط 

های نظری، تأمالت اجرایی و کارشناسان، پیرامون جنبه فراگیر نمودن و فضاسازی مناسب برای دریافت مشترک در مدیران عملیاتیهدف کلی دوره: 

 ی کلی اقتصاد مقاومتیهاسیاستو الزامات تحقق 



 و مقررات نظام آموزشی و پژوهشی کارکنان دولت قوانین ■122

 

 
 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 انداز جهوری اسالمی ایران و سایر اسناد باالدستیـ تبیین رابطه اقتصاد مقاومتی، سند چشم1   

 متیهای اقتصاد مقاوـ مبانی، مفاهیم، کلیات و ضرورت2   

 های اقتصاد مقاومتیـ تبیین ساختار و مؤلفه3   

 ـ تحلیل اقتصاد ایران و تبیین وضع موجود4  

 ـ تبیین الزامات و راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی )کالن( 5   

 ـ تبیین الزامات و راهكارهای دستگاهی اقتصاد مقاومتی )دستگاهی(6   

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ آزمون : ارزشیابی روش سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 کتبی

 : شرایط مدرسین

 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

مع انداز مجنگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده

توانند به امر تدریس اشتغال تشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی که می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت یابند که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 ور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظامانداز و اممنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:

توسعه و آینده نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ مجمع تشخیص  هایپژوهشی اجرایی ـمرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 

 مصلحت نظام )با هماهنگی کمیسیون چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام(
 

 شناسه دوره:  (2اقتصاد مقاومتی ) عنوان دوره آموزشی:
 94ـ02

 آموزش مدیران نوع دوره:

  عملی:  ساعت تئوری:8مدت زمان آموزش: ای )پایه، میانی،عالی(مدیران حرفه: کنندگانشرکتشرایط 
اد همسویی و اتفاق نظر در های مختلف و ایجهای اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از قرائتمؤلفه براساستسری گفتمان و ادبیات واحد هدف کلی دوره: 

 هاسیاستجهت تحقق این 
 آموزشی:  هایسرفصل  
 ـ تبیین اهداف قدرت ملی در ایران و مطالعه تطبیقی آن1   
 ـ اقتصاد مقاومتی گامی مؤثر درتحقق قدرت ملی2   
 ی کلی اقتصاد مقاومتیهاسیاستـ مبانی و مفاهیم 3   
 بند اقتصاد مقاومتی 24ـ تشریح 4  
 ـ تبیین الزامات و راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی  5   
 ـ مطالعه تحقق اسناد توسعه در کشورهای مختلف6  
 های اقتصاد مقاومتیـ تبیین ساختار و مؤلفه7  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ آزمون : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 
 بیکت

 : شرایط مدرسین
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده
توانند به امر تدریس اشتغال یابند تشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت دارای گواهینامهکه 

 حضوریروش اجرا: 

 انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظاممنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:
انداز تشخیص مصلحت نظام  ـ آینده نگری و واحدهای مرتبط استانی با هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و  هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 

 

 طرح درس دوره آموزشی
 

 شناسه دوره:  (3اقتصاد مقاومتی ) عنوان دوره آموزشی:
 94ـ03

 آموزش مدیران  نوع دوره:

  عملی:  ساعت تئوری: 6 زش:مدت زمان آمو مدیران سیاسی: کنندگانشرکتمشاغل 

 ی کلی اقتصاد مقاومتی و راهكارها و الزامات تحقق آنهاسیاستایجاد گفتمان واحد و تببین هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  
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 ـ مطالعه تطبیقی تحقق اسناد توسعه در کشورهای مختلف1   
 های اقتصاد مقاومتیـ تبیین مبانی و مفاهیم و ضرورت2  
 ـ تشریح سهم و نقش دستگاهی اقتصاد مقاومتی )در سازمان متبوع(3   
 ـ بررسی راهكارها و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی4   

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 : شرایط مدرسین
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده
توانند به امر تدریس اشتغال تشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی که می

 باشند. تدریس ن صالحیتتعیی یابند که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظاممنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:

انداز مجمع تشخیص مصلحت ماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده نگری و واحدهای مرتبط استانی با ه هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 
 نظام ، مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

جمهوری اسالمی ایران  سند چشم انداز عنوان دوره آموزشی:

(1) 

شناسه دوره: 

 94ـ04
برای مدیران عملیاتی، آموزش مدیران و برای  نوع دوره:

 کارشناسان، آموزش عمومی

  عملی:  ساعت تئوری:12مدت زمان آموزش: مدیران عملیاتی و کارشناسان: کنندگانشرکتمشاغل 

ساله جمهوری  20انداز ایجاد زمینه مشارکت نخبگان )تصمیم سازان و تصمیم گیران( در جهت عملیاتی نمودن اهداف سند چشمهدف کلی دوره: 

 اسالمی ایران

 آموزشی:  هایسرفصل  

 و توسعه ریزیبرنامهبانی ـ م1   

 ـ اصول تغییر و پارادایم2   

 اندازـمبانی علمی چشم3   

 ـ مطالعه تطبیقی تحقق اسناد توسعه در ایران و جهان4  

 اندازـ فرایند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم5   

 ای آسیای جنوب غربی به عنوان قلمروز نفوذ اهداف سندـ تحلیل منطقه6   

 ساله جمهوری اسالمی ایران 20 ی الزامات و راهكارهای تحقق سند چشم اندازـ بررس7   

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ آزمون : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 کتبی

 : شرایط مدرسین

 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده

توانند به امر تدریس اشتغال تشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی که می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت یابند که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظاممنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:

ای مرتبط استانی ـ مجمع تشخیص توسعه و آینده نگری و واحده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 

 مصلحت نظام 

 )با هماهنگی کمیسیون چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام(



 و مقررات نظام آموزشی و پژوهشی کارکنان دولت قوانین ■124

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی
 

جمهوری اسالمی  سند چشم انداز عنوان دوره آموزشی:
 (2ایران )الزامات و ضرورتها( )

شناسه دوره: 
 94ـ05

 آموزش مدیران نوع دوره:

  عملی:  ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش: ای )پایه، میانی، عالی(مدیران حرفه: کنندگانشرکتمشاغل 

انداز و فضاسازی مناسب برای دریافت گسترش و تقویت عزم ملی، فرهنگ سازی و آگاه نمودن مدیران نسبت به اهداف سند چشمهدف کلی دوره: 
 ساله جمهوری اسالمی ایران 20انداز نظری و تأمالت اجرایی سند چشمهای مشترک پیرامون جنبه

 آموزشی:  هایسرفصل  
 ـ مفاهیم تحول1   

          )نوسازی )مدرنیزاسیون 
          توسعه 
          تغییر 

 اندازـ فرآیند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم2  
 اندازمـ سیستم ارزیابی و نظارت راهبردی سند چش3  
 ای آسیای جنوب غربی به عنوان قلمرو نفوذ اهداف سندـ تحلیل منطقه4  

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 : شرایط مدرسین
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده
توانند به امر تدریس اشتغال یابند تشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظاممنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:

انداز مجمع تشخیص مصلحت توسعه و آینده نگری و واحدهای مرتبط استانی با هماهنگی  کمیسیون چشم هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 
 نظام ، مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  عنوان دوره آموزشی:
 (3)الزامات و ضرورتها( )

شناسه دوره: 
 94ـ06

 آموزش مدیران نوع دوره:

  عملی:  ساعت تئوری: 6مدت زمان آموزش: مدیران سیاسی: کنندگانشرکتمشاغل 
 انداز جمهوری اسالمی ایرانو همگرایی جهت تحقق اهداف سند چشمایجاد درک و باور مشترک هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  
 ـ مبانی علمی، فلسفی توسعه1   

          )نوسازی )مدرنیزاسیون 
          توسعه 
          تغییر 

 اندازـ فرآیند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم2  
 اندازقق سند چشمـ بررسی الزامات و راهكارهای تح3  

          برنامه پنج ساله 
          های ساالنه )بودجه(برنامه 
           مدل ارزیابی 
          نظارت راهبردی 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 
 : شرایط مدرسین

 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت
انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده

توانند به امر تدریس اشتغال تشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی که می
 باشند. تدریس تعیین صالحیت یابند که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظاممنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:
انداز مجمع تشخیص مصلحت رتبط استانی با هماهنگی  کمیسیون چشمتوسعه و آینده نگری و واحدهای م هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 

 نظام ، مجمع تشخیص مصلحت نظام
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 طرح درس دوره آموزشی
 

 ادارینظامنقشه راه اصالح  عنوان دوره آموزشی:

(1) 

شناسه دوره: 

 94ـ07
برای مدیران عملیاتی، آموزش مدیران و  نوع دوره:

 برای کارشناسان، آموزش عمومی

  عملی:  ساعت تئوری: 4مدت زمان آموزش: مدیران عملیاتی و کارشناسان: کنندگانشرکتشرایط 

 های تحول اداریو برنامه ادارینظامکشور نسبت به نقشه راه اصالح  ادارینظامآشنایی کارشناسان هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ابالغی مقام معظم رهبری ادارینظامی کلی هاسیاستـ 1   

 ادارینظامـ اهداف نقشه راه اصالح 2  

 ادارینظامهای اصالح ـ برنامه3  

          مهندسی نقش و ساختار دولت 

          توسعه دولت الكترونیک و هوشمندسازی اداری 

          در فضای رقابتی خدمات عمومی 

          انسانی مدیریت سرمایه 

          مدیریتی هایفناوری 

          توسعه فرهنگ سازمانی 

          صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

          نظارت و ارزیابی 

حث ـ حضور منظم در دوره و مشارکت در مبا: روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در سازمان مدیریت و توسعه و آینده

ال یابند توانند به امر تدریس اشتغکشور  تعیین و افرادی می ریزیبرنامه

 باشند. تدریس تعیین صالحیت که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 نگری و واحدهای مرتبط استانیتوسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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درس دوره آموزشی طرح  

 ادارینظامنقشه راه اصالح  عنوان دوره آموزشی:

(2) 

شناسه دوره: 

 94ـ08
 آموزش مدیران نوع دوره:

  عملی: •ساعت تئوری 4مدت زمان آموزش: ای )پایه،میانی، عالی(مدیران حرفه: کنندگانشرکتشرایط 

 های تحول اداریو برنامه ادارینظامنسبت به نقشه راه اصالح کشور  ادارینظامآشنایی مدیران هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 در فرآیند توسعه کشور ادارینظامـ  جایگاه توسعه 1   

 ابالغی مقام معظم رهبری ادارینظامی کلی هاسیاست-2  

 ادارینظامـ اهداف نقشه راه اصالح 3  

  ادارینظامـ فرصت ها و چالش های 4 

 ادارینظامهای اصالح ـ برنامه5  

          مهندسی نقش و ساختار دولت 

          توسعه دولت الكترونیک و هوشمندسازی اداری 

          در فضای رقابتی خدمات عمومی 

          مدیریت سرمایه انسانی 

          مدیریتی هایفناوری 

          توسعه فرهنگ سازمانی 

          صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

          نظارت و ارزیابی 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینهحرف صالحیت

نگری با همكاری  واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر کشور تعیین و افرادی می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 تدریس تعیین صالحیت تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 باشند.

 حضوریروش اجرا: 

 نگری و واحدهای مرتبط استانیتوسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش  مجریان دوره:
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 طرح درس دوره آموزشی

 ادارینظامنقشه راه اصالح  عنوان دوره آموزشی:

(3) 

ره: شناسه دو

 94ـ09
 آموزش مدیران نوع دوره:

  عملی: • ساعت تئوری: 4مدت زمان آموزش: مدیران سیاسی: کنندگانشرکتشرایط 

سازی انجام های تحول به منظور درک مشترک مدیران عالی برای زمینهو برنامه ادارینظامتبیین نقشه راه اصالح هدف کلی دوره: 

 کشور ادارینظاماصالحات عمیق در 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ابالغی مقام معظم رهبری ادارینظامی کلی هاسیاستـ 1  

 ادارینظامـ اهداف نقشه راه اصالح 2  

 ادارینظامهای ها و چالشـ فرصت3  

 ادارینظامهای اصالح ـ برنامه4  

          مهندسی نقش و ساختار دولت 

          سازی اداریتوسعه دولت الكترونیک و هوشمند 

          در فضای رقابتی خدمات عمومی 

          مدیریت سرمایه انسانی 

          مدیریتی هایفناوری 

          توسعه فرهنگ سازمانی 

          صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

          نظارت و ارزیابی 

 ادارینظامی تحقق نقشه راه اصالح ـ راهكارها5  

 ادارینظامـ برنامه جامع اصالح 6  

 ادارینظامـ ساختار و مكانیزم راهبری نقشه راه اصالح 7  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری  واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر کشور تعیین و افرادی  می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 تدریس تعیین صالحیت تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 باشند.

 حضوریروش اجرا: 

 نگری و واحدهای مرتبط استانیتوسعه و آینده هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

تربیت اسالمی با تكیه بر عنوان دوره آموزشی:

 دیثقرآن و احا

شناسه دوره: 

 94ـ010
 آموزش عمومی نوع دوره:

  عملی: •ساعت تئوری 8مدت زمان آموزش:  تمامی کارمندان دولت: کنندگانشرکتشرایط 

 های تربیت از نگاه قرآن و احادیثآشنایی کارکنان با اصول و شیوههدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 بیت اسالمیـ مفهوم شناسی تر1  

 ـ اصول تربیت از منظر اسالم2  

 ـ اهداف عالیه تربیت از سیره عملی معصومین )ع(3  

 الهای تربیت دینی و نقش آن در ایجاد جامعه دینی ایدهو شیوه هاروشـ 4  

 ـ نقش اصیل عقل و والیت و اطاعت در تربیت دینی5  

 به سیره معصومین )ع(( های اسالمی )با نگاهیـ الگوهای موفقیت درآموزه6  

 ها در تربیت اسالمیـ توجه به ارزش7  

 های تربیت اسالمیـ هنجارهای معنوی در شیوه8  

 ـ نشاط، شادابی، مهرورزی، محبت و ارتباط با همسر و فرزندان در تربیت اسالمی9  

 ها و الزامات تربیت اسالمی(ـ آرامش روان در سایه تربیت اسالمی )بایسته10  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیش ارائه محتوی: رو

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

مكاری سازمان تبلیغات اسالمی نگری با هتوسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر تدریس اشتغال یابند که دارای تعیین و افرادی می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 و واحدهای مرتبط استانی ـ سازمان تبلیغات اسالمینگری توسعه و آینده هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

راهنمای سفیران سالمت )زیج عنوان دوره آموزشی:

 خودمراقبتی(

شناسه دوره: 

 94ـ011
 آموزش عمومی نوع دوره:

 •تئوریساعت  8مدت زمان آموزش:  تمامی کارمندان دولت: کنندگانشرکتشرایط 

  عملی:

 های سالمت و اصول خودمراقبتیافزایش سطح دانش و اطالعات کارمندان نسبت به شاخصهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 نامه سنجش سالمت ـ برنامه عملیاتی برای ارتقای سالمتـ مفهوم سالمت ـ پرسش1  

 مه عملیاتی برای ارتقای سالمت روانـ آزمون سالمت روان و اعتماد به نفس در استرس ـ برنا2  

 ـ تشخیص افسردگی ـ برنامه عملیاتی برای حل مشكل اعصاب و روان3  

 تر شدنـ آمادگی برای فعال4  

 ـ رژیم غذایی سالم 5  

 ـ آمادگی برای کاهش وزن6  

 ـ توانمندی در روابط عاطفی7  

 ـ سالمت جنسی8  

 هاهای مقاربتی و عفونتهای بیماریههای سرطان، شناخت نشانـ شناخت نشانه9  

 ـ تست تشخیص اعتیاد10  

 ـ حفظ و ارتقای ایمنی در خانه11  

 ـ استفاده از خدمات بهداشتی به نحوه مطلوب12  

 های پزشكی چراوچگونه؟ـ آزمایش13  

 ـ سالمندی14  

منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ  حضور: روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست توسعه و آینده

 و آموزش پزشكی تعیین و افرادی جمهوری و وزارت بهداشت، درمان 

 تعیین صالحیت توانند  به تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامهمی

 باشند. تدریس

ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم اجرای روش اجرا:  حضوری 

 است.دوره به شیوه غیرحضوری هم بالمانع 

منابع این دوره آموزشی با پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت بهداشت و درمان  منابع و محتوی آموزشی:

 توسعه و آینده نگری معرفی خواهدشد. هایپژوهشو آموزش پزشكی و تأیید مرکز آموزش و 

ی علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی هادانشگاهش و توانمندسازی ای اجرایی ـ واحد آموزواحد آموزش دستگاهمجریان دوره: 

 شده توسعه و آینده نگری وواحدهای مرتبط استانی ـ مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت هایپژوهشکشور ـمرکز آموزش و 
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 طرح درس دوره آموزشی

ی سالمت از تناسب اندام )ارتقاعنوان دوره آموزشی:

 طریق ورزش( 

شناسه دوره: 

 94ـ012
 آموزش عمومی نوع دوره:

 • عملی:• ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش:  تمامی کارمندان دولت: کنندگانشرکتشرایط 

ر به طور مؤثرتر ارتقاء سطح دانش کارمندان نسبت به ورزش و آمادگی جسمانی و نقش آن در سالمتی و انجام کاهدف کلی دوره: 

 ترو با کیفیت

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ فعالیت فیزیكی برای بهبود سالمت، تناسب و عملكرد ـ مزایای فعالیت فیزیكی1  

 های تناسب هوازیـ برنامه2  

 هاـ قدرت و استقامت ماهیچه3  

 ایجاد فشار و مقاومت یهاروشـ4  

 ـ بهبود انعطاف5  

 برای ورزشای ـ تدوین برنامه6  

 ـ انتخاب تجهیزات و امكانات ورزشی7  

 ـ تغذیه و ورزش8  

 های ورزشیـ آسیب9  

 ـ ورزش در آب و هوای گرم وسرد10  

 ـ پیشگیری از گرفتگی عضالت11  

 8/7/1۳86مورخ  90۳67/180۳که طی بخشنامه شماره «تربیت بدنی و آمادگی جسمانی»توضیح: این دوره جایگزین دوره آموزشی 

 گردد.ابالغ شده است، می

منابع این دوره آموزشی با پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت بهداشت و درمان  منابع و محتوی آموزشی:

 توسعه و آینده نگری معرفی خواهدشد. هایپژوهشو آموزش پزشكی و تأیید مرکز آموزش و 

 آزمون کتبی: روش ارزشیابی ه آموزشی کالس درس ـ کارگاروش ارائه محتوی: 

 : شرایط مدرسین
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست توسعه و آینده

 درمان و آموزش پزشكی تعیین و افرادی  جمهوری و وزارت بهداشت،

 تعیین صالحیت توانند به تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامهمی

 باشند. تدریس

ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم اجرای روش اجرا:  حضوری 

 مانع است.دوره به شیوه غیرحضوری هم بال

ی علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی هادانشگاهای اجرایی ـ واحد آموزش و توانمندسازی واحد آموزش دستگاهمجریان دوره: 

توسعه و  هایپژوهشکز آموزش و ـ مر و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاهشده ـ  کشور ـ مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت

 نگری وواحدهای مرتبط انسانیآینده
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 طرح درس دوره آموزشی

جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش عنوان دوره آموزشی: 

 جمعیت

شناسه دوره: 

 94ـ013
 عمومی یهاآموزش نوع دوره:

 • ساعت تئوری: 6 مدت زمان آموزش: تمامی کارمندان دولت: کنندگانشرکتمشاغل 

  عملی:

 فرهنگ سازی در جهت تشكیل خانواده، کاهش آمار طالق و افزایش جمعیتهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع جمعیت1  

 ـ لزوم افزایش جمعیت در بیانات مقام معظم رهبری2  

 ـ راهكارهای غرب در جهت کاهش جمعیت3  

 ـ پنجره جمعیتی ایران در حال حاضر4  

 ـ عوامل کاهش شدید جمعیت در ایران5  

 ـ آثار و پیامدهای کاهش جمعیت6  

 ـ راهبرد اسالم در جهت افزایش جمعیت7  

 ـ الگوی رفتاری اهل بیت )ع( در جهت تشكیل خانواده8  

 ـ آثار و فواید فرزندآوری از نظر علمی9  

 ـ آسیب های تک فرزندی10

 ـ افزایش تعداد فرزندان11  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی کالس درس ـ کارگاه آموزشیروش ارائه محتوی: 

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین

 تدریس تعیین صالحیت دارا بودن گواهینامه
ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم اجرای روش اجرا:  حضوری 

 دوره به شیوه غیرحضوری هم بالمانع است.

توسعه و آینده نگری وواحدهای مرتبط استانی ـ  هایپژوهشای اجرایی ـ مرکز آموزش و واحد آموزش دستگاهمجریان دوره: 

 شده ـ مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاه
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 طرح درس دوره آموزشی

شناسه دوره:  کلیات پیشگیری از وقوع جرمعنوان دوره آموزشی: 

 94ـ014
 عمومی آموزش نوع دوره:

 • ساعت تئوری: 8آموزش:  مدت زمان ی اجراییهااهدستگکارشناسان : کنندگانشرکتمشاغل 

  عملی:

 های کارشناسان نسبت به امر پیشگیری از جرمافزایش دانش، بینش و ارتقاء سطح آگاهیهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 

 ـ قوه قضائیه و شرح وظایف آن1  

 ـ اصول قانونی مربوط به پیشگیری از جرم2  

 گیری و جایگاه آنـ مفهوم پیش3  

 ـ پیشینه پیشگیری از جرم4  

 ـ مبانی پیشگیری از جرم5  

 ـ اقسام پیشگیری از جرم6  

 سیاستگذاری پیشگیری از جرم یهاروشـ7  

 در پیشگیری از جرم ربطذیـ نهادهای 8  

در دوره و مشارکت در مباحث حضور منظم : روش ارزشیابی کالس درس ـ کارگاه آموزشیروش ارائه محتوی: 

 وآزمون کتبی

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز اموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری معاونت اجتماعی و توسعه و آینده هایپژوهش

نند به امر تواپیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تعیین و افرادی می

 تدریس تعیین صالحیت تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 باشند.

 حضوری روش اجرا: 

 ه قضائیهمنابع مورد تأیید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت آموزش و تحقیقات قومنابع و محتوی آموزشی: 

ـ واحد آموزش دستگاه هااستانمعاونت آموزش دادگستری مجریان دوره:  ای و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 

 و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه  هااستاناجرایی با هماهنگی معاونت آموزش دادگستری 
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 یطرح درس دوره آموزش

کارشناسان مدیریت عنوان دوره آموزشی:

 )ارزیابی( عملكرد دستگاه

شناسه دوره: 

 94ـ015
 آموزش شغلی نوع دوره:

  عملی: • ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش:  کارشناسان مدیریت )ارزیابی( عملكرد دستگاه: کنندگانشرکتمشاغل 

 ی اجراییهادستگاههای ارزیابی عملكرد در حوزهارتقای دانش علمی و عملی کارمندان شاغل هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ تعاریف و مفاهیم شامل؛ عملكرد، سنجش عملكرد ، بازرسی، نظارت بر عملكرد، ارزیابی عملكرد، مدیریت عملكرد و ....1  

 ادارینظامح ـ پیشینه مدیریت و ارزیابی عملكرد )ایران و جهان( و جایگاه آن در نقشه راه اصال2  

 ـ مدیریت عملكرد در برخی کشورها3  

 ادارینظامـ مدل، نحوه و فرآیند مدیریت عملكرد در سطح سازمان با رویكرد نقشه راه اصالح 4  

 ادارینظامـ مدل، نحوه و فرآیند مدیریت عملكرد در سطح کارکنان با رویكرد نقشه راه اصالح 5  

 نحوه تدوین شاخص و ...( ابی عملكرد )تعریف مفاهیم،ـ تدوین شاخص برای انجام ارزی6  

 AHPها در قالب مدل ـ تعیین ضریب اهمیت شاخص7

 و ....( BSC  ،EFQMهای ارزیابی عملكرد )مدل ـ معرفی مدل8

 ـ ضوابط و مقررات جاری مدیریت عملكرد9

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 د.باشن تعیین صالحیت امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ هتوسعه و آیند هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 

 شده مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت
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 طرح درس دوره آموزشی

مبانی نظری آموزش و توسعه عنوان دوره آموزشی:

 منابع انسانی 

شناسه دوره: 

 94ـ016
 آموزش شغلی نوع دوره:

  عملی:  ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهموزش کارشناسان آ: کنندگانشرکتمشاغل 

 ارتقای دانش کارمندان آموزش نسبت به استانداردها و رویكردهای آموزش منابع انسانیهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ پیشینه تاریخی آموزش کارمندان1  

 توسعه، آموزش ضمن خدمت و ...( ـ تعاریف و مفاهیم )آموزش، آموزش کارمندان،2  

 های آموزش و توسعه منابع انسانیـ اهداف، ضرورت، موانع و چالش3  

 ـ انواع آموزش و آموزش منابع انسانی4  

 ـ اصول و مبانی یادگیری بزرگساالن با تأکید بر یادگیری کارمندان 5  

 ـ استانداردهای آموزش منابع انسانی )الزامات و فرآیندها(6  

 ـ رویكردهای آموزش منابع انسانی7  

 ـ سازمان و مدیریت آموزش و توسعه کارکنان الگوها و فرآیندها(8  

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

در نگری با همكاری واحد مربوطه توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، را: روش اج

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ مراکز توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 

 شده و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت
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 طرح درس دوره آموزشی

شناسه دوره:   فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانیعنوان دوره آموزشی: 

 94ـ017
 آموزش شغلی نوع دوره:

  عملی: • ساعت تئوری: 16مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش : کنندگانشرکتمشاغل 

 ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارمندانکارمندان آموزش نسبت به برنامه ارتقای سطح دانشهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ فرآیندهای آموزش ضمن خدمت1  

 ـ سیاستگذاری آموزشی2  

 ها(و تكنیک هاروش) آموزشی ـ نیازسنجی3  

 (هاروش)اصول و  ـ طراحی آموزشی4  

 قبل از اجرا، ضمن اجرا و پس از اجرا( هایفعالیتهای آموزشی )اقدامات و ـ اجرای برنامه5  

 (هاروشها و های آموزشی )مدلبرنامه و بررسی اثربخشی ـ ارزشیابی6  

 

 نیپیش نیاز: مبانی نظری آموزش و  توسعه منابع انسا

 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت ه دارای گواهینامهامر تدریس اشتغال یابند ک

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ مراکز توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش ن دوره: مجریا

 شده و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت
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 طرح درس دوره آموزشی

شناسه دوره:  عنوان دوره آموزشی: آموزش الكترونیكی 

 94ـ018
 آموزش شغلی نوع دوره:

 •عملی• ساعت تئوری: 20مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش : کنندگانشرکتمشاغل 

ها و راهبردهای آموزش الكترونیكی به منظور مدیریت و راهبری آشنایی کارشناسان با مبانی علمی، ابعاد، مدلهدف کلی دوره: 

 به شیوه غیرحضوریهای آموزش کارمندان برنامه

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ تعاریف و مفاهیم 1  

 ـ تفاوت آموزش الكترونیكی با یادگیری الكترونیكی2  

 های یادگیری در آموزش الكترونیكیـ اصول و مبانی پداگوژی و تئوری3  

 ـ مدلها و راهبردهای آموزش الكترونیكی4  

 یكیهای طراحی آموزش الكترونـ اصول و مدل5  

 ـ تعامل و انواع آن در آموزش الكترونیكی6  

 ـ اصول تولید محتوای آموزش الكترونیكی7  

 محتوای یادگیری در آموزش الكترونیكی یهاسیستممدیریت یادگیری و  یهاسیستمـ 8  

 هاسازمانـ مدیریت و راهبری آموزش الكترونیكی در 9  

 مزایا و معایب انداز و آینده آموزش الكترونیكی ــ چشم10  

 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر کشور تعیین و افرادی می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت ل یابند که دارای گواهینامهتدریس اشتغا

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 ت.اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع اس

نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ مراکز توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 

 شده و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت
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 طرح درس دوره آموزشی

آشنایی با قوانین و مقررات  عنوان دوره آموزشی:

 منابع انسانی بخش دولت آموزش

شناسه دوره: 

 94ـ019
 آموزش شغلی نوع دوره:

  عملی: • ساعت تئوری: 4مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش : کنندگانشرکتمشاغل 

 ارتقای سطح دانش کارشناسان آموزش نسبت به قوانین و مقررات آموزش و بهسازی منابع انسانیهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

ابالغی مقام معظم رهبری، قانون مدیریت خدمات کشور، نقشه راه اصالح  ادارینظامی هاسیاستـ جایگاه اموزش در اسناد باالدستی )1  

 های تحول(و برنامه ادارینظام

 کارمندان دولت ـ نظام آموزش2  

 کارمدان دولت مرتبط با نظام آموزش هایدستورالعملـ بخشنامه ها و 3  

 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند و افرادی که می کشور تعیین ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 تعیین صالحیت به امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 باشند.

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ آزمون : روش ارزشیابی

 کتبی

م، اجرای حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزروش اجرا: 

 دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

آشنایی با قوانین و مقررات عنوان دوره آموزشی: 

 ارتقاء سالمت اداری

شناسه دوره: 

 94ـ020
 آموزش عمومی نوع دوره:

 عملی: • ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش:  تمامی کارمندان دولت: کنندگانشرکتمشاغل 

 
آشنایی کارمندان دولت با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد به منظور کاهش فساد در هدف کلی دوره: 

 ادارینظام

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ پیشینه قوانین انضباطی کارمندان دولت1  

 قانون مجازات اسالمی 606تا  598ـ تحلیل مواد 2  

دولتی ـ  یهاشرکت، عدم پرداخت مالیات و سود سهام دولت  توسط 13)تصرف در وجوه عمومی ـ ماده  ـ قانون محاسبات عمومی3  

، عدم اختصاص وجوه مربوط به خرید و تدارک مواد 64ئ  63انده وجوه مصرف نشده به حساب خزانه ـ مواد ، عدم واریز م44ماده 

 (93پرداخت غیرقانونی وجوه ـ ماده  ، تعهد زائد بر اعتبارات70غذایی و کاالی اساسی به خرید همان مواد و کاال ـ ماده 

 های دولتیوه استفاده از اتومبیل( ـ قانون نح69ـ32ـ قانون تنظیم )4  

 های غیرضرورـ قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه5  

 ـ قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت خارجی6  

 ـ قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی7  

 ـ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل8  

 الس و کالهبرداریـ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اخت9  

 )مواد مرتبط( ـ قانون مدیریت خدمات کشوری10  

 ـ قانون رسیدگی به تخلفات اداری11  

 های اداریـ شناخت انواع تخلفات و مجازات12  

 پیشگیری از آن یهاروشـ عوامل مؤثر در بروز تخلفات اداری و 13  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی کارگاه آموزشی سخنرانی ـ روش ارائه محتوی:

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

در نگری با همكاری واحد مربوطه توسعه و آینده هایپژوهش

توانند کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 تعیین صالحیت به امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 باشند.

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 ت.اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع اس

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

شناسه دوره:  گزارش نویسی در بازرسی عنوان دوره آموزشی:

 94ـ021
 آموزش شغلی نوع دوره:

 ساعت  6مدت زمان آموزش:  ی اجراییهاهدستگابازرسانی : کنندگانشرکتمشاغل 

 • عملی: •تئوری

 های بازرسیهای صحیح نگارش و تهیه گزارشافزایش سطح دانش بازرسان نسبت به شیوههدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ مروری بر مراحل علمی روش تحقیق1  

 آوری اطالعاتهای جمعـ تكنیک2  

 نویسی ـ تعریف گزارش و گزارش3  

 ـ اهداف گزارش نویسی4  

 هابندی گزارشطبقه -5  

 مراحل چهارگانه گزارش نویسی -6  

 ـ مرحله برناه ریزی، تدارکات و تهیه مقدمات  

 ـ مرحله تنظیم و سازماندهی گزارش )ساختار گزارش(  

 ـ مرحله نگارش، نشانه گذاری و اهمیت آن در نگارش  

 تهیه متن نهایی ـ مرحله تجدیدنظر و اصالح و  

 ـ خالصه سازی )اهمیت و مراحل خالصه سازی در گزارش نویسی بازرسی6  

 های گزارش نویسی بازرسیـ فرمت7  

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

مكاری واحد مربوطه در نگری با هتوسعه و آینده هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 زمون کتبیآ

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

شناسه دوره:  اصول و مبانی نظارت و بازرسیآموزشی:  عنوان دوره

 94ـ022
 آموزش شغلی نوع دوره:

 ساعت تئوری: 6مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهبازرسانی : کنندگانشرکتمشاغل 

  عملی: •

 های بازرسیی اجرایی با اهداف، اصول و شیوههادستگاهآشنایی بازرسان هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  ایهسرفصل  

 ـ کلیات و تعاریف )نظارت، بازرسی و ....(1  

 ادارینظامـ اهمیت و ضرورت نظارت و بازرسی در 1  

 ـ اهداف نظارت و بازرسی2  

 ـ انواع بازرسی3  

 بازرسی یهاروشـ 4  

 ـ فرآیند قبل و بعد از بازرسی 5  

 ـ حیطه های بازرسی6  

 ـ مصاحبه و نقش آن در بازرسی7  

 های مصاحبهها وشیوهتكنیک ـ8  

 های بازرسیها، محورها و چک لیستـ موضوع9  

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 تعیین صالحیت به امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 باشند.

 آزمون کتبی : روش ارزشیابی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 غیرحضوری بالمانع است. اجرای دوره به شیوه

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

شناسه دوره:  اخالق حرفه ای در بازرسی عنوان دوره آموزشی:

 94ـ023
 آموزش شغلی نوع دوره:

 ساعت  6مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهبازرسان : کنندگانشرکت مشاغل

  عملی:  تئوری:

 و بازرسی ادارینظاماخالق اسالمی در  هایارزشای و جایگاه، اصول و آشنایی بازرسان با مفهوم اخالق حرفههدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ای، رفتار و ...(ق، اخالق حرفهـ تعاریف و مفاهیم )اخالق، علم اخال1  

 ایای اخالق حرفهـ ویژگی2  

 ای در اسالمـ اخالق حرفه3  

 ای )اسالمی(ـ مالک نهایی اخالق حرفه4  

 ای )اسالمی(های نهایی اخالق حرفهـ مولفه5  

 ادارینظامای در ـ ضرورت و جایگاه اخالق حرفه6  

 ادارینظامان و کارمندان در های اخالقی مدیرها و مسئولیتـ ارزش7  

 ای در بازرسیـ ضرورت و جایگاه اخالق حرفه8  

 ای در بازرسیـ اصول اخالق حرفه9  

 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

واحد مربوطه در نگری با همكاری توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی  می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 یآزمون کتب

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی
بانی نظری ارتقاء سالمت اداری و اصول و م عنوان دوره آموزشی:

 مبارزه با فساد

شناسه دوره: 

 94ـ024
 آموزش شغلی نوع دوره:

 ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهبازرسان : کنندگانشرکتمشاغل 

 :عملی  

 شاء فساد و تخلفات اداریی اجرایی نسبت به مفاهیم، عوامل و منهادستگاهارتقاء سطح دانش بازرسان هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ تعاریف و مفاهیم )فساد، شوه، فساد اداری، تخلفات اداری(1  

 ـ اهمیت و ضرورت مبارزه با فساد2  

 بندی فساد اداریـ تقسیم3  

 ـ منشأ فساد اداری4  

 ـ عوامل مؤثر در بروز فساد اداری 5  

 ـ آثار و پیامدهای فساد اداری6  

 ـ عواملپیشگیری از فساد اداری7  

 ـ رشوه درقرآن و احادیث8  

 ـ مصادیق فساد و تخلفات اداری9  

 ـ عوامل پیشگیری از تخلفات اداری10  

 های تخلفات و فساد اداریـ گلوگاه11  

 ـ عوامل مؤثر در ارتقاء سالمت اداری12  

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینفهحر صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده ایهپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر  عنوان دوره آموزشی:

 ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد

شناسه دوره: 

 94ـ025
 آموزش شغلی نوع دوره:

ساعت  10ت زمان آموزش: مد ی اجراییهادستگاهبازرسان : کنندگانشرکتمشاغل 

  عملی:     •تئوری

 

 ی اجرایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فسادهادستگاهآشنایی بازرسان هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ پیشینه قوانین انضباطی کارمندان دولت1  

 ـ قانون رسیدگی به تخلفات اداری2  

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری یین نامه اجراییـ آ3  

 ـ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری4  

 ـ مفاد مرتبط باتخلفات اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری5  

 دی در قوه مجریهـ آیین نامه پیشگیری و مقابله نظامند و پایدار بامفاسد اقتصا6  

 ـ شرح وظایف و ترکیب کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم7  

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 91ماده  ـ آیین نامه اجرایی8  

 ـ سایر قوانین و مقررات جاری مرتبط9  

 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینهحرف صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در سازمان توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهمدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی

 ـ آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده یهاپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

پاسخگویی و مسئولیت پذیری در  عنوان دوره آموزشی:

 مدیریت

شناسه دوره: 

 94ـ026
 آموزش مدیران نوع دوره:

ساعت  4مدت زمان آموزش:  ایمدیران حرفه: کنندگانشرکتمشاغل 

  عملی:•تئوری:

 

 ادارینظامتر مدیران نسبت به اهمیت، ضرورت و جایگاه پاسخگویی در ارتقاء بینش و بصیرت عمیقدوره:  هدف کلی

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ مفاهیم پاسخگویی و مسئولیت پذیری1  

 ادارینظامـ اهمیت و ضرورت پاسخگویی در 2  

 ـ جایگاه و نقش مسئولیت پذیری و پاسخگویی در اسالم3  

 یات دانشمندان علم مدیریت نسبت به پاسخگوییـ نظر4  

 ـ انواع پاسخگویی در بخش دولتی5  

 ، تكریم ارباب رجوع و حكمرانی خوبادارینظامـ تحول 6  

، ادارینظامی کلی اهیاستس ،)قانون مدیریت خدمات کشوری ادارینظامپذیری در زامات قانونی پاسخگویی و مسئولیتـ مبانی و ال7  

 قانون برنامه پنجم و سایر قوانین مرتبط(

 ادارینظامـ راهكارهای بهبود پاسخگویی در 8  

 سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در سازمان توسعه و آینده یهاپژوهش

توانند به امر تدریس کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهمدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 وره و مشارکت در مباحث حضور منظم در د: روش ارزشیابی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

توسعه و آینده  هایپژوهشمنابع این دوره با پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور و تأیید مرکز آموزش و منابع و محتوی آموزشی: 

 نگری معرفی خواهد شد. 

 نگری و واحدهای مرتبط استانیتوسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش جریان دوره: م
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 طرح درس دوره آموزشی
  عنوان دوره آموزشی :

 (1مقاومتی ) اقتصاد

 نوع دوره

 عمومی بدوتصدی شغل توجیهی

* 

 مدیریتی شغلی

  اهداف کلی آموزش :
 تحقق الزامات و اجرایی تأمالت نظری، هایجنبه پیرامون کارشناسان و عملیاتی مدیران در مشترک دریافت برای مناسب فضاسازی و فراگیرنمودن

 مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندآشنا میمقاومتی در سطح کالن و دستگاهی  اقتصاد هایضرورت و کلیات مفاهیم، فراگیران با مبانی، -

 شوندباالدستی آشنا می اسناد سایر و ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند مقاومتی، اقتصاد فراگیران با رابطه -

عملی :       12نظری :      12مدت آموزش به ساعت : جمع     

0     

        

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 های آموزش :  سرفصل

 مقاومتی اقتصاد هایضرورت و کلیات مفاهیم، مبانی، -1

 مقاومتی اقتصاد هایمؤلفه و ساختار تبیین -2

 موجود وضعیت تبیین و ایران اقتصاد تحلیل -3

 (کالن)مقاومتی اقتصاد تحقق راهبردهای و الزامات تبیین -4

 باالدستی اسناد سایر و ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند مقاومتی، اقتصاد رابطه تبیین -5

 (دستگاهی)مقاومتی اقتصاد دستگاهی راهكارهای و الزامات تبیین -6

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 شغلیهای رتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : مدیران عملیاتی و کارشناسان

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ای مدرسین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخصصی: -

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ندهدوره توس عه و آی ـــ نگری و های توس

شم سیون چ ستانی با هماهنگی کمی و امور نخبگان  اندازواحدهای مرتبط ا

توانند به امر تدریس لحت نظام تعیین و افرادی میمجمع تشـــخیص مصـــ

 اشتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

کتبی                     شفاهی                   عملی                سایر :     

.................. 

 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 کالس درس          کارگاه آموزشی            سمینار           سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                   ا لكترونیكی                                سایر :  

 

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :نام و نام خا

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی
 

  عنوان دوره آموزشی :

  (2) مقاومتی اقتصاد

 نوع دوره

 عمومی بدوتصدی شغل توجیهی

 

 مدیریتی شغلی

* 

  اهداف کلی آموزش :
ای های مختلف و ایجاد همسویی و اتفاق نظر بین مدیران حرفههای اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از قرائتمؤلفه سبراساتسری گفتمان و ادبیات واحد 

 هاپایه، میانی و عالی در جهت تحقق این سیاست

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندلی آشنا میمقاومتی و تأثیر آن بر قدرت م اقتصاد هایضرورت و کلیات مفاهیم، فراگیران با مبانی، -

 شوندفراگیران با هر یک از بندهای اقتصاد مقاومتی بطور مفصل آشنا می -

     0عملی :       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

        

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 های کلی اقتصاد مقاومتیم سیاستتبیین مبانی و مفاهی -1

 تبیین اهداف قدرت ملی در ایران و مطالعه تطبیقی آن -2

 اقتصاد مقاومتی گامی مؤثر در تحقق قدرت ملی -3

 بند اقتصاد مقاومتی 24تشریح  -4

 الزامات و راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی تبیین -5

 مطالعه تحقق اسناد توسعه در کشورهای مختلف -6

 های اقتصاد مقاومتیساختار و مؤلفه بیینت -7

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه ای پایه، میانی و عالیمدیران حرفهمشاغل شرکت کنندگان : 

 : شرایط مدرسان

 : شرایط تحصیلی  -

 شرایط تجربی :  -

ای مدرسین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخصصی: -

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ندهدوره توس عه و آی ـــ نگری و های توس

شم سیون چ ستانی با هماهنگی کمی و امور نخبگان  اندازواحدهای مرتبط ا

توانند به امر تدریس مجمع تشـــخیص مصـــلحت نظام تعیین و افرادی می

 ال یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.اشتغ

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 شفاهی        عملی         سایر : ..................            کتبی           
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 سایر:...........      سمینار        کالس درس          کارگاه آموزشی         

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                   ا لكترونیكی             سایر :  

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 آموزشی طرح درس دوره

  عنوان دوره آموزشی :

 ( ۳) مقاومتی اقتصاد

 نوع دوره

بدوتصدی  توجیهی

 شغل

 عمومی

 

 مدیریتی شغلی

* 

  اهداف کلی آموزش :
 های کلی اقتصاد مقاومتی و راهكارها و الزامات تحقق آن برای مدیران سیاسیایجاد گفتمان واحد و تبیین سیاست

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندمقاومتی آشنا می اقتصاد هایضرورت و کلیات مفاهیم، اگیران با مبانی،فر -

 شوندفراگیران با راهكارها و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی آشنا می -

   6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

     0عملی :    

        

 ختیاری    نوع آموزش :            الزامی                   ا

 سرفصل های آموزش : 

 های اقتصاد مقاومتیتبیین مبانی و مفاهیم و ضرورت -1

 مطالعه تطبیقی تحقق اسناد توسعه در کشورهای مختلف -2

 تشریح سهم و نقش دستگاهی اقتصاد مقاومتی)در سازمان متبوع( -3

 بررسی راهكارها و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی -4

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته ت کنندگان : لیسانس و باالترمقطع تحصیلی شرک

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : مدیران سیاسی

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

های توسعه و ره توسط مرکز آموزش و پژوهشمدرسین این دو

نگری و واحدهای مرتبط اســـتانی با هماهنگی کمیســـیون آینده

شم صلحت نظام تعیین  اندازچ شخیص م و امور نخبگان مجمع ت

که دارای و افرادی می ند  یاب غال  ـــت تدریس اش به امر  ند  توان

 گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 :منابع و محتوای آموزشی 

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 سایر : ..................  کتبی           شفاهی         عملی         

 

 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس          کارگاه آموزشی            سمینار           

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 ترونیكی                   سایر : مكاتبه ای                   ا لك 

 

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 (1) ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند

 نوع دوره

 عمومی بدوتصدی شغل توجیهی

* 

 مدیریتی شغلی

 

  اهداف کلی آموزش :
 ساله جمهوری اسالمی ایران 20انداز گیران( در جهت عملیاتی نمودن اهداف سند چشمسازان و تصمیمایجاد زمینه مشارکت نخبگان)تصمیم

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندساله جمهوری اسالمی ایران آشنا می 20انداز سند چشم تحققالزامات  و کلیات مفاهیم، فراگیران با مبانی، -

 شوندساله جمهوری اسالمی ایران آشنا می 20انداز فراگیران با فرآیند تدوین و ابعاد سند چشم -

     0عملی :   12نظری :      12مدت آموزش به ساعت : جمع     

        

 اختیاری              نوع آموزش :            الزامی         

 سرفصل های آموزش : 

 ریزی و توسعهمبانی برنامه -1

 اصول تغییر و پارادایم -2

 اندازمبانی علمی چشم -3

 مطالعه تطبیقی تحقق اسناد توسعه در ایران و جهان   -4

 اندازفرآیند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم -5

 ان قلمرو نفوذ اهداف سندعنوای آسیای جنوب غربی بهتحلیل منطقه -6

 ساله جمهوری اسالمی ایران 20انداز بررسی الزامات و راهكارهای تحقق سند چشم -7

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 ای شغلیهرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : مدیران عملیاتی و کارشناسان

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ای مدرسین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخصصی: -

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ندهدوره توس عه و آی ـــ نگری و های توس

شم سیون چ ستانی با هماهنگی کمی و امور نخبگان  اندازواحدهای مرتبط ا

توانند به امر تدریس مصـــلحت نظام تعیین و افرادی می مجمع تشـــخیص

 اشتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

کتبی                     شفاهی                   عملی                سایر :     

.................. 

 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 کارگاه آموزشی         سمینار    سایر:...........    کالس درس            

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                   الكترونیكی                   سایر :        

 

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 الترین مقام مسئول آموزش :نام و نام خانوادگی با

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 

 

 



 149 ■های نظام آموزش کارکنان دولت ها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی
  عنوان دوره آموزشی :

  (2) ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند

 نوع دوره

 عمومی بدوتصدی شغل توجیهی

 

 مدیریتی شغلی

* 

  اهداف کلی آموزش :
انداز و فضاسازی مناسب برای دریافت مشترک پیرامون سازی و آگاه نمودن مدیران نسبت به اهداف سند چشمفرهنگ گسترش و تقویت عزم ملی،

 ایران اسالمی جمهوری اندازچشم های نظری و تأمالت اجرایی سندجنبه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با مفاهیم تحول آشنا می -

 شوندانداز آشنا مین و ابعاد سند چشمفراگیران با فرایند تدوی -

 شوندفراگیران با قلمرو نفوذ اهداف سند آشنا می -

     0عملی :       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

        

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 مفاهیم تحول -1

 مدرنیزاسیون(نوسازی( 

 توسعه 

 تغییر 

 اندازفرایند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم -2

 اندازسیستم ارزیابی و نظارت راهبردی سند چشم -3

 عنوان ای آسیای جنوب غربی بهتحلیل منطقه -4

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه ای پایه، میانی و عالیمدیران حرفهکنندگان :  مشاغل شرکت

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ای مدرسین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخصصی: -

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ندهدوره توس عه و آی ـــ نگری و های توس

شمواحدها سیون چ ستانی با هماهنگی کمی و امور نخبگان  اندازی مرتبط ا

توانند به امر تدریس مجمع تشـــخیص مصـــلحت نظام تعیین و افرادی می

 اشتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 عملی                سایر : ..................             کتبی           شفاهی     
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 کالس درس          کارگاه آموزشی            سمینار     سایر:...........     

 ـ غیرحضوری :

 سایر :                  مكاتبه ای                   ا لكترونیكی               

 

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی
  عنوان دوره آموزشی :

 ( 3) ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند

 نوع دوره

بدوتصدی  توجیهی

 شغل

 عمومی

 

 یریتیمد شغلی

* 

  اهداف کلی آموزش :
انداز و فضاسازی مناسب برای دریافت مشترک پیرامون سازی و آگاه نمودن مدیران نسبت به اهداف سند چشمگسترش و تقویت عزم ملی، فرهنگ

 ایران اسالمی جمهوری اندازچشم های نظری و تأمالت اجرایی سندجنبه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندا مفاهیم علمی و فلسفی توسعه آشنا میفراگیران ب -

 شوندانداز آشنا میفراگیران با فرایند تدوین و ابعاد سند چشم -

 شوندفراگیران با الزامات و راهكارهای تحقق آشنا می -

     0عملی :      6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

        

 اختیاری                  نوع آموزش :            الزامی     

 سرفصل های آموزش : 

 مفاهیم علمی و فلسفی توسعه -1

 )نوسازی)مدرنیزاسیون 

 توسعه 

 تغییر 

 اندازفرایند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم -2

 اندازبررسی سند چشم -3

 برنامه پنج ساله 

 های ساالنه)بودجه(برنامه 

 مدل ارزیابی 

 نظارت راهبردی 

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته کت کنندگان : لیسانس و باالترمقطع تحصیلی شر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مدیران سیاسیمشاغل شرکت کنندگان : 

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص سین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ ای مدر

نگری و واحدهای های توسعه و آیندهوره توسط مرکز آموزش و پژوهشد

ـــم ـــیون چش ـــتانی با هماهنگی کمیس و امور نخبگان مجمع  اندازمرتبط اس

توانند به امر تدریس اشتغال یابند تشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی می

 که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 : منابع و محتوای آموزشی

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی               شفاهی                   عملی                سایر : ..................      
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 سمینار   سایر:...........  کالس درس          کارگاه آموزشی               

 ـ غیرحضوری :

 سایر :             ا لكترونیكی              ه ای      مكاتب      

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی
  عنوان دوره آموزشی :

 (1) اداری نظام اصالح راه نقشه

 نوع دوره

بدوتصدی  توجیهی

 شغل

 عمومی

* 

 مدیریتی شغلی

  اهداف کلی آموزش :
 های تحول اداریاداری و برنامه نظام اصالح راه آشنایی کارشناسان نظام اداری کشور نسبت به نقشه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندشنا میهای کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری آفراگیران با سیاست -

 شوندهای اصالح نظام اداری آشنا میاداری و برنامه نظام اصالح راه فراگیران با اهداف نقشه -

     0عملی :       ۴نظری :      ۴مدت آموزش به ساعت : جمع     

        

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبریاستسی -1

 اداری نظام اصالح راه اهداف نقشه -2

 های اصالحی نظام اداریبرنامه -3

 مهندسی نقش و ساختار دولت 

 توسعه دولت الكترونیک و هوشمندسازی اداری 

 خدمات عمومی در فضای رقابتی 

 مدیریت سرمایه انسانی 

 های مدیریتیآوریفن 

 گ سازمانیتوسعه فرهن 

 صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 نظارت و ارزیابی 

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : مدیران عملیاتی و کارشناسان

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص سین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ ای مدر

نگری و واحدهای های توسعه و آیندهدوره توسط مرکز آموزش و پژوهش

ـــم ـــیون چش ـــتانی با هماهنگی کمیس و امور نخبگان مجمع  اندازمرتبط اس

مر تدریس اشــتغال توانند به اتشــخیص مصــلحت نظام تعیین و افرادی می

 یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی                 شفاهی                   عملی         سایر : ..................      
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 سایر:...........  کارگاه آموزشی            سمینار          کالس درس         

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                   ا لكترونیكی                   سایر :         

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 ویب :مرجع تص

 

 تاریخ تصویب :

 

 

 

 

 

 



 و مقررات نظام آموزشی و پژوهشی کارکنان دولت قوانین ■152

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی
  عنوان دوره آموزشی :

 ( ۳) اداری نظام اصالح راه نقشه

 نوع دوره

بدوتصدی  توجیهی

 شغل

 عمومی

 

 مدیریتی شغلی

* 

  اهداف کلی آموزش :
سازی انجام اصالحات عمیق در نظام اسی برای زمینهمنظور درک مشترک مدیران سیهای تحول اداری بهتبیین نقشه راه اصالح نظام اداری و برنامه

 اداری کشور

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندهای کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری آشنا میفراگیران با سیاست -

 شوندمی های اصالح نظام اداری آشنااداری و برنامه نظام اصالح راه فراگیران با اهداف و راهكارهای تحقق نقشه -

 شوندفراگیران با برنامه جامع اصالح نظام اداری آشنا می  -

     0عملی :       ۴نظری :      ۴مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 رهبری های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظمسیاست -1

 اداری نظام اصالح راه اهداف نقشه -2

 های نظام اداریها و چالشفرصت -3

 های اصالح نظام اداریبرنامه -4

 مهندسی نقش و ساختار دولت 

 توسعه دولت الكترونیک و هوشمندسازی اداری 

 خدمات عمومی در فضای رقابتی 

 مدیریت سرمایه انسانی 

 های مدیریتیآوریفن 

 نیتوسعه فرهنگ سازما 

 صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 نظارت و ارزیابی 

 اداری نظام اصالح راه راهكارهای تحقق نقشه -5

 برنامه جامع اصالح نظام اداری -6

 اداری نظام اصالح راه ساختار و مكانیزم راهبری نقشه -7

 هارشته رشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : مدیران سیاسی

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای مدرســین این صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

 نگری و واحدهایهای توســعه و آیندهدوره توســط مرکز آموزش و پژوهش

و امور نخبگان مجمع تشخیص  اندازمرتبط استانی با هماهنگی کمیسیون چشم

صلحت نظام تعیین و افرادی می شتغال یابند که دارای م توانند به امر تدریس ا

 گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 هی            عملی       سایر : ..................کتبی             شفا      
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

سمینار                        کارگاه آموزشی          کالس درس           

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 سایر :       ا لكترونیكی                  مكاتبه ای            

 وزش :مجریان آم

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 

 

 



 153 ■های نظام آموزش کارکنان دولت ها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی
  عنوان دوره آموزشی :

 احادیث و قرآن بر تكیه با اسالمی تربیت

 نوع دوره

بدوتصدی  توجیهی

 شغل

 عمومی

* 

 مدیریتی شغلی

 

  ف کلی آموزش :اهدا
 های تربیت از نگاه قرآن و احادیثآشنایی کارکنان با اصول و شیوه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با مفهوم، اصول و اهداف تربیت اسالمی آشنا می -

 شوندهای تربیت دینی آشنا میفراگیران با شیوه -

 شوندی آشنا میهای اسالمفراگیران با الگوهای موفقیت در آموزه  -

     0عملی :       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 مفهوم شناسی تربیت اسالمی -1

 اصول تربیت از منظر اسالم -2

 ومین)ع(اهداف عالیه تربیت از سیره عملی معص -3

 آلهای تربیت دینی و نقش آن در ایجاد جامعه دینی ایدهو شیوه هاروش -4

 نقش اصیل عقل و والیت و اطاعت در تربیت دینی -5

های اسالمی با نگاهی به سیره الگوهای موفقیت در آموزه -6

 معصومین)ع(

 ها در تربیت اسالمیتوجه به ارزش -7

 ربیت اسالمیهای تهنجارهای معنوی در  شیوه -8

نشاط، شادابی، مهرورزی، محبت و ارتباط با همسر و فرزندان در  -9

 تربیت اسالمی

 ها و الزامات( در سایه تربیت اسالمیآرامش روان )بایسته -10

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه شاغلمشاغل شرکت کنندگان : کلیه م

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای مدرســین این صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

نگری با همكاری های توســعه و آیندهدوره توســط مرکز آموزش و پژوهش

سالمی تعیین و افرادی م شتغال یابند یسازمان تبلیغات ا توانند به امر تدریس ا

 که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 سایر : ..................    عملی     شفاهی                کتبی             
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کارگاه آموزشی            سمینار                     کالس درس         

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 سایر :    مكاتبه ای                       ا لكترونیكی              

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 صویب :مرجع ت

 

 تاریخ تصویب :

 

 

 

 

 



 و مقررات نظام آموزشی و پژوهشی کارکنان دولت قوانین ■154

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی
  عنوان دوره آموزشی :

 (خودمراقبتی زیج) سالمت سفیران راهنمای

 نوع دوره

بدوتصدی  توجیهی

 شغل

 عمومی

* 

 مدیریتی شغلی

 

  اهداف کلی آموزش :
 های سالمت و اصول خودمراقبتیافزایش سطح دانش و اطالعات کارمندان نسبت به شاخص

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با مفهوم سالمت جسمی و روانی آشنا می -

 شوندها آشنا میهای برخی از بیماریفراگیران با نشانه -

 شوندفراگیران با نحوه استفاده از  خدمات بهداشتی به نحوه مطلوب آشنا می  -

     0   عملی :    8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

برنامه عملیاتی برای ارتقاء  -نامه سنجش سالمتپرسش -مفهوم سالمت -1

 سالمت

برنامه عملیاتی برای  - -آزمون سالمت روان و اعتماد به نفس در استرس -2

 ارتقاء سالمت روان

 برنامه عملیاتی برای حل مشكل اعصاب و روان -شخیص افسردگیت -3

 تر شدنآمادگی برای فعال -4

 رژیم غذایی سالم -5

 آمادگی برای کاهش وزن -6

 توانمندی در روابط عاطفی -7

 سالمت جنسی -8

 های سرطانشناخت نشانه -9

 هاهای مقاربتی و عفونتهای بیماریشناخت نشانه -10

 عتیادتست تشخیص ا -11

 حفظ و ارتقاء ایمنی در خانه -12

 استفاده از خدمات بهداشتی به نحوه مطلوب  -13

 های پزشكی چرا و چگونه؟آزماش -14

 سالمندی -15

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیلیه رتبهرتبه شغلی : ک مشاغل شرکت کنندگان : کلیه مشاغل

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای مدرســین این صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

نگری با همكاری های توســعه و آیندهدوره توســط مرکز آموزش و پژوهش

ــت،  ــت جمهوری و وزارت بهداش درمان و معاونت امور زنان و خانواده ریاس

ـــكی تعیین و افرادی می ـــتغال یابند که آموزش پزش توانند به امر تدریس اش

 دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 عملی            سایر : ..................   شفاهی                 کتبی            
 وه ارائه :شی

 حضوری : ـ

کارگاه آموزشی            سمینار                 کالس درس                   

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                    ا لكترونیكی                سایر :             

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش : نام و نام

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 

 

 



 155 ■های نظام آموزش کارکنان دولت ها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی
  عنوان دوره آموزشی :

 (ورزش طریق از سالمت ارتقاء) اندام تناسب

 نوع دوره

بدوتصدی  توجیهی

 شغل

 عمومی

* 

 مدیریتی شغلی

 

  اهداف کلی آموزش :
 ترطور مؤثرتر و با کیفیتعات کارمندان نسبت به ورزش و آمادگی جسمانی و نقش آن در سالمتی و انجام کار بهافزایش سطح دانش و اطال

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با مزایای فعالیت فیزیكی آشنا می -

 شوندامكانات ورزشی آشنا میهای ورزشی و انتخاب تجهیزات و برای انجام فعالیت فراگیران با نحوه تدوین برنامه -

 شوندها آشنا میهای ورزشی و نحوه پیشگیری از آنفراگیران با آسیب  -

     0عملی:       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 نوع آموزش :         الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 ی بهبود سالمت، تناسب و عملكردفعالیت فیزیكی برا -1

 مزایای فعالیت فیزیكی -2

 های تناسب هوازیبرنامه -3

 هاقدرت و استقامت ماهیچه -4

 ی ایجاد فشار و مقاومتهاروش -5

 بهبود انعطاف -6

 ای برای ورزشتدوین برنامه -7

 انتخاب تجهیزات و امكانات ورزشی -8

 تغذیه و ورزش -9

 های ورزشیآسیب-10

 ورزش در آب و هوای گرم و سرد -11

 پیشگیری از گرفتگی عضالت -12

 

ابالغ  08/07/1386مورخ  90367/1803توضیح: این دوره آموزشی جایگزین دوره آموزشی تربیت بدنی و آمادگی جسمانی که طی بخشنامه شماره 

 گردد.است، می شده

 هاشرکت کنندگان : کلیه رشتهرشته تحصیلی  مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : کلیه مشاغل

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص سین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ ای مدر

سط مرکز آموزش و پژوهش سعه و آیندوره تو نگری با همكاری دههای تو

شت، درمان و  ست جمهوری و وزارت بهدا معاونت امور زنان و خانواده ریا

توانند به امر تدریس اشـــتغال یابند که آموزش پزشـــكی تعیین و افرادی می

 دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 عملی            سایر : ..................           شفاهی            کتبی       
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس            کارگاه آموزشی            سمینار                   

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 سایر :        مكاتبه ای                 ا لكترونیكی               

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 

 

 



 و مقررات نظام آموزشی و پژوهشی کارکنان دولت قوانین ■156

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی
  عنوان دوره آموزشی :

 جمعیت افزایش فرهنگ و شناسیجمعیت

 نوع دوره

بدوتصدی  توجیهی

 شغل

 عمومی

* 

 مدیریتی شغلی

 

  اهداف کلی آموزش :
 سازی در جهت تشكیل خانواده، کاهش آمار طالق و افزایش جمعیتفرهنگ

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با عوامل کاهش جمعیت و ضرورت افزایش جمعیت آشنا می -

 شوندلیهم السالم( در جهت تشكیل خانواده آشنا میفراگیران با راهبرد اسالم در جهت افزایش جمعیت و الگوی رفتاری اهل بیت )ع -

 شوندفرزندی آشنا می های تکفراگیران با آسیب  -

     0عملی :       6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 ت پرداختن به موضوع جمعیتاهمیت و ضرور -1

 لزوم افزایش جمعیت در بیانات مقام معظم رهبری -2

 راهكارهای غرب در جهت کاهش جمعیت -3

 پنجره جمعیتی ایران در حال حاضر -4

 عوامل کاهش شدید جمعیت در ایران -5

 آثار و پیامدهای کاهش جمعیت -6

 راهبرد اسالم در جهت افزایش جمعیت -7

 اهل بیت )علیهم السالم( در جهت تشكیل خانواده الگوی رفتاری -8

 آثار و فواید فرزندآوری از نظر علمی -9

 افزایش تعداد فرزندان -10

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : کلیه مشاغل

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ــی: - ــص هارتی و تخص های م مه تعیین   ویژگی  نا دارا بودن گواهی

 صالحیت تدریس

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 .................کتبی            شفاهی              عملی            سایر : .        
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 سمینار     سایر:...........        کالس درس            کارگاه آموزشی      

 ـ غیرحضوری :

 سایر :       ا لكترونیكی       مكاتبه ای                     

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 االترین مقام مسئول آموزش :نام و نام خانوادگی ب

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 

 

 

 

 

 

 

  



 157 ■های نظام آموزش کارکنان دولت ها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی
  عنوان دوره آموزشی :

 انسانی منابع توسعه و آموزش فرآیند

 نوع دوره

بدوتصدی  توجیهی

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارمنداننسبت به برنامه ارتقاء سطح دانش کارشناسان آموزش

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با فرآیند و مراحل آموزش ضمن خدمت آشنا می -

     0عملی :       16نظری :      16مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 ختیاری    نوع آموزش :            الزامی                   ا

 سرفصل های آموزش : 

 فرآیند آموزش ضمن خدمت -1

 سیاستگذاری آموزشی -2

 ها(و تكنیک هاروشنیازسنجی آموزشی) -3

 (هاروشطراحی آموزشی)اصول و  -4

 های قبل از اجرا، ضمن اجرا و پس از اجرا(اجرای برنامه آموزشی)اقدامات و فعالیت -5

 (هاروشها و های آموزشی)مدلنامهارزشیابی و بررسی اثربخشی بر -6

 نیاز: دوره آموزشی مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانیپیش

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 ای شغلیهرتبه شغلی : کلیه رتبه اجرایییهادستگاهکارشناسان آموزش مشاغل شرکت کنندگان :

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ای مدرسین این دوره صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخصصی: -

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ـــعه و آیندهتوس نگری با همكاری واحد های توس

توانند به امر ریزی کشور تعیین و افرادی میمربوطه در سازمان مدیریت و برنامه

 تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی            شفاهی             عملی            سایر : ..................      
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کارگاه آموزشی            سمینار                         کالس درس      

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای              ا لكترونیكی             سایر :          

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 صویب :مرجع ت

 

 تاریخ تصویب :

 

 

 

 

 

 



 و مقررات نظام آموزشی و پژوهشی کارکنان دولت قوانین ■158

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 جمعیت افزایش فرهنگ و شناسیجمعیت

 نوع دوره

بدوتصدی  توجیهی

 شغل

 عمومی

* 

 مدیریتی شغلی

 

  اهداف کلی آموزش :
 سازی در جهت تشكیل خانواده، کاهش آمار طالق و افزایش جمعیتفرهنگ

 :ری/عملكردیاهداف آموزشی رفتا

 شوندفراگیران با عوامل کاهش جمعیت و ضرورت افزایش جمعیت آشنا می -

فراگیران با راهبرد اسالم در جهت افزایش جمعیت و الگوی رفتاری اهل بیت )علیهم السالم( در جهت تشكیل خانواده  -

 شوندآشنا می

 شوندفرزندی آشنا می های تکفراگیران با آسیب  -

عملی    6نظری :      6: جمع      مدت آموزش به ساعت

    :0     

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع جمعیت -1

 لزوم افزایش جمعیت در بیانات مقام معظم رهبری -2

 راهكارهای غرب در جهت کاهش جمعیت -3

 نجره جمعیتی ایران در حال حاضرپ -4

 عوامل کاهش شدید جمعیت در ایران -5

 آثار و پیامدهای کاهش جمعیت -6

 راهبرد اسالم در جهت افزایش جمعیت -7

الگوی رفتاری اهل بیت )علیهم السالم( در جهت تشكیل  -8

 خانواده

 آثار و فواید فرزندآوری از نظر علمی -9

 افزایش تعداد فرزندان -10

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته طع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالترمق

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : کلیه مشاغل

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ــی: - ــص امه دارا بودن گواهین  ویژگی های مهارتی و تخص

 تعیین صالحیت تدریس

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی            شفاهی              عملی            سایر : ..................     
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 سمینار                 کارگاه آموزشی                  کالس درس       

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای            ا لكترونیكی                   سایر :        

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 

  



 159 ■های نظام آموزش کارکنان دولت ها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  وره آموزشی :عنوان د

 انسانی منابع توسعه و آموزش فرآیند

 نوع دوره

بدوتصدی  توجیهی

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارمندانارتقاء سطح دانش کارشناسان آموزش نسبت به برنامه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندراحل آموزش ضمن خدمت آشنا میفراگیران با فرآیند و م -

   16نظری :      16مدت آموزش به ساعت : جمع     

     0عملی :    

    

 نوع آموزش :        الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 فرآیند آموزش ضمن خدمت -1

 سیاستگذاری آموزشی -2

 ها(یکو تكن هاروشنیازسنجی آموزشی) -3

 (هاروشطراحی آموزشی)اصول و  -4

 های قبل از اجرا، ضمن اجرا و پس از اجرا(اجرای برنامه آموزشی)اقدامات و فعالیت -5

 (هاروشها و های آموزشی)مدلارزشیابی و بررسی اثربخشی برنامه -6

 نیاز: دوره آموزشی مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانیپیش

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته رکت کنندگان : لیسانس و باالترمقطع تحصیلی ش

کارشناسان آموزش مشاغل شرکت کنندگان :

 اجرایییهادستگاه

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ــی: - ــص ـــالحیت ویژگی های مهارتی و تخص ای حرفه ص

ــط مرکز آموزش و پژوهش ــین این دوره توس ــعه و مدرس های توس

نده یت و آی مدیر مان  طه در ســــاز حد مربو كاری وا با هم نگری 

توانند به امر تدریس اشــتغال ریزی کشــور تعیین و افرادی میبرنامه

 یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 های ارزشیابی آموزش : شیوه

 .....سایر : ............            کتبی           شفاهی              عملی        
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

سمینار                  کارگاه آموزشی        کالس درس          

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 ا لكترونیكی             سایر :        مكاتبه ای                 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :



 و مقررات نظام آموزشی و پژوهشی کارکنان دولت قوانین ■160

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی
  عنوان دوره آموزشی :

 انسانی منابع توسعه و آموزش فرآیند
 نوع دوره

بدوتصدی  هیتوجی
 شغل

 عمومی
 

 شغلی
* 

 مدیریتی
 

ها و راهبردهای آموزش الكترونیكی به منظور آشنایی کارشناسان آموزش با مبانی علمی، ابعاد، مدل اهداف کلی آموزش :
 های آموزش کارمندان به شیوه غیرحضوریمدیریت و راهبری برنامه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی
 شوندمفاهیم آموزش الكترونیكی کارمندان آشنا می فراگیران با تعاریف و -

 شوندهای طراحی آموزش الكترونیكی آشنا میفراگیران با اصول و مدل -

 شوندآشنا می هاسازمانفراگیران با مدیریت و راهبری آموزش الكترونیكی در  -
 الزامی                   اختیاری            نوع آموزش :      0عملی :       20نظری :      20مدت آموزش به ساعت : جمع  

 سرفصل های آموزش : 
 تعاریف و مفاهیم -1
 تفاوت آموزش الكترونیكی با یادگیری الكترونیكی -2
های یادگیری درآموزش اصول ومبانی پداگوژی وتئوری -3

 الكترونیكی
 ها و راهبردهای آموزش الكترونیكیمدل -4
 آموزش الكترونیكیهای طراحی اصول و مدل -5

 تعامل و انواع آن در آموزش الكترونیكی -6
 اصول تولید محتوای آموزش الكترونیكی-7
های محتوای یادگیری های مدیریت یادگیری و سیستمسیستم -8

 در آموزش الكترونیكی
 هاسازمانمدیریت و راهبری آموزش الكترونیكی در  -9

 )مزایا و معایب(انداز و آینده آموزش الكترونیكیچشم -10

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر
 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه اجرایی هایکارشناسان آموزش دستگاهکنندگان :مشاغل شرکت

 : شرایط مدرسان
 شرایط تحصیلی :  -
 شرایط تجربی :  -
ــی:و - ــص ـــالحیت حرفه یژگی های مهارتی و تخص ای ص

های توســعه و مدرســین این دوره توســط مرکز آموزش و پژوهش
نده یت و آی مدیر مان  طه در ســــاز حد مربو كاری وا با هم نگری 
توانند به امر تدریس اشــتغال ریزی کشــور تعیین و افرادی میبرنامه

 یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :
 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :
 کتبی            شفاهی               عملی            سایر : ..................     

 شیوه ارائه :
 حضوری : ـ

کارگاه آموزشی            سمینار                     کالس درس      
 سایر:...........

 وری :ـ غیرحض
 مكاتبه ای                       ا لكترونیكی             سایر :             

 مجریان آموزش :
 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :
 امضاء
 تاریخ

 مرجع تصویب :
 

 تاریخ تصویب :



 161 ■های نظام آموزش کارکنان دولت ها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 

 

 طرح درس دوره آموزشی
  عنوان دوره آموزشی :

 اداری سالمت ارتقاء مقررات و قوانین با اییآشن

 نوع دوره

بدوتصدی  توجیهی

 شغل

 عمومی

* 

 شغلی

 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 منظور کاهش فساد در نظام اداریاداری و مبارزه با فساد به سالمت ارتقاء مقررات ناظر بر و آشنایی کارمندان دولت با قوانین

 :كردیاهداف آموزشی رفتاری/عمل

 شوندفراگیران با قوانین انظباطی کارمندان دولت آشنا می -

 شوندی پیشگیری از آن آشنا میهاروشفراگیران با عوامل مؤثر در بروز تخلفات اداری و  -

     0عملی :       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 اختیاری     نوع آموزش :            الزامی                  

 سرفصل های آموزش : 

 پیشینه قوانین انظباطی کارمندان دولت -1

 قانون مجازات اسالمی 606تا  598تحلیل مواد  -2

، عدم 13ماده  -قانون محاسبات عمومی)تصرف در وج.ه عمومی -3

، 44ماده  -های دولتیپرداخت مالیات و سود سهام دولت توسط شرکت

، 64و  63مواد  -رف نشده به حساب خزانهعدم واریز مانده وجوه مص

عدم اختصاص وجوه مربوط به خرید و تدارک مواد غذایی و کاالی 

و  ، تعهد زائد بر اعتبارات70ماده  -اساسی به خرید همان مواد و کاال

 ( 93ماده  -پرداخت غیرقانونی وجوه

های ه از اتومبیلقانون نحوه استفاد -(69و  32قانون تنظیم)مواد  -4

 دولتی

 های غیرضرورقانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه -5

 قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت خارجی -6

 قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی -7

 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل -8

 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری -9

 قانون مدیریت خدمات کشوری)مواد مرتبط( -10

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری -11

 های اداریشناخت انواع تخلفات و مجازات -12

 ی پیشگیری از آنهاروشعوامل مؤثر در بروز تخلفات اداری و  -13

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه کلیه مشاغل مشاغل شرکت کنندگان :

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ای مدرسین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخصصی: -

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ندهدوره توس عه و آی ـــ با های توس نگری 

سازمان مدیریت و برنامههمكاری واحد مربو شور تعیین و طه در  ریزی ک

ـــتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین افرادی می توانند به امر تدریس اش

 صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 .................. کتبی                 شفاهی             عملی            سایر :     
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس              کارگاه آموزشی            سمینار                 

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                       ا لكترونیكی             سایر :             

   مجریان آموزش :

 

 دوره : زمان اجرای

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :



 و مقررات نظام آموزشی و پژوهشی کارکنان دولت قوانین ■162

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 بازرسی در نویسیگزارش

 نوع دوره

بدوتصدی  توجیهی

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 های بازرسیهای صحیح نگارش و تهیه گزارشسان نسبت به شیوهافزایش سطح دانش بازر

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندنویسی در بازرسی آشنا میفراگیران با تعریف و اهداف گزارش -

 شوندنویسی بازرسی آشنا میسازی درگزارشفراگیران با اهمیت و مراحل خالصه -

 شوندی آشنا مینویسی بازرسهای گزارشفراگیران با فرمت -

   6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

     0عملی :    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 مروری بر مراحل علمی روش تحقیق -1

 آوری اطالعاتهای جمعتكنیک -2

 نویسیتعریف گزارش و گزارش -3

 نویسیداف گزارشاه -4

 هابندی گزارشطبقه -5

 مراحل چهارگانه گزارش نویسی: -6

 ریزی، تدارکات و تهیه مقدماتمرحله برنامه 

 )مرحله تنظیم و سازماندهی گزارش)ساختار گزارش 

 گذاری و اهمیت آن در نگارشمرحله نگارش، نشانه 

 مرحله تجدیدنظر، اصالح و تهیه متن نهایی 

نویسی سازی درگزارشت ومراحل خالصهسازی)اهمیخالصه -7

 بازرسی(

 نویسی بازرسیهای گزارشفرمت -8

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه ی اجراییهادستگاهبازرسان  مشاغل شرکت کنندگان :

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ــی: - ــص ای صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخص

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ـــین این دوره توس ـــعه و مدرس های توس

ریزی نگری با همكاری واحد مربوطه در سازمان مدیریت و برنامهآینده

ــور تعیین و افرادی می ــتغال یکش ابند که دارای توانند به امر تدریس اش

 گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 ......ی            سایر : ........کتبی           شفاهی       عمل       
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

سمینار            کالس درس            کارگاه آموزشی                   

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای            ا لكترونیكی             سایر :           

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 



 163 ■های نظام آموزش کارکنان دولت ها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 وزشیطرح درس دوره آم

  عنوان دوره آموزشی :

 بازرسی اصول و مبانی نظارت و 

 نوع دوره

بدوتصدی  توجیهی

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 های بازرسی ی اجرایی با اهداف، اصول و شیوههادستگاهآشنایی بازرسان 

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندت و بازرسی آشنا میفراگیران با تعاریف و اهداف نظار -

 شوندی بازرسی آشنا میهاروشفراگیران با انواع و  -

 شوندهای مصاحبه آشنا میها و شیوهفراگیران با تكنیک -

   6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

     0عملی :    

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 صل های آموزش : سرف

 کلیات و تعاریف)نظارت، بازرسی و ....( -1

 اهمیت و ضرورت نظارت و بازرسی در نظام اداری -2

 اهداف نظارت و بازرسی -3

 انواع بازرسی -4

 ی بازرسیهاروش -5

 از بازرسی فرآیند قبل و بعد -6

 های بازرسیحیطه -7

 مصاحبه و نقش آن در بازرسی -8

 های مصاحبههها و شیوتكنیک -9

 های بازرسیلیستها محورها و چکموضوع -10

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه ی اجراییهادستگاهبازرسان  مشاغل شرکت کنندگان :

 : شرایط مدرسان

 تحصیلی : شرایط  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

های توسعه مدرسین این دوره توسط مرکز آموزش و پژوهش

سازمان مدیریت و و آینده نگری با همكاری واحد مربوطه در 

مه نا ـــور تعیین و افرادی میبر تدریس ریزی کش به امر  ند  توان

ـــتغال یابند که دارای گواهی ـــالحیت تدریس اش نامه تعیین ص

 باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی        شفاهی         عملی     سایر : ..................     
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس           کارگاه آموزشی            سمینار                

 ...سایر:......

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                       ا لكترونیكی             سایر :             

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :



 و مقررات نظام آموزشی و پژوهشی کارکنان دولت قوانین ■164

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی
 

  وزشی :عنوان دوره آم

 بازرسی در ای حرفه اخالق

 نوع دوره

بدوتصدی  توجیهی

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 های اخالق اسالمی در نظام اداری و بازرسیای و جایگاه اصول و ارزشآشنایی بازرسان با مفهوم اخالق حرفه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندای آشنا میفاهیم اخالق حرفهفراگیران با تعاریف و م -

 شوندای آشنا میهای اسالمی اخالق حرفهها و مؤلفهای و مالکهای اخالق حرفهفراگیران با ویژگی -

 شوندای در نظام اداری و بازرسی آشنا میفراگیران با اصول، ضرورت و جایگاه اخالق حرفه -

   6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

     0لی :    عم

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

ای، تعاریف و مفاهیم)اخالق، علم اخالق، اخالق حرفه -1

 رفتار و ....(

 ایهای اخالق حرفهویژگی -2

 ای در اسالماخالق حرفه -3

 ای)اسالمی(مالک نهایی اخالق حرفه -4

 ای)اسالمی(های نهایی اخالق حرفهمؤلفه -5

 ای در نظام اداریضرورت و جایگاه اخالق حرفه -6

های اخالقی مدیران و کارمندان در نظام ها و مسئولیتارزش -7

 اداری

 ای در بازرسیضرورت و جایگاه اخالق حرفه -8

 ای در بازرسیاصول اخالق حرفه -9

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته نس و باالترمقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسا

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه ی اجراییهادستگاهبازرسان  مشاغل شرکت کنندگان :

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

سین این دوره  سط مرکز آموزش و پژوهشمدر سعه تو های تو

نگری با همكاری واحد مربوطه در ســـازمان مدیریت و و آینده

مه نا ـــور تعیین و افرادی میبر تدریس ریزی کش به امر  ند  توان

ـــالحیت تدریس  ـــتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین ص اش

 باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 .....سایر : ......            کتبی              شفاهی            عملی      
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کارگاه آموزشی            سمینار                    کالس درس          

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 سایر :        مكاتبه ای                 ا لكترونیكی               

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :



 165 ■های نظام آموزش کارکنان دولت ها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 فساد با مبارزه و اداری سالمت ارتقاء نظری مبانی و اصول

 نوع دوره

دوتصدی ب توجیهی

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 ی اجرایی نسبت به مفاهیم، عوامل و منشأ فساد و تخلفات اداریهادستگاهارتقاء سطح دانش بازرسان 

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با تعاریف و مفاهیم حوزه ارتقاء سالمت اداری آشنا می -

 شوندل مؤثر در بروز فساد و تخلفات اداری و آثار و پیامدهای آن آشنا میفراگیران با عوام -

 شوندفراگیران با عوامل پیشگیری از فساد و تخلفات اداری و ارتقاء سالمت اداری آشنا می -

   6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع 

    0عملی :    

 اختیاری       نوع آموزش :            الزامی                

 سرفصل های آموزش : 

تعاریف و مفاهیم)فساد، رشوه، فساد اداری و تخلفات  -1

 اداری(

 اهمیت و ضرورت مبارزه با فساد -2

 بندی فساد اداریتقسیم -3

 منشأ فساد اداری -4

 عوامل مؤثر در بروز فساد اداری-5

 آثار و پیامدهای فساد اداری -6

 اداریعوامل پیشگیری از فساد  -7

 رشوه در قرآن و احادیث -8

 مصادیق فساد و تخلفات اداری -9

 عوامل پیشگیری از تخلفات اداری -10

 های تخلفات و فساد اداریگلوگاه -11

 عوامل مؤثر در ارتقاء سالمت اداری -12

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه ی اجراییهادستگاهبازرسان  ل شرکت کنندگان :مشاغ

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای مدرسین صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

نگری با های توســعه و آیندهاین دوره توســط مرکز آموزش و پژوهش

سازمان مدیریت و برنامههمكاری  شور تعیین واحد مربوطه در  ریزی ک

نامه و افرادی می ند که دارای گواهی ـــتغال یاب به امر تدریس اش ند  توان

 تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 ..................کتبی            شفاهی        عملی            سایر :      
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس           کارگاه آموزشی            سمینار                     

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای             ا لكترونیكی             سایر :          

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش : نام و

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 



 و مقررات نظام آموزشی و پژوهشی کارکنان دولت قوانین ■166

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 مدیریت در پذیریمسئولیت و پاسخگویی

 نوع دوره

بدوتصدی  توجیهی

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

 

 مدیریتی

* 

  اهداف کلی آموزش :
 تر مدیران نسبت به اهمیت، ضرورت و جایگاه پاسخگویی در نظام اداریقارتقاء بینش و بصیرت عمی

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندپذیری از دیدگاه اسالم و دانشمندان علم مدیریت آشنا میفراگیران با مفهوم و اهمیت پاسخگویی و مسئولیت -

 شوندنظام اداری آشنا می در یپذیرمسئولیت و فراگیران با مبانی و الزامات قانونی پاسخگویی -

 شوندنظام اداری آشنا می در فراگیران با راهكارهای بهبود پاسخگویی -

   ۴نظری :      ۴مدت آموزش به ساعت : جمع     

     0عملی :    

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 پذیرییی و مسئولیتمفهوم پاسخگو -1

 اهمیت و ضرورت پاسخگویی در نظام اداری -2

 اسالم در پذیریمسئولیت و جایگاه و نقش پاسخگویی -3

 نظریات دانشمندان علم مدیریت نسبت به پاسخگویی -4

 انواع پاسخگویی در بخش دولتی -5

 تحول نظام اداری، تكریم ارباب رجوع و حكمرانی خوب -6

نظام  در پذیریمسئولیت و ت قانونی پاسخگوییمبانی و الزاما -7

های کلی نظام اداری)قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاست

 اداری، قانون برنامه پنجم و سایر قوانین مرتبط(

 نظام اداری در راهكارهای بهبود پاسخگویی -8

 هارشته رشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

ای)پایه، میانی و مدیران حرفه مشاغل شرکت کنندگان :

 ارشد(

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ــی: - ــص ای صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخص

سط مرکز آموزش و پژوهش سین این دوره تو سعه مدر و های تو

ـــور تعیین و آینده ـــی کل کش ـــازمان بازرس نگری با همكاری س

ــتغال یابند که دارای گواهینامه افرادی می توانند به امر تدریس اش

 تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 ...............کتبی              شفاهی         عملی         سایر : ...     
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کارگاه آموزشی            سمینار                   کالس درس             

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 ا لكترونیكی             سایر :  مكاتبه ای                       

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :نام و 

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :



 167 ■های نظام آموزش کارکنان دولت ها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

  ریاست جمهوری 
 سازمان ربانمه و بودجه کشور

 استان تهران رزییربانمهسازمان مدرییت و 
 

 بسمه تعالی

 ی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاهبخشنامه به کلیه 

 با سالم و احترام؛

شغلی موردنظر و ضرورت  هایمهارتآموزشی هدفمند در توسعه دانش و  هایبرنامهبا عنایت به اهمیت و نقش 

کارمندان دولت و  های اجرایی متناسب با الزامات نظام آموزشها دستگاهآموزشی ساالنه هایبرنامهمدیریت موثر 

آموزشی به منظور بهره مندی از کاربردها و امتیازات پیش بینی شده  هایبرنامهی واقعی و نیز اعتباربخشی نیازها

خود را به  آموزشی ساالنه هایبرنامههای اجرایی الزم است مشخصات کلیات در نظام آموزش کارمندان، دستگاه

الزامات و فرآیندهای پیش بینی شده در دستورالعمل تهیه و تصویب  براساسی تفكیک ستاد و واحدهای استان

مورخ  18819/92/200بخشنامه شماره  (2های اجرایی موضوع پیوست شماره )آموزشی ساالنه دستگاه هایبرنامه

ل نیروی انسانی جهت ارزیابی، ، پس از تأیید کمیته سرمایه انسانی دستگاه با امضای باالترین مقام مسئو14/11/1392

 به این سازمان ارسال نمایند.

 مدیران مبتنی بر شایستگیهای موردنظر و ارتقای اثربخشی عمومی مدیریتی یهاآموزشهمچنین با عنایت به اهمیت 

های اجرایی سطح ملی و زشی استاندارد در کلیه دستگاهها از طریق استفاده از محتوا و مواد آمواجرای این دوره

صرفاً برعهده مرکز آموزش مدیریت  مصوب مدیران حرفه ای های آموزشیریزی و اجرای دورهاستانی، برنامه

ها، آموزش مدیران سیاسی )مقامات ریزی استاندولتی و واحدهای آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه

های ( برعهده مرکز آموزش مدیریت دولتی و اجرای دوره( قانون مدیریت خدمات کشوری71موضوع ماده )

مدیریت دولتی و واحدهای آموزش و های اجرایی، مرکز آموزش بر عهده دستگاه توجیهی بدو خدمت آموزشی

 ها میباشد.ریزی استانپژوهش سازمان مدیریت و برنامه

 

 علی اکبر اولیاء

 معاون سرمایه انسانی

 

 

 

 

 

1335268   شماره:   
22/05/1396   اتریخ:  

ندارد   پیوست:  



 و مقررات نظام آموزشی و پژوهشی کارکنان دولت قوانین ■168

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 فصل سوم

 نوع دوم های مربوط به گواهینامهنامهها و آئینبخشنامه
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 171 ■های مربوط به گواهینامه نوع دوم ها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 
 ریاست جمهوری

 کشور رزییربانمهسازمان مدرییت و 
 بسمه تعالی

 جناب آقای مهاجری

 معاون محترم تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

 جناب آقای فیاض

 ی وزارت صنعت، معدن و تجارتهااستانمعاون محترم توسعه مدیریت منابع و امور 

 جناب آقای ناصریان

 توسعه و منابع انسانی وزارت کشورمعاون محترم 

 جناب آقای جوادی

 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی

 جناب آقای شرفشاهی

 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی

 جناب آقای نجفی

 ه اجتماعیمعاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفا

 جناب آقای کاراندیش

 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 

 با سالم و احترام

ی اجرایی در خصوص شرایط، مدارک مورد نیاز، فرایند تكمیل و بررسی هادستگاهبا عنایت به سواالت مكرر 

و  04/12/1390مورخ  31146/90/200های شماره ، موضوع بخشنامهمنوع دو پرونده متقاضیان اخذ گواهینامه

و به منظور تسهیل در انجام امور مربوط به پیوست شرایط و فرایند تكمیل  14/11/1392مورخ  18819/92/200

گردد. خواهشمند برای استحضار و اقدام مقتضی ارسال می های نوع دوممندی از گواهینامهپرونده متقاضیان بهره

است دستور فرمایید به هنگام ارسال پرونده ضمن استفاده از کاربرگ پیوستی، شرایط ابالغی نیز به طور دقیق 

 رعایت گردد.

 علی جمالی قمی

 ، تأمین وریزیبرنامهرئیس امور 

 بهسازی نیروی انسانی

 

 557777شماره: 
 23/03/1395اتریخ:      

 پیوست: دارد                           
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 بنام خدا

ی اجرایی در خصوص شرایط، مدارک مورد نیاز، فرایند تكمیل و بررسی هادستگاهاالت مكرر با عنایت به سو

و  04/12/1390مورخ  200/90/31146های شماره ، موضوع بخشنامهنوع دوم پرونده متقاضیان اخذ گواهینامه

ور هماهنگی، تسهیل و تسریع در انجام امور مربوط، بدین وسیله و به منظ 14/11/1392مورخ  200/92/18819

 گرددبه شرح ذیل اعالم می های نوع دومشرایط و فرایند تكمیل پرونده متقاضیان بهره مندی از گواهینامه

 نوع دوم الف: شرایط فردی کارکنان برای دریافت گواهینامه

 استخدام رسمی یا پیمانی -1

دارا بودن مدرک تحصیلی پایه علمی در یكی از مقاطع دیپلم، فوق دیپلم یا لیسانس )مدارک معادل پذیرفته  -2

 شود.(نمی

طی شش ( حداقل در ساعت عمومی 240ساعت شغلی و  960ساعت دوره آموزشی )شامل  1200گذراندن  -3

 .مهارتی سال برای اخذ گواهینامه

( حداقل در طی پنج سال ساعت عمومی 200ساعت شغلی  800ساعت دوره آموزشی )شامل  1000گذراندن  -4

 تخصصی برای اخذ گواهینامه

( حداقل در طی ساعت عمومی 160ساعت شغلی و بهبود و  640ساعت دوره آموزشی )شامل  800اندن گذر -5

 پژوهشی -تخصصی پنج سال برای اخذ گواهینامه

 درصد از کل نمره آزمون 70شرکت در آزمون جامع و کسب  -6

 نامهیگواه افتیدر انیمتقاض یبرا یشغل مورد تصد نهیدر زم (نامه انیپا) یربردکا ارائه طرح تحقیقی -7

 ی.پژوهش -یتخصص
 نوع دوم نامهیگواه انیاز متقاض رشیکامل پذ یآموزش یهامربوط به دوره هایویژگیب: 

 کارمند درج شده باشند. یو در شناسنامه آموزش ینیب شیشغل پ یدر استاندارد آموزش دیبا یآموزشهای دوره -1

 یراهبر یشورا ای و توانمندسازی آموزش یراهبر تهیکم بیتصو خیشماره و تار دیبا یآموزشهای گواهینامه -2

 داشته باشند. (به عنوان مجوز دوره)را  تیریتوسعه مد

 ی،آموزش و توانمندساز یراهبر یهاتهیکم یریگآنجا که در طول برنامه سوم و چهارم توسعه و قبل از شكل از -3

 ،رسانندیم یدفاتر بخش بیبه تصو ،امهبرن هایسال کیخود را به تفك یآموزش یهابرنامه اتیکل دیبا هادستگاه

 .ستی االزام ،دوره نیمربوط به ا یها نامهیاستفاده از گواه یبرا یلذا ارائه مجوز صادره از دفاتر بخش

زمان و سا یاز سو یمطابق با استانداردها و ضوابط ابالغ دیبا یعموم یهادوره ...ساعت و ،سرفصلعنوان،  -4

 باشد. کارکنان دولت شده در نظام آموزش فیتعر ندیفرآ براساس یشغل یهادوره

 توسط مراکز و موسسات مجاز صادر شده باشند. دیها بانامهیگواه -5

 طیدر صورت حصول شرا اطالعات یهفتگانه فناور هایمهارت یآموزش یهابه دوره مربوطهای گواهینامه -6

 .در سوابق آموزش قابل احتساب خواهد بود ،ریز
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 یهابا دوره منطبق ،هااز مهارت کیهر  یو اجرا شده برا نییساعات تع عنوان، ثیصادره از ح یهانامهیگواهالف: 

ساعت استفاده از  12 اطالعات یفناور هیپا میمفاه) 03/11/1381مورخ  203222/1903بخشنامه شماره  یآموزش

 26 یاطالعات هایبانکساعت  26ها ساعت سطح گسترده 26ساعت واژه پردازها  8 هافایل تیریو مد وتریکامپ

 د.نساعت باش 12ساعت اطالعات و ارتباطات  20مطالب  هیساعت ارا

و  03/11/1381مورخ  1903/203222مربوطه توسط مراکز مجاز ذکر شده در بخشنامه شماره  یهاگواهینامه ب:

 صادر شده باشند. 25/11/1383 خیقبل از تار خیتار

توسط مراکز مجاز آزمون  25/11/1383مورخ1903/219109مفاد بخشنامه شماره  براساسکه  ییهانامهیگواهج: 

 صادر شده باشند. 20/11/1393 خیو تا قبل از تار

 اطالعات یفناور یهاموضوع دوره 20/11/1393مورخ  145099صادره با بخشنامه شماره  یهانامهیگواه انطباقد: 

 کارکنان دولت.

 .شودینم رفتهیپذ اطالعات یفناور هایپست نیشاغل یه براهفتگان هایمهارتبه  مربوطهای دوره -7

 ییپرونده توسط دستگاه اجرا لیتكم یبرا ازیمورد ن اقداماتج: 

با  یو اعالم نظر در مورد پرونده متقاض یدستگاه به منظور بررس تیریتوسعه مد یراهبر یجلسه شورا لیتشك -1

 .ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد ندهیاحضور نم

 یآموزش یهادوره انیپا نامهیگواه ی،لیمدارک تحص ی،تیمدارک هو) یمستندات پرونده متقاض ریتصو ارائه -2

 ممهور به مهر دستگاه... ( و 

 ینیمندرج در احكام کارگز شغلیرشته  براساس یازسنجیبر ن یشده کارمند مبتن دییتا یشناسنامه آموزش ارائه -3

 .ها در برنامه آموزش ساالنهدوره ینیبشیو مستندات پ

مندرج در پرونده  یآموزش یهادوره یمراکز مجر تیصالح دییتا نامهیو گواه یمجوز قانون ریتصو ارائه -4

سازمان  :عبارتند از یمراکز و موسسات آموزش تیصالح دییتا نامهیمراجع مجاز صادر کننده گواه) یمتقاض

 (هایهش استاندارپژو ودفاتر آموزش  ایسابق  یدولت تیریمرکز آموزش مد ،کشور یزیرو برنامه تیریمد

ساعت،  200 یمهارت)ساالنه توسط کارمند  یآموزش یهاگذراندن دوره  یشده برا نییتع یهاسقف تیرعا -5

 ساعت( 160 یپژوهش -یتخصص ساعت، 200 یتخصص

 31146/200/90ه بخشنامه شمار 9شده در ماده  ینیب شیپ هایفعالیت یبرا یسازسقف ساعات معادل رعایت -6

و ساعت  200اکثر حد ،جمهور سیرئ یانسان هیو سرما تیریمعاونت سابق توسعه مد 04/12/1390رخ مو

 :لیذجدول موارد  براساس
 ابتكارات و دیگر خدمات تجربه مستندشده هر پیشنهاد مقاله کتب ترجمه کاربردی کتب تالیفی کاربردی

150 100 50 50 100 100 

 یهاپرونده یبررس رخانهیبه دب ی،شده مشخصات اطالعات متقاض دییو تا لیو کاربرگ تكمپرونده  ارسال -7

 زیرو برنامه تیریسازمان مد یانسان یروین یو بهساز نیمأت ،ریزیبرنامهمستقر در امور  نوع دوم نامهیگواه یانمتقاض

 کشور
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و  تیریسازمان مد تهیهنگام ارسال به کم یپرونده متقاض دمانیو نحوه چ ازیمورد ن مدارکد: 

 کشور ریزیبرنامه

 .دستگاه تیریمد یراهبر یشده توسط شورا دییتا یاطالعات و مشخصات متقاض کاربرگ -1

 یشامل شناسنامه و کارت مل یتیمدارک هو ریتصو -2

موقت و مدارک معادل  نامهیگواه ریتصو) انسسیو ل پلمیفوق د پلمید یعلم یلیاصل مدرک تحص ریتصو -3

 (.شودمین رفتهیپذ

قابل  یآموزش یهادوره خیبا توجه به تار یپست سازمان راتییاز تغ یناش ینیاحكام کارگز نیآخر ریتصو -4

 .احتساب در پرونده

 ی.نیمندرج در احكام کارگز یرشته شغل براساس یازسنجیبر ن یکارمند مبتن یآموزش نامهتصویر شناس -5

و  آموزش یراهبر تهیدر کم (مصوب دستگاه یشغل) یآموزش یهادوره بیتصو صورتجلساتتصویر  -6

 دستگاه باشد. تیریسعه مدتو یراهبر یشورا ای یتوانمندساز

معادل  هایفعالیتنسخه از نمونه  کیدستگاه و  یعلم تهیخدمات برجسته توسط کم دییصورتجلسه تا ریتصو -7

 شده. یساز

سنوات  براساسبه بعد  01/01/1379 خیشده از تار یآموزش ضمن خدمت ط یهادوره نامهیگواه ریتصو -8

 یهادوره ،هاشیو هما نارهایمربوط به شرکت در سم یهانامهیگواه ،مصوب ریغ یهادوره نامهیگواه)محاسبه 

از  درهصا ای (بدو استخدام) یهیتوج یآموزش یهادوره ،شده توسط کارمندان در خارج از کشور یط یآموزش

 (شود.ینم فتهریشده پذ تیصالح دییتا یمراکز خصوص یسو

 ی(ردولتیبخش غ)برای مجریان  انیمجر یخارج از دستگاه برا یآموزش یهادوره یبرگزار مراکزتصویر مجوز  -9

دستگاه مربوطه بوده و از  نوع دوم نامهیگواه یممهور به مهر و امضاء واحد متول دیمستندات با هیکل ریتصو :تذکر

 گردد. یخوددار )د(مستندات مازاد بر موارد مندرج در بند  ریارسال اصل مدارک و سا
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی

 ی اجرایی کشورهادستگاهبه کلیه 

هایی که تحت استخدامی، گواهینامه ی اجرایی کشور در خصوص ارزشهادستگاهبا توجه به ابهامات و سئواالت 

که « نوع دوم گواهینامه»و ...« (، تكمیلی، تخصصی و MBA ،DBAهای آموزش عالی آزاد )پایان دوره»عناوین 

گردد، میآموزشی و پژوهشی صادر  یهاشرکت، موسسات آموزش عالی کشور و هادانشگاهاز سوی برخی از 

 دارد: اعالم می

تمامی مدارک تحصیلی که در یكی از مقاطع تحصیلی رسمی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و  -1

صادر « معادل»و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با ارزش علمی و بدون ذکر کلمه  فناوری

تحصیلی باالتر مالک عمل قرار گیرد، این مدارک دارای ارزش در مقاطع  شود و برای ادامه تحصیل

توانند در چاچوب رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه در ی اجرایی میهادستگاهاستخدامی بوده و 

 وضعیت استخدامی کارمندان خود مالک عمل قرار دهند.
با الفاظ فوق االشاره )آموزش  ( این بخشنامه بوده و1هایی که فاقد شرایط بند )مدارک و گواهینامه -2

های معادل سازی شده و ...( صادر شده و یا شوند، ، تكمیلی، تخصصی، دورهMB، DBAعالی آزاد 

 عالی کشور برخوردار نیست. از ارزش استخدامی معادل  با مقطع تحصیلی خاصی در نظام آموزش
گردد، توسط این گونه مراکز صادر می« نوع دوم امهگواهین»های آموزشی که با عنوان گواهینامه -3

 وجاهت قانونی نداشته و فاقد ارزش استخدامی است.
مقررات و ضوابط مربوطه، این معاونت هیچگونه مسئولیتی در قبال تعیین ارزش استخدامی  براساسبدیهی است 

 اشت.های موصوف نخواهد ددوره

باید از انعقاد قرارداد، صدور معرفی نامه برای کارمندان به منظور شرکت ی اجرایی میهادستگاهنماید اضافه می

یاد شده و ...  یهاشرکت، موسسات آموزش عالی کشور هادانشگاهفوق االشاره مجری در  های آموزشیدر دوره

 اکیداً خودداری نمایند.

ضوابط و مقررات  براساسها شرکت نمایند، سازد چنانچه کارمندان شخصاً نیز در این دورهرنشان میخاط

 نخواهد بود. ها، قابل ارزشیابیها و مدارک مربوط به این دورهگواهینامه

 

 ی آزادكرمحمود عس

 

  15879/92/200شماره:  
16/09/2139اتریخ:   

 پیوست:

 معاونت توسعة مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور
 جانشین
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 جمهوری اسالمی اریان
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی

 ی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاهمام بخشنامه به ت

کارمندان  بخش هفتم نظام آموزش 9و ماده  30/01/1390مورخ  1834/200بخشنامه شماره  2در اجرای بند      

دستورالعمل نحوه احتساب » هادستگاهندان در ی اجرایی، به منظور عملیاتی شدن مفاد نظام آموزش کارمهادستگاه

جهت اجرا به شرح « های نوع دومکارمندان دولت و نحوه بررسی، تأیید و صدور گواهینامه یهاآموزشو تطبیق 

 گردد.مفاد پیوست ابالغ می

 ، حداقل سرانه آموزشفصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری آیین نامه اجرایی 3همچنین در اجرای ماده      

موظفند با  ی اجراییهادستگاهشود. ساعت تعیین می 40 هادستگاه ساعت و سرانه آموزش کارکنان 60 مدیران

بینی و پس از تصویب مورد نیاز را به طور ساالنه در بودجه سنواتی پیش رعایت این سرانه ساعت، بودجه آموزشی

 هزینه نمایند.

 مسئولیت حسن اجرای  مفاد این بخشنامه برعهده باالترین مقام دستگاه اجرایی است.
 

 اله فروزنده دهكردیلطف

 31146/90/200شماره: 
 4/12/1390 اتریخ:

 نوزده صفحه  پیوست:

 معاونت توسعة مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور
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کارمندان  موضوع نظام آموزش 30/1/1390مورخ  1834/200بخشنامه شماره  9و ماده  2اجرای بند در      

کارمندان دولت و نحوه بررسی،  یهاآموزشدستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق ی اجرایی، هادستگاه

 گردد: در دو بخش به شرح زیر ابالغ می های نوع دومتأیید و صدور گواهینامه

 

 کارمندان و مدیران یهاآموزشبخش اول: نحوه تطبیق و احتساب      

کارمندان رسمی و پیمانی به منظور برخورداری از امتیازات به شرح  یهاآموزشاحتساب  شرایط عمومی: 1ماده 

 باشد:زیر می

تنی بر نیازهای آموزشی سازمانی، شغلی و فردی کارمندان و مدیران و براساس های آموزشی باید مبـ برنامه1/1

 کارمندان تهیه و به تصویب مراجع ذیصالح در قوانین و مقررات، رسیده باشد. نظام آموزش 5ماده 

و  ه راهبری آموزشبینی و به تصویب کمیتها باید در برنامه آموزش ساالنه دستگاه اجرایی پیشـ دوره2/1

گردد و یا دیگر مراجع ذیصالح تحول اداری دستگاه تشكیل می هایکمیسیونتوانمندسازی که زیرنظر شورا یا 

 در قوانین و مقررات، رسیده باشد. 

باشند و از ردیف می ی اجرایی )ملی یا ستادی( که دارای کمیسیون تحول اداریهادستگاه* 

بودجه مستقل برخوردار هستند با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 

کارمندان  و توانمندسازی )موضوع بخش دوم نظام آموزش توانند کمیته راهبری آموزشمی

 ۳( ماده ۳ـ2تحول اداری به بند ) ایهکمیسیونی اجرایی( را تشكیل دهند. عبارت هادستگاه

 گردد.بخش دوم نظام آموزش کارمندان دولت اضافه می

بینی کارمند )سیستم مدیریت اطالعات آموزش کارمندان( پیش در شناسنامه آموزشی های آموزشیـ دوره3/1

 شده باشد.

 امتیاز الزم را کسب کرده باشد. آموزشی سیستم ارزشیابی براساسه ـ شرکت کننده در دور4/1

 رعایت گردد:  هاآموزشفوق، نكات و موارد زیر بایستی در احتساب  عالوه بر شرایط عمومی

نش باید با هماهنگی هیأت عالی گزینش اجرا آموزشی مصوب رشته شغلی مسئول گزی هایپودمانها یا ـ دوره5/1

 شده باشد.

آموزشی مصوب رشته شغلی مأمور حراست باید مورد تأیید اداره حراست کل کشور  هایپودمانها با ـ دوره6/1

 مستقر در نهاد ریاست جمهوری بوده و با هماهنگی آنها اجرا شده باشد.

رای آنها توسط دفتر آموزش مداوم جامعه پزشكی وزارت آموزشی که مجوز اج هایپودمانها یا ـ دوره7/1

در وزارت مذکور صادر شده است و نیز پزشكان و  ربطذیبهداشت درمان و آموزش پزشكی برای شاغلین 

 27/7/1387مورخ  67773/1803ی اجرایی که مستند به مفاد بخشنامه شماره هادستگاهپیراپزشكان شاغل در سایر 

 باشد.رکت نموده باشند برای کسب امتیازات این نظام قابل احتساب میهای مذکور شدر دوره

رشته شغلی  یهاآموزشکه در فهرست  های آموزشیـ درصورت تغییر رشته شغلی )شغل( کارمند، دوره8/1

قابل  نوع دوم از گواهینامه )شغل( قبلی بوده و ارتباطی با شغل جدید کارمند ندارد، برای تمامی امتیازات به غیر
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مرتبط با شغل  شغلی یهاآموزشو  مدیران یهاآموزش، فرهنگی و عمومی های آموزشیمحاسبه است و دوره

 و توانمندسازی برای استفاده از تمامی امتیازات قابل محاسبه است. تشخیص کمیته راهبری آموزش جدید به

             هاطرحهای اصلی های فرعی یا رستههای شغلی )مشاغل( در رستهـ در صورت جابجایی عناوین رشته9/1

گذرانده شده توسط  های آموزشیو وظایف رشته شغلی، کلیه دوره بندی مشاغل به شرط عدم تغییر ماهیتطبقه

کارمندان محاسبه خواهد شد. به عبارت دیگر چنانچه رشته شغلی قبالً در یک رسته قرار داشته، همان رشته شغلی 

 های آموزشیشغلی گذرانده شده عالوه بر دوره های آموزشیبا همان وظایف به رسته دیگر منتقل شود کلیه دوره

 توسط کارمندان قابل احتساب خواهد بود. مدیران یهاآموزشفرهنگ و 

 های صادر شده از سوی مراکز و مؤسسات خصوصی درصورتی قابل قبول است که صالحیتـ گواهینامه10/1

آنها از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور )مرکز آموزش مدیریت دولتی( بررسی شده 

 و مجوز الزم را اخذ کرده باشند.

ریزی و اجرا ن، برنامهو دستورالعمل آ کارمندان قراردادی که در اجرای نظام آموزش های آموزشیـ دوره11/1

گردد، صرفاً برای برخورداری از امتیاز تمدید قرارداد قابل احتساب است در صورت تبدیل وضعیت استخدامی می

گذرانده شده در صورت مرتبط بودن با شغل مورد تصدی، محاسبه خواهد  یهاآموزشآنها به پیمانی یا رسمی، 

 شد

جدول  براساسرا  های آموزشیزمان امتیازات مترتب بر دورهبه طور همتوانند ی اجرایی میهادستگاه ـ2ماده 

به رسمی، تمدید قرارداد پیمانی،  کارمندان، شامل تبدیل وضع استخدام آزمایشی نظام آموزش 12شماره یک ماده 

 ای، امتیاز حق شاغل و اخذ گواهینامهمدیریت حرفه هایپستهای شغلی، انتصاب و ارتقاء به در رتبه ارتقاء شغلی

 این دستورالعمل باشند به کارمندان اعطا نمایند. 1ها دارای شرایط ماده مشروط بر اینكه این دوره نوع دوم

تا قبل از ابالغ نظام جدید در چارچوب مقررات آموزشی  1379مصوب که از سال  های آموزشیدورهـ ۳ماده 

قبلی اجرا شده باشند، جهت دریافت امتیازات آموزشی، مشروط بر اینكه قبالً از همان امتیاز برخوردار نشده باشند، 

 قابل احتساب هستند.
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اند، چنانچه در اجرای قانون که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی بوده ی اجراییهادستگاه ـ۴ماده 

کارمندان دولت شده باشند، بایستی چارچوب نحوه احتساب  مشمول نظام آموزش مدیریت خدمات کشوری

به بعد  1379های مربوط به آن از سال ی موصوف و فرآیندهادستگاهارکنان گذرانده شده ک های آموزشیدوره

و توانمندسازی دستگاه، به تأیید معاونت توسعه مدیریت و  پس از طرح و تأیید موضوع در کمیته راهبری آموزش

 سرمایه انسانی رئیس جمهور برسد.

 های نوع دومور گواهینامهبخش دوم: نحوه بررسی، تأیید و صد

کارمندان دولت به شرح  نظام آموزش براساس های نوع دومـ شرایط اخذ گواهینامه 5ماده 

 باشد:( می1جدول شماره )

 های نوع دوم: شرایط اخذ گواهینامه1جدول شماره 

نوع  عنوان گواهینامه

 دوم
 مدرک تحصیلی پایه

جمع کل 

ساعات 

 آموزش

های حدنصاب نوع دوره

 )ساعت( آموزشی

حداقل زمان 

-گذراندن دوره

 های آموزشی

حداکثر 

ساعات 

آموزشی 

قابل قبول در 

 یک سال

 آزمون جامع
طرح 

 تحقیقی

خدمت 

 برجسته

 شغلی/مدیران   
و  عمومی

 فرهنگی
     

مهارتی )معادل فوق 

 دیپلم(
 ندارد ندارد ندارد ساعت 200 سال 6 400 800* 1200 دیپلم متوسطه

تخصصی )معادل 

 لیسانس(

فوق دیپلم )مدرک علمی 

استخدامی( یا  یا با ارزش

 (مهارتی گواهینامه

 ندارد ندارد ندارد ساعت 200 سال 5 250 750 1000

تخصصی ـ پژوهشی 

سطح یک )معادل 

 فوق لیسانس(

لیسانس )مدرک علمی یا 

با ارزش استخدامی( یا 

 تخصصی گواهینامه

 ساعت 160 سال 5 200 600 800

کسب حدنصاب 

درصد از کل  70

 نمره آزمون

 ندارد دارد

تخصصی ـ پژوهشی 

سطح دو )معادل 

 دکتری(

فوق لیسانس )مدرک 

علمی یا با ارزش 

 استخدامی( یا گواهینامه

، پژوهشی سطح تخصصی

 یک

 ساعت 120 سال 5 150 450 600

کسب حدنصاب 

درصد از کل  70

 نمره آزمون

 دارد دارد

 صرفاً بایستی شغلی باشد. هاآموزشساعت  800مهارتی میزان حداقل  نوع دوم برای اخذ گواهینامه* 

 

موضوع آموزش شغلی/مدیران، در هر صورت آموزش شغلی  های آموزشی: دربخش حدنصاب نوع دوره1تبصره 

 و مدیران باشد. شغلی یهاآموزشدرصد کل  50نباید کمتر از 

 60)کسب حدنصاب  2و1پژوهشی  تخصصی گواهینامه ۳: با توجه به جدول فوق، بند 2تبصره 

درصد افزایش  70کارمندان دولت اصالح گردیده و به  ون جامع( نظام آموزشدرصد از آزم

 80و  16)حداقل معدل مدرک پایه  2گواهینامه تخصصی ـ پژوهشی  6یابد و شرط اول بند می

 گردد.قبل( نظام آموزش حذف می درصد آزمون گواهینامه نوع دوم

، تخصصی و تخصصی ـ پژوهشی سطح یک و دو، پیشنهادات جدید، مهارتی برای دریافت گواهینامه ـ 1/5

وری کار و بهبود عملكرد ابتكارات، تألیف، ترجمه کتب و مقاالت و مستندسازی تجربیاتی که موجب افزایش بهره

ساعت  200تواند تا معادل و توانمندسازی حداکثر می ید کمیته راهبری آموزشفردی و سازمانی گردد، پس از تأی
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آموزش برای فرد در نظر گرفته شود. ساعات آموزشی معادل سازی شده از میزان ساعات تعیین شده گواهینامه به 

سازی شده از حداقل زمان دریافت گردد. میزان ساعات میزان ساعات معادلکسر می هاآموزشنسبت نوع 

 گردد.گواهینامه کسر نمی

و دو پس از کسب شرایط الزم و قبولی  ـ پژوهشی سطح یک تخصصی ـ کارکنان متقاضی دریافت گواهینامه 2/5

ـ کاربردی یا علمی توسعه ای )پایاندر ازمون جامع، باید یک طر نامه( در زمینه شغل مورد تصدی ح تحقیقی علمی 

این دستورالعمل( برسانند. واجدین شرایط  7تهیه نمایند و طی یک جلسه دفاعیه به تأیید کمیته علمی )موضوع ماده 

باید دو خدمت برجسته شامل پیشنهاد ابتكار، تألیف یا ترجمه کتاب  اخذ گواهینامه تخصصی ـ پژوهشی سطح دو

وری کار و سازمانی و شغلی و مستندسازی تجربیات که موجب افزایش بهره هایماموریتدر رابطه با وظایف و 

 بهبود عملكرد فردی و سازمانی گردد، الزاماً ارائه نمایند.

معادل ساعات آموزشی  1/5رات، تألیفات و غیره که در اجرای بند تبصره: خدمات برجسته شامل پیشنهادات، ابتكا

 قابل احتساب نیست. 2/5ارزیابی شده است، برای امتیاز خدمت برجسته 

ـ ساعات آموزشی طی شده توسط کارمندان صرفاً برای همان سطح محاسبه گردیده و کارمندان برای اخذ  3/5

 باشند.جدید می یاهآموزشهای سطح باالتر نیازمند گواهینامه

باشد  نوع دوم ـ درصورتی که سقف ساعات آموزشی گذرانده فرد بیش از ساعات مورد نیاز اخذ گواهینامه 4/5

گردد. شروع محاسبه ساعات آموزشی جدید ساعات مازاد آموزشی برای گواهینامه نوع دوم بعدی محاسبه نمی

 باشد.اخذ گواهینامه سطح بعدی از زمان قبولی در آزمون جامع سطح قبل می برای

 

 : تشكیل کمیته علمی6ماده 

تحقیقاتی، خدماتی برجسته  هاطرحی اجرایی موظفند به منظور بررسی و تأیید مقاالت، تألیفات و هادستگاه

 ی آموزش و توانمندسازی تشكیل دهند.ی راهبرای با ترکیب اعضاء و وظایف زیر، ذیل کمیتهکارمندان، کمیته

 ـ ترکیب اعضاء کمیته1/6

 ول واحد آموزش کارمندان دستگاه در ستاد یا استانئسـ مدیر یا م

 ـ یک نفر  متخصص و صاحب نظر در شغل مورد نظر حسب مورد

 ـ یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه مرتبط با موضوع حسب مورد

 ـ وظایف کمیته علمی2/6

رسی پیشنهادات، ابتكارات، تألیف، ترجمه کتب و مقاالت و تجربیات مستندسازی شده به منظور معادل سازی ـ بر1

 این دستورالعمل 2آنها با ساعات آموزشی براساس جدول شماره 

 ـ پژوهشی سطح یک تخصصی ـ بررسی و تصویب طرح تحقیقی در زمینه شغل مورد تصدی ویژه اخذ گواهینامه2

 و دو براساس چارچوب پیوست دستورالعمل

 ای در زمینه شغل مورد تصدیـ بررسی و تأیید گزارش و نتایج حاصل تحقیقی علمی ـ کاربردی یا علمی توسعه3

 ـ پژوهشی سطح دو تخصصی ز شرایط اخذ گواهینامهـ بررسی و تأیید خدمات برجسته کارمندان به عنوان یكی ا4
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 : آزمون جامع 7ماده 

ـ آزمون جامع به صورت متمرکز توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی برای کارکنانی که شرایط اخذ 1/7

د هپزوهشی سطح یک و دو تخصصی ـ پژوهشی سطح دو را کسب نمایند، برگزار خواهای تخصصی ـ گواهینامه

 می اجرایی و کارمندان اعالهادستگاهرسانی و برگزاری آزمون به طور مقتضی توسط آن مرکز به شد. نحوه اطالع

 گردد.می

مربوطه برای  مهنانع است ولی در هر صورت صدور گواهیـ شرکت متوالی کارمندان در آزمون جامع بالما2/7

 خواهد بود. مهیناکارکنان موکول به قبولی در آزمون جامع با رعایت سایر شرایط مندرج در سازوکار اعطای گواه

 و تخصصی تشكیل شده که بخش تخصصی آن از ـ سئواالت آزمون جامع برای هر شغل از دو بخش عمومی3/7

و اختصاصی و بخش  ی مشاغل عمومیهاآموزشاستاندارد  ی آموزشیهادورهها و محتوای مجموع سرفصل

به نسبت تعیین شده قابل احتساب برای  ی  مصوب فرهنگی ـ عمومی و مدیریتیهاآموزشعمومی آن از محتوای 

 شود.ها )موضوع جدول شماره یک این دستورالعمل( طراحی میهاخذ گواهینام

، بر عهده خود دستگاه و طراحی سئواالت مشاغل عمومی مشاغل اختصاصی یهاآموزشـ طراحی سئواالت 4/7

کز آموزش مدیریت دولتی خواهد بود. مرکز مذکور سئواالت برعهده مر فرهنگی و عمومی یهاآموزشمدیران و 

 نماید.ی اجرایی اخذ و در بانک سئوال مرتبط ذخیره میهادستگاهمشاغل اختصاصی را براساس نیاز از 

ـ مراتب برگزاری آزمون جامع حداقل دوماه قبل از آزمون به نحول مقتضی توسط مرکز آموزش مدیریت 5/7

 دان واجد شرایط شرکت در آزمون خواهد رسید.دولتی به اطالع کارمن

ـ پس از اجرای آزمون، گواهی شرکت در آزمون که حاوی اطالعات نام و نام خانوادگی، نام پدر، رشته 6/7

 شغلی، پست، کدملی، تاریخ و محل اجرای آزمون و امتیاز خواهد بود، صادر خواهد شد.

 اعتبار داشته و کاربرد دیگری نخواهد داشت. نوع دوم تبصره: این گواهی صرفاً برای دریافت گواهینامه

 نوع دوم ـ فرایند بررسی و صدور گواهینامه8ماده 

 باشد:به ترتیب زیر می نوع دوم ـ فرایند بررسی و صدور گواهینامه1/8

 کارمندان برای محاسبه ساعات آموزشی فرد و تأیید آن بررسی شناسنامه آموزشی مرحله اول:

 2و1های تخصصی ـ پژوهشی شرکت در آزمون جامع و کسب حدنصاب آزمون برای گواهینامه مرحله دوم:

)براساس چارچوب  2و1ـ پژوهشی  تخصصی قی و تأیید آن برای گواهینامهانجام طرح تحقی مرحله سوم :

 پیوست(

 ـ پژوهشی سطح دو تخصصی تایید انجام دوخدمت برجسته الزامی برای گواهینامه مرحله چهارم:

 گیرد.مهارتی و تخصصی صرفاً مرحله اول انجام می های نوع دومتبصره: برای اخذ گواهینامه

، واحد متولی آموزش کارکنان در ستاد و استان ـ پس از طی مراحل اول تا چهارم حسب مورد سطح گواهینامه2/8

 باشد:پرونده آموزشی الكترونیكی برای کارمندان و مدیران خود تشكیل دهد. این پرونده شامل موارد زیر میباید 

 ـ مدارک هویتی فرد )کپی شناسنامه و کارت ملی(1

 پایه یا مدارک همتراز نوع دوم ـ کپی مدرک تحصیلی یا گواهینامه2

 خرین حكم کارگزینیـ کپی آ3
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 های آموزشی گذرانده شدهـ کپی گواهینامه4

 تأیید شده کارمند ـ شناسنامه آموزشی 5

 های سطح تخصصی ـ پژوهشی یک و دوـ گزارش تأیید طرح تحقیقی برای گواهینامه6

 2و پژوهشی  تخصصی ـ گزارش تأیید شده خدمات برجسته برای گواهینامه7

 معادل سازی شده با ساعت آموزش هایفعالیتـ گزارش تأیید شده 8

 های تخصصی ـ پژوهشی سطح یک و دوـ کارنامه آزمون جامع برای گواهینامه9

امع بر عهده های آموزشی کارکنان واحدهای استانی برای شرکت در آزمون جبررسی و تأیید اولیه پروندهتبصره: 

 ی استانی است.هادستگاهکمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی 

و تأیید اولیه آن توسط واحد  نوع دوم ـ پس از تشكیل پرونده آموزش کارمندان متقاضی دریافت گواهینامه3/8

ی راهبری آموزش و توانمندسازی مستقر ه فرد توسط کمیتهآموزش دستگاه و کمیته اجرایی آموزش استان، پروند

در ستاد دستگاه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید به منظور تأیید نهایی و صدور گواهینامه به مرکز 

 گردد.آموزش مدیریت دولتی ارسال می

و توانمندسازی را که متضمن  ه کمیته راهبری آموزشافراد، صورتجلس دستگاه باید برای صدور گواهینامه تبصره:

نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل صدور شناسنامه، کدمی، رشته شغلی، پست افراد واجد شرایط، به همراه 

به مرکز آموزش  این دستورالعمل حسب مورد جهت صدور گواهینامه نوع دوم 2/8مستندات مندرج در بند 

 مدیریت دولتی ارسال نماید.

ای ـ پرونده آموزشی افراد واجد شرایط پس از وصول توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی، توسط کمیته4/8

متشكل از نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، نماینده دستگاه و نماینده مرکز آموزش 

 توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی صادر خواهد شد.  ت دولتی بررسی و پس از تأیید گواهینامهمدیری

صادره از سوی مرکز آموزش  از تاریخ مندرج در گواهینامه های نوع دوممزایای مترتب بر گواهینامه تبصره:

 تی قابل احتساب است.مدیریت دول

های های صادر شده را جهت پاسخگویی به استعالمگواهینامه ـ  مرکز آموزش مدیریت دولتی بانک اطالعات5/8

 تشكیل خواهد داد. هادستگاه

 ای کارمندان با ساعت آموزشعلمی و حرفه هایفعالیت: معادل سازی  9ماده 

ای، تألیفات، ترجمه و پیشنهادات را با علمی، حرفه هایفعالیتبراساس جدول زیر ی علمی مؤظف است کمیته

 رعایت مواد زیر مورد بررسی قرار داده و با ساعات آموزش معادل سازی نماید:

 ـ فعالیت مورد نظر در زمینۀ شغل مورد تصدی یا مأموریت و وظایف محل خدمت خود و دستگاه باشد.1

 شورای پیشنهادات دستگاه رسیده باشد. ـ پیشنهادات به تأیید2

 ـ کتب تألیفی یا ترجمه شده، منتشر شده باشد.3

 ـ مقاالت در کنفرانس ارائه یا در مجالت تخصصی چاپ شده باشد.4

 ـ گزارش تجربیات مستند سازی شده مورد تایید کمیته علمی قرار گر فته باشد. 5
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 کتب تألیفی کاربردی فعالیت
کتب ترجمه 

 کاربردی
 تجربه مستند شده هرپیشنهاد مقاله

ابتكارات و دیگر 

 خدمات

 حداکثر ساعت قابل

 معادل سازی
150 100 50 50 100 100 

باشد که یک ساعت می 200تواند معادل سازی شود که می نوع دوم حداکثر ساعت مورد قبول برای گواهینامه

 د از یک فعالیت یا مجموع چند فعالیت، دریافت نماید.توانفرد می

ای که در اجرای این بند از دستورالعمل معادل ساعات آموزشی ارزیابی شده است، صرفاً برای ـ خدمات برجسته6

باید خدمات برجسته دیگری را های سطح باالتر میگردد. کارمندان برای اخذ گواهینامههمان سطح محاسبه می

 ایند.ارائه نم

ی هادستگاهکارمندان  های آموزشی نوع دوم )در تمامی سطوح(که براساس نظام آموزشگواهینامه :10ماده 

شود در صورت قبولی دارندگان آنها در آزمون جامع اجرای توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی صادر می

د شد، علمی تلقی شده و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات مدارک معادل که توسط دانشگاه پیام نور برگزار خواه

 گیرند.قرار می و فناوری

مابین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه فی 21/6/1390مورخ  14311/90/200این بند به استناد توافقنامه شماره      

باشد. ، دانشگاه پیام نور و مرکز آموزش مدیریت دولتی میانسانی رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ای متشكل از نمایندگان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس راهكار اجرایی این توافقنامه توسط کمیته

 جمهور، مرکز آموزش مدیریت دولتی و دانشگاه پیام نور تهیه و اعالم خواهد شد.
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 ستورالعملپیوست د

 «های نوع دومچارچوب طرح تحقیق)پروژۀ پژوهشی( گواهینامه»

 

 مقدمه

ها و به این نظام نامه در راستای آشنایی و توانمندسازی فراگیران با انجام امور پژوهشی، کاربردی کردن پژوهش

پروژۀ پژوهشی  دن فرایند تهیه، تصویب و ارزشیابیمنظور حل مسائل و مشكالت سازمانی و همچنین عملیاتی کر

 فراگیران دورۀ تخصصی ـ پژوهشی تهیه و تنظیم شده است.
 

 بخش اول ـ تعیین استاد راهنما و تصویب موضوع پروژۀ پژوهشی

شناسان یا مدیران ـ فراگیر موظف است با هماهنگی کمیته علمی، استاد راهنمای پژوهشی خود را از بین کار1ماده 

انتخاب نماید. در راستای این کار فراگیر باید از  2ـ2خبره دستگاه اجرایی یا استادیار دانشگاه با در نظر گرفتن بند 

طریق دبیرخانه کمیتۀ علمی اطالعات مربوط به انتخاب استاد راهنما از لحاظ تعداد  پروژه های تحت راهنمایی و 

های پژوهشی نماید، و ضمن جلب موافقت استاد و  با نظر وی موضوع پروژهموضوع تخصصی و تجربی وی کسب 

 و استاد مشاور خود را انتخاب و با تكمیل فرم مربوط جهت تأیید نهایی به کمیته علمی ارسال نماید.

توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی، برای  اساتید راهنما و مشاور برای مشاغل عمومی : بانک اطالعات1تبصره 

برداری فراگیران ایجاد خواهد شد. افراد واجد شرایط برای همشاغل اختصاصی توسط خود دستگاه جهت بهر

 و توانمندسازی دستگاه در بانک قرار خواهند گرفت. مشاغل اختصاصی پس از تایید کمیته راهبری آموزش

: فراگیر موظف است عناوین پژوهشی خود را از میان موضوعات پیشنهادی دستگاه اجرایی )مشكالت یا 2 تبصره

 ای( مربوطه انتخاب نماید و به تأیید دستگاه اجرایی برساند.های توسعهمباحث و برنامه

ا با در نظر ـ کمیته علمی مؤظف است موضوع پروژۀ پژوهشی و مناسبت تخصص و تجربه استاد راهنما ر2ماده 

 قرار دهد:  گیریتصمیمگرفتن ضوابط زیر مورد بررسی و 
 

 موضوع پروژۀ پژوهشی هایویژگیـ 2ـ1

 االمكان(الف. نو بودن موضوع )حتی

 ب. سازگاری با دروس شغلی ـ اختصاصی یا مدیریتی

 ج. قابل تحقیق بود به روش علمی

 ای دستگاههای توسعهت/مسائل مبتال به سازمان متبوع یا برنامهد. همسویی در جهت رفع یا تقلیل مشكال
 

 ـ شرایط تعیین استاد راهنما2ـ2

 الف. داشتن حداقل رتبه خبره در شغل مربوطه و مدرک تحصیلی فوق لیسانس به باال

 ب. ارتباط زمینه تخصصی فرد با موضوع پروژۀ پژوهشی و دارا بودن سابقه پژوهشی و مطالعاتی

ای پژوهشی تحت راهنمایی و مشاوره فرد با توجه به سقفی که توسط کمیته هیت حدنصاب تعداد پروژهج. رعا

 شود.تعیین می

 های پژوهشی مشابه و مرتبط )به تشخیص کمیتۀ علمی(د. عملكرد مثبت در هدایت و راهنمایی و یا مشاوره پروژه
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 ـ شرایط تعیین استاد مشاور2ـ۳

گاه یا از پژوهشگران و متخصصان مرتبط در دستگاه اجرایی با موضوع پژوهش با الف. عضو هیأت علمی دانش

 مدرک حداقل فوق لیسانس باشد.

 ب. به پیشنهاد استاد راهنما و مورد تأیید کمیته علمی باشد.

 

 بخش دوم ـ طرح تحقیق و ارائه گزارش

کمیته علمی موضوع را به فراگیر  ـ واحد متولی آموزش موظف است، پس از تصویب پروژۀ پژوهشی  توسط3ماده 

 و اساتید مربوطه ابالغ نماید.

فرایند انجام یک  براساسـ فراگیر مؤظف است پس از ابالغ موضوع پژوهش، در قالب طرح تحقیق و 4ماده 

کاربردی زیر نظر استاد راهنما و مشاور به  یهاروشنامه تحصیلی و یا روش مستندسازی تجربیات و یا دیگر پایان

 ررسی و تحقیق بپردازد و گزارش پژوهشی الزم را تهیه نماید.ب

نهایی به همراه  ای از آن را برای ارزشیابیـ استاد راهنما موظف است پس از تكمیل پروژۀ پژوهشی، نسخه 5ماده 

 نظر استاد مشاور به کمیته ارائه نماید.

زش با هماهنگی کمیته علمی و با حضور اعضاء کمیته راهبری ـ جلسۀ دفاعیه از طرف واحد متولی آمو 6ماده 

 و توانمندسازی دستگاه برگزار خواهد شد. آموزش

 

 نهایی پروژۀ پژوهشی بخش سوم ـ ارزشیابی

 اشد.بنهایی پروژۀ پژوهشی برعهده کمیته علمی می ـ ارزشیابی7ماده 

ـ کمیته مؤظف است یک نفر از اعضاء هیأت علمی یا پژوهشگران با مدرک دکتری در داخل یا خارج 8ماده 

 دستگاه را به عنوان استاد داور انتخاب و اعالم نماید.

ـ داور مؤظف است پروژۀ پژوهشی را قبل از تشكیل جلسه دفاعیه مورد بررسی قرار داده و نظر خود را با 9ماده 

 مربوط به واحد متولی آموزش منعكس نماید. هایرمفتكمیل 

درصورت رد پروژه از سوی داور، داور مؤظف است در چارچوب طرح تحقیق با ذکر مصادیق، علت رد  تبصره:

 آن را از طریق دبیر به کمیته علمی منعكس نماید.

م را با توجه به نظر استاد دارو در ـ  فراگیر مؤظف است قبل از دفاع، زیرنظر استاد راهنما، اصالحات الز 10ماده 

 گزارش پروژۀ پژوهشی خود اعمال نماید.

تواند با پژوهشی از نظر کمیته علمی غیرقابل قبول تشخیص داده شود، فراگیر می هـ درصورتی که پروژ11ماده 

 پژوهشی در یک نوبت دیگر از آن دفاع نماید. اصالح پروژه تكمیل و

 شود.نهایی در محل دستگاه برگزار می نامه و ارزشیابیشـ جلسۀ دفاع از پژوه12ماده 
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 بخش چهارم ـ ضوابط ارزشیابی

کرده و نمره  ـ کمیته علمی موظف است با تكمیل فرم مربوط، پروژۀ پژوهشی را در پنج درجه ارزشیابی13ماده 

 ماید.ارائه ن 20خود را برمبنای 

 ـ درجه/رتبه پروژۀ پژوهشی با احتساب میانگین کل نمرات محاسبه و به شرح زیر منظور خواهد شد.14ماده 

 : عالی 20الی  18الف. نمره از 

 (: بسیار خوب18تا  16ب. نمره از )

 ( : خوب16تا  14ج. نمره از )

 (: قابل قبول14تا  12د. نمره از )

 ولکمتر: غیرقابل قب 12هـ. نمره از 
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 فرم شماره یک

 «درخواست تصویب طرح تحقیقی»

 

 ـ اطالعات مربوط به کارمند: 1     

 شماره پرسنلی:   نام و نام خانوادگی:

 پست:  شغل:  واحد خدمت:  نام دستگاه:

 ـ اطالعات مربوط به طرح تحقیقی:2     

 عنوان طرح

 مدت اجرا:

 ـ اطالعات مربوط به استاد راهنما3     

 آخرین مدرک تحصیلی شغل و سمت فعلی خانوادگی:  نام و نام

 تلفن:   دستگاه محل خدمت:

 ـ جزئیات طرح پژوهش4     

 : تعریف مسئله1/4

 : پیشینه طرح:2/4

 اهمیت و ضرورت انجام طرح:  :3/4

 : اهداف طرح: 4/4

 : فرضیه ها یا سئواالت )درصورت نیاز( 5/4

 : روش اجرای طرح: 6/4

 صیفی، اکتشافی، پیمایشی، مستندسازی( با تأکید بر مستندسازیالف: روش پژوهش )تو

 ب: جامعه آماری )مدیران، کارکنان، ارباب رجوع(

 گیریج: اندازه و شیوه نمونه

 ها و اعتبار آند: ابزار گردآوری داده

 هاهـ: تجزیه تحلیل داده

 

 تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی کارمند 

 تاریخ  امضاء  ادراهنمانام و نام خانوادگی است 
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«فرم شماره دو»  

 نام دستگاه اجرایی:

 صورتجلسه کمیته علمی

 شماره:

 تاریخ:

 

 ............................ درخواست طرح تحقیقی آقای/خانم.......... برای اخذ گواهینامه

 تحت عنوان:

 

 

 به راهنمایی:

 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

 

 اعضاء کمیته:

 امضاء   . نام و نام خانوادگی : 1 

 

 امضاء   . نام و نام خانوادگی : 2 

 

 امضاء   . نام و نام خانوادگی : 3 
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 «فرم شماره سه»

 

 نام دستگاه اجرایی:

 شماره:                                                                                                             

 تاریخ:                                                                                                           

 پیوست:                                                                                                           

 «موضوع طرح تحقیقی ابالغ تصویب»

 

 آقای/خانم......................................

 

 رساند که درخواست تصویب موضوع طرح تحقیقی جنابعالی تحت عنوان: بدینوسیله به اطالع می

................................................................................................................................... 

 به راهنمایی:...........................................در کمیته علمی دستگاه مطرح و به تأیید رسید.

 

 اظهارنظر کمیته علمی: 

 

 امضاء

 مسئول واحد آموزش دستگاه

 رونوشت: استاد راهنما

 رونوشت: واحد آموزش
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 «فرم شماره چهار»

 :نام دستگاه اجرایی

 «حكم استاد راهنما»

 

 بسمه تعالی

 همكار محترم

 رساند موضوع و طرح پیشنهادی طرح تحقیقی با عنوان:با سالم بدینوسیله به اطالع می

 

برای اخذ........................... به راهنمایی و مشاوره شما     مربوط به خانم/آقای 

ه علمی دستگاه رسیده است. مقرر فرمایند مراحل اجرایی طرح فوق را در تاریخ ......................... به تایید کمیت

شروع نموده و عالوه بر هدایت و نظارت مستمر این پژوهش، گزارش کتبی سیر پیشرفت کار را از نامبرده اخذ و 

 ضمن تایید به واحد آموزش دستگاه تحویل فرمایند.

 

 با تشكر            

 مسئول آموزش دستگاه

 

 کمیته علمیـ اعضاء 
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 «فرم شماره پنج»

 نام دستگاه اجرایی

 بسمه تعالی

 صورتجلسه دفاع از طرح تحقیقی

با  تأییدات خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولی عصر )عج( جلسه دفاع از طرح تحقیقی خانم/آقای.......... 

 در سطح ...........

 تحت عنوان:

 ......... برگزار گردید.در محل ..............................

های الزم در زمینه علمی و اند، پس از استماع دفاعیات و پرسشهیأت داوران که قبالً رساله ایشان را مطالعه نموده

 دارد.تحقیقاتی ایشان نتیجه را به شرح زیر اعالم می

 دریافت نمود.      با امتیاز طرح تحقیقی در وضع فعلی مورد قبول است و نامبرده 

با امتیاز               طرح تحقیقی در وضع فعلی با تصحیحات جزئی مورد قبول است و نامبرده نمره 

 دریافت نمود.

 طرح تحقیقی نیاز به تصحیحاتی دارد که پس از انجام آن و تصدیق داوران مورد قبول خواهد بود.

 واهد شد.طرح تحقیقی نیاز به تكمیل دارد و پس از تائید داوران نمره اعالم خ

 اعضای هیأت داوران: 

 امضاء   نام و نام خانوادگی

 رونوشت: واحد آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 



 و مقررات نظام آموزشی و پژوهشی کارکنان دولت قوانین ■192

 

 
 

 
 جمهوری اسالمی اریان
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی

 ی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشورهادستگاهبخشنامه به کلیه 

 

ا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت بن 7/6/1390شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 

 یهاآموزشو سرمایه انسانی رییس جمهور و به منظور ایجاد انگیزه در کارمندان و مدیران برای طی 

 14593/200( فصل دوم بخشنامه شماره 6ماده ) (2کارمندان با حذف تبصره ) مبتنی بر نظام آموزش

 ( موافقت نمود. )دستور العمل اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 31/2/1388مورخ 

 

 
 فروزنده دهكردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13923/200شماره:  
61/06/1390اتریخ:   

 پیوست:

 معاونت توسعة مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی

 ی اجرایی کشورهادستگاهبخشنامه به کلیه 

 های آموزشیمنظور حل مشكل کارکنان دولت که از دورهی اجرایی و به هادستگاهبا توجه به درخواست مكرر 

بلندمدت هم سطح مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی فارغ التخصیل 

مذکور و نظر  های آموزشیهای بعمل آمده در خصوص محتوی و نحوه اجرای دورهاند، با عنایت به بررسیشده

ی اجرایی کشور در این گونه هادستگاههای بعمل آمده با سازمان مذکور مبنی بر توقف پذیرش کارکنان به توافق

آیین  5قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده  3ماده  6ها، با توجه به اختیارهای ناشی از تبصره دوره

شود تا نسبت به اعمال مدارک ی اجرایی کشور اجازه داده میهادستگاهقانون مذکور، بدین وسیله به  نامه اجرایی

بلندمدت مزبور شرکت نموده و  های آموزشیتحصیلی آن دسته از مستخدمین رسمی و پیمانی که در دوره

اند، پس از طرح های هم سطح یا معادل یكی از مقاطع تحصیلی رسمی کشور دریافت داشتهن دورهپایا گواهینامه

مشاغل و تأیید آن توسط کمیته در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط  بندیطبقهموضوع در کمیته اجرایی طرح 

 و با توجه به موارد ذیل اقدام نمایند: 

)تاریخ توافق و اعالم سازمان مدیریت صنعتی  29/12/1385پذیرش و شرکت در دوره تا قبل از تاریخ  -1

 موصوف( صورت گرفته باشد. بلند مدت های آموزشیمبنی بر توقف پذیرش کارکنان دولت در دوره

اند، مشمول ها شرکت نمودهه( در این دور29/12/1385بدیهی است کارکنانی که بعد از تاریخ مذکور )

شوند و مسئولیت و پیامدهای ناشی از این امر به عهده آنان و سازمان مدیریت صنعتی این بخشنامه نمی

 های آن خواهد بود.و نمایندگی

ی اجرایی برای کسب اطالع از حصول این شرط باید با سازمان مدیریت صنعتی مكاتبه هادستگاهتذکر: 

 نمایند.

           صیالن دارای مدرک تحصیلی پایه معتبر )علمی( برای مقطعی که در آن فارغ التحصیلفارغ التح -2

اند، باشند )مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه برای مقاطع هم سطح کاردانی و کارشناسی شده

پیوسته، فوق دیپلم برای مقطع هم سطح کارشناسی ناپیوسته و لیسانس برای مقطع هم سطح کارشناسی 

 ارشد(

پایان دوره در مقطع مربوط از سوی سازمان یادشده صادر شده باشد و  برای فارغ التحصیالن گواهینامه -3

 در متن آن به صراحت هم سطح یا معادل یكی از مقاطع تحصیلی ذکر شده باشد.

باید به تأیید سازمان ردد، میگهای سازمان فوق صادر شده یا میهایی که از سوی نمایندگیتذکر: گواهینامه

 مدیریت صنعتی )تهران( برسد.

  70599/1803شماره:  
50/08/1387اتریخ:   

 پیوست:

 معاونت توسعة مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور



 و مقررات نظام آموزشی و پژوهشی کارکنان دولت قوانین ■194

 

 
 

رشته تحصیلی فارغ التحصیل در شرایط احراز رشته شغلی فعلی مستخدم یا رشته شغلی مورد نظر برای  -4

 وی پیش بینی شده باشد.

قرار  امه مدارک آنان مورد ارزشیابیاین بخشن براساسکه  های آموزشینماید، فارغ التحصیالن دورهاضافه می

بر آن در چارچوب ضوابط و  طتوانند از مزایای استخدامی مرتبگیرد، صرفاً از تاریخ صدور این بخشنامه میمی

مقررات برخوردار گردند و این مدارک به هیچ عنوان مدرک تحصیلی رسمی تلقی نشده و برای استخدام جدید 

 گیرد.ی اجرایی مالک عمل قرار نمیاهدستگاهدر 

و  ریزیبرنامهتوانند به منظور ی اجرایی نمیهادستگاهکند براساس ضوابط و مقررات موجود، در پایان تأکید می

           گردد با دانشگاه ها و که منجر به اخذ مدارک تحصیلی رسمی و یا معادل می ی آموزشیهادورهاجرای 

 ها نیز قرارداد منعقد نمایند.های آموزش عالی دولتی و غیردولتی برای اعزام کارکنان به این دورهموسسه

 

 سید احمد طباطبایی

 معاون راهبردی منابع انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل چهارم

 غی:ابال های آموزشیهای مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه
 

 مشاغل عمومی ی آموزشیهادورههای مربوط به ها و آئین نامهبخشنامه -الف

 عمومی های آموزشیهای مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه -ب

 مدیریتی های آموزشیهای مربوط به دورهمهها و آئین نابخشنامه -ج

 بدو خدمت های آموزشیهای مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه -د
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 های آموزشیرههای مربوط به دوها و آئین نامهبخشنامه -الف

 )مشاغل مشترک اداری( مشاغل عمومی
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 رزیی کشورسازمان مدرییت و ربانمه
 بسمه تعالی

 

 های اجراییبخشنامه به کلیه دستگاه

 (۴0) 

ی اجرایی موضوع بخشنامه شماره هادستگاهکارمندان و مدیران  آموزش ( اصالحیه نظام4در اجرای ماده )

ی هادستگاه( نظام آموزش کارمندان 4/5و ) 2/3/5(، )1/3/5( ، )2/2/5و بندهای ) 14/11/1392مورخ  18819/92/200

اخالقی و معنوی و نیز توسعه  و به منظور رشد فضایل 30/1/1390مورخ  1834/200اجرایی موضوع بخشنامه شماره 

به شرح  های آموزشیکارمندان دولت، دوره ، شغلی و مدیریتیهای عمومیظرفیت کارشناسی و بهبود شایستگی

گردد. همچنین به میمشخصات پیوست برای اجرا در چارچوب نظام آموزش کارمندان و دیگر مقررات مربوط ابالغ 

و فراهم نمودن بسترهای الزم برای مشارکت مراکز و مؤسسات  هادستگاههای مندی از تمامی ظرفیتمنظور بهره

های های ذیل جایگزین ردیفکارمندان دولت، ردیف های آموزشیآموزشی دولتی و غیردولتی برای اجرای دوره

 )موضوع اصالحیه نظام آموزش 14/11/1392مورخ  18819/92/200( بخشنامه شماره 13ده )( ما2/13( و )1/13)

 گردد: ی اجرایی( میهادستگاهکارمندان و مدیران 

 یهاآموزشو تصدی شغل(، شغلی )شامل )توجیهی  بدو خدمت های آموزشیتوانند دورهی اجرایی میهادستگاهـ 1

 یهاآموزش)شامل  فرهنگی و عمومی یهاآموزشو تمدید قرارداد(،  ، ارتقاء شغلیویژه کارمندان استخدام آزمایشی

توسعه  هایپژوهش( را رأساً و یا از طریق مرکز آموزش و اطالعات ای اداری و فناوری، توانمندیفرهنگی و اجتماعی

و مراکز و  و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاهنگری )مرکز آموزش مدیریت دولتی( و واحدهای استانی، و آینده

 ریزی و اجرا نمایند.شده توسط این سازمان، برنامه حیتمؤسسات تأیید صال

ای را رأساً و یا از طریق مرکز آموزش و مدیران حرفه های آموزشیتوانند دورهی اجرایی میهادستگاهـ 2

و مؤسسات آموزش  هادانشگاهای استانی، نگری )مرکز آموزش مدیریت دولتی( و واحدهتوسعه و آینده هایپژوهش

( قانون مدیریت خدمات 71سیاسی )مقامات موضوع ماده ) مدیران یهاآموزشریزی و اجرا نمایند. ، برنامهعالی

 باشد.نگری )مرکز آموزش مدیریت دولتی( میتوسعه و آینده یهاپژوهش( صرفاً به عهده مرکز آموزش و کشوری

مرتبط با حیطه تعیین  های آموزشیشده، صرفاً مجاز به اجرای دوره بدیهی است مراکز و مؤسسات تأیید صالحیت

ی اجرایی موظف هستند در هادستگاهغیردولتی و باشند. همچنین کلیه مراکز و مؤسسات آموزشی دولتی و شده می

 استفاده نمایند. تدریس صالحیت واجد گواهینامه کارمندان دولت از مدرسان های آموزشیبرگزاری دوره

 علی صفدری

 پرست معاونت توسعه مدیریت  و سرمایه انسانیسر                
 

 

 83078انمه:   شماره
 14/05/1394 اتریخ:

 دارد  پیوست:
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 های آموزشیفهرست  دوره

 عنوان دوره شناسه دوره
 میزان

 ساعت
 نوع دوره کنندگانشرکتمشاغل 

 مدیران عملیات و کارشناسان 12 (1اقتصاد مقاومتی ) 94ـ01
برای مدیران عملیاتی آموزش مدیران و برای 

 ، آموزش عمومیکارشناسان

 آموزش مدیران ای )پایه، میانی، عالی(مدیران حرفه 8 (2اقتصاد مقاومتی ) 94ـ02

 آموزش مدیران مدیران سیاسی 6 (3اقتصادی مقاومتی ) 94ـ03

 94ـ04
( 1انداز جمهوری اسالمی ایران )سند چشم

 (2)الزامات و ضرورتها( )
 ای )پایه، میانی، عالی(دیران حرفهم 12

برای مدیران عملیاتی آموزش مدیران و برای 

 کارشناسان، آموزش عمومی

 94ـ05
( 1انداز جمهوری اسالمی ایران )سند چشم

 (2)الزامات و ضرورتها( )
 آموزش مدیران ای )پایه، میانی، عالی(مدیران حرفه 8

 94ـ06
( 1انداز جمهوری اسالمی ایران )سند چشم

 (3)الزامات و ضرورتها( )
 آموزش مدیران مدیران سیاسی 6

 مدیران عملیات و کارشناسان 4 (1) ادارینظامنقشه راه اصالح  94ـ07
برای مدیران عملیاتی آموزش مدیران و برای 

 کارشناسان، آموزش عمومی

 آموزش مدیران ای )پایه، میانی، عالی(مدیران حرفه 4 (2) یادارنظامنقشه راه اصالح  94ـ08

 آموزش مدیران مدیران سیاسی 4 (3) ادارینظامنقشه راه اصالح  94ـ09

 آموزش عمومی تمامی کارمندان دولت 8 تربیت اسالمی با تكیه بر قرآن و احادیث 94ـ010

 آموزش عمومی تمامی کارمندان دولت 8 )زیج مراقبتی(راهنمای سفیران سالمت  94ـ011

 94ـ012
تناسب اندام )ارتقای سالمت از طریق 

 ورزش(
 آموزش عمومی تمامی کارمندان دولت 8

 آموزش عمومی تمامی کارمندان دولت 6 جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت 94ـ013

 آموزش عمومی تمامی کارمندان دولت 8 لیات پیشگیری از وقوع جرمک 94ـ014

 94ـ015
نظام مدیریت عملكرد )سازمان، مدیران، 

 کارمندان(
 آموزش شغلی کارشناسان مدیریت )ارزیابی( عملكرد 8

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش  8 مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی 94ـ016

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش  16 فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانی 94ـ017

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش  20 آموزش الكتریكی 94ـ018

 94ـ019
آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع 

 انسانی بخش دولت
 آموزش شغلی ی اجراییهااهدستگکارشناسان آموزش  4

 94ـ020
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سالمت 

 اداری
 آموزش عموممی تمامی کارمندان دولت 8

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهبازرسان  6 گزارش نویسی در بازرسی 94ـ021

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهبازرسان  6 اصول و مبانی نظارت و بازرسی 94ـ022

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهبازرسان  6 ای در بازرسیاخالق حرفه 94ـ023

 94ـ024
اصول و مبانی نظری ارتقاء سالمت اداری و 

 مبارزه با فساد
 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهبازرسان  8

 94ـ025
آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء 

 سالمت اداری و مبارزه با فساد
 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهزرسان با 10

 آموزش مدیران ایمدیران حرفه 4 پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت 94ـ026

 

 

 

 

 

 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 200

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

 (1اقتصاد مقاومتی ) عنوان دوره آموزشی:
 شناسه دوره: 

 94ـ01
برای مدیران عملیاتی، آموزش مدیران و برای  نوع دوره:

 وزش عمومیکارشناسان، آم

  عملی:  ساعت تئوری:12مدت زمان آموزش: مدیران عملیاتی و کارشناسان: کنندگانشرکتشرایط 

های نظری، تأمالت اجرایی فراگیر نمودن و فضاسازی مناسب برای دریافت مشترک در مدیران عملیاتی و کارشناسان، پیرامون جنبههدف کلی دوره: 

 ی کلی اقتصاد مقاومتیهاسیاستو الزامات تحقق 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 انداز جهوری اسالمی ایران و سایر اسناد باالدستیـ تبیین رابطه اقتصاد مقاومتی، سند چشم1   

 های اقتصاد مقاومتیـ مبانی، مفاهیم، کلیات و ضرورت2   

 های اقتصاد مقاومتیـ تبیین ساختار و مؤلفه3   

 د ایران و تبیین وضع موجودـ تحلیل اقتصا4  

 ـ تبیین الزامات و راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی )کالن( 5   

 ـ تبیین الزامات و راهكارهای دستگاهی اقتصاد مقاومتی )دستگاهی(6   

آزمون حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 کتبی

 : شرایط مدرسین

 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده

ل توانند به امر تدریس اشتغاتشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی که می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت یابند که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظاممنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:

توسعه و آینده نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ مجمع تشخیص  هایپژوهشی اجرایی ـمرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 

 مصلحت نظام )با هماهنگی کمیسیون چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام(
 

 شناسه دوره:  (2اقتصاد مقاومتی ) عنوان دوره آموزشی:
 94ـ02

 آموزش مدیران نوع دوره:

  عملی:  ساعت تئوری:8مدت زمان آموزش: ای )پایه، میانی،عالی(مدیران حرفه: کنندگانتشرکشرایط 
های مختلف و ایجاد همسویی و اتفاق نظر در های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از قرائتمؤلفه براساستسری گفتمان و ادبیات واحد هدف کلی دوره: 

 هاسیاستجهت تحقق این 
 : آموزشی هایسرفصل  
 ـ تبیین اهداف قدرت ملی در ایران و مطالعه تطبیقی آن1   
 ـ اقتصاد مقاومتی گامی مؤثر درتحقق قدرت ملی2   
 ی کلی اقتصاد مقاومتیهاسیاستـ مبانی و مفاهیم 3   
 بند اقتصاد مقاومتی 24ـ تشریح 4  
 ـ تبیین الزامات و راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی  5   
 قق اسناد توسعه در کشورهای مختلفـ مطالعه تح6  
 های اقتصاد مقاومتیـ تبیین ساختار و مؤلفه7  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ آزمون : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 
 کتبی

 : شرایط مدرسین
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  رسینای مدحرفه صالحیت

انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده
توانند به امر تدریس اشتغال یابند تشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظاممنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:
یص مصلحت نظام  ـ انداز تشختوسعه و آینده نگری و واحدهای مرتبط استانی با هماهنگی کمیسیون چشم هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
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 طرح درس دوره آموزشی
 

 شناسه دوره:  (3اقتصاد مقاومتی ) عنوان دوره آموزشی:
 94ـ03

 آموزش مدیران  نوع دوره:

  عملی:  ساعت تئوری: 6 مدت زمان آموزش: مدیران سیاسی: کنندگانشرکتمشاغل 

 ی کلی اقتصاد مقاومتی و راهكارها و الزامات تحقق آنهاسیاستین ایجاد گفتمان واحد و تببهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  
 ـ مطالعه تطبیقی تحقق اسناد توسعه در کشورهای مختلف1   
 های اقتصاد مقاومتیـ تبیین مبانی و مفاهیم و ضرورت2  
 ـ تشریح سهم و نقش دستگاهی اقتصاد مقاومتی )در سازمان متبوع(3   
 ـ بررسی راهكارها و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی4   

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 : شرایط مدرسین
 هایپژوهشوزش و این دوره توسط مرکز آم ای مدرسینحرفه صالحیت

انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده
توانند به امر تدریس اشتغال تشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی که می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت یابند که دارای گواهینامه

 حضوریش اجرا: رو

 انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظاممنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:

انداز مجمع تشخیص مصلحت توسعه و آینده نگری و واحدهای مرتبط استانی با هماهنگی کمیسیون چشم هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 
 نظامنظام ، مجمع تشخیص مصلحت 

 

جمهوری اسالمی ایران  سند چشم انداز عنوان دوره آموزشی:

(1) 

شناسه دوره: 

 94ـ04
برای مدیران عملیاتی، آموزش مدیران و برای  نوع دوره:

 کارشناسان، آموزش عمومی

  عملی:  ساعت تئوری:12مدت زمان آموزش: مدیران عملیاتی و کارشناسان: کنندگانشرکتمشاغل 

ساله جمهوری  20انداز ایجاد زمینه مشارکت نخبگان )تصمیم سازان و تصمیم گیران( در جهت عملیاتی نمودن اهداف سند چشمهدف کلی دوره: 

 اسالمی ایران

 آموزشی:  هایسرفصل  

 و توسعه ریزیبرنامهـ مبانی 1   

 ـ اصول تغییر و پارادایم2   

 اندازمی چشمـمبانی عل3   

 ـ مطالعه تطبیقی تحقق اسناد توسعه در ایران و جهان4  

 اندازـ فرایند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم5   

 ای آسیای جنوب غربی به عنوان قلمروز نفوذ اهداف سندـ تحلیل منطقه6   

 ساله جمهوری اسالمی ایران 20 ـ بررسی الزامات و راهكارهای تحقق سند چشم انداز7   

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ آزمون : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 کتبی

 : شرایط مدرسین

 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده

توانند به امر تدریس اشتغال تشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی که می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت یابند که دارای گواهینامه

 ریحضوروش اجرا: 

 انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظاممنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:

توسعه و آینده نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ مجمع تشخیص  هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 

 مصلحت نظام 

 نداز مجمع تشخیص مصلحت نظام()با هماهنگی کمیسیون چشم ا
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 طرح درس دوره آموزشی
 

جمهوری اسالمی  سند چشم انداز عنوان دوره آموزشی:
 (2ایران )الزامات و ضرورتها( )

شناسه دوره: 
 94ـ05

 آموزش مدیران نوع دوره:

  عملی:  ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش: ی(ای )پایه، میانی، عالمدیران حرفه: کنندگانشرکتمشاغل 

انداز و فضاسازی مناسب برای دریافت گسترش و تقویت عزم ملی، فرهنگ سازی و آگاه نمودن مدیران نسبت به اهداف سند چشمهدف کلی دوره: 
 ساله جمهوری اسالمی ایران 20انداز های نظری و تأمالت اجرایی سند چشممشترک پیرامون جنبه

 آموزشی:  هایسرفصل  
 ـ مفاهیم تحول1   

          )نوسازی )مدرنیزاسیون 
          توسعه 
          تغییر 

 اندازـ فرآیند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم2  
 اندازـ سیستم ارزیابی و نظارت راهبردی سند چشم3  
 داف سندای آسیای جنوب غربی به عنوان قلمرو نفوذ اهـ تحلیل منطقه4  

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 : شرایط مدرسین
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

انداز مجمع كاری و هماهنگی کمیسیون چشمنگری با همتوسعه و آینده
توانند به امر تدریس اشتغال یابند تشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظامورد تأیید کمیسیون چشممنابع ممنابع و محتوی آموزشی:

انداز مجمع تشخیص مصلحت توسعه و آینده نگری و واحدهای مرتبط استانی با هماهنگی  کمیسیون چشم هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 
 نظام ، مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

اسالمی ایران  چشم انداز جمهوری عنوان دوره آموزشی:
 (3)الزامات و ضرورتها( )

شناسه دوره: 
 94ـ06

 آموزش مدیران نوع دوره:

  عملی:  ساعت تئوری: 6مدت زمان آموزش: مدیران سیاسی: کنندگانشرکتمشاغل 
 انداز جمهوری اسالمی ایرانایجاد درک و باور مشترک و همگرایی جهت تحقق اهداف سند چشمهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایلسرفص  
 ـ مبانی علمی، فلسفی توسعه1   

          )نوسازی )مدرنیزاسیون 
          توسعه 
          تغییر 

 اندازـ فرآیند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم2  
 اندازـ بررسی الزامات و راهكارهای تحقق سند چشم3  

          برنامه پنج ساله 
          ساالنه )بودجه(های برنامه 
           مدل ارزیابی 
          نظارت راهبردی 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 
 : شرایط مدرسین

 هایپژوهشوره توسط مرکز آموزش و این د ای مدرسینحرفه صالحیت
انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده

توانند به امر تدریس اشتغال تشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی که می
 باشند. تدریس تعیین صالحیت یابند که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظاممنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:
انداز مجمع تشخیص مصلحت توسعه و آینده نگری و واحدهای مرتبط استانی با هماهنگی  کمیسیون چشم هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 

 مجمع تشخیص مصلحت نظامنظام ، 
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 طرح درس دوره آموزشی
 

 ادارینظامنقشه راه اصالح  عنوان دوره آموزشی:

(1) 

شناسه دوره: 

 94ـ07
برای مدیران عملیاتی، آموزش مدیران و  نوع دوره:

 برای کارشناسان، آموزش عمومی

  عملی:  ساعت تئوری: 4آموزش: مدت زمان مدیران عملیاتی و کارشناسان: کنندگانشرکتشرایط 

 های تحول اداریو برنامه ادارینظامکشور نسبت به نقشه راه اصالح  ادارینظامآشنایی کارشناسان هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ابالغی مقام معظم رهبری ادارینظامی کلی هاسیاستـ 1   

 ادارینظامـ اهداف نقشه راه اصالح 2  

 ادارینظامهای اصالح رنامهـ ب3  

          مهندسی نقش و ساختار دولت 

          توسعه دولت الكترونیک و هوشمندسازی اداری 

          در فضای رقابتی خدمات عمومی 

          مدیریت سرمایه انسانی 

          مدیریتی هایفناوری 

          وسعه فرهنگ سازمانیت 

          صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

          نظارت و ارزیابی 

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در سازمان مدیریت و توسعه و آینده

توانند به امر تدریس اشتغال یابند کشور  تعیین و افرادی می ریزیبرنامه

 باشند. تدریس تعیین صالحیت که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 نگری و واحدهای مرتبط استانیتوسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

 آموزش مدیران نوع دوره: 94ـ08شناسه دوره:  (2) ادارینظامنقشه راه اصالح  عنوان دوره آموزشی:

  عملی: •ساعت تئوری 4مدت زمان آموزش: ای )پایه،میانی، عالی(مدیران حرفه: کنندگانشرکتشرایط 

 های تحول اداریو برنامه ادارینظامکشور نسبت به نقشه راه اصالح  ادارینظامآشنایی مدیران هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 در فرآیند توسعه کشور ادارینظامـ  جایگاه توسعه 1   

 ابالغی مقام معظم رهبری ادارینظامی کلی هاسیاست-2  

 ادارینظامـ اهداف نقشه راه اصالح 3  

  ادارینظامـ فرصت ها و چالش های 4 

 ادارینظامهای اصالح ـ برنامه5  

          لتمهندسی نقش و ساختار دو 

          توسعه دولت الكترونیک و هوشمندسازی اداری 

          در فضای رقابتی خدمات عمومی 

          مدیریت سرمایه انسانی 

          مدیریتی هایفناوری 

          توسعه فرهنگ سازمانی 

          ریصیانت از حقوق مردم و سالمت ادا 

          نظارت و ارزیابی 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری  واحد مربوطه در سعه و آیندهتو هایپژوهش

توانند به امر کشور تعیین و افرادی می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 تدریس تعیین صالحیت تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 باشند.

 حضوریروش اجرا: 

 نگری و واحدهای مرتبط استانیتوسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش  دوره:مجریان 
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 طرح درس دوره آموزشی

 آموزش مدیران نوع دوره: 94ـ09شناسه دوره:  (3) ادارینظامنقشه راه اصالح  عنوان دوره آموزشی:

  عملی: • ساعت تئوری: 4مدت زمان آموزش: سیمدیران سیا: کنندگانشرکتشرایط 

سازی انجام های تحول به منظور درک مشترک مدیران عالی برای زمینهو برنامه ادارینظامتبیین نقشه راه اصالح هدف کلی دوره: 

 کشور ادارینظاماصالحات عمیق در 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 معظم رهبریابالغی مقام  ادارینظامی کلی هاسیاستـ 1  

 ادارینظامـ اهداف نقشه راه اصالح 2  

 ادارینظامهای ها و چالشـ فرصت3  

 ادارینظامهای اصالح ـ برنامه4  

          مهندسی نقش و ساختار دولت 

          توسعه دولت الكترونیک و هوشمندسازی اداری 

          در فضای رقابتی خدمات عمومی 

          مدیریت سرمایه انسانی 

          مدیریتی هایفناوری 

          توسعه فرهنگ سازمانی 

          صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

          نظارت و ارزیابی 

 ادارینظامـ راهكارهای تحقق نقشه راه اصالح 5  

 ریادانظامـ برنامه جامع اصالح 6  

 ادارینظامـ ساختار و مكانیزم راهبری نقشه راه اصالح 7  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری  واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر کشور تعیین و افرادی  می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 تدریس تعیین صالحیت تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 باشند.

 حضوریروش اجرا: 

 نگری و واحدهای مرتبط استانیتوسعه و آینده هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی
 آموزش عمومی نوع دوره: 94ـ010شناسه دوره:  تربیت اسالمی با تكیه بر قرآن و احادیثعنوان دوره آموزشی:

  عملی: •ساعت تئوری 8مدت زمان آموزش:  تمامی کارمندان دولت: کنندگانشرکتایط شر

 های تربیت از نگاه قرآن و احادیثآشنایی کارکنان با اصول و شیوههدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ مفهوم شناسی تربیت اسالمی1  

 ـ اصول تربیت از منظر اسالم2  

 ت از سیره عملی معصومین )ع(ـ اهداف عالیه تربی3  

 الهای تربیت دینی و نقش آن در ایجاد جامعه دینی ایدهو شیوه هاروشـ 4  

 ـ نقش اصیل عقل و والیت و اطاعت در تربیت دینی5  

 های اسالمی )با نگاهی به سیره معصومین )ع((ـ الگوهای موفقیت درآموزه6  

 ها در تربیت اسالمیـ توجه به ارزش7  

 های تربیت اسالمیـ هنجارهای معنوی در شیوه8  

 ـ نشاط، شادابی، مهرورزی، محبت و ارتباط با همسر و فرزندان در تربیت اسالمی9  

 ها و الزامات تربیت اسالمی(ـ آرامش روان در سایه تربیت اسالمی )بایسته10  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری سازمان تبلیغات اسالمی توسعه و آینده هایپژوهش

ریس اشتغال یابند که دارای توانند به امر تدتعیین و افرادی می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ سازمان تبلیغات اسالمیتوسعه و آینده هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی
 آموزش عمومی نوع دوره: 94ـ011شناسه دوره:  راهنمای سفیران سالمت )زیج خودمراقبتی(عنوان دوره آموزشی:

 •ساعت تئوری 8مدت زمان آموزش:  تمامی کارمندان دولت: کنندگانشرکتشرایط 

  عملی:

 های سالمت و اصول خودمراقبتیندان نسبت به شاخصافزایش سطح دانش و اطالعات کارمهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 نامه سنجش سالمت ـ برنامه عملیاتی برای ارتقای سالمتـ مفهوم سالمت ـ پرسش1  

 ـ آزمون سالمت روان و اعتماد به نفس در استرس ـ برنامه عملیاتی برای ارتقای سالمت روان2  

 ه عملیاتی برای حل مشكل اعصاب و روانـ تشخیص افسردگی ـ برنام3  

 تر شدنـ آمادگی برای فعال4  

 ـ رژیم غذایی سالم 5  

 ـ آمادگی برای کاهش وزن6  

 ـ توانمندی در روابط عاطفی7  

 ـ سالمت جنسی8  

 هاهای مقاربتی و عفونتهای بیماریهای سرطان، شناخت نشانهـ شناخت نشانه9  

 ـ تست تشخیص اعتیاد10  

 ـ حفظ و ارتقای ایمنی در خانه11  

 ـ استفاده از خدمات بهداشتی به نحوه مطلوب12  

 های پزشكی چراوچگونه؟ـ آزمایش13  

 ـ سالمندی14  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست توسعه و آینده

 جمهوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین و افرادی 

 تعیین صالحیت ند که دارای گواهینامهتوانند  به تدریس اشتغال یابمی

 باشند. تدریس

ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم اجرای روش اجرا:  حضوری 

 دوره به شیوه غیرحضوری هم بالمانع است.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت بهداشت و درمان  منابع این دوره آموزشی با پیشنهاد منابع و محتوی آموزشی:

 توسعه و آینده نگری معرفی خواهدشد. هایپژوهشو آموزش پزشكی و تأیید مرکز آموزش و 

ی ی علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانهادانشگاهای اجرایی ـ واحد آموزش و توانمندسازی واحد آموزش دستگاهمجریان دوره: 

 شده توسعه و آینده نگری وواحدهای مرتبط استانی ـ مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت هایپژوهشکشور ـمرکز آموزش و 
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 طرح درس دوره آموزشی
 عمومیآموزش  نوع دوره: 94ـ012شناسه دوره:  تناسب اندام )ارتقای سالمت از طریق ورزش( عنوان دوره آموزشی:

 • عملی:• ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش:  تمامی کارمندان دولت: کنندگانشرکتشرایط 

ارتقاء سطح دانش کارمندان نسبت به ورزش و آمادگی جسمانی و نقش آن در سالمتی و انجام کار به طور مؤثرتر هدف کلی دوره: 

 ترو با کیفیت

 آموزشی:  هایسرفصل  

 عالیت فیزیكی برای بهبود سالمت، تناسب و عملكرد ـ مزایای فعالیت فیزیكیـ ف1  

 های تناسب هوازیـ برنامه2  

 هاـ قدرت و استقامت ماهیچه3  

 ایجاد فشار و مقاومت یهاروشـ4  

 ـ بهبود انعطاف5  

 ای برای ورزشـ تدوین برنامه6  

 ـ انتخاب تجهیزات و امكانات ورزشی7  

 ورزش ـ تغذیه و8  

 های ورزشیـ آسیب9  

 ـ ورزش در آب و هوای گرم وسرد10  

 ـ پیشگیری از گرفتگی عضالت11  

 8/7/1۳86مورخ  90۳67/180۳که طی بخشنامه شماره «تربیت بدنی و آمادگی جسمانی»توضیح: این دوره جایگزین دوره آموزشی 

 گردد.ابالغ شده است، می

وره آموزشی با پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت بهداشت و درمان منابع این د منابع و محتوی آموزشی:

 توسعه و آینده نگری معرفی خواهدشد. هایپژوهشو آموزش پزشكی و تأیید مرکز آموزش و 

 آزمون کتبی: روش ارزشیابی کالس درس ـ کارگاه آموزشی روش ارائه محتوی: 

 : مدرسین شرایط
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست توسعه و آینده

 جمهوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین و افرادی 

 تعیین صالحیت تغال یابند که دارای گواهینامهتوانند به تدریس اشمی

 باشند. تدریس

ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم اجرای روش اجرا:  حضوری 

 دوره به شیوه غیرحضوری هم بالمانع است.

ی علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی هادانشگاهد آموزش و توانمندسازی ای اجرایی ـ واحواحد آموزش دستگاهمجریان دوره: 

توسعه و  هایپژوهشـ مرکز آموزش و  و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاهشده ـ  کشور ـ مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت

 انینگری وواحدهای مرتبط انسآینده
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 طرح درس دوره آموزشی

 جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیتعنوان دوره آموزشی: 
شناسه دوره: 

 94ـ013
 عمومی یهاآموزش نوع دوره:

 تمامی کارمندان دولت: کنندگانشرکتمشاغل 
 • ساعت تئوری: 6مدت زمان آموزش: 

  عملی:

 ت تشكیل خانواده، کاهش آمار طالق و افزایش جمعیتفرهنگ سازی در جههدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع جمعیت1  

 ـ لزوم افزایش جمعیت در بیانات مقام معظم رهبری2  

 ـ راهكارهای غرب در جهت کاهش جمعیت3  

 ـ پنجره جمعیتی ایران در حال حاضر4  

 عیت در ایرانـ عوامل کاهش شدید جم5  

 ـ آثار و پیامدهای کاهش جمعیت6  

 ـ راهبرد اسالم در جهت افزایش جمعیت7  

 ـ الگوی رفتاری اهل بیت )ع( در جهت تشكیل خانواده8  

 ـ آثار و فواید فرزندآوری از نظر علمی9  

 ـ آسیب های تک فرزندی10

 ـ افزایش تعداد فرزندان11  

 گاه آموزشیکالس درس ـ کارروش ارائه محتوی: 
حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین

 تدریس تعیین صالحیت دارا بودن گواهینامه

ط و بستر الزم حضوری ـ در صورت وجود شرایروش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری هم بالمانع است.

توسعه و آینده نگری وواحدهای مرتبط استانی ـ  هایپژوهشای اجرایی ـ مرکز آموزش و واحد آموزش دستگاهمجریان دوره: 

 شده الحیتـ مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین ص و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاه
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 طرح درس دوره آموزشی

 کلیات پیشگیری از وقوع جرمعنوان دوره آموزشی: 
شناسه دوره: 

 94ـ014
 عمومی آموزش نوع دوره:

  عملی: • ساعت تئوری: 8آموزش:  مدت زمان ی اجراییهادستگاهکارشناسان : کنندگانشرکتمشاغل 

 های کارشناسان نسبت به امر پیشگیری از جرمافزایش دانش، بینش و ارتقاء سطح آگاهیدف کلی دوره: ه

 آموزشی:  هایسرفصل  

 

 ـ قوه قضائیه و شرح وظایف آن1  

 ـ اصول قانونی مربوط به پیشگیری از جرم2  

 ـ مفهوم پیشگیری و جایگاه آن3  

 ـ پیشینه پیشگیری از جرم4  

 یشگیری از جرمـ مبانی پ5  

 ـ اقسام پیشگیری از جرم6  

 سیاستگذاری پیشگیری از جرم یهاروشـ7  

 در پیشگیری از جرم ربطذیـ نهادهای 8  

 کالس درس ـ کارگاه آموزشیروش ارائه محتوی: 
حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی

 وآزمون کتبی

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز اموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری معاونت اجتماعی و توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تعیین و افرادی می

 تدریس تعیین صالحیت تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 باشند.

 حضوری روش اجرا: 

 منابع مورد تأیید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیهمنابع و محتوی آموزشی: 

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ـ واحد آموزش و  هااستانمعاونت آموزش دادگستری مجریان دوره: 

 و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه  هااستانای اجرایی با هماهنگی معاونت آموزش دادگستری دستگاه
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 طرح درس دوره آموزشی
 آموزش شغلی نوع دوره: 94ـ015شناسه دوره:  دستگاهکارشناسان مدیریت )ارزیابی( عملكرد عنوان دوره آموزشی:

  عملی: • ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش:  کارشناسان مدیریت )ارزیابی( عملكرد دستگاه: کنندگانشرکتمشاغل 

 ی اجراییهادستگاههای ارزیابی عملكرد ارتقای دانش علمی و عملی کارمندان شاغل در حوزههدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ تعاریف و مفاهیم شامل؛ عملكرد، سنجش عملكرد ، بازرسی، نظارت بر عملكرد، ارزیابی عملكرد، مدیریت عملكرد و ....1  

 ادارینظامـ پیشینه مدیریت و ارزیابی عملكرد )ایران و جهان( و جایگاه آن در نقشه راه اصالح 2  

 ـ مدیریت عملكرد در برخی کشورها3  

 ادارینظامدل، نحوه و فرآیند مدیریت عملكرد در سطح سازمان با رویكرد نقشه راه اصالح ـ م4  

 ادارینظامـ مدل، نحوه و فرآیند مدیریت عملكرد در سطح کارکنان با رویكرد نقشه راه اصالح 5  

 نحوه تدوین شاخص و ...( ـ تدوین شاخص برای انجام ارزیابی عملكرد )تعریف مفاهیم،6  

 AHPها در قالب مدل یین ضریب اهمیت شاخصـ تع7

 و ....( BSC  ،EFQMهای ارزیابی عملكرد )مدل ـ معرفی مدل8

 ـ ضوابط و مقررات جاری مدیریت عملكرد9

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در ه و آیندهتوسع هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

مشارکت در مباحث ـ حضور منظم در دوره و : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 

 شده تعیین صالحیتمراکز و مؤسسات آموزشی 
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 طرح درس دوره آموزشی
 آموزش شغلی نوع دوره: 94ـ016شناسه دوره:  مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی عنوان دوره آموزشی:

  عملی:  ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش : کنندگانشرکتمشاغل 

 ارتقای دانش کارمندان آموزش نسبت به استانداردها و رویكردهای آموزش منابع انسانیهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ پیشینه تاریخی آموزش کارمندان1  

 ـ تعاریف و مفاهیم )آموزش، آموزش کارمندان، توسعه، آموزش ضمن خدمت و ...(2  

 های آموزش و توسعه منابع انسانیو چالش ـ اهداف، ضرورت، موانع3  

 ـ انواع آموزش و آموزش منابع انسانی4  

 ـ اصول و مبانی یادگیری بزرگساالن با تأکید بر یادگیری کارمندان 5  

 ـ استانداردهای آموزش منابع انسانی )الزامات و فرآیندها(6  

 ـ رویكردهای آموزش منابع انسانی7  

 آموزش و توسعه کارکنان الگوها و فرآیندها(ـ سازمان و مدیریت 8  

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به میکشور تعیین و افرادی که  ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 به شیوه غیرحضوری بالمانع است. اجرای دوره

نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 

 شده مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت
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 طرح درس دوره آموزشی
 آموزش شغلی نوع دوره: 94ـ017شناسه دوره:   فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانیی: عنوان دوره آموزش

 ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش : کنندگانشرکتمشاغل 
 عملی: • ساعت تئوری: 16مدت زمان آموزش: 

 
 خدمت کارمندان ریزی اجرایی آموزش ضمنارتقای سطح دانش کارمندان آموزش نسبت به برنامههدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ فرآیندهای آموزش ضمن خدمت1  

 ـ سیاستگذاری آموزشی2  

 ها(و تكنیک هاروش) آموزشی ـ نیازسنجی3  

 (هاروش)اصول و  ـ طراحی آموزشی4  

 قبل از اجرا، ضمن اجرا و پس از اجرا( هایفعالیت)اقدامات و های آموزشی ـ اجرای برنامه5  

 (هاروشها و های آموزشی )مدلبرنامه و بررسی اثربخشی ـ ارزشیابی6  

 

 پیش نیاز: مبانی نظری آموزش و  توسعه منابع انسانی

 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 

 شده مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت
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 طرح درس دوره آموزشی

 آموزش شغلی نوع دوره: 94ـ018شناسه دوره:  عنوان دوره آموزشی: آموزش الكترونیكی 

 •عملی• ساعت تئوری: 20مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهن آموزش کارشناسا: کنندگانشرکتمشاغل 

ها و راهبردهای آموزش الكترونیكی به منظور مدیریت و راهبری آشنایی کارشناسان با مبانی علمی، ابعاد، مدلهدف کلی دوره: 

 های آموزش کارمندان به شیوه غیرحضوریبرنامه

 آموزشی:  هایسرفصل  

 و مفاهیم ـ تعاریف 1  

 ـ تفاوت آموزش الكترونیكی با یادگیری الكترونیكی2  

 های یادگیری در آموزش الكترونیكیـ اصول و مبانی پداگوژی و تئوری3  

 ـ مدلها و راهبردهای آموزش الكترونیكی4  

 های طراحی آموزش الكترونیكیـ اصول و مدل5  

 ـ تعامل و انواع آن در آموزش الكترونیكی6  

 اصول تولید محتوای آموزش الكترونیكیـ 7  

 محتوای یادگیری در آموزش الكترونیكی یهاسیستممدیریت یادگیری و  یهاسیستمـ 8  

 هاسازمانـ مدیریت و راهبری آموزش الكترونیكی در 9  

 انداز و آینده آموزش الكترونیكی ـ مزایا و معایبـ چشم10  

 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه یتصالح

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. صالحیتتعیین  امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ توسعه و آینده هایپژوهشز آموزش و ی اجرایی ـ مرکهادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 

 شده مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت
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 طرح درس دوره آموزشی

آشنایی با قوانین و مقررات  عنوان دوره آموزشی:

 آموزش منابع انسانی بخش دولت
 آموزش شغلی ه:نوع دور 94ـ019شناسه دوره: 

  عملی: • ساعت تئوری: 4مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش : کنندگانشرکتمشاغل 

 ارتقای سطح دانش کارشناسان آموزش نسبت به قوانین و مقررات آموزش و بهسازی منابع انسانیهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

ابالغی مقام معظم رهبری، قانون مدیریت خدمات کشور، نقشه راه  ادارینظامی هاسیاستباالدستی ) ـ جایگاه اموزش در اسناد1  

 های تحول(و برنامه ادارینظاماصالح 

 کارمندان دولت ـ نظام آموزش2  

 ولتکارمدان د مرتبط با نظام آموزش هایدستورالعملـ بخشنامه ها و 3  

 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 تعیین صالحیت که دارای گواهینامهبه امر تدریس اشتغال یابند 

 باشند.

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش ان دوره: مجری
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 طرح درس دوره آموزشی

آشنایی با قوانین و مقررات عنوان دوره آموزشی: 

 ارتقاء سالمت اداری

شناسه دوره: 

 94ـ020
 آموزش عمومی نوع دوره:

  عملی: • ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش:  تمامی کارمندان دولت: کنندگانشرکتمشاغل 

آشنایی کارمندان دولت با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد به منظور کاهش فساد هدف کلی دوره: 

 ادارینظامدر 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ارمندان دولتـ پیشینه قوانین انضباطی ک1  

 قانون مجازات اسالمی 606تا  598ـ تحلیل مواد 2  

دولتی ـ  یهاشرکت، عدم پرداخت مالیات و سود سهام دولت  توسط 13)تصرف در وجوه عمومی ـ ماده  ـ قانون محاسبات عمومی3  

عدم اختصاص وجوه مربوط به خرید و تدارک مواد  ،64ئ  63، عدم واریز مانده وجوه مصرف نشده به حساب خزانه ـ مواد 44ماده 

 (93پرداخت غیرقانونی وجوه ـ ماده  ، تعهد زائد بر اعتبارات70غذایی و کاالی اساسی به خرید همان مواد و کاال ـ ماده 

 های دولتی( ـ قانون نحوه استفاده از اتومبیل69ـ32ـ قانون تنظیم )4  

 های غیرضرورعمال نظارت بر کاهش هزینهـ قانون نحوه ا5  

 ـ قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت خارجی6  

 ـ قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی7  

 ـ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل8  

 ـ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری9  

 )مواد مرتبط( ـ قانون مدیریت خدمات کشوری10  

 ـ قانون رسیدگی به تخلفات اداری11  

 های اداریـ شناخت انواع تخلفات و مجازات12  

 پیشگیری از آن یهاروشـ عوامل مؤثر در بروز تخلفات اداری و 13  

 سخنرانی ـ کارگاه آموزشی روش ارائه محتوی:
ر منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ حضو: روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند ی که میکشور تعیین و افراد ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 تعیین صالحیت به امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 باشند.

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشرکز آموزش و ی اجرایی ـ مهادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

 گزارش نویسی در بازرسی عنوان دوره آموزشی:
شناسه دوره: 

 94ـ021
 آموزش شغلی نوع دوره:

 ی اجراییهادستگاهبازرسانی : کنندگانشرکتمشاغل 
 ساعت  6مدت زمان آموزش: 

 • :عملی •تئوری

 های بازرسیهای صحیح نگارش و تهیه گزارشافزایش سطح دانش بازرسان نسبت به شیوههدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ مروری بر مراحل علمی روش تحقیق1  

 آوری اطالعاتهای جمعـ تكنیک2  

 ـ تعریف گزارش و گزارش نویسی3  

 ـ اهداف گزارش نویسی4  

 هارشبندی گزاطبقه -5  

 مراحل چهارگانه گزارش نویسی -6  

 ـ مرحله برناه ریزی، تدارکات و تهیه مقدمات  

 ـ مرحله تنظیم و سازماندهی گزارش )ساختار گزارش(  

 ـ مرحله نگارش، نشانه گذاری و اهمیت آن در نگارش  

 ـ مرحله تجدیدنظر و اصالح و تهیه متن نهایی  

 الصه سازی در گزارش نویسی بازرسیـ خالصه سازی )اهمیت و مراحل خ6  

 های گزارش نویسی بازرسیـ فرمت7  

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

و بستر الزم،  حضوری ـ در صورت وجود شرایطروش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

 شناسه دوره: اصول و مبانی نظارت و بازرسیعنوان دوره آموزشی: 

 94ـ022
 آموزش شغلی نوع دوره:

 ساعت تئوری: 6مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهبازرسانی : کنندگانشرکتمشاغل 

  عملی: •

 های بازرسیی اجرایی با اهداف، اصول و شیوههادستگاهآشنایی بازرسان هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ....( ـ کلیات و تعاریف )نظارت، بازرسی و1  

 ادارینظامـ اهمیت و ضرورت نظارت و بازرسی در 1  

 ـ اهداف نظارت و بازرسی2  

 ـ انواع بازرسی3  

 بازرسی یهاروشـ 4  

 ـ فرآیند قبل و بعد از بازرسی 5  

 ـ حیطه های بازرسی6  

 ـ مصاحبه و نقش آن در بازرسی7  

 های مصاحبهها وشیوهـ تكنیک8  

 های بازرسیو چک لیست ها، محورهاـ موضوع9  

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 تعیین صالحیت ریس اشتغال یابند که دارای گواهینامهبه امر تد

 باشند.

 آزمون کتبی : روش ارزشیابی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

 اخالق حرفه ای در بازرسی عنوان دوره آموزشی:
شناسه دوره: 

 94ـ023
 آموزش شغلی نوع دوره:

 ی اجراییهادستگاهبازرسان : کنندگانشرکتمشاغل 
 ساعت  6ن آموزش: مدت زما

  عملی:  تئوری:

 و بازرسی ادارینظاماخالق اسالمی در  هایارزشای و جایگاه، اصول و آشنایی بازرسان با مفهوم اخالق حرفههدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ای، رفتار و ...(ـ تعاریف و مفاهیم )اخالق، علم اخالق، اخالق حرفه1  

 ایق حرفهای اخالـ ویژگی2  

 ای در اسالمـ اخالق حرفه3  

 ای )اسالمی(ـ مالک نهایی اخالق حرفه4  

 ای )اسالمی(های نهایی اخالق حرفهـ مولفه5  

 ادارینظامای در ـ ضرورت و جایگاه اخالق حرفه6  

 ادارینظامهای اخالقی مدیران و کارمندان در ها و مسئولیتـ ارزش7  

 ای در بازرسیاخالق حرفهـ ضرورت و جایگاه 8  

 ای در بازرسیـ اصول اخالق حرفه9  

 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به تعیین و افرادی  میکشور  ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

الزم، حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی
اصول و مبانی نظری ارتقاء سالمت اداری  عنوان دوره آموزشی:

 و مبارزه با فساد

اسه دوره: شن

 94ـ024
 آموزش شغلی نوع دوره:

 ی اجراییهادستگاهبازرسان : کنندگانشرکتمشاغل 
ساعت  8مدت زمان آموزش: 

  عملی:  تئوری:

 ی اجرایی نسبت به مفاهیم، عوامل و منشاء فساد و تخلفات اداریهادستگاهارتقاء سطح دانش بازرسان هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ تعاریف و مفاهیم )فساد، شوه، فساد اداری، تخلفات اداری(1  

 ـ اهمیت و ضرورت مبارزه با فساد2  

 بندی فساد اداریـ تقسیم3  

 ـ منشأ فساد اداری4  

 ـ عوامل مؤثر در بروز فساد اداری 5  

 ـ آثار و پیامدهای فساد اداری6  

 ـ عواملپیشگیری از فساد اداری7  

 و احادیثـ رشوه درقرآن 8  

 ـ مصادیق فساد و تخلفات اداری9  

 ـ عوامل پیشگیری از تخلفات اداری10  

 های تخلفات و فساد اداریـ گلوگاه11  

 ـ عوامل مؤثر در ارتقاء سالمت اداری12  

 : شرایط مدرسین

موزش و این دوره توسط مرکز آ ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ  :روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر  عنوان دوره آموزشی:

 ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد

شناسه دوره: 

 94ـ025
 آموزش شغلی نوع دوره:

 ی اجراییهادستگاهبازرسان : کنندگانشرکتمشاغل 

ساعت  10مدت زمان آموزش: 

  عملی:     •تئوری

 

 ی اجرایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فسادهادستگاهآشنایی بازرسان لی دوره: هدف ک

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ پیشینه قوانین انضباطی کارمندان دولت1  

 ـ قانون رسیدگی به تخلفات اداری2  

 سیدگی به تخلفات اداریقانون ر ـ آیین نامه اجرایی3  

 ـ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری4  

 ـ مفاد مرتبط باتخلفات اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری5  

 ـ آیین نامه پیشگیری و مقابله نظامند و پایدار بامفاسد اقتصادی در قوه مجریه6  

 مت اداری و صیانت از حقوق مردمـ شرح وظایف و ترکیب کمیته سال7  

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 91ماده  ـ آیین نامه اجرایی8  

 ـ سایر قوانین و مقررات جاری مرتبط9  

 

 : شرایط مدرسین

موزش و این دوره توسط مرکز آ ای مدرسینحرفه صالحیت 

نگری با همكاری واحد مربوطه در سازمان توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهمدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث  :روش ارزشیابی

 ـ آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

پاسخگویی و مسئولیت پذیری در  عنوان دوره آموزشی:

 مدیریت

شناسه دوره: 

 94ـ026
 آموزش مدیران نوع دوره:

ساعت  4مدت زمان آموزش:  ایمدیران حرفه: کنندگانشرکتمشاغل 

  عملی:•تئوری:

 

 ادارینظامبه اهمیت، ضرورت و جایگاه پاسخگویی در تر مدیران نسبت ارتقاء بینش و بصیرت عمیقهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ مفاهیم پاسخگویی و مسئولیت پذیری1  

 ادارینظامـ اهمیت و ضرورت پاسخگویی در 2  

 ـ جایگاه و نقش مسئولیت پذیری و پاسخگویی در اسالم3  

 ـ نظریات دانشمندان علم مدیریت نسبت به پاسخگویی4  

 انواع پاسخگویی در بخش دولتیـ 5  

 ، تكریم ارباب رجوع و حكمرانی خوبادارینظامـ تحول 6  

، ادارینظامی کلی هاسیاست، )قانون مدیریت خدمات کشوری ادارینظامـ مبانی و الزامات قانونی پاسخگویی و مسئولیت پذیری در 7  

 نین مرتبط(قانون برنامه پنجم و سایر قوا

 ادارینظامـ راهكارهای بهبود پاسخگویی در 8  

 سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

ازمان نگری با همكاری واحد مربوطه در ستوسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر تدریس کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهمدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی

ورت وجود شرایط و بستر الزم، حضوری ـ در صروش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

نگری توسعه و آینده هایپژوهشمنابع این دوره با پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور و تأیید مرکز آموزش و منابع و محتوی آموزشی: 

 معرفی خواهد شد. 

 نگری و واحدهای مرتبط استانیتوسعه و آینده هایپژوهشآموزش و  ی اجرایی ـ مرکزهادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 (1مقاومتی ) اقتصاد

 نوع دوره

 بدوتصدی شغل توجیهی
 عمومی

* 
 مدیریتی شغلی

  اهداف کلی آموزش :
 تحقق الزامات و اجرایی تأمالت نظری، هایجنبه پیرامون کارشناسان و اتیعملی مدیران در مشترک دریافت برای مناسب فضاسازی و فراگیرنمودن

 مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندمقاومتی در سطح کالن و دستگاهی آشنا می اقتصاد هایضرورت و کلیات مفاهیم، فراگیران با مبانی، -

 شوندباالدستی آشنا می اسناد سایر و ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند مقاومتی، اقتصاد فراگیران با رابطه -

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری               0عملی :   12نظری :      12مدت آموزش به ساعت : جمع     

 سرفصل های آموزش : 

 مقاومتی صاداقت هایضرورت و کلیات مفاهیم، مبانی، -1

 مقاومتی اقتصاد هایمؤلفه و ساختار تبیین -2

 موجود وضعیت تبیین و ایران اقتصاد تحلیل -3

 (کالن)مقاومتی اقتصاد تحقق راهبردهای و الزامات تبیین -4

 باالدستی اسناد سایر و ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند مقاومتی، اقتصاد رابطه تبیین -5

 (دستگاهی)مقاومتی اقتصاد دستگاهی راهكارهای و الزامات تبیین -6

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : مدیران عملیاتی و کارشناسان

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ای مدرسین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخصصی: -

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ندهدوره توس عه و آی ـــ نگری و های توس

شم سیون چ ستانی با هماهنگی کمی و امور نخبگان  اندازواحدهای مرتبط ا

توانند به امر تدریس مجمع تشـــخیص مصـــلحت نظام تعیین و افرادی می

 یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند. اشتغال

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

کتبی                     شفاهی                   عملی                سایر :     

.................. 

 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 ه آموزشی            سمینار           سایر:...........کالس درس          کارگا

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                   ا لكترونیكی                                سایر :  

 

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 صویب :مرجع ت

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

  (2) مقاومتی اقتصاد

 نوع دوره

 بدوتصدی شغل توجیهی
 عمومی

 
 شغلی

 مدیریتی

* 

  اهداف کلی آموزش :
ای تلف و ایجاد همسویی و اتفاق نظر بین مدیران حرفههای مخهای اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از قرائتمؤلفه براساستسری گفتمان و ادبیات واحد 

 هاپایه، میانی و عالی در جهت تحقق این سیاست

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندمقاومتی و تأثیر آن بر قدرت ملی آشنا می اقتصاد هایضرورت و کلیات مفاهیم، فراگیران با مبانی، -

 شوندقاومتی بطور مفصل آشنا میفراگیران با هر یک از بندهای اقتصاد م -

     0عملی :       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

        

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 های کلی اقتصاد مقاومتیتبیین مبانی و مفاهیم سیاست -1

 لی در ایران و مطالعه تطبیقی آنتبیین اهداف قدرت م -2

 اقتصاد مقاومتی گامی مؤثر در تحقق قدرت ملی -3

 بند اقتصاد مقاومتی 24تشریح  -4

 الزامات و راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی تبیین -5

 مطالعه تحقق اسناد توسعه در کشورهای مختلف -6

 های اقتصاد مقاومتیساختار و مؤلفه تبیین -7

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته شرکت کنندگان : لیسانس و باالترمقطع تحصیلی 

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه ای پایه، میانی و عالیمدیران حرفهمشاغل شرکت کنندگان : 

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ای مدرسین این یت حرفهصالح ویژگی های مهارتی و تخصصی: -

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ندهدوره توس عه و آی ـــ نگری و های توس

شم سیون چ ستانی با هماهنگی کمی و امور نخبگان  اندازواحدهای مرتبط ا

توانند به امر تدریس مجمع تشـــخیص مصـــلحت نظام تعیین و افرادی می

 .اشتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 شفاهی        عملی         سایر : ..................            کتبی           
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 سایر:...........      سمینار        کالس درس          کارگاه آموزشی         

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                   ا لكترونیكی             سایر :  

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 ( ۳) مقاومتی اقتصاد

 دوره نوع

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 
 شغلی

 مدیریتی

* 

  اهداف کلی آموزش :
 های کلی اقتصاد مقاومتی و راهكارها و الزامات تحقق آن برای مدیران سیاسیایجاد گفتمان واحد و تبیین سیاست

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شونداومتی آشنا میمق اقتصاد هایضرورت و کلیات مفاهیم، فراگیران با مبانی، -

 شوندفراگیران با راهكارها و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی آشنا می -

   6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

     0عملی :    

        

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 های اقتصاد مقاومتییم و ضرورتتبیین مبانی و مفاه -1

 مطالعه تطبیقی تحقق اسناد توسعه در کشورهای مختلف -2

 تشریح سهم و نقش دستگاهی اقتصاد مقاومتی)در سازمان متبوع( -3

 بررسی راهكارها و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی -4

 ها: کلیه رشته رشته تحصیلی شرکت کنندگان مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : مدیران سیاسی

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

های توسعه و مدرسین این دوره توسط مرکز آموزش و پژوهش

واحدهای مرتبط اســـتانی با هماهنگی کمیســـیون نگری و آینده

شم صلحت نظام تعیین  اندازچ شخیص م و امور نخبگان مجمع ت

که دارای و افرادی می ند  یاب غال  ـــت تدریس اش به امر  ند  توان

 گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 سایر : ..................  شفاهی         عملی     کتبی               
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس          کارگاه آموزشی            سمینار           

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                   ا لكترونیكی                   سایر :  

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 (1) ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند

 نوع دوره

 بدوتصدی شغل توجیهی
 عمومی

* 
 شغلی

 مدیریتی

 

  وزش :اهداف کلی آم
 ساله جمهوری اسالمی ایران 20انداز گیران( در جهت عملیاتی نمودن اهداف سند چشمسازان و تصمیمایجاد زمینه مشارکت نخبگان)تصمیم

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندساله جمهوری اسالمی ایران آشنا می 20انداز سند چشم الزامات تحقق و کلیات مفاهیم، فراگیران با مبانی، -

 شوندساله جمهوری اسالمی ایران آشنا می 20انداز فراگیران با فرآیند تدوین و ابعاد سند چشم -

     0عملی :   12نظری :      12مدت آموزش به ساعت : جمع     

        

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 ریزی و توسعهامهمبانی برن -1

 اصول تغییر و پارادایم -2

 اندازمبانی علمی چشم -3

 مطالعه تطبیقی تحقق اسناد توسعه در ایران و جهان   -4

 اندازفرآیند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم -5

 عنوان قلمرو نفوذ اهداف سندای آسیای جنوب غربی بهتحلیل منطقه -6

 ساله جمهوری اسالمی ایران 20انداز حقق سند چشمبررسی الزامات و راهكارهای ت -7

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : مدیران عملیاتی و کارشناسان

 : شرایط مدرسان

 : شرایط تحصیلی  -

 شرایط تجربی :  -

ای مدرسین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخصصی: -

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ندهدوره توس عه و آی ـــ نگری و های توس

شم سیون چ ستانی با هماهنگی کمی و امور نخبگان  اندازواحدهای مرتبط ا

توانند به امر تدریس مجمع تشـــخیص مصـــلحت نظام تعیین و افرادی می

 ال یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.اشتغ

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

کتبی                     شفاهی                   عملی                سایر :     

.................. 

 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 کارگاه آموزشی         سمینار    سایر:...........    کالس درس            

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                   الكترونیكی                   سایر :        

 

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 ریخ تصویب :تا
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

  (2) ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند

 نوع دوره

 بدوتصدی شغل توجیهی
 عمومی

 
 شغلی

 مدیریتی

* 

  اهداف کلی آموزش :
انداز و فضاسازی مناسب برای دریافت مشترک پیرامون سازی و آگاه نمودن مدیران نسبت به اهداف سند چشمگسترش و تقویت عزم ملی، فرهنگ

 ایران اسالمی جمهوری اندازچشم های نظری و تأمالت اجرایی سندجنبه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با مفاهیم تحول آشنا می -

 شوندانداز آشنا میفراگیران با فرایند تدوین و ابعاد سند چشم -

 شوندو نفوذ اهداف سند آشنا میفراگیران با قلمر -

     0عملی :       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

        

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 مفاهیم تحول -1

 )نوسازی)مدرنیزاسیون 

 توسعه 

 تغییر 

 اندازاد سند چشمفرایند تدوین و معرفی ابع -2

 اندازسیستم ارزیابی و نظارت راهبردی سند چشم -3

 عنوان ای آسیای جنوب غربی بهتحلیل منطقه -4

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیی : کلیه رتبهرتبه شغل ای پایه، میانی و عالیمدیران حرفهمشاغل شرکت کنندگان : 

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ای مدرسین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخصصی: -

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ندهدوره توس عه و آی ـــ نگری و های توس

شم سیون چ ستانی با هماهنگی کمی بگان و امور نخ اندازواحدهای مرتبط ا

توانند به امر تدریس مجمع تشـــخیص مصـــلحت نظام تعیین و افرادی می

 اشتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 .....عملی                سایر : .............      کتبی           شفاهی            
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 کالس درس          کارگاه آموزشی            سمینار     سایر:...........     

 ـ غیرحضوری :

 سایر :                  مكاتبه ای                   ا لكترونیكی               

 

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 انوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :نام و نام خ

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 ( 3) ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 
 شغلی

 مدیریتی

* 

  اهداف کلی آموزش :
انداز و فضاسازی مناسب برای دریافت مشترک پیرامون سازی و آگاه نمودن مدیران نسبت به اهداف سند چشمهنگگسترش و تقویت عزم ملی، فر

 ایران اسالمی جمهوری اندازچشم های نظری و تأمالت اجرایی سندجنبه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با مفاهیم علمی و فلسفی توسعه آشنا می -

 شوندانداز آشنا میفرایند تدوین و ابعاد سند چشمفراگیران با  -

 شوندفراگیران با الزامات و راهكارهای تحقق آشنا می -

     0عملی :      6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

        

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 یم علمی و فلسفی توسعهمفاه -1

 )نوسازی)مدرنیزاسیون 

 توسعه 

 تغییر 

 اندازفرایند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم -2

 اندازبررسی سند چشم -3

 برنامه پنج ساله 

 های ساالنه)بودجه(برنامه 

 مدل ارزیابی 

 نظارت راهبردی 

 ها: کلیه رشته رشته تحصیلی شرکت کنندگان مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مدیران سیاسیمشاغل شرکت کنندگان : 

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص سین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ ای مدر

واحدهای نگری و های توسعه و آیندهدوره توسط مرکز آموزش و پژوهش

ـــم ـــیون چش ـــتانی با هماهنگی کمیس و امور نخبگان مجمع  اندازمرتبط اس

توانند به امر تدریس اشتغال یابند تشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی می

 که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 شفاهی                   عملی                سایر : ..................      کتبی               
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 سمینار   سایر:...........  کالس درس          کارگاه آموزشی               

 ـ غیرحضوری :

  سایر :            ا لكترونیكی              مكاتبه ای            

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 (1) اداری نظام اصالح راه نقشه

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

* 
 مدیریتی شغلی

  اهداف کلی آموزش :
 های تحول اداریاداری و برنامه نظام اصالح راه آشنایی کارشناسان نظام اداری کشور نسبت به نقشه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندهای کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری آشنا میفراگیران با سیاست -

 شوندهای اصالح نظام اداری آشنا میری و برنامهادا نظام اصالح راه فراگیران با اهداف نقشه -

     0عملی :       ۴نظری :      ۴مدت آموزش به ساعت : جمع     

        

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبریسیاست -1

 اداری نظام اصالح راه ف نقشهاهدا -2

 های اصالحی نظام اداریبرنامه -3

 مهندسی نقش و ساختار دولت 

 توسعه دولت الكترونیک و هوشمندسازی اداری 

 خدمات عمومی در فضای رقابتی 

 مدیریت سرمایه انسانی 

 های مدیریتیآوریفن 

 توسعه فرهنگ سازمانی 

 صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 زیابینظارت و ار 

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : مدیران عملیاتی و کارشناسان

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: ویژگی های مهارتی و - ص سین این صالحیت حرفه تخ ای مدر

نگری و واحدهای های توسعه و آیندهدوره توسط مرکز آموزش و پژوهش

ـــم ـــیون چش ـــتانی با هماهنگی کمیس و امور نخبگان مجمع  اندازمرتبط اس

توانند به امر تدریس اشــتغال تشــخیص مصــلحت نظام تعیین و افرادی می

 تدریس باشند. یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی                 شفاهی                   عملی         سایر : ..................      
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 ......سایر:.....  کالس درس          کارگاه آموزشی            سمینار         

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                   ا لكترونیكی                   سایر :         

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 

 

 

 

 

 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 230

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  دوره آموزشی : عنوان

 ( ۳) اداری نظام اصالح راه نقشه

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 
 شغلی

 مدیریتی

* 

  اهداف کلی آموزش :
سازی انجام اصالحات عمیق در نظام منظور درک مشترک مدیران سیاسی برای زمینههای تحول اداری بهتبیین نقشه راه اصالح نظام اداری و برنامه

 کشوراداری 

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندهای کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری آشنا میفراگیران با سیاست -

 شوندهای اصالح نظام اداری آشنا میاداری و برنامه نظام اصالح راه فراگیران با اهداف و راهكارهای تحقق نقشه -

 شوندنا میفراگیران با برنامه جامع اصالح نظام اداری آش  -

     0عملی :       ۴نظری :      ۴مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبریسیاست -1

 اداری نظام اصالح راه اهداف نقشه -2

 های نظام اداریو چالشها فرصت -3

 های اصالح نظام اداریبرنامه -4

 مهندسی نقش و ساختار دولت 

 توسعه دولت الكترونیک و هوشمندسازی اداری 

 خدمات عمومی در فضای رقابتی 

 مدیریت سرمایه انسانی 

 های مدیریتیآوریفن 

 توسعه فرهنگ سازمانی 

 صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 نظارت و ارزیابی 

 اداری نظام اصالح راه راهكارهای تحقق نقشه -5

 برنامه جامع اصالح نظام اداری -6

 اداری نظام اصالح راه ساختار و مكانیزم راهبری نقشه -7

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلی: کلیه رتبه رتبه شغلی مشاغل شرکت کنندگان : مدیران سیاسی

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای مدرسـین این صـالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

سط مرکز آموزش و پژوهش سعه و آیندهدوره تو نگری و واحدهای های تو

ـــم ـــیون چش با هماهنگی کمیس تانی  ـــ ندازمرتبط اس گان مجمع و امور نخب ا

صلحت نظام تعیین و افرادی می شخیص م شتغال یابند ت توانند به امر تدریس ا

 که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی             شفاهی            عملی       سایر : ..................      
 وه ارائه :شی

 حضوری : ـ

سمینار                        کارگاه آموزشی          کالس درس           

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 سایر :       ا لكترونیكی                  مكاتبه ای            

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 رین مقام مسئول آموزش :نام و نام خانوادگی باالت

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 احادیث و قرآن بر تكیه با اسالمی تربیت

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

* 
 شغلی

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 ت از نگاه قرآن و احادیثهای تربیآشنایی کارکنان با اصول و شیوه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با مفهوم، اصول و اهداف تربیت اسالمی آشنا می -

 شوندهای تربیت دینی آشنا میفراگیران با شیوه -

 شوندهای اسالمی آشنا میفراگیران با الگوهای موفقیت در آموزه  -

     0عملی :       8:   نظری    8مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 مفهوم شناسی تربیت اسالمی -1

 اصول تربیت از منظر اسالم -2

 اهداف عالیه تربیت از سیره عملی معصومین)ع( -3

 آلیجاد جامعه دینی ایدههای تربیت دینی و نقش آن در او شیوه هاروش -4

 نقش اصیل عقل و والیت و اطاعت در تربیت دینی -5

های اسالمی با نگاهی به سیره الگوهای موفقیت در آموزه -6

 معصومین)ع(

 ها در تربیت اسالمیتوجه به ارزش -7

 های تربیت اسالمیهنجارهای معنوی در  شیوه -8

ا همسر و فرزندان در نشاط، شادابی، مهرورزی، محبت و ارتباط ب -9

 تربیت اسالمی

 ها و الزامات( در سایه تربیت اسالمیآرامش روان )بایسته -10

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : کلیه مشاغل

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای مدرســین این صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

نگری با همكاری های توســعه و آیندهدوره توســط مرکز آموزش و پژوهش

سالمی تعیین و افرادی می شتغال یابند سازمان تبلیغات ا توانند به امر تدریس ا

 تعیین صالحیت تدریس باشند. که دارای گواهینامه

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 سایر : ..................    عملی     شفاهی                کتبی             
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس           کارگاه آموزشی            سمینار                   

 ایر:...........س

 ـ غیرحضوری :

 سایر :    مكاتبه ای                       ا لكترونیكی              

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  دوره آموزشی : عنوان

 (خودمراقبتی زیج) سالمت سفیران راهنمای

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

* 
 شغلی

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 های سالمت و اصول خودمراقبتیافزایش سطح دانش و اطالعات کارمندان نسبت به شاخص

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندجسمی و روانی آشنا میفراگیران با مفهوم سالمت  -

 شوندها آشنا میهای برخی از بیماریفراگیران با نشانه -

 شوندفراگیران با نحوه استفاده از  خدمات بهداشتی به نحوه مطلوب آشنا می  -

     0عملی :       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 اختیاری              نوع آموزش :            الزامی         

 سرفصل های آموزش : 

برنامه عملیاتی برای ارتقاء  -نامه سنجش سالمتپرسش -مفهوم سالمت -1

 سالمت

برنامه عملیاتی برای  - -آزمون سالمت روان و اعتماد به نفس در استرس -2

 ارتقاء سالمت روان

 نبرنامه عملیاتی برای حل مشكل اعصاب و روا -تشخیص افسردگی -3

 تر شدنآمادگی برای فعال -4

 رژیم غذایی سالم -5

 آمادگی برای کاهش وزن -6

 توانمندی در روابط عاطفی -7

 سالمت جنسی -8

 های سرطانشناخت نشانه -9

 هاهای مقاربتی و عفونتهای بیماریشناخت نشانه -10

 تست تشخیص اعتیاد -11

 حفظ و ارتقاء ایمنی در خانه -12

 دمات بهداشتی به نحوه مطلوب استفاده از خ -13

 های پزشكی چرا و چگونه؟آزماش -14

 سالمندی -15

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : کلیه مشاغل

 : شرایط مدرسان

 ایط تحصیلی : شر -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای مدرســین این صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

نگری با همكاری های توســعه و آیندهدوره توســط مرکز آموزش و پژوهش

ــت، درمان و  ــت جمهوری و وزارت بهداش معاونت امور زنان و خانواده ریاس

ـــكی تعیین و افرادی می ـــتغال یابند که توانند به امر تآموزش پزش دریس اش

 دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 عملی            سایر : ..................   شفاهی                 کتبی            
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کارگاه آموزشی            سمینار                 کالس درس                   

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                    ا لكترونیكی                سایر :             

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 ع تصویب :مرج

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی
 

  عنوان دوره آموزشی :

 (ورزش طریق از سالمت ارتقاء) اندام تناسب

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

* 
 شغلی

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 ترطور مؤثرتر و با کیفیتدر سالمتی و انجام کار بهافزایش سطح دانش و اطالعات کارمندان نسبت به ورزش و آمادگی جسمانی و نقش آن 

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با مزایای فعالیت فیزیكی آشنا می -

 شوندهای ورزشی و انتخاب تجهیزات و امكانات ورزشی آشنا میبرای انجام فعالیت فراگیران با نحوه تدوین برنامه -

 شوندها آشنا میشی و نحوه پیشگیری از آنهای ورزفراگیران با آسیب  -

     0عملی:       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 نوع آموزش :         الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 فعالیت فیزیكی برای بهبود سالمت، تناسب و عملكرد -1

 یمزایای فعالیت فیزیك -2

 های تناسب هوازیبرنامه -3

 هاقدرت و استقامت ماهیچه -4

 ی ایجاد فشار و مقاومتهاروش -5

 بهبود انعطاف -6

 ای برای ورزشتدوین برنامه -7

 انتخاب تجهیزات و امكانات ورزشی -8

 تغذیه و ورزش -9

 های ورزشیآسیب-10

 ورزش در آب و هوای گرم و سرد -11

 التپیشگیری از گرفتگی عض -12

 

ابالغ  08/07/1386مورخ  90367/1803توضیح: این دوره آموزشی جایگزین دوره آموزشی تربیت بدنی و آمادگی جسمانی که طی بخشنامه شماره 

 گردد.است، می شده

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه یه مشاغلمشاغل شرکت کنندگان : کل

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص سین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ ای مدر

سط مرکز آموزش و پژوهش سعه و آیندهدوره تو نگری با همكاری های تو

ست ج شت، درمان و معاونت امور زنان و خانواده ریا مهوری و وزارت بهدا

توانند به امر تدریس اشـــتغال یابند که آموزش پزشـــكی تعیین و افرادی می

 دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 .................عملی            سایر : .           شفاهی    کتبی               
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس            کارگاه آموزشی            سمینار                   

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 سایر :        مكاتبه ای                 ا لكترونیكی               

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش : نام

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 

 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 234

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 جمعیت افزایش فرهنگ و شناسیجمعیت

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

* 
 شغلی

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 خانواده، کاهش آمار طالق و افزایش جمعیت سازی در جهت تشكیلفرهنگ

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با عوامل کاهش جمعیت و ضرورت افزایش جمعیت آشنا می -

 شوندفراگیران با راهبرد اسالم در جهت افزایش جمعیت و الگوی رفتاری اهل بیت )علیهم السالم( در جهت تشكیل خانواده آشنا می -

 شوندفرزندی آشنا می های تکران با آسیبفراگی  -

     0عملی :       6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع جمعیت -1

 ات مقام معظم رهبریلزوم افزایش جمعیت در بیان -2

 راهكارهای غرب در جهت کاهش جمعیت -3

 پنجره جمعیتی ایران در حال حاضر -4

 عوامل کاهش شدید جمعیت در ایران -5

 آثار و پیامدهای کاهش جمعیت -6

 راهبرد اسالم در جهت افزایش جمعیت -7

 الگوی رفتاری اهل بیت )علیهم السالم( در جهت تشكیل خانواده -8

 و فواید فرزندآوری از نظر علمیآثار  -9

 افزایش تعداد فرزندان -10

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : کلیه مشاغل

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 ایط تجربی : شر -

ــی: - ــص هارتی و تخص های م مه تعیین   ویژگی  نا دارا بودن گواهی

 صالحیت تدریس

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی            شفاهی              عملی            سایر : ..................        
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 سمینار     سایر:...........        س درس            کارگاه آموزشیکال      

 ـ غیرحضوری :

 سایر :       ا لكترونیكی       مكاتبه ای                     

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 انسانی منابع توسعه و آموزش فرآیند

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارمندانارتقاء سطح دانش کارشناسان آموزش نسبت به برنامه

 :هداف آموزشی رفتاری/عملكردیا

 شوندفراگیران با فرآیند و مراحل آموزش ضمن خدمت آشنا می -

عملی :       16نظری :      16مدت آموزش به ساعت : جمع     

0     

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 تفرآیند آموزش ضمن خدم -1

 سیاستگذاری آموزشی -2

 ها(و تكنیک هاروشنیازسنجی آموزشی) -3

 (هاروشطراحی آموزشی)اصول و  -4

 های قبل از اجرا، ضمن اجرا و پس از اجرا(اجرای برنامه آموزشی)اقدامات و فعالیت -5

 (هاروشها و های آموزشی)مدلارزشیابی و بررسی اثربخشی برنامه -6

 ی مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانینیاز: دوره آموزشپیش

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه اجرایییهادستگاهکارشناسان آموزش مشاغل شرکت کنندگان :

 : شرایط مدرسان

 : شرایط تحصیلی  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص سین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ ای مدر

سط مرکز آموزش و پژوهش سعه و آیندهدوره تو نگری با همكاری های تو

ـــازمان مدیریت و برنامه ـــور تعیین و افرادی واحد مربوطه در س ریزی کش

یین صــالحیت توانند به امر تدریس اشــتغال یابند که دارای گواهینامه تعمی

 تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی            شفاهی             عملی            سایر : ..................      
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

  کالس درس              کارگاه آموزشی            سمینار               

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای              ا لكترونیكی             سایر :          

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  وره آموزشی :عنوان د

 جمعیت افزایش فرهنگ و شناسیجمعیت

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

* 
 شغلی

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 سازی در جهت تشكیل خانواده، کاهش آمار طالق و افزایش جمعیتفرهنگ

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندجمعیت آشنا میفراگیران با عوامل کاهش جمعیت و ضرورت افزایش  -

فراگیران با راهبرد اسالم در جهت افزایش جمعیت و الگوی رفتاری اهل بیت )علیهم السالم( در جهت تشكیل خانواده  -

 شوندآشنا می

 شوندفرزندی آشنا می های تکفراگیران با آسیب  -

عملی    6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

    :0     

    

 وزش :            الزامی                   اختیاری    نوع آم

 سرفصل های آموزش : 

 اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع جمعیت -1

 لزوم افزایش جمعیت در بیانات مقام معظم رهبری -2

 راهكارهای غرب در جهت کاهش جمعیت -3

 پنجره جمعیتی ایران در حال حاضر -4

 ر ایرانعوامل کاهش شدید جمعیت د -5

 آثار و پیامدهای کاهش جمعیت -6

 راهبرد اسالم در جهت افزایش جمعیت -7

الگوی رفتاری اهل بیت )علیهم السالم( در جهت تشكیل  -8

 خانواده

 آثار و فواید فرزندآوری از نظر علمی -9

10- 

 افزایش تعداد فرزندان -11

 هاشرکت کنندگان : کلیه رشته رشته تحصیلی مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : کلیه مشاغل

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ــی: - ــص دارا بودن گواهینامه   ویژگی های مهارتی و تخص

 تعیین صالحیت تدریس

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 ه های ارزشیابی آموزش :شیو

 کتبی            شفاهی              عملی            سایر : ..................     
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

سمینار                  کارگاه آموزشی                  کالس درس       

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 ا لكترونیكی                   سایر :          مكاتبه ای          

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 انسانی منابع توسعه و آموزش فرآیند

 ورهنوع د

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارمندانارتقاء سطح دانش کارشناسان آموزش نسبت به برنامه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با فرآیند و مراحل آموزش ضمن خدمت آشنا می -

   16نظری :      16جمع      مدت آموزش به ساعت :

     0عملی :    

    

 نوع آموزش :        الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 فرآیند آموزش ضمن خدمت -1

 سیاستگذاری آموزشی -2

 ها(و تكنیک هاروشنیازسنجی آموزشی) -3

 (هاروشطراحی آموزشی)اصول و  -4

 های قبل از اجرا، ضمن اجرا و پس از اجرا(آموزشی)اقدامات و فعالیت اجرای برنامه -5

 (هاروشها و های آموزشی)مدلارزشیابی و بررسی اثربخشی برنامه -6

 نیاز: دوره آموزشی مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانیپیش

 هان : کلیه رشتهرشته تحصیلی شرکت کنندگا مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

کارشناسان آموزش مشاغل شرکت کنندگان :

 اجرایییهادستگاه

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ــی: - ــص ـــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخص ای ص

ــط مرکز آموزش و پژوهش ــین این دوره توس ــعه و های مدرس توس

نده یت و آی مدیر مان  طه در ســــاز حد مربو كاری وا با هم نگری 

توانند به امر تدریس اشــتغال ریزی کشــور تعیین و افرادی میبرنامه

 یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 .....سایر : ............            عملی              کتبی           شفاهی        
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

سمینار                  کارگاه آموزشی        کالس درس          

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 ا لكترونیكی             سایر :      مكاتبه ای                   

 :مجریان آموزش 

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 انسانی منابع توسعه و آموزش فرآیند

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

  ش :اهداف کلی آموز
های ها و راهبردهای آموزش الكترونیكی به منظور مدیریت و راهبری برنامهآشنایی کارشناسان آموزش با مبانی علمی، ابعاد، مدل

 آموزش کارمندان به شیوه غیرحضوری

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با تعاریف و مفاهیم آموزش الكترونیكی کارمندان آشنا می -

 شوندهای طراحی آموزش الكترونیكی آشنا میران با اصول و مدلفراگی -

 شوندآشنا می هاسازمانفراگیران با مدیریت و راهبری آموزش الكترونیكی در  -

   20نظری :      20مدت آموزش به ساعت : جمع     

     0عملی :    

 الزامی                   اختیاری      نوع آموزش :       

 صل های آموزش : سرف

 تعاریف و مفاهیم -1

 تفاوت آموزش الكترونیكی با یادگیری الكترونیكی -2

های یادگیری درآموزش اصول ومبانی پداگوژی وتئوری -3

 الكترونیكی

 ها و راهبردهای آموزش الكترونیكیمدل -4

 های طراحی آموزش الكترونیكیاصول و مدل -5

 ترونیكیتعامل و انواع آن در آموزش الك -6

 اصول تولید محتوای آموزش الكترونیكی-7

های محتوای یادگیری های مدیریت یادگیری و سیستمسیستم -8

 در آموزش الكترونیكی

 هاسازمانمدیریت و راهبری آموزش الكترونیكی در  -9

 انداز و آینده آموزش الكترونیكی)مزایا و معایب(چشم -10

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته س و باالترمقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسان

کارشناسان آموزش مشاغل شرکت کنندگان :

 اجرایییهادستگاه

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخصــصــی: - ای ص

سین این سط مرکز آموزش و پژوهش مدر سعه و دوره تو های تو

نده با همكاری واحد مربوطه در ســـازمان مدیریت و آی نگری 

توانند به امر تدریس اشتغال ریزی کشور تعیین و افرادی میبرنامه

 یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 : شیوه های ارزشیابی آموزش

کتبی            شفاهی               عملی            سایر :      

.................. 

 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کارگاه آموزشی            سمینار                     کالس درس      

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 ا لكترونیكی             سایر :   مكاتبه ای                                 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 اداری سالمت ارتقاء مقررات و قوانین با آشنایی

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

* 

 شغلی

 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 منظور کاهش فساد در نظام اداریاداری و مبارزه با فساد به سالمت ارتقاء مقررات ناظر بر و قوانین آشنایی کارمندان دولت با

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با قوانین انظباطی کارمندان دولت آشنا می -

 ندشوی پیشگیری از آن آشنا میهاروشفراگیران با عوامل مؤثر در بروز تخلفات اداری و  -

     0عملی :       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 پیشینه قوانین انظباطی کارمندان دولت -1

 قانون مجازات اسالمی 606تا  598تحلیل مواد  -2

، عدم 13ماده  -ی)تصرف در وج.ه عمومیقانون محاسبات عموم -3

، 44ماده  -های دولتیپرداخت مالیات و سود سهام دولت توسط شرکت

، 64و  63مواد  -عدم واریز مانده وجوه مصرف نشده به حساب خزانه

عدم اختصاص وجوه مربوط به خرید و تدارک مواد غذایی و کاالی 

و  د زائد بر اعتبارات، تعه70ماده  -اساسی به خرید همان مواد و کاال

 ( 93ماده  -پرداخت غیرقانونی وجوه

های قانون نحوه استفاده از اتومبیل -(69و  32قانون تنظیم)مواد  -4

 دولتی

 های غیرضرورقانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه -5

 قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت خارجی -6

 بانی در معامالت دولتیقانون مجازات ت -7

 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل -8

 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری -9

 قانون مدیریت خدمات کشوری)مواد مرتبط( -10

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری -11

 های اداریشناخت انواع تخلفات و مجازات -12

 ی پیشگیری از آنهاروشلفات اداری و عوامل مؤثر در بروز تخ -13

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه کلیه مشاغل مشاغل شرکت کنندگان :

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ای مدرسین این صالحیت حرفه های مهارتی و تخصصی: ویژگی -

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ندهدوره توس عه و آی ـــ با های توس نگری 

سازمان مدیریت و برنامه شور تعیین و همكاری واحد مربوطه در  ریزی ک

ـــتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین افرادی می توانند به امر تدریس اش

 صالحیت تدریس باشند.

 بع و محتوای آموزشی :منا

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی                 شفاهی             عملی            سایر : ..................     
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس              کارگاه آموزشی            سمینار                 

 سایر:...........

 رحضوری :ـ غی

 مكاتبه ای                       ا لكترونیكی             سایر :             

   مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  :عنوان دوره آموزشی 

 بازرسی در نویسیگزارش

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 های بازرسیهای صحیح نگارش و تهیه گزارشافزایش سطح دانش بازرسان نسبت به شیوه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندمی نویسی در بازرسی آشنافراگیران با تعریف و اهداف گزارش -

 شوندنویسی بازرسی آشنا میسازی درگزارشفراگیران با اهمیت و مراحل خالصه -

 شوندنویسی بازرسی آشنا میهای گزارشفراگیران با فرمت -

   6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

     0عملی :    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 مروری بر مراحل علمی روش تحقیق -1

 آوری اطالعاتهای جمعتكنیک -2

 نویسیتعریف گزارش و گزارش -3

 نویسیاهداف گزارش -4

 هابندی گزارشطبقه -5

 مراحل چهارگانه گزارش نویسی: -6

 ریزی، تدارکات و تهیه مقدماتمرحله برنامه 

 ش)ساختار گزارش(مرحله تنظیم و سازماندهی گزار 

 گذاری و اهمیت آن در نگارشمرحله نگارش، نشانه 

 مرحله تجدیدنظر، اصالح و تهیه متن نهایی 

نویسی سازی درگزارشسازی)اهمیت ومراحل خالصهخالصه -7

 بازرسی(

 نویسی بازرسیهای گزارشفرمت -8

 هاگان : کلیه رشتهرشته تحصیلی شرکت کنند مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه ی اجراییهادستگاهبازرسان  مشاغل شرکت کنندگان :

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ
ـــط مرکز آموزش و پژوهش ـــین این دوره توس ـــعهمدرس و  های توس

ریزی نگری با همكاری واحد مربوطه در سازمان مدیریت و برنامهآینده

ــور تعیین و افرادی می ــتغال یابند که دارای کش توانند به امر تدریس اش

 گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 ......ی            سایر : ........عمل کتبی           شفاهی             
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس            کارگاه آموزشی            سمینار                   

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای            ا لكترونیكی             سایر :           

 مجریان آموزش :

 

 جرای دوره :زمان ا

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 بازرسی اصول و مبانی نظارت و 

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 های بازرسی ی اجرایی با اهداف، اصول و شیوههادستگاهرسان آشنایی باز

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با تعاریف و اهداف نظارت و بازرسی آشنا می -

 شوندی بازرسی آشنا میهاروشفراگیران با انواع و  -

 شوندهای مصاحبه آشنا میها و شیوهفراگیران با تكنیک -

   6نظری :      6ساعت : جمع     مدت آموزش به 

     0عملی :    

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 کلیات و تعاریف)نظارت، بازرسی و ....( -1

 اهمیت و ضرورت نظارت و بازرسی در نظام اداری -2

 اهداف نظارت و بازرسی -3

 رسیانواع باز -4

 ی بازرسیهاروش -5

 از بازرسی فرآیند قبل و بعد -6

 های بازرسیحیطه -7

 مصاحبه و نقش آن در بازرسی -8

 های مصاحبهها و شیوهتكنیک -9

 های بازرسیلیستها محورها و چکموضوع -10

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه ی اجراییهادستگاهبازرسان  مشاغل شرکت کنندگان :

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

های توسعه مدرسین این دوره توسط مرکز آموزش و پژوهش

سازمان مدیریت و نگری با همو آینده كاری واحد مربوطه در 

مه نا ـــور تعیین و افرادی میبر تدریس ریزی کش به امر  ند  توان

ـــالحیت تدریس  ـــتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین ص اش

 باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 .............کتبی        شفاهی         عملی     سایر : .....     
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس           کارگاه آموزشی            سمینار                

 سایر:.........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                       ا لكترونیكی             سایر :             

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :نام 

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 بازرسی در ای حرفه اخالق

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 های اخالق اسالمی در نظام اداری و بازرسیای و جایگاه اصول و ارزشآشنایی بازرسان با مفهوم اخالق حرفه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندای آشنا میفراگیران با تعاریف و مفاهیم اخالق حرفه -

 شوندای آشنا میهای اسالمی اخالق حرفهها و مؤلفهای و مالکهای اخالق حرفهفراگیران با ویژگی -

 شوندای در نظام اداری و بازرسی آشنا میول، ضرورت و جایگاه اخالق حرفهفراگیران با اص -

   6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

     0عملی :    

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

ای، الق حرفهتعاریف و مفاهیم)اخالق، علم اخالق، اخ -1

 رفتار و ....(

 ایهای اخالق حرفهویژگی -2

 ای در اسالماخالق حرفه -3

 ای)اسالمی(مالک نهایی اخالق حرفه -4

 ای)اسالمی(های نهایی اخالق حرفهمؤلفه -5

 ای در نظام اداریضرورت و جایگاه اخالق حرفه -6

نظام های اخالقی مدیران و کارمندان در ها و مسئولیتارزش -7

 اداری

 ای در بازرسیضرورت و جایگاه اخالق حرفه -8

 ای در بازرسیاصول اخالق حرفه -9

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه ی اجراییهادستگاهبازرسان  مشاغل شرکت کنندگان :

 : درسانشرایط م

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

سط مرکز آموزش و پژوهش سین این دوره تو سعه مدر های تو

نگری با همكاری واحد مربوطه در ســـازمان مدیریت و و آینده

مه نا ـــور تعیین و افرادی میبر تدریزی کش به امر  ند  ریس توان

ـــالحیت تدریس  ـــتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین ص اش

 باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 .....سایر : ......            کتبی              شفاهی            عملی      
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

وزشی            سمینار           کارگاه آم         کالس درس          

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                 ا لكترونیكی             سایر :          

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 :تاریخ تصویب 
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 فساد با مبارزه و اداری سالمت ارتقاء نظری مبانی و اصول

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 اداریی اجرایی نسبت به مفاهیم، عوامل و منشأ فساد و تخلفات هادستگاهارتقاء سطح دانش بازرسان 

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با تعاریف و مفاهیم حوزه ارتقاء سالمت اداری آشنا می -

 شوندفراگیران با عوامل مؤثر در بروز فساد و تخلفات اداری و آثار و پیامدهای آن آشنا می -

 شوندآشنا میفراگیران با عوامل پیشگیری از فساد و تخلفات اداری و ارتقاء سالمت اداری  -

   6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع 

     0عملی :    

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

تعاریف و مفاهیم)فساد، رشوه، فساد اداری و تخلفات  -1

 اداری(

 اهمیت و ضرورت مبارزه با فساد -2

 بندی فساد اداریتقسیم -3

 منشأ فساد اداری -4

 عوامل مؤثر در بروز فساد اداری-5

 آثار و پیامدهای فساد اداری -6

 عوامل پیشگیری از فساد اداری -7

 رشوه در قرآن و احادیث -8

 مصادیق فساد و تخلفات اداری -9

 عوامل پیشگیری از تخلفات اداری -10

 های تخلفات و فساد اداریگلوگاه -11

 عوامل مؤثر در ارتقاء سالمت اداری -12

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه ی اجراییهادستگاهبازرسان  مشاغل شرکت کنندگان :

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 بی : شرایط تجر -

صی: - ص ای مدرسین صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

نگری با های توســعه و آیندهاین دوره توســط مرکز آموزش و پژوهش

سازمان مدیریت و برنامه شور تعیین همكاری واحد مربوطه در  ریزی ک

نامه و افرادی می ند که دارای گواهی ـــتغال یاب به امر تدریس اش ند  توان

 یس باشند.تعیین صالحیت تدر

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی            شفاهی        عملی            سایر : ..................     
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس           کارگاه آموزشی            سمینار                     

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای             ا لكترونیكی             سایر :          

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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  عنوان دوره آموزشی :

 یریتمد در پذیریمسئولیت و پاسخگویی

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

 

 مدیریتی

* 

  اهداف کلی آموزش :
 تر مدیران نسبت به اهمیت، ضرورت و جایگاه پاسخگویی در نظام اداریارتقاء بینش و بصیرت عمیق

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شونداسالم و دانشمندان علم مدیریت آشنا می پذیری از دیدگاهفراگیران با مفهوم و اهمیت پاسخگویی و مسئولیت -

 شوندنظام اداری آشنا می در پذیریمسئولیت و فراگیران با مبانی و الزامات قانونی پاسخگویی -

 شوندنظام اداری آشنا می در فراگیران با راهكارهای بهبود پاسخگویی -

   ۴نظری :      ۴مدت آموزش به ساعت : جمع     

     0عملی :    

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 پذیریمفهوم پاسخگویی و مسئولیت -1

 اهمیت و ضرورت پاسخگویی در نظام اداری -2

 اسالم در پذیریمسئولیت و جایگاه و نقش پاسخگویی -3

 ینظریات دانشمندان علم مدیریت نسبت به پاسخگوی -4

 انواع پاسخگویی در بخش دولتی -5

 تحول نظام اداری، تكریم ارباب رجوع و حكمرانی خوب -6

نظام  در پذیریمسئولیت و مبانی و الزامات قانونی پاسخگویی -7

های کلی نظام اداری)قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاست

 اداری، قانون برنامه پنجم و سایر قوانین مرتبط(

 نظام اداری در ود پاسخگوییراهكارهای بهب -8

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

ای)پایه، میانی و مدیران حرفه مشاغل شرکت کنندگان :

 ارشد(

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 جربی : شرایط ت -

ــی: - ــص ای صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخص

سط مرکز آموزش و پژوهش سین این دوره تو سعه و مدر های تو

ـــور تعیین و آینده ـــی کل کش ـــازمان بازرس نگری با همكاری س

ــتغال یابند که دارای گواهینامه افرادی می توانند به امر تدریس اش

 تعیین صالحیت تدریس باشند.

 آموزشی : منابع و محتوای

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی              شفاهی         عملی         سایر : ..................     
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کارگاه آموزشی            سمینار                   کالس درس             

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 ا لكترونیكی             سایر :  مكاتبه ای                       

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 جمهوری اسالمی ایران

 ریاست جمهوری
 

 بسمه تعالی

 ی اجراییاهدستگاهبخشنامه به کلیه 

 «اطالعات کارکنان دولت در حوزه فناوری های آموزشیدوره»

(29) 

مصوبه  ادارینظامدر راستای اجرای برنامه توسعه دولت الكترونیک و هوشمندسازی اداری از نقشه راه اصالح 

)موضوع طراحی و راهبری اجرای آموزش  1ـ5اداری، بند  عالیشورای 20/1/1393مورخ  560/93/206شماره 

آیین نامه توسعه  15ی اجرایی( و ماده هادستگاه اطالعات مدیران، کارکنان دولت و کارشناسان واحدهای فناوری

اداری(  عالیشورای 10/6/1393مورخ  7740/93/206ی اجرایی )مصوبه شماره هادستگاهخدمات الكترونیكی 

کارکنان دولت  های آموزشیدوره» 07/11/1393کمیسیون توسعه دولت الكترونیكی در هفتمین جلسه در تاریخ 

 ی اجرایی تصویب کرد.هادستگاه را جهت اجرای« در حوزه فناوری اطالعات

 

 ـ اهداف 1ماده 

 نوین و اعمال وحدت رویه در راستای توسعه دولت الكترونیک هایفناورییری از گـ گسترش بهره

 کارکنان دولت اطالعات فنآوری هایمهارتو به هنگام نمودن دانش و  ـ افزایش سطح اثربخشی

 

 و مخاطین های آموزشیـ دوره2ماده 

 برای سه گروه آموزشی به شرح ذیل طراحی شده است: اطالعات فنآوری های آموزشیدوره

 

 الف( مدیران ارشد

باشند. مدیران می، معاونین و هاسازمانهای رؤسای دولتی در رده یهاسازمانها: مدیران ارشد مخاطبین این دوره

 1باشد. )پیوست الف، صفحات می اطالعات سازمانی فناوری هایمهارتدولت الكترونیكی و »ها شامل این دوره

 (7تا 

 

 اطالعات ب( مدیران و کارشناسان دفاتر فناوری

-حوزه تخصصی خود )سخت براساسکه  اطالعات ها: مدیران و کارشناسان در رسته فناوریهمخاطبین این دور

 کنند: ذیل را طی می های آموزشیافزار، شبكه و ...( دورهافزار، نرم

 مدیریت فرآیندهای سازمانی، معماری فناوریحاکمیت فاوا، مدیریت خدمات فاوا، »ها شامل این دوره

های فناوری سازمانی، تحلیل و طراحی سیستم، مهندسی شبكه، مدیریت امنیت اطالعات، مدیریت پروژه اطالعات

 145099شماره: 
 20/11/1393اتریخ:

 صفحه54 پیوست:

 معاونت توسعة مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور
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باشد. می« اد/متن بازافزارهای آزهای فناوری اطالعات، رایانش ابری و مهاجرت به نرماطالعات، مدیریت پروژه

 (37تا  8)پیوست ب، صفحات 

 ج( عموم کارکنان دولت

ها: متصدیان مشاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی )بجز متصدیان مشاغل رسته خدمات( مخاطبین این دوره

سازمانی، مفاهیم  ای و اداری کار با رایانه، مدیریت ابزار، و اطالعاتحرفه هایمهارت»ها شامل باشند. این دورهمی

 (49تا  38باشد. )پیوست ج، صفحات می« هاسازمانو کلیات دولت الكترونیک و شبكه و امنیت اطالعات در 

را در  اطالعات های اختصاصی فناوریخود دوره هایماموریتتواند با توجه به نیازها و هردستگاه میتبصره: 

 ریزی کشور ارسال نماید تا در صورت تأیید در قالب نظام آموزششنهاد به سازمان مدیریت و برنامهقالب پی

 ابالغ گردد. کارکنان دولت

 استانداردها و ضوابط

کارمندان دولت، محسوب  این بخشنامه، در چارچوب نظام آموزش 2موضوع ماده  یهاآموزشـ ۳ماده 

 شود.می

، مدیریتی هایپستای در برای کلیه مدیران جهت انتصاب ، ارتقاء و تمدید مدت مدیریت حرفه ـ۴ماده 

 این بخشنامه الزامی است. 2بند )الف( موضوع ماده  های آموزشیگذراندن دوره

های مذکور اند، موظفند دورهمنصوب گردیده نی که قبل از ابالغ این بخشنامه به پست مدیریتیکسا تبصره:

 را حداکثر تا یكسال پس ازتاریخ ابالغ این بخشنامه طی نمایند.

ب نیازهای شغلی کارکنان این بخشنامه، برحس 2بند )ب( موضوع ماده  های آموزشیفراگیری دورهـ  5ماده 

 باشد.، به تشخیص دستگاه قابل اجرا میاطالعات دفاتر فناوری

( جدول پیوست، برای 2( و )ب1، با کدهای )ب2بند )ب( موضوع ماده  های آموزشیفراگیری دورهتبصره: 

 الزامی است. اطالعات مدیران فناوری

 مدیریت اجرا

های ی اجرایی مكلفند با رعایت مفاد این بخشنامه ونظام آموزش کارمندان دولت، دورههادستگاهـ 6ماده 

     وی که کارکنان مشمول، بینی و اجرا نمایند. به نحالذکر را در برنامه آموزش ساالنه خود پیشفوق آموزشی

 کسب نمایند. اطالعات آوریگیری از فنالزم را در بهره هایمهارت

این بخشنامه( را طبق شرایط و محتوای  2)موضوع ماده  های آموزشیی اجرایی موظفند دورههادستگاهـ 7ماده

        ضوابط سازمان مدیریت و  براساسآنان  مدرسان این بخشنامه توسط مجریان ذیل که صالحیتمندرج در 

 باشند، برگزار نمایند.می و دولت الكترونیک( محرز شده و دارای گواهینامه هاسیستمریزی کشور )امور برنامه

 مجریان

 و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاهـ 

 هادستگاهی اجرایی یا دفاتر و واحدهای آموزش در هادستگاهـ مؤسسات و مراکز آموزشی وابسته به 

را دارا  اطالعات ای در حوزه فناوریهایی که تأییدیه سازمان آموزش فنی و حرفهو آموزشگاه هاشرکتـ 

 باشند.می
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مذکور توسط سازمان مدیریت و  های آموزشیدوره مدرسان دستورالعمل نحوه تشخیص صالحیت :1تبصره 

 و دولت الكترونیک( ابالغ خواهد شد. هاسیستمریزی کشور )امور برنامه

های مذکور، مجاز به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی نیز یی جهت برگزاری دورهی اجراهادستگاه :2تبصره 

ضوابط سازمان مدیریت و  براساسآموزشی  صالحیت باشند، به شرط آکه شخص حقیقی دارای گواهینامهمی

 و دولت الكترونیک( باشد. هاسیستمریزی کشور )امور برنامه

های این بخشنامه را در صورت امكان به صورت این بخشنامه مجازند دوره 7مؤسسات موضوع ماده  ـ 8ماده 

 آموزش الكترونیكی و با رعایت تمامی شرایط مندرج در این بخشنامه ارائه نمایند.

 نظارت و ارزشیابی

آنها  ، لغو صالحیتی یا مدرسانهای مجری آموزشدرصورت بروز هرگونه تخلف از سوی مؤسسهـ  9ماده 

 گردد.ی اجرایی ابالغ میهادستگاهکارکنان دولت به تمامی  های آموزشیبرای تدریس دوره

        ی اجرایی در سطح ملی موظفندگزارش عملكرد شش ماهه شامل آمار و اطالعات هادستگاهـ 10ماده 

و دولت الكترونیک( و در سطح  هاسیستمریزی کشور )امور های اجرا شده را به سازمان مدیریت و برنامهدوره

 ریزی استان ارسال نمایند.استانی به سازمان مدیریت و برنامه

ریزی کشور ضمن نظارت بر اجرای این بخشنامه و تهیه گزارش پیشرفت سازمان مدیریت و برنامه ـ11ماده 

های نظام ارزیابی عملكرد ساالنه اهه جهت بازبینی و تكمیل آن، نتایج حاصل از ارزیابی را در شاخصشش م

  نماید.لحاظ می هادستگاه

های نیازهای شغلی کارکنان در حوزه براساسریزی کشور موظف است سازمان مدیریت و برنامهـ 12ماده 

که  نیازسنجی براساسسال یكبار  3های پیوست اقدام و حداکثر هر روزرسانی دورهنسبت به ، به اطالعات فناوری

 آورد، آن را مورد بازبینی و اصالح قرار دهد.به عمل می هادستگاهاز 

ها، پس از اعالم اسامی آنها از طریق دوره مدرسان این بخشنامه با توجه به ضرورت تعیین صالحیتـ 1۳ماده 

  باشد.قابل اجرا می 15/2/1394ریزی کشور از تاریخ سایت رسمی سازمان مدیریت و برنامه

 

 آزادمحمود عسكری

 جانشین رئیس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 و رئیس کمیسیون توسعه دولت الكترونی
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 کارکنان دولت اطالعات فناوری یهای آموزشفهرست دوره

 برای مدیران ارشد اطالعات فناوری های آموزشیالف ـ دوره

 عنوان دوره کد دوره
 مدت دوره

 )ساعت(
 موزشیآ هایسرفصل

ساعات الزم 

 آموزش

1 

 

 

 

 دولت الكترونیكی

 

 

 

8 

 آشنایی با مفهوم دولت الكترونیكی

4 

 
2 

 بیان مزایا و دستاوردهای دولت الكترونیكی

 های مختلف دولت الكترونیكیها و مدلگونهتشریح

 آمادگی الكترونیكی

 و موانع توسعه دولت الكترونیک هامحدودیتذکر 

 آشنایی با قوانین باالدستی در حوزه دولت الكترونیک

 اطالعات های فناوریها و نقشآشنایی با کاربردها، نوآوری

2 
سازمانی  هایمهارت

 اطالعات فناوری

 

10 

 3 معماری سازمانی

-در پشتیبانی از تصمیم اطالعات های فناوریدها و قابلیتکاربر

 های مدیریتی
3 

 2 مدیریت فرآیندهای سازمانی

 2 امنیت اطالعات
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 *اطالعات برای مدیران و کارشناسان فناوری های آموزشیب ـ دوره

 عنوان دوره کد دوره
 مدت دوره

 )ساعت(
 آموزشی هایسرفصل

ساعات الزم 

 آموزش

 
1 

 حاکمیت فاوا

)اصول، چارچوب و 

 استقرار(

 

12 

 3 اصول و مبانی حاکمیت فاوا

 3 های حاکمیت فاواچارچوب

 COBIT 6ب استقرار نظام حاکمیت فاوا مبتنی بر چارچو

 

2 
مدیریت خدمات فاوا و 

ITIL 

 

12 

 3 اصول و مفاهیم مدیریت خدمات فاوا

 ITIL 4معرفی چارچوب 

 ITIL 5بررسی فرآیندهای 

 
3 

مدیریت فرآیندهای 

 سازمانی
 
12 

 2 اصول و مفاهیم نگاه فرآیندی

 4 (BPM)مدیریت فرآیندهای کسب وکار 

 4 فرآیندها در سازمانمدلسازی، کنترل و مدیریت 

 2 (BPMS)سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار 

 

 

 

4 

 

 

 

 معماری فناوری

 سازمانی اطالعات

 

 

 

20 

 2 ( سازمانیاطالعات مبانی و کاربرد معماری )فناوری

 3 های معماری سازمانیها و متدولوژیبآشنایی با چارچو

 3 مدل بلوغ توانمندی معماری سازمانی

 2 کار عملی با ابزارهای مدلسازی و معماری

 4 گراهای معماری سرویسآشنایی با اصول،مفاهیم و پروتكل

 پذیری بین سازمانیکاربرد سرویس گرایی در تعامل

 و استقرار دولت الكترونیكی
3 

 3 مراحل پیاده سازی معماری سرویس

5 
تحلیل و طراحی 

 سیستم
16 

 آشنایی با انواع متدولوژی تجزیه و تحلیل

 هاسیستمو طراحی 
4 

 4 هاسیستمآشنایی با ابزارهای تجزیه و تحلیل و طراحی 

 8 افزارسازی تولید نرمهای مدلآشنایی با زبان

 30 مهندسی شبكه 6

 4 شبكه اصول و مبانی

 12 سوئیچینگ و مسیریابی

 7 های کامپیوتریامنیت در شبكه

 7 یابی شبكهمدیریت، نگهداری و عیب
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 *اطالعات برای مدیران و کارشناسان فناوری های آموزشیب ـ دوره

 عنوان دوره کد دوره
 دوره مدت

 )ساعت(
 آموزشی هایسرفصل

ساعات الزم 

 آموزش

 

 
7 

 

 
مدیریت امنیت 

 اطالعات

 

 

 

20 

سازی سیستم مدیریت امنیت تشریح الزامات،مستندسازی و پیاده

 (ISMS)اطالعات 
3 

 3 ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطالعات

 3 مدیریت ریسک امنیت اطالعات

 3 اتمدل بلوغ مدیریت امنیت اطالع

 2 امنیت اطالعات گیری اثربخشیاندازه

تشریح الزامات مدیریت حوادث امنیت اطالعات و سازماندهی 

 (CERT)تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی رایانه 
3 

 3 (SOC)اندازی مرکز عملیات امنیت آشنایی با مفاهیم و نحوه راه

 

 

8 

 

های مدیریت پروژه

 اطالعات اوریفن

12 

 فرآیندهای مدیریت پروژه و مراحل مدیریت

 اطالعات های فناوریپروژه
7 

 5 افزارهای مدیریت پروژهآشنایی با استانداردها و نرم

 
9 

 

 رایانش ابری

8 

 

 2 ابری آشنایی با مفاهیم رایانش

 2 مزایا و معایب ناشی از رایانش ابری و خدمات مبتنی بر آن

 2 چارچوب بكارگیری و استفاده از خدمات رایانش ابری

 2 مبانی امنیت در رایانش ابری

 

 

 

10 

 

-مهاجرت به نرم

 افزارهای

 آزاد/متن باز

 

 

 

16 

افزارهای آزاد/متن باز و چارچوب کلی مهاجرت به نرم

 های الزمساختزیر
4 

 4 افزارهای آزاد/متن باز )لینوکس فارسی(معرفی طرح ملی نرم

 8 معرفی طرح عملیاتی مهاجرت و دوران گذار
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 برای عموم کارکنان دولت اطالعات فناوری های آموزشیج ـ دوره

 وان دورهعن کد دوره
 مدت دوره

 )ساعت(
 آموزشی هایسرفصل

ساعات الزم 

 آموزش

1 
ای و حرفه هایمهارت

 اداری کار با رایانه
 

22 

 6 پرداز )پیشرفته(واژه

 10 صفحه گسترده )پیشرفته(

 ارائه مطلب )پیشرفته(

های ملی و اتوماسین اداری و سامانه یهاسیستمآشنائی و کار با 

 دستگاهی

3 

3 

 
2 

 

مدیریت ابزار و 

 اطالعات سازمانی

 
14 

 2 اطالعات یهاسیستممدیریت 

 6 مدیریت فرآیندهای سازمانی

 6 آشنایی با مدیریت دانش

 

 

3 

 

مفاهیم و کلیات دولت 

 الكترونیک

 

 

8 

 2 آشنایی با دولت الكترونیكی و مباحث کلیدی

 3 های توسعه دولت الكترونیكیآشنایی با مدل

 1 آشنایی با نقشه راه دولت الكترونیک ج.ا.ا

 2 هاکاربردها و نوآوری

4 
شبكه و امنیت 

 هاسازماناطالعات در 

 

8 

 آشنایی با فضای سایبری

 انواع تهدیدات سایبری

 آشنایی با پلیس فتا

 

4 

 امنیت، حفاظت و نگهداری اطالعات

 احراز هویت هایفناوری

 

4 
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 پیوست )الف(

 بر ای مدیران ارشد های آموزشیات دورهمشخص

 برای مدیران ارشد های آموزشیمشخصات دوره 1ـ  فرم الف

 عنوان دوره آموزشی: دولت الكترونیكی 1کد دوره: الف ـ 

 اهداف کلی آموزش:

 الكترونیک ادارینظامـ فراهم آوردن الزامات 

 ، شفافیت تبادالت و تعامالت اطالعاتی دولت در راستای رضایتمندی مردمـ ارتقاء کارایی، اثربخشی

 اختیاری            نوع آموزش:      الزامی    8مدت آموزش به ساعت: 

 شیوه ارایه:

 سایر ......................    الكترونیكی    ای بهمكات    سمینار  کارگاه آموزشی  کالس درس 

 آموزشی:  هایسرفصل

 ـ آشنایی با مفهوم دولت الكترونیكی

 ـ بیان مزایا و دستاوردهای دولت الكترونیكی

 های مختلف دولت الكترونیكیها و مدلـ تشریح گونه

 ـ آمادگی الكترونیكی

 كترونیكیو موانع توسعه دولت ال هامحدودیتـ ذکر 

 ـ آشنایی با قوانین باالدستی در حوزه دولت الكترونیک

 اطالعات های فناوریها و نقشـ آشنایی باکاربردها، نوآوری

 مخاطبین دوره: 

 هااستاندر  هادستگاهدولتی، مدیران کل  یهاشرکتدولتی، مدیران عامل  یهاسازمانها، رؤسای ـ معاونین وزارتخانه

 : شرایط مدرسان

 اطالعات ـ حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر، فناوری

 سال سابقه تدریس در حوزه دولت الكترونیكی 5ـ حداقل 

 در دوره مربوط ـ دارای گواهی تایید صالحیت

 موزشی پیشنهادی:منابع آ

 اطالع رسانی( عالیشورایـ کتاب: دولت الكترونیكی )ناشر: دبیرخانۀ 

 اطالع رسانی(  عالیشورایـ کتاب: بلوغ دولت الكترونیک )ناشر: دبیرخانۀ 

 ان فناوری اطالعات(برای کارکنان و کاربران )سازم اطالعات ـ مستند آموزشی دوره مبانی فناوری

 عنوان دوره آموزشی: دولت الكترونیكی 1کد دوره: الف ـ 

 محتوی دوره آموزشی: 

 ـ آشنایی با مفهوم دولت الكترونیكی1

 ـ تعریف دولت الكترونیكی1ـ1    

 ادارینظامو دولت الكترونیكی در تحول  ادارینظاممفهوم  1ـ2    
 

 لكترونیكیـ  بیان مزایا و دستاوردهای دولت ا2

 ـ مزایای دولت الكترونیكی برای شهروندان2ـ1    

 ـ مزایای دولت الكترونیكی برای بخش خصوصی2ـ2    

 ـ مزایای دولت الكترونیكی برای دولت2ـ3    
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 های مختلف دولت الكترونیكی                            ها و مدلـ تشریح گونه3

 ارکان دولت الكترونیكی 3ـ1      

 (C2G)ـ دولت با شهروندان 3ـ1ـ1          

 (B2G)و مؤسسات بخش خصوصی  هاشرکتـ دولت با 3ـ1ـ2          

 (E2G)ـ دولت با کارمندان دولت 3ـ1ـ3          

 (G2G)های دولتی ـ ارتباط دولت با بخش3ـ1ـ4          

 های دولت الكترونیكیـ آشنایی با مدل3ـ2    

 ل انتشاریـ مد3ـ2ـ1          

 ـ مدل سازمان ملل3ـ2ـ2          

 

 ـ آمادگی الكترونیكی4

 ـ تعریف آمادگی الكترونیكی و لزوم و اهداف آن4ـ1    

 ها و عناصر مؤثر در آمادگی الكترونیكیـ مؤلفه4ـ2    

 ها و سطوح ارزیابی آمادگی الكترونیكیـ آشنایی با مدل4ـ3    

 ی آمادگی الكترونیكی متناسب با دستگاه مربوطههای ارزیابـ آشنایی با شاخص4ـ4

 

 و موانع توسعه دولت الكترونیكی هامحدودیتـ ذکر 5

 های تكنیكی در رابطه با دولت الكترونیكیـ چالش5ـ1    

 گذاریـ مباحث بودجه و سرمایه5ـ2    

 ـ مسائل فرهنگی5ـ3    

 ـ مسائل امنیتی در دولت الكترونیكی5ـ4    

 احث حقوقی و قانونی مطرح در دولت الكترونیكیـ مب5ـ5    

 

 ـ آشنایی با قوانین باالدستی در حوزه دولت الكترونیک6

 های پنجساله توسعهـ تكالیف حوزه دولت الكترونیكی در برنامه6ـ1    

 ـ تكالیف حوزه دولت الكترونیكی در قانون مدیریت خدمات کشوری6ـ2    

 ـ آشنایی با نقشه راه دولت الكترونیک ج.ا.ا6ـ3    

 

 اطالعات های فناوریها و نقشـ آشنایی با کاربردها، نوآوری7

 ـ کاربردها7ـ1    

 ـ رأی گیری الكترونیک7ـ1ـ1          

 ـ آموزش الكترونیكی7ـ1ـ2          

 لكترونیکـ اقتصاد ا7ـ1ـ3          

 ـ گردشگری الكترونیک7ـ1ـ4          

 ـ تجارت الكترونیک7ـ1ـ5          

 اطلعات های فناوریها و نقشـ نوآوری7ـ2

 دولت و کسب و کار همراه 7ـ2ـ1          

 های اجتماعی در توسعهـ نقش شبكه7ـ2ـ2          

 های رایج کسب و کاربرای غلبه بر چالش ـ نقش فناوری7ـ2ـ3          



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 254

 

 
 

 برای مدیران ارشد های آموزشیمشخصات دوره 2ـ  فرم الف

 اطالعات سازمانی فناوری هایمهارتعنوان دوره آموزشی:  2کد دوره: الف ـ 

 ش:اهداف کلی آموز

 با کسب و کار جهت بهبود کارائی و بازدهی اطالعات ـ همراستا نمودن فناوری

 و کنترل امنیت اطالعات های مدیریتیدر مكانیزم اطالعات ـ استفاده از فناوری

 اختیاری            نوع آموزش:      الزامی    10: مدت آموزش به ساعت

 سایر ......................    الكترونیكی    ای مكاتبه    سمینار  کارگاه آموزشی  شیوه ارایه: کالس درس 

 آموزشی:  هایسرفصل

 ـ معماری سازمانی

 های مدیریتیدر پشتیبانی از تصمیم اطالعات های فناوریـ کاربردها و قابلیت

 ـ مدیریت فرآیندهای سازمان

 ـ امنیت اطالعات

 ـ مخاطبین دوره:

 هااستاندر  هادستگاهدولتی، مدیران کل  یهاشرکتدولتی، مدیران عامل  یهاسازمانها، رؤسای ـ معاونین وزارتخانه

 : ط مدرسانشرای

 ، صنایعاطالعات ـ حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر، فناوری

 های مربوطهسال سابقه تدریس در دوره 3ـ حداقل 

 در دوره مربوط ـ دارای گواهی تایید صالحیت

 منابع آموزشی پیشنهادی:

 اطالع رسانی( عالیشورایای بر معماری سازمانی )ویژه مدیران(ـ )دبیرخانه دمهـ کتاب مق

 هاسازماندر  اطالعات ـ کتاب: چارچوب ملی معماری سازمانی ایران ـ الگوی تدوین طرح جامع فناوری

 اطالع رسانی( عالیشورای)دبیرخانه 

 به منظور مطابقت با استانداردها و تعالی کسب و کار  هاسیستمسازی ندهای سازمان، یكپارچهـ کتاب: مدیریت فرای

 ناشر: انتشارات اندیشه سرا

 ـ کتاب: مدیریت فرایندهای سازمانی )دانشگاه آزاد اسالمی(

 نژاد استانداردهای ملی ایران ـ مؤلف : محمد مهدی واعظی براساسـ کتاب: مدیریت امنیت اطالعات 

 اطالعات سازمانی فناوری هایمهارتعنوان دوره آموزشی:  2کد دوره: الف ـ 

 محتوی دوره آموزشی: 

 ـ معماری سازمانی1

 مفاهیم و تعاریف معماری سازمانی 1ـ1   

 بررسی فرایند معماری سازمانی 1ـ2   

 هاانسازماهمیت و ضرورت معماری در  1ـ3   

 های دولت الكترونیکرابطه معماری سازمانی با برنامه 1ـ4   

 های معماری سازمانیآشنایی با چارچوب 1ـ5   

 معماری سازمانی سرویس گرا )خدمت محور( 1ـ6   

 های معماری سازمانیمدیریت پروژه 1ـ7   

 اسناد و الزامات باالدستی دولت در حوزه معماری سازمانی 1ـ8   

 های مدیریتیدر پشتیبانی از تصمیم اطالعات های فناوریردها و قابلیتـ کارب2

 اطالعاتی یهاسیستمبندی طبقه 2ـ1   
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 TPS ،EDPپردازش عملیات  یهاسیستمـ 2ـ1ـ1          

 MISاطالعات مدیریت  یهاسیستمـ 2ـ1ـ2          

 OASاتوماسین دفتر کار  یهاسیستمـ 2ـ1ـ3          

 DSSپشتیبانی از تصمیم  یهاسیستمـ 2ـ1ـ4          

 ESخبره  یهاسیستمـ 2ـ1ـ5          

 EISیا  ESSاطالعات یا پشتیبانی مدیران عالی  یهاسیستمـ 2ـ1ـ6          

 EDP ،MIS ،DSS ،EISاطالعاتی  یهاسیستمـ مقایسه 2ـ2   

 DSSـ مدیران عالی و بكارگیری 2ـ3   

 SISاطالعاتی راهبردی  یهاسیستمـ 2ـ4   

 ـ هدف راهبردی2ـ4ـ1          

 ـ نیروی راهبردی2ـ4ـ2          

 ـ حالت راهبردی2ـ4ـ3          

 ـ جهت راهبردی2ـ4ـ4          

 نیازهای ایجاد سیستم اطالعاتی راهبردیـ پیش2ـ4ـ5          

 نیازهای سازمانی/ مدیریتیـ پیش2ـ4ـ6          

 اطالعاتی راهبردی در کشورهای در حال توسعه یهاسیستمـ 2ـ4ـ7          

 اطالعاتی راهبردی برای توسعه اقتصادی یهاسیستمـ 2ـ4ـ8          

 ـ مدیریت فرآیندهای سازمان3

 ـ اصول و مفهیم نگاه فرایندی3ـ1   

 رت و اهمیت مدیریت فرایند سازمانی و ایجاد نگرش فرایندگراـ ضرو3ـ2   

 بندی فرایندهاـ تقسیم3ـ3   

 ـ چرخه حیات مدیریت فرآیندها3ـ4   

 ـ سطوح بلوغ فرایندها3ـ5   

 های بهبود کارایی فرآیندهاـ شاخص3ـ6   

 ـ نحوه پیاده سازی فرآیندها با ابزارهای فاوا3ـ7   

 

 ـ امنیت اطالعات4

 ـ اخالق، محرمانگی و امنیت اطالعات4ـ1   

 ـ مالحظات کلیدی در حفظ امنیت اطالعات4ـ1ـ1          

 ـ محرمانگی4ـ1ـ2          

 ـ یكپارچگی4ـ1ـ3          

 ـ قابلیت در دسترس بودن4ـ1ـ4          

 ـ قابلیت عدم انكار4ـ1ـ5          

 ـ اصل بودن4ـ1ـ6          

 نترل دسترسیـ ک4ـ1ـ7          

 های کنترل امنیت اطالعاتـ شیوه4ـ2   

 ـ کنترل مدیریتی4ـ2ـ1          

 ـ کنترل فنی4ـ2ـ2          

 ـ کنترل فیزیكی4ـ2ـ3          
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 پیوست )ب(

 برای  های آموزشیمشخصات دوره

 اطالعات مدیران و کارشناسان فناوری

 اطالعات برای مدیران و کارشناسان فناوری های آموزشیمشخصات دوره 1ـ  فرم ب

 عنوان دوره آموزشی: حاکمیت فاوا )اصول، چارچوب و استقرار( 1کد دوره: ب ـ 

 داف کلی آموزش:اه

 و نظام مدیریت خدمات فناوری اطالعات اطالعات ـ استقرار نظام حاکمیت فناوری

 اختیاری            نوع آموزش:      الزامی    12مدت آموزش به ساعت: 

 شیوه ارایه:

 سایر ......................    الكترونیكی    ای مكاتبه    سمینار  کارگاه آموزشی  کالس درس 

 آموزشی:  هایسرفصل

 ـ اصول و مبانی حاکمیت فاوا

 های حاکمیت فاواـ چارچوب

 COBITـ استقرار نظام حاکمیت فاوا مبتنی بر چارچوب 

 ـ مخاطبین دوره:

 اطالعات و کنترل فناوری ریزیبرنامهـ مدیران و کارشناسان حوزه 

 اطالعات ـ کارشناسان پشتیبانی خدمات فناوری

 : شرایط مدرسان

 ، صنایعاطالعات ـ حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر، فناوری

 COBITهای سال سابقه تدریس در دوره 2ـ حداقل 

 در دوره مربوط ـ دارای گواهی تایید صالحیت

 منابع آموزشی پیشنهادی:

 ®A Management Guide5COBIT -ـ کتاب زبان اصلی: 

 The Framework5ISACA, COBITـ کتاب زبان اصلی: 

 در سازمان مهدی فسنقری، محسن صادق عمل نیک    اطالعات کالن توسعه فناوری هاطرحـ تحلیل 

 عنوان دوره آموزشی: حاکمیت فاوا )اصول، چارچوب، و استقرار( 1کد دوره: ب ـ 

 محتوای دوره آموزشی: 

 ـ اصول و مبانی حاکمیت فاوا1

 آشنایی با مفهوم حاکمیت فاوا 1ـ1   

 فاوا الزامات توسعه 1ـ2   

 های بكارگیری فاواچالش 1ـ3   

 های حاکمیت فاواـ چارچوب2

 COBIT 5ـ آشنایی با چارچوب 2ـ1   

 COBIT 5ـ اصول )قواعد کلی( 2ـ2   

 ـ استقرار نظام حاکمیت فاوا مبتنی بر چارچوب کوبیت3

 جهت حاکمیت فاوا COBITـ توانمندسازی 3ـ1   
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 ـ تحقق نیازهای ذینفعان3ـ2   

 ـ همسوسازی نیازهای ذینفعان3ـ2ـ1          

 COBIT 5ـ آبشار اهداف در 3ـ2ـ2          

 سازیـ راهنمای پیاده3ـ2ـ3          

 COBIT 5ـ فرآیندهای 3ـ3   

 ـ حوزه حاکمیت3ـ3ـ1          

 ـ حوزه مدیریت3ـ3ـ2          

 COBIT 5ـ اجزا فرآیندهای 3ـ4   

 هالیتـ اقدامات و فعا3ـ4ـ1          

 هاها و خروجیـ ورودی3ـ4ـ2          

 های فرآیندهاـ اهداف و شاخص3ـ4ـ3          

 ها و وظایف در فرآیندهاـ مسئولیت3ـ4ـ4          

 ـ ارزیابی توانمندی فرآیندها3ـ5   

 ـ چرایی ارزیابی3ـ5ـ1          

 ISO15504ـ آشنایی و استفاده از استاندارد 3ـ5ـ2          

 COBIT5در  COBIT4ـ استفاده از مدل بلوغ3ـ5ـ3          
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 اطالعات برای مدیران و کارشناسان فناوری های آموزشیمشخصات دوره 2ـ  فرم ب

 عنوان دوره آموزشی: مدیریت خدمات فاوا 2کد دوره: ب ـ 

 اهداف کلی آموزش:

 و نظام مدیریت خدمات فناوری اطالعات اطالعات ـ استقرار نظام حاکمیت فناوری

 اختیاری            نوع آموزش:      الزامی    12مدت آموزش به ساعت: 

 شیوه ارایه:

 سایر ......................    الكترونیكی    ای مكاتبه    سمینار  کارگاه آموزشی  کالس درس 

 آموزشی:  هایسرفصل

 ـ اصول و مفاهیم مدیریت خدمات فاوا

 ITILـ معرفی چارچوب 

 ITILـ بررسی فرآیندهای 

 ـ مخاطبین دوره:

 تاطالعا و کنترل فناوری ریزیبرنامهـ مدیران و کارشناسان حوزه 

 اطالعات ـ کارشناسان پشتیبانی خدمات فناوری

 : شرایط مدرسان

 ، صنایعاطالعات ـ حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر، فناوری

 سال 2اقل به مدت حد ITILهای ـ سابقه تدریس دوره

 در دوره مربوط ـ دارای گواهی تایید صالحیت

 منابع آموزشی پیشنهادی:

 ITIL LIFECYCLE SUITE//2ـ کتاب زبان اصلی: 

 2FFFFFFFFFFF FF FFFF Fـ کتاب زبان اصلی: 

  THE INTRODUCTION TO THE ITIL SERVICE LIFECYCLE BOOKـ 
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 عنوان دوره آموزشی: مدیریت خدمات فاوا 2ـ کد دوره: ب 

 محتوای دوره آموزشی: 

 ایـ اصول و مفاهیم پایه1

 ITILفاوا و معرفی جایگاه  یهاروشمعرفی برخی به ـ تعریف به روش و 1ـ1   

 ـ تعاریف کلیدی مرتبط با خدمت و مدیریت خدمت1ـ2   

 ITILـ آشنایی اولیه با چارچوب 1ـ3   

 ITILوب ـ معرفی چارچ2

 ITILـ  آشنایی با چرخه عمر خدمت در 2ـ1   

 و ارزش افزوده آنها در سازمان ITILـ آشنایی اجمالی با فرآیندهای تعریف شده در 2ـ2   

 منطبق با چرخه عمر خدمت ITILـ بررسی فرآیندهای 3

 ـ فرآیندهای استراتژی خدمات3ـ1   

 ـ مدیریت پرتوی خدمات فاوا3ـ1ـ1          

 ـ مدیریت مالی خدمات فاوا3ـ1ـ2          

 ـ مدیریت روابط کسب و کار3ـ1ـ3          

 ـ فرآیندهای طراحی خدمات3ـ2   

 ـ مدیریت کاتالوگ خدمات3ـ2ـ1          

 ـ مدیریت سطوح خدمت3ـ2ـ2          

 ـ مدیریت ظرفیت3ـ2ـ3          

 ـ مدیریت امنیت3ـ2ـ4          

 دیریت دسترس پذیری سرویسـ م3ـ2ـ5          

 ـ مدیریت استمرار خدمت3ـ2ـ6          

 ـ مدیریت تأمین کنندگان3ـ2ـ7          

 ـ فرآیندهای جاری سازی خدمات3ـ3   

 ـ مدیریت تغییرات3ـ3ـ1          

 بندیـ مدیریت پیكره3ـ3ـ2          

 اندازیـ مدیریت نشر و راه3ـ3ـ3          

 ـ مدیریت دانش3ـ3ـ4          

 ـ فرآیندهای عملیات و پشتیبانی خدمات3ـ4   

 ـ مدیریت رویدادها3ـ4ـ1          

 ـ مدیریت مسائل3ـ4ـ2          

 ـ مدیریت مشكالت3ـ4ـ3          

 هاـ مدیریت درخواست3ـ4ـ4          

 ـ مدیریت دسترسی3ـ4ـ5          

 ـ فرآیندهای بهبود مستمر خدمات3ـ5   
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 اطالعات برای مدیران و کارشناسان فناوری های آموزشیمشخصات دوره ۳ـ  م بفر

 عنوان دوره آموزشی: مدیریت فرآیندهای سازمانی 3کد دوره: ب ـ 

 اهداف کلی آموزش:

 کار با تأکید بر توسعه دولت الكترونیكیـ بهبود و مدیریت فرایندهای کسب و 

 اختیاری            نوع آموزش:      الزامی    12مدت آموزش به ساعت: 

 شیوه ارایه:

 سایر ......................    الكترونیكی    ای مكاتبه    سمینار  کارگاه آموزشی  کالس درس 

 آموزشی:  هایسرفصل

 صول و مفاهیم نگاه فرآیندیـ ا

 (BPM)ـ مدیریت فرآیندهای کسب و کار 

 سازی، کنترل و مدیریت فرآیندها در سازمانـ مدل

 (BPMS)ـ سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار 

 ـ مخاطبین دوره:

 اطالعات ـ مدیران و کارشناسان فناوری

 و فرآینده هاروشاسان حوزه بهبود ـ مدیران و کارشن

 : شرایط مدرسان

 ، صنایعاطالعات ـ حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر، فناوری

 های مدیریت فرآیندهاسال سابقه تدریس در دوره 3ـ حداقل 

 در دوره مربوط ـ دارای گواهی تایید صالحیت

 منابع آموزشی پیشنهادی:

 کیا، مهندس فرزام تهم(ی: دکتر عباس سقایی، مهندس علیسرا ـ ترجمهـ کتاب: مدیریت فرآیندهای سازمان )ناشر: انتشارات اندیشه

 دانش مدیریت فرآیندهایكسب و کار )انتشارات نشر بازرگانی( ـ کتاب: پیكره عمومی

 Handbook on business Process Managementن اصلی: ـ کتاب زبا
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 عنوان دوره آموزشی: مدیریت فرآیندهای سازمانی 3کد دوره: ب ـ 

 محتوای دوره آموزشی: 

 ـ اصول و مفاهیم نگاه فرآیندی1

 ـ تعاریف و مفاهیم1ـ1   

 ـ تعریف فرآیند1ـ2   

 ـ اجزاء اصلی فرآیند1ـ3   

 مدیریت فرآیند سازمانی و ایجاد نگرش فرآیندگراـ ضرورت و اهمیت 1ـ4   

 ـ  تقسیم بندی فرآیندها1ـ5   

 ـ فرآیند اصلی1ـ5ـ1          

 ـ فرآیند پشتیبانی1ـ5ـ2          

 ـ فرآیند توسعه1ـ5ـ3          

 (BPM)ـ مدیریت فرآیندهای کسب و کار 2

 BPMـ تاریخچه 2ـ1   

 ـ چرخه حیات مدیریت فرآیندها2ـ2   

 ـ سطوح بلوغ فرآیندها2ـ3   

 های بهبود کارآیی فرآیندـ شاخص2ـ4   

 BPIو  BPMو  BPRـ تفاوت 2ـ5   

 ـ مدلسازی ، کنترل و مدیریت فرآیندها در سازمان3

 سازی و مستندسازی فرآیندها در سازمانـ نحوه مدل3ـ1   

 ـ تعیین منابع و اقالم اطالعاتی مورد نیاز فرآیندها3ـ2   

 های سنجش فرآیندیـ تحلیل فرآیندها و شاخص3ـ3   

 ـ نحوه پیاده سازی فرآیندها با ابزارهای فاوا3ـ4   

 ـ معرفی استانداردهای مدل سازی فرآیند3ـ5   

 UMLسازی ـ استاندارد مدل3ـ5ـ1          

 IDEFـ استاندارد مدل سازی 3ـ5ـ2          

  EPCـ استاندارد مدل سازی 3ـ5ـ3          

  BPMNـ استاندارد مدل سازی 3ـ5ـ4          

 (BPMS)ـ سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار 4

 BPMSهای سیستم ـ اجزاء و ماژول4ـ1   

 فرایند محور یهاسیستمـ استانداردها و مالحظات 4ـ2   

 ـ معرفی محصوالت معتبر ملی و بین المللی4ـ3   

    هاسازماندی در ـ متد ارزیابی بلوغ مدیریت فرآین4ـ4   
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 اطالعات برای مدیران و کارشناسان فناوری های آموزشیمشخصات دوره ۴ـ  فرم ب

 ( سازمانیاطالعات عنوان دوره آموزشی: معماری )فناوری 4کد دوره: ب ـ 

 اهداف کلی آموزش:

 با کسب و کار جهت بهبود کارائی و بازدهی اطالعات راستا نمودن فناوریـ هم

 اختیاری            نوع آموزش:      الزامی    16مدت آموزش به ساعت: 

 شیوه ارایه:

 سایر ............    الكترونیكی    ای مكاتبه    سمینار ی کارگاه آموزش درس کالس

 آموزشی:  هایسرفصل

 ( سازمانیاطالعات ـ مبانی و کاربرد معماری )فناوری

 های معماری سازمانیها و متدولوژیـ آشنایی با چارچوب

 معماری سازمانی ـ مدل بلوغ توانمندی

 ـ کار عملی با ابزارهای مدلسازی و معماری

 گراهای معماری سرویسـ آشنایی با اصول، مفاهیم و پروتكل

 پذیری بین سازمانی و استقرار دولت الكترونیکگرایی در تعاملـ کاربرد سرویس

 ـ مراحل پیاده سازی معماری سرویس

 ـ مخاطبین دوره:

 اطالعات اوریـ مدیران و کارشناسان فن

 و فرآیندها هاروشـ مدیران و کارشناسان حوزه بهبود 

 : شرایط مدرسان

 ، صنایعاطالعات ـ حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر، فناوری

 کاری مرتبط بامعماری سازمانیسال سابقه تدریس در حوزه  2ـ حداقل 

 در دوره مربوط ـ دارای گواهی تایید صالحیت

 منابع آموزشی پیشنهادی:

 )عسگر صمدی اوانسر( 84رسانی، سال اطالع عالیشورایای بر معماری سازمانی ویژه مدیران، انتشارات دبیرخانه ـ کتاب: مقدمه1

)دکتر فریدون شمس  89گرا ـ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال معماری سازمانی سرویس یهاشروـ کتاب: اصول، مبانی و 2

 ـامیررضامهجوریان(

 ((esoa.irها و منابع سایت کمیته فنی معماری اطالعات ایران )نامهـ منابع الكترونیک: پایان3

 (soea.sbu.ac.ir)گرا ی سرویسـ منابع الكترونیک: منابع و مقاالت سایت آزمایشگاه معماری سازمان4

 The Open Group Architecture Framework ToGAFـ منابع زبان اصلی: 5

 اطالعاتی با رویكرد معماری سازمانی مهدی فسنقری، مصطفی ساالری برون، علیرضا شاهپری یهاسیستمـ کتاب: طراحی و توسعه 6

)مرضیه احمدی، سولماز برومند، فرامرز صافی  87شگاهی اصفهان، سال گرایی ـ جهاد دانافزار و سرویسـ کتاب: مهندسی نرم7

 اصفهانی( 

 Thomas Erl SOA Booksـ منابع زبان اصلی: 8

 

 ( سازمانیاطالعات عنوان دوره آموزشی: معماری )فناوری 4کد دوره: ب ـ 

 محتوی دوره آموزشی: 

 ( سازمانیاطالعات رد معماری )فناوریـ مبانی و کارب1

 مفاهیم و تعاریف معماری سازمانی 1ـ1   

 بررسی فرایند معماری سازمانی 1ـ2   
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 هاسازماناهمیت و ضرورت معماری در  1ـ3   

 های معماری سازمانی )سازمان محور، فاوا محور(ـ انواع پروژه1ـ4   

 ـ تفاوت معماری سازمانی با طرح جامع فاوا و سند راهبردی فاوا1ـ5   

 های دولت الكترونیکـ رابطه معماری سازمانی با برنامه1ـ6   

 های معماری سازمانیها و متدولوژیـ آشنایی با چارچوب2

 ـ چارچوبهای معماری سازمانی2ـ1   

 Zachmanـ چارچوب زکمن 2ـ1ـ1          

 FEAFـ چارچوب فدرال 2ـ1ـ2          

 TEAFداری ـ چارچوب خزانه2ـ1ـ3          

 ISR4DODAF/Cـ چارچوب وزارت دفاع 2ـ1ـ4          

  TOGAFـ چارچوب 2ـ1ـ5          

 های معماری سازمانیـ آشنایی با متدولوژی2ـ2   

 (EAP)ـ متدولوژی اسپیواک 2ـ2ـ1          

 (ADM)ـ متدولوژی 2ـ2ـ2          

 سازی متدولوژی بنابر نیاز هر سازمانـ اهمیت سفارشی2ـ2ـ3          

 ـ مدل بلوغ توانمندی معماری سازمانی3

 ارزیابی در معماری سازمانی یهاروشـ معرفی انواع 3ـ1   

 ـ معیارهای بلوغ توانمندی معماری سازمانی3ـ2   

 ـ کار عملی با ابزارهای مدلسازی و معماری4

 ابزارهای مدلسازی و معماریـ معرفی 4ـ1   

  (Sample)ـ تعریف یک پروژه تمرینی 4ـ2   

 های پروژه تمرینی با ابزارـ تولید مدلها و خروجی4ـ3   

 گراهای معماری سرویسـ آشنایی با اصول، مفاهیم و پروتكل5

 گرا و وب سرویسـ تعریف معماری سرویس5ـ1   

 ـ ضرورت و فواید معماری سرویس گرا5ـ2   

 هاـ استانداردها و پروتكل5ـ3   

 ـ کاربردهای معماری سرویس گرا5ـ4   

 گراسازی سیستم ها با نگاه سرویسـ یكپارچه5ـ5   

 سازی در سازمانهای یكپارچهـ الیه5ـ5ـ1          

 گرااطالعاتی به کمک معماری سرویس یهاسیستمسازی ـ یكپارچه5ـ5ـ2          

 سازیدر یكپارچه (ESB)قش گذرگاه سرویس سازمان ـ ن5ـ5ـ3          

 گرایی در تعامل پذیری بین سازمانی و استقرار دولت الكترونیکـ کاربرد سرویس6

 ـ تعامل پذیری بین سازمانی با نگاه سرویس گرا6ـ1   

 استانداردهای باز و مستقل از سكو براساسـ اهمیت تعامل 6ـ2   

 رویس گراـ مراحل پیاده سازی معماری س7

 ـ تحلیل و طراحی سرویس گرا7ـ1   

 موروثی به سرویس گرا یهاسیستمـ برنامه مهاجرت 7ـ2   

 ـ پیاده سازی گذرگاه سرویس سازمانی7ـ3   

 ـ معرفی ابزارهای طراحی و پیاده سازی معماری سرویس گرا7ـ4   
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 اطالعات برای مدیران و کارشناسان فناوری های آموزشیمشخصات دوره 5ـ  فرم ب

 عنوان دوره آموزشی: تحلیل و طراحی سیستم 5کد دوره: ب ـ 

 اهداف کلی آموزش:

 های مطرح توسعه سیستماطالعاتی مبتنی بر متدولوژی یهاسیستمـ تحلیل و طراحی 

 اختیاری            ع آموزش:      الزامی   نو 16مدت آموزش به ساعت: 

 شیوه ارایه:

 سایر ..................    الكترونیكی    ای مكاتبه    سمینار کارگاه آموزشی  کالس درس 

 آموزشی:  هایسرفصل

 هاسیستمـ آشنایی با انواع متدولوژی تجزیه و تحلیل و طراحی 

 های مدل سازی اطالعاتـ انواع تكنیک

 UMLگرا با استفاده از سازی و تحلیل شیئـ مدل

 ـ مخاطبین دوره:

 اطالعاتی یهاسیستمـ کارشناسان طراحی و توسعه 

 اطالعاتی یهاسیستمهای توسعه ـ کارشناسان مسئول برون سیاری، نظارت و تحویل پروژه

 : شرایط مدرسان

 ، صنایعاطالعات نس کامپیوتر، فناوریـ حداقل مدرک لیسا

 هاسیستمهای تجزیه و تحلیل و طراحی سال سابقه تدریس در دوره 3ـ حداقل 

  ـ دارای گواهی تایید صالحیت

 منابع آموزشی پیشنهادی:

 Yourdon, Edwardنده ـ نویس Modern structured analysisـ کتاب: 

 گرا ـ نویسنده بوردن، ادواردـ کتاب: متدولوژی طراحی شی

 ـ نویسنده وندی باگز، مایكل باگز UML with Rational Roseـ کتاب: 
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 عنوان دوره آموزشی: تحلیل و طراحی سیستم 5کد دوره: ب ـ 

 محتوای دوره آموزشی: 

 مختلف هایگروهـ آشنایی با انواع متدولوژی و 1

 مختلف هایگروهـ تعریف متدولوژی و 1ـ1   

 (SDLC)ـ چرخه حیات ساخت سیستم 1ـ2   

 گراییاطالعاتی از ساخت یافتگی تا شی یهاسیستمـ رویكردهای مطرح در زمینه تحلیل و طراحی 1ـ3   

 ـ ساخت یافته1ـ3ـ1          

 (SSADMیراور، )دی مارکو، گین سارسون، جكسون، وارت                    

 ـ سازمان گرا1ـ3ـ2          

                     (IE ،BSP ،Case Method)یوردون ، 

 ـ شیءگرا1ـ3ـ3          

                    (OOA ،بوج، فیوژن ،RUP ) 

 ـ متفرقه1ـ3ـ4          
                   (Euro, RAD)  

 احی سیستمهای متداول تحلیل و طرـ متدولوژی1ـ4   

 های یوردونـ آشنایی با مراحل متدولوژی1ـ4ـ1          

 SSADMهای ـ آشنایی با مراحل متدولوژی1ـ4ـ2          

 اطالعاتی یهاسیستمبرای تحلیل و طراحی  RuPـ معرفی متدولوژی 1ـ4ـ3          

 سازی اطالعاتهای مدلـ انواع تكنیک2

  (UseCase Modelling))مورد کاربری( سازی درخواست سیستم ـ مدل2ـ1   

 (FunctionalModeling)ای ـ مدل سازی وظیفه2ـ2   

 (ProcessModeling)ـ مدل سازی پردازشی 2ـ3   

 (DataModeling)ای سازی دادهـ مدل2ـ4   

 ـ ابزارهای تحلیل و طراحی2ـ5   

 (Contexual Diagram)ـ دیاگرام متن 2ـ5ـ1          

  (DFD) (Data Flow Diagram)ـ دیاگرام گردش داده 2ـ5ـ2          

 (ERD)ـ نمودار ارتباط موجودیت 2ـ5ـ3          

 (LDM)(Logical Data Modelling)ها ـ مدل منطقی داده2ـ5ـ4          

 Event Corresondence Dataـ ماتریس تأثیر اتفاقات 2ـ5ـ5          

 (ELH) (Entity Life History)ها جودیتـ تاریخچه حیات مو2ـ5ـ6          

 UMLـ آشنایی با زبان استاندارد مدل سازی 3

 )زبان مدل سازی یكپارچه( UMLـ معرفی 3ـ1   

 ـ اشیای شی گرایی3ـ2   

 UMLـ اجزای 3ـ3   

 ـ نمودار کالس3ـ3ـ1          

 ـ نمودار شیئ3ـ3ـ2          

 (Use case diagram)ـ نمودار مورد کاربرد 3ـ3ـ3          

 ـ نمودار حالت3ـ3ـ4          

 ـ نمودارهای توالی3ـ3ـ5          

 ـ نمودار فعالیت3ـ3ـ6          
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 ـ نمودار همكاری3ـ3ـ7          

 ـ نمودار استقرار3ـ3ـ8          

 ـ نمودارهای کالس3ـ4   

 ـ بصری سازی یک کالس3ـ4ـ1          

 Associationـ 3ـ4ـ2          

 ـ وراثت و عمومیت دادن3ـ4ـ3          

 ـ تجمع3ـ4ـ4          

  (Realization)سازی و محقق (interfaces)ها ـ رابط3ـ4ـ5          

  (visibility)ـ بصری سازی 3ـ4ـ6          

 UMLـ نمادهای نمودار 3ـ5   

 UMLافزارهای مورد استفاده در مدل سازی ـ آشنایی با نرم3ـ6   

 Visioـ 3ـ6ـ1          

    Rational Roseـ 3ـ6ـ2          
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 اطالعات برای مدیران و کارشناسان فناوری های آموزشیمشخصات دوره 6ـ  فرم ب

 عنوان دوره آموزشی: مهندسی شبكه 6کد دوره: ب ـ 

 اهداف کلی آموزش:

 تحت شبكه و اینترنت یهاسیستمهای کامپیوتری، گسترش ـ کنترل، مدیریت شبكه

 اختیاری            نوع آموزش:      الزامی    30مدت آموزش به ساعت: 

 شیوه ارایه:

 ایر ......................س    الكترونیكی    ای مكاتبه    سمینار  کارگاه آموزشی  کالس درس 

 آموزشی:  هایسرفصل

 ـ اصول و مبانی شبكه

 ـ سوئیچینگ و مسیریابی

 های کامپیوتریـ امنیت در شبكه

 یابی شبكهـ مدیریت، نگهداری و عیب

 ـ مخاطبین دوره:

 ـ مدیران شبكه

 ـ کارشناسان سخت افزار، پشتیبان فنی و سیستمی

 املـ مدیران پایه داده و سیستم ع

 : شرایط مدرسان

 ، الكترونیکاطالعات ـ حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر، فناوری

 های مهندسی شبكهسال سابقه تدریس در دوره 3ـ حداقل 

  ـ دارای گواهی تایید صالحیت

 منابع آموزشی پیشنهادی: 

 های مهندسی شبكه مایكروسافتتابـ ک

 های مهندسی شبكه سیسكوـ کتاب

 ـ نویسندگان: آنتوناکس ، منسفلید Network +ـ کتاب: 
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 عنوان دوره آموزشی: مهندسی شبكه 6کد دوره: ب ـ 

 محتوای دوره آموزشی: 

 ـ اصول و مبانی شبكه1

 های ارتباطیو پروتكل های کامپیوتریـ تعریف و مقایسه انواع مختلف شبكه1ـ1   

 OSIو مقایسه آن با مدل مرجع  tcp/ipـ تعریف و بررسی مدل 1ـ2   

 Sub-netsو مفاهیم مربوطه به  IPـ تعریف و استفاده از 1ـ3   

 های کامپیوتریافزارهای مورد استفاده در شبكهـ بررسی سخت1ـ4   

 ی سازمانیهاـ طراحی و پیاده سازی ارتباطات بیسسیم در شبكه1ـ5   

 ـ سوئیچینگ و مسیریابی2

 های کامپیوتریـ معرفی مفاهیم پایه در سوئیچینگ شبكه2ـ1   

 ,Q8.2.1 VTP, ISLهای و پروتكل VLANـ نحوه استفاده و پیكربندی 2ـ2   

 ـ معرفی و نحوه پیاده سازی شبكه با دسترسی باال2ـ3   

 ـ معرفی مفاهیم پایه در مسیریابی2ـ4   

 های مسیریابی استاتیک و داینامیکعرفی و مقایسه پروتكلـ م2ـ5   

 .EIGRP, OSPF, BGP, IS-IS2RIP7های ـ معرفی، تعریف و نحوه پیكربندی پروتكل2ـ6   

  Multicast Routingسازی مسیریابی و ـ معرفی مفاهیم مربوطه به بهینه2ـ7   

 Qosـ معرفی و نحوه پیكربندی 2ـ8   

 ACLو استفاده از ـ نحوه تعریف 2ـ9   

 های کامپیوتریـ امنیت در شبكه3

 های کامپیوتری شامل: ـ آشنایی با انواع تهدیدات در شبكه3ـ1   
(VLAN Hopping, DHCP, ARP Spoofing, 

 STP, DOS, DDOS Attacks, MAC layer,  

VLAN, Spoof, Switch Device Attacks) 

 VPNـ معرفی و نحوه پیكربندی انواع 3ـ 2   

 MPLSـ معرفی و نحوه پیكربندی پروتكل 3ـ3  

 Firewallـ نحوه بكارگیری و پیكربندی 3ـ4   

 Network Admission Controlـ شناسایی و جلوگیری از تهدیدات داخلی توسط 3ـ5   

 ـ آشنایی و نحوه مقابله باحمالت سایبری3ـ6   

 یابی شبكهـ مدیریت، نگهداری و عیب4

 سازی، پایش و کنترل تجهیزات مستقر با استفاده از ابزارهای مؤثرـ نحوه مستند4ـ1   

 های پیچیدهریزی و نگهداری شبكهـ برنامه4ـ2   

 های پیچیده سازمانییابی در شبكهریزی فرآیندهای عیبـ برنامه4ـ3   

 ـ نگهداری و عیب یابی بر پایه سوئیچینگ و روتینگ4ـ4   

 های امنیتی شبكهحلیابی راهـ نگهداری و عیب4ـ5   
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 اطالعات برای مدیران و کارشناسان فناوری های آموزشیمشخصات دوره 7ـ  فرم ب

 عنوان دوره آموزشی: مدیریت امنیت اطالعات 7کد دوره: ب ـ 

 اهداف کلی آموزش:

 برداری، نظارت، بازبینی، نگهداری و بهبود امنیت اطالعاتپیاده سازی، بهره پایه گذاری،

 اختیاری            نوع آموزش:      الزامی    20مدت آموزش به ساعت: 

 شیوه ارایه:

 ..........سایر ............    الكترونیكی    ای مكاتبه    سمینار  کارگاه آموزشی  کالس درس 

 آموزشی:  هایسرفصل

 (ISMS)ـ تشریح الزامات ، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطالعات 

 مدیریت امنیت اطالعات ـ ممیزی سیستم

 ـ مدیریت ریسک امنیت اطالعات

 ـ مدل بلوغ مدیریت امنیت اطالعات

 امنیت اطالعات گیری اثربخشیـ اندازه

 (CERT)شریح الزامات مدیریت حوادث امنیت اطالعات و سازماندهی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی رایانه ـ ت

 (SOC)اندازی مرکز عملیات امنیت ـ آشنایی با مفاهیم و نحوه راه

 ـ مخاطبین دوره:

 ـ مدیران شبكه

 ـ کارشناسان سخت افزار، پشتیبان فنی و سیستمی

 سیستم عامل ـ مدیران پایگاه داده و

 : شرایط مدرسان

 ، صنایعاطالعات ـ حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر، فناوری

 های امنیت اطالعاتسال سابقه تدریس در دوره 3ـ حداقل 

  ـ دارای گواهی تایید صالحیت

 : منابع آموزشی پیشنهادی

 (CISSP PROFESSIONAL Certified Information Systems Security)های آموزشی ـ کتاب

 ISMS Fundamentalهای آموزشی ـ کتاب

  Emmett Dulaney-Chuck Easttomـ نویسندگان:  CompTIA Security+Study Guideـ کتاب: 

 Cisco CCNA Securityهای آموزشی ـ کتاب

 (CEH Certified Ethical Hacker)های آموزشی ـ کتاب

 عنوان دوره آموزشی: مدیریت امنیت اطالعات 7کد دوره: ب ـ 

 محتوای دوره آموزشی: 

 (ISMS)ـ تشریح الزامات، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطالعات 1

 ـ معرفی اصول، مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت امنیت اطالعات1ـ1   

 دات و سوابق سیستم مدیریت امنیت اطالعاتـ مستن1ـ2   

 PDCAـ آشنایی با مفهوم فرآیند و دیدگاه فرایندگرا و چرخه 1ـ 3   

 ISMSـ معرفی و تشریح فازهای پروژه پیاده سازی 1ـ4  

 سازمان کارفرما و شناخت اولیه (Gap Analysis)ـ نحوه آنالیز شكاف 1ـ5   

 دیریت امنیت اطالعاتـ تعیین و تدوین دامنه سیستم م1ـ6   
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 ـ تهیه و تدوین خط مشی امنیت اطالعات1ـ7   

 ـ انتخاب متدولوژی شناسایی و مدیریت مخاطرات امنیت اطالعات1ـ8   

 (BCM)ـ مدیریت حوادث امنیتی و مدیریت تداوم کسب و کار 1ـ9   

 

 ـ ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطالعات2

 ـ معرفی واژگان و تعاریف ممیزی2ـ1

 ـ آشنایی با فرآیند ممیزی داخلی امنیت اطالعات2ـ2

 ـ ممیزی بهبود مستمر2ـ3

 سیستم مدیریت امنیت اطالعات ـ نكات قابل توجه در فرآیند اخذ گواهینامه2ـ4

 

 ـ مدیریت ریسک امنیت اطالعات3

 عاتـ آشنایی با مفهوم ریسک، آسیب پذیری، آسیب و مدیریت ریسک امنیت اطال3ـ1

 ـ اهداف و مزایای مدیریت مخاطرات در سازمان3ـ2

 ها و ابزارهای ارزیابی مخاطراتـ بررسی انواع متدولوژی3ـ3

 ـ فرآیند مدیریت مخاطرات امنیت اطالعات3ـ4

 Risk Treatment Planـ نحوه تدوین طرح برطرف سازی مخاطرات ـ 3ـ5

 کاهش مخاطرات یهامحدودیتـ بررسی 3ـ6

 ROSIا مفهوم بازگشت سرمایه امنیتی و ـ آشنایی ب3ـ7

 های سازمان در فرآیند مدیریتمخاطراتها و مسئولیتـ نقش3ـ8

 ـ مدل بلوغ مدیریت امنیت اطالعات4

 ـ مفهوم بلوغ مدیریت امنیت اطالعات4ـ1

 ـ آشنایی با فرآیندها و معیارهای امنیت اطالعات4ـ2

 ـ سطوح بلوغ مدیریت امنیت اطالعات4ـ3

 های سنجش میزان بلوغ امنیت اطالعاتسایی شاخصـ شنا4ـ4

 گیری بلوغ امنیت اطالعاتهای اندازهـ افراد و مسئولیت4ـ5

 ـ مدل فرآیندی بلوغ مدیریت امنیت اطالعات4ـ6

 3FFFـ متد مدیریت ریسک 4ـ7

 ـ نقش مدیریت استراتژیک، تاکتیكی و عملیاتی در ارتقاء بلوغ امنیت اطالعات4ـ8

 امنیت اطالعات ی اثربخشیگیرـ اندازه5

 امنیت درسازمان گیری اثربخشیـ مزایای اندازه5ـ2

 PDCAگیری در چرخه سیستم مدیریت امنیت اطالعات های اندازهها و خروجیـ ورودی5ـ3

 گیری امنیتهای فرآیند اندازهـ گام5ـ4

 گیری امنیت و مسئولیت آنهاهای درگیر در اندازهـ افراد و بخش5ـ5

 گیری امنیت اطالعاتـ مدل اندازه5ـ6

 گیریندازههای اـ انواع معیارها و مشخصه5ـ7
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 گیری امنیت اطالعاتـ ارزیابی و بهبود برنامه اندازه5ـ8

 

  (CERT)ـ تشریح الزامات مدیریت حوادث امنیت اطالعات و سازماندهی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی رایانه 6

 ـ آشنایی بامفاهیم و واژگان مرتبط با حوادث امنیت اطالعات6ـ1

 هایی از حوادث امنیت اطالعاتـ مثال6ـ2

 27035FFF/FFFـ فازها و مراحل مدیریت حوادث امنیت اطالعات طبق استاندارد 6ـ3

 CERT/CSIRTاندازی ـ مراحل راه6ـ4

 ایو رایانه ـ افراد و وظایف تیم پاسخگویی به حوادث امنیتی6ـ5

 ـ چرخه عمر رسیدگی به حادثه6ـ6

 ایفاز طراحی و آماده سازی واکنش به رخدادها و حوادث امنیتی و رایانه هایفعالیتـ 6ـ7

 ایدهی حوادث امنیتی و رایانهفاز شناسایی و گزارش هایفعالیتـ 6ـ8

 ایحوادث امنیتی و رایانه گیریتصمیمفاز ارزیابی و  هایفعالیتـ 6ـ9

 ایفاز پاسخگویی به حوادث امنیتی و رایانه هایفعالیتـ 6ـ10

 

 (SOC)ـ آشنایی با مفاهیم و نحوه راه اندازی مرکز عملیات امنیت 7

 SOCـ آشنایی با مفاهیم مرکز عملیات امنیت ـ 7ـ1

 ـ انواع مرکز عملیات امنیت7ـ2

 ـ جایگاه مرکز عملیات امنیت و کارکردهای مورد انتظار7ـ3

 اجزاء اصلی و فرعی یک مرکز عملیات امنیتـ 7ـ4

 ـ فرآیندهای مؤثر در مرکز عملیات امنیت7ـ5

 ها و اقدامات مربوطهـ نحوه راه اندازی مرکز عملیات امنیت و فعالیت7ـ6

 ـ مزایای پیاده سازی یک مرکز عملیات امنیت مؤثر7ـ7

 ـ ابزارهای کاربردی در مرکز عملیات امنیت7ـ8

 عملیات امنیت ـ راهبری مرکز7ـ9

 مرکز عملیات امنیت های پیاده سازیـ مدل7ـ10

 ـ بررسی چند نمونه کاربردی7ـ11
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 اطالعات برای مدیران و کارشناسان فناوری های آموزشیمشخصات دوره 8ـ  فرم ب

 اطالعات های فناوریوان دوره آموزشی: مدیریت پروژهعن 8کد دوره: ب ـ 

 اهداف کلی آموزش:

 ریزی استراتژیک فناوری اطالعاتو برنامه اطالعات های فناوریـ کنترل پروژه

 اختیاری            زامی   نوع آموزش:      ال 12مدت آموزش به ساعت: 

 شیوه ارایه:

 سایر ......................    الكترونیكی    ای مكاتبه    سمینار  کارگاه آموزشی  کالس درس 

 آموزشی:  هایسرفصل

 اطالعات های فناوریـ فرآیندهای مدیریت پروژه و مراحل مدیریت پروژه

 افزارهای مدیریت پروژهـ آشنایی با استانداردها و نرم

 ـ مخاطبین دوره:

 اطالعات فناوری ریزیبرنامهـ مدیران و کارشناسان حوزه 

 اطالعات اوریهای فنهای کاربردی و زیرساختـ مدیران و کارشناسان حوزه طراحی و توسعه برنامه

 اطالعات ـ  کارشناسان پشتیبانی خدمات فناوری

 : شرایط مدرسان

 ، صنایعاطالعات ـ حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر، فناوری

 مدیریت پروژه سال سابقه تدریس در دوره 3داقل ـ ح

  ـ دارای گواهی تایید صالحیت

 منابع آموزشی پیشنهادی: 

 Project Management Institute (PMI)ـ ناشر:  PMBOK: ـ کتاب

 ـ کتاب: دانش مدیریت پروژه دکتر آالدپوش، انتشارات دانشگاه علم و صنعت

 رل پروژه، دکتر علی حاج شیرمحمدی، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهانـ کتاب: کنت

 

 

 اطالعات های فناوریعنوان دوره آموزشی: مدیریت پروژه 8کد دوره: ب ـ 

 محتوای دوره آموزشی:

 اطالعات های فناوریـ فرآیندهای مدیریت پروژه و مراحل مدیریت پروژه1

 ـ کلیات و تعاریف  اولیه1ـ1   

   (PLC)ها پروژه ـ چرخه حیات عمومی1ـ1ـ1          

 ـ تعریف هدف پروژه1ـ1ـ1ـ1                  

 ریزی پروژهـ برنامه1ـ1ـ1ـ2                  

 پروژه ریزیبرنامهـ اجرای 1ـ1ـ1ـ3                  

 ـ بستن پروژه1ـ1ـ1ـ4                  

 ـ ارزیابی  پروژه1ـ1ـ1ـ5                  

  (SDLC)ـ چرخه حیات توسعه سیستم 1ـ1ـ2          

 ریزیـ برنامه1ـ1ـ2ـ1                  

 ـ تحلیل1ـ1ـ2ـ2                  

 ـ طراحی1ـ1ـ2ـ3                  

 سازیـ پیاده1ـ1ـ2ـ4                  
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 ـ نگهداری و پشتیبانی1ـ1ـ2ـ5                  

 SDL|Cدر مقایسه با  PLCـ 1ـ2

 ـ استفاده از چرخه حیات سیستم در عمل1ـ3

 ـ رویكرد ساختاریافته برای ساخت سیستم1ـ3ـ1       

 (RAD)ـ رویكرد 1ـ3ـ2       

 WBSـ ساختار شكست کار 1ـ4

 تخمین پروژه یهاروشی با ـ آشنای1ـ5

 PMBOKها گانه پروژه9ـ مدیریت 1ـ6

 ـ مدیریت یكپارچگی پروژه1ـ6ـ1       

 ریزی محدوده پروژهـ مدیریت و برنامه1ـ6ـ2       

 ریزی زمان پروژهـ مدیریت و برنامه1ـ6ـ3       

 ریزی هزینه پروژهـ مدیریت و برنامه1ـ6ـ4       

 کیفیت پروژه ریزیبرنامهو  ـ مدیریت1ـ6ـ5       

 منابع انسانی پروژه ریزیبرنامهـ مدیریت و 1ـ6ـ6       

 تدارکات پروژه ریزیبرنامهـ مدیریت و 1ـ6ـ7       

 ریزی ریسک پروژهـ مدیریت و برنامه1ـ6ـ8          

 ارتباطات پروژه ریزیبرنامهـ مدیریت و 1ـ6ـ9          

 XPM ـ آشنایی با رویكرد1ـ7   

 

 افزارهای مدیریت پروژهـ آشنایی با استانداردها و نرم2

 ((PMBOKـ گستره دانش مدیریت 2ـ1   

 (3FFF)ـ مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی 2ـ2   

 2FFFFFFـ 2ـ3   

  (Scrum)ـ اسكرام 2ـ4   

 APM Bokـ 2ـ5   

 ـ آشنایی با نرم افزارهای مدیریت پروژه2ـ6   

  Primavera Project Plannerـ 2ـ6ـ1          

  Microsoft Project (MSP)ـ 2ـ6ـ2         
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 اطالعات برای مدیران و کارشناسان فناوری های آموزشیمشخصات دوره 9ـ  فرم ب
 زشی: رایانش ابریعنوان دوره آمو 9کد دوره: ب ـ 

 اهداف کلی آموزش:

 ها از طریق شبكهـ فراهم کردن دسترسی آسان کاربران و کاهش هزینه

 اختیاری            نوع آموزش:      الزامی    8مدت آموزش به ساعت: 

 شیوه ارایه:

 سایر ......................    ی الكترونیك   ای مكاتبه    سمینار  کارگاه آموزشی  کالس درس 

 آموزشی:  هایسرفصل

 ـ آشنایی با مفاهیم رایانش ابری

 ـ مزایا و معایب ناشی از رایانش ابری و خدمات مبتنی بر آن

 ـ چارچوب بكارگیری و استفاده از خدمات رایانش ابری

 ـ مبانی امنیت دررایانش ابری

 ـ مخاطبین دوره:

 ، کارشناسان شبكه و امنیتاطالعات ـ مدیران فناوری

 : شرایط مدرسان

 ، الكترونیکاطالعات ـ حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر، فناوری

 های رایانش ابریسال سابقه تدریس در دوره 1ـ حداقل 

  تایید صالحیتـ دارای گواهی 

 منابع آموزشی پیشنهادی: 

 مرجع کامل رایانش ابری ـ تألیف بری ساسینسكی: ـ کتاب

 

 

 عنوان دوره آموزشی: رایانش ابری 9کد دوره: ب ـ 

 محتوای دوره آموزشی: 

 ـ آشنایی با مفاهیم رایانش ابری1

 ـ تعریف رایانش ابری و ضرورت آن1ـ1   

 های دیگر رایانشـ مقایسه با مدل1ـ2   

 ها(ـ معماری رایانش ابری )الیه1ـ3   

 ـ کاربر1ـ3ـ1          

 های کاربردیـ برنامه1ـ3ـ2          

  (Platform)ـ بستر 1ـ3ـ3          

 (Infrastructure)ـ زیرساخت 1ـ3ـ4          

 ـ سرور1ـ3ـ5          

 ـ انواع پردازش ابری1ـ4   

 ـ انواع پردازش ابری براساس خدمات1ـ4ـ1          

 (SansS)افزار به عنوان خدمات ـ مدل نرم1ـ4ـ1ـ1                    

 (PaaS)ـ مدل پلتفرم به عنوان خدمات 1ـ4ـ1ـ2                    

 (IaaS)ـ مدل تأسیسات زیرساختی به عنوان خدمات 1ـ4ـ1ـ3                    

 آرایش و توسعه براساسـ انواع پردازش ابری 1ـ4ـ2            

 ـ ابر خصوصی1ـ4ـ2ـ1                    

 ـ ابر جمعی1ـ4ـ2ـ1                    
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 ـ ابر عمومی1ـ4ـ2ـ1                    

 ـ ابر پیوندی1ـ4ـ2ـ1                    
 

 و خدمات مبتنی بر آنـ مزایا و معایب ناشی از رایانش ابری 2

 ـ مزایا و نقاط قوت رایانش ابری2ـ1

 ها و مخاطرات ناشی از رایانش ابریـ چالش2ـ2

 ـ انواع خدمات و کاربردهای رایانش ابری2ـ3

 ـ خدمات وب ارائه شده مبتنی بر رایانش ابری2ـ4

 Cloudـ پیاده سازی مرکز داده مبتنی بر 2ـ5

 Cloudدر مراکز داده مبتنی بر  Open Sourseـ نقش نرم افزارهای 2ـ6

 ـ چارچوب به کارگیری و استفاده از خدمات رایانش ابری3

 Cloudـ استانداردهای مورد استفاده در 3ـ1   

 Cloudـ نحوه ایجاد شبكه 3ـ2    

 های رایانش ابریهای تخصیص منبع در سرویسـ آشنایی با تكنیک3ـ3    

 ـ مبانی امنیت در رایانش ابری4

 دولتی و خصوصی یهاسازمانجایگاه حقوقی رایانش ابری برای  ـ4ـ1

 ـ حریم خصوصی و ارتباط آن با رایانش ابری4ـ2

 Cloudاطالعاتی و امنیت در  یهاسیستمـ 4ـ3

 Cloudو خصوصی  ـ ایجاد و امن سازی عمومی4ـ4

 Cloudـ مدیریت ریسک و تقسیم وظایف 4ـ5

 Cloudالعات در ـ مدیریت چرخه عمر اط4ـ6

 Cloudـ امن سازی زیرساخت 4ـ7

 Cloudهای کاربردی و کاربران سازی برنامهـ امن4ـ8

 cloudـ مدیریت حاکمیت و انطابق با الزامات قانونی 4ـ9

 Cloudـ به کارگیری جهت مقابله و بازیابی حوادث 4ـ10
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 اطالعات برای مدیران و کارشناسان فناوری های آموزشیمشخصات دوره 10ـ  فرم ب

 عنوان دوره آموزشی: رایانش ابری 10کد دوره: ب ـ 

 اهداف کلی آموزش:

 ـ بومی سازی نرم افزارها در تمام سطوح و بهبود کسب و کار حوزه نرم افزار

 اختیاری            ش:      الزامی   نوع آموز 8مدت آموزش به ساعت: 

 شیوه ارایه:

 سایر ......................    الكترونیكی    ای مكاتبه    سمینار  کارگاه آموزشی  کالس درس 

 آموزشی:  هایسرفصل

 های الزمـ چارچوب کلی مهاجرت به نرم افزارهای آزاد / متن باز و زیرساخت            

 معرفی و آشنایی با طرح مهاجرت به نرم افزارهای بومی و آزاد/ متن باز -

 معرفی طرح عملیاتی مهاجرت و دوران گذار -

 ـ مخاطبین دوره:

 اطالعات فناوری ریزیبرنامهـ مدیران و کارشناسان حوزه 

 اطالعات کاربردی و زیرساخت های فناوری هایبرنامهعه مدیران و کارشناسان حوزه طراحی و توس

 اطالعات کارشناسان پشتیبانی خدمات فناوری

 خود )سخت افزار، نرم افزار، شبكه و...( براساس حوزه تخصصی اطالعات مدیران و کارشناسان فناوری

 : شرایط مدرسان

 ، صنایعاطالعات ـ حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر، فناوری

 ی لینوکسهادورهتجربه تدریس _

  ـ دارای گواهی تایید صالحیت

 هادی: منابع آموزشی پیشن

 ایران اطالعات ـ مستند چارچوب کلی طرح مهاجرت به نرم افزارهای آزاد / متن باز ـ سازمان فناوری

 ایران اطالعات ـ سازمان فناوری هاسازمانـ مستند راهنمای کلی مهاجرت برای 
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 افزارهای آزاد/متن بازعنوان دوره آموزشی: مهاجرت به نرم 10ه: ب ـ کد دور

 محتوای دوره آموزشی: 

 های الزمافزارهای آزاد/متن باز و زیرساختـ چارچوب کلی مهاجرت به نرم1

 ـ زیرساخت فنی1ـ1   

 ـ زیرساخت نیروی انسانی1ـ2    

 ـ زیرساخت حقوقی1ـ3  

 ـ زیرساخت اقتصادی1ـ4   

 افزارهای آزاد/متن باز )لینوکس فارسی( رفی طرح ملی  نرمـ مع2

 ـ ارائه راهكارهای کلی مهاجرات2ـ1   

 ی دولتی در مهاجرتهادستگاهـ تأثیر ارتباطات 2ـ2   

 ـ ارائه معیارهای ارزیابی فنی تخصصی پیمانكاران طرح مهاجرت2ـ3   

 ـ معرفی طرح عملیات مهاجرت ودوران گذار3
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 ج(پیوست )

 برای عموم کارکنان دولت های آموزشیمشخصات دوره
 اطالعات برای مدیران و کارشناسان فناوری های آموزشیمشخصات دوره 1ـ  فرم ج

 ای و اداری کار با رایانهحرفه هایهارتمعنوان دوره آموزشی:  1کد دوره: ج ـ 

 اهداف کلی آموزش:

 اطالعات های عموم کارکنان دولت در استفاده از فناوریـ ارتقای سطح توانایی

 در راستای بهبود ارائه خدمات به مردم هاسازمانوری ـ افزایش بهره

 اختیاری            ع آموزش:      الزامی   نو 28مدت آموزش به ساعت: 

 شیوه ارایه:

 سایر .................    الكترونیكی    ای مكاتبه    سمینار  کارگاه آموزشی کالس درس 

 آموزشی:  هایسرفصل

 ـ واژه پرداز پیشرفته

 ـ صفحه گسترده پیشرفته

 ـ ارائه مطلب پیشرفته

 های ملی و دستگاهیو کار با سیستم اتوماسین اداری و سامانه ـ آشنایی

 ـ مخاطبین دوره:

 اطالعات های سازمان به غیر از رسته فناوریـ کارکنان تمامی بخش

 : شرایط مدرسان

 ، صنایعاطالعات ـ حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر، فناوری

 ICDLهای سال سابقه تدریس در دوره 3ـ حداقل 
  ـ دارای گواهی تایید صالحیت

 منابع آموزشی پیشنهادی: 

 ای های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفهـ کتاب
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 ای و اداری کار با رایانه حرفه هایمهارتعنوان  دوره آموزشی:  1کد دوره: ج ـ 

 محتوای دوره آموزشی: 

 پرداز( پرداز پیشرفته )تكمیل دوره واژهـ واژه1

 ـ مرور و رفع اشكال واژه پرداز مقدماتی1ـ1   

 بندی پیشرفته متنـ قالب1ـ2   

 بندی پیشرفته متن ـ قالب1ـ2ـ1          

 بندی پیشرفته پاراگرافـ قالب1ـ2ـ2          

 styleبندی پیشرفته ـ قالب1ـ2ـ3          

 بندی پیشرفته ستونـ قالب1ـ2ـ4          

 ـ تبدیل متن به یک جدول یا برعكس1ـ2ـ5          

 ـ کار با ویژگی ارجاع دادن1ـ3   

 ـ ارجاع دادن زیرنویس، پاورقی و یادداشت1ـ3ـ1          

 ها indexها و ـ ارجاع دادن جدول ارجاع1ـ3ـ2          

 bookmarkو حذف یا اضافه کردن  (cross reference)ـ ارجاع دادن ارجاع متقابل 1ـ3ـ3          

 ـ افزایش قابلیت ها1ـ4   

 ـ افزایش قابلیت استفاده از فیلدها1ـ4ـ1          

  (template)ها ها و قالبـ افزایش قابلیت استفاده  از فرم1ـ4ـ2          

  (mail merge)های پیشرفته ادغام پستی ـ استفاده از تكنیک1ـ4ـ3          

 هاهای ارتباط داد و تعبیه کردن برای ترکیب دادهـ استفاده از قابلیت1ـ4ـ4          

 های اتوماسیون مثل ماکروهاـ کار با قابلیت1ـ4ـ5          

 ـ کار و بررسی روی اسناد )ویرایش اشتراکی( 1ـ5   

 ـ ردیابی و بازبینی یک سند1ـ5ـ1          

 و زیرسندها Master Documentsـ کار با 1ـ5ـ2          

 امنیتی اسناد هایویژگیـ اعمال 1ـ5ـ3          

 ـ آماده کردن خروجی1ـ6   

  (Section)ها ـ قسمت1ـ6ـ1          

 (Water markو  footerو  Headerـ تنظیمات سند )1ـ6ـ2          

 گسترده پیشرفته )تكمیل صفحه گسترده(  ـ صفحه2

 ـ مرور و رفع اشكال صفحه گسترده مقدماتی2ـ1   

 (worksheer)بندی پیشرفته ـ قالب2ـ2   

 بندی شرطیـ قالب2ـ2ـ1          

  number customizedبندی ـ قالب2ـ2ـ2          

 هاـ استفاده از توابع و فرمول2ـ3   

 ده از توابع، تاریخ و زمان، ریاضی، آماری، متنی، مالی، جستجو، پایگاه دادهـ استفا2ـ3ـ1          

 ـ ایجاد یک تابع تو در توی دوسطحی2ـ3ـ2          
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 ـ استفاده از یک مرجع سه بعدی در یک تابع جمع2ـ3ـ3          

 هاـ استفاده از مراجع ترکیبی در فرمول2ـ3ـ4          

 ی چارتبندـ ایجاد و قالب2ـ4   

 ها و ایجاد سناریوها و لیستبندی و فیلتر اطالعات جدولـ تحلیل، طبقه2ـ5  

 ـ تأیید و بررسی اطالعات صفحه گسترده 2ـ6   

 ، ماکرو(template)ها ، قالبpaste specialـ افزایش بازدهی نامگذاری سلول، 2ـ7   

  importingو  linking ،embeddingـ ترکیب و یكپارچه کردن اطالعات با استفاده از 3ـ8   

 ـ بررسی، اشتراک و نكات امنیتی صفحه گسترده 3ـ9   

 ـ ارائه مطلب پیشرفته )تكمیل ارایه مطلب( 3

 ـ مرور و رفع اشكال ارائه مطلب مقدماتی3ـ1

 هاـ ایجاد و ویرایش قالب3ـ2

 بندی و فرمت زمینه اسالیدـ قالب3ـ3

 ویر و طراحی جهت ارتقاء ارایه مطلبـ استفاده از ابزارهای داخلی تص3ـ4

 بندی چارت و ایجاد یا ویرایش نمودارپیشرفته قالب هایویژگیـ اعمال 3ـ5

 داخلی انیمیشن و وارد کردن صدا و تصویر هایویژگیـ استفاده از 3ـ6

 ها ارتباط، جداسازی، وارد کردن وداخل کردن برای ترکیب داده هایویژگیـ استفاده از 3ـ7

 یمات و کنترل نمایش اسالیدظو اعمال تن customکار با نمایش اسالید ـ 3ـ8

 های ملی و دستگاهین اداری و سامانهوـ آشنایی و کار با سیستم اتوماسی4

 ـ معرفی و آموزش اتوماسیون اداری سازمان مربوطه و شبكه پیام دولت4ـ1

 های دستگاهیـ معرفی سامانه4ـ2

 های خدمات دولت الكترونیکسامانههای ملی و ـ معرفی سامانه4ـ3
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 برای عموم کارکنان دولت های آموزشیمشخصات دوره 2ـ  فرم ج

 عنوان دوره آموزشی: مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی 2کد دوره: ج ـ 

 اهداف کلی آموزش:

 اطالعات ا استفاده از فناوریـ بهبود محیط کسب و کار دولت ب

 کشور ادارینظامـ دانش بنیان کردن 

 اختیاری           نوع آموزش:      الزامی 14مدت آموزش به ساعت: 

 شیوه ارایه:

 سایر .................     الكترونیكی   ای مكاتبه    سمینار  کارگاه آموزشی کالس درس 

 آموزشی:  هایسرفصل

 اطالعات یهاسیستمـ مدیریت 

 ـ مدیریت فرآیندهای سازمانی

 ـ آشنایی با مدیریت دانش

 ـ مخاطبین دوره:

 اطالعات های سازمان به غیر از  فناوریـ کارکنان تمامی بخش

 : شرایط مدرسان

 ، صنایعاطالعات ـ حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر، فناوری

 اطالعات مدیریت، مدیریت فرآیندها و مدیریت دانش یهاسیستمهای سال سابقه تدریس در دوره 3ـ حداقل 
  ـ دارای گواهی تایید صالحیت

 موزشی پیشنهادی: منابع آ

 اطالعاتی در مدیریت ـ دکتر سیدمحمد محمودی یهاسیستمـ کتاب: 

 پناهیریت ـ علی علیاطالعات مدی یهاسیستمـ کتاب: 

 .McGraw-Hill200Alntrudction to systems Analysis and Design. Whitten, Bentleyـ کتاب: 

 ن دانشگاه آزاد اسالمی ـ دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی(سازمانی )سازماـ برنامه درسی: مدیریت فرآیندهای 

ی : دکتر عباس سقایی، مهندس علی کیا ، مهندس ـ کتاب: مدیریت فرآیندهای سازمان )ناشر: انتشارات اندیشه سرا ـ ترجمه

 فرزام تهم( 

 نشر بازرگانی(دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار )انتشارات  ـ کتاب پیكره عمومی

 handbook on Business Process Managementـ کتاب زبان اصلی: 

 ـ کتاب مدیریت دانش: نویسنده: دکتر سیدعلی اکبر احمدی و علی صالحی

 Knowledge management Handbook Colaboration and Social Networkingکتاب زبان اصلی: 
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 مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی عنوان دوره آموزشی: 2کد دوره: ج ـ 

 محتوای دوره آموزشی: 

 اطالعات یهاسیستمـ مدیریت 1

 اطالعاتی یهاسیستمـ مفاهیم و ضرورت 1ـ1   

 ـ مشارکت کنندگان در توسعه یک سیستم اطالعاتی1ـ2   

 ـ فازهای توسعه سیستم اطالعاتی )شناخت، توسعه و طراحی، اجرا، نگهداری( 1ـ3   

 سیكل توسعه سیستم و ارتباط بین مراحل ـ1ـ4   

 های آنـ آشنایی با مفهوم تجارت الكترونیک و مؤلفه1ـ5   

 ـ مدیریت فرآیندهای سازمانی2

 ـ اصول و مفاهیم نگاه فرآیندی2ـ1   

 ـ ضرورت و اهمیت مدیریت فرآیند سازمانی و ایجاد نگرش فرآیند گرا2ـ2   

 بندی فرآیندهاـ تقسیم2ـ3   

 ـ فرآیند اصلی2ـ3ـ1          

 ـ فرآیند پشتیبانی2ـ3ـ2          

 ـ فرآیند توسعه2ـ3ـ3          

 ـ چرخه حیات مدیریت فرآیندها2ـ4   

 ـ نحوه مدل سازی و مستندسازی فرآیندها در سازمان2ـ5   

 ـ تعیین منابع و اقالم اطالعاتی مورد نیاز فرآیندها2ـ6   

 های سنجش فرایندیخصـ تحلیل فرآینده و شا2ـ7   

 ـ معرفی استانداردهای مدل سازی فرآیند2ـ8   

 ـ سطوح بلوغ فرآیندها2ـ9   

 ـ نحوه پیاده سازی فرآیندها با ابزارهای فاوا2ـ10  

 

 ـ آشنایی با مدیریت دانش3

 ـ مفاهیم و تعاریف3ـ1   

  (Data)داده ـ 3ـ1ـ1          

  (information)ـ اطالعات 3ـ1ـ2          

  (Knowladge)ـ دانش 3ـ1ـ3          

  (Explicit)ـ دانش صریح 3ـ1ـ4          

            (Tacit)ـ دانش ضمنی 3ـ1ـ5          

 ـ تعریف و مزایا و اهمیت مدیریت دانش3ـ1ـ6          

 ـ انواع دانش3ـ1ـ7            

 ـ دانش نیروی انسانی3ـ1ـ7ـ1                      

 ـ دانش مكانیزه3ـ1ـ7ـ2                      

 ـ دانش مستند3ـ1ـ7ـ3                      

 ـ دانش خودکار )اتوماتیک(3ـ1ـ7ـ4                      



 283 ■های آموزشی مشاغل عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 ـ تبدیل دانش3ـ1ـ8           

 ـ اجتماعی سازی از ضمنی به ضمنی3ـ1ـ8ـ1                      

 ـ برونی سازی از ضمنی به صریح3ـ1ـ8ـ2                      

 ـ تلفیق از صریح به صریح3ـ1ـ8ـ3                      

 ـ درونی سازی از صریح به ضمنی3ـ1ـ8ـ4                      

 ـ عناصر مدیریت دانش3ـ2      

 ـ دانش3ـ2ـ1          

 اطالعات ـ فناوری3ـ2ـ2          

 ـ ساختار سازمانی3ـ2ـ3          

 ـ فرهنگ سازمانی3ـ2ـ4          

 ـ چرخه ی دانش3ـ3   

 ـ فرایندهای مدیریت دانش3ـ4   

 ـ آشنایی باابزارهای مدیریت دانش3ـ5

 های مدیریت دانشـ آشنایی با مدل3ـ6

 Nonakaـ مدل 3ـ6ـ1

 Takeuchiـ مدل 3ـ6ـ2

 Zackـ مدل 3ـ6ـ3

 یندهای دانایی پروبستـ مدل فرآ3ـ6ـ4

 ـ چرخۀ حیات کسب دانش براساس روش شناسی گپ3ـ7   

 های عملی برای استقرار مدیریت دانشـ گام3ـ8   

 هاسازمانـ موانع ایجاد و استقرار مدیریت دانش در 3ـ9   

 هاسازمانهایی از پیاده سازی مدیریت دانش در ـ ارائه مثال3ـ10
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 برای عموم کارکنان دولت های آموزشیمشخصات دوره ۳ـ  فرم ج

 عنوان دوره آموزشی: مفاهیم و کلیات دولت الكترونیک 3کد دوره: ج ـ 

 اهداف کلی آموزش:

 الكترونیک و فراهم آوردن الزامات آن ادارینظامـ اجرایی نمودن و تحقق 

 اختیاری           الزامی    نوع آموزش:   8مدت آموزش به ساعت: 

 شیوه ارایه:

 سایر .................    الكترونیكی    ای مكاتبه    سمینار  کارگاه آموزشی کالس درس 

 آموزشی:  هایسرفصل

 ـ آشنایی با دولت الكترونیكی و مباحث کلیدی

 های توسعه دولت الكترونیكیـ آشنایی با مدل

 آشنایی با نقشه راه دولت الكترونیک ج.ا.اـ 

 هاـ کاربردها و نوآوری

 ـ مخاطبین دوره:

 اطالعات های سازمان به غیر از  فناوریـ کارکنان تمامی بخش

 : شرایط مدرسان

 اطالعات ـ حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر، فناوری

 های دولت الكترونیكیسال سابقه تدریس در دوره 3ـ حداقل 
  ـ دارای گواهی تایید صالحیت

 منابع آموزشی پیشنهادی: 

 اطالع رسانی عالیشورایـ کتاب: دولت الكترونیكی ـ ناشر: دبیرخانۀ 

 اطالع رسانی عالیشورایناشر: دبیرخانۀ  ـ کتاب: بلوغ دولت الكترونیكی ـ
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 عنوان دوره آموزشی: مفاهیم و کلیات دولت الكترونیک 3کد دوره: ج ـ 

 محتوای دوره آموزشی: 

 ـ آشنایی با دولت الكترونیكی1

 ـ تعریف دولت الكترونیكی1ـ1   

 ادارینظامو دولت الكترونیكی در تحول  ادارینظامـ مفهوم 1ـ2   

 ـ مزایا و دستاوردهای دولت الكترونیكی1ـ3   

 ـ مزایای دولت الكترونیكی برای شهروندان1ـ3ـ1          

 ـ مزایای دولت الكترونیكی برای بخش خصوصی1ـ3ـ2          

 ـ مزایای دولت الكترونیكی برای دولت1ـ3ـ3          

 ـ ارکان دولت الكترونیكی1ـ4   

 (C2G)دان ـ دولت با شهرون1ـ4ـ1          

 (B2G)و مؤسسات بخش خصوصی  هاشرکتـ دولت با 1ـ4ـ2          

 (E2G)ـ دولت با کارمندان دولت 1ـ4ـ3          

 (G2G)های دولتی ـ ارتباط دولت با بخش1ـ4ـ4          

 ـ موانع توسعه دولت الكترونیكی1ـ5   

 ـ آشنایی با نقشه راه توسعه دولت الكترونیكی1ـ6   
 

 نایی با نقشه راه توسعه دولت الكترونیكیـ آش2

 ـ مدل انتشاری2ـ1   

 ـ مدل سازمان ملل2ـ2   
 

 شنایی با نقشه راه دولت الكترونیک ج.ا.اـ آ3

 هاـ کاربردها و نوآوری4

 ـ کاربردها4ـ1   

 ـ رأی گیری  الكترونیک4ـ1ـ1          

 ـ آموزش الكترونیكی4ـ1ـ2          

 قتصاد الكترونیکـ ا4ـ1ـ3          

 گردشگری الكترونیک 4ـ1ـ4          

 ـ تجارت الكترونیک4ـ1ـ5          

 اطالعات های فناوریها و نقشـ نوآوری4ـ2          

 ـ دولت و کسب و کار همراه4ـ2ـ1          

 ههای اجتماعی در توسعـ نقش شبكه4ـ2ـ2          

 های رایج کسب و کاربرای غلبه بر چالش ـ نقش فناوری4ـ2ـ3          
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 برای عموم کارکنان دولت های آموزشیمشخصات دوره ۴ـ  فرم ج

 هاسازمانعنوان دوره آموزشی: شبكه و امنیت اطالعات در  4کد دوره: ج ـ 

 کلی آموزش:اهداف 

 ـ ایجاد امنیت در فضای تولید و تبادل اطالعات در مقابل حمالت الكترونیک

 اختیاری           نوع آموزش:      الزامی 8مدت آموزش به ساعت: 

 شیوه ارایه:

 .......سایر ..........    الكترونیكی    ای مكاتبه    سمینار  کارگاه آموزشی کالس درس 

 آموزشی:  هایسرفصل

 ـ آشنایی با فضای سایبری

 ـ انواع تهدیدات سایبری

 ـ آشنایی با پلیس فتا

 ـ امنیت حفاظت و نگهداری اطالعات

 احراز هویت هایفناوریـ 

 ـ مخاطبین دوره:

 اطالعات های سازمان به غیر از  فناوریـ کارکنان تمامی بخش

 : شرایط مدرسان

 اطالعات ـ حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر، فناوری

 های امنیت اطالعاتسال سابقه تدریس در دوره 3ـ حداقل 
  ـ دارای گواهی تایید صالحیت

 منابع آموزشی پیشنهادی: 

 ـ ناشر : موسسه و فرهنگی هنری دیباگران تهران اطالعات مفاهیم پایه فناوری ـ کتاب:

 ـ کتاب: آشنایی با جنگ نرم ، جنگ سایبری ـ وزارت اطالعات

س رحمت ـ کتاب: تهدیدات فضای سایبر و مدیریت امنیت اطالعات تدوین و گردآوری: مهندس حمید اسكندری ـمهند

 اله امیرصوفی

 ـ مقاالت انجمن امنیت اطالعات و ارتباطات )مرتبط با امنیت اطالعات و ارتباطات در فضای سایبری(
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 هاسازمانعنوان دوره آموزشی: شبكه و امنیت اطالعات در  4کد دوره: ج ـ 

 محتوای دوره آموزشی: 

 ـ آشنایی با فضای سایبری1

 سایبر و سایبرنتیک ـ آشنایی بامفهوم1ـ1

 ـ انواع تهدیدات سایبری2

 افزارهای مخربـ بدافزارها و نرم2ـ1

 ـ تهدیدات چندوجهی2ـ2

 ـ حمالت مهندسی اجتماعی2ـ3

 های اجتماعی اینترنت و تهدیدات آنـ شبكه2ـ4

 سیمای بیهای رایانهـ تهدیدات شبكه2ـ5

 ـ آشنایی با پلیس فتا3

 و وظایف آن ـ پلیس فتا یاپلیس سایبری3ـ1

 ـ امنیت، حفاظت و نگهداری اطالعات4

 ـ امنیت اطالعات و حفظ آن4ـ1   

 ـ حفظ اطالعات مهم 4ـ1ـ1           

 رمز گذاری یهاروشـ 4ـ1ـ2           

 ـ پیشگیری از سرقت اطالعات4ـ1ـ3           

 ـ تهیه نسخه پشتیبان4ـ1ـ4           

 ـ اصول حفظ امنیت اطالعات4ـ2   

 ـ تشخیص هویت از طریق کارت هوشمند4ـ2ـ1           

 تشخیص هویت از نوع زیست سنجی ـ4ـ2ـ2           

 های کامپیوتری و مقابله باآنهاـ ویروس4ـ3   

 ـ تعریف ویروس4ـ3ـ1          

 و تبلیغ افزارها( های تروا، جاسوس افزارها)کرم های اینترنتی، اسبافزارهای مخرب ـ انواع نرم4ـ3ـ2          

 ها )ضدویروس( و نحوه عملكرد آنهایابـ ویروس4ـ3ـ3         
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 ریاست جمهوری
 

 تعالیبسمه 

 ی اجرایی کشورهادستگاهبخشنامه به کلیه 

به منظور برقراری ارتباط بهینه بین مردم و دولت و افزایش آگاهی و نهادینه کردن پاسخگویی مدیران در حیطه 

به شرح جدول زیر « (ارتباط مردم و دولت )سامد مرتبط با سامانه ی آموزشیهادورهت خود، مجموعه مسئولی

پایه و  ، ویژه مدیرانی آموزشی بهبود مدیریتهادورهدر قالب  هادورهطراحی و برای اجرا ابالغ می گردد. این 

ی اجرایی موظفند پس از طرح در کمیته راهبردی آموزشی نسبت به هادستگاهمیانی مصوب تلقی شده و 

 و اجرای آن اقدام نمایند.  ریزیبرنامه

 مدت زمان آموزش عنوان ردیف

 ساعت  4 ابعاد حكمرانی علوی و پاسخگویی در اسالم  1

 ساعت 4 ی سامدالكترونیك آشنایی با سامانه 2

 ساعت  8 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی 3

ی فوق  الذکر به صورت استاندارد توسط مرکز آموزشی مدیرت دولتی تهیه و تدوین هادورهـ محتوی آموزشی 

رای ی اجرایی و مراکز و موسسات مجری آموزش کارکنان موظف به استفاده از آنها در اجهادستگاهخواهد شد 

 می باشند.  ی آموزشیهادوره

را راساً توسط واحد آموزش خود یا از طریق مرکز آموزش  ی آموزشیهادورهی اجرایی می توانند هادستگاهـ 

 تعیین صالحیت مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش  استانداری ها و همچنین مراکز و موسسات آموزشی

 شده برگزار نمایند. 

توانند مدیریت دولتی تعیین و افرادی می توسط مرکز آموزش هاآموزشاین دسته از  حرفه ای مدرسین ـ صالحیت

 صالحیت از سوی مرکز یاد شده باشند.  دارای گواهینامه اشتغال یابند که هادورهبه امر تدریس در این 

ی اجرایی انجام خواهد شد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی هادستگاهکه از سوی  ـ عالوه بر ارزشیابی

نظارت خواهند  هادورهت اجرای نی و توسعه منابع انسانی استانداری ها بر کیفیارییس جمهور و معاونت پشتیب

 داشت. 

 لطف اهلل فروزنده دهكردی

 

40573/200شماره:   
05/08/1389اتریخ:   

 معاون توسعه مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور
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 «آموزشی مشخصات پودمان»

 نوع آموزش: مدیریت ـ الزامی   عنوان دوره آموزشی: ابعاد حكمرانی علوی و پاسخگویی در اسالم
 حكمرانی علوی و پاسخگویی در اسالم   هایویژگیهدف کلی دوره: آشنایی مدیران با خصوصیات و 

 آموزشی:  هایسرفصل
 ـ حقوق متقابل مردم و حكومت صالح )بر مبنای منابع دینی( 

 ـ عناصر عینی مردم ساالری دینی 
 ـ نهادهای نظارتی و کنترلی قدرت از ناحیه مردم در مردم ساالری دینی 

 ـ مشروعیت نظام سیاسی و مردم  
 )از دیدگاه نهج البالغه(  در خدمات عمومیمدیریت اخالقی 

 منبع آموزشی: درسنامه ابعاد حكمرانی علوی و پاسخگویی در اسالم انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
 :  شرایط مدرسین

 ز آموزش مدیریت دولتی حرفه ای از مرک صالحیت بودن گواهینامه ـ دارا
 شیوه اجرای دوره : حضوری یا غیرحضوری  دوره : کلیه مدیران سطوح پایه و میانی  کنندگانشرکت

 : آزمون کتبی پایان دوره  نوع ارزشیابی ساعت 4مدت زمان دوره : 

 

 ـ الزامی   نوع آموزش: بهبود مدیریت تباط مردم و دولتالكترونیكی ار عنوان دوره آموزشی: آشنایی با سامانه
 و ضرورت و اهمیت پاسخگویی اداری در دولت جمهوری اسالمی    و کارکردهای سامد هدف کلی دوره: آشنایی مدیران با فلسفه، فناوری

 آموزشی:  هایسرفصل
 از دیدگاه اسالم  ـ پاسخگویی مردمی

 ـ ضرورت پاسخگویی مردمی با توجه به اهداف چهارگانه دولت 
 الكترونیكی و کارکردهای آن در نظارت و ارزیابی عملكرد فردی و سازمانی  ـ سامانه

  سامد ـ معرفی و آشنایی با سامانه
 الكترونیكی ارتباط مردم و دولت انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی  سامانه منبع آموزشی: درسنامه آشنایی با

 :  شرایط مدرسین
 حرفه ای از مرکز آموزش مدیریت دولتی  صالحیت بودن گواهینامه ـ دارا

 شیوه اجرای دوره : حضوری یا غیرحضوری  ایه و میانی دوره : کلیه مدیران سطوح پ کنندگانشرکت
 : آزمون کتبی پایان دوره  نوع ارزشیابی ساعت 4مدت زمان دوره : 

 

 ـ الزامی   نوع آموزش: بهبود مدیریت عنوان دوره: نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی
 ن با مفاهیم و اهمیت نظارت )به ویژه نظارت همگانی( و مفاهیم سرمایه اجتماعی    هدف کلی دوره: آشنایی مدیرا

 آموزشی:  هایسرفصل
 ـ مفهوم نظارت و سازوکار آن

 ـ سطوح نظارت )فردی ـ همگانی ـ سازمانی( 
 ـ مبانی نظارت همگانی )دینی /قانونی ـ فلسفه سیاسی ـ نظاری( 

 تقویت عوامل(  یهاروشـ سرمایه اجتماعی )مفاهیم اساسی و 
 ـ سرمایه اجتماعی و نظارت  

 منبع آموزشی: درسنامه نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی 
 :  شرایط مدرسین

 دولتی  حرفه ای از مرکز آموزش مدیریت صالحیت بودن گواهینامهـ دارا 
 شیوه اجرای دوره : حضوری یا غیرحضوری  دوره : کلیه مدیران پایه و میانی  کنندگانشرکت

 : آزمون کتبی پایان دوره  نوع ارزشیابی ساعت 8مدت زمان دوره : 
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 ریاست جمهوری 
 

 بسمه تعالی

 ی اجرایی کشورهادستگاهبخشنامه به کلیه 

و برخی قوانین مالی و  جاری خصــوصــاً قوانین مرجعی چون قانون مدیریت خدمات کشــوری قوانین و مقررات

شور به عنوان راهنمای عمل مدیران در  سباتی ک ست مفاد این قوانین  ادارینظاممحا شنایی و کارب شور بوده و آ ک

سط آنان می ستقرار بهینه قوانین و در تو ساز ا ستر سبب به  ادارینظامنتیجه ایجاد تحول در تواند ب گردد. به همین 

منظور آشــنایی مدیران با این قوانین مرجع در این مرحله دو دســته دوره آموزشــی تحت عناوین آشــنایی با قانون 

شوری صورت ک مدیریت خدمات ک سباتی به  شنایی با قوانین و مقررات مالی و محا شرح جداول و آ اربردی به 

، برای مدیران مصوب و الزامی های آموزشیگردد. این دورهیک و دو طراحی و تدوین شده جهت اجرا ابالغ می

های آموزشی ساالنه ریزیهای راهبری آموزش در برنامهی اجرایی موظفند از طریق کمیتههادستگاهتلقی شده و 

 برای کلیه مدیران خود اجرا نمایند.بینی و خود پیش

 جدول شماره یک: دوره آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

 جامعه هدف عنوان دوره ردیف
میزان 

 ساعت

نوع 

 دوره

 الزامی 8 کلیه مدیران سطوح عالی و میانی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 1

 الزامی 12 کلیه مدیران سطح پایه آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 2

 قوانین و مقررات مالی و محاسباتی های آموزشیجدول شماره دو ـ دوره

 عنوان دوره ردیف
میزان 

 ساعت

 سطوح مدیران

 عالی میانی عملیاتی

 - * * 6 کشور آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی 1

 * - - 4 کشور آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی 2

 * * * 4 آشنایی با قانون مجازات اسالمی فصل تعدیات مأموران دولت 3

4 
و قانون الحاق  رات مالی دولتآشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقر

 مواد با آن
4 - - * 

5 
قانون الحاق  آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 مواد
6 * * - 

 - - * 4 آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی 6

 - * * 6 گذاری مناقصاتقانون 7

 * - - 4 انون برگزاری مناقصاتق 8

9 
( و قانون 51اسفند  10آشنایی با قانون برنامه و بودجه )مصوب 

 1389 بودجه
4 - * * 

25900/200شماره:   
18/5/1389اتریخ:  رماهی انسانی رییس جمهورمعاون توسعه مدرییت و س    
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شی دوره ست. های فوقـــــ محتوی آموز شده ا شرده تهیه و تدوین  ستاندارد و در قالب لوح ف صورت ا الذکر به 

ستگاه سهاد س ستفاده از آنها در اجرای دورهی اجرایی و مراکز و مؤ های ات مجری آموزش کارکنان موظف به ا

 باشند.می آموزشی

ــــ  را رأســاً توســط واحدهای آموزش خود یا از طریق مرکز  های آموزشــیتوانند دورهی اجرایی میهادســتگاهـ

ــتانداریآموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش  ــی تأیید و پژوهش اس ــات آموزش ــس ها و همچنین مراکز و مؤس

 شده در حوزه اداری و مالی برگزار نمایند. صالحیت

ــالحیت ــینحرفه ــــــ ص ــته از  ای مدرس ــط مرکز آموزش مدیریت دولتی تعی هاآموزشاین دس ن و افرادی یتوس

 صالحیت از سوی مرکز یاد شده باشند. ها اشتغال یابند که دارای گواهینامهه امر تدریس در این دورهتوانند بمی

ی اجرایی انجام خواهد شد معاونت توسعه مدریت و سرمایه انسانی هادستگاهکه از سوی  ــــ عالوه بر ارزشیابی

ــتیبانی و ــتانداری رییس جمهور و معاونت پش ــانی اس ــعه منابع انس ها نظارت خواهند ها بر کیفیت اجرای دورهتوس

 داشت.

 

 اله فروزنده دهكردیلطف                                   
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 ریاست جمهوری

کشور رزییربانمهسازمان مدرییت و   
 

 بسمه تعالی

 ی مشمول قانونهادستگاهبخشنامه به تمامی 

 گ پرداخت کارکنان دولتنظام هماهن

 

               کارکنان دولت،  یآموزش نظام جدید 28/12/1380مورخ  22554/105بخشنامه شماره ج /1/2بند  یدر اجرا

کارشناس و کاردان امور  ،حسابرس ،بازرس ،حسابیذ ،حسابدار)شامل  یرشته شغل 11تعداد  های آموزشیدوره

 یاز مشاغل مشترک ادار ی(کارشناس و کاردان حقوق ،نشیمسئول گز ،عمومیروابطرشناس و کاردان کا ی،ادار

            کردن اطالعات و  نو روزآمد یمشترک ادار مشاغلدر شاغالن  یو توسعه دانش و توانمند جادیبا هدف ا

توانند با در نظر گرفتن موارد یم ییاجرا یهاتگاهدس. گرددیابالغ م وستیآنان به شرح مشخصات پ یهاییتوانا

 .ندیها اقدام نمادوره یو اجرا ریزیبرنامهنسبت به  ریز
 یسنج ازیبر ن یمبتن دیبا ییاجرا یهادستگاهشده و  یبخش نامه مصوب تلق نیمندرج در ا یهاآموزش -1

 تیریسازمان مد 20/01/1385مورخ  6326/1803مفاد بخشنامه شماره  براساس نیبه عمل آمده از شاغل

 ها اقدام کنند.دوره یو اجرا ریزیبرنامهکشور جهت  یزیرو برنامه
 یهاآموزشدر زمره  ی(،شغل)نیازسنجی شغل  لیبر تحل یمبتن یازسنجین جیبه نتا تیبا عنا هاآموزش نیا -2

 فرد لیتحل یمجموعه که بر مبنا نیا یهاآموزشآن دسته از  دیبا ییاجرا یهادستگاهبوده و  یالزام

و  ریزیبرنامهرا طبق ضوابط و مقررات  دهندیم صیتشخ یضرور نفعانیذ یبرا ی(فرد یسنج ازین)

 .دیاجرا نما
های ی اجرایی بنا به ضرورت و ماهیت فعالیت در هر دستگاه بخواهند دورههادستگاهدر صورتی که  -3

و  ریزیبرنامههای شغلی موضوع این بخشنامه های مذکور برای رشتهرا غیر از دوره دیگری آموزشی

های مذکور را به تایید دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی اجرا نمایند باید قبل از اجرا محتوای دوره

 کشور برسانند. ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 
های آموزش و پژوهش سازمان و مدیریت ریزیبرنامهمؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و  -4

، مراکز آموزش جهاد دانشگاهی، سازمان مدیریت صنعتی هااستان ریزیبرنامهمدیریت و 

استان(،  ریزیبرنامهپس از تایید مدیریت و  هااستانهای سازمان مدیریت صنعتی در )نمایندگی

های آموزشی دولتی و سایر مراکز و موسسههای آموزش عالی دولتی و غیر، مراکز و مؤسسههادانشگاه

47861/1803شماره:   
24/03/1385اتریخ:   

پیوست: دارد                          

 معاونت توسعه مدرییت و سرماهی انسانی 
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رسیده باشد  ریزیبرنامهبه تأیید سازمان مدیریت و  هاآموزشآنان در قلمرو این دسته از  که صالحیت

و اجرای  ریزیبرنامهی اجرایی مجاز به هادستگاهبا رعایت ضوابط و مقررات و در صورت درخواست 

ی اجرایی صرفاً مجاز به برگزاری هادستگاهباشند. مراکز آموزش بخشنامه میهای مندرج در این دوره

 باشند.های موضوع این بخشنامه برای کارکنان خود میدوره
 نشیگز با هیأت عالی نشیگز یمربوط به رشته شغل یآموزش یهادوره ریزیبرنامهاجرا و  تیمسئول -5

 باشد.یم
ها دوره یبر اجرا ،هااستان ریزیبرنامهو  تیریمد یهاسازمانکشور و  یزیرو برنامه تیریمد سازمان -6

 نیبا مقررات و ضوابط مندرج در ا رینظارت خواهند داشت و در صورت مشاهده هرگونه موارد مغا

از  یریلوگج ایح و اقدامات الزم در جهت اصال ،مقررات مرتبط با نظام آموزش ریسا ایبخشنامه و 

 ها را معمول خواهند داشت.دوره یاجرا
باشد که به محض یدر دست اقدام م یمشاغل مشترک ادار ریسا ازیمورد ن یآموزش یهادوره یطراح -7

 ییاجرا یهادستگاهاعالم نشده است  هادوره نیکه ا یاجرا ابالغ خواهد شد تا زمان یآماده شدن برا

 ت ورزند.درسازمان مبا دییپس از تا های دورهو اجرا یرأسا نسبت به طراح ندنتوایم
 

 یانیدار یعل محمد
 یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد معاونت
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 های شغلی رشته های آموزشیدوره
 حسابدار، ذیحساب، حسابرس

 

 

 

 

 «10کد »
 

 کارکنان دولت موزشج نظام آ/1/2موضوع بند 
 

 

 

 

 

 

 

 ۴7861/180۳های ابالغ شده بخشنامه شماره های بازنگری شده که جایگزین دورهدوره»

 «گرددمی 2۴/0۳/1۳85مورخ 

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

 معاون راهبردی منابع انسانی
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 «رشته شغلی حسابدار، ذیحساب، حسابرس های آموزشیفهرست دوره»
میزان  عنوان پست عنوان دوره آموزشی

ساعت 

 دوره

کد 

 دوره

 1/10 12 حسابدار، حسابرس، ذیحساب آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن

 2/10 4 حسابدار، حسابرس، ذیحساب معامالت دولتیقانون منع مداخله کارکنان دولت در 

 3/10 8 حسابدار، حسابرس، ذیحساب ایسرمایه هایدارائیتملک  وبودجه درخصوص اعتباراتقانون برنامه

 4/10 16 حسابدار، حسابرس، ذیحساب قانون مدنی

 5/10 8 حسابدار، حسابرس، ذیحساب دولتی یهاشرکتقوانین مالی 

 6/10 30 حسابدار، حسابرس، ذیحساب حسابرسی دولتی

 7/10 20 حسابدار، حسابرس، ذیحساب آشنایی با قانون محاسبات عمومی

 8/10 16 حسابدار، حسابرس، ذیحساب درآمدها و انواع آن

 9/10 32 حسابحسابدار، حسابرس، ذی ( و کاربرد آن در امور مالیMISاطالعاتی مدیریت ) یهاسیستم

 10/10 6 حسابدار، حسابرس، ذیحساب آنها در حسابداری صنعتی بندیطبقههزینه و 

 11/10 24 حسابدار، حسابرس، ذیحساب (1حسابرسی )

 12/10 24 حسابدار، حسابرس، ذیحساب (2حسابرسی )

 13/10 34 حسابدار، حسابرس، ذیحساب حسابرسی مالیاتی

 14/10 24 حسابدار، حسابرس، ذیحساب رسی عملیاتیمصاحبه در حساب

 15/10 24 حسابدار، حسابرس، ذیحساب حسابداری مالیاتی

 16/10 12 حسابدار، حسابرس، ذیحساب قانون تجارت

 17/10 8 حسابدار، حسابرس، ذیحساب مراحل تهیه و تنظیم بودجه

 18/10 24 حسابدار، حسابرس، ذیحساب اصول حسابداری

 19/10 6 حسابدار، حسابرس، ذیحساب کار در حسابداری صنعتی یابیهزینهبا آشنایی 

 20/10 6 حسابدار، حسابرس، ذیحساب ای در حسابداری صنعتیمرحله یابیهزینهآشنایی با 

 21/10 6 حسابدار، حسابرس، ذیحساب آشنایی با نقطه سر به سر در حسابداری صنعتی

 22/10 12 حسابدار، حسابرس، ذیحساب هزینه حسابداری دولتی اعتبارات

 23/10 12 حسابدار، حسابرس، ذیحساب ایسرمایه هایدارائیتملک  حسابداری دولتی اعتبارات

 24/10 6 حسابدار، حسابرس، ذیحساب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

 25/10 8 بدار، حسابرس، ذیحسابحسا قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

 26/10 30 حسابدار، حسابرس، ذیحساب حسابداری دولتی

 27/10 6 حسابدار، حسابرس، ذیحساب اسنادی مقررات اعتبارات

 28/10 8 حسابدار، حسابرس، ذیحساب هادانشگاهآئین نامه مالی و معامالتی 

 29/10 6 سابدار، حسابرس، ذیحسابح قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

 30/10 6 حسابدار، حسابرس، ذیحساب قانون تجمیع عوارض

 31/10 8 حسابدار، حسابرس، ذیحساب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 32/10 12 حسابدار، حسابرس، ذیحساب محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

 33/10 8 حسابدار، حسابرس، ذیحساب (1و پیش بینی ) ریزیبرنامه، ریزیدجهبوتلفیق 

 34/10 8 حسابدار، حسابرس، ذیحساب (2و پیش بینی شناور ) ریزیبودجه
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میزان  عنوان پست عنوان دوره آموزشی

ساعت 

 دوره

کد 

 دوره

 35/10 16 حسابدار، حسابرس، ذیحساب (3حسابداری مدیریت استراتژیک )

 36/10 8 حسابدار، حسابرس، ذیحساب ریزیبودجهکاربرد اطالعات عملكردی در نظام 

 37/10 16 حسابدار، حسابرس، ذیحساب حسابداری پروژه

 38/10 12 حسابدار، حسابرس، ذیحساب عملیاتی ریزیبودجه

 39/10 12 حسابدار، حسابرس، ذیحساب کل کشور یسازمان بازرس نیبا قوان ییشناآ

 40/10 16 حسابدار، حسابرس، ذیحساب قانون مالیات بر ارزش افزوده

 41/10 8 حسابدار، حسابرس، ذیحساب تنظیم قراردادها

 42/10 16 حسابدار، حسابرس، ذیحساب مستقیم هایمالیاتقانون 
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 2/10کد دوره:  عنوان دوره: قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی

در پایان دوره قادرند محدودیت کارکنان دولت در موارد شرکت در معامالت دولتی و قوانین مربوط به منع اخذ پورسانت  فراگیرانهدف دوره: 

 را در معامالت دولتی بیان نمایند.

 قانون منع اخذ پورسانت در معامالت دولت -متن قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی آموزشی: هایسرفصل

 ساعت 4مان دوره: مدت ز

 

 

 3/10کد دوره:  ایسرمایه هایدارائیتملک  عنوان دوره: قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات

 ضیح دهند.ای و انجام عملیات حسابداری مربوط را توسرمایه هایدارائی فراگیران در پایان دوره قادرند حساب اعتباراتهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

و نظارت  ریزیبرنامههای صادره از سوی معاونت بخشنامه -پیمان شرایط عمومی -ی اجراییهادستگاهتبادل موافقت نامه بین  -تعاریف و مفاهیم

 عمرانی هایفعالیتراهبردی رئیس جمهور در خصوص 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 

 

 4/10کد دوره:  قانون مدنیعنوان دوره: 

 فراگیران در پایان دوره قادرند اقسام عقود معامالت، شرایط انجام معامله و الزامات مترتب بر آن را بیان نمایند.هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

اثر  -3رایط اساسی برای صحت معامله ش -2اقسام عقود و معامالت ) عقود الزم، خیاری و غیره(  -1بخش عقود و قراردادها در متن قانون مدنی 

الزامات حاصله در  -6الزامات حاصله در نتیجه شبه عقد  -5خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات  -4معامالت نسبت به متعاقدین و اشخاص ثالث 

بیع و ثمن، ضمان  -( آثار بیع )مالكیتبیع )احكام بیع، طرفین معامله بیع -8اقسام شرط و احكام شرط و سقوط تعهدات  -7نتیجه جرم یا شبه جرم 

 معارضه، اجاره، شرکت، ودیعه، قرض، وکالت، ضمان عقدی، حواله، صلح، رهن، وثیقه -9درک، تادیه ثمن(، خیارات و احكام، بیع شرط و احكام 

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 1/10ره: کد دو عنوان دوره: آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدز آن

و نحوه کار  هادستگاهفراگیران در پایان دوره قادرند جایگاه دیوان محاسبات در قوانین مالی و محاسباتی کشور و رابطه آن با سایر هدف دوره: 

 مستشاری دیوان محاسبات را توضیح دهند. هایهیآت

 سر فصلهای آموزشی:

 -مستشاری دیوان محاسبات هایهیآتنحوه کار  -ساختار تشكیالتی دیوان محاسبات -وظایف و اختیارات -هدف از تشكیل دیوان محاسبات کشور

 و سایر مقررات متفرقه و اصالحات قانون 39دستورالعمل تبصره ماده 

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 5/10کد دوره:  دولتی یهاشرکتعنوان دوره: قوانین مالی 

دولتی، احكام مربوط، ساختار و نحوه پرداخت سود سهام، نحوه پرداخت  یهاشرکتراگیران در پایان دوره قادرند مبانی تشكیل فهدف دوره: 
 مالیات و غیره را بیان نمایند.

 دولتی یهاشرکتساختار مالی  -دولتی یهاشرکتمبانی قانونی و نظری تشكیل آموزشی: هایسرفصل

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 

 

 6/10کد دوره:  عنوان دوره: حسابرسی دولتی

 قوانین و مقررات مالی و محاسبات کشور.. براساسبا مباحث نظری و عملی حسابرسی دولتی  کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

های کنترل -ویژگی نظارت و کنترل مطلوب -موازین و استانداردهای حسابرسی دولتی -حسابرسی دولتی یهاروشانواع  -نقش و اهداف حسابرسی

های داخلی، تعریف اهداف و کنترل -ها(، تخصیص اعتبارات تعهدات و هزینههای حسابرسی بر اموال )اعتباراتکنترل -حسابداری و حسابرسی

های شواهد و مدارک و تكنیک -های داخلیه کنتزلبهین یهاروش -ارزیابی آن یهاروشهای داخلی و اصول کنترل -استقرار کنترل داخلی

 نحوه تهیه و تنظیم گزارش حسابرسی دولتی -حسابرسی دولتی

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 

 

 7/10کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با قانون محاسبات عمومی

 را توضیح دهند. ی قانون محاسبات عمومیفراگیران در پایان دوره قادرند تعاریف و مفاهیم نظرهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 فصل اول: تعاریف

 فصل دوم: اجرای بودجه

 درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار -

 ها و سایر پرداختهاهزینه -

 معامالت دولتی -

 فصل سوم: نظارت مالی
 فصل چهارم: تنظیم حساب و تفریغ بودجه

 یفصل پنجم: اموال دولت
 فصل ششم: مقررات متفرقه

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 

 

 8/10کد دوره:  درآمدها و انواع آنعنوان دوره: 

 خواهند بود انواع درآمدها و نحوه تمرکز آنها، منابع تأمین و تخصیص را توضیح دهند.فراگیران در پایان دوره قادرهدف دوره: 

آشنایی با سایر  -خزانه هایحسابآشنایی با انواع درآمدها و نحوه تمرکز آنها در  -أمین اعتباردرآمدها و سایر منابع ت آموزشی: هایسرفصل

غیردولتی موضوع  چگونگی انجام حسابرسی و اسناد هزینه نهادها و مؤسسات عمومی -هاها و سایر پرداختهزینه -منابع اعتبار و نحوه تحقق آنها

چگونگی فروش اموال از طریق  -چگونگی انجام معامالت دولتی از طریق مناقصه -تعریف معامالت دولتی -ت دولتیمعامال -72ماده  5تبصره 

 مزایده

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 9/10کد دوره:  ( و کاربرد آن در امور مالیMISاطالعاتی مدیریت ) یهاسیستمعنوان دوره: 

تر بر نحوه پیشرفت امور در سازمان و اطالعاتی مدیریت جهت اعمال کنترل و نظارت دقیق یهاتمسیسبا  کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 

 اطالعاتی یهاسیستمکمک به مدیران جهت اتخاذ 

 -های مورد نیاز نرم افزارنوع سخت افزار و حافظه -اطالعاتی یهاسیستمای بر استفاده از کامپیوتر در طراحی مقدمه آموزشی: هایسرفصل

کامپیوتر  -طراحی سیستم مكانیزه مالی -استفاده از سیستم کدگذاری، انواع کدگذاری سرعت و دقت در تهیه گزارش مالی -های اطالع رسانیشبكه

توسعه سیستم  -سیكل پردازش اطالعات -وظایف سیستم اطالعاتی مالی -هاچگونگی پردازش داده -گیریتصمیمنقش اطالعات در  -و سیستم مالی

 -نمودار نمایش سیستم -هاکاهش هزینه -اصالح سیستم کنترل داخلی -اصالح و کیفیت اطالعات مالی -ماهیت توسعه سیستم مالی -ی در سازمانمال

 -اطالعاتی یهاسیستمها و کاربرد آن در های درآمد و هزینهچرخه -رسم فلوچارت نمودار سازمانی -طراحی فلوچارت -نمودارهای فلوچارتی

 -ارزیابی سیستم -اجرای سیستم -مفاهیم طراحی -طراحی سیستم -تجزیه و تحلیل سیستم -اهداف سیستم -مفاهیم توسعه سیستم -یستمتوسعه س

 اطالعاتی( هایبانکجایگزین کردن سیستم طراحی یک سیستم مالی با استفاده از نرم افزارها )صفحات گسترده+  -کنترلی یهاسیستمایجاد 

 ساعت 32مدت زمان دوره: 
 

 
 

 11/10کد دوره:  (1عنوان دوره: حسابرسی )

-و مدارک، استفاده از نحوه نمونه فراگیران در پایان دوره آموزشی با استانداردهای حسابرسی، ارزیابی کنترل داخلی، ماهیت اسنادهدف دوره: 

 شوند.کار حسابرس آشنا می ریزیهبرنامگیری آماری و نحوه 

آشنایی با انواع گزارشات )مالی  -انواع حسابرسان -سیر تكامل حرفه حسابرسی در ایران، جایگاه حسابرسی در سازمان آموزشی: هایسرفصل

مالی و خطرات  هایصورتظیم و فعالیتها(، آشنایی با دوره عمل حسابداری، عوامل محیطی مؤثر بر دوره عمل حسابداری، اشتباهات ممكن در تن

(، تشریح استانداردهای عمومی، گیریگزارش، اجرای عملیات، مالی حسابرسی نشده، استانداردهای حسابرسی )عمومی هایصورتناشی از قبول 

ها، ها، مدارک، برنامهبا پرونده کار حسابرسی، آشنایی ریزیبرنامههای قانونی حسابرس، مراحل ضوابط و موازین حرفه حسابرسی، مسئولیت

حسابرسی، شواهد و مدارک مورد اسناد حسابرسی، نمونه گیری آماری و کاربرد آن در حسابرسی، استانداردهای  هایکاربرگها و انواع پرسشنامه

 گیریگزارش

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 
 

 12/10کد دوره:  (2عنوان دوره: حسابرسی )

سیستم کنترل  -های داخلی را توضیح دهندرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند؛ مراحل مختلف سیستم کنترلاز فراگیران انتظار میدوره: هدف 

 نمایند. داخلی )مالی( را با توجه به فرآیند آن بررسی، ثبت و ارزشیابی

مختلف ثبت سیستم(  یهاروشهای داخلی )درک و ثبت سیستم کنترل -های داخلیرلمراحل مختلف بررسی سیستم کنت آموزشی: هایسرفصل

نحوه تنظیم برنامه و رسیدگی عملیات جهت بررسی میزان  -های داخلیپرسشنامه و کنترل -های داخلیسیستم کنترل ارزشیابی -و نحوه بایگانی آن

های داخلی و مكانیزه مالی بررسی سیستم کنترل -های داخلیجمع بندی نقاط ضعف کنترل -دهای داخلی موجوصحت و تداوم اجرای کنترل

 کار عملی: عملیات فوق برای یک سیستم نمونه )واقعی یا فرضی( انجام شود. )حسابرسی کامپیوتر(

 10/10کد دوره:  آنها در حسابداری صنعتی بندیطبقهعنوان دوره: هزینه و 

 بندی آنها را بیان نمایند.فراگیران در پایان دوره قادرند مفهوم هزینه، مشخصات و اطالعات مربوط به هزینه و طبقههدف دوره: 

 هابندی هزینهطبقه -اطالعات هزینه -نهکاربرد اطالعات مربوط به هزی -مفهوم هزینه آموزشی: هایسرفصل

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 
 

 13/10کد دوره:  عنوان دوره: حسابرسی مالیاتی

های شناخته شده حسابرسی مالیاتی با توجه به دامنه و حجم فعالیت و حدود مدارک در ی با مهارتها، استانداردها، اصول و رویهآشنای هدف دوره: 

 فرایند رسیدگی.

طریقه تعیین  -سایر قراردادها -و مؤسسات پیمانكاری هاشرکتحسابرسی مالیاتی  -حسابرسی مالیاتی -حسابرسی عمومی آموزشی: هایسرفصل

 -حسابرسی ترازنامه –ها( حسابرسی حساب سود و زیان )هزینه -حسابرسی صورتجلسات عملكرد -درآمد مسئول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر

تانداردهای موجود بین اس هایمغایرت -باشندسود درآمدهایی که مشمول مالیات نمی -خارجی و ثبت و نمایندگی آنها در ایران یهاشرکتحسابرسی 

 هاسازمانحسابرسی مالیاتی  -حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی

 ساعت 34مدت زمان دوره: 

 
 

 14/10کد دوره:  عنوان دوره: مصاحبه در حسابرسی عملیاتی

در مورد  گیریتصمیم آشنایی با مصاحبه )اصول و مراحل آن( به منظور کسب اطالعات کلی درباره واحد مورد بررسی به منظورهدف دوره: 

 حسابرسی عملیاتی. هایهدفبرای دستیابی به  ریزیبرنامهپذیرش کار و انجام 

ای در خصوص مصاحبه به عنوان ابزار مهم گردآوری مقدمه -اطالعات در در حسابرسی عملیاتی آوریجمع یهاروش آموزشی: هایسرفصل

انجام  یهاروش -روش مصاحبه یهامحدودیت -فوائد و مزایای مصاحبه -مصاحبه مصاحبه چیست؟ هدف از -اطالعات در حسابرسی عملیاتی

سئوال  یهاروش -فرآیند مصاحبه -انواع مصاحبه )مصاحبه فرد با فرد، مصاحبه گروهی چند نفر با چند نفر، مصاحبه چند نفر با یک نفر( -مصاحبه

ثبت و ضبط  -نحوه شروع مصاحبه -ده، شرایط مصاحبه شونده، محیط محاسبه(محیطی مصاحبه )شرایط مصاحبه کنن هایویژگی -کردن در مصاحبه

فرآیند مصاحبه در حسابرسی عملیاتی )اهمیت مصاحبه، شروع مصاحبه، روش سئوال  -نقش و جایگاه مصاحبه در حسابرسی عملیاتی -مصاحبه

 احبه توسط مصاحبه شونده(مصاحبه، اتمام مصاحبه و ثبت یادداشتها، تأیید صورتجلسه مص بندیزمانکردن، 

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 
 

 15/10کد دوره:  عنوان دوره: مصاحبه در حسابرسی عملیاتی

 مستقیم و نحوه محاسبه آن و مقررات مربوط به تنظیم اظهارنامه مالیاتی را توضیح دهند. هایمالیاتفراگیران در پایان قادرند انواع هدف دوره: 

مالیات بر  -مالیات بر راس -مالیات بر درآمد -مستقیم هایمالیاتمروری بر اصالحیه قانون  -اشخاص مشمول مالیات ی:آموزش هایسرفصل

مالیات بر درآمد  -مالیات بر درآمد مشاغل و تغییرات آن -مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی -مالیات بر درآمد حقوق و نحوه محاسبه آن -دارایی

 اظهارنامه مالیاتی -هامعافیت -جرائم و تشویقات مالیاتی -مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها -آنامالک و نحوه محاسبه 

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 

 

 16/10کد دوره:  عنوان دوره: قانون تجارت

، انواع اسناد و اوراق تجاری و جایگاه هاشرکت ، حخاالت انحالل، ورشكستگی و تصفیههاشرکتفراگیران در پایان دوره قادرند انواع هدف دوره: 

 سهامی و غیر سهامی را توضیح دهند. یهاشرکتمدیران و بازرسان در 

شرکت با مسئولیت  -شرکت سهامی عام و خاص -شرکت تضامنی -هاشرکتانواع  -مبحث اشخاص حقیقی و حقوقی آموزشی: هایسرفصل

العمل کاری و حق -داللی -هاشرکتورشكستگی و تصفیه  -انحالل -تعاونی یهاشرکت -مختلط یهاشرکت -نسبی یهاشرکت -محدود

 -عادی -سهامی )مؤسس یهاشرکتانواع مجامع در  -قرض و سهام( -اوراق -برات -سفته -اسناد و اوراق تجاری )چک -قراردادهای حمل و نقل

 سهامی و غیرسهامی یهاشرکتفوق العاده( مدیران و بازرسان در 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 ساعت 12دت زمان دوره: م

 
 

 17/10کد دوره:  عنوان دوره: مراحل تهیه و تنظیم بودجه

 فراگیران در پایان دوره قادر خواهند بود انواع درآمدها و نحوه تمرکز آنها، منابع تأمین و تخصیص را بیان نمایند.هدف دوره: 

 نظارت بر اجرای بودجه -اجرای بودجه -تصویب بودجه -یشنهاد بودجهتهیه و تنظیم و پ -آشنایی با بخشنامه بودجهآموزشی: هایسرفصل

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 

 

 18/10کد دوره:  عنوان دوره: اصول حسابداری

مالی و چگونگی تهیه  هایفعالیتفراگیران در پایان دوره قادر مفاهیم و تعاریف کلی اصول حسابداری، کاربرد و چگونگی ثبت هدف دوره: 

 مالی و بستن حسابها را توضیح دهند. هایتصور

اصالح  -حسابداری خرید و فروش کاال -مالی در دفاتر هایفعالیتچگونگی ثبت  -اصول حسابداری -کلیات و تعاریف آموزشی: هایسرفصل

تهیه صورت  -د، تنخواه گردانمباحث وجوه نق -مالی و بستن حساب هایصورتتهیه  -کاربرگ و نحوه تنظیم آن -حسابها در پایان دوره مالی

 هاثابت و استهالک هایدارائی -گردش وجود نقد -صورت سود و زیان -مالی: ترازنامه هایصورتتهیه  -بانكی هایمغایرت

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 

 

 19/10کد دوره:  یابی سفارش کار در حسابداری صنعتیعنوان دوره: آشنایی با هزینه

 را بیان نمایند. یابیهزینهران در پایان دوره قادرند روش فراگیهدف دوره: 

 سفارشی یابیهزینهروش  -تاریخی با استاندارد یابیهزینه یهاسیستم آموزشی: هایسرفصل

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 

 

 20/10کد دوره:  ای در حسابداری صنعتیهایی مرحلهعنوان دوره: آشنایی با هزینه

 حسابداری مربوط و چگونگی تهیه گزارش هزینه تولید را بیان نمایند. یهاروش، یابیهزینه هایویژگیو  هاروشیران در پایان دوره قادرند فراگهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

ی مواد دستمزد و سربار هاحسابداری هزینه یهاروش -جریان گردش محصول -از طریق دوایر یابیهزینه -ایمرحله یابیهزینه هایویژگیو  هاروش

 گزارش هزینه تولید -کارخانه

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 

 

 21/10کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با نقطه سر به سر در حسابداری صنعتی

 واقعی و استاندارد را بیان نمایند. یابیهزینهفراگیران در پایان دوره قادرند نقطه سر به سر و مشخصات هدف دوره: 

 استاندارد یابیهزینه -واقعی یابیهزینه -نقطه سر به سر آموزشی: هایرفصلس

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

شیمشخصات دوره آموز  

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 22/10کد دوره:  هزینه عنوان دوره: حسابداری دولتی اعتبارات

 هدف دوره: 

 مستقل درآمد اختصاصی را انجام دهند. هایحسابو  فراگیران در پایان دوره قادرند کلیه عملیات حسابداری مستقل عمومی

 آموزشی: هایسرفصل

مفاهیم وجوه مستقل، حساب مستقل و گروه حساب مستقل  -متداول حسابداری دولتی یهاروش -موازین و استانداردهای حسابداری دولتی -کلیات

و  تقل وجوه بازنشستگان و وظیفه بگیران ثبت عملیات درآمدهای عمومیگروه حساب مس -گروه حساب مستقل دریافتها و پرداختها -ایبودجه

 آشنایی با فرمها، دفاتر و گزارشات -اوراق بهادار -هزینه حساب مستقل سایر منابع اعتبارات -های سازمانیاختصاصی و خانه

 ساعت12مدت زمان دوره: 

 

 

 23/10کد دوره:  ایسرمایه هایدارائیتملک  ولتی اعتباراتعنوان دوره: حسابداری د

 هدف دوره:

 مستقل را انجام دهند. هایحسابفراگیران در پایان دوره قادرند عملیات حسابداری  

 آموزشی: هایسرفصل

حساب مستقل سایر منابع  -آشنایی با فرمها، دفاتر و گزارشات -ایرمایهس هایدارائیتملک  حساب مستقل اعتبارات -حساب مستقل وجوه سپرده

 ای سرمایه هایدارائیاعتبارات تملک 

 ساعت12مدت زمان دوره: 

 

 

 24/10کد دوره:  عنوان دوره: قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

 هدف دوره: 

ی دولتی و هادستگاهمربوط، طرز انتشار و بازپرداخت و باز خرید و تعهدات  فراگیران در پایان دوره قادرند مفاهیم و تعاریف کلی، مشخصات

 خصوصی انواع اوراق مشارکت را توضیح دهند.

 آموزشی: هایسرفصل

 متن قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

  

 

 25/10کد دوره:  عنوان دوره: قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

 هدف دوره: 

 بیان نمایند.فراگیران در پایان دوره قادرند تعاریف و مفاهیم کلی مشخصات و میزان، نحوه بازپرداخت و بازخرید و ... انواع اوراق قرضه و خزانه را 

  آموزشی: هایسرفصل

 ق قرضهآئین نامه اجرایی قانون اسناد خزانه و اورا -متن قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 

 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 26/10کد دوره:  عنوان دوره: حسابداری دولتی

 فراگیران در پایان دوره آموزشی قادرند:هدف دوره: 

دولتی بر مبنای آن را تشریح  یهاسازماندولتی و قوانین و مقررات ناظر بر آن و همچنین سیستم کنترل مالی  یهاسازمانسیستم حسابداری  -

 دولتی را بررسی نمایند. نحوه و طرز تنظیم حسابها و تهیه گزارشهای نهایی را توضیح دهند. یهاسازمانیند. عملیات حسابداری در نما

 آموزشی: هایسرفصل

حسابداری )دفتر  و اختصاصی، دفاتر و اسناد عمومی هایحسابدولتی،  هایحساباصول کلی حسابداری دولتی، خصوصیات حسابداری دولتی، 

ای، ارتباط بودجه و حسابداری، حسابداری درآمدهای پیش بینی شده، درآمدهای تحقق یافته(، بودجه هایحساب، دفتر اموال(، درآمد، دفتر اعتبارات

گردیده و از مؤدیان مطالبه شده، اقالم  قابل وصول، اصالح حساب درآمدهائی که تعیین و مشخص هایمالیاتمورد استفاده برای ثبت  هایحساب

حسابداری ذیحسابها، ماهیت  هایفعالیتها و اقالم پرداختی صندوق، بستن حسابها، دریافتی صندوق )وصول انواع درآمدها(، حسابداری هزینه

ها و عملیات حسابداری آن، تهیه سپردهاختصاصی، حساب حقوق بازنشستگان و موظفین، انواع  هایحسابهای عمومی، طرز تنظیم درآمدها و هزینه

 تهیه گزارشهای نهائی در پایان سال مالی -انواع گزارشها، نحوه بستن حسابها در پایان سال مالی

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 

 

 27/10کد دوره:  اسنادی عنوان دوره: مقررات اعتبارات

و آئین نامه مربوط، موضوعات گشایش اعتبار و ورود کاال به  قانون محاسبات عمومی 62ماده  براساسدرند فراگیران در پایان دوره قاهدف دوره: 

 کشور را بیان نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل

اسنادی )مواد مطروح موضوعات  اعتباراتو آئین نامه مربوط به آن و کلیه اسناد و مدارک و اصطالحات مربوط به  قانون محاسبات عمومی 62ماده 

 گشایش اعتبار و ورود کاال به کشور(

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 

 

 28/10کد دوره:  هادانشگاهعنوان دوره: آئین نامه مالی و معامالتی 

 را بیان نمایند. و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاهتی در ارتباط با فراگیران در پایان دوره قادرند کاربرد مفاهیم و اصطالحات مالی و معامالهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 -الی پزشكیو مؤسسات آموزش ع هادانشگاهآئین نامه مالی و معامالتی  -غیر پزشكی و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاهآئین نامه مالی و معامالتی 

آئین نامه مالی و معامالتی  83بررسی تحلیلی ماده  -و مؤسسات آموزش عالی غیر پزشكی هادانشگاهآئین نامه مالی و معامالتی  50بررسی تحلیلی ماده 

 و مؤسسات آموزش عالی پزشكی. هادانشگاه

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 

 

 29/10کد دوره:  عنوان دوره: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

 فراگیران در پایان دوره قادرند قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و کاربرد آن را بیان نمایند.هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 متن قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با توجه به اصالحات به عمل آمده.

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 30/10کد دوره:  ع عوارضعنوان دوره: قانون تجمی

 فراگیران در پایان دوره قادرند انواع عوارض و تجمیع آن و چگونگی اقدام در این ارتباط را توضیح دهند.هدف دوره: 

 متن قانون تجمیع عوارض و آئین نامه اجرایی آموزشی: هایسرفصل

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 
 

 31/10کد دوره:  مالی دولت عنوان دوره: قانون تنظیم بخشی از مقررات

 نماید.ی ویژه را بیان میهادستگاهو حقوق و دستمزد در مقررات خاص برای  بندیطبقهفراگیران در پایان دوره قادرند مفاهیم کلی و نظام هدف دوره: 

 های مصوب هیأت وزیران درخصوص برخی از مواد آنآئین نامه -متن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آموزشی: هایسرفصل

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 
 

 32/10کد دوره:  عنوان دوره: محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

یابی بر مبنای فعالیت قیمت كنیک هزینهدر پایان دوره بتوانند در حوزه حسابداری مدیریت از طریق ت کنندگانشرکترود انتظار میهدف دوره: 

با ارزش افزوده و بدون  هایفعالیتتمام شده خدمات دستگاه اجرایی خود را محاسبه نموده و از طریق روش مدیریت بر مبنای فعالیت و شناسایی 

 ها اقدام نمایند.ارزش افزوده نسبت به ارتقای کارآیی و مدیریت بهینه هزینه

 آموزشی: هایسرفصل
 مفاهیم و تعاریف .1

 یابیهزینه یهاروشمعرفی  .2

 یابی و مدیریت بر مبنای فعالیتاصول و مبانی هزینه .3

 یابیهای سنتی هزینهبر مبنای فعالیت و شیوه یابیهزینهتفاوت روش  .4

 یابی بر مبنای فعالیتطراحی و پیاده سازی روش هزینه .5

 هاینهاستفاده از اطالعات قیمت تمام شده بر مدیریت بهینه هز .6

 بكارگیری روش مدیریت بر مبنای فعالیت .7

 و مدیریت بر مبنای فعالیت در مدیریت عملكرد یابیهزینهکاربرد  .8

 اتوماسیون محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده .9

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 

 

 33/10کد دوره:  (1ریزی و پیش بینی )ریزی، برنامهعنوان دوره: تلفیق بودجه

راهبردی  ریزیبرنامههای راهبردی و اولویت بندی اهداف و راهبردها و تلفیق فرآیند نا ساختن کارکنان با نحوه تهیه و تنظیم برنامهآشهدف دوره: 

 و پیش بینی ریزیبودجه

 آموزشی: هایسرفصل
 راهبردی ریزیبرنامهاصول و مبانی  .1

 راهبردی ریزیبرنامهفرآیند  .2

 های راهبردیتهیه و تدوین برنامه .3

 ریزیبودجهنوین  یهاروش .4

 پیش بینی شناور یهاروش .5

 و پیش بینی ریزیبرنامهریزی، تلفیق بودجه .6

 تهیه و تدوین مدل جامع مدیریت عملكرد سازمانی .7

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

آموزشیمشخصات دوره   

 مشخصات دوره آموزشی
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 34/10کد دوره:  (2و پیش بینی شناور ) ریزیبودجهعنوان دوره: 

پیش بینی و پیش  یهاروشو شناخت  ریزیبودجهنوین  یهاروشسنتی و حرکت به سمت  ریزیبودجهی گذر از آشنایی با چگونگهدف دوره: 

 حسابداری مدیریت یهاروشنوین پیش بینی و همچنین شناخت ابزارها و  یهاروشبینی شناور به عنوان 

 آموزشی: هایسرفصل

 سنتی به پیش بینی شناور ریزیبودجهضرورت تغییر نظام  .1

 هاسازمانررسی نقش بودجه در ب .2

 ریزیبودجهسنتی  یهاروشنوین برای گذر از  مدیریتی یهاروشابزارها و  .3

 ریزیبودجهحرکت به سمت اجرای فراسوی  .4

 و ارزیابی عملكرد گذاریهدفنوین  یهاروش .5

 بررسی عوامل اثرگذار در بهبود پیش بینی .6

 پیش بینی یهاروشبررسی  .7

 هاسازمانهای زمانی فعالیت در های زمانی پیش بینی شناور با دورهرهتطبیق دو .8

 آماده سازی و طراحی روش پیش بینی شناور یهاروش .9

 ( و فرآیند پیش بینی شناورABBبر مبنای فعالیت ) ریزیبودجهبرقراری پیوند بین  .10

 راهبردی ریزیبرنامهبرقراری پیوند بین پیش بینی شناور و  .11

 اجرای روش پیش بینی شناور مدیریت و کنترل .12

 برقراری پیوند بین پیش بینی شناور و گزارش دهی مالی .13

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 

 
 35/10کد دوره:  (۳عنوان دوره: حسابداری مدیریت استراتژیک )

لكرد سازمانی و همچنین فراگیران در پایان دوره آموزشی قادرند، ضمن آشنایی با نقش حسابداری مدیریت در مدیریت عمهدف دوره: 

های راهبردی، هزینه و بودجه های تلفیق برنامهحسابداری مدیریت به چالش یهاروشامروزی با استفاده از ابزارها و  یهاسازماندر  ریزیبودجه

 بپردازند.

 آموزشی: هایسرفصل

 امروزی یهاسازماننقش بودجه در  .1

 نوین ریزیبودجهپشتیبانی کننده از  نوین مدیریتی یهاروشابزارها و  .2

 ریزی و پیش بینیریزی، برنامهتلفیق بودجه .3

 پیش بینی شناور .4

 یابی و مدیریت بر مبنای فعالیتطراحی و استقرار روش هزینه .5

 و برنامه راهبردی ایجاد پیوند میان گزارشات مدیریتی .6

 اثربخش زارشات مدیریتیاستفاده از ابزار حسابداری مدیریت برای گ .7

 ایجاد توازن میان استانداردهای حسابداری مالی و حسابداری مدیریت .8

 استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت برای مدیریت مالی بهینه .9

 نقش حسابداری مدیریت در ارتقای عملكرد سازمانی .10

 

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 
 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 36/10کد دوره:  ریزیبودجهطالعات عملكردی در نظام عنوان دوره: کاربرد ا

 هدف دوره: 

های ای و نیز بررسی چالشبودجه آشنایی با نحوه تولید و نمایش اطالعات عملكردی مربوط به نتایج به صورت ساختاریافته و اتصال آن به اعتبارات

  اطالعات گذشته، حال و آینده.عملیاتی در تولید و ارائه  ریزیبودجهاطالعاتی 

 آموزشی: هایسرفصل

 تاریخچه تولید اطالعات عملكردی -1

 تغییر ساختار بودجه به سمت رویكرد مبتنی بر عملكرد -2

 ی اجراییهادستگاهای میان دستگاه متولی بودجه و سایر نحوه مذاکرات بودجه -3

 سازمانی انگیزشی در بهبود کارآیی و اثربخشی هاینظام -4

 وابسته یهاسازمانی اجرایی و هادستگاهای میان اطالعات عملكردی مورد نیاز برای مذاکرات بودجه -5

 های استفاده از اطالعات عملكرد در فرآیند عملكردیمزایا و چالش -6

 مبتنی بر اطالعات عملكردی ریزیبودجه هاینظامطراحی  -7

 عملكردیمبتنی بر اطالعات  ریزیبودجهسازی نظام هپیاد -8

 ریزیبودجه هاینظامنهادینه سازی استفاده از اطالعات عملكردی در  -9

 تجارب سایر کشورها -10

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 

 

 37/10کد دوره:  نوان دوره: حسابداری پروژه

 هدف دوره: 

های کلیدی آن تصویری روشن و و شناسایی حوزهحسابداری پروژه  یهاروشفراگیران در پایان دوره آموزشی قادر خواهند بود تا ضمن آشنایی با 

ها های پروژه را ترسیم نموده و از آن طریق به ارزیابی عملكرد مالی پروژه و در پایان به تحلیل سودآوری و انحراف عملكرد پروژهجامع از هزینه

 بپردازند.

 آموزشی: هایسرفصل

 مفاهیم و تعاریف حسابداری پروژه .1

 سابداری پروژهح یهاروشها و تكنیک .2

 عوامل محیطی موثر بر حسابداری پروژه .3

 های پروژهتهیه تصویر جامع مالی تز هزینه .4

 پروژه ریزیبودجه .5

 تحلیل میزان انحراف عملكرد از پیش بینی در پروژه .6

 تحلیل سودآوری پروژه .7

 تلفیق حسابداری پروژه و حسابداری مالی .8

 کاربرد حسابداری پروژه در تصمیمات مدیریتی .9

 آینده حسابداری پروژه در محیط بین المللی .10

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 
 
 

 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی



 307 ■های آموزشی مشاغل عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 
 

 38/10کد دوره:  ریزی عملیاتیعنوان دوره: بودجه

یی، بر مبنای عملكرد در سازمان و دستگاه اجرا ریزیبودجه، الزامات استقرار ریزیبودجهبا سیر تحول نظام  کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 

 بر مبنای فعالیت یابیهزینههای مربوط به بودجه و فرآیندهای چالش

 آموزشی: هایسرفصل
 در دنیا و ایران ریزیبودجهسیر تحول نظام  -1

 عملیاتی ریزیبودجهدر نظام  ریزیبرنامهنظام  -2

 عملیاتی ریزیبودجهدر نظام  یابیهزینهها و نظام تحلیل هزینه -3

 ریزی عملیاتیجهمدیریت عملكرد در نظام بود -4

 ریزی از شكل سنتی به عملیاتیمدیریت تغییر نظام بودجه -5

 ریزی عملیاتینظام پاسخگویی در نظام بودجه -6

 عملیاتی ریزیبودجهنظام انگیزشی و اختیارات مدیران در نظام  -7

 عملیاتی  ریزیبودجهاتوماسیون  -8

 عملیاتی در ایران ریزیبودجهروند حال و آینده  -9

 عملیاتی در ایران ریزیبودجهنظام  تشریح مدل جامع -10

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 

 

 39/10کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور

 شوند.آشنا می هاگاهدستفراگیران در پایان با سازمان بازرسی کل کشور و جایگاه آن در قوانین مالی و محاسباتی کشور و همچنین ارتباط آن با سایر هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 قانون تشكیل سازمان -

 نظارت و بازرسی عالیشورایدستورالعمل تشكیل  -

 آئین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان -

 آئین بازرسی سازمان -

 دیگر قوانین جاری مرتبط -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 

 
 

 

 40/10ه: کد دور عنوان دوره: قانون مالیات بر ارزش افزوده

 شوند.فراگیران در پایان دوره آموزشی با مفاهیم و قوانین و مقررات حاکم بر مالیات بر ارزش افزوده و نحوه حسابداری آن آشنا میهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 بررسی کلیات و تعاریف قانون مالیات بر ارزش افزوده -

 های جهانسابقه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور -

 سابقه قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران و نحوه و زمان اجرای آن -

 تشریح و تفسیر مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده -

 نحوه محاسبه و مآخذ و نرخ مالیات بر ارزش افزوده -

 مالیاتی بر ارزش افزوده هایمعافیتتشریح  -

 تشریح وظایف و تكالیف مودیان -

 تیفرآیند رسیدگی مالیا -

 حسابداری مالیات بر ارزش افزوده -
 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 41/10کد دوره:  عنوان دوره: تنظیم قراردادها

رود پس از پایان دوره بتوانند؛ انواع قراردادهای اداری و حسابداری را با توجه به شرایط و متون آنها تهیه و از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 تنظیم نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل

 شناخت مفاهیم و تعاریف کلی قراردادها و آشنایی با قرارداد از نظر حقوقی و عرفی -

 ضوابط الزم الرعایه در تنظیم قراردادها -

 قرارداد در قانون مدنی -

 شرایط اساسی برای صحت قراردادها -

 طرفین قرارداد -

 قراردادهای خرید، حمل و نقل، پیمان مدیریت و غیره -

 و مبادله قرارداد، نحوه صدور الحاقیه و اصالحیهنحوه عقد  -

 شرایط اساسی برای صحت قراردادها -

 شكل اسناد و مدارک قرارداد به انضمام نمونه قرارداد -

 مبلغ، مدت و موضوع قرارداد -

 بیمه و ضمانت در قرارداد -

 حوادث قهری و غیر مترقبه در قراردادها -

 آثار قراردادها -

 انحالل قراردادها -

 نمونه قرارداد )عملی(ارائه چند  -

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 

 

 42/10کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور

، جرائم و معافیتها، تشخیص و وصول درآمد و روش هاشرکتفراگیران در پایان دوره قادرند: قوانین مالیات بر حقوق، اجاره، تكلیفی، هدف دوره: 

 ورد عمل را توضیح دهند.حسابداری م

 آموزشی: هایسرفصل

وظایف قانونی و مسئولیت  -مستقیم هایمالیاتطرز تشخیص و محاسبه  -مستقیم )به اختصار( هایمالیاتتعریف مالیات، تاریخچه، انواع مالیات و منابع 

و صاحبان مشاغل مكلف به نگاهداری دفاتر  هاشرکتموارد تشخیص علی الراس درخصوص  -اشخاص حقیقی و حقوقی مكلف به پرداخت مالیات

نحوه تنظیم اظهارنامه  -مالیاتی و نحوه استفاده از آن( هایمعافیتمالیاتی )انواع  هایمعافیت -های قابل قبول و استهالکاتمقررات هزینه -قانونی

آثار قانونی عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر )جرائم  -مالیاتی هایمعافیتمالی و مواعد قانونی تسلیم آنها با رعایت  هایصورتمالیاتی و 

نحوه استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای تشخیص  -موارد و نكات مهم آئین نامه نگهداری دفاتر قانونی و موارد رد دفاتر قانونی -و محرومیتها(

نحوه  -ترتیب حل اختالف بعد از تشخیص مالیات -الفات قبل از تشخیص مالیاتجلوگیری از اخت هایراه -عوامل بروز اختالفات مالیاتی -مالیات

 حل اختالف مالیاتی )شرح مراجع حل اختالف و اختیارات آنها و شرح حقوق قانونی مودیان در مراجع مذکور(

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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ان امور اداریرشته شغلی کارشناس و کارد های آموزشیدوره  

 «11کد »

 کارکنان دولت ج نظام آموزش/1/2موضوع بند 

 

 

های ابالغ شده های بازنگری شده که جایگزین دورهدوره» 

 «گرددمی 2۴/0۳/1۳85مورخ  76582/180۳بخشنامه شماره 

 

 

 

 

 

 

 انی ریاست جمهوریمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انس

 معاون راهبردی منابع انسانی
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 «رشته شغلی کارشناس و کاردان امور اداری های آموزشیفهرست دوره»

 عنوان دوره آموزشی
 عنوان پست

میزان ساعت 

 دوره

 کد دوره

 1/11 12 کلیه پستها سیستم دبیرخانه و بایگانی مكانیزه )اتوماسیون اداری(

 2/11 8 کارکنان ارزشیابی کارکنان عملكرد ارزشیابی

 3/11 16 حقوق مزایا مستقیم هایمالیاتقانون 

 4/11 20 کلیه پستها اصول و مفاهیم سازماندهی

 5/11 20 امور رفاهی اصول بیمه

 6/11 30 پستها کلیه کاربرد آمار در امور اداری

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

 8/11 12 کلیه پستها قانون کار و تأمین اجتماعی

 9/11 12 امور رفاهی های اشخاصبیمه

 10/11 8 بازنشستگی و وظیفه آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه

 11/11 12 کلیه پستها های اداریازی مكاتبات و نوشتهخالصه س

 12/11 24 کلیه پستها نیروی انسانی ریزیبرنامهاصول و مبانی 

 13/11 32 هاروشتشكیالت و  هاروشو  هاسیستم

 14/11 12 کلیه پستها آن گیریاندازهرضایت شغلی و چگونگی 

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

ها و مشاغل، آئین نامه بندیطبقهآشنایی با طرح 

 اجرایی آن هایدستورالعمل
 مشاغل بندیطبقه

34 16/11 

 17/11 12 کلیه پستها قوانین و مقررات استخدامی

 18/11 12 کلیه پستها گزارش نویسی در امور اداری

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

 20/11 30 مشاغل بندیطبقه ارزیابی کار و زمان

 21/11 24 کلیه پستها مبانی مدیریت اسناد

 22/11 20 کلیه پستها تجزیه و تحلیل اداری

 23/11 20 امور آموزش کارکنان اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان ریزیبرنامه

 24/11 6 مشاغل بندیطبقه مشاغل خاص رزشیابیطرح ا

)با توجه به قانون  هاروشقوانین و مقررات تشكیالت و 

 (مدیریت خدمات کشوری
 هاروشتشكیالت و 

6 25/11 

 26/11 12 کلیه پستها آئین نگارش و مكاتبات اداری

 27/11 12 تهاکلیه پس ارتباطات سازمانی
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 1/11کد دوره:  عنوان دوره: سیستم دبیرخانه و بایگانی مكانیزه )اتوماسیون اداری(

 های اداری استفاده نمایند.رود پس از پایان دوره بتوانند: از سیستم اتوماسیون اداری جهت مكاتبات و گردش نامهاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

آشنایی با اصول کار سیستم اتوماسیون اداری: )ثبت  -امكانات و نرم افزارهای دبیرخانه و بایگانی -کاربرد سیستم اتوماسیون اداری -ف سیستمتعری

های وارده و صادره، گردش مكاتبات بصورت مكانیزه، پیگیری مكاتبات و تهیه گزارشات برای کنترل، عملیات دبیرخانه، اطالعات کلیدی نامه

ترسی به سوابق مكاتبات بصورت مكانیزه، ردیابی و پیگیری و کنترل مكاتبات و دستورات بصورت مكانیزه، بازرسی فنی و پیگیری حمل کاال و دس

 غیره(

 بحث آزاد در مورد مشكالت سیستم -

 کار عملی -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 
 2/11کد دوره:  کارکنان عملكرد عنوان دوره: ارزشیابی

 هایویژگیکارکنان را توضیح دهند. معیارها و  رود پس از پایان دوره بتوانند: اصول و مبانی علمی ارزشیابیاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 ی را فراگیرند. کاربرد نتایج ارزشیابی را توضیح دهند. ارزشیاب هایفرمنظام ارزشیابی کارکنان دولت را تشریح نمایند. نحوه تكمیل 

 آموزشی: هایسرفصل

ارزشیابی پرسنل،  یهاروشکارکنان، تعریف ارزشیابی و ارزشیابی شایستگی کارکنان، اصول و مبانی علمی ارزشیابی کارکنان،  معنا و مفهوم ارزشیابی

نظام ارزشیابی، معیارهای نظام  هایویژگیرزشیابی کارکنان دولت، مبانی علمی  و قانونی طراحی نظام ارزشیابی،مالکها و معیارهای ارزشیابی، طرح ا

ارزشیابی، کاربرد نتایج ارزشیابی، چگونگی  هایفرمارزشیابی کارکنان، خطاهای رایج در ارزشیابی،  یهاروشارزشیابی، منابع ارزشیابی کارکنان، 

 یابیرسیدگی به شكایات ارزش

 دیگر قوانین و مقررات جاری مرتبط -

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 

 

 3/11کد دوره:  مستقیم هایمالیاتعنوان دوره: قانون 

 شوند. فراگیران در پایان دوره آموزشی با قوانین و مقررات مربوط به مالیاتها جهت تعیین حقوق و مزایا آشنا میهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

وظایف قانونی و مسئولیت  -مستقیم هایمالیاتطرز تشخیص و محاسبه  -مستقیم )به اختصار( هایمالیاتف مالیات، تاریخچه، انواع مالیات و منابع تعری

و صاحبان مشاغل مكلف به نگهداری دفاتر  هاشرکتموارد تشخیص علی الراس در خصوص  -اشخاص حقیقی و حقوقی مكلف به پرداخت مالیات

نحوه تنظیم اظهارنامه  -مالیاتی و نحوه استفاده از آن( هایمعافیتمالیاتی )انواع  هایمعافیت -های قابل قبول و استهالکاتمقررات هزینه -نیقانو

د مقرر )جرائم و آثار قانونی عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موع -مالیاتی هایمعافیتمالی مواعد قانونی تسلیم آنها با رعایت  هایصورتمالیاتی و 

نحوه استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای تشخیص  -موارد و نكات مهم آئین نامه نگهداری دفاتر قانونی و موارد رد دفاتر قانونی -محرومیتها(

نحوه  -ز تشخیص مالیاتترتیب حل اختالف بعد ا -جلوگیری از اختالفات قبل از تشخیص مالیات هایراه -عوامل بروز اختالفات مالیاتی -مالیات

 حل اختالف مالیاتی )شرح مراجع حل اختالف و اختیارات آنها و شرح حقوق قانونی مودیانت در مراجع مذکور(

 

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

وره آموزشیمشخصات د  
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 4/11کد دوره:  عنوان دوره: اصول و مفاهیم سازماندهی

نند: اصول سازماندهی، ساختار و الگوهای مختلف سازمانی را تشریح نمایند و آنها را رود پس از پایان دوره بتوااز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 در سازمان بكار گیرند.

 آموزشی: هایسرفصل

ن، مفهوم و ماهیت سازمان، پیوند سازمان و مدیریت، قلمرو سازمان در دنیای امروز، فلسفه وجودی و مشروعیت سازمان، مأموریت و رسالت سازما

رسمی و غیر رسمی،  یهاسازمانهریک، نمودار سازمانی و چگومگی تنظیم آن،  هایویژگیمان چیست؟، تعریف سیستم، انواع سیستم و طراحی ساز

صف و ستاد، سازمان و ارتباطات، انوع ارتباطات در سازمان، ساختار سازمانی، ابعاد ساختار سازمانی، انواع ساختار سازمانی )مبتنی بر  یهاسازمان

 ، مبتنی بر محصول و غیره(، انوع ساختار سازمانی از نظر مینزبرگوظیفه

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 
 5/11کد دوره:  عنوان دوره: اصول بیمه

و خصوصی  رود پس از پایان دوره بتوانند: اصول اساسی و حقوق حاکم بر بیمه را بیان نمایند. شرایط عمومیاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 حاکم بر بیمه و نحوه صدور و پذیرش آن را تشریح کنند و به تفسیر بیمه نامه بپردازند.

 آموزشی: هایسرفصل

بیمه(،  مفهوم بیمه، اهمیت و ضرورت بیمه کارکنان، صندوقهای وجوه بیمه، انواع بیمه : )قوانین و مقررات هریک(، حقوق بیمه )تعریف عقد قرارداد

ر رابطه با بیمه با عقود، مفهوم نسخ، ابطال و کان لم یكن در بیمه، اصول اساسی بیمه: )اصل مشارکت، اصل جبران غرامت، اصل نفع انواع عقد د

وم ای، اصل جانشینی، اصل اتكائی(، عوامل فنی بیمه، مفهوم ریسک در بیمه، انواع ریسک، مفهوم خطر در بیمه، شرایط تشدید خطر در بیمه، مفهبیمه

بیمه و ریسک،  ال و تعاون در بیمه، قاعده نسبی و کاربرد آن در بیمه، تفسیر بیمه نامه: )بیمه گر، بیمه گذار، مدت بیمه : )تولید بیمه، ارزیابی فنیاحتم

 اطالعات و غیره( آوریجمع

 دیگر قوانین و مقررات جاری مرتبط با بیمه کارکنان -

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 

 

 6/11کد دوره:  ربرد آمار در امور اداریعنوان دوره: کا

 ریزیبرنامهآماری و کاربرد هریک را توضیح دهند و در  هامقیاسرود پس از پایان دوره بتوانند: انواع نمودارها و از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 آماری استفاده نمایند. یهاروشنیروی انسانی از 

 آموزشی: هایسرفصل

ها، گرد کردن اعداد، نمودارها: )انواع و های آماری: )تنظیم و جدول بندی دادهر و مشخصات آمار توصیفی و کاربردهای آن، دادهتعریف علم آما

هریک، شاخصهای  هایویژگیای و نسبتی( و ای، رتبهکاربرد هریک(، توزیع فراوانی، زیگما و کاربرد هریک، مقیاس و انواع آن: )اسمی، فاصله

 -ی: )میانگین، نما، میانه(، شاخصهای پراکندگی، دامنه تغییرات، میانگین تغییرات، واریانس، انحراف معیار استاندارد و شیوه تفسیر آنهاگرایش مرکز

برآورد نیروی  یهاروشنیروی انسانی، عرضه و تقاضای نیروی انسانی، آمار پرسنلی،  ریزیبرنامهکاربرد آمار در  -همبستگی، همبستگی گشتاوری

های مختلف امور اداری، انواع نرم افزارهای آماری مربوط به کارکنان، انسانی و منابع اطالعاتی آن، تهیه و تنظیم گزارشات آماری مورد نیاز در زمینه

 آمار کارکنان آوریجمعو وسایل  هاروشو تجزیه و تحلیل آمار کارکنان،  بندیطبقه یهاروش

 

 ساعت12مدت زمان دوره: 

 

 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 7/11کد دوره:  ها(وان دوره: امور رفاهی کارکنان )قوانین، مقررات و دستورالعملعن

های نظام رفاهی مناسب کارکنان را نام ببرند. قوانین، مقررات، آئین نامه هایویژگیرود پس از پایان دوره بتوانند: از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 ضیح دهند.جاری مرتبط با امور رفاهی کارکنان را تو

 آموزشی: هایسرفصل

دولتی،  یهاسازماننیروی انسانی، امور رفاهی در  وریبهرهمعنا و مفهوم امور رفاهی، اهداف رفاه کارکنان، نقش و اهمیت امور رفاهی در بهسازی و 

نظام رفاهی مناسب کارکنان، چگونگی تدوین  هایویژگیتأمین امور رفاهی کارکنان، واحدهای اعتباری و نحوه استفاده از آنها،  یهاروشراهها و 

جاری مرتبط با  هایدستورالعملها و نظام رفاهی کارکنانسایر عوامل مربوط به امور رفاهی )باشگاهها، مهدکودک و ...(، قوانین، مقررات، آئین نامه

 ضوابط اجرایی بودجه سالیانه درخصوص امور رفاهی کارکنان -امور رفاهی کارکنان

 ساعت 12ن دوره: مدت زما

 
 8/11کد دوره:  عنوان دوره: قانون کار و تأمین اجتماعی

فراگیران در پایان دوره آموزشی با قوانین و مقررات حاکم بر قانون کار و تأمین اجتماعی جهت انجام بهینه امور کارکنان آشنا هدف دوره: 

 شوند. می

 آموزشی: هایسرفصل

ن قانون کار، قرارداد و شرایط اساسی انعقاد آن، تعلیق قراردادکار، آموزش و اشتغال، مقررات انضباط کار، خاتمه تعاریف، اصول و مبانی، مشمولی

های کارگری و کارفرمایی، مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار، خدمات رفاهی کارگران، مراجع حل اختالف، حق السعی و قرارداد کار، تشكل

کار، ساعات کار و غیره، مقررات متفرقه، مشمولین قانون  عالیشورایکار، جرائم و مجازات،  عالیشورایمأموریت، مزد، عیدی و پاداش ساالنه، 

ادن اعم تأمین اجتماعی، موارد میزان برداشت حق بیمه اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما، شرایط بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی، از کار افت

ت نقص عضو، نحوه تعیین حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی، درمان و غرامت دستمزد در قانون تأمین اجتماعی، صندوقهای از کلی، جزئی و غرام

دیگر قوانین و مقررات جاری مرتبط با  -بیمه بیكاری -بیمه تأمین اجتماعی و رفاه: )چگونگی تشكیل و اداره آن، ضوابط و مقررات موجود و غیره(

 بیمه کارکنان

 ساعت 12ت زمان دوره: مد

 

 

 9/11کد دوره:  های اشخاصعنوان دوره: بیمه
های اشخاص را توضیح دهند. اصول رود پس از پایان دوره بتوانند: آثار اجتماعی و اقتصادی و مبانی حقوقی بیمهاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 های اجتماعی را توضیح دهند. های بازنشستگی و بیمهاصول و انواع بیمههای درمانی و تكمیلی را بیان کنند. و شرایط حاکم بر بیمه

 آموزشی: هایسرفصل

های اشخاص، اصول قراردادهای های اشخاص، آثار اجتماعی و اقتصادی بیمههای اشخاص، مبانی حقوقی بیمهعلل پیدایش و گسترش و تكامل بیمه

های اشخاص، بیمه عمر، بیمه حوادث و درمانی، بیمه ای، شروط، استثناعات، انواع بیمهبیمهبیمه اشخاص، جدول مشخصات، جدول مشخصات، توافق 

بیمه عمر در صورت  -های عمر، جداول مرگ و میر، بیمه عمر در صورت حیاتگری بیمهبازنشستگی، بیمه عمر، خطر موضوع بیمه، اصول بیمه

های های درمانی، اصول بیمه گری بیمه حادثه و درمانی، بیمهمختلف بیمه هایصورتبیمه، های مختلط، بیمه حادثه درمانی، خطر موضوع بیمه -فوت

های اجتماعی )اهمیت های بازنشستگی )اصول و انواع آن(، بیمهآنها، بیمه هایویژگیهای گروهی، شرایط و حادثه و درمانی مكمل بیمه عمر، بیمه

 و اصول آنها(

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 10/11کد دوره:  وان دوره: آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفهعن

 جاری مرتبط با بازنشستگی و وظیفه آشنا شوند. هایدستورالعملها و رود در پایان دوره با آئین نامهاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

شستگی، انواع بازنشستگی و قوانین مربوط به هر یک، شرایط بازنشستگی استفاده از مرخصی قبل از بازنشستگی، فلسفه نظام بازنشستگی، اهداف بازن

دهی محاسبه حقوق بازنشستگی، برقراری حقوق وظیفه و از کار افتادگی و حقوق وظیفه وارث، موارد قطع حقوق بازنشستگی، نحوه محاسبه و تعیین ب

مربوط به برقراری حقوق  هایدستورالعملمربوط به آن، حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه، فرمها و  هایدستورالعملکسور بازنشستگی و 

قانون اصالح قانون نحوه  بازنشستگی و وظیفه و ...(، قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و آئین نامه اجرایی آن، آیین نامه اجرایی

جاری  هایدستورالعملها و ها، بخشنامهدیگر آئین نامه -بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

دیریت قانون م 13دیگر قوانین و مقررات جاری مرتبط از جمله قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و فصل  -مرتبط با بازنشستگی و وظیفه

 دستگاه متولی بازنشستگی -                   خدمات کشوری

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 

 

 11/11کد دوره:  های اداریعنوان دوره: خالصه سازی مكاتبات و نوشته

های اداری را توضیح دهند. کلیه خالصه سازی مكاتبات و نوشتهو اصول  هاروشرود پس از پایان دوره بتوانند: از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 مكاتبات اداری را بنحو مطلوب خالصه نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل

انواع تلخیص: )تفصیلی، ارجاعی، آزاد، موضوعی، علمی،  -عوامل مؤثر در تهیه و پدیدآوردن خالصه -فایده و هدف تلخیص -مفاهیم و تعاریف

اصول کلی خالصه  -مراحل تلخیص: )شناسایی و تلخیص، مطالعه و یادداشت برداری، آماده سازی خالصه( -ی، فهرستی، تلفیقی(نموداری و جدول

 -سازی: )برجسته نمودن هدف یا موضوع، رعایت اصل جامعیت و کمال خالصه، استفاده از نگارش ویژه، رعایت ایجاز و اختصار، درجه بندی(

 ارسی پیش نویس، ویرایش و پردازش، بازنویسی و ارائه(. مراحل نگارش: )مقدماتی، و

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 

 

 12/11کد دوره:  نیروی انسانی ریزیبرنامهعنوان دوره: اصول و مبانی 

 حیدر سازمان را توض یانسان یروین ریزیبرنامهو  تیریمد ندیو فرا گاهیجا رود پس از پایان دوره بتوانند: اهمیت،از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 . ندینما حیاز داخل و خارج سازمان را تشر روین نیتام یهاروش .دهند

 آموزشی: هایسرفصل

 یاتیو عمل یكینگرش تاکت -یانسان یروین ریزیبرنامهو  تیریمد ندیفرا -ییشناسا یانسان یروین ریزیبرنامه تیاهم -یانسان یروین ریزیبرنامه فیتعر

 یانسان یروین سهیاز مقا یناش یهاحالت -یمنابع انسان تیریدر مد یانسان یروین ریزیبرنامه گاهیجا یروین گاهیجا -یو منابع انسان کیتژو استرا

 -سزودر یبازنشستگ ،کاهش ساعت کار ،در استخدام تیمحدودی: )انسان یرویمازاد ن -تعادل عرضه و تقاضا -یانسان یرویبه ن ازین ینیبشیموجود و پ

قرارداد با کارکنان  ،با کارکنان موقت ی: )عقد قرارداد، قراردادابیکارمند یهانیگزیجا -یانسان یرویکمبود ن  -و عیره(اخراج  ،بدون حقوق یمرخص

کارکنان ) :از داخل روین نیتام یهاروشمنابع و  -(رهیکارکنان و غ یتواناساز ،یفناور یریبه کارگ -گرید یهاسازماناز کارکنان  دهاستفا ،اره وقتپ

دفاتر  ی،استخدام یآگه : )از خارج روین نیتام یهاروشمنابع و   -(مراجعه کنندگان انتقال و ارتقاء ،قابل استفاده هایمهارت یموجود ،موجود

 (.داوطلبان استخدام میمستقمراجعه  ،هادانشگاه ی،ابیکار

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی



 315 ■های آموزشی مشاغل عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 
 

 13/11کد دوره:  هاروشو  هاسیستمه: عنوان دور

را تشریح نمایند و آنها را در یک نمونه  هاروشو  هاسیستمرود پس از پایان دوره بتوانند: مراحل و فنون بهبود از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 عملی و در سازمان بكار بگیرند. 

 آموزشی: هایسرفصل

سیستم، انواع سیستم و اجزاء آن، سازمان به عنوان یک سیستم باز با تأکید بر اهمیت  هایویژگیریف و بیان بررسی سازمان در غالب سیستم: تع -

 تبادل اطالعات در سیستم.

 یمقدمات یهاگزارش هیته ،آنها یابیو ارز یشنهادیپ یراه حل هااطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات،  آوریجمع: هاروشو  هاسیستممراحل بهبود  -

 طرح یابینظارت و ارزش یشنهادیطرح پ یاجرا ،هاروشو  هاسیستم لیو تحل هیتجز ییو نها

 ی،سازمان ینمودارها لیتحل هیتجز ،بهبود و کنترل فرم ،طرح جا و مكان ،نمودار مراحل کار ،کار میجدول تقس :هاروشو  هاسیستمبهبود  فنون -

 هاروشو  هاسیستمو بهبود  لیو تحل هیدر تجز C.P.Mشبكه ، PERTنمودار گانت شبكه ی: )کاربرد فنون کم ی،کارسنج

و  هاسیستمنحوه ارائه فنون بهبود  ،کاربرد فنون یبرا یینگرش اقتضا :در سازمان هاروشو  هاسیستمنحوه استفاده و کاربرد فنون بهبود  گاهیجا -

 یشنهادیپ هاطرح یاجرا یمناسب برا ییاجرا زمیمكان افتنی ،و اجرا بیتصو یسازمان برا تیریدر قالب طرح مد هاروش

 یقیو تحق یکار عمل کی ارائه

 ساعت 32مدت زمان دوره: 

 
 14/11کد دوره:  آن گیریاندازهعنوان دوره: رضایت شغلی و چگونگی 

ل مؤثر بر رضایت شغلی را توضیح دهند. میزان رضایت شغلی ها و عوامرود پس از پایان دوره بتوانند: نظریهاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 نمایند. گیریاندازهعلمی  هامقیاسو  هاروشکارکنان را با استفاده از 

 آموزشی: هایسرفصل

 رضایت شغلی و ابعاد آن -

 های رضایت شغلینظریه -

 عوامل مؤثر بر رضایت شغلی -

 پیامدهای وضعیت شغلی و عدم رضایت شغلی -

 ضایت شغلی و عملكردر -

 رضایت شغلی گیریاندازه -

 رضایت شغلی هامقیاس -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 

 

 15/11کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

و دستمزد آشنا شوند و آنها را در های اجرایی نظام حقوق رود پس از پایان دوره بتوانند: با قوانین و آئین نامهاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 تعیین حقوق و مزایای کارکنان بكار گیرند.

 آموزشی: هایسرفصل

 فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 
 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 16/11کد دوره:  اجرایی آن هایدستورالعملها و مشاغل، آئین نامه بندیطبقهعنوان دوره: آشنایی با طرح 

مشاغل  بندیطبقه هاطرحتجزیه و تحلیل شغل را توضیح دهند.  یهاروشرود پس از پایان دوره بتوانند: اصول و از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 را فراگیرند.مشاغل  بندیطبقهجاری طرح  هایدستورالعملها و هنرمندان معلمان و پزشكان را تشریح نمایند. آیین نامه

 آموزشی: هایسرفصل

 تجزیه و تحلیل شغل: تعریف و اصول، عوامل تشكیل دهنده شغل، گروه بندی مشاغل، چگونگی انتخاب عنوان شغل، شرح شغل و اصول تهیه آن -

اری: تشریح و تفسیر محتوای مشاغل ج بندیطبقهمشاغل: )روش درجه بندی، روش مقایسه عوامل، روش امتیازی و غیره طرح  بندیطبقه یهاروش -

مشاغل  بندیطبقه هاطرح -طرح ارزیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی -های مختلف طرح ارزیابی مشاغل مدیرانرسته هایویژگی -طرح

 های نه گانه(مشاغل )رسته و ارزشیابی بندیطبقههنرمندان، معلمان و پزشكان، طرح 

 نین و مقررات فصل هشتم و دهم قانون مدیریت خدمات کشوریآشنایی با قوا -

غیرمشمول مقررات استخدامی  یهاسازمانمشاغل، آئین نامه تغییر طبقه و رتبه مستخدمین رسمی و ثابت، آشنایی با  بندیطبقهآئین نامه اجرایی طرح  -

 غل مشمول قانون کارخاص آن، آشنایی با مشا بندیطبقه هاطرحو 

 دیگر قوانین و مقررات جاری مرتبط -

 ساعت 34مدت زمان دوره: 

 

 

 17/11کد دوره:  عنوان دوره: قوانین و مقررات استخدامی

 شوند.می فراگیران در پایان دوره با آخرین قوانین و مقررات مربوط به امور اداری و استخدامی کشور آشناهدف دوره: 

 زشی:آمو هایسرفصل

 تعاریف و مفاهیم )استخدام، انتصاب، مأموریت، انتقال، ابالغ و غیره( -

 آشنایی با انواع استخدام و مقررات مرتبط با آن -

 دولتی یهاشرکتمقررات استخدام  -

 های مرتبط با آنانواع مرخصی و آیین نامه -

 شرایط احراز انتصاب، ضوابط انتقال -

 های اجرائی(ها و آیین نامهایثارگران )قوانین، بخشنامه -

 آشنایی با قوانین و مقررات استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری -

 ساعت12مدت زمان دوره: 

 

 

 18/11کد دوره:  عنوان دوره: گزارش نویسی در امور اداری

انند: تعاریف، انواع و شكلهای مختلف گزارش را تشریح نمایند. ارکان و مراحل تهیه رود پس از پایان دوره بتواز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 یک گزارش واقعی تهیه نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل

شكلهای مختلف  -انواع گزارش از دیدگاه محتوی -انواع گزارش از دیدگاه کاربرد -کاربرد گزارش -تعاریف و اصطالحات گزارش نویسی

مراحل تنظیم گزارش: )گردآوری اطالعات، تنظیم اطالعات، تجزیه و تحلیل، نوشتن گزارش، کنترل  -اش و کارآیی هر کدامارکان گز -گزارش

طراحی گزارش: )گزارش اداری، اجتماعی  -گذاری و اهمیت آن در نگارشنشانه -شیوه نگارش -یری در گزارشنتیجه گ -پیش نویس، تكمیل نهایی

 یک گزارش خوب هایویژگی -اصول گزارش نویسی -طالعات در گزارش نویسیگردآوری ا یهاروش -و فنی(

 ساعت12مدت زمان دوره: 

 

ات دوره آموزشیمشخص  

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 19/11کد دوره:  کارکنان دولت عنوان دوره: آشنایی با نظام آموزش

سازوکارهای پیش  -را تشریح نمایند نظام آموزش هایویژگیه بتوانند: اهداف، اصول و رود پس از پایان دوراز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 های آموزشی و گردش کار آنها را توضیح دهند.بینی شده در نظام را نام ببرند. شرایط اخذ گواهینامه

 آموزشی: هایسرفصل
 کارکنان دولت نظام آموزش هایویژگیاهداف، اصول و  -

 ساختار نظام آموزش -

 پیش بینی شده در نظام آموزش های آموزشیدوره -

 های آموزشی و ساز و کار صدور آنهاگواهینامه -

 کارکنان و دستورالعمل آن شناسنامه آموزشی -

 کارکنان دولت ها و مصوبات جاری مرتبط با نظام آموزشدیگر بخشنامه

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 

 

 20/11کد دوره:  عنوان دوره: ارزیابی کار و زمان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   آنها جهت بهبود فرآیند انجام کار در زمان معین                                                                                  گیریاندازهطالعه کار و زمان و ایجاد توانایی در جهت مهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
زندگی، نقش منابع تولید در کارائی تولیدی،  کارائی تولیدی و طریقه افزایش آن: )تعریف کارائی و نقش آن در باال بردن سطح -مختصری از تاریخچه ارزیابی کار و زمان

فاکتورهای انسانی در  اسكلت بندی زمان انجام کار و طریقه کنترل آن در جهت افزایش کارائی تولیدی، مطالعه کار و نقش آن در افزایش کارائی تولیدی، نقش مؤثر

کار و  یابیدرجه کاربرد ارز لیاز قب ییهاروشمطالعه و  ،ها سیو سرو لیابزار و وسا ،محل کار ،اتیکار و زمان در طرح عمل یابرزیو موارد استفاده امطالعه کار، تئوری 

مطالعه  -در کار نیانسان و ماش طارتبا -زاتیتجه لیوسا نیو استفاده از مناسب تر اتیعمل لیو تحل هیتجز -اتیعمل یاجزا لیو تحل هیتجز -ی(دیتول یزمان در واحدها

 لیوسا -اطالعات استاندارد لهیکار به وس گیریاندازه ،کار گیریاندازه یهاروش لیو تحل هیتجز ،کارزیم یطراح ،ست و موارد استفاده آندو اصول حرکات حرکات 

 ،MTMلیستهای نظیر ی با زمان سنج -در کار رمجازیمجاز و غ یهایكاریسرعت انجام کار ب -متوقف شونده  یهاساعت لهیکار زمان به وس گیریاندازهمورد استفاده در 

 شگاهیدر آزما شیانجام چند آزما ،کار با آن یریگاندازه قهیاز کار و طر یروش نمونه بردار

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 

 21/11کد دوره:  عنوان دوره: مبانی مدیریت اسناد

ها و اسناد و مدارک اداری را با استفاده از نرم افزارهای بایگانی رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: انواع نامهاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            حفظ و نگهداری نمایند.                                                                                                        

 آموزشی: هایسرفصل
 گردش اسناد و مكاتبات اداری -1

عریف سند از نظر حقوقی و قضایی، تعاریف و مفاهیم: )مدیریت اسناد، سند، ارکان اسناد، ارزش اسناد، فلسفه سند نویسی، انواع سند، تعریف سند از نظر اداری و بایگانی، ت

 اداری، یادداشت اداری، انواع نامه اداری، جایگاه سازمانی دبیرخانه(تعریف سند از نظر قانون سازمان اسناد ملی ایران، نامه 

 کار یهاروششرح  -2

های نامه -هاتفكیک و توزیع نامه -دفتر بازرسی )اندکس دبیرخانه( -های وارده(های وارده: )دریافت نامه، ارجاع نامه، ثبت نامهنامه -نظام متمرکز و غیر متمرکز دبیرخانه -

 نحوه کدگذاری واحدها، موارد استفاده از کد واحدها –یری مكاتبات پیگ -صادره

 بایگانی مكاتبات اداری -3

 بایگانی )تعریف بایگانی، تعریف پرونده و غیره( -

 اداره امور بایگانی )نظام متمرکز بایگانی، نظام غیر متمرکز بایگانی، نظام پراکنده( -

 ی اسمی، نظام موضوعی، جغرافیایی، تاریخی و غیره(هابایگانی )تنظیم پرونده یهاروشاصول  -4

 -10ها  بایگانی نقشه -9بایگانی جزوه، کاتالوگ و بروشور   -8بایگانی عكس، فیلم و اسالید   -7اصول بایگانی اسناد و مدارک فنی   -6حفاظت اسناد و مدارک   -5

 بایگانی راکد هایدستورالعملقوانین و مقررات و 

 ساعت 24: مدت زمان دوره

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 22/11کد دوره:  عنوان دوره: تجزیه و تحلیل اداری

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           آشنا ساختن فراگیران با تعاریف، مفاهیم و تكنیكهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اداری                                         هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
فنون و  -و مشكل در اداره و رابطه آنها با تجزیه و تحلیل اداری، تعاریف و ماهیت تجزیه و تحلیل اداری، تئوریهای تجزیه و تحلیل اداریهای اداری، مسئله سیر و اندیشه

ها، تدوین تفسیر دادهتجزیه و تحلیل و  یهاروشهای عینی، اطالعات و داده آوریجمعابزار تحلیل اداری )چگونگی  -تكنیكهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اداری

شناساندن آن به مدیران و پرسنل عملیاتی، استقرار و پیگیری اجرای پیشنهاد، کاربرد تجزیه و تحلیل  هایراهراه حلها و پیشنهادهای اصالحی، تهیه گزارشهای مناسب و 

 ان کار، بررسیهای استقرار و غیرههای نیروی انسانی، بررسیهای جریاداری و فنون مربوط در: بررسی سازمان )ساختاری(، بررسی

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 
 23/11کد دوره:  اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان ریزیبرنامهعنوان دوره: 

و  ریزیبرنامه، ا نیازسنجیضمن خدمت کارکنان ر های آموزشیرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: دورهاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 اجرا نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل
 تاریخچه آموزش کارکنان -
 تعاریف و مفاهیم )آموزش، آموزش ضمن خدمت، آموزش رسمی، آموزش غیررسمی و غیره( -
 ای در زمینه آموزش و آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیرانمقدمه -
 و تشریح هریک از مراحل( ، اجرا، ارزشیابی، طراحی آموزشین )نیازسنجیفرایند آموزش کارکنا -
 آموزش یهاروشانواع و  -
 :های آموزشیدوره ریزیبرنامه -

 درباره محتوا و مواد آموزشی دوره گیریتصمیم 

 اره روش اجرای دورهدرب گیریتصمیم 

 (کنندگانشرکتو  پیش بینی شرایط و امكانات اجرایی دوره )شرایط مدرسان 

 مدت زمان دوره و زمان برگزاری 

 ش(زتجهیزات و امكانات و منابع مورد نیاز )تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، امكانات و تسهیالت رفاهی، امكانات و تسهیالت الزم در محیط آمو 

 اطالع رسانی برگزاری دوره 

 ارزشیابی از فراگیر، برنامه آموزشی، درس و غیره( ارزشیابی( 

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 

 
 24/11کد دوره:  مشاغل خاص عنوان دوره: طرح ارزشیابی

معلمان، هنرمندان و پزشكان، طالب شیغه و سنی و ضوابط و مقررات  مدیران، فراگیران در پایان دوره آموزشی با طرح ارزشیابیهدف دوره: 

 مربوط به آن آشنا میشوند.

 آموزشی: هایسرفصل

 مشاغل مدیران طرح ارزشیابی -

 مشاغل تخصصی و تحقیقی و مصوبات مربوط طرح ارزشیابی -

 مشاغل هنرمندان کشور، عوامل ارزیابی مشاغل هنرمندان بندیطبقهرح ضوابط اجرایی ط -

 معلمان بندیطبقهطرح  هنرمندان هنرهای سنتی، آیین نامه اجرایی ضوابط ارزشیابی -

 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی -

 های علمیه )شیعه و سنی(ک تحصیلی طالب حوزهمدار طرح ارزشیابی -

 دیگر قوانین و مقررات جاری مرتبط -

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 25/11کد دوره:  ()با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری هاروشعنوان دوره: قوانین و مقررات تشكیالت و 

 آشنا میشوند. هادستگاهمربوط به تشكیالت  هایدستورالعملها و دوره آموزشی با بخشنامه فراگیران در پایانهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 آشنایی با فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 

 

 26/11کد دوره:  عنوان دوره: آئین نگارش و مكاتبات اداری

های انواع و ارکان نامه -رود پس از پایان دوره بتوانند: اهمیت و نقش مكاتبات اداری در سازمان را توضیح دهنداز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 های مختلف اداری را تهیه نمایند.اداری را نام ببرند و با توجه به آنها نامه

 آموزشی: هایسرفصل

ضوابط مورد  -های اداریاندازه و ابعاد نامه -های اداریاجزاء و ارکان نامه -های اداری و مشخصات آنهاانواع نامه -اهمیت و نقش مكاتبات اداری

های اداری: ) بخشنامه، صورت جلسه، سایر نوشته -هاثبت، ضبط و شماره گذاری نامه -های اداریمراحل تهیه نامه -استفاده در تنظیم عنوان نامه

 هایویژگی -های نوشتن، تعریف نوشته، ساختمان نوشته، ساخت جمله، مراحل ساخت جمله، شكل نوشته(آئین نگارش: )شیوه -.(دستورالعمل و ..

 یک نوشته خوب: )مشخص بودن هدف، قاطعیت، روان و قابل درک بودن، تقسیم بندی منطقی نوشته، نتیجه گیری و جمع بندی(

 کار عملی  -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 
 
 

 

 27/11کد دوره:  عنوان دوره: ارتباطات سازمانی

، الگوها و راهكارهای برقراری ارتباط، با دیگر هاروشرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: با فراگیری از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 و ارباب رجوع ارتباط کارآمد و مؤثری داشته باشند. هاسازمان

 آموزشی: هایسرفصل

 های ارتباطات، انواع ارتباطاتتعریف ارتباطات، فرآیند ارتباطات، نظریه -

 ، الگوها و تجهیزات تسهیل کننده در فرآیند ارتباطاتهاروشکارکردهای ارتباطات،  -

 هاسازمانراهكارهای برقراری ارتباط با سایر  -

 م با دیگران، گوش دادن و همدلی، همكاری(عوامل مؤثر در برقراری ارتباط )ادراک و دقت، گسترش روابط، تفاه -

 روابط داخلی، روابط با کارمند -

 برقراری ارتباط مؤثر در سازمان هایمهارت -

 چهارگانه ارتباطات هایمهارت -

 انواع ارتباط میان فردی -

 نقش کارکنان دولت در برقراری ارتباط با ارباب رجوع -

 اط ایجاد کنیم.چگونه با افراد طبق خصوصیات آنها ارتب -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 های شغلی رشته های آموزشیدوره

 عمومیروابطکارشناس و کاردان 

 «12کد »

 

 

 کارکنان دولت ج نظام آموزش/1/2موضوع بند 
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 های شغلیرشته های آموزشیدورهفهرست 

 عمومیروابطکارشناس و کاردان 
 کد دوره مدت ساعت دوره پست عنوان دوره آموزشی

 1/12 24 عمومیروابطمدیر و معاون  -پژوهش و افكارسنجی شناخت افكار عمومی

 2/12 12 عمومیروابطارتباط مردمی  -عمومیروابطمدیر و معاون  ارتباطات مردمی

 3/12 48 عكاسی و فیلمبرداری -سمعی و بصری عمومیروابطعكاسی و فیلمبرداری در 

 4/12 34 فیلمبرداری -سمعی و بصری عمومیروابطارتباطات تصویری در 

 5/12 46 چاپ و نشر نشرتكنولوژی چاپ و 

 6/12 30 عمومیروابطمدیر و معاون  -عمومیروابط -اطالع رسانی -تبلیغات عمومیروابطتبلیغات در 

 7/12 24 کلیه پستها عمومیروابطهنر خوب نوشتن در 

 8/12 24 تشریفات -امور همایشها و مراسم -تبلیغات اصول و آداب تشریفات

 9/12 24 آرشیو عمومیروابطآرشیو در 

استراتژی و مدیریت استراتژیک در 

 عمومیروابط

 10/12 24 عمومیروابطمدیر و معاون 

 11/12 24 عمومیروابطمدیر و معاون  و توسعه عمومیروابط

پاسخگوئی و مشتری فرمانی در 

 عمومیروابط

 12/12 12 کلیه پستها

 13/12 32 عمومیروابط -افكارسنجی -امور مطالعات و تحقیقات اجتماعی عمومیروابطروش تحقیق در 

 14/12 24 کلیه پستها عمومیروابطرویكردهای نوین در 

( در ITکاربرد اینترنت و فن آوری )

 عمومیروابط

 15/12 40 کلیه پستها

 16/12 30 ریزیبرنامهمسئول  -عمومیروابطمدیر و معاون  عمومیروابطاستراتژیک در  ریزیبرنامه

 17/12 18 امور تشریفات -ری مراسمبرگزا -مسئول امور تبلیغات هاها و گردهماییمدیریت همایش

 18/12 12 کلیه پستها عمومیروابطاصول گزارش نویسی در 

اصول و فنون تبلیغات و دفتر تبلیغاتی در 

 عمومیروابط

 19/12 24 عمومیروابط -مسئول برگزاری مراسم -تبلیغات

 20/12 30 مسئول نشریه -عمومیروابط -چاپ و نشر -امور مطبوعات -انتشارات عمومیروابطانتشارات در 

 21/12 24 هاارتباط با رسانه -امور مطبوعاتی -عمومیروابط اصول و مبانی ارتباط جمعی

 22/12 16 عمومیروابطمدیر و معاون  عمومیروابطمدیریت 

 23/12 34 سمعی و بصری -امور مطبوعاتی -هاارتباط با رسانه عمومیروابطای در ارتباطات رسانه

 24/12 54 امور عكاسی و فیلمبرداری -گزارشگر و خبرنگار -سمعی و بصری عكاسی خبری

 25/12 30 ستهاکلیه پ عمومیروابطهای مبانی، اصول و نظریه

 26/12 24 کلیه پستها عمومیروابطمخاطب شناسی در 

 27/12 34 گزارشگر و خبرنگار -هاارتباط با رسانه -انتشارات عمومیروابطخبرنویسی در 

 28/12 24 امور مطبوعاتی -هاارتباط بارسانه -خبرنگار و گزارشگر -انتشارات مصاحبه خبری

 29/12 20 عمومیروابط -بانک اطالعات اصول و مبانی اطالع رسانی 

 30/12 45 تبلیغات -انتشارات آرائی گرافیک و صفحه

 31/12 46 امور مطالعات -تحقیقات اجتماعی -پژوهش و افكارسنجی ارتباطی هاپیامتحلیل محتوی 

 32/12 12 عمومیروابطمدیر و معاون  -عمومیروابط -تبلیغات اقناع و تبلیغ

 33/12 30 مترجم ترجمه ساده متون خبری

 34/12 20 مترجم شنود صوتی و تصویری
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 1/12کد دوره:   عنوان دوره: شناخت افكار عمومی

را توضیح دهند. باتوجه به  آموزشی بتوانند: عوامل شكل گیری و توجه به افكار عمومیرود پس از پایان دوره از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 ها و مراحل مختلف سنجش، افكار عمومی را سنجش، ارزیابی و تحلیل نمایند.شیوه

 محتوی دوره:

 عوامل شكل گیری افكار عمومی 

 دالیل توجه به افكار عمومی 

 بهره ور از افكار عمومی هایگروه 

  افكارسنجی هایهدفکارکردها و 

 های سنجش افكار عمومیشیوه 

 مراحل تدوین طرح افكارسنجی 

 ها براساس علم آمارتجزیه و تحلیل داده 

 چگونگی تحلیل افكار عمومی 

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 

 

 2/12کد دوره:  وره: ارتباطات مردمیعنوان د

رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: کارکرد و اهداف ارتباطات مردمی، نحوه ارتباط با تشكلهای مردمی و از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 اصناف و چگونگی پاسخگوئی به آنها را توضیح دهند.

 محتوی دوره:
 کلیات 

 ارکرد و اهدافارتباطات مردمی، تعریف، ک 

 نحوه برگزاری جلسات ارتباطی و مالقاتهای مردمی 

 واحد پاسخگوئی به ارباب رجوع 

 های مردمی و اصنافارتباط با تشكل 

  مردمی برای مدیران هاپیامبولتن ویژه 

 هابازدید از یكی از ادارات ارتباط با مردمی وزارتخانه 

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 
 

 

 3/12کد دوره:  عمومیروابططات تصویری در عنوان دوره: ارتبا

و همچنین چگونگی صفحه بندی  رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: با ادبیات تصویری و نحوه ارزشیابیاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 شوند.ها آشنا میروزنامه

 محتوی دوره:
 (.ساتیتاس /ونیدکوراس ی/رسانها در اطالعکاربرد رنگ)ها رنگ یروانشناس 

 و کاربرد آن  (هاآن یهاو آموزش و تفاوت یغاتیتبل یانواع پوستر ها یطراح بر دییتا ی/ریاطالعات تصو شیآرا) یریتصو اتیادب
 عمومیروابطدر 

 (انواع بروشور هینحوه ته)ها صفحات روزنامه یبند صفحه 

 عمومیروابطو کاربرد آن در  یطیحم کیگراف 

 ساعت 34مدت زمان دوره: 

 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 4/12کد دوره:  عمومیروابطعنوان دوره: عكاسی و فیلمبرداری در 

با توجه به  -دهند حیتوضرا  یلمبرداریو ف یمختلف عكاس یها ستمیسرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

استفاده  یساز مستنددر  یكیگراف یاز نرم افزارها -ندینما هیته لمیمختلف عكس و ف یهاو مراسم دادهایاز رو یلمبرداریو ف یعكاس هایتكنیک

 .ندینما

 محتوی دوره:

 یمختلف عكاس یها تمسیس 

 یربرداریمختلف تصو یها ستمیس 

 یتالیجید یعكاس 

 تالیجیدالبراتوار  زاتیتجه 

  عمومیروابط یبرا زاتیو تجه نیدوربانتخاب 

 مصاحبه یعكاس هایتكنیک 

 اجتماعات -شیهما یعكاس هایتكنیک 

 شیهما -مصاحبه یلمبرداریف هایتكنیک 

 و عكس لمیف ویآرش یها ستمیس 

 آنالوگ -تالیجید -و ظهور چاپ 

 عمومیروابطدر  لمیفضبط و پخش  هایتكنیک 

 و عكس لمیدر ف یبند بیترک اصول 

 عمومیروابطدر  یبا مستند ساز ییآشنا 

 عمومیروابطدر  یلمبرداریو ف یعكاس 

 نیو تدو یكیگراف یافزارها نرم 

 ساعت 48مدت زمان دوره: 

 5/12: کد دوره عنوان دوره: تكنولوژی چاپ و نشر

را  کیو کاربرد هر  عمومیروابطچاپ و نشر در  یهاانواع فراوردهرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 کنند. انیرا ب یم چاپالاق عیچاپ و توز مراحل  -شرح دهند

 محتوی دوره:

 اتیو کل یمعرف 

 عمومیبطرواچاپ و نشر در  گاهیجا 

 (کاتالوگ ،هینشر ،کتاب ،بروشور) عمومیروابطچاپ و نشر در  یهافراورده انواع 

 مواد چاپ دیتول مراحل 

 و انواع آن کاغذ 

 (نکیو ز لمیف)ها  یو انواع خروج یتوگرافیل 

 و انواع آن چاپ 

 و انواع آن یصحاف 

 یاقالم چاپ عیتوز 

 یالت چاپبا قطع محصو ییآشنا 

 عقد قرارداد و انجام محاسبات مربوط نحوه 

 به عنوان ناظر چاپ و نشر عمومیروابط 

 ساعت 34مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 6/12کد دوره:  عمومیروابطعنوان دوره: تبلیغات در 
با  -ندینما یابیکرده و پس از اجرا ارز یرا طراح یغاتیبرنامه تبل کد: یرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانناز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 .کنند نیتدو یغاتیمختلف شعار تبل یهایتوجه به در نظر گرفتن استراتژ

 محتوی دوره:
 (.غاتیبودجه و تبل ،هدف نییتع) یغاتیبرنامه تبل کی ینكات مورد توجه در طراح -غاتیرتقاء تبلا-مفهوم تبلیغات 

 یغاتیانتخاب رسانه تبل -(امیپ اجرا نمودنمختلف  یسبک ها) یغاتیتبل امیپ هیته 

 یادراک نشیگز -غاتیعوامل موثر در درک تبل -توسط مخاطبان غاتیتبل کدر -غاتیتبل ارزیابی 

  (.اندازه و شدت ،طیا محدرجه اختالف ب ،در تكرار و تداوم ،حرکت و جنبش یی،و آشنا یشامل تازگ یعوامل داخل) یادراک نشیدر گز موثرعوامل 

 (تیشخص ،فرد یقبل یتجارب و فراگرفته ها ،زشیانگ) یداخل عوامل 

 یغاتیتبل شعار نیمسائل و موضوعات مورد توجه در تدو -غاتیتبل نینو یاستراتژ یغاتیشعار تبل نیتدو 

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 
 

 7/12کد دوره:  عمومیروابطعنوان دوره: هنر خوب نوشتن در 

 .ندینما میو تنظ هینگارش ته یرا با توجه به اصول علم ...ها ومقاله ،هاگزارش ،هاامهرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: ناز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 محتوی دوره:
 منافع مخاطب تیو رعا قیدق یسندگینو ی،سندگیپژوهش و نو -عمومیروابطو  غاتیتفاوت تبل -عمومیروابطدر  یسندگینو تیاهم. 

 شنامهیو ارائه نما هینحوه ته -آنها هیو نحوه ته یو تجار یمجالت صنف -دهیچیپ یها دگاهیساده و آسان از د ارائه مفاهیم. 

 مختلف آن یامه و بخش هان -ادداشتیانواع ارائه  -شنهادهایگزارش و پ -ها و نامه ها ادداشتی -یو نقطه گذار كتهید ،دستور. 

 یهیو اطالعات توج تیموقع نییو تع هیاطالعات اول یاوراق حاو ... آنها تینقش و اهم ،یعموم یها هنام 

 آنها میو نحوه تنظ ژهیو گزارش و یهاعالم -ها و انواع آنگزارش -ینوشتار یهادر خدمت رسانه اتینشر 

 مورد توجه در خبرنامه ها یارهایاصول و مع -هاخبرنامه -مایو سمطبوعات و صدا  یمقاله برا هیته 

 یدرون سازمان و افكار عموم یرسانو مقاله ها در اطالع هاگزارش ،خبرنامه ها تیو اهم نقش 

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 
 

 8/12کد دوره:  عنوان دوره: اصول و آداب تشریفات

 -دهند حیمختلف را توض یهادر نشست فاتیتشر یهاروشاصول و رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: نتظار میاز فراگیران اهدف دوره: 

 .ندیو اجرا نما ریزیبرنامهرا  ...( و دهایبازد)مختلف  یدادهایرو

 محتوی دوره:

 فاتیمراحل تشر -یمشتر باوابط اصول ر -عمومیروابطدر  فاتیتشر -فاتیتشر یو کاربردها فیتعر ،مفهوم 

 یداخل یخبر یهاو کنفرانس هاشیدر هما فاتیتشر نییآ 

 و معارفه عیدر مراسم تود فاتیتشر نییآ 

  یمقامات درون و برون سازمان یبراآداب تشریفات 

  ارشد نظام و سازمان مقاماتبازدید 

 از طرح ها برداریبهرهها و  هیافتتاح 

 یررسمیو غ یسممربوط به مذاکرات ر تشریفات 

 یالملل نیب یها شیهما یاحتیس یو تورها یعموم یهادیدباز 

 ییو اجرا یعوامل ستاد یهایتوانمند طیو شرا فاتیتشر ییاجرا مباحث 

 (.بدرقه یی/رایپذ /اسكان /حمل و نقل /استقبال /فاتیاصول تشر) فاتیتشر ندیدر فرآ یرساناطالع 

 ساعت 24دوره:  مدت زمان

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی



 325 ■های آموزشی مشاغل عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 
 9/12کد دوره:  عمومیروابطعنوان دوره: آرشیو در 

 .ندینما یضبط و نگهدار عمومیروابطرا در واحد  یداریو شن یداریمنابع درود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 محتوی دوره:
 قدمهم 

 ویآرش فیتعر 

 ی(داریشن -یدارید) ویابهام در آرش علل 

  و کتابخانه ویآرشتفاوتهای 

 ی(داریشن -یدارید) ویمنابع آرش سابقه 

  (ضبط صوت ،ویدیو ،ونیزیتلو ،ویراد ،نمایس ،عكس) یداریشن -یداریمنابع د 

  ی(داریشن -یدارید) ی ویآرش منابعنگهداری 

 ی(داریشن -یدارید) یویمنابع آرش ینگهدار عوامل 

 یقفسه بند ،از آب یخطرات ناش ،گرد و غبار ،نور ،رطوبت ،دما ،ساختمان 
 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 
 

 10/12کد دوره:  عمومیروابطعنوان دوره: استراتژی و مدیریت استراتژی در 

و  ریزیبرنامهدهند و در  حیرا توض یاست استراتژ تیو اهم میفاهرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: ماز فراگیران انتظار میهدف دوره: 
 .ندینما گیریبهره کیاستراتژ نینو یكردهایاز رو عمومیروابط یسازمانده

 محتوی دوره:
 کیبه عنوان  یستراتژا -برنامه کیبه عنوان  یاستراتژ فیتعار -یمفهوم استراتژ -عمومیروابطدر  کیاستراتژ تیریمد تیاهم 

 .دگاهید کیبه عنوان  کیاستراتژ -تیموقع کیبه عنوان  یاستراتژ -الگو کیبه عنوان  یاستراتژ -روش

 ی(فیتوص یاستراتژ ی،قیتطب یاستراتژ ی،خط یاستراتژ) یاستراتژ یكردهایرو میمفاه -یاستراتژ یدیکل ابعاد 

  ی((.اصول) کیستماتیس یندیفرآ ی،تكامل کالسیک، كردیرو)ون نگیستیاز نظر و یاتژاستر یكردهایرو -عمومیروابطمفاهیم 

 یو کاربرد یاتیعمل یاستراتژ -زیرقابت آم ای یتجار یاستراتژ -یسازمان یاستراتژ -یاستراتژ سطح 

 زیمتما یو توانمندساز یکل یاستراتژ -و اهداف آن زیرقابت آم یاستراتژ 
 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 
 

 11/12کد دوره:  و توسعه عمومیروابطعنوان دوره: 

 عمومیروابط یکارکردها -دهند حیمختلف توسعه را توض یو شاخص ها میفاهرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: ماز فراگیران انتظار میهدف دوره: 
 .ندینما حیو خارج از سازمان تشر رونیرا در توسعه و در ب

 محتوی دوره:
 و مفهوم توسعه  فیتعر 

 توسعه یهاو شاخص ابعاد 

 یو توسعه اقتصاد یتوسعه اجتماع ی،اسیتوسعه س ی،فرهنگ توسعه 

  و اطالعات در توسعه ارتباطاتنقش 

 تحقق توسعه یبرا یدر مشارکت عموم عمومیروابط کارکرد 

 روند توسعه لیتسه براساسنگرش ها  رییر تغد عمومیروابط کارکرد 

  ها در توسعه عمومیروابطکارکرد 

 در توسعه عمومیروابطپژوهش  کارکرد 

 ها در توسعه عمومیروابط یو خبر رسان یاطالع رسان کارکرد 

 سازمان در توسعه رونیو ب ها در عرصه درون عمومیروابطآموزش  کارکرد 

 سازمان در توسعه رونیها در عرصه درون و ب عمومیروابط یساز میتقس کارکرد 

  سازمان در توسعه رونیدر عرصه درون و ب عمومیروابط یکنندگ تیو هدا ینظارتکارکرد 

 در توسعه عمومیروابط یافكارسنج کارکرد 

 یو اقتصاد یدر توسعه فرهنگ کردکار 
 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 12/12کد دوره:  عمومیروابطعنوان دوره: پاسخگویی و مشتری فرمانی در 

 دگاهیا از دضرورت آن ر نیو همچن ییاهداف و انواع پاسخگو ،تیاهمرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 دهند. حیرا توض ی )ع(امام عل

 محتوی دوره:
 مقدمه 

 ییپاسخگو فیتعر 

 یبه مشتر خدمت یی،پاسخگو 

 ینسبت به مشتر عمومیروابطو کارکنان  تیریمد فیوظا 

 در اسالم ییپاسخگو لزوم 

 ی )ع(امام عل دگاهیاز د ییپاسخگو 

 ییپاسخگو یهاراهبرد 

 ییپاسخگو جیو نتا اهداف 

 مبارزه با آن یو راه ها ییپاسخگو یهادامیپ 

 هاسازمان ییعدم پاسخگو لیدال 

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 

 

 13/12کد دوره:  عمومیروابطعنوان دوره: روش تحقیق در 

و آن را اجرا و گزارش  دیسیبنو قیطرح تحق یتقایپروژه تحق کی یبرارود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 .ندینما

 یسینو قیاصول طرح تحق -عمومیروابطکاربرد پژوهش در  -عمومیروابطدر  قیتحق یهاروشانواع  -پژوهش مفاهیم تحقیق ومحتوی دوره: 

نمونه  ی،جامعه آمار -رهایمتغ یاتیو عمل ینظر ،فیتعار -قیاهداف و سواالت تحق ،اتیفرض -اطالعات آوریجمع یهاروش -عمومیروابطدر 

 ارائه گزارش -داده ها لیاستخراج و تحل هایشیوهاصول و  -یریگ هیو روش تجز یریگ

 

 ساعت 32مدت زمان دوره: 

 

 

 14/12کد دوره:  عمومیروابطعنوان دوره: رویكردهای نوین در 

را  عمومیروابطو  یدر حوزه علوم رفتار نینو یهاشیانواع گرا -1رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: ر میاز فراگیران انتظاهدف دوره: 

 نمایند. سهیرا مقا یالمللنیو ب یو خصوص یدولت یدر بخش ها عمومیروابط -2 . دهند حیتوض

 التیتشكساختار و  -یارتباط دیجد یبر تكنولوژ یمبتن عمومیروابطیكهای تكن -در علوم ارتباطات دیجد یهاهینظر یرسبرمحتوی دوره: 

و  میتفه ،نییو تب هیتوج ،فیو توص حیها در تشرعمومیروابطکارکرد  -باز و بسته یهاعمومیروابط -یستمیبر ارتباطات س یمبتن عمومیروابط

 یدولت یهادر بخش عمومیروابط -و اهداف خاص هر سازمان فیبر حسب وظا عمومیروابط -ابالغ و انتشار -یجذب و درون ساز -تفاهم

 یابیو ارزپژوهش  –در قرن حاضر  یو آت یدر سطح مل عمومیروابط -یالملل نیو ب یدر سطح مل عمومیروابط سهیمقا -یخصوص مهیو ن یخصوص

به  شیگرا ایگزارش در خصوص توجه  هیته) یکار عمل -عمومیابطروو  یانتقاد یهاهینظربررسی  -عمومیروابطبرنامه  کی نیتدو یبرا

 (عمومیروابطدر  نینو یكردهایرو

 

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 15/12کد دوره:  عمومیروابط( در ITعنوان دوره: کاربرد اینترنت و فن آوری اطالعات )

 استفاده نمایند. عمومیروابطیان دوره آموزشی بتوانند: از قابلیتهای اینترنت در رود پس از پااز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 نترنتیاز ا عمومیروابطاستفاده کارگزاران  لیدال -عمومیروابطدر  نترنتیچالش ا -کننده زیمتما کیبه منزله  عمومیروابط 

 -(عادت در مخاطبان جادیبه ا ازین ،برنامه در زمان مقرر یبه اجرا ازین ،شناساندن خود غیتبل یر مقابل تقاضاد یریادگی میتعل یتقاضا)
 .تیوب سا -یكیپست الكترون

  یكینفوذ پوست الكترون -گذاریسرمایهروابط  -محصول جینتا -کنترل مراقبت از شبكه -شبكه قیاز طر یارسانهروابط 

 تیقابل) عمومیروابطتوجه کارگزار و کارشناسان  یبرا تیقواعد شش گانه وبسا -تیوبسا تیریدم -جذاب تیوب سا کی جادیا 
 ی.تالیجید یمطبوعاتکیتهای  -(محل درج اطالعات ،هدف ،در کاربرد لیتسه ،کاربرد رنگ ،به اطالعات یدسترس

 ی.شبكه ا غاتیتبل -پرداخت یخود در ازا -یمالوط خط ،یخطوط عموم -یخطوط خبر قیاز طر یخبر هیاطالع 

 عمومیروابط یو وبالگ ها یخبر یها تیبا سا ییآشنا 

  نترنتیدر شبكه ا گذاریسرمایهروابط  -نترنتیکاال در شبكه ا غاتیتبل -نترنتیشبكه ا کنترلمراقبت. 

 عمومیروابطرام ها در  ید یس ،هااکسترانت ها،اینترنت. 

 .نظرسنجی اینترنتی 

 ساعت 40مدت زمان دوره: 

 
 

 

 16/12کد دوره:  عمومیروابطاستراتژیک در  ریزیبرنامهعنوان دوره: 

استراتژیک تدوین نموده و  یزیربرنامهیک  عمومیروابطرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: برای اجرای از فراگیران انتظار میهدف دوره: 
 آن را اجرا و ارزیابی نمایند.

 محتوی دوره: 
  ریزیبرنامهمفهوم 

  استراتژیک ریزیبرنامهمفهوم 

  ریزیبرنامهضرورتهای 

  یابی نقاط ضعف و عواملی که باید مورد توجه قرار گیرد شامل: )شناخت و تحلیل ارز عمومیروابطاستراتژیک در  ریزیبرنامهتدوین
سازمان، شناخت و تحلیل ارزیابی نقاط قوت سازمان، شناخت و تحلیل و ارزیابی فرصتهای مهیا شده برای سازمان، شناخت و تحلیل 

 ارزیابی تهدیدات خارجی موجود برای سازمان(.

  شناخت و تحلیل ارزیابی  -2و جایگاه آن در سازمان،  عمومیوابطرشناخت و تحلیل نقاط قوت  -1) عمومیروابطراهبردی برای  ریزیبرنامهتدوین
 شناخت، تحلیل و ارزیابی تعهدات استراتژیک(. -4شناخت و ارزیابی فرصتهای استراتژیک،  -3، عمومیروابطنقاط ضعف 

 عمومیروابطهای اصول ارزیابی برنامه. 

 تایج بدست آمده.یک برنامه استراتژیک با توجه به ن ریزیطرح 

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 
 17/12کد دوره:  عنوان دوره: مدیریت همایشها و گردهمایی ها

 ، نظارت و ارزیابی نمایند.ریزیبرنامهرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: انواع همایشها و گردهمایی ها را از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 جمعی( و دیگر نشستهای عمومی موضوعی و مفهوم گردهمایی و همایش بررسی( 

  تعریف مدیریت همایشها و گردهمایی ها، تعیین اهداف در برگزاری همایشها و گردهمایی ها، امكان سنجی و پژوهش برای
 ها و گردهمایی ها.بهتر همایش ریزیبرنامه

 و گردهمایی ها انتخاب زمان و مكان مناسب در برگزاری همایش -نیاز سازماندهی منابع مورد 

 های جمعی و ...(ها )تبلیغات، اطالعیه ها، انتشار اخبار، پوشش دهی رسانهو گردهمایی همایش -مدیریت اطالعات و ارتباطات 

 ها و ...(پایان برحسب زمان، امكانات، عوامل اجرایی هزینهها و همایشها )شروع تا طراحی برنامه اجرایی گردهمایی 

 ها و ارائه گزارش تحقیقی.عمومیروابطها از نظر کمی و کیفی در ها و گردهماییارزیابی کیفی و کمی از همایش 

 ساعت 18مدت زمان دوره: 

شیمشخصات دوره آموز  

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 18/12کد دوره:  عمومیروابطعنوان دوره: اصول گزارش نویسی در 

 رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: انواع گزارشهای اداری و ... را با توجه به قواعد آن  تهیه و تدوین نمایند.از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 تعاریف و اصطالحات 

 کاربرد گزارش 

 انواع گزارش از نظر محتوی  -ائی، گزارشهای بازرگانی(انواع گزارش از دیدگاه کاربرد )گزارشهای اداری، گزارشهای مالی و اجر
ای( شكلهای مختلف گزارش )گزارش کتبی، گزارش )گزارشهای اطالعاتی، گزارشهای تحلیلی و تحقیقاتی، گزارشهای مشاوره

 شفاهی، گزارش تصویری، گزارشهای تلفیقی(

 ارکان گزارش 

  ،شده، تجزیه و تحلیل و نتیجه  آوریجمعاطالعات، تنظیم اطالعات  آوریجمعمراحل تنظیم گزارش )آماده شدن برای تهیه گزارش
 تنظیم و نگارش گزارش(. -گیری

 ساعت12مدت زمان دوره: 

 

 

 19/12کد دوره:  عمومیروابطعنوان دوره: اصول و فنون تبلیغات و دفتر تبلیغاتی در 

یان دوره آموزشی بتوانند: اصول و فنون تبلیغات را توضیح دهند، انواع تیلیغات را با توجه به الگوها رود پس از پااز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 تشریح نمایند. عمومیروابطنقش و جایگاه دفتر تبلیغاتی و رابطه آن را با  -نمایند بندیطبقه

 محتوی دوره: 
 ،انواع  بندیطبقهبازاریابی پژوهشی، آمیخته بازاریابی و عناصر آن، پنج الگو برای  اصول و فنون تبلیغات )مفاهیم و تعاریف تبلیغات

تبلیغات، کاربرد انواع جذبه در تبلیغات، سبكها یا فنون تبلیغات، کاربرد فرآیند ارتباط در تبلیغات، مراحل آمادگی خریدار یا مخاطب، 

 های تبلیغات، معیارهای انتخاب رسانه مناسب برای تبلیغات، نگاهی به سنجش اثربخشیرسانه یا تبلیغات برای انواع عمومیروابطرابطه 

 تبلیغات.

  دفتر تبلیغاتی )تاریخچه تشكیل دفتر تبلیغاتی، تعریف و جایگاه دفتر تبلیغاتی، دفتر تبلیغات داخلی و خارجی، دالیل استفاده از خدمات

 با دفتر تبلیغاتی( عمومیروابطبلیغات، رابطه دفتر تبلیغاتی، مشاغل ت

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 

 

 20/12کد دوره:  عمومیروابطعنوان دوره: انتشارات در 

 نشریات را توضیح دهند. رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: مسائل حقوقی و قانونی حاکم بر انتشاراز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 )انتشارات ادواری )نشریه داخل سازمانی، نشریه برون سازمانی 

 .تعاریف، تاریخچه، اهداف، محتوی، صفحه آرائی 

 آشنایی با مسائل قانونی و حقوقی نشریات سازمانی 

 بررسی وضعیت فعلی نشریات درون سازمانی 

 نیدرست نویسی ویراستاری در نشریات سازما 

 بررسی تعدادی از نشریات در حال انتشار 

 انتشارات غیر ادواری 

 ... بروشور، کتاب و کتابچه، پوستر، گزارش سالیانه، کاتالوگ، تراکت و 

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 21/12کد دوره:  عنوان دوره: اصول و مبانی ارتباط جمعی

نقش، وظایف و  -ره آموزشی بتوانند: انواع ارتباط و مدلهای ارتباطی را توضیح دهندرود پس از پایان دواز فراگیران انتظار میهدف دوره: 
 وسایل ارتباط جمعی را تشریح نمایند. هایویژگی

 محتوی دوره: 
 سابقه تاریخی مطالعات ارتباطی 

 بررسی مفهوم ارتباط 

 بررسی عناصر ارتباط و مدلهای ارتباطی 

 سنتی تا ارتباطات جمعیسیر تاریخی ارتباطات  -اطالع و ارتباط 

 نقش و وظایف وسایل ارتباط جمعی از دیدگاه تئوری پردازان ارتباطات 

 مطالعه در وسایل ارتباطی )مكاتب غیر تكنولوژی و جامعه شناسی ارتباطات( یهاروش 

 ارتباطات و رفتارهای جمعی 

 وسایل ارتباط جمعی و تكنولوژیهای نوین ارتباطی هایویژگی 

 تباط جمعی در ایرانمطالعه وضعیت ار 

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 

 
 

 22/12کد دوره:  عمومیروابطعنوان دوره: مدیریت 

 ، سازماندهی و نظارت و ارزیابیریزیبرنامه، عمومیروابطرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: بر واحدهای از فراگیران انتظار میهدف دوره: 
 داشته باشند.

 محتوی دوره: 
  عمومیروابط تیریدر مد یموانع و کاست نیمهمتر -ایو مدیریت رسانه عمومیروابط -عمومیروابطنقش و جایگاه مدیریت در. 

 عمومیروابط ریو اعمال مد اتیخصوص-سازمان  یباال تیریارتباط با مد -سازمان یبرا عمومیروابطخوب  تیریمد کی یدستاوردها. 

 عمومیروابط یابیارز تیاهم -عمومیروابطدر  ییروابط و کارآ یابیدر ارز تیرینقش مد -عمومیروابط تیریمد یناکارآمد یمعما 

 عمومیروابط یابیمفهوم ارز -(تعهد ،یرابطه جمع ،تیرضا ،نانیاطم ،نظارت متقابل) عمومیروابطدر  یابیمورد ارز یهاشاخص نیمهمتر 

 عمومیروابطدر  ریزیبودجه 

  عمومیروابطدر  یابیاهداف قابل ارز نییتع -عمومیروابطو سنجش  یابیتوجه در ارز مورداصول 

  عمومیروابطها در برنامه تیموقع یابیبه منظور ارز اهدافتعیین 
 ساعت 16مان دوره: مدت ز

 

 

 23/12کد دوره:  عمومیروابطای در عنوان دوره: ارتباطات رسانه

وسایل  -ها و نقش آنها را در اطالع رسانی توضیح دهندرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: انواع رسانهاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 
 ول فنی نگهداری و سرویس دهی نمایند.سمعی و بصری را با توجه به اص

 محتوی دوره: 
 تعریف رسانه 

 ( رسانه بندیطبقهانواع رسانه)ها 

 های جمعیکارکرد رسانه 

 هادر تسهیل اطالع رسانینقش رسانه 

 ایتكنیكهای رسانه 

 با تأکید بر مخاطب و پیام( عمومیروابطها در اصول کاربرد رسانه( 

 هایو رسانهاصول فنی آرش 

 نگهداری و سرویس دهی و آماده سازی وسائل سمعی و بصری 

 ها در ایرانمراکز تولید و تهیه رسانه 

  عمومیروابطبریده جراید در 

 های ارتباط با خبرنگارانشیوه 

 سفرهای مطبوعاتی 
 ساعت 34مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 24/12کد دوره:  عنوان دوره: عكاسی خبری

از انواع  -توضیح دهند عمومیروابطرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: اهمیت عكاسی و کاربرد آن را در از فراگیران انتظار میدوره: هدف 

 ها و رویدادها عكس تهیه نمایند.مراسم

 محتوی دوره: 
  عمومیروابطاهمیت عكاسی و کاربرد آن در 

 ها، وسایل نورپردازی و فیلترها و ...سیدوربین، عد 

 چگونگی و طرز تهیه عكس 

  هنری در عكاسی هایارزشاصول کادربندی و شناخت 

 کمپوزیسیون و زیباشناسی، البراتوارهای عكاسی و مراجل چاپ و ظهور عكس 

 عكاسی، انواع عكاسی خبری و چگونگی شناخت مفاهیم خبری 

 و خصوصیات عكاسی خبری نقش عناصر خبر در عكاسی خبری، صفات 

  عمومیروابطعكسها به منظور اهداف مختلف  آوریجمعتفاوت عكس خبری با عكس تفسیری، چگونگی جستجو 

 طرز تهیه عكس از مراسم مختلف و رویدادهای متفاوت 

 تجزیه و تحلیل انواع عكاسی خبری 

 ار، امكان استفاده از استودیو عكاسی، امكان استفاده از وسایل سمعی و بصری وسایل و تجهیزات مورد نیاز )امكان استفاده از البراتو

 )فیلمهای خبری، عكسهای خبری، اسالید، اورهد و ...(

 ساعت 54مدت زمان دوره: 

 
 
 

 25/12کد دوره:  عمومیروابطعنوان دوره: مدیریت 

با توجه به  -را توضیح دهند عمومیروابطها و اصول ن دوره آموزشی بتوانند: مبانی، نظریهرود پس از پایااز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 تشریح نمایند. عمومیروابطفرایند اطالع رسانی و اهمیت آن را در  -تكنیكهای خبرنویسی، خبرهای جامع تدوین نمایند

 محتوی دوره: 
 افكار عمومی  -عمومیروابطهای الگوها و نظریه -عمومیروابطاهداف  -عمومیروابطمفاهیم  -عمومیروابطتاریخچه  -مقدمه

 )درون و خارج سازمان(.

 عمومیروابطهای پژوهش افكار عمومی در ، اهمیت و جایگاه و ستونشناسایی افكار عمومی. 

  شیدر افزا عمومیروابطنقش  -عمومیروابط یاصل یهامشخصه -عمومیروابط یاهنقشالگوها و -عمومیروابطارتباطات و 

 مشارکت مردم

 و ارتباطات فاتیتشر -عمومیروابطو  فاتیتشر -و بعد از بحران نیح ،در قبل عمومیروابط فیوظا -عمومیروابطو  بحران. 

  (تیبودن فعال یتیریمد ،اخالق ،قیتحق یی،تفاهم گرا) عمومیروابطاصول 

 ی.سیخبرنو یهاکیبا تكن ییو آشنا عمومیروابطدر  یسیخبرنو -و ارتباط آن با رسانه عمومیروابط 

 عمومیروابطدر  یفرد انیارتباطات م تیاهم -عمومیروابطو ارتباط آنها با  یو اطالع شناس یاطالع رسان ی،ابیعطالفرایند ا 

 ی(ابیاجرا و ارز ،ریزیبرنامه ،قیتحق) عمومیروابط ارکان 

 عمومیروابط هایفعالیتدر  یاقناع و متقاعد ساز -عمومیروابطقابل استفاده در  یرسانارتباطات و اطالع یهایتكنولوژ 

 یعمومروابط هایبرنامه هیو لزوم کل تیاهم. 

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 26/12کد دوره:  عمومیروابطشناسی در  مخاطبعنوان دوره: 

و نقش آنها را تشریح  مومیعروابطانواع مخاطب در  -را نام ببرید عمومیروابطرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: وظایف اصلی از فراگیران انتظار میهدف دوره: 
 نمایند.

 محتوی دوره: 
 (.عمومیروابط یمفهوم فیتعار) عمومیروابط فیتعار -طیموسسات و ارتباط آنها با مح -مقدمه 

 و وحدت  ییراهمگ یی،مشارکت جو ،بیو ترغ غیتبل ی،اطالع رسان) عمومیروابط یاصل فیوظا -عمومیروابط یکاربرد فیتعار
 از آغاز تا کنون یمخاطب شناس -و ارتباطات عمومیروابطدر  یمخاطب و مخاطب شناس -ی(بخش

 یمخاطب شناس یهاهینظر 

 و  یروزنامه نگار نیتفاوت ب -عمومیروابطمخاطبان در  یبند میتقس -و رسانه ها عمومیروابطمفهوم مخاطبان در  تفاوت
دفاتر و  ینمودار سازمان -رانیدر ا عمومیروابط هایفعالیت -(هامخاطبان و رسانه ،مخاطبان ،ر حوزه عملاز نظ) عمومیروابط

 .عمومیروابطسازمان از  تیریانتظارات و توقعات مد -هاسازمان عمومیروابطتر انقش دف -هاسازمان عمومیروابط یواحدها

 ساعت 24مدت زمان دوره: 
 

 
 

 27/12کد دوره:  عمومیروابطیسی در عنوان دوره: خبرنو

انواع خبر  -را توضیح بدهند عمومیروابطرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: ارزشها و اهمیت تهیه و تنظیم خبر در از فراگیران انتظار میهدف دوره: 
 را با توجه به سبكهای مختلف خبر تهیه نمایند.

 دوره: محتوی 
 یهفتگانه خبر هایارزش 

 خبر میدر تنظ یها و عناصر خبراز ارزش استفاده 

 و ییاخبار قضا ی،جلسات رسم ،هایسخنران ،نارهایسم ،هاخبر کنفرانس میتنظ ... 

  و شناخت خبر یسیدر خبرنو یاساسمفاهیم 

  و شناخت خبر یسیخبرنو یهاسبک (،سهیقام ی،حیسبک تشر ،دیل همراه با یخیسبک تار ،سبک هرم وارونه) یسیخبرنوسبكهای. 

  ،دیدر ل یو عناصر خبر هاروشاز  استفادهتعریف لید، انواع لید 

 جلب توجه یژگیداشتن و ،تریبودن ت قیبا متن مطلب روشن و دق تریو تناسب ت قیتطب ،و زنده بودن خبر خالصه 

 ی ... .قیو مقاله و پر تاژ و مطالب تحق سیریتف ی،خبر اختصاص ی،خبر تریت 

  شود تیرعا یتراژیاز نظر ت یستیکه با یموارد ،تریتاشكال. 

 حیو توض بیتكذ هیجواب. 
 ساعت 34مدت زمان دوره: 

 
 

 28/12کد دوره:  عنوان دوره: مصاحبه خبری

های خبری انواع مصاحبه -ا توضیح دهندمصاحبه و مصاحبه شونده ر هایویژگیرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: از فراگیران انتظار میهدف دوره: 
 و مطبوعاتی را با توجه به اصول و تكنیكهای مصاحبه انجام دهند.

 محتوی دوره: 
  عمومیروابطتعریف مصاحبه و کاربرد آن در 

 مصاحبه هایویژگی 

 گروه مصاحبه شونده 

 مصاحبه کننده هایویژگی 

  مصاحبهنحوه تداوم و آماده شدن برای انجام 

 نقش اطالعات شخص مصاحبه شونده و مصاحبه کننده در انجام یک مصاحبه 

 نحوه شروع مصاحبه 

 طرز برخورد با مصاحبه شونده 

 .)ضرورت برقراری ارتباط با مصاحبه شونده، انواع مصاحبه، شفاهی، عمقی، تحلیلی، هدایت شونده، گسترده، آزاد، خبری، تفسیری، عملی 

 تلفنی( و کاربرد آنهای غیرحضوری )مصاحبه 

 هاموارد استفاده از انواع مصاحبه 

 مصاحبه تلفنی و اصول کاربرد آن 
 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

آموزشیمشخصات دوره   
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 29/12کد دوره:  عنوان دوره: اصول و مبانی اطالع رسانی

 رزیابی و ارائه نمایند.رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: اطالعات را تهیه، ذخیره، ااز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 تعریف اطالع رسانی 

 تهیه، تولید، ذخیره، ارزیابی و اشاعه اطالعات 

 های ارتباطی در جامعهمطالعه و آینه 

 اطالعات بندیرده 

 اطالعاتی، اقتصاد اطالعات، نشر الكترونیكی، معماری اطالعات، جامعه اطالعات ها، فناورینمایه سازی، آرشیو، رسانه 
 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 
 30/12کد دوره:  عنوان دوره: گرافیک و صفحه آرائی

 مایند.رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: انواع محصوالت انتشاراتی را به شكل مناسب، زیبا و هدفدار به مخاطب ارائه ناز فراگیران انتظار میهدف دوره: 
 محتوی دوره: 

 تعریف گرافیک و اهمیت کاربرد آن در دنیای امروز 

 بررسی تاریخچه گرافیک و سیر تحول آن در جوامع تا به امروز 

 الفبای گرافیک 

 بیان و ارائه از طریق تصویر 

 الفبای فرم و مبحث رنگ 

 ظاهر، ساخت و تشكیالت در بیان تصویری 

 ت در هنر گرافیکاندازه، مقدار و جهت، تقسیم و موقعی 

  ،و تجزیه و تحلیل هاروشپرسپكتیو، طراحی گرافیک 

 اندازه و انواع حروف 

 گراورسازی و کلیشه سازی 

 نقش گرافیم در ایران 

 انتقال پیام در وسائل ارتباط جمعی 

 ساعت 45مدت زمان دوره: 

 

 
 

 31/12کد دوره:  ارتباطی هاپیامعنوان دوره: تحلیل محتوای 

ارتباطی را توضیح  هاپیامرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: نقشها و کاربردهای تجزیه و تحلیل محتوای ز فراگیران انتظار میاهدف دوره: 
 استفاده نمایند. spssدر تحلیل محتوی پیامها از نرم افزار  -ها و ... را بررسی و تحلیل نمایندمحتوی روزنامه -دهند

 محتوی دوره: 
 ارتباطی هاپیامق در محتوی مبانی تحقی 

 ضرورتها و کاربردهای تجزیه و تحلیل محتوی 

 های تجزیه و تحلیل محتوی و مراحل آنشیوه 

 شناخت روزنامه و تلویزیون 

  تحقیق: نمونه گیری و ارزیابی و انتخاب یهاروشاصول و 

 یعمومروابطتلفنی و ... در رابطه با  هاپیامبررسی محتوای روزنامه،  یهاروش 

 )کار عملی )انجام مطالعه موردی 

  روش کار باspss های آندر تحلیل محتوی و تجزیه و تحلیل داده 

 ارائه کار عملی و گزارش تحلیلی 

 ساعت 46مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 32/12کد دوره:  عنوان دوره: اقناع و تبلیغ

 را توضیح دهند. عمومیروابطه آموزشی بتوانند: خصوصیات و تأثیرات تبلیغ و اقناع در رود پس از پایان دوراز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
  (عمومیروابطکلیات و معرفی )مفهوم تبلیغ، رسالت و اهمیت تبلیغات در 

 فرآیند پذیرش پیام 

 اقناع یهاروش 

 تبلیغ 

 آموزشی و ...( هایویژگیایی، الق هایویژگیتبلیغ ) هایویژگی 

 لزوم تبلیغ 

 تأثیرات تبلیغ 

  آن. هایویژگیتهیه برنامه تبلیغی با توجه به 

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 
 

 33/12کد دوره:  عنوان دوره: ترجمه متون ساده خبری

 به زبان انگلیسی را ترجمه کنند.رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: متنهای خبری از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 سبكهای نگارش خبر 

 تعریف ترجمه و فرایند آن 

 انواع ترجمه 

 های ترجمه خبریشیوه 

 های معنایی واژگان خبری در ترجمه خبرجنبه 

 های بكارگیری هنجارهای فرهنگی اجتماعی زبان مبدأ و مقصد در ترجمهشیوه 

 اصول و تكنیكهای ترجمه 

 ک متن خبریترجمه ی 

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 

 

 34/12کد دوره:  عنوان دوره: شنود صوتی و تصویری

رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: مطالب خبری و سخنرانیها و ... را از روی نوار و فیلم یادداشت برداری از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 و گزارش نماید.

 محتوی دوره: 
 هیتك ،جمله ،آهنگ ،زبان یالگوها نیتمر ،آواها نیتمر 

 گوش کردن نوار و قیدرک مطلب از طر ،نوار یاز رو یبردار ادداشتی... 

  متن با توجه به لغات و اصطالحات به کار برده شده ایمطروحه در نوار  مطالبگفتگو در حد 

 رجمهزبان مبدا و مقصد در ت یاجتماع یفرهنگ یهنجارها یریکارگ بههای شیوه 

 ترجمه یكهایو تكن اصول 

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 گزینش های شغلیرشته های آموزشیدوره

 «1۳کد »

 کارکنان دولت ج نظام آموزش/1/2موضوع بند 

 

های ه جایگزین دورههای بازنگری شده توسط هیأت عالی گزینش کدوره»

و بخشنامه شماره  2۴/0۳/1۳85مورخ  ۴7861/180۳ابالغ شده بخشنامه شماره 

 «گرددمی 1۳/07/1۳87مورخ  62۳11/180۳

 

 

 

 «.مسئول گزینش با هیأت عالی گزینش است های آموزشیدوره ریزیبرنامهمسئولیت اجرا و »

 

 

 

 

 

 سرمایه انسانی ریاست جمهوری معاونت توسعه مدیریت و

 معاون راهبردی منابع انسانی
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 «رشته شغلی مسئول گزینش های آموزشیفهرست دوره»
 کد دوره میزان ساعت دوره روش اجرا عنوان دوره آموزشی

 1-13 12 حضوری در امور اداری گیریتصمیمنظام 

 2-13 12 نیمه حضوری گزارش نویسی در گزینش

 3-13 12 نیمه حضوری خالصه نویسی

 4-13 12 حضوری اجرا و نظارت بر اجرای بودجه

 5-13 12 نیمه حضوری گزینش آشنایی با بانک اطالعات

 6-13 12 حضوری اصول و مبانی نظری تشكیالت و سازماندهی

 7-13 4 حضوری ولتکارکنان د آشنایی با نظام آموزش

 8-13 6 حضوری آن گیریاندازهرضایت شغلی و چگونگی 

 9-13 16 نیمه حضوری آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی

 10-13 16 نیمه حضوری مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی

 11-13 12 حضوری مدیریت منابع انسانی )اداره امور کارکنان(

 12-13 12 نیمه حضوری آئین نگارش و مكاتبات اداری

 13-13 12 حضوری فن بیان و آئین سخنوری

 14-13 12 حضوری ادارینظاماصول و مبانی نظارت و کنترل در 

 15-13 16 حضوری تحقیق و پژوهش یهاروش

 16-13 12 حضوری اصالح و تغییر رفتار یهاروش

 17-13 16 ه حضورینیم آسیب شناسی اجتماعی

 18-13 8 حضوری تدوین مقاله یهاروش

 19-13 16 غیر حضوری جامعه شناسی فرهنگی

 20-13 12 حضوری اصول سرپرستی و مدیریت

 21-13 16 نیمه حضوری روانشناسی اجتماعی

 22-13 12 حضوری مقابله با آن هایراهتهاجم فرهنگی و 

 23-13 16 نیمه حضوری مردم شناسی فرهنگی

 24-13 16 نیمه حضوری جامعه شناسی سیاسی

 25-13 12 نیمه حضوری نظام رسیدگی به تخلفات اداری

 26-13 8 حضوری پاسخگوئی در گزینش

 27-13 8 حضوری آشنائی با مراجع قضایی

 28-13 12 حضوری تكنیكهای مصاحبه

 29-13 8 حضوری جاسوسی یهاسازمانآشنایی با 

 30-13 12 نیمه حضوری عی )با تأکید بر ارتباط با داوطلبان(ارتباط جم هایمهارت

 31-13 16 غیرحضوری شناخت اقلیتهای دینی در ایران

 32-13 6 حضوری کارکنان عملكرد ارزشیابی

 33-13 6 حضوری مدیریت اثربخش جلسات

 34-13 8 نیمه حضوری مجلس هایکمیسیون، قوه مقننه و آشنایی با قانون اساسی

 35-13 12 حضوری استراتژیک ریزیبرنامهکارگاه آموزشی 

 36-13 12 نیمه حضوری (1اخالق )

 37-13 12 نیمه حضوری (3اخالق )

 38-13 12 نیمه حضوری (1های سیاسی و فرهنگی )آگاهی

 39-13 12 نیمه حضوری (2های سیاسی و فرهنگی )آگاهی

 40-13 8 حضوری ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش
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 42-13 12 نیمه حضوری (1احكام و استفتائات )

 43-13 12 نیمه حضوری (2احكام و استفتائات )

 44-13 12 حضوری فرآیند بازرسی در گجزینش

 45-13 12 حضوری ارزیابی و صدور رأی )نظردهی(

 46-13 8 نیمه حضوری دخوانی و تندنویسیتن

 47-13 12 حضوری تكنیكهای تحقیق در گزینش

 48-13 24 غیرحضوری اصول عقاید

 49-13 12 نیمه حضوری آشنایی با فرق و مذاهب اسالمی

 50-13 12 نیمه حضوری رفاه کارکنان و شرایط فیزیكی محیط کار

 51-13 8 حضوری مدیریت کارگروهی

 

 «دوره آموزشیمشخصات »

 1۳-1کددوره:  در امور اداری گیریتصمیمنظام  عنوان دوره آموزشی:

 مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 مرکزی هایهیآتهای گزینش، مسئولین دبیرخانه مدیران و رؤسای هیأت عالی گزینش، مدیران و اعضای هسته

توانائی عملیاتی کردن  -و عوامل مهم در طراحی آن گیریمتصمینظام  -گیریتصمیمهدف دوره: فراگیری ضرورت و اهمیت 

 تصمیمات سازمانی.

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 مقدمه )تعاریف و مفاهیم( .1

 گیریتصمیمضرورت و اهمیت  .2

 گیریتصمیمهای مختلف نظریه .3

 گیریتصمیمای از نقاط سازمان به عنوان مجموعه .4

 ریو مدت تاث ریتاث زانیم براساس یدرجه بندمصرف منابع،  اسبراسمالکهای درجه بندی تصمیمات )درجه بندی  .5

شمول نظام  ی،ریگمینقاط تصم نییتع ،ماتیتصم یو درجه بند نییتب)آن  یو عوامل مهم در طراح گیریتصمیم نظام .6

 یارتباط و هماهنگ ی،ریگمیاز تصم یستاد یها تیحما ی،بازده سازمان ،ماتیتصم تیتناسب و اهم ی،ریگمیتصم

 (ماتیصمت

 و کنترل گیریتصمیم نظام .7

 یاطالعات ستمیو س گیریتصمیم نظام .8

 ماتیتصم یشناسبیآس .9

 ماتیتصم بازخورد .10

 

 انیدکتر منور :کیاستراتژ گیریتصمیم یمبان -1منابع:   

 دکتر منوچهر حاضر :تیریدر مد گیریتصمیم -2           

 یدولت تیریزش مدمرکز آمو دیاز اسات یجمع :گیریتصمیم -3           

 

 حضوری روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:
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 «مشخصات دوره آموزشی»
 1۳-2کددوره:  گزارش نویسی در گزینش عنوان دوره آموزشی:

 مورد نظر: کلیه پستها هایپستعنوان پست یا 

 تهیه و تدوین گزارش یهاروشهدف دوره: آشنا ساختن فراگیران با اصول و 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 یمال ی،ادار یگزارشها)کاربرد  دگاهید تعاریف و اصطالحات، کاربرد گزارش، اثرات حقوقی گزارش، انواع گزارش از .1

 یی(و اجرا

 ی(امشاوره یگزارشها ی،قاتیو تحق یلیتحل یهاگزارش ی،اطالعات یهاگزارش) یاز نظر محتو گزارشانواع  .2

 ی(قیتلف یهاگزارش ی،گزارش آمار ی،شفاه،گزارش )گزارش کتبی شكلهای مختلف گزارش .3

 گزارش ارکان .4

و  میتنظ ی،ریگ جهیو نت لیو تحل هیتجز ،شده یآوراطالعات جمع میتنظ ،اطالعات آوریجمع)گزارش  میتنظ مراحل .5

 (نگارش گزارش

 نشیمورد ارائه در گز یهاگزارش انواع .6

 

 ییاصغر عال یعل یسیو فنون گزارش نو اصول -1منابع:  

 ینیکاظم ام دیس یسینو گزارش -2          

 نیمه حضوری روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:

 

 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-۳ کددوره: خالصه نویسی عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 و گزارشهای اداری خالصه کردن مكاتبات یهاروشفراکیری اصول و  هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 صیو اهداف تلخ دیفوا ،میو مفاه فیتعار. 1

 آوردن خالصه مطالب و نوشته ها دیو پد هیموثر در ته عوامل. 2

 ی(قیتلف ،یفهرست ،یو جدول ینمودار ،یعلم ،یموضوع ،آزاد ،یارجاع ،یلیتفصتلخیص) انواع. 3

 (صیتلخ ،یآماده ساز ،یبردار ادداشتیو مطالعه  ،ییشناسا) صیخلت مراحل. 4

 تیرعا ،ژهیاستفاده از نگارش و ،و کمال خالصه تیاصل جامع تیرعا ،نمودن هدف و موضوع )برجسته یخالصه ساز یکل اصول. 5

 (یدرجه بندو اختصار،  جادیا

 (و ارائه یسینوباز ،یریگجهینت ،و پردازش شیرایو ، وارسی متن،یمتن اصل ،مقدمه) صینگارش تلخ مراحل. 6

 

 یدولت تیریمرکز آموزش مد ینیکاظم ام دیس یادار یمكاتبات و نوشته ها یساز خالصه -منبع:

 

 حضورینیمه  روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:
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 «مشخصات دوره آموزشی»
 1۳-۴کددوره:  اجرا و نظارت بر اجرای بودجه عنوان دوره آموزشی:

 مورد نظر:  هایپستعنوان پست یا 
 مرکزی، مدیران مالی هایهیآتهای گزینش، مسئولین دبیرخانه مدیران هسته

 هدف دوره: 

 آشنایی با مراحل اجرای بودجه -

 توانایی تحلیل مشكالت و تنگناهای نظام اجرایی بودجه در ایران -

 آشنایی با چگونگی نظارت بر بودجه -
 دوره آموزشی: هایسرفصل
 ودجهب یاجرا ینظر یمبان .1

 ...( تنخواه گردان و ،تعهد پرداخت ،اعتبار نیتام ،صیتشخ ،صیتخص)بودجه  یاجرا یلیتفص مراحل .2

 بودجه یاجراوجوه سازمانی  .3

 (منابع صیتخص ی،انهیهز اعتبارات ،ابالغ بودجه ،بودجه یو مقررات ناظر بر اجرا نیقوان) رانیبودجه در ا یاجرا ندیفرا .4

 بودجه ینظام اجراگناهای مشكالت و تن .5

 بودجه بر نظارت هینظر یمبان .6

 یمال هایحساب یسازو شفاف تیریمد ارتقاء .7

 یو گزارش ده یابیو ارزش یحسابرس ،یتیریمد یهاکنترل .8

 بر بودجه نظارتمشكالت  ،بودجه انواع نظارت بر .9

 بیفرز رضایعل رانیدر ا یدولت ریزیبودجه -1منابع :  

 یزیغالمرضا عز یو کنترل بودجه دولت میتنظ -2           

 حضوری روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 1۳-5کددوره:  گزینش آشنایی با بانک اطالعات عنوان دوره آموزشی:

 تهامورد نظر: کلیه پس هایپستعنوان پست یا 

 هدف دوره: آشنایی با نرم افزار گردش کار هماهنگ در گزینش و اتوماسیون اداری

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 آشنایی با کلیات نرم افزار .1

 آشنایی با کاربردهای نرم افزار .2

 نصب نرم افزار .3

 افزودن اطالعات در قسمت مكاتبات .4

 گزارش گیری از مكاتبات .5

 رمزگذاری .6

 رانتعیین محدوده برای کارب .7

 اطالعاتی یهافایلاصالح ساختار  .8

 هامدیریت برنامه .9

 کار عملی .10

 اطالعات گزینش: دفتر آمار و فناوری منابع :  جزوه آشنایی با بانک اطالعات

 نیمه حضوری روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:
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 «آموزشی مشخصات دوره»

 1۳-6کددوره:  اصول و مبانی نظری تشكیالت و سازماندهی عنوان دوره آموزشی:

های گزینش، مسئولین هیأت عالی گزینش، مدیران و اعضای هسته هایگروهمدیران و رؤسای  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 مرکزی هایهیآتدبیرخانه 

 

 هدف دوره: 

 ، کاربرد تشكیالت در سازماندهی و ساختار اداری گزینشهااصطالحات، نظریهآشنایی با 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 و سلسله مراتب یسازمانده ،سازمان فیتعر .1

 یساختار ادار یو طراح یو کاربرد آنها در سازمانده یو سلسله مراتب ادار التیبه تشك مربوطهای نظریه .2

 یسازمانده ضرورتاهمیت و  .3

 فیظاو بندیطبقه یو مبان اصول .4

 یالتیساختار تشك یابیو ارز یمتداول سازمانده یهاوهیش .5

 یسازمانده نینو یهاوهیش .6

 نشیگز یساختار سازمان تیریدر مد هااختیارات و مسئولیت .7

 یسازمان یساختارها یابیو ارز یو مراجع بررس هاروش .8

 یتالیتشك یهاها و مجموعهگزارش میتنظ یو چگونگ یسازمانده یعمل یهاروش ندیفرا .9

 ینیکاظم ام دیس :یادار التیبا تشك ییآشنامنبع: 

 حضوری روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 1۳-7کددوره:  کارکنان دولت آشنایی با نظام آموزش عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

شرایط اخذ  -3سازو کارهای پیش بینی شده در نظام    -2  نظام آموزش هایویژگیاهداف، اصول و  -1: آشنایی با  هدف دوره: 

 های آموزشی و گردش کار آنهاگواهینامه

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 کارکنان دولت نظام آموزش هایویژگیاصول و  ،هدافا .1

 کارکنان دولت نظام آموزش ساختار .2

 شده در نظام آموزش ینیبشیپ یآموزشهای دوره .3

 کار اخذ آنهاو ساز و  یآموزش یهانامهیگواه .4

 شده ینیبشیپ یزشیانگ سازوکار .5

 یآموزش یهادوره یطراح دستورالعمل .6

 و دستورالعمل آن یآموزش یها شناسنامه .7

 (یآموزش پودمان) کارکنان دولت آموزشآشنایی با نظام  -منبع: 

 حضوری روش اجرا: ساعت 4 مدت زمان آموزش دوره:
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 «مشخصات دوره آموزشی»

 1۳-8کددوره:  آن گیریاندازهرضایت شغلی و چگونگی  عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 رضایت شغلی. گیریاندازه یهاروشمربوط به آن و  های: فراگیری ابعاد مختلف رضایت شغلی و نظریهآشنایی با  هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 رضایت شغلی و ابعاد آن .1

 نظریه های رضایت شغلی .2

 عوامل مؤثر بر رضایت شغلی .3

 پیامدهای وضعیت شغلی و عدم رضایت شغلی .4

 رضایت شغلی و عملكرد .5

 رضایت شغلی گیریاندازه .6

 رضایت شغلی هامقیاس .7

 

 نیروی انسانی: جمعی از اساتید مدیریت مرکز آموزش مدیریت دولتی وریبهرهعملی ارتقاء  هایشیوه -منبع: 

 

 حضوری روش اجرا: ساعت 6 مدت زمان آموزش دوره:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 1۳-9 کددوره: آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی عنوان دوره آموزشی:

 ستهاکلیه پ  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 : آشنا ساختن فراگیران با قوانین و مقررات استخدام و بكارگیری آن در جذب نیروی انسانیآشنایی با  هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 میو مفاه فیتعار .1

 استخدام و مقررات هر کدام انواع .2

داوطلبان  تیصالح یبررس ،جهینت اعالم، آزمون یبرگزار ،یاستخدام یانتشار آگه ،اخذ مجوز استخدام)استخدام  مراحل .3

 ...(و

 ...( و تیانتقال مأمور ،یاستخدام تیوضع لیتبد ،یبه پست سازمان انتصاب .4

 ی دولتی )مصوبه هیأت وزیران(هادستگاهضوابط بكارگیری و استخدام در  .5

 آن هایدستورالعملو  یمانیپ استخدامآئین نامه  .6

 نیو کار مع قرارداد انجام کار مشخص ضوابط .7

 ثارگرانیمربوط به استخدام ا مقررات .8

 یخدمات کشور تیریو مقررات استخدام در قانون مد نیقوان .9

 ادارات نیسازمان مع :یو مقررات استخدام نیمجموعه قوان -1منابع: 

 یانیداوود عباد :یمقررات استخدام نیبا قوان ییآشنا -2         

 حضورینیمه  روش اجرا: ساعت 16 ن آموزش دوره:مدت زما
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 «مشخصات دوره آموزشی»

 1۳-10 کددوره: مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی عنوان دوره آموزشی:

 امور دفتری و دبیرخانه ای هایپستکلیه   مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

رای تنظیم اسناد و مدارک و بایگانی آنها در جهت کمک به مدیریت : آشنایی با اصول مدیریت صحیح بآشنایی با  هدف دوره: 

 سازمان برای ایجاد روش صحیح در ارسال و مراسالت جهت تسریع در اداره امور گزینش

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 یگانیاسناد و فن با تیریمد اتیلک .1

 یگانیپرونده و انواع با لیتشك طرز .2

 (مرجع نییتع ،خیتار ،استفاده از دفاتر مخصوص)و انواع آنها  صادره ینامه ها های وارده، نامه .3

 زمان ضبط اسناد و مدارک نییتع ،نامه ها نیگزیبرگ جا ،هاانتقال نامه فرم .4

 از آنها یاسناد و مدارک و صورت بردار کیتفك .5

 یگانیاصالح و کنترل با ،یگانیاسناد در با میتنظ یهاروش ،اسناد ینگهدار یبرامهلت قانونی  .6

 یگانیاسناد با تیریدر مد وتریکامپبكارگیری  .7

 اوراق زائد امحاء .8

 محرمانه یهاپرونده ،داوطلبان یهاپرونده انواعبایگانی  .9

 پرونده ها یو کدگذار بندیطبقه اصول .10

 زادهیعل زیمهرانگ ،یگانیو اسناد با مدارکمدیریت اسناد،  -1منابع: 

 یاهرشیمنوچهر ام ،اسناد تیریمد یمبان -2         

 

 حضورینیمه  روش اجرا: ساعت 16 مدت زمان آموزش دوره:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 1۳-11 کددوره: مدیریت منابع انسانی )اداره امور کارکنان( عنوان دوره آموزشی:

مسئولین  هیأت عالی گزینش، مدیران و اعضای هسته های گزینش، هایگروهمدیران و رؤسای   مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 مرکزی هایهیآتدبیرخانه 

 مدیریت امور کارکنان هایشیوهاصول و آشنایی با  هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 های مدیریت منابع انسانی(ماهیت مدیریت منابع انسانی )تعاریف، اهداف، وظایف و خط مشی .1

 غل و نتایج حاصل از آن(تجزیه ش یهاروشمشاغل )تجزیه شغل،  بندیطبقهتجزیه و تحلیل و  .2

 نیروی انسانی ریزیبرنامهفرآیند  .3

 فرآیند آموزش کارکنان .4

 ارزیابی عملكرد کارکنان .5

 سیستم پاداش و نگهداری کارکنان .6

 مدیریت حقوق و دستمزد .7

 دکتر صائبی -مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، مترجم: دکتر طوسی -منبع: 

 

 حضوری ش اجرا:رو ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:
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 «مشخصات دوره آموزشی»

 1۳-12 کددوره: آئین نگارش و مكاتبات اداری عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 های اداری و مراحل تهیه آنهانامهآشنایی با  هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 اهمیت و نقش مكاتبات اداری .1

 های اداری و مشخصات آنها انواع نامه .2

 نامه های اداری، اندازه و ابعاد نامه های اداری اجزاء و ارکان  .3

 ضوابط مورد استفاده در تنظیم عنوان نامه .4

 مراحل تهیه نامه های اداری .5

 ثبت، ضبط و شماره گذاری نامه .6

 معنی و مفهوم بخشنامه .7

 انواع بخشنامه .8

 لسه، آئین نامهتعاریف اصطالحات دستورالعمل، بخشنامه، صورتج .9

 

 مرکز آموزش مدیریت دولتی -آئین نگارش و مكاتبات اداری: سیدکاظم امینی -منبع: 

 

 حضورینیمه  روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 1۳-1۳ کددوره: فن بیان و آئین سخنوری عنوان دوره آموزشی:

  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 یه پستهاکل 

 هدف دوره: 

 آشنا ساختن فراگیران با اصول و فنون سخنوری و ارائه گفتاری فصیح و بلیغ 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 و جهان رانیدر ا یسخنور خچهیتار ،یسخنور فیتعار .1

 در خطابه یعلوم ادب ریو بالغت و نقش آنها و سا فصاحت .2

شعر و  ،اثبات هدف و پاسخ اشكاالت و پرسش ها ،و خاطرات عینقد وقا ،طرح مقصود ،درآمد)سخن  نشیآفر مراحل .3

 ...( سخن و ریتاث

 تیشخص ،انیبا مفاد ب یجسمان یحاالت ظاهر قیتطب ور،حرکات ظاهر هر سخن ،آهنگ حن،ل) یسخنور یاصل عوامل .4

 (توجه به طرز فكر و استعداد و دانش مستمعان ،شناس بودن تیو موقع یروانشناس ،حافظه ،بیخط

 (انجمن ،زگردیم ،مناظره ،یرسم ،یخصوص ،یدونفر) سخنع انوا .5

 (یعلم ،یادب ،یاجتماع ،یاقتصادانواع گفتار ) .6

 مراحل سه گانه سخن )چه باید گفت؛ به چه ترتیب باید گفت؛ چگونه باید گفت( .7

 خوب گفتن یبرا یهایشیوه .8

 بهشتیانتشارات ارد -یکارنگ لید -یسخنرانآیین  -1منابع : 

 ه بحث و مذاکر روش -2          

 حضوری روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:
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 «مشخصات دوره آموزشی»

 1۳-1۴ کددوره: ادارینظاماصول و مبانی نظارت و کنترل در  عنوان دوره آموزشی:

 نظارتی هایپستکلیه   مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

نظارت اثربخش،  هایویژگیدر مدیریت، انواع کنترل سازمانی، فرآیند و  فراگیری: مفهوم نظارت و اهمیت آن هدف دوره: 

 رویكردهای حاکم بر نظارت

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 (همزمان و بازخور ،نگر شیپ) یانواع کنترل سازمان .1

 ، یقانون اساس نوداصل  ونیسیکمنظارت موضوع  ،یمقرر در قانون اساس یو کنترل انواع نظارت و بازرس نظارتتعاریف  .2

 گریو د یدر قانون اساس یبر اعمال ادار یینظارت قضا ،ینظارت ادار ،محاسبات کشور وانید قیاز طر ینظارت مال

 (یجار نیقوان

 ینظارت یهاهرم ،یمختلف کنترل و نظام نظارت و کنترل ادار میمفاه یکنترل ادار ،یکنترل دستگاه ادار اهداف .3

 (نیکنترل عملكرد مسئول ،یادار یینظارت قضا ،یشرع نیتطابق با مواز) یدر قانون اساس یوقحق نظارتنظام  .4

 ...( بودن و كپارچهیهماهنگ و  ،بودن ریجامع و فراگ ،تیها و تمرکز مسئولتوجه به برنامه) یتیریمد نظارت هایویژگی .5

 یسنجش عملكرد واقع :مرحله دومعملكرد  یاستانداردها نییتع :مرحله اول)ت اثربخش نظام نظار یها یژگیوفرآیند و  .6

قبل  لکنتر)انواع کنترل  ،از عملكرد یپاسخ به انحراف احتمال :مرحله چهارمعملكرد با استانداردها  سهیمقا :مرحله سوم

 (ییکنترل نها عمل،بعد از  ،عمل نیح ،از عمل

 (یتعامل ینظام نظارت (، حد و مرز)نظام نظارت حدود  ،نظام نظارت باورها ،یصیتشخنظارت )نظام  :نظارت هاینظامانواع  .7

 كردیرو -1 (یکنترل اجتماع ،یکنترل ادار ،یکنترل سازمان) : سه نوع یگوناگون در نظارت سازمان یكردهایرو .8

روابط  كردیرو -4 (ریزیبودجه ،ریزیبرنامه)نظارت  ییاقتضا كردیرو -3نظارت  یستمیس كردیرو -2نظارت  نتیكیبریس

 رانیمد یکنترل هایفعالیت ،یانسان

 (یسنجش -ییمحتوا -یساختار) یابعاد طراح ،ساختار نظارت یطراح .9

 ترجمه هاشم بهرام ،ولشرکلن  ،کنترل همه جانبه و ریزیبرنامه -1منابع: 

 یزینژاد پار رانیا یمهد (،تا عمل یاز تئور) تیریمدمبانی سازمان و  -2

 حضوری روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:
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 «مشخصات دوره آموزشی»

 1۳-15کددوره:  تحقیق و پژوهش یهاروش عنوان دوره آموزشی:

 آموزشی و پژوهشی هایپستکلیه   مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

اجرا،  -پژوهشی هاطرحاصول، فرآیند و انواع  -سازمان هایماموریتآشنایی با اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در حوزه  هدف دوره: 

 تحلیل و گزارش یک طرح.

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 مفهوم تحقیق .1

 ضرورت و اهمیت تحقیق و کاربرد آن در انجام امور گزینش .2

 ماهیت پژوهش .3

خالصه کردن نتایج و ها، تجزیه و تحلیل، داده آوریجمعفرآیند پژوهش )شناسایی مسأله پژوهشی،  هایفعالیت .4

 استنتاج(

 ها(شناسایی مساله پژوهش )انتخاب مسدله پژوهشی، تبیین مساله پژوهشی، فرضیه .5

 ها، و ...(ها، رسالهبررسی پیشینه پژوهش )منابع اطالعاتی، پایان نامه .6

ه و تحلیل و ها، تجزیداده آوریجمعهای اجرایی، طرح پژوهشی، طرح اجرایی، فرضیه هایهدفاصول طرح پژوهش ) .7

 ها(تفسیر داده

 پژوهشی )کمی و کیفی( هاطرحانواع  .8

 ها )آزمایشی، شبه آزمایشی، زمینه یابی، تاریخی(پژوهش بندیطبقه .9

 ای و ...(گیری )تصادفی، خوشهنمونه هاطرح .10

 هاداده آوریجمعو  گیریاندازه .11

 گیریاندازه هامقیاسانواع  .12

 اصول تهیه گزارش تحقیق .13

 های پژوهشیپروژه چگونگی اجرای .14

 ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی: دکتر نبویمقدمه -منبع

 حضوری روش اجرا: ساعت 16 مدت زمان آموزش دوره:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 1۳-16 کددوره: اصالح و تغییر رفتار یهاروش عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 و فنون اصالح و تغییر رفتار و کاربرد آن در مشاوره هاروشفراگیری   هدف دوره:

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 رفتار رییاصالح و تغ خچهیو تار فیتعر .1

 رفتار رییتغ اصول .2

 (یامشاهده) یریادگیعامل  یساز یشخص (کیکالس یساز یشرط)رفتار  یریادگی یهاروش .3

 تخلفات یابیو ارز یبررس ،اتانواع تخلف ،رفتار نابهنجار صیتشخ نحوه .4

 رفتارتغییر  یهاروش .5

 آن ندیو فرآ انضباط .6

 ... (و یالگو ساز ،رفتار یشكل ده)رفتار مطلوب  جادیافنون  .7

 ...(و  یت آموزشأجر ،ییزداتنش)نامطلوب  رفتارفنون تغییر .8

 یدکتر ساعتچ ،رانیمد ژهیو یکاربردروانشناسی  -1منابع: 

 یگیب اریترجمه خشا ،یاجتماع لتعامروانشناسی  -2         
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 حضوری روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 1۳-17 کددوره: آسیب شناسی اجتماعی عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

های ات روانشناسان اجتماعی و جامعه شناسی و علل و انگیزهفراگیری و شناسایی آسیبها و عوارض اجتماعی براساس نظر هدف دوره: 

 گوناگون انحراف به منظور شناسایی و پیشگیری در گزینش.

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 دامنه و نوع انحرافات ،ها یو بررس فیتعار ،یشناس بیآس یچگونگ .1

 ... و ادیاعت ژهیمنحرفان و نوع جرائم انحرافات به و یانحراف و گروه بند یبند دسته .2

 یفرهنگو  یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یعاطف ،یروان ،یستیو علل انحرافات شامل عوامل ز عوامل .3

 ...( و یاجتماع طیمح ،کار طیو عوامل مح طیشرا)زنند شامل  یکه به انحرافات دامن م یعوامل .4

 .نهیزم نیانحراف و مواضع الزم در ا یها انیو ز خطرات .5

 آن یو دورنما نهیزم نیو اقدامات الزم در ا یشناسشهیر ی،ریشگیپ تیضرورت و اهم ،ه انحرافاتدربارپیشگیری و تدبیر  .6

 ها یاز انحرافات و کجرو یریدر جلوگ ینید یهاآموزش نقش .7

 

 ستودهاهلل  تیهدا فیتال یاجتماع یشناس بیآسمنبع: 

 حضورینیمه  روش اجرا: ساعت 16 مدت زمان آموزش دوره:

 

 «موزشیمشخصات دوره آ»

 1۳-18 کددوره: تدوین مقاله یهاروش عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 های علمی و تحقیقیفراگیری اصولی و قواعد دستوری و نگارشی، مقاله هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 و علمی(تعریف مقاله، هدف از نوشتن مقاله، انواع مقاله )تحقیقی  .1

 مقاالت تحقیقی -الف .2

 فصل اول: کلیات )مشتمل بر مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت فرضیات، سوالها و تعاریف متغیرها و اصطالحات( .3

 ها و ... به دست آیند(.فصل دوم: پیشینه تحقیق )مشتمل بر اطالعاتی که از کتابها، مجالت، پایان نامه .4

 ، روش تحلیل آماری(گیریاندازهش، جامعه نمونه، روش نمونه گیری، ابزار فصل سوم: روش )مشتمل بر روش پژوه .5

 فصل چهارم: ارائه یافته )مشتمل بر کلیه محاسبات، جداول، نمودارها و بطور کلی شرح کمی نتایج به دست آمده( .6

، پیشنهادات، فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری )مشتمل بر ارائه پاسخ به کلیه سواالت پژوهشی، نتیجه گیری نهایی .7

 (هاپیوست، کاربردهای علمی و نظری پژوهش، فهرست منابع و هامحدودیت

، هانوشتپیگیری، مقاالت علمی )مشتمل بر صفحه عنوان، چكیده، فهرست مطالب، مقدمه، متن اصلی، بحث و نتیجه -ب .8

 فهرست منابع(

 و منابع هانوشتپینگارش  یهاروشاصول و  .9

 

 لب، سید محمدتقی روحانی رانكوهیمنبع: شیوه ارائه مطا

 حضوری روش اجرا: ساعت 8 مدت زمان آموزش دوره:
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 «مشخصات دوره آموزشی»

 1۳-19 کددوره: جامعه شناسی فرهنگی عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 شكالت فرهنگی جوانانفراگیری مبانی نظری جامعه شناسی فرهنگی، مسائل و م هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 جامعه شناسی فرهنگی چیست؟ .1

 ابعاد گوناگون فرهنگ )جامعه شناسی فرهنگی و تعریف آن( .2

 منشاء پیدایش جامعه شناسی فرهنگی .3

 ارتباط فرهنگی با جامعه، فرهنگ از دیدگاه جوامع اسالمی و غیر اسالمی .4

 جامعه شناسی و تولیدکنندگان فرهنگی .5

 ر فرهنگی و هنری، نقش نهادهای فرهنگی در جامعهآثا .6

 فرهنگی انقالب اسالمی در جامعه ایران هایارزشتأثیر تحوالت فرهنگی در جامعه، بررسی شناخت  .7

 فرهنگی اسالمی و غیر اسالمی هایارزشبررسی تطبیقی  .8

 فرهنگ و توسعه، دویویی، ترجمه فاطمه فراهانی -1منابع: 

 ی تبلیغ، دکتر محسنیان راد  جامعه شناس -2         

 حضوریغیر  روش اجرا: ساعت 16 مدت زمان آموزش دوره:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 1۳-20 کددوره: اصول سرپرستی و مدیریت عنوان دوره آموزشی:

 مرکزی هایهیآتسئولین دبیرخانه های گزینش، معالی گزینش، مدیران و اعضای هسته هایگروهمورد نظر:  مدیران و رؤسای  هایپستعنوان پست یا 

 سرپرستان هایویژگیفراگیری وظایف و  هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل
 تعاریف و مفاهیم .1

 سرپرستان وظایف عمومی .2

 سازماندهی )فواید تقسیم کار( .3

 اصول تقسیم کار( .4

 اثرات تقسیم کار بر کارآیی کارکنان .5

 شاغل، الگوهای سازمانیچگومگی توسعه کمی و کیفی م .6

 و مراحل آن ریزیبرنامه، ریزیبرنامه، انواع ریزیبرنامهتعریف  .7

 ریزیبرنامهمشكالت  .8

 ریزیبرنامهطرز استفاده از نمودار گانت در  .9

 و کنترل عملیات، چگونگی استاندارد کردن کارها ریزیبرنامهآشنایی با فنون  .10

 هدایت و انگیزش کارکنان .11

 انعوامل انگیزش کارکن .12

 شرایط فیزیكی محیط کار .13

 مربوط به سرپرستی امور فرهنگی و مراکز فرهنگی( هایویژگیسرپرستی اداره امور فرهنگی )مسائل مربوط به مدیریت امور فرهنگی و  .14

 ظرافتهای کاری در مدیریت مراکز فرهنگی .15

 ادینكات نوثر در مدیریت و سرپرستی کارامد، جعفر رحمانی، علی باقر نظرآب -1منابع:  

 مدیریت اثربخش، جان الکت، ترجمه سید امین اهلل علوی -2          

 حضوری روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:
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 «مشخصات دوره آموزشی»

 1۳-21 کددوره: روانشناسی اجتماعی عنوان دوره آموزشی:

 بررسی هایگروه هایپستکلیه   مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 اجتماعی در رشد شخصیت افراد و تفاوتهای فردی و گروهی -شناخت عوامل فرهنگی ره: هدف دو

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 . موضوع روانشناسی اجتماعی1

 . اجتماعی بودن طبیعت انسانی2

 . انسانهای دور از اجتماع و فرهنگ3

 ن و مرد(. انگیزش اجتماعی، تفاوتهای فردی، تفاوتهای نژادی، تفاوتهای جنسی )ز4

 . فرهنگ و شخصیت5

 . عوامل اجتماعی و فرهنگی در تأثیر شخصیت پذیری آدمی6

های درونی: بررسی کمبودهای انگیزشی، ها، انگیزههای بیرونی: پاداش، تنبیه ها، مشوق ها، انواع تقویت کنندهفیزیولوژیكی، انگیزه هایانگیزه. 7

 شناختی و عاطفی

 برخوردهای اجتماعی . نفوذ اجتماعی و نقش آن در8

 . عوامل بهنجار فرهنگی و اجتماعی9

 . عوامل ناهنجاری و بزه کاری10

 های قومی و نژادی جنایت. زمینه11

 . تعامل عوامل اجتماعی و فرهنگی12

 . آسان شدن کار در گروهها و کارگروهی13

 . پویایی گروهی، رهبری گروهی14

 . بررسی عقاید و باورهای گروهی15

 بررسی افكار عمومی . فنون16

 ترجمه محمدعلی کاردان -منبع: روانشناسی اجتماعی، اتو کالین برگ

 حضورینیمه  روش اجرا: ساعت 16 مدت زمان آموزش دوره:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 1۳-22 کددوره: مقابله با آن هایراهتهاجم فرهنگی و  عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: یهاپستعنوان پست یا 

 مقابله با آن هایراهآشنا ساختن فراگیران با مفهوم تهاجم فرهنگی، اهداف، علل و  هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 تعاریف و مفاهیم تهاجم فرهنگی )واژه لغوی، تاریخچه، فرهنگ تهاجم، هجوم فرهنگی داخلی، هجوم فرهنگی بیگانه( .1

 نگیتبادل و تهاجم فره .2

 انواع تهاجم فرهنگی .3

 اهداف تهاجم فرهنگی .4

 های تهاجم فرهنگیابزار و سالح .5

 فساد و تهاجم فرهنگی .6

 آثار و پیامدهای مختلف تهاجم فرهنگی .7

 راهكارهای مختلف تهاجم فرهنگی .8

 دین و رویكرد دینی در تهاجم فرهنگی .9

 جامعه شناسی تبلیغ، دکتر محسنیان راد -1منابع: 

 واره و افول فرهنگ، دکتر طباطباییطلوع ماه -2         

 هویت، انتشارات سرو -3         

 حضوری روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:
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 «مشخصات دوره آموزشی»

 1۳-2۳ کددوره: مردم شناسی فرهنگی عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 اصطالحات مربوط به مردم شناسی فرهنگی فراگیری مفاهیم و هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل
 های موجود در زمینه مردم شناسی فرهنگیتئوری .1

 تاریخ تحوالت در مطالعات مردم شناسی .2

 مفهوم فرهنگ  .3

 مبادله و اشاعه فرهنگی .4

 الگوهای فرهنگی -پویایی فرهنگ .5

 قوم شناسی .6

 فرهنگ پذیری .7

 انقالب فرهنگی .8

 چندگانگی فرهنگی .9

 یراث فرهنگیم .10

 باورهای دینی مردم .11

 کشور مطالعه فرهنگ عمومی .12

 فرهنگ مردم، )فولكور ایران( تألیف علی میرنیا -1منابع: 
 های عشایری، تألیف علی میرنیاپژوهش در شناخت ایلها و طایفه -2         

 حضورینیمه  روش اجرا: ساعت 16 مدت زمان آموزش دوره:

 «آموزشی مشخصات دوره»

 1۳-2۴ کددوره: تدوین مقاله یهاروش عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 سیاسی هایگروهارتقاء سطح دانش سیاسی کارکنان و شناخت بیشتر احزاب و  هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 و عوامل آن یاسیتضاد س ی،اسیس یمفهوم جامعه شناس .1

 استینسبت جامعه و س ،استیس مفهوم .2

 یاسیس یگذار بر زندگ ریتاث عوامل .3

 یاسیس تیمشروع وقدرت، سلطه  .4

 تضاد طبقه ،طبقه مفهوم .5

 یگوناگون نژاد یها هینظر .6

 استیو نقش آن در جامعه و س یافكار عموم شكل گیری .7

 یاسیس یروین کیبه عنوان  یعموم افكار .8

 دولت ها استمدارانیاز نقطه نظر س یكار عموماف تیاهم .9

 یحزب هاینظام احزاب،انواع  ،احزاب شیدایپ یها نهیزم ی،اسیس احزاب .10

 یحزب هاینظام بندیطبقه .11

 آنها یاسیو روند س احزاب .12

 یاسیو س یاجتماع ی،اقتصاد تهایساخ انیاحزاب در م تیموقع .13

 (نفوذیذ هایگروهباره در یکل یهاهینظر) نفوذذی  هایگروه .14

 نفوذ یذ یگروه ها فیو تعر مفهوم .15

 .فشار و عناصر متشكله آن یگروه ها فیتعر (،فشار هایگروه بندیطبقه) فشار هایگروه .16

 یترجمه عباس آگه ،آرون مونیر توتالیتاریسم،و  یدموکراسمنبع: 

 حضورینیمه  روش اجرا: ساعت 16 مدت زمان آموزش دوره:
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 «ه آموزشیمشخصات دور

 1۳-25 کددوره: نظام رسیدگی به تخلفات اداری عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

وظایف و  -3نحوۀ رسیدگی به تخلفات اداری، مراجع رسیدگی به تخلفات   -2انواع تخلفات اداری.  -1فراگیری:  هدف دوره: 

 لفات اداریرسیدگی به تخ هایهیآتاختیارات 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آئین نامه اجرایی آن ادارینظامضرورت شناخت و ساختار رسیدگی به تخلفات در  .1

 های دولتی، بخشنامه اداریها و آئین نامهمفهوم قانون، بخشنامه .2

 مفهوم استخدام .3

 مفهوم وزارتخانه و مؤسسات دولتی .4

 ری در  حقوق ایران و حقوق تطبیقیدادرسی ادا .5

 جایگاه قانون رسیدگی به تخلفات اداری .6

رسیدگی به تخلفات اداری،  هایهیآترسیدگی به تخلفات اداری و حدود وظایف آنها ) هایهیآتتشكیالت  .7

 تجدید نظر، گروه تحقیق(، وظایف و اختیارات رابطین هایهیآت

 از آن یریشگیپ هایشیوهو  یامل موثر در بروز تخلفات ادارعو ،یعدالت ادار وانینظارت و د یعال تأیه .8

 و مجازات ها یادار تخلفات .9

 یبه تخلفات ادار یدگیدر امر رس دیجد رویكردهای .10

 یبه تخلفات ادار یدگیمشمول قانون رس یهاسازمان .11

 یعدالت ادار وانیاحكام د یاجرا نحوه .12

 یبیبحدکتر  (:مبارزه یهاروشعوامل موثر و ) یادارفساد  -منابع: 

 یبه تخلفات ادار یدگیرس -        

 حضورینیمه  روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:

 

 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-26 کددوره: پاسخگویی در گزینش عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

جایگاه پاسخگویی در نظام اسالم و  -انواع پاسخگویی و استانداردهای آن -خگوییفراگیر تعریف، اهداف و نتایج پاس هدف دوره: 

 در چشم انداز بیست ساله کشور

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 (،نینو یپاسخگو ی،سنت یپاسخگو) ییانواع پاسخگو یی،پاسخگو تیشفاف باسالم دربا دگاهید یی،اهداف و فوائد پاسخگو یی،پاسخگو فیعرت .1

 ساله کشور بیستدر جهت تحقق چشم انداز  ییپاسخگو یی،پاسخگو یاستانداردها یی،گوپاسخ یمبان

و  یموانع فرهنگ یی،نبود و قانونگرا یی،گرا شاوندیخو) ادارینظامدر  ییو پاسخگو تینبود شفاف لیدال ی،دولت تیریمد كردیدر رو پاسخگویی .2

 ...(و یاجتماع

به  ییپاسخ گو ،به بستگان داوطلب ییپاسخگو ،به شخص داوطلب ییپاسخگو یی،ف پاسخگومختل یشكل ها پاسخگویی، یها یژگیوشرایط و  .3

 نشیبه گز پاسخگوئی ی،اسالم یمجلس شورا ندگانیبه نما ییپاسخگو -صالحیذ یو قانون ییبه مراجع قضا ییپاسخگو ی،ادار نیمسئول

 .کنندیکار خود مراجعه م یریگیپ یراکه ب نیبه مراجع ییگوپاسخ پاسخگوئی،آفات و مشكالت  ،گرید یهادستگاه

 ارباب رجوع میتكر .4

 نشیگز یعال اتیه هجزو :نشیدر گز ییپاسخگو -منبع

 حضوری روش اجرا: ساعت 8 مدت زمان آموزش دوره:
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 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-27 کددوره: آشنایی با مراجع قضائی عنوان دوره آموزشی:

 پستها مورد نظر:  کلیه هایپستعنوان پست یا 

 هدف دوره:  شناسایی انواع مراجع قضایی و وظایف هریک

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 ها )حقوقی، خاص، صلح، دیوان عالی کشور(دادگاه بندیطبقه. 1

 آنها فیو تكال یو حقوق ییقضا نیامور. 2

 ی(محل ی،نسب ی،ذات)محاکم  تیصالح. 3

 ...( و یبه تخلفات ادار یدگیرس اتیه ی،عدالت ادار وانید) ییمراجع قضا انواع. 4

 ییمراجع قضا فیو وظا کارکردها. 5

 ربطذیقضایی  با مراجع هادستگاه ینحوه تعامل دفاتر حقوق .6

 یاتیبه اختالفات مال یدگیصالح رس مراجع. 7

 (فحل اختال اتیو ه صیتشخ اتیه ی،دگیو نحوه رس تیصالح) یثبت. مراجع 8

 یاساس قانون -2                                                    هییقوه قضا یی،و قضا یادار التیبا تشك ییآشنا -1منابع: 

 حضوری روش اجرا: ساعت 8 مدت زمان آموزش دوره:

 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-28کددوره:  تكنیكهای مصاحبه عنوان دوره آموزشی:

مورد نظر:  عضو هسته، کارشناس نظارت و ارزیابی، کارشناس رسیدگی به شكایات، کارشناس مصاحبه، کارشناس تحقیق،  هایپستعنوان پست یا 

مسئول واحد مصاحبه، مسئول واحد تحقیق، رابط )مصاحبه گر(، کارشناس ارشد مصاحبه و آزمونهای استخدامی، کارشناس امور گزینش، کارشناس 

 ی جذب نیرو، کمک کارشناس آموزش و تحقیقات، کارشناس مسئول آزمونهابررس

 فراگیری نحوه انجام مصاحبه، اصول و شرایط و دستورالعمل آن. هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 یهدف از مصاحبه استخدام ،مصاحبه فیتعر ،مقدمه. 1

 انانتخاب کارکن و نشیگز ندیمصاحبه در فرا گاهیو جا نقش. 2

 یمصاحبه استخدام انواع. 3

 مصاحبه دستورالعمل. 4

 یتیمختلف شخص یها پیت ،آن در مصاحبه تیو اهم تیشخص فیتعر. 5

 حیموثر در برخورد صح عوامل. 6

 ها و رفتار افرادگذار بر افكار و نگرشریتاثهای . شیوه7

 تیاسالم در مورد شخص دگاهید. 8

 کننده مصاحبه. خصوصیات 9

 اقدامات در طول مدت مصاحبه ،اقدامات قبل از مصاحبه ،انجام مصاحبه ندیفرا. 10

 جلسه مصاحبه اداره. اصول 11

 ی(و جسم یروح)مصاحبه شوندگان  طیتوجه به شرا . ضرورت12

 مصاحبه یطیمح هایویژگی. 13

 سواالت مصاحبه ،بودن مصاحبه ییشورا . ضرورت14

 ضوابط در طرح سواالت و. مالک 15

 مصاحبه انیپا ،سوال کردن در مصاحبه یهاروش. 16

 شونده ، ارزیابی مصاحبهمصاحبه یابیارز. 17 

 روش مصاحبه یها تیو محدود بیمعا. محاسن، 18

 یدکتر ساعتچ :مصاحبه یو فنون اجرا اصول -1منابع: 

 نشیگز یعال اتیه :مصاحبه و دستورالعمل مصاحبه یمایس جزوه -2         

 حضوری روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:
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 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-29 کددوره: جاسوسی یهاسازمانآشنایی با  عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 اطالعاتی و جاسوسی دنیا و شگردهای کاری آنها یهاسازمانآشنایی با  هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 . ضرورت وجود سرویسهای اطالعاتی2یف جاسوسی                        . تعر1

 اطالعاتی یهاسازمان. تاریخچه و ساختار 3

اطالعاتی و جاسوسی آمریكا )سیا(، انگلیس) اینتلیجنت سرویس(، اسرائیل )موساد(، روسیه )کا.گ.ب(، ترکیه  یهاسازمان. آشنایی با 4

 ی کاری آنها)میت( و کشورهای منطقه و شگردها

 جاسوسی دنیا، احمد ساجدی یهاسازمانمنبع: 

 حضوری روش اجرا: ساعت 8 مدت زمان آموزش دوره:

 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-۳0 کددوره: ارتباط جمعی )با تأکید بر ارتباط با داوطلبان( هایمهارت عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

ها و عوامل ارتباط جمعی در بهبود انجام امور و از رسانه گیریبهرهارتباط انسانی و نحوه  یهاروشآشنایی با مفاهیم و  دوره: هدف 

 برقراری ارتباط با داوطلبان استخدامی و ارباب رجوع

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 (رندهیگ امیپ ،دهنده امیپ ،امیپ) یارتباط ندیفرآ کی لیو تحل هیو تجز یبررس ،ارتباط یمبان. 1

چهره به )ارتباط ساده  هایویژگیارتباط ساده و  جادیا طیدهنده و شرا لیعوامل تشك ،آن یساخت و اجزا ،میساده و مستق ارتباط. 2

 ندیفرا کیبررسی و تشریح  ،فیتعر) میرمستقیارتباط با واسطه و غ ،آن یها یها و کاست یینارسا ،ارتباط ساده یآمار و برقرار (،چهره

 ،ارتباط با واسطه یو اجتماع یآثار فرد ،ارتباط با واسطه یها یژگیو ،با واسطه رتباطا کی جادیعوامل موثر در ا ،با واسطه یارتباط

 (یو عمود یافق ،هیدوسو ،هیسو کی)ارتباط با واسطه انواع 

 یگروه انیم ،یفرد انیارتباط م ،یگروه یهارسانه ،یارتباط لهیوس کیها . رسانه3

 یهمگان یهارسانه. 4

 (یو اجتماع یآثار فرد ،ندیفرآ ی،محتو ،شكل ،یمبان) ینوشتار. ارتباط 5

 ارتباط یو اجتماع یعملكرد و آثار فرد (پوشش ،یریفراگ ،هایژگیو ،ویراد ،یرسانه گفتار) یگفتار. ارتباط 6

 (یو اجتماع یآثار فرد ،عملكرد ،یریفراگ ،هایژگیو ،ونیزیتلو ،یریتصو یهارسانه) یدارید ارتباط. 7

 (یارتباط جمع یهامحدودیتها و ییتوانا ،در جامعه یمختلف ارتباط جمع یکاربردها)ارتباطات در جامعه امروز . 8

 یاستخدام یارتباط با داوطلبان آزمون ها یبرقرار نحوه. 9

 

 یدکتر باقر ساروخان :یارتباط جمع لیوسا یشناس جامعه -1منابع: 

 ایاصغر ک یدکتر عل :الملل نیو روابط ب یجمع ارتباطات -2         

 دکتر دادگران :یارتباطات جمع یمبان -3         

 حضورینیمه  روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:
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 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-۳1 کددوره: شناخت اقلیتهای دینی در ایران عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 فراگیری جایگاه و نقش اقلیتهای دینی در ایران هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 رانیا یدر قانون اساس ینید یها تیو حقوق اقل گاهیجا. 1

 (یحیمس -یهودی -یزرتشت) یها تیاقل یخیتار تطور. سیر و 2

 رانیدر ا هاتیاقل ییایجغراف یپراکندگ. 3

 رانیا یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیها در توسعه س . نقش اقلیت4

 ها ارتگاهیو ز یخیتار یبناها ،آداب و رسوم ،و مراسم ادیاع. 5

 و آمار نفوس تیجمع یتیاقل هایفعالیتو  مشاغل. 6

 

 نشیگز یعال اتیه جزوهمنبع: 

 

 وریحضغیر  روش اجرا: ساعت 16 مدت زمان آموزش دوره:

 

 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-۳2 کددوره: کارکنان عملكرد ارزشیابی عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 لینحوه تكم ،کارکنان دولت یابینظام ارزش هایویژگیو  ارهایمع ،کارکنان یابیارزش یعلم یاصول و مبان یریفراگ هدف دوره: 

 .یابیارزش جیکاربرد نتا ،یابیارزش هایفرم

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 کارکنان عملكرد یابیو ارزش یابیارزش فیتعر ،کارکنان یابیو مفهوم ارزش . معنا1

 کارکنان یابیارزش یعلم یو مبان اصول. 2

 یابیارزش یارهایمالک ها و مع ،کارکنان یابیارزش یهاروش. 3

 کارکنان دولت یابیارزش طرح. 4

 یابینظام ارزش یطراح یو قانون یعلم یمبان. 5

 یابیارزش نظام هایویژگی. 6

 کارکنان یابیارزش یهاروش ،کارکنان یابیارزش منابع. 7

 یابیدر ارزش جیرا یخطاها. 8

 یابیارزش جیآنها و کاربرد نتا لیو نحوه تكم یابیارزش یها فرم. 9

 یابیارزش اتیبه شكا یدگیرس. چگونگی 10

 (سابق) ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد :کارکنان دولت یابیارزش طرح -منبع

 حضوری روش اجرا: ساعت 6 مدت زمان آموزش دوره:
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 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-۳۳ کددوره: مدیریت اثربخش جلسات عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 و مدیریت انواع جلسات ریزیبرنامه آشنایی با هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 جلسه فیتعر ،مقدمه. 1

 (یجلسه آموزش ،یابیجلسه ارز ،یو اطالع رسان یجلسه گزارش ده ،گیریتصمیمجلسه  ،جلسه حل مسئله)جلسه  . انواع2

 آنها فیجلسه و وظا ارکان. 3

 جلسه سیرئ ،جلسه یاعضا ،جلسه ریدب ،جلسه یمجر. 4

 و مشكالت جلسه موانع. 5

 جلسات یاثربخش یبرا ییهاهیتوص. 6

 جلسه یبرگزار ستیل چک. 7

 جلسه ریزیبرنامه نحوه. 8

 جلسه یاداره و رهبر نحوه. 9

 گرانید اتیو ارج گذاردن به نظر احترام. 10

 

 یدولت تیریمد مرکز آموزش  -یجواد انصار :مترجم :جلسات موثرراهنمای مدیریت  -منبع:

 

 حضوری روش اجرا: ساعت 6 مدت زمان آموزش دوره:

 

 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-۳۴ کددوره: مجلس هایکمیسیونآشنایی با قانون  اساسی، قوه مقننه و  عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 مختلف مجلس و شرح وظایف هریک هایکمیسیون، قوه مقننه، آشنایی با اصول قانون اساسی هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 اصول کلی قانون اساسی -

 تفكیک قوا در قانون اساسی -

 قوای سه گانه: مجریه، قضاییه و مقننه -

 مختلف مجلس و شرح وظایف هریک هایکمیسیون -

 

 جمهوری اسالمی قانون اساسی -بع:من

 

 حضوریغیر  روش اجرا: ساعت 8 مدت زمان آموزش دوره:
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 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-۳5 کددوره: استراتژیک ریزیبرنامهکارگاه آموزشی  عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 استراتژیک ریزیبرنامهگیری مفهوم و فرایند فرا هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 ریزیبرنامهمفهوم . 1

 کیاستراتژ ریزیبرنامه مفهوم. 2

 کیاستراتژ ریزیبرنامه یها یژگیو ،ریزیبرنامه یایمزا. 3

 ،نقاط ضعف یابیو ارز لیشناخت و تحل) :شامل ردیمورد توجه قرار گ دیکه با یو عوامل نشیدر نظام گز کیبرنامه استراتژ نیتدو. 4

 (داتیتهد یابیو ارز لیشناخت و تحل ،شده ایمه یفرصتها یابیو ارز لیشناخت و تحل ،نقاط قوت یابیارز و لیشناخت و تحل

 یدراهبر ریزیبرنامه -2 کیتعهدات استراتژ یابیو ارز لیتحلشناخت،  -1)کشور  نشیدر نظام گز یراهبرد ریزیبرنامه نیتدو. 5

 (مدت و بلند مدت انیم ،کوتاه مدت

 نشیگز یهابرنامه یابیارز اصول. 6

 به دست آمده جیبا توجه به نتا کیبرنامه استراتژ کی ریزیطرح. 7

 

 یالله تیآ یآقا :ریزیبرنامه اصولمنبع: 

 

 حضوری روش اجرا: ساعت12 مدت زمان آموزش دوره:

 

 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-۳6 کددوره: (1اخالق ) عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 شیآنها در رفتار و عادات خو تیاسالم و رعا دگاهیاز د یتیبا اصول ترب آشنا ساختن فراگیران هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 اخالق یمبان. 1

 یاخالق تیترب ،لسفه اخالقف، علم اخالق فیتعر ،واژه اخالق یلغو. کلیات، مفهوم 2

 یعمل اخالق ییشناسا ،یاخالق تیمسئول طیشرا ،یعناصر ارزشمند عمل اخالق ،یاخالق. عمل 3

 و اخالق مانیا. 4

 ،شتنینسبت به خو هتگیریج ،شیت خوبقعانسبت به  یریگ هتج ،نفس نسبت به خداوند یریجهت گ ،عمل کننده ینفسان. صفات 5

بازدارنده  یریگجهت ،گرانینسبت به د ینفسان یریگجهت ،یوینسبت به مواهب دن سنف یریگجهت ،هندینسبت به آ سنف جهتگیری

 نفس

 هایارزش بهدعوت  ،تیشخص میروش تكر ،ازهاین حیصح نیتام ،مناسب یتیترب طیمح جادیا :در اسالم یاخالق تیترب یهاروش. 6

 .مانینظارت بر خود و پرورش ا ،هینبو ت قیروش تشو ،مداومت بر عمل ،یاموز عبرتروش  ،یاخالق

 

 در دانشگاه ها یمقام معظم رهبر یندگینهاد نما دییمورد تا -یاسالم یاخالقمنبع: 

 

 حضورینیمه  روش اجرا: ساعت12 مدت زمان آموزش دوره:
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 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-۳7 کددوره: (2اخالق ) عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایتپسعنوان پست یا 

 شیآنها در رفتار و عادات خو تیاسالم و رعا دگاهیاز د یتیبا اصول ترب آشنا ساختن فراگیران هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 اسالم یاخالق ینظر اسالم درباره اخالق و الگو ،مختلف درباره اخالق اتینظر. 1

شناخت محاسن و مكارم  ،انسان و نقش آن در اخالق یشناخت فطرت اله ،اسالم دگاهیو از دا شنیانسان و فلسفه آفر یها یژگیو. 2

 یاسالم میبا الهام از تعال یاخالق و رذائل اخالق

 معاقبه ،معاتبه ،محاسبه ،مراقبه ،مشارطه :محاسبه روش. 3

 یاجتماع. اصول اخالق 4

 (نگاه به مردم ،نیلنگاه مسئو ،نگاه به کار ،خودبه نگاه ) یشناس نگاه. 5

 (حقوق مردم و نظام  ،حقوق کار ،یحقوق فرد ،یحقوق مدار) یشناس. حقوق 6

 ،یشغل تیامن ،ییقانون گرا ،یمال نیتام ،یشخص یعالقه مند ،یساالرستهیشا) یو مقدمات اخالق ادار داتیتمه ،یشناس فهیوظ. 7

 (یو قدردان یابیارزش ،ینظارت و بازرس

، یمهرورز صلا ،یریگیپ یاصل ،یاصل انضباط کار ،یریپذ تیاصول مسئول ،یخدمتگزار صلا ،یامانتدار) یادار اخالقاصول  .8

 (یاصل دادورز ،یبردبار اصل ،یرفتارخوش ، اصلیروز رفق و اصل

 در سپاه هیفق یول یندگینما یاسالم قاتیپژوهشكده تحق -یاخالق اسالم اصول -1منابع: 

 یدلشاد تهران -یاخالق ادار اصول -2         

 حضورینیمه  روش اجرا: ساعت12 مدت زمان آموزش دوره:

 

 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-۳8 کددوره: (1آگاهیهای سیاسی و فرهنگی ) عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 ان نسبت به مسائل سیاسی و فرهنگیارتقاء سطح معلومات و اطالعات فراگیر هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 (یقیتطب) ییو اروپا یاسالم یکشورها یو فرهنگ یاسیتحوالت س خچهیدر تار ای مقدمه. 1

 یو فرهنگ یاسیس لیتحل ،یاسیدانش س ،و فرهنگ استیس فیشامل تعر :فیتعار. 2

 یو فرهنگ یاسیس یها یآگاه. ضرورت 3

 یگذارو قانون یرهبر ستمیس ،یرهبر حكومت، ،مربوط به اهداف تفاوتهایشامل  (سكوالر) کیو حكومت الئ ینیحكومت د سهیمقا. 4

 یالملل نیو ب یمل یها دهیدر پد یو فرهنگ یاسیس یرهایمتغ. شناخت 5

 یو فرهنگ یاسیس یها گروه. احزاب و 6

 یفرامل یملل و نهادها سازمان. 7

 یو فرهنگ یاسیس یرهایکنش و واکنش متغ یچگونگ. 8

 

 نشیگز هیأت عالی ،یو فرهنگ یاسیس هایگروه جزومنبع: 

 

 

 حضورینیمه  روش اجرا: ساعت12 مدت زمان آموزش دوره:
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 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-۳9 کددوره: (2آگاهیهای سیاسی و فرهنگی ) عنوان دوره آموزشی:

 اکلیه پسته  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 مختلف سیاسی و فرهنگی کشور هایگروهآشنا ساختن کارکنان با مسائل سیاسی و  هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 . شناخت واژه های سیاسی و فرهنگی )دموکراسی، لیبرالیسم و ...(1

 التقاطی و ...( هایگروهلیبرال،  هایگروهچپ گرا،  هایگروهسیاسی ) هایگروه. شناخت 2

 ایرانی مقلد غرب و ...( هایگروه، HEAVY METALهوی متال  هایگروه، RAPهوادار رپ  هایگروهمبتذل فرهنگی ) هایگروهشناخت . 3

 نشیگز هیأت عالی ی،و فرهنگ یاسیس هایگروه جزومنبع: 

 حضورینیمه  روش اجرا: ساعت12 مدت زمان آموزش دوره:
 

 1۳-۴0 کددوره: اکم بر گزینشضوابط و معیارهای ح عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 آشنا ساختن فراگیران با ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش کشور هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 و انتخاب اصلح یضوابط عموم نییتب. 1

 یاسیو س یاخالق ی،حاکم بر ابعاد اعتقاد اصول. 2

 یاسیو س یاخالق ی،اعتقاد ضوابط. جزئیات 3

 یاسیو س یاخالق ی،ضوابط اعتقاد قیاز مصاد کیدر هر  نشیگز . نحوه عمل4

 احراز توبه و ندامت ضوابط. 5

 اغماض. ضوابط 6

 نشیحاکم بر گز یارهایضوابط و مع جزوهمنبع: 

 حضوری روش اجرا: ساعت 8 مدت زمان آموزش دوره:

 

 1۳-۴1 کددوره: قوانین و مقررات جاری گزینش موزشی:عنوان دوره آ

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 آشنا ساختن فراگیران با قوانین و مقررات جاری گزینش هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 نشیدر امر گز )ره( متن فرمان حضرت امام -

 نشیگز یعموم ضوابط -

 نشیگز کانار -

 نشیگز التیتشك ،نشیگز یعال اتیه بیترک -

 نشیهسته گز فیو وظا نشیگز یمرکزوظایف هیات  -

 نشیدر امر گز دستگاهوظایف  -

 نشیکارگزاران گز ژهیو ضوابط -

 اتیبه شكا یدگیرس -

 نشیدر گز یصدور را یمبنا -

 نشیانجام گز زمان -

 نشیبا گز هادستگاه یهمكار نحوه -

 یینامه اجرا نییو آ نشیگز قانون -1منابع: 

 نشیگز هایدستورالعمل -2        

 حضورینیمه  روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:
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 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-۴2 کددوره: (1احكام و استفتائات ) عنوان دوره آموزشی:

 تهاکلیه پس  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 ارتقاء سطح آگاهی و معلومات فراگیران نسبت به احكام اسالم و استفتائات هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 احكام میتقس ،احكام در اسالم گاهیجا. 1

 دیاجتهاد و تقل ،دیمرجع تقل انتخاب. تقلید، 2

 سن بلوغ ست؟یک مكلف. 3

 مستحب اطیواجب و احت اطیاحت. فرق بین 4

 تطهیر یچگونگ چاه،آب  ،یآب جار کر،آب  ،لیآب قل ،اقسام آب مطلق ،احكام آب مضاف ،مطهرات ،مقدمات نماز ،رتطها. 5

 نجس با آب یایاش

 یا رهیجب یوضو. شرایط وضو، 6

 ممیت ،بودن غسل حیصح طیشرا ،واجب های. اقسام غسل7

 مبطالت نماز ،احكام واجبات نماز ،مكان نماز ،نماز. وقت 8

 نماز مسافر، سجده سهو ،اطینماز احت ،نماز تایشك. 9

 تاینماز آ ،احكام نماز جماعت ،جمعه نماز. اهمیت 10

 قم هیحوزه علم نیجامعه مدرس -مرجع 12رساله  -1منابع: 

 فالح زاده نیمحمدحس -آموزش فقه  -2         

 حضورینیمه  روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:

 «صات دوره آموزشیمشخ

 1۳-۴۳ کددوره: (2احكام و استفتائات ) عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 ارتقاء سطح آگاهی و معلومات فراگیران نسبت به احكام اسالم و استفتائات هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 روزه تین ،واجب یروزه ها ،اقسام روزه. 1

 زکات فطره ،روز مسافر ،احكام قضا و کفاره روزه ،روزه مبطالت. 2

 و موارد وجوب آن خمس. 3

 احكام زکات اتیکل. 4

 از منكر  یبه معروف و نه امر. 5

 مضاربه ،اجاره و رهن احكام. 6

 نذر و قسم احكام. 7

 نگاه احكام. 8

 روابط زن و مرد احكام. 9

 قرض احكام. 10

 قم هیحوزه علم نیجامعه مدرس -مرجع12رساله  -1 منابع:

 فالح زاده نیآموزش فقه محمدحس -2         

 در سپاه هیفق یول یندگینما یاسالم قاتیتحق كدهپژوهش -و مرد زناحكام روابط  -3        

 حضورینیمه  روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:
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 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-۴۴ کددوره: فرایند بازرسی در گزینش عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 آشنا ساختن فراگیران با ماهیت، اصول و فرایند بازرسی و نظارت در نظام گزینش افراد هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 یبازرس فیقدمه تعر. م1

 یبازرس انواع. 2

 یاثربخش و کارآمد نظارت نظام هایویژگی .3

 . مزایای بازرسی4

 بازرس و رئیس گروه بازرسی هایویژگی. 5

 یبازرس فیوظا. 6

 شونده یو سازمان بازرس یبازرس. رئیس گروه 7

 یبازرس ریزیبرنامهو  یآماده ساز :شامل یقبل از بازرس حل اجرایی بازرسی:مرا. 8

 جینتا لیو تحل نیموارد عدم انطباق با قوان یبررس ،در محل یبازرس :شامل یبازرس نیح در. 9

 یبازرس گزارش. 10

 جینتا یریگیپ. 11

 نشیگز یعال اتیه :نشیدر گز ینظارت و بازرس یآموزشجزوه -منبع: 

 

 حضوری روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:

 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-۴5 کددوره: )نظردهی( ارزیابی و صدور رأی عنوان دوره آموزشی:

ارزیاب، عضو هسته، مسئول واحد ارزیابی، کمک کارشناس تحقیقات و ارزیابی، رئیس گروه   مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 بازرسی و رسیدگی به شكایات

 و مسئولیتهای محولهفراگیران در زمینه ارزیابی و نظردهی در حوزه وظایف  بهبود دانش و مهارت هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 . تعریف نظردهی1

 . ضرورت نظردهی2

 . عناصر نظردهی3

 . آفات نظردهی4

 . چگونه نظردهی موجب سوء ظن میشود؟5

 . خستگی اعصاب و بی نشاطی6

 . تعادل روحی و روانی نظرده7

 . رازداری8

 . ضابطه گرایی و عدالت خواهی9

 . سرعت انتقال10

 گیریتصمیمدرت . ق11

 نظردهنده از لسان مبارک حضرت علی )ع( هایویژگی. 12

 جزوه سیمای ارزیابی و صدور رأی )نظردهی( -منبع: 

 حضوری روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:
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 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-۴6 کددوره: تندخوانی و تندنویسی عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها  رد نظر:مو هایپستعنوان پست یا 

 آشنا نمودن فراگیران با نكنیكهای تندخوانی و تندنویسی هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 یتندخوان فیعر. ت1

 یتندخوان تیاهم. 2

 یکاربرد ریو غ یکاربرد مطالعه. 3

 برطرف کردن آن هایشیوهو  یتندخوان موانع. 4

 یتندخوان یو تخصص یاصل یهاکیتكن. 5

 حافظه و تمرکز تیتقو .6

 یتكرار یروش انباشتقطیع، حافظه و تمرکز روش ت تیتقو یهاروش. 7

 به خاطر سپردن امال و اجتناب از غلط یچگونگ. 8

 

 تندخوانی، موسسه نصرت-منبع: 

 

 حضورینیمه  روش اجرا: ساعت 8 مدت زمان آموزش دوره:

 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-۴7 کددوره: تحقیق در گزینشتكنیكهای  عنوان دوره آموزشی:

  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 تحقیق، کارشناس مصاحبه، کارشناس آموزش هایپستاعضاء هسته، کارشناسان نظارت و ارزیابی، کلیه  

 و تكنیكهای تحقیق در گزینش افراد هاروشآشنا ساختن فراگیران با  هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 قیتحق فیتعر ،نشیدر گز قیتحق گاهیو جا تیاهم. 1

 تحقیقانواع  تحقیق، ضوابط. 2

 محققان یژگیو. 3

 قیتحق دستورالعمل. 4

 قیدر تحق ییو اجرا یشرع مسائل. 5

 خواهران قیدر تحق ژهیو نكات. 6

 قاتیطرح سواالت و ثبت تحق ،منابع. انتخاب 7

 قیتحق یکل یهاچهارچوب. 8

 (قول منبع یابیارز ،منبع یبایارز) منابع. ارزیابی 9

 قیمنابع تحق یعموم اتیخصوص. 10

  نشیگز یعال ئتیه قاتیو دستورالعمل تحق قیتحق یمایس جزوه -منبع: 

 

 حضوری روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:
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 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-۴8 کددوره: اصول عقاید عنوان دوره آموزشی:

  مورد نظر: هایپستپست یا عنوان 

 کلیه پستها 

 ارتقاء سطح آگاهی و دانش کارکنان نسبت به اصول عقاید هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 (یو معنو یبحران روان ،یاخالق بحران ،یمعرفت )بحرانفرارو  یانسان و بحران ها ،یودشناس. خ1

 (و عقل مانیا ،و معرفت مانیا) مانیا. 2

 فطرت و برهان نظم انبره. 3

 (یو سلب یصفات ثبوت ،انواع صفات خدا ،شناخت صفات خدا یراه ها) خدا. صفات 4

 و شرک دیتوح. 5

 نیو د یامبریپ. وحی، 6

 تیو مهدو امامت. 7

 بتیدر عصر غ تیو وال تیمرجع. 8

 انسان یو جاودانگ معاد. 9

 

 در دانشگاه  یمعظم رهبر مقام یندگینهاد نما دییمورد تا یاسالم شهیاند منبع: کتب

 

 حضوریغیر  روش اجرا: ساعت 24 مدت زمان آموزش دوره:

 

 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-۴9 کددوره: آشنایی با فرق و مذاهب اسالمی عنوان دوره آموزشی:

  مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 کلیه پستها 

 آشنایی با فرق و مذاهب مختلف اسالمی هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایلسرفص

 . شیعه )ادوار شیعه، امامیه، زیدیه، اسماعیلیه(1

 . مذهب حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی2

 . اهل سنت )معتزله، اهل الحدیث، اشاعره، وهابیت(3

 . غالت )دروزیه، اهل حق، نصیریه، شیخیه، بابیه و بهائیه(4

 . فرقه های نوظهور5

  ر کاظم برنج چیآشنایی با فرق و مذاهب: دکت-منبع: 

 حضورینیمه  روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:
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 «مشخصات دوره آموزشی»

 1۳-50 کددوره: رفاه کارکنان و شرایط فیزیكی محیط کار عنوان دوره آموزشی:

 یمرکز یها ئتیه رخانهیدب نیمسئول نشیگز یته هاهس یو اعضا رانیمد نشیگز یعال اتیه یگروه ها یو اعضا رعاملیمدمورد نظر:  هایپستعنوان پست یا 

 آن ییکارا شیکارکنان در محل کار جهت افزا یرفاه لیوسا نیکسب دانش به منظور تأمهدف دوره:  

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 هیمرتبط با امور نقل هایدستورالعملها و بخشنامه .1

 هیگردش اطالعات در امور نقل نحوه .2

 ای واحدهافرآیند دریافت نیازه .3

 ها ازین یبند دسته .4

 برنامه استفاده از خودروها هیته اصول .5

 یرفاه هایبرنامهو  یخدمات پرسنل ومزایا  .6

 کارکنان انتیو ارزش حفظ و ص تیاهم .7

 از آنها یبانیو نحوه پشت قیگروه تحق هایبرنامه .8

 نیمحقق یشیو آسا یرفاه هایبرنامه .9

 کار طیمح یكیزیف طیتوجه به شرا تیو اهم ضرورت .10

 کار طیمح طیحقوق و دستمزد با شرا ارتباط .11

 ... و ازیضوابط مربوط به نحوه محاسبه جا و مكان مورد ن ،کار یفضا زاتیو تجه لیوسا ،و مكان جا .12

 ... نور و یانعكاس و زنندگ ،نور تعبیه یهاروش ، انواع نور،نور .13

 کار طیدرجه حرارت مناسب در مح ،هیتهو .14

 کار طیرات در محمخاط ،کنترل سروصدا ،سروصدا .15

 یدکتر ساعتچ ،رانیمد ژهیو یکاربرد یروانشناسمنبع: 

 حضورینیمه  روش اجرا: ساعت 12 مدت زمان آموزش دوره:

 «مشخصات دوره آموزشی

 1۳-51 کددوره: مدیریت کارگروهی عنوان دوره آموزشی:

 کلیه پستها مورد نظر: هایپستعنوان پست یا 

 کاری هایگروهنان با اهمیت، ضرورت و اصول ایجاد آشنا ساختن کارک هدف دوره: 

 دوره آموزشی: هایسرفصل

 . تعاریف و مفاهیم اساسی1

 . اهمیت کار گروهی2

 . مزایای کار گروهی3

 کار گروهی هایویژگی. 4

 کاری هایگروه. شرایط و دالیل ایجاد 5

 کار هایگروه. مراحل ایجاد 6

 اعضاء گروه هایویژگی. 7

 کاری هایگروهعیین اعضاء . اصول ت8

 کار گروهی ریزیبرنامه. اصول 9

 کاری هایگروه. اصول هدایت 10

 . اصول ارزیابی عملكرد اعضاء11

 . اصول ارزیابی کار گروهی12

 کاری و راه کارها هایگروه. مسایل و مشكالت ایجاد 13

  هفده اصل در کار گروهی، مهدی قرچه داغی-منبع: 

 حضوری روش اجرا: ساعت 8 ره:مدت زمان آموزش دو
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 های شغلی کارشناس و کاردان حقوقیرشته های آموزشیرهفهرست عناوین دو
مدت زمان  پست عنوان دوره آموزشی 

 دوره

 کد دوره

 1/14 ساعت 8 کلیه پستها « کلیات و قانون برگزاری مناقصات» 1قوانین و مقررات معامالت دولتی 

 2/14 ساعت 6 کلیه پستها «اظر بر معامالت دولتیمقررات کیفری ن»2قوانین و مقررات معامالت دولتی 

 3/14 ساعت 6 کلیه پستها «تضمینات در معامالت دولتی» 3قوانین و مقررات معامالت دولتی

 4/14 ساعت 18 کلیه پستها عمرانی هاطرحآشنایی با مقررات 

 5/14 ساعت 8 کلیه پستها «اموال منقول و غیر منقول دولتی» 1قوانین و مقررات اموال دولتی 

 6/14 ساعت 6 کلیه پستها «جرایم علیه اموال دولتی»2قوانین و مقررات اموال دولتی

 7/14 ساعت 6 کلیه پستها «و دولتی داوری و صلح اموال عمومی» 3قوانین و مقررات اموال دولتی

 8/14 ساعت 8 کلیه پستها ی اجرایی با یكدیگرهادستگاهحل و فصل اختالفات حقوقی 

 9/14 ساعت 8 کلیه پستها آشنایی با قانون کار

 10/14 ساعت 6 کلیه پستها «بیمه اجباری تامین اجتماعی» 1حقوق تأمین اجتماعی 

 11/14 ساعت 2 کلیه پستها «بیمه حرف و مشاغل آزاد» 2حقوق تأمین اجتماعی 

 12/14 ساعت 3 کلیه پستها «های مكملبیمه» 3حقوق تأمین اجتماعی 

 13/14 ساعت 4 کلیه پستها «بیمه خدمات درمانی» 4حقوق تأمین اجتماعی

 14/14 ساعت 8 کلیه پستها «قوانین و مقررات بازنشستگی کشوری» 5حقوق تأمین اجتماعی 

 15/14 ساعت 2 کلیه پستها «بیمه بیكاری» 6حقوق تأمین اجتماعی 

 16/14 ساعت 8 کلیه پستها (1) قانون اساسی 44ی کلی اصل هاسیاست

 17/14 ساعت 8 کلیه پستها (2) قانون اساسی 44ی کلی اصل هاسیاست

 18/14 ساعت 8 کلیه پستها (3) قانون اساسی 44ی کلی اصل هاسیاست

 19/14 ساعت 8 کلیه پستها کشور ریزیدجهبوو  ریزیبرنامهاصول و مقررات حاکم بر نظام 

 20/14 ساعت 8 کلیه پستها ساالنه قانون بودجه

 21/14 ساعت 8 کلیه پستها قواعد شكلی و ماهوی وضع قوانین و مقررات

 22/14 ساعت 8 کلیه پستها اصول و قواعد تفسیر قانون

اکلیه پسته قوانین و مقررات استخدام کشوری  23/14 ساعت 12 

 24/14 ساعت 6 کلیه پستها «حوزه رفاه و تأمین اجتماعی» 1 قانون برنامه چهارم توسعه

کارشناس حقوقی وزارت بهداشت، درمان و  «سالمت و بهداشت و درمان» 2 قانون برنامه چهارم توسعه

 پزشكی آموزش

 25/14 ساعت 6

 26/14 ساعت 8 کارشناس حقوقی وزارت راه ترابری «حوزه صنعت و حمل و نقل» 3 قانون برنامه چهارم توسعه

 27/14 ساعت 8 و ارشاد اسالمی کارشناس حقوقی وزارت فرهنگ «حوزه فرهنگی و علمی» 4 قانون برنامه چهارم توسعه

کارشناسان حقوقی وزارت امور خارجه و  «حوزه سیاسی و دفاعی» 5 قانون برنامه چهارم توسعه

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 28/14 ساعت 2

 29/14 ساعت 6 کلی پستها «حوزه تحول اداری» 6 قانون برنامه چهارم توسعه

 30/14 ساعت 6 کلی پستها بین المللی گذاریسرمایهقراردادهای  –المللی قراردادهای بین

 31/14 ساعت 10 کلی پستها «مستقیم هایمالیات» 1حقوق مالیاتی 

 32/14 ساعت 8 کلی پستها «غیرمستقیم و عوارض هایمالیات» 2حقوق مالیاتی 

 33/14 ساعت 6 کلی پستها «اجرائیات مالیاتی و حل اختالف» 3حقوق مالیاتی 

 34/14 ساعت 6 کلی پستها «بیانیه الجزایر»دیوان داوری ایران و آمریكا 

 35/14 ساعت 8 کلیه پستها المللیها و کنوانسیونهای بیناصول و ضوابط تنظیم، الحاق و تصویب توافق نامه

وانسیونهای محیط زیست، محیط زیست طبیعی، رژیمهای حقوقی حاکم بر حقوق محیط زیست: )کن

 مناطق چهارگانه، محیط زیست انسانی آلودگیها و ...(

کارشناسان حقوقی سازمان حفاظت و محیط 

 زیست

 36/14 ساعت 18

 37/14 ساعت 6 کارشناسان حقوقی وزارت تعاون حقوق تعاون

ی اسالمی کارشناسان حقوقی گمرک جمهور حقوق گمرکی

 ایران

 38/14 ساعت 16

 39/14 ساعت 8 کارشناسان حقوقی سازمان حسابرسی دولتی یهاشرکتحقوق حسابرسی 

 40/14 ساعت 4 کلیه پستها قراردادهای خدمات درمانی

 41/14 ساعت 8 کلیه پستها فنون مذاکره و فن دفاع

 42/14 ساعت 8 کلیه پستها آیین نگارش حقوقی

 43/14 ساعت  4 کلیه پستها رکنان دولتمسئولیت مدنی کا

 44/14 ساعت 4 کلیه پستها مسئولیت کیفری کارکنان دولت

 45/14 ساعت 12 کلیه پستها مسئولیت اداری کارکنان دولت )بررسی نظام رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان(

 46/14 ساعت 12 کلیه پستها آئین دادرسی مدنی

 47/14 ساعت 12 اکلیه پسته آئین دادرسی کیفری

 48/14 ساعت 8 کلیه پستها «تعزیرات حكومتی و مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی»آشنایی با مراجع شبه قضایی 

 49/14 ساعت 8 کلیه پستها آشنایی با شوراهای حل اختالف
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مدت زمان  پست عنوان دوره آموزشی

 دوره

 کد دوره

 50/14 ساعت 8 کلیه پستها نآشنایی با دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آ

 51/14 ساعت 8 کلیه پستها آشنایی با طرق عادی و فوق العاده اعتراض به آرای قضایی

 52/14 ساعت 3 کلیه پستها «پول و قوانین و مقررات مربوط به آن» 1حقوق بانكی 

 53/14 ساعت 8 کلیه پستها «بانک مرکزی و قوانین و مقررات مربوط» 2حقوق بانكی 

 54/14 ساعت 8 کلیه پستها «قوانین و مقررات تاسیس و اداره بانكها» 3وق بانكی حق

 55/14 ساعت 16 کلیه پستها «شرح قانون عملیات بانكی بدون ربا» 4حقوق بانكی 

 56/14 ساعت 4 کلیه پستها «قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت» 5حقوق بانكی 

 57/14 ساعت 8 کلیه پستها پولشویی

 58/14 ساعت 6 کارشناسان حقوقی وزارت جهاد و کشاورزی منابع طبیعی حقوق

 59/14 ساعت 8 کارشناسان حقوقی وزارت کشور حقوق انتخابات

کارشناسان حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی  حقوق جنگ

 نیروهای مسلح

 60/14 ساعت 8

رت فرهنگ و ارشاد کارشناسان حقوقی وزا آشنایی با جرایم مطبوعاتی وآدین رسیدگی به آن

 اسالمی

 61/14 ساعت 8 

 62/14 ساعت 12 کلیه پستها حوزه شهری هایکمیسیونو  هاشهرداریآشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر 

 63/14 ساعت 8 کلیه پستها عمرانی دولتی و عمومی هاطرحآشنایی قوانین و مقررات نحوه تملک اراضی برای 

 64/14 ساعت 8 کلیه پستها می کشورشوراهای اسال

 65/14 ساعت 8 کلیه پستها حقوق روستایی

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

 گمرک

 66/14 ساعت 8

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

 گمرک

 67/14 ساعت 8

 68/14 ساعت 12 لیه پستهاک «بیمه اشخاص» 1حقوق بیمه 

کارشناسان حقوقی وزارت راه و ترابری و  «بیمه اموال و باربری» 2حقوق بیمه 

 کمرک

 69/14 ساعت 10

کارشناسان حقوقی وزارت راه و ترابری و  «مقررات بیمه دریایی» 3حقوق بیمه 

 کمرک

 70/14 ساعت 10

 71/14 ساعت 8 کلیه پستها «...(بیمه های مسئولیت )بیمه شخص ثالث و »4حقوق بیمه 

 72/14 ساعت 8 کارشناسان حقوقی وزارت امور خارجه حقوق دیپلماتیک

کارشناسان حقوقی وزارت راه و ترابری و  «آشنایی با مقررات ثبت و تابعیت کشتیها» 1حقوق دریایی 

 سازمان کشتیرانی

 73/14 ساعت 8

کارشناسان حقوقی وزارت راه و ترابری و  «یآشنایی با رهن و حقوق ممتاز دریای» 2حقوق دریایی 

 سازمان کشتیرانی

 74/14 ساعت 8

کارشناسان حقوقی وزارت راه و ترابری و  «آشنایی با تحدید مسئولیت مالكان کشتی و قواعد حاکم بر آن» 3حقوق دریایی 

 سازمان کشتیرانی

 75/14 ساعت 8

اطق دریایی جمهوری اسالمی ایران در خلیج آشنایی با مفاهیم و مبانی قانون من» 4حقوق دریایی 

 «فارس و دریای عمان

کارشناسان حقوقی وزارت راه و ترابری و 

 سازمان کشتیرانی

 76/14 ساعت 8

کارشناسان حقوقی وزارت راه و ترابری و  «آشنایی با موضوع کمک و نجات در دریا و قواعد و مقررات مربوط» 5حقوق دریایی 

 سازمان کشتیرانی

 77/14 عتسا 8
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 1/14کد دوره:  «مناقصات یقانون برگزار دهیو مقررات قانون محاسبات راجع به مزا اتیکل»1 یو مقررات معامالت دولت نیقوانعنوان دوره: 

 یو مقررات حاکم بر معضالت دولت یبا قواعد حقوق ییآشناهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 میو مفاه تعاریف 

  یت دولتانواع معامال 

  نامه نییآ یقانون محاسبات عموم) یو مقررات حاکم بر معامالت دولت نیقوان -یمعامالت دولتانعقاد و اختصاص صحت  یعمومشرایط

در معامالت  یقانون منع تبان ی،کارکنان دولت در معامالت دولت لهقانون منع مداخ ،نینامه تضمنییآ ،مناقصات یقانون برگزار ی،معامالت دولت

 غیره( و قانون برنامه و بودجه و یدولت

 انجام معامالت دولتی )مناقصه، مزایده و توافق مستقیم( یهاروش 

 طرفین( حقوق و تعهداتمعامالت دولتی ) یاجرا آثار 

   هینكات مهم الزم الرعا مالت دولتی و مربوط به معا یقراردادها میتنظنحوه 

  یدولت معامالت انیو پا انحاللفسخ و 

 لتیمعامالت دو اختالف در حل 

 تشریفات مناقصه از جمله مقررات مربوط به مرتبط و مقررات  نیبر قوان و ارتباط و تأثیر آنمناقصات  یقانون برگزار دامنۀ شمول و گاهیجا

 ... مناقصه و تعیین برنده نحوهمه معامالت دولتی و آئین نانامه  نییو آ ی(معامالت دولت) یعموممحاسبات قانون  در فصل سوم

 مناقصه انواع 

 براساس روش مناقصه یمعامالت دولت انواع بندیطبقه 

 یدولتمعامالت مناقصه در انواع  روش 

 مناقصه محدود فاتیتشر 

 یمناقصه عموم فاتیتشر 

 ایای و دو مرحلهتشریفات مناقصه یک مرحله 

 ازرگانی و نحوه تعیین برنده مناقصهکمیسیون مناقصه، کمیسیون فنی و ب 

 ساماندهی مناقصات دولتی 

  (29موارد مستثنی از مناقصه )ماده 

  (.28و  27ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیأت آن )مواد 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 2/14کد دوره:  «مقررات کیفری ناظر بر معامالت دولتی»2 یو مقررات معامالت دولت نیقوانعنوان دوره: 

 کیفری ناظر بر معامالت دولتیو مقررات  یبا قواعد حقوق ییآشناهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 (جرم یجرم و ارکان اختصاص یعنصر معنو، جرم یعنصر ماد ،جرم یعنصر قانون ،نوع جرم) یدر معامالت دولت یقانون تبان 

 مشمول قانون یو حقوق یقیاشخاص حق ،دامنه شمول قانون ،هدف قانون) یو کشور یراجع به منع مداخله کارکنان دولت در معادالت دولت قانون، 

 (جرم یو اختصاص یعناصر عموم ،استثنائات

  (و اختصاص جرم یعناصر عموم ،و ضوابط قانون طیشرا) یپورسانت در معامالت دولت اخذقانون منع 

 (مربوط میجرا حیو تشر یوط در قانون مجازات اسالممواد مرب) یدر معامالت دولت سیتدل 

 یارتشاء و اختالس و کالهبردار نیمجازات مرتكب دیتشد قانون 

 و مقررات خاص نیقوان ریسا 

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 3/14کد دوره:  «تضمینات در معامالت دولتی»۳ یو مقررات معامالت دولت نیقوانعنوان دوره: 

 تضمینات در معامالت دولتیو مقررات حاکم بر  یبا قواعد حقوق ییآشناهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 یدر معامالت دولت نیتضم هایویژگی یدر معامالت دولت نیهدف تضم نیو مفهوم تضم فیتعر 

  نامه  نییآ ،دولت یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ ،یقانون محاسبات عموم) یدر معامالت دولت نیبر تضم حاکمقوانین و مقررات

 (یمعامالت دولت یبرا نیتضم

 کیو مشخصات هر  یدر معامالت دولت نیتضم انواع 

  یدر معامالت دولت نیحاکم بر تضم یحقوققواعد 

 نییپرداخت و تع شیپ نییتع ،هداتانجام تع نییتع ،شرکت در مناقصه نیتضم) یمعامالت دولت یبرا نینامه تضم نییدر آ نیتضم انواع 

 (حسن انجام کار

 (رهیو غ نینحوه استرداد تضم ،نیتضم هایفرم ،در انواع قراردادها نیتضم) یمعامالت دولت یبرا نیتضم نامهتشریح آئین 

 انواع اوراق  ،هامس یهاشرکتسهام  یملك قهیسفته و وث ، وجه نقد،یضمانت نامه بانك) یمعتبر در معامالت دولت یهاضمانت انواع

 (.شده قراردادها دییمطالبات تا ،مشارکت

 ساعت6مدت زمان دوره: 

 4/14کد دوره:  عمرانی هاطرحآشنایی با مقررات عنوان دوره: 

 عمرانی هاطرحو مقررات حاکم بر  یبا قواعد حقوق ییآشناهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 یطرح عمران هاتیتوج ،یعمران هاطرح هایویژگی ،یانواع طرح عمران ،یطرح عمران فیتعر 

 یعمران هاطرح ییو اجرا ینامه نظام فن نییآ ،یقانون محاسبات عموم ،قانون برنامه و بودجه) یعمران هاطرحو مقررات حاکم بر  نیقوان 

 ،و مشاوران مانكارانیپ یو رتبه بند تیصالح صیتشخ یهانامه نییآ ،آن هیحاقو ال دولت یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ ،کشور

 ...( بودجه ساالنه کل کشور نیقوانقانون برنامه چهارم 

 موافقتنامه و ابالغ طرح مبادله 

 مانیانعقاد پ ،مانكاریپ انتخاب 

 مانیپ یعموم طیشرا یحقوق لیتحل 

 (مانكاریحقوق و تعهدات اجاره و پ) انمیپ یاجرا آثار 

 هانیکسورات و تضم ،الحساب یپرداخت و عل شیپ ،تیوضع صورت 

  مشاور و ناظر طرح نیمهندس، طرح  یحسابدار صالح،تفاوت م ،مانیپ یبها لیتعد ،مانیپضرایب 

 یموقت قطع لیتحو 

 مانیپ قیو تعل مانیو خاتمه و انحالل پ فسخ 

 مانیاختالف پ حل 

 ساعت 18ن دوره: مدت زما

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 5/14کد دوره:  «کلیات، اموال منقول و غیرمنقول دولتی» 1عنوان دوره: قوانین و مقررات دولتی 

 دولتی یهاشرکتفراگیران با مفاهیم و احكام ناظر به اموال دولتی و  ییآشناهدف دوره: 

 محتوی دوره:
 الف(کلیات

 یفهوم و قلمرو اموال دولت

 یعمومبا اموال  تفاوت

 ی(مصرف ریو غ یمصرف ،رمنقولیغ ،منقول) یاموال دولت اقسام

 دفاتر و حساب اموال ینگهدار

 یعمران هاطرح اموال

 و حراست اموال حفظ

 در نظارت بر اموال حسابیذ فیوظا

 منقول ریغ اموالج( 

 یها و موسسات دولتوزارتخانه رمنقولیغاموال 

 یدولت یهاشرکتمنقول  ریغ اموال

 یدولت ریغ یمنقول موسسات عموم ریغ اموال

 یمنقول دولت ریاموال غ یساز

 یمنقول دولت ریاموال غ برداریبهره نییتع

                         و  هیریخ ی،ردولتیغ یو موسسات عموم یدولت یهاشرکتبه  یا گریكدیبه  یدولت یهادستگاهمنقول  ریحق استفاده اموال غ ای واگذاری عین
 عام المنفعه و بلعكس

 یمنقول دولت ریغ اموالفروش 

 ییاجرا یهادستگاه یو عمران یعموم یاجرا یو امالک برا یبالعوض اراض یواگذار

 31و  30مواد  هایکمیسیون قیاز طر یعیمنابع طب یمل یاراضواگذاری 

 منقول ریدر خصوص اموال غ ییرااج یهااختالفات دستگاه حل

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 6/14کد دوره:  «جرایم علیه اموال دولتی و نحوه رسیدگی به آنها» 2قوانین و مقررات اموال دولتی عنوان دوره: 

 شناخت تحلیلی قواعد حاکم بر جرایم علیه اموال دولتیهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 جرائم علیه اموال دولتی )اختالس، تصرف غیرقانونی، تخریب اموال دولتی، اتالف عمدی اسناد دولتی و ...(مصادیق  بندیطبقه 

 و اختصاصی هریک از جرایم علیه اموال دولتی بررسی ارکان عمومی 

 بررسی طرق اثبات هریک از جرایم علیه اموال دولتی 

 یه اموال دولتینحوه رسیدگی و مراحل آن در خصوص جرایم عل 
 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 7/14کد دوره:  «و دولتی داوری و صلح اموال عمومی» ۳عنوان دوره: قوانین و مقررات دولتی 

 و دولتی هدف دوره: آشنایی با قواعد حقوقی حاکم بر داوری و صلح اموال عمومی

 آموزشی: هایسرفصل
 ی(و دولت یو صلح اموال عموم یداور میو مفاه یمبان) یقانون اساس 139اصل  ریفسو ت لیتحل 

 یقانون اساس 139و اصل  یدولت یبه اموال شرکت ها دعاوی راجع 

 یقانون اساس 139و اصل  یدولت ریغ یراجع به موسسات عموم یدعاو 

  آن قیمصاد نییتع مهمدعاوی 

 گریكدی هیعل یهادستگاه یو دعاو یقانون اساس 139 اصل 

  یدولت یدعاو یدر خصوص داور یعاد نیقوان ریو سا یمدن یدادرس نییآ قانونمقررات 

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 منقول اموالب( 

 ها و موسساتزارتخانهمنقول و اموال

 اموال منقول شرکتهای دولتی

 یدولت ریغ یعموم موسسات

 یاماناموال 

 یو در حكم مصرف یمصرف اموال

 یاموال منقول دولت فروش

 ییاجرا یدستگاه ها نیب انتقالنقل و 

 یاموال دولت فیتوق

 یاموال دولت سرقت

 

آموزشیمشخصات دوره   
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 8/14کد دوره:  ی اجراییهاگاهدستحل و فصل اختالفات عنوان دوره: 

 ی اجراییهادستگاهآشنایی با چگونگی رفع اختالفات میان هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 ( قانون اساسی134حكم مقرر در اصل ) 

  شورای نگهبان 5/8/1372مورخ  5462نظر تفسیری شماره 

 داشت از قوانینحل اختالف در مورد تداخل وظایف قانونی و بر 

 حل اختالف در مورد حقوق و اموال دولتی و قراردادها 

 ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت69ماده ) 

  دیوان عالی کشور هیأت عمومی 2/10/1367مورخ  516رأی وحدت رویه شماره 

  1386سال  ضوابط اجرایی قانون بودجه« 26»بند 

 مرجع و آئین رسیدگی به اختالفات 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 9/14کد دوره:  آشنایی با قانون کارعنوان دوره: 

 آشنایی با قواعد و مقررات کار در ایرانهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

  ( منابع حقوق کار و تاریخچه حقوق کارمفاهیم و کلیات )تعاریف، مشخصات قانون کار )جنبه امری، حمایتی و... 

 )... قرارداد کار )مشخصات، انواع، شرایط شكلی و ماهوی 

 ها ...(شرایط فردی کار )حقوق و دستمزد، ساعات کار، تعطیالت و مرخصی 

 )حل اختالف کار )انواع اختالفات کار، مراجع حل اختالف، نحوه حل اختالف، اجرای آرای مراجع حل و اختالف 

 حفاظت فنی و بهداشت کار عالیشورایکار و  عالیشورای 

 بازرسی کار و نقش آن 

 کارگری و کارفرمایی و جایگاه آنها یهاسازمان 

 اعتصاب و اختالفات جمعی کار و نحوه حل و فصل آنها 

  کار و ... های بین المللی سازمان بین المللها و توصیه نامهبین المللی کار )مفاد نامه یهاسازمانموازین و 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 10/14کد دوره:  «بیمه اجباری تأمین اجتماعی» 1حقوق تأمین اجتماعی عنوان دوره: 

 آشنایی با مقررات بیمه اجباری تأمین اجتماعیهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 یبازرگان یهامهیو تفاوت آن با ب یاجتماع مهیمفهوم ب 

 یلیو تكم هیپا یاجتماع مهیب 

  و احكام و آثار آن مهیب بودناجباری 

 میزان حق بیمه 

 مهیدر پرداخت حق ب تیو مسئول تیریمد 

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 خدمات رفاهی کارگران 

 تعهدات کارگر و کارفرما در قرارداد کار 

 تعلیق قرارداد کار و فسخ و انحالل آن 

 اخراج کار و امنیت شغلی کارگران

 مشخصات دوره آموزشی

 آن ناتیو تضم مهیوصول حق ب نحوه 

  یعاجتما نیتام یاجبار مهیبمشمولین 

 یاجتماع نیتام یاجبار مهیب یایمزا 

 یاجتماع نیتام یاجبار مهیاحكام ناظر به ب ریسا 

 مشخصات دوره آموزشی
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 11/14 کد دوره: «بیمه مشاغل آزاد» 2عنوان دوره: حقوق تأمین اجتماعی 

 آشنایی با مقررات بیمه مشاغل آزادهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 یاجتماع نیتام یاریاخت مهیب

 یاریبه صورت اخت مهیب ارائه

 و مشاغل آزاد حرفبیمه 

 وصول آن یو چگونگ مهیب حقمیزان 

 حرف و مشاغل آزاد مهیب نیمشمول

 حرف و مشاغل آزاد مهیب یایمزا

 حرف و مشاغل آزاد مهیاحكام ناظر به ب ریسا

 ساعت 2مدت زمان دوره: 

 12/14کد دوره:  «های مكملبیمه» ۳حقوق تأمین اجتماعی عنوان دوره: 

 های مكملآشنایی با مقررات حاکم بر بیمههدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 مضاعف مهیب -یلیتكم مهیب -هیپا مهیب 

 یلیتكم یاجتماع یهامهیب 

 یلیتكم یدرمان یهامهیب 

  یلیتكم یهامهیدر ب یاجتماع مهیب یهاسازماننقش 

  یلیتكم یهامهیبدر  یبازرگان یهامهیبنقش 

 یلیتكم یها مهیو ب دولت 

 ساعت 3مدت زمان دوره: 

 13/14کد دوره:  «بیمه خدمات درمانی» ۴حقوق تأمین اجتماعی عنوان دوره: 

 شناخت قواعد و مقررات حقوقی بیمه خدمات درمانیهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 )بیمه درمان )مفهوم و قلمرو 

 نون تأمین اجتماعیسهم بیمه درمانی در قا 

 مشمولین بیمه درمانی سازمان تأمین اجتماعی 

 بیمه همگانی خدمات درمانی 

 بیمه کارکنان دولت 

 بیمه روستائیان و عشایر 

 بیمه مستمندان و سایر اقشار 

 خدمات درمانی و وظایف آن عالیشورای 

 های درمانینظام ارجاع و پزشک خانواده و نقش بیمه 

 تساع 4مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 14/14کد دوره:  «قوانین و مقررات بازنشستگی کشوری» 5حقوق تأمین اجتماعی عنوان دوره: 

 شناخت قوانین و مقررات حاکم بر بازنشستگی کشوریهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 یو ارتباط آن با حقوق استخدام یکشور یبازنشستگ 

 آن نیو مشمول یعاد یبازنشستگ 

 د و انواع آناز موع شیپ یبازنشستگ 

 وصول آن یو چگونگ یبازنشستگ کسور 

 رانیبگ فهیحقوق بازنشستگان و وظ یساز هماهنگ 

 آن افتیدر نیو مشمول فهیوظ حقوق 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 15/14کد دوره:  «بیمه بیكاری» 6حقوق تأمین اجتماعی عنوان دوره: 

 یكاریشناخت قواعد و مقررات مربوط به بیمه بهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 مشمولین قانون بیمه بیكاری 

 مفهوم و قلمرو بیمه بیكاری 

 حق بیمه 

 شرایط برخورداری از مقرر بیمه بیكاری 

 ساعت 2مدت زمان دوره: 

 16/14کد دوره:  (1) قانون اساسی ۴۴ی کلی اصل هاسیاستعنوان دوره: 

 و رفع موانع حقوقی آنها هاسیاستاجرایی  یهاروشو  آشنایی با اصولهدف دوره: 

 محتوی دوره:

 اهداف و قلمرو فعالیت هریک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی

 یاقتصاد هایفعالیت یروه بندگ 

 و توسعه اقتصاد دولت 

  یفناور یمل توسعهدولت و 

 از مصرف کنندگان تیحما 

 ستیز طیمح حفظ 

 رقابت لیرات و تسهانحصا کنترل 

 دولت یاقتصاد هایفعالیتو حدود  ضوابط 

 یاقتصاد یدر بنگاه ها یدولت ریغ یها و موسسات عموم یشهردار ،یموسسات مال گذاریسرمایه طیشرا و حدود 

 بزرگ ینهادها یریاز شكل گ تیحما 

 از گسترش تعاون تیحما 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 17/14کد دوره:  (2) قانون اساسی ۴۴ی کلی اصل هاسیاستعنوان دوره: 

 دولتی از طریق واگذاری به بخش غیردولتی یهاشرکتی کلی در مورد ساماندهی هاسیاستآشنایی با هدف دوره: 

 به بخش غیردولتی دولتی هایبنگاهدولتی و واگذاری فعالیتها و  یهاشرکتمحتوی دوره: ساماندهی 
 مختلف نیدر قوان یدولت یشرکت ها یسامانده 

 موجود نیدر قوان 44اصل  «ج» بند یابالغ هایسیاست ریتاث 

 ها یشمول واگذار دامنه 

 یدولت ریغ یو نهادها و موسسات عموم یبه موسسات عال یسهام قابل واگذار زانیم 

 یو تعاون یخصوص به بخش یدولت یهاشرکت یواگذار ندیفرا 

 بنگاه ها در دوره انتقال تیریمد 

 هابنگاه یواگذار یانتخاب بازارها برا تیاولو 

  و گسترش سطح اشتغال یانسان یروین ازحمایت 
 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 18/14کد دوره:  (۳) قانون اساسی ۴۴ی کلی اصل هاسیاستعنوان دوره: 

 ی کلی در حوزه صنعت و حمل و نقلهاسیاستایی با آشنهدف دوره: 

 (37ماده )صنعت داخل  یاقتصاد یریقدامات الزم جهت رقابت پذ - محتوی دوره:

 مناسب یو فن یو بازرگان یاقتصاد یحقوق یقانون هاینظامآوردن  فراهم -1-4

 کشور یفناور شتازیو پ نینو یکاال و خدمات در عرصه ها دیاز تول تیحما -2-4

 یتخصص یصنف یردولتیغ یهامشارکت تشكل نهیآوردن زم فراهم -3-4

 (38)بند الف ماده  و ارتباطات اطالعات یو ضد انحصار در حوزه فناور یرقابت طیشرا لیتسه حهیال نیتدو -4-4

 (39ی )ماده اقتصاد یبخش ها یساختار و نوساز دیالزم جهت تجد اقدامات -5-4

 (40)ماده  مختلف یهابرتر در بخش یها یالزم جهت ارتقاء سطح و جذب فناور اقدامات -6-4

 (40)بند ب ماده نینو عیفعال در صنا هایبنگاه یریتوان رقابت پذ شیالزم جهت افزا اقدامات -7-4

 (41)ماده  کسب و کار در کشور یبهبود فضا قیاد و طراقتص یریدر جهت رقابت پذ الزماقدامات  -8-4

 (برنامه چهارم 42به موجب ماده  یذیبرنامه سوم تنف 88ماده ) یصنعت هاطرحدر  یاز صنعت داخل یحداکثر استفاده -9-4

 (22ی )بند الف ماده خودروساز عینمودن محصوالت صنا یریپذرقابت -10-4

 (68و بند ب  62و  61)مواد  دولت در برنامه چهارم فیو حمل و نقل و تكال و صنعت ستیز طیو تعامل مح تقابل -5

 در برنامه چهارم( 154ی )بندهای ح، ط، ی ماده صنعت گردشگر نهیدولت در زم فیتكال -6

 حمل و نقل صنعت -7

 (3بند الف ماده  3)جزء  یبه گسترش حمل و نقل عموم کمک -1-7

 (28)ماده  توسعه حمل و نقل و اهداف برنامه چهارم در آن برنامه یمحورها -2-7

 یبخش حمل و نقل جاده ا در -1-2-17

 راه ها لیو تكم توسعه -1-1-1-7

 ناوگان ینوساز -2-1-2-7

 آزادراه ها هوشمندکنترل  -3-1-2-7

 یراه نیب یرفاه یهامجتمع احداث -4-1-2-7

 یلیبخش ر در -2-2-7

 در بخش هوایی -3-2-7

 ییایبخش در در -4-2-7

 دولت در توسعه صنعت حمل و نقل فیتكال -3-7

 (برنامه چهارم 29موجب ماده به نفیذیبرنامه سوم ت 129ماده یی )ایو در ییمایهواپ یهاشرکت یواگذار -1-3-7

 امه چهارم(برن 29برنامه سوم تنفیذی به موجب ماده  131ی )ماده از فعاالن بخش صنعت حمل و نقل جاده ا تیحما -2-3-7

 برنامه چهارم( 29برنامه سوم تنفیذی ماده  132ی )ماده امور حمل و نقل جاده ا برداریبهرهو  ینگهدار ،توسعه یبرا یمال نیتام -3-3-7

 34مذکور در ماده یازده گانه  یو محورها ییایدر هایفعالیتو مقررات مربوطه به  نیبا اصالح قوان ییایحمل و نقل در صنعت -4-3-7
 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 19/14کد دوره:  کشور ریزیبودجهریزی و اصول و مقررات حاکم بر نظام برنامهعنوان دوره: 

 کشور ریزیبودجهریزی و آشنایی با اصول و مقررات حاکم بر نظام برنامههدف دوره: 

 محتوی دوره:
 انون برنامه و بودجه کل کشورق 

 کشور یر در قانون محاسبات عموماحكام مربوط به بودجه کل کشو 

  به بودجه کل کشور در قانون مربوطاحكام 

  به قانون مذکور یو قانون الحاق مواد یدولت یاز مقررات مال یبخشتنظیم 

 و ابالغ آن یسالما یدر مجلس شورا یینها بیجمهور محترم تصو سیبودجه ساالنه کل کشور از مرحله صدور بخشنامه رئ نیقوان نیتدو یچگونگ 
 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 20/14کد دوره:  ساالنه قانون بودجهعنوان دوره: 
 ساالنه آشنایی با احكام قانون بودجههدف دوره: 

 محتوی دوره:
 ی آنهاپیوستها و ها و ردیفتبصرهساالنه کل کشور اعم از  توجیه و شرح قانون بودجه 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 21/14کد دوره:  قواعد شكلی و ماهوی وضع قوانین و مقرراتعنوان دوره: 

 آشنایی با قواعد شكلی و ماهوی وضع قوانین و مقرراتهدف دوره: 

 محتوی دوره:
 نیسلسله مراتب قوان 

 شنهادیپ میو اصول تنظ ندیفرا 

  متن میو تنظ یسبررفرایند 

 (مصوبات دولت زیو ن حیدر موارد لوا)در دولت  یدگیرس ندیفرا 

 (و طرح ها حیدر مورد لوا)نگهبان  یو شورا یاسالم یدر مجلس شورا یدگیرس ندیفرا 

  قانونساختار 

 توقف اجرا و ء،ایاح ،نسخ، تخصیص،یساختار رییتغ اصالح ... 
 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 22/14کد دوره:  ل و قواعد تفسیر قانوناصوعنوان دوره: 

 شناخت با اصول و قواعد تفسیر قانونهدف دوره: 

 محتوی دوره:
 ریمفهوم قلمرو تفس 

 ریتفس تفاوت (Interpretation)  و تفهم(Understanding) 

  یریمكاتب تفس 

 یقانون اساس ریتفس 

 مصلحت نظام صیمصوبات مجمع تشخ ریتفس 

 (آنها نسبت به گذشته ریاحكام مربوط به آنها و تاث ،یریتفس نیقوانر قانونی )تفسی 

 (کشور یعال وانید ینوع ریبه پرونده و تفس یدگیقضات هنگام رس ریتفس) ییقضا ریتفس 

 یادار ریتفس 

 یو قواعد لفظ اصول 

  یعملاصول 
 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

وزشیمشخصات دوره آم  
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 23/14کد دوره:  ریقوانین و مقررات استخدامی کشوعنوان دوره: 

قانون  ریو شرح و تفس یدولت یهاشرکت یاز مقررات استخدام یمقررات استخدام ریو سا یقانون استخدام کشور میبا مفاه ییآشناهدف دوره: 

 یمربوط به قانون استخدام کشور یهانامهنییاستخدام و آ یبا چگونگ ییآشنا ،نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

 ه:محتوی دور

 یدولت یهادستگاهخاص در  یمقررات استخدام ریو سا یدولت یهاشرکت یو مقررات استخدام یقانون استخدام کشور میو مفاه فیتعار 

 استخدام و مقررات مربوط به آن انواع 

 یقانون استخدام کشور ینامه ها نییآ 

 یمانینامه استخدام پ نییآ 

  کیو مقررات مربوط به هر  یمرخصانواع 

 نهیزم نیمقررات مربوط در ا لینتصاب و انتقال و تحلا طیشرا 

 ثارگرانیو مقررات مربوط به ا نیقوان 

  آن ییاجرا یهانامه نییقانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و آ ریتفسشرح و 

 مختلف یالعاده شغل مشاغل گروه ها فوق 

 جدول حقوق و تغییرات آن 

 فوق العاده ها انواع 

  توسعه به خصوص برنامه چهارم توسعه هایبرنامهارتباط با  در استخدامچگونگی 

 برنامه چهارم توسعه هایسیاستدولت و  یهادر مورد استخدام رانیوز اتیه نقش 

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 24/14دوره:  کد «حوزه رفاه و تأمین اجتماعی» 1 قانون برنامه چهارم توسعهعنوان دوره: 

 احكام قانون برنامه چهارم در حوزه رفاه و تأمین اجتماعیبا  ییآشناهدف دوره: 

 محتوی دوره:

 یاجتماع نینظام جامع تأم میگسترش به تعم 

 عادالنه عیبا هدف باز توز یاتیمال یهاسیاست اعمال 

 خط فقر ریز تیو پوشش کامل جمع یاجتماع یها تیخط فقر و حما نییتع 

 ییفقرزدا یهادر برنامه هیریو خ یردولتیغ ینهادها تمشارک 

 ییغذا تیامن 

 فقرا یو اجتماع یو خانوادگ یدفاع از حقوق فرد یبرا یو مددکار یاجتماع یو مشاوره ها یحقوق 

 انییو درآمد روستا وریبهره شیافزا 

 نشده مهیب یشهر نیو شاغل ریو عشا انییبا توجه به خواص به روستا یاجتماع مهیپوشش ب شیافزا 

 یخدمات درمان مهیکامل ب پوشش 

 یاجتماع یهابیو کاهش آس یریشگیپ 

 یاجتماع هیسرما یو ارتقا حفظ 

 ثارگرانیبه ا یخدمت رسان یراهبرد سند 

 یمنشور حقوق شهروند میتنظ 

 نآ اتیو مقتض ستهیکار شا نظام 

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 25/14کد دوره:  «سالمت و بهداشت و درمان» 2 قانون برنامه چهارم توسعهعنوان دوره: 

 در حوزه سالمت و بهداشت و درمان شناخت احكام قانون برنامه چهارم توسعههدف دوره: 

 محتوی دوره:
 ییغذا تیامن 

 آب و  ،هوا یها ندهیآال ،حوادث کار ،حوادث حمل و نقل) یکننده سالمت دیدسالمت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات ته یو ارتقا حفظ
 ...( و یخاک و محصوالت کشاورز

 یمزمن روان یهایماریو ب دزیا یماریو درمان ب یریشگیو پ ادیاعت یو اجتماع یفرد یها انیخطرات و ز کاهش 

 ییدرمان و دارو ،یبهداشت داتیخدمات و تول صادرات 

  یبهداشت ینمودن واحدها یمداریو مشتر یابیاستانداردها و نظارت و ارزش نیتدو قیطر از امكانات بهداشتی و درمانی از یوربهرهافزایش، 
 مارستانهاینمودن ب یشرکت ای ییامنا اتیو ه یدرمان

 خدمات یبر سطح بند یمبتن یبه خدمات درمان یدر دسترس عدالت 

 یخدمات درمان مهیو توسعه نظام ب تیتقو 

 بازار دارو میتنظ 

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 26/14کد دوره:  «حوزه صنعت و حمل و نقل»  ۳اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  : قانون برنامه چهارم توسعهعنوان دوره

 در حوزه صنعت و حمل و نقل آشنایی با احكام قانون برنامه چهارم توسعههدف دوره: 

 محتوی دوره:
 کلیات -1

 فیو تعار میمفاه -1-1

 صنعت فیتعر -1-1-1

 حمل و نقل فیتعر -2-1-1
 و گاز در برنامه چهارم نفتصنایع  -2

 گرید نیامه توسعه و قوانقانون برن ،یآن در قانون اساس گاهیحمل و نقل و جا اهمیت صنعت و -1-2

 (14( )بندهای ب و هـ ماده استخراج ،اکتشاف)و گاز  ینفت یقراردادها -2-2

 (25ماده ) یدولت ریبه بخش غ (و پخش و حمل و نقل دیتول ،استخراج ،اکتشاف)صنعت نفت و گاز از  یبخش یواگذار -3-2

 (23ماده )فارس  جیخل یهانفت و گاز در سواحل آب ییربنایز هاطرح یجهت اجرا یعیگاز طب بهره مالكانهدرصد  35 اختصاص -4-2

 (3ماده )و مصرف آن  دیو تول یانرژ دیاز منابع تول وریبهره یساز نهیالزم در جهت به اقدامات -5-2

 صنعت توسعه -3

 یصنعت یاز طرح ها تیتوسعه صنعت و حما یبرا یمال التیتسه -1-3

 (12و  11ی )مواد بانك التیتسه -1-1-3

 (26)ماده  رهیاشتراک آب و گاز و غ یها نهیبه هز مربوطتسهیالت  -2-1-3

 بند ج( 5)ماده  وریبهرهجایزه ملی  -3-1-3

 (2ی )بند و ماده صنعت و معدن در توسعه صنعت بانکنقش  -2-3

 (21بند و ماده  4ی )جزء از منابع گاز در توسعه صنعت استفاده -3-3

 صنعتتوسعه  -4-3

 (21بند و ماده  2 ءجز) یخارج یگذارهیجذب سرما قیطر از -1-4-3

 (33 )ماده نگیمقررات دامپ بیتصوو  صادراتاز طریق حمایت از  -2-4-3

 (35ماده ) یصنعت یبه مناطق آزاد تجار شتریب توجهاز طریق  -3-4-3

 (21بند و ماده  4ی )جزء از منابع گاز در توسعه صنعت استفاده -3-4-4

 (24ی)ماده خارج گذاریسرمایه قیصنعت از طر قیصادرات در طر شیافزا یچگونگ -5-4-3

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 27/14کد دوره:  «حوزه فرهنگی و علمی»  ۴اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  قانون برنامه چهارم توسعهعنوان دوره: 

 ین برنامه پنجساله چهارم توسعه در حوزه فرهنگی و علمیآشنایی با اهداف و قوانهدف دوره: 

و مواد  .داده خواهد شد حیبا استناد به مواد مختلف برنامه توض محوی آن، ییبرنامه چهارم و دانا یریگجهتا درس مقدمات نیدر امحتوی دوره: 
 :خواهد شد نیتدو لیبر موارد ذ دیبا تاک 52 تیلغا 43

 یداخل یعلم ازیامت یهازجوا دیو خر یالمللنیدر سطح ب یعلم ازیاز امتمربوط به نسبت جو مقررات 

 یو پژوهش یمسئول موسسات آموزش عال فیو وظا لیناظر به تشك مقررات 

 یپارامترها علم و فناور ،تیریو مد نیتام ،لیتشك نحوه 

 قانون برنامه چهارم 49وضوع ماده م یو آموزش عال یمراکز پژوهش تیریناظر به مد یو ادار یمال مقررات 

 در قسمت دوم  یآموزش عال یو توسعه واحدها جادیا نهیدر زم یو تعاون یبخش خصوص گذاریسرمایه یدولت از طرح ها تیحما نحوه
 .خواهد شد سیتدر ریبر موارد ز دیبا تاک (116 یال 104ماده ) یاهداف کالن برنامه چهارم در حوزه توسعه فرهنگ ،درس نیا

 از اصحاب هنر فرهنگ و مطبوعات تیو حما نیو مصنف نیاز حقوق مولف تیحما قانون 

 (115و  114مواد ) یخیتار یهابافت یفرهنگ راثیدر حفاظت از م یفرهنگ راثیبا سازمان م یشهر تیریمشارکت مد نحوه 

 یدولت ریبخش غ یهنرو  یازمراکز فرهنگ تیحما 

  مساجد زیجهو ت ریتعم ،ایاح ،سازحمایت از ساخت و 

 یعلم یمعنو راثیبا فرهنگ و م یبوم یتعامل فرهنگ و زبانها تیتقو 

 و یهنر ،یفرهنگ ،یعلم ،ینید یهانشیمفاخر و آفر یو معرف میتكر ... 

 زنان هینهاد خانواده و رفع خشونت عل میاز تحك تیحما 

 یدولت ریغ یهاسازماناز گسترش  تیحما 

 جوانان گاهیقاء جاو ارت نییتع یالزم برا ریتداب اتخاذ 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 28/14کد دوره:  «حوزه سیاسی، دفاعی»  5اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  قانون برنامه چهارم توسعهعنوان دوره: 

 دفاعی -سیآشنایی کارشناسان حقوقی با اهداف و قوانین برنامه چهارم در حوزه سیاهدف دوره: 

 :خواهد شد سیتدر لیبر موارد ذ هیبا تك 129 - 119دروس اهداف کالن برنامه چهارم از ماده  نیدر امحتوی دوره: 

 یبه بخش خصوص یحفاظت یاز خدمات انتظام یبخش یو واگذار یمراقبت ،یخدمات حفاظت یردولتیموسسات غ لیتشك 

 یاتیو ح یاصل یانهایو شر ییربنایز ساتیحساس و مهم تاس یها طرح یو اجرا یدر طراح رعاملیاصول پدافند غ تیرعا 

 ییبه عنوان ضابط قضا یفرهنگ راثیو سرقت م یوزارت اطالعات در موارد معامله اقتصاد اقدام 

 هیتملک سرما هاطرح یدر اجرا (جیمقاومت بس یرویو ن یردولتیغ یهاتشكل)جوانان  تیاز ظرف استفاده 

 یولو ارائه خدمات کنس لیتسه 

 بزرگ یاز شهرها یدفاع یو کارخانجات صنعت یها و مراکز نظامپادگان انتقال 

 توسط وزارت دفاع یخارج یبا مشارکت طرفها یو خدمات یصنعت یهاشرکت جادیا 

 برق و...  و از پرداخت انشعاب آب جیبر مقاومت بس هایمعافیت 

 فهیظاستفاده از خدمات مشموالن و یدولت برا یانسان یروین نیتام 

 مسلح یروهایاماکن متعلق به ن ریپادگان ها و سا انیناظر بر فروش عرصه و اع مقررات 

 مسلح یروهایاجاره ن یفن تیبا استفاده از ظرف ییاجرا یهادستگاه یعمران یهاها و پروژهطرح یاجرا 

 مسلح یروهاین ییجا یهادستگاهحفاظت  یهاگانی تیو فعال لیناظر به تشك مقررات 

 اتباع خارجه اشتغال مقررات 

 یخارج یبا وزارت امور خارجه در روابط با کشورها ییاجرا یهادستگاه یهمكار نحوه 

 ساعت 2مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 29/14کد دوره:  «حوزه تحول اداری» 6 قانون برنامه چهارم توسعهعنوان دوره: 

 حاکمیت قوقی با مقررات برنامه چهارم در مورد نوسازی دولت و ارتقای اثربخشیآشنایی کارشناسان حهدف دوره: 

با تأکید بر موارد  155تا  135حاکمیت )تحول اداری( از ماده  درس قوانین برنامه چهارم توسعه و نوسازی و ارتقای اثربخشی نیدر امحتوی دوره: 

 ذیل تدریس خواهد شد.

 دولت یامور تصد فیو وظا یتیحاکم فیوظا یمقررات ناظر بر نحوه اجرا 

 یاتیاز درس موجود به روش هدفمند و عمل ریزیبودجه نظام 

 ییاجرا یهادستگاه التیساختار و تشك اصالح 

 ارباب رجوع میعامل و تكر ریناظر به انتصاب مد مقررات 

  یانسان یروین تیریمد بهبوداصالح و 

  دولت یسازمشارکت مردم و کوچک شیو افزا یکاهش حجم تصد 135ماده 

 یادار عالیشورای فیوظا اهداف 

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 30/14کد دوره:  «بین المللی گذاریسرمایهقراردادهای »قراردادهای بین المللی عنوان دوره: 

 ارزیابی قراردادهای بین المللی منعقد شده -کم بر انعقاد قراردادهای بین المللیآشنایی کارشناسان حقوقی با قواعد حاهدف دوره: 

 محتوی دوره: 

 گذاریسرمایه یالملل نیب یانعقاد قراردادها نییآ -1

 یگذارهیسلمان سرما یالملل نیب یانعقاد قراردادها نییآ -1-1

 گذاریسرمایه یالملل نیب یقراردادها انواع -1-2

 یانرژ حوزه -1-2-1

 یانتقال تكنولوژ حوزه -1-2-2

 خدمات حوزه -1-2-3

 کاال حوزه -1-2-4

 گذاریسرمایه یالملل نیب یحاکم بر قراردادها قانون -2

 ترالیآنس -2-1

 تجارت یجهان سازمان -2-2

 موارد ریسا -2-3

 گذاریسرمایه یالملل نیب یحل اختالف در قراردادها مرجع -3

 یداور -3-1

 (یگذارهیاز سرما یحل و فصل اختالفات ناش یالملل نیرکز بم) دیكسیا -3-2

 (.هاگذاریسرمایه نیآژانس چندجانبه تضم) اگیم -4

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 31/14کد دوره:  «مستقیم هایمالیات» 1حقوق مالیاتی عنوان دوره: 

 مستقیم هایمالیاتشناخت قواعد حقوقی حاکم بر هدف دوره: 

 توی دوره: مح
 اشخاص مشمول مالیات 

 مالیات بر درآمد 

 مالیات بر حقوق 

 مالیات بر درآمد شاغل 

 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 

 مالیات بر درآمد اتفاقی 

 مالیاتی هایمعافیت 

 هزینه های قابل قبول و استهالک 

 وظایف مؤدیان 

 تشریفات و جرائم مالیاتی 

 ابالغ 

 وصول مالیات 

 ع مالیاتیسازمان تشخیص و مراج 

 ترتیب رسیدگی و مراجع حل اختالف مالیاتی 

 هیأت عالی انتظامی مالیاتی وظایف اختیارات آن 

 دادستان انتظامی و وظایف و اختیارات 

 ساعت 10مدت زمان دوره: 

 32/14کد دوره:  «غیرمستقیم و عوارض هایمالیات» 2حقوق مالیاتی  عنوان دوره: 

 مستقیم و عوارض هایمالیاتحقوقی حاکم بر  آشنایی با قواعدهدف دوره: 

 محتوی دوره: 

 عوارض

 عوارض عیبخش تجم یشهر شورا یاسالم یشورا یذیعوارض تنف جمهورسیرئ دییعوارض قانون تا یقانون یمبان 

 یمل یمحل عوارض 

 دیوضع عوارض و نحوه وضع و وصول و وضع عوارض جد فلسفه 

 وضع عوارض مراجع 

 و نحوه مصرفوصول عوارض  محدوده 

 و لغو عوارض اتیبه شكا یدگیرس مرجع 

 دولت و نسبت عوارض شهر و روستا یعموم هایسیاست 

 یمحل ریعوارض غ فهرست 

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه آراء 

 ها تیو معاف فاتیتخف 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

ه آموزشیمشخصات دور  

 مشخصات دوره آموزشی
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 33/14کد دوره:  «ت مالیاتی و حل اختالفاجرائیا» ۳حقوق مالیاتی  عنوان دوره: 

 آشنایی با قواعد حقوقی حاکم بر وصول مالیات از طریق اجراء و حل و فصل اختالفات مالیاتیهدف دوره: 

 محتوی دوره: 

 اتیمال یمراحل اجرا ،یاتیمال اتیاجرا سازمان اجرائ لهیبه وس اتیوصول مالیا  یاتیمال اتیفهوم اجرائم 

 ییطار اجراصدور اخ مرحله 

 (نظر شخص ثالث یاموال ماد فیتوق ،رمنقولیاموال غ فیتوق ،اموال منقول فیتوق) یاموال مود فیتوق مرحله 

  (منقول ریفروش اموال غ ،فروش اموال منقول) یفیاموال توق فروشمرحله 

 (نیو ارائه تضم تیدستور موقت و شكا) ییاجرا اتیتوقف عمل 

 یاتیمراجع حل اختالف مال ،یاتیمراحل حل اختالف مال ،آن یها یژگیو و یاتیحل اختالف مال مفهوم 

 یحل اختالف ادار مرحله 

 یاتیحل اختالف مال اتیرجوع به ه مرحله 

 یعدالت ادار وانیو د یاتیمال عالیشورایبه  رجوع 

 میمستق هایمالیاتمكرر قانون  251موضوع ماده  ئتیه 
 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 34/14کد دوره:  «بیانیه الجزایر»یوان داوری ایران و آمریكا د عنوان دوره: 
 آشنایی با دیوان داوری ایران و آمریكاهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 مسالمت آمیز حل و فصل اختالفات بین المللی یهاروشداوری به عنوان یكی از  -1

 تاریخچه -1-1
 تعریف -1-2
 ویژگیها -1-3
 انواع -1-4

 آمریكا -دعاوی ایران دیوان داوری -2
 تاریخچه و اسناد مرتبط -2-1
 ماهیت دیوان -2-2
 ساختار دیوان -2-3
 زمانی( -موضوعی -دیوان )صالحیت شخصی صالحیت -2-4
 قانون حاکم  -2-5

 حمایت دیپلماتیک و ...( -اسنادی حقوق بانكی و اعتبارات -مسئولیت بین المللی -تابعیت -تفسیر قراردادها -مسایل ماهوی )سلب مالكیت -3
 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 35/14کد دوره:  ها و معاهدات بین المللیاصول و ضوابط تنظیم، الحاق و تصویب توافقنامه عنوان دوره: 
 ها و معاهدات بین المللیشناخت اصول و ضوابط تنظیم، الحاق و تصویب توافقنامههدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 یالملل نیمذاکرات دو جانبه و چند جانبه ب نییآ -1

 الملل معاهدات نیب حقوق -2

 (تبادل ثبت و انتشار -و الحاق بیتصو -نگارش و امضا -مذاکره)انعقاد معاهدات  مراحل -2-1

 (انفساخ -تفاسخ -بطالن مطلق -یبطالن نسب -تعلیق -)فسخاختتام معاهدات  مراحل -2-2

 یالملل نیب ینامه ها فقتوا -3

 انواع فیتعر -3-1

 یاسالم یمصوبه مجلس شورا یالملل نیب یتوافقنامه ها بینامه تصو نییآ -3-2

 یالملل نیب یمشترک حاکم بر توافقنامه ها اصول -3-3

 یالملل نیب یخاص حاکم بر توافقنامه ها اصول -3-4

 یالملل نیو قواعد حاکم بر معاهدات ب رانیا حقوق -4
 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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حاکم بر  یحقوق یها میرژ یعیطب ستیز طیمح ستیز طیمح یها ونیسیکم» ستیز طیحقوق مح عنوان دوره: 
 «ها یآلودگ یانسان ستیز طیمناطق چهارگانه مح

 36/14کد دوره: 

 یطیمح ستیات زو مقرر نیبا قوان یحقوق نیو اطالعات کارشناسان و مسئول یباالبردن سطح آگاههدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 و مقررات کشور نیو دامنه آن در قوان ستیز طیمح یمفهوم شناس 

 یعیطب ستیز طیحفاظت از مح یحقوق میرژ 

 یانسان ستیز طیحفاظت از مح یحقوق میرژ 

 در کشور و مناسبت آن یطیمحستیامور ز تیریو مد سازمان 

 نهاو تعهدات آ یطیمح ستیز یالملل نیب یها ونیکنوانس 

 یطیمح ستیز یالملل نیب یها ونیکنوانس یسازمان در اجرا نقش 

 در کشور یطیمح ستیز یها ونیسیکم یمربوط به اجرا یمل نیقوان نیتدو روند 

 ستیز طیاز مح ییقضا تیحما 

 نظام یطیمح ستیز یکل هایسیاستسالم و  ستیز طیاز مح یدر مورد بهره مند یبشر و شهروند حقوق 
 ساعت 18مدت زمان دوره: 

 37/14کد دوره:  تعاونحقوق  عنوان دوره: 

 آشنایی با ضوابط و مقررات حقوقی تعاونیهاهدف دوره: 

 محتوی دوره: 

 رانیدر ا یتعاون خچهیگذرا بر تار ینگاه 

 یتعاون یتحوالت قانون شرکت ها ریس یبررس 

 تعاون یالملل نیب یبر اصول و ارزش ها دیبا تاک رانیدر حقوق ا یو ضوابط تعاون اهداف 

 ها یو ثبت تعاون لیتشك یچگونگ 

 تیو ترک عضو یتعاون یدر شرکت ها تیمقررات عضو یبررس 

 ها یو ثبت تعاون لیتشك یچگونگ 

 تیو ترک عضو یتعاون یهاشرکتدر  تیمقررات عضو یبررس 

 بازرسان ایبازرس  ،رهیمد ئتیه ،یمجامع عموم ،ها یبا ارکان تعاون ییآشنا 

 ها یاحكام مربوط به ادغام و انحالل تعاون یبررس 

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 38/14کد دوره:  گمرکیحقوق  عنوان دوره: 

 آشنایی با قواعد و مقررات گمرکیهدف دوره: 

 محتوی دوره: 

 تعاریف و اصطالحات گمرکی 

 گمرکی یهاروش 

 کاالهای ممنوع الورود 

 قاچاق گمرکی 

 تزخیص شرایط عمومی 

 معافیتها 

 مرور زمان 

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 متروکه 

 مسافر 

 کلیاتی مربوط به مقررات صادرات و واردات و جدول تعرفه 

 مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی 

 تخلفات گمرکی 

 روشهای گمرکی 

 های ممنوع الورودکاال 
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 39/14کد دوره:  دولتی یهاشرکتحسابرسی حقوق  عنوان دوره: 
 دولتی یهاشرکتآشنایی با قواعد حقوقی حاکم بر حسابرسی هدف دوره: 

 محتوی دوره: 

 از قانون تجارت یدر قانون اصالح قسمت یقانون یو بازرس یحسابرس 

 آن فیو وظا تیحدود صالح گاهیجا یحسابرس سازمان 

 یدولت یهاشرکت یو انجام امور حسابرس یرسم حسابداران 

 بانک ها یحسابرس 

 مهیب یشرکت ها یحسابرس 

 سازمان  یشده است حسابرس و بازرس قانون ینیبشیمشابه آن پ اینظارت  یعال ئتیکه ه ییهاسازماندر  یقانون یو بازرس یحسابرس
 یحسابرس

 ینظر مقام معظم رهبر ریز یو نهادها ادهایشرکت ها و موسسات وابسته به بن یو بازرس قانون یحسابرس 
 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 40/14کد دوره:  قراردادهای خدمات درمانی عنوان دوره: 

 آشنایی با قواعد و مقررات قراردادهای خدمات درمانیهدف دوره: 

 ره: محتوی دو

 در قراردادهی درمانی قواعد عمومی -1
 تعهد به معالجه و احكام آن -2
 انواع قراردادهای درمانی -3

 per- caseالف( قرارداد 

 per-capitationب( قرارداد 

 ساعت 4مدت زمان دوره: 

 41/14کد دوره:  فنون مذاکره و فن دفاع عنوان دوره: 

 ها و مذاکره حقوقی و فن دفاع در مراجع قانونی شیوه آشنایی باهدف دوره: 

 محتوی دوره: 

 الف( مبانی و کلیات
 برانگیختن رفتار انسانی -1
 زبان اشاره -2
 بكارگیری نیروهای فردی در مذاکره -3

 ب( بكارگیری تاکتیكها و زمان استفاده از آنها
 ایجاد وقفه در مذاکره -1
 اقدام به حمله -2
 گیرانهحمله غافل -3
 عبور از موانع -4
 در اختیار گرفتن دستور جلسه -5

 ج( استفاده از محیط مذاکره به نفع خود
 انعقاد قرارداد با توجه به حاالت اشخاص -1
 مبارزه با عامل خستگی -2
 مسافرت هایبرنامه ریزیطرح -3
 تعیین محل مذاکره -4
 های فیزیكیطرح محیط -5
 محیطتصمیم به ایجاد تغییر در  -6

 د( فن دفاع
 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 نقش بیمه های اجتماعی در قراردادهای درمانی -4

نقش بیمه های تجاری در قراردادهای درمانی -5  
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 42/14کد دوره:  آئین نگارش حقوقی عنوان دوره: 

 آشنایی با آئین نگارش حقوقی هدف دوره: 

 محتوی دوره: 

 نگارش در خصوص دادخواست و انواع آن نییآ :بخش اول

 یحقوق یدادخواست ها مینحوه تنظ -اول فصل

 یخانوادگ یها دادخواست مینحوه تنظ -دوم فصل

 یدادخواست ادار مینحوه تنظ -سوم فصل

 نگارش در خصوص درخواست ها و انواع آن نییآ :دوم بخش

 یحقوق ینحوه نگارش درخواست ها -اول فصل

 یخانوادگ ینحوه نگارش درخواست ها -دوم فصل

 یثبت ینحوه نگارش درخواست ها -سوم فصل

 یمكاتبات حقوق رینگارش سا نییآ :سوم بخش

 و ارسال اظهارنامه مینحوه تنظ -اول لفص

 یصورتجلسات حقوق مینحوه و تنظ -دوم فصل

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 43/14کد دوره:  مسئولیت مدنی کارکنان دولت عنوان دوره: 

 آشنایی با مسئولیتهای مدنی ناشی از وظایف خاص اداری هدف دوره: 

 محتوی دوره: 

 رانیدر حقوق ا یمدن تیمسئول یو مبان میمفاه  -1

 (محض یمدن تیمسئول)خطر  هینظر -1-1

 (ریاز تقص یناش یمدن تیمسئول) ریتقص هینظر -1-2

 کارکنان دولت یمدن تیمسئول یقانون منابع -2

 عام منابع -1-2

 یمدن یدادرس نییو قانون آ یمدن قانون -1-2-1

 یمدن تیمسئول قانون -1-2-2

 خاص منابع -2-2

 آن یکارکنان دولت و مجازات ها یو دولت یاو حرفه یمربوط به تخلف از نظامات صنف یاوح مقررات -1-2-1

 کارکنان دولت یمدن تیمسئول ارکان -3

 (انباریارتكاب فعل ز) ریتقص -3-1

 (یو معنو یماد)ضرر  ورود -3-2

 تیسبب رابطه -3-3

 یادار لینقض وسا عدم -3-4

 جبران خسارت یها راه -4

 یالم هایشیوه -4-1

 یمال ریغ هایشیوه  -4-2

 ساعت 4مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 44/14کد دوره:  مسئولیت کیفری کارکنان دولت عنوان دوره: 

 آشنایی با مبانی حقوقی و قانونی مسئولیت کیفری کارکنان هدف دوره: 

 محتوی دوره: 

 رانیکارکنان دولت در حقوق ا یفریک تیمسئول یو مبان میمفاه 

 کارکنان دولت یفریک تیمسئول ینقانو منابع 

 کارکنان دولت یفریک تیمسئول ارکان 

 کارکنان دولت تیاجراها و آثار مسئول ضمانت 

 

 ساعت 4مدت زمان دوره: 

 45/14کد دوره:  «بررسی نظام رسیدگی به تخلفات اداری»مسئولیت اداری کارکنان دولت  عنوان دوره: 

 مقررات و احكام قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آئین نامه اجرایی آن آگاهی و شناخت کلی از هدف دوره: 

 محتوی دوره: 

 دامنه شمول قانون 

 قینظر و گروه تحق دیو تجد یبدو یبه تخلفات ادار یدگیرس یها تیو صالح فیحدود وظا 

 آن یو مجازات ها یادار تخلفات 

 آماده به خدمت کردن متهم اریو اخت یتوسط مقامات ادار یمجازات ادار اعمال 

 و آثار آن یدگیبه رس شروع 

 یو صدور رأ یدگیرس نحوه  

 نظر دیتجد یدگیرس 

 ها ئتیه یقطع یآرا رییو تغ اصالح 

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 46/14کد دوره:  آئین دادرسی مدنی عنوان دوره: 

 ین دادرسی مدنی آشنایی با آخرین تحوالت قوانین و مقررات آئهدف دوره: 

 محتوی دوره: 

 یمدن یدادرس نییهدف آ فیتعر 

 یمدن یدادرس نییآ منابع 

 یفریو ک یمدن یدادرس نییآ تفاوت 

 یمدن یدادرس نییبا آ یمدن نیقوان تفاوت 

 (یدادرس یمراحل و اصول کل ،یکل میمفاه) یمدن یدادرس 

 یدر دادگاه مدن یاثبات دعو ادله 

 یوکالت در امور حقوق احراز 

 ( دادگاه خانواده ،یدادگاه عموم) یحقوق یدادگاه ها تیو صالح تالیتشك ،سازمان... 

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

ره آموزشیمشخصات دو  

 مشخصات دوره آموزشی
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 47/14کد دوره:  آئین دادرسی کیفری عنوان دوره: 

 آشنایی با آخرین تحوالت قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری هدف دوره: 

 وره: محتوی د

 کیفری یدادرس نییهدف آ فیتعر 

 کیفری یدادرس نییآ منابع 

 یفریو ک یمدن یدادرس نییآ تفاوت 

 آئین دادرسی کیفری هاینظام 

 (یدادرس یمراحل و اصول کل ،یکل میمفاه) کیفری یدادرس 

 کیفریدر دادگاه  یاثبات دعو ادله 

 یوکالت در امور حقوق احراز 

 سراداد تیو صالح لیتشك ،سازمان 

 کیفری گاه عمومیداد تیو صالح لیتشك ،سازمان 

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 48/14کد دوره:  «تعزیرات حكومتی و مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی»آشنایی با مراجع شبه قضایی  عنوان دوره: 
 اه و احكام و مقررات نعزیرات حكومتی و مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی آشنایی فراگیران با مبانی، جایگهدف دوره: 

 محتوی دوره: 

 یحكومت راتیبا تعز ییآشناالف( 
 یآن در جوامع اسالم یخیو سابقه تار یحكومت راتیتعز ینظر یمبان -1

 یاسالم یدر نظام جمهور یحكومت راتیتعز خچهیتار -2

 مصوب یحكومت راتیتعز قانون -3

 مصوب یحكومت راتیاصالح قانون تعز ونقان -4

 68مصوب سال  راتیامور گندم آرد و نان و تخلفات و تعز یحكومت التینامه تسه نییآ -5

 امور بهداشت درمان یحكومت راتیتعز قانون -6

 آن تیو حدود صالح یدگیرس یچگونگ التیتشك یحكومت راتیتعز سازمان -7

 یبه تخلفات صنف یدگیو مراجع رس یام صنفبا قانون نظ ییآشناب( 
 یتحوالت قانون نظام صنف ریس یاجمال یبررس -1
 یو اصطالحات صنف میمفاه -2

 یصنف یها تشكل -3

 یبه تخلفات صنف یدگیرس مراجع -4

 آنها ماتیاز تصم تیو شكا یبه تخلفات صنف یدگیرس نحوه -5
 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 49/14کد دوره:  با شوراهای حل اختالفآشنایی  عنوان دوره: 
 رود فراگیران پس از طی این دوره شناخت دقیقی از شوراهای حل اختالف بدست آورند. انتظار میهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 حل اختالف یشوراها جادیهدف از ا 

 حل اختالف یشوراها یالتیتشك ساختار 

 حل اختالف یشورا تیصالح 

 حل اختالف یو احكام در شوراها یکارشناس هینحوه ابالغ دادخواست نظر شناخت 

 صلح و سازش و کاهش مراجعات به محاکم جادیحل اختالف و ا یدعوا در شورا نیدر ابالغ طرف عیتسر نقش 

 حل اختالف یبا ماموران ابالغ و شوراها ییماموران ابالغ مراجع قضا ارتباط 
 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 50/14کد دوره:  آشنایی با دیوان عدالت اداری و آئین دادرسی مربوط به آن ن دوره: عنوا

 و دادرسی دیوان عدالت اداری  آشنایی با سازمان، تشكیالت، صالحیتهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 یعدالت ادار وانیسازمان د :گفتار اول

 یعدالت ادار وانید لیقانون تشك 3بر طبق ماده  وانیدالبدل و مشاوران  یاعضاء عل ءروسا طیشرا -

مدت دو سال انتخاب  یبرا هییقوه قضا سیدارند از طرف رئ ییقضا تیکه صالح یکسان ریگزارش شر و سا ،یوزارت دادگستر نیاز ب وانید قضات -

 ق.د.ع.ا( 3ماده  -2و تبصره  2ماده ) شوندیم

 یعدالت ادار وانید تیصالح :دوم گفتار

 یدولت یو اقدامات و مصوبات واحدها ماتیتظلم و اعتراض نسبت به تصم ،تیشكا :اول بند

در  یاسالم یمجلس شورا ریبا توجه به تفس :یعدالت ادار وانیقانون د 11ماده  1و اقدامات واحدها به موجب بند الف از قسمت  ماتیتصمالف( 

 وانید تیدر صالح زین یدولت ریغ یاحصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عموم یعموم ینهادها هیعل اتیشكابه  یدگیرس 1374مهرماه 

 .باشد یم یعدالت ادار

مذکور در  یاحدهاو نیاقدامات مأمور ماتیاز تصم یو حقوق یقیو اعتراضات اشخاص حق اتیواحدها شكا نیو اقدامات معمول ا ماتیتصمب( 

 .است یعدالت ادار وانید تیدر صالح رالذکریقانون اخ 1موجب قسمت از بند آنها به فیدر امور راجع به وظا 1قسمت الف بند 

لول آنها با مخالفت مد ثیاز ح یو شهردار ینظامات دولت رینامه ها و سا نیینسبت به آ یو حقوق یقیاشخاص حق اتیشكا :واحدها مصوباتج( 

مجلس  تیدر صالحق.د.ع.ا  25و ماده  11ماده  کیاز بند  پ قسمت براساس هیقوه مجر اراتیو خارج بودن آنها از اخت یو مقررات اسالم نیقوان

 .باشدیعترض نمحقوق  م تضییع بالفعلمورد مستلزم  یواندرید یدگیرس یقانون اساس 170و اصل  تیکه با عنا

 ئتیه یقطع ماتیبه اعتراضات از آرا و تصم یدگیرس ق.د.ع.ا 11ماده  2به موجب بند  :یمراجع ادار یقطع ماتیاز آراء و تصم اتیشكا :دوم بند

رگر و کارفرما حل اختالفات کا اتیکارگاه ه یشورا یاتیمال یها ونیسیمانند کم هایکمیسیون یبازرس یها ئتیه یبه تخلفات ادار یدگیرس یها

 یقانون شهردار 100 هماد ونیسیکم

 ق.د.ع.ا  11 ماده 3بند  براساس یاستخدام اتیبه شكا یدگیسوم رس بند

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 49/14کد دوره:  آشنایی با طرق عادی و فوق العاده اعتراض به آراء قضایی عنوان دوره: 

  قانون تشكیل دادگاههای عمومی 18ر، هیأت پیگیری و نظارت، قانون اصالح ماده آشنایی با واخواهی، تجدیدنظهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 از آرا تیشكا یطرق معمول -1

 یواخواه -1-1

 و ارسال آن رشیپذ طیشرا ،یواخواه ضرورت -1-1-1

 یأو صدور ر یواخواه یدادرسآئین  -1-1-2

 (پژوهش)نظر  دیتجد -1-2

 آن تینظر و ماه دیتجد لاص- 1-2-1

 نظر دیو مهلت تجد یدعو اصحاب -1-2-2

 نظر دیو آثار تجد جهات -1-2-3

 ینظر و صدور را دیتجد یدادرس نییآ -1-2-4

 ییفوق العاده اعتراض به آراء قضا طرق -2

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 52/14د دوره: ک «پول و قوانین و مقررات مربوط به آن» 1حقوق بانكی  عنوان دوره: 

 آشنایی با قوانین و مقررات پولهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 کشور یو بانك یاحكام مربوط به پول در قانون پول 

 آن هیمسكوک طال و اصالح قانون 

 کل کشور 53و  52 یسال ها یاصالح قانون بودجه 56 یدائم تبصره 

 کنندگان و مصرف کنندگان اسكناس معجول عیس و وارد کنندگان توزاسكنا نیمجازات جاعل دیقانون تشد از 

 کشور یقانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصاد از 

 راتیبخش تعز یقانون مجازات اسالم از 

 ساعت 3مدت زمان دوره: 

 53/14کد دوره:  «بانک مرکزی و قوانین و مقررات مربوط» 2حقوق بانكی  عنوان دوره: 

 آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر بانک مرکزی ج.ا.ا.ا.: هدف دوره

 محتوی دوره: 
                   آن اراتیو اخت تیو حدود صالح یبانک مرکز سیهدف از تاس ● جایگاه قانونی 

 کشور یپول استیو س یمرکز بانک  ●             به عنوان بانكدار دولت فهیو انجام وظ یمرکز بانک 

 نظار ئتینظارت بر اندوخته اسكناس ه تیعامل ئتیپول و اعتبار ه یشورا یآنها مجمع عموم فیو وظا یبانک مرکز ارکان 

 و قاچاق کاال و ارز یحكومت راتیراجع به تعز نیدر قوان یبانک مرکز فیوظا 

 رانیا یبه بانک مل یمعامالت ارز یواگذار قانون 

 قانون الحاق  22و مقررات مربوط مانند ماده  نیقوان ریسا نیهمچن یدولت یهادستگاه یبرا یو افتتاح اعتبار اسناد یاسبات عمومقانون مح 62 ماده

 دولت یاز مقررات مال یبخش میبه قانون تنظ یمواد

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 54/14کد دوره:  «قوانین و مقررات مربوط به تأسیس و اداره بانكها» ۳حقوق بانكی  عنوان دوره: 

 آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به تأسیس و فعالیت بانكهاهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 کشور یو بانك یپول یمقررات قسمت سوم قانون 

 یرهبر مقام معظم یابالغ یکل هایسیاستو  یقانون اساس 44 اصل 

 یدر ارتباط با نظام بانك 44نگهبان در مورد اصل  یشورا نظرات 

 اصالح آن یقانون حهیها و الشدن بانک یمل قانون 

 اداره امور بانک ها و متمم و اصالحات آن یقانون حهیال 

 هشد یمل یها و موسسات اعتباربانک تیبه منظور تداوم فعال هیسرما نیراجع به اجازه تام یقانون حهیال 

 یردولتیغ هایبانک سیاجازه تاس قانون 

 آن یقانون ریقانون برنامه سوم و تفس 92 ماده 

 مصوب یخارج یهاشرکت یندگینما ایاجازه ثبت شعبه  قانون 

 یدولت یدولت و بانک ها رابطه 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 55/14ه: کد دور «شرح قانون عملیات بانكی بدون ربا» ۴حقوق بانكی  عنوان دوره: 

 شناخت قانون عملیات بانكی بدون رباهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 کشور یاهداف نظام بانك 
 ینظام بانك فیوظا 
 یمنابع پول زیتجه 
 بانک ها ییاعطا التیتسه 
 و وابسته به دولت یبا شرکت ها و موسسات دولت یبانك اتیعمل 
 نحوه وصول مطالبات بانكها قانون 
 بانک ها یاسالم عقود 

 ساعت 16دت زمان دوره: م

 56/14کد دوره:  «قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت» 5حقوق بانكی  عنوان دوره: 

 شناخت قانون و مقررات مربوط به نحوه انتشار اوراق مشارکتهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 اوراق مشارکت و تفاوت آن با اوراق قرضه 

 اوراق مشارکت یاشخاص مجاز به انتشار و عرضه عموم 

 آنها یاجرا یمنابع مال نیتام یدولت و نحوه انتشار اوراق مشارکت برا یانتفاع یعمران یها طرح 

 صدور مجوز انتشار اوراق قرضه یو چگونگ یمرکز بانک 

 با سهم ضیتعو ای لیمشارکت قابل تبد اوراق 

 آن یاتیمتعلق به اوراق مشارکت و احكام مال سود 
 ساعت 4ان دوره: مدت زم

 57/14کد دوره:  پولشویی عنوان دوره: 
 های کارشناسان حقوقی در خصوص پولشوییافزایش دانش حقوقی و ارتقای سطح آگاهیهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 ییپولشو اهداف    ●                                                                                  ییپولشو قیمفهوم و مصاد 

 ییو پولشو یداخل حقوق      ●                             ییمرتبط با پولشو مینسبت به جرا یالملل نیو ب یداخل اقدامات 

 ییمبارزه با پولشو یشنهادیپ حهیال یبررس 
 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 58/14کد دوره:  حقوق منابع طبیعی عنوان دوره: 
 آشنایی با نظام حقوقی حاکم بر منابع طبیعی ایرانهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 1341کشور مصوب  یشدن جنگلها ها یبا قانون مل ییآشنا 

 یبعد یها هیو اصالح 1346از جنگلها و مراتع کشور مصوب  برداریبهرهبا قانون حفاظت و  ییآشنا 

 یكیژنت ریاز ذخا تیبا قانون حفظ و حما ییآشنا 

 1367مصوب  یاختالف یاراض فیتكل نییون تعبا قان ییآشنا 

 مردم اتیانفال از مستثن کیبا مقررات تفك ییآشنا 

 و نظارت بر آنها یواگذار یها زمیو مكان یجنگلدار یبا طرح ها ییآشنا 

 یعیمنابع طب نیشده در قوان ینیبشیپ یو مجازاتها میدام جرا یو پروانه چرا یمرتعدار هاطرحبا  ییآشنا 
 ساعت 6دوره:  مدت زمان

 مشخصات دوره آموزشی

ت دوره آموزشیمشخصا  

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 59/14کد دوره:  حقوق انتخابات عنوان دوره: 
 آشنایی با نظام حقوقی حاکم بر منابع طبیعی ایرانهدف دوره: 

  :محتوی دوره 
 (یا و همه پرسشوراه ،خبرگان ،یجمهور استیر ،مجلس)انتخابات  انواع  ●                  یانتخابات و حقوق ملت در قانون اساس 

 انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان طیشرا  ●                               انتخابات تیفیک 

 داوطلبان تیبه صالح یدگیو رس یداوطلب اعالم  ●                    فیو وظا لیتشك یمبان ،ییاجرا ئتیه 

 ( شوراها ،خبرگان ،یجمهور استیر ،مجلس) غاتیتبل  ●                                  تخلفات و مجازات ها میجرا...، 

 یدگیو نحوه رس اتیشكا 

 نظارت و انواع انتخابات یها ئتیه فیو وظا یقانون یو مبان ینظارت اصول قانون اساس ئتیه 

 شده در انتخابات مختلف تیداوطلبان رد صالح اتیبه شكا یدگیرس  ●                                          داهایتعداد کاند تیتثب 

 غاتیقانون انتخابات در خصوص تبل 56ماده  ریتفس 

 28/12/70 مصوب هیو اصالح 06/05/70مصوب  یاسالم یقانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورا ریتفس قانون 

 03/11/70 خابات مصوبدر انت داهایتعداد کاند تیتثب 

 یدر شعب اخذ را یجمهور استیر ینامزدها ندگانینما حضور 

 شدند لیکه به شرکت تبد ییروستاها یاسالم یشورا یعنوان اعضا رییتغ 

 در انواع انتخابات تیمقدمات و شروع فعال هیته 
 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 60/14کد دوره:  حقوق جنگ عنوان دوره: 
 شنایی با قواعد جنگ و دفاع در حقوق داخلی و بین المللیآهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 :الملل نیمفهوم جنگ و توسل به زور در حقوق بالف( 

 جنگ میمنع توسل به زور و تحر -2  جنگ  فیتعر -1

 جنگ و توسل به زور تیمشروع -3

 مشروع جنگ -3-1

 مشروع دفاع -3-2

 یالملل نیب تینحفظ صلح و ام یبرا ینظام اتیعمل -3-3

 جنگ آغازب(

 منابع حقوق جنگ -2مفهوم حقوق جنگ              -1
 ج(آغاز جنگ

 آغاز جنگ یآثار حقوق -2    آغاز جنگ یشكل طیشرا -1

 یجنگ اتیعمل تیهداد( 

 یجنگ انیرزمندگان قربان ریرزمندگان از غ صیتشخ-2              صحنه جنگ  نییتع -1

 رانیاس -3-1

 مارانیو ب انمجروح -3-2

 :نبرد یهاوهیش -4

 رحمانهیو ب انهیوحش لیوسا یریبه کارگ تیممنوع -4-1
 خائنانه )ناجوانمردانه( هایشیوهممنوعیت  -4-2

 یجمع بیتخر یکاربرد سالح ها تیممنوع -4-3

 ینظام اشغال -5

 اشغال یحقوق نظام -5-1

 اشغال یحقوق آثار -5-2

 یاشغال نظام انیپا -5-3

 کشور اشغال کننده و اشغال شده نیب تیصالح میتقسهـ( 

 ییقضا تیاعمال صالح -2    و منع مقررات  تیصالح اعمال -1

 دولت اشغال کننده تیصالح حدود -3

 
 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 :حقوق جنگ یاجرا ضمانتو( 

 الملل نیب یفریک یاجرا ضمانت -1

 الملل نیب یمدن یاجرا ضمانت -2

 جنگ انیپاز( 

 دیجد یروش ها -2       یسنت یها روش -1
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 61/14کد دوره:  آن آشنایی با جرایم مطبوعاتی و آئین رسیدگی به عنوان دوره: 

 ای فراگیران نسبت به جرایم مطبوعاتی و مقررات مربوط به آنافزایش دانش و ارتقای سطح آگاهیهای حرفههدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 یمطبوعات میمرتبط با جرا یقبل نیقانون مطبوعات و قوان نهیشیپ

 یعاد میو تفاوت آن با جرا یجرم مطبوعات مفهوم

 یو نوع دادرس یجرم منع قانون تیاهم براساس یمطبوعات میجرا بندیطبقه

 (تیدروغ با سوء ن ،بیاشاعه اکاذ ،افتراء ،هتک حرمت ،نیتوه) یدر قلمرو حقوق فرد یمطبوعات میارکان و عناصر جرا یبررس

 ،یبر خالف عفت عموم ریانتشار مطالب و تصاو ،ناد محرمانهانتشار اس) یعموم تیدر قلمرو نظم و امن یمطبوعات میارکان و عناصر جرا یلیتحل یبررس

 ...( به مقامات و مقدسات و نیتوه

 یمطبوعات نیمجرم یفریک تیمختلف در قلمرو مسئول اتینظر

 اتیمطبوع نیمجرم یفریک تیدر قلمرو مسئول یقانون تحوالت

 حاکم نیدر قلمرو قوان یمطبوعات یمجرم یفریک تیسئولم

 یمطبوعات میدر قلمرو جرا یفریک تیمسئول نییدر قسمت تع رانیمطبوعات ا یوارد و قانون فعل یادهاریو نظر و ا نقد

 یمطبوعات میدر قلمرو جرا «قصد مجرمانه»خاص  تیو موقع وضع

 یمطبوعات یفریک تیمسئول جادیدر تحقق جرم و ا (یكیو الكترون یامواج مخابرات ،کاغذ)رسانه  نقش

 یمطبوعات میدر قلمرو جرا خاص مطبوعات یها تیمصون

 یدست اندرکاران مطبوعات یمدن تیمسئول

 یمطبوعات میمجازات ها در قلمرو جرا یبررس

 یمطبوعات میجرا دهیبزه د هیاز ناح حیدرج پاسخ و تصح حق

 یمطبوعات میدر قلمرو تخلفات و جرا یصنف نظام

 یعاتمطبو میدر قلمرو جرا (ییپاسخ اجرا)نظارت بر مطبوعات  اتیه نقش

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 62/14کد دوره:  حوزه شهری هایکمیسیونو  هاشهرداریآشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر  عنوان دوره: 

 حوزه شهری هایکمیسیون ، تشكیالت و صالحیتهاشهرداریشناخت مقررات ناظر بر هدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 ها یو مقررات حاکم بر شهردار نیقوانالف( 

 یشهردار فیوظا -2                                              یشهردار یحقوق شكل -1

 یو معامالت یمال مقررات -4                                                    یشهردار التیتشك -3

 یبودجه شهردار میتنظ -6                 و نحوه وصول آن ها یدرآمد شهردار منابع -5

 ها یشهردار یاستخدام مقررات -8                             اموال نیا فیو توق یشهردار اموال -7

 تهران در مورد خاص از شمول قانون مالک و مستاجر یشدن شهردار یمستثن -9

 اراتیاختو  فیو وظا یقانون گاهیکشور جا یهایاریو ده هاشهرداری سازمان -10

 یحوزه شهر یها ونیسیبا کم ییآشناب( 

 رانیا یو معمار یشهرساز عالیشورایقانون  5موضوع ماده  ونیسیکم بیو ترک اراتیاخت ،فیوظا شرح -1

 یقانون شهردار 100موضوع ماده  ونیسیکم بیو ترک اراتیاخت ،فیوظا شرح -2

 یقانون شهردار 77موضوع ماده  ونیسیکم بیو ترک اراتیاخت، فیوظا شرح -3

 یقانون شهردار 55ماده  2موضوع بند  ونیسیکم بیو ترک اراتیاخت ،فیوظا شرح -4

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 63/14کد دوره:  عمرانی دولتی و عمومی هاطرحآشنایی با نحوه تملک اراضی برای  عنوان دوره: 

 ای فراگیران نسبت به قوانین و مقررات تملک اراضیهای حرفهآگاهی افزایش دانش و ارتقای سطحهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 و نظامی عمرانی دولتی، عمومی هاطرحقانون نحوه تملک اراضی برای 

 شهرداری هاطرحقوانین و مقررات نحوه تملک اراضی برای اجرای 

 ملی و منابع طبیعی و ...(اراضی  -سایر قوانین و مقررات مربوط )زمین شهری

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 64/14کد دوره:  شوراهای اسالمی کشور عنوان دوره: 

 آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر شوراهای اسالمی کشورهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 یکشور یاسالم یدرباره شوراها رانیا یاسالم یجمهور یاصول قانون اسالم 

 یکشور یاسالم یشوراها انواع 

 یفرادست -هیپا ای یاصل یشوراها 

 کشور یاسالم یشوراها التیتشك 

 گیریتصمیمو موارد  تیشوراها و مدت فعال لیتشك فلسفه 

 کشور یاسالم یشوراها فیوظا 

 کشورها یاسالم یها با شورا یشهردار ارتباط 

 به تخلفات یدگیرس 

 شوراها ینیجانش موارد 

 شوراها و انتشار اوراق مشارکتو  یو امور مال نهیو هز بودجه 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 65/14کد دوره:  حقوق روستایی عنوان دوره: 

 آشنایی با مبانی حقوقی مدیریت و توسعه روستا در ایرانهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 شهر و روستا میمحدوده حر فیتعار 

 خودکفا یهایاریده نیتأم 

 کشور یها یاریده سازمان 

 روستا تیریروستا در مد یوراهاش نقش 

 اریو عزل و نصب ده انتخاب 

 اریده فیوظا 

 شدند لیکه به شهر تبد ییروستا یاسالم یعنوان شوراها رییتغ 

 شهرها میواقع در حر یروستاها 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

صات دوره آموزشیمشخ  

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 66/14کد دوره:  (1قاچاق کاال و ارز ) عنوان دوره: 

 ت و جرائم و تخلفات مربوط به قاچاق کاال و ارزآشنایی با کلیاهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 یارتكاب میجرا ریآن از سا کیجرم قاچاق و تفك فیتعر 

 یدولت داتیموضوع عا یکاال قاچاق 

 مجاز و مجاز مشروط ریغ ایممنوع الورود  یکاالها قاچاق 

 ارز قاچاق 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 67/14کد دوره:  (2ارز ) قاچاق کاال و عنوان دوره: 
 آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر کشف و رسیدگی به تخلفات و جرایم مربوط به قاچاق کاال و ارز هدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 آنها تیمراجع صالح و حدود صالح                                        

 آنها اراتیختو ا یشاک یهاسازمان                                             

 به جرم قاچاق یدگیدر رس ینیتام اقدامات 

 و اناطه احاله 

 در مرحله دادسرا و بعد از آن یشاک تیشكا استرداد 

 صادره یجرم و را قهیوث ایموضوع جرم  یکاالها فیتكل نییتع 

 به جرم قاچاق یدگیرس نییآ 

 آنها اراتیتضابطان و حدود اخ نقش 
 ساعت 8مدت زمان دوره: 

بیمه های اشخاص )بیمه های عمر به طور کلی و بیمه های عمر و حادثه کارکنان دولتی » 1حقوق بیمه  عنوان دوره: 
 «به طور خاص و بیمه های حوادث

 68/14کد دوره: 

 به بیمه های اشخاصافزایش دانش و ارتقای سطح آگاهی های حرفه ای فراگیران نسبت هدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 یعمر به طور کل یهامهیب تیمفهوم موضوع و ماه 

 عمر یها مهیب یکل یبند میتقس 

 عمر و حادثه کارکنان دولت به طور خاص یها مهیب تیو ماه موضوع 

 و عمر و مانده بدهكار یاز کار افتادگ مهیب 

 عمر و حادثه کارکنان دولت یها مهیب یقانون منشاء 

 مهیعمر و نحوه محاسبات پرداخت حق ب مهیدرخواست ب رشیپذ 

 نامه عمر و حادثه کارکنان دولت مهیعمر و نوع خاص ب ینامه ها مهیحاکم بر ب طیو شرا ضوابط 

 فوت و مختلط ات،یعمر به شرط ح یها مهیب 

 عمر و حادثه کارکنان دولت یها مهیدر ب نفعیذ حقوق 

 عمر و حادثه کارکنان دولت یاه مهیگر در ب مهیتعهدات ب یاجرا یچگونگ 

 حاکم بر آن ها طیحوادث و درمان و قواعد و شرا یهامهیب تیو ماه فیتعر مفهوم 

 حوادث یها مهیانواع ب یکل یبند میتقس 

 نیاز کار تمام وقت و سرنش یناش یو گروه یحوادث انفراد یها مهیو عناصر و ضوابط ب فیتعر مفهوم 

 دثحوا یها مهیگر در ب مهیب تعهدات 

 حوادث یها مهیشده در ب مهیب نفعیو حقوق ذ فیتكال 

 حوادث یهامهیدر ب مهیپرداخت حق ب نحوه 
 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 و فروش کاال و ارز قاچاق دیخر 

 یو حقوق یقیقاچاق توسط اشخاص حق ارتكاب 
 یو خصوص یدولت

 قاچاق بیدر کشف و تعق یماموران دولت تخلف 

جرم قاچاق یمجازات ها زانیو م نوع  
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 69/14کد دوره:  «بیمه های اموال و باربری» (2حقوق بیمه ) عنوان دوره: 

 ای فراگیران نسبت به بیمه های اموال و باربریهای حرفه افزایش دانش و ارتقای سطح آگاهیهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
  ،و اصول و قواعد حاکم بر آنها یباربر یها مهیب طیو مح فیتعرمفهوم 

 یباربر یها مهیقابل پوشش در ب یعیو طب یاصل یخطرها انواع 

 تحت پوشش یخطرها براساس یباربر یها مهیب انواع 

 (یلیر ،یخشك ،ییایدر ،ییهوا)حمل  لهیهر نوع وس یباربر یها مهیب انواع 

 (یو خارج یداخل)مبدا حمل  براساس یباربر یها مهیب انواع 

 یباربر یها مهیحاکم بر ب طیو شرا مقررات 

 یباربر یها مهیدر ب نفعیذ حقوق 

 یباربر یها مهیخسارت در ب نییو تع یکارشناس 

 آنها یو نحوه اجرا یباربر یها مهیگر در ب مهیب تعهدات 

 و مقررات حاکم بر آنها طیو شرا یمگانه انیز 

 حمل و نقل انیمتصد تیمسئول حدود 

 ساعت 10مدت زمان دوره: 

 70/14کد دوره:  «مقررات بیمه دریایی( »۳حقوق بیمه ) عنوان دوره: 

 شناخت اصول کلی و قواعد حاکم بر بیمه های دریایی و انواع آنهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 یتهایحقوق و تعهدات و مسئول ،یرانیدر صنعت کشت ییایدر مهیتوسعه ب ،ییایدر حمل و نقل در مهیب گاهیجا) ییایدر مهیب میمفاه 

 (ارزگمهیو ب گرمهیب

 خسارات یبندو دسته یا مهینفع ب فیتعر ،یکشت مهیحاکم بر قرارداد ب طیانواع و شرا ،یکشت مهیب یقراردادها) ییایدر مهیب انواع، 

 (یهمگان انیخسارت مشترک ز ،نحوه برآورد خسارتو  ییایحوادث در

 در  یو مباحث حقوق به صورت عمل میکه کاربرد حرکت مفاه یابه گونه قضایی یمسئله فرض صورت طرح) یمورد مطالعه

 .مرور شود رانیبا مشارکت فراگ ییقضا یدگیروشن شود و مراحل رس ییقضا یهاپرونده

 ساعت 10مدت زمان دوره: 

 71/14کد دوره:  «بیمه های مسئولیت )بیمه شخص ثالث(( »۴حقوق بیمه ) ان دوره: عنو
 های حرفه ای فراگیران نسبت به قوانین و مقررات بیمه های مسئولیتافزایش دانش و ارتقای سطح آگاهیهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 ن هاحاکم بر آ طیشخص ثالث و قواعد و شرا یها مهیب تیو ماه فیتعر ،مفهوم 

 و سابقه آن یاجبار مهیب نوع 

 نامه مهیحاکم بر ب طیو شرا مقررات 

 گر مهیب یو تعهدات قانون مهیحق ب نییتع یمبنا 

 شخص ثالث مهیو تعهدات موجود در ب هید موضوع 

 شخص ثالث مهیب اتیمستثن 

 هیوعات و مشكالت مربوط از جمله دشخص ثالث و موض مهیگر در ب مهیدر رابطه با تعهدات ب اریاحكام مربوط به د یاجرا یچگونگ 
 ءدااأل ومینرخ  یبر مبنا

 خسارت از مقصر حادثه افتیباز موارد 

 یخسارات بدن نیتام صندوق 
 ساعت 8مدت زمان دوره: 

ات دوره آموزشیمشخص  

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 72/14کد دوره:  حقوق دیپلماتیک عنوان دوره: 

 دیپلماسی هاینظامآشنایی با قواعد حاکم بر هدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 تعریف -1
 منابع حقوق دیپلماتیک -2
 روابط دیپلماتیک )شرایط برقراری روابط دیپلماتیک( -3
 ارکان روابط دیپلماتیک -4

 نمایندگان دولت -4-1
 مأموریت دیپلماتیک -4-2
 مأموران دیپلماتیک -4-3

 مصونیتها و مزایا -5
 الف(مصونیت دیپلماتیک

 ب( مستثنیات مصونیات
 ج( مزایای دیپلماتیک

 خاتمه مأموریت دیپلماتیک -6
 الف(قطع روابط دیپلماتیک

 ب( خاتمه مأموریت دیپلماتیک

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 73/14کد دوره:  «هاآشنایی با مقررات ثبت و تابعیت کشتی» 1حقوق دریایی  عنوان دوره: 

 آن ها و آثار حقوقیشناخت مفاهیم مرتبط با ثبت و تابعیت کشتیهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 مفهوم  هایکشت یبرا یحقوق تیفرض شخص ،به عنوان مال منقول یحاکم بر کشت یحقوق میرژ)ها  یکشت تیمرتبط با ثبت و تابع یکل میمفاه

 ...( ها یکشت تیتابع نییثبت و تع یو آثار حقوق

 ها یکشت تیتابع نییثبت و تع یبرا یالمللنیو ب یداخل یو ضرورت ها الزامات 

 (حاکم بر آن طیو مراحل و نحوه انجام و مقررات و شرا یجهات ابطال ثبت کشت ،ها و قواعد حاکم بر آنیمراحل ثبت کشت)ها یکشت بتث 

  (ها یکشت تیحاکم بر ابطال ثبت و تابع طیقواعد و شرا ،مراحل ،هایبه کشت تیتابع یحاکم بر اعطا طیقواعد و شرا)مراحل،  هایکشتتابعیت 

 ساعت 8دوره: مدت زمان 

 74/14کد دوره:  «آشنایی با رهن و حقوق ممتاز دریایی و مسائل مرتبط با آن» 2حقوق دریایی  عنوان دوره: 

 شناخت مفهوم رهن کشتی و حقوق ممتاز دریایی و آثار حقوقی آنهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 ییایو حقوق ممتاز در یمفهوم رهن کشت 

 با  ییایارتباط حقوق ممتاز در ،ییایدر ، روش اجرای حقوق ممتازحقوق ممتاز ریبا سا ییایتفاوت حقوق ممتاز در) ییایآثار حقوق ممتاز در انواع

ثبت معامالت مربوط به  یحقوق ممتاز و رهن کشت اخرتقدم و ت ییایحقوق و ممتاز در یدر اجرا یکشت فیامكان توق ،یکشت یحقوق تیشخص

 ...(و یرهن کشت یاجرا ،واحد یدر مورد کشت متعددهن حق ر جادیا رهن، و سند یکشت رهن

 روشن  یبه صورت عمل ییدر پرونده قضافوق و مباحث  میمفاه نیکه کاربرد مهمتر یاگونهبه ییقضا یطرح صورت مسئله فرض) یمورد مطالعه

 مرور شود رانیبا مشارکت فراگ ییقضا یدگیشده و مراحل رس

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 75/14کد دوره:  «آشنایی با موضوع تحدید مسئولیت مالكان کشتی و قواعد حاکم بر آن» ۳حقوق دریایی  عنوان دوره: 

 افزایش دانش و ارتقای سطح آگاهیهای حرفه ای فراگیران نسبت به مبانی قانونی حقوق دریاییهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 ییایدر در قلمرو حقوق تیمسئول دیتحد یمبان 

 مربوط یالمللنیب یها ونیسیکم یبررس 

 و قواعد حاکم بر آن تیمسئول دیتحد طیو شرا موارد 

 تیمسئول دیتحد ییاجرا فاتیتشر 

 تیمسئول دیتحد آثار 

 ها یمالكان کشت تیمسئول یمبان 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 76/14کد دوره:  «ی جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس و دریای عمانمفاهیم و مبانی قانون مناطق دریای» ۴حقوق دریایی  عنوان دوره: 

 افزایش دانش و ارتقای سطح آگاهیهای حرفه ای فراگیران نسبت به مبانی قانونی حقوق دریاییهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 ییایمناطق مختلف در فیعرت 

 ییایحاکم بر مناطق مختلف در یالمللنیو قواعد ب یحقوق تیوضع 

 ییایکشور در مناطق مختلف در ییقضا یها تیبه صالح قلمرو 

 ییایدر مناطق مختلف در ییاجرا یها تیصالح قلمرو 

 اهایحقوق در یهاونیمواد و مقررات مربوط به کنوانس یبررس 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 77/14کد دوره:  «مک و تجارت در دریا و قواعد و مقررات مربوطآشنایی با موضوع ک» 5حقوق دریایی  عنوان دوره: 

 افزایش دانش و ارتقای سطح آگاهیهای حرفه ای فراگیران درخصوص کمک و تجارت در دریا و مقررات حاکم بر آنهدف دوره: 

 محتوی دوره: 
 ایمفهوم و موضوع کمک و نجات در در 

 کمک نجات یقراردادها یحقوق تیوضع 

 کمک نجات اتیعمل یام حقوقو احك آثار 

 ایو مشتبه نجات در در یقطع قیمصاد 

 ییاینجات در یالملل نیب ونیسیکم یبررس 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 های شغلی بازرسرشته های آموزشیدوره

 «15کد »

 کارکنان دولت ج نظام آموزش/1/2موضوع بند 

ی ابالغ شده بخشنامه هادورهدورههای بازنگیری شده که جایگزین »

 «گرددمی 2۴/۳/85مورخ  ۴7861/180۳شماره 
 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

 معاون راهبردی منابع انسانی
 «ها ی آموزشی رشته شغلی بازرسفهرست دوره»

میزان ساعت  عنوان پست آموزشی عنوان دوره

 دوره

کد 

 دوره

 1/15 12 بازرس آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن

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

سبازر ایسرمایه هایدارائیتملک  قانون برنامه و بودجه درخصوص اعتبارات  8 3/15 

 4/15 16 بازرس قانون مدنی

 5/15 8 بازرس دولتی یهاشرکتقوانین مالی 

 6/15 12 بازرس اصول نظارت و کنترل

 7/15 20 بازرس آشنایی با قانون محاسبات عمومی

 8/15 16 بازرس درآمدها و انواع آن

 9/15 8 بازرس ادارینظامنظارت و کنترل در 

 10/15 24 بازرس (1حسابرسی )

 11/15 24 بازرس (2حسابرسی )

 12/15 24 بازرس مصاحبه در حسابرسی عملیاتی

 13/15 12 بازرس قانون تجارت

 14/15 12 بازرس ایسرمایه هایدارائیحسابداری دولتی اتعبارات تملک 

 15/15 6 بازرس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

 16/15 8 بازرس اد خزانه  و اوراق قرضهقانون انتشار اسن

 17/15 6 بازرس اسنادی مقررات اعتبارات

 18/15 8 بازرس هادانشگاهآئین نامه مالی و معامالتی 

 19/15 6 بازرس قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

 20/15 6 بازرس قانون تجمیع عوارض

 21/15 16 بازرس مستقیم هایمالیاتقانون 

 22/15 8 بازرس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 23/15 6 بازرس اصول بازرسی

 24/15 12 بازرس نظام رسیدگی به تخلفات اداری

 25/15 12 بازرس آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور

 26/15 16 بازرس قانون مالیات بر ارزش افزوده

 27/15 8 بازرس تنظیم قراردادها
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 1/15کد دوره:  آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن عنوان دوره: 

ها و نحوه کار فراگیران در پایان دوره قادرند جایگاه دیوان محاسبات در قوانین مالی و محاسباتی کشور و ارتباط آن با سایر دستگاههدف دوره: 

 مستشاری دیوان محاسبات را توضیح دهند. هایهیآت

 هایهیآتنحوه کار  -ساختار تشكیالتی دیوان محاسبات -وظایف و اختیارات -هدف از تشكیل دیوان محاسبات کشور آموزشی: هایسرفصل

 و سایر مقررات متفرقه و اصالحات قانون 39دستورالعمل تبصره ماده  -مستشاری دیوان محاسبات

 ساعت 12: مدت زمان دوره

 2/15کد دوره:  قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی عنوان دوره: 

فراگیران در پایان دوره قادرند محدودیت کارکنان دولت در موارد شرکت در معامالت دولتی و قوانین مربوط به منع اخذ پورسانت هدف دوره: 

 را در معامالت دولتی بیان نمایند.

 قانون منع اخذ پورسانت در معامالت دولت -متن قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی آموزشی: هایسرفصل

 ساعت 4مدت زمان دوره: 

 3/15کد دوره:  ایسرمایه هایدارائیتملک  قانون برنامه و بودجه درخصوص اعتبارات عنوان دوره: 

 سرمایه ای و انجام عملیات حسابداری مربوط را توضیح دهند.  هایدارائی یران در پایان دوره قادرند حساب اعتباراتفراگهدف دوره: 

وی معاونت های صادره از سبخشنامه -پیمان شرایط عمومی -های اجراییتبادل موافقت نامه بین دستگاه -تعاریف و مفاهیم آموزشی: هایسرفصل

 عمرانی  هایفعالیتریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درخصوص برنامه

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 4/15کد دوره:  قانون مدنی عنوان دوره: 

 ند.فراگیران در پایان دوره قادرند اقسام عقود معامالت، شرایط انجام معامله و الزامات مترتب بر آن را بیان نمایهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

اثر  -3صحت معامله  یبرا یاساس طیشرا -2 (رهیو غ یاریخ ،الزم)عقود عقود و معامالت اقسام  -1یبخش عقود و قراردادها در متن قانون مدن

الزامات حاصله در  -6عقد شبه  جهیدر نت هحاصل الزامات -5تعهدات  یاز عدم اجرا خسارت حاصله -4 و اشخاص ثالث نینسبت به متعاقدمعامالت 

ضمان  ،و ثمن عیب تیمالك) عیآثار ب (،عیمعامله ب نیطرف ،عیاحكام ببیع ) -8 اقسام شرط و احكام شرط و سقوط تعهدات  -7نتیجه جرم یا شبه جرم 

 واله، صلح، رهن، وثیقهمعارضه، اجاره، شرکت، ودیعه، قرض، وکالت، ضمان عقدی، ح -9، تادیه ثمن(، خیارات و احكام، بیع شرط و احكام درک

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 5/15کد دوره:  دولتی یهاشرکتقوانین مالی  عنوان دوره: 

دولتی، احكام مربوط، ساختار و نحوه پرداخت سود سهام، نحوه پرداخت مالیات و غیره را بیان  یهاشرکتفراگیران در پایان دوره قادرند مبانی تشكیل هدف دوره: 

 یند.نما

 آموزشی: هایسرفصل

 دولتی یهاشرکتساختار مالی  -دولتی یهاشرکتمبانی قانونی و نظری تشكیل 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 6/15کد دوره:  اصول نظارت و کنترل عنوان دوره: 

را نام برده و شرح دهند  یانواع کنترل سازماندهند  حیتوض تیریآن را در مد تیمفهوم نظارت و اهمفراگیران در پایان دوره قادرند :هدف دوره: 
 دهند. حیحاکم بر نظارت را توض یكردهایدهند رو حینظارت اثربخش را توض هایویژگیو  ندیفرآ

 -یارتباط نظارت و بازرس -تیرینظارت و کنترل در مد تیضرورت و اهم -(یبازرس ،کنترل ،نظارت) میو مفاه فیتعار آموزشی: هایسرفصل

 یها یژگیو و ندیرآف -(رهیبودن و غ كپارچهیهماهنگ و  ،بودن ریجامع و فراگ ،تیتوجه به برنامه ها و تمرکز مسئول) :یتیرینظارت مد ایهویژگی

مرحله  ،ستانداردعملكرد با ا سهیمقا :مرحله سومواقعی، سنجش عملكرد  :مرحله دوم ،عملكرد یانداردهااست نییتع :مرحله اول)نظام نظارت اثربخش 

 هاینظامانواع  -(ییکنترل نها ،بعد از عمل ،عمل نیح ،قبل از عمل)کنترل انواع کنترل عملكرد  -از عملكرد یپاسخ به انحرافات احتمال :چهارم

نظارت و  ییتضااق كردیرو ،نظارت یستمیس كردیرو :یدر نظام نظارت سازمان گوناگون یكردهایرو -(یتعامل ،حدود ،باورها ،یصیتشخ)نظارت 

 (رهیو غ یخودکنترل ،یکنترل اجتماع ،یکنترل ادار) :یانواع کنترل سازمان  -(رهیغ

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 7/15کد دوره:  آشنایی با قانون دیوان محاسبات عمومی عنوان دوره: 

 را توضیح دهند. ری قانون محاسبات عمومیفراگیران در پایان دوره قادرند تعاریف و مفاهیم نظهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 فصل اول: تعاریف

 فصل دوم: اجرای بودجه
 درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار -

 ها و سایر پرداختهاهزینه -

 معامالت دولتی -

 فصل سوم: نظارت مالی
 فصل چهارم: تنظیم حساب و تفریغ بودجه

 تیفصل پنجم: اموال دول
 فصل ششم: مقررات متفرقه

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 8/15کد دوره:  درآمدها و انواع آن عنوان دوره: 

 فراگیران در پایان دوره قادر خواهند بود انواع درآمدها و نحوه تمرکز آنها، منابع تأمین و تخصیص را توضیح دهند.هدف دوره: 

منابع اعتبار  ریبا سا ییآشنا -خزانه هایحسابدرآمدها و نحوه تمرکز آنها در  آشنایی با انواع -اعتبار نیابع تاممن ریدرآمدها و سا :آموزشی هایسرفصل

 ماده 5موضوع تبصره  یدولت ریغ ینهادها و موسسات عموم نهیحساب و اسناد هز یانجام حسابرس یچگونگ -هاپرداخت ریها و سا نهیهز -و نحوه تحقق آنها

 دهیمزا قیفروش اموال از طر یچگونگ -مناقصه قیاز طر یانجام معامالت دولت یچگونگ -یمعامالت دولت فیتعر -یمعامالت دولت - 72

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی



 397 ■های آموزشی مشاغل عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 9/15کد دوره:  ادارینظامنظارت و کنترل در  عنوان دوره: 

 شوند.در حقوق اساسی و سایر قوانین آشنا می فراگیران در پایان دوره با انواع نظارت و کنترلهدف دوره: 

تطابق با ) یدر قانون اساس ینظام نظارت حقوق -(رهیو غ یپارلمان ،یاسیس) رانیا یاسالم یساختار کالن نظام جمهور آموزشی: هایسرفصل
 -(هاسازمانکنترل عملكرد  ،هاوزارتخانه رانیکنترل عملكرد وز ،یرادا یینظارت قضا ،یبا قانون اساس یعاد نیکنترل مطابقت قوان ،یشرع نیمواز

 90اصل  ونیسینظارت به موضوع کم -رهیتذکر و غ ،سوال قینظارت از طر -یبر اعمال ادار یاسینظارت س) :یساقسام نظارت مقرر در قانون اسا
و مرتبط  یجار ینظارت نیقوان گرید -یدر قانون اساس یاعمال ادار بر یینظارت قضا -(محاسبات کشور وانید قیاز طر ینظارت مال ،یقانون اساس)

 با نظارت و کنترل

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 10/15کد دوره:  (1حسابرسی ) عنوان دوره: 

ستفاده از نحوه نمونه اسناد و مدارک ا تیریمد یکنترل داخل یابیارز یحسابرس یبا استانداردها یآموزشفراگیران در پایان دوره هدف دوره: 
 شوند. یآشنا م یکار حسابرس ریزیبرنامهو نحوه  یآمار یریگ

و  یمال)با انواع گزارشات  ییآشنا -انواع حسابرسان -در سازمان یحسابرس گاهیجا ،رانیدر ا یتكامل حرفه حسابرس ریس آموزشی: هایسرفصل
و خطرات  یمال یصورت ها میاشتباهات ممكن در تنظ ،یحسابدار یموثر بر دوره عمل یطیعوامل مح ،یحسابدار یبا دوره عمل ییآشنا (،ها تیفعال
 ،یعموم یاستانداردها حیتشر (،گیریگزارش ،اتیعمل یاجرا ،یعموم) یحسابرس یاستانداردها ،نشده یرسحساب یمال هایصورتاز قبول  یناش

پرسشنامه ها  ،هابرنامه ،مدارک ،با پرونده ها ییآشنا ،یکار حسابرس یزیرمراحل برنامه ،سابرسح یقانون تیمسئول ،یحرفه حسابرس نیضوابط و مواز
 گیریگزارش یاستانداردها ،یو کاربرد آن در حسابرس یآمار یرینمونه گ ،یاستناد حسابرس دشواهد و مدارک مور ،یحسابرس هایکاربرگو انواع 

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 11/15کد دوره:  (2حسابرسی ) ه: عنوان دور

را با  (یمال )یکنترل داخل ستمیس -دهند حیرا توض یداخل یکنترل ها ستمیمختلف سبتوانند؛ مراحل  یآموزشفراگیران در پایان دوره هدف دوره: 
 .ندینما یابیثبت و ارزش یآن بررس ندیتوجه به فرا

 (وستمیمختلف ثبت س یهاروش) یداخل یهاکنترل ستمیس درک و ثبت -یداخل یکنترل ها ستمیس یمراحل مختلف بررس آموزشی: هایسرفصل
شده در پرسشنامه  افتیدر یبا پاسخ ها ینحوه برخورد حسابرس -یداخل یهاپرسشنامه و کنترل -یداخل یهاکنترل ستمیس یابیارزش -آن یگانینحوه با

نقاط  جمع بندی -موجود یداخل یکنترل ها یصحت و تداوم اجرا زانیم یجهت بررس اتیعمل یدگیو رس هبرنام مینحوه تنظ -یداخل یکنترل ها
 (وتریکمپ یحسابرس) یمال زهیو مكان یداخل یکنترلها ستمیس یبررس -یداخل یضعف کنترل ها

 .ام شودانج (یفرض یا یواقع)نمونه  ستمیس کی یبرا : عملیات فوقیکار عمل 

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 12/15کد دوره:  مصاحبه در حسابرسی عملیاتی عنوان دوره: 

در مورد  گیریتصمیمبه منظور  یدر باره واحد مورد بررس یبا مصاحبه اصول و مراحل آن به منظور کسب اطالعات کل ییآشناهدف دوره: 
 .یاتیعمل یحسابرس هایفهدبه  یابیدست یبرا یزیرکار انجام برنامه رشیپذ

 یدر خصوص مصاحبه با عنوان ابزار مهم گردآور یامقدمه -یاتیعمل یاطالعات در حسابرس آوریجمع یهاروش آموزشی: هایسرفصل
انجام  یهاروش -روش مصاحبه یهامحدودیت -مصاحبه یایو مزا دیفوا -هدف از مصاحبه ؟ستیمصاحبه چ -یاتیعمل یاطالعات در حسابرس

سوال  یهاروش -مصاحبه ندیفرا -(نفر کیمصاحبه چند نفر با  ،چند نفر با چند نفر یمصاحبه گروه ،مصاحبه فرد با فرد)انواع مصاحبه  -صاحبهم
ثبت و ضبط  -نحوه شروع مصاحبه -(مصاحبه طیمح ،مصاحبه شونده طیشرا -مصاحبه کننده طیشرا)مصاحبه  یطیمح هایویژگی -کردن در مصاحبه

 ،روش سوال کردن ،شروع مصاحبه ،صاحبهم تیاهم )یاتیعمل یمصاحبه در حسابرس ندیفرا -یاتیعمل یمصاحبه در حسابرس گاهیجا نقش و -مصاحبه
 (صورتجلسه مصاحبه توسط مصاحبه شونده دییتا ،ها ادداشتیاتمام مصاحبه و ثبت  ،مصاحبه بندیزمان

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 13/15کد دوره:  جارتقانون ت عنوان دوره: 

و  یانواع اسناد و اوراق تجار هاشرکت هیو تسو یدوره قادرند انواع شرکت ها حاالت انحالل ورشكستگ انیدرباره در پا رانیفراگهدف دوره: 
 دهند. حیرا توض یسهام ریو غ یسهام یهاشرکتو بازرسان در  رانیمد گاهیجا

 تیشرکت با مسئول -اصعام و خ یشرکت سهام -یشرکت تضامن -انواع شرکت ها -یقوقو ح یقیمبحث اشخاص حق آموزشی: هایسرفصل
 یو قراردادها یحق العمل کار یدالل -هاشرکت هیو تسو یانحالل و شكستگ -یتعاون یهاشرکت -مختلط یشرکت ها -ینسب یهاشرکت -محدود

 -(فوق العاده -یعاد -موسس) یسهام یهاشرکتانواع مجامع در   -(ماوراق قرضه و سها -برات -سفته-)چک یاسناد و اوراق تجار -حمل و نقل
 یسهام ریو غ یسهام یهاشرکتو بازرسان در  رانیمد

 ساعت12مدت زمان دوره: 

 14/15کد دوره:  ایسرمایه هایدارائیحسابداری دولتی اتعبارات تملک  عنوان دوره: 

 مستقل را انجام دهند. هایحسابعملیات حسابداری د دوره قادرن انیدر پا رانیفراگهدف دوره: 

 -آشنایی با فرمها، دفاتر و گزارشات -حساب مستقل اتعبارات تملک دارانیهای سرمایه ای -حساب مستق وجوه سپرده آموزشی: هایسرفصل

 سرمایه ای هایدارائیتملک  حساب مستقل سایر منابع اعتبارات

 ساعت12ه: مدت زمان دور

 15/15کد دوره:  قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت عنوان دوره: 

ی هادستگاهمفاهیم و تعاریف کلی، مشخصات مربوط، طرز انتشار و بازپرداخت و بازخرید و تعهدات دوره قادرند  انیدر پا رانیفراگهدف دوره: 

 دولتی و خصوصی انواع اوراق مشارکت را توضیح دهند.

 متن قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت آموزشی: هایلسرفص

 ساعت6مدت زمان دوره: 

 16/15کد دوره:  قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه عنوان دوره: 

. انواع اوراق قرضه تعاریف و مفاهیم کلی مشخصات و میزان، نخوه بازپرداخت و بازخرید و ..دوره قادرند  انیدرباره در پا رانیفراگهدف دوره: 

 و خرانه را بیان نمایند.

 آئین نامه اجرایی قانون اسناد خزانه و اوراق قرضه -متن قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه آموزشی: هایسرفصل

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 17/15کد دوره:  اسنادی مقررات اعتبارات عنوان دوره: 

و آئین نامه مربوط، موضوعات گشایش اعتبار و ورود کاال به  قانون محاسبات عمومی 62در پایان دوره قادرند براساس ماده  رانیفراگوره: هدف د

 کشور را بیان نمایند.

اسنادی  د و مدارک و اصطالحات مربوط به اعتباراتو آئین نامه مربوط به آن و کلیه اسنا قانون محاسبات عمومی 62ماده  آموزشی: هایسرفصل

 )مواد مطروح موضوعات گشایش اتعبار و ورود کاال به کشور(

 ساعت6مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

شیمشخصات دوره آموز  

 مشخصات دوره آموزشی



 399 ■های آموزشی مشاغل عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 18/15کد دوره:  هادانشگاهآئین نامه مالی و معامالتی  عنوان دوره: 

را بیان  و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاهمفاهیم و اصطالحات مالی و معامالتی در ارتباط با  در پایان دوره قادرند کاربرد رانیفراگهدف دوره: 

 نمایند.

و  هادانشگاه یو معامالت ینامه مال نییآ -یپزشك ریغ یو موسسات آموزش عال هادانشگاه یو معامالت ینامه مال نییآ آموزشی: هایسرفصل

 یلیتحل یبررس -یپزشك ریغ یو موسسات آموزش عال هادانشگاه یو معامالت ینامه مال نییآ 50ماده  یلیتحل یبررس -یپزشك یوزش عالموسسات آم

 یپزشك یو موسسات آموزش عال هادانشگاه یمعامالتو  ینامه مال نییآ 83ماده 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 19/15کد دوره:  ی از درآمدهای دولتقانون وصول برخ عنوان دوره: 

 در پایان دوره قادرند قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و کاربرد آن را بیان نمایند. رانیفراگهدف دوره: 

 متن قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با توجه به اصالحات به عمل آمده. آموزشی: هایسرفصل

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 20/15کد دوره:  قانون تجمیع عوارض ان دوره: عنو

 در پایان دوره قادرند انواع عوارض و تجمیع آن و چگونگی اقدام در این ارتباط را توضیح دهند. رانیفراگهدف دوره: 

 متن قانون تجمیع عوارض و آئین نامه اجرایی آموزشی: هایسرفصل

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 21/15کد دوره:  مستقیم هایمالیاتون قان عنوان دوره: 

، جرائم و معافیتها، تشخیص و وصول درآمد و روش هاشرکتدر پایان دوره قادرند قوانین مالیات بر حقوق، اجاره، تكلیفی،  رانیفراگهدف دوره: 
 حسابداری مورد عمل را توضیح دهند.

 یها اتیمحاسبه مالطرز تشخیص و  -(به اختصار) میمستق یها اتیمنابع مال و اتیانواع مال خچهیتار ،اتیمال فیتعر آموزشی: هایسرفصل
الراس در خصوص شرکت ها و  یعل صیموارد تشخ -اتیمكلف به پرداخت مال یو حقوق یقیاشخاص حق تیو مسئول یقانون فیوظا -میمستق

و نحوه  یاتیمال یها تیانواع معاف یاتیمال یها تیمعاف -تهالکاتقابل قبول و اس ینه هایمقررات هز -یدفاتر قانون یصاحبان مشاغل مكلف به نگهدار
 میعدم تسل یآثار قانون -یاتیمال هایمعافیت تیآنها با رعا میتصم یو مواد قانون یمال هایصورتو  یاتیاظهارنامه مال مینحوه تنظ -استفاده از آن

نحوه استفاده از  -یو موارد رد دفاتر قانون یدفاتر قانون ینامه نگهدار نیینكات مهم آموارد و  -(تهایوممحرو  میجرا)در موعد مقرر  یاتیاظهارنامه مال
شرح مراجع حل اختالف  یاتینحوه حل اختالف مال -اتیمال صیحل اختالف بعد از تشخ بیترت -اتیمال صیتشخ یبرا یخدمات حسابداران رسم

 (جع مذکوردر مرا اتیمال انیمود یشرح حقوق قانون)آنها و  اراتیو اخت

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 22/15کد دوره:  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عنوان دوره: 

 نماید.ی ویژه را بیان هادستگاهو حقوق و دستمزد در مقررات خاص برای  بندیطبقهدر پایان دوره قادرند مفاهیم کلی و نظام  رانیفراگهدف دوره: 

های مصوب هیئت وزیران درخصوص برخی از مواد آن و دیگر آئین نامه -متن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آموزشی: هایسرفصل
 قوانین و مقررات جاری مرتبط

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 23/15کد دوره:  اصول بازرسی عنوان دوره: 

و  هاروشرا توضیح دهند.  ادارینظاماز فراگیران انتظار میرود پس از پایان دوره بتوانند: تعاریف، ضرورت و اهمیت بازرسی در دوره:  هدف
 فرآیند بازرسی را تشریح نمایند.

بازرسی  یهاروش -تمر و ...(انواع بازرسی )دوره ای، موردی، مس -ادارینظاماهمیت و ضرورت بازرسی در  -بازرسی فیتعرآموزشی: هایسرفصل
 فرآیند بازرسی )شناخت مسئله، تعیین مسئله، گردآوری اطالعات، جمع بندی و ارائه گزارش( -)مشاهده در محیط، مطالعه اسناد و مدارک، مصاحبه و ...(

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 24/15کد دوره:  نظام رسیدگی به تخلفات اداری عنوان دوره: 

داده و  حیرا توض یبه تخلفات ادار یدگینحوه رس ندینما لیرا تحل یانواع تخلفات ادار توانندیم یآموزشدر پایان دوره  رانیفراگف دوره: هد

 را شرح دهند. یبه تخلفات ادار یدگیرس یها ئتیه اراتیاخت فیبه آنها را نام ببرند و وظا یدگیمراجع رس

 آموزشی: هایسرفصل

بخشنامه ها  ،مفهوم قانون -آن یینامه اجرا نییو آ یبه تخلفات ادار یدگیو قانون رس ادارینظامبه تخلفات در  یدگیساختار رسضرورت شناخت و 

 -یقیوق تطبو حق رانیدر حقوق ا یادار یدادرس -یمفهوم وزارتخانه و موسسات دولت -مفهوم استخدام یبخشنامه ادار ،یدولت ینامه ها نییو آ

به تخلفات  یدگیرس یهائتیه)آنها  فیو حدود و وظا یبه تخلفات ادار یدگیرس یها ئتیه التیتشك -یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس گاهیجا

فات عوامل موثر در بروز تخل یعدالت ادار وانینظارت و د یعال ئتیه نیرابط اراتیو اخت فیوظا -(قیگروه تحق ،دنظریتجد یهائتیه ،یادار

 -یبه تخلفات ادار یدگیدر امر رس دیجد یكردهایرو -یادار یمجازات ها -و مجازات ها یتخلفات ادار -از آن یریشگیخاص پ یهاوهیو ش یادار

 یعدالت ادار وانیاحكام د ینحوه اجرا -یبه تخلفات ادار یدگیمشمول قانون رس یساز منها

 (کارکنان فیحقوق و تكال -فصل دوازدهم) یو تخلفات ادار یخدمات کشور تیریمد قانون

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 25/15کد دوره:  عنوان دوره:  آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور

ها نین ارتباط آن با سایر دستگاهدر پایان با سازمان بازرسی کل کشور و جایگاه آن در قوانین مالی و محاسباتی کشور و همچ رانیفراگهدف دوره: 

 آشنا میشوند.

 آموزشی: هایسرفصل

 آئین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان           -نظارت و بازرسی            عالیشورایدستورالعمل تشكیل  -قانون تشكیل سازمان    -

 دیگر قوانین جاری مرتبط -آئین بازرسی سازمان     -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 26/15کد دوره:  قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان دوره: 

 با مفاهیم و قوانین و مقررات حاکم بر مالیات بر ارزش افزوده و نحوه حسابداری آن آشنا میشوند. یآموزشدر پایان دوره  رانیفراگهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 ر ارزش افزودهبررسی کلیات و تعاریف قانون مالیات ب -

 سابقه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهان -

 سابقه قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران و نحوه و زمان اجرای آن -

 تشریح و تفسیر مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده -

 نحوه محاسبه و مآخذ و نرخ مالیات بر ارزش افزوده -

 مالیاتی بر ارزش افزوده هایمعافیتتشریح  -

 تشریح وظایف و تكالیف مودیان -

 فرآیند رسیدگی مالیاتی -

 حسابداری مالیات بر ارزش افزوده -

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 27/15کد دوره:  تنظیم قراردادها عنوان دوره: 

 .انواع قراردادهای اداری و حسابداری را با توجه به شرایط و متون آنها تهیه و تنظیم نمایندرود پس از پایان دوره بتوانند؛ از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 یو عرف یبا قرارداد از نظر حقوق ییقراردادها و آشنا هیکل فیو تعار میشناخت مفاه -

 قراردادها میدر تنظ هیالزم الرعا ضوابط -

 یدر قانون مدن قرارداد -

 صحت قرارداد ها یبرا یاساس طیشرا -

 قرارداد نیطرف -

 رهیو غ تیریمد مانیحمل و نقل پ دیخر یقراردادها -

 هیو اصالح هیعقد و مبادله قرارداد نحوه صدور الحاق نحوه -

 صحت قرارداد ها یبرا یاساس طیشرا -

 اسناد و مدارک قرارداد به انضمام نمونه قرارداد شكل -

 دادمدت و موضوع قرار مبلغ -

 و ضمانت در قرارداد مهیب -

 در قراردادها رمترقبهیو غ یقهر حوادث -

 آثار قراردادها -

 قراردادها انحالل -

 یچند نمونه قرارداد کار عمل ارائه -

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 رشته شغلی کارگزین ی آموزشیهادوره

 «16کد »

 کارکنان دولت ج نظام آموزش/1/2موضوع بند 

 

 

ی ابالغ شده بخشنامه هادورهی بازنگری شده که جایگزین هادوره»

 «میگردد 5/6/86مورخ  76582/180۳شماره 

 

 

 

 

 

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری 

 نیمعاون راهبردی منابع انسا
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 «رشته شغلی کارگزین ی آموزشیهادورهفهرست »
 کد دوره میزان ساعت دوره عنوان پست عنوان دوره آموزشی

 1/16 12 کلیه پستها تم دبیرخانه و بایگانی مكانیزه )اتوماسیون اداری(سیس

 2/16 8 کارکنان ارزشیابی کارکنان عملكرد ارزشیابی

 3/16 16 حقوق مزایا مستقیم هایمالیاتقانون 

 4/16 20 کلیه پستها اصول و مفاهیم سازماندهی

 5/16 20 امور رفاهی اصول بیمه

 6/16 30 کلیه پستها کاربرد آمار در امور اداری

 7/16 12 امور رفاهی و دستورالعملها( امور رفاهی کارکنان )قوانین، مقررات

 8/16 12 کلیه پستها قانون کار و تأمین اجتماعی

 9/16 12 امور رفاهی بیمه های اشخاص

 10/16 8 بازنشستگی و وظیفه آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه

 11/16 12 کلیه پستها های اداریخالصه سازی مكاتبات و نوشته

 12/16 24 کلیه پستها ریزی نیروی انسانیاصول و مبانی برنامه

 13/16 32 هاروشتشكیالت و  هاروشو  هاسیستم

 14/16 12 کلیه پستها آن گیریاندازهرضایت شغلی و چگونگی 

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

 16/16 34 مشاغل بندیطبقه اجرایی آن هایدستورالعملو ها نامهبندی مشاغل، آئینآشنایی با طرح طبقه

 17/16 12 کلیه پستها قوانین و مقررات استخدامی

 18/16 12 کلیه پستها گزارش نویسی در امور اداری

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

 20/16 30 مشاغل بندیطبقه ارزیابی کار و زمان

 21/16 24 کلیه پستها مبانی مدیریت اسناد

 22/16 20 کلیه پستها تجزیه و تحلیل اداری

 23/16 12 امور آموزش کارکنان هاسازماندر  آموزشی نیازسنجی

 24/16 20 امور آموزش کارکنان خدمت کارکنان ریزی اجرایی آموزش ضمنبرنامه

 25/16 6 مشاغل بندیطبقه مشاغل خاص طرح ارزشیابی

)با توجه به قانون مدیریت خدمات  هاروشقوانین و مقررات تشكیالت و 

 (کشوری
 26/16 6 هاروشتشكیالت و 

 27/16 12 کلیه پستها ریآئین نگارش و مكاتبات ادا

 28/16 12 کلیه پستها ارتباطات سازمانی
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 1/16کد دوره:  سیستم دبیرخانه و بایگانی مكانیزه )اتوماسیون( عنوان دوره: 

 ه های اداری استفاده نمایند.رود پس از پایان دوره بتوانند؛ از سیستم اتوماسیون اداری جهت مكاتبات و گردش ناماز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 ستمیبا اصول کار س ییآشنا -یگانیو با رخانهیدب یامكانات و نرم افزارها -یادار ونیاتوماس ستمیکاربرد س -ستمیستعریف  آموزشی: هایسرفصل
 ،کنترل یگزارشات برا هیبات و تهمكات یریگیپ ،زهیگردش مكاتبات بصورت مكان ،وارده و صادره ینامه ها یدیثبت اطالعات کل) یادار ونیاتوماس

و  یفن یبازرس ،زهیو کنترل مكاتبات و دستورات به صورت مكان یریگیو پ یابیرد ،زهیمكاتبات به صورت مكان سوابقبه  یدسترس ،رخانهیدب اتیعمل
 رهیحمل کاال و غ یریگیپ

 یکار عمل -                ستمیآزاد در مورد مشكالت س بحث -

 ساعت 12: مدت زمان دوره

 2/16کد دوره:  کارکنان عملكرد ارزشیابی عنوان دوره: 

ظام ن یها یژگیو و ارهایدهند مع حیکارکنان را توض یابیارزش یعلم یصول و مبانرود پس از پایان دوره بتوانند؛ از فراگیران انتظار میهدف دوره: 
 دهند. حیرا توض یابیارزش جیکاربرد نتا رندیرا فراگ یابیارزش یفرم ها لینحوه تكم ندینما حیکارکنان دولت را تشر یابیارزش

 ،نکارکنا یابیارزش یعلم یاصول و مبان ،کارکنان یستگیشا یابیو ارزش یابیارزش فیتعر ،کارکنان یابیمفهوم ارزش  آموزشی: هایسرفصل
 هایویژگی ،یابینظام ارزش یطراح یو قانون یعلم یمبان ،کارکنان دولت یابیطرح ارزش یابیارزش یارهایها و معمالک ،پرسنل یابیارزش یهاروش

 ،یابیزشار هایفرم ،یابیدر ارزش جیرا یخطاها ،کارکنان یابیارزش یهاروش ،کارکنان یابیمنابع ارزش ،یابیزشنظام ار یارهایمع ،یابینظام ارزش
 مرتبط یو مقررات جار نیقوان گرید -                      یابیارزش اتیبه شكا یدگیرس یچگونگ ،یابیارزش جیکاربرد نتا

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 3/16کد دوره:  مستقیم هایمالیاتقانون  عنوان دوره: 

 ررات مربوط به مالیاتها جهت تعیین حقوق و مزایا آشنا میشوند.فراگیران در پایان دوره آموزشی با قوانین و مقهدف دوره: 

 هایمالیاتطرز تشخیص و محاسبه  -مستقیم )به اختصار( هایمالیاتتعریف مالیات، تاریخچه، انواع مالیات و منابع  آموزشی: هایسرفصل

و صاحبان  هاشرکتموارد تشخیص علی الراس درخصوص  -توظایف قانونی و مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی مكلف به پرداخت مالیا -مستقیم

مالیاتی و نحوه  هایمعافیتمالیاتی )انواع  هایمعافیت -قابل قبول و استهالکات هایراهمقررات هزینه  -مشاغل مكلف به نگاهداری دفاتر قانونی

آثار قانونی عدم تسلیم  -مالیاتی هایمعافیتی تسلیم آنها با رعایت مالی و مواعد قانون هایصورتنحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی و  -استفاده از آن(

نحوه استفاده  -موارد و نكات مهم آئین نامه نگهداری دفاتر قانونی و موارد رد دفاتر قانونی -اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر )جرائم و محرومیتها(

ترتیب حل  -جلئگیری از اختالفات قبل از تشخیص مالیات هایراه -الفات مالیاتیعوامل بروز اخت -خدمات حسابداران رسمی برای تشخیص مالیات

نحوه حل اختالف مالیاتی )شرح مراجع حل اختالف و اختیارات آنها و شرح حقوق قانونی مودیان مالیات در مراجع  -اختالف بعد از تشخیص مالیات

 مذکور(

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 4/16کد دوره:  مفاهیم سازماندهیاصول و  عنوان دوره: 

از فراگیران انتظار میرود پس از پایان دوره بتوانند: اصول سازماندهی، ساختار و الگوهای مختلف سازمانی را تشریح نمایند و آنها را هدف دوره: 

 در سازمان بكار گیرند.

 ،سازمان تیو مشروع یفلسفه وجود ،امروز یایو سازمان در دنقلمر ،تیریسازمان و مد وندیپ ،سازمان تیمفهوم و ماه آموزشی: هایسرفصل

 ،آن میتنظ یو چگونگ ینمودار سازمان ،کیهر  هایویژگی ستمیانواع س ،ستمیس فیتعر ؟ستیسازمان چ یطراح ،و رسالت سازمان تیمامور

 ،یابعاد ساختار سازمان ،یساختار سازمان ،در سازمان انواع ارتباطات ،سازمان و ارتباطات ،صف و ستاد یهاسازمان ،یررسمیو غ یرسم یهاسازمان

 برگزنیاز نظر م یانواع ساختار سازمان (،رهیبر محصول و غ یمبتن ،فهیبر وظ ینتمب) یانواع ساختار سازمان

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

آموزشیمشخصات دوره   

 مشخصات دوره آموزشی
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 5/16کد دوره:  اصول بیمه عنوان دوره: 

حاکم  یو خصوص یعموم طیشرا ندینما انیرا ب مهیو حقوق حاکم بر ب یصول اساسز پایان دوره بتوانند: ااز فراگیران انتظار میرود پس اهدف دوره: 

 نامه بپردازند. مهیب ریکنند و به تفس حیآن را تشر رشیو نحوه صدور و پذ مهیبر ب

 آموزشی: هایسرفصل

 (،مهیعقد قرارداد ب فیتعر) مهیحقوق ب (،کیو مقررات هر  نیقوان) :مهیانواع ب ،مهیبوجوه  یصندوقها ،کارکنان مهیو ضرورت ب تیاهم ،مهیمفهوم ب

اصل نفع  ،اصل جبران غرامت )اصل مشارکت، :مهیب یاصول اساس ،مهیدر ب كنیابطال و کان لم  ،مفهوم نسخ عقود،با  مهیانواع عقد در رابطه با ب

مفهوم  مهیخطر در ب دیتشد طیشرا ،مهیمفهوم خطر در ب ،سکیانواع ر ،مهیدر ب سکیمفهوم ر ،مهیب یعوامل فن (،ییاتكا اصل ،ینیانشج اصل ،یامهیب

 ،مهیمورد ب ،مهیحق ب ،مهینرخ ب ،مهیمبلغ ب ،مهیمدت ب ،گذارمهیو ب گرمهیب )نامه مهیب ریتفس  ،مهیو کاربرد آن در ب یقاعده نسب مهیاعتماد و تعاون در ب

 (رهیاطالعات و غ آوریجمع ،سکیو ر مهیب یفن یابیارز ،مهیب دیتول) مهیب رشیصدور و پذ گذارمهیو ب گرمهیحدود تعهدات ب ،مهیموضوع ب

 کارکنان مهیمرتبط با ب یمقررات جار دیگر -

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 6/16کد دوره:  کاربرد آمار در امور اداری عنوان دوره: 

ریزی آماری و کاربرد هر یک را توضیح دهند و در برنامه هامقیاسمیرود پس از پایان دوره بتوانند: انواع نمودارها و از فراگیران انتظار هدف دوره: 

 آماری استفاده نمایند. یهاروشنیروی انسانی از 

 آموزشی: هایسرفصل

انواع و ) :نمودار ها ،کردن اعداد ، گردداده ها یبندو جدول  میتنظ) :یآمار یآن داده ها یو کاربردها یفیعلم آمار و مشخصات آمار توص فیتعر

شاخص  ،کیهر  یها یژگیو و (یو نسبت یرتبه ا ،یافاصله ،یاسم)و انواع آن  اسیمق ،کیو کاربرد هر  گمایز ،یفراوان عیتوز (،کیکاربرد هر 

 ریتفس وهیاستاندارد و ش اریو انحراف مع انسیوار راتییتغ نیانگیم ،راتییدامنه تغ ،یپراکندگ یشاخص ها (،انهیم ،نما ،نیانگیم) یمرکز شیگرا یها

برآورد  یهاروش ،یآمار پرسنل ،یانسان یروین یعرضه و تقاضا ،یانسان یروین ریزیبرنامهکاربرد آمار در  ،یگشتاور یهمبستگ ،یهمبستگ ،آن ها

مربوط به  یآمار یانواع نرم افزارها ،یمختلف امور ادار یها نهیدر زم ازیمورد ن یگزارشات آمار میو تنظ هیته ،آن یاطالعاتو منابع  یانسان یروین

 آمار کارکنان آوریجمع لیو وسا هاروش ،آمار کارکنان لیو تحل هیو تجز بندیطبقه یهاروش ،کارکنان

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 7/16کد دوره:  (هاامور رفاهی کارکنان )قوانین، مقررات و دستورالعمل عنوان دوره: 

نامه  نییمقررات آ نیمناسب به کارکنان را نام ببرند قوان ینظام رفاه هایویژگیاز فراگیران انتظار میرود پس از پایان دوره بتوانند: هدف دوره: 

 دهند. حیکارکنان را توض یمرتبط با امور رفاه یجار یها

 آموزشی: هایسرفصل

 ،یدولت یهاسازماندر  یامور رفاه ،یانسان یروین یورو بهره یدر بهساز یامور رفاه تیفاه کارکنان، نقش و اهماهداف ر ،یمفهوم امور رفاهمعنا و 

 نیتدو یمناسب کارکنان، چگونگ ینظام رفاه یها یژگیو نحوه استفاده از آنها، و یاعتبار یکارکنان، واحدها یامور رفاه نیتام یهاروشراه و 

مرتبط  یجار هایدستورالعملنامه ها و  نییآ ،مقررات ،نی، قوان...(مهد کودک و ،باشگاه ها )یعوامل مربوط به امور رفاه ریکارکنان، سا ینظام رفاه

 کارکنان یدر خصوص امور رفاه انهیبودجه سال ییضوابط اجرا -کارکنان یبا امور رفاه

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 8/16کد دوره:  اجتماعی قانون کار و تأمین عنوان دوره: 

 فراگیران در پایان دوره آموزشی با قوانین و مقررات حاکم بر قانون کار و تأمین اجتماعی جهت انجام بهینه امور کارکنان آشنا میشوند.هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

خاتمه  ،مقررات انضباط کار ،آموزش و اشتغال ،قرارداد کار قیتعل ،انعقاد آن یاساس طیقرارداد و شرا ، اصول و مبانی، مشمولین قانون کار،فیتعار

و حق السعی  ،مراجع حل اختالف ،کارگران یخدمات رفاه کار، یدسته جمع یمانهایمذاکرات و پ ،ییو کارفرما یکارگر یهاتشكل ،قرارداد کار

 ،یاجتماع نیقانون تام نیمشمول ،مقررات متفرقه ،رهیر و غساعت کا ،و مجازات میجرا،  ارک عالیشورای ،تیمامور ،و پاداش ساالنه یدیع مزد،

و غرامت  یجزئ ،یاز کار افتادن اعم از کل ،یاجتماع نیدر قانون تام یبازنشستگ طیشرا ،مستخدم و کارفرما یعمر مثنو مهیبرداشت حق ب زانیموارد م

و  یاجتماع نیتام مهیب یهاصندوق ،یاجتماع نیستمزد در قانون تأمدرمان و غرامت د ،یاز کار افتادگ و یحقوق بازنشستگ نیینحوه تع ،نقص عضو

 کارکنان مهیمرتبط با ب یو مقررات جار نیقوان گرید -یكاریب مهیب -(رهیضوابط و مقررات موجود و غ ،و اداره آن لیتشك یچگونگ : )رفاه

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 9/16کد دوره:  بیمه های اشخاص عنوان دوره: 

دهند اصول  حیاشخاص را توض یها مهیب یحقوق یو مبان یو اقتصاد یدوره بتوانند آثار اجتماع انیپس از پا رودمیانتظار  رانیفراگ ازهدف دوره: 

 دهند. حیرا توض یاجتماع یها مهیو ب یبازنشستگ یها مهیکنند اصول و انواع ب انیرا ب یلیو تكم یدرمان یها مهیحاکم بر ب طیو شرا

 آموزشی: هایسرفصل

 یاصول قراردادها ،اشخاص یها مهیب یو اقتصاد یآثار اجتماع ،اشخاص یها مهیب یحقوق یاشخاص و مبان یها مهیو گسترش و تكامل ب شیدایعلل پ

 مهیب ،یبازنشستگ مهیب ،یحوادث و درمان مهیب ،عمر مهیب ،اشخاص یها مهیانواع ب ،استثنائات ط،شرو ،یامهیتوافق ب ،جدول مشخصات ،اشخاص مهیب

 یها مهیب -عمر در صورت فوت مهیب -اتیح ر صورتعمر د مهیب ،ریجدول مرگ و م ،عمر یهامهیب ،یگر مهیاصول ب ،مهیب وضوعم ،عمر خطر

و حادثه  یها مهیب ،یحادثه و درمان مهیب یگر مهیاصول ب ،یدرمان یهامهیمختلف ب هایصورت ،مهیب موضوعخطر  ،یحادثه درمان مهیب ،مختلط

اصول  و تیاهم) یاجتماع یهامهیب (،اصول و انواع آن) یبازنشستگ یهامهیب ،آنها یها یژگیو و طیشرا ،یهگرو یها مهیب ،عمر مهیمكمل ب ،یدرمان

 (آن ها

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 10/16کد دوره:  آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه عنوان دوره: 

 جاری مرتبط با بازنشستگی و وظیفه آشنا شوند. هایدستورالعملها و با آئین نامهدوره  انیپس از پا رودمیانتظار  رانیفراگ ازهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 ،یقبل از بازنشستگ یه از مرخصاستفاد ،یبازنشستگ طیشرا ک،یمربوط به هر  نیو قوان یانواع بازنشستگ ،یاهداف بازنشستگ ،یفلسفه نظام بازنشستگ

 یبده نیینحوه محاسبه و تع ،یوراث، موارد قطع حقوق بازنشستگ فهیو حقوق وظ یو از کار افتادگ فهیحقوق وظ یبرقرار ،یمحاسبه حقوق بازنشستگ

حقوق  یمربوط به برقرار هایالعملدستورفرم ها و  فه،یو وظ یمربوط به آن، حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگ هایدستورالعملو  یکسور بازنشستگ

 یبازنشستگگانون اصالح قانون نحوه  ییجا هیآن،  یینامه اجرا نییو آ فهیو وظ یو... ،  قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگ فهیو وظ یبازنشستگ

مرتبط با  یجار هایدستورالعملنامه ها، بخشنامه ها و  نییآ گرید -آور انیمشاغل سخت و ز نیو شاغل یعاد نیو معلول یجانبازان انقالب اسالم

خدمات  تیریقانون مد 13از موعد کارکنان دولت و فصل  شیپ یمرتبط از جمله قانون بازنشستگ یمقررات جار نیقوان گرید -فهیو وظ یبازنشستگ

 یکشور

 یبازنشستگ یمتول دستگاه

 ساعت 8ره: مدت زمان دو

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 11/16کد دوره:  خالصه سازی مكاتبات و نوشته های اداری عنوان دوره: 

مكاتبات  هیدهند کل حیرا توض یادار یمكاتبات و نوشته ها یاصول و خالصه ساز از فراگیران انتظار میرود در پایان دوره بتوانند؛ هدف دوره: 

 .ندیرا به نحو مطلوب خالصه نما یادار

 آموزشی: هایفصلسر

 ،یعلم ،یموضوع ،آزاد: )تفصیلی، ارجاعی،صیانواع تلخ -آوردن خالصه دیو پد هیعوامل موثر در ته -صیو هدف تلخ دهیفا -فیو تعار میمفاه

          اصول کلی-(خالصه یآماده ساز ،یبردارادداشتیو مطالعه  ،صیو تلخ ییشناسا) :صیمراحل تلخ -(یقیتلف فهرستی، ،یو جدول ینمودار

 (یدرجه بند ،و اختصار جازیا تیرعا ،ژهیاستفاده از نگارش و ،و کمال خالصه تیاصل جامع تیرعا ،برجسته نمودن هدف و موضوع) :یسازخالصه

 (.و ارائه یسیبازنو ،و پردازش شیرایو ،سینو شیپ سیوار ،یمقدمات) :مراحل نگارش -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 12/16کد دوره:  نیروی انسانی ریزیبرنامهصول و مبانی ا عنوان دوره: 

دهند  حیدر سازمان را توض یانسان یروین ریزیبرنامهو  تیریمد ندیو فرا گاهیجا تیاهم از فراگیران انتظار میرود در پایان دوره بتوانند؛ هدف دوره: 

 .ندینما حیاز داخل و خارج سازمان را تشر روین نیتام یو برا

 آموزشی: هایسرفصل

 یاتیو عمل یكینگرش تاکت -یانسان یروین ریزیبرنامهو  تیریمد ندیفرا -ییشناسا یانسان یروین ریزیبرنامه تیاهم -یانسان یروین ریزیبرنامه فیتعر

 شیو پ جودمو یانسان یروین هسیاز مقا یناش یحالت ها -یمنابع انسان تیریدر مد یانسان یروین ریزیبرنامه گاهیجا -یبه منابع انسان کیو استراتژ

 یمرخص -رسزود یبازنشستگ ،کاهش ساعت کار ،در استخدام تیمحدود) :یانسان یرویمازاد ن -تعادل عرضه و تقاضا -یانسان یرویبه ن ازین ینیب

 هقرارداد با کارکنان پار ،موقتقرارداد با کارکنان  ،عقد قرارداد) :یابیکارمند یهانیگزیجا -یانسان یرویکمبود ن -(رهیاخراج و غ ،بدون حقوق

کارکنان موجود  )از داخل روین نیتام یهاروشمنابع و  -رهیکارکنان و غ یتواناساز یفناور یریبه کارگ -گرید یهاسازماناستفاده از کارکنان  ،وقت

 ،یابیدفاتر کار ،یاستخدام یآگه)از خارج  روین نیتام یهاشرومنابع و  -(قابل استفاده در مراجعه کنندگان انتقال و ارتقاء هایمهارت یموجود

 (.داوطلبان استخدام میمراجعه مستق ،هادانشگاه

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 13/16کد دوره:  هاروشو  هاسیستم عنوان دوره: 

را تشریح نمایند و آنها را در یک نمونه عملی  هاروشو  هاسیستمبهبود  مراحل و فنون از فراگیران انتظار میرود در پایان دوره بتوانند؛ هدف دوره: 

 و در سازمان بكار گیرند.

 آموزشی: هایسرفصل

 تیبر اهم دیباز با تاک ستمیس کیسازمان به عنوان  ،آن اجزاءو  ستمیانواع س ،ستمیس یها یژگیو انیو ب فیتعر :ستمیسازمان در قالب س یبررس -

 .ستمیدر ستبادل اطالعات 

 یگزارش ها هیته ،آنها یابیو ارز یشنهادیپ یراه حل ها هیته ،اطالعات لیتحل هیتجز ،اطالعات آوریجمع :هاروشو  هاسیستم بهبودمراحل  -

 طرح یابیو نظارت ارزش یشنهادیطرح پ یاجرا ،هاروشو  هاسیستم لیو تحل هیتجز ییو نها یمقدمات

 ،یسازمان ینمودارها لیتحل هیتجز ،بهبود و کنترل فرم ،طرح جا و مكان ،نمودار مراحل کار ،کار میجدول تقس :هاروشو  هاسیستم بهبود فنون -

 هاروشو  هاسیستمو بهبود  لیو تحل هیدر تجز C.P.Mشبكه  ،PERT نمودار گانت شبكه) :یکاربرد فنون کم ،یکارسنج

و  هاسیستمنحوه ارائه فنون بهبود  ،کاربرد فنون یبرا یینگرش اقتضا :در سازمان هاروشو  هاسیستمون بهبود وه استفاده و کاربرد فنحن گاهیجا -

 یشنهادیپ هاطرح یاجرا یمناسب برا ییاجرا زمیمكان افتنی ،و اجرا بیتصو یسازمان برا تیریو در قالب طرح مد هاروش

 یقیحقو ت یکار عمل کیارائه  -

 ساعت 32مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 14/16کد دوره:  آن گیریاندازهرضایت شغلی و چگونگی  عنوان دوره: 

از فراگیران انتظار میرود در پایان دوره بتوانند؛ نظریه ها و عوامل موثر بر رضایت شغلی را توضیح دهند. میزان رضایت شغلی کارکنان هدف دوره: 
 نمایند. گیریزهانداعلمی  هامقیاسو  هاروشرا با استفاده از 

 آموزشی: هایسرفصل

 رضایت شغلی و ابعاد آن -

 های رضایت شغلینظریه -

 عوامل موثر بر رضایت شغلی -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 15/16کد دوره:  آشنایی با نظام حقوق و دستمزد عنوان دوره: 

های اجرایی نظام حقوق و دستمزد آشنا شوند و آنها را در تعیین با قوانین و آئین نامهاز فراگیران انتظار میرود در پایان دوره بتوانند؛ هدف دوره: 
 حقوق و مزایای کارکنان بكار گیرند.

 فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری آموزشی: هایسرفصل

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 16/16کد دوره:  اجرایی آن هایدستورالعملها و مشاغل، آئین نامه ندیبطبقهآشنایی با طرح  عنوان دوره: 

مشاغل  بندیطبقه هاطرح .دهند حیشغل را توض لیو تحلتجزیه  یهاروشاز فراگیران انتظار میرود در پایان دوره بتوانند؛ اصول و هدف دوره: 
 .رندیمشاغل را فرا گ بندیطبقهطرح  یجار هایورالعملدستنامه ها و  نییآ ان و پزشكان را تشریح نمایند.هنرمندان معلم

 آموزشی: هایسرفصل
 آن هیشرح شغل و اصول ته ،انتخاب عنوان شغل یچگونگ ،مشاغل یگروه بند ،دهنده شغل لیعوامل تشك ،و اصول فیتعر :شغل لیو تحل هیجزت -

 یمحتوا ریو تفس حیتشر :یمشاغل جار بندیطبقهطرح  (رهیو غ یازیوش امتر ،عوامل سهیروش مقا ،یروش درجه بند : )مشاغل بندیطبقه یهاروش -
 یبندطبقه           هاطرح -تحقیقیو  یمشاغل تخصص صیو تخص یابیارز طرح -رانیمشاغل مد یابیمختلف طرح ارز یهارسته هایویژگی -طرح

 (یگاننه های )رستهمشاغل  یابیو ارزش بندیطبقهطرح  ،پزشكان ومعلمان  ،مشاغل هنرمندان

 یخدمات کشور تیریو مقررات فصل هشتم و دهم قانون مد نیبا قوان ییآشنا -

 یمشمول مقررات استخدام ریغ یهاسازمانبا  ییآشنا ،و ثابت یرسم نیطبقه و رتبه مستخدم ریینامه تغ نییآ ،مشاغل بندیطبقهطرح  یینامه اجرا نییآ -
 با مشاغل مشمول قانون کار ییآشنا ،آن صخوا یبندطبقه هاطرحو 

 مرتبط یو مقررات جار نیقوان گرید -

 ساعت 34مدت زمان دوره: 

 17/16کد دوره:  قوانین و مقررات استخدامی عنوان دوره: 

 قوانین و مقررات مربوط به امور اداری و استخدامی کشور آشنا میشوند. فراگیران در پایان دوره با آخرینهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 (رهیابالغ و غ ،انتقال ،تیمامور ،انتصاب ،استخدام) میمفاهتعاریف و  -

 با انواع استخدام و مقررات مرتبط با آن ییآشنا -

 یدولت یشرکت ها استخداممقررات  -

 مرتبط با آن یه هانام نییو آ یمرخص انواع -

 ضوابط انتقال ،احراز انتصاب طیشرا -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 رضایت شغلیپیامدهای وضعیت شغلی و عدم  -
 رضایت شغلی و عملكرد -
 اندازه گیری رضایت شغلی -
مقیاسهای رضایت شغلی -  

 (ییاجرا ینامه ها نییبخشنامه ها و آ ،نیقوان) ثارگرانیا -

یشورخدمات ک تیریمقررات استخدام در قانون مدو  نیبا قوان ییآشنا -  
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 18/16کد دوره:  گزارش نویسی در امور اداری عنوان دوره: 

گزارش را تشریح نمایند. ارکان و مراحل تهیه  رود پس از پایان دوره بتوانند: تعاریف، انواع و شكلهای مختلفاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 یک گزارش را نام ببرند با توجه به آن یک گزارش واقعی تهیه نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل

 -مختلف گزارش یشكلها -محتوا دگاهیانواع گزارش از د -کاربرد دگاهیانواع گزارش از د -کاربرد گزارش -یسیو اصطالحات گزارش نو فیتعار

 شیکنترل پ ،نوشتن گزارش ،لیو تحل هیتجز ،اطالعات تنظیم ،اطالعات یگردآور : )گزارش میمراحل تنظ -هر کدام ییگزارش و کاراارکان 

و  یاجتماع ،یگزارش ادار) :گزارش یطراح -آن در نگارش تیو اهم ینشانه گذار -نگارش شیوه-گزارش در یریگجهینت -یینها لیتكم ،سینو

 گزارش خوب هایویژگی -یسیاصول گزارش نو -یسیاطالعات در گزارش نو یگردآور یهاروش -(یفن

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 19/16کد دوره:  کارکنان دولت آشنایی با نظام آموزش عنوان دوره: 

سازو کارهای پیش  -را تشریح نمایند نظام آموزش هایویژگیدوره بتوانند: اهداف، اصول و رود پس از پایان از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 های آموزشی و گردش کار آنها را توضیح دهند. بینی شده در نظام را نام ببرند. شرایط اخذ گواهینامه

 آموزشی: هایسرفصل

 کارکنان دولت نظام آموزش هایویژگیاهداف، اصول و  -

 ساختار نظام آموزش -

 پیش بینی شده در نظام آموزش های آموزشیدوره -

 های آموزشی و ساز و کار صدور آنهاگواهینامه -

 کارکنان و دستورالعمل آن مه آموزشیشناسنا -

 کارکنان دولت ها و مصوبات جاری مرتبط با نظام آموزشدیگر بخشنامه -

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 20/16کد دوره:  ارزیابی کار و زمان عنوان دوره: 

 آنها جهت بهبود فرآیند انجام کار در زمان معین گیریاندازهایجاد توانایی در جهت مطالعه کار و زمان و ره: هدف دو

 آموزشی: هایسرفصل

در باال بردن )تعریفغ کارایی و نقش آن  :و نقش آن ییکارا فیآن تعر شیافزا قهیو طر یدیتول ییکارآ -کار و زمان یابیارز خچهیاز تار یمختصر

مطالعه کار  ،یدیتول ییکارا شیکنترل آن در جهت افزا قهیزمان انجام کار و طر یاسكلت بند ،یدیتول آییدر کار دینقش منابع تول ،یندگسطح ز

و  یتئور ،یدیتول ییکارا شیکار و نقش آن در افزا طیشرا ،در مطالعه کار یانسان ینقش موثر فاکتورها ،یدیتول ییکارا شیو نقش آن در افزا

کار  – یابیدرجه کاربرد ارز لیاز قب ییهاروشمطالعه و  ،ها سیو سرو ابزار و وسائل ،محل کار ،اتیکار و زمان در طرح عمل یابیاستفاده ارزموارد 

و  انسانارتباط  -زاتیتجه لیوسا نیو استفاده از مناسب تر اتیعملتجزیه و تحلیل  -اتیعمل یل اجزایو تحل هیتجز -(یدیتول یدر واحدها و زمان

 گیریاندازهکار،  گیریاندازه یهاروش لیو تحل هیکار، تجز زیم یمطالعه حرکات و اصول حرکات دست و موارد استفاده آن، طراح -در کار نیماش

 یها یكاریسرعت انجام کار ب -متوقف شونده یساعت ها لهیکار زمان به وس گیریاندازهمورد استفاده در  لیوسا -اطالعات استاندارد لهیکار به وس

در  شیکار با آن، انجام چند آزما گیریاندازه قهیاز کار و طر یروش نمونه بردار ،MTM رینظ ییهاستیبا ل یزمان سنج -مجاز در کار ریمجاز و غ

 شگاهیآزما

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 21/16کد دوره:  مبانی مدیریت اسناد عنوان دوره: 

ها و اسناد و مدارک اداری را با استفاده از نرم افزارهای بایگانی رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: انواع نامهمیاز فراگیران انتظار هدف دوره: 
 حفظ و نگهداری نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل
 گردش اسناد و مكاتبات اداری -1

سی، انواع سند، تعریف سند، تعریف سند از نظر اداری و بایگانی، تعاریف و مفاهیم: )مدیریت اسناد، سند، ارکان سند، ارزش سند، فلسفه سند نوی
ازمانی تعریف سند از نظر حقوقی و قضایی، تعریف سند از نظر قانون اسناد ملی ایران، نامه اداری، یادداشت اداری، انواع نامه اداری، جایگاه س

 دبیرخانه(
 کار یهاروششرح  -2
و  کیتفك -(رخانهیاندکس دب)دفتر بازرس  -(وارده یثبت نامه ها ،ارجاع نامه ،نامه افتیدر) :وارده ینامه ها -رخانهیدب رمتمرکزینظام متمرکز و غ -

 موارد استفاده از کدها ،واحدهانحوه کدگذاری  -مكاتبات یریگیپ -صادره ینامه ها -نامه ها عیتوز

 یمكاتبات ادار یگانیبا -3

 (رهیغ پرونده و فیتعر ،یگانیبا فیتعر) یگانیبا -

 (نظام پراکنده ،یگانیبا رمتمرکزینظام و غ ،یگانینظام متمرکز با) یگانیامور با اداره -

 (رهیو غ یخیتار ،ییایفجغرا ،ینظام موضوع ،یاسم یپرونده ها میتنظ) یگانیبا یهاروش اصول -4

                  کاتالوگ و بروشور ،جزوه یگانیبا -8  دیاسال و لمیف ،عكس یگانیبا -7 یاسناد و مدارک فن یگانیاصول با -6اسناد و مدارک  حفاظت -5
 راکد یگانیبا هایدستورالعملو مقررات و  نیقوان -10نقشه ها  یگانیبا -9

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 22/16کد دوره:  تجزیه و تحلیل اداری عنوان دوره: 

 م و تكنیكهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اداریآشنا ساختن فراگیران با تعاریف، مفاهیهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
و  هیتجز یها یتئور یادار لیو تحل هیتجز تیو ماه فیتعار ی،ادار لیو تحل هیمسئله و مشكل در اداره و رابطه آنها با تجز ،یادار سیر و اندیشه های

و  ینیع یهااطالعات و داده آوریجمع یچگونگ )-یادار لیابزار تحل یادار لیو تحل هیمورد استفاده در تجز هایتكنیکفنون و  ،یادار لیتحل
و  رانیشناساندن آن به مد هایراهمناسب و  یهاگزارش هیته ،یاصالح یشنهادهایراه حل ها و پ نیتدو ،داده ها ریو تفس لیو تحل هیجزت یهاروش

 یروین ررسیهایب (،یساختار)سازمان  ریز یبرا :و فنون مربوط در یادار لیو تحل هیربرد تجزکا ،شنهادیپ یاجرا یریگیاستقرار و پ ،یاتیپرسنل عمل
 استقرار و غیره یکار برا انیجر یو بررس یانسان

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 23/16کد دوره:  هاسازماندر  آموزشی نیازسنجی عنوان دوره: 

، نیازهای آموزشی کارکنان و الگوهای نیازسنجی هاروشرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: با استفاده از از فراگیران انتظار میدف دوره: ه

 را شناسایی نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل

 یآموزش یندهایبه مراحل و فرا یو کاربرد یعلم یكردهایرو یمنابع انسان یبه آموزش و بهساز کیمقدمه نگرش استراتژ -

در  یازسنجین یاصل یهاحوزه ،یازسنجیانواع ن ،یازسنجیاصول ن ،یآموزش یازهاین بندیطبقه ،یآموزش ازیمنابع ن ،ازیمفهوم ن) یآموزش یازسنجین -

 (هاسازمان

 یآموزش یازهاین نییو فنون تع هاروش یآموزش یازسنجین یالگوها -

 یآموزش یازهاین یبند تیاولو -

 هاسازماندر  یآموزش یازسنجیجهت ن یکاربرد یالگو کی ارائه -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 24/16کد دوره:  ی آموزش ضمن خدمت کارکنانریزی اجرایبرنامه عنوان دوره: 

ریزی و ، برنامهضمن خدمت کارکنان را نیازسنجی های آموزشیرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: دورهاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 اجرا نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل
 زش کارکنانآمو خچهیتار -

 (رهیو غ یررسمیآموزش غ ،یآموزش رسم ،آموزش ضمن خدمت ،آموزش) میو مفاه فیتعار -

 رانیآموزش و آموزش ضمن خدمت کارکنان و مد نهیدر زم ایمقدمه -

 (از مراحل هریک حیو تشر یابیارزش ،اجرا ،یآموزش یطراح ،یازسنجین)آموزش کارکنان  ندیفرا -

 آموزش یهاروشو  انواع -

 :یآموزش یهادوره یزیربرنامه -

 دوره یموزشآدرباره محتوا و مواد  یریگمیتصم 

 دوره یدرباره روش اجرا یریگمیتصم 

 (کنندگانرکتو ش مدرسان طیشرا)دوره  ییو امكانات اجرا طیشرا ینیب شیپ 

 یزمان دوره و زمان برگزار مدت 

 الزم  التیامكانات و تسه ،یرفاه التیامكانات و تسه ،یو کمک آموزش یآموزش زاتیتجه) ازیو منابع مورد ن تجهیزات و امكانات
 (آموزش طیدر مح

 دوره یبرگزار یرسان اطالع 

 (رهیو غ مدرس ،یبرنامه آموزش ،ریاز فراگ یابیارزش) یابیارزش 

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 25/16کد دوره:  مشاغل خاص طرح ارزشیابی عنوان دوره: 

و مقررات  مدیران، معلمان، هنرمندان و پزشكان، طالب شیعه و سنی و ضوابط فراگیران در پایان دوره آموزشی با طرح ارزشیابیهدف دوره: 

 شوند.مربوط به آن آشنا می

 آموزشی: هایسرفصل

 رانیمشاغل مد یابیطرح ارزش -

 و مصوبات مربوط یقیو تحق یمشاغل تخصص یابیارزش طرح -

 مشاغل هنرمندان یابیمشاغل هنرمندان کشور عوامل ارز بندیطبقهطرح  یاجراضوابط  -

 معلمان بندیطبقهطرح  ینامه جا نییآ ،یسنت یهنرمندان هنرها یابیشارز ضوابط -

 ینحوه احتساب تجربه آموزش دستورالعمل -

 (یو سن عهیش) هیعلم یطالب حوزه ها یلیمدارک تحص یابیارزش طرح -

 مرتبط یو مقررات جار نیقوان گرید -

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 26/16کد دوره:  ()با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری هاروشقوانین و مقررات تشكیالت و  عنوان دوره: 

 آشنا میشوند. هادستگاهمربوط به تشكیالت  هایدستورالعملفراگیران در پایان دوره آموزشی با بخشنامه ها و هدف دوره: 

 :آموزشی هایسرفصل

 آشنایی با فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 27/16کد دوره:  آئین نگارش و مكاتبات اداری عنوان دوره: 

انواع و ارکان اداری را  -را توضیح دهنداز فراگیران انتظار میرود پس از پایان دوره بتوانند: اهمیت و نقش مكالتبات اداری در سازمان هدف دوره: 

 نام ببرند و با توجه به آنها نامه های مختلف اداری را تهیه نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل

د ضوابط مورر -اندازه و ابعاد نامه های اداری -اجزاء و ارکان نامه های اداری -های اداری و مشخصات آنهاانواع نامه -اهمیت و نقش مكاتبات اداری

سایر نوشته های اداری: )بخشنامه، صورت جلسه،  -ثبت، ضبط و شماره گذاری نامه ها -مراحل تهیه نامه های اداری -استفاده در تنظیم عنوان نامه

 ایهویژگی -نوشتن، تعریف نوشته، ساختمان نوشته، ساخت جمله، مراحل ساخت جمله، شكل نوشته( هایشیوهآئین نگارش: ) -دستورتاعمل و ...(

 یک نوشته خوب: )مشخص بودن هدف، قاطعیت، روان و قابل درک بودن، تقسیم بندی منطقی نوشته، نتیجه گیری و جمع بندی(

 کار عملی -

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 28/16کد دوره:  ارتباطات سازمانی عنوان دوره: 

، الگوها و راهكارعای برقراری ارتباط، با دیگر هاروشوزشی بتوانند: با  فراگیری از فراگیران انتظار میرود پس از پایان دوره آمهدف دوره: 

 و ارباب رجوع ارتباط کارآمد و مؤثری داشته باشند. هاسازمان

 آموزشی: هایسرفصل

 تعریف ارتباطات، فرایند ارتباطات، نظریه های ارتباطات، انواع ارتباطات -

 گوها و تجهیزات تسهیل کننده در فرآیند ارتباطات، الهاروشکارکردهای ارتباطات،  -

 راهكارهای برقراری ارتباط با مردم -

 هاسازمانراهكارهای ارتباط با سایر  -

 عوامل مؤثر در برقراری ارتباط )ادراک و دقت، گسترش روابط، تفاهم با دیگران، گوش دادن و همدلی، همكاری( -

 روابط داخلی، روابط با کارمند -

 برقراری ارتباط مؤثر در سازمان هایتمهار -

 چهارگانه ارتباطات هایمهارت -

 انواع ارتباط میان فردی -

 نقش کارکنان دولت در برقراری ارتباط با ارباب رجوع -

 چگونه با افراد طبق خصوصیات آنها ارتباط ایجاد کنیم. -

 ساعت12م زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 رشته شغلی ی آموزشیهادوره

 کتابدار

 «17کد »
 کارکنان دولت ج نظام آموزش/1/2موضوع بند 

 «رشته شغلی کتابدار ی آموزشیهادورهفهرست »
میزان ساعت  عنوان پست عنوان دوره آموزشی

 دوره

 کد دوره

 1/17 12 کلیه پستها و نشریات کتب آماده سازی

 2/17 16 کلیه پستها ساختمان و تجهیزات کتابخانه

 3/17 18 کلیه پستها حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه

 4/17 6 کلیه پستها کتابخانه خدمات عمومی

 5/17 12 کلیه پستها اصول و مبانی مدیریت کتابخانه

 6/17 24 کلیه پستها مرجع شناسی عمومی

 7/17 32 کلیه پستها آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای

 8/17 34 کلیه پستها متون انگلیسی تخصصی کتابداری و اطالع رسانی

 9/17 24 کلیه پستها مواد و تجهیزات دیداری و شنیداری )سمعی و بصری(

 10/17 18 کلیه پستها (1مجموعه سازی )

 11/17 24 کلیه پستها (2سازی )مجموعه 

 12/17 32 کلیه پستها منابع مرجع الكترونیكی

 13/17 32 کلیه پستها فهرست نویسی

 14/17 36 کلیه پستها دیویی بندیردهآشنایی با 

 15/17 20 کلیه پستها فراهم آوری منابع کتابخانه ای

 16/17 44 کلیه پستها کنگره بندیردهآشنایی با 

 17/17 12 کلیه پستها )آشنایی با بانک کتابشناسی( 1مارک ایران 

 18/17 12 کلیه پستها )آشنایی با بانک مستندات( 2مارک ایران 

 19/17 8 کلیه پستها (بندیرده)آشنایی با بانک موجودی و  3مارک ایران 

 20/17 16 کلیه پستها متون عربی تخصصی کتابداری و اطالع رسانی
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 1/17کد دوره:  آماده سازی کتب و نشریات عنوان دوره: 

از فراگیران انتظار میرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند:کتب و نشریات را از نظر فیزیكی مورد بررسی قرار دهند. اطالعات مربوط هدف دوره: 

 به کتابها و نشریات را ثبت و نگهداری نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل

 رهیو غ دسالم بودن جل ،کامل بودن صفحات :شامل یكیزیکتب از نظر ف یبررس -

 رهیمخصوص و غ یسینوار مغناط ،برچسب هیته ،مطالعه ینو برا یآماده کردن کتاب ها :مانند یامور انجام -

 وتریبا وارد کردن اطالعات مرتبط در کامپ یسیفهرست نو یقرار دادن کتاب ها در قفسه و برگه ها نحوه -

 رهیشامل کامل بودن صفحات سالم بودن صفحات و غ یكیزیاز نظر ف اتینشر یبررس -

 رهیو غ یارسال به صحاف ،مهر زدن رینظ یگرید اقدامات -

 

 ساعت12مدت زمان دوره: 

 2/17کد دوره:  ساختمان و تجهیزات کتابخانه عنوان دوره: 

 د: انواع کتابخانه و خصوصیات هریک را توضیح دهند. دکوراسیون داخلی کتابخانه را طراحی نمایند.فراگیران پس از پایان دوره قادرنهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 اتیخصوص ،و محل ساختمان کتابخانه تیموقع ،کتابخانه در ارتباط با جامعه استفاده کننده زاتیساختمان و تجه ،کتابخانه با ساختمان مادر تیموقع

 ،یامكانات رفاه ...( ومخزن و ،سالن مطالعات)مختلف  یکتابخانه شامل بخش ها یداخل اتیخصوص (،یداخل ینما ،یخارج ینما)ساختمان 

انواع کتابخانه با توجه به  هایویژگی -و لوازم کتابخانه زاتیتجه ،به منابع و مسئله عبور و مرور به داخل و خارج از کتابخانه یدسترس هایویژگی

، قیحر یاطفا یها ستمیو س یمنیا زاتیتجه ،کتابخانه هایفعالیتبا توجه به نوع  یداخل ونیدکوراس یطراح ،داول و نوع کتابخانهمت یاستانداردها

 تسهیالت الزم برای سیتمهای ارتباطی )تلفن، تلكس، اینترنت و ...(، بهداشت کتابخانه، رعایت شرایط بهداشتی و وسائل رفاهی در کتابخانه

 

 ساعت16ره: مدت زمان دو

 3/17کد دوره:  حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه عنوان دوره: 

فراگیران در پایان دوره آموزشی قادرند: اهمیت و ضرورت حفظ و نگهداری و مرمت کتابها را توضیح دهند. آثار کاغذی، مواد هدف دوره: 

 ی نمایند.مختلف حفظ و نگهدار یهاروشعكاسی و صوتی و تصویری را با توجه به 

 آموزشی: هایسرفصل

دشمنان جنبه های تاریخی و فلسفی حفظ و نگهداری، اهمیت و ضرورت حفظ، نگهداری و مرمت کتابها، حفاظت پیشگیرانه یا مراقبت از مواد،  -

مراقبت  ،یمراقبت و حفاظت آثار کاغذ ،(مسائل و راه حل ها)کاغذ  ،ینگهدار بر یطیعوامل مح ریتاث ،مقابله با آنها یو راه ها ویمواد کتابخانه و آرش

ریزی برای مقابله با سوانح، حفاظت و نگهداری منابع دیجیتال و سی، مراقبت و حفاظت از نوارهای صوتی و تصویری، برنامهو حفاظت از مواد عكا

 جیتالریزی برای مقابله با سوانح، حفاظت و نگهداری منابع دیحفاظت از نوارهای صوتی و تصویری، برنامه

خطرات: نور و حرارت، رطوبت، حشرات و جانوران موذی، عوامل محیطی، اسید موجود در هوا، اسید موجود در کاغذ، مرکب، جرم، چسب و  -

 رود.مواد دیگری که در صحافی بكار می

رار دادن سند برای اسیدگیری و تزریق نگهداری: گردگیری و تمیز کردن، آزمایش ثابت و غیر ثابت بودن مرکب، اسید زدائی، در محلول مناسب ق -

 مربوطه، بازدید از یک کتابخانه کلسیم، قاب گرفتن و حاشیه سازی و دیگر مباحث مورد نیاز به انتخاب مدرس

 ساعت18مدت زمان دوره: 

ه آموزشیمشخصات دور  

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی



 415 ■های آموزشی مشاغل عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 

 
   
 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 4/17کد دوره:  کتابخانه خدمات عمومی عنوان دوره: 

فوق  هایفعالیتامانت را بیان نمایند.  هایشیوهان در پایان دوره آموزشی قادرند: مقررات مربوط به عضویت در کتابخانه و فراگیرهدف دوره: 

 برنامه در کتابخانه را نام برده و چگونگی برگزاری آنها را توضیح دهند.

های امانت، آمارگیری، امانت بین ابخانه و شیوههدف خدمات، مواد و شرایط آن، مقررات مربوط به عضویت در کت آموزشی: هایسرفصل

 کتابخانه، تشكیل نمایشگاهها و برگزاری سخنرانیها، تشكیل جلسات بررسی و معرفی مواد، فیلم و اسالید و غیره ، نظرسنجی

 ساعت6مدت زمان دوره: 

 5/17کد دوره:  اصول و مبانی مدیریت کتابخانه عنوان دوره: 

ی که برای مدیریت کتابخانه مورد نیاز هایمهارتران پس از پایان دوره آموزشی قادرند: اصول و وظایف مدیریت را نام ببرند. فراگیهدف دوره: 
 ریزی، نظارت و کنترل نمایند.است را نام برده و توضیح دهند. امور مربوط به کتابخانه را برنامه

 یکه در کتابخانه برا ییها کتابخانه و مهارت تیریدرباره مد یاتیکل ،تیریصول مدا ،تیریمد فیوظا ،میمفاهو  فیعرت آموزشی: هایسرفصل
 ،آنها نیکتابخانه و ارتباط ب یواحدها ،در کتابخانه یو امور مال زاتیتجه ،یانسان یروین یسازمانده ،ریزیبرنامهنحوه  ،الزم است ییانجام امور اجرا

 یابخوانکت هنگمربوط به فر هایفعالیت

 ساعت12مدت زمان دوره: 

 6/17کد دوره:  مرجع شناسی عمومی عنوان دوره: 

 ناسایی قرار دهند.فراگیران پس از پایان دوره آموزشی قادرند: منابع ردیف اول و دوم را نام ببرند. انواع منابع ردیف اول و دوم فارسی و عربی را مورد شهدف دوره: 

منابع  ...(، ها دست نامه ها و،سالنامه  یی،ایجغراف یفرهنگ ها ،هانامهواژه ،المعارفهریدا)اول  فیمنابع رد ،کتاب مرجع فیتعر آموزشی: هایسرفصل

 ی،اول عرب فیانواع منابع مرجع رد یمعرف ی،اول فارس فیرد یانواع منابع مرجع عموم یمعرف (،رهینامه ها و غ یهنما ،نامه ها دهیچك ی،کتابشناس)دوم  فیرد

 یسیاول و دوم انگل فیانواع مرجع رد یمعرف ی،دوم عرب فیرد یمرجع عموم ی، معرفی انواع منابعدوم فارس فیرد یعموم رجعانواع م یمعرف

 ساعت24مدت زمان دوره: 

 7/17کد دوره:  آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای عنوان دوره: 

 فراگیران پس از پایان دوره آموزشی با انواع نرم افزارهای کتابخانه ای و کاربرد آنها آشنا میشوند.ه: هدف دور

 آموزشی: هایسرفصل
 ا در کتابخانهآشنایی با نرم افزارهای )نوسا، گنجینه، مأوا و غیره( و کاربرد آنه -نرم افزارهای گرافیكی و قابلیتهای آن                                       -
 معرفی نرم افزارهای جدید کتابخانه ای -

 ساعت 32مدت زمان دوره: 

 8/17کد دوره:  متون انگلیسی تخصصی کتابداری و اطالع رسانی عنوان دوره: 

 یی نمایند.فراگیران پس از پایان دوره آموزشی قادرند: انواع متون فنی مربوط به کتابداری را درک کرده و شناساهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 واژگان سازی -و سایر متون فنی مربوط به کتابداری(          هافهرستدرک متون فنی شامل )کاتالوگها، سرفصلها، مقدمه و  -
 نحوه استفاده از فرهنگ دائره المعارف -یادگیری لغات و اصطالحات کتابداری                                    -

 ساعت 34زمان دوره:  مدت

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 9/17کد دوره:  مواد و تجهیزات دیداری و شنیداری )سمعی و بصری( عنوان دوره: 

 رود پس از پایان دوره بتوانند؛ انواع مواد سمعی و بصری را نام ببرند و کاربرد آنها را در کتابخانه تشریح نمایند.از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 زشی:آمو هایسرفصل
 یو بصر یمواد سمع یها تیو محدود ایمزا ،در کتابخانه یو بصر یو کاربرد مواد سم تیاهم ،یو بصر یانواع مواد سم-

مدل  ،یواقع ایاش ،یكیتابلو الكتر ،برد تیوا)نورتاب  ریغ (یآموزش یرسانه ها)آموزش  لیوسا -یو بصر یانواع مواد سمع میو تنظ دیتول هایشیوه -
اورهد ، دیاسال ،پیاستر )فیلم، بنورتا یآموزش یهارسانه ،نمودارها ،برگردان چارتو  چارتها ،پوستر و عكس ،یآموزش ریتصاو ،ها و موالژها

 (یمتریلیم 8و  یمتریلیم 16 یها لمیف ،ییویدینوار و ،مدار بسته ونیزیتلو )نور تا به متحرک یآموزش یرسانه ها ،(یمتریلیم 16 یپروژکتورها ،اوپک

 ساعت 24زمان دوره: مدت 

 10/17کد دوره:  (1مجموعه سازی ) عنوان دوره: 

 تهیه آنها را بیان نمایند. هایشیوهفراگیران پس از پایان دوره آموزشی قادرند: انواع مواد کتابخانه و معیارها و هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
سفارش  هایشیوهتهیه مواد،  هایشیوهوشور، جراید و ...(، معیارهای انتخاب مواد، منابع انتخاب، آشنایی با مواد کتابخانه )کتاب، نشریه، جزوه، بر -

 دریافت و ثبت مواد، صحافی و تعمیر مواد، نحوه مراقبت از مواد و وسائل کتابخانه، وجین مجموعه( -مواد
 زارش توسط فراگیرانکار عملی: بازدید از یک کتابخانه مجهز بویژه بخش فراهم آوری و ارائه گ -

 ساعت 18مدت زمان دوره: 

 11/17کد دوره:  (2مجموعه سازی ) عنوان دوره: 

تهیه مواد کتابخانه ای فارسی  هایشیوهفراگیران پس از پایان دوره آموزشی با انواع ناشران ایرانی و نحوه توزیع کتاب آشنا میشوند. هدف دوره: 
 ن را فرامیگیرند.و خارجی در ایرا

 آموزشی: هایسرفصل
و  ءاهدا ،دیخر) رانیدر داخل ا یو خارج یفارس ای مواد کتابخانه هیته هایشیوه ،رانیکتاب در ا عیتوز تیو وضع یرانیدرباره ناشران ا یاتیکل -

سوابق  یمراحل مختلف سفارش و نگهدار ،شاز سفار شیاقدامات پ ،انتخاب کارگزار طیشرا ،کارگزار قیمواد و از طر میسفارش مستق (،مبادله
 افتیمراحل پس از در یریگیسفارش و پ

 ،یکتاب ریمرجع و منابع غ ،کتاب ،یادوار هینشر)شامل  یمنابع اطالعات نهیگزارش در زم هیته یبرا رهیناشر و غ کیبه  ریمراجعه هر فراگ :یملکار ع -
 نقاط قوت و ضعف آن یبررس (،رهیو سفارش و غ هیتهنحوه  ،یو سفارش منابع اطالعات هیگزارش از نحوه ته

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 12/17کد دوره:  منابع مرجع الكترونیكی عنوان دوره: 

 ی الكترونیكی آشنا شوند.از فراگیران انتظار میرود بتوانند: منابع مرجع الكترونیكی و چاپی را تعریف کرده و با هم مقایسه نمایند و با دایره المعارفهاهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 یكیمرجع الكترونتعریف منابع  -

 یكیو الكترون یمنابع چاپ یها تفاوت -
 هانامهواژه -یكیانواع منابع مرجع الكترون 

 المعارف ها  رۀیدا -ODLIS رینظ یكیالكترون یواژه نامه ها یمعرف -
 the Wikipedia دمانن یكیالكترون یالمعارف ها رهیدا یمعرف -
 یکتابشناس -
 راهنماها - 

 ساعت 32مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 13/17کد دوره:  فهرست نویسی عنوان دوره: 

 فراگیران پس از پایان دوره آموزشی ضمن آشنا شدن با انواع فهرست نویسی میتوانند فهرست برگه های فارسی و التین را تهیه نمایند.هدف دوره: 

 آموزشی: هایرفصلس

 یسیقواعد فهرست نو خچهیتار (،یلیتحل ،یفیتوص یسینو )فهرست یسیبرگه فهرست نو ، آن یکتاب و شناخت اجزا فیتعر ،یسیفهرست نو فیعرت

 یمعرف ،برگه مستند هیته -و طرز استفاده از آن ریفهرست مستند مشاه یمعرف (،افزوده یهاهسرشناسه و سرشناس نییتع) نیقوان یمعرف انگلوآمریكن و 

 (نیالت -یفارس)برگه  فهرستانواع  هیته - ISBD با استفاده از قواعد یفیتوص یسیفهرست نوانواع  ،و طرز استفاده از آن ریاهمراجع مستند مش ریسا

مواد  ،مشخصات ،دفه ،فیتعر) یموضوع یسرعنوانها ،یاکتابخانهفهرست انواع  ،مختلف یهاشیرایو ،یو چند جلد یجلد کی یهاشامل کتاب

 (ن موادیا یسیو انواع آن و اصول ساده فرصت نو یاکتابخانه

 ساعت 32مدت زمان دوره: 

 14/17کد دوره:  دیویی بندیردهآشنایی با  عنوان دوره: 

 فراگیران پس از پایان دوره آموزشی قادرند:هدف دوره: 

 و ساختار و کاربرد آن را تشریح نمایند. بندیرده هایویژگیببرند. دیویی را تعریف کرده و انواع آن را نام  بندیرده

 آموزشی: هایسرفصل

 تعریف، انواع رده بندب دیویی -

 دیویی بندیردهگیری تاریخچه شكل -

 بندیردهمهم  هایویژگی -

 ساختار و کاربرد جداول -

 دیویی بندیردهمعرفی کامل خالصه فارسی  -

 رقمی( 3ؤلف فارسی )جدول توضیح کامل نشانه م -

 معرفی کامل فرانما و یادداشتها، عالئم و نكات خاص -

 4،3،2و رفع دشواریهای کاربردی معرفی کامل و رفع دشواریهای کاربردی جداول  1جداول شماره  -

 ه(دشواریهای استفاده از نشانه مؤلف )در حوزه شروح، ترجمه، تعلیقات، منقد و تفسیر، سرگذشتنامه و غیر -

 ساعت 36مدت زمان دوره: 

 15/17کد دوره:  فراهم آوری منابع کتابخانه ای عنوان دوره: 

و مراحل انتخاب  هاروشو اصول کلی فراهم آوری منابع را توضیح دهند.  هاسیاستفراگیران پس از پایان دوره آموزشی قادرند: هدف دوره: 

 ع را انجام دهند.منابع را نام ببرند. مراحل اداری و مالی مناب

 آموزشی: هایسرفصل

 تعریف اعتباری واژگان برحسب کاربرد -

 اهداف کتابخانه -

 سیاستگذاری و فراهم آوری منابع -

 اصول کلی فراهم آوری منابع -

 و مراحل انتخاب منابع هاروش -

 سفارش منابع انتخاب شده و شیوه پیگیری -

 اداری و مالی دریافت منابع سفارش شده و انجام مراحل -

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

دوره آموزشی مشخصات  

 مشخصات دوره آموزشی
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 16/17کد دوره:  کنگره بندیردهآشنایی با  عنوان دوره: 

 شوند.کنگره با تأکید بر گسترشهای آن در زبان فارسی و در ایران آشنا می بندیردهفراگیران در پایان دوره آموزشی با انواع هدف دوره: 

 

 آموزشی: هایسرفصل

های و رده P ،E-Fهای معرفی اجمالی رده -(BPمعرفی گسترش اسالم ) -(BBRمعرفی گسترش فلسفه اسالمی ) -B-BXکنگره،  بندیدهرمعرفی 

G ،HH ،J ،K ،L- های معرفی ردهP,N,M معرفی رده  -و گسترشهای آنPIR  و–Z,T,S,R,Q هایمعرفی اجمالی دیگر رده 

 ساعت 44مدت زمان دوره: 

 17/17کد دوره:  )آشنایی با بانک کتابشناسی( 1مارک ایران  دوره:  عنوان

فراگیران پس از پایان دوره آموزشی با تعاریف، اصطالحات و عالئم قراردادی مارک آشنا میشوند و میتوانند بانک اطالعاتی کتاب هدف دوره: 

 شناسی ایجاد نمایند و از قابلیتهای آن استفاده نمایند.

 

 آموزشی: هایسرفصل

 مروری بر فهرست نویسی -

 تاریخچه مارک، تعاریف و اصطالحات مارک، عالئم قراردادی مارک -

 ایبرحسب رکوردها، و فیلدهای داده ساختار مرمت بانک کتابشناسی مارک ایران، اطالعات عمومی -

 ( بانک کتابشناسی9-0آشنایی با مارک ده گانه ) -

 کیبی دو جهتهویرایشگر متن تر -

 جستجوی ساده و پیشرفته -

 Z  3950جستجوی  -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 18/17کد دوره:  )آشنایی با بانک مستندات( 2مارک ایران  عنوان دوره: 

انک اطالعاتی مستندات شوند و میتوانند بفراگیران در پایان دوره آموزشی با تعاریف، اصطالحات و عالئم قراردادی مارک آشنا میهدف دوره: 

 ایجاد نمایند . از قابلیتهای آن استفاده نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل

 مروری بر فهرست نویسی -

 تاریخچه مارک، تعاریف و اصطالحات مارک، عالئم قراردادی مارک -

 ایفیلدهای دادهبرحسب رکوردها، و  ساختار مرمت بانک کتابشناسی مارک ایران، اطالعات عمومی -

 ( بانک کتابشناسی9-0آشنایی با مارک ده گانه ) -

 ویرایشگر متن ترکیبی دو جهته -

 جستجوی ساده و پیشرفته -

 Z  3950جستجوی  -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 19/17کد دوره:  (بندیرده)آشنایی با بانک موجودی و  ۳مارک ایران  عنوان دوره: 

فراگیران پس از پایان دوره آموزشی با تعاریف، اصطالحات و عالئم قراردادی مارک آشنا میشوند و میتوانند بانک اطالعاتی کتاب دف دوره: ه

 شناسی ایجاد نمایند و از قابلیتهای آن استفاده نمایند.

 

 آموزشی: هایسرفصل

 مروری برمجموعه سازی -

 ارک، عالئم قراردادی مارکتاریخچه مارک، تعاریف و اصطالحات م -

 ایبرحسب رکوردها، و فیلدهای داده ساختار مرمت بانک کتابشناسی مارک ایران، اطالعات عمومی -

 ( بانک کتابشناسی9-0آشنایی با مارک ده گانه ) -

 ویرایشگر متن ترکیبی دو جهته -

 جستجوی ساده و پیشرفته -

 Z  3950جستجوی  -

 ساعت 8ره: مدت زمان دو

 20/17کد دوره:  متون عربی تخصصی کتابداری و اطالع رسانی عنوان دوره: 

 فراگیران پس از پایان دوره آموزشی قادرند: انواع متون عربی مربوط به کتابداری را درک نمایند.هدف دوره: 

 

 آموزشی: هایسرفصل

 آشنایی با اصطالحات و مفاهیم کتابداری به عربی -

 آشنایی با اصطالحات مندرج در صفحه عنوان و صفحه حقوق در منابع عربی -

 درک متون ساده عربی -

 و سایر متون عربی مربوط به کتابداری( هافهرستدرک متون فنی عربی )کاتالوگها، سرفصلها، مقدمه و  -

 ساعت16مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 شته شغلیر های آموزشیدوره

 آمار موضوعی

 «18کد »
 کارکنان دولت ج نظام آموزش/1/2موضوع بند 

 «آمار موضوعیهای شغلی رشته های آموزشیفهرست عناوین دوره»
مدت زمان  پست عنوان دوره آموزشی 

 دوره

 کد دوره

 1/18 30 کلیه پستها  spssنرم افزار کامپیوتری  آشنایی با

 2/18 30 کلیه پستها آمار کاربردی

 3/18 12 کلیه پستها مصاحبه یهاروشاصول و 

 4/18 24 کلیه پستها (SQLاطالعاتی ) هایبانک

 5/18 12 کلیه پستها نمونه گیری و کاربرد آنها یهاروش

 6/18 20 کلیه پستها مبانی آمار رسمی

 7/18 20 کلیه پستها Statisticaشنایی با نرم افزار آماری آ

 8/18 20 کلیه پستها  splusآشنایی با نرم افزار آماری 

 9/18 30 کلیه پستها آمارگیری هاطرحبا مبانی و ضوابط تهیه  و تدوین  آشنایی 

 10/18 20 کلیه پستها SASآشنایی با نرم افزار 

 11/18 24 کلیه پستها ستن، وزن دهی، جانهی(ها )کابی پاسخی در آمارگیری

 12/18 24 کلیه پستها برآورد و پیش بینی جمعیت یهاروش

 13/18 24 کلیه پستها آشنایی با نظام آمارهای ثبتی

 14/18 8 کلیه پستها پژوهش هاطرحچگونگی تدوین 

 15/18 32 کلیه پستها روش تحقیق

 16/18 48 کلیه پستها برنامه نویسی )مقدماتی(

 17/18 44 کلیه پستها برنامه نویسی )پیشرفته(

 18/18 42 کلیه پستها (WEBطراحی صفحات وب )

 19/18 12 کلیه پستها کنترل افشای اطالعات آماری یهاروش

 20/18 12 کلیه پستها آشنایی با نظام آماری ایران

 21/18 18 کلیه پستها مدیریت کیفیت در تولید آمار

 22/18 12 کلیه پستها یم گزارشات آماریتهیه و تنظ
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 1/18کد دوره:  spssآشنایی با نرم افزار کامپیوتری  عنوان دوره: 

ها و استنتاج منطقی از آنها در جوامع آماری )چگونگی و فن آنالیز و ارزیابی داده SPSSبا قابلیتهای نرم افزار  کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 

 (مختلف

 آموزشی: هایسرفصل

 ها به کامپیوتر، کدگذاری و غیره(اطالعات، انتقال داده آوریجمعآشنایی با مراحل مختلف یک کار تحقیقاتی )تهیه پرسشنامه،  -

 و مبانی و مفاهیم اولیه آن SPSS، تعریف SPSSآماده سازی محیط برای شروع کار با  -

و چگونگی کار با منوهای محاسبه توزیع فراوانی  SPSS، امكانات محاسباتی برنامه SPSSوز برای اعمال ویند -SPSSساختار و منطق برنامه  -

PEARSON.CORR 

، ضریب همبستگی اسپرمن و تاو PEARSON.CORR ضریب همبستگی پیرسون  – CORSS TABجداول دو بعدی  BREAU DOWNEتست  -

SPEARMAN, TZU-  ها و تهیه گزارشها و جداول و رسم نمودارها و چارتهاروی انواع دادهانجام انواع مختلف تحلیلهای آماری بر 

 SPSS، مقایسه میانگینها، رگرسیون، انواع رگرسیون و محاسبه آن در SPSSفرمانهای مهم  -

 وبرآورد کردن پارامترهای جمعیت SPSSنمونه گیری از جمعیت مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار  یهاروشفرمانهای -

 ساعت30مدت زمان دوره: 

 2/18کد دوره:  آمار کاربردی عنوان دوره: 

 با آمار و مفاهیم اساسی آن و چگونگی تجزیه و تحلیل اطالعات آماری کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 (یار استنباطآم ،یفیآمار توص) یآمار یهاروشانواع  ،و کاربرد آن ، آمارعلم آمار یعرفم -

 (رهیو غ یکم) رهایانواع متغ ،یآمار یهانمونه و داده ،جامعه -

 (رهیو غ یچند ضلع ستوگرامیه ،یفراوان عینمودار توز ،و نمودارها یو فراوان عیتوز ،هاعالئم مجموعه ،گیریاندازه هامقیاس -

 آنها یژگیو و (و نما انهیم ،نیانگیم)به مرکز  شیگرا یها اندازه -

 (یعیانحراف طب ،انسیمحاسبه وار ،انسیوار ،با انحراف متوسط یانحراف چارک ،راتییدامنه تغ) یپراکندگ یها شاخص -

به طرف  ونیرگرس -ینیب شیو پ ونیرگرس ،رسونیپ یهمبستگ بیضر ،رمنیاسپ ،یارتبه یهمبستگ بیضر ،یهمبستگ بیمحاسبات ضر ،یهمبستگ -

 استاندارد یخطا نیانگیم

 ساعت30دوره: مدت زمان 

 3/18کد دوره:  مصاحبه یهاروشاصول و  عنوان دوره: 

 اطالعات آماری آوریجمعآشنا کردن فراگیران با مراحل کلی انجام مصاحبه و کاربرد آنها در امور پژوهشی و هدف دوره: 

 

 آموزشی: هایسرفصل

 یهاروشاستفاده از  ،انواع مصاحبه ،یانواع اطالعات آمار ،یالعات آماراط آوریجمعو در  قیکاربرد مصاحبه در تحقاهمیت و  ،مفهوم مصاحبه

 یزمان ظرف تیلزوم رعا ،آن تیاهم ، مكان مصاحبه ویتیمختلف شخص یها پیت ،آن در مصاحبه تیو اهم تیشخص فیتعر ،مناسب مصاحبه

مراحل و  ،کار مصاحبه گران ریزیبرنامهنحوه  ،صاحبهبودن م ییشورا ضرورت (،یو جسم یروح)مصاحبه شوندگان  طیشرا ،مصاحبه یمناسب برا

 یخطا ،عوامل موثر در مصاحبه ،هدف در مصاحبه ،مالک و ضوابط در طرح سواالت مصاحبه ،سواالت مصاحبه ،یآمار یمصاحبه ها یاصول کل

 مصاحبه

 ساعت12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 4/18کد دوره:  (SQLاطالعاتی ) هایبانک عنوان دوره: 

را با انجام مراحل عملیاتی توضیح دهند. درباره مدیریت  SQLفراگیران در پایان دوره آموزشی قادرند؛ طریقه نصب و راه اندازی دوره:  هدف

 را در اینترنت و اینترانت توضیح دهند. SQLها، پردازش و ...( با ذکر مثال توضیح دهند. نحوه بكارگیری اطالعات )وارد کردن داده

 

 آموزشی: هایسرفصل

 و سازه های اطالعاتی SQLنصب  ●

 مدیریت بانک اطالعاتی ●

 حفاظت و امنیت اطالعات ●

 پردازش و بازیابی اطالعات ●

 SQLمفاهیم  ●

 SQLقدرت سرویس دهی  ●

 بكارگیری در اینترنت و اینترانت ●

 SQLگونه های مختلف  ●

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 5/18کد دوره:  ونه گیری و کاربرد آنهانم یهاروش عنوان دوره: 

 رود پس از پایان دوره بتوانند، انواع نمونه گیری را نام ببرند و با هم مقایسه نمایند.از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 

 آموزشی: هایسرفصل

 مقدمه -

  یریانواع نمونه گ -

 ع ها مجمو ها وساده، برآورد کردن میانگین یتصادف یرینمونه گ -

 هاو شمارش درصدها نسبتها، -

 بندیطبقه -

 جامعه ها زیر -

 نمونه گیری خوشه ای-

 یا و برآورد نسبتهنسبت -

 یونیبرآورد رگرس  -

 ها رهها و چا یپاسخ یب -

 (یچرخش یریگنمونه بیو معا ایمزا ،اهداف ،ضرورت )یچرخش یریگنمونه -

 یخشچر یریگبرآورد نمونه ،یچرخش یانتخاب الگو -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 6/18کد دوره:  مبانی آمار رسمی عنوان دوره: 

تولید آمار را نام ببرند.  یهاروشرود پس از پایان دوره بتوانند؛ نحوه شكل گیری نظام آماری را توضیح دهند. از فراگیران انتظار میهدف دوره: 
 تشریح نماند. نحوه اطالع رسانی و تهیه گزارشهای آماری را توضیح دهند.آماری را  هاطرحمراحل تهیه و اجرای 

 آموزشی: هایسرفصل
 ،آن یریگو شكل ینظام آمار ، آمارهای رسمی،ازیمورد ن یآمارها دیتول یبرا ینظام جادیا ،آمار دیتول خچهیتار)شامل  یبر آمار رسم یه اممقد ●

 (یرسم یآمارها یادیاصول بن

 یریو نمونه گ یسرشمار (،ها یژگیو و فیتعار) یثبت یآمارها ؛آمار شامل دیلتو یهاروش ●

 یرینمونه گ ریغ یو خطا یرینمونه گ یخطاها ،یآمار یداده ها تیفیک یها مولفه ●

 (طرح استخراج ،نظارت حطر اجرایی،طرح  ،یرینمونه گ یطرح ها ی،موضوع )طرحشامل  یآمار هاطرح یو اجرا هیتهمراحل  ●

 یآمار یداده ها یو کنترل افشا یآمار یگزارش ها هیته GDDS-SDDS آن یو استانداردها یرسانالعاط ●

 یکاو داده ●

 یمل هایحسابو مطلق و  ینرخ تورم و خط فقر نسب ،کالن یهاشامل شاخص یرسم یمرتبط با داور یآمارتحلیل  ●

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 7/18کد دوره:  statisticaار آماری آشنایی با نرم افز عنوان دوره: 

نرم افزار در انجام امور  نیا یها تیدهند و از قابل حیرا توض یدوره آموزش قادرند موارد کاربرد نرم افزار آمار انیدر پا رانیفراگهدف دوره: 
 .ندیاستفاده نما یآمار

 آموزشی: هایسرفصل
 یآمار یو ضرورت استفاده از نرم افزارها تیهما ●

● Statistica ت؟سیچ 

 Statistica  موارد کاربرد نیمهمتر ●

 داده ها یكیگراف شینما -

 دهیچیپ یعلم ینمودار ها یعلم شینما -

 سهم در هر گروه ایداده ها نسبت به ارزش متوسط  عیسر خالصه کردن -

 داده ها انیارتباط در م کشف -

 داده ها انیمهم در م یها ءاستثنا کشف -

 نامحدود تیبا ظرف (word bookای )در کارنامه (Statistica,excel,word,html )سناد موجودکردن ا مرتب -

 یکامل نرم افزار و کار عمل یمعرف ●

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 8/18کد دوره:  splusآشنایی با نرم افزار آماری  عنوان دوره: 

 .ندیاستفاده نما یافزار در انجام امور آمارنرم نیا یهاتیدهند و از قابل حیرا توض یوارد کاربرد نرم افزار آمارقادرند م یدوره آموزش انیدر پا رانیفراگهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 یآمار یو ضرورت استفاده از نرم افزارها تیاهم ●

 ● Splus ست؟یچ 

 Splus  نرم افزار یها تیمز نیمهمتر ●

 یزمان یها یسر لیتحل یکامل برا یهاروشسلسله  داشتن -

 ر ساختن برآوردهاتنانیجهت معتبر و قابل اطم یآمار یقو یهاروشارائه  نیگمشده و همچن یداده ها یروش جهت بررس نیچند ارائه -

 از داده ها یمجموعه بزرگ زیو آنال شینما تیقابل -
 GLSشه های داشتن محیط گرافیكی قوی و همچنین مدلهای ژئوگرافیكی با توانایی رسم نق -

 کامل و دقیق helpداشتن پنجره  -
 یکامل نرم افزار و کار عمل یمعرف ●

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

خصات دوره آموزشیمش  
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 9/18کد دوره:  آمارگیری هاطرحآشنایی با مبانی و ضوابط تهیه و تدوین  عنوان دوره: 

ضوابط تهیه طرح موضوعی، نمونه گیری، عملیات میدانی، نظارت و از فراگیران انتظار میرود پس از پایان دوره بتوانند؛ مبانی و هدف دوره: 

 آماری بكار گیرند. هاطرحاستخراج را فراگیرند و در اجرای 

 

 آموزشی: هایسرفصل

 مبانی و ضوابط تهیه طرح موضوعی -

 مبانی و ضوابط تهیه طرح نمونه گیری -

 مبانی و ضوابط تهیه طرح عملیات میدانی -

 هیه طرح نظارتمبانی و ضوابط ت

 مبانی و ضوابط طرح استخراج

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 10/18کد دوره:  SASآشنایی با نرم افزار آماری  عنوان دوره: 

 انجام دهند. SASپس از پایان دوره آموزشی قادرند: تجزیه و تحلیلهای آماری را در محیط  رانیفراگهدف دوره: 

 

 آموزشی: هایسرفصل

  SAS  نایی با محیطآش -

 SAS توابع  -

 SAS  یهاروش -

 تحلیل داده ها در رو حوزه داده های کیفی و داده های کمی SAS  یهاروشاستفاده از  -

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 11/18کد دوره:  بی پاسخی در آمارگیریها، کاستن، وزن دهی، جانهی عنوان دوره: 

آنها در  لیو تحل یآمار یداده ها آوریجمعدر مرحله  یپاسخ یاز ب تناستاندارد کاس یهاروش یدوره آموزش انیادر پ رانیراگفهدف دوره: 

 .شوند یمرحله داده ها آشنا م

 

 آموزشی: هایسرفصل

تفاوت  ،یپاسخ یب یرو رگذاریعوامل تاث تعدیل، یگریکاهش نرخ و د یكیدو راه حل عمده  ،مشكل است کی پاسخیچرا ب ،فیتعار)مقدمه  -

 ی(پاسخ یب یها نرخبا محاسبه و ارائه  ،یریآمارگ یمنابع خطا ریو سا ییبه پاسخگو یخطا

 ییآب و هوا طیشرا ،یریارسال نام قبل از آمارگ ،ابزار ،یریموضوع آمارگ ،یمطالعات پانل) یتدارکات اتیعمل بی پاسخی: یهانرخ نتساک -

، ترکیبهایی Dillman tail-red (TDM روش طرح ،مصاحبه کنندگان ،محدود یهاتماس )نوع،العات اط یآورجمع یهایاستراتژ (،یریآمارگ

 (نینو یفناور ،ینیجانش ،محرمانه بودن زانندهیبر انگ ژهیو یهاروش ،انواع نیاز ا

 ،برآورد -مدل مبنا )محور( ور(،مح)نمونه مبنا  (،محور)ا جامعه مبن)وزن کردن  قیاز طر تعدیل ،ها یپاسخ یب یژگیو ،یمرور کل) لیتعد یهاروش -

دک، کلد، دک،  -، جانهی  )قطعی، هاتمدل مبنا و محور قهیجو کردن دق ونیمقدار متوسط رگرس یهات کودک جور کردن فاصله ا یجامعه قطع

 جور کردن فاصله ای، مقدار متوسط، رگرسیون، جور کردن دقیق، مدل مبنا )محور(

 از روش ها یبیترک یریانتخاب و به کارگ یچگونگ یپاسخ یب اثرات -

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 12/18کد دوره:  برآورد و پیش بینی جمعیت یهاروش عنوان دوره: 

مختلف  یهاشروپس از پایان دوره قادرند: شاخصهای برآورد مرگ و میر، ازدواج و غیره توضیح دهند. با استفاده از  رانیراگفهدف دوره: 

 جمعیت را پیش بینی نمایند.

 

 آموزشی: هایسرفصل

 مروری کلی بر ارزیابی آمارهای جمعیتی -

 برآورد شاخصهای زاد و ولد و باروری -

 برآورد شاخصهای ازدواج -

 برآورد شاخصهای مرگ و میر -

 پیش بینی های جمعیتی )روش ریاضی و روش ترکیبی( -

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 13/18کد دوره:  آشنایی با نظام آمارهای ثبتی عنوان دوره: 

 پس از پایان دوره آموزشی ضمن آشنا شدن با نظام آماری ثبتی میتوانند نظام آماری را طراحی نمایند. رانیراگفهدف دوره: 

 

 آموزشی: هایسرفصل

 آمارو ضرورت  تیاهم ،میمفاهتعاریف و  -

 آمار دیو تول هیته هایشیوه -

 یثبت یآمارها دیو نظام تول یثبت یآمارها فیتعر -

 یو سرشمار یثبت یتفاوت مهم نظام آمارها -

 ها و مثال ها یژگیو ،یبه روش ثبت دیقابل تول یاقالم آمار  -

 اشكاالت نیرفع ا هایراهدر وضع موجود و  ییاجرا یهادستگاه ،یثبت ینظام آمارها التاشكا -

 یثبت یمارنظام آ یها یژگیو -

 استقرار آن جیو نتا یثبت یآمار نظام -

 نظام نیا یطراح یالزم برا هایفعالیتشرح خدمات و اهم  مراحل-

 یثبت یاجرا در نظام آمارها روش -

 مختلف ثبت داده ها هایشیوه -

 اطالعاتی یهاسیستمانواع  -

 اطالعاتی یهاسیستممبانی و انواع روش شناسی طراحی  -

 ساعت 24وره: مدت زمان د

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 14/18کد دوره:  پژوهش هاطرحچگونگی تدوین  عنوان دوره: 

 پژوهشی را تهیه و تدوین نمایند. هاطرحعلمی  یهاروشرود پس از پایان دوره بتوانند، با توجه به از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 مسئله موضوع تحقیق 

 از موضوع تحقیق تاریخچه مختصری 

 )اهداف تحقیق )اهداف کلی، اهداف جزئی 

 ضرورت انجام تحقیق 

 متغیرها 

 فرض یا فرضهای ویژه تحقیق، چگونگی بیان فرضیه 

 گونه های مختلف بیان فرضیه تحقیق 

 سوالهای ویژه تحقیق 

 موضوع و جامعه تحقیق 

 روش انجام پژوهش 

 جامعه و نمونه آماری پژوهش 

 محیط پژوهش 

 العات و تجزیه و تحلیل داده هاگردآوری اط 

 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 15/18کد دوره:  روش تحقیق عنوان دوره: 

اصول،  -سازمان را توضیح دهند هایفعالیتانتظار میرود فراگیران در پایان دوره بتوانند: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در حوزه هدف دوره: 

 یک طرح تحقیقی را انتخاب، اجرا، تحلیل و گزارش نمایند. -شی را شرح دهندپژوه هاطرحفرآیند و انواع 

 

 آموزشی: هایسرفصل

 های مسأله )هدفها، فرضیه ها و سوالهای تحقیق(، ضرورت و اهمیت تحقیق و ماهیت روش علمی تحقیق، مراحل روش علمی، بیان مسأله، گزاره

 کاربرد آن

  گیریاندازه هامقیاسمتغیرها و 

 سی پیشینه تحقیقبرر 

 )دسته بندی تحقیقات )برحسب هدف، برحسب نحوه گردآوری داده ها 

 تحقیق آزمایشی و انواع آن -تحقیق توصیفی و انواع آن 

  در تحقیق )پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و ...( گیریاندازهابزارهای 

 اسمی، فاصله ای و ...( گیریاندازه هامقیاس( 

  پایانی و روایی( گیریهاندازقابلیت اعتماد ابزار( 

  ،تعیین حجم نمونه -نمونه گیری یهاروشجامعه و نمونه تحقیق 

 داده های کیفی و تحلیل آنها 

 داده های کمی و تحلیل آنها 

 )تدوین گزارش تحقیق )کاربرد گزارش تحقیق، انواع گزارش تحقیق، مراحل تدوین گزارش تحقیق 

 پژوهش هاطرحچگونگی تدوین  پیشنیاز دوره:                                                                                   ساعت 32مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 16/18کد دوره:  برنامه نویسی )مقدماتی( عنوان دوره: 

 انک اطالعاتی ایجاد، کنترل و مدیریت نمایند.فراگیران پس از پایان دوره آموزشی قادرند؛ بانک اطالعاتی و اجزاء آن را بشناسند. بهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 ؛ )تعاریف بانک اطالعاتی، میدان، رکورد، فایل اطالعاتی و ...(Data Baseتوانایی شناخت بانک اطالعاتی  -
 foxproختلف در ، آشنایی با منوها و گزینه های مfoxproمختلف جهت کار در محیط  یهاروشوظایف طراح بانک اطالعاتی،  -

 اطالعاتی و ...( هایبانک، حذف رکورد در فایل SKIP، فرمان GOTOو  GO، فرمانهای scopeاطالعاتی ؛ )تعیین محدوده  هایبانکتوانایی و تست در  -
 ، )فرمانهای کنترلی، حلقه با تعداد تكرار معلوم و نامعلوم(FOXROفرمانهای کنترلی و حلقه ها در  -
، نحوه مرتب سازی به SORTاطالعاتی؛ )نحوه مرتب سازی با استفاده با استفاده از فرمان  هایبانکب کردن اطالعات و جستجو در توانایی مرت -

 (، جستجو در فایل ایندکس و ...INDEXINGروش شاخص بندی )
 توانایی برقراری ارتباط با سیستم عامل، نحوه لیست گیری از پرونده ها و تایپ و ...   -

                                                                                    ساعت 48زمان دوره:  مدت

 17/18کد دوره:  برنامه نویسی )پیشرفته( عنوان دوره: 

 عاتی را مدیریت نمایند.اطال یهافایلبرنامه نویسی نماید.  FOXPROفراگیران پس از پایان دوره آموزشی قادرند؛ در محیط هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
، نحوه ادغام دو بانک SERELATCON، نحوه برقراری ارتباط با استفاده از فرمان DBF، تابع )( SELECTآشنایی با مفهوم ناحیه کاری، فرمانهای  -

 JOINاطالعاتی با یكدیگر توسط فرمان 
، کلیدهای قابل استفاده در modify commandایجاد یک فایل برنامه ای با فرمان  و فرمانهای ورودی، FOXPROبرنامه نویسی در محیط  -

 و غیره FOXPROویراستار 
 ، مفاهیم ریز برنامه و تابع، توابع عددی و غیره(DIMENSSIONها؛ )مفهوم آرایه، فرمانهای های و آرایهتوانایی کار با زیر برنامه -
 اطالعاتی یهافایلراحی رابطه کاربر و اجزاء آن با استفاده از دستورات و فرمانهای مربوط، توانائی مدیریت توانایی ایجاد رابطه کاربر، نحوه ط -
، آشنایی با نحوه اجرای یک برنامه در شروع، نحوه TEDIT، نحوه کار با ویرایشگر FOXPRO، )پیكربندی FOXPROتوانایی انجام کار تكمیلی  -

 ی و غیره(  ایجاد و استفاده از توابع فارس

                                                                                    ساعت 44مدت زمان دوره: 

 18/18کد دوره:  WEBطراحی صفحات وب  عنوان دوره: 

 فراگیران پس از پایان دوره آموزشی قادرند؛ هدف دوره: 

را توضیح دهند. جداول و لیستهای مورد  HTMLدر  WEBرا بیان نمایند. نحوه ایجاد صفحات  DHTMLو  HTMLعناصر و گونه های مختلف 
 را توضیح دهند. HTMLو ایجاد  PHPنیاز را طراحی و ایجاد نمایند. نحوه نصب و راه اندازی 

 آموزشی: هایسرفصل
 DHTMLو  HTHLقسمتهای مختلف  -

 HTMLک به کم WEBگونه های مختلف طراحی صفحات  -
 DHTMLو  HTMLتوانایی های  -
 نحوه ایجاد یک وب -
 ساماندهی صفحه با استفاده از جداول و لیستها -
 با انواع فرمها WEBبرقراری ارتباط  -
 اطالعات از طریق فرمها آوریجمع -
 )طریقه نصب و راه اندازی، انواع تغییرها و ...( PHPمقدمه ای بر  -
 HTMLطریقه ایجاد  -
 PHPاه اطالعاتی در پایگ -
 PHPانواع دستورالعملها در  -

                                                                                    ساعت 42مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 19/18کد دوره:  کنترل افشای اطالعات آماری یهاروش عنوان دوره: 

 آموزشی با مفاهیم مرتبط با حوزه کنترل افشای آماری و مسایل مطرح در آن آشنا میشوند. فراگیران پس از پایان دورههدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 مفاهیم مربوط به افشای آماری -

 انواع انتشار داده های آماری -

 ایمن سازی آنها یهاروشهای خرد و تشخیص حاالت ناایمن در داده

 t-ARGUS, u-RGUS  آشنایی با نرم افزار تخصصی: -

                                                                                    ساعت 12مدت زمان دوره: 

 20/18کد دوره:  آشنایی با نظام آماری ایران عنوان دوره: 

 ری آن آشنا میشوند.فراگیران در پایان دوره آموزشی با نظام آماری مطلوب و چگونگی شكل گیهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 تعاریف مرتبط با نظام آماری -

 سابقه نظام آماری در ایران -

 کشور ریزیبرنامهنظام آماری زیربنا نظام  -

 تولیدکنندگان و استفاده کنندگان آمار -

 تولید آمار هایشیوه -

 تحلیل نظام آماری کشور -

 ارکان نظام آماری -

 یاصول نظام آمار -

 نظام آماری مطلوب -

 آشنایی با نظام آماری چند کشور -

 آماری جاری کشور هایبرنامه -

                                                                                    ساعت 12مدت زمان دوره: 

 21/18کد دوره:  مدیریت کیفیت در تولید آمار عنوان دوره: 

 فراگیران انتظار میرود پس از پایان دوره بتوانند؛ ازه: هدف دور

 بنیادی مدیریت کیفیت و مدلهای مدیریت را توضیح دهند. هایارزش -

 آماری را به اختصار بیان نمایند. یهاسازماننحوه مدیریت کیفیت در  -

 نحوه کنترل فرآیندهای آماری را تشریح نمایند. -

 ی را نام ببرند.ابزارهای ارتقای کیفیت آمار -

 آموزشی: هایسرفصل

 ارزش بنیادی مدیریت کیفیت -

 مدلهای مدیریت -

 ها(فرایند، کیفیت داده -آماری )چارچوب، سازماندهی، کیفیت، رهبری، مشتریان، کارکنان، کارگروهی، جهت گیری یهاسازمانمدیریت کیفیت در  -

 مشتریان، نماگرهای عملكرد، خودارزیابی و غیره( ابزارهای اجرا )نظرسنجی از کارکنان، بررسی رضایت -

 کنترل فرایند آماری )تشریح فرایند، متغیرهای فرایند کلیدی، فرایندهای ثابت و غیره( -

 ابزار برای ارتقای کیفیت )نمودارهای پارتو، دیاگرام علت و معلولی، نمودارهای کنترل و غیره( -

                                                                                    ساعت 18مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 22/18کد دوره:  تهیه و تنظیم گزارشات آماری عنوان دوره: 

 فراگیران انتظار میرود پس از پایان دوره بتوانند؛ ازهدف دوره: 

 بنیادی مدیریت کیفیت و مدلهای مدیریت را توضیح دهند. هایارزش -

 آماری را به اختصار بیان نمایند. یهاسازمانوه مدیریت کیفیت در نح -

 نحوه کنترل فرآیندهای آماری را تشریح نمایند. -

 ابزارهای ارتقای کیفیت آماری را نام ببرند. -

 آموزشی: هایسرفصل

 تعریف گزارش -

 انواع گزارش -

 ساختار گزارش -

 فرایند تهیه گزارش -

 فنون گزارش نویسی -

 زارشات آماری و کاربرد آنهاگ -

 اطالعات آماری آوریجمعفرآیند -

 شده آوریجمعنحوه دسته بندی اطالعات  -

 استفاده از اطالعات جهت تهیه گزارش -

 انواع گزارشات آماری -

 اصول تهیه و تنظیم گزارشات آماری -

                                                                                    ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی
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 های شغلیرشته های آموزشیدوره

 منشی -مسئول دفتر -رئیس دفتر

 «19کد »

 کارکنان دولت ج نظام آموزش/1/2موضوع بند 

 های ابالغ شدهایگزین دورههای بازنگری شده که جدوره»

 «گردد.می 05/06/86مورخ  76582/180۳بخشنامه شماره 

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

 معاون راهبردی منابع انسانی
 

 «های شغلی رئیس دفتر، مسئول دفتر، منشیرشته های آموزشیفهرست دوره»
 کد دوره میزان ساعت دوره عنوان پست زشیعنوان دوره آمو

 1/19 12 کلیه پستها آیین نگارش و مكاتبات اداری

 2/19 24 کلیه پستها مبانی مدیریت اسناد

 3/19 12 کلیه پستها گزارش نویسی در امور اداری

 4/19 12 کلیه پستها وظایف اداری و دفتری مسئول دفتر

 5/19 24 کلیه پستها داره امور دفتریآشنایی با اینترنت و کاربرد آن در ا

 6/19 12 کلیه پستها فن بیان و آئین سخنوری

 7/19 12 کلیه پستها های اداریخالصه سازی مكاتبات و نوشته

 8/19 12 کلیه پستها ارتباطات سازمانی

 9/19 8 کلیه پستها امور مالی مسئوالن دفاتر

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

 11/19 8 کلیه پستها هاخصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئوالن دفاتر و منشی

 12/19 12 کلیه پستها سیستم دبیرخانه و بایگانی مكانیزه )اتوماسیون اداری(

 13/19 8 کلیه پستها آشنایی با تشكیالت دولت جمهوری اسالمی ایران

    

 14/19 12 ستهاکلیه پ اصول و مبانی مدیریت و سازمان
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 1/19کد دوره:  عنوان دوره: آئین نگارش و مكاتبات اداری

های انواع و ارکان نامه -رود پس از پایان دوره بتوانند: اهمیت و نقش مكاتبات اداری در سازمان را توضیح دهنداز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 مختلف اداری را تهیه نمایند.های اداری را نام ببرند و با توجه به آنها نامه

 سر فصلهای آموزشی:

ضوابط مورد  -های اداریاندازه و ابعاد نامه -های اداریاجزاء و ارکان نامه -های اداری و مشخصات آنهاانواع نامه -اهمیت و نقش مكاتبات اداری

های اداری: )بخشنامه، صورت جلسه، سایر نوشته -هاذاری نامهثبت، ضبط و شماره گ -های اداریمراحل تهیه نامه -استفاده در تنظیم عنوان نامه

 هایویژگی -های نوشتن، تعریف نوشته، ساختمان نوشته، ساخت جمله، مراحل ساخت جمله، شكل نوشته(آئین نگارش )شیوه -دستورالعمل و ...(

 قی نوشته، نتیجه گیری و جمع بندی(یک نوشته خوب: )مشخص بودن هدف، قاطعیت، روان و قابل درک بودن، تقسیم بندی منط

 کار عملی -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 2/19کد دوره:  عنوان دوره:  مبانی مدیریت اسناد

حفظ و ها و اسناد و مدارک اداری را با استفاده از نرم افزارهای بایگانی رود پس از پایان دوره بتوانند: انواع نامهاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 نگهداری نمایند.

 سر فصلهای آموزشی:

 گردش اسناد و مكاتبات اداری -1

ریف سند از تعاریف و مفاهیم: )مدیریت اسناد، سند، ارکان اسناد، ارزش اسناد، فلسفه سندنویسی، انواع سند، تعریف سند از نظر اداری و بایگانی، تع

 اسناد ملی ایران، نامه اداری، یادداشت اداری، انواع نامه اداری، جایگاه سازمانی دبیرخانه( نظر حقوقی و قضایی، تعریف سند از نظر قانونی سازمان

 کار یهاروششرح  -2

تفكیک و  -دفتر بازرسی )اندکس دبیرخانه( -های وارده(های وارده: )دریافت نامه، ارجاع نامه، ثبت نامهنامه -نظام متمرکز و غیرمتمرکز دبیرخانه -

 پیگیری مكاتبات -های صادرهنامه -اهتوزیع نامه

 نحوه کدگذاری واحدها، موارد استفاده از کد واحدها -

 بایگانی مكاتبات اداری -3

 بایگانی )تعریف بایگانی، تعریف پرونده و غیره( -

 اداره امور بایگانی )نظام متمرکز بایگانی، نظام غیرمتمرکز بایگانی، نظام پراکنده( -

 های اسمی، نظام موضوعی، جغرافیایی، تاریخی و غیره(گانی )تنظیم پروندهبای یهاروشاصول  -4

 حفاظت اسناد و مدارک -5

 اصول بایگانی اسناد و مدارک فنی -6

 بایگانی عكس، فیلم و اسالید -7

 بایگانی جزوه، کاتالوگ و بروشور  -8

 هابایگانی نقشه -9

 کدبایگانی را هایدستورالعملقوانین و مقررات و  -10

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 4/19کد دوره:  عنوان دوره: وظایف اداری و دفتری مسئول دفتر

 شوند.فراگیران در پایان دوره آموزشی با وظایف اداری و دفتری مسئول دفتر آشنا میهدف دوره: 

 سر فصلهای آموزشی:

 نقش مسئول دفتر در بهبود امور سازمان -

 ر دفتری و بایگانی مكاتباتوظایف مربوط به امو -

 تنظیم کارتابل مدیر )انواع کارتابل، شیوه تهیه و تنظیم کارتابل( -

 های مأموریت مدیرتنظیم برنامه -

 پیش بینی لوازم اداری حوزه مدیریت -

 اطالع رسانی وقایع مهم روزانه به مدیر )اخبار داخل و خارج از سازمان( -

 ها(تنظیم پرونده یهاروشواع آن، ها )پرونده و انتنظیم پرونده -

 اداره امور دفتری( یهاروشاداره امور دفتر و کارکنان )انواع  -

 هماهنگی و تنظیم جلسات اداری و مالقاتهای مدیر -

 )تعریف جلسه، کنفرانس، کنگره، سمینار، کمیته، مناظره، میزگرد و غیره(

 صورت جلسه و نحوه تنظیم آن -

 ارتباط تلفنی پاسخگویی و برقراری -

 ، تفكر، ابتكار و خالقیت در حوزه مدیریتگیریتصمیمتوانایی  -

 راهنمایی مراجعین و ارباب رجوع -

 تنظیم و تدوین برنامه کار مدیر -

 مشكالت رفتاری حاصل از انجام وظایف شغلی مسئوالن دفاتر-

 های آن(ی و نشانه)خستگی روانی، ضعف روحیه، استرس شغلی، تنبلی روانی، وارفتگی، افسردگ

 نحوه برخورد با مشكالت رفتاری  -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 5/19کد دوره:  دفتری امور اداره در آن کاربرد و اینترنت با آشناییعنوان دوره: 

 .نمایند استفاده حولهم امور انجام در آن قابلیتهای و اینترنت از :بتوانند دوره پایان از پس میرود انتظار فراگیران ازهدف دوره: 

 گرفتن کمک-  internet شبكه با کار نیاز مورد افزارهای نرم و افزارها سخت با آشنایی نوارها، چیست؟ اینترنت :آموزشی فصلهای سر

(help )در موجود سرویسهای -وب صفحات کردن جستجو internet (الكترونیكی پست تشریح)- مرورگر هایپست مفهوم با آشنایی 

(Browser) در جستجوی موتورهای شناخت و جستجو موتور مفهوم با آشنایی internet  - تنظیم و اینترنت با ارتباط نحوه- internet 

explorer (Option) طریق از اینترنت سرویسهای به دسترسی -اینترنت از استفاده قابلیتهای -اینترنت به اتصال هایراه E-mail- mail اینترنتی 

 -اینترنت معایب -ایمیلها و ویروسها-کامپیوتری ویروسهای -جستجوگر کردن اختصاصی -پیامها کردن دریافت و کردن پست -خبری هایگروه و

 ) تلفنی منشی Outlaik Express - با آشنایی -اینترنت طریق از نظر مورد موضوعی کتب و مقاالت -علمی مفاهیم جستجوی مراحل

Atuomachine )  تلفنی تماس و( Pc2phone ) 

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

  

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 6/19کد دوره:  عنوان دوره: فن بیان و آئین سخنوری

 رود پس از پایان دوره بتوانند، به زبان فصیح و بلیغ صحبت کنند.از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 سر فصلهای آموزشی:

 -1مراحل آفرینش سخن ) -ت و بالغت و نقش آن دو و سایر علوم ادبی در خطابهفصاح -تاریخچه سخنوری در ایران و جهان -تعاریف سخنوری

حسن مقطع و ...( عوامل  -6شعر و تأثیر سخن  -5اثبات هدف و پاسخ اشكاالت و پرسشهای مقدر  -4نقل وقایع و خاطرات  -3طرح مقصود  -2درآمد 

هری جسمانی با مفاد بیان، شخصیت خطیب، حافظه، روانشناس و سیاستمدار اصلی سخنوری )لحن، آهنگ، حرکت ظاهر هر سخنور، تطبیق حاالت ظا

  -بهطرز فكر و استعداد و دانش مستمعان اندیشیدن و آنان را جلب کردن( -و موقع شناس بودن

  -انواع سخن: )دو نفری، خصوصی، رسمی، مناظره، میزگرد، انجمن(

 -چگونه باید گفت( -3به چه ترتیب باید گفت             -2چه باید گفت   -1حل سه گانه سخن: )مرا -انواع گفتار: )اقتصادی، اجتماعی، ادبی، علمی(

 هایی برای خوب گفتنشیوه

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 7/19کد دوره:  خالصه سازی مكاتبات و نوشته های اداریعنوان دوره: 

 بتوانند: مكاتبات و گزارشهای مختلف اداری را با توجه به مراحل و اصول خالصه نویسی خالصه نمایند.رود پس از پایان دوره از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 سر فصلهای آموزشی:

انواع تلخیص : )تفصیلی، ارجاعی، آزاد، موضوعی، علمی،  -عوامل مؤثر در تهیه و پدیدآوردن خالصه -فایده و هدف تلخیص -مفاهیم و تعاریف

  -رستی، تلفیقی(نموداری و جدولی، فه

اصول کلی خالصه سازی برجسته نمودن هدف یا موضوع،  -مراحل تلخیص: )شناسایی و تلخیص، مطالعه و یادداشت برداری، آماده سازی خالصه(

  -رعایت اصل جامعیت و کمال خالصه، استفاده از نگارش ویژه، رعایت ایجاز و اختصار، درجه بندی(

 ی پیش نویس، ویرایش و پردازش، بازنویسی و ارائه(.مراحل نگارش: )مقدماتی، وارس -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 8/19کد دوره:  ارتباط سازمانیعنوان دوره: 

و  هاسازمان، الگوها و راهكارهای برقراری ارتباط، با دیگر هاروشرود پس از پایان دوره بتوانند: با فراگیران از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 باب رجوع ارتباط کارآمد و مؤثری داشته باشند.ار

 سر فصلهای آموزشی:

 های ارتباطات، انواع ارتباطاتتعریف ارتباطات، فرایند ارتباطات، نظریه -

 ، الگوها و تجهیزات تسهیل کننده در فرآیند ارتباطاتهاروشکارکردهای ارتباطات،  -

 راهكارهای برقراری ارتباط با مردم -

 هاسازمانی ارتباط با سایر راهكارها -

 عوامل مؤثر در برقراری ارتباط )ادراک و دقت، گسترش روابط، تفاهم با دیگران، گوش دادن و همدلی، همكاری( -

 روابط داخلی، روابط با کارمند -

 برقراری ارتباط مؤثر در سازمان هایمهارت -

 چهارگانه ارتباطات هایمهارت -

 انواع ارتباط میان فردی -

 نقش کارکنان دولت در برقراری ارتباط با ارباب رجوع -

 چگونه با افراد طبق خصوصیات آنها ارتباط ایجاد کنیم. -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 9/19کد دوره:  امور مالی مسئوالن دفاترعنوان دوره: 

 مربوط به دفتر را انجام دهند.رود پس از پایان دوره بتوانند، امور مالی از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 سر فصلهای آموزشی:

 کلیاتی درباره حسابداری -

 اسناد مالی در دفتر -

 لیست حقوق -

 لیست اضافه کاری -

 حساب تنخواه گردان -

 های مالیپرونده -

 محاسباتی مالی یهاروش -

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 11/19کد دوره:  ن دفاترخصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئوالعنوان دوره: 

 مسئول دفتر کسب نمایند. هایویژگیرود: با خصوصیات رفتار سالم آشنا شوند. اطالعات الزم را درباره از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 سر فصلهای آموزشی:

 خودپذیری اجتماعی و بلوغ عاطفی -                     مشخصات شخصیت و رفتار سالم -

 حافظه، حضور ذهن و دقت -                                       رداری از هوشبرخو -

 هنر تندخوانی -            های الزم در مورد تقویت حافظهتوصیه -

 مطالعه )مطالعه اجنالی، روش سریع خوانی، روش عبارت خوانی( یهاروش -

 داشتن اعتماد به نفس -

 مسئولیت در کار رازداری، وظیفه شناسی و احساس -

 ها در زمانوقت شناسی و انضباط، تعیین الویت -

 گیریتصمیماستفاده از تنظیم وقت در  -

 10/19کد دوره:  قوانین و مقررات استخدامیعنوان دوره: 

 مأموریت و ...( را بیان نمایند.رود پس از پایان دوره بتوانند قوانین و مقررات مربوط به استخدام )انتصاب، از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 سر فصلهای آموزشی:

 مفاهیم استخدام، انتصاب، ترفیعات، مأموریت، انتقال، ابالغ و شرایط و ضوابط هر یک -

 مرتبط هایدستورالعملانواع مأموریت و  -

 های مرتبطانواع مرخصی و آیین نامه -

 دولتی یهاشرکتمقررات استخدام  -

 های اجرایی مربوط به ایثارگرانا و آیین نامههقوانین، بخشنامه -

 رفاهی هاطرحمزایا و  -

  آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 12/19کد دوره:  سیستم دبیرخانه و بایگانی مكانیزه )اتوماسیون اداری( عنوان دوره:

 های اداری استفاده نمایند.رود پس از پایان دوره بتوانند: از سیستم اتوماسیون اداری جهت مكاتبات و گردش نامهاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 سر فصلهای آموزشی:

ا اصول کار سیستم اتوماسیون اداری : )ثبت آشنایی ب -امكانات و نرم افزارهای دبیرخانه و بایگانی -کاربرد سیستم اتوماسیون اداری -تعریف سیستم

های وارده و صادره، گردش مكاتبات بصورت مكانیزه، پیگیری مكاتبات و تهیه گزارشات برای کنترل، عملیات دبیرخانه، دسترسی اطالعات کلیدی نامه

 یزه، بازرسی فنی و پیگیری حمل کاال و غیره(به سوابق مكاتبات بصورت مكانیزه، ردیابی و پیگیری و کنترل مكاتبات و دستورات بصورت مكان

 بحث آزاد در مورد مشكالت سیستم -

 کار عملی -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 13/19کد دوره:  آشنایی با تشكیالت دولت جمهوری اسالمی ایرانعنوان دوره: 

 ها آشنا شوند. و وزارتخانه هاسازمانای از ن و وظایف پارهرود: با تشكیالت دولت جمهوری اسالمی ایرااز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 سر فصلهای آموزشی:

 آشنایی با امر قانون گذاری )قوه مقننه( -

 دیوان محاسبات )تشكیالت و وظایف( -

 شورای نگهبان -

 دیوان عدالت اداری -

 قوه قضائیه -

 وزارت دادگستری -

 دیوان عالی کشور -

 آشنایی با قوه مجریه -

 نهاد ریاست جمهوری )تشكیالت و وظایف( -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 14/19کد دوره:  اصول و مبانی مدیریت و سازمانعنوان دوره: 

ی و نمودارهای سازمان هاسازمانرود در پایان دوره آموزشی با اصول مدیریت و وظایف و مسئولیتهای مدیر و انواع از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 آشنا شوند.

 سر فصلهای آموزشی:

 ، سلسله مراتب اداری و غیره(تعاریف و مفاهیم )مدیریت، سازمان، اداره، دفتر، اختیار، تفویض اختیار -

 ریزیبرنامهوظایف مدیر در ارتباط با  -

 وظایف مدیر در سازماندهی -

 وظایف مدیر در کنترل و نظارت -

 در نقش رهبریوظایف مدیر  -

 سازماندهی و انواع آن -

 صف و ستاد و وظایف هریک -

 سازمان رسمی و غیر رسمی، نمودار سازمانی -

 ساختار سازمانی -

 تعریف شرکت، انواع شرکت  -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

وزشیمشخصات دوره آم  

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 رشته شغلی ی آموزشیهادوره

 مسئول خدمات اداری
 «20کد »

 کارکنان دولت ج نظام آموزش/1/2 موضوع بند
ی ابالغ شده بخشنامه هادورهی بازنگری شده که جایگزین هادوره»

 «گرددمی 5/6/86مورخ  76582/180۳شماره 
 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

 معاون راهبردی منابع انسانی

 

 «رشته شغلی مسئول خدمات اداری ی آموزشیهادورهفهرست »
 کد دوره میزان ساعت دوره عنوان پست عنوان دوره

 1/20 12 کلیه پستها سیستم دبیرخانه و بایگانی مكانیزه )اتوماسیون اداری(

 2/20 30 کلیه پستها کاربرد آمار در امور اداری

 3/20 12 کلیه پستها ات و نوشته های اداریخالصه سازی مكاتب

 4/20 12 کلیه پستها قوانین و مقررات اداری و استخدامی

 5/20 24 کلیه پستها مبانی مدیریت اسناد

 6/20 8 کلیه پستها مدیریت جلسات اداری

 7/20 12 کلیه پستها امور نقلیه

 8/20 12 کلیه پستها گزارش نویسی در اموار اداری

 9/20 8 کلیه پستها رکنان و شرایط فیزیكی محیط کاررفاه کا

 10/20 12 کلیه پستها ارتباطات سازمانی

 11/20 12 کلیه پستها قانون کار و تأمین اجتماعی

 12/20 8 کلیه پستها در محیط کار بهداشت عمومی

 13/20 12 کلیه پستها و کنترل امور خدمات ریزیبرنامه
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 1/20کد دوره:  سیستم دبیرخانه و بایگانی مكانیزه )اتوماسیون اداری( ان دوره: عنو

 فراگیران انتظار میرود پس از پایان دوره بتوانند؛ از سیستم اتوماسیون اداری جهت مكاتبات و گردش نامه های اداری استفاده نمایند. ازهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

ثبت  : )یادار ونیاتوماس ستمیبا اصول کار س ییآشنا -یگانیو با رخانهیدب یامكانات و نرم افزارها -یادار ونیاتوماس مستیس یکاربرد -ستمیس تعریف

 ،رخانهیدب اتیعمل ،کنترل یگزارشات برا هیمكاتبات و ته یریگیپ ،زهیگردش مكاتبات به صورت مكان ،وارده و صادره ینامه ها یدیاطالعات کل

حمل کاال  یریگیو پ یفن یبازرس ،زهیو کنترل مكاتبات و دستورات به صورت مكان یریگیو پ یابیرد ،زهیتبات به صورت مكانبه سوابق مكا یرسدست

 (رهیو غ

 ستمیآزاد در مورد مشكالت س بحث -

 یکار عمل  -

                                                                                    ساعت 12مدت زمان دوره: 

 2/20کد دوره:  کاربرد آمار در امور اداری عنوان دوره: 

ریزی آماری و کاربرد هریک را توضیح دهند و در برنامه هامقیاسفراگیران انتظار میرود پس از پایان دوره بتوانند: انواع نمودارها و  ازهدف دوره: 

 د.آماری استفاده نماین یهاروشنیروی انسانی از 

 آموزشی: هایسرفصل

انواع و ) :نمودار ها ،گرد کردن اعداد ،داده ها یجدول بندو  میتنظ : )یآمار یهاداده ،آن یو کاربردها یفیتوصو مشخصات آمار آمار  تعریف علم

 یهاشاخص ،کیهر  هایویژگیو  (یو نسبت یرتبه ا ،یفاصله ا ،یاسم)و انواع آن  مقیاس ،کیو کاربرد هر  اگمیز ،یفراوان عیتوز (،کی هرکاربرد 

 -هاآن ریتفس وهیاستاندارد و ش اریو انحراف مع انسیوار ،راتییتغ نیانگیم ،راتییدامنه تغ ،یپراکندگ یشاخص ها (،انهیم ،نما ،نیانگیم) یمرکز شیگرا

و  هیته ،آن یو منابع اطالعات یانسان یرویرآورد نب یهاروش ،یآمار پرسنل ،یانسان یروین ریزیبرنامهکاربرد آمار در  -یگشتاور همبستگی، همبستگی

و  هیو تجز بندیطبقه یهاروش ،مربوط به کارکنان یآمار یانواع نرم افزارها ،یمختلف امور ادار یاه نهیدر زم ازیمورد ن یگزارشات آمار میتنظ

 آمار کارکنان آوریجمع لیآمار کارکنان و وسا لیتحل

                                                                                    ساعت 30مدت زمان دوره: 

 3/20کد دوره:  خالصه سازی مكاتبات و نوشته های اداری عنوان دوره: 

 فراگیران انتظار میرود پس از پایان دوره بتوانند: ازهدف دوره: 

 ی اداری را توضیح دهند.و اصول خالصه سازی مكاتبات و نوشته ها هاروش -

 در صورت نیاز مكاتبات اداری را بنحو مطلوب خالصه نمایند. -

 آموزشی: هایسرفصل

 ،یعلم ،یموضوع ،آزاد ،یارجاع ،یلیتفص) صیانواع تلخ ،آوردن خالصه دیو پد هیعوامل موثر در ته ،صیو هدف تلخ دهیفا ،فیو تعار میمفاه

           یاصول کل (،خالصه یآماده ساز ،یبردار ادداشتیمطالعه و  ،صیو تلخ ییشناسا) :صیمراحل تلخ ، فهرستی، تلفیقی(،یو جدول ینمودار

 (،یدرجه بند ،و اختصار جازیا تیرعا ،ژهیاستفاده از نگارش و ،و کمال خالصه تیاصل جامع تیرعا ،ضوعمو یابرجسته نمودن هدف ) یسازخالصه

 (.و ارائه یبازرس ،و پردازش شیرایو ،سینو شیپ یوارس ،یمقدمات)مراحل نگارش 

 

                                                                                    ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 4/20کد دوره:  قوانین و مقررات اداری و استخدامی عنوان دوره: 

 ره با آخرین قوانین و مقررات مربوط به امور اداری و استخدامی کشور آشنا میشوند.فراگیران در پایان دوهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 (رهیابالغ و غ ،انتقال ،تیمأمور ،انتصاب ،استخدام )میو مفاه فیتعار -

 با انواع استخدام و مقررات مرتبط با آن ییآشنا -

 یدولت یهاشرکتاستخدام  مقررات -

 مرتبط با آن ینامه ها نییو آ یمرخص انواع -

 احراز انتصاب ضوابط انتقال طیشرا -

 (ییاجرا ینامه ها نییبخشنامه ها و آ ،نیقوان) ثارگرانیا -

 یخدمات کشور تیریو مقررات استخدام در قانون مد نیبا قوان ییآشنا -

                                                                                    ساعت 12مدت زمان دوره: 

 5/20کد دوره:  مبانی مدیریت اسناد عنوان دوره: 

 یگانیبا یرا با استفاده نرم افزارها یبتوانند انواع نامه ها و اسناد و مدارک ادار یدوره آموزش انیپس از پا رودمیانتظار  رانیاز فراگهدف دوره: 

 .ندینما یو نگهدارحفظ 

 آموزشی: هایسرفصل

 یگردش اسناد و مكاتبات ادار-1

سند از  افتیدر ،یگانیو با یسند از نظر ادار فیانواع سند تعر ،یسیسند نو فلسفه ،ارزش اسناد ،ارکان سند ،سند ،اسناد تیریمد) :میو مفاه فیتعار

 (رخانهیدب یسازمان گاهیجا ،یانواع نامه ادار ،یادار ادداشتی ،ینامه ادار ،رانیا یملاز نظر قانون سازمان اسناد  سند فیتعر ،ییو قضا ینظر حقوق

 کار یهاروش شرح -2

و  کیتفك -(رخانهیاندکس دب) یدفتر بازرس (،وارده یثبت نامه ها ،ارجاع نامه ه،نام افتیدر) :وارده ینامه ها -رخانهیدب رمتمرکزیمتمرکز و غ نظام -

 مكاتبات یریگیپ -صادره یها نامه -نامه ها عیتوز

 موارد استفاده از کد واحدها ،واحدها یکدگذار نحوه -

 یمكاتبات ادار یگانیبا -3

 (رهیپرونده و غ فیتعر ،یگانیبا فیتعر) یگانیبا

 (نظام پراکنده ،یگانیمتمرکز با رینظام غ ،یگانینظام متمرکز با) یگانیامور با اداره

 (رهیو غ یخیتار ی،یایجغراف ،ینظام موضوع ،یاسم یپرونده ها میتنظ) یگانیبا یهاروش اصول -4

          کاتالوگ و بروشور ،جزوه یگانیبا -8   دیو اسال لمیف ،عكس یگانیبا -7   یاسناد و مدارک فن یگانیاصول با -6 اسناد و مدارک  حفاظت -5

 راکد یگانیبا هایدستورالعملو مقررات و  نیقوان -10 نقشه ها یگانیبا -9

                                                                                    ساعت24مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 6/20کد دوره:  مدیریت جلسات اداری عنوان دوره: 

 لسات و عوامل مؤثر بر جلسات را بیان نمایند و جلسات را مدیریت نماید.: ساختار کلی جبتوانند  یدوره آموزش انیپس از پا رودمیانتظار  رانیاز فراگهدف دوره: 
 آموزشی: هایسرفصل

 کیو اهداف هر یابیجلسه ارز یرسانو اطالع یریجلسه گزارش گ گیریتصمیمانواع جلسه جلسه حل مسئله جلسه   -       مقدمه  -

 جلسات یکل ساختار -

 جلسات لیموثر در تشك عوامل -

 جلسه یراهبر و مجر یها یژگیو -

 جلسات ریزیبرنامه نحوه -

 اداره جلسات نحوه -

 در جلسات گیریتصمیم یچگونگ -

 و مشكالت جلسه موانع -

 جلسات یموثر در اثربخش عوامل -

                                                                                    ساعت 8مدت زمان دوره: 

 7/20کد دوره:  امور نقلیه عنوان دوره: 

و واحد  ریزیبرنامهشوند و نحوه  یشوند و م یآشنا م هیمرتبط با نقل هایدستورالعملبا بخشنامه ها و  یدوره آموزش انیدر پا رانیفراگهدف دوره: 
 .رندیگیرا فرا م هیامور نقل

 آموزشی: هایسرفصل
 در سازمان هیو نقل یت عمومواحد خدما گاهیجا -

 هیواحد نقل ازیمورد ن یروهاین -

 هیمرتبط با امور نقل هایدستورالعملها و  بخشنامه -

 هیگردش اطالعات در واحد امور نقل نحوه -

 هیو نقل یمورد استفاده در واحد خدمات عموم یها فرم -

 واحد ها یازهاین افتیدر ندیفرا -

 ازهاین یبند دسته -

 خودروها عیبرنامه استقرار و توز نیو تدو هیته ندیفرا -

 برنامه استفاده از خودروها هیته اصول -

 پرونده خودرو ها لیتشك نحوه -

 پرونده ها نگیکد ستمیو س بندیطبقه اصول -

 خودرو ها مهیب نهیدر زم یسازمان یو بخشنامه ها دستورالعملها -

 مربوطه یدرو و تعرفه هاخو مهیب انواع -

 تیمربوط به حوزه مسئول یو حفاظت یمنیا مقررات -

                                                                                    ساعت 12مدت زمان دوره: 

 8/20کد دوره:  گزارش نویسی در امور اداری عنوان دوره: 

 یادار یگزارش ها نیو تدو هیته یهاروشبا اصول و  رانیفراگ آشنا ساختن هدف دوره: 

 دگاهیانواع گزارش از د -کاربرد دگاهیانواع گزارش از د -کاربرد گزارش -یسیو اصطالحات گزارش نو فیتعار آموزشی: هایسرفصل

و  هیتجز ،اطالعات میتنظ ،اطالعات یگردآور)گزارش  میمراحل تنظ -هر کدام  ییارکان گزارش و کارا -مختلف گزارش یشكلها -یمحتو

 یطراح -آن در نگارش تیو اهم ینشانه گذار -نگارششیوه  -در گزارش یریگجهینت -یینها لیتكم سینو شیکنترل پ ،نوشتن گزارش ،لیتحل

گزارش  کی یها یژگیو -یسیاصول گزارش نو -یسیاطالعات در گزارش نو یگردآور یهاروش -(یو فن یاجتماع ،یگزارش ادار )گزارش

 خوب

                                                                                    ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 9/20کد دوره:  رفاه کارکنان و شرایط فیزیكی محیط کار عنوان دوره: 

 آنان ییکارا شیجهت افزا کارکنان در محل کار یرفاه لیوسا نیکسب دانش به منظور تأم هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 یرفاه هایبرنامهو  یو خدمات پرسنل ایمزا 

 کارکنان انتیو ارزش حس ص تیاهم 

 یمنیبهداشت ا هایبرنامه 

 یو مسائل رفاه یخدمات کشور تیریمد قانون 

 کار طیمح یكیزیف طیتوجه به شرا تیو اهم ضرورت 

 کار طیمح  طیوق و دستمزد با شراحق ارتباط 

 و ازیضوابط مربوط به نحوه محاسبه جا و مكان مورد ن ،کار یفضا زاتیو تجه لیوسا ،و مكان جا... 

 نور و زنندگیانعكاس و  ،نور تعبیه یهاروش ،انواع نور ،نور ... 

 به هوا ازین زانیم، کار طیدرجه حرارت مناسب در مح ،هیتهو 

 کار طیمخاطرات در مح ،صدا کنترل سر و ،و صدا سر 

                                                                                    ساعت 8مدت زمان دوره: 

 10/20کد دوره:  ارتباط سازمانی عنوان دوره: 

 گریبا د ،ارتباط یبرقرار یالگوها و راهكارها ،روش ها یریاگبا فر :بتوانند یدوره آموزش انیپس از پا رودمیانتظار  رانیفراگ ازهدف دوره: 
 داشته باشند. یارتباط کارآمد و موثر رجوع و ارباب هاسازمان

 آموزشی: هایسرفصل
 انواع ارتباطات ،ارتباطات یها هینظر ،ارتباطات ندیفرا ،ارتباطات فیتعر 

 ارتباطات ندیآکننده در فر لیتسه زاتیو تجه هاروش ،ارتباطات یکارکردها 

 ارتباط با مردم یبرقرار یها راهكار 

 هاسازمان ریارتباط با سا یراهكارها 

 (یهمكار ،یگوش دادن و همدل ،گرانیهم با دتفا ،گسترش روابط قت،ادراک و د ) ارتباط یموثر در برقرار عوامل 

 روابط با کارمند ،یداخل روابط 

 در سازمانارتباط موثر  یبرقرار یها مهارت 

 چهارگانه ارتباطات یها مهارت 

 یفرد انیارتباط م انواع 

 ارتباط با ارباب رجوع یکارکنان دولت در برقرار نقش 

 میکن جادیآنها ارتباط ا اتیبا افراد طبق خصوص چگونه 

                                                                                    ساعت 12مدت زمان دوره: 

 11/20کد دوره:  قانون کار و تأمین اجتماعی عنوان دوره: 

 شوند.یامور کارکنان آشنا م نهیجهت انجام ب یاجتماع نیو مقررات حاکم بر قانون کار و تام نیبا قوان یدر طول دوره آموزش رانیفراگهدف دوره: 

مقررات  ،آموزش و اشتغالکار،قرارداد  تعلیق ،انعقاد آن یاساس طیقرارداد و شرا ،قانون کار نیمشمول ی،اصول و مبان ،فیراتع آموزشی: هایسرفصل

حق  ،مراجع حل اختالف ،کارگران یخدمات رفاه ،کار یدسته جمع یمانهایمذاکرات و پ یی،و کارفرما یکارگر یهاتشكل ،خاتمه قرارداد کار ،انضباط کار

قانون  نیمشمول ،مقررات متفرقه ،رهیساعات کار و غ ،کار عالیشورای ،و مجازات میجراکار،  عالیشورای ،تیمأمور ،االنهس اداشو پ یدیع ،و مزد یالسع

و  یجزئ ی،از کار افتادن اعم از کل یاجتماع نیدر قانون تام یبازنشستگ طیشرا ،سهم مستخدم سهم کارفرما مهیبرداشت حق ب زانیموارد م ی،اجتماع نیتام

و  یاجتماع نیتام مهیب یهاصندوق ی،اجتماع نیدرمان و غرامت دستمزد در قانون تام ی،و از کار افتادگ یحقوق بازنشستگ نیینحوه تع ،ضوقص عغرامت ن

 کارکنان مهیمرتبط با ب یو مقررات جار نیقوان گرید -یكاریبمهیب -(رهیضوابط و مقررات موجود و غ ،و اداره آن لیتشك یچگونگ )رفاه

                                                                                    ساعت 12مان دوره: مدت ز

 مشخصات دوره آموزشی

ه آموزشیمشخصات دور  

 مشخصات دوره آموزشی
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 12/20کد دوره:  در محیط کار بهداشت عمومی عنوان دوره: 

 حیاز آنها را تشر یریشگیپ یهاروشو  انیرا ب یو صنعت یتوانند مسائل مربوط به بهداشت عموم یم یدوره آموزش انیدر پا رانیفراگهدف دوره: 

 .ندینما

 آموزشی: هایسرفصل

آب و  ،کار طیبهداشت مح ،بهداشت رستوران ها ،یدمیاپ ،بهداشت و انواع آن ،طیو بهداشت مح یبهداشت فرد فیتعر ،یماریو ب یسالمت فیتعر

 گریکار و د طیدر مح یدوره ا ناتیمعا ،یشغل یها یماریاز ابتال به ب یریشگیپ یشغل یهایماریو ب از کار یناش یهایماریب ییشناسا تیاهم ،فاضالب

 مسائل مرتبط گریکار و د تیماه شیدایبه پ ربوطمسائل م

                                                                                    ساعت 8مدت زمان دوره: 

 13/20کد دوره:  ریزی و کنترل امور خدماتبرنامه ن دوره: عنوا

 .رندیگ یو فرا م یو کنترل امور خدمات ادار ریزیبرنامهاصول  یدوره آموزش انیدر پا رانیفراگهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 بر:و کنترل  ریزیبرنامهاصول 

 آن یسازسالن اجتماعات و آماده -

 امور رستوران -

 سبز یو فضا یباغبانامور  -

 امور نظافت -

 امور آبدارخانه -

 فاتیو تشر ییرایپذ -

 ریامور چاپ و تكث -

 یسینونیامور ماش -

 امور مرتبط ریسا -

                                                                                    ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 رشته شغلی مدیر اداری و مالی یهای آموزشدوره
 «21کد »

 کارکنان دولت ج نظام آموزش/1/2موضوع بند 
 76582/180۳های ابالغ شده بخشنامه شماره های بازنگری شده که جایگزین دورهدوره»

 «گردد.می 05/06/1۳86مورخ 
 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

 معاون راهبردی منابع انسانی 
 «و رشته شغلی مدیر اداری و مالی های آموزشیفهرست دوره»

کد  میزان ساعت دوره عنوان پست عنوان دوره آموزشی

 دوره

 1/21 12 کلیه پستها ی(سیستم دبیرخانه و بایگانی مكانیزه )اتوماسیون ادار

 2/21 30 کلیه پستها کاربرد آمار در امور اداری

 3/21 12 کلیه پستها قوانین و مقررات اداری و استخدامی

 4/21 12 کلیه پستها عملیاتی ریزیبودجه

 5/21 6 کلیه پستها مدیریت جلسات اداری

 6/21 12 کلیه پستها امور نقلیه

 7/21 12 کلیه پستها گزارش نویسی در امور اداری

 8/21 8 کلیه پستها کارکنان عملكرد ارزشیابی

 9/21 8 کلیه پستها رفاه کارکنان و شرایط فیزیكی محیط کار

 10/21 16 کلیه پستها مستقیم هایمالیاتقانون 

 11/21 20 کلیه پستها اصول و مفاهیم سازماندهی

 12/12 12 کلیه پستها طات سازمانیارتبا

 13/12 24 کلیه پستها نیروی انسانی ریزیبرنامهاصول و مبانی 

 14/12 12 کلیه پستها آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

 15/12 8 کلیه پستها تنظیم قراردادها

 16/21 20 کلیه پستها مدیریت منابع انسانی )اداره امور کارکنان(

 17/21 32 کلیه پستها ( و کاربرد آن در امور مالیMISتی مدیریت )اطالعا یهاسیستم

 18/21 6 کلیه پستها نظارت مالی

 19/21 20 کلیه پستها آشنایی با قانون محاسبات عمومی

 20/21 20 کلیه پستها ادارینظامنظارت و کنترل در 

 21/21 12 کلیه پستها در امور اداری گیریتصمیمنظام 

 22/21 16 کلیه پستها حسابداری پروژه

 23/21 12 کلیه پستها محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

 24/21 8 کلیه پستها (1و پیش بینی ) ریزیبرنامه، ریزیبودجهتلفیق 

 25/21 8 کلیه پستها (2و پیش بینی شناور ) ریزیبودجه

 26/21 16 یه پستهاکل (3حسابداری مدیریت استراتژیک )

 27/21 8 کلیه پستها ریزیبودجهکاربرد اطالعات عملكردی در نظام 

 28/21 12 کلیه پستها آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن

 29/21 12 کلیه پستها آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور

 30/21 16 کلیه پستها قانون مالیات بر ارزش افزوده
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 1/21کد دوره:  عنوان دوره: سیستم دبیرخانه و بایگانی مكانیزه )اتوماسیون اداری(

 های اداری استفاده نمایند.رود پس از پایان دوره بتوانند؛ از سیستم اتوماسیون اداری جهت مكاتبات و گردش نامهاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

آشنایی با اصول کار سیستم اتوماسیون اداری: )ثبت  -امكانات و نرم افزارهای دبیرخانه و بایگانی -کاربرد سیستم اتوماسیون اداری -تعریف سیستم

های وارده و صادره، گردش مكاتبات بصورت مكانیزه، پیگیری مكاتبات و تهیه گزارشات برای کنترل، عملیات دبیرخانه، اطالعات کلیدی نامه

سوابق مكاتبات بصورت مكانیزه، ردیابی و پیگیری و کنترل مكاتبات و دستورات بصورت مكانیزه، بازرسی فنی و پیگیری حمل کاال و دسترسی به 

 غیره(

 بحث آزاد در مورد مشكالت سیستم -

 کار عملی -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 2/21کد دوره:  عنوان دوره: کاربرد آمار در امور اداری

 رود پس از پایان دوره بتوانند؛ راگیران انتظار میاز فهدف دوره: 

 آماری استفاده نمایند. یهاروشنیروی انسانی از  ریزیبرنامهآماری و کاربرد هریک را توضیح دهند و در  هامقیاسانواع نمودارها و 

 آموزشی: هایسرفصل

ها، گرد کردن اعداد، نمودارها: )انواع و ی: )تنظیم و جدول بندی دادهآمار هایتعریف علم آمار و مشخصات آمار توصیفی و کاربردهای آن، داده

های هر یک، شاخص هایویژگیای و نسبتی( و ای، رتبهکاربرد هر یک(، توزیع فراوانی، زیگما و کاربرد هر یک، مقیاس و انواع آن: )اسمی، فاصله

-نه تغییرات، میانگین تغییرات، واریانس، انحراف معیار استاندارد و شیوه تفسیر آنهاهای پراکندگی، دامگرایش مرکزی: )میانگین، نما، میانه(، شاخص

برآورد نیروی  یهاروشنیروی انسانی، عرضه و تقاضای نیروی انسانی، آمار پرسنلی،  ریزیبرنامهکاربرد آمار در  -همبستگی، همبستگی گشتاوری

های مختلف امور اداری، انواع نرم افزارهای آماری مربوط به کارکنان، آماری مورد نیاز در زمینه انسانی و منابع اطالعاتی آن، تهیه و تنظیم گزارشات

 آمار کارکنان آوریجمعو وسایل  هاروشو تجزیه و تحلیل آمار کارکنان،  بندیطبقه یهاروش

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 3/21 کد دوره: عنوان دوره: قوانین و مقررات اداری و استخدامی

ها  و همچنین با قوانین و مقررات ها و مقررات مربوط به آن، انواع مرخصیفراگیران در پایان دوره با مفاهیم استخدام و آیین نامههدف دوره: 
 شوند.مربوط به ایثارگران آشنا می

 آموزشی: هایسرفصل

 تعاریف و مفاهیم )استخدام، انتصاب، مأموریت، انتقال، ابالغ و غیره( -

 آشنایی با انواع استخدام و مقررات مرتبط با آن -

 دولتی یهاشرکتمقررات استخدام  -

 های مرتبط با آنانواع مرخصی و آیین نامه -

 شرایط احراز انتصاب، ضوابط انتقال -

 های اجرائی(ها و آیین نامهایثارگران )قوانین، بخشنامه -

 ت کشوریآشنایی با قوانین و مقررات استخدام در قانون مدیریت خدما -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 4/21کد دوره:  عملیاتی ریزیبودجهعنوان دوره: 

بر مبنای عملكرد در سازمان و دستگاه اجرایی،  ریزیبودجه، الزامات استقرار ریزیبودجهبا سیر تحول نظام  کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 

 یابی بر مبنای فعالیتودجه و فرآیندهای هزینههای مربوط به بچالش

 آموزشی: هایسرفصل

 در دنیا و ایران ریزیبودجهسر تحول نظام  .1

 عملیاتی ریزیبودجهدر نظام  ریزیبرنامهنظام  .2

 عملیاتی ریزیبودجهیابی در نظام ها و هزینهنظام تحلیل هزینه .3

 عملیاتی ریزیبودجهمدیریت عملكرد در نظام  .4

 از شكل سنتی به عملیاتی ریزیبودجهغییر نظام مدیریت ت .5

 عملیاتی ریزیبودجهنظام پاسخگوئی در نظام  .6

 عملیاتی ریزیبودجهنظام انگیزشی و اختیارات مدیران در نظام  .7

 عملیاتی ریزیبودجهاتوماسیون  .8

 عملیاتی در ایران ریزیبودجهروند حال و آینده  .9

 در ایرانعملیاتی  ریزیبودجهتشریح مدل جامع نظام  .10

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 5/21کد دوره:  عنوان دوره: مدیریت جلسات اداری

جلسات را بیان نمایند. جلسه را برگزار و  ریزیبرنامهرود پس از پایان دوره بتوانند: ساختار کلی جلسات و نحوه از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 مدیریت نماید.

 آموزشی: هایسرفصل

 مقدمه -

 ، جلسه گزارش گیری و اطالع رسانی، جلسه ارزیابی و اهداف هر یک(گیریتصمیمانوع جلسه )جلسه حل مسئله، جلسه  -

 ساختار کلی جلسات -

 عوامل مؤثر در تشكیل جلسات -

 راهبر و مجری جلسه هایویژگی -

 جلسات ریزیبرنامهنحوه  -

 نحوه اداره جلسات -

 ساتدر جل گیریتصمیمچگونگی  -

 موانع و مشكالت جلسه -

 عوامل مؤثر در اثر بخشی جلسات -

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی



 445 ■های آموزشی مشاغل عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 

 

 

 

 6/21کد دوره:  عنوان دوره: امور نقلیه

نقلیه را  بر واحد امور ریزیبرنامهشوند و نحوه مرتبط با نقلیه آشنا می هایدستورالعملها و فراگیران در پایان دوره آموزشی با بخشنامههدف دوره: 
 گیرند.فرا می

 آموزشی: هایسرفصل
 و نقلیه در سازمان جایگاه واحد خدمات عمومی -

 نیروهای مورد نیاز واحد نقلیه -

 مرتبط با امور نقلیه هایدستورالعملها و بخشنامه -

 نحوه گردش اطالعات در واحد امور نقلیه -

 و نقلیه ت عمومیمورد استفاده در واحد خدما هایفرم -

 فرآیند دریافت نیازهای واحدها -

 دسته بندی نیازها -

 فرآیند تهیه و تدوین برنامه استقرار و توزیع خودروها -

 اصول تهیه برنامه استفاده از خودروها -

 نحوه تشكیل پرونده خودروها -

 هاو سیستم کدینگ پرونده بندیطبقهاصول  -

 های سازمانی در زمینه بیمه خودروهابخشنامهدستورالعلها و  -

 های مربوطهانواع بیمه خودرو و تعرفه -

 مقررات ایمنی و حفاظتی مربوط به حوزه مسئولیت -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 7/21کد دوره:  عنوان دوره: گزارش نویسی در امور اداری

 تهیه و تدوین گزارشهای اداری یهاروشآشنا ساختن فراگیران با اصول و هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

های مختلف شكل -انواع گزارش از دیدگاه محتوی -انواع گزارش از دیدگاه کاربرد -کاربرد گزارش -تعاریف و اصطالحات گزارش نویسی

زیه و تحلیل، نوشتن گزارش، کنترل مراحل تنظیم گزارش: )گردآوری اطالعات، تنظیم اطالعات، تج -ارکان گزارش و کارآیی هر کدام -گزارش

طراحی گزارش: )گزارش اداری، اجتماعی -نشانه گذاری و اهمیت آن در نگارش -شیوه نگارش -نتیجه گیری در گزارش -پیش نویس، تكمیل نهایی

 یک گزارش خوب هایویژگی -اصول گزارش نویسی-گردآوری اطالعات در گزارش نویسی یهاروش -و فنی(

 ساعت 12ه: مدت زمان دور

 8/21کد دوره:  کارکنان عملكرد عنوان دوره: ارزشیابی

 هایویژگیکارکنان را  توضیح دهند. معیارها و  رود پس از پایان دوره بتوانند؛ اصول و مبانی علمی ارزشیابیاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 ارزشیابی را فراگیرند. کاربرد نتایج ارزشیابی را توضیح دهند. هایفرمنظام ارزشیابی کارکنان دولت را تشریح نمایند. نحوه تكمیل 

 آموزشی: هایسرفصل

ارزشیابی  یهاروش -بی کارکناناصول و مبانی علمی ارزشیا -تعریف ارزشیابی و ارزشیابی شایستگی کارکنان -کارکنان معنا و مفهوم ارزشیابی

 -نظام ارزشیابی هایویژگی -مبانی علمی و قانونی طراحی نظام ارزشیابی -طرح ارزشیابی کارکنان دولت -مالکها و معیارهای ارزشیابی -پرسنل

کاربرد نتایج  -ارزشیابی هایفرم -خطاهای رایج در ارزشیابی -ارزشیابی کارکنان یهاروش -منابع ارزشیابی کارکنان -معیارهای نظام ارزشیابی

 دیگر قوانین جاری مرتبط -چگونگی رسیدگی به شكایات ارزشیابی -ارزشیابی

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 9/21کد دوره:  عنوان دوره: رفاه کارکنان و شرایط فیزیكی محیط کار

 ت افزایش کارآیی آنانکسب دانش به منظور تأمین وسایل رفاهی کارکنان در محل کار جههدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 های رفاهیمزایا و خدمات پرسنلی و برنامه 

 اهمیت و ارزش حفظ صیانت کارکنان 

 های بهداشت ایمنیبرنامه 

 و مسائل رفاهی قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ضرورت و اهمیت توجه به شرایط فیزیكی محیط کار 

 و دستمزد با شرایط محیط کار ارتباط حقوق 

 ... جا و مكان، وسایل و تجهیزات فضای کار، ضوابط مربوط به نحوه محاسبه جا و مكان مورد نیاز و 

  ،تعبیه نور، انعكاس و زنندگی نور و ... یهاروشنور، انواع نور 

 تهویه، درجه حرارت مناسب در محیط کار، میزان نیاز به هوا 

 ا، مخاطرات در محیط کارسرو صدا، کنترل سر و صد 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 10/21کد دوره:  مستقیم هایمالیاتعنوان دوره: قانون 

 شوند.فراگیران در پایان دوره آموزشی با قوانین و مقررات مربوط به مالیاتها جهت تعیین حقوق و مزایا آشنا میهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

وظایف قانونی و مسئولیت  -مستقیم هایمالیاتطرز تشخیص و محاسبه  -مستقیم )به اختصار( هایمالیات، انواع مالیات و منابع تعریف مالیات، تاریخچه

و صاحبان مشاغل مكلف به نگهداری دفاتر  هاشرکتموارد تشخیص علی الراس در خصوص  -اشخاص حقیقی و حقوقی مكلف به پرداخت مالیات

نحوه تنظیم اظهارنامه  -مالیاتی و نحوه استفاده از آن( هایمعافیتمالیاتی )انواع  هایمعافیت -های قابل قبول و استهالکاتمقررات هزینه -قانونی

آثار قانونی عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر )جرائم  -مالیاتی هایمعافیتمالی و مواعد قانونی تسلیم آنها با رعایت  هایصورتمالیاتی و 

عوامل بروز  -نحوه استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای تشخیص مالیات -موارد و نكات مهم آئین نامه نگهداری دفاتر قانونی -محرومیتها( و

نحوه حل اختالف مالیاتی  -ترتیب حل اختالف بعد از تشخیص مالیات -جلوگیری از اختالفات قبل از تشخیص مالیات هایراه -اختالفات مالیاتی

 )شرح مراجع حل اختالف و اختیارات آنها و شرح حقوق قانونی مودیان در مراجع مذکور( 

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 11/21کد دوره:  عنوان دوره: اصول و مفاهیم سازماندهی

لف سازمانی را تشریح نمایند و آنها را رود پس از پایان دوره بتوانند: اصول سازمانهدی، ساختار و الگوهای مختفراگیران انتظار می ازهدف دوره: 

 در سازمان بكار گیرند.

 آموزشی: هایسرفصل

ن، مفهوم و ماهیت سازمان، پیوند سازمان و مدیریت، قلمرو سازمان در دنیای امروز، فلسفه وجودی و مشروعیت سازمان، مأموریت و رسالت سازما

رسمی و غیر رسمی،  یهاسازمانهر یک، نمودار سازمانی و چگونگی تنظیم آن،  هایگیویژطراحی سازمان چیست؟ تعریف سیستم، انواع سیستم  و 

صف و ستاد، سازمان و ارتباطات در سازمان، ساختار سازمانی، ابعاد ساختار سازمانی، انواع ساختار سازمانی )مبتنی بر وظیفه، مبتنی بر  یهاسازمان

 ینزبرگمحصول و غیره(، انواع ساختار سازمانی از نظر م

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

دوره آموزشی مشخصات  
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 12/21کد دوره:  عنوان دوره: ارتباطات سازمانی

، الگوها و راهكارهای برقراری ارتباط، با دیگر هاروشرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: با فراگیری از فراگیران انتظار میهدف دوره: 
 داشته باشند.و ارباب رجوع ارتباط کارآمد و مؤثری  هاسازمان

 آموزشی: هایسرفصل

 های ارتباطات، انواع ارتباطاتتعریف ارتباطات، فرایند ارتباطات، نظریه -

 ، الگوها و تجهیزات تسهیل کننده در فرآیند ارتباطاتهاروشکارکردهای ارتباطات،  -

 راهكارهای برقراری ارتباط با ارباب رجوع -

 هاسازمانراهكارهای ارتباط با سایر  -

 مؤثر در برقراری ارتباط )ادراک و دقت، گسترش روابط، تفاهم با دیگران، گوش دادن و همدلی، همكاری(عوامل  -

 روابط داخلی، روابط با کارمند -

 برقراری ارتباط مؤثر در سازمان هایمهارت -

 چهارگانه ارتباطات هایمهارت -

 انواع ارتباط میان فردی -

 رجوع نقش کارکنان دولت در برقراری ارتباط با ارباب -

 چگونه با افراد طبق خصوصیات آنها ارتباط ایجاد کنیم. -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 13/21کد دوره:  نیروی انسانی ریزیبرنامهعنوان دوره: اصول و مبانی 

 رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 نیروی انسانی در سازمان را توضیح دهند. ریزینامهبراهمیت، جایگاه و فرآیند مدیریت و  -

 تأمین نیرو از داخل و خارج سازمان را تشریح نمایند.  یهاروش -

ریزی نیروی انسانی در فرآیند مدیریت و برنامه -ریزی نیروی انسانی شناساییاهمیت برنامه -ریزی انسانیتعاریف برنامه آموزشی: هایسرفصل

حالتهای  -ریزی نیروی انسانی در مدیریت منابع انسانیجایگاه برنامه -نگرش تاکتیكی و عملیاتی و استراتژیک به منابع انسانی -مدیریت منابع انسانی

مازاد نیروی انسانی )محدودیت در استخدام، کاهش  -تعادل عرضه و تقاضا -ناشی از مقایسه نیروی انسانی موجود و پیش بینی نیاز به نیروی انسانی

های کارمندیابی )عقد جایگزین -کمبود نیروی انسانی -مرخصی بدون حقوق، اخراج، به کارگمارد بیرون...( -ار، بازنشستگی زودرسساعت ک

ابع و من -، تواناسازی کارکنان و ...(آوریبه کارگیری فن -دیگر یهاسازمانقرارداد، کارکنان موقت، کارکنان پاره وقت، استفاده از کارکنان 

تأمین نیرو  یهاروشمنابع و  -قابل استفاده، مراجعه کنندگان، انتقال و ارتقاء( هایمهارتتأمین نیرو از داخل )کارکنان موجود، موجودی  یهاروش

 ، مراجعه مستقیم داوطلبان استخدام(.هادانشگاهاز خارج )آگهی استخدامی، دفاتر کاریابی، 

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 14/21کد دوره:  ن دوره: آشنایی با نظام حقوق و دستمزدعنوا

 رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 های اجرایی نظام حقوق و دستمزد آشنا شوند و آنها را در تعیین حقوق و مزایای کارکنان بكار گیرند.با قوانین و آئین نامه

 آموزشی: هایسرفصل

 فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 15/21کد دوره:  عنوان دوره: تنظیم قراردادها

ا تهیه و تنظیم رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: انواع قراردادهای داخلی را با توجه به شرایط و متون آنهاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 
 نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل

 شناخت مفاهیم و تعاریف کلی قراردادها و آشنایی با قرارداد از نظر حقوقی و عرفی -

 ضوابط الزم الرعایه در تنظیم قراردادها -

 قرارداد در قانون مدنی -

 شرایط اساسی برای صحت قراردادها -

 طرفین قرارداد -

 مدیریت و غیره قراردادهای خرید، حمل و نقل، پیمان -

 نحوه عقد و مبادله قرارداد، نحوه صدور الحاقیه و اصالحیه -

 شرایط اساسی برای صحت قراردادها -

 شكل اسناد و مدارک قرارداد به انضمام نمونه قرارداد -

 مبلغ، مدت و موضوع قرارداد -

 بیمه و ضمانت در قرارداد -

 حوادث قهری و غیر مترقبه در قراردادها -

 آثار قراردادها -

 الل قراردادهاامح -

 ارائه چند نمونه قرارداد )عملی( -

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 16/21کد دوره:  عنوان دوره: مدیریت منابع انسانی )اداره امور کارکنان(

 رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: از فراگیران انتظار میهدف دوره: 
 انی را توضیح دهند.های مدیریت و منابع انساهمیت، اهداف و خط مشی -

 ریزی نیروی انسانی )جذب و استخدام، آموزش و ...( را تشریح نمایند.فرآیند برنامه -

 آموزشی: هایسرفصل
 های مدیریت منابع انسانی(ماهیت مدیریت منابع انسانی)اهداف، وظایف و خط مشی -

 و نتایج حاصل از آن( تجزیه شغل یهاروشمشاغل )تجزیه شغل،  بندیطبقهتجزیه و تحلیل و  -

 نقش و اهمیت نیروی انسانی -

 ریزی نیروی انسانیفرایند برنامه -

 نظام جذب، نگهداری و بهسازی نیروی انسانی -

 (، طراحی، اجرا و ارزشیابیفرایند آموزش کارکنان )نیازسنجی -

 ارزیابی عملكرد کارکنان -

 سیستم پاداش -

 مدیریت حقوق و دستمزد -

 گیریهای مشارکت کارکنان در تصمیمها و شیوهنظام مشارکت، زمینه -

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 17/21کد دوره:  ( و کاربرد آن در امور مالیMisاطالعاتی مدیریت ) یهاسیستمعنوان دوره: 

تر بر نحوه پیشرفت امور در سازمان و یت جهت اعمال کنترل و نظارت دقیقاطالعاتی مدیر یهاسیستمبا  کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 

 اطالعاتی یهاسیستمکمک به مدیران جهت اتخاذ 

 آموزشی: هایسرفصل

استفاده  -نیهای اطالع رساشبكه -های مورد نیاز نرم افزارنوع سخت افزار و حافظه -اطالعاتی یهاسیستمای بر استفاده از کامپیوتر در طراحی مقدمه 

نقش اطالعات  -کامپیوتر و سیستم مالی -مكانیزه مالیطراحی سیستم  -انواع کدگذاری سرعت و دقت در تهیه گزارش مالی ،از سیستم کدگذاری

توسعه  ماهیت -توسعه سیستم مالی در سازمان -اطالعات سیكل پردازش -وظایف سیستم اطالعاتی مالی -هاچگونگی پردازش داده -گیریتصمیم در

طراحی  -نمودارهای فلوچارتی-نمودار نمایش سیستم -هاکاهش هزینه -اصالح سیستم کنترل داخلی -اصالح و کیفیت اطالعات مالی -سیستم مالی

 -یستممفاهیم توسعه س -توسعه سیستم -اطالعاتی یهاسیستمها و کاربرد آن در های درآمد و هزینهچرخه -رسم فلوچارت نمودار سازمانی -فلوچارت

جایگزین کردن  -کنترلی یهاسیستم ایجاد -ارزیابی سیستم -اجرای سیستم  -مفاهیم طراحی -طراحی سیستم -تجزیه و تحلیل سیستم -اهداف سیستم

  (اطالعاتی هایبانک +صفحات گسترده)سیستم طراحی یک سیستم مالی با استفاده از نرم افزارها 

 ساعت 32مدت زمان دوره: 

 18/21کد دوره:  ه: نظارت مالیعنوان دور

 نظارت نمایند. 91ی اجرایی و اجرای ماده هادستگاهفراگیران پس از پایان دوره آموزشی قدرند بر عملكرد مالی هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

  ی اجرایی از طریق ذیحسابهادستگاهنحوه اعمال نظارت بر عملكرد 

  در صورت تشخیص ذیحساب مبنی بر دستور خرج رئیس دستگاه اجرایی خارج از قانون محاسبات  91چگونگی اجرای ماده

 چهارچوب قانون و مقررات مالی

 

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 19/21کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با قانون محاسبات عمومی

 را توضیح دهند. نون محاسبات عمومیفراگیران در پایان دوره قادرند تعاریف و مفاهیم نظری قاهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 فصل اول: تعاریف

 فصل دوم: اجرای بودجه

 درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار -

 ها و سایر پرداختهاهزینه -

 معامالت دولتی -
 فصل سوم: نظارت مالی

 فصل چهارم: تنظیم حساب و تفریغ بودجه
 فصل پنجم: اموال دولتی

 ل ششم: مقررات متفرقهفص
 

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 450

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 20/21کد دوره:  ادارینظامعنوان دوره: نظارت و کنترل در 
 هدف دوره: 

ح نمایند. را تشری نظارت مدیریتی هایویژگیفراگیران در پایان دوره آموزشی قادرند: انواع نظارت در حقوق اساسی و سایر قوانین را توضیح دهند. 
 مدیریتی را نام برده و توضیح دهند. هاینظامانواع 

 آموزشی: هایسرفصل -

کنترل  ،موازین شرعی باتطابق ) نظام نظارت حقوق در قانون اساسی (ترکیبی ،پارلمانی ،سیاسی)کالن نظام جمهوری اسالمی ایران  ساختار -
 ان(متبوع آن یهاسازمانکنترل عملكرد وزیران و  ،ظارت قضایی ادارین ،مطابقت قوانین عادی و قانون اساسی

نظارت  -...( و  ، تذکروالئنظارت از طریق س (، نظارت پارلمانی)نظارت سیاسی در اعمال اداری  ،اقسام نظارت مقرر در قانون اساسی -
نظارت قضایی بر اعمال اداری در قانون اساسی  -دیوان محاسبات کشور نظارت مالی از طریق -قانون اساسی نودموضوع کمیسیون اصل 

 و دیگر قوانین

 اهداف کنترل دستگاه اداری  -

 (اداری ،اییقض ،سیاسی ،همگانی) (،گانهبه تفكیک قوای سه)نظارت از نظر ماهیت اقسام  -

رآیند و ف -...( و نهماهنگ و یكپارچه بود ،جامع و فراگیر بودن ،یتها و تمرکز مسئولتوجه به برنامه) نظارت مدیریتی هایویژگی  -
مقایسه  :سنجش عملكرد واقعی مرحله سوم : تعیین استانداردهای عملكرد مرحله دوم :مرحله اول)نظام نظارت اثربخش  هایویژگی

)کنترل قبل از عمل، حین عمل، بعد از عمل،  :رلکنتانواع  –پاسخ به انحراف احتمالی از عملكرد  :عملكرد با استانداردها مرحله چهارم
 نظارت: )نظام نظارت تشخیصی، نظام نظارت باورها، نظام نظارت حدود )حد و مرز(، نظام نظارت تعاملی( هاینظامانواع  -کنترل نهایی(

 
 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 21/21کد دوره:  در امور اداری گیریتصمیمعنوان دوره: نظام 

 فراگیران در پایان دوره قادرند:ف دوره: هد

 را در سازمان را توضیح دهید. گیریتصمیمضرورت و اهمیت  -

 و عوامل مهم در طراحی آن را تشریح نمایند.  گیریتصمیمنظام  -

 آموزشی: هایسرفصل

 مقدمه )تعاریف و مفاهیم( -

 گیریضرورت و اهمیت تصمیم -

 گیریتصمیماصول شناسایی مشكالت و  -

 گیریتصمیمای از نقاط ن به عنوان مجموعهسازما -

میزان تأثیر بر تصمیمات، درجه بندی  براساسمصرف منابع، درجه بندی  براساسهای درجه بندی تصمیمات )درجه بندی مالک -
 مدت تأثیر( براساس

، گیریتصمیمشمول نظام گیری، گیری و عوامل مهم در طراحی آن )تبین و درجه بندی تصمیمات، تعیین نقاط تصمیمنظام تصمیم -
 ، ارتباط و هماهنگی تصمیمات(گیریتصمیمهای ستادی از تناسب اهمیت تصمیمات با رده سازمانی نقاط تصمیم گیر، حمایت

 و کنترل گیریتصمیمنظام  -

 و سیستم اطالعاتی گیریتصمیمنظام  -

 

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 22/21کد دوره:  عنوان دوره: حسابداری پروژه

های کلیدی آن تصویری حسابداری پروژه و شناسایی حوزه یهاروشفراگیران در پایان دوره قادر خواهند بود تا ضمن آشنایی با هدف دوره: 

ملكرد های پروژه را ترسیم نموده و از آن طریق به ارزیابی عملكرد مالی پروژه و در پایان به تحلیل سودآوری و انحراف عروشن و جامع از هزینه

 ها بپردازند. پروژه

 آموزشی: هایسرفصل

 مفاهیم و تعاریف حسابداری پروژه .1

 حسابداری پروژه یهاروشها و تكنیک .2

 عوامل محیطی مؤثر بر حسابداری پروژه .3

 های پروژهتهیه تصویر جامع مالی از هزینه .4

 پروژه ریزیبودجه .5

 تحلیل میزان انحراف عملكرد از پیش بینی در پروژه .6

 ودآوری پروژهتحلیل س .7

 تلفیق حسابداری پروژه و حسابداری مالی .8

 کاربرد حسابداری پروژه در تصمیمات مدیریتی .9

 آینده حسابداری پروژه در محیط بین المللی .10

 

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 23/21کد دوره:  عنوان دوره: محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

بر مبنای فعالیت قیمت  یابیهزینهدر پایان دوره بتوانند در حوزه حسابداری مدیریت از طریق تكنیک  کنندگانشرکترود میانتظار هدف دوره: 

با ارزش افزوده و بدون  هایفعالیتتمام شده خدمات دستگاه اجرایی خود را محاسبه نموده و از طریق روش مدیریت بر مبنای فعالیت و شناسایی 

 ها اقدام نمایند.ت به ارتقای کارآیی و مدیریت بهینه هزینهارزش افزوده نسب

 آموزشی: هایسرفصل

 مفاهیم و تعاریف .1

 یابیهزینه یهاروشمعرفی  .2

 یابی و مدیریت بر مبنای فعالیتاصول و مبانی هزینه .3

 یابیهای سنتی هزینهیابی بر مبنای فعالیت و شیوهتفاوت روش هزینه .4

 بر مبنای فعالیت یابینههزیطراحی و پیاده سازی روش  .5

 هااستفاده از اطالعات قیمت تمام شده بر مدیریت بر مدیریت بهینه هزینه .6

 بكارگیری روش مدیریت بر مبنای فعالیت .7

 و مدیریت بر مبنای فعالیت در مدیریت عملكرد یابیهزینهکاربرد  .8

 اتوماسیون محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده .9

 

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 24/21کد دوره:  (1ریزی و پیش بینی )ریزی، برنامهعنوان دوره: تلفیق بودجه

ریزی راهبردی های راهبردی و اولویت بندی اهداف و راهبردها و تلفیق فرآیند برنامهآشنا ساختن کارکنان با نحوه تهیه و تنظیم برنامههدف دوره: 

 و پیش بینی  ریزیبودجه

 آموزشی: هایسرفصل

 ریزی راهبردیصول و مبانی برنامها .1

 ریزی راهبردیفرآیند برنامه .2

 های راهبردیتهیه و تدوین برنامه .3

 ریزیبودجهنوین  یهاروش .4

 پیش بینی شناور یهاروش .5

 ریزی و پیش بینی، برنامهریزیبودجهتلفیق  .6

 تهیه و تدوین مدل جامع مدیریت عملكرد سازمانی .7

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 25/21کد دوره:  (2ریزی و پیش بینی شناور )وره: بودجهعنوان د

پیش بینی و پیش  یهاروشو شناخت  ریزیبودجهنوین  یهاروشریزی سنتی و حرکت به سمت آشنایی با چگونگی گذر از بودجههدف دوره: 

 حسابداری و مدیریت یاهروشبینی و همچنین شناخت ابزارها و نوین پیش یهاروشبینی شناور به عنوان 

 آموزشی: هایسرفصل

 ریزی سنتی و پیش بینی شناورضرورت تغییر نظام بودجه  .1

 هاسازمانبررسی نقش بودجه در  .2

 ریزیسنتی بودجه یهاروشنوین برای گذر از  مدیریتی یهاروشو  ابزارها .3

 ریزیحرکت به سمت اجرایی فراسوی بودجه .4

 و ارزیابی عملكرد گذاریهدفنوین  یهاروش .5

 بررسی عوامل اثر گذار در بهبود پیش بینی .6

 پیش بینی یهاروشبررسی  .7

 هاسازمانهای زمانی فعالیت در های زمانی پیش بینی شناور با دورهتطبیق دوره .8

 سازی و طراحی روش پیش بینی شناورآماده یهاروش .9

 و فرآیند پیش بینی شناور (ABB) بر مبنای فعالیت ریزیبودجهبرقراری پیوند بین  .10

 ریزی راهبردیپیوند بین پیش بینی شناور و برنامهبرقراری  .11

 بینی شناورمدیریت کنترل اجرای روش پیش .12

  مالی دهی بینی شناور و گزارشپیوند بین پیشبرقراری  .13

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

خصات دوره آموزشیمش  

 مشخصات دوره آموزشی
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 26/21کد دوره:  (۳عنوان دوره: حسابداری مدیریت استراتژیک )

-مدیریت عملكرد سازمانی و همچنین بودجه درضمن آشنایی با نقش حسابداری مدیریت  ،فراگیران در پایان دوره آموزشی قادرندهدف دوره: 

 .ندهزینه و بودجه بپرداز ،های راهبردیهای تلفیق برنامهحسابداری مدیریت و چالش یهاروشامروزی با استفاده از ابزارها و  یهاسازمان درریزی 

 آموزشی: هایسرفصل

 امروزی یهاسازماندر نقش بودجه  .1

 ریزی نوینپشتیبانی کننده از بودجه نوین مدیریتی یهاروشابزارها و  .2

 بینیریزی و پیشبرنامه ،ریزیتلفیق بودجه .3

 بینی شناورپیش .4

 یابی و مدیریت بر مبنای فعالیتروش هزینه طراحی و استقرار .5

 و برنامه راهبردی ند میان گزارشات مدیریتیایجاد پیو .6

 اثربخش ابزار حسابداری مدیریت برای گزارشات مدیریتیاستفاده از  .7

 ایجاد توازن میان استانداردهای حسابداری مالی و حسابداری مدیریت .8

 استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت برای مدیریت مدیریت بهینه .9

  حسابداری مدیریت در ارتقای عملكرد سازمانینقش  .10

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 27/21کد دوره:  ریزیبودجهعنوان دوره: کاربرد اطالعات عملكردی در نظام 

ای و نیز بودجه راتآشنایی با نحوه تولید و نمایش اطالعات عملكردی مربوط به نتایج به صورت ساختار یافته و اتصال آن به اعتباهدف دوره: 

 .حال و آینده ،عملیاتی در تولید و ارائه اطالعات گذشته ریزیبودجههای اطالعاتی بررسی چالش

 آموزشی: هایسرفصل

 تاریخچه تولید اطالعات عملكردی .1

 تغییر ساختار بودجه به سمت رویكرد مبتنی بر عملكرد .2

 ی اجراییهادستگاهمتولی بودجه و سایر  ای میان دستگاهنحوه مذاکرات بودجه  .3

 سازمانی انگیزشی در بهبود کارآیی و اثربخشی هاینظام .4

 وابسته یهاسازمانی اجرایی و هادستگاهای میان اطالعات عملكردی مورد نیاز برای مذاکرات بودجه .5

 های استفاده از اطالعات عملكرد در فرایند عملكردیمزایا و چالش .6

 مبتنی بر اطالعات عملكردی ریزیبودجه هاینظامطراحی  .7

 مبتنی بر اطالعات عملكردی ریزیبودجهپیاده سازی نظام  .8

 ریزیبودجه هاینظامسازی استفاده از اطالعات عملكردی در نهادینه .9

  تجارب سایر کشورها .10

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 28/21کد دوره:  کشور و اصالحات بعدی آنعنوان دوره: آشنایی با قانون دیوان محاسبات 

و نحوه کار  هادستگاهفراگیران در پایان دوره قادرند جایگاه دیوان محاسبات در قوانین مالی و محاسباتی کشور و روابط آن با سایر هدف دوره: 
 دیوان محاسبات را توضیح دهند. هایهیآت

 آموزشی: هایسرفصل
 -مستشاری دیوان محاسبات هایهیآتساختار تشكیالتی دیوان محاسبات، نحوه کار  -وظایف و اختیارات -شورهدف از تشكیل دیوان محاسبات ک

 و سایر مقررات متفرقه و اصالخات قانون 30دستورالعمل تبصره ماده 

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 29/21کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور
 هادستگاهفراگیران در پایان با سازمان بازرسی کل کشور و جایگاه آن در قوانین مالی و محاسباتی کشور و همچنین ارتباط آن با سایر دوره:  هدف

 شوند.آشنا می

 آموزشی: هایسرفصل

 قانون تشكیل سازمان -

 نظارت و بازرسی عالیشورایدستورالعمل تشكیل  -

 زمانآئین نامه اجرایی قانون تشكیل سا -

 آئین بازرسی سازمان -

 دیگر قوانین جاری مرتبط -
 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 30/21کد دوره:  عنوان دوره: قانون مالیات بر ارزش افزوده

 شوند.فراگیران در پایان با مفاهیم و قوانین و مقررات حاکم بر مالیات بر ارزش افزوده و نحوه حسابداری آن آشنا میهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 بررسی کلیات و تعاریف قانون مالیات بر ارزش افزوده -

 سابقه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهان -

 سابقه قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران و نحوه و زمان اجرای آن -

 تشریح و تفسیر مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده -

 مالیات بر ارزش افزودهنحوه محاسبه و مآخذ و نرخ  -

 مالیاتی بر ارزش افزوده هایمعافیتتشریح  -

 تشریح وظایف و تكالیف مودیان -

 فرآیند رسیدگی مالیاتیچ -

 حسابداری مالیات بر ارزش افزوده -

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 های شغلیرشته های آموزشیدوره

 مسئول خدمات مالی

 «22کد »
 کارکنان دولت ج نظام آموزش/1/2بند موضوع 

 های ابالغ شدههای بازنگری شده که جایگزین دورهدوره»

 «گرددمی 05/06/1۳86مورخ  76582/180۳بخشنامه شماره 

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

 انسانیمعاون راهبردی منابع 

 

 «رشته شغلی مسئول خدمات مالی های آموزشیفهرست دوره»
 کد دوره میزان ساعت دوره عنوان پست عنوان دوره آموزشی

 1/22 12 کلیه پستها آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن
 2/22 12 کلیه پستها مالی هایصورتتجزیه و تحلیل 

 3/22 6 کلیه پستها دولتی یهاشرکتقوانین مالی 
 4/22 30 کلیه پستها حسابداری دولتی

 5/22 20 کلیه پستها آشنایی با قانون محاسبات عمومی
 6/22 6 کلیه پستها نظارت مالی

 7/22 8 کلیه پستها آئین نامه اجرایی عملیات بانكی
 8/22 12 کلیه پستها دولتیآشنایی با قوانین و مقررات مالی 

 9/22 24 کلیه پستها اسنادی اعتبارات
 10/22 24 کلیه پستها حسابداری یهاسیستم

 11/22 34 کلیه پستها حسابرسی مالیاتی
 12/22 8 کلیه پستها اجرایی در ساماندهی امور اموال یهاروش

 13/22 8 کلیه پستها قوانین اموال غیر منقول
 14/22 24 کلیه پستها حسابداری مالیاتی

 15/22 8 کلیه پستها قانون تجارت
 16/22 24 کلیه پستها مدیریت تدارکات
 17/22 24 کلیه پستها اصول حسابداری

 18/22 12 کلیه پستها حسابداری )ثبت معامالت(
 19/22 20 کلیه پستها جمع داری اموال
 20/22 24 کلیه پستها حسابداری کاال

 21/22 12 کلیه پستها مدیریت عملیات حسابداری انبار
 22/22 30 کلیه پستها آمار کاربردی

 23/22 16 کلیه پستها حسابداری پروژه
 24/22 12 کلیه پستها محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

 25/22 8 کلیه پستها (1ریزی و پیش بینی )، برنامهریزیبودجهتلفیق 
 26/22 8 کلیه پستها (2پیش بینی شناور )و  ریزیبودجه

 27/22 16 کلیه پستها (3حسابداری مدیریت استراتژیک )
 29/22 8 کلیه پستها ریزیبودجهکاربرد اطالعات عملكردی در نظام 

 30/22 12 کلیه پستها آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور
 31/22 16 پستها کلیه قانون مالیات بر ارزش افزوده

 32/22 8 کلیه پستها تنظیم قراردادها
 33/22 16 کلیه پستها مستقیم هایمالیاتقانون 
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 1/22کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن

و نحوه کار  هادستگاهی و محاسباتی کشور و رابطه آن با سایر فراگیران در پایان دوره قادرند جایگاه دیوان محاسبات در قوانین مالهدف دوره: 

 مستشاری دیوان محاسبات را توضیح دهند. هایهیآت

 آموزشی: هایسرفصل

 -مستشاری دیوان محاسبات هایهیآتنحوه کار  -ساختار تشكیالتی دیوان محاسبات -وظایف و اختیارات -هدف از تشكیل دیوان محاسبات

 و سایر مقررات متفرقه و اصالحات قانون 39ه ماده دستورالعمل تبصر

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 2/22کد دوره:  مالی هایصورتعنوان دوره: تجزیه و تحلیل 

 مالی را تجزیه و تحلیل کنند. هایصورتفراگیران در پایان دوره قادرند هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل -

              مراحل تجزیه و تحلیل             -

 نسبتها بندیطبقه -

 محاسبه نسبتها -

 نسبتهای نقدینگی -

 نسبتهای فعالیت -

 نسبتهای سودآوری -

 گذاریسرمایهنسبتهای  -

 روند سرمایه در گردش -

 روند ارزش ویژه -

 روند سود -

 روند فروش -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 3/22کد دوره:  دولتی یهاشرکتعنوان دوره: قوانین مالی 

دولتی، احكام مربوط، ساختار و نحوه پرداخت سود سهام، نحوه پرداخت  یهاشرکتفراگیران در پایان دوره قادرند مبانی تشكیل ه: هدف دور

 مالیات و غیره را بیان نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل

 دولتی یهاشرکتساختار مالی  -دولتی یهاشرکتمبانی قانونی و نظری تشكیل 

 عتسا  6مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 4/22کد دوره:  عنوان دوره: حسابداری دولتی

 فراگیران در پایان دوره قادرند:هدف دوره: 

دولتی بر مبنای آن را  یهاسازماندولتی و قوانین و مقررات ناظر بر آن و همچنین سیستم کنترل مالی  یهاسازمانسیستم حسابداری  -

دولتی را بررسی نمایند. نحوه و طرز تنظیم حسابها و تهیه گزارشهای نهایی را  یهاسازمانتشریح نمایند. عملیات حسابداری در 

 توضیح دهند. 

 آموزشی: هایسرفصل

، و اختصاصی، دفاتر و اسناد حسابداری )دفتر درآمد، دفتر اعتبارات عمومی هایحساباصول کلی حسابداری دولتی، خصوصیات حسابداری دولتی، 

ای، ارتباط بودجه و حسابداری، حسابداری درآمدهای پیش بینی شده، حسابداری اعتبارات مصوب، حسابداری بودجه هایحسابدفتر اموال(، 

مورد استفاده  هایحسابسهمیه اعتبارات، حسابداری تعهدات احتمالی، حسابداری درآمدها )درآمدهای پیش بینی شده، درآمدهای تحقق یافته(، 

قابل وصول، اصالح حساب درآمدهائی که تعیین و مشخص گردیده و از مؤدیان مطالبه شده، اقالم دریافتی صندوق )وصول  هایمالیاتی ثبت برا

های عمومی، حسابداری ذیحسابها، ماهیت درآمدها و هزینه هایفعالیتها و اقالم پرداختی صندوق، بستن حسابها، انواع درآمدها(، حسابداری هزینه

ها و عملیات حسابداری آن، تهیه انواع گزارشها، نحوه بستن اختصاصی، حساب حقوق بازنشستگان و موظفین، انواع سپرده هایحسابطرز تنظیم 

 تهیه گزارشهای نهائی در پایان سال مالی -حسابها در پایان سال مالی

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 5/22کد دوره:  ومیعنوان دوره: آشنایی با قانون محاسبات عم

 را توضیح دهند. فراگیران در پایان دوره قادرند تعاریف و مفاهیم نظری قانون محاسبات عمومیهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 فصل اول: تعاریف

 فصل دوم: اجرای بودجه

 درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار -

 اها و سایر پرداختههزینه -

 معامالت دولتی -

 فصل سوم: نظارت مالی

 فصل چهارم: تنظیم حساب و تفریغ بودجه

 فصل پنجم: اموال دولتی

 فصل ششم: مقررات متفرقه

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 6/22کد دوره:  عنوان دوره: نظارت مالی

 نظارت نمایمد. 91اجرای ماده  ی اجرایی وهادستگاهفراگیران در پایان دوره قادرند بر عملكرد مالی هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

قانون محاسبات در صورت تشخیص ذیحساب  91چگونگی اجرای ماده  -ی اجرایی دولتی از طریق ذیحسابهادستگاهنحوه اعمال نظارت بر عملكرد 

 مبنی بر دستور خرج رئیس دستگاه اجرایی حارج از چهارچوب قانون و مقررات مالی

 ساعت 6ره: مدت زمان دو

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 7/22کد دوره:  عنوان دوره: آئین نامه اجرایی عملیات بانكی

 های بانكی و شرایط هر یکآشنایی با انواع سپردههدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

مدنی، مشارکت حقوقی، الحسنه، مشارکت ، قرضآئین نامه اعطایی تسهیالت بانكی )مواد عمومی -ها و تسهیالت بانكیانواع سپرده -

 مستقیم، مضاربه، معامالت سلف، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات( گذاریسرمایه

 دیوان عالی کشور، قانون صدور چک مفهوم چک، انواع چک و مقررات حاکم بر هر یک، آراء هیئت عمومی -

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 8/22کد دوره:  ره: آشنایی با قوانین و مقررات مالی دولتیعنوان دو

رود پس از پایان دوره بتوانند، انواع تنخواه گردان و مفاهیم آنها را توضیح دهند. انواع درآمدها را نام برده و فراگیران انتظار می ازهدف دوره: 

 مقایسه نمایند. تعاریف ذیحساب، امین اموال و غیره را بیان کنند.

 آموزشی: هایسرفصل
 انواع تنخواه گردان و مفاهیم قانونی آنها -

 تعاریف و مبانی قانونی پرداخت و علی الحساب و انواع درآمدها و مقایسه آنها -

 تعاریف ذیحساب، عوامل ذیحساب و امین اموال و فرق آنها با هم با توجه به مبانی قانونی آنها  -

 مه مربوطبررسی معامالت دولتی و آئین نا -

 مالی )ترازنامه، صورت سود و زیان، سود و زیان انباشته و غیره( هایصورتای بر مقدمه -

 صورت گردش وجوه -

 ها )ثابت، متغیر، مستقیم و غیر مستقیم(هزینه بندیطبقه -

 ارزش زمانی پول -

 مبلغ، نمودار نقطه سر به سر با درنظر گرفتن سود مورد نظر و غیره( تجزیه و تحلیل سر به سر، نقطه سر به سر بر حسب تعداد، نقطه سر به سر بر حسب -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 9/22کد دوره:  اسنادی عنوان دوره: اعتبارات

اسنادی را توضیح دهند. مراحل و مجوزهای  رود پس از پایان دوره بتوانند؛ مفاهیم، تعاریف و مراحل اعتباراتاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 الزم جهت گشایش اعتبارات اسنادی را تشریح نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل

 اهمیت تجارت خارجی و شناخت ساختار بازرگانی جهانی

 اسنادی پرداخت در تجارت خارجی و مقایسه آن، حساب باز، براتی، پیش پرداخت، اعتبارات یهاروش

   u.s.p 500 اسنادی تعریف اعتبار اسنادی: سابقه پیدایش ارکان اعتبار اسنادی، مقررات متحدالشكل اعتبارات

 انواع اعتبار اسنادی

 مراحل کلی اعبار اسنادی: گشایش اعتبار اسنادی، اصالح و واریز و تسویه

 مدارک و مجوزهای الزم جهت گشایش اعتبار اسنادی

 اقدامات بانكی قبل از گشایش اعتبار: بررسی و تأیید مدارک، اخذ مبلغ ریالی شامل پیش پرداخت و غیره

 گشایش اعتبار اسنادی

 (  u.s.p 500اصالح اعتبار اسنادی: )مقررات بین المللی 

 مقررات داخلی

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 10/22کد دوره:  حسابداری یهاسیستمعنوان دوره: 

 حسابداری سنتی و الكترونیكی و نحوه استفاده از آنها در انجام امور مربوط به حسابداری یهاسیستمبا  کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
  ،دفاتر معین ،حسابداری صنعتی ،طراحی سیستم حسابداریاصول سیستم حسابداری 

 مزایای استفاده از دفتر روزنامه  ،در دفتر روزنامه فروش انتقال به دفتر کل اختصاصی،امه دفاتر روزن ،مزایای استفاده از دفاتر معین
 های نقدیدفتر روزنامه دریافت ،فروش

 های نقدی به دفتر کلانتقال ثبت و از دفتر روزنامه دریافت ،های نقدیثبت معامالت مربوط به دریافت 

 دفتر روزنامه خرید 

 تر کلهای خرید به دفانتقال ثبت 

 های نقدیثبت معامالت مربوط به پرداخت 

  روی دفتر روزنامه عمومی اختصاصیتاثیر دفاتر روزنامه 

 یهاسیستممقایسه  ،هاپردازش داده یهاروش ،نرم افزار حسابداری ،سخت افزار کامپیوتر)حسابداری الكترونیكی  یهاسیستم 
  (ارائه گزارش ،خطاهای پردازش ،سرعت پردازش ،پولیحسابداری سنتی و ماشینی از نظر مخارج 

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 11/22کد دوره:  عنوان دوره: حسابرسی مالیاتی

های شناخته شده حسابرسی مالیاتی با توجه یه دامنه و حجم فعالیت و حدود مدارک در آشنایی با مهارتها، استانداردها، اصول و رویههدف دوره: 

 رسیدگی فرآیند

طریقه تعیین  -سایر قراردادها -و مؤسسات پیمانكاری هاشرکتحسابرسی مالیاتی  -حسابرسی مالیاتی -حسابرسی عمومی آموزشی: هایسرفصل

 -ی ترازنامهحسابرس -ها(حسابرسی حساب سود و زیان )هزینه -حسابرسی صورتجلسات عملكرد-درآمد مسئول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر

موجود بین  هایمغایرت -باشندسود درآمدهایی که مشمول مالیات نمی -خارجی و ثبت و نمایندگی آنها در ایران یهاشرکتحسابرسی 

 هاسازمانحسابرسی مالیاتی  -استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی

 ساعت 34مدت زمان دوره: 

 12/22کد دوره:  ی در ساماندهی امور اموالاجرای یهاروشعنوان دوره: 

 گیرند.ساماندهی اموال موجود در انبار و سازمان را فرا می یهاروشفراگیران در پایان دوره آموزشی اصول و هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 مفاهیم و تعاریف اموال 

 شناخت اموال 

 اموال )انواع اموال( بندیطبقه 

 هادفاتر و صورتحساب 

 بت اموال )نظام ثبت و تنظیم اموال(ث 

 کنترل یهاسیستم 

 نحوه ورود و خروج اموال منقول غیر مصرفی با سازمان 

 شناسنامه برای اموال مهم 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 13/22کد دوره:  عنوان دوره: قوانین اموال غیرمنقول

 نحوه نگهداری آنهاآشنایی با قوانین و مقررات اموال غیرمنقول و هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 قوانین اموال غیر منقول 

 ورود اموال غیرمنقول به حیطه دولت و سازمان 

 تثبیت مالكیت سازمان 

 نظام نگهداری حساب اموال غیرمنقول 

 ثبت اموال غیرمنقول فرمها و دفاتر مربوطه 

 تغییرات عمده و جابجایی در اموال غیرمنقول 

 اجاره -فروش 

  حساب اموالنگهداری 

 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 14/22کد دوره:  عنوان دوره: حسابداری مالیاتی

مستقیم و نحوه محاسبه آن و مقررات مربوط به تنظیم اظهارنامه مالیاتی را توضیح  هایمالیاتفراگیران در پایان دوره قادرند انواع هدف دوره: 

 دهند.

 آموزشی: هایسرفصل

مد حقوق آمالیات بر در -مالیات بر دارایی -مالیات بر ارث -مالیات بر درآمد-مستقیم هایمالیاتمروری بر اصالحیه قانون  -تاشخاص مشمول مالیا

مراجع  -مالیات بر درآمد امالک و نحوه محاسبه آن -مالیات بر درآمد مشاغل و تغییرات آن -مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی -و نحوه محاسبه آن

  اظهارنامه مالیاتی -هامعافیت -جرائم و تشویقات مالیاتی -ت و وظایف و اختیارات آنهاتشخیص مالیا

 

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 15/22کد دوره:  عنوان دوره: قانون تجارت

و اوراق تجاری و جایگاه  ، انواع اسنادهاشرکت، حاالت انحالل، ورشكستگی و تصفیه هاشرکتفراگیران در پایان دوره قادرند انواع هدف دوره: 

 سهامی و غیرسهامی را توضیح دهند. یهاشرکتمدیران و بازرسان در 

 آموزشی: هایسرفصل

 -نسبی یهاشرکت -شرکت با مسئولیت محدود -و خاصشرکت سهامی عام  -شرکت تضامنی -هاشرکتانواع  -موبایل اشخاص حقیقی و حقوقی

اسناد و  -حق العمل کاری و قراردادهای حمل و نقل -داللی -هاشرکت صفیهشكستگی و ت ور -لانحال-تعاونی یهاشرکت -لطمخت یهاشرکت

مدیران و بازرسان در  (فوق العاده -عادی -سسؤم)سهامی  یهاشرکتانواع مجامع در  -(اوراق قرضه و سهام -برات -سفته -چک)اوراق تجاری 

  سهامی و غیررسمی یهاشرکت

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 16/22کد دوره:  عنوان دوره: مدیریت تدارکات

 تهیه و نگهداری و توزیع آنها در سازمان قوانین و مقررات موجود یهاروششناخت اموال و هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
  مصرفی  در حكم مصرفی و ،استهالک و غیر استهالکی ،اموال منقول و غیرمنقولتعاریف و اصطالحات تدارکات و پشتیبانی

 ذیحساب و وظایف آن

 ذیحساب و وظایف آن 

 جمعدار اموال و وظایف آن 

 کارپرداز و وظایف آن 

  (اضطراری ،با برنامه ،غیر متمرکز ،متمرکز)سیستم  از نظرانواع خرید 

 متوسط و عمده ،خریدهای جزئی 

 (هریک هایویژگی و انواع ) مناقصه و مزایده 

 ی آنهامعامالت دولتی و آیین نامه 

 ها و حسابداری انبارهزینه ،انواع انبار ،انبار 

 محاسبه استهالک اموال یهاروش ،کنترل یهاروش 

 توزیع اموال یهاروش ،دفاتر مورد نیاز اموال ،کارپردازی هایفرم 

 نرم افزارهای مورد نیاز در تدارکات ،مربوط به اموال هایدستورالعملمقررات و  ،قوانین  

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 

 

 17/22کد دوره:  عنوان دوره: اصول حسابداری

مالی و چگونگی تهیه  هایفعالیتفراگیران در پایان دوره قادرند مفاهیم و تعاریف کلی اصول حسابداری، کاربرد و چگونگی ثبت هدف دوره: 

 مالی و بستن حسابها را توضیح دهند. هایصورت

اصالح  -حسابداری خرید و فروش کاال -مالی در دفاتر هایفعالیتچگونگی ثبت  -حسابداری اصول -کلیات و تعاریف آموزشی: هایسرفصل

تهیه صورت  -تنخواه گردان ،وجوه نقد مباحث -مالی و بستن حساب هایصورتتهیه  -کاربرد و نحوه تنظیم آن -حسابها در پایان دوره مالی

 ثابت و استهالک هایدارائی -گردش وجوه نقد -و زیان سود  صورت -زنامهترا :مالی هایصورتتهیه  -بانكی هایمغایرتمغایرت 

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 18/22کد دوره:  عنوان دوره: حسابداری )ثبت معامالت(

 آشنایی با مراحل و چگونگی ثبت معامالت در دفتر روزنامه و دفتر کل و نحوه استاندارد و تراز آزمایشی حسابهاهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 مقدمه، اهمیت یک حساب 

 بدهكار و بستانكار 

 هاها و بدهیدارایی 

 بسط معادله حسابداری 

 مراحل ثبت معامالت 

 دفتر روزنامه 

 دفتر کل 

 شكل استاندارد یک حساب 

 های دفتر روزنامه به دفتر کلانتقال ثبت 

 هافهرست حساب 

 تراز آزمایشی 

 تراز آزمایشی یهامحدودیت 

 ساعت 12مان دوره: مدت ز

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 21/22کد دوره:  عنوان دوره: مدیریت عملیات حسابداری انبار

 شوند.مرتبط آشنا می هایدستورالعملها و موزشی با نحوه عملیات حسابداری انبار و بخشنامهفراگیران در پایان دوره آهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 تعاریف و مفاهیم اساسی -

 ساختار سازمانی واحد حسابداری انبار -

 واحد حسابداری انبار هایدستورالعملها و بخشنامه -

 نحوه گردش کار در سیستم حسابداری انبار -

 فرآیند انجام عملیات حسابداری انبار -

 سابداری موجود کاالح -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 19/22کد دوره:  عنوان دوره: جمع داری اموال

 مستقیم هایمالیاتقانون  براساسکسب دانش به منظور تنظیم و نگهداری حساب اموال سازمان متبوع و محاسبه استهالک هریک از آنها هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 های ثابتاداره امور اموال و دارایی 

  در مورد سازمان دارایی اموالکلیاتی 

 ارزش اموال و لزوم نگهداری اموال 

 مبانی حقوقی اموال، اموال دولتی و انواع آن 

 اموال شرکت و انواع آن 

 )... انواع مال )مصرفی و 

 انواع مال منقول و غیرمنقول 

 دفاتر مورد نیاز اموال غیرمنقول 

 بخش پنجم( قانون محاسبات عمومی( 

 نگهداری حساب و اسناد و مدارک مربوط به اموال و اوراق بهادار یاهروش 

  محاسبه استهالک اموال یهاروشآشنایی با 

 ها(کنترل موجودی )دارائی یهاروش 

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 20/22کد دوره:  عنوان دوره: حسابداری کاال

 ات و قابلیتهای سیستم پیوسته و یكنواخت کاال را در ارتباط با حسابداری کاال انبار تشریح کنند.توانند خصوصیفراگیران پس از پایان دوره میهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 آشنایی با خصوصیات و قابلیتهای سیستم پیوسته و یكنواخت کاال در رابطه با حسابداری انبار -

 آشنایی با اسناد اختصاصی حسابداری و نحوه ثبت آن در سیستم -

 آشنایی با اسناد عملیات انبارداری و نحوه عملكرد آن در سیستم  -

 رؤیت اطالعات سیستم پیوسته و یكنواخت کاال در رابطه با حسابداری انبار -

 پیوسته و یكنواخت کاال و ارتباط با سیستم مالی هایحساب -

 کنترلهای سیستم پیوسته و یكنواخت کاال -

 واسطه کاال در سیستم هایحسابسویه نحوه اثرگذاری اسناد مالی و ت -

 اسناد مالی سیستم پیوسته و یكنواخت در رابطه با انتقال کاال در داخل و بین انبارها -

 کار عملی با کامپیوتر -

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 اصول نظارت بر تكمیل فرمها و مدارک نگهداری موجودیها در انبار -

 نحوه کنترل موجودیهای کاال در انبار -
 اصول کنترل نحوه تنظیم اسناد حسابداری انبار -

 

وزشیمشخصات دوره آم  
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 22/22کد دوره:  عنوان دوره: آمار کاربردی

 با آمار و مفاهیم اساسی آن و چگونگی تجزیه و تحلیل اطالعات آماری کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 آماری )آمار توصیفی، آمار استنباطی( یهاروشآمار و کاربرد آن، انواع  معرفی، علم آمار، -

 های آماری، انواع متغیرها )کمی و غیره(جامعه، نمونه و داده -

 ها، توزیع و فراوانی و نمودارها، نمودار توزیع فراوانی، هیستوگرام، چندضلعی و غیره(گیری، عالئم مجموعهاندازه هامقیاس -

 یش به مرکز )میانگین، میانه و نما( ویژگی آنهاهای گرااندازه -

 های پراکندگی )دامنه تغییرات، انحراف چارکی با انحراف متوسط، واریانس، محاسبه واریانس، انحراف معیار(شاخص -

ای، اسپیرمن، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و پیش بینی همبستگی، محاسبات ضریب همبستگی، ضریب همبستگی رتبه -

 ن به طرف میانگین خطای استانداردرگرسیو

 

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 23/22کد دوره:  عنوان دوره: حسابداری پروژه

های کلیدی آن حسابداری پروژه و شناسایی حوزه یهاروشفراگیران در پایان دوره آموزشی قادر خواهند بود تا ضمن آشنایی با هدف دوره: 

های پروژه را ترسیم نموده و از آن طریق به ارزیابی عملكرد مالی پروژه و در پایان به تحلیل سودآوری و انحراف تصویری روشن و جامع از هزینه

 ها بپردازند.عملكرد پروژه

 آموزشی: هایسرفصل

 مفاهیم و تعاریف حسابداری پروژه -1

 حسابداری پروژه یهاروشها و تكنیک -2

 عوامل محیطی موثر بر حسابداری پروژه -3

 های پروژهصویر جامع مالی از هزینهتهیه ت -4

 پروژه ریزیبودجه -5

 تحلیل میزان انحراف عملكرداز پیش بینی در پروژه -6

 تحلیل سودآوری پروژه -7

 تلفیق حسابداری پروژه و حسابداری مالی -8

 کاربرد حسابداری پروژه در تصمیمات مدیریتی -9

 آینده حسابداری پروژه در محیط بین المللی -10

 

 ساعت 16زمان دوره:  مدت

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 24/22کد دوره:  عنوان دوره: محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

بر مبنای فعالیت قیمت  یابیهزینهدر پایان دوره بتوانند در حوزه حسابداری مدیریت از طریق تكنیک  کنندگانشرکترود انتظار میهدف دوره: 

با ارزش افزوده و بدون  هایفعالیتایی خود را محاسبه نموده و از طریق روش مدیریت بر مبنای فعالیت و شناسایی تمام شده خدمات دستگاه اجر

 ها اقدام نمایند.ارزش افزوده نسبت به ارتقای کارآیی و مدیریت بهینه هزینه

 آموزشی: هایسرفصل
 مفاهیم و تعاریف  -6

 یابیهزینه یهاروشمعرفی  -7

 یابی و مدیریت بر مبنای فعالیتاصول و مبانی هزینه -8

 یابیهای سنتی هزینهیابی بر مبنای فعالیت و شیوهتفاوت روش هزینه -9

 بر مبنای فعالیت یابیهزینهطراحی و پیاده سازی روش   -10

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 

 

 

 26/22کد دوره:  (2و پیش بینی شناور ) ریزیبودجهعنوان دوره: 

پیش بینی و پیش  یهاروشو شناخت  ریزیبودجهنوین  یهاروشسنتی و حرکت به سمت  ریزیبودجهآشنایی با چگونگی گذر از هدف دوره: 

 حسابداری مدیریت یهاروشنوین پیش بینی و همچنین شناخت ابزارها و  یهاروشر به عنوان بینی شناو

 آموزشی: هایسرفصل
 سنتی به پیش بینی شناور ریزیبودجهضرورت تغییر نظام  .1

 هاسازمانبررسی نقش بودجه در  .2

 ریزیجهبودسنتی  یهاروشنوین برای گذر از  مدیریتی یهاروشابزارها و  .3

 ریزیبودجهحرکت به سمت اجرای فراسوی  .4

 و ارزیابی عملكرد گذاریهدفنوین  یهاروش .5

 بررسی عوامل اثرگذار در بهبود پیش بینی .6

 پیش بینی یهاروشبررسی  .7

 هاسازمانهای زمانی فعالیت در های زمانی پیش بینی شناور با دورهتطبیق دوره .8

 نی شناورآماده سازی و طراحی روش پیش بی یهاروش .9

 ( و فرآیند پیش بینی شناورABBبر مبنای فعالیت ) ریزیبودجهبرقراری پیوند بین  .10

 ریزی راهبردیبینی شناور و برنامهبرقراری پیوند بین پیش .11

 مدیریت و کنترل اجرای روش پیش بینی شناور .12

 برقراری پیوند بین پیش بینی شناور و گزارش دهی مالی .13

 25/22کد دوره:  (1ریزی و پیش بینی )ریزی، برنامهعنوان دوره: تلفیق بودجه

راهبردی  ریزیبرنامههای راهبردی و اولویت بندی اهداف و راهبردها و تلفیق فرآیند آشنا ساختن کارکنان با نحوه تهیه و تنظیم برنامه هدف دوره:

 و پیش بینی ریزیبودجه

 آموزشی: هایسرفصل
 راهبردی ریزیبرنامهاصول و مبانی  .5

 راهبردی ریزیبرنامهفرآیند  .6

 ردیهای راهبتهیه و تدوین برنامه .7

  ریزیبودجهنوین  یهاروش .8

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 های پیش بینی شناورروش .5

 و پیش بینی ریزیبرنامهریزی، فیق بودجهتل .6

 تهیه و تدوین مدل جامع مدیریت عملكرد سازمانی .7

اده از اطالعات قیمت تمام شده بر مدیریت بهینه استف -6
 هاهزینه

 بكارگیری روش مدیریت بر مبنای فعالیت -7

کاربرد هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت در  -8
 مدیریت عملكرد

 اتوماسیون محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده
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 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 

 
 

 
 
 

 

 27/22کد دوره:  (۳نوان دوره: حسابداری مدیریت استراتژیک )ع

فراگیران در پایان دوره آموزشی قادرند؛ ضمن آشنایی با نقش حسابداری مدیریت در مدیریت عملكرد سازمانی و همچنین هدف دوره: 

های راهبردی، هزینه و بودجه های تلفیق برنامهچالشحسابداری مدیریت به  یهاروشامروزی با استفاده از ابزارها و  یهاسازماندر  ریزیبودجه

 بپردازند.

 آموزشی: هایسرفصل

 امروزی یهاسازماننقش بودجه در  .1

 نوین ریزیبودجهپشتیبیانی کننده از  نوین مدیریتی یهاروشابزارها و  .2

 و پیش بینی ریزیبرنامه، ریزیبودجهتلفیق  .3

 پیش بینی شناور .4

 یابی و مدیریت بر مبنای فعالیتستقرار روش هزینهطراحی و ا .5

 و برنامه راهبردی ایجاد پیوند میان گزارشات مدیریتی .6

 اثربخش استفاده از ابزار حسابداری مدیریت برای گزارشات مدیریتی .7

 ایجاد توازن میان استانداردهای حسابداری مالی و حسابداری مدیریت .8

 اده از ابزارهای حسابداری مدیریت برای مدیریت مالی بهینهاستف .9

 نقش حسابداری مدیریت در ارتقای عملكرد سازمانی .10

 

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 28/22کد دوره:  ریزیبودجهعنوان دوره: کاربرد اطالعات عملكردی در نظام 

ای و نیز بودجه بوط به نتایج به صورت ساختاریافته و اتصال آن به اعتباراتآشنایی با نحوه تولید و نمایش اطالعات عملكردی مرهدف دوره: 

 عملیاتی در تولید و ارائه اطالعات گذشته، حال و آینده. ریزیبودجههای اطالعاتی بررسی چالش

 آموزشی: هایسرفصل

 تاریخچه تولید اطالعات عملكردی .1

 د مبتنی بر عملكردتغییر ساختار بودجه به سمت رویكر .2

 ی اجراییهادستگاهای میان دستگاه متولی بودجه و سایر نحوه مذاکرات بودجه .3

 سازمانی انگیزشی در بهبود کارآیی و اثربخشی هاینظام .4

 وابسته یهاسازمانی اجرایی و هادستگاهای میان اطالعات عملكردی مورد نیاز برای مذاکرات بودجه .5

 های استفاده از اطالعات عملكرد در فرآیند عملكردیالشمزایا و چ .6

 مبتنی بر اطالعات عملكردی ریزیبودجه هاینظامطراحی  .7

 مبتنی بر اطالعات عملكردی ریزیبودجهپیاده سازی نظام  .8

 ریزیبودجه هاینظامنهادینه سازی استفاده از اطالعات عملكردی در  .9

 تجارب سایر کشورها .10

 

 اعتس 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 30/22کد دوره:  عملیاتی ریزیبودجهعنوان دوره: 

ریزی بر مبنای عملكرد در سازمان و دستگاه اجرایی، ، الزامات استقرار بودجهریزیبودجهبا سیر تحول نظام  کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 
 بر مبنای فعالیت یابیهزینههای مربوط به بودجه و فرآیندهای چالش

 آموزشی: هایلسرفص
 در دنیا و ایران ریزیبودجهسیر تحول نظام  .1

 عملیاتی ریزیبودجهدر نظام  ریزیبرنامهنظام  .2

 عملیاتی ریزیبودجهدر نظام  یابیهزینهها و نظام تحلیل هزینه .3

 عملیاتی ریزیبودجهمدیریت عملكرد در نظام  .4

 یاز شكل سنتی به عملیات ریزیبودجهمدیریت تغییر نظام بودجه  .5

 عملیاتی ریزیبودجهنظام پاسخگویی در نظام  .6

 عملیاتی ریزیبودجهنظام انگیزشی و اختیارات مدیران در نظام  .7

 عملیاتی ریزیبودجهاتوماسیون  .8

 عملیاتی در ایران ریزیبودجهروند حال و آینده  .9

 عملیاتی در ایران ریزیبودجهتشریح مدل جامع نظام  .10

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 
 

 29/22کد دوره:  دوره: آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور وانعن

 هادستگاهفراگیران در پایان با سازمان بازرسی کل کشور و جایگاه آن در قوانین مالی و محاسباتی کشور و همچنین ارتباط آن با سایر هدف دوره: 
 شوند.آشنا می

 آموزشی: هایسرفصل
 قانون تشكیل سازمان -

 نظارت و بازرسی عالیشورایل تشكیل دستورالعم -

 آئین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان -

 آئین بازرسی سازمان -

 دیگر قوانین جاری مرتبط -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 

 
 31/22کد دوره:  عنوان دوره: قانون مالیات بر ارزش افزوده

 شوند.مقررات حاکم بر مالیات بر ارزش افزوده و نحوه حسابداری آن آشنا می فراگیران در پایان دوره آموزشی با مفاهیم و قوانین وهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 بررسی کلیات و تعاریف قانون مالیات بر ارزش افزوده -

 سابقه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهان -

 ی آنسابقه قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران و نحوه و زمان اجرا -

 تشریح و تفسیر مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده -

 نحوه محاسبه و مآخذ و نرخ مالیات بر ارزش افزوده -

 مالیاتی بر ارزش افزوده هایمعافیتتشریح  -

 تشریح وظایف و تكالیف مؤدیان -

 فرآیند رسیدگی مالیاتی -

 حسابداری مالیات بر ارزش افزوده -

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 32/22کد دوره:  وره: تنظیم قراردادهاعنوان د

رود پس از پایان دوره بتوانند؛ انواع قراردادهای اداری و حسابداری را با توجه به شرایط و متون آنها تهیه و از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 تنظیم نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل

 رداد از نظر حقوقی و عرفیشناخت مفاهیم و تعاریف کلی قراردادها و آشنایی با قرا -

 ضوابط الزم الرعایه در تنظیم قراردادها -

 قرارداد در قانون مدنی -

 شرایط اساسی برای صحت قراردادها -

 طرفین قرارداد -

 قراردادهای خرید، حمل ئ نقل، پیمان مدیریت و غیره -

 نحوه عقد و مبادله قرارداد، نحوه صدور الحاقیه و اصالحیه -

 اردادهاشرایط اساسی برای صحت قر -

 شكل اسناد و مدارک قرارداد به انضمام نمونه قرارداد -

 مبلغ، مدت و موضوع قرارداد -

 بیمه و ضمانت قراردادها -

 حوادث قهری و غیر مترقبه در قراردادها -

 آثار قراردادها -

 انحالل قراردادها -

 ارائه چند نمونه قرارداد )عملی( -

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 33/22کد دوره:  مستقیم هایاتمالیعنوان دوره: قانون 

، جرائم و معافیتها، تشخیص و وصول درآمد و هاشرکتفراگیران در پایان دوره قادرند؛ قوانین مالیات بر حقوق، اجاره، تكلیفی، هدف دوره: 

 روش حسابداری مورد عمل را توضیح دهند.

 آموزشی: هایسرفصل

وظایف قانونی و  -مستقیم هایمالیاتطرز تشخیص و محاسبه  -مستقیم )به اختصار( هایمالیاتع تعریف مالیات، تاریخچه، انواع مالیات و مناب

و صاحبان مشاغل مكلف به  هاشرکتموارد تشخیص علی الراس در خصوص  -مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی مكلف به پرداخت مالیات

نحوه  -مالیاتی و نحوه استفاده از آن( هایمعافیتمالیاتی)انواع  هایمعافیت -الکاتهای قابل قبول و استهمقررات هزینه -نگاهداری دفاتر قانونی

آثار قانونی عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در  -مالیاتی هایمعافیتمالی و مواعد قانونی تسلیم آنها با رعایت  هایصورتتنظیم اظهارنامه مالیاتی و 

نحوه استفاده از خدمات حسابداران  -نكات مهم آئین نامه نگهداری دفاتر قانونی و موارد رد دفاتر قانونیموارد و  -موعد مقرر )جرائم و محرومیتها(

ترتیب حل اختالف بعد از  -جلوگیری از اختالفات قبل از تشخیصمالیات هایراه -عوامل بروز اختالفات مالیاتی -رسمی برای تشخیص مالیات

 ی )شرح مراجع حل اختالف و اختیارات آنها و شرح حقوق قانونی مودیان در مراجع مذکور(نحوه حل اختالف مالیات -تشخیص مالیات

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 های شغلیرشته های آموزشیدوره
 کارشناس و کاردان برنامه و بودجه

 «2۳کد »

 دولت کارکنان ج نظام آموزش/1/2موضوع بند 
 های ابالغ شدههای بازنگری شده که جایگزین دورهدوره»

 «گرددمی 05/06/1۳86مورخ  76582/180۳بخشنامه شماره 
 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

 معاون راهبردی منابع انسانی
 «های شغلی کارشناسی و کاردان برنامه و بودجهرشته های آموزشیفهرست دوره»

میزان ساعت  عنوان پست عنوان دوره آموزشی

 دوره

کد 

 دوره

 1/23 12 کلیه پستها ریزی عملیاتیبودجه

 2/23 6 کلیه پستها نظارت بر بودجه

 3/23 32 کلیه پستها روش تحقیق

 4/23 12 کلیه پستها اجرای بودجه

 5/23 8 کلیه پستها دولتی یهاکتشر ریزیبودجه

 6/23 16 کلیه پستها حسابداری پروژه

 7/23 24 کلیه پستها حسابداری مالیاتی

 8/23 24 کلیه پستها اصول حسابداری

 9/23 8 کلیه پستها قوانین و مقررات مالی

 10/23 16 کلیه پستها مستقیم هایمالیاتقانون 

 11/23 30 کلیه پستها آمار کاربردی

 12/23 34 کلیه پستها و کنترل پروژه ریزیبرنامه

 13/23 8 کلیه پستها قانون برنامه و بودجه کشور

 14/23 12 کلیه پستها محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

 15/23 8 کلیه پستها (1و پیش بینی ) ریزیبرنامه، ریزیبودجهتلفیق 

 16/23 8 کلیه پستها (2و پیش بینی شناور ) ریزیبودجه

 17/23 16 کلیه پستها (3حسابداری و مدیریت استراتژیک )

 18/23 8 کلیه پستها ریزیبودجهکاربرد اطالعات عملكردی در نظام 

 19/23 20 کلیه پستها آشنایی با قانون محاسبات عمومی

 20/23 12 کلیه پستها نآشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آ

 21/23 30 کلیه پستها حسابداری دولتی

 22/23 12 کلیه پستها آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور

 23/23 16 کلیه پستها قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

  



 469 ■های آموزشی مشاغل عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 
 

 1/23کد دوره:  عملیاتی ریزیبودجهعنوان دوره: 

ریزی بر مبنای عملكرد در سازمان و دستگاه اجرایی، ریزی، الزامات استقرار بودجهتحول نظام بودجه با سیر کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 
 بر مبنای فعالیت یابیهزینههای مربوط به بودجه و فرایندهای چالش

 آموزشی: هایسرفصل
 ریزی در دنیا و ایرانسیر تحول نظام بودجه .1

 اتیعملی ریزیبودجهریزی در نظام نظام برنامه .2

 عملیاتی ریزیبودجهدر نظام  یابیهزینهها و نظام تحلیل هزینه .3

 عملیاتی ریزیبودجهمدیریت عملكرد در نظام  .4

 از شكل سنتی به عملیاتی ریزیبودجهمدیریت تغییر نظام  .5

 عملیاتی ریزیبودجهنظام پاسخگویی در نظام  .6

 عملیاتی ریزیبودجهنظام انگیزشی و اختیارات مدیران در نظام  .7

 عملیاتی ریزیبودجهاتوماسیون  .8

 عملیاتی در ایران ریزیبودجهروند حال و آینده  .9

 عملیاتی در ایران ریزیبودجهتشریح مدل جامع نظام  .10

 ساعت 12مدت زمان دوره: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2/23کد دوره:  عنوان دوره: نظارت بر بودجه

 رت بر بودجه را توضیح دهند، مبانی قانونی و انواع نظارت بر بودجه در ایران را تشریح نمایند.فراگیران در پایان آموزش قادرند: مبانی نظری نظاهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 مبانی نظری نظارت بر بودجه 

 مالی هایحسابارتقاء مدیریت و شفاف سازی  -

 ، حسابرسی و ارزشیابیهای مدیریتیکنترل -

 گزارش دهی -

 رآیند نظارت بودجه در ایرانف 

 مبانی قانونی -

 انواع نظارت بر بودجه -

 مشكالت نظارت بر بودجه -

 ساعت 6مدت زمان دوره: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3/23کد دوره:  عنوان دوره: اجرای بودجه

 شوند.میفراگیران پس از پایان دوره آموزشی با مراحل اجرای بودجه، قوانین و مقررات مربوط به آن آشنا هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

مراحل تفصیلی اجرای بودجه )تخصیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله درخواست، پرداخت، تنخواه گردان، پیش  -مبانی نظری اجرای بودجه

ابالغ  -ر بر اجرای بودجهقوانین و مقررات ناظ -فرآیند اجرای بودجه در ایران -وجوه سازمانی اجرای بودجه -پرداخت، علی الحساب و سپرده(

مشكالت و تنگناهای نظام اجرای بودجه  -عملیات خزانه -تخصیص -ایای و تملک دارایی یا سرمایههزینه های اعتباراتمبادله موافقت نامه -بودجه

 در ایران

 ساعت12مدت زمان دوره: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزشیمشخصات دوره   

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 4/23کد دوره:  عنوان دوره: روش تحقیق

سازمان را توضیح دهند. اصول،  هایفعالیترود فراگیران در پایان دوره بتوانند: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در حوزه انتظار میهدف دوره: 

 پژوهشی را شرح دهند. یک طرح تحقیقی را انتخاب، اجرا، تحلیل و گزارش نمایند. هاطرحفرآیند و انواع 

 ی:آموزش هایسرفصل
 ضرورت و  -های تحقیق(ها و سوالها، فرضیههای مسأله )هدفمراحل روش علمی، بیان مسأله، گزاره -ماهیت روش علمی تحقیق

 اهمیت تحقیق و کاربرد آن

  گیریاندازه هامقیاسمتغیرها و 

 بررسی پیشینه تحقیق 

 ها(دسته بندی تحقیقات )برحسب هدف، برحسب نحوه گردآوری  داده 

 یفی و انواع آن، تحقیق آزمایشی و انواع آنتحقیق توص 

 گیری در تحقیق )پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و ...(ابزارهای اندازه 

 ای و ...()اسمی، فاصله گیریاندازه هامقیاس 

  پایایی و روایی( گیریاندازهقابلیت اعتماد ابزار( 

  ،نمونه گیری، تعیین حجم نمونه یهاروشجامعه و نمونه تحقیق 

 های کیفی و تحلیل آنهادهدا 

 های کمی و تحلیل آنهاداده 

 )تدوین گزارش تحقیق )کاربرد گزارش تحقیق، انواع گزارش تحقیق، مراحل تدوین گزارش تحقیق 

 ساعت32مدت زمان دوره: 

 

 

 5/23کد دوره:  دولتی یهاشرکتریزی عنوان دوره: بودجه

 دولتی را تشریح نمایند. یهاشرکتبرآورد بودجه  یهاروشقادرند: مراحل تهیه و تنظیم بودجه و  فراگیران پس از پایان دوره آموزشیهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 دولتی یهاشرکتمبانی قانونی و نظری ایجاد  -

 دولتی یهاشرکتساختار مالی  -

 دولتی یهاشرکتمراحل تهیه و تنظیم بودجه  -

 برآورد بودجه یهاروش -

 دولتی یهاشرکتهای اقتصادی و مالی ل گزارشنحوه استفاده و تحلی -

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 

 6/23کد دوره:  عنوان دوره: حسابداری پروژه

های کلیدی آن حسابداری پروژه و شناسایی حوزه یهاروشفراگیران در پایان دوره آموزشی قادر خواهند بود تا ضمن آشنایی با هدف دوره: 
های پروژه را ترسیم نموده و از آن طریق به ارزیابی عملكرد مالی پروژه و در پایان به تحلیل سودآوری و انحراف هزینهتصویری روشن و جامع از 

 ها بپردازند.عملكرد پروژه

 آموزشی: هایسرفصل

 مفاهیم و تعاریف حسابداری پروژه .1

 حسابداری پروژه یهاروشها و تكنیک .2

 عوامل محیطی موثر بر حسابداری پروژه .3

 های پروژهتهیه تصویر جامع مالی از هزینه .4

 پروژه ریزیبودجه .5

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 تحلیل میزان انحراف عملكرد از پیش بینی در پروژه .6

 تحلیل سودآوری پروژه .7

 تلفیق حسابداری پروژه و حسابداری مالی .8

 کاربرد حسابداری پروژه در تصمیمات مدیریتی .9

 ده حسابداری پروژه در محیط بین المللآین .10
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 7/23کد دوره:  عنوان دوره: حسابداری مالیاتی

توضیح مستقیم و نحوه محاسبه آن و مقررات مربوط به تنظیم اظهارنامه مالیاتی را  هایمالیاتفراگیران در پایان دوره قادرند: انواع هدف دوره: 

 دهند.

 آموزشی: هایسرفصل

مالیات بر درآمد  -مالیات بر دارایی -مالیات بر ارث -مالیات بر درآمد -مستقیم هایمالیاتمروری بر اصالحیه قانون  -اشخاص مشمول مالیات

ر درآمد امالک و نحوه محاسبه مالیات ب -مالیات بر درآمد مشاغل و تغییرات آن -مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی -حقوق و نحوه محاسبه آن

 اظهارنامه مالیاتی -هامعافیت -جرائم و تشویقات مالیاتی -مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها -آن

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 8/23کد دوره:  عنوان دوره: اصول حسابداری

مالی و چگونگی تهیه  هایفعالیتلی اصول حسابداری، کاربرد و چگونگی ثبت فراگیران در پایان دوره قادرند: مفاهیم و تعاریف کهدف دوره: 

 مالی و بستن حسابها را توضیح دهند. هایصورت

اصالح  -حسابداری خرید و فروش کاال -مالی در دفاتر هایفعالیتچگونگی ثبت  -اصول حسابداری -کلیات و تعاریف آموزشی: هایسرفصل

تهیه صورت  -مباحث وجوه نقد، تنخواه گردان -مالی و بستن حساب هایصورتتهیه  -کاربرگ و نحوه تنظیم آن -حسابها در پایان دوره مالی

 هاثابت و استهالک هایدارائی -گردش وجوه نقد -صورت سود و زیان -مالی: ترازنامه هایصورتتهیه  -بانكی هایمغایرت

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 9/23کد دوره:  قررات مالیعنوان دوره: قوانین و م

ها را توضیح دهند. انواع درآمدها را نام برده و رود پس از پایان دوره بتوانند: انواع تنخواه گردان و مفاهیم آناز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 مقایسه نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل

 آن(و اجزای  کلیات و تعاریف )بودجه، بودجه عمومی 

 ها، صورتجلسه تحویل و تحول سوابق ذیحسابیانواع تنخواه گردان خزانه و ذیحساب و مفاهیم قانونی آن 

 هاها و سایر پرداختهزینه -تعاریف و مبانی قانونی پرداخت و علی الحساب و انواع درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و مقایسه آنها 

 تنظیم و تفریغ بودجه 

 ،هاعوامل ذیحساب و امین اموال و فرق آنها با هم با توجه به مبانی قانونی آن تعاریف ذیحساب 

 های اجرایی مربوطبررسی اموال و معامالت دولتی و آئین نامه 

 دیگر قوانین و مقررات جاری مالی 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 10/23کد دوره:  مستقیم هایمالیاتعنوان دوره: قانون 

، جرائم و معافیتها، تشخیص و وصول درآمد و هاشرکتفراگیران در پایان دوره قادرند: قوانین مالیات بر حقوق، اجاره، تكلیفی، ره: هدف دو

 روش حسابداری مورد عمل را توضیح دهند.

 آموزشی: هایسرفصل

وظایف قانونی و  -مستقیم هایمالیاتتشخیص و محاسبه  طرز -مستقیم )به اختصار( هایمالیاتتعریف مالیات، تاریخچه، انواع مالیات و منابع 

و صاحبان مشاغل مكلف به  هاشرکتموارد تشخیص علی الراس در خصوص  -مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی مكلف به پرداخت مالیات

نحوه  -مالیاتی و نحوه استفاده از آن( هایفیتمعامالیاتی )انواع  هایمعافیت -ههای قابل قبول و استهالکاتمقررات هزینه -نگاهداری دفاتر قانونی

آثار قانونی عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در  -مالیاتی هایمعافیتمالی و مواعد قانونی تسلیم آنها با رعایت  هایصورتتنظیم اظهارنامه مالیاتی و 

نحوه استفاده از خدمات حسابداران  -نونی و موارد رد دفاتر قانونیموارد و نكات مهم آئین نامه نگهداری دفاتر قا -موعد مقرر )جرائم و محرومیتها(

ترتیب حل اختالف بعد از  -جلوگیری از اختالفات قبل از تشخیص مالیات هایراه -عوامل بروز اختالفات مالیاتی -رسمی برای تشخیص مالیات

 آنها و شرح حقوق قانونی مودیان مالیات در مراجع مذکئر( نحوه حل اختالف مالیاتی )شرح مراجع حل اختالف و اختیارات  -تشخیص مالیات

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 11/23کد دوره:  عنوان دوره: آمار کاربردی

 با آمار و مفاهیم اساسی آن و چگونگی تجزیه و تحلیل اطالعات آماری کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 آماری )آمار توصیفی، آمار استنباطی( یهاروشو کاربرد آن، انواع  تعاریف علم آمار، آمار -

 های آماری، انواع متغیرها )کمی و غیره(جامعه، نمونه و داده -

 ها، توزیع و فراوانی و نمودارها، نمودار توزیع فراوانی، هیستوگرام، چندضلعی و غیره(گیری، عالئم مجموعهاندازه هامقیاس -

 ایش به مرکز )میانگین، میانه و نما( ویژگی آنهاهای گراندازه -

 های پراکندگی )دامنه تغییرات، انحراف چارکی با انحراف متوسط، واریانس، محاسبه واریانس، انحراف طبیعی(شاخص -

رگرسیون به طرف ای، اسپیرمن، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و پیش بینی، همبستگی، محاسبات ضریب همبستگی، ضریب همبستگی رتبه -

  میانگین خطای استاندارد

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 12/23کد دوره:  و کنترل پروژه ریزیبرنامهعنوان دوره: 

دستی و مكانیزه و چگونگی تخصیص و  یهاسیستمو کنترل پروژه در دو وضعیت  ریزیبرنامهبا فرآیند  کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 

 دجه بندی پروژهتسطیح منابع و بو

 آموزشی: هایسرفصل

 و کنترل پروژه ریزیبرنامهو کنترل پروژه، تشریح اصطالحات معمول در  ریزیبرنامهتعریف پروژه،  -

 و کنترل پروژه ریزیبرنامهو کنترل پروژه در مدیریت پروژه، تشریح فرآیند  ریزیبرنامهنقش  -

  W.B.Sژه تبیین اهداف پروژه، تهیه ساختار تجزیه پرو -

 و تهیه کانت چارک، تخصیص و تسطیح منابع بندیزمانپروژه،  ریزیبرنامههای شبكه -

 های کاری و مسیر بحرانی در پروژهبودجه بندی پروژه، بسته -

ژه، معرفی نرم افزارهای ها، پردازش و تهیه گزارشات، بررسی ریسكهای احتمالی و ارزیابی تاثیر آن بر پروژه ارزیابی عملكرد پروداده آوریجمع -

 PRIMA VERA- M SP PROJECTکنترل پروژه 

- PLANNER.P3  

 ساعت 34مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 14/23کد دوره:  عنوان دوره: محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

بر مبنای فعالیت قیمت  یابیهزینهدر پایان دوره بتوانند در حوزه حسابداری مدیریت از طریق تكنیک  کنندگانشرکترود انتظار میهدف دوره: 

با ارزش افزوده و بدون  هایفعالیتش مدیریت بر مبنای فعالیت و شناسایی تمام شده خدمات دستگاه اجرایی خود را محاسبه نموده و از طریق رو

 ها اقدام نمایند.ارزش افزوده نسبت به ارتقای کارایی و مدیریت بهینه هزینه

 آموزشی: هایسرفصل

 

 مفاهیم وتعاریف .1

 یابیهزینه یهاروشمعرفی  .2

 و مدیریت بر مبنای فعالیت یابیهزینهاصول و مبانی  .3

 یابیهزینههای سنتی بر مبنای فعالیت و شیوه یابیهزینهوش تفاوت ر .4

 بر مبنای فعالیت یابیهزینهطراحی و پیاده سازی روش  .5

 هااستفاده از اطالعات قیمت تمام شده بر مدیریت بهینه هزینه .6

 بكارگیری روش مدیریت بر مبنای فعالیت .7

 لكردو مدیریت بر مبنای فعالیت در مدیریت عم یابیهزینهکاربرد  .8

 اتوماسیون محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده .9

 

 ساعت12مدت زمان دوره: 

 
 

 

 

 

 

 13/23کد دوره:  عنوان دوره: قانون برنامه و بودجه کشور

 شوند.فراگیران در پایان دوره آموزشی یا کلیات و مفاهیم قانون برنامه و بودجه کشور آشنا میهدف دوره: 

 آموزشی: هایرفصلس

 

 ها و ...(جاری، لوایح و طرح دولت، اعتبارات های دراز مدت عمرانی، بودجه عمومی)برنامه کلیات و مفاهیم قانون بودجه -

 موارد و فصول مربوط به قانون برنامه و بودجه  -

 شورای اقتصاد 

 ر تدوین بودجه و شرح تشكیالت آنسازمان متولی ام 

 های عمرانی پنجسالهتهیه برنامه 

 تهیه بودجه کل کشور 

  منابع مالی -عمرانی هاطرحاجرای 

 نظارت -تعهد پرداخت اعتبار عمرانی و جاری 

 هاماده واحده و تبصره -مقررات مختلف 

 دیگر قوانین و مقررات جاری مرتبط با بودجه 

 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 15/23کد دوره:  (1و پیش بینی ) ریزیبرنامه، ریزیبودجهعنوان دوره: تلفیق 

راهبردی  ریزیبرنامهیق فرآیند های راهبردی و اولویت بندی اهداف و راهبردها و تلفآشنا ساختن کارکنان با نحوه تهیه و تنظیم برنامههدف دوره: 

 و پیش بینی ریزیبودجه

 آموزشی: هایسرفصل

 

 راهبردی ریزیبرنامهاصول و مبانی  .1

 راهبردی ریزیبرنامهفرآیند  .2

 های راهبردیتهیه و تدوین برنامه .3

 ریزیبودجهنوین  یهاروش .4

 پیش بینی شناور یهاروش .5

 و پیش بینی ریزیبرنامه، ریزیبودجهتلفیق  .6

 و تدوین مدل جامع مدیریت عملكرد سازمانی تهیه .7

 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 16/23کد دوره:  (2و پیش بینی شناور ) ریزیبودجهعنوان دوره: 

یش پیش بینی و پ یهاروشو شناخت  ریزیبودجهنوین  یهاروشسنتی و حرکت به سمت  ریزیبودجهآشنایی با چگونگی گذر از هدف دوره: 

 حسابداری مدیریت یهاروشنوین پیش بینی و همچنین شناخت ابزارها و  یهاروشبینی شناور به عنوان 

 آموزشی: هایسرفصل

 سنتی به پیش بینی شناور ریزیبودجه. ضرورت تغییر نظام 1

 هاسازمان. بررسی نقش بودجه در 2

 ریزیبودجهسنتی  یهاروشر از نوین برای گذ مدیریتی یهاروش. ابزارها و 3

 ریزیبودجه. حرکت به سمت اجرای فراسوی 4

 و ارزیابی عملكرد گذاریهدفنوین  یهاروش. 5

 . بررسی عوامل اثرگذار در بهبود پیش بینی6

 پیش بینی یهاروش. بررسی 7

 هاسازمانهای زمانی فعالیت در های زمانی پیش بینی شناور با دوره. تطبیق دوره8

 آماده سازی و طراحی روش پیش بینی شناور یهاروش.9

 ( و فرآیند پیش بینی شناورABBبر مبنای فعالیت ) ریزیبودجه. برقراری پیوند 10

 راهبردی ریزیبرنامه. برقراری پیوند بین پیش بینی شناور و 11

 . مدیریت و کنترل اجرای روش پیش بینی شناور12

 زارشدهی مالی. برقراری پیوند بین شناور و گ13

 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 17/23کد دوره:  (۳عنوان دوره: حسابداری مدیریت استراتژیک )

فراگیران در پایان دوره آموزشی قادرند، ضمن آشنایی با نقش حسابداری مدیریت در مدیریت عملكرد سازمانی و همچنین هدف دوره: 

های راهبردی، هزینه و بودجه های تلفیق برنامهحسابداری مدیریت به چالش یهاروشاستفاده از ابزارها و امروزی با  یهاسازماندر  ریزیبودجه

 بپردازند.

 آموزشی: هایسرفصل

 امروزی یهاسازمان. نقش بودجه در 1

 نوین ریزیبودجهپشتیبانی کننده از  نوین مدیریتی یهاروش. ابزارها و 2

 و پیش بینی ریزیبرنامه، ریزیجهبود. تلفیق 3

 . پیش بینی شناور4

 و مدیریت بر مبنای فعالیت یابیهزینه. طراحی و استقرار روش 5

 و برنامه راهبردی . ایجاد پیوند میان گزارشات مدیریتی6

 شاثربخ . استفاده از ابزار حسابداری مدیریت برای گزارشات مدیریتی7

 . ایجاد توازن میان استانداردهای حسابداری مالی و حسابداری مدیریت8

 . استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت برای مدیریت مالی بهینه9

 . نقش حسابداری مدیریت در ارتقای عملكرد سازمانی10

 

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 18/23کد دوره:   ریزیبودجهعنوان دوره: کاربرد اطالعات عملكردی در نظام 

ای و نیز آشنایی با نحوه تولید و نمایش اطالعات عملكردی مربوط به نتایج به صورت ساختاریافته و اتصال آن به اعتبارت بودجههدف دوره: 

 عملیاتی در تولید و ارائه اطالعات گذشته، حال و آینده. ریزیبودجههای اطالعاتی بررسی چالش

 آموزشی: هایسرفصل

 

 . تاریخچه تولید اطالعات عملكردی1

 . تغییر ساختار بودجه به سمت رویكرد مبتنی بر عملكرد2

 ی اجراییهادستگاهای میان دستگاه متولی بودجه و سایر . نحوه مذاکرات بودجه3

 سازمانی انگیزشی در بهبود کارآیی و اثربخشی هاینظام. 4

 وابسته یهاسازمانی اجرایی و هادستگاهای میان از برای مذاکرات بودجه. اطالعات عملكردی مورد نی5

 های استفاده از اطالعات عملكرد در فرآیند عملكردی. مزایا و چالش6

 مبتنی بر اطالعات عملكردی ریزیبودجه هاینظام. طراحی 7

 مبتنی بر اطالعات عملكردی ریزیبودجه. پیاده سازی نظام 8

 ریزیبودجه هاینظاماستفاده از اطالعات عملكردی در  . نهادینه سازی9

 . تجارب سایر کشورها10

 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 21/23کد دوره:  عنوان دوره: حسابداری دولتی

 فراگیران در پایان دوره آموزشی قادرند:هدف دوره: 

دولتی بر مبنای آن را  یهاسازماندولتی و قوانین و مقررات ناظر بر آن و همچنین سیستم کنترل مالی  یهاسازمانسیستم حسابداری  -

ولتی را بررسی نمایند. نحوه و طرز تنظیم حسابها و تهیه گزارشهای نهایی را د یهاسازمانتشریح نمایند. عملیات حسابداری در 

 توضیح دهند.

 آموزشی: هایسرفصل

، و اختصاصی، دفاتر و اسناد حسابداری )دفتر درآمد، دفتر اعتبارات عمومی هایحساباصول کلی حسابداری دولتی، خصوصیات حسابداری دولتی، 

ای، ارتباط بودجه و حسابداری، حسابداری درآمدهای پیش بینی شده، حسابداری اعتبارات مصوب، حسابداری بودجه هایحسابدفتر اموال(، 

مورد استفاده  هایحسابسهمیه اعتبارات، حسابداری تعهدات احتمالی، حسابداری درآمدها )ئذآمدهای پیش بینی شده، درآمدهای تحقق یافته(، 

قابل وصول، اصالح حساب درآمدهائی که تعیین و تشخیص گردیده و از مؤدیان مطالبه شده، اقالم دریافتی صندوق )وصول  هایمالیاتثبت برای 

های عمومی، حسابداری ذیحسابها، ماهیت درآمدها و هزینه هایفعالیتها و اقالم پرداختی صندوق، بستن حسابها، انواع درآمدها(، حسابداری هزینه

ها و عملیات حسابداری آن، تهیه انواع گزارشها، نحوه بستن اختصاصی، حساب حقوق بازنشستگان و موظفین، انواع سپرده هایحسابرز تنظیم ط

 تهیه گزارشهای نهائی در پایان سال مالی -حسابها در پایان سال مالی

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 

 

 19/23کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با قانون محاسبات عمومی

 شوند.آشنا می فراگیران در پایان دوره آموزشی با قانون محاسبات عمومیهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 فصل اول: تعاریف

 فصل دوم: اجرای بودجه

 درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار -

 ها و سایر پرداختهاهزینه -

 معامالت دولتی -

 فصل سوم: نظارت مالی

 فصل چهارم: تنظیم حساب و تفریغ بودجه

 فصل پنجم: اموال دولتی

 فصل ششم: مقررات متفرقه

 ساعت 20ره: مدت زمان دو

 20/23کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن

و  هادستگاهفراگیران در پایان دوره قادرند جایگاه دیوان محاسبات کشور در قوانین مالی و محاسباتی کشور و ارتباط آن با سایر هدف دوره: 

 محاسبات را توضیح دهند. مستشاری دیوان هایهیآتنحوه کار 

 آموزشی: هایسرفصل

 -مستشاری دیوان محاسبات هایهیآتنحوه کار  -ساختار تشكیالتی دیوان محاسبات -وظایف و اختیارات -هدف از تشكیل دیوان محاسبات کشور

 و سایر مقررات متفرقه و اصالحات قانون 39دستورالعمل تبصره ماده 

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 22/23کد دوره:  ازرسی کل کشورعنوان دوره: آشنایی با قوانین سازمان ب

 هادستگاهفراگیران در پایان با سازمان بازرسی کل کشور و جایگاه آن در قوانین مالی و محاسباتی کشور و همچنین ارتباط آن با سایر هدف دوره: 

 شوند.آشنا می

 آموزشی: هایسرفصل

 قانون تشكیل سازمان -

 ینظارت و بازرس عالیشورایدستورالعمل تشكیل  -

 آئین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان -

 آئین بازرسی سازمان -

 دیگر قوانین جاری مرتبط -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 23/23کد دوره:  عنوان دوره: قانون مالیات بر ارزش افزوده

 شوند.زوده و نحوه حسابداری آن آشنا میفراگیران در پایان دوره آموزشی با مفاهیم و قوانین و مقررات حاکم بر مالیات بر ارزش افهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 بررسی کلیات و تعاریف قانون مالیات بر ارزش افزوده -

 سابقه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهان -

 سابقه قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران و نحوه و زمان اجرای آن -

 یات بر ارزش افزودهتشریح و تفسیر مواد قانون مال -

 نحوه محاسبه و مآخذ و نرخ مالیات بر ارزش افزوده -

 مالیاتی بر ارزش افزوده هایمعافیتتشریح  -

 تشریح وظایف و تكالیف مودیان -

 فرآیند رسیدگی مالیاتی -

 حسابداری مالیات بر ارزش افزوده -

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 ریاست جمهوری
 بسمه تعالی

 دولتی یهاشرکت، مؤسسات و هاسازمانها، ه به کلیه وزارتخانهبخشنام

 مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت

طرح »کشور موضوع  ریزیبرنامهسازمان مدیریت و  09/06/1381مورخ  103669/1802الف بخشنامه شماره /5در اجرای بند 

، «ی اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداختهادستگاهو مشاوران شاغل در مدیران  کارشناسان، تبیین مسیر ارتقاء شغلی

آموزش »موضوع  ریزیبرنامهسازمان مدیریت و  03/11/1381مورخ  203222/1903الزم است با توجه به بخشنامه شماره 

ها از طرف افراد متقاضی، های مربوط به مهارتهای پایان دورهواهینامه، در صورت ارائه گ«کارکنان دولت اطالعات آوریفن

 امتیازدهی برمبنای جدول ذیل انجام گیرد:
 امتیاز مهارت ردیف

 4 مفاهیم پایه فن آوری اطالعات 1

 6 هافایلاستفاده از کامپیوتر و مدیریت  2

 20 واژه پردازها 3

 20 هاصفحه گسترده 4

 20 اطالعاتی هایبانک 5

 20 ارائه مطالب 6

 10 اطالعات و ارتباطات 7

کشور، اعطاء  ریزیبرنامهسازمان مدیریت و  09/06/1381مورخ  103669/1802ضمنًا با توجه به بند ب بخشنامه شماره  

باشند با ارائه  خود را دارا می امتیاز به افرادی که قابلیت استفاده از نرم افزارهای تخصصی مربوط به رشته شغلی 30حداکثر 

اظهار شده توسط کارکنان، به عهده مؤسسه آموزش  هایمهارتهای مذکور، بالمانع است. ارزیابی و تأیید های دورهگواهینامه

 و سایر مراکز مورد هااستانریزی مدیریت و برنامه یهاسازمانهای تابع آن در ریزی و مدیریتو پژوهش مدیریت و برنامه

 باشد.تأیید این سازمان می

ریزی کشور بر نحوه اجرای این بخشنامه نظارت خواهد داشت و در صورت عدم رعایت بدیهی است سازمان مدیریت و برنامه

 ضوابط، طبق قوانین و مقررات اقدام خواهد کرد.

 من ا... التوفیق                                                                                          

 محمود عسگری آزاد                                                                                 

 معاون امور مدیریت و منابع انسانی                                                                               

 رونوشت:

 حترم سازمان جهت استحضار.معاونین م -

 جهت استحضار. هااستان ریزیبرنامهمدیریت و  یهاسازمانرؤسای محترم  -

 مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی جهت استحضار و اقدام الزم -

 و نوسازی اداری جهت استحضار آوریرییس محترم مرکز توسعه فن -

 

 

 

50815/1903شماره:   
25/03/1382اتریخ:   

 سازمان مدرییت و ربانمه رزیی کشور
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ت جمهوریریاس 

 بسمه تعالی

، هاشرکتدولتی و  یهاشرکت، مؤسسات، هاسازمانها، بخشنامه به کلیه وزارتخانه

و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و  هاسازمان

عمومی غیردولتی و نهادهای انقالب اسالمی که از بودجه  مؤسسات و نهادهای عمومی

 کننددولت استفاده می

اداری موضوع تحقق دولت  عالیشورای 22/04/1381.ط مورخ 722/13مصوبه شماره  15در اجرای ماده 

 کارکنان دولت در قالب هفت مهارت اطالعات ، برنامه آموزش فناوریکارکنان دولت الكترونیک و نظام آموزش

و ساعات الزم برای آموزش آنها بشرح جدول زیر و محتوای آموزشی آنها که به پیوست آمده است، با رعایت 

 شود.موارد زیر جهت اجرا ابالغ می

 ساعات الزم آموزش مهارت ردیف

 12 اطالعات مفاهیم پایه فناوری 1

 8 هافایلاستفاده از کامپیوتر و مدیریت  2

 26 واژه پردازها 3

 26 هاصفحه گسترده 4

 26 اطالعاتی هایبانک 5

 20 ارائه مطالب 6

 12 اطالعات و ارتباطات 7

 ها برای متصدیان مشاغل رسته خدمات الزامی نیست.( فراگیری مهارت1

یک، دو و هفت  هایمهارتها، فراگیری   تر از کارشناسی در سایر رسته( برای متصدیان مشاغل سطوح پایین2

 اجباری و فراگیری سایر مهارتها برحسب نیازهای شغلی و با تشخیص دستگاه بالمانع است.

 هفتگانه الزامی است. هایمهارت، کارشناسی و همتراز آنها، فراگیری ( برای متصدیان مشاغل مدیریتی3

ها، تنها فراگیری یک نرم افزار الزامی است. انتخاب نرم افزار مورد نیاز برای فراگیری ( برای هریک از مهارت4

 باشد.هر یک از مهارتها به تشخیص دستگاه مربوط می

یک و دو که پایه و پیش  ایهمهارتهفتگانه چهار سال است و به جز  هایمهارت( حداکثر زمان برای فراگیری 5

 ها الزامی نیست.شوند، رعایت ترتیب در یادگیری سایر مهارتنیاز تلقی می

203222/1903شماره   
03/11/1381اتریخ   
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های آموزش تایپ و یادگیری واژگان مذکور نیاز به گذراندن دوره هایمهارتالزم از  گیریبهره( از آنجا که 6

و اقدام گردد که کاربران قادر به تایپ متون  ریزیبرنامهکامپیوتری به زبان انگلیسی دارد ضروری است به نحوی 

 های انگلیسی مرتبط شوند.فارسی یا انگلیسی با سرعت مناسب و فهم واژه

 یازهاین براساس اطالعات یفناور یاختصاص یهادوره ،هستند هیپا یها هفتگانه که مهارت هایمهارتعالوه بر ( 7

 ضوابط و مقررات مربوط انجام خواهد شد. تیدستگاه و با رعا صیو تشخ یشغل

آنها  تیکشور صالح یزیرو برنامه تیریضوابط سازمان مد براساسکه  یدولتریغ یمراکز آموزش( مؤسسات و 8

سه آموزش و پژوهش موس ی،او حرفه یسازمان آموزش فن ی،سسات و مراکز آموزش عالؤم ،شده است محرز

و  فیمجاز به تعر هااستان یزیرو برنامه تیریمد یهاسازمانآن در  تابع یهاتیریو مد ریزیبرنامهو  تیریمد

بخشنامه  نیمندرج در ا یو محتوا طیهفتگانه طبق شرا هایمهارت میتعل یبرا یآموزش یهادوره یبرگزار

کارکنان خود  یآموزش فوق برا یهادوره یتنها مجاز به برگزار یدولت یهادستگاه یشمراکز آموز .باشندیم

 باشند.یم

 .گرددیم تلقی یدولت یهادستگاه یالذکر برافوق یهادوره یبخشنامه به منزله صدور مجوز اجرا نیا (9

سازمان ارسال دارند تا امكان  نیا یدفاتر بخش یموظفند قبل از شروع دوره اطالعات الزم را برا یمجر یهادستگاه

 ها فراهم شود.گونه دورهنینظارت بر ا

کنند یاظهار به دانستن آنها م ایاند ها را گذراندهاز مهارت کیمربوط به هر  یکه قبالً دوره آموزش یکارکنان( 10

دسته از کارکنان به  نیهارت اظهار شده ام دییتا و یابیارز .را ندارند به گذراندن دوره مربوط به آن مهارت یازین

  و تیریمد یهاسازمانتابعه آن در  یهاتیریو مد ریزیبرنامهو  تیریعهده موسسه آموزش و پژوهش مد

 باشد.یسازمان م نیا دییمراکز مورد تا ریو سا هااستان یزیربرنامه

 نیکارکنان مشمول ماده ا) هیدییتا افتیدر ای یهادوره یکه موفق به ط یکارکنان یبرا یقیسازوکار تشو( 11

 22554/105 بخشنامه شماره یزشیمطابق ساز و کار انگ ،شوندیهفتگانه م هایمهارتاز  کیمربوط به هر  (بخشنامه

           ریسا وکارکنان دولت  آموزش دیکشور موضوع نظام جد یزیرو برنامه تیریسازمان مد 28/12/1380مورخ 

 مربوطه است. یهابخش

ها توسط موسسات و مراکز دوره یبرگزار تیفیکشور و نحوه اجرا و ک ریزیبرنامهمدیریت و  سازمان( 12

 تیفیناظر بودن ک ایضوابط و  تیبخشنامه نظارت خواهد داشت و در صورت عدم رعا نیا 8موضوع ماده  یآموزش

 از آنها اقدام خواهد کرد. تیصالح طبق مقررات نسبت به سلب ،هادوره یبرگزار

 
 من ا... التوفیق                                                                                                               

 محمود عسگری آزاد                                                                                                              

 معاون امور مدیریت و منابع انسانی                                                                                                               

 و                                                                                                                     

 ادارینظامرئیس کمیسیون تخصصی اتوماسیون                                                                                                                   
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 اطالعات ریاول: مفاهیم پایه فناو مهارت
 

 شروع کار  -1-1

 اطالعات سخت افزار، نرم افزار و فناوری -1-1-1

 اطالعات فهمیدن مفاهیم پایه سخت افزار، نرم افزار و فناوری -1-1-1-1
 

 انواع کامپیوتر -1-1-2

های فهمیدن و فرق گذاشتن بین کامپیوترهای بزرگ، کوچک، شبكه، شخصی و کیفی از زاویه -1-1-2-1

 . فهمیدن عبارات ترمینال باهوش و ترمینال گنگ.مختلف ظرفیت، سرعت، هزینه و نوع کاربران عمومی
 

 های اصلی یک کامپیوتر شخصیبخش -1-1-۳

 ،سخت سکید(، CPUی )واحد پردازش مرکز یشخص وتریکامپ یاصل یهاگرفتن بخش ادی -1-1-3-1

 رهیو غ CD، سکید zip، سكتیقابل انتقال مانند د یمخزنها ،انواع حافظه ی،و خروج یمعمول ورود یزارهابا

 .یجانب یشناخت ابزارها

 
 سخت افزار -2-1

 واحد پردازش مرکزی -1-2-1

 ،محاسبه لینحوه انجام کار آن از قب دنیو فهم (CPUی )واحد پردازش مرکزکردن مفهوم  درک -1-2-1-1

به نام  یبا واحد یسرعت واحد پردازش مرکز کهامر  نیدانستن ا .رهیبه حافظه و غ عیسر یدسترس ی،کنترل منطق

 شود.یم گیریاندازهمگاهرتز 
 

 ابزارهای ورودی -1-2-2

 یگو س، صفحه کلید،مو لیاز قب وتریها به کامپورود داده یرهاابزا نیتراز مهم یتعداد دانستن -1-2-2-1

 .رهیو غ یاهرم باز ی،قلم نور ی،صفحه لمس ،شگریپو ،چرخان

 

 ابزارهای خروجی -1-2-۳

 وتریکامپ لهیکه به وس ییهاپردازش جیدادن نتا شینما یبرا یخروج یابزارها نیتریدانستن عموم -1-2-3-1

 ،بلندگو ها،مرسا ،که معموالً در دسترس هستند ییچاپگرها ،شیانواع صفحه نما ،ثالبه عنوان م .شودیانجام م

 شود.یمابزارها استفاده  نیکجا و چطور از ا نكهینستن ااد .رهیصدا و غ بیدستگاه ترک
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 حافظه و مخزن -1-۳

 سازیمخزن ذخیره -1-۳-1

سخت  سکیبه عنوان مثال د ،تیو ظرف نهیهز ،از نظر سرعت یسازرهیمخزن ذخ یانواع اصل سهیمقا -1-3-1-1

 ها.کردن داده رهیو نوار ذخ CD-ROM، سكتیددیسک،  zip ی،خارج ی/داخل

 انواع حافظه -1-۳-2

حافظه ) ROM)حافظه با دسترسی تصادفی(،  RAMمانند  وتریانواع حافظه کامپ نیتفاوت ب دنیفهم -1-3-2-1

 .رندیگیمورد استفاده قرار م یها در چه زمانفظهحا نیامر که ا نیا فهمیدنو  ی(فقط خواندن

 گیری ظرفیت حافظهاندازه -1-۳-۳

 و تیمگابا ،تیلوبایک ،تیبا ،تیب) شودیم یریگاندازه وتریامر که چگونه حافظه کامپ نیادانستن  -1-3-3-1

 .هافهرست ریفهرست و ز ،هافایل ،اردهکودها، رلیف ،با حروف وتریارتباط دادن اندازه حافظه کامپ (.تیگابایگ

 کارایی کامپیوتر -1-۳-۴

ی اندازه حافظه اصل، CPUموثرند مانند سرعت  وتریکامپ راییاک که در یاز عوامل یتعداددانستن  -1-3-4-1

(RAM،) سخت. سکیبه سرعت د تیظرف 

 نرم افزار -1-۴

 انواع نرم افزار-1-۴-1

 آنها. نیو دانستن تعامل ب یکاربرد یفزارهاعامل و نرم ا ستمیس ینرم افزارها مفهوم -1-4-1-1
 

 نرم افزار سیستم عامل -1-۴-2

( و ارائه یک مثال GUIفهمیدن عملكرد اصلی سیستم عامل، فهمیدن عبارت واسط کاربر گرافیكی ) -1-4-2-1

 از آن، توجه به فواید اصلی واسط کاربر گرافیكی.

 نرم افزارهای کاربردی -1-۴-۳

 ،پردازهاواژه لیآن از قب یهااستفاده افزار همراه بانرم یکاربردها نیتریاز عموم ین تعدادکردفهرست -1-3-4-1

 .یزیارائه و نشر روم یابزارها ،حقوق و دستمزد ی،اطالعات هایبانک ، هاگستردهصفحه ،چند رسانه یکاربردها

 هاسیستمتوسعه  -1-۴-۴

دانستن مراحل  .ابدییشده و توسعه م جادیا وتریبر کامپ یبتنم یهاسیستمامر که چگونه  نیا دنیفهم -1-4-4-1

 شوند.یبه کار گرفته م وتریبر کامپ یمبتن یهاسیستمو تست که اغلب در توسعه  یسینوبرنامه ی،بررس ،قیتحق

 های اطالعاتیشبكه -1-5

 شبكه محلی و شبكه وسیع -1-5-1

و به  یکار گروه دیدانستن فوا(. WAN) عیوس یهاهو شبك (LANی )محل یهاشبكهدانستن تعریف  -1-5-1-1

 اشتراک گذاشتن منابع در شبكه.
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 های تلفنیشبكه -1-5-2

و شبكه ( PSDN) یعبارت شبكه داده عموم دنیفهم ی.تلفن یهانحوه استفاده از شبكه دنیفهم -1-5-2-1

و نرخ  تالیجید ،آنالوگ ،مودم ،تلكس ،ارات دورنگارعب دنیفهم ای.و ارتباط ماهواره( ISDN) یتالیجیهوشمند د

 .شودمی یریگاندازه هیدر ثان تیتبادل اطالعات که با واحد ب

 پست الكترونیک -1-5-۳

ارسال و  یبرا یچه امكانات کهامر نیا دنیفهم .آن یو کاربردها کیعبارت پست الكترون دنیفهم -1-5-3-1

مورد  یو اطالعات یارتباط یها یوری از تجهیزات و فنادانستن تعداد .است ازیمورد ن کیپست الكترون افتیدر

 .کیاستفاده از پست الكترون یبرا ازین

 اینترنت -1-5-۴

 یمنطق اقتصاد دنیفهم .آن یاصل یاز کاربردها یو تعداد نترنتیدانستن مفهوم ا .نترنتیا فیتعر -1-5-4-1

موتور جستجو در  دنیفهم .گرید تیسپ یهاسیستم ارائه یهاروشوابسته به  نترنتیا یپست یهاسیستممربوط به 

 .Web یو شبكه جهان نترنتیا نیتعامل ب دنیفهم ،نترنتیا

 کامپیوتر در زندگی روزمره -1-6

 کامپیوتر در خانه -1-6-1

مربوط  هایابحس ینگهدار ی،در خانه مانند سرگرم یشخص وتریکامپ یاز کاربردها یتعداد داستان -1-6-1-1

 .نترنتیو ا کیبا استفاده از پست الكترون یخانگ فیها و تكالانجام پروژه ،کار کردن در خانه ،به دخل و خرج خانه

 کامپیوتر در کار یا آموزش -1-6-2

 بر یمبتن یهاسیستماز انواع  ییهاارائه مثال ،وتریکامپ یاو حرفه یادار یاز کاربردها یتعداد دانستن -1-6-2-1

نسبت به  وتریکامپ کیکه  ییآشنا بودن به جاها .شودیدولت و آموزش استفاده م ،صنعت ،در تجارت وتریکامپ

 مناسب تر است و برعكس. یانجام کار یانسان برا

 کامپیوتر در زندگی روزمره -1-6-۳

 ی،پزشك یجراح ،اهکتابخانه ،هاروزمره مانند مغازه یدر زندگ وتریکامپ یبودن به کاربردها آشنا-1-6-3-1

 .رهیهوشمند و غ یهااستفاده از کارت

 اطالعات جامعه و فناوری -1-7

 جهان متغیر -1-7-1

فهمیدن عبارات جامعه اطالعاتی و بزرگراه اطالعاتی، دانستن تعدادی از مشكالت مربوط به سال  -1-7-1-1

 لكترونیک.، فهمیدن مفهوم تجارت ا2000
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 فضای کاری مناسب -1-7-2

مناسب کمک کند مانند امواج و  یکار طیمح کی جادیبه ا توانندیم یطیامر که چه شرا نیا دنیفهم -1-7-2-1

فراهم کردن  دیصفحه کل یصندل شیقرار گرفتن صفحه نما یمحل مناسب برا وتریمتصاعد شده از کامپ یاشعه ها

 نور و رطوبت مناسب.

 المت و امنیت فردیس -1-7-۳

مانند توجه به پوشش و  وتریالزم در هنگام استفاده از کامپ اطاتیانجام احت ،توجه به مباحث سالمت با -1-7-3-1

 طیکه عموماً بر اثر کار در مح یدانستن صدمات ،آن نگذاشتن یاز حد رو شیبار ب ،کابل برق یمحافظ مناسب برا

 یو مسائل شیبر اثر اشعه صفحه نما مچش یفشار برا ،مكرر یاز خستگ یاشمانند صدمات ن ،شودیم جادینامناسب ا

 .شودمی جادیکار ا طیبدن در مح تیکه در اثر بد نشستن و درست قرار نگرفتن وضع

 نیو بحث قوان یمعنو تیمالك ،اطالعات ازحفاظت  -1-8

 حفاظت از اطالعات -1-8-1

 .قابل انتقال یهابه مخزن وتریکامپ یهافایلاز  بانیپشت هیته یاهدف و ارزش استفاده از ابزاره دانستن -1-8-1-1

 یشخص وتریمربوط به کامپ یدانستن مسائل خصوص .در مقابل تجاوز یشخص یوترهایدانستن نحوه حفاظت از کامپ

بر که با قطع برق  یفاقاتدانستن ات(. Password)مناسب در کلمات عبور  یگذاراستیس ،وتریمانند حفاظت از کامپ

 شود.یم جادیها او داده هافایل یرو

 یوتریکامپ یهاروسیو -1-8-2

 تواندیم روسیامر که چگونه و نیتوجه به ا. دارد وتریکه در کامپ یبا توجه به مفهوم تعریف ویروس -1-8-2-1

از  ین تعداددانست .وتریکامپ یرو نترنتیاز ا هافایلخطر انتقال دادن  دنیفهم .شود یوتریکامپ ستمیس کیوارد 

 .روسیمقابله با و یابزارها

 مالكیت معنوی -1-8-۳

 یدر رابطه با کپ یتیو امن یمباحث قانون نیتریاز اصل یدر نرم افزار و تعداد یمعنو تیمالك دنیفهم -1-8-3-1

بارت ع دنیفهم ،در شبكه هافایلاز مشكالت انتقال  یدانستن تعداد ،اهسکیبه اشتراک گذاشتن به سرقت د ،کردن

 آزاد و مجوز کاربر. یافزارهانرم ،مشترک ینرم افزارها

 محافظت از داده ها اقدامات -1-8-۴

از  یتعداد حیاقدامات و توض نیمشكالت ا دنیفهم ،ها در کشوراقدامات محافظت از داده دانستن -1-8-4-1

 .یشخص یهاانجام شده از داده یسوء استفاده ها

 هافایلتفاده از کامپیوتر و مدیریت دوم: اس مهارت

 

 شروع کار -2-1

 قدمهای اولیه کار با کامپیوتر -2-1-1
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 روشن کردن کامپیوتر -2-1-1-1

 نحوه مناسب پایین آوردن سیستم عامل و خاموش کردن کامپیوتر -2-1-1-2

 راه اندازی مجدد کامپیوتر -2-1-1-3

( RAM)حافظه نصب شده  ،پردازنده ،عامل ستمیمانند نوع س وتریکامپ ستمیس یمشاهده اطالعات اصل -2-1-1-4

 .رهیو غ

مانند  شیصفحه نما ماتیتنظ ،صدا ماتیتنظ ،خیشامل زمان و تار ،وتریکار کامپ زیممشاهده مشخصات  -2-1-1-5

-رنامهب ی،در پ یپ ریمانند تصو وتریكردن با کامپندر هنگام کار  شیحالت صفحه نما رییتغ صفحه، setting، نهیزم

 .رهیمتحرک و غ یها

  (format) سكتیشكل دادن به د ییتوانا -2-1-1-6

 (help) استفاده از توابع کمک -2-1-1-7

 محیط رومیزی -2-2

 (Icons) کار با شماها -2-2-1

درخت  ،سخت سکیمانند د هیپا یزیروم یشناخت شماها ی،زیروم یو انتقال شماها انتخاب -2-2-1-1

 قیاز طر لیبه فا یکوتاه و دسترس ریمس کی جادیا ی،ابیسطل آشغال قابل باز ،هافایلو  هافهرست ریز، هافهرست

 ی.مجاز یزیروم یمنو کیکار و  زیم

قسمت  ،نومقسمت  ،قسمت ابزار ،قسمت عنوان ی،زیپنجره روم کیمختلف  یهاقسمت شناخت -2-2-1-2

 .پنجره اتیمحتو دید رییو قسمت تغ تیوضع

به اندازه کل صفحه  ،قرار داد نییرا در قسمت پا یزیپنجره روم کیتوان یکه چگونه م نیا دنفهمی -2-2-1-3

 چگونه آن را بست. تیدر نهاو درآورد مختلف  های، یا به اندازهبزرگ کرد

 ،تیقسمت وضع ،قسمت منو ،سمت ابزارق نوان،قسمت ع ی:پنجره کاربرد یمختلف یهابخششناخت  -2-2-1-4

 کار. زیم یرو هاپنجره و حرکت پنجره اتیمحتو دید رییقسمت تغ

فهمیدن این که چگونه میتوان یک پنجره کاربردی را در قسمت پایین قرار داد، به اندازه کل صفحه  -2-2-1-5

 های باز.های مختلف درآورد و در نهایت چگونه آن را بست. حرکت بین پنجرهبزرگ کرد، یا به اندازه

 اهسازماندهی پرونده -2-۳

 کشوها /هافهرست -2-۳-1

 فهمیدن ساختار اصلی فهرست/ کشو در کامپیوتر -2-3-1-1

 ایجاد یک فهرست/ کشو و زیر فهرست/ زیر کشو -2-3-1-2

بررسی کردن یک کشو، مشاهده تعدادی از مشخصات مانند اسم، اندازه و آخرین تاریخی که بهنگام  -2-3-1-3

 شده است.

متن،  یهافایلبانگهای اطالعاتی، فابلهای ارائه،  یهافایلوسیعی از انواع  توانایی شناخت طیف -2-3-1-4

 تصویر و غیره. یهافایل
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 مشاهده مشخصات فایل مانند اسم، اندازه، نوع فایل، آخرین زمان اصالح و غیره. -2-3-1-5

 .هافهرستو  هافایلتغییر دادن اسم  -2-3-1-6

 کپی، انتقال و حذف -2-۳-2

 مجاور و یا دور از هم یهافایلنتخاب یک فایل بطور مستقل یا به عنوان یک گروه از تعدادی از ا -2-3-2-1

 کشوها /هافهرستکپی کردن و چسباندن برای تهیه نسخه دوم بین  -2-3-2-2

 ها روی دیسكتتهیه یک پشتیبان از داده -2-3-2-3

 هافهرستو  هاایلفاستفاده از توابع بریدن و چسباندن برای انتقال  -2-3-2-4

 از یک یا چند فهرست هافایلحذف  -2-3-2-5

 یا کشوهای انتخاب شده. هافهرستحذف  -2-3-2-6

 جستجو -2-۳-۳

 ( برای مشخص کردن محل یک فایل یا یک فهرست.findاستفاده از ابزار پیدا کردن ) -2-3-3-1

 جستجوی اسم، تاریخ، نوع فایل یا فهرست و غیره. -2-3-3-2

 ویرایش ساده -2-۴

 استفاده از یک نرم افزار ویرایشگر -2-۴-1

 اجرای یک نرم افزار ویرایشگر یا یک برنامه واژه پرداز و ایجاد یک فایل. -2-4-1-1

 ذخیره کردن یک فایل در یک فهرست/ کشو -2-4-1-2

 ذخیره کردن یک فایل در یک دیسكت -2-4-1-3

 بستن نرم افزار ویرایش متن -2-4-1-4

 مدیریت چاپ -2-5

 چاپ کردن -2-5-1

 توانایی چاپ سند در یک چاپگر نصب شده -2-5-1-1

 تغییر چاپگر پیش فرض از فهرست چاپگرهای نصب شده -2-5-1-2

 مشاهده پنجره پیشرفت عمل چاپ از مدیر چاپ رومیزی -2-5-1-3

 

 سوم: واژه پردازها مهارت

 شروع کار -۳-1

 کار با واژه پردازقدمهای اولیه  -3-1-1

 باز کردن یک واژه پرداز -3-1-1-1

 باز کردن یک سند موجود، انجام بعضی تغییرات و ذخیره کردن آن -3-1-1-2

 ایجاد یک سند جدید و ذخیره کردن آن. -3-1-1-4

 ذخیره کردن یک سند موجود در دیسک سخت یا روی یک دیسكت -3-1-1-5

 بستن یک سند -3-1-1-6
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 (helpاده از توابع کمک )استف -3-1-1-7

 بستن نرم افزار واژه پرداز -3-1-1-8

 تنظیمات پایه -۳-1-2

 تغییر نحوه رویت واژه پرداز -3-1-2-1

 استفاده از ابزار بزرگ و کوچک نمایی -3-1-2-2

 (toolbarنمایشی متناظر دستورات )جعبه ابزار یا  هایعالمتاصالح  -3-1-2-3

 واژه پردازبستن نرم افزار و  -3-1-1-8

 تنظیمات پایه -۳-1-2

 تغییر نحوه رویت واژه پرداز -3-1-2-1

 استفاده از ابزار بزرگ و کوچک نمایی -3-1-2-2

 (toolbarنمایشی متناظر دستورات )جعبه ابزار یا  هایعالمتاصالح  -3-1-2-3

 تبادل سند -۳-1-۳

الگوی  (،rtf(، فایل متن ویژه )txtیل متن )ذخیره کردن یک سند موجود به شكلهای مختلف مانند فا -3-1-3-1

 های مختلف آن و غیره.سند، انواع فرمتهای قابل استفاده در نرم افزارها و نسخه

 وب هایسایتذخیره کردن یک سند به فرمت مناسب برای استفاده در  -3-1-3-2

 اعمال پایه -۳-2

 هاقرار دادن داده -۳-2-1

 ه، عبارت یا حجم کوچكی از متنوارد کردن یک حرف، کلم -3-2-1-1

 استفاده از دستور برگشت -3-2-1-2

 وارد کردن یک پاراگراف جدید -3-2-1-3

 وارد کردن کارکترهای ویژه )سیمبول( -3-2-1-4

 قراردادن یک دستور انتهای صفحه در سند. -3-2-1-5

 هاانتخاب داده -۳-2-2

 ل سند.انتخاب حرف، کلمه، عبارت، پاراگراف یا ک -3-2-2-1

 کپی، انتقال و حذف -۳-2-۳

استفاده از ابزار کپی و چسباندن برای تكرار کردن یک متن مشابه در سند، استفاده از ابزار بریدن و  -3-2-3-1

 چسباندن برای انتقال یک متن در سند.

 کپی و انتقال متن بین سندهای فعال -3-2-3-2

 حذف متن -3-2-3-3
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 جستجو و جایگزینی -۳-2-۴

 استفاده از دستور جستجو برای یک کلمه یا عبارت در سند -3-2-4-1

 استفاده از دستور جایگزینی برای یک کلمه یا عبارت در سند -3-2-4-2

 شكل دادن -۳-۳

 شكل دادن به متن -۳-۳-1

 تغییر دادن اندازه و نوع فونت -3-3-1-1

 ایتالیک کردن، برجسته کردن و زیر خط دار کردن -3-3-1-2

 تغییر دادن رنگ متن -3-3-1-3

 استفاده از ابزارهای چیدمانی متن )وسط چین، راست چین، چپ چین و تمام چین( -3-3-1-4

 استفاده از پیوند در مكان مناسب -3-3-1-5

 دندانه دندانه کردن متن -3-3-1-6

 تغییر فاصله بین خطوط -3-3-1-7

 کپی کردن فرمت یک بخش انتخاب شده از متن -3-3-1-8

 شكل دادنهای معمول -۳-۳-2

 (: چپ، راست، مرکز و اعشاریtabهای مختلف چند فاصله )استفاده از مجموعه -3-3-2-1

 اضافه کردن کادر به سند -3-3-2-2

 ی اعداد و عالمتهاهافهرستاستفاده از  -3-3-2-3

 الگوها -۳-۳-۳

 انتخاب یک الگوی مناسب سند برای استفاده در یک کاربرد مشخص -3-3-3-1

 کار کردن با یک الگو برای انجام یک کار مشخص -3-3-3-2

 به اتمام رساندن یک سند -۳-۴

 ها و صفحه آراییشیوه -3-4-1

 بكار بردن یک شیوه موجود برای یک سند. -3-4-1-1

 قرار دادن شماره صفحه در سند -3-4-1-2

 سرصفحه و پا صفحه -۳-۴-2

 نداضافه کردن سرصفحه و پا صفحه در س -3-4-2-1

 قرار دادن زمان، نویسنده، شماره صفحه و غیره در سر صفحه و پا صفحه -3-4-2-2

 های پایه شكل دادن به متن در سر صفحه و پا صفحهبكار بردن گزینه -3-4-2-3

 های فورمت متن اولیه در سرصفحه و پا صفحهبكار بردن گزینه -3-4-2-4
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 اصالح امالیی و دستوری سند -۳-۴-۳

 ستفاده از ابزار بررسی کننده امالیی و انجام اصالحات مورد نیاز در سندا -3-4-3-4

 استفاده از ابزار بررسی کننده دستوری و انجام اصالحات مورد نیاز در سند -3-4-3-2

 برپا کردن سند -۳-۴-۴

 سند شامل اصالح جهت و اندازه صفحه و موارد مشابه  settingاصالح  -3-4-4-1

 های سندیهاصالح حاش -3-4-4-2

 چاپ کردن -۳-5

 آماده سازی برای چاپ -۳-5-1

 پیش نمایش سند -3-5-1-1

 های اصلی چاپاستفاده از گزینه -3-5-1-2

 چاپ کردن یک سند در یک چاپگر نصب شده -3-5-1-3

 پیشرفته هایویژگی -۳-6

 جدول -۳-6-1

 ایجاد یک جدول استاندارد -3-6-1-1

 جدول: شكل دادن، اندازه، رنگ خانه و غیره تغییر مشخصات یک خانه -3-6-1-2

 قرار دادن و حذف کردن سطر و ستون -3-6-1-3

 اضافه کردن کادر به جدول -3-6-1-4

 استفاده از ابزار شكل دهی اتوماتیک در جدول -3-6-1-5

 تصویر -۳-6-2

 اضافه کردن یک تصویر یا فایل گرافیكی به یک سند -3-6-2-1

 لهای استاندارد به یک سند، تغییر رنگ خطها و رنگ داخل این شكلها.اضافه کردن شك -3-6-2-2

 انتقال تصویر و یا یک شیء رسم شده به یک سند. -3-6-2-3

 تغییر ندازه یک تصویر و یا شیء گرافیكی -3-6-2-4

 وارد کردن اشیاء -۳-6-۳

 وارد کردن یک صفحه گسترده به یک سند -3-6-3-1

 تصویر، نمودار و یا شیء گرافیكی به یک سند. وارد کردن یک فایل -3-6-3-2

 ترکیب پستی -۳-6-۴

 ای برای استفاده در یک ترکیب پستی داده یهافایلایجاد یک فهرست پستی یا سایر  -3-6-4-1

 ترکیب یک فهرست پستی با یک سندنامه یا برچسب -3-6-4-2
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 هاچهارم: صفحه گسترده مهارت

 شروع کار -۴-1

 هاقدمهای اولیه کار با صفحه گسترده -۴-1-1

 باز کردن یک صفخه گسترده -4-1-1-1

 باز کردن یک صفحه گسترده موجود، انجام بعضی تغییرات و ذخیره کردن آن -4-1-1-2

 باز کردن چند صفحه گسترده -4-1-1-3

 ایجاد یک صفحه گسترده جدید و ذخیره کردن آن -4-1-1-4

 صفحه گسترده موجود در دیسک سخت یا روی یک دیسكت ذخیره کردن یک -4-1-1-5

 بستن یک صفحه گسترده -4-1-1-6

 (helpاستفاده از توابع کمک ) -4-1-1-7

 بستن نرم افزار صفحه گسترده -4-1-1-8

 تنظیمات پایه -۴-1-2

 تغییر نحوه رویت صفحه گسترده -4-1-2-1

 استفاده از ابزار بزرگ نمایی و کوچک نمایی -4-1-2-2

 (toolbarنمایشی متناظر دستورات ) هایعالمتاصالح  -4-1-2-3

 تبادل سند -۴-1-۳

(، فایل متن ویژه txtذخیره کردن یک صفحه گسترده موجود به شكلهای مختلف مانند فایل متن ) -4-1-3-1

(rtfالگوی سند، انواع فرمتهای قابل استفاده در نرم افزارها و نسخه ،).های مختلف آن و غیره 

 وب. هایسایتذخیره کردن یک سند به فرمت مناسب برای استفاده در  -4-1-3-2

 اعمال پایه -۴-2

 هاقرار دادن داده -۴-2-1

 وارد کردن اعداد در یک خانه -4-2-1-1

 وارد کردن متن در یک خانه -4-2-1-2

 وارد کردن کاراکترهای ویژه )سیمبول( -4-2-1-3

 در یک خانه وارد کردن فرمولهای ساده -4-2-1-4

 (undoاستفاده از دستور برگشت ) -4-2-1-5

 هاانتخاب داده -۴-2-2

 های مجاور و یا دور از همای از خانهانتخاب یک خانه یا محدوده -4-2-2-1

 ای از سطرهای مجاور و یا دور از همانتخاب یک سطر یا ستون. انتخاب محدوده -4-2-2-2
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 کپی، انتقال و حذف -۴-2-۳

استفاده از ابزار کپی و چسبندن برای اینكه محتویات یک خانه را در قسمت دیگری از صفحه کاری  -4-2-3-1

 کپی نماید.

 استفاده از ابزار بریدن و چسباندن برای انتقال محتویات یک خانه صفحه کاری -4-2-3-2

 انتقال محتویات یک خانه بین صفحات کاری فعال -4-2-3-3

 های فعالیک خانه بین صفحه گسترده انتقال محتویات -4-2-3-4

 ها در محدوده انتخاب شدهحذف محتویات خانه-4-2-3-5

 جستجو و جایگزینی -۴-2-۴

 استفاده از دستور جستجو برای یافتن محتویات خانه موردنظر -4-2-4-1

 استفاده از دستور جایگزینی برای جایگزین کردن محتویات خانه موردنظر -4-2-4-2

 هاا و ستونسطره -۴-2-5

 هاوارد کردن سطرها و ستون -4-2-5-1

 اصالح پهنای یک ستون و ارتفاع یک سطر -4-2-5-2

 حذف سطرها و یا ستونهای انتخاب شده -4-2-5-3

 هامرتب کردن داده -۴-2-6

 های انتخاب شده به ترتیب عددیمرتب کردن صعودی یا نزولی داده -4-2-6-1

 های انتخاب شده به ترتیب حروف الفبانزولی دادهمرتب کردن صعودی یا  -4-2-6-2

 فرمولها و توابع -۴-۳

 فرمولهای منطقی و محاسباتی -۴-۳-1

 استفاده از فرمولهای پایه منطقی و محاسباتی برای جمع، تفریق، ضرب و تقسیم در یک صفحه گسترده -4-3-1-1

 شود.نگام کار با فرمولها ایجاد میشناخت پیغامهای استانداری که در صورت بروز خطا در ه -4-3-1-2

 های منظم و با یک ترتیب مشخصها برای وارد کردن دادهاستفاده از ابزار پر کردن خودکار خانه -4-3-1-3

 فهمیدن و استفاده از خانه مرجع نسبی در فرمولها و توابع -4-3-1-4

 عفهمیدن و استفاده از خانه مرجع مطلق در فرمولها یا تواب -4-3-1-5

 کار کردن با توابع -۴-۳-2

 استفاده از تابع جمع کردن -4-3-2-1

 استفاده از تابع متوسط گیری -4-3-2-2

 شكل دادن -۴-۴

 های عددیشكل دادن به خانه -۴-۴-1

های عددی متفاوت مانند تعداد رقم اعشار و تعداد صفرهایی که ها برای نمایش شیوهشكل دادن خانه -4-4-1-1

 عشار قرار گیرد. استفاده و یا عدم استفاده از کاما برای جدا کردن شمارگان )سه رقم، سه رقم(بعد از نقطه ا
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 های متفاوت تاریخها برای نمایش شیوهشكل دادن خانه -4-4-1-2

 ها برای نمایش سمبولهای مختلف برای اعداد پولیشكل دادن به خانه -4-4-1-3

 ش اعداد به شكل درصد.ها برای نمایشكل دادن به خانه -4-4-1-4

 های متنشكل دادن به خانه -۴-۴-2

 تغییر اندازه متن. شكل دادن به متن به شكل ایتالیک کردن، برجسته کردن و یا تغییر نوع فونت -4-4-2-1

 تغییر رنگ فونت متن -4-4-2-2

 تنظیم کردن جهت قرار گرفتن متن -4-4-2-3

 هاشكل دادن به خانه -۴-۴-۳

 های انتخاب شده: چپ، راست، باال و پایینم کردن محتویات خانهتنظی -4-4-3-1

 های انتخاب شدهای از خانهکادربندی محدوده -4-4-3-2

 هاشكل دادن به خانه -۴-۴-۴

 استفاده از بررسی کننده امالیی و دستوری و ایجاد اصالحات مورد نیاز -4-4-4-1

 برپا کردن سند -۴-۴-5

 سند هایاصالح حاشیه -4-4-5-1

 تنظیم کردن سند برای قرار گرفتن در یک صفحه -4-4-5-2

 اضافه کردن سرصفحه و پاصفحه -4-4-5-3

 تغییر جهت صفحه، عمودی یا افقی و تعیین اندازه صفحه -4-4-5-4

 چاپ کردن -۴-5

 چاپ یک سند صفحه گسترده -4-5-1

 های چاپاستفاده از گزینه -4-5-1-1

 گستردهپیش نمایش یک صفحه  -4-5-1-2

 چاپ یک صفحه گسترده یا صفحه کاری -4-5-1-3

 های دوباره تعریف شدهای از خانهچاپ قسمتی از یک صفحه کاری یا محدوده -4-5-1-4

 پیشرفته هایویژگی -۴-6

 وارد کردن اشیاء -۴-6-1

 ن و غیرهمت یهافایلتصویر، نمودارها،  یهافایلوارد کردن اشیاء به یک صفحه گسترده شامل  -4-6-1-1

 انتقال و تغییر اندازه اشیاء وارد شده به صفحه گسترده -4-6-1-2

 نمودارها و گرافها -۴-6-2

ایجاد انواع مختلفی از نمودارها و گرافها از شكلهای صفحه گسترده برای تجزیه و تحلیل اطالعات  -4-6-2-1

 ای، ستونی و یه سه بعدی.مانند نمودار دایره

اصالح یک نمودار یا گراف. اضافه کردن عنوان یا برچسب، تغییر دادن اندازه نمودار و  ویرایش و یا -4-6-2-2

 ها در نمودار یا گراف.اصالح رنگ
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 تغییر نوع نمودار -4-6-2-3

 انتقال و حذف نموداارها و گرافها -4-6-2-4

 اطالعاتی هایبانکپنجم:  مهارت

 شروع کار -5-1

 اطالعاتی هایبانککار با  قدمهای اولیه -5-1-1

 باز کردن یک بانک اطالعاتی -5-1-1-1

 باز کردن یک بانک اطالعاتی موجود با طرح از پیش تعیین شده -5-1-1-2

 کردن آن  رهیموجود و ذخ یبانک اطالعات کیرکورد در  کیصالح ا -5-1-1-3

 سكتید ایسخت  سکیدر د یبانک اطالعات کیکردن  رهیذخ -5-1-1-4

 یبانک اطالعات کبستن ی  -5-1-1-5

 (help) کمک یاستفاده از توابع کاربرد -5-1-1-6

 تنظیمات پایه -5-1-2

 تغییر نحوه رؤیت -5-1-2-1

 (toolbar ایجعبه ابزار )متناظر دستورات  یشینما هایعالمتاصالح  -5-1-2-2

 یبانک اطالعات کی جادیا -5-2

 هیاعمال پا -5-2-1

 اطالعاتی طراحی یک بانک -5-2-1-1

 ایجاد یک جدول با فیلدها و مشخصات موردنظر -5-2-1-2

 هدایت و جهت دادن به کل یک جدول -5-2-1-3

 ها به یک جدولوارد کردن داده -5-2-1-4

 تعریف و تعیین کلیدها -5-2-2

 تعیین یک کلید اولیه -5-2-2-1

 برپا کردن یک فهرست ارجاع )ایندکس( -5-2-2-2 

 طراحی جدول -5-2-۳

 اصالح مشخصات طرح جدول -5-2-3-1

 لدیاصالح مشخصات ف -5-2-3-2

 بهنگام کردن یک بانک اطالعاتی -5-2-۴

 ها در جدولاصالح داده -5-2-4-1

 حذف داده ها در جدول -5-2-4-2

 یاضافه کردن رکورد ها به بانک اطالعات -5-2-4-3

  یحذف رکوردها از بانک اطالعات -5-2-4-4
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 هاز فرماستفاده ا -5-۳

 فرم  کی جادیا -5-۳-1

 فرم ساده  کی جادیا -5-3-1-1

 ساده یبا استفاده از فرم ها یها به بانک اطالعاتوارد کردن داده -5-3-1-2

 فرم کیاصالح طرح   -5-۳-2

 دادن به متنشكل  -5-3-2-1

 در طرح فرم  نهیرنگ زم رییتغ -5-3-2-2

 یک فرمبه  یكیگراف لیفا ای ریتصو کیوارد کردن  -5-3-2-3

 در طرح فرم اینحوه قرار گرفتن اش رییتغ -5-3-2-4

 اطالعات یابیباز  -5-۴

 اعمال پایه -5-۴-1

 بارگذاری و ورود به یک بانک اطالعاتی موجود. -5-4-1-1

 پیدا کردن یک رکورد براساس معیار مشخص -5-4-1-2

 ایجادیک درخواست ساده -5-4-1-3

 ا استفاده از چند شرطایجاد یک درخواست ب -5-4-1-4

 ذخیره کردن یک درخواست -5-4-1-5

 اضافه کردن فیلترها -5-4-1-6

 حذف کردن فیلترها -5-4-1-7

 پاالیش یک درخواست -5-۴-2

 اضافه کردن فیلدها به یک درخواست  -5-4-2-1

 حذف فیلدها از یک درخواست -5-4-2-2

 انتخاب کردن و مرتب کردن -5-۴-۳

 ها براساس شرایط داده شدهمرتب کردن دادهانتخاب و  -5-4-3-1

 ها براساس عملكردهای منطقی معمولانتخاب و مرتب کردن داده -5-4-3-2

 ایجاد گزارشها -5-5-1

 های انتخاب شده در یک روال مشخص بر روی صفحه و در گزارشهاارائه داده -5-5-1-1

 اصالح یک گزارش -5-5-1-2

 هاها و پا صفحهرصفحهایجاد و سفارشی کردن س -5-5-1-3

 های گروهی در گزارشات کلی، جزئی و غیره.داده -5-5-1-4
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 ششم: ارائه مطالب مهارت

 شروع کار -6-1

 قدمهای اولیه کار با نرم افزار ارائه مطالب -6-1-1

 باز کردن یک نرم افزار ارائه مطالب -6-1-1-1

 ای از اصالحات و ذخیره کردن آنمطالب، انجام پاره باز کردن یک سند موجود ارائه -6-1-1-2

 باز کردن چند سند -6-1-1-3

 ذخیره کردن یک سند ارائه مطالب موجود روی دیسكت یا دیسک سخت -6-1-1-4

 بستن یک سند ارائه مطالب -6-1-1-5

 (helpاستفاده از توابع کاربردی کمک ) -6-1-1-6

 بستن برنامه ارائه مطالب -6-1-1-7

 تنظیمات پایه -6-1-2

 تغییر نحوه رؤیت -6-1-2-1

 استفاده از ابزار کوچک نمایی و بزرگ نمایی صفحه -6-1-2-2

 (toolbarنمایشی متناظر دستورات )جعبه ابزار یا  هایعالمتاصالح  -6-1-2-3

 تبادل سند -6-1-۳

(، فایل متن ویژه txtمتن ) ذخیره کردن یک سند ارائه مطالب موجود به شكلهای مختلف مانند فابل -6-1-3-1

(rtfالگوی سند، انواع فرمتهای قابل استفاده در نرم افزارها و نسخه ،).های مختلف آن و غیره 

 وب هایسایتذخیره کردن یک سند به فرمت برای استفاده در  -6-1-3-2

 اعمال پایه -6-2

 ایجاد یک سندارائه مطالب -6-2-1

 مطالب ایجاد یک سند جدید ارائه -6-2-1-1

اتوماتیک موجود برای یک اسالید مستقل مانند عنوان  هاطرحانتخاب یک طرح مناسب از مجموعه  -6-2-1-2

 ی عالمت دارهافهرستارائه، نمودار سازمانی، نمودار و متن و 

 اصالح طرح اسالید -6-2-1-3

 اضافه کردن متن -6-2-1-4

 اضافه کردن یک تصویر از کتابخانه تصاویر -6-2-1-5

 (masterاستفاده از اسالید مسلط ) -6-2-1-6

 

 کپی، انتقال و حذف متن -6-2-2

 استفاده از دستورات کپی و چسباندن برای ایجاد یک کپی از متن در یک سند یا چند سند فعال -6-2-2-1

 استفاده از دستورات بریدن و چسباندن برای انتقال متن در یک سند یا چند سند فعال -6-2-2-2

 حذف متن انتخاب شده -6-2-2-3
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 کپی، انتقال و حذف تصاویر -6-2-۳

 استفاده از دستورات کپی و چسباندن برای ایجاد یک کپی از یک تصویر در یک سند یا چند سند فعال -6-2-3-1

 استفاده از دستورات بریدن و چسباندن برای انتقال یک تصویر در یک سند یا چند سند فعال  -6-2-3-2

 ف یک تصویرحذ -6-2-3-3

 کپی، انتقال و حذف اسالیدها -6-2-۴

استفاده از دستورات کپی و چسباندن برای ایجاد یک کپی از یک اسالید در یک سند یا چند سند  -6-2-4-1

 فعال

 استفاده از دستورات بریدن و چسباندن برای انتقال یک اسالید در یک سند یا چند سند فعال  -6-2-4-2

 رتیب اسالیدها در یک سند ارائه مطالبعوض کردن ت -6-2-4-3

 حذف یک یا چند اسالید از سند ارائه مطالب -6-2-4-4

 شكل دادن -6-۳

 شكل دادن به متن -6-۳-1

 تغییر نوع فونت -6-3-1-1

 ایتالیک کردن، برجسته کردن، زیرخط دار کردن و تغییر حالت حروف در متن -6-3-1-2

 تر از خط کرسی برئن متنر یا پایینسایه دار کردن حروف، باالت -6-3-1-3

 بكار بردن یک رنگ متفاوت برای متن -6-3-1-4

 تنظیم متن در راست، چپ، باال و پایین -6-3-1-5

 تنظیم فاصله بین خطها -6-3-1-6

 تغییر اعداد و عالئم فهرست -6-3-1-7

 های متناصالح جعبه -6-۳-2

 ک اسالیدتغییر اندازه و انتقال جعبه متن در ی -6-3-2-1

 میزان کردن خط، شیوه و رنگ جعبه متن -6-3-2-2

 گرافها و نمودارها -6-۴

 رسم اشیاء -6-۴-1

 اضافه کردن انواع مختلفی از خط در یک اسالید -6-4-1-1

 انتقال خطها در یک اسالید -6-4-1-2

 تغییر رنگ و اصالح پهنای خط -6-4-1-3

 ها و غیره به یک اسالیدها، خطایرهها، داضافه کردن انواع شكل، جعبه -6-4-1-4

 چرخش و تغییر زاویه اشیاء رسم شده در یک اسالید -6-4-1-5

 تغییر مشخصات شكلها: رنگ شكلها و نوع خط آنها -6-4-1-6

 سایه دار کردن یک شكل -6-4-1-7
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 نمودارها -6-۴-2

 ایجاد یک نمودار سازمانی -6-4-2-1

 ازمانیاصالح ساختار یک نمودار س -6-4-2-2

 ای و غیرهای، استوانهایجاد انواع مختلف نمودارها، نمودار دایره -6-4-2-3

 تصاویر و سایر اشیاء -6-۴-۳

 هافایلوارد کردن تصاویر از سایر  -6-4-3-1

 تغییر اندازه و انتقال تصاویر در یک اسالید -6-4-3-2

 گرافیكی در یک اسالید یهافایلودار یا وارد کردن سایر اشیاء: متن، صفحه گسترده، جدول، نم -6-4-3-3

 کپی کردن یک شیء وارد شده به یک اسالید مسلط -6-4-3-4

 های ویژه کادر به یک شیءاضافه کردن جلوه -6-4-3-5

 چاپ کردن و ارائه مطالب -6-5

 برپا کردن اسالید -6-5-1

 35ها، اسالیدهای ارسال به رسانهانتخاب شكل خروجی مناسب برای نمایش اسالیدها مانند اورهد،  -6-5-1-1

 میلی متری و نمایش روی صفحه.

 تغییر جهت اسالید، عمودی یا افقی -6-5-1-2

 آماده شدن برای ارائه -6-5-2

 اضافه کردن یادداشت به اسالیدها برای کمک به ارائه دهنده -6-5-2-1

 شماره گذاری اسالیدها -6-5-2-2

 امالیی و دستوری و انجام اصالحات الزماستفاده از برنامه بررسی  -6-5-2-3

 چاپ کردن -6-5-۳

پیش نمایش چاپ در حالتهای مختلف: متن اسالید، مرتب کننده اسالید، رؤیت یادداشتها و فرمت  -6-5-3-1

 نهایی ارائه.

 چاپ کردن اسالیدها در فرمتهای خروجی مختلف و حالتهای متنوع نمایش -6-5-3-2

 مه بررسی امالیی و دستوری و انجام اصالحات الزماستفاده از برنا -6-5-3-3

 های ویژه اسالیدجلوه -6-6

 متحرک سازی ارائه -6-6-1

 های متحرک سازی به اسالیدهااضافه کردن جلوه -6-6-1-1

 های متحرک سازیتغییر تنظیمات اولیه جلوه -6-6-1-2

 مرحله عبور -6-6-2

 ر از اسالیدهای مربوط به عبواضافه کردن جلوه -6-6-2-1

 نمایش اسالیدهد -6-7

 ارائه مطالب -6-7-1
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 های متحرک سازی به اسالیدهااضافه کردن جلوه -6-7-1-1

 های متحرک سازیتغییر تنظیمات اولیه جلوه -6-6-1-2

 مرحله عبور -6-6-2

 های مربوط به عبور از اسالیداضافه کردم جلوه -6-6-2-1

 نمایش اسالیدها -6-7

 مطالبارائه  -6-7-1

 شروع نمایش اسالیدها از هر اسالید مورد نظر -6-7-1-1

 استفاده از ابزرار هدایت و ناوبری روی صحنه -6-7-1-2

 مخفی کردن اسالیدها -6-7-1-3

 هفتم: اطالعات و ارتباطات مهارت

 شروع کار با اینترنت -7-1

 قدمهای اولیه کار با اینترنت -7-1-1

 دن یک نرم افزار کاربردی مشاهده وبباز کر -7-1-1-1

 دانستن نحوه ایجاد و ساختار یک آدرس وب -7-1-1-2

 نمایش یک صفحه وب مورد نظر -7-1-1-3

 تغییر صفحه خانگی نرم افزار مشاهده وب )صفحه شروع( -7-1-1-4

 ذخیره کردن یک صفحه وب در یک فایل -7-1-1-5

 (helpاستفاده از توابع کاربردی کمک ) -7-1-1-6

 بستن نرم افزار کاربردی مشاهده وب -7-1-1-7

 تنظیمات پایه -7-1-2

 تغییر نحوه رؤیت/ مد نمایش -7-1-2-1

 (toolbarنمایشی متناظر دستورات )جعبه ابزار یا  هایعالمتاصالح  -7-1-2-2

 نشان دادن تصاویر روی صفحه وب -7-1-2-3

 تصویر روی صفحه وب یهافایلنیاوردن  -7-1-2-4

 ناوبری وب -7-2

 دسترسی به یک آدرس وب -7-2-1

 های مربوط به آن( و مجموعه دادهURLباز کردن یک آدرس یكتا ) -7-2-1-1

 باز کردن یک پیوند ابر متن با یک پیوند تصویر و بازگشت به صفحه اصلی -7-2-1-2

 های مربوط به آنمشاهده یک سایت مشخص و مجموعه داده -7-2-1-3

 وب جستجو در -7-۳

 استفاده از جستجو -7-۳-1

 تعریف نیازها برای جستجو -7-3-1-1

 استفاده از یک کلمه کلیدی در جستجو -7-3-1-2
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 استفاده از عملگرهای منطقی معمول در جستجو -7-3-1-3

 چاپ کردن -7-۳-2

 های اولیه صفحهاصالح گزینه -7-3-2-1

 پایه چاپ هایچاپ یک صفحه اولیه با استفاده از گزینه -7-3-2-2

 ارائه یک گزارش جستجو به عنوان یک سند چاپ شده -7-3-2-3

 نشان کردن و عالمت گذاری -7-۴

 ایجاد یک نشانه -7-۴-1

 باز کردن یک نشانه صفحه وب -7-4-1-1

 گذاری یک صفحه وبعالمت -7-4-1-2

 هااضافه کردن صفحات وب به فهرست نشانه -7-4-1-3

 نیکشروع کار با پست الكترو -7-5

 قدمهای اولیه کار با پست الكترونیک -7-5-1

 باز کردن یک نرم افزار کاربردی پست الكترونیک -7-5-1-1

 باز کردن صندوق پستی برای یک کاربر مشخص -7-5-1-2

 باز کردن یک نامه پستی -7-5-1-3

 بستن نرم افزار کاربردی پست الكترونیک -7-5-1-4

 (helpاستفاده از توابع کمک ) -7-5-1-5

 تنظیمات پایه -7-5-2

 تغییر نحوه رؤیت/ مدهای نمایش -7-5-2-1

 ( toolbarنمایشی متناظر دستورات )جعبه ابزار یا  هایعالمتاصالح  -7-5-2-2

 نامه نگاری -7-6

 فرستادن یک نامه )پیام( -7-6-1

 ایجاد یک نامه جدید -7-6-1-1

 مقصدقراردادن یک آدرس پستی در فیلد مربوط به  -7-6-1-2

 قراردادن عنوان نامه در فیلد مربوط به موضوع -7-6-1-3

 اضافه کردن یک امضای خودکار به نامه -7-6-1-4

 استفاده از ابزار بررسی امالیی و دستوری در صورتی که موجود باشد. -7-6-1-5

 ضمیمه کردن یک فایل به نامه -7-6-1-6

 فرستادن یک نامه با اولویت پایین یا باال -7-6-1-7

 کپی، انتقال و حذف -7-6-2

 استفاده از دستورات کپی و چسباندن برای تكرار یک متن در یک نامه یا در نامه فعال دیگر -7-6-2-1

 استفاده از دستورات بریدن و چسباندن برای انتقال یک متن در یک نامه یا در نامه فعال دیگر -7-6-2-2

 ن برای قراردادن متنی از اسناد دیگر در یک نامهاستفاده از دستورات بریدن و چسباند -7-6-2-3
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 حذف متن از یک نامه -7-6-2-4

 حذف فایل ضمیمه شده به نامه -7-6-2-5

 خواندن یک نامه -7-6-۳

 باز کردن یک نامه -7-6-3-1

 هاعالمتگذاری یک نامه در فهرست نامه -7-6-3-2

 استفاده از صندوق پستی -7-6-3-3

 یره کردن فایل ضمیمه نامهباز کردن و ذخ -7-6-3-4

 پاسخ دادن به نامه -7-6-۴

 پاسخ دادن به فرستنده -7-6-4-1

 پاسخ دادن به همه -7-6-4-2

 پاسخ دادن به نامه با قرار دادن نامه اصلی -7-6-4-3

 پاسخ دادن به نامه بدون قرار دادن نامه اصلی -7-6-4-4

 فرستادن نامه به دیگری -7-6-4-5

 آدرس دهی -7-7

 استفاده از کتاب راهنمای آدرس -7-7-1

 اضافه کردن یک آدرس پستی به فهرست آدرسها -7-7-1-1

 حذف یک آدرس پستی از فهرست آدرسها -7-7-1-2

 ایجاد یک فهرست جدید برای آدرسها )فهرست توزیع( -7-7-1-3

 بهنگام کردن کتاب راهنمای آدرس از صندوق پستی -7-7-1-4

 ند آدرسفرستادن نامه به چ -7-7-2

 فرستادن یک پیام با استفاده از فهرست توزیع -7-7-2-1

 کپی یک نامه به آدرسهای دیگر -7-7-2-2

 (blindاستفاده از ابزار کپی ناپیدا ) -7-7-2-3

 هامدیریت نامه-7-8

 هاسازماندهی نامه -7-8-1

 جستجوی یک نامه -7-8-1-1

 ایجاد یک کشوی پستی جدید -7-8-1-2

 ک نامهحذف ی -7-8-1-3

 ها به کشوی پستی جدیدانتقال نامه -7-8-1-4

 براساس اسم، موضوع،  هافایلمرتب کردن  -7-8-1-5

 تاریخ و غیره
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 جمهوری اسالمی اریان 
 است جمهوریری

 سازمان اداری و استخدامی کشور
 بسمه تعالی

 ی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاهبخشنامه به کلیه 

 ی اجرایی )موضـــوعهادســـتگاهکارمندان  ( نظام آموزش5( ماده )2/3/5( و )1/3/5در راســـتای اجرای بندهای )

ــماره  ــایل 30/01/1390تاریخ  1834/200بخشــنامه ش ــازمانی، رشــد فض ( و به منظور تقویت فرهنگ مطلوب س

سازمانی کارمندان دولت، دوره های عمومیاخالقی و توسعه توانمندی تكمیلی به  عمومی های آموزشیاداری و 

 گردد.رح عناوین و مشخصات پیوست، برای اجراء ابالغ میش

ــتگاه ــات هر یک از دورهی اجرایی میهادس ــخص ــی کارکنان و مش های توانند با در نظر گرفتن نیازهایی آموزش

شی ضمن پیش آموز سبت به برنامهبینی در کلیات برنامهمذکور،  ساالنه کارکنان، ن شی  ریزی و اجرای های آموز

 و سایر مقررات و ضوابط موضوعه، اقدام نمایند. کارکنان دولت آنها در چارچوب نظام آموزش

 

 آبادیسید صدرالدین صدری نوش

 معاون سرمایه انسانی

668320شماره:    
19/11/1398اتریخ:   

دارد پیوست:  

 معاونت توسعة مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور
 



 503 ■های آموزشی عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 بسمه تعالی

 عناوین و مشخصات

 عمومی های آموزشیدوره

 (1۳98)تكمیلی ـ 

 عمومی های آموزشیفهرست عناوین دوره

 عنوان دوره ردیف
میزان 

 ساعت
 سند پشتیبان

 12 فرهنگ سازمانی 1
نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی مصوب نظام

 اداری عالیشورای

 16 سنجش و تحلیل فرهنگ سازمانی یهاروش 2
نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی مصوب نظام

 اداری عالیشورای

 8 جمهوری اسالمی ایران آشنایی با قانون اساسی 3
 48620ت/202983نامه هیأت وزیران به شماره تصویب

 17/10/1391هـ مورخ 

4 
پذیری ای و مسئولیتجتماعی، سواد رسانههای اشبكه

 اجتماعی
8 

سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای 

 مجازی

5 
نامه سیاسی ـ الهی حضرت امام خمینی آشنایی با وصیت

 )ره(
6 

پیشنهاد مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی 

 )ره(

 8 مدیریت سبز 6
هـ  55490ت /36637مصوبه هیأت وزیران به شماره 

 30/3/1398مورخ 

 23/5/1398قانون مدیریت بحران کشور مصوب  8 مقابله با بحران 7

 رییس جمهور 1/3/1397مورخ  24452بخشنامه شماره  8 میز خدمت و ارباب رجوع 8
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 «مشخصات دوره آموزشی»

 عمومی نوع دوره: فرهنگ سازمانی عنوان دوره آموزشی:

 تمامی کارمندان مخاطبان: ساعت 12 آموزش:مدت زمان 

ستقرار فرهنگ آشنایی کارکنان با ابعاد، معیارها و عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه فرهنگ سازمانی و تحلیل نظام هدف کلی دوره: مند آن به منظور ا

 سازمانی مطولب در محیط سازمان

 آموزشی هایسرفصل

 های فرهنگ سالم و ... .شاخصهشناسی فرهنگ و فرهنگ سازمانی، مفهوم 

 سازمان نقش فرهنگ سازمانی در تنظیم رفتار سازمانی، عملكرد و اثربخشی 

 نقش فرهنگ سازمانی در تنظیم ارتباطات سازمانی 

 عناصر و ابعاد فرهنگ سازمانی 

 های کاریابعاد فرهنگ ملی در محیط 

 شناسی فرهنگ سازمانیگونه 

  نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی(رفتاری و شغلی فرهنگ سازمانی )با تأکید بر نظام عمومیبررسی معیارهای 

 )عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمانی )درونی و بیرونی 

 پیامدهای فردی، شغلی و سازمانی فرهنگ سازمانی مطلوب و نامطلوب 

 مروری بر فرهنگ سازمانی خاص هر سازمان 

 ساعت( 4ها و راهبردهای توسعه فرهنگ سازمانی براساس اسناد باالدستی و مصوبات فرهنگی کشور )هآشنایی با برنام 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کتبی: روش ارزشیابی

 حضوری روش اجرا: رسی در چارچوب نظام آموزشمد دارا بودن گواهی تعیین صالحیتدوره:  شرایط مدرسان

گاهمجریان دوره:  ـــت نده هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و هادس عه و آی ـــ نگری ســـازمان مدیریت و توس

 هااستانریزی برنامه

 
 شغلی ع دوره:نو سنجش و تحلیل فرهنگ سازمانی یهاروش عنوان دوره آموزشی:

 کارشناسان امور اداری و امور فرهنگی )رابطین فرهنگ سازمانی مخاطبان: ساعت 16 مدت زمان آموزش:

ارزیابی و تحلیل فرهنگ سازمانی  یهاروشها و آشنایی کارشناسان امور اداری و امور فرهنگی )رابطین فرهنگ سازمانی( با مدل هدف کلی دوره:

 مند فرهنگ سازمانیعلمی به منظور شناخت و تحلیل نظامهای با استفاده از مدل

 آموزشی هایسرفصل

 شناسی فرهنگ سازمانیبندی و گونهطبقه 

 و معیارهای سنجش و ارزیابی فرهنگ سازمانی هاروشها، مدل 

 :ارتباط فرهنگ با سایر پارامترهای سازمانی 

 ـ فرهنگ، هویت و ایدئولوژی سازمانی

 سازمانی آوریـ فرهنگ، ساختار و فن

 ـ فرهنگ و منابع انسانی

 :رویكردهای تحلیل فرهنگ سازمانی 

 تحلیلی کمی فرهنگ سازمانی: ابزار سنجش فرهنگ سازمانی رابینز، ابزار سنجش فرهنگ سازمانی کمرون و کویین و ... یهاروشـ 

شناسی فرهنگی، تحلیل مكالمه، ای شاین، تحلیل گفتمان انتقادی، نشانههتحلیل کیفی فرهنگ سازمانی: تحلیل فرهنگ سازمانی الی یهاروشـــ 

 نگاری و ...مردم

 کنندگان در رابطه با تحلیل فرهنگ یک سازمان دولتیانجام یک پروژه عملی توسط شرکت 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کتبی: روش ارزشیابی

 حضوری روش اجرا: مدرسی در چارچوب نظام آموزش دارا بودن گواهی تعیین صالحیتدوره:  شرایط مدرسان

گاهمجریان دوره:  ـــت نده هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و هادس عه و آی ـــ نگری ســـازمان مدیریت و توس

 هااستانریزی برنامه
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 «مشخصات دوره آموزشی»

 عمومی نوع دوره: جمهوری اسالمی ایران آشنایی با قانون اساسی عنوان دوره آموزشی:

 تمامی کارمندان مخاطبان: ساعت 8 مدت زمان آموزش:

 جمهوری اسالمی ایران انون اساسیآشنایی کارکنان با پیشینه، مبانی و اهم اصول ق هدف کلی دوره:

 آموزشی هایسرفصل

 در جمهوری اسالمی ایران پیشینه قانون اساسی 

 مبانی و سیر تصویب و بازنگری قانون اساسی 

 ساختارها و نهادهای اساسی در قانون اساسی 

 بر اصول مهم قانون اساسی مروری 

 حقوق اساسی مردم 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کتبی: روش ارزشیابی

 حضوری روش اجرا: مدرسی در چارچوب نظام آموزش دارا بودن گواهی تعیین صالحیتدوره:  شرایط مدرسان

گاهمجریان دوره:  ـــت نده هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و هادس عه و آی ـــ نگری ســـازمان مدیریت و توس

ی ریاست جمهوری استفاده )مراجع یاد شده در برگزاری دوره مذکور الزم است از مواد آموزشی تهیه شده توسط معاونت حقوق هااستانریزی برنامه

 نمایند(.

 

 عمومی نوع دوره: پذیری اجتماعیای و مسئولیتهای اجتماعی، سواد رسانهشبكه عنوان دوره آموزشی:

 تمامی کارمندان مخاطبان: ساعت 8 مدت زمان آموزش:

ای و چگونگی های آنها و نیز اصول سواد رسانهها و فرصتآسیب های اجتماعی وآشنایی کارکنان با مفهوم و کارکردهای شبكه هدف کلی دوره:

 پذیری اجتماعی.ای در راستای افزایش مسئولیتها و سواد رسانهگیری بهینه از این شبكهتحلیل آن به منظور بهره

 آموزشی هایسرفصل 

 های اجتماعی و کارکردها و نقش آن در جامعه و سازمانشبكه 

 مجازی فضای در امنیت و ازیمج هویت خصوصی، حریم 

 سازمان در اجتماعی هایشبكه گسترش تهدیدهای و هافرصت 

 اجتماعی هایشبكه هایآسیب بروز از پیشگیری راهكارهای  

 اجتماعی هایشبكه فناورانه خدمات از گیریبهره برای امن راهكارهای 

 اجتماعی مسئولیت و اجتماعی هایشبكه رد حقوقی و حقیقی افراد هایفعالیت بر ناظر قوانین و حقوقی مسائل 

 هارسانه محتوای و پیام انتشار و تولید اصول رسانه، محتوای تحلیل و تجزیه اصول و ایرسانه سواد مفهوم  

 ایرسانه سواد اصول و ابعاد ها،ویژگی 

 ایرسانه سواد کسب مراحل 

 اجتماعی مسئولیت و ایرسانه سواد 

 اجتماعی پذیریمسئولیت بر ایرسانه سواد نتایج و آثار  

 هاسازمان در اجتماعی هایشبكه کاربرد از موفق نمونه یک ارائه 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کتبی: روش ارزشیابی

 حضوری روش اجرا: در چارچوب نظام آموزش مدرسی دارا بودن گواهی تعیین صالحیتدوره:  شرایط مدرسان

گاهمجریان دوره:  ـــت نده هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و هادس عه و آی ـــ نگری ســـازمان مدیریت و توس

 هااستانریزی برنامه
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 «مشخصات دوره آموزشی»

 عمومی نوع دوره: سیاسی ـ الهی حضرت امام خمینی )ره( نامهآشنایی با وصیت عنوان دوره آموزشی:

 تمامی کارمندان مخاطبان: ساعت 6 مدت زمان آموزش:

های امام در ابعاد اقتصادی، نامه سیاسی ــ الهی امام خمینی )ره( و ابعاد آن به منظور شناخت بهتر اندیشهآشنایی کارکنان با وصیت هدف کلی دوره:

 فرهنگی ـ اجتماعی، دینی و ...سیاس، 

 آموزشی هایسرفصل

 )مروری بر زندگی امام خمینی )ره 

 نامه امام خمینی )ره(مقدمه وصیت 

 جامعیت اسالم و اهمیت حكومت اسالمی 

 نامهاندیشه اقتصادی ـ سیاسی امام خمینی )ره( در وصیت 

 نامهاندیشه اجتماعی ـ فرهنگی امام خمینی )ره( در وصیت 

  نامهدینی امام خمینی )ره( در وصیتاندیشه 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کتبی: روش ارزشیابی

 ضوریح روش اجرا: مدرسی در چارچوب نظام آموزش دارا بودن گواهی تعیین صالحیتدوره:  شرایط مدرسان

گاهمجریان دوره:  ـــت نده هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و هادس عه و آی ـــ نگری ســـازمان مدیریت و توس

)مراجع مذکور در برگزاری این دوره الزم اســت از مواد آموزشــی تهیه شــده توســط مؤســســه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی )ره(  هااســتانریزی برنامه

 فاده نمایند(.است

 

 عمومی نوع دوره: مدیریت سبز عنوان دوره آموزشی:

 تمامی کارمندان مخاطبان: ساعت 8 مدت زمان آموزش:

ـــازمان به منظور کاهش هزینه هدف کلی دوره: ـــت در س ـــرف انرژی، مواد و حفظ محیط زیس ـــنایی کارکنان با نحوه مدیریت بهینه مص ها و آش

 ست محیطیهای زیآلودگی

 آموزشی هایسرفصل

 )... پیش درآمد )تعریف مدیریت سبز، فلسفه مدیریت سبز، اهمیت و ضرورت مدیریت سبز، اصول مدیریت سبز و 

 ها و معیارهای مدیریت سبز در بخش دولتیشاخص 

 سازمان دفتر کار سبز هایویژگی 

 ناد باالدستی و مقررات مربوطه(ی اجرایی در مدیریت سبز )براساس اسهادستگاهمسئولیت کارمندان و 

 جویی کاغذ و اقالم مصرفیکاربردی در صرفه یهاروش 

 سازی مصرف برق در تجهیزات اداریبهینه 

 تهویه و روشنایی یهاسیستمجویی در مصرف آب، کاربردی صرفه یهاروش 

 بیحضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کت: روش ارزشیابی

 حضوری روش اجرا: مدرسی در چارچوب نظام آموزش دارا بودن گواهی تعیین صالحیتدوره:  شرایط مدرسان

گاهمجریان دوره:  ـــت نده هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و هادس عه و آی ـــ ن مدیریت و نگری ســـازماتوس

حفاظت محیط »و « امور اداری»های آموزشی در حیطه ، مراکز و مؤسسات آموزشی دارای مجوز براساس دستورالعمل اعتبارسنجیهااستانریزی برنامه

 «زیست

 گردد.می 08/07/1386مورخ  90367/1803موضوع بخشنامه شماره « محیط زیست و دولت سبز»* این دوره جایگزین دوره 
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 «مشخصات دوره آموزشی»

 عمومی نوع دوره: مقابله با بحران عنوان دوره آموزشی:

 تمامی کارمندان مخاطبان: ساعت 8 مدت زمان آموزش:

 سازمانی هایهای احتمالی به منظور کاهش آسیبدولتی برای مقابتله با بحران یهاسازمانسازی کارکنان آماده هدف کلی دوره:

 آموزشی هایسرفصل

 ــاختاری، بحران از دیدگاه روان ــتره مفهومی آن )بحران از زاویه تكنولوژیک و س ــادی ـ بحران و گس ــناختی، بحران از دیدگاه اقتص ش

 سیاسی(

 جایگاه مدیریت بحران در قوانین و مقررات کشور 

 نهادهای مسئول در مدیریت بحران 

 ـــمیمهای مختلف بحران )انواع و اندازه ـــطح کالن و خرد، بحران در تص ـــكال و انواع بحران به اعتبار بحران در س گیری حكومتی، اش

 موضوع(

 گیری و گسترش بحرانعوامل شكل 

 راهكارهای اصلی جلوگیری از گسترش بحران 

 ها و نحوه مدیریت آنهاهای فردی و سازمانی( به بحرانها )واکنششناسی واکنشگونه 

  های شناختی، رفتاری، کارکردی، ساختاری و فراساختاری(های بحران )آسیبآسیبراهكارهایی مقابله با 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کتبی: روش ارزشیابی

 حضوری روش اجرا: م آموزشمدرسی در چارچوب نظا دارا بودن گواهی تعیین صالحیتدوره:  شرایط مدرسان

گاهمجریان دوره:  ـــت نده هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و هادس عه و آی ـــ نگری ســـازمان مدیریت و توس

 هااستانریزی برنامه

 
 عمومی نوع دوره: میز خدمت و ارباب رجوع عنوان دوره آموزشی:

 تمامی کارمندان مخاطبان: ساعت 8 دت زمان آموزش:م

 سازی آنها برای استقرار میز خدمت و ارائه خدمات بهینه به ارباب رجوعآشنایی کارکنان با میز خدمت به منظور آماده هدف کلی دوره:

 آموزشی هایسرفصل

 اهداف و فلسفه استقرار میز خدمت 

 میز خدمت و تكریم ارباب رجوع 

 ورد انتظار در استقرار میز خدمتپیامدهای م 

 مقررات ناظر بر استقرار میز خدمت 

 فرآیند استقرار میز خدمت 

 های میز خدمت حضوری و الكترونیكیها، پیامدها و چالشها، تفاوتویژگی 

 فرایند ارائه خدمات در میز خدمت حضوری 

 ی اجراییهادستگاههای احتمالی استقرار میز خدمت در چالش 

 و ارتباطات جهت خدمت به این افراد اطالعات خواه و بكارگیری فناوریو برخورد با افراد توان نحوه رفتار 

 سازو کارهای نظارتی بر استقرار میز خدمت 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کتبی: روش ارزشیابی

 حضوری روش اجرا: مدرسی در چارچوب نظام آموزش دارا بودن گواهی تعیین صالحیتدوره:  انشرایط مدرس

گاهمجریان دوره:  ـــت نده هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و هادس عه و آی ـــ نگری ســـازمان مدیریت و توس

 هااستانریزی امهبرن
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 سازمان اداری و استخدامی کشور 
 بسمه تعالی

 ی اجرایی کشورهادستگاهبه کلیه 

 با سالم و احترام

در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی ابالغی از سوی ریاست محترم جمهور و حقوق اساسی ملت ایران و به 

رتقاء سطح آگاهی و شناخت کارکنان و مدیران به حقوق شهروندی و نیز افزایش تعهد و التزام منظور آشنایی و ا

شهروندی همه آحاد مردم در  صیانت از حقوق  سبت به  سئوالن و کارگزاران دولت ن به طور خاص،  ادارینظامم

گردد. به شرح پیوست، ابالغ می« ادارینظامدر حقوق شهروندی »و « منشور حقوق شهروندی» های آموزشیدوره

ست  عمومی یهاآموزشها در زمره این دوره شده و الزم ا صوب کارمندان دولت تلقی  ستگاهم ی اجرایی با هاد

 شها در چارچوب نظام آموزریزی و اجرای این دورههای آموزشی ساالنه، نسبت به برنامهبینی آنها در برنامهپیش

 کارمندان دولت اقدام نمایند.

ست با توجه به ابالغ دوره سه )های فوقبدیهی ا شنا شهروندی با  شماره 94-01الذکر، دوره حقوق  شنامه  ( از بخ

 گردد.الذکر جایگزین آن میهای فوقحذف و دوره 9/12/1394مورخ  394754

 

 اکبر اولیاءعلی

 معاون سرمایه انسانی

1091808شماره انمه:   
22/12/1395اتریخ انمه:   

 پیوست: دارد
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 «خصات دوره آموزشیمش»

 منشور حقوق شهروندی عنوان دوره آموزشی:

 : تمامی کارکنان و مدیرانمخاطبان عملی:  ساعت  تنوری: 6 مدت زمان آموزش:

 ک شهروند ایرانیارتقاء سطح آگاهی و شناخت کارکنان و مدیران نسبت به مفاد حقوق شهروندی به عنوان ی هدف کلی دوره:

 آموزشی: هایسرفصل

 بیانیه و مقدمه 

 ـ حق کرامت و برابری انسانی ـ حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی

 ـ حق مشارکت در تعیین سرنوشت ـ حق آزادی و امنیت

 ـ حق ازادی اندیشه و بیان ـ حق اداره شایسته و حسن تدبیر

 مجازی ـ حق دسترسی به فضای ـ حق دسترسی به اطالعات

 ـ حق تشكل، تجمع و راهپیمایی ـ حق حریم خصوصی

 ـ حق تشكیل و برخورداری از خانواده ـ حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد

 ـ حق اقتصاد شفاف و رقابتی ـ حق برخورداری از دادخواهی عادالنه

 ـ حق مالكیت ـ حق مسكن

 ماعیـ حق رفاه و تأمین اجت ـ حق اشتغال و کار شایسته

 ـ حق آموزش و پژوهش ـ حق دسترسی و مشارکت فرهنگی

 ـ حق صلح، امنیت و اقتدار مالی ـ حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار

 ساز و کارهای اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی 

 ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی 

ــی:   منشــور حقوق شــهروندی ابالغی رئیسمحتوی آموزش

 (1395جمهور محترم )آذرماه 

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی

 همراه با آزمون پایانی

ــالحیت دارا بودن گواهینامه: شــرایط مدرســین و  عمومی ص

 کارمندان دولت آموزش اختصاصی تدریس در چارچوب نظام

شرایط روش اجرا:  صورت فراهم بودن  ضوری، در  ترجیحاً ح

ـــوری مبتنی بر  ـــیوه غیرحض ـــترهای الزم، اجرای دوره به ش و بس

 ارائه، بالمانع است. استانداردهای آموزشی و فناوری

سعه و آینده هایپژوهشزش و مرکز آموزش مدیریت دولتی، مدیریت آمومجریان دوره:  سازمان مدیریت و برنامهتو ریزی نگری 

 ی اجرایی.هادستگاه، هااستان

آنها به تأیید مرکز آموزش  های آموزشــی و مدرســانی که صــالحیتی اجرایی برای اجرای این دوره باید از محتوا و بســتههادســتگاه)

سعه و آینده هایشپژوهمدیریت دولتی و مدیریت آموزش و  سازمان مدیریت و برنامهتو ستانریزی نگری  ستفاده  هاا شد، ا سیده با ر

 نمایند(
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 «مشخصات دوره آموزشی»

 ادارینظامحقوق شهروندی در  عنوان دوره آموزشی:

 ن و مدیران: تمامی کارکنامخاطبان عملی:  ساعت  تنوری: 8 مدت زمان آموزش:

سئولیت کارکنان و مدیران  هدف کلی دوره: سطح آگاهی، تعهد و م ستگاهافزایش  شهروندی هاد سبت به رعایت حقوق  ی اجرایی و التزام آنان ن

 به عنوان مسئوالن اجرایی و کارگزاران دولت ادارینظاممردم در 

  آموزشی: هایسرفصل

ــــ حق برخورداری از دولت الكترونیک و دسـترسـی به مراجع اداری و  حترمانه و اسالمیـ حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار م ـ

 نظارتی

ـــ حق جبران خسارات وارده به مردم در اثر قصور یا تقصیر  ـ حق اداره شایسته امور کشور ی هادستگاهـ

 اجرایی و کارکنان آنها

قانونمند  نه قوانین و انجام  بدون ـــــــ حق برخورداری از اعمال بیطرفا و 

 تعارض منافع امور اداری

 ـ حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شكایات و اعتراضات

 ها و تصمیمات اداریسازی فعالیتـ حق ارائه نظارت برای بهینه ها، فرآیندها و تصمیمات اداریـ حق مصون بودن از تبعیض در نظام

ــمیمات و اقدامات اداری مربوط به حقوق و ـــــ حق آگاهی از تص منافع  ـ

 خود

 ـ حق اشخاص توانخواه در برخورداری از امتیازات خاص قانونی آنها

 ـ حق دادخواهی اداری ـ حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری

ـــ حق برخورداری کارمندان از  و اطالعات شخصی و اصالح آن ـ حق دسترسی به اطالعات عمومی و شایسته ساالری و  شغلی یهاآموزشـ

 مصونیت از تبعیض

های شغلی و عدم تبعیض در حقوق ـــ حق زنان بر برخورداری از فرصت ادارینظامـ حق رعایت حریم خصوصی افراد در 

 و مزایا

  ـ حق آگاهی از فرآیندهای اداری و دسترسی به اطالعات موردنیاز

  ـ حق دسترسی به مقامات و مأموران اداری

 ـ حق اظهارنظر آزاد مردم در مورد فرآیندهای اداری

ـــروط اجحاف ـــون بودن از ش ها، معامالت و آمیز در توافقـــــــ حق مص

 قراردادهای اداری

صل ، 56، 30، 31، 23، 22، 21، 19، 20مذکور با تأکید بر مواد  هایسرف

 شوند.منشور حقوق شهروندی تدریس می 83و  82، 79، 34

توای آموزشی دوره به صورت استاندارد توسط محمحتوی آموزشی: 

مرکز آموزش مدیریت دولتی با همكاری امور ســالمت اداری و صــیانت 

از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی کشور و دیگر مراجع تخصصی 

 تهیه و تدوین خواهد شد.

با حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث همراه : روش ارزشیابی

 آزمون پایانی

و اختصاصی  عمومی صالحیت دارا بودن گواهینامه: شرایط مدرسین

 کارمندان دولت تدریس در چارچوب نظام آموزش

ـــرایط و روش اجرا:  ـــورت فراهم بودن ش ـــوری، در ص ترجیحاً حض

سترهای  ستانداردهای ب ضوری مبتنی بر ا شیوه غیرح الزم، اجرای دوره به 

 ارائه، بالمانع است. آموزشی و فناوری

ـــعه و آینده هایپژوهشمرکز آموزش مدیریت دولتی، مدیریت آموزش و مجریان دوره:  ـــازمان مدیریت و برنامهتوس ـــتانریزی نگری س ، هااس

 ی اجرایی.هادستگاه

ستگاه) ستهاهد صالحیتی اجرایی برای اجرای این دوره باید از محتوا و ب سانی که  شی و مدر آنها به تأیید مرکز آموزش مدیریت دولتی و  های آموز

 رسیده باشد، استفاده نمایند( هااستانریزی نگری سازمان مدیریت و برنامهتوسعه و آینده هایپژوهشمدیریت آموزش و 
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 هوری اسالمی اریانجم  
 ریاست جمهوری

 رزیی کشورسازمان مدرییت و ربانمه
 بسمه تعالی

 

 ی اجراییهادستگاهبخشنامه به کلیه 
 (۴0) 

ی اجرایی موضوع بخشنامه شماره هادستگاهکارمندان و مدیران  ( اصالحیه نظام آموزش4در اجرای ماده )

ی هادستگاه( نظام آموزش کارمندان 4/5و ) 2/3/5(، )1/3/5( ، )2/2/5و بندهای ) 14/11/1392مورخ  18819/92/200

و به منظور رشد فضایل اخالقی و معنوی و نیز توسعه  30/1/1390مورخ  1834/200اجرایی موضوع بخشنامه شماره 

به شرح  های آموزشیکارمندان دولت، دوره ، شغلی و مدیریتیهای عمومیظرفیت کارشناسی و بهبود شایستگی

گردد. همچنین به مشخصات پیوست برای اجرا در چارچوب نظام آموزش کارمندان و دیگر مقررات مربوط ابالغ می

مؤسسات  و فراهم نمودن بسترهای الزم برای مشارکت مراکز و هادستگاههای مندی از تمامی ظرفیتمنظور بهره

های های ذیل جایگزین ردیفکارمندان دولت، ردیف های آموزشیآموزشی دولتی و غیردولتی برای اجرای دوره

 )موضوع اصالحیه نظام آموزش 14/11/1392مورخ  18819/92/200( بخشنامه شماره 13( ماده )2/13( و )1/13)

 گردد: ی اجرایی( میهادستگاهان و مدیران کارمند

 یهاآموزش)توجیهی و تصدی شغل(، شغلی )شامل  بدو خدمت های آموزشیتوانند دورهی اجرایی میهادستگاهـ 1

 یهاآموزش)شامل  فرهنگی و عمومی یهاآموزشو تمدید قرارداد(،  ، ارتقاء شغلیویژه کارمندان استخدام آزمایشی

توسعه  هایپژوهش( را رأساً و یا از طریق مرکز آموزش و اطالعات ای اداری و فناوری، توانمندیفرهنگی و اجتماعی

و مراکز و  و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاهنگری )مرکز آموزش مدیریت دولتی( و واحدهای استانی، و آینده

 ریزی و اجرا نمایند.شده توسط این سازمان، برنامه مؤسسات تأیید صالحیت

ای را رأساً و یا از طریق مرکز آموزش و مدیران حرفه ای آموزشیهتوانند دورهی اجرایی میهادستگاهـ 2

و مؤسسات آموزش  هادانشگاهنگری )مرکز آموزش مدیریت دولتی( و واحدهای استانی، توسعه و آینده هایپژوهش

( قانون مدیریت خدمات 71سیاسی )مقامات موضوع ماده ) انمدیر یهاآموزشریزی و اجرا نمایند. ، برنامهعالی

 باشد.نگری )مرکز آموزش مدیریت دولتی( میتوسعه و آینده هایپژوهش( صرفاً به عهده مرکز آموزش و کشوری

مرتبط با حیطه تعیین  های آموزشیشده، صرفاً مجاز به اجرای دوره بدیهی است مراکز و مؤسسات تأیید صالحیت

ی اجرایی موظف هستند در هادستگاهباشند. همچنین کلیه مراکز و مؤسسات آموزشی دولتی و غیردولتی و شده می

 استفاده نمایند. تدریس صالحیت واجد گواهینامه رسانکارمندان دولت از مد های آموزشیبرگزاری دوره

 علی صفدری

 سرپرست معاونت توسعه مدیریت  و سرمایه انسانی       
 

 

 83078انمه:   شماره
 14/05/1394 اتریخ:

 دارد  پیوست:



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 512

 

 
 

 های آموزشیفهرست  دوره

 عنوان دوره شناسه دوره
 میزان

 ساعت
 نوع دوره کنندگانشرکتمشاغل 

 مدیران عملیات و کارشناسان 12 (1اقتصاد مقاومتی ) 94ـ01
برای مدیران عملیاتی آموزش مدیران و برای 

 کارشناسان، آموزش عمومی

 آموزش مدیران ای )پایه، میانی، عالی(مدیران حرفه 8 (2اقتصاد مقاومتی ) 94ـ02

 آموزش مدیران مدیران سیاسی 6 (3اقتصادی مقاومتی ) 94ـ03

 94ـ04
( 1انداز جمهوری اسالمی ایران )سند چشم

 (2)الزامات و ضرورتها( )
 ای )پایه، میانی، عالی(مدیران حرفه 12

برای مدیران عملیاتی آموزش مدیران و برای 

 کارشناسان، آموزش عمومی

 94ـ05
( 1انداز جمهوری اسالمی ایران )ند چشمس

 (2)الزامات و ضرورتها( )
 آموزش مدیران ای )پایه، میانی، عالی(مدیران حرفه 8

 94ـ06
( 1انداز جمهوری اسالمی ایران )سند چشم

 (3)الزامات و ضرورتها( )
 آموزش مدیران مدیران سیاسی 6

 مدیران عملیات و کارشناسان 4 (1) ادارینظامنقشه راه اصالح  94ـ07
برای مدیران عملیاتی آموزش مدیران و برای 

 کارشناسان، آموزش عمومی

 آموزش مدیران ای )پایه، میانی، عالی(مدیران حرفه 4 (2) ادارینظامنقشه راه اصالح  94ـ08

 آموزش مدیران مدیران سیاسی 4 (3) ادارینظامنقشه راه اصالح  94ـ09

 آموزش عمومی تمامی کارمندان دولت 8 تربیت اسالمی با تكیه بر قرآن و احادیث 94ـ010

 آموزش عمومی تمامی کارمندان دولت 8 راهنمای سفیران سالمت )زیج مراقبتی( 94ـ011

 94ـ012
تناسب اندام )ارتقای سالمت از طریق 

 ورزش(
 آموزش عمومی ارمندان دولتتمامی ک 8

 آموزش عمومی تمامی کارمندان دولت 6 جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت 94ـ013

 آموزش عمومی تمامی کارمندان دولت 8 کلیات پیشگیری از وقوع جرم 94ـ014

 94ـ015
نظام مدیریت عملكرد )سازمان، مدیران، 

 رمندان(کا
 آموزش شغلی کارشناسان مدیریت )ارزیابی( عملكرد 8

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش  8 مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی 94ـ016

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش  16 فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانی 94ـ017

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش  20 ریكیآموزش الكت 94ـ018

 94ـ019
آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع 

 انسانی بخش دولت
 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش  4

 94ـ020
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سالمت 

 اداری
 آموزش عموممی تمامی کارمندان دولت 8

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهبازرسان  6 گزارش نویسی در بازرسی 94ـ021

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهبازرسان  6 اصول و مبانی نظارت و بازرسی 94ـ022

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهبازرسان  6 ای در بازرسیاخالق حرفه 94ـ023

 94ـ024
اصول و مبانی نظری ارتقاء سالمت اداری و 

 مبارزه با فساد
 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهبازرسان  8

 94ـ025
آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء 

 سالمت اداری و مبارزه با فساد
 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهبازرسان  10

 آموزش مدیران ایمدیران حرفه 4 پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت 94ـ026
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 درس دوره آموزشیطرح 

 (1اقتصاد مقاومتی ) عنوان دوره آموزشی:
 شناسه دوره: 

 94ـ01
برای مدیران عملیاتی، آموزش مدیران و برای  نوع دوره:

 کارشناسان، آموزش عمومی

  عملی:  ساعت تئوری:12مدت زمان آموزش: مدیران عملیاتی و کارشناسان: کنندگانشرکتشرایط 

های نظری، تأمالت اجرایی فراگیر نمودن و فضاسازی مناسب برای دریافت مشترک در مدیران عملیاتی و کارشناسان، پیرامون جنبهدوره:  هدف کلی

 ی کلی اقتصاد مقاومتیهاسیاستو الزامات تحقق 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 سایر اسناد باالدستی انداز جهوری اسالمی ایران وـ تبیین رابطه اقتصاد مقاومتی، سند چشم1   

 های اقتصاد مقاومتیـ مبانی، مفاهیم، کلیات و ضرورت2   

 های اقتصاد مقاومتیـ تبیین ساختار و مؤلفه3   

 ـ تحلیل اقتصاد ایران و تبیین وضع موجود4  

 ـ تبیین الزامات و راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی )کالن( 5   

 ستگاهی اقتصاد مقاومتی )دستگاهی(ـ تبیین الزامات و راهكارهای د6   

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ آزمون : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 کتبی

 : شرایط مدرسین

 هایپژوهشو این دوره توسط مرکز آموزش  ای مدرسینحرفه صالحیت

انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده

توانند به امر تدریس اشتغال تشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی که می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت یابند که دارای گواهینامه

 حضوریرا: روش اج

 انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظاممنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:

توسعه و آینده نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ مجمع تشخیص  هایپژوهشی اجرایی ـمرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 

 چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام(مصلحت نظام )با هماهنگی کمیسیون 
 

 شناسه دوره:  (2اقتصاد مقاومتی ) عنوان دوره آموزشی:
 94ـ02

 آموزش مدیران نوع دوره:

  عملی:  ساعت تئوری:8مدت زمان آموزش: ای )پایه، میانی،عالی(مدیران حرفه: کنندگانشرکتشرایط 
های مختلف و ایجاد همسویی و اتفاق نظر در های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از قرائتمؤلفه براساسواحد تسری گفتمان و ادبیات هدف کلی دوره: 

 هاسیاستجهت تحقق این 
 آموزشی:  هایسرفصل  
 ـ تبیین اهداف قدرت ملی در ایران و مطالعه تطبیقی آن1   
 ـ اقتصاد مقاومتی گامی مؤثر درتحقق قدرت ملی2   
 ی کلی اقتصاد مقاومتیهاسیاستمفاهیم ـ مبانی و 3   
 بند اقتصاد مقاومتی 24ـ تشریح 4  
 ـ تبیین الزامات و راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی  5   
 ـ مطالعه تحقق اسناد توسعه در کشورهای مختلف6  
 های اقتصاد مقاومتیـ تبیین ساختار و مؤلفه7  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ آزمون : زشیابیروش ار سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 
 کتبی

 : شرایط مدرسین
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده
توانند به امر تدریس اشتغال یابند تشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 گان مجمع تشخیص مصلحت نظامانداز و امور نخبمنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:
انداز تشخیص مصلحت نظام  ـ توسعه و آینده نگری و واحدهای مرتبط استانی با هماهنگی کمیسیون چشم هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
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 طرح درس دوره آموزشی
 

 شناسه دوره:  (3اقتصاد مقاومتی ) عنوان دوره آموزشی:
 94ـ03

 آموزش مدیران  نوع دوره:

  عملی:  ساعت تئوری: 6 مدت زمان آموزش: مدیران سیاسی: کنندگانشرکتمشاغل 

 ی کلی اقتصاد مقاومتی و راهكارها و الزامات تحقق آنهاسیاستایجاد گفتمان واحد و تببین هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  
 در کشورهای مختلف ـ مطالعه تطبیقی تحقق اسناد توسعه1   
 های اقتصاد مقاومتیـ تبیین مبانی و مفاهیم و ضرورت2  
 ـ تشریح سهم و نقش دستگاهی اقتصاد مقاومتی )در سازمان متبوع(3   
 ـ بررسی راهكارها و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی4   

 منظم در دوره و مشارکت در مباحث  حضور: روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 : شرایط مدرسین
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده
نند به امر تدریس اشتغال تواتشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی که می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت یابند که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظاممنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:

انداز مجمع تشخیص مصلحت توسعه و آینده نگری و واحدهای مرتبط استانی با هماهنگی کمیسیون چشم هایپژوهشمرکز آموزش و : مجریان دوره
 نظام ، مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

جمهوری اسالمی ایران  سند چشم انداز عنوان دوره آموزشی:

(1) 

شناسه دوره: 

 94ـ04
مدیران عملیاتی، آموزش مدیران و برای برای  نوع دوره:

 کارشناسان، آموزش عمومی

  عملی:  ساعت تئوری:12مدت زمان آموزش: مدیران عملیاتی و کارشناسان: کنندگانشرکتمشاغل 

ساله جمهوری  20انداز سند چشمایجاد زمینه مشارکت نخبگان )تصمیم سازان و تصمیم گیران( در جهت عملیاتی نمودن اهداف هدف کلی دوره: 

 اسالمی ایران

 آموزشی:  هایسرفصل  

 و توسعه ریزیبرنامهـ مبانی 1   

 ـ اصول تغییر و پارادایم2   

 اندازـمبانی علمی چشم3   

 ـ مطالعه تطبیقی تحقق اسناد توسعه در ایران و جهان4  

 اندازـ فرایند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم5   

 ای آسیای جنوب غربی به عنوان قلمروز نفوذ اهداف سندحلیل منطقهـ ت6   

 ساله جمهوری اسالمی ایران 20 ـ بررسی الزامات و راهكارهای تحقق سند چشم انداز7   

در مباحث ـ آزمون حضور منظم در دوره و مشارکت : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 کتبی

 : شرایط مدرسین

 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده

تدریس اشتغال توانند به امر تشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی که می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت یابند که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظاممنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:

توسعه و آینده نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ مجمع تشخیص  هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهش واحد آموزمجریان دوره: 

 مصلحت نظام 

 )با هماهنگی کمیسیون چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام(
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 طرح درس دوره آموزشی
 

 جمهوری اسالمی سند چشم انداز عنوان دوره آموزشی:
 (2ایران )الزامات و ضرورتها( )

شناسه دوره: 
 94ـ05

 آموزش مدیران نوع دوره:

  عملی:  ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش: ای )پایه، میانی، عالی(مدیران حرفه: کنندگانشرکتمشاغل 

انداز و فضاسازی مناسب برای دریافت اهداف سند چشمگسترش و تقویت عزم ملی، فرهنگ سازی و آگاه نمودن مدیران نسبت به هدف کلی دوره: 
 ساله جمهوری اسالمی ایران 20انداز های نظری و تأمالت اجرایی سند چشممشترک پیرامون جنبه

 آموزشی:  هایسرفصل  
 ـ مفاهیم تحول1   

          )نوسازی )مدرنیزاسیون 
          توسعه 
          تغییر 

 اندازن و معرفی ابعاد سند چشمـ فرآیند تدوی2  
 اندازـ سیستم ارزیابی و نظارت راهبردی سند چشم3  
 ای آسیای جنوب غربی به عنوان قلمرو نفوذ اهداف سندـ تحلیل منطقه4  

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 : مدرسینشرایط 
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده
توانند به امر تدریس اشتغال یابند تشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت ینامهکه دارای گواه

 حضوریروش اجرا: 

 انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظاممنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:

انداز مجمع تشخیص مصلحت و واحدهای مرتبط استانی با هماهنگی  کمیسیون چشم توسعه و آینده نگری هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 
 نظام ، مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  عنوان دوره آموزشی:
 (3)الزامات و ضرورتها( )

شناسه دوره: 
 94ـ06

 آموزش مدیران نوع دوره:

  عملی:  ساعت تئوری: 6ان آموزش:مدت زم مدیران سیاسی: کنندگانشرکتمشاغل 
 انداز جمهوری اسالمی ایرانایجاد درک و باور مشترک و همگرایی جهت تحقق اهداف سند چشمهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  
 ـ مبانی علمی، فلسفی توسعه1   

          )نوسازی )مدرنیزاسیون 
          توسعه 
          تغییر 

 اندازیند تدوین و معرفی ابعاد سند چشمـ فرآ2  
 اندازـ بررسی الزامات و راهكارهای تحقق سند چشم3  

          برنامه پنج ساله 
          های ساالنه )بودجه(برنامه 
           مدل ارزیابی 
          نظارت راهبردی 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 
 : شرایط مدرسین

 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت
انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده

توانند به امر تدریس اشتغال افرادی که میتشخیص مصلحت نظام تعیین و 
 باشند. تدریس تعیین صالحیت یابند که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 ظامانداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نمنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:
انداز مجمع تشخیص مصلحت توسعه و آینده نگری و واحدهای مرتبط استانی با هماهنگی  کمیسیون چشم هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 

 نظام ، مجمع تشخیص مصلحت نظام
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 طرح درس دوره آموزشی
 

 ادارینظامنقشه راه اصالح  عنوان دوره آموزشی:

(1) 

شناسه دوره: 

 94ـ07
برای مدیران عملیاتی، آموزش مدیران و  ه:نوع دور

 برای کارشناسان، آموزش عمومی

  عملی:  ساعت تئوری: 4مدت زمان آموزش: مدیران عملیاتی و کارشناسان: کنندگانشرکتشرایط 

 های تحول اداریمهو برنا ادارینظامکشور نسبت به نقشه راه اصالح  ادارینظامآشنایی کارشناسان هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ابالغی مقام معظم رهبری ادارینظامی کلی هاسیاستـ 1   

 ادارینظامـ اهداف نقشه راه اصالح 2  

 ادارینظامهای اصالح ـ برنامه3  

          مهندسی نقش و ساختار دولت 

          توسعه دولت الكترونیک و هوشمندسازی اداری 

          در فضای رقابتی خدمات عمومی 

          مدیریت سرمایه انسانی 

          مدیریتی هایفناوری 

          توسعه فرهنگ سازمانی 

          صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

          نظارت و ارزیابی 

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی ارگاهیسخنرانی ـ کروش ارائه محتوی: 

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

ن مدیریت و نگری با همكاری واحد مربوطه در سازماتوسعه و آینده

توانند به امر تدریس اشتغال یابند کشور  تعیین و افرادی می ریزیبرنامه

 باشند. تدریس تعیین صالحیت که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 نگری و واحدهای مرتبط استانیتوسعه و آینده هایپژوهشو  ی اجرایی ـ مرکز آموزشهادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

 ادارینظامنقشه راه اصالح  عنوان دوره آموزشی:

(2) 

شناسه دوره: 

 94ـ08
 آموزش مدیران نوع دوره:

  عملی: •ساعت تئوری 4وزش:مدت زمان آم ای )پایه،میانی، عالی(مدیران حرفه: کنندگانشرکتشرایط 

 های تحول اداریو برنامه ادارینظامکشور نسبت به نقشه راه اصالح  ادارینظامآشنایی مدیران هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 در فرآیند توسعه کشور ادارینظامـ  جایگاه توسعه 1   

 ابالغی مقام معظم رهبری ادارینظامی کلی هاسیاست-2  

 ادارینظامـ اهداف نقشه راه اصالح 3  

  ادارینظامـ فرصت ها و چالش های 4 

 ادارینظامهای اصالح ـ برنامه5  

          مهندسی نقش و ساختار دولت 

          توسعه دولت الكترونیک و هوشمندسازی اداری 

          در فضای رقابتی خدمات عمومی 

          یریت سرمایه انسانیمد 

          مدیریتی هایفناوری 

          توسعه فرهنگ سازمانی 

          صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

          نظارت و ارزیابی 

 ارکت در مباحث حضور منظم در دوره و مش: روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری  واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر کشور تعیین و افرادی می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 تدریس تعیین صالحیت ل یابند که دارای گواهینامهتدریس اشتغا

 باشند.

 حضوریروش اجرا: 

 نگری و واحدهای مرتبط استانیتوسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش  مجریان دوره:
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س دوره آموزشیطرح در  

 ادارینظامنقشه راه اصالح  عنوان دوره آموزشی:

(3) 

شناسه دوره: 

 94ـ09
 آموزش مدیران نوع دوره:

  عملی: • ساعت تئوری: 4مدت زمان آموزش: مدیران سیاسی: کنندگانشرکتشرایط 

سازی انجام شترک مدیران عالی برای زمینههای تحول به منظور درک مو برنامه ادارینظامتبیین نقشه راه اصالح هدف کلی دوره: 

 کشور ادارینظاماصالحات عمیق در 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ابالغی مقام معظم رهبری ادارینظامی کلی هاسیاستـ 1  

 ادارینظامـ اهداف نقشه راه اصالح 2  

 ادارینظامهای ها و چالشـ فرصت3  

 ادارینظامهای اصالح ـ برنامه4  

          مهندسی نقش و ساختار دولت 

          توسعه دولت الكترونیک و هوشمندسازی اداری 

          در فضای رقابتی خدمات عمومی 

          مدیریت سرمایه انسانی 

          مدیریتی هایفناوری 

          توسعه فرهنگ سازمانی 

          انت از حقوق مردم و سالمت اداریصی 

          نظارت و ارزیابی 

 ادارینظامـ راهكارهای تحقق نقشه راه اصالح 5  

 ادارینظامـ برنامه جامع اصالح 6  

 ادارینظامـ ساختار و مكانیزم راهبری نقشه راه اصالح 7  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری  واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر و افرادی  می کشور تعیین ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 تدریس تعیین صالحیت تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 باشند.

 حضوریروش اجرا: 

 نگری و واحدهای مرتبط استانیتوسعه و آینده هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 

 

 

 

 

 

 

 



 519 ■های آموزشی عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 رح درس دوره آموزشیط

تربیت اسالمی با تكیه بر عنوان دوره آموزشی:

 قرآن و احادیث

شناسه دوره: 

 94ـ010
 آموزش عمومی نوع دوره:

  عملی: •ساعت تئوری 8مدت زمان آموزش:  تمامی کارمندان دولت: کنندگانشرکتشرایط 

 ی تربیت از نگاه قرآن و احادیثهاآشنایی کارکنان با اصول و شیوههدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ مفهوم شناسی تربیت اسالمی1  

 ـ اصول تربیت از منظر اسالم2  

 ـ اهداف عالیه تربیت از سیره عملی معصومین )ع(3  

 الهای تربیت دینی و نقش آن در ایجاد جامعه دینی ایدهو شیوه هاروشـ 4  

 و اطاعت در تربیت دینی ـ نقش اصیل عقل و والیت5  

 های اسالمی )با نگاهی به سیره معصومین )ع((ـ الگوهای موفقیت درآموزه6  

 ها در تربیت اسالمیـ توجه به ارزش7  

 های تربیت اسالمیـ هنجارهای معنوی در شیوه8  

 ـ نشاط، شادابی، مهرورزی، محبت و ارتباط با همسر و فرزندان در تربیت اسالمی9  

 ها و الزامات تربیت اسالمی(آرامش روان در سایه تربیت اسالمی )بایسته ـ10  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری سازمان تبلیغات اسالمی توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر تدریس اشتغال یابند که دارای تعیین و افرادی می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت گواهینامه

 حضوریوش اجرا: ر

 نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ سازمان تبلیغات اسالمیتوسعه و آینده هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

راهنمای سفیران سالمت )زیج عنوان دوره آموزشی:

 خودمراقبتی(

شناسه دوره: 

 94ـ011
 آموزش عمومی نوع دوره:

 •ساعت تئوری 8مدت زمان آموزش:  تمامی کارمندان دولت: کنندگانشرکتشرایط 

  عملی:

 های سالمت و اصول خودمراقبتیافزایش سطح دانش و اطالعات کارمندان نسبت به شاخصهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 برای ارتقای سالمتنامه سنجش سالمت ـ برنامه عملیاتی ـ مفهوم سالمت ـ پرسش1  

 ـ آزمون سالمت روان و اعتماد به نفس در استرس ـ برنامه عملیاتی برای ارتقای سالمت روان2  

 ـ تشخیص افسردگی ـ برنامه عملیاتی برای حل مشكل اعصاب و روان3  

 تر شدنـ آمادگی برای فعال4  

 ـ رژیم غذایی سالم 5  

 ـ آمادگی برای کاهش وزن6  

 ی در روابط عاطفیـ توانمند7  

 ـ سالمت جنسی8  

 هاهای مقاربتی و عفونتهای بیماریهای سرطان، شناخت نشانهـ شناخت نشانه9  

 ـ تست تشخیص اعتیاد10  

 ـ حفظ و ارتقای ایمنی در خانه11  

 ـ استفاده از خدمات بهداشتی به نحوه مطلوب12  

 های پزشكی چراوچگونه؟ـ آزمایش13  

 ـ سالمندی14  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

ا همكاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست نگری بتوسعه و آینده

 جمهوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین و افرادی 

 تعیین صالحیت توانند  به تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامهمی

 باشند. تدریس

در صورت وجود شرایط و بستر الزم اجرای  حضوری ـروش اجرا: 

 دوره به شیوه غیرحضوری هم بالمانع است.

منابع این دوره آموزشی با پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت بهداشت و درمان  منابع و محتوی آموزشی:

 ری معرفی خواهدشد.توسعه و آینده نگ هایپژوهشو آموزش پزشكی و تأیید مرکز آموزش و 

ی علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی هادانشگاهای اجرایی ـ واحد آموزش و توانمندسازی واحد آموزش دستگاهمجریان دوره: 

 شده توسعه و آینده نگری وواحدهای مرتبط استانی ـ مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت هایپژوهشکشور ـمرکز آموزش و 
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 طرح درس دوره آموزشی

تناسب اندام )ارتقای سالمت از عنوان دوره آموزشی:

 طریق ورزش( 

شناسه دوره: 

 94ـ012
 آموزش عمومی نوع دوره:

 • عملی:• ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش:  تمامی کارمندان دولت: کنندگانشرکتشرایط 

انش کارمندان نسبت به ورزش و آمادگی جسمانی و نقش آن در سالمتی و انجام کار به طور مؤثرتر ارتقاء سطح دهدف کلی دوره: 

 ترو با کیفیت

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ فعالیت فیزیكی برای بهبود سالمت، تناسب و عملكرد ـ مزایای فعالیت فیزیكی1  

 های تناسب هوازیـ برنامه2  

 هاـ قدرت و استقامت ماهیچه3  

 ایجاد فشار و مقاومت یهاروشـ4  

 ـ بهبود انعطاف5  

 ای برای ورزشـ تدوین برنامه6  

 ـ انتخاب تجهیزات و امكانات ورزشی7  

 ـ تغذیه و ورزش8  

 های ورزشیـ آسیب9  

 ـ ورزش در آب و هوای گرم وسرد10  

 ـ پیشگیری از گرفتگی عضالت11  

 8/7/1۳86مورخ  90۳67/180۳که طی بخشنامه شماره «ربیت بدنی و آمادگی جسمانیت»توضیح: این دوره جایگزین دوره آموزشی 

 گردد.ابالغ شده است، می

منابع این دوره آموزشی با پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت بهداشت و درمان  منابع و محتوی آموزشی:

 توسعه و آینده نگری معرفی خواهدشد. ایهپژوهشو آموزش پزشكی و تأیید مرکز آموزش و 

 آزمون کتبی: روش ارزشیابی کالس درس ـ کارگاه آموزشی روش ارائه محتوی: 

 : شرایط مدرسین
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست توسعه و آینده

 جمهوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین و افرادی 

 تعیین صالحیت توانند به تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامهمی

 باشند. تدریس

ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم اجرای حروش اجرا:  ضوری 

 دوره به شیوه غیرحضوری هم بالمانع است.

ی علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی هادانشگاهای اجرایی ـ واحد آموزش و توانمندسازی واحد آموزش دستگاهمجریان دوره: 

توسعه و  هایپژوهشـ مرکز آموزش و  و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاهشده ـ  کشور ـ مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت

 نگری وواحدهای مرتبط انسانیآینده
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 طرح درس دوره آموزشی

جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش عنوان دوره آموزشی: 

 جمعیت

شناسه دوره: 

 94ـ013
 عمومی یهاآموزش نوع دوره:

 • ساعت تئوری: 6مدت زمان آموزش:  تمامی کارمندان دولت: کنندگانشرکتمشاغل 

  عملی:

 فرهنگ سازی در جهت تشكیل خانواده، کاهش آمار طالق و افزایش جمعیتهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع جمعیت1  

 معیت در بیانات مقام معظم رهبریـ لزوم افزایش ج2  

 ـ راهكارهای غرب در جهت کاهش جمعیت3  

 ـ پنجره جمعیتی ایران در حال حاضر4  

 ـ عوامل کاهش شدید جمعیت در ایران5  

 ـ آثار و پیامدهای کاهش جمعیت6  

 ـ راهبرد اسالم در جهت افزایش جمعیت7  

 وادهـ الگوی رفتاری اهل بیت )ع( در جهت تشكیل خان8  

 ـ آثار و فواید فرزندآوری از نظر علمی9  

 ـ آسیب های تک فرزندی10

 ـ افزایش تعداد فرزندان11  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی کالس درس ـ کارگاه آموزشیروش ارائه محتوی: 

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین

 تدریس تعیین صالحیت دن گواهینامهدارا بو
ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم اجرای روش اجرا:  حضوری 

 دوره به شیوه غیرحضوری هم بالمانع است.

ه و آینده نگری وواحدهای مرتبط استانی ـ توسع هایپژوهشای اجرایی ـ مرکز آموزش و واحد آموزش دستگاهمجریان دوره: 

 شده ـ مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاه
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 طرح درس دوره آموزشی

شناسه دوره:  کلیات پیشگیری از وقوع جرمعنوان دوره آموزشی: 

 94ـ014
 عمومی آموزش وع دوره:ن

 • ساعت تئوری: 8آموزش:  مدت زمان ی اجراییهادستگاهکارشناسان : کنندگانشرکتمشاغل 

  عملی:

 های کارشناسان نسبت به امر پیشگیری از جرمافزایش دانش، بینش و ارتقاء سطح آگاهیهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 

 و شرح وظایف آن ـ قوه قضائیه1  

 ـ اصول قانونی مربوط به پیشگیری از جرم2  

 ـ مفهوم پیشگیری و جایگاه آن3  

 ـ پیشینه پیشگیری از جرم4  

 ـ مبانی پیشگیری از جرم5  

 ـ اقسام پیشگیری از جرم6  

 سیاستگذاری پیشگیری از جرم یهاروشـ7  

 در پیشگیری از جرم ربطذیـ نهادهای 8  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی کالس درس ـ کارگاه آموزشیتوی: روش ارائه مح

 وآزمون کتبی

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز اموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

ی معاونت اجتماعی و نگری با همكارتوسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تعیین و افرادی می

 تدریس تعیین صالحیت تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 باشند.

 حضوری روش اجرا: 

 تأیید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه منابع موردمنابع و محتوی آموزشی: 

ـ واحد آموزش دستگاه هااستانمعاونت آموزش دادگستری مجریان دوره:  ای و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 

 اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و معاونت  هااستاناجرایی با هماهنگی معاونت آموزش دادگستری 
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 طرح درس دوره آموزشی

کارشناسان مدیریت عنوان دوره آموزشی:

 )ارزیابی( عملكرد دستگاه

شناسه دوره: 

 94ـ015
 آموزش شغلی نوع دوره:

  عملی: • تئوری: ساعت 8مدت زمان آموزش:  کارشناسان مدیریت )ارزیابی( عملكرد دستگاه: کنندگانشرکتمشاغل 

 ی اجراییهادستگاههای ارزیابی عملكرد ارتقای دانش علمی و عملی کارمندان شاغل در حوزههدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ تعاریف و مفاهیم شامل؛ عملكرد، سنجش عملكرد ، بازرسی، نظارت بر عملكرد، ارزیابی عملكرد، مدیریت عملكرد و ....1  

 ادارینظامشینه مدیریت و ارزیابی عملكرد )ایران و جهان( و جایگاه آن در نقشه راه اصالح ـ پی2  

 ـ مدیریت عملكرد در برخی کشورها3  

 ادارینظامـ مدل، نحوه و فرآیند مدیریت عملكرد در سطح سازمان با رویكرد نقشه راه اصالح 4  

 ادارینظامنان با رویكرد نقشه راه اصالح ـ مدل، نحوه و فرآیند مدیریت عملكرد در سطح کارک5  

 نحوه تدوین شاخص و ...( ـ تدوین شاخص برای انجام ارزیابی عملكرد )تعریف مفاهیم،6  

 AHPها در قالب مدل ـ تعیین ضریب اهمیت شاخص7

 و ....( BSC  ،EFQMهای ارزیابی عملكرد )مدل ـ معرفی مدل8

 ـ ضوابط و مقررات جاری مدیریت عملكرد9

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت ارای گواهینامهامر تدریس اشتغال یابند که د

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش وره: مجریان د

 شده مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت
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 طرح درس دوره آموزشی

مبانی نظری آموزش و توسعه عنوان دوره آموزشی:

 منابع انسانی 

شناسه دوره: 

 94ـ016
 آموزش شغلی نوع دوره:

  عملی:  ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش : کنندگانشرکتمشاغل 

 ارتقای دانش کارمندان آموزش نسبت به استانداردها و رویكردهای آموزش منابع انسانیهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 آموزش کارمندان ـ پیشینه تاریخی1  

 ـ تعاریف و مفاهیم )آموزش، آموزش کارمندان، توسعه، آموزش ضمن خدمت و ...(2  

 های آموزش و توسعه منابع انسانیـ اهداف، ضرورت، موانع و چالش3  

 ـ انواع آموزش و آموزش منابع انسانی4  

 ـ اصول و مبانی یادگیری بزرگساالن با تأکید بر یادگیری کارمندان 5  

 ـ استانداردهای آموزش منابع انسانی )الزامات و فرآیندها(6  

 ـ رویكردهای آموزش منابع انسانی7  

 ـ سازمان و مدیریت آموزش و توسعه کارکنان الگوها و فرآیندها(8  

 : شرایط مدرسین

آموزش و  این دوره توسط مرکز ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

مراکز  نگری و واحدهای مرتبط استانی ـتوسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 

 شده و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت
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 طرح درس دوره آموزشی

شناسه دوره:   فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانیعنوان دوره آموزشی: 

 94ـ017
 آموزش شغلی نوع دوره:

  عملی: • ساعت تئوری: 16وزش: مدت زمان آم ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش : کنندگانشرکتمشاغل 

 ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارمندانارتقای سطح دانش کارمندان آموزش نسبت به برنامههدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ فرآیندهای آموزش ضمن خدمت1  

 ـ سیاستگذاری آموزشی2  

 ها(و تكنیک هاروش) آموزشی ـ نیازسنجی3  

 (هاروش)اصول و  ـ طراحی آموزشی4  

 قبل از اجرا، ضمن اجرا و پس از اجرا( هایفعالیتهای آموزشی )اقدامات و ـ اجرای برنامه5  

 (هاروشها و های آموزشی )مدلبرنامه و بررسی اثربخشی ـ ارزشیابی6  

 

 پیش نیاز: مبانی نظری آموزش و  توسعه منابع انسانی

 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

و بستر الزم، حضوری ـ در صورت وجود شرایط روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ مراکز توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 

 شده و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت
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 وزشیطرح درس دوره آم

شناسه دوره:  عنوان دوره آموزشی: آموزش الكترونیكی 

 94ـ018
 آموزش شغلی نوع دوره:

 •عملی• ساعت تئوری: 20مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش : کنندگانشرکتمشاغل 

كترونیكی به منظور مدیریت و راهبری ها و راهبردهای آموزش الآشنایی کارشناسان با مبانی علمی، ابعاد، مدلهدف کلی دوره: 

 های آموزش کارمندان به شیوه غیرحضوریبرنامه

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ تعاریف و مفاهیم 1  

 ـ تفاوت آموزش الكترونیكی با یادگیری الكترونیكی2  

 های یادگیری در آموزش الكترونیكیـ اصول و مبانی پداگوژی و تئوری3  

 های آموزش الكترونیكیـ مدلها و راهبرد4  

 های طراحی آموزش الكترونیكیـ اصول و مدل5  

 ـ تعامل و انواع آن در آموزش الكترونیكی6  

 ـ اصول تولید محتوای آموزش الكترونیكی7  

 محتوای یادگیری در آموزش الكترونیكی یهاسیستممدیریت یادگیری و  یهاسیستمـ 8  

 هاسازماننیكی در ـ مدیریت و راهبری آموزش الكترو9  

 انداز و آینده آموزش الكترونیكی ـ مزایا و معایبـ چشم10  

 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر کشور تعیین و افرادی می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

ود شرایط و بستر الزم، حضوری ـ در صورت وجروش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ مراکز توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 

 شده و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت
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ره آموزشیطرح درس دو  

آشنایی با قوانین و مقررات  عنوان دوره آموزشی:

 آموزش منابع انسانی بخش دولت

شناسه دوره: 

 94ـ019
 آموزش شغلی نوع دوره:

 عملی: • ساعت تئوری: 4مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش : کنندگانشرکتمشاغل 

 
 ان آموزش نسبت به قوانین و مقررات آموزش و بهسازی منابع انسانیارتقای سطح دانش کارشناسهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

ابالغی مقام معظم رهبری، قانون مدیریت خدمات کشور، نقشه راه اصالح  ادارینظامی هاسیاستـ جایگاه اموزش در اسناد باالدستی )1  

 های تحول(و برنامه ادارینظام

 کارمندان دولت ـ نظام آموزش2  

 کارمدان دولت مرتبط با نظام آموزش هایدستورالعملـ بخشنامه ها و 3  

 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

همكاری واحد مربوطه در نگری با توسعه و آینده هایپژوهش

توانند کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 تعیین صالحیت به امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 باشند.

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

آشنایی با قوانین و مقررات : عنوان دوره آموزشی

 ارتقاء سالمت اداری

شناسه دوره: 

 94ـ020
 آموزش عمومی نوع دوره:

 عملی: • ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش:  تمامی کارمندان دولت: کنندگانشرکتمشاغل 

 
مت اداری و مبارزه با فساد به منظور کاهش فساد در آشنایی کارمندان دولت با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سالهدف کلی دوره: 

 ادارینظام

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ پیشینه قوانین انضباطی کارمندان دولت1  

 قانون مجازات اسالمی 606تا  598ـ تحلیل مواد 2  

دولتی ـ  یهاشرکتو سود سهام دولت  توسط  ، عدم پرداخت مالیات13)تصرف در وجوه عمومی ـ ماده  ـ قانون محاسبات عمومی3  

، عدم اختصاص وجوه مربوط به خرید و تدارک مواد 64ئ  63، عدم واریز مانده وجوه مصرف نشده به حساب خزانه ـ مواد 44ماده 

 (93یرقانونی وجوه ـ ماده پرداخت غ ، تعهد زائد بر اعتبارات70غذایی و کاالی اساسی به خرید همان مواد و کاال ـ ماده 

 های دولتی( ـ قانون نحوه استفاده از اتومبیل69ـ32ـ قانون تنظیم )4  

 های غیرضرورـ قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه5  

 ـ قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت خارجی6  

 ـ قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی7  

 دی بیش از یک شغلـ قانون ممنوعیت تص8  

 ـ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری9  

 )مواد مرتبط( ـ قانون مدیریت خدمات کشوری10  

 ـ قانون رسیدگی به تخلفات اداری11  

 های اداریـ شناخت انواع تخلفات و مجازات12  

 پیشگیری از آن یهاروشات اداری و ـ عوامل مؤثر در بروز تخلف13  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاه آموزشی روش ارائه محتوی:

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین

آموزش و  این دوره توسط مرکز ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 تعیین صالحیت به امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 باشند.

ود شرایط و بستر الزم، حضوری ـ در صورت وجروش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

شناسه دوره:  گزارش نویسی در بازرسی عنوان دوره آموزشی:

 94ـ021
 آموزش شغلی نوع دوره:

 ساعت  6مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهبازرسانی : کنندگانشرکتمشاغل 

 • عملی: •تئوری

 های بازرسیهای صحیح نگارش و تهیه گزارشافزایش سطح دانش بازرسان نسبت به شیوههدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 قیقـ مروری بر مراحل علمی روش تح1  

 آوری اطالعاتهای جمعـ تكنیک2  

 ـ تعریف گزارش و گزارش نویسی3  

 ـ اهداف گزارش نویسی4  

 هابندی گزارشطبقه -5  

 مراحل چهارگانه گزارش نویسی -6  

 ـ مرحله برناه ریزی، تدارکات و تهیه مقدمات  

 ـ مرحله تنظیم و سازماندهی گزارش )ساختار گزارش(  

 گذاری و اهمیت آن در نگارشنشانهـ مرحله نگارش،   

 ـ مرحله تجدیدنظر و اصالح و تهیه متن نهایی  

 ـ خالصه سازی )اهمیت و مراحل خالصه سازی در گزارش نویسی بازرسی6  

 های گزارش نویسی بازرسیـ فرمت7  

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : بیروش ارزشیا

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 های مرتبط استانی نگری و واحدتوسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

شناسه دوره:  اصول و مبانی نظارت و بازرسیعنوان دوره آموزشی: 

 94ـ022
 آموزش شغلی نوع دوره:

 ساعت تئوری: 6مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهبازرسانی : کنندگانشرکتمشاغل 

  عملی: •

 های بازرسیی اجرایی با اهداف، اصول و شیوههاستگاهدآشنایی بازرسان هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ کلیات و تعاریف )نظارت، بازرسی و ....(1  

 ادارینظامـ اهمیت و ضرورت نظارت و بازرسی در 1  

 ـ اهداف نظارت و بازرسی2  

 ـ انواع بازرسی3  

 بازرسی یهاروشـ 4  

 رسیـ فرآیند قبل و بعد از باز 5  

 ـ حیطه های بازرسی6  

 ـ مصاحبه و نقش آن در بازرسی7  

 های مصاحبهها وشیوهـ تكنیک8  

 های بازرسیها، محورها و چک لیستـ موضوع9  

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در و آیندهتوسعه  هایپژوهش

توانند کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 تعیین صالحیت به امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 باشند.

 آزمون کتبی : روش ارزشیابی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، : روش اجرا

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

شناسه دوره:  ای در بازرسی اخالق حرفه عنوان دوره آموزشی:

 94ـ023
 آموزش شغلی نوع دوره:

 ساعت  6مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهبازرسان : کنندگانشرکتمشاغل 

  عملی:  تئوری:

 و بازرسی ادارینظاماخالق اسالمی در  هایارزشای و جایگاه، اصول و آشنایی بازرسان با مفهوم اخالق حرفههدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ای، رفتار و ...(ـ تعاریف و مفاهیم )اخالق، علم اخالق، اخالق حرفه1  

 ایای اخالق حرفهـ ویژگی2  

 ای در اسالمـ اخالق حرفه3  

 ای )اسالمی(ـ مالک نهایی اخالق حرفه4  

 ای )اسالمی(های نهایی اخالق حرفهـ مولفه5  

 ادارینظامای در حرفهـ ضرورت و جایگاه اخالق 6  

 ادارینظامهای اخالقی مدیران و کارمندان در ها و مسئولیتـ ارزش7  

 ای در بازرسیـ ضرورت و جایگاه اخالق حرفه8  

 ای در بازرسیـ اصول اخالق حرفه9  

 

 : شرایط مدرسین

ره توسط مرکز آموزش و این دو ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی  می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 ط استانی نگری و واحدهای مرتبتوسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی
اصول و مبانی نظری ارتقاء سالمت اداری و  عنوان دوره آموزشی:

 مبارزه با فساد

شناسه دوره: 

 94ـ024
 آموزش شغلی نوع دوره:

 ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهبازرسان : کنندگانشرکتمشاغل 

 :عملی  

 ی اجرایی نسبت به مفاهیم، عوامل و منشاء فساد و تخلفات اداریهادستگاهطح دانش بازرسان ارتقاء سهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ تعاریف و مفاهیم )فساد، شوه، فساد اداری، تخلفات اداری(1  

 ـ اهمیت و ضرورت مبارزه با فساد2  

 بندی فساد اداریـ تقسیم3  

 ـ منشأ فساد اداری4  

 مل مؤثر در بروز فساد اداریـ عوا 5  

 ـ آثار و پیامدهای فساد اداری6  

 ـ عواملپیشگیری از فساد اداری7  

 ـ رشوه درقرآن و احادیث8  

 ـ مصادیق فساد و تخلفات اداری9  

 ـ عوامل پیشگیری از تخلفات اداری10  

 های تخلفات و فساد اداریـ گلوگاه11  

 داریـ عوامل مؤثر در ارتقاء سالمت ا12  

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت که دارای گواهینامهامر تدریس اشتغال یابند 

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش ان دوره: مجری

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 534

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر  عنوان دوره آموزشی:

 ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد

شناسه دوره: 

 94ـ025
 آموزش شغلی نوع دوره:

ساعت  10مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهبازرسان : کنندگانشرکتمشاغل 

  عملی:     •تئوری

 

 ی اجرایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فسادهادستگاهآشنایی بازرسان هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ضباطی کارمندان دولتـ پیشینه قوانین ان1  

 ـ قانون رسیدگی به تخلفات اداری2  

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ آیین نامه اجرایی3  

 ـ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری4  

 ـ مفاد مرتبط باتخلفات اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری5  

 ـ آیین نامه پیشگیری و مقابله نظامند و پایدار بامفاسد اقتصادی در قوه مجریه6  

 ـ شرح وظایف و ترکیب کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم7  

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 91ماده  ـ آیین نامه اجرایی8  

 بطـ سایر قوانین و مقررات جاری مرت9  

 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در سازمان توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهمدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت ه دارای گواهینامهتدریس اشتغال یابند ک

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی

 ـ آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش ن دوره: مجریا
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 طرح درس دوره آموزشی

پاسخگویی و مسئولیت پذیری در  عنوان دوره آموزشی:

 مدیریت

شناسه دوره: 

 94ـ026
 آموزش مدیران نوع دوره:

ساعت  4مدت زمان آموزش:  اییران حرفهمد: کنندگانشرکتمشاغل 

  عملی:•تئوری:

 

 ادارینظامتر مدیران نسبت به اهمیت، ضرورت و جایگاه پاسخگویی در ارتقاء بینش و بصیرت عمیقهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ مفاهیم پاسخگویی و مسئولیت پذیری1  

 ادارینظامـ اهمیت و ضرورت پاسخگویی در 2  

 ـ جایگاه و نقش مسئولیت پذیری و پاسخگویی در اسالم3  

 ـ نظریات دانشمندان علم مدیریت نسبت به پاسخگویی4  

 ـ انواع پاسخگویی در بخش دولتی5  

 ، تكریم ارباب رجوع و حكمرانی خوبادارینظامـ تحول 6  

، ادارینظامی کلی هاسیاست ،قانون مدیریت خدمات کشوری) ادارینظامـ مبانی و الزامات قانونی پاسخگویی و مسئولیت پذیری در 7  

 قانون برنامه پنجم و سایر قوانین مرتبط(

 ادارینظامـ راهكارهای بهبود پاسخگویی در 8  

 سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در سازمان توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر تدریس کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهمدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

توسعه و آینده  هایپژوهشرکز آموزش و منابع این دوره با پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور و تأیید ممنابع و محتوی آموزشی: 

 نگری معرفی خواهد شد. 

 نگری و واحدهای مرتبط استانیتوسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 (1مقاومتی ) اقتصاد

 نوع دوره

 ی شغلبدوتصد توجیهی
 عمومی

* 
 مدیریتی شغلی

  اهداف کلی آموزش :
 تحقق الزامات و اجرایی تأمالت نظری، هایجنبه پیرامون کارشناسان و عملیاتی مدیران در مشترک دریافت برای مناسب فضاسازی و فراگیرنمودن

 مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندمقاومتی در سطح کالن و دستگاهی آشنا می اقتصاد هایضرورت و کلیات هیم،مفا فراگیران با مبانی، -

 شوندباالدستی آشنا می اسناد سایر و ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند مقاومتی، اقتصاد فراگیران با رابطه -

عملی :       12نظری :      12مدت آموزش به ساعت : جمع     

0     

        

 وزش :            الزامی                   اختیاری    نوع آم

 سرفصل های آموزش : 

 مقاومتی اقتصاد هایضرورت و کلیات مفاهیم، مبانی، -1

 مقاومتی اقتصاد هایمؤلفه و ساختار تبیین -2

 موجود وضعیت تبیین و ایران اقتصاد تحلیل -3

 (کالن)تیمقاوم اقتصاد تحقق راهبردهای و الزامات تبیین -4

 باالدستی اسناد سایر و ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند مقاومتی، اقتصاد رابطه تبیین -5

 (دستگاهی)مقاومتی اقتصاد دستگاهی راهكارهای و الزامات تبیین -6

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه دگان : مدیران عملیاتی و کارشناسانمشاغل شرکت کنن

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ای مدرسین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخصصی: -

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ندهدوره توس عه و آی ـــ نگری و های توس

ست شمواحدهای مرتبط ا سیون چ و امور نخبگان  اندازانی با هماهنگی کمی

توانند به امر تدریس مجمع تشـــخیص مصـــلحت نظام تعیین و افرادی می

 اشتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

عملی                سایر :                  کتبی                     شفاهی      

.................. 

 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 کالس درس          کارگاه آموزشی            سمینار           سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 یر : مكاتبه ای                   ا لكترونیكی                                سا 

 

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

  (2) مقاومتی اقتصاد

 نوع دوره

 بدوتصدی شغل توجیهی
 عمومی

 
 شغلی

 یریتیمد

* 

  اهداف کلی آموزش :
ای های مختلف و ایجاد همسویی و اتفاق نظر بین مدیران حرفههای اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از قرائتمؤلفه براساستسری گفتمان و ادبیات واحد 

 هاپایه، میانی و عالی در جهت تحقق این سیاست

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندمقاومتی و تأثیر آن بر قدرت ملی آشنا می اقتصاد هایضرورت و کلیات اهیم،مف فراگیران با مبانی، -

 شوندفراگیران با هر یک از بندهای اقتصاد مقاومتی بطور مفصل آشنا می -

     0عملی :       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

        

 اختیاری         نوع آموزش :            الزامی              

 سرفصل های آموزش : 

 های کلی اقتصاد مقاومتیتبیین مبانی و مفاهیم سیاست -1

 تبیین اهداف قدرت ملی در ایران و مطالعه تطبیقی آن -2

 اقتصاد مقاومتی گامی مؤثر در تحقق قدرت ملی -3

 بند اقتصاد مقاومتی 24تشریح  -4

 اد مقاومتیالزامات و راهبردهای تحقق اقتص تبیین -5

 مطالعه تحقق اسناد توسعه در کشورهای مختلف -6

 های اقتصاد مقاومتیساختار و مؤلفه تبیین -7

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیتبهرتبه شغلی : کلیه ر ای پایه، میانی و عالیمدیران حرفهمشاغل شرکت کنندگان : 

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ای مدرسین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخصصی: -

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ندهدوره توس عه و آی ـــ نگری و های توس

شم سیون چ ستانی با هماهنگی کمی و امور نخبگان  اندازواحدهای مرتبط ا

توانند به امر تدریس تشـــخیص مصـــلحت نظام تعیین و افرادی میمجمع 

 اشتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 شفاهی        عملی         سایر : ..................            کتبی           
 ه :شیوه ارائ

 حضوری : ـ

 سایر:...........      سمینار        کالس درس          کارگاه آموزشی         

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                   ا لكترونیكی             سایر :  

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش 

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 ( ۳) مقاومتی اقتصاد

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 
 شغلی

 مدیریتی

* 

  اهداف کلی آموزش :
 تحقق آن برای مدیران سیاسی های کلی اقتصاد مقاومتی و راهكارها و الزاماتایجاد گفتمان واحد و تبیین سیاست

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندمقاومتی آشنا می اقتصاد هایضرورت و کلیات مفاهیم، فراگیران با مبانی، -

 شوندفراگیران با راهكارها و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی آشنا می -

   6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

     0عملی :    

        

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 های اقتصاد مقاومتیتبیین مبانی و مفاهیم و ضرورت -1

 مطالعه تطبیقی تحقق اسناد توسعه در کشورهای مختلف -2

 تشریح سهم و نقش دستگاهی اقتصاد مقاومتی)در سازمان متبوع( -3

 رسی راهكارها و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتیبر -4

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : مدیران سیاسی

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 : شرایط تجربی  -

صی: - ص ای صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

های توسعه و مدرسین این دوره توسط مرکز آموزش و پژوهش

نگری و واحدهای مرتبط اســـتانی با هماهنگی کمیســـیون آینده

شم صلحت نظام تعیین  اندازچ شخیص م و امور نخبگان مجمع ت

که دارایو افرادی می ند  یاب غال  ـــت تدریس اش به امر  ند   توان

 گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 سایر : ..................  کتبی           شفاهی         عملی         
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس          کارگاه آموزشی            سمینار           

 .........سایر:..

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                   ا لكترونیكی                   سایر :  

 

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 



 539 ■های آموزشی عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  وزشی :عنوان دوره آم

 (1) ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند

 نوع دوره

 بدوتصدی شغل توجیهی
 عمومی

* 
 شغلی

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 ساله جمهوری اسالمی ایران 20انداز گیران( در جهت عملیاتی نمودن اهداف سند چشمسازان و تصمیمایجاد زمینه مشارکت نخبگان)تصمیم

 :تاری/عملكردیاهداف آموزشی رف

 شوندساله جمهوری اسالمی ایران آشنا می 20انداز سند چشم الزامات تحقق و کلیات مفاهیم، فراگیران با مبانی، -

 شوندساله جمهوری اسالمی ایران آشنا می 20انداز فراگیران با فرآیند تدوین و ابعاد سند چشم -

     0ی :عمل   12نظری :      12مدت آموزش به ساعت : جمع     

        

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 ریزی و توسعهمبانی برنامه -1

 اصول تغییر و پارادایم -2

 اندازمبانی علمی چشم -3

 مطالعه تطبیقی تحقق اسناد توسعه در ایران و جهان   -4

 اندازاد سند چشمفرآیند تدوین و معرفی ابع -5

 عنوان قلمرو نفوذ اهداف سندای آسیای جنوب غربی بهتحلیل منطقه -6

 ساله جمهوری اسالمی ایران 20انداز بررسی الزامات و راهكارهای تحقق سند چشم -7

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه دگان : مدیران عملیاتی و کارشناسانمشاغل شرکت کنن

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ای مدرسین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخصصی: -

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ندهدوره توس عه و آی ـــ نگری و های توس

ست شمواحدهای مرتبط ا سیون چ و امور نخبگان  اندازانی با هماهنگی کمی

توانند به امر تدریس مجمع تشـــخیص مصـــلحت نظام تعیین و افرادی می

 اشتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

عملی                سایر :                  کتبی                     شفاهی      

.................. 

 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 کارگاه آموزشی         سمینار    سایر:...........    کالس درس            

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                   الكترونیكی                   سایر :        

 

 

 یان آموزش :مجر

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

  (2) ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند

 نوع دوره

 بدوتصدی شغل توجیهی
 عمومی

 
 شغلی

 مدیریتی

* 

  اهداف کلی آموزش :
انداز و فضاسازی مناسب برای دریافت مشترک پیرامون سازی و آگاه نمودن مدیران نسبت به اهداف سند چشمگسترش و تقویت عزم ملی، فرهنگ

 ایران اسالمی جمهوری اندازچشم های نظری و تأمالت اجرایی سندجنبه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شونداگیران با مفاهیم تحول آشنا میفر -

 شوندانداز آشنا میفراگیران با فرایند تدوین و ابعاد سند چشم -

 شوندفراگیران با قلمرو نفوذ اهداف سند آشنا می -

     0عملی :       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

        

 اختیاری         نوع آموزش :            الزامی              

 سرفصل های آموزش : 

 مفاهیم تحول -1

 )نوسازی)مدرنیزاسیون 

 توسعه 

 تغییر 

 اندازفرایند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم -2

 اندازسیستم ارزیابی و نظارت راهبردی سند چشم -3

 عنوان ای آسیای جنوب غربی بهتحلیل منطقه -4

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته باالترمقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و 

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه ای پایه، میانی و عالیمدیران حرفهمشاغل شرکت کنندگان : 

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ای مدرسین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخصصی: -

ـــط مرکز آموزش و پژوهشدو ندهره توس عه و آی ـــ نگری و های توس

شم سیون چ ستانی با هماهنگی کمی و امور نخبگان  اندازواحدهای مرتبط ا

توانند به امر تدریس مجمع تشـــخیص مصـــلحت نظام تعیین و افرادی می

 اشتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 :منابع و محتوای آموزشی 

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 عملی                سایر : ..................      کتبی           شفاهی            
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 کالس درس          کارگاه آموزشی            سمینار     سایر:...........     

 ـ غیرحضوری :

 سایر :                  ا لكترونیكی                      مكاتبه ای            

 

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 
 



 541 ■های آموزشی عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 ( 3) ایران میاسال جمهوری اندازچشم سند

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 
 شغلی

 مدیریتی

* 

  اهداف کلی آموزش :
انداز و فضاسازی مناسب برای دریافت مشترک پیرامون سازی و آگاه نمودن مدیران نسبت به اهداف سند چشمگسترش و تقویت عزم ملی، فرهنگ

 ایران اسالمی هوریجم اندازچشم های نظری و تأمالت اجرایی سندجنبه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با مفاهیم علمی و فلسفی توسعه آشنا می -

 شوندانداز آشنا میفراگیران با فرایند تدوین و ابعاد سند چشم -

 شوندفراگیران با الزامات و راهكارهای تحقق آشنا می -

     0لی :    عم  6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

        

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 مفاهیم علمی و فلسفی توسعه -1

 )نوسازی)مدرنیزاسیون 

 توسعه 

 تغییر 

 اندازفرایند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم -2

 اندازبررسی سند چشم -3

 برنامه پنج ساله 

 ای ساالنه)بودجه(هبرنامه 

 مدل ارزیابی 

 نظارت راهبردی 

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مدیران سیاسیمشاغل شرکت کنندگان : 

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 : شرایط تجربی  -

صی: - ص سین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ ای مدر

نگری و واحدهای های توسعه و آیندهدوره توسط مرکز آموزش و پژوهش

ـــم ـــیون چش ـــتانی با هماهنگی کمیس و امور نخبگان مجمع  اندازمرتبط اس

توانند به امر تدریس اشتغال یابند تشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی می

 گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند. که دارای

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی               شفاهی                   عملی                سایر : ..................      
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 سمینار   سایر:...........      کالس درس          کارگاه آموزشی           

 ـ غیرحضوری :

 سایر :             ا لكترونیكی              مكاتبه ای            

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 ره آموزشیطرح درس دو

  عنوان دوره آموزشی :

 (1) اداری نظام اصالح راه نقشه

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

* 
 مدیریتی شغلی

  اهداف کلی آموزش :
 های تحول اداریاداری و برنامه نظام اصالح راه آشنایی کارشناسان نظام اداری کشور نسبت به نقشه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندهای کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری آشنا میگیران با سیاستفرا -

 شوندهای اصالح نظام اداری آشنا میاداری و برنامه نظام اصالح راه فراگیران با اهداف نقشه -

     0عملی :       ۴نظری :      ۴مدت آموزش به ساعت : جمع     

        

 می                   اختیاری    نوع آموزش :            الزا

 سرفصل های آموزش : 

 های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبریسیاست -1

 اداری نظام اصالح راه اهداف نقشه -2

 های اصالحی نظام اداریبرنامه -3

 مهندسی نقش و ساختار دولت 

 توسعه دولت الكترونیک و هوشمندسازی اداری 

  رقابتیخدمات عمومی در فضای 

 مدیریت سرمایه انسانی 

 های مدیریتیآوریفن 

 توسعه فرهنگ سازمانی 

 صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 نظارت و ارزیابی 

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیغلی : کلیه رتبهرتبه ش مشاغل شرکت کنندگان : مدیران عملیاتی و کارشناسان

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص سین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ ای مدر

نگری و واحدهای های توسعه و آیندهدوره توسط مرکز آموزش و پژوهش

ـــم ـــیون چش ـــتانی با هماهنگی کمیس نخبگان مجمع و امور  اندازمرتبط اس

توانند به امر تدریس اشــتغال تشــخیص مصــلحت نظام تعیین و افرادی می

 یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 .............کتبی                 شفاهی                   عملی         سایر : .....      
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 سایر:...........  کالس درس          کارگاه آموزشی            سمینار         

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                   ا لكترونیكی                   سایر :         

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 م خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :نام و نا

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 

 

 

 

 

 



 543 ■های آموزشی عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 ( ۳) اداری نظام اصالح راه نقشه

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل
 شغلی عمومی

 مدیریتی

* 

  اهداف کلی آموزش :
سازی انجام اصالحات عمیق در نظام منظور درک مشترک مدیران سیاسی برای زمینههای تحول اداری بهداری و برنامهتبیین نقشه راه اصالح نظام ا

 اداری کشور

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندهای کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری آشنا میفراگیران با سیاست -

 شوندهای اصالح نظام اداری آشنا میاداری و برنامه نظام اصالح راه هفراگیران با اهداف و راهكارهای تحقق نقش -

 شوندفراگیران با برنامه جامع اصالح نظام اداری آشنا می  -

     0عملی :       ۴نظری :      ۴مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 های آموزش : سرفصل 

 های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبریسیاست -1

 اداری نظام اصالح راه اهداف نقشه -2

 های نظام اداریها و چالشفرصت -3

 های اصالح نظام اداریبرنامه -4

 مهندسی نقش و ساختار دولت 

 توسعه دولت الكترونیک و هوشمندسازی اداری 

 خدمات عمومی در فضای رقابتی 

 دیریت سرمایه انسانیم 

 های مدیریتیآوریفن 

 توسعه فرهنگ سازمانی 

 صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 نظارت و ارزیابی 

 اداری نظام اصالح راه راهكارهای تحقق نقشه -5

 برنامه جامع اصالح نظام اداری -6

 اداری نظام اصالح راه ساختار و مكانیزم راهبری نقشه -7

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته کنندگان : لیسانس و باالترمقطع تحصیلی شرکت 

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : مدیران سیاسی

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای مدرســین این صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

نگری و واحدهای های توســعه و آیندهتوســط مرکز آموزش و پژوهش دوره

و امور نخبگان مجمع تشخیص  اندازمرتبط استانی با هماهنگی کمیسیون چشم

صلحت نظام تعیین و افرادی می شتغال یابند که دارای م توانند به امر تدریس ا

 گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی             شفاهی            عملی       سایر : ..................      
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

سمینار                        کارگاه آموزشی          کالس درس           

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 سایر :       ا لكترونیكی                  ی   مكاتبه ا         

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 احادیث و قرآن بر تكیه با اسالمی تربیت

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصد

 ی شغل

 عمومی

* 
 شغلی

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 های تربیت از نگاه قرآن و احادیثآشنایی کارکنان با اصول و شیوه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با مفهوم، اصول و اهداف تربیت اسالمی آشنا می -

 شوندنا میهای تربیت دینی آشفراگیران با شیوه -

 شوندهای اسالمی آشنا میفراگیران با الگوهای موفقیت در آموزه  -

     0عملی :       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 مفهوم شناسی تربیت اسالمی -1

 تربیت از منظر اسالماصول  -2

 اهداف عالیه تربیت از سیره عملی معصومین)ع( -3

 آلهای تربیت دینی و نقش آن در ایجاد جامعه دینی ایدهو شیوه هاروش -4

 نقش اصیل عقل و والیت و اطاعت در تربیت دینی -5

های اسالمی با نگاهی به سیره الگوهای موفقیت در آموزه -6

 معصومین)ع(

 ها در تربیت اسالمیارزش توجه به -7

 های تربیت اسالمیهنجارهای معنوی در  شیوه -8

نشاط، شادابی، مهرورزی، محبت و ارتباط با همسر و فرزندان در  -9

 تربیت اسالمی

 ها و الزامات( در سایه تربیت اسالمیآرامش روان )بایسته -10

 هاشرکت کنندگان : کلیه رشته رشته تحصیلی مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : کلیه مشاغل

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای مدرســین این صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

نگری با همكاری ندههای توســعه و آیدوره توســط مرکز آموزش و پژوهش

سالمی تعیین و افرادی می شتغال یابند سازمان تبلیغات ا توانند به امر تدریس ا

 که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 ............سایر : ......    عملی     شفاهی                کتبی             
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس           کارگاه آموزشی            سمینار                   

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 سایر :    مكاتبه ای                       ا لكترونیكی              

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 م خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :نام و نا

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 

 

 

 

 



 545 ■های آموزشی عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 (خودمراقبتی زیج) سالمت سفیران راهنمای

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصد

 ی شغل

 عمومی

* 
 شغلی

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 های سالمت و اصول خودمراقبتیالعات کارمندان نسبت به شاخصافزایش سطح دانش و اط

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با مفهوم سالمت جسمی و روانی آشنا می -

 شوندها آشنا میهای برخی از بیماریفراگیران با نشانه -

 وندشفراگیران با نحوه استفاده از  خدمات بهداشتی به نحوه مطلوب آشنا می  -

     0عملی :       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

برنامه عملیاتی برای ارتقاء  -نامه سنجش سالمتپرسش -مفهوم سالمت -1

 سالمت

برنامه عملیاتی برای  - -فس در استرسآزمون سالمت روان و اعتماد به ن -2

 ارتقاء سالمت روان

 برنامه عملیاتی برای حل مشكل اعصاب و روان -تشخیص افسردگی -3

 تر شدنآمادگی برای فعال -4

 رژیم غذایی سالم -5

 آمادگی برای کاهش وزن -6

 توانمندی در روابط عاطفی -7

 سالمت جنسی -8

 های سرطانشناخت نشانه -9

 هاهای مقاربتی و عفونتهای بیماریت نشانهشناخ -10

 تست تشخیص اعتیاد -11

 حفظ و ارتقاء ایمنی در خانه -12

 استفاده از خدمات بهداشتی به نحوه مطلوب  -13

 های پزشكی چرا و چگونه؟آزماش -14

 سالمندی -15

 هایه رشتهرشته تحصیلی شرکت کنندگان : کل مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : کلیه مشاغل

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای مدرســین این صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

ــط مرکز آموزش و پژوهش ــعه و آیندهدوره توس  نگری با همكاریهای توس

ــت، درمان و  ــت جمهوری و وزارت بهداش معاونت امور زنان و خانواده ریاس

ـــكی تعیین و افرادی می ـــتغال یابند که آموزش پزش توانند به امر تدریس اش

 دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 عملی            سایر : ..................   ی         شفاه        کتبی            
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کارگاه آموزشی            سمینار                 کالس درس                   

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 سایر :  مكاتبه ای                    ا لكترونیكی                           

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی
 

  عنوان دوره آموزشی :

 (ورزش طریق از سالمت ارتقاء) اندام تناسب

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

* 
 شغلی

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 ترطور مؤثرتر و با کیفیتافزایش سطح دانش و اطالعات کارمندان نسبت به ورزش و آمادگی جسمانی و نقش آن در سالمتی و انجام کار به

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با مزایای فعالیت فیزیكی آشنا می -

 شوندهای ورزشی و انتخاب تجهیزات و امكانات ورزشی آشنا میبرای انجام فعالیت ین برنامهفراگیران با نحوه تدو -

 شوندها آشنا میهای ورزشی و نحوه پیشگیری از آنفراگیران با آسیب  -

     0عملی:       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 اختیاری          نوع آموزش :         الزامی             

 سرفصل های آموزش : 

 فعالیت فیزیكی برای بهبود سالمت، تناسب و عملكرد -1

 مزایای فعالیت فیزیكی -2

 های تناسب هوازیبرنامه -3

 هاقدرت و استقامت ماهیچه -4

 ی ایجاد فشار و مقاومتهاروش -5

 بهبود انعطاف -6

 ای برای ورزشتدوین برنامه -7

 زات و امكانات ورزشیانتخاب تجهی -8

 تغذیه و ورزش -9

 های ورزشیآسیب-10

 ورزش در آب و هوای گرم و سرد -11

 پیشگیری از گرفتگی عضالت -12

 

ابالغ  08/07/1386مورخ  90367/1803توضیح: این دوره آموزشی جایگزین دوره آموزشی تربیت بدنی و آمادگی جسمانی که طی بخشنامه شماره 

 .گردداست، می شده

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : کلیه مشاغل

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص سین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ ای مدر

سط مرکز آموزش و پژوهش سعه و آیندهدوره تو نگری با همكاری های تو

شت، درمان و  ست جمهوری و وزارت بهدا معاونت امور زنان و خانواده ریا

توانند به امر تدریس اشـــتغال یابند که آموزش پزشـــكی تعیین و افرادی می

 دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 محتوای آموزشی :منابع و 

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 عملی            سایر : ..................           شفاهی    کتبی               
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس            کارگاه آموزشی            سمینار                   

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 سایر :        مكاتبه ای                 ا لكترونیكی               

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 

 



 547 ■های آموزشی عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 جمعیت افزایش گفرهن و شناسیجمعیت

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

* 
 شغلی

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 سازی در جهت تشكیل خانواده، کاهش آمار طالق و افزایش جمعیتفرهنگ

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با عوامل کاهش جمعیت و ضرورت افزایش جمعیت آشنا می -

 شونداهبرد اسالم در جهت افزایش جمعیت و الگوی رفتاری اهل بیت )علیهم السالم( در جهت تشكیل خانواده آشنا میفراگیران با ر -

 شوندفرزندی آشنا می های تکفراگیران با آسیب  -

 اختیاری         نوع آموزش :            الزامی                  0عملی :       6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

 سرفصل های آموزش : 

 اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع جمعیت -1

 لزوم افزایش جمعیت در بیانات مقام معظم رهبری -2

 راهكارهای غرب در جهت کاهش جمعیت -3

 پنجره جمعیتی ایران در حال حاضر -4

 عوامل کاهش شدید جمعیت در ایران -5

 آثار و پیامدهای کاهش جمعیت -6

 راهبرد اسالم در جهت افزایش جمعیت -7

 الگوی رفتاری اهل بیت )علیهم السالم( در جهت تشكیل خانواده -8

 آثار و فواید فرزندآوری از نظر علمی -9

 افزایش تعداد فرزندان -10

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه کنندگان : کلیه مشاغلمشاغل شرکت 

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ــی: - ــص هارتی و تخص های م مه تعیین   ویژگی  نا دارا بودن گواهی

 صالحیت تدریس

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 شفاهی              عملی            سایر : ..................         کتبی           
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 سمینار     سایر:...........        کالس درس            کارگاه آموزشی      

 ـ غیرحضوری :

 سایر :       ا لكترونیكی       مكاتبه ای                     

 آموزش : مجریان

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 انسانی منابع توسعه و آموزش فرآیند

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارمندانارتقاء سطح دانش کارشناسان آموزش نسبت به برنامه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با فرآیند و مراحل آموزش ضمن خدمت آشنا می -

 ع آموزش :            الزامی                   اختیاری    نو    0عملی :       16نظری :      16مدت آموزش به ساعت : جمع     

 سرفصل های آموزش : 

 فرآیند آموزش ضمن خدمت -1

 سیاستگذاری آموزشی -2

 ها(و تكنیک هاروشنیازسنجی آموزشی) -3

 (هاروشطراحی آموزشی)اصول و  -4

 را و پس از اجرا(های قبل از اجرا، ضمن اجاجرای برنامه آموزشی)اقدامات و فعالیت -5

 (هاروشها و های آموزشی)مدلارزشیابی و بررسی اثربخشی برنامه -6

 نیاز: دوره آموزشی مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانیپیش

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه اجرایییهادستگاهآموزش کارشناسان مشاغل شرکت کنندگان :

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ای مدرسین این دوره صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخصصی: -

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ـــعه و آیندهتوس نگری با همكاری واحد های توس

سازم شور تعیین و افرادی میان مدیریت و برنامهمربوطه در  توانند به امر ریزی ک

 تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 .....کتبی            شفاهی             عملی            سایر : .............      
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس              کارگاه آموزشی            سمینار                 

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای              ا لكترونیكی             سایر :          

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 باالترین مقام مسئول آموزش : نام و نام خانوادگی

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 

 

 

  



 549 ■های آموزشی عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 جمعیت افزایش فرهنگ و شناسیجمعیت

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

* 
 شغلی

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 هش آمار طالق و افزایش جمعیتسازی در جهت تشكیل خانواده، کافرهنگ

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با عوامل کاهش جمعیت و ضرورت افزایش جمعیت آشنا می -

فراگیران با راهبرد اسالم در جهت افزایش جمعیت و الگوی رفتاری اهل بیت )علیهم السالم( در جهت تشكیل خانواده  -

 شوندآشنا می

 شوندفرزندی آشنا می های تکفراگیران با آسیب  -

عملی    6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

    :0     

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع جمعیت -1

 رهبری لزوم افزایش جمعیت در بیانات مقام معظم -2

 راهكارهای غرب در جهت کاهش جمعیت -3

 پنجره جمعیتی ایران در حال حاضر -4

 عوامل کاهش شدید جمعیت در ایران -5

 آثار و پیامدهای کاهش جمعیت -6

 راهبرد اسالم در جهت افزایش جمعیت -7

الگوی رفتاری اهل بیت )علیهم السالم( در جهت تشكیل  -8

 خانواده

 دآوری از نظر علمیآثار و فواید فرزن -9

 افزایش تعداد فرزندان-10

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : کلیه مشاغل

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ــی: - ــص دارا بودن گواهینامه   ویژگی های مهارتی و تخص

 تعیین صالحیت تدریس

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی            شفاهی              عملی            سایر : ..................     
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

سمینار                  کارگاه آموزشی                  کالس درس       

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای            ا لكترونیكی                   سایر :        

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 انسانی منابع توسعه و آموزش فرآیند

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارمندانارتقاء سطح دانش کارشناسان آموزش نسبت به برنامه

 :آموزشی رفتاری/عملكردیاهداف 

 شوندفراگیران با فرآیند و مراحل آموزش ضمن خدمت آشنا می -

   16نظری :      16مدت آموزش به ساعت : جمع     

     0عملی :    

    

 نوع آموزش :        الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 فرآیند آموزش ضمن خدمت -1

 تگذاری آموزشیسیاس -2

 ها(و تكنیک هاروشنیازسنجی آموزشی) -3

 (هاروشطراحی آموزشی)اصول و  -4

 های قبل از اجرا، ضمن اجرا و پس از اجرا(اجرای برنامه آموزشی)اقدامات و فعالیت -5

 (هاروشها و های آموزشی)مدلارزشیابی و بررسی اثربخشی برنامه -6

 ظری آموزش و توسعه منابع انسانینیاز: دوره آموزشی مبانی نپیش

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

کارشناسان آموزش مشاغل شرکت کنندگان :

 اجرایییهادستگاه

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 ط تجربی : شرای -

ــی: - ــص ـــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخص ای ص

ــط مرکز آموزش و پژوهش ــین این دوره توس ــعه و مدرس های توس

نده یت و آی مدیر مان  طه در ســــاز حد مربو كاری وا با هم نگری 

توانند به امر تدریس اشــتغال ریزی کشــور تعیین و افرادی میبرنامه

 ت تدریس باشند.یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحی

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 .....سایر : ............            کتبی           شفاهی              عملی        
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

سمینار                  کارگاه آموزشی        کالس درس          

 ...سایر:........

 ـ غیرحضوری :

 ا لكترونیكی             سایر :      مكاتبه ای                   

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :



 551 ■های آموزشی عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :
 انسانی منابع توسعه و آموزش ندفرآی

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل
 عمومی

 
 شغلی

* 
 مدیریتی

 

ها و راهبردهای آموزش الكترونیكی به منظور آشنایی کارشناسان آموزش با مبانی علمی، ابعاد، مدل اهداف کلی آموزش :
 های آموزش کارمندان به شیوه غیرحضوریمدیریت و راهبری برنامه

 :ف آموزشی رفتاری/عملكردیاهدا
 شوندفراگیران با تعاریف و مفاهیم آموزش الكترونیكی کارمندان آشنا می -

 شوندهای طراحی آموزش الكترونیكی آشنا میفراگیران با اصول و مدل -

 شوندآشنا می هاسازمانفراگیران با مدیریت و راهبری آموزش الكترونیكی در  -
 نوع آموزش :         الزامی                   اختیاری         0عملی :     20نظری :      20مدت آموزش به ساعت : جمع     

 سرفصل های آموزش : 
 تعاریف و مفاهیم -1
 تفاوت آموزش الكترونیكی با یادگیری الكترونیكی -2
های یادگیری درآموزش اصول ومبانی پداگوژی وتئوری -3

 الكترونیكی
 دهای آموزش الكترونیكیها و راهبرمدل -4
 های طراحی آموزش الكترونیكیاصول و مدل -5

 تعامل و انواع آن در آموزش الكترونیكی -6
 اصول تولید محتوای آموزش الكترونیكی-7
های محتوای یادگیری های مدیریت یادگیری و سیستمسیستم -8

 در آموزش الكترونیكی
 هازمانسامدیریت و راهبری آموزش الكترونیكی در  -9

 انداز و آینده آموزش الكترونیكی)مزایا و معایب(چشم -10

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر
کارشناسان آموزش مشاغل شرکت کنندگان :

 اجرایییهادستگاه

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه

 : شرایط مدرسان
 شرایط تحصیلی :  -
 شرایط تجربی :  -
ــی: - ــص ـــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخص ای ص

های توســعه و مدرســین این دوره توســط مرکز آموزش و پژوهش
نده یت و آی مدیر مان  طه در ســــاز حد مربو كاری وا با هم نگری 
توانند به امر تدریس اشــتغال ریزی کشــور تعیین و افرادی میبرنامه
 که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند. یابند

 منابع و محتوای آموزشی :
 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :
 کتبی            شفاهی               عملی            سایر : ..................     

 شیوه ارائه :
 حضوری : ـ

 مینار         سایر:...........س  کالس درس         کارگاه آموزشی            

 ـ غیرحضوری :
 مكاتبه ای                       ا لكترونیكی             سایر :             

 مجریان آموزش :
 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :
 امضاء
 تاریخ

 مرجع تصویب :
 

 تاریخ تصویب :
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 دوره آموزشیطرح درس 
 

  عنوان دوره آموزشی :

 اداری سالمت ارتقاء مقررات و قوانین با آشنایی

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

* 

 شغلی

 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 در نظام اداریمنظور کاهش فساد اداری و مبارزه با فساد به سالمت ارتقاء مقررات ناظر بر و آشنایی کارمندان دولت با قوانین

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با قوانین انظباطی کارمندان دولت آشنا می -

 شوندی پیشگیری از آن آشنا میهاروشفراگیران با عوامل مؤثر در بروز تخلفات اداری و  -

     0عملی :       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 :            الزامی                   اختیاری     نوع آموزش

 سرفصل های آموزش : 

 پیشینه قوانین انظباطی کارمندان دولت -1

 قانون مجازات اسالمی 606تا  598تحلیل مواد  -2

، عدم 13ماده  -قانون محاسبات عمومی)تصرف در وج.ه عمومی -3

، 44ماده  -ولتیهای دپرداخت مالیات و سود سهام دولت توسط شرکت

، 64و  63مواد  -عدم واریز مانده وجوه مصرف نشده به حساب خزانه

عدم اختصاص وجوه مربوط به خرید و تدارک مواد غذایی و کاالی 

و  ، تعهد زائد بر اعتبارات70ماده  -اساسی به خرید همان مواد و کاال

 ( 93ماده  -پرداخت غیرقانونی وجوه

های قانون نحوه استفاده از اتومبیل -(69و  32تنظیم)مواد قانون  -4

 دولتی

 های غیرضرورقانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه -5

 قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت خارجی -6

 قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی -7

 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل -8

 مرتكبین ارتشاء اختالس و کالهبرداریقانون تشدید مجازات  -9

 قانون مدیریت خدمات کشوری)مواد مرتبط( -10

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری -11

 های اداریشناخت انواع تخلفات و مجازات -12

 ی پیشگیری از آنهاروشعوامل مؤثر در بروز تخلفات اداری و  -13

 هاشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشتهر مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه کلیه مشاغل مشاغل شرکت کنندگان :

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ای مدرسین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخصصی: -

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ندههای دوره توس عه و آی ـــ با توس نگری 

سازمان مدیریت و برنامه شور تعیین و همكاری واحد مربوطه در  ریزی ک

ـــتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین افرادی می توانند به امر تدریس اش

 صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 اهی             عملی            سایر : ..................کتبی                 شف     
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس              کارگاه آموزشی            سمینار                 

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 ایر : مكاتبه ای                       ا لكترونیكی             س            

   مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :



 553 ■های آموزشی عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 بازرسی در نویسیگزارش

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

 های بازرسیهای صحیح نگارش و تهیه گزارشافزایش سطح دانش بازرسان نسبت به شیوه اهداف کلی آموزش :

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندنویسی در بازرسی آشنا میفراگیران با تعریف و اهداف گزارش -

 شوندنویسی بازرسی آشنا میسازی درگزارشفراگیران با اهمیت و مراحل خالصه -

 شوندنویسی بازرسی آشنا میهای گزارشفراگیران با فرمت -

   6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

     0عملی :    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 مروری بر مراحل علمی روش تحقیق -1

 عاتآوری اطالهای جمعتكنیک -2

 نویسیتعریف گزارش و گزارش -3

 نویسیاهداف گزارش -4

 هابندی گزارشطبقه -5

 مراحل چهارگانه گزارش نویسی: -6

 ریزی، تدارکات و تهیه مقدماتمرحله برنامه 

 )مرحله تنظیم و سازماندهی گزارش)ساختار گزارش 

 گذاری و اهمیت آن در نگارشمرحله نگارش، نشانه 

 ح و تهیه متن نهاییمرحله تجدیدنظر، اصال 

نویسی سازی درگزارشسازی)اهمیت ومراحل خالصهخالصه -7

 بازرسی(

 نویسی بازرسیهای گزارشفرمت -8

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیلیه رتبهرتبه شغلی : ک ی اجراییهادستگاهبازرسان  مشاغل شرکت کنندگان :

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ــی: - ــص ای صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخص

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ـــین این دوره توس ـــعه و مدرس های توس

ریزی نگری با همكاری واحد مربوطه در سازمان مدیریت و برنامهآینده

ــور تعیین و  ــتغال یابند که دارای افرادی میکش توانند به امر تدریس اش

 گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 ......ی            سایر : ........کتبی           شفاهی       عمل       
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

رس            کارگاه آموزشی            سمینار           کالس د        

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای            ا لكترونیكی             سایر :           

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 ویب :مرجع تص

 

 تاریخ تصویب :

 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 554

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 بازرسی اصول و مبانی نظارت و 

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 های بازرسی ی اجرایی با اهداف، اصول و شیوههادستگاهآشنایی بازرسان 

 :لكردیاهداف آموزشی رفتاری/عم

 شوندفراگیران با تعاریف و اهداف نظارت و بازرسی آشنا می -

 شوندی بازرسی آشنا میهاروشفراگیران با انواع و  -

 شوندهای مصاحبه آشنا میها و شیوهفراگیران با تكنیک -

   6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

     0عملی :    

    

 امی                   اختیاری    نوع آموزش :            الز

 سرفصل های آموزش : 

 کلیات و تعاریف)نظارت، بازرسی و ....( -1

 اهمیت و ضرورت نظارت و بازرسی در نظام اداری -2

 اهداف نظارت و بازرسی -3

 انواع بازرسی -4

 ی بازرسیهاروش -5

 از بازرسی فرآیند قبل و بعد -6

 های بازرسیحیطه -7

 ه و نقش آن در بازرسیمصاحب -8

 های مصاحبهها و شیوهتكنیک -9

 های بازرسیلیستها محورها و چکموضوع -10

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه ی اجراییهادستگاهبازرسان  مشاغل شرکت کنندگان :

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

های توسعه مدرسین این دوره توسط مرکز آموزش و پژوهش

سازمان مدیریت و و آینده نگری با همكاری واحد مربوطه در 

مه نا ـــور تعیین و افرادی میبر بهریزی کش ند  تدریس  توان امر 

ـــالحیت تدریس  ـــتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین ص اش

 باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی        شفاهی         عملی     سایر : ..................     
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

زشی            سمینار      کالس درس           کارگاه آمو          

 سایر:.........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                       ا لكترونیكی             سایر :             

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 : تاریخ تصویب
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 بازرسی در ای حرفه اخالق

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 های اخالق اسالمی در نظام اداری و بازرسیای و جایگاه اصول و ارزشآشنایی بازرسان با مفهوم اخالق حرفه

 :فتاری/عملكردیاهداف آموزشی ر

 شوندای آشنا میفراگیران با تعاریف و مفاهیم اخالق حرفه -

 شوندای آشنا میهای اسالمی اخالق حرفهها و مؤلفهای و مالکهای اخالق حرفهفراگیران با ویژگی -

 شوندای در نظام اداری و بازرسی آشنا میفراگیران با اصول، ضرورت و جایگاه اخالق حرفه -

   6نظری :      6به ساعت : جمع     مدت آموزش 

     0عملی :    

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

ای، تعاریف و مفاهیم)اخالق، علم اخالق، اخالق حرفه -1

 رفتار و ....(

 ایهای اخالق حرفهویژگی -2

 ای در اسالماخالق حرفه -3

 ای)اسالمی(مالک نهایی اخالق حرفه -4

 ای)اسالمی(های نهایی اخالق حرفهمؤلفه -5

 ای در نظام اداریضرورت و جایگاه اخالق حرفه -6

های اخالقی مدیران و کارمندان در نظام ها و مسئولیتارزش -7

 اداری

 ای در بازرسیضرورت و جایگاه اخالق حرفه -8

 زرسیای در بااصول اخالق حرفه -9

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه ی اجراییهادستگاهبازرسان  مشاغل شرکت کنندگان :

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی:ویژگی های مهارتی و ت - ص ای صــالحیت حرفه خ

سط مرکز آموزش و پژوهش سین این دوره تو سعه مدر های تو

نگری با همكاری واحد مربوطه در ســـازمان مدیریت و و آینده

مه نا ـــور تعیین و افرادی میبر تدریس ریزی کش به امر  ند  توان

ـــالحیت تدریس  ـــتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین ص اش

 باشند.

 زشی :منابع و محتوای آمو

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 .....سایر : ......            کتبی              شفاهی            عملی      
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کارگاه آموزشی            سمینار                    کالس درس          

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 ای                 ا لكترونیكی             سایر :  مكاتبه         

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 فساد با مبارزه و اداری سالمت ارتقاء نظری مبانی و اصول

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

 ی اجرایی نسبت به مفاهیم، عوامل و منشأ فساد و تخلفات اداریهادستگاهارتقاء سطح دانش بازرسان  اهداف کلی آموزش :

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شونداداری آشنا می فراگیران با تعاریف و مفاهیم حوزه ارتقاء سالمت -

 شوندفراگیران با عوامل مؤثر در بروز فساد و تخلفات اداری و آثار و پیامدهای آن آشنا می -

 شوندفراگیران با عوامل پیشگیری از فساد و تخلفات اداری و ارتقاء سالمت اداری آشنا می -

   6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع 

     0عملی :    

 ش :            الزامی                   اختیاری    نوع آموز

 سرفصل های آموزش : 

تعاریف و مفاهیم)فساد، رشوه، فساد اداری و تخلفات  -1

 اداری(

 اهمیت و ضرورت مبارزه با فساد -2

 بندی فساد اداریتقسیم -3

 منشأ فساد اداری -4

 عوامل مؤثر در بروز فساد اداری-5

 فساد اداری آثار و پیامدهای -6

 عوامل پیشگیری از فساد اداری -7

 رشوه در قرآن و احادیث -8

 مصادیق فساد و تخلفات اداری -9

 عوامل پیشگیری از تخلفات اداری -10

 های تخلفات و فساد اداریگلوگاه -11

 عوامل مؤثر در ارتقاء سالمت اداری -12

 هایلی شرکت کنندگان : کلیه رشتهرشته تحص مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه ی اجراییهادستگاهبازرسان  مشاغل شرکت کنندگان :

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای مدرسین صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

نگری با های توســعه و آیندهوهشاین دوره توســط مرکز آموزش و پژ

سازمان مدیریت و برنامه شور تعیین همكاری واحد مربوطه در  ریزی ک

نامه و افرادی می ند که دارای گواهی ـــتغال یاب به امر تدریس اش ند  توان

 تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 شفاهی        عملی            سایر : .................. کتبی                
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس           کارگاه آموزشی            سمینار                     

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای             ا لكترونیكی             سایر :          

 آموزش : مجریان

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 مدیریت در پذیریمسئولیت و پاسخگویی

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

 

 مدیریتی

* 

  کلی آموزش : اهداف
 تر مدیران نسبت به اهمیت، ضرورت و جایگاه پاسخگویی در نظام اداریارتقاء بینش و بصیرت عمیق

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندپذیری از دیدگاه اسالم و دانشمندان علم مدیریت آشنا میفراگیران با مفهوم و اهمیت پاسخگویی و مسئولیت -

 شوندنظام اداری آشنا می در پذیریمسئولیت و لزامات قانونی پاسخگوییفراگیران با مبانی و ا -

 شوندنظام اداری آشنا می در فراگیران با راهكارهای بهبود پاسخگویی -

   ۴نظری :      ۴مدت آموزش به ساعت : جمع     

     0عملی :    

    

  نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری   

 سرفصل های آموزش : 

 پذیریمفهوم پاسخگویی و مسئولیت -1

 اهمیت و ضرورت پاسخگویی در نظام اداری -2

 اسالم در پذیریمسئولیت و جایگاه و نقش پاسخگویی -3

 نظریات دانشمندان علم مدیریت نسبت به پاسخگویی -4

 انواع پاسخگویی در بخش دولتی -5

 رجوع و حكمرانی خوب تحول نظام اداری، تكریم ارباب -6

نظام  در پذیریمسئولیت و مبانی و الزامات قانونی پاسخگویی -7

های کلی نظام اداری)قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاست

 اداری، قانون برنامه پنجم و سایر قوانین مرتبط(

 نظام اداری در راهكارهای بهبود پاسخگویی -8

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته االترمقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و ب

ای)پایه، میانی و مدیران حرفه مشاغل شرکت کنندگان :

 ارشد(

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ــی: - ــص ای صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخص

سین این دو سط مرکز آموزش و پژوهشمدر سعه و ره تو های تو

ـــور تعیین و آینده ـــی کل کش ـــازمان بازرس نگری با همكاری س

ــتغال یابند که دارای گواهینامه افرادی می توانند به امر تدریس اش

 تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 شفاهی         عملی         سایر : ..................کتبی                   
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کارگاه آموزشی            سمینار                   کالس درس             

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 ا لكترونیكی             سایر :  مكاتبه ای                       

 آموزش :مجریان 

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 جمهوری اسالمی ایران
 ریاست جمهوری

 

 

 بسمه تعالی

 ی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاهبخشنامه به کلیه 

شوری در صل نهم قانون مدیریت خدمات ک شیدوره اجرای ف سامانه» عمومی های آموز شنایی با  ملی قوانین و  آ

های پیوست جهت شرح طرح درس به« آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس»و « مقررات جمهوری اسالمی ایران

 گردد.اجرا ابالغ می

ریزی و اجرای توانند با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات آموزش کارمندان نسبت به برنامهی اجرایی میهادستگاه

 آنها اقدام نمایند.

 

 

 غالمحسین الهام

  41234/19/200شماره:  
27/10/1391اتریخ:   

دارد پیوست:  

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
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 «طرح درس دوره آموزشی»
 عمومی نوع آموزش: ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران آشنایی با سامانه عنوان دوره آموزشی:

 برداری از قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایرانو نحوه دسترسی و بهره آشنایی مدیران و کارمندان با سامانه اهدف کلی دوره:

 تمامی مدیران و کارمندان دولتمخاطبان: 

 اختیاری        نوع آموزش: الزامی  ساعت 8آموزش: مدت زمان 

 آموزش دوره: هایسرفصل

 ضرورت آگاهی نسبت به قوانین و مقررات -1

 خالء موجود در زمینه دسترسی به روز به قوانین و مقررات مفتح و معتبر برای همه سطوح افراد جامعه -2

 ملی قوانین و مقررات تشكیل سامانهفلسفه و هدف  -3

 ملی در حوزه قوانین و مقررات تاریخچه، اهمیت و جایگاه سامانه -4

 نشانی اینترنتی و دستیابی به سایت، نحوه ورود و معرفی اجمالی چهار پایگاه -5

 ستجو و ارائه جستجوی ساده و پیشرفته و جستجوی عنوان و جستجوی درون متنی ج یهاروشورود به پایگاه قوانین و مقررات و معرفی انواع  -6

 ورود به صفحه شناسنامه هر قانون و معرفی صفحات اطالعاتی هفتگانه با تأکید بر متن و پیوند بین قوانین و مقررات -7

 گیری براساس کد و وضعیت تنقیحیدی، اطالعات مرتبط هر ماده( و فهرستبنهای تنقیحی و رنگکد و تنقیح شامل مباحث: )قوانین اصلی و فرعی، صفحه وضعیت -8

مطالعات  کارگاه آموزشــی  آموزش: ســخنرانی  یهاروش غیرحضوری  حضوری شیوه اجرای آموزش:

  سایر  بحث گروهی  کار عملی  موردی 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : های ارزشیابیشیوه

 توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور معرفی خواهد شد.منبع و محتوای آموزشی: 

 معاونت حقوقی رئیس جمهوربا هماهنگی  هادستگاهواحد آموزش مجری دوره: 

ــالحیتدوره:  مدرســین ــط معاونت حقوقی رئیس جمهور با هماهنگی مرکز آموزش مدیریت دولتی تعیین و افرادی میحرفه ص ــین این دوره توس توانند به امر ای مدرس

 باشند. تدریس در این دوره اشتغال یابند، که دارای گواهی تعیین صالحیت

 

 عمومی نوع آموزش: آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس عنوان دوره آموزشی:

 ارتقاء سطح آگاهی و اطالعات مدیران و کارمندان دولت نسبت به علل، اهداف و شرایط دفاع مقدس اهدف کلی دوره:

 تمامی مدیران و کارمندان دولتمخاطبان: 

 اختیاری        نوع آموزش: الزامی  ساعت 12دت زمان آموزش: م

 آموزش دوره: هایسرفصل

 کلیات: )تبیین مفاهیم جنگ و دفاع( -1

 (1975ها )سوابق تاریخی مناقشات مرزی ایران و عراق تا قرارداد بررسی نظری علل وقوع جنگ -2

 المللی ایران در آغاز جنگ و مقایسه آن با عراقیط امنیتی و بینبررسی وضعیت مح -3

 سازی اهداف و علل آغاز جنگ علیه ایرانزمینه -4

 هجوم سراسری و اشغال مناطقی از جنوب، غرب و شمال غرب ایران -5

 راهبرد امام، مقاومت مردمی و نیروهای مسلح، متوقف کردن متجاوز. -6

 المقدس(القدس، فتح المبین و بیتاالئمه، طریقاشغالی )عملیاتهای ثامنراهبرد آزادسازی مناطق  -7

 (5و کربالی  8های خیبر، والفجر راهبرد تعقیب و تنبیه متجاوز با هدف خاتمه جنگ و رسیدن به صلح شرافتمندانه )عملیات -8

 ر با اسراء(ها، رفتاجنایات جنگی رژیم بعثی عراق )جنگ شیمیایی، جنگ شهرها و جنگ نفتكش -9

 598رفتار سازمان ملل در جنگ ایران و عراق و فرآیند صدور قطعنامه  -10

 ای در جنگ عراق علیه ایرانای و فرامنطقههای منطقهنقش قدرت -11

 چگونگی پایان یافتن جنگ -12

 المللینتایج و دستاوردهای جنگ و دفاع مقدس در عرصه داخلی و بین -13

 و مناطق دفاع مقدس )در صورت امكان( هابازدید از موزه -14

مطالعات  کارگاه آموزشــی  آموزش: ســخنرانی  یهاروش غیرحضوری  حضوری شیوه اجرای آموزش:

  بازدید  بحث گروهی  کار عملی  موردی 

 آزمون کتبی و حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : های ارزشیابیشیوه

 )سمت( هادانشگاهکتاب آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی منبع و محتوای آموزشی: 

 ی اجرایی با هماهنگی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدسهادستگاهواحد آموزش جری دوره: م

ــالحیتدوره:  مدرســین ــط معاونت حقوقی رئیس جمهور با هماهنگی مرکز آموزش مدیریت دولتی تعیین و افرادی میحرفه ص ــین این دوره توس توانند به امر ای مدرس

 باشند. یس در این دوره اشتغال یابند، که دارای گواهی تعیین صالحیتتدر



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 560

 

 
 

 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی
 ی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاه

ــطح آگاهی های فرهنگی و عمومی ــول متعالی  به منظور ارتقاء س مدیران و کارمندان دولت در حوزه مبانی و اص

سبک زندگی »، «های حكومت اسالمی و والیت فقیهبنیان» های آموزشیانقالب اسالمی، دوره هایارزشدینی و 

ـــ اسالمی پیشرفت»، «های دینیبر مبنای آموزه و « شنایی با طرح شجره طیبه صالحینآ»، «آشنایی با الگوی ایرانی ـ

 گردد.های پیوست جهت اجرا ابالغ می، به شرح طرح درس«ساالری اسالمیمردم»

ـــتگاه ـــبت به برنامهی اجرایی میهادس های فوق ریزی و اجرای دورهتوانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نس

 برای مدیران و کارمندان خود اقدام نمایند.

 زیابراهیم عزی

  36972/91/200شماره: 
18/09/1391اتریخ:   

  پیوست:

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
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 «طرح درس دوره آموزشی»

 فرهنگی و اجتماعی نوع آموزش: های حكومت اسالمی و والیت فقیهبنیان عنوان دوره آموزشی:

 ارتقاء سطح دانش و بینش کارمندان در زمینه مبانی معرفتی و فكری اسالم با تأکید بر والیت فقیه  هدف کلی دوره:

 تمامی مدیران و کارمندان دولت مخاطبان:

   اختیاری     الزامی  نوع آموزش: ساعت 12 دت زمان آموزش:م

 آموزش دوره: هایسرفصل

 حكومت اسالمی، خاستگاه و اهداف آن -1

 جایگاه و ضرورت والیت فقیه در حكومت اسالمی -2

 معنا و مفهوم والیت و والیت فقیه در آیات و روایات -3

 فقیه در عصر غیبت والیت -4

 وظایف و اختیارات ولی فقیه -5

 والیت فقیه در منظر حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری  -6

  حضـــوری شـــیوه اجرای آموزش:

   غیرحضوری 

کار    العات موردی مط کارگاه آموزشـــی    ســـخنرانی  آموزش: یهاروش

 سایر     بحث گروهی    عملی 

 : آزمون کتبی در پایان دوره و حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث های ارزشیابیشیوه

 اهلل جوادی آملییه تألیف امام خمینی )ره( ـ کتاب والیت فقیه، والیت فقاهت و عدالت تألیف آیت: کتاب والیت فقمنبع و محتوای آموزشی

 ها ، مرکز آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش استانداریهادستگاه: واحد آموزش مجری دوره

ــالحیت دوره: مدرســین ــین این دوحرفه ص ــط مرکز آموزش مدیریت دولتی با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم تعیین و افرادی ای مدرس ره توس

 باشند. توانند به امر تدریس در این دوره اشتغال یابند، که دارای گواهی تعیین صالحیتمی

 

 و اجتماعی فرهنگی نوع آموزش: های دینیسبک زندگی بر مبنای آموزه عنوان دوره آموزشی:

 ایجاد انگیزه و تعمیق باورهای دینی و نهادینه کردن فرهنگ قرآن و سیره ائمه )ع( در زندگی فردی و اجتماعی کارمندان  هدف کلی دوره:

 تمامی مدیران و کارمندان دولت مخاطبان:

   اختیاری     الزامی  نوع آموزش: ساعت 8 مدت زمان آموزش:

 آموزش دوره: هایسرفصل

 شناسی سبک و فرهنگ زندگی اسالمیمفهوم -1

 ضرورت و اهمیت آشنایی و یادگیری سبكهای زندگی اسالمی -2

 سبک زندگی اسالمی در آیات و روایات -3

 سبک زندگی ائمه اطهار )ع( -4

 سازی نوین اسالمیسبک زندگی عامل پیشرفت و تمدن -5

 در کالم حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبریسبک زندگی  -6

 های اسالمیاهداف زندگی مبتنی بر آموزه -7

 های اسالمیسبک زندگی فردی و اجتماعی مبتنی بر آموزه -8

 های اسالمیضروری زندگی مبتنی بر آموزه هایمهارت -9

 راهكارهای مقابله با مشكالت در زندگی فردی و اجتماعی  -10

  حضـــوری جرای آموزش:شـــیوه ا

   غیرحضوری 

کار    مطالعات موردی  کارگاه آموزشـــی    ســـخنرانی  آموزش: یهاروش

 سایر     بحث گروهی    عملی 

 : آزمون کتبی در پایان دوره و حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث های ارزشیابیشیوه

 : توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی معرفی خواهد شد.منبع و محتوای آموزشی

 ها ش استانداری، مرکز آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوههادستگاه: واحد آموزش مجری دوره

ــالحیت دوره: مدرســین ــط مرکز آموزش مدیریت دولتی با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم تعیین و افرادی حرفه ص ــین این دوره توس ای مدرس

 باشند. توانند به امر تدریس در این دوره اشتغال یابند، که دارای گواهی تعیین صالحیتمی



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 562

 

 
 

 «طرح درس دوره آموزشی»

 نوع آموزش: فرهنگی و اجتماعی عنوان دوره آموزشی: آشنایی با الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت

ا هریزیهای الگوی اسالمی به منظور کاربست آن در برنامهها و شاخصهدف کلی دوره: ارتقاء سطح دانش و بینش کارمندان نسبت به اهداف، ویژگی

  ادارینظامهای و سیاستگذاری

 مخاطبان: تمامی مدیران و کارمندان دولت

   اختیاری     نوع آموزش: الزامی  ساعت 8مدت زمان آموزش: 

 آموزش دوره: هایسرفصل

 شناسی الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفتمفهوم -1

 می ـ ایرانی پیشرفتاصول و مبانی الگوی اسال -2

 پیشرفت اسالمی ـ ایرانی از دیدگاه حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری -3

 الگوها، ابعاد و شاخصهای سنجش و پایش پیشرفت مبتنی بر الگوی اسالمی ـ ایرانی -4

 ریزی و سیاستگذاری در پیشرفت اسالمی ـ ایرانی نقش و اهمیت برنامه -5

ــوزش: ــرای آم ــوه اج   حضـــــوری شـــــی

   غیرحضوری 

کار عملی    مطالعات موردی  کارگاه آموزشی    آموزش: سخنرانی  یهاروش

 سایر     بحث گروهی    

 : آزمون کتبی در پایان دوره و حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث های ارزشیابییوهش

 منبع و محتوای آموزشی: توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی معرفی خواهد شد.

 ها ، مرکز آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش استانداریهادستگاهمجری دوره: واحد آموزش 

ـــین ـــالحیت مدرس ـــط مرکز آموزش مدیریت دولتی با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم تعیین و افرادی حرفه دوره: ص ـــین این دوره توس ای مدرس

 شند.با توانند به امر تدریس در این دوره اشتغال یابند، که دارای گواهی تعیین صالحیتمی

 

 فرهنگی و اجتماعی نوع آموزش: آشنایی با طرح شجره طیبه صالحین عنوان دوره آموزشی:

  ادارینظامتربیت نیروی انسانی مؤمن، بصیر و توانمند در  هدف کلی دوره:

 اعضای بسیج کارمندان دولت مخاطبان:

   ختیاری ا    الزامی  نوع آموزش: ساعت 12 مدت زمان آموزش:

 آموزش دوره: هایسرفصل

 مقدمه و ضرورت اجرای طرح صالحین -1

 اهداف و اهمیت طرح صالحین -2

 ساختار کلی طرح صالحین -3

 ی طرح صالحینهاسیاست -4

 رهنمودها و مبانی طرح صالحین از منظر مقام معظم رهبری -5

 تعاریف )استاد، سرمربی و ...( -6

 اط ارکان طرح صالحینارتب -7

 های تربیتی طرح صالحین حلقه -8

  حضـــوری شـــیوه اجرای آموزش:

   غیرحضوری 

کار    مطالعات موردی  کارگاه آموزشـــی    ســـخنرانی  آموزش: یهاروش

 سایر     بحث گروهی    عملی 

 : حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث های ارزشیابیشیوه

 : توسط سازمان بسیج ادارات معرفی خواهد شد.منبع و محتوای آموزشی

 ها با هماهنگی واحد آموزش دستگاه و نهاد هادستگاههای بسیج : مراکز و پایگاهمجری دوره

توانند ای مربیان این دوره توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی با هماهنگی سازمان بسیج ادارات تعیین و افرادی میحرفه صالحیت دوره: مدرسین

 ر باشند.به امر تدریس در این دوره اشتغال یابند، که مورد تأیید سازمان مذکو
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 «طرح درس دوره آموزشی»
 فرهنگی و اجتماعی نوع آموزش: ساالری اسالمیمردم عنوان دوره آموزشی:

 ساالری اسالمی ای مدیران و کارمندان نسبت به مردمهای حرفهافزایش دانش، بینش و ارتقای سطح آگاهی هدف کلی دوره:

 تمامی مدیران و کارمندان دولت مخاطبان:

   اختیاری     الزامی  نوع آموزش: ساعت 12 ان آموزش:مدت زم

 آموزش دوره: هایسرفصل

 اهمیت حكومت در اسالم -1

 ساالری اسالمیمفهوم مردم -2

 مفهوم جمهوری و مردم در اسالم -3

 ساالری اسالمیمردم هایویژگی -4

 ساالرمردم هاینظامسایر  ساالری اسالمی باتفاوت مردم -5

 ساالری اسالمی از دیدگاه امام خمینی )ره(مردم -6

 ساالری اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبریمردم -7

 ساالری اسالمی از دیدگاه شهید مرتضی مطرهی و سایر علمای اسالمی مردم -8

  حضـــوری شـــیوه اجرای آموزش:

   غیرحضوری 

کار    مطالعات موردی  کارگاه آموزشـــی    ســـخنرانی  آموزش: یهاروش

 سایر     بحث گروهی    عملی 

 در پایان دوره و حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : آزمون کتبی های ارزشیابیشیوه

 : توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی معرفی خواهد شد.منبع و محتوای آموزشی

 ها ، مرکز آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش استانداریهادستگاه: واحد آموزش مجری دوره

ــالحیت دوره: مدرســین ــط مرکز آموزش مدیریت دولتی با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم تعیین و افرادی حرفه ص ــین این دوره توس ای مدرس

 باشند. توانند به امر تدریس در این دوره اشتغال یابند، که دارای گواهی تعیین صالحیتمی

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 564

 

 
 

 جمهوری اسالمی اریان 
 ت جمهوریریاس 

 

 بسمه تعالی
 ی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاهبخشنامه به 

ـــاز  به منظور ارتقاء ســـطح دانش عمومی ـــگیری و کنترل عوامل خطرس مدیران و کارمندان دوره آموزشـــی پیش

ی مدیریت هادوره( و 22/4/1389مورخ  85826/44855ماره مصوبه ش 7های قلبی و عروقی )موضوع بند بیماری

سیب شگیری از وقوع جرم و آ شرح طرح درسپی های های اجتماعی مالیات بر ارزش افزوده و پدافند غیرعامل به 

 پیوست برای اجرا ابالغ می گردد. 

ستگاه سبت به هاد ی مذکور هادورهو اجرای  زیریبرنامهی اجرایی می توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط ن

 اقدام نمایند. 

 ابراهیم عزیزی

  36973/91/200شماره: 
18/09/1391اتریخ:   

  پیوست:

ماهی انسانی رییس جمهورمدرییت و سر همعاونت توسع   
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 «های آموزشیطرح درس دوره»

ساز بیماریهای قلبی  شگیری و کنترل عوامل خطر شی: پی عنوان دوره آموز

 و عروقی 

 نوع آموزش:  عمومی

ـــالح نگرش و ارتق ـــاز بیماریهای قلبی و  ای مهارتهدف کلی دوره: افزایش آگاهی، اص ـــگیری و کنترل عوامل خطرس کارمندان دولت در زمینه پیش

 عروقی 

 مخاطبان: تمامی مدیران و کارمندان دولت

 اختیاری            نوع آموزش: الزامی  ساعت 16مدت زمان آموزش: 

ــ کلیات و بیماریه1 بیماری های غیرواگیر و بیماریهای قلبی عروقی در ایران و جهان ــــ سكته قلبی ، سكته مغزی، عوامل خطرساز  ای غیرواگیر:ـ

 بیمارهای قلبی عروقی 

ـ تغذیه  ـ تغذیه نامناسب:2 ـ اصول تهیه یک برنامه غذایی  سالم تغذیه صحیح و ویژگی های یک برنامه غذایی سالم ـ گروه های اصلی مواد غذایی 

ـ چربی هی خون و ارتباط آنها با بیماریه ـ کاهش میزان کالری دریافتی و کنترل وزن  ـ چاقی و اضافه وزن  ـ شاخص توده بدنی  ای قلبی در محیط کار 

 ذا و عروقی ـ اسیدهای چرب اشباع شده و ترانس باال و بیماری های قلبی عروقی ـ انواع روغن های مصرفی ـ انواع رشو های درست پخت غ

مفهوم فعالیت بدنی و ورزش ـــ تاثیرات فعالیت بدنی بر دستگاه قلب و عروق ـــ ورزش های هوازی و بی هوازی ـ   بدنی ناکافی : هایفعالیتـ ۳

 مراحل اصلی یک جلسه ورزش یا فعالیت بدنی ـ فعالیت بدنی در بیماران قلبی 

انواع دخانیات ـ بیماری مهم ناشی از مصرف دخانیات ـ علل گرایش نوجوانان به وضعیت مصرف دخانیات در ایران و جهان ـ  ـ مصرف دخانیات :۴

مصرف دخانیات ــــ راهكارهای کلی مقابله با مصرف دخانیات ــــ کنترل دخانیات در محیط کار ــــ تعریف وابستگی به دخانیات و ترک آن ــــ ترک 

 دخانیات، درمان های دارویی و غیردارویی، مشاوره 

فشار خون و عوامل اساسی در بروز آن ـ پرفشاری خون اولیه و ثانویه و عوامل موثر در بروز هریک ـ عالیم بالینی پرفشاری خون  :ـ فشار خون باال5

 ـ عوارض ناشی از پرفشاری خون ـ کنترل پرفشاری خون 

 دیابت قندی ـ کنترل دیابت قندی  افراد در معرض خطر دیابت قندی ـ تشخیص بیماران مبتال به دیابت قندی ـ عوارض ـ دیابت قندی :6

مسأله مدارانه و هیجان مدرانه در تبدیل فشار روانی ـ  هایشیوه: فشار روانی و عوامل ایجاد کننده ـ باورزهای غیرمنطقی ـ  ـ فشار روانی )استرس(7

 بازسازی شناختی فرد و مراحل آن ـ آرامیدگی عضالنی و نحوه انجام آن 

ــوزش: حضـــــو ــرای آم ــوه اج  ریشـــــی

 غیرحضوری 

ـــخنرانی  یهاروش ـــی    آموزش: س کار      مطالعات موردی   کارگاه آموزش

 سایر     بحث گروهی    عملی 

 : آزمون کتبی در پایان دوره و حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث های ارزشیابیشیوه

 منبع و محتوای آموزشی: از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی معرفی خواهد شد. 

 شده ، مؤسسات  و مراکز آموزشی تعیین صالحیتهادستگاهمجری دوره: واحد آموزش 

ای مدرسین این دوره توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی با هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی تعیین حرفه دوره: صالحیت مدرسین

 باشند. توانند به امر تدریس در این دوره اشتغال یابند، که دارای گواهی تعیین صالحیتو افرادی می
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عنوان دوره آموزشـــی: مدیریت پیشـــگیری از وقوع جرم و آســـیب های 

 اجتماعی  

 نوع آموزش:  عمومی

 هدف کلی دوره: افزایش دانش، بینش و ارتقای سطح آگاهی های حرفه ای مدیران و ایجاد هماهنگی در آنان نسبت به موضوع پیشگیری از جرم  

 ی مرتبط هادستگاهمخاطبان: مدیران عالی 

 اختیاری            نوع آموزش: الزامی  ساعت 16مدت زمان آموزش: 

 سرفصل های آموزش دوره :

و تعیین اولویت جرایم و آسیب  بندیطبقهو  ـ مسأله شناسی )شناسایی جرایم و آسیب های مهم( با تكیه بر تجزیه و تحلیل آمار جنایی در سطح استان1

 ها

ــ مطالعه، تجزیه و تحلیل مسأله یا مسایل اصلی )جرایم و آسیب های مهم ( مشتمل بر مباحث ناظر بر مطالعه الگوی جرم یا آسیب شناسایی ب2 زهكاران ـ

سیب و تجزیه و تحلیل علت و موقعیت سایی بزهكاران و بزه دیدگان و  و بزه دیدگان و افراد در معرض خطر وقوع جرم یا آ شنا سیب،  وقوع جرم یا آ

 افراد در معرض خطر وقوع جرم یا آسیب و تجزیه و تحلیل علت و موقعیت وقوع جرم یا آسیب 

 ـ شناسایی و تعیین راهكارهای پیشگیری اجتماعی و فرهنگی، انتظامی حقوقی و قضایی و اتخاذ تدابیر مرتبط . 3

رهای پیشــگیری از وقوع جرم با رعایت اصــول تفكیک وادغام )هماهنگی( از طریق تهیه طرح اجرایی مشــتمل بر مباحث ـــــ مدیریت اجرایی راهكا4

 عملیات، تعیین تیم اجرایی و تقسیم وظایف و ...(  بندیزماناجزای طرح اجرایی، گردآوری اطالعات اجرایی، تعیین اهداف، 

 برنامه در تحقق اهداف  و بررسی اثربخشی هااستانفرآیند مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در  ـ ارزیابی و نظارت بر عملكرد فردی و جمعی در5

ــوزش: حضـــــوری ــرای آم ــوه اج  شـــــی

 غیرحضوری 

ـــخنرانی   یهاروش ـــی   آموزش: س کار      ت موردی مطالعا  کارگاه آموزش

 سایر      بحث گروهی   عملی 

 : آزمون کتبی در پایان دوره و حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث های ارزشیابیشیوه

 زش و تحقیقات و معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم قوه قضائیه مشترکاً  معرفی خواهد شد. منبع و محتوای آموزشی: توسط معاونت آمو

 و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هااستانی اجرایی با هماهنگی معاونت آموزش دادگستری هادستگاهمجریان دوره: واحد آموزش 

 

 نوع آموزش:  عمومی ر ارزش افزوده  عنوان دوره آموزشی: آشنایی با مالیات ب

 هدف کلی دوره: ارتقاء سطح دانش و بینش کارمندان نسبت به مالیات و جایگاه آن در اسالم و در اقتصاد جمهوری اسالمی ایران  

 مخاطبان: کلیه مدیران و کارمندان دولت

 اختیاری            نوع آموزش: الزامی  ساعت 8مدت زمان آموزش: 

 سرفصل های آموزش دوره: 

 ـ جایگاه مالیات در جهت گیری اقتصادی جمهوری اسالمی ایران 1

 ـ الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت اقتصادی 2

 ـ مالیات از منظر دین مبین اسالم 3

 ا و اثرات اقتصادی آن( ـ مالیات بر ارزش افزوده )تاریخچه ،مفاهیم، انواع، مزای4

 ـ مالیات بر ارزش افزوده در ایران  5

ــوزش: حضـــــوری ــرای آم ــوه اج  شـــــی

 غیرحضوری 

ـــخنرانی  یهاروش ـــی    آموزش: س کار      مطالعات موردی   کارگاه آموزش

 سایر     بحث گروهی    عملی 

 : آزمون کتبی و حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث های ارزشیابیشیوه

 شد.  منبع و محتوای آموزشی: توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی با همكاری دانشگاه علوم اقتصادی معرفی خواهد

 ، مرکز آموزش مدیریت دولتی دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها و دانشگاه علوم اقتصادی هادستگاهمجری دوره: واحد آموزش 

وزارت علوم، تحقیقات حرفه ای مدرسین این دوره توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی با همكاری دانشگاه علوم اقتصادی  دوره: صالحیت مدرسین

 باشند.  تعیین و افرادی می توانند به امر تدریس در این دوره اشتغال یابند که دارای گواهی تعیین صالحیت و فناوری

 

  



 567 ■های آموزشی عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 نوع آموزش:  عمومی عنوان دوره آموزشی: پدافند غیرعامل   

 اء سطح دانش و نگرش کارمندان نسبت به مفاهیم اصول، اهداف و شیوه ها و راهكارهای اجرایی پدافند غیرعامل   هدف کلی دوره: ارتق

 مخاطبان: تمامی مدیران و کارمندان دولت

 اختیاری            نوع آموزش: الزامی  ساعت 12مدت زمان آموزش: 

 ی دوره :سرفصل های آموزش

 ـ اصول و مبانی پدافند غیرعامل 1

 ـ استتار، اختفاء و فریب2

 امن و استحكامات دفاعی  یهاسازمانـ 3

 ـ تهدید شناسی و آشنایی با تهدیدات نرم و نیمه سخت 4

 ـ تهدیدات سایبری و راهكارهای دفاعی آن5

 مقابله با آن  هایشیوهـ جنگ روانی ، شایعه پردازی و 6

 و راهكارهای اجرایی مدیریت بحران  ـ  فرآیند7

ــوزش: حضـــــوری ــرای آم ــوه اج  شـــــی

 غیرحضوری 

ـــخنرانی  یهاروش ـــی    آموزش: س کار      مطالعات موردی   کارگاه آموزش

 سایر     وهی بحث گر   عملی 

 : آزمون کتبی در پایان دوره و حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث های ارزشیابیشیوه

  منبع و محتوای آموزشی: توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی با همكاری سازمان پدافند غیر عامل کشور معرفی خواهد شد.

 ی اجرایی با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشورهادستگاهمجری دوره: واحد آموزش 

سین صالحیت مدر شور تعیین و افرادی  دوره:  سازمان پدافند غیرعامل ک سط مرکز آموزش مدیریت دولتی با همكاری  سین این دوره تو حرفه ای مدر

 باشند.  دریس در این دوره اشتغال یابند که دارای گواهی تعیین صالحیتمی توانند به  امر ت
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 
 بسمه تعالی

 ی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاهکلیه 

 «امام خمینی )ره(»و ماه زنده ماندن اسالم است.    محرم و صفر، ماه برکات اسالمی است 

 «مقام معظم رهبری«    »ای کامل از زندگی اسالمی یک انسان است.عاشورا صحنه»

الحســین به منظور تعمیق ســطح بینش مدیران و کارمندان دولت نســبت به مفاهیم واالی مكتب و نهضــت اباعبداهلل

ــور، دوره ت)ع( و الگوگیری از روحیه جهادی و والی ــه مدیریت کش ــورائیان در عرص مداری و همت واالی عاش

 گردد.به شرح طرح درس پیوست جهت اجرا ابالغ می« معرفت و بصیرت حسینی» آموزش عمومی

ستگاه شوریی اجرایی میهاد صل نهم قانون مدیریت خدمات ک ضوابط و و با در ن توانند در اجرای ف ظر گرفتن 

 ریزی و اجرای آن اقدام نمایند.مقررات مربوط، نسبت به برنامه

 

 ابراهیم عزیزی

  83647/91/200شماره: 
06/09/1391اتریخ:   

دارد پیوست:  

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
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 «های آموزشیطرح درس دوره»

 نوع آموزش: فرهنگی و عمومی عنوان دوره آموزشی: معرفت و بصیرت حسینی

حماسه  هایارزشلی عاشورا با صفات و فضائل حضرت امام حسین )ع( و یاران وفادارش و ترویج فرهنگ و هدف کلی دوره: آشنایی با فرهنگ متعا

 عاشورا به عنوان حیات و بقای اسالمی و انقالب اسالمی

 مخاطبان: کلیه کارمندان و مدیران

 اختیاری            نوع آموزش: الزامی  ساعت 8مدت زمان آموزش: 

 آموزش دوره: هایسرفصل

 ای مقدس و عامل تحقق جامعه اسالمینهضت حسینی، حماسه -1

 های تاریخی حادثه کربالریشه -2

 عاشورا در کالم حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری -3

 شرح واقعه کربال به عنوان فصل عظیم از تاریخ اسالم و انقالب اسالمی ایران -4

 هیت و اهداف قیام امام حسین )ع(ما -5

 تحلیل واقعه عاشورا به عنوان ضامن حیات و بقای اسالم -6

 اصحاب و یاران امام حسین )ع(  -7

 آن شعارهای عاشورا و درسهای مدیریتی -8

 امر به معروف و نهی از منكر در نهضت حسینی -9

 تبلیغ در نهضت حسینی -10

 در سیره معصومین و ائمه اطهار )ع(فرهنگ عاشورا  -11

 نتایج قیام امام حسین )ع( -12

 تحریفات در واقعه تاریخی کربال و وظایف مسلمانان در برابر تحریفات -13

ـــخنرانی  یهاروش شیوه اجرای آموزش: حضوری ـــی    آموزش: س کار      مطالعات موردی   کارگاه آموزش

 سایر     بحث گروهی    عملی 

 مشارکت فعال در مباحث آموزشی      علمی       : کتبی های ارزشیابیشیوه

الحسین )ع( تألیف عبدالرزاق موسوی آموزشی: کتاب حماسه حسینی )جلد اول، دوم و سوم(، استاد شهید مرتضی مطهری ـ کتاب مقتلمنبع و محتوای 

ــ کتاب درس ــ کتاب یاران شیدای حسینهای عاشورا )مجموعه رهنمودهای رهبر انقالب درباره درسمقرم ـ ــ تألیف استاد بنهای عاشورا( ـ علی )ع( ـ

 رانی.مرتضی آقا ته

ستگاهمجریان دوره: واحد آموزش  ستانداریهاد سات آموزشی ، مرکز آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش ا ها و همچنین مراکز و مؤس

 شده تعیین صالحیت

ـــین ـــالحیت مدرس ـــط مرکز آحرفه دوره: ص ـــین این دوره توس موزش مدیریت دولتی با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم تعیین و افرادی ای مدرس

 باشند. توانند به امر تدریس در این دوره اشتغال یابند، که دارای گواهی تعیین صالحیتمی
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی
 ت خدمات کشوریی اجرایی مشمول قانون مدیریهادستگاه

ابالغی در « حكومت  مهدوی و وظایف منتظران »با عنایت به فراهم آمدن بستر اجرای مجازی دوره آموزش 

از سوی مرکز  تخصصی مهدویت از مراکز تخصصی حوزه  31/3/1388مورخ  30432/1/200بخشنامه شماره 

و اجرای دوره یاد  ریزیبرنامهد با رعایت قوانین و مقررات موضوع نسبت به ی اجرایی می تواننهادستگاهعلمیه قم 

 شده به صورت مجازی از طریق مرکز یاد شده اقدام نمایند. 

 

 

 ابراهیم عزیزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  36479/91/200شماره: 
06/09/1391اتریخ:   

  پیوست:

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی
ی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاه  

ــوری ــل نهم قانون مدیریت خدمات کش ــتناد مفاد فص ــنهاد مرکز امور زنان و خانواده و به اس های ، دورهبنا به پیش

 گردد.عالم میبه شرح پیوست جهت اقدام قانونی ا« آموزش خانواده»با موضوع  فرهنگی و عمومی آموزشی

 

 

 ابراهیم عزیزی

 

  34444/91/200شماره:
02/08/1391اتریخ:   

  پیوست:

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 572

 

 
 

«با موضوع آموزش خانواده فرهنگی و عمومی های آموزشیفهرست عناوین دوره»  

 عنوان ردیف
میزان ساعت 

 آموزش
 نوع آموزش

ساعت 6 خانواده متعالی در اسالم 1  فرهنگی و اجتماعی )آموزش خانواده( 

ی خانوادهشناسآسیب 2 ساعت 8   فرهنگی و اجتماعی )آموزش خانواده( 

ساعت 4 نقش حجاب در حفظ حریم خانواده 3  فرهنگی و اجتماعی )آموزش خانواده( 

ساعت 6 تربیت فرزند 4  فرهنگی و اجتماعی )آموزش خانواده( 

ساعت 4 حقوق خانواده 5  فرهنگی و اجتماعی )آموزش خانواده( 

تساع 4 اقتصاد خانواده 6  فرهنگی و اجتماعی )آموزش خانواده( 

ساعت 12 روانشناسی خانواده 7  فرهنگی و اجتماعی )آموزش خانواده، مطلع مهر( 

ساعت 8 روابط سالم زناشویی 8  فرهنگی و اجتماعی )آموزش خانواده، مطلع مهر( 

ساعت 4 آشنایی با احكام اسالمی 9  فرهنگی و اجتماعی )آموزش خانواده، مطلع مهر( 

ـــماره ها جایگزین دوره* این دوره ـــنامه ش ـــوع بخش  8/7/1386مورخ  90367/1803های آموزش خانواده موض

ـــت، می ـــروری اس ـــتگاهگردند و ض مرکز امور زنان و »ی اجرایی قبل از اجرای آنها، هماهنگی الزم را با هادس

 ریاست جمهوری به عمل آورند.« خانواده

«های آموزشیطرح درس دوره»  
 نوع آموزش: فرهنگی و اجتماعی )آموزش خانواده( عنوان دوره آموزشی: خانواده متعالی در اسالم

 الهی و اسالمی در خانواده هایارزشارتقاء سطح آگاهی فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده به منظور استقرار اصول و  هدف کلی دوره:

 ی دولتیهادستگاهکلیه کارمندان مخاطبان: 

 اختیاری       الزامی  نوع آموزش: ساعت 6مدت زمان آموزش: 

 سرفصل های آموزش دوره:

 تعریف خانواده -1

 کارکردهای خانواده از دیدگاه اسالم -2

 ضرورت تحكیم و تعالی نهاد خانواده -3

 روابط سالم و سازنده همسران هایویژگی -4

 عوامل مؤثر در ایجاد روابط سالم در خانواده -5

 آثار روابط سالم همسران -6

 احكام خانواده -7

 حضوری  شیوه اجرای آموزش:

 مشارکت فعال در مباحث آموزشی      عملی      کتبی  :های ارزشیابیشیوه

 توسط مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معرفی خواهد شد. ع و محتوای آموزشی:منب

ـــتگاهواحد آموزش  مجریان دوره: ـــتانداریهادس ـــات ، مرکز آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش اس ـــس ها و همچنین مراکز و مؤس

 شده آموزشی تعیین صالحیت

سین ای مدرسـین این دوره توسـط مرکز آموزش مدیریت دولتی با همكاری مرکز امور زنان ریاسـت جمهوری تعیین و حرفه صـالحیت دوره: مدر

 باشند. توانند به امر تدریس در این دوره اشتغال یابند، که دارای گواهی تعیین صالحیتافرادی می

 

 

 

 



 573 ■های آموزشی عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 «های آموزشیح درس دورهرط»

 نوع آموزش: فرهنگی و اجتماعی )آموزش خانواده( شناسی خانوادهعنوان دوره آموزشی: آسیب

 های خانواده نسبت به اهمیت مقابله با جنگ نرمارتقاء سطح آگاهی خانواده در زمینه فرهنگی، اجتماعی و توسعه آگاهی هدف کلی دوره:

 ی دولتیهادستگاهکلیه کارمندان طبان: مخا

 اختیاری       الزامی  نوع آموزش: ساعت 8مدت زمان آموزش: 

 سرفصل های آموزش دوره:

 تحوالت خانواده در دهه اخیر -1

 نظام خانوادگی سنتی -2

 خانواده هایارزش -3

 انانتهاجم فرهنگی، نوجوانان و جو -4

 های مقابله با تهاجم فرهنگیشیوه -5

مطالعات  کارگاه آموزشـــی   آموزش: ســـخنرانی  یهاروش غیرحضوری    حضوری  شیوه اجرای آموزش:

 سایر  روهی بحث گ کار عملی  موردی 

 مشارکت فعال در مباحث آموزشی      عملی      کتبی  :های ارزشیابیشیوه

 رفی خواهد شد.توسط مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مع منبع و محتوای آموزشی:

ـــتگاهواحد آموزش  مجریان دوره: ـــتانداریهادس ـــات ، مرکز آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش اس ـــس ها و همچنین مراکز و مؤس

 شده آموزشی تعیین صالحیت

سین ط مرکز آموزش مدیریت دولتی با همكاری مرکز امور زنان ریاسـت جمهوری تعیین و ای مدرسـین این دوره توسـحرفه صـالحیت دوره: مدر

 باشند. توانند به امر تدریس در این دوره اشتغال یابند، که دارای گواهی تعیین صالحیتافرادی می
 
 
 

«های آموزشیرح درس دورهط»  

 

 نوع آموزش: فرهنگی و اجتماعی )آموزش خانواده( : نقش حجاب در حفظ حریم خانوادهعنوان دوره آموزشی

 ها و تقویت باورهای دینی در کارکنانتحكیم ارزش هدف کلی دوره:

 ی دولتیهادستگاهکلیه کارمندان مخاطبان: 

 اختیاری       الزامی  نوع آموزش: ساعت 4مدت زمان آموزش: 

 سرفصل های آموزش دوره:

 مفهوم حجاب، عفاف و پوشش اسالمی، فلسفه و فواید حجاب -1

 حجاب از نگاه آیات قرآن کریم و روایات )مبانی دینی پوشش اسالمی( -2

 پیوند حجاب و مسائل اعتقادی -3

 دیدگاه امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری نسبت به حجاب -4

 د مطهری نسبت به حجابدیدگاه شهی -5

 تهدیدهای موجود در حوزه عفاف و حجاب -6

 ابعاد و اقسام حجاب و پوشش اسالمی -7

 ادارینظامفرهنگ حجاب و عفاف در  -8

 حجاب و اخالق، حجاب و خودسازی زن -9

ـــت روانی جامحجاب از زاویه -10  یهامحدودیتعه، حجاب و ارتباطات، حجاب و های گوناگون )حجاب و فرهنگ، حجاب و کارکرد اجتماعی، حجاب و بهداش

 اجتماعی(

ـــخنرانی  یهاروش غیرحضوری    حضوری  شیوه اجرای آموزش: ـــی   آموزش: س مطالعات موردی  کارگاه آموزش

 سایر  بحث گروهی  کار عملی  

 مشارکت فعال در مباحث آموزشی      عملی      کتبی  :های ارزشیابیشیوه

 جمهوری معرفی خواهد شد.توسط مرکز امور زنان و خانواده ریاست  منبع و محتوای آموزشی:

 شده ها و همچنین مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت، مرکز آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش استانداریهادستگاهواحد آموزش  مجریان دوره:

سین سین اینحرفه صالحیت دوره: مدر ست جمهوری تعیین و افرادی می ای مدر سط مرکز آموزش مدیریت دولتی با همكاری مرکز امور زنان ریا توانند به امر دوره تو

 باشند. تدریس در این دوره اشتغال یابند، که دارای گواهی تعیین صالحیت

 

 نظام سكوالر و جریان ضد خانواده -6

 های اخالقی و فرهنگی در نوجوانان و جوانانرشد ارزش -7

 بحران فروپاشی خانواده در غرب و پیامدهای ناشی از آن -8

خشونت در خانواده -9  



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 574

 

 
 

 «های آموزشیرح درس دورهط»
 نوع آموزش: فرهنگی و اجتماعی )آموزش خانواده( آموزشی: تربیت فرزندعنوان دوره 

 اصیل اسالمی در خانواده برای تربیت نسل سالم، با ایمان، مسئول و مؤثر در رشد خود، خانواده و جامعه هایارزشگسترش و تعمیق  هدف کلی دوره:

 ی دولتیهادستگاهکلیه کارمندان مخاطبان: 

 اختیاری       الزامی  نوع آموزش: ساعت 6مدت زمان آموزش: 

 سرفصل های آموزش دوره:

 جایگاه فرزند ومسئولیت والدین -1

 چگونگی رابطه پدر و مادر با فرزندان -2

 آموزی و تربیت فرزندانادب -3

 تربیت دینی و پرورش ایمان در فزندان -4

 فرزندان و جامعه -5

 پذیری در خانوادهوالیت -6

 دوران بلوغ و جوانی -7

 رسانه و کودکان -8

 فرزندآوری و فرزندپروری -9

 مطالعات موردی  کارگاه آموزشــی   آموزش: ســخنرانی  یهاروش غیرحضوری    حضوری  شیوه اجرای آموزش:

 سایر  بحث گروهی  کار عملی 

 مشارکت فعال در مباحث آموزشی      عملی      کتبی  :های ارزشیابیشیوه

 توسط مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معرفی خواهد شد. زشی:منبع و محتوای آمو

ستگاهواحد آموزش  مجریان دوره: ستانداریهاد صالحیت، مرکز آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش ا شی تعیین  سات آموز س  ها و همچنین مراکز و مؤ

 شده

سین ست جمهوری تعیین و افرادی میحرفه صالحیت دوره: مدر سط مرکز آموزش مدیریت دولتی با همكاری مرکز امور زنان ریا سین این دوره تو توانند به امر ای مدر

 باشند. تدریس در این دوره اشتغال یابند، که دارای گواهی تعیین صالحیت

«زشیهای آمورح درس دورهط»  
 نوع آموزش: فرهنگی و اجتماعی )آموزش خانواده( عنوان دوره آموزشی: حقوق خانواده

 های فردی و اجتماعیهای اعضای خانواده در عرصهمند حقوق و مسئولیتتبیین نظام هدف کلی دوره:

 ی دولتیهادستگاهکلیه کارمندان مخاطبان: 

 اختیاری       الزامی  نوع آموزش: اعتس 4مدت زمان آموزش: 

 سرفصل های آموزش دوره:

 نكاح و احكام آن -1

 حقوق و تكالیف شوهر بر زن -2

 حقوق و تكالیف زن بر شوهر -3

 قوانین مربوط به انحالل نكاح -4

مطالعات  کارگاه آموزشـــی   آموزش: ســـخنرانی  یهاروش  غیرحضوری   حضوری  شیوه اجرای آموزش:

 سایر  بحث گروهی  کار عملی  موردی 

 مشارکت فعال در مباحث آموزشی      عملی      کتبی  :های ارزشیابیشیوه

 توسط مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معرفی خواهد شد. منبع و محتوای آموزشی:

ـــتگاهواحد آموزش  مجریان دوره: ـــتانداری، مرکز آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوههادس ـــات ش اس ـــس ها و همچنین مراکز و مؤس

 شده آموزشی تعیین صالحیت

سین ای مدرسـین این دوره توسـط مرکز آموزش مدیریت دولتی با همكاری مرکز امور زنان ریاسـت جمهوری تعیین و حرفه صـالحیت دوره: مدر

 باشند. ر تدریس در این دوره اشتغال یابند، که دارای گواهی تعیین صالحیتتوانند به امافرادی می

 

 



 575 ■های آموزشی عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 «های آموزشیرح درس دورهط»
 نوع آموزش: فرهنگی و اجتماعی )آموزش خانواده( عنوان دوره آموزشی: اقتصاد خانواده موّحد

 های خانوار و تأثیر آن بر اقتصاد کشورضای خانواده درخصوص ایجاد الگوی صحیح اقتصادی و تنظیم درآمدها و هزینهتوسعه آگاهی اع هدف کلی دوره:

 ی دولتیهادستگاهکلیه کارمندان مخاطبان: 

 اختیاری       الزامی  نوع آموزش: ساعت 4مدت زمان آموزش: 

 دوره:سرفصل های آموزش 

 تولید در خانواده -1

 مصرف در خانواده -2

 تغذیه سالم و حالل -3

 مسكن -4

 جویی در مصرفصرفه -5

 ریزی درآمد خانوادهچگونگی برنامه -6

 انواع سرمایه -7

 مصارف شرعی و پرداخت مالیات )مالیات، خمس، انفال و غیره( -8

مطالعات  کارگاه آموزشـــی   آموزش: ســـخنرانی  یهاروش وری غیرحض   حضوری  شیوه اجرای آموزش:

 سایر  بحث گروهی  کار عملی  موردی 

 مشارکت فعال در مباحث آموزشی      عملی      کتبی  :های ارزشیابیشیوه

 توسط مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معرفی خواهد شد. منبع و محتوای آموزشی:

ـــتگاهواحد آموزش  مجریان دوره: ـــتانداری، مرکز آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پهادس ـــات ژوهش اس ـــس ها و همچنین مراکز و مؤس

 شده آموزشی تعیین صالحیت

سین ای مدرسـین این دوره توسـط مرکز آموزش مدیریت دولتی با همكاری مرکز امور زنان ریاسـت جمهوری تعیین و حرفه صـالحیت دوره: مدر

 باشند. امر تدریس در این دوره اشتغال یابند، که دارای گواهی تعیین صالحیت توانند بهافرادی می

«های آموزشیرح درس دورهط»  

 نوع آموزش: فرهنگی و اجتماعی )آموزش خانواده ـ مطلع مهر( عنوان دوره آموزشی: روانشناسی خانواده

 گیری و استوارسازی نظام خانوادهء سطح آگاهی زوجهای جوان به منظور شكلارتقا هدف کلی دوره:

 سال از زندگی مشترک آنها گذشته باشد. 5ی دولتی که کمتر از هادستگاهکلیه کارمندان مخاطبان: 

 اختیاری       الزامی  نوع آموزش: ساعت 12مدت زمان آموزش: 

 صل های آموزش دوره:سرف

 تفاوتهای روحی، عاطفی و ... -1

 ها در خانوادهها و مسئولیتنقش -2

 ارتباطی زوجین هایمهارت -3

 غلبه بر مشكالت و تعارضات زوجین -4

 فرزندآوری و فرزندپروری -5

 خشونت در خانواده -6

مطالعات  کارگاه آموزشـــی   آموزش: ســـخنرانی  یهاروش غیرحضوری    حضوری  شیوه اجرای آموزش:

 سایر  بحث گروهی  کار عملی  موردی 

 مشارکت فعال در مباحث آموزشی      عملی      کتبی  :های ارزشیابیشیوه

 توسط مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معرفی خواهد شد. منبع و محتوای آموزشی:

ـــتگاهواحد آموزش  مجریان دوره: ـــتانداریهادس ـــات ، مرکز آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش اس ـــس ها و همچنین مراکز و مؤس

 شده آموزشی تعیین صالحیت

سین ای مدرسـین این دوره توسـط مرکز آموزش مدیریت دولتی با همكاری مرکز امور زنان ریاسـت جمهوری تعیین و حرفه صـالحیت دوره: مدر

 باشند. ین دوره اشتغال یابند، که دارای گواهی تعیین صالحیتتوانند به امر تدریس در اافرادی می



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 576

 

 
 

«های آموزشیرح درس دورهط»  
 نوع آموزش: فرهنگی و اجتماعی )آموزش خانواده ـ مطلع مهر( عنوان دوره آموزشی: روابط سالم زوجین

 گیری و استوارسازی نظام خانوادهای جوان به منظور شكلارتقاء سطح آگاهی زوجه هدف کلی دوره:

 سال از زندگی مشترک آنها گذشته باشد. 5ی دولتی که کمتر از هادستگاهکلیه کارمندان مخاطبان: 

 اختیاری       الزامی  نوع آموزش: ساعت 8مدت زمان آموزش: 

 :سرفصل های آموزش دوره

 ترین علل تعارضات در روابط زوجین از منظر پزشكیشایع -1

 بررسی اختالالت جسمی و روحی زوجین از منظر پزشكی -2

 های پورنو در فروپاشی خانوادهنقش ماهواره، اینترنت و فیلم -3

مطالعات  کارگاه آموزشـــی   خنرانی آموزش: ســـ یهاروش غیرحضوری    حضوری  شیوه اجرای آموزش:

 سایر  بحث گروهی  کار عملی  موردی 

 مشارکت فعال در مباحث آموزشی      عملی      کتبی  :های ارزشیابیشیوه

 توسط مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معرفی خواهد شد. منبع و محتوای آموزشی:

ـــتگاهواحد آموزش  مجریان دوره: ـــتانداریهادس ـــ، مرکز آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش اس ـــس ات ها و همچنین مراکز و مؤس

 شده آموزشی تعیین صالحیت

سین ای مدرسـین این دوره توسـط مرکز آموزش مدیریت دولتی با همكاری مرکز امور زنان ریاسـت جمهوری تعیین و حرفه صـالحیت دوره: مدر

 باشند. دارای گواهی تعیین صالحیت توانند به امر تدریس در این دوره اشتغال یابند، کهافرادی می

 

 «های آموزشیرح درس دورهط»
 نوع آموزش: فرهنگی و اجتماعی )آموزش خانواده ـ مطلع مهر( عنوان دوره آموزشی: آشنایی با احكام اسالمی

 گیری و استوارسازی نظام خانوادهشكل های جوان به منظورارتقاء سطح آگاهی زوج هدف کلی دوره:

 سال از زندگی مشترک آنها گذشته باشد. 5ی دولتی که کمتر از هادستگاهکلیه کارمندان مخاطبان: 

 اختیاری       الزامی  نوع آموزش: ساعت 8مدت زمان آموزش: 

 سرفصل های آموزش دوره:

 حكام حقوق زوج و زوجه بر یكدیگرآشنایی با ا -1

 های جواناحكام فقهی و تكلیفی در زندگی زوج -2

ــیوه اجرای آموزش: غیرحضـــوری    حضـــوری  ش

 

 مطالعات موردی  کارگاه آموزشی   آموزش: سخنرانی  یهاروش

 سایر  بحث گروهی  کار عملی 

 مشارکت فعال در مباحث آموزشی      عملی      کتبی  :های ارزشیابیشیوه

 امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معرفی خواهد شد. توسط مرکز منبع و محتوای آموزشی:

ـــتگاهواحد آموزش  مجریان دوره: ـــتانداریهادس ـــات ، مرکز آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش اس ـــس ها و همچنین مراکز و مؤس

 شده آموزشی تعیین صالحیت

سین ای مدرسـین این دوره توسـط مرکز آموزش مدیریت دولتی با همكاری مرکز امور زنان ریاسـت جمهوری تعیین و حرفه صـالحیت دوره: مدر

 باشند. توانند به امر تدریس در این دوره اشتغال یابند، که دارای گواهی تعیین صالحیتافرادی می

 

 

 



 577 ■های آموزشی عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 جمهوری اسالمی اریان 
 هوریریاست جم 

 

 بسمه تعالی

ی اجرایی کشورهادستگاهبخشنامه به کلیه   

سطح آگاهی ستای ارتقای  سترش آموزهدر را سترهای الزم برای گ صیرتی و ایجاد ب های دینی و های فرهنگی و ب

های رادیویی زیر توسط شبكه سراسری رادیو معارف اسالمی در میان مدیران و کارکنان دولت، برنامه هایارزش

باشد.( در مرحله تولید و پخش می31/3/1388مورخ  30432/1/200بخشنامه شماره  های آموزشیع دوره)موضو  

های مذکور در بینی دورهبا عنایت به ضــرورت و اهمیت موضــوع، خواهشــمند اســت دســتور فرمایید ضــمن پیش

سال برنامه شی  سوی واحد آموزش به گو1391های آموز ستگاه از ای اطالعنه، از  سانی گردد تا کارمندان آن د ر

ـــده و دانش و آگاهیهای مذکور بهرهمحتوای برنامه ـــب نمایند. مدیران و مند ش های الزم را در این زمینه کس

ـــته از  نظام  پایان دوره در چارچوب گردند، گواهینامه هاآموزشکارکنانی که موفق به گذراندن آزمون این دس

ها در سـایت معاونت به آدرس سـازد فایل صـورتی برنامهکارکنان دریافت خواهند کرد. خاطر نشـان می آموزش

www.mdhc.ir و سایت رادیو معارف به آدرس   www.radiomaaref.ir باشد.قابل دسترس می   

مدیریت دولتی اعالم خواهد شد. های مذکور متعاقباً توسط مرکز آموزشزمان برگزاری آزمون دوره  

 عنوان برنامه ردیف
میزان 

 ساعت
هاساعت پخش برنامه زمان شروع دوره  

16/2/1391 16 اخالق فردی، اجتماعی و اداری 1 19: 30ها از ساعت هر روز به جز جمعه   

17/4/1391 22 تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم 2  

معاونت و رادیو  عمومیروابطمتعاقباً توسط 

رسانی خواهد شد.معارف اطالع  

22/7/1391 14 حكومت مهدوی و وظایف منتظران 3  

25/9/1391 14 احكام زندگی در اسالم 4  

5 
آشنایی با اندیشه سیاسی و سیره امام 

 )قدس سره(
14 28/11/1391  

 

اله فروزنده دهكردیلطف  

  2619/91/200شماره:
03/02/1391اتریخ:  

دارد  پیوست:  

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
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 عناوین و مشخصات 

عمومی های آموزشیدوره  

(1۳98)تكمیلی ـ   

 عنوان دوره ردیف
میزان 

 ساعت
 سند پشتیبان

 12 فرهنگ سازمانی 1
نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی مصوب نظام

اداری عالیشورای  

سنجش و تحلیل فرهنگ سازمانی یهاروش 2  16 
گ سازمانی مصوب نامه مدیریت توسعه فرهننظام

اداری عالیشورای  

جمهوری اسالمی ایران آشنایی با قانون اساسی 3  8 
 48620ت/202983نامه هیأت وزیران به شماره تصویب

17/10/1391هـ مورخ   

4 
پذیری ای و مسئولیتهای اجتماعی، سواد رسانهشبكه

 اجتماعی
8 

خدمات فضای  سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه

 مجازی

5 
نامه سیاسی ـ الهی حضرت امام خمینی آشنایی با وصیت

 )ره(
6 

پیشنهاد مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی 

 )ره(

 8 مدیریت سبز 6
هـ  55490ت /36637مصوبه هیأت وزیران به شماره 

30/3/1398مورخ   

23/5/1398قانون مدیریت بحران کشور مصوب  8 مقابله با بحران 7  

رییس جمهور 1/3/1397مورخ  24452بخشنامه شماره  8 میز خدمت و ارباب رجوع 8  
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«مشخصات دوره آموزشی»  
 عمومی نوع دوره: فرهنگ سازمانی عنوان دوره آموزشی:

 تمامی کارمندان مخاطبان: ساعت 12 مدت زمان آموزش:

ستقرار فرهنگ معیارها و عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه فرهنگ سازمانی و تحلیل نظامآشنایی کارکنان با ابعاد،  هدف کلی دوره: مند آن به منظور ا

 سازمانی مطولب در محیط سازمان

 آموزشی هایسرفصل

 های فرهنگ سالم و ... .شناسی فرهنگ و فرهنگ سازمانی، شاخصهمفهوم 

 سازمان اثربخشی نقش فرهنگ سازمانی در تنظیم رفتار سازمانی، عملكرد و 

 نقش فرهنگ سازمانی در تنظیم ارتباطات سازمانی 

 عناصر و ابعاد فرهنگ سازمانی 

 های کاریابعاد فرهنگ ملی در محیط 

 شناسی فرهنگ سازمانیگونه 

 وسعه فرهنگ سازمانی(نامه مدیریت ترفتاری و شغلی فرهنگ سازمانی )با تأکید بر نظام بررسی معیارهای عمومی 

 )عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمانی )درونی و بیرونی 

 پیامدهای فردی، شغلی و سازمانی فرهنگ سازمانی مطلوب و نامطلوب 

 مروری بر فرهنگ سازمانی خاص هر سازمان 

 ساعت( 4) ها و راهبردهای توسعه فرهنگ سازمانی براساس اسناد باالدستی و مصوبات فرهنگی کشورآشنایی با برنامه 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کتبی: روش ارزشیابی

 حضوری روش اجرا: مدرسی در چارچوب نظام آموزش دارا بودن گواهی تعیین صالحیتدوره:  شرایط مدرسان

گامجریان دوره:  ـــت نده هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و هاهدس عه و آی ـــ نگری ســـازمان مدیریت و توس

 هااستانریزی برنامه

 «مشخصات دوره آموزشی»

 شغلی نوع دوره: سنجش و تحلیل فرهنگ سازمانی یهاروش عنوان دوره آموزشی:

 ور اداری و امور فرهنگی )رابطین فرهنگ سازمانیکارشناسان ام مخاطبان: ساعت 16 مدت زمان آموزش:

ارزیابی و تحلیل فرهنگ سازمانی  یهاروشها و آشنایی کارشناسان امور اداری و امور فرهنگی )رابطین فرهنگ سازمانی( با مدل هدف کلی دوره:

 مند فرهنگ سازمانیهای علمی به منظور شناخت و تحلیل نظامبا استفاده از مدل

 آموزشی ایهسرفصل

 شناسی فرهنگ سازمانیبندی و گونهطبقه 

 و معیارهای سنجش و ارزیابی فرهنگ سازمانی هاروشها، مدل 

 :ارتباط فرهنگ با سایر پارامترهای سازمانی 

 ـ فرهنگ، هویت و ایدئولوژی سازمانی

 سازمانی آوریـ فرهنگ، ساختار و فن

 ـ فرهنگ و منابع انسانی

 ای تحلیل فرهنگ سازمانی:رویكرده 

 تحلیلی کمی فرهنگ سازمانی: ابزار سنجش فرهنگ سازمانی رابینز، ابزار سنجش فرهنگ سازمانی کمرون و کویین و ... یهاروشـ 

مكالمه، شناسی فرهنگی، تحلیل ای شاین، تحلیل گفتمان انتقادی، نشانهتحلیل کیفی فرهنگ سازمانی: تحلیل فرهنگ سازمانی الیه یهاروشـــ 

 نگاری و ...مردم

 کنندگان در رابطه با تحلیل فرهنگ یک سازمان دولتیانجام یک پروژه عملی توسط شرکت 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کتبی: روش ارزشیابی

 حضوری روش اجرا: مدرسی در چارچوب نظام آموزش دارا بودن گواهی تعیین صالحیتدوره:  شرایط مدرسان

گاهمجریان دوره:  ـــت نده هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و هادس عه و آی ـــ نگری ســـازمان مدیریت و توس

 هااستانریزی برنامه
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«مشخصات دوره آموزشی»  
 عمومی نوع دوره: جمهوری اسالمی ایران نایی با قانون اساسیآش عنوان دوره آموزشی:

 تمامی کارمندان مخاطبان: ساعت 8 مدت زمان آموزش:

 جمهوری اسالمی ایران آشنایی کارکنان با پیشینه، مبانی و اهم اصول قانون اساسی هدف کلی دوره:

 آموزشی ایهسرفصل

 در جمهوری اسالمی ایران پیشینه قانون اساسی 

 مبانی و سیر تصویب و بازنگری قانون اساسی 

 ساختارها و نهادهای اساسی در قانون اساسی 

 مروری بر اصول مهم قانون اساسی 

 محقوق اساسی مرد 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کتبی: روش ارزشیابی

 حضوری روش اجرا: مدرسی در چارچوب نظام آموزش دارا بودن گواهی تعیین صالحیتدوره:  شرایط مدرسان

گاهمجریان دوره:  ـــت نده هایپژوهشرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و ی اجهادس عه و آی ـــ نگری ســـازمان مدیریت و توس

 هااستانریزی برنامه

 
 «مشخصات دوره آموزشی»

 عمومی نوع دوره: پذیری اجتماعیای و مسئولیتهای اجتماعی، سواد رسانهشبكه عنوان دوره آموزشی:

 تمامی کارمندان مخاطبان: ساعت 8 مدت زمان آموزش:

ای و چگونگی های آنها و نیز اصول سواد رسانهها و فرصتهای اجتماعی و آسیبآشنایی کارکنان با مفهوم و کارکردهای شبكه هدف کلی دوره:

 جتماعی.پذیری اای در راستای افزایش مسئولیتها و سواد رسانهگیری بهینه از این شبكهتحلیل آن به منظور بهره

 آموزشی هایسرفصل 

 های اجتماعی و کارکردها و نقش آن در جامعه و سازمانشبكه 

 مجازی فضای در امنیت و مجازی هویت خصوصی، حریم 

 سازمان در اجتماعی هایشبكه گسترش تهدیدهای و هافرصت 

 اجتماعی هایشبكه هایآسیب بروز از پیشگیری راهكارهای  

 اجتماعی هایشبكه فناورانه خدمات از یریگبهره برای امن راهكارهای 

 اجتماعی مسئولیت و اجتماعی هایشبكه در حقوقی و حقیقی افراد هایفعالیت بر ناظر قوانین و حقوقی مسائل 

 هارسانه محتوای و پیام انتشار و تولید اصول رسانه، محتوای تحلیل و تجزیه اصول و ایرسانه سواد مفهوم  

 ،ایرسانه سواد لاصو و ابعاد ویژگیها 

 ایرسانه سواد کسب مراحل 

 اجتماعی مسئولیت و ایرسانه سواد 

 اجتماعی پذیریمسئولیت بر ایرسانه سواد نتایج و آثار  

 هاسازمان در اجتماعی هایشبكه کاربرد از موفق نمونه یک ارائه 

 مون کتبیحضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آز: روش ارزشیابی

 حضوری روش اجرا: مدرسی در چارچوب نظام آموزش دارا بودن گواهی تعیین صالحیتدوره:  شرایط مدرسان

گاهمجریان دوره:  ـــت نده هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و هادس عه و آی ـــ ســـازمان مدیریت و  نگریتوس

 هااستانریزی برنامه
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«مشخصات دوره آموزشی»  

 عمومی نوع دوره: نامه سیاسی ـ الهی حضرت امام خمینی )ره(آشنایی با وصیت عنوان دوره آموزشی:

 تمامی کارمندان مخاطبان: ساعت 6 مدت زمان آموزش:

های امام در ابعاد اقتصادی، سیاسی ــ الهی امام خمینی )ره( و ابعاد آن به منظور شناخت بهتر اندیشهنامه آشنایی کارکنان با وصیت هدف کلی دوره:

 سیاس، فرهنگی ـ اجتماعی، دینی و ...

 آموزشی هایسرفصل

 )مروری بر زندگی امام خمینی )ره 

 نامه امام خمینی )ره(مقدمه وصیت 

 جامعیت اسالم و اهمیت حكومت اسالمی 

 نامهدی ـ سیاسی امام خمینی )ره( در وصیتاندیشه اقتصا 

 نامهاندیشه اجتماعی ـ فرهنگی امام خمینی )ره( در وصیت 

 نامهاندیشه دینی امام خمینی )ره( در وصیت 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کتبی: روش ارزشیابی

 حضوری روش اجرا: مدرسی در چارچوب نظام آموزش دن گواهی تعیین صالحیتدارا بودوره:  شرایط مدرسان

گاهمجریان دوره:  ـــت نده هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و هادس عه و آی ـــ نگری ســـازمان مدیریت و توس

در برگزاری این دوره الزم اســت از مواد آموزشــی تهیه شــده توســط مؤســســه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی )ره( )مراجع مذکور  هااســتانریزی برنامه

 استفاده نمایند(.

 

 «مشخصات دوره آموزشی»
 عمومی نوع دوره: مدیریت سبز عنوان دوره آموزشی:

 تمامی کارمندان مخاطبان: ساعت 8 مدت زمان آموزش:

ـــازمان به منظور کاهش هزینه ره:هدف کلی دو ـــت در س ـــرف انرژی، مواد و حفظ محیط زیس ـــنایی کارکنان با نحوه مدیریت بهینه مص ها و آش

 های زیست محیطیآلودگی

 آموزشی هایسرفصل

 )... پیش درآمد )تعریف مدیریت سبز، فلسفه مدیریت سبز، اهمیت و ضرورت مدیریت سبز، اصول مدیریت سبز و 

 یارهای مدیریت سبز در بخش دولتیها و معشاخص 

 سازمان دفتر کار سبز هایویژگی 

 ی اجرایی در مدیریت سبز )براساس اسناد باالدستی و مقررات مربوطه(هادستگاهمسئولیت کارمندان و 

 جویی کاغذ و اقالم مصرفیکاربردی در صرفه یهاروش 

 سازی مصرف برق در تجهیزات اداریبهینه 

 تهویه و روشنایی یهاسیستمجویی در مصرف آب، کاربردی صرفه یهاروش 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کتبی: روش ارزشیابی

 حضوری وش اجرا:ر مدرسی در چارچوب نظام آموزش دارا بودن گواهی تعیین صالحیتدوره:  شرایط مدرسان

گاهمجریان دوره:  ـــت نده هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و هادس عه و آی ـــ نگری ســـازمان مدیریت و توس

حفاظت محیط »و « مور اداریا»های آموزشی در حیطه ، مراکز و مؤسسات آموزشی دارای مجوز براساس دستورالعمل اعتبارسنجیهااستانریزی برنامه

 «زیست

 گردد.می 08/07/1386مورخ  90367/1803موضوع بخشنامه شماره « محیط زیست و دولت سبز»* این دوره جایگزین دوره 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 582

 

 
 

«مشخصات دوره آموزشی»  

 عمومی نوع دوره: مقابله با بحران عنوان دوره آموزشی:

 مامی کارمندانت مخاطبان: ساعت 8 مدت زمان آموزش:

 های سازمانیهای احتمالی به منظور کاهش آسیبدولتی برای مقابتله با بحران یهاسازمانسازی کارکنان آماده هدف کلی دوره:

 آموزشی هایسرفصل

 ــاختاری، بحران از دیدگاه روان ــتره مفهومی آن )بحران از زاویه تكنولوژیک و س ــناختی، بحران از دیدگاه اقبحران و گس ــادی ـ ش تص

 سیاسی(

 جایگاه مدیریت بحران در قوانین و مقررات کشور 

 نهادهای مسئول در مدیریت بحران 

 ـــمیمانواع و اندازه ـــطح کالن و خرد، بحران در تص ـــكال و انواع بحران به اعتبار های مختلف بحران )بحران در س گیری حكومتی، اش

 موضوع(

 گیری و گسترش بحرانعوامل شكل 

 لوگیری از گسترش بحرانراهكارهای اصلی ج 

 ها و نحوه مدیریت آنهاهای فردی و سازمانی( به بحرانها )واکنششناسی واکنشگونه 

 های شناختی، رفتاری، کارکردی، ساختاری و فراساختاری(های بحران )آسیبراهكارهایی مقابله با آسیب 

 باحث، آزمون کتبیحضور منظم در دوره و مشارکت در م: روش ارزشیابی

 حضوری روش اجرا: مدرسی در چارچوب نظام آموزش دارا بودن گواهی تعیین صالحیتدوره:  شرایط مدرسان

گاهمجریان دوره:  ـــت عه و آی هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و هادس ـــ نگری ســـازمان مدیریت و ندهتوس

 هااستانریزی برنامه

 «مشخصات دوره آموزشی»
 عمومی نوع دوره: میز خدمت و ارباب رجوع عنوان دوره آموزشی:

 تمامی کارمندان مخاطبان: ساعت 8 مدت زمان آموزش:

 ای استقرار میز خدمت و ارائه خدمات بهینه به ارباب رجوعسازی آنها برآشنایی کارکنان با میز خدمت به منظور آماده هدف کلی دوره:

 آموزشی هایسرفصل

 اهداف و فلسفه استقرار میز خدمت 

 میز خدمت و تكریم ارباب رجوع 

 پیامدهای مورد انتظار در استقرار میز خدمت 

 مقررات ناظر بر استقرار میز خدمت 

 فرآیند استقرار میز خدمت 

 های میز خدمت حضوری و الكترونیكیو چالشها، پیامدها ها، تفاوتویژگی 

 فرایند ارائه خدمات در میز خدمت حضوری 

 ی اجراییهادستگاههای احتمالی استقرار میز خدمت در چالش 

 این افراد و ارتباطات جهت خدمت به اطالعات خواه و بكارگیری فناورینحوه رفتار و برخورد با افراد توان 

 سازو کارهای نظارتی بر استقرار میز خدمت 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کتبی: روش ارزشیابی

 حضوری روش اجرا: مدرسی در چارچوب نظام آموزش دارا بودن گواهی تعیین صالحیتدوره:  شرایط مدرسان

گاهمجریان دوره:  ـــت نده هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و هادس عه و آی ـــ نگری ســـازمان مدیریت و توس

 هااستانریزی برنامه
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی

 ی اجرایی کشورهادستگاهکلیه 

 ی آشنایی با ده برنامه تحول اداریموضوع: دوره آموزش

 ی اجرایی کشورهادستگاهبخشنامه به کلیه 

ها های تحول اداری و راهكارهایی اجرایی و عملیاتی کردن این برنامهبه منظور آشـــنایی کارمندان دولت با برنامه

طراحی و به « های مرتبط با آنو شاخص امه تحول اداریآشنایی با ده برن»ی اجرایی، دوره آموزشی هادستگاهدر 

، برای کلیه عمومی های آموزشــیگردد. این دوره در قالب دورهشــرح برنامه درســی پیوســت برای اجرا ابالغ می

 ی اجرایی موظفند پس از طرح در کمیته راهبری آموزشهادســـتگاهقی شـــده و کارمندان، مصـــوب و الزامی تل

اقدام نمایند. کارمندان پس از طی این دوره و اخذ  1390ریزی و اجرای آن در شش ماهه اول سال نسبت به برنامه

 مند شود.کارمندان دولت بهره بینی شده در نظام آموزشپیشتوانند براساس ضوابط از مزایای می گواهینامه

ـــ  توانند دوره آموزشی را رأساً توسط واحدهای آموزش خود یا از طریق مرکز آموزش ی اجرایی میهادستگاهـ

 ها برگزار نمایند.مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش استانداری

 صورت استاندارد توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی تهیه و تدوین خواهد شد. ـ محتوای آموزشی دوره به

ــالحیت ــط مرکز آموزش مدیریت دولتی تعیین و افرادی می ای مدرســانحرفه ـــــ ص توانند به امر این دوره توس

صالحیت از سوی مرکز یاد شده باشند و یا از سوی این  ها اشتغال یابند که دارای گواهینامهتدریس در این دوره

 مرکز معرفی شده باشند.

ـــ  عالوه بر ارزشیابی ی اجرایی انجام خواهد شد، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی هادستگاهکه از سوی  ـ

 ها بر کیفیت اجرای دوره نظارت خواهند داشت.رئیس جمهور و معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری

  62652/89/200شماره: 
25/12/1389اتریخ:   

دارد  پیوست:  

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
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  کاربرگ برنامه درسی دوره آموزشی

شی: شنایی با ده برنامه تحول اداری عنوان دوره آموز شاخص آ های و 

 مرتبط با آن

 ساعت 8 مدت زمان آموزش: عمومی نوع دوره:

 های تحول اداری به منظور بسترسازی جهت عملیاتی نمودن آنهادان دولت با برنامهآشنایی کارمن اهدف آموزشی:

 آموزشی هایسرفصل

ــــ کلیات شــامل: )مقدمه، الزامات تحول در  ابالغی مقام معظم رهبری،  ادارینظامی کلی هاســیاســتبا  ، ارتباط ده برنامه تحول اداریادارینظامالف ـ

 انداز و برنامه پنجم توسعه(، سند چشمقانون مدیریت خدمات کشوری

 های تحول:ب ـ برنامه

 . استقرار دولت الكترونیک1

 . عدالت استخدامی و نظام پرداخت2

 . ساماندهی نیروی انسانی3

 . تمرکززدایی4

 ردوری و استقرار نظام جامع مدیریت عملك. افزایش بهره5

 . سالمت اداری6

 . اصالح ساختارها و فرآیندها7

 . توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی8

 . تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خود کنترلی در کارها9

 رسانی به مردم و تكریم ارباب رجوع. خدمات10

 های ده برنامه تحول اداریج ـ شاخص

 منبع آموزشی توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی تهیه و معرفی خواهد شد.منبع آموزشی: 

 و معرفی آنها توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی انجام خواهد شد. تعیین صالحیت: شرایط مدرسین

 حضوری، در رابط و بستر الزم اجرا به شیوه غیرحضوری بالمانع است. رای دوره:شیوه اج کلیه کارمندانمخاطبان دوره: 

 

 اله فروزنده دهكردیلطف

 معاون

 

 رونوشت:

 ـ پیگیری و اقدام الزم ـ مرکز آموزش مدیریت دولتی جهت تهیه و تدوین محتوای آموزشی دوره و معرفی مدرسان
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 جمهوری اسالمی اریان 
 یاست جمهوریر

 بسمه تعالی
 ی اجرایی کشورهادستگاهبخشنامه به کلیه 

مدیران کشور به عنوان یكی از ارکان مهم استراتژی  به منظور توانمندسازی و ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت

ت فرهنگی و مدیریت فرهنگی دولت و به لحاظ نقش مهم و زیربنایی مقوله تربیت سرمایه انسانی در حوزه تحوال

نامه ســه مدار در کشــور و با توجه به مفاد تفاهمبر آن در جهت اســتوار ســاختن نظام فرهنگی دین محور و اخالق

های این معاونت و وزارتین کشور و فرهنگ و ارشاد اسالمی، دوره 15/05/1389مورخ  26040/200جانبه شماره 

ـــی ـــرح جدول زیر طراحی و برای اجرا ابالغ میفرهنگی )طر آموزش ـــلمان( به ش گردد. این دوره در قالب ح س

شده و دوره صوب و الزامی تلقی  شی مدیران، برای کلیه مدیران، م ستگاههای آموز ی اجرایی موظفند پس از هاد

 اقدام نمایند. 1390تا پایان سال  ریزی و اجرای آننسبت به برنامه طرح در کمیته راهبری آموزش

 فرهنگی )طرح سلمان( های آموزشیفهرست عناوین دوره
 مدت زمان عنوان ردیف

 4 های دینیریزی فرهنگی با تأکید بر آموزهشناسی فرهنگ و مدریت و برنامهمفهوم 1

 4 العالی(رهبری )مدظلهراهبردهای فرهنگی امام راحل )قدس سره( و مقام معظم  2

 4 تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی 3

 2 تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی 4

 4 مهدویت و فرهنگ انتظار )انقالب اسالمی و فرهنگ مهدویت( 5

 4 نظام سیاسی اسالم بر مبنای والیت فقیه 6

 6 نظام مدیریت اسالمی 7

 6 های مقابله با آننرم و شیوهجنگ نرم، تهدید  8

 4 شناسی سیاسی و فرهنگیجریان 9

 2 بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور 10

 ساعت ۴0 جمع کل

 های سراسر کشور با نظارت مرکز آموزش مدیریت دولتی خواهد بود.ها صرفاً توسط دفاتر آموزش و پژوهش استانداریاجرای این دوره -

 الذکر به صورت استاندارد توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی ابالغ خواهد شد.های فوقورهـ محتوای آموزشی د

سانحرفه صالحیت - سته از  ای مدر سط مرکز آموزش مدیریت دولتی تعیین و افرادی می هاآموزشاین د توانند به امر تدریس در این تو

 صالحیت از سویی مرکز یاد شده باشند. رای گواهینامهها اشتغال یابند که دادوره

ــت گزارش اجرای دوره  - ــیمرکز آموزش مدیریت دولتی موظف اس ــتگاهرا به تفكیک  های آموزش ــعه هادس ی اجرایی به معاونت توس

 مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارسال نمایند.

 فروزنده دهكری الهلطف
 رونوشت: 

  مدرسان ها و تعیین صالحیتـ مرکز آموزش مدیریت دولتی، جهت طراحی و تدوین محتوای آموزشیی دوره

 ها با هماهنگی مرکز آموزش مدیریت دولتیریزی برای اجرای دورهها جهت برنامهـ دفاتر آموزش و پژوهش استانداری

  61731/89/200شماره: 
21/12/1389اتریخ:   

دارد پیوست:  

ی رییس جمهورمدرییت و سرماهی انسان ه معاونت توسع   
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 فرهنگی های آموزشیمشخصات کلی، فهرست عناوین و طرح درس دوره

 )طرح سلمان(

 فهرست مطالب

 عنوان برنامه 

 هدف 

 ضرورت 

 ها ها و توانایینقش

 مدت زمان آموزش )طول دوره( 

 آموزش  یهاروششیوه اجرا و 

  ارزشیابی یهاروش

 ایل آموزشی ها و وسرسانه

  شرایط مدرسان

 کنندگان شرایط مخاطبان و شرکت

 ساز و کارهای انگیزشی 

 ارزیابی مستمر برنامه 

 فرهنگی )طرح سلمان(  های آموزشیفهرست عناوین دوره

 فرهنگی )طرح سلمان(  های آموزشیطرح درس دوره

 

 عنوان برنامه

 فرهنگی )طرح سلمان( های آموزشیدوره

 هدف

سطح دانش، بینش و مهارت سازی و ارتقای  ستراتژی  ـــــ توانمند شور به عنوان یكی از ارکان مهم ا مدیریت دینی مدیران ک

 فرهنگی دولت دهم

 ـ اشاعه و ترویج حاکمیت فضای قرآنی در جامعه

 کشور ادارینظامتقویت قدرت تحلیل سیاسی مدیران و کارکنان  ـ
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 ضرورت

گذاری در این زمینه با محوریت تربیت سرمایه انسانی در حوزه تحوالت فرهنگی و مدیریت بر آن و لزوم سرمایه

رهنگی دین و مضامین قرآن کریم که موجب و موجد مزایای فراوان و پایداری خصوصاً در استوار ساختن نظام ف

مدیران و کارکنان محور و اخالق هد بود، از طریق توانمندســـازی و آموزش  ـــور خوا ظاممدار در کش  ادارین

 پذیر است.امكان

ـــدهها و برنامهبه فعالیت هاآموزشاین  ای که هدف از آنها ایجاد یادگیری در فراگیران های از پیش طراحی ش

سازی برای حل مسائل جربهشود. به تعبیری دیگر، تباشد، اطالق می ست مبتنی بر یادگیری در جهت توانمند ای ا

 ای و سازمانی به منظور ایجاد تغییرات در افراد تا بتوانند توانایی خود را برای انجام دادن کار بهبود بخشند.حرفه

 هاها و توانایینقش

 ها قادر باشند:رود فراگیران پس از شرکت در این دورهانتظار می

 خود را براساس اصول و مبانی مدیریت اسالمی شكل دهند. تارهای مدیریتیـ رف

 های خود در اولویت قرار دهند.گیریهای حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری را در تصمیمـ اندیشه

 ها و باورهای دینی در اصالح امور فرهنگی استفاده کنند.ها، نهادهـ از قابلیت

 ساختار حكومتی در نظام سیاسی اسالم را تبیین کنند. ـ شكل و

 ـ ضمن تشریح پیشینه والیت فقیه، شبهات پیرامون این موضوع را مورد نقد و ارزیابی قرار دهند.

 ـ اصول، اهداف و منبهات سیاست فرهنگی کشور را تشریح کنند.

 ری، صنعتی و ...( تحلیل کنند.های مختلف اجرایی )اقتصادی، اجتماعی، تجاـ نقش فرهنگ را در عرصه

ــــ در مدیریت فرهنگی و مقابله با جبهه فرهنگی غیرخودی، توانایی کســب کرده و ظرفیت ســازی الزم را انجام ـ

 دهند.

 ـ وضعیت فرهنگی کشور را تحلیل کرده و راهكارهای اجرایی برای برون رفت آن را تبیین کنند.

 مدت زمان آموزش )طول دوره(

 ساعت است. 40، های آموزشینظر گرفته شده برای دوره مجموع ساعات در

 آموزش یهاروششیوه اجرا و 

ارائه خواهد شد. همچنین « غیرحضوری»یا « حضوری»، متناسب با شرایط، به صورت های آموزشیمباحث دوره

 شود.استفاده می« مطالعات موردی»و « بحث گروهی»، «رانیسخن» یهاروشبرای آموزش مباحث حضوری، از 

 ارزشیابی یهاروش

 زیر خواهد بود: یهاروشارزیابی فراگیران براساس 

 ـ مشارکت فعال فراگیران در دوره

 ـ حضور منظم در دوره

 درصد امتیاز ارزشیابی 70ـ آزمون کتبی از منبع اصلی و کسب حدنصاب 
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 ها و وسایل آموزشیرسانه

 ـ منابع نوشتاری )کتاب، جزوه آموزشی و منابع مكمل(

 افزاری پاورپوینتـ بسته نرم

 بوکـ رایانه/ نوت

 DVD/VCDـ دستگاه پخش 

 ـ ویدئو پروژکتور

 (ـ سایر موارد )متناسب با محتوا و حسب نظر مدرس

 شرایط مدرسان

شیدوره سانمدر صاحب های آموز ضای هیأت علمی و  ستادان، اع شرایط زیر از بین ا نظرانی که دارای حداقل 

 باشند، انتخاب خواهند شد.

 های تحصیلی مرتبط با موضوع دوره آموزشیلیسانس و باالتر در رشتهـ دارا بودن مدرک تحصیلی فوق

 سال تجربه شغلی 10قل ـ داشتن حدا

 ـ داشتن اثر تحقیقی )مقاله، کتاب و ...( در زمینه موضوع تدریس

 ـ داشتن سابقه تدریس

 علمی و اخالقی با تأیید باالترین مقام مرتبط با مسائل آموزشی دستگاه ـ دارا بودن صالحیت

 )برای ادامه همكاری( درصد امتیاز ارزشیابی 70و کسب حداقل  مرتبط های آموزشیـ شرکت در دوره

 کنندگانشرایط مخاطبان و شرکت

 مخاطبان دوره عبارتند از:

 ـ مدیران سیاسی

 ای عالیـ مدیران حرفه

 ای میانیـ مدیران حرفه

 ای عملیاتیـ مدیران حرفه

 ـ کارشناسان

 ساز و کارهای انگیزشی

 دریافت خواهند کرد. نوع اول ها را کسب نمایند، گواهینامهکه حدنصاب الزم در هر یک از دورهفراگیرانی 

 ارزیابی مستمر برنامه

ها و محتوای عناوین و منابع به عهده ارزیابی مستمر محتوایی دوره به منظور ایجاد تغییرات و بازنگری در سرفصل

 باشد.ریزی و توسعه آموزش مرکز آموزش مدیریت دولتی میدفتر برنامه
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 فرهنگی )طرح سلمان( های آموزشیفهرست عناوین دوره
 کد دوره تعداد ساعت عنوان ردیف

 901 4 های دینیریزی فرهنگی با تأکید بر آموزهشناسی فرهنگ و مدریت و برنامهمفهوم 1

 902 4 العالی(بردهای فرهنگی امام راحل )قدس سره( و مقام معظم رهبری )مدظلهراه 2

 903 4 تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی 3

 904 2 تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی 4

 905 4 مهدویت و فرهنگ انتظار )انقالب اسالمی و فرهنگ مهدویت( 5

 906 4 مبنای والیت فقیه نظام سیاسی اسالم بر 6

 907 6 نظام مدیریت اسالمی 7

 908 6 های مقابله با آنجنگ نرم، تهدید نرم و شیوه 8

 909 4 شناسی سیاسی و فرهنگیجریان 9

 910 2 بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور 10

  ۴0 جمع کل

 سلمان( فرهنگی )طرح های آموزشیطرح درس دوره
 901کد دوره:  های دینیریزی فرهنگی با تأکید بر آموزهشناسی فرهنگ و مدیریت و برنامهعنوان دوره: مفهوم

 ها، انواع و ریشه فرهنگ و رابطه آن با دینهدف کلی: ارتقای دانش فراگیران درخصوص مفاهیم، ویژگی

 اهداف رفتاری: پس از طی دوره، فراگیران قادر خواهند بود:

 رسالت و اهداف کالن فرهنگی کشور را شرح دهند. -4 فرهنگ و مدیریت فرهنگی را تعریف کنند. -1

 ریزی عملیاتی و راهبردی فرهنگی را تشریح کنند.برنامه -5 مبانی مدیریت فرهنگی در اسالم را تشریع کنند. -2

 های متنوع اجرایی تحلیل کنند.را در عرصه نقش فرهنگ -6 ریزی فرهنگی را توضیح دهند.ریزی و برنامهبرنامه -3

 مخاطبان: مدیران و کارشناسان ای )کلیه مدیران(سطح مدیریت: سیاسی و حرفه

 اختیاری       نوع آموزش: الزامی  ساعت 4مدت زمان آموزش: 

  آموزش: هایسرفصل

 ریزی فرهنگیریزی و برنامهشناسی برنامهممفهو -5 مفاهیم و کلیات فرهنگ -1

 ریزی راهبردی و عملیاتی فرهنگیبرنامه -6 شناسی مدیریت و مدیریت فرهنگیمفهوم -2

ـــه -7 مبانی مدیریت فرهنگی در اسالم -3 ـــادی، اجتماعی، نقش فرهنگ در عرص های متنوع اجرایی )اقتص

 صنعتی، بازرگانی و ...(

  دی و اجراییمدیریت فرهنگی راهبر -4

ــخنرانی  یهاروش غیرحضوری    شیوه اجرای آموزش: حضوری  ــی   آموزش: س مطالعات   کارگاه آموزش

 سایر  بحث گروهی   کار عملی   موردی 

 مشارکت فعال در مباحث آموزشی      عملی      : کتبی ارزشیابی یهاروش

 منبع اصلی:

 .1389یریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، ریزی فرهنگی )فایل پاورپوینت(، معاونت توسعه مدشناسی فرهنگ و مدیریت و برنامهمفهوم

 منابع مكمل:

 .1383انقالب فرهنگی،  عالیشورایریزی راهبردی توسعه فرهنگی، دبیرخانه درآمدی بر برنامه -1

 .1383انقالب فرهنگی،  عالیشورایقربانی، علی حسین و مهدوی، موسی، بررسی اصول و مبانی مدیریت فرهنگی، دبیرخانه  -2

 .1385انقالب فرهنگی،  عالیشوراینژاد، علیرضا، تدوین مبانی و مفروضات اساسی فرهنگ کشور، دبیرخانه انایر -3

 .1379ریزی فرهنگی در ایران، تهران، آن، چاپ اول، گذاری و برنامهاجاللی، پرویز، سیاست -4

 .1380و فرهنگ، تهران، آرون، ریزی فرهنگی، مجموعه مقاالت جامعه برنامه یهامحدودیتاکبری، محمدعلی،  -5

 .1371انقالب فرهنگی، اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  عالیشورای -6

 .1369، تهران، سازمان برنامه و بودجه، هاشمی گیالنی، علی، مفهوم فرهنگ و فرهنگ عمومی -7

ــعودی، فاطمه، مر -8 ــور، دفتر مطالعات فرهنگی )گروه مطالعات بنیادین حكومتی(، مرکز مس ــعیت فرهنگی کش مجلس  هایپژوهشوری بر ابعاد وض

 .1387شورای اسالمی، 
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  فرهنگی )طرح سلمان( های آموزشیطرح درس دوره

 902کد دوره:  العالی(بری )مدظلهعنوان دوره: راهبردهای فرهنگی امام راحل )قدس سره( و مقام معظم ره

 بر مبنای آن ها و راهبردهای فرهنگی امام راحل )ره( و مقام معظم رهبری و تالش در اصالح فرهنگ عمومیهدف کلی: شناخت دیدگاه

 اهداف رفتاری: پس از طی دوره، فراگیران قادر خواهند بود:

 ها برائت نمایند.الهی کشش داشته و نسبت به ضد ارزش یهاارزشدر مدیریت فرهنگی، نسبت به  -1

 های فرهنگی در اولویت قرار دهند.گیریهای فرهنگی حضرت امام )ره( را در تصمیماندیشه -2

 ها و باورهای دینی در اصالح امور فرهنگی استفاده کنند.از قابلیت نهاده -3

 فرهنگی مقام معظم رهبری شكل دهند. رفتارهای مدیریت فرهنگی را بر مبنای راهبردهای -4

 های مرتبط با مسائل فرهنگی اولویت دهند.گیرینظریات مقام معظم رهبری را در تصمیم -5

 سازی الزم را انجام دهند.در مدیریت فرهنگی و مقابله با جبهه فرهنگی غیرخودی، توانایی کسب کرده و ظرفیت -6

 مخاطبان: مدیران و کارشناسان یران(ای )کلیه مدسطح مدیریت: سیاسی و حرفه

 اختیاری       نوع آموزش: الزامی  ساعت 4مدت زمان آموزش: 

  آموزش: هایسرفصل

 گیها و مفاهیم تأثیرگذار دینی در اصالح امور فرهنجایگاه نهاده -7 جایگاه و اهمیت فرهنگ از منظر امام خمینی )ره( -1

 جایگاه فرهنگی مقام معظم رهبری -8 نقش فرهنگ در هدایت و تعالی جامعه -2

 از منظر مقام معظم رهبری فرهنگ عمومی -9 ها و کارکردهای فرهنگ مطلوب از دیدگاه امام خمینی )ره(ویژگی -3

 ریمدیریت فرهنگی از منظر مقام معظم رهب -10 شناسی و آفات فرهنگآسیب -4

 جبهه فرهنگی )غارت، جنگ، شبیخون و سلطه فرهنگی( -11 اصول و ابزار اصالح فرهنگ عمومی -5

 ارتقای فرهنگی -12 نقش مراکز آموزشی در ارتقای فرهنگ عمومی -6

سخنرانی  یاهروش غیرحضوری    شیوه اجرای آموزش: حضوری  شی   آموزش:  مطالعات   کارگاه آموز

 سایر  بحث گروهی   کار عملی   موردی 

 مشارکت فعال در مباحث آموزشی       عملی     : کتبی ارزشیابی یهاروش

 منابع اصلی:

های فرهنگی امام خمینی )از صحیفه نور(، اداره کل مراکز و روابط فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، اسالمی مقدم، کبری، دیدگاه -1

 .1372تصویرگران، 

 م خمینی )ره( )لوح فشرده(، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی )س(.مجموعه آثار حضرت اما -2

 قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(. هایفعالیتراهبردهای فرهنگی مقام معظم رهبری )جزوه خالصه شده در مرکز توسعه و ترویج  -3

 .1388های ناب )جلد چهارم و پنجم(، قم، دفتر نشر معارف، چاپ ششم، نكته -4

 .1380های محمدتقی مصباح یزدی(، قم، مؤسسه امام خمینی )ره(، ابراهیمی، عبدالجواد، تهاجم فرهنگی )برگرفته از سخنرانی -5

 منابع مكمل:

 .1376، خرداد 43، شماره 5امام خمینی و فرهنگ، نشر نگهبان انقالب اسالمی، سال  -1

 .1387م خمینی )ره(، قم، والء منتظر، جعفرزاده، محمدحسن، منشور فرهنگ از نگاه اما -2

 .1388طاهری بنچناری، میثم، فرهنگ و تمدن غرب از دیدگاه امام خمینی )ره(، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی،  -3

 .1373ای، سیدعلی، فرهنگ تهاجم فرهنگی، تهران، سازمان مدارک فرهنگ انقالب اسالمی، خامنه -4

انقالب فرهنگی  عالیشــورایآن، فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضــای  هایویژگیرهنگی کشــور و دیدگر، احســان، مدیریت ف -5

 ( viewhttp://nahadsbmu.ir/article.aspx?gid= 4544) هادانشگاه(، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 1381-1384)

 .1388ها(؛ از رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی، تهران، قدر والیت، ها و مسئولیتفرهنگ و عرصه فرهنگی )اصول، مبانی، ضرورت -6

پور، محمد، حدیث فرزانگی: منشـــورات و بیانات مقام معظم رهبری درخصـــوص آموزش و پرورش و فرهنگ، ســـازمان آموزش و پرورش زارع -7

 .1388شرقی، ربایجاناستان آذ

 .1381طهماسبی، احمد، شبیخون فرهنگی، قم، نشر یاقوت،  -8

 .1388توکلی، محمد، مجموعه بیانات مقام معظم رهبری درخصوص فرهنگ، نشر نگین سبز،  -9

 .1381واعظی، حسن، استراتژی سلطه؛ تهدیدات و راهبردها، تهران، نشر سروش،  -10

http://nahadsbmu.ir/article.aspx?gidview
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 فرهنگی )طرح سلمان( های آموزشیطرح درس دوره

 90۳کد دوره:  عنوان دوره: تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی

 های اساسی تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشورهدف کلی: آشنایی فراگیران با کلیات مصوبات اساسی فرهنگی و مختصات و گام

 فراگیران قادر خواهند بود: اهداف رفتاری: پس از طی دوره،

ـــوبات مرتبط با فرهنگ عمومی -1 های فعالیتی خود را با توجه به بخش مص

 مدنظر قرار دهند.

 اصطالحات مرتبط با مهندسی فرهنگ را تعریف کنند. -5

ی فرهنگی و مدیریت امور فرهنگ را توضیح داده و هاسیاستاهداف و  -2

 ا تهاجم فرهنگی را تحلیل کنند.ی مقابله بهاسیاست

ــول، پیش -6 ــرورت، مبانی، اص ــی فرضض ــه مهندس ها و اهداف نقش

 فرهنگی کشور را تشریح کنند.

 مختصات نقشه مهندسی فرهنگی کشور را شرح دهند. -7 ی فرهنگی در حوزه نشر و مطبوعات را تشریح کنند.هاسیاست -3

ضیح گام -8 ر عرصه هنر توضیح دهند.انقالب فرهنگی را د عالیشورایمصوبات  -4 شور را تو سی فرهنگی ک شه مهند سی تدوین نق سا های ا

 دهند.

 مخاطبان: مدیران و کارشناسان ای )کلیه مدیران(سطح مدیریت: سیاسی و حرفه

 اختیاری       نوع آموزش: الزامی  ساعت 4مدت زمان آموزش: 

 آموزش: هایسرفصل

 گیری و ... مصوبات درخصوص:تبیین و تحلیل کلیات، اهداف، اصول، جهت -1

 ج( رسانه     د( ادب و هنر    ی فرهنگی               ب( فرهنگ عمومیهاسیاستالف( 

 کان و ...(مختصات نقشه مهندسی فرهنگی کشور )افق زمانی، مناظر، رویكردها، قلمرو، سطوح تدوین، ار -2

 های اساسی تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشورگام -3

 مدیریت تولید نقشه مهندسی فرهنگی کشور -4

ـــخنرانی  یهــاروش غیرحضوری    شیوه اجرای آموزش: حضوری  ـــی   آموزش: س   کــارگــاه آموزش

ــایر  بحث گروهی   کار عملی   موردی  مطالعات س

 

 مشارکت فعال در مباحث آموزشی      عملی      : کتبی ارزشیابی یهاروش

 صلی:منابع ا

 انقالب فرهنگی درخصوص: عالیشورایمجموعه مصوبات  -1

 ،   ج( رسانه،   د( ادب و هنر.ی فرهنگی،   ب( فرهنگ عمومیهاسیاستالف( 

 .1385-1363-1383انقالب فرهنگی  عالیشورایبیست سال تالش در مسیر تحقق انقالب فرهنگی، گزارش توصیفی و موضوعی مصوبات  -2

 .1388انقالب فرهنگی، مرداد  عالیشوراینامه تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور، دبیرخانه نظام -3

 منابع مكمل:

 .1385انقالب فرهنگی،  عالیشورایمجموعه مقاالت مهندسی فرهنگی )جلد اول و دوم(، دبیرخانه  -1

 .1384انقالب فرهنگی،  عالیشورایون فرهنگی دبیرخانه ناظمی، مهدی، درآمدی بر مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی کشور، کمیسی -2

 .1386انقالب فرهنگی،  عالیشورایاولی، فرید، مدل نظام جامع فرهنگی کشور در مهندسی فرهنگی کشور، دبیرخانه آق -3

 انقالب فرهنگی، عالیشورایمهندسی فرهنگی، ماهنامه دبیرخانه  -4

 http://www.iranculture.org/dabirkhane/rvissueMohandesiFarhangi.php 
 http://www.iranculture.org/dabirkhane/IssueRahbordFarhang.phpانقالب فرهنگی، عالیشورایراهبرد فرهنگ، فصلنامه دبیرخانه  -5

 

http://www.iranculture.org/dabirkhane/rvissueMohandesiFarhangi.php


 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 592

 

 
 

  فرهنگی )طرح سلمان( آموزشیهای طرح درس دوره
 90۴کد دوره:  عنوان دوره: تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی

 و راهبردهای ناظر بر آن هاسیاستهدف کلی: آشنایی فراگیران با کلیات منشور توسعه فرهنگ قرآنی و 
 اهداف رفتاری: پس از طی دوره، فراگیران قادر خواهند بود:

 مدل کارکردی نظام توسعه فرهنگ قرآنی را توضیح دهند. -1
 اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی را توصیف کنند. -2
 و راهبردهای توسعه فرهنگ قرآنی را تشریح کنند. هاسیاست -3
 مناظر چهارگانه منشور توسعه فرهنگ قرآنی را شرح دهند. -4

 خاطبان: مدیران و کارشناسانم ای )کلیه مدیران(سطح مدیریت: سیاسی و حرفه
 اختیاری       نوع آموزش: الزامی  ساعت 2مدت زمان آموزش: 

 آموزش: هایسرفصل
 و تخصصی قرآنی و ...( قرآنی، آموزش عمومی هایفعالیتتعاریف پایه )توسعه فرهنگ قرآنی،  -1
 م توسعه فرهنگ قرآنی )کارکردهای اساسی، اصلی و پشتیبانی(مدل کارکردی نظا -2
 ، راهبردها و شورای توسعه(هاسیاستتوصیف منشور توسعه فرهنگ قرآنی )اهداف،  -3
 نگاشت توصیفی منشور توسعه فرهنگ قرآنی )مناظر توسعه( -4
 متن منشور توسعه فرهنگ قرآنی -5

ــخنرانی  یهاروش غیرحضوری    شیوه اجرای آموزش: حضوری  ــی   آموزش: س مطالعات   کارگاه آموزش
 سایر  بحث گروهی   کار عملی   موردی 

 مشارکت فعال در مباحث آموزشی      عملی      : کتبی ارزشیابی یهاروش
 آشنایی با منشور توسعه فرهنگ قرآنی )جزوه و فایل پاورپوینت(، دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی. منبع اصلی:

ی کالن توســعه فرهنگ قرآنی، مرکز پژوهشــی آیات )وابســته به جامعه قاریان قرآن مشــهد(، دبیرخانه هاســیاســتتعیین و تبیین اهداف و منبع مكمل: 
 انقالب فرهنگی. عالیشورای

 

 کد دوره:  عنوان دوره: مهدویت و فرهنگ انتظار )انقالب اسالمی و فرهنگ مهدویت(
 مهدویت در بسترسازی برای حكومت جهانیهدف کلی: ارتقای دانش و تعمییق نگرش فراگیران درخصوص نقش و جایگاه 

 اهداف رفتاری: پس از طی دوره، فراگیران قادر خواهند بود:
 جایگاه مهدویت در اندیشه اسالمی را تبیین کنند. -1
 مفهوم انتظار و منتظر واقعی را توضیح دهند. -2
 وظایف منتظران را نام ببرند. -3
 ی حكومت جهانی تبیین کنند.نقش انقالب اسالمی را در بسترسازی برا -4

 مخاطبان: مدیران و کارشناسان ایسطح مدیریت: سیاسی و حرفه
 اختیاری       نوع آموزش: الزامی  ساعت 4مدت زمان آموزش: 

 آموزش: هایسرفصل
 جایگاه مهدویت در اندیشه اسالمی -1
 یمفهوم انتظار و منتظر واقع -2
 وظایف منتظران -3
 انقالب اسالمی و بسترسازی برای حكومت جهانی -4

 

ــخنرانی  یهاروش غیرحضوری    شیوه اجرای آموزش: حضوری  ــی   آموزش: س مطالعات   کارگاه آموزش
 سایر  بحث گروهی   لی کار عم  موردی 

 مشارکت فعال در مباحث آموزشی      عملی      : کتبی ارزشیابی یهاروش
 منابع اصلی:

 .1388زمان )عج(، محبی،  شجاعی، محمد، آشتی با امام -1
 .1382فلسفی، محمدتقی، حكومت جهانی امام عصر )عج(، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج(،  -2
 .1350عصر )عج( در زمان غیبت، اسالمیه، زاده، سیداسماعیل، اسرار و فواید حضرت ولیرسول -3
 .1382هاشمی، سیدمحمد، آفتاب در غربت، حمزه، بنی -4
 .1387اکبر، آیین انتظار، نبأ، ، علیتالفی -5
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  فرهنگی )طرح سلمان( های آموزشیطرح درس دوره

 906کد دوره:  عنوان دوره: نظام سیاسی اسالم بر مبنای والیت فقیه

 حكومت اسالمی هدف کلی: آشنایی فراگیران با نظام و ساختار حكومتی اسالم و نظام والیی به عنوان شكل معتبر

 اهداف رفتاری: پس از طی دوره، فراگیران قادر خواهند بود:

 شكل و ساختار حكومتی در نظام سیاسی اسالم را تبیین کنند. -1

 سكوالر مورد تحلیل قرار دهند. هاینظامنظام سیاسی اسالم را به عنوان بدیلی برای  -2

 دالیل اثبات والیت فقیه را تشریح کنند. -3

 قه و پیشینه والیت فقیه را توضیح دهند.ساب -4

 شبهات پیرامون موضوع والیت فقیه را مورد نقد و ارزیابی قرار دهند. -5

 مخاطبان: مدیران و کارشناسان ای )کلیه مدیران(سطح مدیریت: سیاسی و حرفه

 اختیاری       نوع آموزش: الزامی  ساعت 4مدت زمان آموزش: 

 آموزش: هایسرفصل

 شناسی سیاست و نظام سیاسیضرورت و اهداف حكومت اسالم، مفهوم -1

 حكومت اسالمی در عصر غیبت -2

 ضرورت والیت فقیه )ماهیت، دالیل، وظایف و اختیارات و پیشینه والیت فقیه( -3

شبهات پیرامون والیت فقیه ) -4 سخ به  صاب یا انتخاب فقیه،   .2. والیت یا وکالت فقیه، 1پا . والیت مطلقه و مفهوم 4. والیت فقیه و تعدد مراجع، 3انت

 (. والیت فقیه و قانون اساسی6. نقش مردم در روند حكومت، 5آن، 

ــخنرانی  یهاروش غیرحضوری    شیوه اجرای آموزش: حضوری  ــی   آموزش: س مطالعات   کارگاه آموزش

 سایر  بحث گروهی   کار عملی   موردی 

 مشارکت فعال در مباحث آموزشی      عملی      : کتبی ارزشیابی یهاروش

 منابع اصلی:

 .1380خمینی،  امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه قم، اسالم، سیاسی نظام محمدجواد، نوروزی، -1

 .2و  1جلد  خمینی، امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه قم، اسالم، سیاسی نظریه محمدتقی، یزدی، مصباح  -2

 .1389خمینی،  امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه قم، فقیه، والیت نظریه به گذرا نگاهی مدتقی،مح یزدی، مصباح -3

 .1389، هادانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد اندیشه، ضیافت طرح آموزشی متون مجموعه اسالم، نظام سیاسی بر درآمدی -4

 منابع مكمل:

 .1379فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء،  جوادی آملی، عبدا...، والیت فقیه؛ والیت -1

 .1368جوادی آملی، عبدا...، والیت فقیه و رهبری در اسالم، تهران، نشر رجاء،  -2

 .1380جوان آراسته، حسین، مبانی حكومت اسالمی، قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه،  -3



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 594

 

 
 

  ان(فرهنگی )طرح سلم های آموزشیطرح درس دوره

 907کد دوره:  عنوان دوره: نظام مدیریت اسالمی

 ها و کارکردهای مدیران اسالمیهدف کلی: ارتقای دانش فراگیران درخصوص ویژگی

 اهداف رفتاری: پس از طی دوره، فراگیران قادر خواهند بود:

 مفهوم مدیریت اسالمی را تبیین کنند. -1

 شرح دهند. اهمیت و ضرورت مدیریت از نگاه اسالم را -2

 مدیران اسالمی را تشریح کنند. هایویژگی -3

 کارکردهای مدیران از نگاه اسالم را توضیح دهند. -4

 مخاطبان: مدیران و کارشناسان ای )کلیه مدیران(سطح مدیریت: سیاسی و حرفه

 اختیاری       نوع آموزش: الزامی  ساعت 6مدت زمان آموزش: 

 آموزش: هایسرفصل

 ها(شناسی مدیریت اسالمی )تعاریف، اشكاالت و پاسخمفهوم -1

 مدیریت از نگاه اسالم )اهمیت، ضرورت و ...( -2

 صدر و ...(مدیران )صداقت، سعه هایویژگی -3

 ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل( از نگاه اسالمکارکردهای مدیران )برنامه -4

ــخنرانی  یهاروش غیرحضوری    ای آموزش: حضوری شیوه اجر ــی   آموزش: س مطالعات   کارگاه آموزش

 سایر  بحث گروهی   کار عملی   موردی 

 مشارکت فعال در مباحث آموزشی      عملی      : کتبی ارزشیابی یهاروش

 منبع اصلی:

 .1386الدین، مدیریت از منظر کتاب و سنت، دبیرخانه مجلس خبرگان، قوامی، سید صمصام

 منابع مكمل: 

 .1387ا... و جوکار، علی اکبر، مدیریت اسالمی و الگوهای آن، دانشگاه پیام نور، ، لطففروزنده -1

 .1387نجاری، رضا، مبانی مدیریت اسالمی، دانشگاه پیام نور،  -2

 .1388نبوی، محمدحسن، مدیریت اسالمی، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، چاپ چهاردهم،  -3

 .1389مدرضا، مدیریت اسالمی، دانشگاه پیام نور، سرمدی، مح -4

 .1385ا...، اصول مدیریت اسالمی و الگوهای آن، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، پورفر، ولینقی -5

 .1387ور، البالغه، دانشگاه پیام ندر نهج نژاد، افتخارالسادات، گزیده نكات مدیریتیا... و نواییفروزنده، لطف -6

 



 595 ■های آموزشی عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

  فرهنگی )طرح سلمان( های آموزشیطرح درس دوره

 908کد دوره:  های مقابله با آنعنوان دوره: جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه

  آن های مقابله باجنگ نرم و شیوه یهاروشهای فعالیت و هدف کلی: ارتقای دانش فراگیران درخصوص مفاهیم تئوریک، شیوه

 اهداف رفتاری: پس از طی دوره، فراگیران قادر خواهند بود:

 افق با آن را توضیح دهند.های همجنگ نرم و واژه -1

 های مختلف تحلیل کنند.های تهدید نرم را در عرصهابعاد و حوزه -2

 تهدید نرم را تشریح کنند. هایویژگی -3

 تهدید نرم را توضیح دهند. یهاروش -4

 و ابزارهای جنگ نرم را بیان کنند. منابع -5

 شگردهای مختلف جنگ نرم در ابعاد مختلف را تجزیه و تحلیل کنند. -6

 های مقابله با جنگ نرم را تشریح کنند.شیوه -7

 ابعاد پروژه جنگ نرم در ایران را کالبدشكافی و تحلیل کنند. -8

 یران و کارشناسانمخاطبان: مد ای )کلیه مدیران(سطح مدیریت: سیاسی و حرفه

 اختیاری       نوع آموزش: الزامی  ساعت 6مدت زمان آموزش: 

 آموزش: هایسرفصل

 شناسی جنگ نرممفهوم -1

 های تهدید نرم )اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی(ابعاد و حوزه -2

 تهدید نرم هایویژگی -3

 ابزارهای تهدید نرم منابع و -4

 اعمال تهدید نرم یهاروش -5

 شگردهای جنگ نرم )اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی( -6

 مقابله با جنگ نرم هایراه -7

 کالبدشكافی پروژه جنگ نرم در ایران -8

ــخنرانی آ یهاروش غیرحضوری    شیوه اجرای آموزش: حضوری  ــی   موزش: س مطالعات   کارگاه آموزش

 سایر  بحث گروهی   کار عملی   موردی 

 مشارکت فعال در مباحث آموزشی      عملی      : کتبی ارزشیابی یهاروش

 منابع اصلی:

 .1386، زمستان 28کرمی، رضا، مبانی تئوریک و مصداقی تهدید نرم و قدرت نرم، مجله مدیریت نظامی، شماره  -1

 تارهایی از احمدحسین شریفی.مقابله )فایل پاورپوینت(، درس گف هایراهجنگ نرم؛ مبانی، ابزارها، شگردها و  -2

 .1389، هادانشگاهتهدیدات نرم و جمهوری اسالمی ایران، مجموعه متون آموزشی طرح ضیافت اندیشه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در  -3

 منابع مكمل:

 .1389، قم، اعتدال، 88فقیه در سپاه، گذر از فتنه معاونت سیاسی نمایندگی ولی -1

، بهار و 4و  3مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی )دانشگاه امام حسین(، شماره  هایپژوهشهای اضطراری، فصلنامه مرکز ان و وضعیتمدیریت بحر -2

 .1388تابستان 

ـــرمایه اجتماعی؛ ناتوی فرهنگی و چگونگی مقابله با آن، مجموعه مقاالت برگزیده همایش -3 ـــی برزنونی، محمدعلی، مدیریت س ج و قدرت نرم بس

 .1387، بهار 2)سرمایه اجتماعی و بسیج(، پژوهشكده مطالعات و تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق )ع(، جلد 

، فصلنامه علمی تخصصی عملیات روانی، معاونت فرهنگی و اجتماعی نیروی هاروشها و ا...، عملیات روانی نظامی؛ مفهوم، تكنیکمرادی، حجت -4

 .1387، بهار و تابستان 19ره مقاومت بسیج، شما

مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی دانشگاه امام حسین )ع(، چاپ اول،  هایپژوهشعملیات روانی، ترجمه داود علمایی و عبدالحمید حیدری، مرکز  -5

1388. 

 .1386، تابستان 16انی، شماره منصورنژاد، محمد، تحلیلی بر جنگ روانی با تأکید بر کتاب و سنت، فصلنامه علمی تخصصی عملیات رو -6

 .1388آئین متجاوز در جنگ نرم )مجموعه کتاب(، انتشارات دانشكده و پژوهشكده اطالعات و امنیت، دانشگاه جامع امام حسین )ع(،  -7



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 596

 

 
 

  فرهنگی )طرح سلمان( های آموزشیطرح درس دوره
 909کد دوره:  یشناسی سیاسی و فرهنگعنوان دوره: جریان

 های موجود در کشورشناسی سیاسی و فرهنگی و مصادیق جریانهدف کلی: ارتقای دانش فراگیران درخصوص مفاهیم جریان
 اهداف رفتاری: پس از طی دوره، فراگیران قادر خواهند بود:

 شناسی سیاسی و فرهنگی را بیان کنند.ابعاد مفهومی جریان -1
 های سیاسی و فرهنگی را به اختصار توضیح دهند.ی جریانچیستی، چگونگی و چرای -2
 شناسی سیاسی و فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران را تحلیل نمایند.ها، موانع و مشكالت فراروی جریانفواید، ضرورت -3
 های سیاسی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران را ذکر کنند.شناسی جریانشناسی و گونهروش -4
 های سیاسی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران را برشمارند.ریانمصادیق ج -5

 مخاطبان: مدیران و کارشناسان ای )کلیه مدیران(سطح مدیریت: سیاسی و حرفه
 اختیاری       نوع آموزش: الزامی  ساعت 4مدت زمان آموزش: 

 آموزش: هایسرفصل
 شناسی سیاسی و فرهنگیریانابعاد مفهومی ج -1
 های سیاسی و فرهنگیتوصیف )چیستی(، فرآیند )چگونگی( و فلسفه، مبانی و پیشینه )چرایی( جریان -2
 شناسی سیاسی و فرهنگی در جمهوری اسالمی ایرانها، موانع و مشكالت فراروی جریانفواید، ضرورت -3
 نگی جمهوری اسالمی ایرانهای سیاسی و فرهشناسی جریانشناسی و گونهروش -4
 های سیاسی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانمصادیق جریان -5

ــخنرانی  یهاروش غیرحضوری    شیوه اجرای آموزش: حضوری  ــی   آموزش: س مطالعات   کارگاه آموزش
 سایر  بحث گروهی   کار عملی   موردی 

 مشارکت فعال در مباحث آموزشی      عملی      : کتبی ارزشیابی یهاروش
 منابع اصلی:

 .1388شناسی سیاسی در ایران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، ، جریاندارابی، علی -1
 ( )فایل پاورپوینت(.1285-1386طلبان تا دوره اصولگرایان )شناسی سیاسی ایران؛ دوره مشروطهشعبانی سارویی، رمضان، جریان -2
 .1389، هادانشگاهاندیشه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در شناسی فكری و فرهنگی ایران معاصر، مجموعه متون آموزشی طرح ضیافت جریان -3

 منابع مكمل:
 .1385سیاسی پس از انقالب، جنبش عدالتخواه دانشجویی، تابستان  هایگروهشناسی شكوهی، علی، جریان -1
 .1386نیروهای مسلح ج.ا.ا، (، نشریه آموزشی ـ سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی 1شناسی سیاسی )جریان -2
 .1388شناسی فكری ایران معاصر، رشید، خسروپناه، عبدالحسین، جریان -3

 
 910کد دوره:  عنوان دوره: بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور

  آن(های مختلف )وضع موجود و راهكارهای بهبود هدف کلی: آشنایی فراگیران با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور در بخش

 اهداف رفتاری: پس از طی دوره، فراگیران قادر خواهند بود:

 وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور را در ابعاد مختلف تحلیل کنند. -1

 اخیر را تشریح کنند. هایسالعوامل مؤثر بر اوضاع فرهنگی و اجتماعی کشور در  -2

 وضعیت مطلوب فرهنگی و اجتماعی کشور را تبیین کنند. -3

 نی و راهكارهای نیل به وضعیت مطلوب فرهنگی و اجتماعی را تشریح کنند.مبا -4

 مخاطبان: مدیران و کارشناسان ای )کلیه مدیران(سطح مدیریت: سیاسی و حرفه

 اختیاری       نوع آموزش: الزامی  ساعت 2مدت زمان آموزش: 

 آموزش: هایسرفصل

 و تشریح وضعیت موجود فرهنگی و اجتماعی کشور تحلیل -1

 روهای فرهنگی و اجتماعی پیشها و آسیبچالش -2

 تشریح وضعیت مطلوب فرهنگی و اجتماعی )با نگاه به آینده( -3

 مبانی و راهكارهای نیل به وضعیت مطلوب فرهنگی و اجتماعی -4

مطالعات موردی   کارگاه آموزشـــی   آموزش: ســـخنرانی  یهاروش ی غیرحضور   شیوه اجرای آموزش: حضوری 

 سایر  بحث گروهی   کار عملی   

 مشارکت فعال در مباحث آموزشی      عملی      : کتبی ارزشیابی یهاروش

 منابع اصلی:

 منابع مكمل:



 597 ■های آموزشی عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی
ی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاهبخشنامه به تمام   

ــوی دولت محترم با نگاهی علمی، درون ــادی از س ــفه وجودی تبیین و تدوین طرح تحول اقتص ــجم، زفلس ا و منس

وری و مآالً حل مشــكالت اقتصــادی کشــور، در خور شــأن نظام ها برای تعالی و ارتقاء و بهرهاســتفاده از ظرفیت

ست. نظام هدفمند کردن یارانه سالمی ایران ا صلی از ها که یكمقدس جمهوری ا سی طرح تحول  هایسرف سا ا

بینی گردیده است. در ها پیشیارانه باشد به منظور اصالح ساختار و توزیع عادالنه درآمد و اثربخشیاقتصادی می

سازی و افزایش آگاهی و دانش با هدف فرهنگ« هاآشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه»این راستا دوره آموزشی 

 گردد.دان دولت براساس برنامه پیوست، جهت اجرا ابالغ میکارمن

شی در زمره دوره ست تلقی می کارکنان دولت در نظام آموزش های آموزش عمومیاین دوره آموز شود. الزم ا

 بستر مناسب برای اجرای دوره را فراهم آورند.ی اجرایی با رعایت ضوابط و مقررات، هادستگاه

 

          اله فروزنده دهكردی    لطف

  1001/200-12شماره: 
22/10/1388اتریخ:   

  پیوست:

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 598

 

 
 

 مشخصات دوره آموزشی
 هاآشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه عنوان دوره:

 کارکنان دولت سطح دوره: عمومی نوع دوره:

 ها و اهداف آندن یارانهآشنا ساختن کارمندان دولت با نظام هدفمند کر هدف دوره:

 هاآموزشی متناظر با طرح تحول اقتصادی و هدفمند شدن یارانه هایسرفصل

ــ مبانی و بندی یارانهمفاهیم و تعاریف )یارانه، انواع یارانه، طبقه ــ پیشینه پرداخت یارانه در ایران ـ ــ پیشینه پرداخت یارانه در جهان ـ ها( ـ

ها به مثابه یكی از ابزارهای طرح تحول اهداف پرداخت یارانه ـ مبانی قانونی هدفمندسازی یارانه اصول طرح تحول اقتصادی ـ دالیل و

ــ اهداف دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ــ اقدامات دولت در طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانهاقتصادی ـ ها ـ ها ـ

 ها و اصالح الگوی مصرفها ـ ارتباط هدفمند کردن یارانهمند کردن یارانهها ـ پیامدها و اثرات هدففواید هدفمندسازی یارانه

سال تجربه  10( حداقل 2های تحصیلی گروه اقتصاد.  لیسانس و باالتر در رشته( دارا بودن مدرک تحصیلی فوق1: شرایط مدرسان

 دستگاه علمی و اخالقی با تأیید کمیته راهبری آموزش ( دارا بودن صالحیت4( داشتن سابقه تدریس.  3شغلی.  

 حضوری یا غیرحضوری شیوه اجرای دوره: ساعت 8مدت زمان دوره: 

 هاآشنایی با نظام هدفمند کردن یارانهمنابع درسی: 

 انتشارات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

 : آزمون کتبی پایان دورهیابینوع ارزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 599 ■های آموزشی عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 
 جمهوری اسالمی ایران
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی
 

ی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاهبخشنامه به تمام   

نظور تدبیر و بسترسازی برای این مهم در اجرای فرامین مقام معظم رهبری در زمینه اصالح الگوی مصرف و به م

آشنایی »ی اجرایی، دوره آموزشی هادستگاه دینی، فرهنگی و علمی و کاربست این آموزه ها در هایموزهمبتنی بر آ

با هدف افزایش آگاهی و بینش کارمندان دولت نسبت به اصالح الگوی « با مبانی و اصول اصالح الگوی مصرف

 نهادینه کردن آن براساس برنامه پیوست، جهت اجرا ابالغ می گردد.مصرف و شناخت راهكارهای 

تلقی می گردد. امید است  کارکنان دولت در نظام آموزش ی آموزش عمومیهادورهاین دوره آموزشی در زمره 

رات و پس از طرح در کمیته راهبری آموزشی زمینه ساز اصالح الگوی اجرای این دوره با رعایت ضوابط و مقر

 ی اجرایی و جامعه باشد.هادستگاهمصرف در 

 

 لطف اله فروزنده دهكردی

  85863/200شماره: 
10/09/1388اتریخ:   

  پیوست:

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 600

 

 
 

 بسمه تعالی

«آشنایی با مبانی و اصول اصالح الگوی مصرف» آموزشی مشخصات پودمان  

 8میزان ساعت:  با مبانی و اصول اصالح الگوی مصرفعنوان دوره: آشنایی 

 اهداف دوره:

 ـ آشنایی فراگیران با مبانی دینی، علمی و عملی اصالح الگوی مصرف

 ی اجراییهادستگاهدر « اصالح الگوی مصرف»ـ بسترسازی فرهنگی موضوع 

 دوره: هایسرفصل

وری، اصالح فرآیندها، بهسازی ، کارآیی، بهرهجویی، اسراف، ...................، اثربخشیـ تعاریف واژگان، اصطالحات و مفاهیم مرتبط )مصرف، صرفه

 ها و استانداردها و ...(ها، تبیین الگوی مصرف، شاخصو رویه هاروش

 رامی اسالم )ص( و ائمه اطهار )ع( و علماء دینیهای رسول گـ بررسی مبانی دینی، اخالقی و فرهنگی االگوی مصرف با تأکید بر مفاهیم قرآنی و آموزه

 ی اجراییهادستگاهـ پیامدهای اسراف در 

 ـ رابطه اصالح الگوی مصرف با عدالت و رفاه اجتماعی

 ی اجرائیهادستگاهـ ضرورت استانداردسازی و اصالح الگوهای مصرف در 

 ی اجراییهادستگاهاصالح شده در ـ مراحل و راهكارهای نهادینه کردن استانداردها و الگوهای مصرف 

 های منابع انسانی، مواد و انرژی، فضا و تجهیزات و ... .ـ مقایسه اجمالی برخی از الگوهای مصرف جهانی در حوزه

 ـ بررسی اجمالی برخی از الگوهای مصرف به صورت موردی حسب ماهیت و وظایف دستگاه اجرایی

 ها در راستای اصالح الگوی مصرفریت هزینهی اجرایی جهت مدیهادستگاههای ـ برنامه

 : امتحانروش ارزشیابی روش آموزش: حضوری، غیرحضوری

 

 

 

 

 

 

 

 



 601 ■های آموزشی عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی

 ی اجرایی کشورهادستگاهبخشنامه به تمام 

و پیرو  کارکنان دولت نظام آموزش 28/12/1380مورخ  22554/105ج بخشنامه شماره /1/2در اجرای بند 

و شماره  05/06/1386مورخ  1803/76582و شماره  24/03/1385مورخ  47861/1803های شماره بخشنامه

ای شغلی )حسابدار، ذیحساب، بازرس، هرشته های آموزشی، مجموع دوره13/07/1387مورخ  62311/1803

اردان امور اداری و مالی، مسئول خدمات مالی، مسئول خدمات اداری، و کآمار حسابرس، کارگزین، کارشناس

کارشناس و کاردان برنامه و بودجه، رییس دفتر، مسئول دفتر، منشی و مسئول گزینش( که با هدف ایجاد توسعه و 

های آنان بازنگری و اصالح شده به شرح پیوست وزآمد کردن اطالعات و تواناییدانش و توانمندی در شاغالن و ر

توانند با در نظر گرفتن ضوابط مندرج در ی اجرایی میهادستگاهگردد. های قبلی میابالغ و جایگزین دوره

ها اقدام دورهو اجرای  ریزیبرنامههای مذکور و سایر مقررات حاکم بر آموزش کارکنان دولت نسبت به بخشنامه

 نماید.

 

 سید احمد طباطبایی

 معاون راهبردی منابع انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30433/1/200اره: شم  
31/3/1388اتریخ:   

 پیوست:                     

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 602

 

 
 

 های شغلی رشته های آموزشیدوره
 حسابدار، ذیحساب، حسابرس

 

 

 

 

 «10کد »
 

 کارکنان دولت ج نظام آموزش/1/2موضوع بند 
 

 

 

 

 

 

 

 ۴7861/180۳های ابالغ شده بخشنامه شماره های بازنگری شده که جایگزین دورهدوره»

 «گرددمی 2۴/0۳/1۳85مورخ 

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

 معاون راهبردی منابع انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 603 ■های آموزشی عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 «ابدار، ذیحساب، حسابرسرشته شغلی حس های آموزشیفهرست دوره»
میزان  عنوان پست عنوان دوره آموزشی

ساعت 

 دوره

کد 

 دوره

 1/10 12 حسابدار، حسابرس، ذیحساب آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن

 2/10 4 حسابدار، حسابرس، ذیحساب قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی

 3/10 8 حسابدار، حسابرس، ذیحساب ایسرمایه هایدارائیتملک  ودجه درخصوص اعتباراتوبقانون برنامه

 4/10 16 حسابدار، حسابرس، ذیحساب قانون مدنی

 5/10 8 حسابدار، حسابرس، ذیحساب دولتی یهاشرکتقوانین مالی 

 6/10 30 حسابدار، حسابرس، ذیحساب حسابرسی دولتی

 7/10 20 حسابدار، حسابرس، ذیحساب قانون محاسبات عمومیآشنایی با 

 8/10 16 حسابدار، حسابرس، ذیحساب درآمدها و انواع آن

 9/10 32 حسابدار، حسابرس، ذیحساب ( و کاربرد آن در امور مالیMISاطالعاتی مدیریت ) یهاسیستم

 10/10 6 ر، حسابرس، ذیحسابحسابدا آنها در حسابداری صنعتی بندیطبقههزینه و 

 11/10 24 حسابدار، حسابرس، ذیحساب (1حسابرسی )

 12/10 24 حسابدار، حسابرس، ذیحساب (2حسابرسی )

 13/10 34 حسابدار، حسابرس، ذیحساب حسابرسی مالیاتی

 14/10 24 حسابدار، حسابرس، ذیحساب مصاحبه در حسابرسی عملیاتی

 15/10 24 حسابدار، حسابرس، ذیحساب یحسابداری مالیات

 16/10 12 حسابدار، حسابرس، ذیحساب قانون تجارت

 17/10 8 حسابدار، حسابرس، ذیحساب مراحل تهیه و تنظیم بودجه

 18/10 24 حسابدار، حسابرس، ذیحساب اصول حسابداری

 19/10 6 حسابدار، حسابرس، ذیحساب کار در حسابداری صنعتی یابیهزینهآشنایی با 

 20/10 6 حسابدار، حسابرس، ذیحساب ای در حسابداری صنعتیمرحله یابیهزینهآشنایی با 

 21/10 6 حسابدار، حسابرس، ذیحساب آشنایی با نقطه سر به سر در حسابداری صنعتی

 22/10 12 حسابدار، حسابرس، ذیحساب هزینه حسابداری دولتی اعتبارات

 23/10 12 حسابدار، حسابرس، ذیحساب ایسرمایه هایدارائیتملک  لتی اعتباراتحسابداری دو

 24/10 6 حسابدار، حسابرس، ذیحساب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

 25/10 8 حسابدار، حسابرس، ذیحساب قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

 26/10 30 ذیحساب حسابدار، حسابرس، حسابداری دولتی

 27/10 6 حسابدار، حسابرس، ذیحساب اسنادی مقررات اعتبارات

 28/10 8 حسابدار، حسابرس، ذیحساب هادانشگاهآئین نامه مالی و معامالتی 

 29/10 6 حسابدار، حسابرس، ذیحساب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

 30/10 6 ابرس، ذیحسابحسابدار، حس قانون تجمیع عوارض

 31/10 8 حسابدار، حسابرس، ذیحساب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 32/10 12 حسابدار، حسابرس، ذیحساب محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

 33/10 8 حسابدار، حسابرس، ذیحساب (1و پیش بینی ) ریزیبرنامه، ریزیبودجهتلفیق 

 34/10 8 حسابدار، حسابرس، ذیحساب (2و پیش بینی شناور ) ریزیبودجه
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میزان  عنوان پست عنوان دوره آموزشی

ساعت 

 دوره

کد 

 دوره

 35/10 16 حسابدار، حسابرس، ذیحساب (3حسابداری مدیریت استراتژیک )

 36/10 8 ابرس، ذیحسابحسابدار، حس ریزیبودجهکاربرد اطالعات عملكردی در نظام 

 37/10 16 حسابدار، حسابرس، ذیحساب حسابداری پروژه

 38/10 12 حسابدار، حسابرس، ذیحساب عملیاتی ریزیبودجه

 39/10 12 حسابدار، حسابرس، ذیحساب کل کشور یسازمان بازرس نیبا قوان ییشناآ

 40/10 16 حسابدار، حسابرس، ذیحساب قانون مالیات بر ارزش افزوده

 41/10 8 حسابدار، حسابرس، ذیحساب تنظیم قراردادها

 42/10 16 حسابدار، حسابرس، ذیحساب مستقیم هایمالیاتقانون 
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 2/10کد دوره:  عنوان دوره: قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی

امالت دولتی و قوانین مربوط به منع اخذ پورسانت فراگیران در پایان دوره قادرند محدودیت کارکنان دولت در موارد شرکت در معهدف دوره: 

 را در معامالت دولتی بیان نمایند.

 قانون منع اخذ پورسانت در معامالت دولت -متن قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی آموزشی: هایسرفصل

 ساعت 4مدت زمان دوره: 

 

 

 3/10کد دوره:  ایسرمایه هایدارائیتملک  اعتباراتعنوان دوره: قانون برنامه و بودجه در خصوص 

 ای و انجام عملیات حسابداری مربوط را توضیح دهند.سرمایه هایدارائی فراگیران در پایان دوره قادرند حساب اعتباراتهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

و نظارت  ریزیبرنامههای صادره از سوی معاونت بخشنامه -پیمان شرایط عمومی -ی اجراییهادستگاهه بین تبادل موافقت نام -تعاریف و مفاهیم

 عمرانی هایفعالیتراهبردی رئیس جمهور در خصوص 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 

 

 4/10کد دوره:  عنوان دوره: قانون مدنی

 رند اقسام عقود معامالت، شرایط انجام معامله و الزامات مترتب بر آن را بیان نمایند.فراگیران در پایان دوره قادهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

اثر  -3شرایط اساسی برای صحت معامله  -2اقسام عقود و معامالت ) عقود الزم، خیاری و غیره(  -1بخش عقود و قراردادها در متن قانون مدنی 

الزامات حاصله در  -6الزامات حاصله در نتیجه شبه عقد  -5خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات  -4شخاص ثالث معامالت نسبت به متعاقدین و ا

بیع و ثمن، ضمان  -بیع )احكام بیع، طرفین معامله بیع( آثار بیع )مالكیت -8اقسام شرط و احكام شرط و سقوط تعهدات  -7نتیجه جرم یا شبه جرم 

 معارضه، اجاره، شرکت، ودیعه، قرض، وکالت، ضمان عقدی، حواله، صلح، رهن، وثیقه -9احكام، بیع شرط و احكام درک، تادیه ثمن(، خیارات و 

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 

و نحوه کار  هادستگاهفراگیران در پایان دوره قادرند جایگاه دیوان محاسبات در قوانین مالی و محاسباتی کشور و رابطه آن با سایر هدف دوره: 

 مستشاری دیوان محاسبات را توضیح دهند. هایآتهی

 سر فصلهای آموزشی:

 -مستشاری دیوان محاسبات هایهیآتنحوه کار  -ساختار تشكیالتی دیوان محاسبات -وظایف و اختیارات -هدف از تشكیل دیوان محاسبات کشوذ

 و سایر مقررات متفرقه و اصالحات قانون 39دستورالعمل تبصره ماده 

 ساعت 12ن دوره: مدت زما

 1/10کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدز آن

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 5/10کد دوره:  دولتی یهاشرکتعنوان دوره: قوانین مالی 

م مربوط، ساختار و نحوه پرداخت سود سهام، نحوه پرداخت دولتی، احكا یهاشرکتفراگیران در پایان دوره قادرند مبانی تشكیل هدف دوره: 
 مالیات و غیره را بیان نمایند.

 دولتی یهاشرکتساختار مالی  -دولتی یهاشرکتمبانی قانونی و نظری تشكیل آموزشی: هایسرفصل

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 

 

 6/10کد دوره:  عنوان دوره: حسابرسی دولتی

 قوانین و مقررات مالی و محاسبات کشور.. براساسبا مباحث نظری و عملی حسابرسی دولتی  کنندگانکتشرآشنایی هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

های کنترل -ویژگی نظارت و کنترل مطلوب -موازین و استانداردهای حسابرسی دولتی -حسابرسی دولتی یهاروشانواع  -نقش و اهداف حسابرسی

های داخلی، تعریف اهداف و کنترل -ها(، تخصیص اعتبارات تعهدات و هزینههای حسابرسی بر اموال )اعتباراتترلکن -حسابداری و حسابرسی

شواهد و مدارک و تكنیكهای حسابرسی  -بهینه کنتزلهای داخلی یهاروش -ارزیابی آن یهاروشهای داخلی و اصول کنترل -استقرار کنترل داخلی

 ه تهیه و تنظیم گزارش حسابرسی دولتینحو -دولتی

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 

 

 7/10کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با قانون محاسبات عمومی

 را توضیح دهند. فراگیران در پایان دوره قادرند تعاریف و مفاهیم نظری قانون محاسبات عمومیهدف دوره: 

 موزشی:آ هایسرفصل
 فصل اول: تعاریف

 فصل دوم: اجرای بودجه

 درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار -

 ها و سایر پرداختهاهزینه -

 معامالت دولتی -

 فصل سوم: نظارت مالی
 فصل چهارم: تنظیم حساب و تفریغ بودجه

 فصل پنجم: اموال دولتی
 فصل ششم: مقررات متفرقه

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 

 

 8/10کد دوره:  درآمدها و انواع آن: عنوان دوره

 خواهند بود انواع درآمدها و نحوه تمرکز آنها، منابع تأمین و تخصیص را توضیح دهند.فراگیران در پایان دوره قادرهدف دوره: 

آشنایی با سایر منابع اعتبار و نحوه  -خزانه هایحسابآشنایی با انواع درآمدها و نحوه تمرکز آنها در  -درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار آموزشی: هایسرفصل

تعریف  -معامالت دولتی -72ماده  5غیردولتی موضوع تبصره  چگونگی انجام حسابرسی و اسناد هزینه نهادها و مؤسسات عمومی -ها و سایر پرداختهاهزینه -تحقق آنها

 چگونگی فروش اموال از طریق مزایده -مناقصه چگونگی انجام معامالت دولتی از طریق -معامالت دولتی

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 9/10کد دوره:  ( و کاربرد آن در امور مالیMISاطالعاتی مدیریت ) یهاسیستمعنوان دوره: 

یشرفت امور در سازمان و تر بر نحوه پاطالعاتی مدیریت جهت اعمال کنترل و نظارت دقیق یهاسیستمبا  کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 

 اطالعاتی یهاسیستمکمک به مدیران جهت اتخاذ 

 -های مورد نیاز نرم افزارنوع سخت افزار و حافظه -اطالعاتی یهاسیستمای بر استفاده از کامپیوتر در طراحی مقدمه آموزشی: هایسرفصل

کامپیوتر  -طراحی سیستم مكانیزه مالی -رعت و دقت در تهیه گزارش مالیاستفاده از سیستم کدگذاری، انواع کدگذاری س -های اطالع رسانیشبكه

توسعه سیستم  -سیكل پردازش اطالعات -وظایف سیستم اطالعاتی مالی -هاچگونگی پردازش داده -گیریتصمیمنقش اطالعات در  -و سیستم مالی

 -نمودار نمایش سیستم -هاکاهش هزینه -اصالح سیستم کنترل داخلی -اصالح و کیفیت اطالعات مالی -ماهیت توسعه سیستم مالی -مالی در سازمان

 -اطالعاتی یهاسیستمها و کاربرد آن در های درآمد و هزینهچرخه -رسم فلوچارت نمودار سازمانی -طراحی فلوچارت -نمودارهای فلوچارتی

 -ارزیابی سیستم -اجرای سیستم -مفاهیم طراحی -ی سیستمطراح -تجزیه و تحلیل سیستم -اهداف سیستم -مفاهیم توسعه سیستم -توسعه سیستم

 اطالعاتی( هایبانکجایگزین کردن سیستم طراحی یک سیستم مالی با استفاده از نرم افزارها )صفحات گسترده+  -کنترلی یهاسیستمایجاد 

 ساعت 32مدت زمان دوره: 
 

 
 

 11/10کد دوره:  (1عنوان دوره: حسابرسی )

-و مدارک، استفاده از نحوه نمونه فراگیران در پایان دوره آموزشی با استانداردهای حسابرسی، ارزیابی کنترل داخلی، ماهیت اسنادهدف دوره: 

 شوند.کار حسابرس آشنا می ریزیبرنامهگیری آماری و نحوه 

آشنایی با انواع گزارشات )مالی  -انواع حسابرسان -ه حسابرسی در ایران، جایگاه حسابرسی در سازمانسیر تكامل حرف آموزشی: هایسرفصل

مالی و خطرات  هایصورتو فعالیتها(، آشنایی با دوره عمل حسابداری، عوامل محیطی مؤثر بر دوره عمل حسابداری، اشتباهات ممكن در تنظیم 

(، تشریح استانداردهای عمومی، گیریگزارش، اجرای عملیات، ه، استانداردهای حسابرسی )عمومیمالی حسابرسی نشد هایصورتناشی از قبول 

ها ها، پرسشنامهها، مدارک، برنامهکار حسابرسی، آشنایی با پرونده ریزیبرنامهضوابط و موازین حرفه حسابرسی، مسئولیتهای قانونی حسابرس، مراحل 

 گیریگزارشسابرسی، شواهد و مدارک مورد اسناد حسابرسی، نمونه گیری آماری و کاربرد آن در حسابرسی، استانداردهای ح هایکاربرگو انواع 

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 
 

 12/10کد دوره:  (2عنوان دوره: حسابرسی )

سیستم کنترل  -های داخلی را توضیح دهندمراحل مختلف سیستم کنترلرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند؛ از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 نمایند. داخلی )مالی( را با توجه به فرآیند آن بررسی، ثبت و ارزشیابی

سیستم( مختلف ثبت  یهاروشهای داخلی )درک و ثبت سیستم کنترل -های داخلیمراحل مختلف بررسی سیستم کنترل آموزشی: هایسرفصل

نحوه تنظیم برنامه و رسیدگی عملیات جهت بررسی میزان  -های داخلیپرسشنامه و کنترل -های داخلیسیستم کنترل ارزشیابی -و نحوه بایگانی آن

و مكانیزه مالی  های داخلیبررسی سیستم کنترل -های داخلیجمع بندی نقاط ضعف کنترل -های داخلی موجودصحت و تداوم اجرای کنترل

 )حسابرسی کامپیوتر( کار عملی: عملیات فوق برای یک سیستم نمونه )واقعی یا فرضی( انجام شود.

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 10/10د دوره: ک آنها در حسابداری صنعتی بندیطبقهعنوان دوره: هزینه و 

 بندی آنها را بیان نمایند.فراگیران در پایان دوره قادرند مفهوم هزینه، مشخصات و اطالعات مربوط به هزینه و طبقههدف دوره: 

 هابندی هزینهطبقه -اطالعات هزینه -کاربرد اطالعات مربوط به هزینه -مفهوم هزینه آموزشی: هایسرفصل

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

موزشیمشخصات دوره آ  
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 13/10کد دوره:  عنوان دوره: حسابرسی مالیاتی

یاتی با توجه به دامنه و حجم فعالیت و حدود مدارک در های شناخته شده حسابرسی مالآشنایی با مهارتها، استانداردها، اصول و رویه هدف دوره: 

 فرایند رسیدگی.

طریقه تعیین  -سایر قراردادها -و مؤسسات پیمانكاری هاشرکتحسابرسی مالیاتی  -حسابرسی مالیاتی -حسابرسی عمومی آموزشی: هایسرفصل

 -حسابرسی ترازنامه –ها( حسابرسی حساب سود و زیان )هزینه -ورتجلسات عملكردحسابرسی ص -درآمد مسئول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر

موجود بین استانداردهای  هایمغایرت -باشندسود درآمدهایی که مشمول مالیات نمی -خارجی و ثبت و نمایندگی آنها در ایران یهاشرکتحسابرسی 

 هازمانساحسابرسی مالیاتی  -حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی

 ساعت 34مدت زمان دوره: 

 
 

 14/10کد دوره:  عنوان دوره: مصاحبه در حسابرسی عملیاتی

در مورد  گیریتصمیمآشنایی با مصاحبه )اصول و مراحل آن( به منظور کسب اطالعات کلی درباره واحد مورد بررسی به منظور هدف دوره: 

 حسابرسی عملیاتی. هایهدف برای دستیابی به ریزیبرنامهپذیرش کار و انجام 

ای در خصوص مصاحبه به عنوان ابزار مهم گردآوری مقدمه -اطالعات در در حسابرسی عملیاتی آوریجمع یهاروش آموزشی: هایسرفصل

نجام ا یهاروش -روش مصاحبه یهامحدودیت -فوائد و مزایای مصاحبه -مصاحبه چیست؟ هدف از مصاحبه -اطالعات در حسابرسی عملیاتی

سئوال  یهاروش -فرآیند مصاحبه -انواع مصاحبه )مصاحبه فرد با فرد، مصاحبه گروهی چند نفر با چند نفر، مصاحبه چند نفر با یک نفر( -مصاحبه

 ثبت و ضبط -نحوه شروع مصاحبه -محیطی مصاحبه )شرایط مصاحبه کننده، شرایط مصاحبه شونده، محیط محاسبه( هایویژگی -کردن در مصاحبه

فرآیند مصاحبه در حسابرسی عملیاتی )اهمیت مصاحبه، شروع مصاحبه، روش سئوال  -نقش و جایگاه مصاحبه در حسابرسی عملیاتی -مصاحبه

 مصاحبه، اتمام مصاحبه و ثبت یادداشتها، تأیید صورتجلسه مصاحبه توسط مصاحبه شونده( بندیزمانکردن، 

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 
 

 15/10کد دوره:  صاحبه در حسابرسی عملیاتیعنوان دوره: م

 مستقیم و نحوه محاسبه آن و مقررات مربوط به تنظیم اظهارنامه مالیاتی را توضیح دهند. هایمالیاتفراگیران در پایان قادرند انواع هدف دوره: 

مالیات بر  -مالیات بر راس -مالیات بر درآمد -مستقیم هایمالیاتمروری بر اصالحیه قانون  -اشخاص مشمول مالیات آموزشی: هایسرفصل

مالیات بر درآمد  -مالیات بر درآمد مشاغل و تغییرات آن -مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی -مالیات بر درآمد حقوق و نحوه محاسبه آن -دارایی

 اظهارنامه مالیاتی -هامعافیت -الیاتیجرائم و تشویقات م -مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها -امالک و نحوه محاسبه آن

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 

 

 16/10کد دوره:  عنوان دوره: قانون تجارت

، انواع اسناد و اوراق تجاری و جایگاه هاشرکت، حخاالت انحالل، ورشكستگی و تصفیه هاشرکتفراگیران در پایان دوره قادرند انواع هدف دوره: 

 سهامی و غیر سهامی را توضیح دهند. یهاشرکتمدیران و بازرسان در 

شرکت با مسئولیت  -شرکت سهامی عام و خاص -شرکت تضامنی -هاشرکتانواع  -مبحث اشخاص حقیقی و حقوقی آموزشی: هایسرفصل

ل کاری و حق العم -داللی -هاشرکتورشكستگی و تصفیه  -انحالل -تعاونی یهاشرکت -مختلط یهاشرکت -نسبی یهاشرکت -محدود

 -عادی -سهامی )مؤسس یهاشرکتانواع مجامع در  -قرض و سهام( -اوراق -برات -سفته -اسناد و اوراق تجاری )چک -قراردادهای حمل و نقل

 سهامی و غیرسهامی یهاشرکتفوق العاده( مدیران و بازرسان در 

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 17/10دوره:  کد عنوان دوره: مراحل تهیه و تنظیم بودجه

 فراگیران در پایان دوره قادر خواهند بود انواع درآمدها و نحوه تمرکز آنها، منابع تأمین و تخصیص را بیان نمایند.هدف دوره: 

 نظارت بر اجرای بودجه -اجرای بودجه -تصویب بودجه -تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه -آشنایی با بخشنامه بودجهآموزشی: هایسرفصل

 ساعت 8زمان دوره:  مدت

 

 

 18/10کد دوره:  عنوان دوره: اصول حسابداری

مالی و چگونگی تهیه  هایفعالیتفراگیران در پایان دوره قادر مفاهیم و تعاریف کلی اصول حسابداری، کاربرد و چگونگی ثبت هدف دوره: 

 مالی و بستن حسابها را توضیح دهند. هایصورت

اصالح  -حسابداری خرید و فروش کاال -مالی در دفاتر هایفعالیتچگونگی ثبت  -اصول حسابداری -و تعاریفکلیات  آموزشی: هایسرفصل

تهیه صورت  -مباحث وجوه نقد، تنخواه گردان -مالی و بستن حساب هایصورتتهیه  -کاربرگ و نحوه تنظیم آن -حسابها در پایان دوره مالی

 هاثابت و استهالک هایدارائی -گردش وجود نقد -صورت سود و زیان -ترازنامهمالی:  هایصورتتهیه  -بانكی هایمغایرت

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 

 

 19/10کد دوره:  یابی سفارش کار در حسابداری صنعتیعنوان دوره: آشنایی با هزینه

 را بیان نمایند. یابیهزینهفراگیران در پایان دوره قادرند روش هدف دوره: 

 سفارشی یابیهزینهروش  -تاریخی با استاندارد یابیهزینه یهاسیستم آموزشی: یهاسرفصل

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 

 

 20/10کد دوره:  ای در حسابداری صنعتیهایی مرحلهعنوان دوره: آشنایی با هزینه

 حسابداری مربوط و چگونگی تهیه گزارش هزینه تولید را بیان نمایند. یهاروش، یابیهزینه هایویژگیو  هاروشفراگیران در پایان دوره قادرند هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

های مواد دستمزد و سربار حسابداری هزینه یهاروش -جریان گردش محصول -از طریق دوایر یابیهزینه -ایمرحله یابیهزینه هایویژگیو  هاروش

 گزارش هزینه تولید -کارخانه

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 

 

 21/10کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با نقطه سر به سر در حسابداری صنعتی

 واقعی و استاندارد را بیان نمایند. یابیهزینهفراگیران در پایان دوره قادرند نقطه سر به سر و مشخصات هدف دوره: 

 ندارداستا یابیهزینه -واقعی یابیهزینه -نقطه سر به سر آموزشی: هایسرفصل

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 
 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 22/10کد دوره:  هزینه عنوان دوره: حسابداری دولتی اعتبارات

 هدف دوره: 

 مستقل درآمد اختصاصی را انجام دهند. هایحسابو  فراگیران در پایان دوره قادرند کلیه عملیات حسابداری مستقل عمومی

 آموزشی: هایسرفصل

مفاهیم وجوه مستقل، حساب مستقل و گروه حساب مستقل  -متداول حسابداری دولتی یهاروش -موازین و استانداردهای حسابداری دولتی -کلیات

و  گروه حساب مستقل وجوه بازنشستگان و وظیفه بگیران ثبت عملیات درآمدهای عمومی -گروه حساب مستقل دریافتها و پرداختها -ایبودجه

 آشنایی با فرمها، دفاتر و گزارشات -اوراق بهادار -هزینه حساب مستقل سایر منابع اعتبارات -های سازمانیاختصاصی و خانه

 ساعت12مدت زمان دوره: 

 

 

 23/10 کد دوره: ایسرمایه هایدارائیتملک  عنوان دوره: حسابداری دولتی اعتبارات

 هدف دوره:

 مستقل را انجام دهند. هایحسابفراگیران در پایان دوره قادرند عملیات حسابداری  

 آموزشی: هایسرفصل

 حساب مستقل سایر منابع -آشنایی با فرمها، دفاتر و گزارشات -ایسرمایه هایدارائیتملک  حساب مستقل اعتبارات -حساب مستقل وجوه سپرده

 ای سرمایه هایدارائیاعتبارات تملک 

 ساعت12مدت زمان دوره: 

 

 

 24/10کد دوره:  عنوان دوره: قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

 هدف دوره: 

تی و ی دولهادستگاهفراگیران در پایان دوره قادرند مفاهیم و تعاریف کلی، مشخصات مربوط، طرز انتشار و بازپرداخت و باز خرید و تعهدات 

 خصوصی انواع اوراق مشارکت را توضیح دهند.

 آموزشی: هایسرفصل

 متن قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

  

 

 25/10کد دوره:  عنوان دوره: قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

 هدف دوره: 

 شخصات و میزان، نحوه بازپرداخت و بازخرید و ... انواع اوراق قرضه و خزانه را بیان نمایند.فراگیران در پایان دوره قادرند تعاریف و مفاهیم کلی م

  آموزشی: هایسرفصل

 آئین نامه اجرایی قانون اسناد خزانه و اوراق قرضه -متن قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 

 

 

 مشخصات دوره آموزشی

ره آموزشیمشخصات دو  

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 26/10کد دوره:  عنوان دوره: حسابداری دولتی

 فراگیران در پایان دوره آموزشی قادرند:هدف دوره: 

دولتی بر مبنای آن را تشریح  یهاسازماندولتی و قوانین و مقررات ناظر بر آن و همچنین سیستم کنترل مالی  یهاسازمانسیستم حسابداری  -

 طرز تنظیم حسابها و تهیه گزارشهای نهایی را توضیح دهند. دولتی را بررسی نمایند. نحوه و یهاسازماننمایند. عملیات حسابداری در 

 آموزشی: هایسرفصل

و اختصاصی، دفاتر و اسناد حسابداری )دفتر  عمومی هایحسابدولتی،  هایحساباصول کلی حسابداری دولتی، خصوصیات حسابداری دولتی، 

ای، ارتباط بودجه و حسابداری، حسابداری درآمدهای پیش بینی شده، درآمدهای تحقق یافته(، بودجه هایحسابل(، ، دفتر اموادرآمد، دفتر اعتبارات

قابل وصول، اصالح حساب درآمدهائی که تعیین و مشخص گردیده و از مؤدیان مطالبه شده، اقالم  هایمالیاتمورد استفاده برای ثبت  هایحساب

حسابداری ذیحسابها، ماهیت  هایفعالیتها و اقالم پرداختی صندوق، بستن حسابها، درآمدها(، حسابداری هزینهدریافتی صندوق )وصول انواع 

ها و عملیات حسابداری آن، تهیه اختصاصی، حساب حقوق بازنشستگان و موظفین، انواع سپرده هایحسابهای عمومی، طرز تنظیم درآمدها و هزینه

 تهیه گزارشهای نهائی در پایان سال مالی -بها در پایان سال مالیانواع گزارشها، نحوه بستن حسا

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 

 

 27/10کد دوره:  اسنادی عنوان دوره: مقررات اعتبارات

ه مربوط، موضوعات گشایش اعتبار و ورود کاال به و آئین نام قانون محاسبات عمومی 62ماده  براساسفراگیران در پایان دوره قادرند هدف دوره: 

 کشور را بیان نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل

اسنادی )مواد مطروح موضوعات  و آئین نامه مربوط به آن و کلیه اسناد و مدارک و اصطالحات مربوط به اعتبارات قانون محاسبات عمومی 62ماده 

 ر و ورود کاال به کشور(گشایش اعتبا

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 

 

 28/10کد دوره:  هادانشگاهعنوان دوره: آئین نامه مالی و معامالتی 

 را بیان نمایند. و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاهفراگیران در پایان دوره قادرند کاربرد مفاهیم و اصطالحات مالی و معامالتی در ارتباط با هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 -و مؤسسات آموزش عالی پزشكی هادانشگاهآئین نامه مالی و معامالتی  -غیر پزشكی و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاهآئین نامه مالی و معامالتی 

آئین نامه مالی و معامالتی  83بررسی تحلیلی ماده  -و مؤسسات آموزش عالی غیر پزشكی هاهدانشگاآئین نامه مالی و معامالتی  50بررسی تحلیلی ماده 

 و مؤسسات آموزش عالی پزشكی. هادانشگاه

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 

 

 29/10کد دوره:  عنوان دوره: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

 صول برخی از درآمدهای دولت و کاربرد آن را بیان نمایند.فراگیران در پایان دوره قادرند قانون وهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 متن قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با توجه به اصالحات به عمل آمده.

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 30/10کد دوره:  عنوان دوره: قانون تجمیع عوارض

 انواع عوارض و تجمیع آن و چگونگی اقدام در این ارتباط را توضیح دهند.فراگیران در پایان دوره قادرند هدف دوره: 

 متن قانون تجمیع عوارض و آئین نامه اجرایی آموزشی: هایسرفصل

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 
 

 31/10کد دوره:  عنوان دوره: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 نماید.های ویژه را بیان میو حقوق و دستمزد در مقررات خاص برای دستگاه بندیطبقهاگیران در پایان دوره قادرند مفاهیم کلی و نظام فرهدف دوره: 

 مواد آن های مصوب هیأت وزیران درخصوص برخی ازآئین نامه -متن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آموزشی: هایسرفصل

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 
 

 32/10کد دوره:  عنوان دوره: محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

یابی بر مبنای فعالیت قیمت در پایان دوره بتوانند در حوزه حسابداری مدیریت از طریق تكنیک هزینه کنندگانشرکترود انتظار میهدف دوره: 

با ارزش افزوده و بدون  هایفعالیتی خود را محاسبه نموده و از طریق روش مدیریت بر مبنای فعالیت و شناسایی تمام شده خدمات دستگاه اجرای

 ها اقدام نمایند.ارزش افزوده نسبت به ارتقای کارآیی و مدیریت بهینه هزینه

 آموزشی: هایسرفصل
 مفاهیم و تعاریف .10

 یابیهزینه یهاروشمعرفی  .11

 ی و مدیریت بر مبنای فعالیتیاباصول و مبانی هزینه .12

 یابیهای سنتی هزینهبر مبنای فعالیت و شیوه یابیهزینهتفاوت روش  .13

 یابی بر مبنای فعالیتطراحی و پیاده سازی روش هزینه .14

 هااستفاده از اطالعات قیمت تمام شده بر مدیریت بهینه هزینه .15

 بكارگیری روش مدیریت بر مبنای فعالیت .16

 دیریت بر مبنای فعالیت در مدیریت عملكردو م یابیهزینهکاربرد  .17

 اتوماسیون محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده .18

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 

 

 33/10کد دوره:  (1ریزی و پیش بینی )ریزی، برنامهعنوان دوره: تلفیق بودجه

راهبردی  ریزیبرنامهت بندی اهداف و راهبردها و تلفیق فرآیند های راهبردی و اولویآشنا ساختن کارکنان با نحوه تهیه و تنظیم برنامههدف دوره: 

 و پیش بینی ریزیبودجه

 آموزشی: هایسرفصل
 راهبردی ریزیبرنامهاصول و مبانی  .8

 راهبردی ریزیبرنامهفرآیند  .9

 های راهبردیتهیه و تدوین برنامه .10

 ریزیبودجهنوین  یهاروش .11

 پیش بینی شناور یهاروش .12

 و پیش بینی ریزیبرنامه ریزی،تلفیق بودجه .13

 تهیه و تدوین مدل جامع مدیریت عملكرد سازمانی .14

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 34/10کد دوره:  (2و پیش بینی شناور ) ریزیبودجهعنوان دوره: 

پیش بینی و پیش  یهاروششناخت  و ریزیبودجهنوین  یهاروشسنتی و حرکت به سمت  ریزیبودجهآشنایی با چگونگی گذر از هدف دوره: 

 حسابداری مدیریت یهاروشنوین پیش بینی و همچنین شناخت ابزارها و  یهاروشبینی شناور به عنوان 

 آموزشی: هایسرفصل

 سنتی به پیش بینی شناور ریزیبودجهضرورت تغییر نظام  .14

 هاسازمانبررسی نقش بودجه در  .15

 ریزیبودجهسنتی  یهاروشنوین برای گذر از  مدیریتی یهاروشابزارها و  .16

 ریزیبودجهحرکت به سمت اجرای فراسوی  .17

 و ارزیابی عملكرد گذاریهدفنوین  یهاروش .18

 بررسی عوامل اثرگذار در بهبود پیش بینی .19

 پیش بینی یهاروشبررسی  .20

 اهسازمانهای زمانی فعالیت در های زمانی پیش بینی شناور با دورهتطبیق دوره .21

 آماده سازی و طراحی روش پیش بینی شناور یهاروش .22

 ( و فرآیند پیش بینی شناورABBبر مبنای فعالیت ) ریزیبودجهبرقراری پیوند بین  .23

 راهبردی ریزیبرنامهبرقراری پیوند بین پیش بینی شناور و  .24

 مدیریت و کنترل اجرای روش پیش بینی شناور .25

 رش دهی مالیبرقراری پیوند بین پیش بینی شناور و گزا .26

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 

 
 35/10کد دوره:  (۳عنوان دوره: حسابداری مدیریت استراتژیک )

فراگیران در پایان دوره آموزشی قادرند، ضمن آشنایی با نقش حسابداری مدیریت در مدیریت عملكرد سازمانی و همچنین هدف دوره: 

های راهبردی، هزینه و بودجه های تلفیق برنامهحسابداری مدیریت به چالش یهاروشاز ابزارها و  امروزی با استفاده یهاسازماندر  ریزیبودجه

 بپردازند.

 آموزشی: هایسرفصل

 امروزی یهاسازماننقش بودجه در  .11

 نوین ریزیبودجهپشتیبانی کننده از  نوین مدیریتی یهاروشابزارها و  .12

 ریزی و پیش بینیریزی، برنامهتلفیق بودجه .13

 پیش بینی شناور .14

 یابی و مدیریت بر مبنای فعالیتطراحی و استقرار روش هزینه .15

 و برنامه راهبردی ایجاد پیوند میان گزارشات مدیریتی .16

 اثربخش استفاده از ابزار حسابداری مدیریت برای گزارشات مدیریتی .17

 های حسابداری مالی و حسابداری مدیریتایجاد توازن میان استاندارد .18

 استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت برای مدیریت مالی بهینه .19

 نقش حسابداری مدیریت در ارتقای عملكرد سازمانی .20

 

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 
 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 36/10کد دوره:  ریزیبودجهعنوان دوره: کاربرد اطالعات عملكردی در نظام 

 هدف دوره: 

های ای و نیز بررسی چالشبودجه یی با نحوه تولید و نمایش اطالعات عملكردی مربوط به نتایج به صورت ساختاریافته و اتصال آن به اعتباراتآشنا

  عملیاتی در تولید و ارائه اطالعات گذشته، حال و آینده. ریزیبودجهاطالعاتی 

 آموزشی: هایسرفصل

 عات عملكردیتاریخچه تولید اطال -11

 تغییر ساختار بودجه به سمت رویكرد مبتنی بر عملكرد -12

 ی اجراییهادستگاهای میان دستگاه متولی بودجه و سایر نحوه مذاکرات بودجه -13

 سازمانی انگیزشی در بهبود کارآیی و اثربخشی هاینظام -14

 وابسته یهاسازمانی اجرایی و هاگاهدستای میان اطالعات عملكردی مورد نیاز برای مذاکرات بودجه -15

 های استفاده از اطالعات عملكرد در فرآیند عملكردیمزایا و چالش -16

 مبتنی بر اطالعات عملكردی ریزیبودجه هاینظامطراحی  -17

 مبتنی بر اطالعات عملكردی ریزیبودجهپیاده سازی نظام  -18

 ریزیبودجه هاینظامنهادینه سازی استفاده از اطالعات عملكردی در  -19

 تجارب سایر کشورها -20

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 

 

 37/10کد دوره:  نوان دوره: حسابداری پروژه

 هدف دوره: 

های کلیدی آن تصویری روشن و حسابداری پروژه و شناسایی حوزه یهاروشفراگیران در پایان دوره آموزشی قادر خواهند بود تا ضمن آشنایی با 

ها را ترسیم نموده و از آن طریق به ارزیابی عملكرد مالی پروژه و در پایان به تحلیل سودآوری و انحراف عملكرد پروژه های پروژهجامع از هزینه

 بپردازند.

 آموزشی: هایسرفصل

 مفاهیم و تعاریف حسابداری پروژه .11

 حسابداری پروژه یهاروشها و تكنیک .12

 عوامل محیطی موثر بر حسابداری پروژه .13

 های پروژهمالی تز هزینهتهیه تصویر جامع  .14

 پروژه ریزیبودجه .15

 تحلیل میزان انحراف عملكرد از پیش بینی در پروژه .16

 تحلیل سودآوری پروژه .17

 تلفیق حسابداری پروژه و حسابداری مالی .18

 کاربرد حسابداری پروژه در تصمیمات مدیریتی .19

 آینده حسابداری پروژه در محیط بین المللی .20

 ساعت 16: مدت زمان دوره

 
 
 

 

 

ت دوره آموزشیمشخصا  
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 38/10کد دوره:  ریزی عملیاتیعنوان دوره: بودجه

بر مبنای عملكرد در سازمان و دستگاه اجرایی،  ریزیبودجه، الزامات استقرار ریزیبودجهبا سیر تحول نظام  کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 

 یتبر مبنای فعال یابیهزینههای مربوط به بودجه و فرآیندهای چالش

 آموزشی: هایسرفصل
 در دنیا و ایران ریزیبودجهسیر تحول نظام  -11

 عملیاتی ریزیبودجهدر نظام  ریزیبرنامهنظام  -12

 عملیاتی ریزیبودجهدر نظام  یابیهزینهها و نظام تحلیل هزینه -13

 ریزی عملیاتیمدیریت عملكرد در نظام بودجه -14

 اتیریزی از شكل سنتی به عملیمدیریت تغییر نظام بودجه -15

 ریزی عملیاتینظام پاسخگویی در نظام بودجه -16

 عملیاتی ریزیبودجهنظام انگیزشی و اختیارات مدیران در نظام  -17

 عملیاتی  ریزیبودجهاتوماسیون  -18

 عملیاتی در ایران ریزیبودجهروند حال و آینده  -19

 عملیاتی در ایران ریزیبودجهتشریح مدل جامع نظام  -20

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 

 

 39/10کد دوره:  نوان دوره: آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشورع

 شوند.آشنا می هادستگاهفراگیران در پایان با سازمان بازرسی کل کشور و جایگاه آن در قوانین مالی و محاسباتی کشور و همچنین ارتباط آن با سایر هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 قانون تشكیل سازمان -

 نظارت و بازرسی عالیشورایالعمل تشكیل دستور -

 آئین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان -

 آئین بازرسی سازمان -

 دیگر قوانین جاری مرتبط -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 

 
 

 

 40/10کد دوره:  عنوان دوره: قانون مالیات بر ارزش افزوده

 شوند.پایان دوره آموزشی با مفاهیم و قوانین و مقررات حاکم بر مالیات بر ارزش افزوده و نحوه حسابداری آن آشنا می فراگیران درهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 بررسی کلیات و تعاریف قانون مالیات بر ارزش افزوده -

 سابقه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهان -

 ارزش افزوده در ایران و نحوه و زمان اجرای آنسابقه قانون مالیات بر  -

 تشریح و تفسیر مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده -

 نحوه محاسبه و مآخذ و نرخ مالیات بر ارزش افزوده -

 مالیاتی بر ارزش افزوده هایمعافیتتشریح  -

 تشریح وظایف و تكالیف مودیان -

 فرآیند رسیدگی مالیاتی -

 دهحسابداری مالیات بر ارزش افزو -
 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 41/10کد دوره:  عنوان دوره: تنظیم قراردادها

رود پس از پایان دوره بتوانند؛ انواع قراردادهای اداری و حسابداری را با توجه به شرایط و متون آنها تهیه و از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 تنظیم نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل

 و تعاریف کلی قراردادها و آشنایی با قرارداد از نظر حقوقی و عرفیشناخت مفاهیم  -

 ضوابط الزم الرعایه در تنظیم قراردادها -

 قرارداد در قانون مدنی -

 شرایط اساسی برای صحت قراردادها -

 طرفین قرارداد -

 قراردادهای خرید، حمل و نقل، پیمان مدیریت و غیره -

 اقیه و اصالحیهنحوه عقد و مبادله قرارداد، نحوه صدور الح -

 شرایط اساسی برای صحت قراردادها -

 شكل اسناد و مدارک قرارداد به انضمام نمونه قرارداد -

 مبلغ، مدت و موضوع قرارداد -

 بیمه و ضمانت در قرارداد -

 حوادث قهری و غیر مترقبه در قراردادها -

 آثار قراردادها -

 انحالل قراردادها -

 ارائه چند نمونه قرارداد )عملی( -

 ساعت 8دوره: مدت زمان 

 

 

 42/10کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور

، جرائم و معافیتها، تشخیص و وصول درآمد و روش هاشرکتفراگیران در پایان دوره قادرند: قوانین مالیات بر حقوق، اجاره، تكلیفی، هدف دوره: 

 حسابداری مورد عمل را توضیح دهند.

 آموزشی: ایهسرفصل

وظایف قانونی و مسئولیت  -مستقیم هایمالیاتطرز تشخیص و محاسبه  -مستقیم )به اختصار( هایمالیاتتعریف مالیات، تاریخچه، انواع مالیات و منابع 

داری دفاتر و صاحبان مشاغل مكلف به نگاه هاشرکتموارد تشخیص علی الراس درخصوص  -اشخاص حقیقی و حقوقی مكلف به پرداخت مالیات

نحوه تنظیم اظهارنامه  -مالیاتی و نحوه استفاده از آن( هایمعافیتمالیاتی )انواع  هایمعافیت -های قابل قبول و استهالکاتمقررات هزینه -قانونی

مه مالیاتی در موعد مقرر )جرائم آثار قانونی عدم تسلیم اظهارنا -مالیاتی هایمعافیتمالی و مواعد قانونی تسلیم آنها با رعایت  هایصورتمالیاتی و 

نحوه استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای تشخیص  -موارد و نكات مهم آئین نامه نگهداری دفاتر قانونی و موارد رد دفاتر قانونی -و محرومیتها(

نحوه  -ب حل اختالف بعد از تشخیص مالیاتترتی -جلوگیری از اختالفات قبل از تشخیص مالیات هایراه -عوامل بروز اختالفات مالیاتی -مالیات

 حل اختالف مالیاتی )شرح مراجع حل اختالف و اختیارات آنها و شرح حقوق قانونی مودیان در مراجع مذکور(

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 

  

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 رشته شغلی مدیر اداری و مالی های آموزشیدوره
 «21کد »

 کارکنان دولت ام آموزشج نظ/1/2موضوع بند 
 76582/180۳های ابالغ شده بخشنامه شماره های بازنگری شده که جایگزین دورهدوره»

 «گردد.می 05/06/1۳86مورخ 
 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

 معاون راهبردی منابع انسانی 
 «و رشته شغلی مدیر اداری و مالی های آموزشیرست دورهفه»

کد  میزان ساعت دوره عنوان پست عنوان دوره آموزشی

 دوره

 1/21 12 کلیه پستها سیستم دبیرخانه و بایگانی مكانیزه )اتوماسیون اداری(

 2/21 30 کلیه پستها کاربرد آمار در امور اداری

 3/21 12 کلیه پستها ررات اداری و استخدامیقوانین و مق

 4/21 12 کلیه پستها عملیاتی ریزیبودجه

 5/21 6 کلیه پستها مدیریت جلسات اداری

 6/21 12 کلیه پستها امور نقلیه

 7/21 12 کلیه پستها گزارش نویسی در امور اداری

 8/21 8 کلیه پستها کنانکار عملكرد ارزشیابی

 9/21 8 کلیه پستها رفاه کارکنان و شرایط فیزیكی محیط کار

 10/21 16 کلیه پستها مستقیم هایمالیاتقانون 

 11/21 20 کلیه پستها اصول و مفاهیم سازماندهی

 12/12 12 کلیه پستها ارتباطات سازمانی

 13/12 24 اکلیه پسته نیروی انسانی ریزیبرنامهاصول و مبانی 

 14/12 12 کلیه پستها آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

 15/12 8 کلیه پستها تنظیم قراردادها

 16/21 20 کلیه پستها مدیریت منابع انسانی )اداره امور کارکنان(

 17/21 32 کلیه پستها ( و کاربرد آن در امور مالیMISاطالعاتی مدیریت ) یهاسیستم

 18/21 6 تهاکلیه پس نظارت مالی

 19/21 20 کلیه پستها آشنایی با قانون محاسبات عمومی

 20/21 20 کلیه پستها ادارینظامنظارت و کنترل در 

 21/21 12 کلیه پستها در امور اداری گیریتصمیمنظام 

 22/21 16 کلیه پستها حسابداری پروژه

 23/21 12 ستهاکلیه پ محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

 24/21 8 کلیه پستها (1و پیش بینی ) ریزیبرنامه، ریزیبودجهتلفیق 

 25/21 8 کلیه پستها (2و پیش بینی شناور ) ریزیبودجه

 26/21 16 کلیه پستها (3حسابداری مدیریت استراتژیک )

 27/21 8 کلیه پستها ریزیبودجهکاربرد اطالعات عملكردی در نظام 

 28/21 12 کلیه پستها آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن

 29/21 12 کلیه پستها آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور

 30/21 16 کلیه پستها قانون مالیات بر ارزش افزوده
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 1/21: کد دوره عنوان دوره: سیستم دبیرخانه و بایگانی مكانیزه )اتوماسیون اداری(

 های اداری استفاده نمایند.رود پس از پایان دوره بتوانند؛ از سیستم اتوماسیون اداری جهت مكاتبات و گردش نامهاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

با اصول کار سیستم اتوماسیون اداری: )ثبت  آشنایی -امكانات و نرم افزارهای دبیرخانه و بایگانی -کاربرد سیستم اتوماسیون اداری -تعریف سیستم

های وارده و صادره، گردش مكاتبات بصورت مكانیزه، پیگیری مكاتبات و تهیه گزارشات برای کنترل، عملیات دبیرخانه، اطالعات کلیدی نامه

نیزه، بازرسی فنی و پیگیری حمل کاال و دسترسی به سوابق مكاتبات بصورت مكانیزه، ردیابی و پیگیری و کنترل مكاتبات و دستورات بصورت مكا

 غیره(

 بحث آزاد در مورد مشكالت سیستم -

 کار عملی -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 2/21کد دوره:  عنوان دوره: کاربرد آمار در امور اداری

 رود پس از پایان دوره بتوانند؛ از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 آماری استفاده نمایند. یهاروشنیروی انسانی از  ریزیبرنامهو کاربرد هریک را توضیح دهند و در  آماری هامقیاسانواع نمودارها و 

 آموزشی: هایسرفصل

ها، گرد کردن اعداد، نمودارها: )انواع و آماری: )تنظیم و جدول بندی داده هایتعریف علم آمار و مشخصات آمار توصیفی و کاربردهای آن، داده

های هر یک، شاخص هایویژگیای و نسبتی( و ای، رتبهتوزیع فراوانی، زیگما و کاربرد هر یک، مقیاس و انواع آن: )اسمی، فاصله کاربرد هر یک(،

-های پراکندگی، دامنه تغییرات، میانگین تغییرات، واریانس، انحراف معیار استاندارد و شیوه تفسیر آنهاگرایش مرکزی: )میانگین، نما، میانه(، شاخص

برآورد نیروی  یهاروشنیروی انسانی، عرضه و تقاضای نیروی انسانی، آمار پرسنلی،  ریزیبرنامهکاربرد آمار در  -مبستگی، همبستگی گشتاوریه

ه کارکنان، های مختلف امور اداری، انواع نرم افزارهای آماری مربوط بانسانی و منابع اطالعاتی آن، تهیه و تنظیم گزارشات آماری مورد نیاز در زمینه

 آمار کارکنان آوریجمعو وسایل  هاروشو تجزیه و تحلیل آمار کارکنان،  بندیطبقه یهاروش

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 3/21کد دوره:  عنوان دوره: قوانین و مقررات اداری و استخدامی

ها  و همچنین با قوانین و مقررات ت مربوط به آن، انواع مرخصیها و مقررافراگیران در پایان دوره با مفاهیم استخدام و آیین نامههدف دوره: 
 شوند.مربوط به ایثارگران آشنا می

 آموزشی: هایسرفصل

 تعاریف و مفاهیم )استخدام، انتصاب، مأموریت، انتقال، ابالغ و غیره( -

 آشنایی با انواع استخدام و مقررات مرتبط با آن -

 دولتی یهاشرکتمقررات استخدام  -

 های مرتبط با آنمرخصی و آیین نامه انواع -

 شرایط احراز انتصاب، ضوابط انتقال -

 های اجرائی(ها و آیین نامهایثارگران )قوانین، بخشنامه -

 آشنایی با قوانین و مقررات استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 4/21کد دوره:  عملیاتی ریزیبودجهعنوان دوره: 

بر مبنای عملكرد در سازمان و دستگاه اجرایی،  ریزیبودجه، الزامات استقرار ریزیبودجهبا سیر تحول نظام  کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 

 یابی بر مبنای فعالیتهای مربوط به بودجه و فرآیندهای هزینهچالش

 آموزشی: هایسرفصل

 در دنیا و ایران ریزیهبودجسر تحول نظام  .11

 عملیاتی ریزیبودجهدر نظام  ریزیبرنامهنظام  .12

 عملیاتی ریزیبودجهیابی در نظام ها و هزینهنظام تحلیل هزینه .13

 عملیاتی ریزیبودجهمدیریت عملكرد در نظام  .14

 از شكل سنتی به عملیاتی ریزیبودجهمدیریت تغییر نظام  .15

 یاتیعمل ریزیبودجهنظام پاسخگوئی در نظام  .16

 عملیاتی ریزیبودجهنظام انگیزشی و اختیارات مدیران در نظام  .17

 عملیاتی ریزیبودجهاتوماسیون  .18

 عملیاتی در ایران ریزیبودجهروند حال و آینده  .19

 عملیاتی در ایران ریزیبودجهتشریح مدل جامع نظام  .20

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 5/21کد دوره:  عنوان دوره: مدیریت جلسات اداری

جلسات را بیان نمایند. جلسه را برگزار و  ریزیبرنامهرود پس از پایان دوره بتوانند: ساختار کلی جلسات و نحوه از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 مدیریت نماید.

 آموزشی: هایسرفصل

 مقدمه -

 ، جلسه ارزیابی و اهداف هر یک(، جلسه گزارش گیری و اطالع رسانیگیریتصمیمانوع جلسه )جلسه حل مسئله، جلسه  -

 ساختار کلی جلسات -

 عوامل مؤثر در تشكیل جلسات -

 راهبر و مجری جلسه هایویژگی -

 ریزی جلساتنحوه برنامه -

 نحوه اداره جلسات -

 در جلسات گیریتصمیمچگونگی  -

 موانع و مشكالت جلسه -

 عوامل مؤثر در اثر بخشی جلسات -

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 620

 

 
 

 

 

 

 

 6/21کد دوره:  عنوان دوره: امور نقلیه

بر واحد امور نقلیه را  ریزیبرنامهشوند و نحوه مرتبط با نقلیه آشنا می هایدستورالعملها و فراگیران در پایان دوره آموزشی با بخشنامههدف دوره: 
 گیرند.فرا می

 آموزشی: هایسرفصل
 و نقلیه در سازمان جایگاه واحد خدمات عمومی -

 نیروهای مورد نیاز واحد نقلیه -

 مرتبط با امور نقلیه هایدستورالعملها و بخشنامه -

 نحوه گردش اطالعات در واحد امور نقلیه -

 و نقلیه مورد استفاده در واحد خدمات عمومی هایفرم -

 فرآیند دریافت نیازهای واحدها -

 دسته بندی نیازها -

 فرآیند تهیه و تدوین برنامه استقرار و توزیع خودروها -

 اصول تهیه برنامه استفاده از خودروها -

 نحوه تشكیل پرونده خودروها -

 هاو سیستم کدینگ پرونده بندیطبقهاصول  -

 های سازمانی در زمینه بیمه خودروهادستورالعلها و بخشنامه -

 های مربوطهانواع بیمه خودرو و تعرفه -

 مقررات ایمنی و حفاظتی مربوط به حوزه مسئولیت -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 7/21کد دوره:  عنوان دوره: گزارش نویسی در امور اداری

 تهیه و تدوین گزارشهای اداری یهاروشآشنا ساختن فراگیران با اصول و هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

های مختلف شكل -انواع گزارش از دیدگاه محتوی -انواع گزارش از دیدگاه کاربرد -ربرد گزارشکا -تعاریف و اصطالحات گزارش نویسی

مراحل تنظیم گزارش: )گردآوری اطالعات، تنظیم اطالعات، تجزیه و تحلیل، نوشتن گزارش، کنترل  -ارکان گزارش و کارآیی هر کدام -گزارش

طراحی گزارش: )گزارش اداری، اجتماعی -نشانه گذاری و اهمیت آن در نگارش -نگارش شیوه -نتیجه گیری در گزارش -پیش نویس، تكمیل نهایی

 یک گزارش خوب هایویژگی -اصول گزارش نویسی-گردآوری اطالعات در گزارش نویسی یهاروش -و فنی(

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 8/21کد دوره:  کارکنان عملكرد عنوان دوره: ارزشیابی

 هایویژگیکارکنان را  توضیح دهند. معیارها و  رود پس از پایان دوره بتوانند؛ اصول و مبانی علمی ارزشیابیاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 رند. کاربرد نتایج ارزشیابی را توضیح دهند.ارزشیابی را فراگی هایفرمنظام ارزشیابی کارکنان دولت را تشریح نمایند. نحوه تكمیل 

 آموزشی: هایسرفصل

ارزشیابی  یهاروش -اصول و مبانی علمی ارزشیابی کارکنان -تعریف ارزشیابی و ارزشیابی شایستگی کارکنان -کارکنان معنا و مفهوم ارزشیابی

 -نظام ارزشیابی هایویژگی -مبانی علمی و قانونی طراحی نظام ارزشیابی -کنان دولتطرح ارزشیابی کار -مالکها و معیارهای ارزشیابی -پرسنل

کاربرد نتایج  -ارزشیابی هایفرم -خطاهای رایج در ارزشیابی -ارزشیابی کارکنان یهاروش -منابع ارزشیابی کارکنان -معیارهای نظام ارزشیابی

 قوانین جاری مرتبطدیگر  -چگونگی رسیدگی به شكایات ارزشیابی -ارزشیابی

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

شخصات دوره آموزشیم  

 مشخصات دوره آموزشی
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 9/21کد دوره:  عنوان دوره: رفاه کارکنان و شرایط فیزیكی محیط کار

 کسب دانش به منظور تأمین وسایل رفاهی کارکنان در محل کار جهت افزایش کارآیی آنانهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 های رفاهیمزایا و خدمات پرسنلی و برنامه 

 اهمیت و ارزش حفظ صیانت کارکنان 

 های بهداشت ایمنیبرنامه 

 و مسائل رفاهی قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ضرورت و اهمیت توجه به شرایط فیزیكی محیط کار 

 ارتباط حقوق و دستمزد با شرایط محیط کار 

  نحوه محاسبه جا و مكان مورد نیاز و ...جا و مكان، وسایل و تجهیزات فضای کار، ضوابط مربوط به 

  ،تعبیه نور، انعكاس و زنندگی نور و ... یهاروشنور، انواع نور 

 تهویه، درجه حرارت مناسب در محیط کار، میزان نیاز به هوا 

 سرو صدا، کنترل سر و صدا، مخاطرات در محیط کار 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 10/21کد دوره:  ستقیمم هایمالیاتعنوان دوره: قانون 

 شوند.فراگیران در پایان دوره آموزشی با قوانین و مقررات مربوط به مالیاتها جهت تعیین حقوق و مزایا آشنا میهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

وظایف قانونی و مسئولیت  -مستقیم هایمالیاتطرز تشخیص و محاسبه  -مستقیم )به اختصار( هایمالیاتتعریف مالیات، تاریخچه، انواع مالیات و منابع 

و صاحبان مشاغل مكلف به نگهداری دفاتر  هاشرکتموارد تشخیص علی الراس در خصوص  -اشخاص حقیقی و حقوقی مكلف به پرداخت مالیات

نحوه تنظیم اظهارنامه  -ستفاده از آن(مالیاتی و نحوه ا هایمعافیتمالیاتی )انواع  هایمعافیت -های قابل قبول و استهالکاتمقررات هزینه -قانونی

آثار قانونی عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر )جرائم  -مالیاتی هایمعافیتمالی و مواعد قانونی تسلیم آنها با رعایت  هایصورتمالیاتی و 

عوامل بروز  -مات حسابداران رسمی برای تشخیص مالیاتنحوه استفاده از خد -موارد و نكات مهم آئین نامه نگهداری دفاتر قانونی -و محرومیتها(

نحوه حل اختالف مالیاتی  -ترتیب حل اختالف بعد از تشخیص مالیات -جلوگیری از اختالفات قبل از تشخیص مالیات هایراه -اختالفات مالیاتی

 )شرح مراجع حل اختالف و اختیارات آنها و شرح حقوق قانونی مودیان در مراجع مذکور( 

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 11/21کد دوره:  عنوان دوره: اصول و مفاهیم سازماندهی

رود پس از پایان دوره بتوانند: اصول سازمانهدی، ساختار و الگوهای مختلف سازمانی را تشریح نمایند و آنها را فراگیران انتظار می ازهدف دوره: 

 در سازمان بكار گیرند.

 آموزشی: هایسرفصل

 هوم و ماهیت سازمان، پیوند سازمان و مدیریت، قلمرو سازمان در دنیای امروز، فلسفه وجودی و مشروعیت سازمان، مأموریت و رسالت سازمان،مف

رسمی و غیر رسمی،  یهاسازمانهر یک، نمودار سازمانی و چگونگی تنظیم آن،  هایویژگیطراحی سازمان چیست؟ تعریف سیستم، انواع سیستم  و 

صف و ستاد، سازمان و ارتباطات در سازمان، ساختار سازمانی، ابعاد ساختار سازمانی، انواع ساختار سازمانی )مبتنی بر وظیفه، مبتنی بر  یهاانسازم

 محصول و غیره(، انواع ساختار سازمانی از نظر مینزبرگ

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 12/21کد دوره:  عنوان دوره: ارتباطات سازمانی

، الگوها و راهكارهای برقراری ارتباط، با دیگر هاروشرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: با فراگیری از فراگیران انتظار میهدف دوره: 
 و ارباب رجوع ارتباط کارآمد و مؤثری داشته باشند. هاسازمان

 آموزشی: هایسرفصل

 طات، انواع ارتباطاتهای ارتباتعریف ارتباطات، فرایند ارتباطات، نظریه -

 ، الگوها و تجهیزات تسهیل کننده در فرآیند ارتباطاتهاروشکارکردهای ارتباطات،  -

 راهكارهای برقراری ارتباط با ارباب رجوع -

 هاسازمانراهكارهای ارتباط با سایر  -

 دلی، همكاری(عوامل مؤثر در برقراری ارتباط )ادراک و دقت، گسترش روابط، تفاهم با دیگران، گوش دادن و هم -

 روابط داخلی، روابط با کارمند -

 برقراری ارتباط مؤثر در سازمان هایمهارت -

 چهارگانه ارتباطات هایمهارت -

 انواع ارتباط میان فردی -

 نقش کارکنان دولت در برقراری ارتباط با ارباب رجوع -

 چگونه با افراد طبق خصوصیات آنها ارتباط ایجاد کنیم. -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 13/21کد دوره:  نیروی انسانی ریزیبرنامهعنوان دوره: اصول و مبانی 

 رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: از فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 نیروی انسانی در سازمان را توضیح دهند. ریزیبرنامهاهمیت، جایگاه و فرآیند مدیریت و  -

 ج سازمان را تشریح نمایند. تأمین نیرو از داخل و خار یهاروش -

ریزی نیروی انسانی در فرآیند مدیریت و برنامه -ریزی نیروی انسانی شناساییاهمیت برنامه -ریزی انسانیتعاریف برنامه آموزشی: هایسرفصل

حالتهای  -نسانی در مدیریت منابع انسانیریزی نیروی اجایگاه برنامه -نگرش تاکتیكی و عملیاتی و استراتژیک به منابع انسانی -مدیریت منابع انسانی

مازاد نیروی انسانی )محدودیت در استخدام، کاهش  -تعادل عرضه و تقاضا -ناشی از مقایسه نیروی انسانی موجود و پیش بینی نیاز به نیروی انسانی

های کارمندیابی )عقد جایگزین -انسانیکمبود نیروی  -مرخصی بدون حقوق، اخراج، به کارگمارد بیرون...( -ساعت کار، بازنشستگی زودرس

منابع و  -، تواناسازی کارکنان و ...(آوریبه کارگیری فن -دیگر یهاسازمانقرارداد، کارکنان موقت، کارکنان پاره وقت، استفاده از کارکنان 

تأمین نیرو  یهاروشمنابع و  -مراجعه کنندگان، انتقال و ارتقاء(قابل استفاده،  هایمهارتتأمین نیرو از داخل )کارکنان موجود، موجودی  یهاروش

 ، مراجعه مستقیم داوطلبان استخدام(.هادانشگاهاز خارج )آگهی استخدامی، دفاتر کاریابی، 

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 14/21کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

 رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: ر میاز فراگیران انتظاهدف دوره: 

 های اجرایی نظام حقوق و دستمزد آشنا شوند و آنها را در تعیین حقوق و مزایای کارکنان بكار گیرند.با قوانین و آئین نامه

 آموزشی: هایسرفصل

 فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 15/21کد دوره:  عنوان دوره: تنظیم قراردادها

رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: انواع قراردادهای داخلی را با توجه به شرایط و متون آنها تهیه و تنظیم از فراگیران انتظار میهدف دوره: 
 نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل

 آشنایی با قرارداد از نظر حقوقی و عرفیشناخت مفاهیم و تعاریف کلی قراردادها و  -

 ضوابط الزم الرعایه در تنظیم قراردادها -

 قرارداد در قانون مدنی -

 شرایط اساسی برای صحت قراردادها -

 طرفین قرارداد -

 قراردادهای خرید، حمل و نقل، پیمان مدیریت و غیره -

 نحوه عقد و مبادله قرارداد، نحوه صدور الحاقیه و اصالحیه -

 ی برای صحت قراردادهاشرایط اساس -

 شكل اسناد و مدارک قرارداد به انضمام نمونه قرارداد -

 مبلغ، مدت و موضوع قرارداد -

 بیمه و ضمانت در قرارداد -

 حوادث قهری و غیر مترقبه در قراردادها -

 آثار قراردادها -

 امحالل قراردادها -

 ارائه چند نمونه قرارداد )عملی( -

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 16/21کد دوره:  ه: مدیریت منابع انسانی )اداره امور کارکنان(عنوان دور

 رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: از فراگیران انتظار میهدف دوره: 
 های مدیریت و منابع انسانی را توضیح دهند.اهمیت، اهداف و خط مشی -

 ( را تشریح نمایند.ریزی نیروی انسانی )جذب و استخدام، آموزش و ...فرآیند برنامه -

 آموزشی: هایسرفصل
 های مدیریت منابع انسانی(ماهیت مدیریت منابع انسانی)اهداف، وظایف و خط مشی -

 تجزیه شغل و نتایج حاصل از آن( یهاروشمشاغل )تجزیه شغل،  بندیطبقهتجزیه و تحلیل و  -

 نقش و اهمیت نیروی انسانی -

 یریزی نیروی انسانفرایند برنامه -

 نظام جذب، نگهداری و بهسازی نیروی انسانی -

 (، طراحی، اجرا و ارزشیابیفرایند آموزش کارکنان )نیازسنجی -

 ارزیابی عملكرد کارکنان -

 سیستم پاداش -

 مدیریت حقوق و دستمزد -

 گیریهای مشارکت کارکنان در تصمیمها و شیوهنظام مشارکت، زمینه -

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 17/21کد دوره:  ( و کاربرد آن در امور مالیMisاطالعاتی مدیریت ) یهاسیستمعنوان دوره: 

تر بر نحوه پیشرفت امور در سازمان و اطالعاتی مدیریت جهت اعمال کنترل و نظارت دقیق یهاسیستمبا  کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 

 اطالعاتی یهاسیستمجهت اتخاذ  کمک به مدیران

 آموزشی: هایسرفصل

استفاده  -های اطالع رسانیشبكه -های مورد نیاز نرم افزارنوع سخت افزار و حافظه -اطالعاتی یهاسیستمای بر استفاده از کامپیوتر در طراحی مقدمه 

نقش اطالعات  -کامپیوتر و سیستم مالی -مكانیزه مالیسیستم  طراحی -انواع کدگذاری سرعت و دقت در تهیه گزارش مالی ،از سیستم کدگذاری

توسعه  ماهیت -توسعه سیستم مالی در سازمان -اطالعات سیكل پردازش -وظایف سیستم اطالعاتی مالی -هاچگونگی پردازش داده -گیریتصمیم در

طراحی  -نمودارهای فلوچارتی-نمودار نمایش سیستم -هاهکاهش هزین -اصالح سیستم کنترل داخلی -اصالح و کیفیت اطالعات مالی -سیستم مالی

 -مفاهیم توسعه سیستم -توسعه سیستم -اطالعاتی یهاسیستمها و کاربرد آن در های درآمد و هزینهچرخه -رسم فلوچارت نمودار سازمانی -فلوچارت

جایگزین کردن  -کنترلی یهاسیستم ایجاد -ارزیابی سیستم -اجرای سیستم  -مفاهیم طراحی -طراحی سیستم -تجزیه و تحلیل سیستم -اهداف سیستم

  (اطالعاتی هایبانک +صفحات گسترده)سیستم طراحی یک سیستم مالی با استفاده از نرم افزارها 

 ساعت 32مدت زمان دوره: 

 18/21کد دوره:  عنوان دوره: نظارت مالی

 نظارت نمایند. 91ی اجرایی و اجرای ماده هادستگاهر عملكرد مالی فراگیران پس از پایان دوره آموزشی قدرند بهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

  ی اجرایی از طریق ذیحسابهادستگاهنحوه اعمال نظارت بر عملكرد 

  قانون محاسبات در صورت تشخیص ذیحساب مبنی بر دستور خرج رئیس دستگاه اجرایی خارج از  91چگونگی اجرای ماده

 و مقررات مالیچهارچوب قانون 

 

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 19/21کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با قانون محاسبات عمومی

 را توضیح دهند. فراگیران در پایان دوره قادرند تعاریف و مفاهیم نظری قانون محاسبات عمومیهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 ففصل اول: تعاری

 فصل دوم: اجرای بودجه

 درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار -

 ها و سایر پرداختهاهزینه -

 معامالت دولتی -
 فصل سوم: نظارت مالی

 فصل چهارم: تنظیم حساب و تفریغ بودجه
 فصل پنجم: اموال دولتی

 فصل ششم: مقررات متفرقه
 

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

یمشخصات دوره آموزش  
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 20/21کد دوره:  اداریامنظعنوان دوره: نظارت و کنترل در 
 هدف دوره: 

را تشریح نمایند.  نظارت مدیریتی هایویژگیفراگیران در پایان دوره آموزشی قادرند: انواع نظارت در حقوق اساسی و سایر قوانین را توضیح دهند. 
 مدیریتی را نام برده و توضیح دهند. هاینظامانواع 

 آموزشی: هایسرفصل -

کنترل  ،موازین شرعی باتطابق ) نظام نظارت حقوق در قانون اساسی (ترکیبی ،پارلمانی ،سیاسی)کالن نظام جمهوری اسالمی ایران  ختارسا -
 ان(متبوع آن یهاسازمانکنترل عملكرد وزیران و  ،نظارت قضایی اداری ،مطابقت قوانین عادی و قانون اساسی

نظارت  -...( و  ، تذکروالئنظارت از طریق س (، نظارت پارلمانی)نظارت سیاسی در اعمال اداری  ،در قانون اساسیاقسام نظارت مقرر  -
نظارت قضایی بر اعمال اداری در قانون اساسی  -نظارت مالی از طریق دیوان محاسبات کشور -قانون اساسی نودموضوع کمیسیون اصل 

 و دیگر قوانین

 داف کنترل دستگاه اداریاه  -

 (اداری ،اییقض ،سیاسی ،همگانی) (،گانهبه تفكیک قوای سه)نظارت از نظر ماهیت اقسام  -

رآیند و ف -...( و نهماهنگ و یكپارچه بود ،جامع و فراگیر بودن ،ها و تمرکز مسئولیتتوجه به برنامه) نظارت مدیریتی هایویژگی  -
مقایسه  :سنجش عملكرد واقعی مرحله سوم : تعیین استانداردهای عملكرد مرحله دوم :مرحله اول)ارت اثربخش نظام نظ هایویژگی

)کنترل قبل از عمل، حین عمل، بعد از عمل،  :کنترلانواع  –پاسخ به انحراف احتمالی از عملكرد  :عملكرد با استانداردها مرحله چهارم
 )نظام نظارت تشخیصی، نظام نظارت باورها، نظام نظارت حدود )حد و مرز(، نظام نظارت تعاملی(نظارت:  هاینظامانواع  -کنترل نهایی(

 
 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 21/21کد دوره:  در امور اداری گیریتصمیمعنوان دوره: نظام 

 فراگیران در پایان دوره قادرند:هدف دوره: 

 توضیح دهید.را در سازمان را  گیریتصمیمضرورت و اهمیت  -

 و عوامل مهم در طراحی آن را تشریح نمایند.  گیریتصمیمنظام  -

 آموزشی: هایسرفصل

 مقدمه )تعاریف و مفاهیم( -

 گیریضرورت و اهمیت تصمیم -

 گیریتصمیماصول شناسایی مشكالت و  -

 گیریتصمیمای از نقاط سازمان به عنوان مجموعه -

میزان تأثیر بر تصمیمات، درجه بندی  براساسمصرف منابع، درجه بندی  اساسبرهای درجه بندی تصمیمات )درجه بندی مالک -
 مدت تأثیر( براساس

، گیریتصمیمگیری، شمول نظام گیری و عوامل مهم در طراحی آن )تبین و درجه بندی تصمیمات، تعیین نقاط تصمیمنظام تصمیم -
 ، ارتباط و هماهنگی تصمیمات(گیریتصمیمای ستادی از هتناسب اهمیت تصمیمات با رده سازمانی نقاط تصمیم گیر، حمایت

 و کنترل گیریتصمیمنظام  -

 و سیستم اطالعاتی گیریتصمیمنظام  -

 

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 22/21کد دوره:  عنوان دوره: حسابداری پروژه

های کلیدی آن تصویری حسابداری پروژه و شناسایی حوزه یهاروشفراگیران در پایان دوره قادر خواهند بود تا ضمن آشنایی با هدف دوره: 

های پروژه را ترسیم نموده و از آن طریق به ارزیابی عملكرد مالی پروژه و در پایان به تحلیل سودآوری و انحراف عملكرد روشن و جامع از هزینه

 ها بپردازند. پروژه

 آموزشی: هایسرفصل

 مفاهیم و تعاریف حسابداری پروژه .11

 حسابداری پروژه یهاروشها و کتكنی .12

 عوامل محیطی مؤثر بر حسابداری پروژه .13

 های پروژهتهیه تصویر جامع مالی از هزینه .14

 پروژه ریزیبودجه .15

 تحلیل میزان انحراف عملكرد از پیش بینی در پروژه .16

 تحلیل سودآوری پروژه .17

 تلفیق حسابداری پروژه و حسابداری مالی .18

 ات مدیریتیکاربرد حسابداری پروژه در تصمیم .19

 آینده حسابداری پروژه در محیط بین المللی .20

 

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 23/21کد دوره:  عنوان دوره: محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

بر مبنای فعالیت قیمت  یابیهزینهدر پایان دوره بتوانند در حوزه حسابداری مدیریت از طریق تكنیک  کنندگانشرکترود انتظار میهدف دوره: 

با ارزش افزوده و بدون  هایفعالیتتمام شده خدمات دستگاه اجرایی خود را محاسبه نموده و از طریق روش مدیریت بر مبنای فعالیت و شناسایی 

 ها اقدام نمایند.ارزش افزوده نسبت به ارتقای کارآیی و مدیریت بهینه هزینه

 آموزشی: هایسرفصل

 یم و تعاریفمفاه .10

 یابیهزینه یهاروشمعرفی  .11

 یابی و مدیریت بر مبنای فعالیتاصول و مبانی هزینه .12

 یابیهای سنتی هزینهیابی بر مبنای فعالیت و شیوهتفاوت روش هزینه .13

 بر مبنای فعالیت یابیهزینهطراحی و پیاده سازی روش  .14

 هانه هزینهاستفاده از اطالعات قیمت تمام شده بر مدیریت بر مدیریت بهی .15

 بكارگیری روش مدیریت بر مبنای فعالیت .16

 و مدیریت بر مبنای فعالیت در مدیریت عملكرد یابیهزینهکاربرد  .17

 اتوماسیون محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده .18

 

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 24/21کد دوره:  (1ریزی و پیش بینی )ریزی، برنامهعنوان دوره: تلفیق بودجه

ریزی راهبردی های راهبردی و اولویت بندی اهداف و راهبردها و تلفیق فرآیند برنامهآشنا ساختن کارکنان با نحوه تهیه و تنظیم برنامهف دوره: هد

 و پیش بینی  ریزیبودجه

 آموزشی: هایسرفصل

 ریزی راهبردیاصول و مبانی برنامه .8

 ریزی راهبردیفرآیند برنامه .9

 ای راهبردیهتهیه و تدوین برنامه .10

 ریزیبودجهنوین  یهاروش .11

 پیش بینی شناور یهاروش .12

 ریزی و پیش بینی، برنامهریزیبودجهتلفیق  .13

 تهیه و تدوین مدل جامع مدیریت عملكرد سازمانی .14

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 25/21کد دوره:  (2ریزی و پیش بینی شناور )عنوان دوره: بودجه

پیش بینی و پیش  یهاروشو شناخت  ریزیبودجهنوین  یهاروشریزی سنتی و حرکت به سمت ی با چگونگی گذر از بودجهآشنایهدف دوره: 

 حسابداری و مدیریت یهاروشبینی و همچنین شناخت ابزارها و نوین پیش یهاروشبینی شناور به عنوان 

 آموزشی: هایسرفصل

 بینی شناورریزی سنتی و پیش ضرورت تغییر نظام بودجه  .14

 هاسازمانبررسی نقش بودجه در  .15

 ریزیسنتی بودجه یهاروشنوین برای گذر از  مدیریتی یهاروشو  ابزارها .16

 ریزیحرکت به سمت اجرایی فراسوی بودجه .17

 و ارزیابی عملكرد گذاریهدفنوین  یهاروش .18

 بررسی عوامل اثر گذار در بهبود پیش بینی .19

 بینی پیش یهاروشبررسی  .20

 هاسازمانهای زمانی فعالیت در های زمانی پیش بینی شناور با دورهتطبیق دوره .21

 سازی و طراحی روش پیش بینی شناورآماده یهاروش .22

 و فرآیند پیش بینی شناور (ABB) بر مبنای فعالیت ریزیبودجهبرقراری پیوند بین  .23

 ریزی راهبردیپیوند بین پیش بینی شناور و برنامهبرقراری  .24

 بینی شناورمدیریت کنترل اجرای روش پیش .25

  مالی دهی بینی شناور و گزارشپیوند بین پیشبرقراری  .26

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 26/21کد دوره:  (۳عنوان دوره: حسابداری مدیریت استراتژیک )

-مدیریت عملكرد سازمانی و همچنین بودجه دریریت ضمن آشنایی با نقش حسابداری مد ،فراگیران در پایان دوره آموزشی قادرندهدف دوره: 

 .هزینه و بودجه بپردازند ،های راهبردیهای تلفیق برنامهحسابداری مدیریت و چالش یهاروشامروزی با استفاده از ابزارها و  یهاسازمان درریزی 

 آموزشی: هایسرفصل

 امروزی یهاسازماندر نقش بودجه  .11

 ریزی نوینپشتیبانی کننده از بودجه ریتینوین مدی یهاروشابزارها و  .12

 بینیریزی و پیشبرنامه ،ریزیتلفیق بودجه .13

 بینی شناورپیش .14

 یابی و مدیریت بر مبنای فعالیتروش هزینه طراحی و استقرار .15

 و برنامه راهبردی ایجاد پیوند میان گزارشات مدیریتی .16

 اثربخش ری مدیریت برای گزارشات مدیریتیابزار حسابدااستفاده از  .17

 ایجاد توازن میان استانداردهای حسابداری مالی و حسابداری مدیریت .18

 استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت برای مدیریت مدیریت بهینه .19

  حسابداری مدیریت در ارتقای عملكرد سازمانینقش  .20

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 27/21کد دوره:  ریزیبودجهن دوره: کاربرد اطالعات عملكردی در نظام عنوا

ای و نیز بودجه آشنایی با نحوه تولید و نمایش اطالعات عملكردی مربوط به نتایج به صورت ساختار یافته و اتصال آن به اعتباراتهدف دوره: 

 .حال و آینده ،ر تولید و ارائه اطالعات گذشتهعملیاتی د ریزیبودجههای اطالعاتی بررسی چالش

 آموزشی: هایسرفصل

 تاریخچه تولید اطالعات عملكردی .11

 تغییر ساختار بودجه به سمت رویكرد مبتنی بر عملكرد .12

 ی اجراییهادستگاهای میان دستگاه متولی بودجه و سایر نحوه مذاکرات بودجه  .13

 سازمانی انگیزشی در بهبود کارآیی و اثربخشی هاینظام .14

 وابسته یهاسازمانی اجرایی و هادستگاهای میان اطالعات عملكردی مورد نیاز برای مذاکرات بودجه .15

 های استفاده از اطالعات عملكرد در فرایند عملكردیمزایا و چالش .16

 مبتنی بر اطالعات عملكردی ریزیبودجه هاینظامطراحی  .17

 بتنی بر اطالعات عملكردیم ریزیبودجهپیاده سازی نظام  .18

 ریزیبودجه هاینظامسازی استفاده از اطالعات عملكردی در نهادینه .19

  تجارب سایر کشورها .20

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 28/21کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن

و نحوه کار  هادستگاهایگاه دیوان محاسبات در قوانین مالی و محاسباتی کشور و روابط آن با سایر فراگیران در پایان دوره قادرند جهدف دوره: 
 دیوان محاسبات را توضیح دهند. هایهیآت

 آموزشی: هایسرفصل
 -دیوان محاسباتمستشاری  هایهیآتساختار تشكیالتی دیوان محاسبات، نحوه کار  -وظایف و اختیارات -هدف از تشكیل دیوان محاسبات کشور

 و سایر مقررات متفرقه و اصالخات قانون 30دستورالعمل تبصره ماده 

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 29/21کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور
 هادستگاهحاسباتی کشور و همچنین ارتباط آن با سایر فراگیران در پایان با سازمان بازرسی کل کشور و جایگاه آن در قوانین مالی و مهدف دوره: 

 شوند.آشنا می

 آموزشی: هایسرفصل

 قانون تشكیل سازمان -

 نظارت و بازرسی عالیشورایدستورالعمل تشكیل  -

 آئین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان -

 آئین بازرسی سازمان -

 دیگر قوانین جاری مرتبط -
 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 30/21کد دوره:  دوره: قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان

 شوند.فراگیران در پایان با مفاهیم و قوانین و مقررات حاکم بر مالیات بر ارزش افزوده و نحوه حسابداری آن آشنا میهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 بررسی کلیات و تعاریف قانون مالیات بر ارزش افزوده -

 مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهانسابقه اجرای قانون  -

 سابقه قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران و نحوه و زمان اجرای آن -

 تشریح و تفسیر مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده -

 نحوه محاسبه و مآخذ و نرخ مالیات بر ارزش افزوده -

 مالیاتی بر ارزش افزوده هایمعافیتتشریح  -

 یف مودیانتشریح وظایف و تكال -

 فرآیند رسیدگی مالیاتیچ -

 حسابداری مالیات بر ارزش افزوده -

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 های شغلیرشته های آموزشیدوره

 مسئول خدمات مالی

 «22کد »
 کارکنان دولت ج نظام آموزش/1/2موضوع بند 

 های ابالغ شدههای بازنگری شده که جایگزین دورهدوره»

 «گرددمی 05/06/1۳86مورخ  76582/180۳بخشنامه شماره 

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

 معاون راهبردی منابع انسانی

 

 «یرشته شغلی مسئول خدمات مال های آموزشیفهرست دوره»
 کد دوره میزان ساعت دوره عنوان پست عنوان دوره آموزشی

 1/22 12 کلیه پستها آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن
 2/22 12 کلیه پستها مالی هایصورتتجزیه و تحلیل 

 3/22 6 کلیه پستها دولتی یهاشرکتقوانین مالی 
 4/22 30 کلیه پستها حسابداری دولتی

 5/22 20 کلیه پستها آشنایی با قانون محاسبات عمومی
 6/22 6 کلیه پستها نظارت مالی

 7/22 8 کلیه پستها آئین نامه اجرایی عملیات بانكی
 8/22 12 کلیه پستها آشنایی با قوانین و مقررات مالی دولتی

 9/22 24 کلیه پستها اسنادی اعتبارات
 10/22 24 کلیه پستها حسابداری یهایستمس

 11/22 34 کلیه پستها حسابرسی مالیاتی
 12/22 8 کلیه پستها اجرایی در ساماندهی امور اموال یهاروش

 13/22 8 کلیه پستها قوانین اموال غیر منقول
 14/22 24 کلیه پستها حسابداری مالیاتی

 15/22 8 کلیه پستها قانون تجارت
 16/22 24 کلیه پستها ارکاتمدیریت تد

 17/22 24 کلیه پستها اصول حسابداری
 18/22 12 کلیه پستها حسابداری )ثبت معامالت(

 19/22 20 کلیه پستها جمع داری اموال
 20/22 24 کلیه پستها حسابداری کاال

 21/22 12 کلیه پستها مدیریت عملیات حسابداری انبار
 22/22 30 کلیه پستها آمار کاربردی

 23/22 16 کلیه پستها حسابداری پروژه
 24/22 12 کلیه پستها محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

 25/22 8 کلیه پستها (1ریزی و پیش بینی )، برنامهریزیبودجهتلفیق 
 26/22 8 کلیه پستها (2و پیش بینی شناور ) ریزیبودجه

 27/22 16 کلیه پستها (3حسابداری مدیریت استراتژیک )
 29/22 8 کلیه پستها ریزیبودجهکاربرد اطالعات عملكردی در نظام 

 30/22 12 کلیه پستها آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور
 31/22 16 کلیه پستها قانون مالیات بر ارزش افزوده

 32/22 8 کلیه پستها تنظیم قراردادها
 33/22 16 یه پستهاکل مستقیم هایمالیاتقانون 
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 1/22کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن

و نحوه کار  هادستگاهفراگیران در پایان دوره قادرند جایگاه دیوان محاسبات در قوانین مالی و محاسباتی کشور و رابطه آن با سایر هدف دوره: 

 محاسبات را توضیح دهند. مستشاری دیوان هایهیآت

 آموزشی: هایسرفصل

 -مستشاری دیوان محاسبات هایهیآتنحوه کار  -ساختار تشكیالتی دیوان محاسبات -وظایف و اختیارات -هدف از تشكیل دیوان محاسبات

 و سایر مقررات متفرقه و اصالحات قانون 39دستورالعمل تبصره ماده 

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 2/22کد دوره:  مالی هایصورتدوره: تجزیه و تحلیل عنوان 

 مالی را تجزیه و تحلیل کنند. هایصورتفراگیران در پایان دوره قادرند هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل -

 مراحل تجزیه و تحلیل                          -

 نسبتها بندیطبقه -

 محاسبه نسبتها -

 نسبتهای نقدینگی -

 نسبتهای فعالیت -

 های سودآورینسبت -

 گذاریسرمایهنسبتهای  -

 روند سرمایه در گردش -

 روند ارزش ویژه -

 روند سود -

 روند فروش -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 3/22کد دوره:  دولتی یهاشرکتعنوان دوره: قوانین مالی 

و نحوه پرداخت سود سهام، نحوه پرداخت  دولتی، احكام مربوط، ساختار یهاشرکتفراگیران در پایان دوره قادرند مبانی تشكیل هدف دوره: 

 مالیات و غیره را بیان نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل

 دولتی یهاشرکتساختار مالی  -دولتی یهاشرکتمبانی قانونی و نظری تشكیل 

 ساعت  6مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

موزشیمشخصات دوره آ  

 مشخصات دوره آموزشی
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 4/22کد دوره:  عنوان دوره: حسابداری دولتی

 دوره قادرند:فراگیران در پایان هدف دوره: 

دولتی بر مبنای آن را  یهاسازماندولتی و قوانین و مقررات ناظر بر آن و همچنین سیستم کنترل مالی  یهاسازمانسیستم حسابداری  -

دولتی را بررسی نمایند. نحوه و طرز تنظیم حسابها و تهیه گزارشهای نهایی را  یهاسازمانتشریح نمایند. عملیات حسابداری در 

 ند. توضیح ده

 آموزشی: هایسرفصل

، و اختصاصی، دفاتر و اسناد حسابداری )دفتر درآمد، دفتر اعتبارات عمومی هایحساباصول کلی حسابداری دولتی، خصوصیات حسابداری دولتی، 

پیش بینی شده، حسابداری اعتبارات مصوب، حسابداری ای، ارتباط بودجه و حسابداری، حسابداری درآمدهای بودجه هایحسابدفتر اموال(، 

مورد استفاده  هایحسابسهمیه اعتبارات، حسابداری تعهدات احتمالی، حسابداری درآمدها )درآمدهای پیش بینی شده، درآمدهای تحقق یافته(، 

دیان مطالبه شده، اقالم دریافتی صندوق )وصول قابل وصول، اصالح حساب درآمدهائی که تعیین و مشخص گردیده و از مؤ هایمالیاتبرای ثبت 

های عمومی، حسابداری ذیحسابها، ماهیت درآمدها و هزینه هایفعالیتها و اقالم پرداختی صندوق، بستن حسابها، انواع درآمدها(، حسابداری هزینه

ات حسابداری آن، تهیه انواع گزارشها، نحوه بستن ها و عملیاختصاصی، حساب حقوق بازنشستگان و موظفین، انواع سپرده هایحسابطرز تنظیم 

 تهیه گزارشهای نهائی در پایان سال مالی -حسابها در پایان سال مالی

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 5/22کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با قانون محاسبات عمومی

 را توضیح دهند. و مفاهیم نظری قانون محاسبات عمومیفراگیران در پایان دوره قادرند تعاریف هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 فصل اول: تعاریف

 فصل دوم: اجرای بودجه

 درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار -

 ها و سایر پرداختهاهزینه -

 معامالت دولتی -

 فصل سوم: نظارت مالی

 فصل چهارم: تنظیم حساب و تفریغ بودجه

 : اموال دولتیفصل پنجم

 فصل ششم: مقررات متفرقه

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 6/22کد دوره:  عنوان دوره: نظارت مالی

 نظارت نمایمد. 91ی اجرایی و اجرای ماده هادستگاهفراگیران در پایان دوره قادرند بر عملكرد مالی هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

قانون محاسبات در صورت تشخیص ذیحساب  91چگونگی اجرای ماده  -ی اجرایی دولتی از طریق ذیحسابهاهدستگانحوه اعمال نظارت بر عملكرد 

 مبنی بر دستور خرج رئیس دستگاه اجرایی حارج از چهارچوب قانون و مقررات مالی

 ساعت 6مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 7/22کد دوره:  عنوان دوره: آئین نامه اجرایی عملیات بانكی

 های بانكی و شرایط هر یکآشنایی با انواع سپرده: هدف دوره

 آموزشی: هایسرفصل

الحسنه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، ، قرضآئین نامه اعطایی تسهیالت بانكی )مواد عمومی -ها و تسهیالت بانكیانواع سپرده -

 به شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات( مستقیم، مضاربه، معامالت سلف، فروش اقساطی، اجاره گذاریسرمایه

 دیوان عالی کشور، قانون صدور چک مفهوم چک، انواع چک و مقررات حاکم بر هر یک، آراء هیئت عمومی -

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 8/22کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با قوانین و مقررات مالی دولتی

رود پس از پایان دوره بتوانند، انواع تنخواه گردان و مفاهیم آنها را توضیح دهند. انواع درآمدها را نام برده و تظار میفراگیران ان ازهدف دوره: 

 مقایسه نمایند. تعاریف ذیحساب، امین اموال و غیره را بیان کنند.

 آموزشی: هایسرفصل
 انواع تنخواه گردان و مفاهیم قانونی آنها -

 نونی پرداخت و علی الحساب و انواع درآمدها و مقایسه آنهاتعاریف و مبانی قا -

 تعاریف ذیحساب، عوامل ذیحساب و امین اموال و فرق آنها با هم با توجه به مبانی قانونی آنها  -

 بررسی معامالت دولتی و آئین نامه مربوط -

 شته و غیره(مالی )ترازنامه، صورت سود و زیان، سود و زیان انبا هایصورتای بر مقدمه -

 صورت گردش وجوه -

 ها )ثابت، متغیر، مستقیم و غیر مستقیم(هزینه بندیطبقه -

 ارزش زمانی پول -

 ظر و غیره(تجزیه و تحلیل سر به سر، نقطه سر به سر بر حسب تعداد، نقطه سر به سر بر حسب مبلغ، نمودار نقطه سر به سر با درنظر گرفتن سود مورد ن -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 9/22کد دوره:  اسنادی عنوان دوره: اعتبارات

اسنادی را توضیح دهند. مراحل و مجوزهای  رود پس از پایان دوره بتوانند؛ مفاهیم، تعاریف و مراحل اعتباراتاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 ریح نمایند.الزم جهت گشایش اعتبارات اسنادی را تش

 آموزشی: هایسرفصل

 اهمیت تجارت خارجی و شناخت ساختار بازرگانی جهانی

 اسنادی پرداخت در تجارت خارجی و مقایسه آن، حساب باز، براتی، پیش پرداخت، اعتبارات یهاروش

   u.s.p 500 اسنادی اعتباراتتعریف اعتبار اسنادی: سابقه پیدایش ارکان اعتبار اسنادی، مقررات متحدالشكل 

 انواع اعتبار اسنادی

 مراحل کلی اعبار اسنادی: گشایش اعتبار اسنادی، اصالح و واریز و تسویه

 مدارک و مجوزهای الزم جهت گشایش اعتبار اسنادی

 پرداخت و غیره اقدامات بانكی قبل از گشایش اعتبار: بررسی و تأیید مدارک، اخذ مبلغ ریالی شامل پیش

 گشایش اعتبار اسنادی

 (  u.s.p 500اصالح اعتبار اسنادی: )مقررات بین المللی 

 مقررات داخلی

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 634

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 10/22کد دوره:  حسابداری یهاسیستمعنوان دوره: 

 ستفاده از آنها در انجام امور مربوط به حسابداریحسابداری سنتی و الكترونیكی و نحوه ا یهاسیستمبا  کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
  ،دفاتر معین ،حسابداری صنعتی ،طراحی سیستم حسابداریاصول سیستم حسابداری 

 امه مزایای استفاده از دفتر روزن ،در دفتر روزنامه فروش انتقال به دفتر کل اختصاصی،دفاتر روزنامه  ،مزایای استفاده از دفاتر معین
 های نقدیدفتر روزنامه دریافت ،فروش

 های نقدی به دفتر کلانتقال ثبت و از دفتر روزنامه دریافت ،های نقدیثبت معامالت مربوط به دریافت 

 دفتر روزنامه خرید 

 های خرید به دفتر کلانتقال ثبت 

 های نقدیثبت معامالت مربوط به پرداخت 

  روزنامه عمومیروی دفتر  اختصاصیتاثیر دفاتر روزنامه 

 یهاسیستممقایسه  ،هاپردازش داده یهاروش ،نرم افزار حسابداری ،سخت افزار کامپیوتر)حسابداری الكترونیكی  یهاسیستم 
  (ارائه گزارش ،خطاهای پردازش ،سرعت پردازش ،حسابداری سنتی و ماشینی از نظر مخارج پولی

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 11/22کد دوره:  دوره: حسابرسی مالیاتی عنوان

های شناخته شده حسابرسی مالیاتی با توجه یه دامنه و حجم فعالیت و حدود مدارک در آشنایی با مهارتها، استانداردها، اصول و رویههدف دوره: 

 فرآیند رسیدگی

طریقه تعیین  -سایر قراردادها -و مؤسسات پیمانكاری هاشرکتمالیاتی  حسابرسی -حسابرسی مالیاتی -حسابرسی عمومی آموزشی: هایسرفصل

 -حسابرسی ترازنامه -ها(حسابرسی حساب سود و زیان )هزینه -حسابرسی صورتجلسات عملكرد-درآمد مسئول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر

موجود بین  هایمغایرت -باشندکه مشمول مالیات نمی سود درآمدهایی -خارجی و ثبت و نمایندگی آنها در ایران یهاشرکتحسابرسی 

 هاسازمانحسابرسی مالیاتی  -استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی

 ساعت 34مدت زمان دوره: 

 12/22کد دوره:  اجرایی در ساماندهی امور اموال یهاروشعنوان دوره: 

 گیرند.ساماندهی اموال موجود در انبار و سازمان را فرا می یهاروشاصول و  فراگیران در پایان دوره آموزشیهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 مفاهیم و تعاریف اموال 

 شناخت اموال 

 اموال )انواع اموال( بندیطبقه 

 هادفاتر و صورتحساب 

 )ثبت اموال )نظام ثبت و تنظیم اموال 

 کنترل یهاسیستم 

 یر مصرفی با سازماننحوه ورود و خروج اموال منقول غ 

 شناسنامه برای اموال مهم 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 13/22کد دوره:  عنوان دوره: قوانین اموال غیرمنقول

 آشنایی با قوانین و مقررات اموال غیرمنقول و نحوه نگهداری آنهاهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 قوانین اموال غیر منقول 

  به حیطه دولت و سازمانورود اموال غیرمنقول 

 تثبیت مالكیت سازمان 

 نظام نگهداری حساب اموال غیرمنقول 

 ثبت اموال غیرمنقول فرمها و دفاتر مربوطه 

 تغییرات عمده و جابجایی در اموال غیرمنقول 

 اجاره -فروش 

 نگهداری حساب اموال 

 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 14/22کد دوره:  عنوان دوره: حسابداری مالیاتی

مستقیم و نحوه محاسبه آن و مقررات مربوط به تنظیم اظهارنامه مالیاتی را توضیح  هایمالیاتفراگیران در پایان دوره قادرند انواع هدف دوره: 

 دهند.

 آموزشی: هایسرفصل

مد حقوق آمالیات بر در -یات بر داراییمال -مالیات بر ارث -مالیات بر درآمد-مستقیم هایمالیاتمروری بر اصالحیه قانون  -اشخاص مشمول مالیات

مراجع  -مالیات بر درآمد امالک و نحوه محاسبه آن -مالیات بر درآمد مشاغل و تغییرات آن -مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی -و نحوه محاسبه آن

  اظهارنامه مالیاتی -هامعافیت -جرائم و تشویقات مالیاتی -تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

 

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 15/22کد دوره:  عنوان دوره: قانون تجارت

، انواع اسناد و اوراق تجاری و جایگاه هاشرکت، حاالت انحالل، ورشكستگی و تصفیه هاشرکتفراگیران در پایان دوره قادرند انواع هدف دوره: 

 هند.سهامی و غیرسهامی را توضیح د یهاشرکتمدیران و بازرسان در 

 آموزشی: هایسرفصل

 -نسبی یهاشرکت -شرکت با مسئولیت محدود -و خاصشرکت سهامی عام  -شرکت تضامنی -هاشرکتانواع  -موبایل اشخاص حقیقی و حقوقی

د و اسنا -حق العمل کاری و قراردادهای حمل و نقل -داللی -هاشرکت صفیهشكستگی و ت ور -انحالل-تعاونی یهاشرکت -لطمخت یهاشرکت

مدیران و بازرسان در  (فوق العاده -عادی -سسؤم)سهامی  یهاشرکتانواع مجامع در  -(اوراق قرضه و سهام -برات -سفته -چک)اوراق تجاری 

  سهامی و غیررسمی یهاشرکت

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

ره آموزشیمشخصات دو  
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 16/22کد دوره:  عنوان دوره: مدیریت تدارکات

 تهیه و نگهداری و توزیع آنها در سازمان قوانین و مقررات موجود یهاروششناخت اموال و هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
  مصرفی  در حكممصرفی و  ،استهالک و غیر استهالکی ،اموال منقول و غیرمنقولتعاریف و اصطالحات تدارکات و پشتیبانی

 ذیحساب و وظایف آن

 ذیحساب و وظایف آن 

 جمعدار اموال و وظایف آن 

 ز و وظایف آنکارپردا 

  (اضطراری ،با برنامه ،غیر متمرکز ،متمرکز)سیستم  از نظرانواع خرید 

 متوسط و عمده ،خریدهای جزئی 

 (هریک هایویژگی و انواع ) مناقصه و مزایده 

 های آنمعامالت دولتی و آیین نامه 

 ها و حسابداری انبارهزینه ،انواع انبار ،انبار 

 استهالک اموالمحاسبه  یهاروش ،کنترل یهاروش 

 توزیع اموال یهاروش ،دفاتر مورد نیاز اموال ،کارپردازی هایفرم 

 نرم افزارهای مورد نیاز در تدارکات ،مربوط به اموال هایدستورالعملمقررات و  ،قوانین  

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 

 

 

 17/22کد دوره:  عنوان دوره: اصول حسابداری

مالی و چگونگی تهیه  هایفعالیتدوره قادرند مفاهیم و تعاریف کلی اصول حسابداری، کاربرد و چگونگی ثبت فراگیران در پایان هدف دوره: 

 مالی و بستن حسابها را توضیح دهند. هایصورت

الح اص -حسابداری خرید و فروش کاال -مالی در دفاتر هایفعالیتچگونگی ثبت  -حسابداری اصول -کلیات و تعاریف آموزشی: هایسرفصل

تهیه صورت  -تنخواه گردان ،وجوه نقد مباحث -مالی و بستن حساب هایصورتتهیه  -کاربرد و نحوه تنظیم آن -حسابها در پایان دوره مالی

 ثابت و استهالک هایدارائی -گردش وجوه نقد -و زیان سود  صورت -ترازنامه :مالی هایصورتتهیه  -بانكی هایمغایرتمغایرت 

 ساعت 24 مدت زمان دوره:

 18/22کد دوره:  عنوان دوره: حسابداری )ثبت معامالت(

 آشنایی با مراحل و چگونگی ثبت معامالت در دفتر روزنامه و دفتر کل و نحوه استاندارد و تراز آزمایشی حسابهاهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 مقدمه، اهمیت یک حساب 

 بدهكار و بستانكار 

 هاها و بدهیدارایی 

 معادله حسابداری بسط 

 مراحل ثبت معامالت 

 دفتر روزنامه 

 دفتر کل 

 شكل استاندارد یک حساب 

 های دفتر روزنامه به دفتر کلانتقال ثبت 

 هافهرست حساب 

 تراز آزمایشی 

 تراز آزمایشی یهامحدودیت 

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 21/22کد دوره:  عنوان دوره: مدیریت عملیات حسابداری انبار

 وند.شمرتبط آشنا می هایدستورالعملها و فراگیران در پایان دوره آموزشی با نحوه عملیات حسابداری انبار و بخشنامههدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 تعاریف و مفاهیم اساسی -

 ساختار سازمانی واحد حسابداری انبار -

 واحد حسابداری انبار هایدستورالعملها و بخشنامه -

 نحوه گردش کار در سیستم حسابداری انبار -

 فرآیند انجام عملیات حسابداری انبار -

 سابداری موجود کاالح -

 عتسا 12مدت زمان دوره: 

 

 19/22کد دوره:  عنوان دوره: جمع داری اموال

 مستقیم هایمالیاتقانون  براساسنش به منظور تنظیم و نگهداری حساب اموال سازمان متبوع و محاسبه استهالک هریک از آنها کسب داهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 های ثابتاداره امور اموال و دارایی 

 کلیاتی در مورد سازمان دارایی اموال 

 ارزش اموال و لزوم نگهداری اموال 

 وال دولتی و انواع آنمبانی حقوقی اموال، ام 

 اموال شرکت و انواع آن 

 )... انواع مال )مصرفی و 

 انواع مال منقول و غیرمنقول 

 دفاتر مورد نیاز اموال غیرمنقول 

 بخش پنجم( قانون محاسبات عمومی( 

 نگهداری حساب و اسناد و مدارک مربوط به اموال و اوراق بهادار یهاروش 

  حاسبه استهالک اموالم یهاروشآشنایی با 

 ها(کنترل موجودی )دارائی یهاروش 

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 20/22کد دوره:  عنوان دوره: حسابداری کاال

 ریح کنند.توانند خصوصیات و قابلیتهای سیستم پیوسته و یكنواخت کاال را در ارتباط با حسابداری کاال انبار تشفراگیران پس از پایان دوره میهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 آشنایی با خصوصیات و قابلیتهای سیستم پیوسته و یكنواخت کاال در رابطه با حسابداری انبار -

 آشنایی با اسناد اختصاصی حسابداری و نحوه ثبت آن در سیستم -

 آشنایی با اسناد عملیات انبارداری و نحوه عملكرد آن در سیستم  -

 پیوسته و یكنواخت کاال در رابطه با حسابداری انبار رؤیت اطالعات سیستم -

 پیوسته و یكنواخت کاال و ارتباط با سیستم مالی هایحساب -

 کنترلهای سیستم پیوسته و یكنواخت کاال -

 واسطه کاال در سیستم هایحسابنحوه اثرگذاری اسناد مالی و تسویه  -

 انتقال کاال در داخل و بین انبارها اسناد مالی سیستم پیوسته و یكنواخت در رابطه با -

 کار عملی با کامپیوتر -

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 اصول نظارت بر تكمیل فرمها و مدارک نگهداری موجودیها در انبار -

 نحوه کنترل موجودیهای کاال در انبار -
 ناد حسابداری انباراصول کنترل نحوه تنظیم اس -

 

 مشخصات دوره آموزشی
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 22/22کد دوره:  عنوان دوره: آمار کاربردی

 با آمار و مفاهیم اساسی آن و چگونگی تجزیه و تحلیل اطالعات آماری کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 آماری )آمار توصیفی، آمار استنباطی( یهاروشمعرفی، علم آمار، آمار و کاربرد آن، انواع  -

 های آماری، انواع متغیرها )کمی و غیره(و دادهجامعه، نمونه  -

 ها، توزیع و فراوانی و نمودارها، نمودار توزیع فراوانی، هیستوگرام، چندضلعی و غیره(گیری، عالئم مجموعهاندازه هامقیاس -

 های گرایش به مرکز )میانگین، میانه و نما( ویژگی آنهااندازه -

 حراف چارکی با انحراف متوسط، واریانس، محاسبه واریانس، انحراف معیار(های پراکندگی )دامنه تغییرات، انشاخص -

ای، اسپیرمن، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و پیش بینی همبستگی، محاسبات ضریب همبستگی، ضریب همبستگی رتبه -

 رگرسیون به طرف میانگین خطای استاندارد

 

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 23/22کد دوره:  ی پروژهعنوان دوره: حسابدار

های کلیدی آن حسابداری پروژه و شناسایی حوزه یهاروشفراگیران در پایان دوره آموزشی قادر خواهند بود تا ضمن آشنایی با هدف دوره: 

تحلیل سودآوری و انحراف  های پروژه را ترسیم نموده و از آن طریق به ارزیابی عملكرد مالی پروژه و در پایان بهتصویری روشن و جامع از هزینه

 ها بپردازند.عملكرد پروژه

 آموزشی: هایسرفصل

 مفاهیم و تعاریف حسابداری پروژه -11

 حسابداری پروژه یهاروشها و تكنیک -12

 عوامل محیطی موثر بر حسابداری پروژه -13

 های پروژهتهیه تصویر جامع مالی از هزینه -14

 پروژه ریزیبودجه -15

 ش بینی در پروژهتحلیل میزان انحراف عملكرداز پی -16

 تحلیل سودآوری پروژه -17

 تلفیق حسابداری پروژه و حسابداری مالی -18

 کاربرد حسابداری پروژه در تصمیمات مدیریتی -19

 آینده حسابداری پروژه در محیط بین المللی -20

 

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 24/22کد دوره:  دماتعنوان دوره: محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خ

بر مبنای فعالیت قیمت  یابیهزینهدر پایان دوره بتوانند در حوزه حسابداری مدیریت از طریق تكنیک  کنندگانشرکترود انتظار میهدف دوره: 

با ارزش افزوده و بدون  هایفعالیتتمام شده خدمات دستگاه اجرایی خود را محاسبه نموده و از طریق روش مدیریت بر مبنای فعالیت و شناسایی 

 ها اقدام نمایند.ارزش افزوده نسبت به ارتقای کارآیی و مدیریت بهینه هزینه

 آموزشی: هایسرفصل
 مفاهیم و تعاریف  -11

 یابیهزینه یهاروشمعرفی  -12

 یابی و مدیریت بر مبنای فعالیتاصول و مبانی هزینه -13

 یابیتی هزینههای سنیابی بر مبنای فعالیت و شیوهتفاوت روش هزینه -14

 بر مبنای فعالیت یابیهزینهطراحی و پیاده سازی روش   -15

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 

 

 

 26/22کد دوره:  (2پیش بینی شناور )و  ریزیبودجهعنوان دوره: 

پیش بینی و پیش  یهاروشو شناخت  ریزیبودجهنوین  یهاروشسنتی و حرکت به سمت  ریزیبودجهآشنایی با چگونگی گذر از هدف دوره: 

 حسابداری مدیریت یهاروشنوین پیش بینی و همچنین شناخت ابزارها و  یهاروشبینی شناور به عنوان 

 آموزشی: هایسرفصل
 سنتی به پیش بینی شناور ریزیبودجهضرورت تغییر نظام  .14

 هاسازمانبررسی نقش بودجه در  .15

 ریزیبودجهسنتی  یهاروشنوین برای گذر از  مدیریتی یهاروشابزارها و  .16

 ریزیبودجهحرکت به سمت اجرای فراسوی  .17

 ردو ارزیابی عملك گذاریهدفنوین  یهاروش .18

 بررسی عوامل اثرگذار در بهبود پیش بینی .19

 پیش بینی یهاروشبررسی  .20

 هاسازمانهای زمانی فعالیت در های زمانی پیش بینی شناور با دورهتطبیق دوره .21

 آماده سازی و طراحی روش پیش بینی شناور یهاروش .22

 ور( و فرآیند پیش بینی شناABBبر مبنای فعالیت ) ریزیبودجهبرقراری پیوند بین  .23

 ریزی راهبردیبینی شناور و برنامهبرقراری پیوند بین پیش .24

 مدیریت و کنترل اجرای روش پیش بینی شناور .25

 برقراری پیوند بین پیش بینی شناور و گزارش دهی مالی .26

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 25/22کد دوره:  (1ریزی و پیش بینی )ریزی، برنامهعنوان دوره: تلفیق بودجه

راهبردی  ریزیبرنامهراهبردها و تلفیق فرآیند  های راهبردی و اولویت بندی اهداف وآشنا ساختن کارکنان با نحوه تهیه و تنظیم برنامههدف دوره: 

 و پیش بینی ریزیبودجه

 آموزشی: هایسرفصل
 راهبردی ریزیبرنامهاصول و مبانی  .9

 راهبردی ریزیبرنامهفرآیند  .10

 های راهبردیتهیه و تدوین برنامه .11

  ریزیبودجهنوین  یهاروش .12

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 های پیش بینی شناورروش .8

 و پیش بینی ریزیبرنامهریزی، تلفیق بودجه .9

 تهیه و تدوین مدل جامع مدیریت عملكرد سازمانی .10

استفاده از اطالعات قیمت تمام شده بر مدیریت بهینه  -9
 هاهزینه

 بكارگیری روش مدیریت بر مبنای فعالیت -10

کاربرد هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت در  -11
 مدیریت عملكرد

یریت قیمت تمام شدهاتوماسیون محاسبه و مد  
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 27/22کد دوره:  (۳عنوان دوره: حسابداری مدیریت استراتژیک )

یان دوره آموزشی قادرند؛ ضمن آشنایی با نقش حسابداری مدیریت در مدیریت عملكرد سازمانی و همچنین فراگیران در پاهدف دوره: 

های راهبردی، هزینه و بودجه های تلفیق برنامهحسابداری مدیریت به چالش یهاروشامروزی با استفاده از ابزارها و  یهاسازماندر  ریزیبودجه

 بپردازند.

 آموزشی: هایسرفصل

 امروزی یهاسازمانبودجه در  نقش .11

 نوین ریزیبودجهپشتیبیانی کننده از  نوین مدیریتی یهاروشابزارها و  .12

 و پیش بینی ریزیبرنامه، ریزیبودجهتلفیق  .13

 پیش بینی شناور .14

 یابی و مدیریت بر مبنای فعالیتطراحی و استقرار روش هزینه .15

 و برنامه راهبردی ایجاد پیوند میان گزارشات مدیریتی .16

 اثربخش استفاده از ابزار حسابداری مدیریت برای گزارشات مدیریتی .17

 ایجاد توازن میان استانداردهای حسابداری مالی و حسابداری مدیریت .18

 استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت برای مدیریت مالی بهینه .19

 قای عملكرد سازمانینقش حسابداری مدیریت در ارت .20

 

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 28/22کد دوره:  ریزیبودجهعنوان دوره: کاربرد اطالعات عملكردی در نظام 

و نیز  ایبودجه آشنایی با نحوه تولید و نمایش اطالعات عملكردی مربوط به نتایج به صورت ساختاریافته و اتصال آن به اعتباراتهدف دوره: 

 عملیاتی در تولید و ارائه اطالعات گذشته، حال و آینده. ریزیبودجههای اطالعاتی بررسی چالش

 آموزشی: هایسرفصل

 تاریخچه تولید اطالعات عملكردی .11

 تغییر ساختار بودجه به سمت رویكرد مبتنی بر عملكرد .12

 اجرایی یهادستگاهای میان دستگاه متولی بودجه و سایر نحوه مذاکرات بودجه .13

 سازمانی انگیزشی در بهبود کارآیی و اثربخشی هاینظام .14

 وابسته یهاسازمانی اجرایی و هادستگاهای میان اطالعات عملكردی مورد نیاز برای مذاکرات بودجه .15

 های استفاده از اطالعات عملكرد در فرآیند عملكردیمزایا و چالش .16

 نی بر اطالعات عملكردیمبت ریزیبودجه هاینظامطراحی  .17

 مبتنی بر اطالعات عملكردی ریزیبودجهپیاده سازی نظام  .18

 ریزیبودجه هاینظامنهادینه سازی استفاده از اطالعات عملكردی در  .19

 تجارب سایر کشورها .20

 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 30/22کد دوره:  عملیاتی ریزیبودجهعنوان دوره: 

ریزی بر مبنای عملكرد در سازمان و دستگاه اجرایی، ، الزامات استقرار بودجهریزیبودجهبا سیر تحول نظام  کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 
 بر مبنای فعالیت یابیهزینههای مربوط به بودجه و فرآیندهای چالش

 آموزشی: هایسرفصل
 در دنیا و ایران ریزیبودجهسیر تحول نظام  .11

 عملیاتی ریزیودجهبدر نظام  ریزیبرنامهنظام  .12

 عملیاتی ریزیبودجهدر نظام  یابیهزینهها و نظام تحلیل هزینه .13

 عملیاتی ریزیبودجهمدیریت عملكرد در نظام  .14

 از شكل سنتی به عملیاتی ریزیبودجهمدیریت تغییر نظام بودجه  .15

 عملیاتی ریزیبودجهنظام پاسخگویی در نظام  .16

 عملیاتی ریزیبودجه نظام انگیزشی و اختیارات مدیران در نظام .17

 عملیاتی ریزیبودجهاتوماسیون  .18

 عملیاتی در ایران ریزیبودجهروند حال و آینده  .19

 عملیاتی در ایران ریزیبودجهتشریح مدل جامع نظام  .20

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 
 

 29/22کد دوره:  وان دوره: آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشورعن

 هادستگاهدر پایان با سازمان بازرسی کل کشور و جایگاه آن در قوانین مالی و محاسباتی کشور و همچنین ارتباط آن با سایر فراگیران هدف دوره: 
 شوند.آشنا می

 آموزشی: هایسرفصل
 قانون تشكیل سازمان -

 نظارت و بازرسی عالیشورایدستورالعمل تشكیل  -

 آئین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان -

 سازمان آئین بازرسی -

 دیگر قوانین جاری مرتبط -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 

 
 31/22کد دوره:  عنوان دوره: قانون مالیات بر ارزش افزوده

 شوند.فراگیران در پایان دوره آموزشی با مفاهیم و قوانین و مقررات حاکم بر مالیات بر ارزش افزوده و نحوه حسابداری آن آشنا میهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 بررسی کلیات و تعاریف قانون مالیات بر ارزش افزوده -

 سابقه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهان -

 سابقه قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران و نحوه و زمان اجرای آن -

 تشریح و تفسیر مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده -

 ات بر ارزش افزودهنحوه محاسبه و مآخذ و نرخ مالی -

 مالیاتی بر ارزش افزوده هایمعافیتتشریح  -

 تشریح وظایف و تكالیف مؤدیان -

 فرآیند رسیدگی مالیاتی -

 حسابداری مالیات بر ارزش افزوده -

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

دوره آموزشیمشخصات   
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 32/22کد دوره:  عنوان دوره: تنظیم قراردادها

یان دوره بتوانند؛ انواع قراردادهای اداری و حسابداری را با توجه به شرایط و متون آنها تهیه و رود پس از پااز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 تنظیم نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل

 شناخت مفاهیم و تعاریف کلی قراردادها و آشنایی با قرارداد از نظر حقوقی و عرفی -

 ضوابط الزم الرعایه در تنظیم قراردادها -

 دنیقرارداد در قانون م -

 شرایط اساسی برای صحت قراردادها -

 طرفین قرارداد -

 قراردادهای خرید، حمل ئ نقل، پیمان مدیریت و غیره -

 نحوه عقد و مبادله قرارداد، نحوه صدور الحاقیه و اصالحیه -

 شرایط اساسی برای صحت قراردادها -

 شكل اسناد و مدارک قرارداد به انضمام نمونه قرارداد -

 ادمبلغ، مدت و موضوع قرارد -

 بیمه و ضمانت قراردادها -

 حوادث قهری و غیر مترقبه در قراردادها -

 آثار قراردادها -

 انحالل قراردادها -

 ارائه چند نمونه قرارداد )عملی( -

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 33/22کد دوره:  مستقیم هایمالیاتعنوان دوره: قانون 

، جرائم و معافیتها، تشخیص و وصول درآمد و هاشرکتلیات بر حقوق، اجاره، تكلیفی، فراگیران در پایان دوره قادرند؛ قوانین ماهدف دوره: 

 روش حسابداری مورد عمل را توضیح دهند.

 آموزشی: هایسرفصل

نونی و وظایف قا -مستقیم هایمالیاتطرز تشخیص و محاسبه  -مستقیم )به اختصار( هایمالیاتتعریف مالیات، تاریخچه، انواع مالیات و منابع 

و صاحبان مشاغل مكلف به  هاشرکتموارد تشخیص علی الراس در خصوص  -مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی مكلف به پرداخت مالیات

نحوه  -مالیاتی و نحوه استفاده از آن( هایمعافیتمالیاتی)انواع  هایمعافیت -های قابل قبول و استهالکاتمقررات هزینه -نگاهداری دفاتر قانونی

آثار قانونی عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در  -مالیاتی هایمعافیتمالی و مواعد قانونی تسلیم آنها با رعایت  هایصورتظیم اظهارنامه مالیاتی و تن

خدمات حسابداران نحوه استفاده از  -موارد و نكات مهم آئین نامه نگهداری دفاتر قانونی و موارد رد دفاتر قانونی -موعد مقرر )جرائم و محرومیتها(

ترتیب حل اختالف بعد از  -جلوگیری از اختالفات قبل از تشخیصمالیات هایراه -عوامل بروز اختالفات مالیاتی -رسمی برای تشخیص مالیات

 نحوه حل اختالف مالیاتی )شرح مراجع حل اختالف و اختیارات آنها و شرح حقوق قانونی مودیان در مراجع مذکور( -تشخیص مالیات

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 های شغلیرشته های آموزشیدوره
 کارشناس و کاردان برنامه و بودجه

 «2۳کد »

 کارکنان دولت ج نظام آموزش/1/2موضوع بند 
 بالغ شدههای اهای بازنگری شده که جایگزین دورهدوره»

 «گرددمی 05/06/1۳86مورخ  76582/180۳بخشنامه شماره 
 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

 معاون راهبردی منابع انسانی
 «های شغلی کارشناسی و کاردان برنامه و بودجهرشته های آموزشیفهرست دوره»

میزان ساعت  تعنوان پس عنوان دوره آموزشی

 دوره

کد 

 دوره

 1/23 12 کلیه پستها ریزی عملیاتیبودجه

 2/23 6 کلیه پستها نظارت بر بودجه

 3/23 32 کلیه پستها روش تحقیق

 4/23 12 کلیه پستها اجرای بودجه

 5/23 8 کلیه پستها دولتی یهاشرکت ریزیبودجه

 6/23 16 کلیه پستها حسابداری پروژه

 7/23 24 کلیه پستها تیحسابداری مالیا

 8/23 24 کلیه پستها اصول حسابداری

 9/23 8 کلیه پستها قوانین و مقررات مالی

 10/23 16 کلیه پستها مستقیم هایمالیاتقانون 

 11/23 30 کلیه پستها آمار کاربردی

 12/23 34 کلیه پستها و کنترل پروژه ریزیبرنامه

 13/23 8 ستهاکلیه پ قانون برنامه و بودجه کشور

 14/23 12 کلیه پستها محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

 15/23 8 کلیه پستها (1و پیش بینی ) ریزیبرنامه، ریزیبودجهتلفیق 

 16/23 8 کلیه پستها (2و پیش بینی شناور ) ریزیبودجه

 17/23 16 کلیه پستها (3حسابداری و مدیریت استراتژیک )

 18/23 8 کلیه پستها ریزیبودجهبرد اطالعات عملكردی در نظام کار

 19/23 20 کلیه پستها آشنایی با قانون محاسبات عمومی

 20/23 12 کلیه پستها آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن

 21/23 30 کلیه پستها حسابداری دولتی

 22/23 12 کلیه پستها ن بازرسی کل کشورآشنایی با قوانین سازما

 23/23 16 کلیه پستها قانون مالیات بر ارزش افزوده
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 1/23کد دوره:  عملیاتی ریزیبودجهعنوان دوره: 

گاه اجرایی، ریزی بر مبنای عملكرد در سازمان و دستریزی، الزامات استقرار بودجهبا سیر تحول نظام بودجه کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 
 بر مبنای فعالیت یابیهزینههای مربوط به بودجه و فرایندهای چالش

 آموزشی: هایسرفصل
 ریزی در دنیا و ایرانسیر تحول نظام بودجه .11

 عملیاتی ریزیبودجهریزی در نظام نظام برنامه .12

 عملیاتی ریزیبودجهدر نظام  یابیهزینهها و نظام تحلیل هزینه .13

 عملیاتی ریزیبودجهنظام مدیریت عملكرد در  .14

 از شكل سنتی به عملیاتی ریزیبودجهمدیریت تغییر نظام  .15

 عملیاتی ریزیبودجهنظام پاسخگویی در نظام  .16

 عملیاتی ریزیبودجهنظام انگیزشی و اختیارات مدیران در نظام  .17

 عملیاتی ریزیبودجهاتوماسیون  .18

 عملیاتی در ایران ریزیبودجهروند حال و آینده  .19

 عملیاتی در ایران ریزیبودجهدل جامع نظام تشریح م .20

 ساعت 12مدت زمان دوره: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2/23کد دوره:  عنوان دوره: نظارت بر بودجه

 نمایند.ح فراگیران در پایان آموزش قادرند: مبانی نظری نظارت بر بودجه را توضیح دهند، مبانی قانونی و انواع نظارت بر بودجه در ایران را تشریهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 مبانی نظری نظارت بر بودجه 

 مالی هایحسابارتقاء مدیریت و شفاف سازی  -

 ، حسابرسی و ارزشیابیهای مدیریتیکنترل -

 گزارش دهی -

 فرآیند نظارت بودجه در ایران 

 مبانی قانونی -

 انواع نظارت بر بودجه -

 همشكالت نظارت بر بودج -

 ساعت 6مدت زمان دوره: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3/23کد دوره:  عنوان دوره: اجرای بودجه

 شوند.فراگیران پس از پایان دوره آموزشی با مراحل اجرای بودجه، قوانین و مقررات مربوط به آن آشنا میهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

یص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله درخواست، پرداخت، تنخواه گردان، پیش مراحل تفصیلی اجرای بودجه )تخص -مبانی نظری اجرای بودجه

ابالغ  -قوانین و مقررات ناظر بر اجرای بودجه -فرآیند اجرای بودجه در ایران -وجوه سازمانی اجرای بودجه -پرداخت، علی الحساب و سپرده(

مشكالت و تنگناهای نظام اجرای بودجه  -عملیات خزانه -تخصیص -ایای و تملک دارایی یا سرمایهزینهه های اعتباراتمبادله موافقت نامه -بودجه

 در ایران

 ساعت12مدت زمان دوره: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 4/23کد دوره:  عنوان دوره: روش تحقیق

سازمان را توضیح دهند. اصول،  هایفعالیترورت انجام تحقیق در حوزه رود فراگیران در پایان دوره بتوانند: اهمیت و ضانتظار میهدف دوره: 

 پژوهشی را شرح دهند. یک طرح تحقیقی را انتخاب، اجرا، تحلیل و گزارش نمایند. هاطرحفرآیند و انواع 

 آموزشی: هایسرفصل
 ضرورت و  -های تحقیق(ها و سوالیهها، فرضهای مسأله )هدفمراحل روش علمی، بیان مسأله، گزاره -ماهیت روش علمی تحقیق

 اهمیت تحقیق و کاربرد آن

  گیریاندازه هامقیاسمتغیرها و 

 بررسی پیشینه تحقیق 

 ها(دسته بندی تحقیقات )برحسب هدف، برحسب نحوه گردآوری  داده 

 تحقیق توصیفی و انواع آن، تحقیق آزمایشی و انواع آن 

 مصاحبه، مشاهده و ...( گیری در تحقیق )پرسشنامه،ابزارهای اندازه 

 ای و ...()اسمی، فاصله گیریاندازه هامقیاس 

  پایایی و روایی( گیریاندازهقابلیت اعتماد ابزار( 

  ،نمونه گیری، تعیین حجم نمونه یهاروشجامعه و نمونه تحقیق 

 های کیفی و تحلیل آنهاداده 

 های کمی و تحلیل آنهاداده 

 ش تحقیق، انواع گزارش تحقیق، مراحل تدوین گزارش تحقیق(تدوین گزارش تحقیق )کاربرد گزار 

 ساعت32مدت زمان دوره: 

 

 

 5/23کد دوره:  دولتی یهاشرکتریزی عنوان دوره: بودجه

 نمایند.دولتی را تشریح  یهاشرکتبرآورد بودجه  یهاروشفراگیران پس از پایان دوره آموزشی قادرند: مراحل تهیه و تنظیم بودجه و هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل
 دولتی یهاشرکتمبانی قانونی و نظری ایجاد  -

 دولتی یهاشرکتساختار مالی  -

 دولتی یهاشرکتمراحل تهیه و تنظیم بودجه  -

 برآورد بودجه یهاروش -

 دولتی یهاشرکتهای اقتصادی و مالی نحوه استفاده و تحلیل گزارش -

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 

 6/23کد دوره:  سابداری پروژهعنوان دوره: ح

های کلیدی آن حسابداری پروژه و شناسایی حوزه یهاروشفراگیران در پایان دوره آموزشی قادر خواهند بود تا ضمن آشنایی با هدف دوره: 
ان به تحلیل سودآوری و انحراف های پروژه را ترسیم نموده و از آن طریق به ارزیابی عملكرد مالی پروژه و در پایتصویری روشن و جامع از هزینه

 ها بپردازند.عملكرد پروژه

 آموزشی: هایسرفصل

 مفاهیم و تعاریف حسابداری پروژه .6

 حسابداری پروژه یهاروشها و تكنیک .7

 عوامل محیطی موثر بر حسابداری پروژه .8

 های پروژهتهیه تصویر جامع مالی از هزینه .9

 پروژه ریزیبودجه .10

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 تحلیل میزان انحراف عملكرد از پیش بینی در پروژه .11

 وژهتحلیل سودآوری پر .12

 تلفیق حسابداری پروژه و حسابداری مالی .13

 کاربرد حسابداری پروژه در تصمیمات مدیریتی .14

 آینده حسابداری پروژه در محیط بین الملل .15
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 7/23کد دوره:  عنوان دوره: حسابداری مالیاتی

مستقیم و نحوه محاسبه آن و مقررات مربوط به تنظیم اظهارنامه مالیاتی را توضیح  هایمالیاتفراگیران در پایان دوره قادرند: انواع هدف دوره: 

 دهند.

 آموزشی: هایسرفصل

مالیات بر درآمد  -مالیات بر دارایی -مالیات بر ارث -مالیات بر درآمد -مستقیم هایمالیاتمروری بر اصالحیه قانون  -اشخاص مشمول مالیات

مالیات بر درآمد امالک و نحوه محاسبه  -مالیات بر درآمد مشاغل و تغییرات آن -مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی -حقوق و نحوه محاسبه آن

 اظهارنامه مالیاتی -هامعافیت -و تشویقات مالیاتی جرائم -مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها -آن

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 8/23کد دوره:  عنوان دوره: اصول حسابداری

مالی و چگونگی تهیه  هایفعالیتفراگیران در پایان دوره قادرند: مفاهیم و تعاریف کلی اصول حسابداری، کاربرد و چگونگی ثبت هدف دوره: 

 و بستن حسابها را توضیح دهند. مالی هایصورت

اصالح  -حسابداری خرید و فروش کاال -مالی در دفاتر هایفعالیتچگونگی ثبت  -اصول حسابداری -کلیات و تعاریف آموزشی: هایسرفصل

تهیه صورت  -گردانمباحث وجوه نقد، تنخواه  -مالی و بستن حساب هایصورتتهیه  -کاربرگ و نحوه تنظیم آن -حسابها در پایان دوره مالی

 هاثابت و استهالک هایدارائی -گردش وجوه نقد -صورت سود و زیان -مالی: ترازنامه هایصورتتهیه  -بانكی هایمغایرت

 ساعت 24مدت زمان دوره: 

 9/23کد دوره:  عنوان دوره: قوانین و مقررات مالی

ها را توضیح دهند. انواع درآمدها را نام برده و وانند: انواع تنخواه گردان و مفاهیم آنرود پس از پایان دوره بتاز فراگیران انتظار میهدف دوره: 

 مقایسه نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل

 و اجزای آن( کلیات و تعاریف )بودجه، بودجه عمومی 

 ل سوابق ذیحسابیها، صورتجلسه تحویل و تحوانواع تنخواه گردان خزانه و ذیحساب و مفاهیم قانونی آن 

 هاها و سایر پرداختهزینه -تعاریف و مبانی قانونی پرداخت و علی الحساب و انواع درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و مقایسه آنها 

 تنظیم و تفریغ بودجه 

 هاتعاریف ذیحساب، عوامل ذیحساب و امین اموال و فرق آنها با هم با توجه به مبانی قانونی آن 

 های اجرایی مربوطموال و معامالت دولتی و آئین نامهبررسی ا 

 دیگر قوانین و مقررات جاری مالی 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 10/23کد دوره:  مستقیم هایمالیاتعنوان دوره: قانون 

جرائم و معافیتها، تشخیص و وصول درآمد و  ،هاشرکتفراگیران در پایان دوره قادرند: قوانین مالیات بر حقوق، اجاره، تكلیفی، هدف دوره: 

 روش حسابداری مورد عمل را توضیح دهند.

 آموزشی: هایسرفصل

وظایف قانونی و  -مستقیم هایمالیاتطرز تشخیص و محاسبه  -مستقیم )به اختصار( هایمالیاتتعریف مالیات، تاریخچه، انواع مالیات و منابع 

و صاحبان مشاغل مكلف به  هاشرکتموارد تشخیص علی الراس در خصوص  -لف به پرداخت مالیاتمسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی مك

نحوه  -مالیاتی و نحوه استفاده از آن( هایمعافیتمالیاتی )انواع  هایمعافیت -ههای قابل قبول و استهالکاتمقررات هزینه -نگاهداری دفاتر قانونی

آثار قانونی عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در  -مالیاتی هایمعافیتلی و مواعد قانونی تسلیم آنها با رعایت ما هایصورتتنظیم اظهارنامه مالیاتی و 

نحوه استفاده از خدمات حسابداران  -موارد و نكات مهم آئین نامه نگهداری دفاتر قانونی و موارد رد دفاتر قانونی -موعد مقرر )جرائم و محرومیتها(

ترتیب حل اختالف بعد از  -جلوگیری از اختالفات قبل از تشخیص مالیات هایراه -عوامل بروز اختالفات مالیاتی -یاترسمی برای تشخیص مال

 نحوه حل اختالف مالیاتی )شرح مراجع حل اختالف و اختیارات آنها و شرح حقوق قانونی مودیان مالیات در مراجع مذکئر(  -تشخیص مالیات

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 11/23کد دوره:  نوان دوره: آمار کاربردیع

 با آمار و مفاهیم اساسی آن و چگونگی تجزیه و تحلیل اطالعات آماری کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 آماری )آمار توصیفی، آمار استنباطی( یهاروشتعاریف علم آمار، آمار و کاربرد آن، انواع  -

 های آماری، انواع متغیرها )کمی و غیره(ادهجامعه، نمونه و د -

 ها، توزیع و فراوانی و نمودارها، نمودار توزیع فراوانی، هیستوگرام، چندضلعی و غیره(گیری، عالئم مجموعهاندازه هامقیاس -

 های گرایش به مرکز )میانگین، میانه و نما( ویژگی آنهااندازه -

 انحراف چارکی با انحراف متوسط، واریانس، محاسبه واریانس، انحراف طبیعی( های پراکندگی )دامنه تغییرات،شاخص -

ای، اسپیرمن، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و پیش بینی، رگرسیون به طرف همبستگی، محاسبات ضریب همبستگی، ضریب همبستگی رتبه -

  میانگین خطای استاندارد

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 12/23کد دوره:  و کنترل پروژه ریزیامهبرنعنوان دوره: 

دستی و مكانیزه و چگونگی تخصیص و  یهاسیستمو کنترل پروژه در دو وضعیت  ریزیبرنامهبا فرآیند  کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 

 تسطیح منابع و بودجه بندی پروژه

 آموزشی: هایسرفصل

 و کنترل پروژه ریزیبرنامهاصطالحات معمول در  و کنترل پروژه، تشریح ریزیبرنامهتعریف پروژه،  -

 و کنترل پروژه ریزیبرنامهو کنترل پروژه در مدیریت پروژه، تشریح فرآیند  ریزیبرنامهنقش  -

  W.B.Sتبیین اهداف پروژه، تهیه ساختار تجزیه پروژه  -

 منابع و تهیه کانت چارک، تخصیص و تسطیح بندیزمانپروژه،  ریزیبرنامههای شبكه -

 های کاری و مسیر بحرانی در پروژهبودجه بندی پروژه، بسته -

ها، پردازش و تهیه گزارشات، بررسی ریسكهای احتمالی و ارزیابی تاثیر آن بر پروژه ارزیابی عملكرد پروژه، معرفی نرم افزارهای داده آوریجمع -

 PRIMA VERA- M SP PROJECTکنترل پروژه 

- PLANNER.P3  

 ساعت 34ان دوره: مدت زم

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 14/23کد دوره:  عنوان دوره: محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

بر مبنای فعالیت قیمت  یابیهزینهدر پایان دوره بتوانند در حوزه حسابداری مدیریت از طریق تكنیک  کنندگانشرکترود ر میانتظاهدف دوره: 

با ارزش افزوده و بدون  هایفعالیتتمام شده خدمات دستگاه اجرایی خود را محاسبه نموده و از طریق روش مدیریت بر مبنای فعالیت و شناسایی 

 ها اقدام نمایند.سبت به ارتقای کارایی و مدیریت بهینه هزینهارزش افزوده ن

 آموزشی: هایسرفصل

 

 مفاهیم وتعاریف .10

 یابیهزینه یهاروشمعرفی  .11

 و مدیریت بر مبنای فعالیت یابیهزینهاصول و مبانی  .12

 یابیهزینههای سنتی بر مبنای فعالیت و شیوه یابیهزینهتفاوت روش  .13

 بر مبنای فعالیت یابیزینههطراحی و پیاده سازی روش  .14

 هااستفاده از اطالعات قیمت تمام شده بر مدیریت بهینه هزینه .15

 بكارگیری روش مدیریت بر مبنای فعالیت .16

 و مدیریت بر مبنای فعالیت در مدیریت عملكرد یابیهزینهکاربرد  .17

 اتوماسیون محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده .18

 

 ساعت12مدت زمان دوره: 

 
 

 

 

 

 

 13/23کد دوره:  عنوان دوره: قانون برنامه و بودجه کشور

 شوند.فراگیران در پایان دوره آموزشی یا کلیات و مفاهیم قانون برنامه و بودجه کشور آشنا میهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 

 ها و ...(جاری، لوایح و طرح دولت، اعتبارات از مدت عمرانی، بودجه عمومیهای در)برنامه کلیات و مفاهیم قانون بودجه -

 موارد و فصول مربوط به قانون برنامه و بودجه  -

 شورای اقتصاد 

 سازمان متولی امر تدوین بودجه و شرح تشكیالت آن 

 های عمرانی پنجسالهتهیه برنامه 

 تهیه بودجه کل کشور 

  منابع مالی -عمرانی هاطرحاجرای 

 نظارت -تعهد پرداخت اعتبار عمرانی و جاری 

 هاماده واحده و تبصره -مقررات مختلف 

 دیگر قوانین و مقررات جاری مرتبط با بودجه 

 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

وزشیمشخصات دوره آم  

 مشخصات دوره آموزشی
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 15/23کد دوره:  (1و پیش بینی ) ریزیبرنامه، ریزیبودجهان دوره: تلفیق عنو

راهبردی  ریزیبرنامههای راهبردی و اولویت بندی اهداف و راهبردها و تلفیق فرآیند آشنا ساختن کارکنان با نحوه تهیه و تنظیم برنامههدف دوره: 

 و پیش بینی ریزیبودجه

 آموزشی: هایسرفصل

 

 راهبردی ریزیبرنامهانی اصول و مب .8

 راهبردی ریزیبرنامهفرآیند  .9

 های راهبردیتهیه و تدوین برنامه .10

 ریزیبودجهنوین  یهاروش .11

 پیش بینی شناور یهاروش .12

 و پیش بینی ریزیبرنامه، ریزیبودجهتلفیق  .13

 تهیه و تدوین مدل جامع مدیریت عملكرد سازمانی .14

 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 16/23کد دوره:  (2و پیش بینی شناور ) ریزیودجهبعنوان دوره: 

پیش بینی و پیش  یهاروشو شناخت  ریزیبودجهنوین  یهاروشسنتی و حرکت به سمت  ریزیبودجهآشنایی با چگونگی گذر از هدف دوره: 

 بداری مدیریتحسا یهاروشنوین پیش بینی و همچنین شناخت ابزارها و  یهاروشبینی شناور به عنوان 

 آموزشی: هایسرفصل

 سنتی به پیش بینی شناور ریزیبودجه. ضرورت تغییر نظام 1

 هاسازمان. بررسی نقش بودجه در 2

 ریزیبودجهسنتی  یهاروشنوین برای گذر از  مدیریتی یهاروش. ابزارها و 3

 ریزیبودجه. حرکت به سمت اجرای فراسوی 4

 و ارزیابی عملكرد گذاریهدفین نو یهاروش. 5

 . بررسی عوامل اثرگذار در بهبود پیش بینی6

 پیش بینی یهاروش. بررسی 7

 هاسازمانهای زمانی فعالیت در های زمانی پیش بینی شناور با دوره. تطبیق دوره8

 آماده سازی و طراحی روش پیش بینی شناور یهاروش.9

 ( و فرآیند پیش بینی شناورABBنای فعالیت )بر مب ریزیبودجه. برقراری پیوند 10

 راهبردی ریزیبرنامه. برقراری پیوند بین پیش بینی شناور و 11

 . مدیریت و کنترل اجرای روش پیش بینی شناور12

 . برقراری پیوند بین شناور و گزارشدهی مالی13

 

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 17/23کد دوره:  (۳ژیک )عنوان دوره: حسابداری مدیریت استرات

فراگیران در پایان دوره آموزشی قادرند، ضمن آشنایی با نقش حسابداری مدیریت در مدیریت عملكرد سازمانی و همچنین هدف دوره: 

، هزینه و بودجه های راهبردیهای تلفیق برنامهحسابداری مدیریت به چالش یهاروشامروزی با استفاده از ابزارها و  یهاسازماندر  ریزیبودجه

 بپردازند.

 آموزشی: هایسرفصل

 امروزی یهاسازمان. نقش بودجه در 1

 نوین ریزیبودجهپشتیبانی کننده از  نوین مدیریتی یهاروش. ابزارها و 2

 و پیش بینی ریزیبرنامه، ریزیبودجه. تلفیق 3

 . پیش بینی شناور4

 و مدیریت بر مبنای فعالیت بییاهزینه. طراحی و استقرار روش 5

 و برنامه راهبردی . ایجاد پیوند میان گزارشات مدیریتی6

 اثربخش . استفاده از ابزار حسابداری مدیریت برای گزارشات مدیریتی7

 . ایجاد توازن میان استانداردهای حسابداری مالی و حسابداری مدیریت8

 ابزارهای حسابداری مدیریت برای مدیریت مالی بهینه. استفاده از 9

 . نقش حسابداری مدیریت در ارتقای عملكرد سازمانی10

 

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 18/23کد دوره:   ریزیبودجهعنوان دوره: کاربرد اطالعات عملكردی در نظام 

ای و نیز ط به نتایج به صورت ساختاریافته و اتصال آن به اعتبارت بودجهآشنایی با نحوه تولید و نمایش اطالعات عملكردی مربوهدف دوره: 

 عملیاتی در تولید و ارائه اطالعات گذشته، حال و آینده. ریزیبودجههای اطالعاتی بررسی چالش

 آموزشی: هایسرفصل

 

 . تاریخچه تولید اطالعات عملكردی1

 لكرد. تغییر ساختار بودجه به سمت رویكرد مبتنی بر عم2

 ی اجراییهادستگاهای میان دستگاه متولی بودجه و سایر . نحوه مذاکرات بودجه3

 سازمانی انگیزشی در بهبود کارآیی و اثربخشی هاینظام. 4

 وابسته یهاسازمانی اجرایی و هادستگاهای میان . اطالعات عملكردی مورد نیاز برای مذاکرات بودجه5

 های استفاده از اطالعات عملكرد در فرآیند عملكردیلش. مزایا و چا6

 مبتنی بر اطالعات عملكردی ریزیبودجه هاینظام. طراحی 7

 مبتنی بر اطالعات عملكردی ریزیبودجه. پیاده سازی نظام 8

 ریزیبودجه هاینظام. نهادینه سازی استفاده از اطالعات عملكردی در 9

 . تجارب سایر کشورها10

 

 ساعت 8ان دوره: مدت زم

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 21/23کد دوره:  عنوان دوره: حسابداری دولتی

 شی قادرند:فراگیران در پایان دوره آموزهدف دوره: 

دولتی بر مبنای آن را  یهاسازماندولتی و قوانین و مقررات ناظر بر آن و همچنین سیستم کنترل مالی  یهاسازمانسیستم حسابداری  -

دولتی را بررسی نمایند. نحوه و طرز تنظیم حسابها و تهیه گزارشهای نهایی را  یهاسازمانتشریح نمایند. عملیات حسابداری در 

 .توضیح دهند

 آموزشی: هایسرفصل

، و اختصاصی، دفاتر و اسناد حسابداری )دفتر درآمد، دفتر اعتبارات عمومی هایحساباصول کلی حسابداری دولتی، خصوصیات حسابداری دولتی، 

بینی شده، حسابداری اعتبارات مصوب، حسابداری  ای، ارتباط بودجه و حسابداری، حسابداری درآمدهای پیشبودجه هایحسابدفتر اموال(، 

مورد استفاده  هایحسابسهمیه اعتبارات، حسابداری تعهدات احتمالی، حسابداری درآمدها )ئذآمدهای پیش بینی شده، درآمدهای تحقق یافته(، 

ان مطالبه شده، اقالم دریافتی صندوق )وصول قابل وصول، اصالح حساب درآمدهائی که تعیین و تشخیص گردیده و از مؤدی هایمالیاتبرای ثبت 

های عمومی، حسابداری ذیحسابها، ماهیت درآمدها و هزینه هایفعالیتها و اقالم پرداختی صندوق، بستن حسابها، انواع درآمدها(، حسابداری هزینه

حسابداری آن، تهیه انواع گزارشها، نحوه بستن  ها و عملیاتاختصاصی، حساب حقوق بازنشستگان و موظفین، انواع سپرده هایحسابطرز تنظیم 

 تهیه گزارشهای نهائی در پایان سال مالی -حسابها در پایان سال مالی

 ساعت 30مدت زمان دوره: 

 

 

 19/23کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با قانون محاسبات عمومی

 شوند.آشنا می فراگیران در پایان دوره آموزشی با قانون محاسبات عمومیهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 فصل اول: تعاریف

 فصل دوم: اجرای بودجه

 ایر منابع تأمین اعتباردرآمدها و س -

 ها و سایر پرداختهاهزینه -

 معامالت دولتی -

 فصل سوم: نظارت مالی

 فصل چهارم: تنظیم حساب و تفریغ بودجه

 فصل پنجم: اموال دولتی

 فصل ششم: مقررات متفرقه

 ساعت 20مدت زمان دوره: 

 20/23د دوره: ک عنوان دوره: آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن

و  هادستگاهفراگیران در پایان دوره قادرند جایگاه دیوان محاسبات کشور در قوانین مالی و محاسباتی کشور و ارتباط آن با سایر هدف دوره: 

 مستشاری دیوان محاسبات را توضیح دهند. هایهیآتنحوه کار 

 آموزشی: هایسرفصل

 -مستشاری دیوان محاسبات هایهیآتنحوه کار  -ساختار تشكیالتی دیوان محاسبات -و اختیارات وظایف -هدف از تشكیل دیوان محاسبات کشور

 و سایر مقررات متفرقه و اصالحات قانون 39دستورالعمل تبصره ماده 

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 22/23کد دوره:  عنوان دوره: آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور

 هادستگاهر و جایگاه آن در قوانین مالی و محاسباتی کشور و همچنین ارتباط آن با سایر فراگیران در پایان با سازمان بازرسی کل کشوهدف دوره: 

 شوند.آشنا می

 آموزشی: هایسرفصل

 قانون تشكیل سازمان -

 نظارت و بازرسی عالیشورایدستورالعمل تشكیل  -

 آئین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان -

 آئین بازرسی سازمان -

 دیگر قوانین جاری مرتبط -

 ساعت 12مدت زمان دوره: 

 23/23کد دوره:  عنوان دوره: قانون مالیات بر ارزش افزوده

 شوند.فراگیران در پایان دوره آموزشی با مفاهیم و قوانین و مقررات حاکم بر مالیات بر ارزش افزوده و نحوه حسابداری آن آشنا میهدف دوره: 

 آموزشی: هایسرفصل

 ون مالیات بر ارزش افزودهبررسی کلیات و تعاریف قان -

 سابقه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهان -

 سابقه قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران و نحوه و زمان اجرای آن -

 تشریح و تفسیر مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده -

 نحوه محاسبه و مآخذ و نرخ مالیات بر ارزش افزوده -

 مالیاتی بر ارزش افزوده یهامعافیتتشریح  -

 تشریح وظایف و تكالیف مودیان -

 فرآیند رسیدگی مالیاتی -

 حسابداری مالیات بر ارزش افزوده -

 ساعت 16مدت زمان دوره: 

 مشخصات دوره آموزشی

 مشخصات دوره آموزشی
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 جمهوری اسالمی ایران
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی
 هادستگاهبخشنامه به کلیه 

 دولتمشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان 

به پیوست  کارکنان دولت ج نظام آموزش/3در اجرای بند  21/05/1382مورخ  96358/1803پیرو بخشنامه شماره 

تدوین شده است با عنایت  ربطذیی هادستگاهکه با مشارکت متخصصان و همكاری  عمومی های تكمیلیدوره

 گردد.به موارد زیر جهت اجرا ابالغ می

در مورد این بخشنامه نیز  21/05/1382مورخ  96358/1803بخشنامه شماره  6و  5، 3، 1مفاد بندهای  -1

 صادق است.

ناوین و ی اجرایی موظفند عهادستگاهمندرج در این بخشنامه مصوب تلقی شده و  عمومی یهاآموزش -2

های آموزش دوران برنامه ها را طبق ضوابط و مقررات در کلیات برنامهدیگر مشخصات مربوط به دوره

 چهارم توسعه پیش بینی و نسبت به اجرای آنها اقدام نمایند.

کارکنان  مندرج در این بخشنامه براساس ضوابط، مشمول امتیازات نظام آموزش های آموزشیدوره -3

 باشند.می دولت

ویژه اعضاء بسیج « طرح معرفت بسیجی )تكمیلی(»و « طرح معرفت بسیجی )مقدماتی(»های دوره -4

 کارکنان دولت هستند.

تأیید آموزش ناحیه مقاومت  اند پس ازاین بخشنامه را گذرانده 4های مذکور در بند تبصره: بسیجیانی که قبالً دوره

( و واحد آموزش دستگاه متبوع از امتیازهای آن به هااستانها و ادارات )و معادل عنوان آن در بسیج وزارتخانه

 میزان ساعات پیش بینی شده در این بخشنامه استفاده نمایند.

ی اجرایی صرفاً به عهده هادستگاهبرای کارکنان « آموزش انتظامی»ریزی و اجرای دوره مسئولیت برنامه -5

ی اجرایی بایستی حداقل سه ماه قبل از برگزاری هادستگاهباشد و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی می

 یا شهرستانها حسب مورد اعالم نمایند. هااستاناین دوره، زمان پیشنهادی را به نیروی انتظامی 

امدادی، جستجو، امداد و  -پزشكی هایفوریتهای اولیه و کمك های آموزشیجهت اجرای دوره -6

ی هادستگاهپیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیرمترقبه  هایراهنجات، اطفاء حریق و 

 توانند از طریق جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران اجرا نمایند.اجرایی می

های در زمره دوره های آموزش عمومیدوره کارکنان دولت هرچند براساس مقررات نظام آموزش -7

و  "آموزش انتظامی"ریزی برای اجرای دوره بندی شده است ولی برنامهاختیاری طبقه آموزشی

ه در این بخشنامه به استناد مقررات خاصی )که در مقابل آنها مشخص شده است( ک های آموزشیدوره

 باشند.اند اجباری میتدوین شده

  90367/1803شماره:  
08/07/1386اتریخ:   

ربگ( 17)دارد  پیوست:  

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
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 15)موضوع بند  "آموزش خانواده"بعنوان  31و  30، 29، 28، 27، 26ردیفهای  های آموزشیدوره -8

تلقی گردیده است که ضروری است  (11/02/1386هـ مورخ  37135ت /19408مصوبه شماره 

ریاست  "مرکز امور زنان و خانواده"ها هماهنگی الزم را با ی اجرایی قبل از اجرای این دورههادستگاه

 جمهوری بعمل آورند.

 سواربامحمدحسن 

 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

 های آموزش عمومیفهرست عناوین دوره
میزان  رهعنوان دو ردیف

 ساعات

 مستندات قانونی

 کشور قانون برنامه چهارم توسعه 97ماده  6 مواد مخدر و پیامدهای سوء آن 1

 تبصره بند الف مصوبه دهمین جلسه شورای اجتماعی کشور 6 پیشگیری هایراههای نوپدید و بیماری 2

  6 پیشگیری هایراههای واگیر و انواع بیماری 3

  6 آن گیریاندازههای و تكنیک وریبهره 4

  6 کاربردهای فن آوری اطالعات 5

 هیأت وزیران 1/5/1385هـ مورخ 35059ت/26600مصوبه شماره  4 محیط زیست و دولت سبز 6

  8 طرح معرفت بسیجی )مقدماتی( 7

  8 طرح معرفت بسیجی )تكمیلی( 8

  4 ارایمنی و بهداشت محیط ک 9

  8 امدادی -پزشكی هایفوریتکمكهای اولیه و  10

  6 جستجو، امداد و نجات 11

  6 پیشگیری هایراهاطفاء حریق و  12

  6 آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی وغیرمترقبه 13

 ریمعاونت اجرایی ریاسا جمهو 29/5/1385مورخ  61888بخشنامه شماره  6 امر به معروف و نهی از منكر 14

  4 ایران شناسی 15

هیأت وزیران موضوع  25/5/1384هـ مورخ 3329ت31766مصوبه شماره  6 تجارت الكترونیكی 16

 برنامه جامع توسعه تجارت الكترونیكی

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با  2موضوع ماده  6 ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد 17

 (22/12/83هـ  مورخ 30374ت/73377رشوه)مصوبه

  4 های روز دنیاشناخت دانش و پیشرفت 18

 هیأت وزیران 2/6/1382هـ مورخ 29054ت82-3065مصوبه شماره  6 مقابله با آن هایراهجعل اسناد و  19

  4 (WTOسازمان جهانی تجارت ) 20

  4 تربیت بدنی و آمادگی جسمانی 21

  4 آموزش انتظامی 22

  2 رآشنایی با نظام گزینش کشو 23

  6 جمهوری اسالمی  قانون اساسی 44ی صدر اصل هاسیاستخصوصی سازی و  24

  6 کارآفرینی 25

  4 اصول تغذیه و بهداشت )رفتار خوراکی سالم( 26

  6 نقش تعلیمی و تربیتی والدین در توسعه سرمایه انسانی 27

  6 زندگی هایمهارت 28

  8 ات حاکم بر آنخانواده و مناسب 29

  6 فلسفه حجاب و پیامدهای اجتماعی آن 30

  8 روابط سالم زن و شوهر 31
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 عمومی های آموزشیفرم مشخصات دوره

 6 میزان ساعت: مواد مخدر و پیامدهای سوء آن عنوان دوره:

 اهداف دوره:
 در پایان دوره: فراگیران
 های مختلف آشنا خواهند شد.با انواع مواد مخدر و اثرات آنها از جنبه -

 با عوامل موثر در اعتیاد و پیامدهای مختلف آن آشنا خواهند شد. -
 آموزشی: هایسرفصل

 کلیات و مفاهیم -

 آشنایی با انواع مواد مخدر و اثرات روانی و جسمانی هر کدام -

 د مخدراعتیاد و وابستگی به موا -

 علل و عوامل مؤثر در اعتیاد: -

 عوامل فردی 

 عوامل خانوادگی 

 عوامل محیطی و اجتماعی 

 عواقب و پیامدهای ناخوشایند فردی و اجتماعی سوء مصرف مواد مخدر -

 های بالینی آنعالیم مختلف سوء مصرف مواد مخدر و نشانه -

 عالیم مختلف سوء مصرف مواد مخدر در محیط کار -

 دولتی یهاسازمانانه از سوء مصرف مواد مخدر در راهكارهای پیشگیر -

 موردنیاز زندگی برای مقابله با سوء مصرف مواد مخدر هایمهارتکسب  -

 های درمانی روانپزشكی، روانشناسی و مددکاریشیوه -

 آشنایی با مراکز و مؤسسات درمانی -

 

 

 6 میزان ساعت: پیشگیری هایراهبیماریهای نوپدید و  عنوان دوره:

 اف دوره:اهد

 فراگیران در پایان دوره:

 انواع بیماریهای نوپدید و عوامل مختلف بروز آنها را توضیح خواهند داد. -

 شوند.انتقال آنها آشنا می هایراههای بیماریهای نوپدید و با انواع عالیم و نشانه -

 نوپدید توضیح خواهند داد.های پیشگیری و نقش نهادهای مختلف اجتماعی را در بروز بیماریهای ها و شیوهراه -

 آموزشی: هایسرفصل

 های نوپدیدتعاریف و مفاهیم، تاریخچه وضعیت بیماری ایدز، هپاتیت و ... در کشور جهان و دیگر بیماری -

 ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایدز و دیگر بیماریهای نوپدید -

 ، هپاتیت و ...HIVانتقال ایدز،  هایراه -

 تشخیص آن یهاروشو هپاتیت، ...  عالئم بالینی ایدز -

 تشخیص و درمان هایراه -

 هانقش مشاوره در کنترل بیماری -

 پیامدها و عوارض روانی بیماری )بر فرد و خانواده( -

 پیشگیری و مبارزه با ایدز، هپاتیت، ... و کنترل آن هایراه -

 بیماری ایدز، هپاتیت و ... در کنترل و پیشگیری هاسازماناجتماعی و  هایگروهنقش افراد، خانواده،  -
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 عمومی های آموزشیفرم مشخصات دوره

 6 میزان ساعت: پیشگیری هایراههای واگیر و انواع بیماری عنوان دوره:

 اهداف دوره:
 فراگیران در پایان دوره:

 کنند. فیها را توصیماریب نیرخه انتقال او چ ریو واگ یعفون یها یماریانواع ب -

 دهند. حیتوض راو درمان  یریشگیپ هایراهو  ریواگ یهایماریدر ب یطیو مح یبهداشت فرد نقش -

 آموزشی: هایسرفصل
 اتیو کل میفاهم -

 و علل بروز هرکدام ریو واگ یعفون یهایماریب انواع -

 ریو واگ یعفون یهایماریانتقال ب چرخه -

 یعفون یهایماریدر ب ستیز طیبهداشت مح نقش -

 یعفون یهایماریدر ب یبهداشت فرد نقش -

 ونیناسیواکس نقش -

 ریو واگ یعفون یهایماریها و نقش آنها در بکیوتیب یآنت انواع -

 هایماریاز ب یریشگیکنترل و پ هایراه -

 

 6 میزان ساعت: آن گیریاندازههای وری و تكنیکبهره عنوان دوره:

 گیران در پایان دوره:فرا اهداف دوره:
 آشنا خواهد شد. یورمختلف بهره یهاو شاخص وریبهرهموثر در  یهاو مولفه وریبهرهچرخه با  -

 به ارزش افزوده آشنا خواهند شد. لیجهت ن وریبهرهارتقاء  هایراهو  وریبهره گیریاندازه یهاو مدل هاروشبا  -

 آموزشی: هایسرفصل
 مختلف یهاهدگایاز د وریبهره فیعرت -

 و عوامل موثر در هر سطح وریبهرهمختلف  سطوح -

 و عوامل موثر در آن وریبهره یهامولفه -

 در سازمان وریبهره چرخه -

 نییپا وریبهرهباال و سطح  وریبهرهبا سطح  یسازمان فرهنگمشخصات  -

 دیبا تول وریبهره تفاوت -

 وریبهره یهاشاخص انواع -

 وریبهره گیریاندازه یبرا یسازفرآیند شاخص -

 وریبهره گیریاندازهمختلف  یهامدل -

 و ارزش افزوده وریبهره -

 وریبهرهبهبود  یبرا ریزیبرنامه -

 وریبهرهارتقاء  یهاروشها و تكنیک -

 

 6 میزان ساعت: (IT) اطالعات آوریکاربردهای فن عنوان دوره:

 ان در پایان دوره:فراگیر اهداف دوره:
 در فرآیندهای مختلف سازمان و ارتباطات درونی و بیرونی سازمان آشنا خواهند شد. ITفراگیران در پایان دوره با نقش و کاربردهای       

 آموزشی: هایسرفصل
 (IT) اطالعات آوریتعاریف، مفاهیم و اصول فن -

 رآیندهای سازماندر ف  ITنقش  -

   IT  اطالعاتی و یهاسیستمانواع  -

 (کلیات) ITتجارت الكترونیكی و  -

 IT مدیریت ارتباط با مشتری و -

 ITدولت الكترونیک و  -

 IT آموزش، یادگیری و -

 ITتوسعه سازمانی و  -

 در امور فردی، شغلی، سازمانی و اجتماع IT دیگر کاربردهای -
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 عمومی های آموزشیفرم مشخصات دوره

 4 میزان ساعت: محیط زیست و دولت سبز عنوان دوره:

 اهداف دوره:

 فراگیران در پایان دوره:

 از آنها آشنا خواهند شد. یریشگیپ هایراهها و ندهیو انواع آال ستیز طیحفظ محبا اهمیت  -

 خواهند کرد. لیرا تحل ستیزطیدر امر مح یو مل یالمللنیب یهاسیاستو  داریو توسعه پا ستیز طیمح نیب رابطه -

 آموزشی: هایسرفصل

 ستیز طیمح ینظر یاصول و مبان -

 ستیز طیمختلف و اثرات آنها بر مح یهایآلودگ -

 هاانواع مختلف آالینده -

 سازمان ،درون خانه یهاندهیآال -

 ستیز طیمح یاز آلودگ یریشگیپ یها راه -

 داریو توسعه پا ستیز طیمح -

 ستیز طیحفظ مح یجهان الزامات -

 سبز تیریو نظام مد یجهان تجارت -

 سبز تیریو نظام مد رانیا یاسالم یدر نظام جمهور سبزحرکت  -

 

 8 میزان ساعت: طرح معرفت بسیجی )مقدماتی( عنوان دوره:

 اهداف دوره:

 .بسیجی در سطح مقدماتی آشنا خواهند شددر پایان دوره کلیات و چهارچوب و اهداف طرح معرفت  کنندگانشرکت

 آموزشی: هایسرفصل

 آشنایی با نظام جمهوری اسالمی، شورای نگهبان و قوه قضاییه و قوه مجریه، رهبری و اختیارات رهبری -

 انقالب اسالمی و نهضت انتظار، ماهیت نهضت انبیاء، نقش علما در عصر انتظار، نهضت ظهور، سیمای حكومت اسالمی -

 اتاعتقاد -

 جریان شناسی -

 و دیگر موضوعات مربوط به طرح معرفت بسیجی مقدماتی -

 

 8 میزان ساعت: طرح معرفت بسیجی )تكمیلی( عنوان دوره:

 اهداف دوره:

 در پایان دوره با موضوعات مختلف طرح معرفت بسیجی در سطح تكمیلی آشنا خواهند شد. کنندگانشرکت -

 آموزشی: هایسرفصل

 

 هضت انتظارانقالب اسالمی و ن -

 حقوق اساسی -

 جریان شناسی -

 غرب شناسی -

 تحلیل یهاروش -

 بررسی رخدادهای روز -

 مسایل حفاظتی و امنیتی -

 و دیگر موضوعات تكمیلی مرتبط با طرح معرفت بسیجی -
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 عمومی های آموزشیفرم مشخصات دوره

 4 میزان ساعت: هداشت محیط کارایمنی و ب عنوان دوره:

 اهداف دوره:

 در پایان دوره: کنندگانشرکت

 شود.یکار آشنا م طیآور مح انیها و عوامل زبیکار و انواع آس وریبهرهو نقش آن در ارتقاء  یمنیبا ا -

 آشنا خواهند شد. یحفظ سالمت جسم هایراهاز مخاطرات و  یریشگیپ هایراه و هاروشا ب -

 آموزشی: هایسرفصل

 و بهداشت کار یمنیاصول ا -

 وریبهرهو بهداشت کار در  یمنیا نقش -

 کار طیآور مح انیز ییایمیو ش یكیزیف عوامل -

 کار طیاز مح یاز مخاطرات و حوادث ناش یریشگیپ یهاروش -

 و ابزار کار زاتیتجه یمنیا -

 استفاده حیصح یهاروشو  یحفاظت فرد لیوسا -

 کار طیمح یجسم یهابیآس -

 کار طیمناسب و نامناسب بدن در مح تیوضع -

 یها و عوارض شغل یماریدر ب یعوامل انسان یمهندس -

 
 8 میزان ساعت: امدادی -پزشكی هایفوریتکمكهای اولیه و  عنوان دوره:

 فراگیران در پایان دوره قادر خواهند بود: اهداف دوره:
 کنند. فیاز آنها را توص کیمبتال به هر  معامختلف آن آشنا شده و مسائل  هایویژگیبدن و  یکل با ساختار -

 به موقع انجام دهند. یالزم جهت کنترل صدمات احتمال یهاو مراقبت هیاول یهاو کمک یامداد ی،اقدامات پزشك انواع -

 آموزشی: هایسرفصل
  بخش اول:
 بدن یبا ساختار کل ییآشنا -

 ارائه آن ییمراقبت و توانا هیاولاصول  -

 (مارانیب یبندتیاولو) اژیام ترمصدوم و انج یابیارز -

 (CPRی )ویر -یقلب یایاح -

 مربوط یهاو ارائه مراقبت یتنفس اختالالت -

 مربوط یهاارائه مراقبت ییو توانا یقلب اختالالت -

 مربوط یهاو ارائه مراقبت یزیزخم و خونر انواع -

 مقابله یهاقند خون و فشار خون و راه  یناگهان افت هایفوریت -

 :دوم بخش

 مربوط یهاحمل و انتقال مصدوم و ارائه مراقبت هایارتمه -

 و بانداژ نپانسما -

 مربوط یهاارائه مراقبتو ها یگانواع سوخت -

 مربوط یهاو ارائه مراقبت یو گاز گرفتگ هاانواع گزیدگی -

 مربوط یهاو ارائه مراقبت یخارج یهاجسم انواع -

 مربوط یدرد و ارائه مراقبت ها مفهوم -

 :سوم بخش

 مربوط یهاها و ارائه مراقبتیشكستگها و هضرب -

 مربوط یهامراقبت ارائهها و مسمومیت -

 مربوط یهاو ارائه مراقبت یعصب ستمیساختالالت  -

 مربوط یهاارائه مراقبت ی،...(آبکم ی،سرما زدگ ی،زدگ خی ی،گرمازدگ) یطیاز عوامل مح یناشهای آسیب -

 در کودکان یرسانامداد -

 ی،...(خودکش ،استرس ی،فعال شیب ،خشونت ،سوء رفتار) یروان یهاژانسدر اور یامدادرسان -
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 عمومی های آموزشیفرم مشخصات دوره
 

 6 میزان ساعت:  جستجو، امداد و نجات عنوان دوره:

 اهداف دوره: 

 د:در پایان دوره قادر خواهند بو کنندگانشرکت

از حوادث در مورد خود و  یدر جهت کاهش عواقب و اثرات ناش یو امداد هیانواع اقدامات اول -

 انجام دهند. نیریسا

کرده و انواع امداد و نجات در  حیحوادث تشر تیریجستجو و نجات و مد مختلف یهاروش -

 .ندینما فیمناطق مختلف را توص

 آموزشی: هایسرفصل 

 اتبر مباحث امداد و نج یمرور -

 و استفاده از قطب نما یخوان نقشه -

 یهشدارده ی،مخابرات عالئم -

 یامداد زاتیاز تجه استفادهنحوه  -

 در حوادث نیمصدوم یبند تیاولو -

 و فلسفه جستجو روش -

 جستجو و نجات اتیعمل یآناتوم -

 آناتومی عملیات جستجو و نجات -

 در جستجو احتماالتتئوری  -

 حوادث در جستجو و نجات تیریمد -

 در جستجو و نجات یو روان یردمم یفشارها -

 آن یهاروشامداد و نجات در کوهستان و  -

 آن یهاروشو  یاو جاده یو نجات شهر امداد -

 آن یهاروشو  ییو نجات هوا امداد -

 آن یهاروشو  ایو نجات در در امداد -
 

 6 میزان ساعت: پیشگیری هایراهکلیات اطفاء حریق و  عنوان دوره:

 اهداف دوره:

 ن در پایان دوره:فراگیرا

 را کسب خواهند نمود. یسوزمقابله با آتش ایو  یاز آتش سوز یریشگیالزم جهت پ دانش و مهارت -

 مقابله آشنا خواهند شد. یعمل یو راه ها قیو اطفاء حر یمنیا یهاسیستمها و و انواع خاموش کننده قیآتش و حر یتئور با -

 آموزشی: هایسرفصل

 ،هایآتش سوز بندیطبقه ،حرارت ،اشتغالطرق  ، حرارت جادیمنابع ا ،حدود اشتغال ،نقطه آتش ،احتراق مثلث آتش :قیحر یتئور -

 .از احتراق یانفجار ناش

 .ی(دست لیوسا ،هالوژنه ،کربن دیاکس ید ی،پودر ی،آب)ها و کاربرد انواع خاموش کننده خچهیتار فیتعر :یدست یهاکننده خاموش -

 یآتش نشان یهاو جعبه ینگهدار یهاروشها و شناخت انواع لوله :رباکسیفا ،هالوله -

 در آتش یآب در اطفاء و منابع آبرسان تیاهم -

نل او پ یشعله ا ی،دتكتور دود یفشار یشاس ،ریزنگ آژ ،قیاعالم حر لیو شناخت وسا اعالم ستمیس :قیعامل اطفاء حر یهاسیستم -

 کنترل

 حفاظت در برابر برق یهاروش ی،برق گرفتگ ،در شبكه انیجر عیو توز دیتول ،توان ،ولتاژ ،انیجر ،تهیسیالكتر :برقایمنی  -

 هایگاز گرفتگ -هایسوختگ -یویو ر یقلب یاینحوه انجام اح :هیاول یهاکمک -

اصول  تیبرق و رعا یهاسیستمدر خطرات  یریشگیاصول پ تیرعا ،و حوادث و مواد خطرزا قیدر حر ینیب شیپ فیتعر :یریشگیپ -

 در انبارها یمنیا

حادثه آور و مقابله  ،نجات زاتیو تجه یابزارشناس ،نجات و مراحل آن یاصول کل ،نجات یهاسیستم ،و حادثه : تعریف نجاتنجات -

 .حادثه آسانسور و مقابله با آن ،با آن حادثه
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 عمومی های آموزشیفرم مشخصات دوره

 6 میزان ساعت: آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیرمترقبه عنوان دوره:

 اهداف دوره:

 فراگیران در پایان دوره:

 آنها آشنا خواهند شد. یبندمیگونه حوادث و نحوه تقسنیا هایویژگیمترقبه و ریو غ یعیانواع حوادث طب -

 مترقبه آشنا خواهند شد. ریو غ یعیاز حوادث طب کیوه پناه گرفتن در هر و کاهش تلفات و نح یمناسب امدادرسان هایراه -

 آموزشی: هایسرفصل

 مترقبه ریو غ یعیحوادث طب فیتعر -

 ،...لیس ،زلزله فیتعر -

 ،...کمربند زلزله ،اشتقاق قاره ،گسل ،اصطالحات کانون زلزله فیتعر -

 از هرکدام یها و خطرات ناشلرزه نیزم بندیطبقه -

 لرزه نیانون زمو ک امواج -

 لرزه و دوره بازگشت آن نیزم شدت -

 لرزه نیخسارت زم جادیموثر در ا عوامل -

 لرزه نیو کاهش تلفات در زم یمناسب امدادرسان هایراه -

 مترقبه ریحوادث غ گریلرزه و د نیپناه گرفتن به هنگام زم نحوه -

 کننده دیکننده و تشد جادیو عوامل ا لیس فیتعر -

 یو امدادرسان لینگام سپناه گرفتن به ه نحوه -

 لیخسارات س لیتقل هایراه -

 لیس انیمقابله با جر یهاروش -

 مختلف آن و رسوبات یهاها و شكلدر دامنه حرکت -

 هاانیها و جرلغزش ،هازشیر -

 
 6 میزان ساعت: امر به معروف و نهی از منكر عنوان دوره:

 اهداف دوره:

 ود:در پایان دوره قادر خواهند ب کنندگانشرکت

 کند. فیترک آن توص یامدهایمختلف و پ یهادگاهیاز منكر از د یامر به معروف و نه تیضرورت و اهم -

 .ندینما حیآن را تشر یدر اجرا ایاز منكر و اصول الزم الرعا یامر به معروف و نه یهاروشو  مراحل -

 آموزشی: هایسرفصل

 قرآن و سنت دگاهیاز منكر از د یامر به معروف و نه گاهیو جا تیاهم -

 از منكر یترک امر به معروف و نه یامدهایپ -

 معروف و منكر و انواع و ابعاد آن شناخت -

 از منكر یامر به معروف و نه یهاروشو  مراحل -

 یو منكرات ادار معروف -

 (سوء ظن ،تجسس) یو اخالق یشرع آفات -

 ضهیفر نیا یاجرا موانع -

 ضهیفر یفقه احكام -

 ضهیفر یجراالسالم در ا هیعل نیمعصوم رهیس -

 انیو ناه نیآمر یاخالق هایویژگی -

 از منكر در سالمت جامعه یو نقش امر به معروف و نه تیاهم -

 ی(اسالم یو مبان یقانون اساس براساس) یو نظارت اجتماع کنترل یهاروش -
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 عمومی های آموزشیفرم مشخصات دوره
 4 میزان ساعت: ایران شناسی عنوان دوره:

 یو معرف ینگهدار ،حفظ هایراهو  رانیکشور ا یعیو طب یفرهنگ ی،خیتار یهاتیها و آثار و قابلتیدوره با ظرف انیدر پا رانیفراگ اهداف دوره:
 آنها آشنا خواهند شد.

 آموزشی: هایسرفصل
 (ل و بعد از اسالمقب) رانیا خچهیاز تار یاتیکل -

 کشور در دوران مختلف یعیو طب یفرهنگ یخیو آثار تارها تیظرف -

 کشور یعیو طب یفرهنگ ی،خیتار راثیموجود آثار و م وضع -

 کشور یهاتیآثار و ظرف یالملل نیو ب یمل یو معرف ینگهدار ،حفظ هایراه -

 یگردحفظ و گسترش صنعت جهان ،جذب ی،...فرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد اثرات -

 مختلف یهااستاننهفته در  یو استعدادها ظرفیتها -

 کشور یعیو طب یفرهنگ یخیتار یهاتیدر کشف حفظ و گسترش آثار و قابل هاسازمانها و گروه نهادها، نقش -

 دهایها و تهد فرصت -

 
 6 میزان ساعت: تجارت الكترونیكی عنوان دوره:

 اهداف دوره:
تجارت الكترونیكی، عناصر تشكیل دهنده و مبانی حقوقی آن، قادر  یهاروشو  هاسیستمبا مفاهیم، اصول،  ضمن آشناییدوره  انیدر پا رانیفراگ

 خواهند بود نقش تجارت الكترونیكی در توسعه کشور را توصیف نمایند.

 آموزشی: هایسرفصل
 تعاریف، مفاهیم پایه تجارت الكترونیكی و اهمیت آن درحال و آینده از ابعاد مختلف  -

 اصول تجارت الكترونیكی و عناصر تشكیل دهنده آن -

 های کسب و کار و تجارت الكترونیكیانواع مدل -

 های الزم برای کسب و کار الكترونیكیزیرساخت -

 انواع کاربردهای تجارت الكترونیكی -

 و ...( هاروشبازاریابی، تبلیغات و فروش الكترونیكی )اصول،  -

 یكیتعاریف، مزایا و موانع خرید الكترون -

 و ابزارهای دریافت و پرداخت الكترونیكی هاسیستم، هاروش -

 پول و ارز الكترونیكی و سایر اسناد اعتباری الكترونیكی -

 مفاهیم پایه امنیت در تجارت الكترونیكی -

 مبانی حقوقی و مقررات تجارت الكترونیكی ملی و بین المللی -

 نی تجارت الكترونیكی و استراتژی توسعه آهاسیاستکلیات  -

 

 6 میزان ساعت: ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد عنوان دوره:

 اهداف دوره:
 در پایان دوره: کنندگانشرکت

 ی اجرایی در این خصوص آشنا خواهند شد.هادستگاهبا آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه و تكالیف  -

 ری و عوامل مؤثر بر ارتقاء سالمت اداری آشنا خواهند شد.فساد اداری و انواع پیامدهای سالمت ادا بندیطبقهبا انواع  -

 آموزشی: هایسرفصل
 تشریح آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه -

 ی اجرایی کشور درخصوص آیین نامه مذکورهادستگاهتكالیف  -

 اخالقی کارگزاران هایویژگیدینی و  هایارزشها و اخالق در آموزه -

 د اداری و ابعاد آننظری فسا بندیطبقهتعاریف،  -

 و ... سالمت اداری پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی -

 عوامل موثر در ارتقاء سالمت اداری -

 برای ارتقاء شفافیت و سالمت اداری ریزیبرنامه -

 ابعاد حقوقی فساد اداری -

 مطالعات تطبیقی فساد اداری )کلیات( -
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 عمومی یهای آموزشفرم مشخصات دوره

 4 میزان ساعت: های روز دنیاشناخت دانش و پیشرفت عنوان دوره:

 شد. های مختلف و اثرات آنها بر روی کارکردهای سازمانی آشنا خواهندهای روز دنیا در حوزهدر پایان دوره با انواع پیشرفت کنندگانشرکتاهداف دوره:

 آموزشی: هایسرفصل

 و مفاهیم و تعاریف اتیکل -

 های روز دنیاآخرین پیشرفت -

 اثرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی آنها )ملی و بین المللی( -

 هاسازمانروز دنیا بر نقش و کارکرد  های علمی و فناوریاثرات پیشرفت -

 های روز دنیا در کشورروند پیشرفت -

 

 6 میزان ساعت: مقابله با آن هایراهجعل اسناد و  عنوان دوره:

 قادر خواهند بود:دوره  انیدر پا رانیفراگ اهداف دوره:

 مختلف هریک از انواع اسناد و مدارک آشنا خواهند شد. هایویژگیمعنی و مفهوم اسناد و  -

 د آشنا خواهند شد.شناخت و پیشگیری از جعل اسناد و پیامدهای حقوقی جعل اسنا هایراهجعل اسناد و  -

 آموزشی: هایسرفصل

 مفهوم سند -

 اعتبار سند و اصول حاکم بر اعتبار سند -

 هر کدام هایویژگیانواع و اقسام سند )رسمی، عادی،...(  -

 مفهوم جعل اسناد و مدارک -

 ابعاد حقوقی و کیفری جعل انواع اسناد و مدارک -

 شناسایی و کشف جعل اسناد هایراه -

 ناسایی و کشف جعل اسنادابزارها و تجهیزات ش -

 اثبات اصالت اسناد و مدارک یهاروشها و راه -

 پیشگیری و مقابله با جعل اسناد هایراه -

 ی اجرایی در پیشگیری از جعل اسنادهادستگاهو  هاسازماننقش  -

 

 4 میزان ساعت: (WTOسازمان جهانی تجارت ) عنوان دوره:

 اهداف دوره:
 خواهند بود:قادر دوره  انیدر پا رانیفراگ

 سازمان تجارت جهانی و الزامات پیوستن کشورها به آن آشنا خواهند شد. هایماموریتبا اهداف و  -

 در فراهم سازی الحاق به آن آشنا خواهند شد. هاسازمانو نقش  WTOتبعات و پیامدهای الحاق به  -

 آموزشی: هایسرفصل
 تعاریف مفاهیم و واژگان -

 سازمان جهانی تجارت هایماموریتاهداف و تشكیالت و  -

 الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت و چگونگی روند الحاق -

 (WTOمزایا و معایب الحاق به تجارت جهانی  ) -

 WTOتبعات الحاق به  -

 WTOابعاد حقوقی الحاق به  -

- WTO ... ،و قوانین گمرکی و مالیاتی، قوانین بیمه، قوانین بانكداری 

 WTOهای الحاق به لف کشور در فراهم سازی زمینههای مختو بخش هاسازماننقش  -

 در تجارت بین الملل WTO نقش -
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 عمومی های آموزشیفرم مشخصات دوره
 4 میزان ساعت: تربیت بدنی و آمادگی جسمانی عنوان دوره:

با اهمیت و نقش ورزش در سالمتی جسمانی و روانی و نحوه برخورداری از آمادگی جسمانی در پایان دوره  کنندگانشرکت اهداف دوره:
 مطلوب آشنا خواهند شد.

 آموزشی: هایسرفصل
 نقش ورزش در تندرستی و سالمتی افراد، خانواده و جامعه -

 های جسمانیهای افزایش قابلیتها و برنامهفعالیت -

 فاکتورهای آمادگی جسمانی عمومی -

 استقامت 

 پذیریانعطاف 

 قدرت و ترکیب بدن 

 فاکتورهای آمادگی جسمانی اختصاصی: -

 سرعت 

 توان چابكی 

 العملعكس 

 تعادل 

 هماهنگی 

 آمادگی قلبی، تنفسی و عضالنی هایفعالیت -

 
 4 میزان ساعت: آموزش انتظامی عنوان دوره:

زا با هدف پیشگیری های آسیبامل تهدید کننده امنیت فردی و اجتماعی و زمینهها و عودر پایان دوره با زمینه کنندگانشرکت اهداف دوره:
 آشنا خواهند شد.

 آموزشی: هایسرفصل
 های انتظامیمقدمه و کلیات دانستنی -

 های آسیب زابسترها و زمینه -

 روابط اجتماعی -

 هنجارها و انحرافات اجتماعی -

 های اجتماعی و تعامل بین آنهاانواع کنترل -

 گیر کارکنان دولتهای دامنرین تهدیدات و آسیبتعمده -

 ها و تهدیدات کارکنان دولتهای پیشگیری از آسیبزمینه -

 های روانشناختی و جامعه شناختی ارتكاب جرمریشه -

 اقدامات پیشگیرانه در خانواده، محل کار، ... -

 
 2 میزان ساعت: آشنایی با نظام گزینش کشور عنوان دوره:

 اهداف دوره:
 در پایان دوره یا فلسفه انتخاب و گزینش از دیدگاه آیات و روایات و نقش آن در حاکمیت شایسته ساالری کنندگانتشرک
 مورد عمل در نظام گزینش کشور آشنا خواهند شد. یهاروشو نیز با قوانین و ضوابط و  هاسازماندر 

 آموزشی: هایسرفصل
 گزینش و انتخاب از دیدگاه آیات و روایات -

 افراد انی فقهی و شرعی گزینش جهت بررسی صالحیتمب -

 نقش و اهمیت انتخاب اصلح نیروی انسانی در حاکمیت شایسته ساالری -

 مفاد فرمان امام راحل )ره( در خصوص گزینش -

 و افراد مشمول قانون گزینش کشور هادستگاه -

 ر ابعاد اعتقادی، اخالقی و سیاسیهای پذیرش داوطلبان داصول و ضوابط حاکم بر گزینش و مالک -

 ارکان گزینش کشور و وظایف و حدود اختیارات آنها -

 ها و تاکیدات مربوط به حفظ حقوق داوطلبانمورد عمل در گزینش یهاروشکلیات  -

 نحوه رسیدگی به شكایات داوطلبان و مراجع مربوط -
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 عمومی های آموزشیفرم مشخصات دوره
 6 میزان ساعت: جمهوری اسالمی قانون اساسی 44ی صدر اصل هاسیاستخصوصی سازی و  عنوان دوره:

ی صدر اصل هاسیاستبا نظریات و اصول و مبانی علمی خصوصی سازی، نقش آن در توسعه از ابعاد مختلف و  کنندگانشرکت اهداف دوره:
 جمهوری اسالمی ایران آشنا خواهند شد. قانون اساسی 44

 آموزشی: هایسرفصل
 مفاهیم و تعاریف خصوصی سازی -

 گذاریسرمایهنقش خصوصی سازی در توسعه  -

 تبعات و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خصوصی سازی -

 ای و بین المللی خصوصی سازیالزامات مختلف ملی، منطقه -

 ازی و روند اقتصاد جهانیخصوصی س -

 جمهوری اسالمی ایران قانون اساسی 44خصوصی سازی و اصل  -

 جمهوری اسالمی ایران و تفسیر آن قانون اساسی 44مفاد اصل  -

 قانون اساسی 44بسترهای اجرایی و قانونی پیاده سازی مفاد اصل  -

 دولتی یهاشرکتو فرآیندهای واگذاری  هاروش -

 تجارب برخی از کشورها در خصوصی سازی -

 قانون اساسی 44ها، مسایل و راهكارهای پیش رو در پیاده سازی مفاد اصل چالش -

 
 6 میزان ساعت: کارآفرینی عنوان دوره:

 اهداف دوره:
های تاثیرگذار بر کارآفرینی علمی کارآفرینی، راهكارهای توسعه کارآفرینی سازمانی و مولفه در پایان دوره با اصول و مبانی کنندگانشرکت

 آشنا خواهند شد.

 آموزشی: هایسرفصل
 مفاهیم و مبانی نظری کارآفرینی -

 کارآفرینی و نقش آن در حل مسئله و خالقیت -

 کارآفرینی سازمانی و سازمان کارآفرین -

 کارهای کسب و کارآفرینی و برنامه -

 و ارزش آفرینی در سازمان های مدیریتیکارآفرینی، بهبود شیوه -

 مدیریت توسعه کارآفرینی و منابع انسانی -

 راهكارهای توسعه کارآفرینی -

 اطالعات کارآفرینی و فناوری -

 طکسب و کار کوچک و متوس هایبنگاهکارآفرینی و توسعه  -

 های پیشروی کارآفرینیها و چالشفرصت -

 
 6 میزان ساعت: نقش تربیتی و تعلیمی والدین در توسعه سرمایه انسانی عنوان دوره:

 :دوره انیدر پا رانیفراگ اهداف دوره:
 شد.با مفاهیم و کلیات تعلیم و تربیت و روانشناسی رشد و نقش نهادهای مختلف در تربیت و رشد فرزندان آشنا خواهند  -

 های آموزش ابندایی و متوسطه و تحوالت رشدی از ابعاد مختلف آشنا خواهند شد.با اهداف دوره -

 های شایع در دوران ابتدایی و متوسطه را تشریح نمایند.مختلف کودکان و نوجوانان و انواع مختلف تربیت و بحران هایویژگی -
 آموزشی: هایسرفصل
 یم، ...(کلیات تعلیم و تربیت )تعاریف، مفاه -

 نقش والدین در تعلیم و تربیت -

 نقش محیط و مدرسه در تعلیم و تربیت و تعامالت آنها با والدین -

 کلیاتی از روانشناسی رشد -

 های آموزش ابتدایی و متوسطهاهداف دوره -

 تحوالت رشد کودکان در دوران ابتدایی و متوسطه از ابعاد مختلف -

 مختلف رشد کودکان و نوجوانان هایویژگی -

 های شایع در دوران ابتدایی و نوجوانینواع اختالالت و بحرانا -

 انواع مختلف تربیت دینی، جنسی،... در دوران ابتدایی و متوسطه -

 عوامل مؤثر بر پیشرفت و افت تحصیلی در دوران مختلف -
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 عمومی های آموزشیفرم مشخصات دوره
 4 میزان ساعت: اصول تغذیه و بهداشت )رفتار خوراکی سالم( وان دوره:عن

 اهداف دوره:

 :دوره انیدر پا کنندگانشرکت

 شوند.با اصول علم تغذیه و بهداشت فردی و نقش رفتار خوراکی مناسب در سالمت فرد و جامعه آشنا می -

 ناصحیح و غیرعلمی را تشریح خواهند کرد.مناسب و علمی تغذیه و اثرات  یهاروشغذاها و  بندیطبقهانواع  -

 آموزشی: هایسرفصل

 تعاریف و مفاهیم علم بهداشت -

 بهداشت فردی و محیط -

 های فردیواکسیناسیون -

 بیماریهای واگیردار عفونی و کنترل آنها -

 های شیمیایی و میكروبیآلودگی -

 اصول علم تغذیه -

 هرکدام هایارزشآنها و  بندیطبقهانواع غذاها و  -

 ترین برنامه غذایی برای تندرستیسبمنا -

 انواع سوء تغذیه و پیامدهای هرکدام -

 های اضطراری تغذیهبرنامه -

 و کمكی تغذیه عمومی -

 تغذیه فشرده -

 های غذایی و ارتباط آن با تناسب وزن بدننظم در وعده -

 BMIتعیین شاخص توده بدنی  یهاروش -

 و جسمیارتباط تغذیه با سالمت روانی، روحی  -

 

 6 میزان ساعت: زندگی هایمهارت عنوان دوره:

 اهداف دوره:

زندگی  هایمهارتزندگی و نقش آن در ابعاد مختلف زندگی، قادر خواهند بود انواع  هایمهارتضمن آشنایی با اهمیت دوره  انیدر پا رانیفراگ

 شریح نمایند.روز و نحوه کاربرد آنها در جهت پیشرفت و توسعه فردی و اجتماعی را ت

 آموزشی: هایسرفصل

 زندگی و نقش آنها در زندگی هایمهارتمفهوم، اهداف  -

 اساسی زندگی: هایمهارتانواع  -

 گیریتصمیمو توانایی در  مهارت -

 و توانایی حل مسئله مهارت -

 تفكر خالق و نقادانه توانایی و مهارت -

 و توانایی در ارتباط درون فردی، بین فردی و گروهی مهارت -

 در کنترل هیجان و استرس توانایی و مهارت -

 مراقبت از سالمت مهارت -

 مورد نیاز دنیای روز توانایی و مهارت -

 زندگی هایمهارتاثرات و پیامدهای آموزش  -
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 عمومی ی آموزشیهافرم مشخصات دوره
 8 میزان ساعت: خانواده و مناسبات حاکم بر آن عنوان دوره:

 اهداف دوره:
 قادر خواهند بود:دوره  انیدر پا رانیفراگ

 جایگاه خانواده در اسالم و اهمیت آن را در سالمت سازمانی و جامعه توصیف کنند. -

 بات سازنده و تكالیف زوجین در مقابل یكدیگر و فرزندان تشریح نمایند.مناس -

 اجتناب و کاهش آنها را توضیح دهند. هایراهانواع آسیبهای خانواده و  -

 آموزشی: هایسرفصل
 تعریف خانواده -

 ساختار خانواده و تحوالت آن -

 اهمیت و جایگاه خانواده در اسالم -

 مناسبات و ارتباطات ارکان خانواده -

 حقوق و تكالیف زوجین -

 سالمت و بهداشت روانی خانواده -

 جایگاه زن و مرد در اداره خانواده از نظر اسالم -

 آسیب شناسی خانواده -

 نقش خانواده در نظام اجتماعی -

 تربیت فرزندان و تعالیم اسالمی -

 
 6 میزان ساعت: فلسفه حجاب و پیامدهای اجتماعی آن عنوان دوره:

 حجابی آشنا خواهند شد.با مفهوم حجاب و احكام اسالمی و دینی آن و نیز آثار و پیامدهای بیدوره  انیدر پا رانیفراگ اهداف دوره:

 آموزشی: هایسرفصل
 تبیین فلسفه حجاب -

 پوشش در اسالم اعم از زن و مرد -

 احكام پوشش -

 های بدحجابی و راهكارهای مقابله با آنریشه -

 آثار و پیامدهای حجاب و بدحجابی -

 ترویج و باز تولید فرهنگ حجاب یهاروشحجاب و فواید  -

 حجاب، آزادی و زندگی اجتماعی -

 حجاب در قرآن و سنت نبوی و فرهنگ اهل بیت )ع( -

 
 8 میزان ساعت: روابط سالم زن و شوهر عنوان دوره:

های احتمالی تهدید کننده و نیز و آسیب در پایان دوره با روابط زن و مرد در خانواده از ابعاد مختلف و عوامل کنندگانشرکت اهداف دوره:
 روابط زن و مرد در اجتماع از دیدگاه اسالم آشنا خواهند شد.

 آموزشی: هایسرفصل
 های ارتباط موفق زن و شوهرشیوه -

 عوامل و موانع ارتباطی مناسب بین زن و شوهر -

 جایگاه زن و مرد در زندگی مشترک -

 روابط حقوقی مابین زن و مرد -

 مرد و بهداشت روانی و روحی خانوادهروابط زن و  -

 روابط زن و مرد و اقتصاد خانواده -

 چگونگی ارتباط زوجین با خانواده همسر -

 روابط زن و شوهر در ارتباط با فرزندان -

 ها و تهدیدهای احتمالی موجود در روابط خانواده:آسیب -

 ت و مشكالت موجود بین آنها،...(های تک سرپرس)خشم، اعتیاد، انحرافات اخالقی، بزهكاری، طالق، خانواده
 روابط زن و مرد در اجتماع از دیدگاه اسالم -
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 ریاست جمهوری 
 رزیی کشورسازمان مدرییت و ربانمه

 

 بسمه تعالی

 ی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتهادستگاهبخشنامه به کلیه 

ی هادورهکارکنان دولت،  نظام جدید آموزش 28/12/1380مورخ  22554/105ج بخشنامه شماره /3دراجرای بند 

که با همكاری و مشارکت متخصصان و صاحب نظران تهیه و تدوین گردیده است، بشرح مشخصات  عمومی

د با در نظر ی اجرایی می تواننهادستگاهو اجرای حسب مورد و نیاز ابالغ می گردد.  برداریبهرهپیوست جهت 

 اقدام نمایند.  هادورهو اجرای  ریزیبرنامهگرفتن موارد زیر نسبت به 

متشتمل بر دو بخش  ی عمومیهادورهذکر شده است،  کارکنان دولت ج نظام آموزش/3ـ همانطور که در بند 1

 یهاآموزشدر زمره  هاآموزشاست. چون این « های عمومیو آموزش توانائی« و اجتماعیفرهنگی  یهاآموزش»

مشروحه در این مجموعه، دوره آموزشی  عمومی یهاآموزشاختیاری است کارکنان مشمول نظام مخیرند از بین 

که دستگاه  عمومی یهاآموزشکشور اعالم خواهد شد و نیز  ریزیبرنامهازمان مدیریت و که احتماالً بعداً توسط س

پژوهشی،  تخصصی ساعت برای گواهینامه 70محل خدمت آنان تدوین و به تصویب این سازمان می رساند حداکثر 

 ، دوره آموزشی را انتخاب و طی نمایند. ساعت برای گواهینامه مهارتی 368اهینامه تخصصی، ساعت برای گو 218

بشتری  بدیهی است در صورتیكه کارکنان به حسب ضرورت و تشخیص دستگاه متبوع، ساعات آموزش عمومی

نند از مزیت یک ماه حقوق و فوق العاده شغل حسب مقررات از ساعات اعالم شده فوق طی نمایند. صرفاً می توا

های  بهره مند گردند و بهره مندی از تعجیل در ارتقاء گروه و احتساب مازاد بر ساعات مذکور در گواهینامه

 اعطایی، مأخذی نخواهد داشت. 

که توسط موسسه عالی آموزش و  2داریانظامتذکر: اجرای دوره آموزشی آشنایی با مباحث مرتبط با تحول 

و اجرا می گردد برای کارکنان در اولویت قرار  ریزیبرنامهو واحد استانی آن  ریزیبرنامهپژوهش مدیریت و 

 خواهد داشت و گذراندن آن برای کلیه افرادی که با طرح ارزیابی مشاغل مدیران ارزیابی می گردند الزامی است. 

 توانائیهای عمومی یهاآموزشو  فرهنگی و اجتماعی یهاآموزشی ذکر شده بین هازشآموضمناً، توزیع ساعات 

 . شودمیسنجش نیازهای آنان توسط دستگاه اجرایی تعیین  براساسحسب نیاز کارکنان و 

 اطالعات )برنامه آموزش فنآوری 3/11/1381مورخ  203222/1903موضوع بخشنامه شماره  یهاآموزشـ 2

. لیكن همانطور که شودمیمحسوب  ی عمومیهادورهکارکنان دولت در راستای تحقق دولت الكترونیک جزء 

                                                           
نیز برای مدیران دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شده است و گذرانیدن آن  ـ این دوره به عنوان دوره های بهبود مدیریت2

افرادی که با طرح ارزیابی مشاغل مدیران ارزیابی می گردند الزامی است لذا تا ابالغ مجموعه دوره های بهبود توسط کلیه 

مدیریت، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و واحدهای استانی آن بر اساس مندرجات این مجموعه دوره 

 مدکور را برنامه ریزی و اجرا خواهد نمود. 

 96358/1803شماره: 
 21/5/1382 اتریخ:

   پیوست:



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 668

 

 
 

( این بخشنامه قابل محاسبه 1در بخشنامه ذکر شده است گذرانیدن آنها الزامی است و عالوه بر حداکثر ساعات بند )

 است. 

کارکنان دولت، جهت اخذ گواهینامه  در نظام جدید آموزش های نوع دوم ـ با عنایت به ساز و کار اخذ گواهینامه3

 ساعت و جهت اخذ گواهینامه تخصصی 250برای گواهینامه های تخصصی حداکثر ساعت،  400حداکثر  مهارتی

 یهاآموزشو سایر  اطالعات ی فنآوریهاآموزش) عمومی یهاآموزشساعت از  200ـ پژوهشی حداکثر 

 . گیردمی( گذرانده شده مورد محاسبه قرار عمومی

مندرج در این بخشنامه مصوب تلقی شده و نیازی به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و  عمومی یهاآموزشـ 4

، اطالعات الزم را برای دفاتر بخشی هادورهی اجرایی موظفیند قبل از شروع هادستگاهندارد. ولی  ریزیبرنامه

در واحدهای  هادوره)در صورتیكه  هااستان ریزیبرنامهکشور یا سازمان مدیریت و  ریزیبرنامهمان مدیریت و ساز

 ی اجرایی برگزار گردد( ارسال تا امكان نظارت سازمان فراهم گردد. هادستگاهاستانی 

ی مذکور هادوره( دیگری غیر از ی عمومیهارهدو) ی آموزشیهادورهدر صورتی که بخواهند  هادستگاهـ 5

ی مذکور را به تایید دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی رسانده و هادورهو اجرا نمایند باید محتوای  ریزیبرنامه

 را طی نمایند.  هااستان ریزیبرنامهفرآیند اخذ مجوز از دفاتر بخشی یا سازمان مدیریت و 

ضوابط سازمان مدیریت و  براساساه ها و موسسات آموزش عالی موسسات آموزشی غیردولتی که ـ دانشگ6

و  ریزیبرنامهآنها محرز شده، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و  کشور تعیین صالحیت ریزیبرنامه

ی هادورهازمان تبلیغات اسالمی )در بخش ، سهااستان ریزیبرنامهمدیریت های تابع آن در سازمان مدیریت و 

به جز  ی آموزشی توانمندیهای عمومیهادورهفرهنگی و اجتماعی(، سازمان مدیریت صنعتی )در بخش  آموزشی

مندرج در این  ی آموزشیهادورهمباحث مربوط به تحول اداری( مراکز آموزش جهاد دانشگاهی مجاز به اجرای 

ی موضوع این بخشنامه برای هادورهی اجرایی صرفاً مجاز به برگزاری هادستگاهبخشنامه می باشند. مراکز آموزش 

 کارکنان خود می باشند. 

صرفاً  داریانظامی اجرایی با مباحث مرتبط با تحول هادستگاهتذکر: دوره آموزشی آشنایی مدیران و کارشناسان 

و اجرا خواهد  ریزیبرنامهو مدیریت های استانی آن  ریزیبرنامهتوسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 

 شد. 

نظارت خواهند داشت و در  هادورهاستانی آن، بر اجرای  یهاسازمانکشور و  ریزیبرنامهـ سازمان مدیریت و 7

و ضوابط مندرج در این بخشنامه و یا سایر مقررات مرتبط با نظام  صورت مشاهده هر گونه موارد مغایر با مقررات

 ، اقدامات الزم در جهت اصالح و یا انحالل دوره معمول خواهند داشت. آموزش

 محمود عسگری آزاد

 معاون امور مدیریت و منابع انسانی

 رونوشت: 

 ـ به معاونین محترم سازمان جهت استحضار

 ی اجرایی تحث پوشش. هادستگاهکل دفاتر بخشی جهت اطالع و اقدام الزم در صورت درخواست ـ مدیران 

 جهت استحضار و اقدام الزم . هااستان ریزیبرنامهمدیریت و  یهاسازمانـ 
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  ی عمومیهادوره

 جدید کارکنان دولت  ج نظام آموزش/۳موضوع بند 
 

  ی آموزش عمومیهادورهت جدول کلیا
 میزان ساعات دوره   توانائیهای عمومی ی آموزشیهادورهالف( 

 ساعت  56 الف( دوره آموزشی گزارش دهی /1

 ی هادورهالف ( /2

 آموزشی و شناسایی و دستیابی به منابع اطالعاتی )داخلی و خارجی( 

 ساعت 56

 ساعت 24 الف( دوره آموزشی شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی /3

 ساعت 16 الف( دوره آموزشی برقراری ارتباط موثر با دیگران /4

 ساعت  28  ادارینظامالف( دوره آموزشی آشنایی با مباحث مرتبط با تحول /5

  180 جمع 

 

 
 میزان ساعات دوره  فرهنگی و اجتماعی   ی آموزشیهادورهب( 

 ساعت  44 ی آموزش قرآن مجید هادورهب( /1

 ساعت 48 ی آموزش فرهنگی و مفاهیم قرآنی هادورهب ( /2

 ساعت  24 احكام و مسائل فقهی مورد نیاز  ی آموزشیهادوره/ب (  3

 ساعت 24 اخالق اداری و مناسبات انسانی  ی آموزشیهادورهب( /4

 ساعت 48 اندیشه های سیاسی اسالم ی آموزشیهادورهب( /5

 ساعت 28 ی ترویج و توسعه فرهنگ نماز هادورهب( /6

 ساعت 48 ی شناخت علم و دین، توسعه و تمدن با فرهنگهادورهب( /7

 264 جمع  
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 ی آموزشیهادوره

 توانائیهای عمومی

 کارکنان دولت ج نظام آموزش/2/۳موضوع بند 

 

 بشرح ذیل می باشد:  عمومی ی آموزشیهادوره

 گزارش دهی:  ی آموزشیهاورهد(1

 (1ـ آیین نگارش مكاتبات اداری )1ـ1

 ( 1ـ گزارش نویسی )1ـ 2

 ـ خالصه سازی نوشته های اداری 1ـ 3

 شناسایی و دستیابی به منابع اطالعات )داخلی و خارجی( ی آموزشیهادوره( 2

 رتباطات  ـ اصول و مبانی ا2ـ 1

 نوین دستیابی به اطالعات  یهاروشـ شناخت راهها و 2ـ 2

 ـ زبان انگلیسی 2ـ 3

 ـ دوره آموزشی شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی۳

 ( دوره آموزشی برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران ۴

رتبط با نظام ی اجرایی با مباحث مهادستگاهـ دوره آموزشی آشنایی مدیران و کارشناسان 5

 تحول ا داری 

 گزارش دهی ی آموزشیهادورهـ 1

 هدف کلی دوره : 

ـ آشناسازی فراگیران با مفاهیم کلی و فلسفه وجودی و مكاتبات و گزارشهای اداری و خالصه سازی نوشته ها و 

یم نامه ها، صورت جلسه ها و بخشنامه های اداری و همچنین در تهیه و تنظ مكاتبات اداری به منظور ایجاد مهارت

و تلخیص اطالعات برای تنظیم گزارش های مختلف اعم از اداری، فنی و یا پژوهشی و  بندیطبقه، آوریجمع

 در نهایت تجزیه و تحلیل اطالعات واصله. 

 ( 1ـ آیین نگارش مكاتبات اداری )1ـ 1

 الف( اهداف رفتاری: 

 در پایان دوره مذکور:  رودمیانتظار از فراگیران 

 ارتباطات رسمی در سازمان را بشناسند. 

 با مجاری ارتباطات در سازمان آشنا شوند .

 انواع نامه ها و نوشته های مهم اداری و اثرات آن را بدانند 

 بخشنامه های ساده اداری را تهیه نمایند. 

 را تهیه نمایند. مقدمات جلسه را فراهم آورده و صورتجلسه مربوطه 

 قادر باشند نوشته های اداری را با رعایت نكات آئین نگارش، تنظیم و ویرایش نمایند. 

 ساده، کاربرد آنها و چگونگی تكمیل آنها را بشناسند.  هایفرمانواع 
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 ب( محتوی دوره: 

 ـ ارتباطات به عنوان فلسفه وجودی نوشتن 1

 ـ شناخت نامه های اداری 2

 های اداری و ضوابط مورد عمل در تدوین آنها  ـ انواع نامه3

 ـ مراحل و نحوه تهیه و تنظیم نامه های اداری 4

 ـ صورت جلسه و نحوه تدوین آن5

 ـ نگارش اداری6

 ـ نشانه گذاری7

 ـ ویرایش نوشته های اداری 8

 ـ پردازش نوشته های اداری 9

 ـ بررسی سایر نوشته های اداری 10

 اداری مناسب یک نوشته  هایویژگیـ 11

 ساعت  24ج ( مدت دوره : 

 

 ( 1ـ گزارش نویسی  )1ـ 2

 الف( اهداف رفتاری: 

 در پایان دوره مذکور:  رودمیاز فراگیران انتظار 

 ـ با تعاریف کلی، معنی و مفهوم انواع و اقسام شكل های مختلف گزارش آشنا شوند. 

 ـ از نقش گزارش در جامعه و سازمان آگاه گردند. 

 کان و اجزاء گزارش را بشناسند ـ ار

 ـ با مراحل تهیه و تنظیم گزارش آشنا شوند 

 ـ در مورد فنون نگارش اطالعاتی حاصل نمایند و در نوشتن گزارش اشراف حاصل نمایند. 

 ـ چارچوب یک گزارش ویژه را تهیه کنند. 

 ـ نسبت به تهیه گزارشهای عملكردی و اداری اشراف الزم را تحصیل کنند. 

 قادر باشند یک گزارش ویژه یا گزارش مأموریتی را تهیه نمایند.  ـ

 ـ قادر باشند یک گزارش را به راحتی مطالعه نموده و خالصه آن را بنویسیند. 

 ب( محتوی دوره: 

 ـ کلیات معنی و مفهوم و کاربرد گزارش 1

 ـ ارکان و اجزاء گزارش و کارائی هر کدام 2

 ـ مراحل تهیه گزارش 3

 نگارش گزارش ـ فنون4

 ـ تهیه طرح گزارش5
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 ـ تنظیم و نگارش گزارشهای ویزه اداری 6

 ـ خالصه سازی گزارش7

 ـ ارزیابی مطالب عنوان شده در طول زمان تدریس 8

 ساعت  20ج( مدت دوره 

 

 ( 1ـ خالصه نویسی مكاتبات و نوشته های اداری  )1ـ ۳

 الف( اهداف رفتاری: 

 پایان دوره مذکور: در  رودمیاز فراگیران انتظار 

 ـ با مفاهیم کلی خالصه سازی آشنا شوند 

 ـ با اصول برجسته سازی مطالب مهم در نوشته ها آشنایی الزم را به دست آورند .

 ـ قادر باشند کلیه مكاتبات اداری را به نحوث مطلوب خالصه نمایند. 

رش، مقاله، دستورالعمل، صورتجلسه و جزوه و کتاب( را الزم را در زمینه نگارش خالصه )نامه، گزا ـ مهارت

 کامالً تحصیل نموده و قادر به تنظیم عملی آنها باشند. 

 ب( محتوی دوره: 

 ـ کلیات 1

 ـ مراحل تلخیص2

 ـ اصول خالصه سازی و ارائه آن3

 ـ تنظیم خالصه و ارائه آن4

 ـ شكل های مختلف ارائه خالصه 5

 ساعت  12ج( مدت دوره 

 شناسایی و دستیابی به منابع اطالعاتی )داخلی و خارجی(  ی آموزشیهارهدوـ 2

 هدف کلی دوره: 

نوین دستیابی به منابع اطالعات داخلی  یهاروشآشناسازی فراگیران با مفاهیم کلی ارتباطات و همچنین راهها و 

 و خارجی 

 ـ اصول و مبانی ارتباطات 2ـ 1

 فتاری: ب( اهداف ر

 در پایان دوره مذکور :  رودمیاز فراگیران انتظار 

 ـ با مفاهیم ارتباطات و انواع آن آشنا شوند .

 ـ با ویژگیها و کاربرد انواع وسائل ارتباط جمعی آشنا شوند . 

 برقراری ارتباط اجتماعی آشنا شوند.  هایمهارتـ با 

 در جهان آشنا شوند  اداره و فعالیت کنونی وسائل ارتباطی هایشیوهبا 

 ج( محتوای دوره : 
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 ـ اهمیت وسائل ارتباط جمعی1

 ـ مفاهیم ارتباطات و انواع آن 2

 ـ وسائل ارتباطی نوین3

 وسائل ارتباط جمعی  هایویژگیـ 4

 ساعت 12د( مدت دوره : 

 نوین دستیابی به اطالعات  یهاروشـ شناخت راهها و 2ـ  2 

 الف( اهداف رفتاری: 

 در پایان دوره مذکور :  رودمیان انتظار از فراگیر

 مهم و مجهز  در ایران و جهان آشنا شوند . هایکتابخانهـ با انواع 

 ـ چگونگی جستجو برای دستیابی به منابع مكتوب را فراگیرند .

 ـ با قواعد ثبت و ضبط اسناد و مدارک مكتوب آشنا شوند . 

 در کتابخانه  آشنا شوند .  کتابها بندیطبقهو  بندیرده هایشیوهـ با 

 ـ با کتب مرجع و چگونگی یافتن مدخل های مورد نظر در کمترین زمان ممكن آشنا شوند . 

 ب( محتوی دوره :

 مهم و مجهز در ایران و جهان  هایکتابخانهـ آشنایی با انواع 1

 ـ شناخت چگونگی جستجوی منابع مكتوب نظیر کتاب، مجله، نشریات ادواری و ... 2

 ـ اصول قواعد ثبت و ضبط اسناد و مدارک 3

 کتابها در کتابخانه  بندیطبقهو  بندیرده هایشیوهـ 4

 های مورد نظر در حداقل زمان ممكن ـ شناخت کتب مرجع  و چگونگی یافتن مدخل5

 ساعت 10ج( مدت دوره 

 ـ زبان انگلیسی 2ـ ۳

 الف( اهداف رفتاری : 

 یان دوره مذکور : در پا رودمیاز فراگیران انتظار 

 خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن را متناسب با نیاز سازمان به دست آورند.  حداقل سواد و مهارت

 ب( محتوی دوره: 

 آموزشی نوین توسط دستگاه اجرایی تعیین خواهد شد.  یهاروش براساسمتناسب با نیاز هر دستگاه 

 قابل ارزیابی است  ی عمومیهادورهی زبان در قالب هادورهعت از سا 34ج[( مدت دوره حداکثر 

 ـ دوره آموزشی شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی 3

 الف( هدف کلی دوره : 

های ذهنی و بینشی کارکنان نسبت به خود و دیگران و همچنین شناخت علل ـ شناخت شرایط فكری، ظرفیت

 و سایر مشكالت رفتاری در سازمان به منظور جلوگیری از بروز کم کاری ، بی تفاونی و ...رفتارهای نامناسب 

 ب( اهداف رفتاری: 
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 دستاوردها و نتایج این دوره برای کارکنان: 

 ـ ا یجاد تحول مثبت در شخصیت، باورها، روحیه، اعتماد به نفس و نظام تفكر انسان

 های گروهی. اری و توسعه همكاریک هایانگیزهـ بدست آوردن آرامش، تقویت 

 ـ رسیدن به دنیایی از خودباوری و اعتماد به نفس و شخصیتی قاطع، توانمند و مفید. 

 ی به دنیائی از یقین و اعتماد به زندگی خوب گشدـ بیرون آمدن از فضای تردید و گم

 حرکت به سوی آنها. ـ تبیین و طراحی آینده ای زیبا و مشخص شدن کلیه اهداف در کار و زندگی و 

 و اقتدار در مقابل مسائل و مشكالت در کار و زندگی و توانائی در حل موفقیت آمیز آنها.  ـ صالحیت

 ـ توانایی برقراری ارتباطات انسانی موثر به منظور کار با دیگران و به دست آوردن یک چهره جذاب و محبوب

 از لحظه به لحظه پرحاصل یک زندگی آرام و زیبا. ـ زندگی در مسیر کمال و لذت بردن 

 ج( محتوای دوره: 

 ـ تكنولوژی فكر بعنوان روشی نوین برای ایجاد خودشكوفایی 1

 ـ مدیریت ذهن بعنوان کارگاه تولید فكر 2

 ـ مدیریت نظام باورها و چگونگی ایجاد خودباوری در کارکنان 3

 ش در محیط کار. ـ مدیریت روحیه و بدست آوردن نشاط و آرام4

 در کار و زندگی به منظور کسب موفقت های بزرگ  گذاریهدفـ طراحی سرنوشت و 5

 آن  ریزیبرنامهـ آشنایی با ضمیر ناخودآگاه و نحوه 6

 ـ نحوه مقابله با مسائل کار و زندگی و حل آنها 7

 ـ چگونگی ایجاد تحول پایدار در خود 8

 ز کردن آنمتمرک هایراهـ نظام اساسی تفكر و 9

 ایجاد فضای خالق روانی در افراد و موانع خالقیت فردی  هایشیوهـ 10

 کاهش آن  یهاروشهای روانی و رفتاری و ـ دلیل تراشی11

 اجتماعی  هاینظام رـ ارتباطات موثر کالمی و رفتاری د12

 ساعت  24د( مدت دوره : 

 

  ـ دوره آموزشی برقرار ارتباط موثر با محیط و دیگران۴

 الف( هدف کلی دوره: 

موفقیت گروه در برقراری  هایراهـ کسب دانش به منظور شناخت ارتباطات اثربخش بعنوان یكی از بزرگترین 

 ارتباط موثر . 

 ب( اهداف رفتاری: 

 در پایان دوره مذکور :  رودمیاز فراگیران انتظار 

 ـ با انواع ارتباطات و نقش آنها آشنا شوند 

 تباطات آشنا شوند ـ با فرآیند ار
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 جهت برقراری ارتباطات اثربخش آشنا شوند  ـ با موانع عمومی

 ـ با عوامل اثرگذار بر شایعه آشنا شوند 

 ارتباطی موثر آشنا شوند  هایشبكهـ با انواع 

 ـ با چگونگی برقراری ارتباط با محیط و دیگران آشنا شوند 

 یط و دیگران آشنا شوند. تاثیرگذار بر مح هایمهارتـ با 

 اثربخش ارائه نتایج ارتباطات آشنا شوند .  هایراهـ با 

 ج( محتوای دوره : 
 ـ کلیات 1
 ـ نقش ارتباطات 2
 ـ فرایند ارتباطات 3
 ـ مسیر ارتباطات 4
 شناخته شده در ایجاد ارتباط هایراهـ 5
 ارتباطی  هایشبكهـ 6
 ش قرار دارد. ـ موانعی که بر سرراه ارتباطات اثربخ7
 تاثیرگذار و نفوذ بر دیگران  هایراهـ 8
 وکارهای نقد سازنده توسعه روحیه نقد و نقدپذیری.  ـ شناسائی قدرت نقد و آشنائی کارکنان با ساز9

 ساعت.  16د( مدت دوره :  
 
  ادارینظامـ دوره آموزشی آشنایی با مباحث مرتبط با تحول 5

 الف( هدف کلی دوره: 
  ادارینظامتحول در  هایبرنامهی اجرایی با هادستگاهمدیران و کارشناسان  آشناسازی

 ب( اهداف رفتاری: 
 در پایان دوره مذکور :  رودمیاز فراگیران انتظار 

 اشنا شوند  ادارینظامـ با کلیات تحول در 
 مدیریت سنتی و مدیت نوین آشنا شوند .  هایویژگیـ با 

 آشنا شوند . « سند گام دوم»موسوم به  ادارینظاماد تحول در ـ با هفت برنامه اصلی ایج
 ج( محتوای دوره: 

 ساعت  ۴مدت    ادارینظامـ کلیات تحول در 5ـ 1
 ـ مبانی فكری اصالح اداری و مدیریت شامل: 1/1/5
 مدیریت سنتی و مدیریت نوین هایویژگیـ 

 ـ مقایسه مولفه های مدیریت سنتی و مدیریت نوین
 محیط 

 ابع و سرمایه من 

 فن آوری 

 اندازه دولت 
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  اجزاء سیستم 

  استخدام و بكارگیری 

 نقش دولت 

 نقش مدیران 

 نظام پاسخگو 

 ارتباطات سازمانی 

 کنترل 

 گیریتصمیمو  ریزیبرنامه 

 آموزش 

  عرصه سازمانی 

 نظارت دولت و ملت 

 های مورد نیاز مدیران و کارکنان  مهارت 

 سازمانی وریبهره 

 کتاب برنامه اصالحات اداری(  براساس) ادارینظامـ وظایف امور مدیریت و منابع انسانی در 2/1/5
 وضع گذشته    ادارینظام 

 وضع موجود     ادارینظام 

 وضع مطلوب    ادارینظام 

 اهداف تحول اداری 3/1/5
 موانع و مشكالت تحول  /4/1/5

 تحول اداری  هایبرنامهـ  5/1/5

 ساعت ۴دازه دولت و اصالح ساختارهای تشكیالت دولت    مدت منطقی نمودن ان

 ، آئین نامه اجرایی و علل طرح آن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 88ـ ماده 1/2/5

 ـ قوانین و مقررات مربوط به خصوصی سازی  2/2/5

در مورد واگذاری سهام و  27تا  9اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواد  ـ فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه

 دولتی یهاشرکتمدیریت 

 .  هاشهرداریدر مورد واگذاری امور مربوط به مدیریت شهری به  قانون برنامه سوم توسعه 136ـ ماده 

 هایفعالیتاداری در مورد شناسایی و واگذاری  عالیشورای 6/3/1382مورخ  37945/1901ـ مصوبه شماره 

  هاشهرداریی اجرایی به هادستگاهقابل واگذاری 

محلی و سایر مراکز فرهنگی و  هایموزههای نمایش، ، سینماها، سالنعمومی هایکتابخانهـ ایجاد و اداره امور 

 هنری. 

 أسیسات گردشگریـ تامین دفاتر، موسسات و ت

 ـ ایجاد و اداره مجتمع های توریستی و خدماتی و واحدهای تفریحی، اقامتی و پذیرایی. 

های جنگلی در از پارک برداریبهرهـ واگذاری امر حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی و ایجاد، نگهداری و 

 محدوده و حریم استحفاظی شهرها. 

 مراکز بهداشتی، درمانی شهری. ـ ساخت ، تجیز، نگهداری و اداره 

 در خصوص مشارکت بخش غیردولتی در زمینه امور مخابرات  قانون برنامه سوم توسعه 125و  124ـ مواد 
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 مستقل وابسته به ریاست جمهوری  یهاسازمانها و ـ کلیات ضوابط ساختار سازمانی وزارتخانه3/2/5

مستقل زیر نظر  یهاسازمانوابط ساختار سازمانی موسسات دولتی وابسته به وزارتخانه ها و ـ کلیات ض 4/2/5

 ی استانی .  هاسازمانریاست جمهور و 

 در زمینه تشكیالت و سازماندهی .  هااستان ریزیبرنامهـ اختیارات سازمان مدیریت و 5/2/5

 ساعت ۳:  مدت    مدیریتی هاینظامـ تحول در ۳/5

 ی اجرایی. هادستگاهـ استقرار نظام ارزیابی عملكرد 1/3/5

 ـ استقرار ضوابط انتخاب ، انتصاب و تغییر مدیران. 2/3/5

 ساعت ۴استخدامی    مدت : هاینظامـ تحول در  ۴/5

 ـ آئین نامه استخدام پیمانی  1/4/5

 مشاغل بندیطبقه هاطرحـ اصالح  2/4/5

 سیر ارتقاء شغلیـ طرح تبیین م 3/4/5

 ساعت ۴ـ آموزش و بهسازی نیروی انسانی       مدت  5/5

 ـ مبانی قانونی آموزش کارکنان  1/5/5

 (46و  45ـ  44ـ فصل سوم قانون استخدام کشوری )مواد 

 آن و آئین نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه 150ـ ماده 

 کارکنان دولت  ـ کلیات نظام جدید آموزش2/5/5

 ـ آئین نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی و نحوه اجرای امتحانات ادواری  3/5/6

 ساعت  ۴انجام کار و توسعه فن آوری اداری     مد  یهاروشـ اصالح فرآیندها و 6/5

 ی اجرایی )مشترک ، اختصاصی( هادستگاهدر  هاشروـ کلیاتی پیرامون اصالح  1/6/5

 نظام مدیریت کیفیت  2/6/5

 ـ فلسفه تشكیل مجتمع های اداری خدماتی 3/6/5

 ـ  نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها4/6/5

 ی دولتی به مردم . هادستگاهـ نظام اطالع رسانی نحوه ارائه خدمات 5/6/5

  ادارینظامـ کلیاتی پیرامون اتوماسیون 6/6/5

 ساعت ۴مدت         ادارینظامـ ارتقاء و حفظ کرامت مردم در 7/5

 ـ آشنایی با مبانی نظری و محتوای طرح تكریم1/7/5

 دستگاه  وریبهرهـ تشریح پیامدهای طرح تكریم در ارتقاء کرامت انسانی و افزایش 2/7/5

 ندهاـ احصاء خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع و مستندسازی فرآی3/7/5

 ـ اطالع رسانی کامل در زمینه خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع 4/7/5

 ـ اصول مشتری محوری و رعایت احترام ارباب رجوع از دیدگاه ارزشی 5/7/5

 ـ اخالق اداری و رفتار شغری  6/7/5

 ساعت  28د( کل مدت دوره 
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 ی آموزشیهادوره

 فرهنگی اجتماعی

 کارکنان دولت /ج نظام آموزش 1/۳بند  موضوع

 

 «قرآن آموزی»قرآن مجید  ی آموزشیهادوره (1

 روخوانی قرآن 1-1

 روانخوانی و تجوید )در حد نماز(  1-2

 ی  آموزشی فرهنگ و مفاهیم قرآنی: هادوره (2

 دی آشنایی با قرآنـ مبانی و مبا2ـ 1

 ـ آشنایی اجمالی با مفاهیم قرآنی و ترجمه آیات منتخب 2ـ 2

 ـ تربیت قرآنی و راهكارهای آن2ـ 3

 ی آموزش احكام و مسائل فقهی مورد نیاز: هادوره(۳

 ـ احكام مشترک3ـ 1

 ـ احكام اختصاصی3ـ 2

 ـ احكام و مسائل روز 3ـ 3

 اخالق اداری و مناسبات انسانی:  ی آموزشیهادوره(۴

 ـ اخالق فردی 4ـ 1

 ـ روابط خانوادگی 4ـ 2

 ـ روابط اجتماعی 4ـ 3

 اندیشه سیاسی اسالم:  ی آموزشیهادوره( 5

 ـ سیری در اندیشه سیاسی اسالم وغرب 5ـ 1

 ـ اندیشه سیاسی و مدیریت از دیدگاه امام خمینی )ره( 5ـ 2

 ـ مدیریت و سازمان از دیدگاه قرآن و نهج البالغه5 ـ3

 ـ دوره آموزشی ترویج و توسعه فرهنگ نماز: 6

 ـ نمازشناسی6ـ 1

 ـ آموزش نماز و احكام ضروری مرتبط با آن 6ـ 2

 ی آموزش شناخت نسبت علم ودین، توسعه تمدن با فرهنگ هادورهـ 7

 ـ علم و دین 7ـ 1

 ـ توسعه و تمدن 7ـ 2

 دن و فرهنگ ـ تم7ـ 3

 «قرآن آموزی»ی آموزش قرآن مجید هادورهـ 1

 هدف کلی دوره: 



 679 ■های آموزشی عمومی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 هایموزهـ آشنایی سازی کارکنان با روخوانی، روان خوانی و تجوید قرآن کریم در راستای توسعه و تروج آ

 حیات بخش قرآن و برخی از مفاهیم قرآنی. 

 ـ آموزش روخوانی قرآن کریم: 1ـ 1

 الف( اهداف رفتاری: 

 در پایان دوره مذکور:  رودمیز فراگیران انتظار ا

  آیات قرآن کریم را به صورت کلمه به کلمه )و نه بخش بخش( و پشت سرهم ـ بدون مكث طوالنی

 و غیر متعارف ـ بخوانند )روخوانی( 

 محتوای دوره 
 «حروف الفبای عربی»ـ آشنایی با 1
 و تلفظ صحیح آنها « صداهای کوتاه»ـ آشنایی با 2
 و تلفظ صحیح آنها « صداهای کوتاه»ـ آشنایی با 3
 « سكون»ـ آشنایی با عالم 4
 «تشدید»ـ آشنایی با عالم 5
 «تنوین»ـ آشنایی با عالم 6
 «مد»ـ آشنایی با عالم 7
 « حروف ناخوانا»ـ آشنایی با 8
 و قاعده اشباع و عدم اشباع آن « هاء ضمیر»ـ آشنایی با 9

 «رآنحروف مقطعه ق»ـ آشنایی با 10
 ـ آشنایی با همزه وصل 11
 ـ آشنایی با همزه وصل 12
 بر آخر کلمات« وقف»ـ آشنایی با نحوه 13
 « عالئم و رموز وقف»ـ آشنایی با 14

 ساعت  28ج( مدت دوره : 

 ( آموزش روانخوانی و تجوید )در حد تجوید نماز( 1ـ 2

 الف( اهداف رفتاری: 

 ه مذکور: در پایان دور رودمیاز فراگیران انتظار 

  کلمات قرآن کریم را پشت سرهم و به صورت نسبتاً روان ـ با رعایت نحوه وقف به آخر عبارات قرآنی

 ـ بخوانند )روانخوانی( . 

  حروفی را که به زبان عربی تلفظی متفاوت با زبان فارسی دارند بطور متمایز ـ تلفظ نمایند )تجوید در

 حد نماز( 

 

 ب( محتوای دوره : 

 ی با تلفظ صحیح حروف )ع، غ، ح( ـ آشنای1

 ـ آشنایی با تلفظ صحیح حروف )ظ( 2
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 ـ آشنایی با تلفظ صحیح حروف )ت، ذ(3

 ـ آشنایی با تلفظ صحیح حروف )ص،ض(4

 ـ آشنایی با تلفظ صحیح حروف )ط(5

 ـ آشنایی با تلفظ صحیح حروف )و(6

 ساعت  16ج( مدت دوره 

 فرهنک و مفاهیم قرآنی  ی آموزشیهادوره( 2

 هدف کلی دوره 

و مباحث تربیتی « وحی»ـ فراهم ساختن زمینه و امكان آشنایی اولیه و اجمالی کارکنان دولت با مفاهیم و معارف 

 از منظر قرآن کریم 

 ـ مبانی و مبادی آشنایی با قرآن 2ـ 1

 الف( اهداف رفتاری : 

 ره مذکور: در پایان دو رودمیاز فراگیران انتظار 

  این امر « روند و چگونگی»شناخت قرآن و « انواع و ابعاد»آشنایی با قرآن پاسخ داده و « ضرورت »به

 را فرا گیرند . 

  از منظر قرآن کریم را بدانند. « تكالیف الهی»و « گرایشها»، « بینشها»برخی 

 ب( محتوای دوره : 

 ـ مبانی انس و آشنایی با قرآن 1

 شامل: )پاسخ به چرایی؟ 

 ـ ضرورتها1/1

 ـ هدفها 2/1

 نتایج و آثار  -3/1

 ـ معرفی انواع آشنایی با قرآن و ابعاد )پاسخ به چیستی ؟ شامل: 2

 ـ شناسنامه ای )کتاب شناسامه (  1/2

 ـ تخصصی )علوم قرآنی( 2/2

 ـ تحلیلی )محتوایی (3/2

 ـ درمانجویانه )کاربردی( 4/2

 ساعت 16ج( مدت دوره : 

 یی اجمالی با مفاهیم قرآنی و ترجمه آیات منتخب ـ آشنا2ـ 2

 در پایان دوره مذکور:  رودمیاز فراگیران انتظار 

 برخی از سوه قرآنی و آیات منتخب را ترجمه نمایند. 

 ب( محتوای دوره: 

 ـ آشنایی اجمالی با بینشهای الهی از منظر قرآن شامل: 1
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 « عدل»و « توحید »ـ 1/1

 قرآن  از منظر« معاد »ـ 2/1

 ـ آشنایی اجمالی با ارزشها و تكالیف از منظر قرآن شامل: 2

 در قرآن« فضایل و رذایل اخالقی»ـ آشنایی با برخی 2/1

 ـ آشنایی با برخی تكالیف فردی و اجتماعی از منظور قرآن کریم 2/2

 ساعت  16ج( مدت دوره : 

 ـ تربیت قرآنی و راهكارهای آن 2ـ ۳

 الف( اهداف رفتاری 

 در پایان دوره مذکور:  رودمیراگیران انتظار از ف

  واقف گشته و اصول بر آن را بشناسند « تربیت قرآنی»به ضرورت 

  تربیت قرآنی در حوزه های مختلف زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی  هایشیوهبرخی از

 را بشناسند. 

 ب( محتوای دوره: 

 ـ مفهوم و ضرورت تربیت قرآنی1

 اکم بر تربیت قرآنی ـ اهداف و اصول ح2

 ـ شرایط و موانع تربیت قرانی3

 ـ تربیت قرآنی در زندگی شخصی 4

 ـ تربیت قرآنی در زندگی خانوادگی 5

 ـ تربیت قرآنی در زندگی اجتماعی 6

 ی آموزش احكام و مسائل فقهی مورد نیاز هادورهـ 3

 هدف کلی دوره: 

 مسائل روز ـ آشنایی فراگیران با احكام تخصصی و فقهی و حقوق 

 الف( اهداف رفتاری 

 در پایان دوره مذکور:  رودمیاز فراگیران انتظار 

  احكام اجتماعی اسالم را بشناسند 

  منابع مالی دولت اسالمی و چگونگی استفاده از آنها را بشناسند 

 ب( محتوای دوره: 

 )امر به معروف و نهی از منكر( . « ـ آشنایی با احكام اجتماعی اسالم1

آشنایی با احكام اقتصادی منابع مالی دولت اسالمی )زکات ، خمس و مالیات(. استفاده از بیت المال و اسناد ـ 2

بانكی )چک، سفته و برات(، قراردادهای بانكداری اسالمی، بیمه و اقسام آن، بیع امومال غیرمنقول سرقفی و 

 معامالت وکالتی

 ساعت  8ج( مدت دوره: 
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 ـ احكام اختصاصی ۳ـ 2

 ف( اهداف رفتاریال

 در پایان دوره مذکور:  رودمیاز فراگیران انتظار 

  کارکنان با احكام اختصاصی مربوط به وظایف دستگاه آشنا شوند 

 ب( محتوای دوره : 

 ـ احكام سیاسی ـ اجتماعی اسالم، ا مر به معروف و نهی از منكر، احكام حكومتی 1

 و ....  ـ محصوالت فرهنگی شامل کتاب، نشریه، رسانه2

 ـ احكام اقتصادی از قبیل خمس ، زکات ، ربا ، رشوه، بیمه و ... 3

 ساعت  8ج( مدت دوره : 

 اخالق اداری و مناسبات انسانی  ی آموزشیهادورهـ 4

 هدف کلی دوره: 

 ی و آداب و روابط اجتماعی فردی و اجتماعی انسانی، ظرافتهای روابط خانوادگ هایویژگیـ آشنایی کارکنان با 

 ـ اخالق فردی۴ـ 1

 الف( اهداف رفتاری: 

 در پایان دوره مذکور:  رودمیاز فراگیران انتظار 

 بتوانند رابطه خود با خدا و خویشتن را مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهند 

 ب( محتوای دوره: 

 ـ مقدمه: )انسان شناسی و هدف زندگی( 1

 اـ رابطه انسان با خد2

 ـ رابطه انسان با خویشتن 3

 ساعت  8ج( مدت دوره : 

 ـ روابط خانوادگی ۴ـ 2

 الف( اهداف رفتاری 

 در پایان دوره مذکور:  رودمیاز فراگیران انتظار 

  اصول روابط با اعضای خانواده را بشناسند 

 ب(  محتوای دوره: 

 ـ رابطه با والدین 1

 ـ رابطه با همسر 2

 ـ رابطه با فرزند 3

 مسئولیت تربیت دینی اعضای خانواده  ـ4

 ساعت  8ح( مدت دوره : 
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 ـ روابط اجتماعی ۴ـ ۳

 الف( اهداف رفتاری 

 در پایان دوره مذکور:  رودمیاز فراگیران انتظار 

 نقاط قوت و ضعف روابط اجتماعی خود را شناسایی نمایند. 

 ب( محتوای دوره :

 ـ حقوق اجتماعی 1

 ندانـ رابطه فرد با خویشاو2

 ـ رابطه فرد با دوستان 3

 ـ رابطه فرد با همسایگان 4

 ـ اخالق اداری5

 ـ نظرات همگانی )امر به معروف و نهی از منكر ( 6

 ساعت 8ج( مدت دوره: 

 ی آموزش اندیشه های سیاسی اسالم هادورهـ 5

 هدف کلی دوره: 

 و مدیریت از دیدگاه اسالمی ـ ارتقاء سطح دانش کارکنان دولت در زمینه اندیشه سیاسی و سازمان 

 ـ سیری در اندیشه سیاسی اسالم و غرب5ـ 1

 الف ( اهداف رفتاری 

 در پایان دوره مذکور:  رودمیاز فراگیران انتظار 

 سیر اندیشه سیاسی در اسالم و غرب را بدانند

 ب( محتوای دوره: 

 ـ سیر تاریخی اندیشه سیاسی در اسالم و غرب 1

 سی در اسالم و غربـ مقایسه اندیشه سیا2

 ـ کلیات علم سیاست3

 ـ نظام سیاسی و حاکمیت در اسالم4

 ـ جایگاه مشروعیت و مقبولیت در اندیشه سیاسی 5

 جمهوری اسالمی  ـ نگاهی به حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی6

 ساعت 16ج( مدت دوره : 

 خمینی)ره( ـ اندیشه سیاسی و مدیریت از دیدگاه امام5ـ 2

 الف( اهداف رفتاری

 در پایان دوره مذکور:  رودمیاز فراگیران انتظار 

 از دیدگاه امام خمینی)ره( را بدانند اصول اندیشه سیاسی و مدیریتی

 ب( محتوای دوره : 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 684

 

 
 

 ـ اصول اندیشه سیاسی امام )ره(  : )وحدت دین و سیاست(. 1

 م )ره( : )عقاید، اخالق و احكام( ـ خاستگاه اندیشه سیاسی اما2

 ـ وجه تمایز و برتری اندیشه سیاسی امام )ره( بر سایر اندیشه ها و مكاتب 3

 ـ مشروعیت سیاست در منظر امام )ره( 4

 ـ نقش مردم و حقوق اساسی ایشان در نگاه امام )ره( 5

 ـ نقش مدیران در اعمال سیاست ها 6

 مدیران و کارگزاران  هایویژگیـ 7

 ـ اخالق مدیران و کارگزاران 8

 ـ آسیب شناسی مدیران از دیدگاه امام )ره( 9

 ساعت 16ج( مدت دوره : 

 ـ مدیریت و سازمان از دیدگاه قرآن و نهج البالغه5ـ ۳

 الف( اهداف رفتاری 

 در پایان دوره مذکور:  رودمیاز فراگیران انتظار 

 دیدگاه قرآن و نهج البالغه را بازشناسی کنند  ویژگیها، وظایف، آسیب شناسی مدیریت و سازمان از

 ـ سیاست و مدیریت )ضرورت مدیریت و سازماندهی( 1

 فكری مدیران  هایویژگیـ 2

 اخالقی و رفتاری مدیران هایویژگیـ 3

 ـ تربیت مدیران 4

 ـ وظایف مدیران )حقوق متقابل مردم و کارگزاران( 5

 منفی(  هایگیویژـ آسیب شناسی مدیران )لغزش گاهها و 6

 ـ مدیریت بحران )حوادث غیرمترقبه، بحران های فرهنگی و معنوی( 7

 ساعت 16ج( مدت دوره: 

 ـ دوره آموزش ترویج و توسعه فرهنگ نماز6

 هدف کلی دوره: 

ـ باال بردن روحیه معنوی کارکنان دولت و آشنایی هر چه بیشتر آنان با فلسفه، آثار و اسرار نماز، قرآئت 

و توانایی تلفظ صحیح حروف  ار نماز و فراگیری احكام ضروری مرتبط با نماز و ایجاد مهارتصحیح اذک

 و قرآئت اذکار نماز و آشنایی با آن دسته از احكام که هر فرد نماز گزار باید بداند . 

 ـ نمازشناسی 6ـ 1

 الف( اهداف رفتاری 

 ذکور: در پایان دوره م رودمیاز فراگیران انتظار 

  فلسه نماز و علل وجوب آن را بدانند 

  با آثار فردی و اجتماعی نماز بیشتر آشنا شوند 
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  توانایی پاسخگویی به سواالتی از قبیل چرا نماز بخوانیم؟ خداوند چه نیاز به نماز ما دارد؟ نماز در زندگی

 را داشته باشد.  فرد و اجتماع چه نقشی دارد؟ خصوصیات یک فرد نماز گزار واقعی چیست؟ و ...

  .توانایی تبلیغ و ترویج این فرضیه الهی و دعوت خانواده خود به نماز را  داشته باشند 

 ب( محتوای دوره: 

چرا عبادت کنیم؟ ریشه های عبادت، نقش عبادت در زندگی انسان، ـ عبادت شامل مباحثی از قبیل: 1

تداوم عبادت شرایط صحت و قبولی عبادت، ابعاد عبادت، چگونه عبادت کنیم؟ آفات عبادت ، عبودیت، 

 فلسفه عبادت. 

نماز در مكتب وحی، اهمیت نماز، ترک نماز، سبک شمردن نماز، نماز ـ نماز شامل مباحثی از قبیل: 2

 از دیدگاه عقل و وجدان، نمازهای مردود، نماز معصومین، آداب نماز، نماز پرواز روح . 

الک ارزش، نمونه هایی از اخالص، اخالص در عبادت، آثار نیت مـ نیت شامل مباحثی از قبیل : ۳

 دنیوی عبادت، نیت به منزله عمل، نیت های سالم، ریشه اخالص،نیتجه اخالص، اخالص در متن جامعه. 

 اهمیت نماز جماعت، آثار نماز جماعت، امام جماعت.  ـ نماز جماعت شامل:۴

 ، نماز عید، نماز آیات، نماز میت ، نماز باراننماز جمعهـ نمازهای دیگر شامل مباحثی از قبیل: 5

 ساعت  14 ج( مدت دوره :

 الف( اهداف رفتاری

 در پایان دوره مذکور:  رودمیاز فراگیران انتظار 

 مقدمات و مقارنات نماز ر ا بشناسند 

  .ارکان نماز ، واجبات نماز و شكیات نماز را در حد لزوم فراگیرند 

 م از قرائت سوره های حمد و اخالص تسبیحات اربعه و اذکار مربوط اذکار مربوط به نماز را اع

به سایر اجزای نماز )مانند اذکار مخصوص رکوع، سجده، تشهد، سالم( را به درستی و بطور 

 صحیح تلفظ نمایند. 

  .با فراگیری احكام ضروری مرتبط با نماز، بتوانند به تكلیف خود عمل نمایند 

 ب( محتوای دوره: 

مقدمات نماز، طهارت، وضو، غسل، تیمم، لباس و مكان نمازگزار، قبله، ش نماز شامل: ـ آموز1

 اذان، واجبات نماز، ارکان نماز. 

آموزش مخارج صحیح حروف ، قرائت صحیح اذکار نماز شامل سوره حمد، ـ قرائت نماز شامل: 2

 سوره اخالص. 

تقیم، سوره حمد، آرامش در حال تكبیره االحرام، سوره حمد، صراط مسـ معنای نماز شامل: ۳

 قرائت، رکوع، سجود، معنای سبحان اهلل، قنوت، تشهد، سالم

ات حضرت زهرا)س( سجدده شكر، تعقیب نماز، درود و نفرین، تسبیحتعقیبات و نوافل نماز: 

 های مستحب ، نماز شب. نماز

 ساعت 14 ج( مدت دوره:
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 با فرهنگ  ی شناخت نسبت علم و دین، توسعه و تمدنهادورهـ 7

 هدف کلی دوره : 

خاص هر یک و مباحث توسعه  هایویژگیبا حوزه های علم و دین  هادورهـ کارکنان پس از طی این 

 و تمدن از دیدگاه فرهنگی آشنا می شوند 

 ـ علم و دین7ـ 1

 الف( اهداف رفتاری

 در پایان دوره مذکور:  رودمیاز فراگیران انتظار 

 را بدانند .  پیشینه رابطه علم و دین
 ارتباطات پنج گانه علم و دین را نام ببرند 

 علم و دین را با یكدیگر مقایسه کنند.  یهاروش 

 زبان علم و دین را با هم مقایسه کنند 

  .قلمرو هلم و دین را تفكیک نمایند 

 ب( محتوای دوره : 
 ـ پیشینه رابطه علم و دین1
 ـ ارتباطات پنج گانه علم و دین 2
 علم ودین  یهاروشـ 3
 علم  یهاروشـ 3-1
 دین یهاروشـ 3-2
 ـ زبان های علم و دین: 4
 ـ زبان علم 4-1
 ـ زبان دین4-2
 ـ قلمروی های علم و دین: 5
 قلمرو علم -5-1
 قلمرو دین -5-2
 ـ قلمرو دین5
 ـ ابزار انگاری علم و حقیقت انگاری دین 6
 ـ تعاضد و هم یاری علم و دین 7
 سیحی به علم در قرون جدیدـ خدمات فرهنگ م1ـ7
 ـ خدمات فرهنگ اسالمی به علم در دوران شكوفایی تمدن اسالمی 2ـ7
 ـ مكمل بودن علم و دین 8

 ساعت 24ج( مدت دوره : 

 ـ توسعه و فرهنگ7ـ2

 الف( اهداف رفتاری

 در پایان دوره مذکور:  رودمیاز فراگیران انتظار 
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 مفهوم توسعه با رویكرد فرهنگی را بدانند 

 ب( محتوای دوره : 
 ـ توسعه و نیاز به آن1
 ـ شناخت و توسعه و گونه های آن 2
 ـ برخورد ایرانیان با جوامع پیشرفته در دوره معاصر 3
 ـ علم نوین: )جامعه علمی و حجیت  علم در آن( 4
 یافتهتوسعهـ جهان گرایی اقتصاد و تحوالت اجتماعی کشورهای 5
 رهنگیـ توسعه: گروه ها و رگه های ف6
 ـ توسعه و آینده شناسی 7
 ـ عزم ملی برای توسعه 8

 ساعت 8ج( مدت دوره : 

 ـ تمدن و فرهنگ 7ـ ۳

 الف( اهداف رفتاری : 

 در پایان دوره مذکور:  رودمیاز فراگیران انتظار 

 تمدنهای باستانی و جدید را بازشناسی کرده و عوامل شكوفایی و ماندگاری تمدنها را نام ببرید 

 وای دوره: ب( محت
 ـ تعریف تمدن و فرهنگ 1
 ـ پیشینه تاریخی تمدن 2
 ـ تمدنهای باستانی: )تمدن یونان، ایران  و روم( 1ـ2
 ـ تمددهای جدید: )تمدن اسالمی و غربی( 2ـ 2
 ـ فرآیند تمدن سازی 3
  هاتمدنـ عوامل شكوفایی 4
  هاتمدنـ علل زوال 5
  هاتمدنـ جابجایی 6
 ها ـ برخورد تمدن7
 هاتمدنـ گفتگوی 8
  هاتمدنـ علل ماندگاری 9

 ـ تاسیس تمدن ایرانی و اسالمی 10
 ساعت 16ج( مدت دوره : 
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی

 99مدیران سال  های توسعه شایستگی عمومیدوره
 

 ی اجراییهادستگاهها، مؤسسات و ، بانکهاشرکت، نهادها، هاسازمانکلیه 

 با سالم و احترام

موضوع بخشنامه شماره ای مدیران حرفه رزیابی و توسعه شایستگی عمومیدستورالعمل نحوه ابا عنایت به عملیاتی نمودن 

سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر الزام انتخاب، انتصاب و ارتقاء مدیران در سطوح  4/11/1396مورخ  1657363

، افرادی که در هر یک 1/1/1397ستگی عمومی مدیران از تاریخ شای مدیریت عملیاتی، پایه، میانی و ارشد به اخذ گواهینامه

-2درصد در مرحله ارزیابی برابر مفاد بند ) 50-59توسط کانون ارزیابی مورد ارزیابی قرار گرفته و امتیاز  از سطوح مدیریتی

های توسعه شایستگی عمومی تبوع، در دورهاند، الزم است پس از معرفی از سوی دستگاه م( بخشنامه مذکور را کسب کرده9

 ای مرکز آموزش مدیریت دولتی شرکت نمایند.مدیران حرفه

ها، الزم، حد نصاب مشخص در کالس یهامحدودیتاین مرکز ضمن اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند، ایجاد 

بندی )پیوست( به صورت ها را طبق جدول زمانهای آموزشی، برگزاری دورههای بهداشتی و ایمنی در محیطرعایت پروتكل

به منظور شرکت  هااستانتابعه و  یهاسازمانی اجرایی به کلیه نهادها، هادستگاهته است مدیران یسنمایند. شاحضوری اجرا می

ه ذکر است ارسال نمایند. الزم ب 42501700های خود را به شماره دورنگار رسانی و درخواستهای یاد شده اطالعدر دوره

خان مرکز آموزش مدیریت دولتی به نشانی تهران، خیابان کریم 2ای در ساختمان شماره و توسعه های آموزشیکه کلیه دوره

اللهی شمالی، انتهای کوچه زبرجد برگزار خواهد شد. در صورت نیاز به کسب راهنمایی و اطالعات زند، خیابان استاد نجات

 باشند.آماده پاسخگویی می 42501832و  42501802های شتر، همكاران این مرکز با شماره تلفنبی

 رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی -پورزهرا احمدی

 

 

 

 

 

   811/1  شماره:
16/02/1399اتریخ:   

دارد  پیوست:  
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 1۳99مدیران در سال  های توسعه شایستگی عمومیبرنامه اجرایی دوره
 (لیک کنیدمربوط کبندی اجرا و هزینهبرای اطالع از زمان)

 مدت عنوان دوره عنوان شایستگی ردیف

 سازیتیم و شبكه 1

 8 سازیتیم هایمهارتکار تیمی و 

 8 مدیریت مشارکتی

 4 مدیریت تضاد بین فردی

 4 نفوذ و تأثیرگذاری هایمهارت

 4 سازیشبكه

 تفكر تحلیلی و حل مسأله 2

 4 تفكر سیستمی

 8 هاروش و هاسیستمتجزیه و تحلیل 

 8 خالقیت و حل مسأله

 8 مدیریت تعارض

 12 گیریهای تصمیمها و تكنیکمدل

 مسئولیت پذیری 3

 8 ای و سازمانیمدیریت اخالق حرفه

 8 و مسئولیت اجتماعی هاسازمان

 4 توسعه پایدار و نقش افراد جامعه

 4 شهروندی سازمانی

 8 هدایت و رهبری در سازمان

 ارتباطی هایمهارت 4

 8 فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال

 8 ارتباطات سازمانی

 4 روانشناسی ارتباطات

 8 زبان بدن و ارتباطات بین فردی

 4 ارتباط خالق و اثر بخش

 هدف گرایی و هدایت عملكرد 5

 4 مدیریت و ارزیابی عملكرد

 8 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان

 4 دیریت استراتژیک سازمانیم

 4 مدیریت استراتژیک منابع

 4 مدیریت بر مبنای هدف

 نظارت و کنترل تا حصول نتیجه 6

 8 توانمندسازی منابع انسانی

 8 نظارت و کنترل در مدیریت

 8 اصول سرپرستی

 8 مدیریت و کنترل پروژه

 4 سنجش و ارزیابی عملكرد
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 انتعهد و تملق سازم 7

 4 ایاخالق حرفه

 4 وفاداری و تعهد سازمانی

 4 تعهد سازمانی و رضایت شغلی

 4 نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی

 8 فرهنگ سازمانی

 ریزی و هماهنگیبرنامه 8

 8 ریزی و سازماندهیاصول و مبانی برنامه

 4 ریزیهای برنامهتكنیک

 4 مدیریت زمان

 4 زی عملیاتیریبرنامه

 4 ریزی و مدیریت پروژهبرنامه

 کل نگری و نگرش فرایندی 9

 12 تفكر سیستمی و کل نگری

 8 هاسیستم نظریه عمومی

 8 گراگرا و نتیجههای فرایندگرا، وظیفهنگرش

 4 های تدوین نقشه شناختیتكنیک

 8 مهندسی فرایندها

 صبر و بردباری 10

 4 دیریت استرس و کنترل خشمم

 4 هوش هیجانی

 4 های فردیروانشناسی تفاوت

 4 نگری و کاهش استرسمثبت

 4 مدیریت تضاد فرهنگی

 همت و سخت کوشی 11

 4 انگیزش و رقابت

 4 مدیریت عملكرد

 4 گذاری و مدیریت اهدافهدف

 8 مدیریت استرس و تحمل ابهام

 8 وریهای بهرهاصول و تكنیک

 نوجویی و تفكر خالق 12

 8 تفكر خالق

 4 راهكارهای تقویت خالقیت در سازمان

 8 کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه

 8 روانشناسی مدیریت تغییر

 8 ها و موانع خالقیتاصول و تكنیک

 8 سازی استراتژی کارآفرینانهتدوین و پیاده

 پاسخگویی 13
 4 مدیریت تكریم ارباب رجوع

 4 پذیریانعطاف
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 8 هوش هیجانی

 8 پاسخگویی و استانداردهای آن

 4 بهبود شفافیت فرایندها

 پذیریانعطاف 14

 4 مدیریت اقتضایی

 8 های فرهنگیشناسی و تفاوتجامعه

 4 روانشناسی شخصیت

 8 رفتار سازمانی

 4 یریپذپذیری و انطباقانعطاف

 قدرت مذاکره و متقاعدسازی 15

 8 اصول و قانون مذاکره

 8 قدرت سخنوری

 8 های متقاعد سازی و نفوذ در دیگرانتكنیک

 4 مدیریت جلسات

 8 هوش هیجانی و مذاکره

 آینده نگری و تفكر راهبردی 16

 8 پژوهیسیاستگذاری و سیاست

 4 نگریآینده

 4 نگریآینده

 8 ر استراتژیکتفك

 8 ریزی استراتژیکمدیریت و برنامه
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی

 و مدیران جوان مدیران زن های آموزشیدوره

 

 سرکار خانم دکتر احمدی پور

 ریت دولتیرییس محترم مرکز آموزش مدی

 با سالم و احترام؛

اداری و دستور ریاست محترم سازمان و نیز به  عالیشورای 30/5/1396مورخ  1351824مصوبه شماره در راستای 

ی اجرایی، به هادستگاهای زن و جوان در مدیران حرفه مدیریتی هایمهارتمنظور بهبود و ارتقاء سطح دانش و 

سال( در سه بخش  45زیر ) و مدیران جوان های آموزشی مدیریتی ویژه مدیران زنرنامهپیوست مجموعه ب

های مشتكر مدیران عملیاتی، پایه، دوره»و « های مدیران میانی و ارشددوره»، «های مدیران عملیاتی و پایهدوره»

 نظام آموزشدر چارچوب هدف،  هایگروها وسط آن مرکز برای ریزی و اجر، جهت برنامه"میانی و ارشد

 .گرددایفاد می، کارکنان دولت

 مدیریتی یهاآموزش های یاد شده که به تأیید مقام عالی سازمان نیز رسیده است، در زمرهشایان ذکر است دوره

 .گردندمصوب تلقی می

 معاون سرمایه انسانی -آبادیسید صدرالدین صدری نوش

  

   101850  شماره:
31/20/1398اتریخ:   

-  پیوست:  

https://shenasname.ir/subjects/edu/463-1834
https://shenasname.ir/subjects/edu/463-1834
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 ویژه مدیرن جوان و زن های آموزشیعناوین دوره

 مدیران میانی و ارشد های آموزشیدوره

 ردیف
 هایعناوین دوره

 «مدیران میانی و ارشد»
 میزان ساعت

 8 ریزی و مدیریت استراتژیکبرنامه 1

 4 اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی 2

 4 مدیریت اقتضایی 3

 8 مدیریت استراتژیک منابع انسانی 4

 4 مدیریت و ارزیابی عملكرد 5

 8 اصول و مبانی سازماندهی 6

 6 مدیریت بحران 7

 42 جمع  

 مدیران عملیاتی و پایه موزشیهای آدوره

 ردیف
 هایعناوین دوره

 «مدیران عملیاتی و پایه»
 میزان ساعت

 8 گیریحل مسئله و تصمیم 1

 8 اصول مدیریت و سرپرستی 2

 8 مدیریت مشارکتی 3

 4 هاروشو  هاسیستمبهبود  4

 4 مدیریت بر مبنای هدف 5

 4 ایاخالق حرفه 6

 36 جمع  

 (مشترک )مدیران عملیاتی، پایه، میانی و ارشد های آموزشیدوره

 ردیف
 های مشترکعناوین دوره

 (مدیران عملیاتی، پایه، میانی و ارشد)
 میزان ساعت

 6 آشنایی با قانون برنامه و بودجه کشور 1

 6 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 2

 6 آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی 3

 6 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی 4

 6 آشنایی با قوانین و مقررات معامالت دولتی و مناقصات 5

 6 مبانی حقوق قراردادها و قوانین حاکم بر آن 6

 6 حقوق اداری 7

 42 جمع  
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  ریاست جمهوری 
 سازمان ربانمه و بودجه کشور

 استان تهران رزییربانمهسازمان مدرییت و 
 

 بسمه تعالی

 

 ی اجرایی مستقر در استان تهرانهادستگاهبه کلیه 

 با سالم و احترام،

ه تفكیک توسعه و آینده نگری ب هایپژوهشمرکز آموزش و  تقویم آموزشی بهمن و اسفند ماهی هادورهبه پیوست 

و ثبت نام واجدین شرایط، ارسال  برداریبهره، غیر حضوری( جهت ، توجیهی بدو خدمت)مدیران، شغلی، عمومی

 گردد.می

 ریتصو)کشور  یو استخدام یسازمان ادار 22/05/1396مورخ 1335268بخشنامه شماره همچنین به استناد 

 یمورد نظر و ارتقا هایشایستگیبر  یمبتن رانیمد یعموم یتیریمد یهاآموزش تینبه ام تیبا عنا (؛وستیپ

 یزیربرنامه ،ییاجرا یهادستگاه هیسال در کل یاستفاده از محتوا و مواد آموزش قیها از طردوره نیا یاجرا یاثربخش

 تیریآموزش و پژوهش سازمان مد یصرفاً بر عهده واحدها یاحرفه رانیمصوب مد یآموزش یهادوره یاجراو 

 ریو سا ییاجرا یهادستگاهتوسط  یدولت رانیمد یآموزش یهادوره ی. لذا برگزارباشد یاستان م ریزیبرنامهو 

در محل  رانیآموزش مد یصاصاخت یهادوره یبرگزار یخود را برا یسازمان آمادگ نیموسسات ممنوع از ا

 .دینما یاعالم م دیاسات نیبهتر و فیبا حداکثر تخف ییاجرا یهادستگاه
کشور در خصوص  یو استخدام یسازمان ادار 07/03/1398مورخ  112031به ذکر است بخشنامه شماره  الزم

 یاجرا .گردد یارسال م برداریبهرهجهت  وستیبه پ جوان رانیو مد زن رانیمد ژهیو یتیریمد یآموزش یهابرنامه

 شتریب ییجهت کسب اطالعات و راهنما .باشد یمرکز م نیصرفاً بر عهده ا یتیریمد یهادورههمانند  هادوره نیا

 .دییمراجعه فرما  amoozesh.thmprog.irینترنتیتماس گرفته و به آدرس ا22901259با شماره تلفن  دیتوانیم

 

 محمدرضا همایی ابیانه

 هایپژوهشمدیر مرکز آموزش و 

 توسعه و آینده نگری استان تهران

 
 رونوشت:

 استان تهران برای استحضار ریزیبرنامهجناب آقای ترکی رئیس محترم سازمان مدیریت و 

 توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت تهران هایپژوهشجناب آقای وطن دوست متصدی محترم دبیرخانه مدیریت مرکز آموزش و 

610723   شماره:   
23/10/1398   اتریخ:  

دارد   پیوست:  



 697 ■های آموزشی مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

  ریاست جمهوری 
 سازمان ربانمه و بودجه کشور

 استان تهران رزییربانمهسازمان مدرییت و 
 

 بسمه تعالی

 استان ریزیبرنامهمدیریت و  یهاسازمانروسای محترم 

 با سالم و احترام؛

اداری و دستور ریاست محترم سازمان اداری  عالیرایشو 30/05/1396مورخ  1351824در راستای مصوبه شماره 

زن و جوان  مدیران حرفه ای مدیریتی هایمهارتو استخدامی کشور و نیز به منظور بهبود و ارتقاء سطح دانش و 

 و مدیران جوان ویژه مدیران زن آموزشی مدیریتی هایبرنامهی اجرایی استان، به پیوست مجموعه هادستگاهدر 

 یهادوره»و « میانی و ارشد رانیمد یهادوره»، «ی مدیران عملیاتی و پایههادوره»سال( در سه بخش  45)زیر 

چارچوب نظام در  ،هدف یگروه ها یو اجرا برا ریزیبرنامهجهت  «.و ارشد یانیم ،هیپا ،یاتیعمل رانیمد مشترک

         مصوب  تیریمد یهاآموزششده در زمره  ادی یهادورهذکر است  انیشا .گرددمی ایفاد ،کارکنان دولت آموزش

 .باشندیم

 

 عمران رمضانی اردی

 رئیس امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112031    شماره:  
07/03/1398   اتریخ:  

دارد   پیوست:  
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 بنام خدا

 

 آموزشی هایسرفصلها و عناوین دوره 
 و زن ویژه مدیران جوان

 

 

 

 معاونت سرمایه انسانی

 امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی

  ی آموزشیهادورهعناوین 

و زن  ویژه مدیران جوان  

مدیران »ی هادورهعناوین  ردیف

«یانی و ارشد م  

میزان 

 ساعت

ی هادورهعناوین 

«مدیران عملیاتی و پایه »  

میزان 

 ساعت

ی هادورهعناوین 

مشترک )مدیران »

عملیاتی، پایه، میانی 

«و ارشد(    

میزان 

 ساعت

و مدیریت استراتژیک  ریزیبرنامه 1 گیریتصمیمحل مسئله و  8  آشنایی با قانون برنامه و   8 

 بودجه کشور 

6 

صول و فنون مذاکره و متقاعد ا 2

 سازی 

آشنایی با قانون مدیریت  8 اصول مدیریت و سرپرستی  4

 خدمات کشوری

6 

آشنایی با قوانین دیوان  8 مدیریت مشارکتی 4 مدیریت اقتضایی 3

محاسبات و محاسبات 

  عمومی

6 

ی مدیریت استراتژیک منابع انسان 4 آشنایی با قوانین و  4 بهبود سیستم ها و روش ها 8 

مقررات معامالت دولتی 

 و مناقصات 

6 

آشنایی با قوانین و  4 مدیریت بر مبنای هدف 4 مدیریت و ارزیابی عملكرد 5

 مقررات اموال دولتی 

6 

مبانی حقوقی قراردادها و  3 اخالق حرفه ای  8 اصول و مبانی سازماندهی  6

م بر آن قوانین حاک  

6 

 6 حقوق اداری    6 مدیریت بحران  7

 ۴2 جمع ۳6 جمع ۴2 جمع

120جمع کل ساعات آموزشی :   

 

 

  



 699 ■های آموزشی مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 ی هادورهآموزشی  هایسرفصل

 و زن ویژه مدیران جوان

 «های آموزشیمشخصات دوره»
 آموزش مدیراننوع دوره:  دجه کشورآشنایی با قانون برنامه و بوعنوان دوره: 

 ی مشترک )مدیران عملیاتی، پایه، میانی و ارشد(هادورهمخاطبان:  ساعت 6مدت زمان آموزش: 
ها و  تیبودجه و فعال یو اجرا بیتصو هیته ندیو اصطالحات مرتبط با بودجه و فرا مینسبت به مفاه رانیارتقاء سطح دانش مد هدف کلی دوره:

 ینعمرا یطرح ها
 آموزشی: هایسرفصل
 اتیعمل ،یاعتبارات عمران یجار اعتبارات ،دولت یبودجه عموم ،برنامه ساالنه ،سالهپنج ،یرنامه درازمدت برنامه عمرانتعاریف )ب 

 ...( و یاتطرح مطالع ،یانتفاع ریغ یدر عمران ،یانتفاع یطرح عمران ،یطرح عمران ،یجار تیفعال ،ییاجرا

 (آن فیشورا و وظا بیترک)اقتصاد  یشورا 

 یعمران یطرح ها یاجرا 

 یاعتبار عمران یبرنامه عمران یاجرا یمنابع مال نیتام  

 تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاری 

 یعمران یها و طرح هاتیفعال یبر اجرا نظارت 

 دولت یاعتبار بودجه عموم صینامه تخص نییآ 

 ساالنه کشور بودجه نقانو 

 ساالنه قانون بودجه ییاجرا ضوابط 

 مرتبط با بودجه یضوابط و مقررات جار ریسا 
 یآزمون کتب ،حضور منظم در دوره مشارکت در مباحث :یابیارزش روش
 4ب /تبصره  تیو با رعا یو موضوع یعموم تیصالح مدرسان واجد :دوره مدرسان طیشرا

 (29/08/1397مورخ  464185)موضوع بخشنامه شماره                                    
 حضوریروش اجرا: 

 هااستان ریزیبرنامهو  تیریان مدسازم ینگر ندهیتوسعه و آ یمراکز آموزش و پژوهش ها -یدولت تیریمرکز آموزش مدمجریان دوره: 
 

 آموزش مدیراننوع دوره:  مدیریت خدمات کشوریآشنایی با قانون عنوان دوره: 
 ی مشترک )مدیران عملیاتی، پایه، میانی و ارشد(هادورهمخاطبان:  ساعت 6مدت زمان آموزش: 

 کشور ادارینظامضوابط و مقررات اداری و استخدامی حاکم بر سبت به ن رانیارتقاء سطح دانش مد هدف کلی دوره:
 آموزشی: هایسرفصل
 کشور یو استخدام یو مقررات ادار نیقوان نهیشیبر پ یمرور 

  یخدمات کشور تیریقانون مد 

  میو مفاه فیتعار 

   یدولت فیانجام وظا هایفناوریراهبردها و 

  م حقوق مرد 

 یساختار سازمان 

  یو خدمات ادار اطالعات یفناور 

  ورود به خدمت 

   استخدام 

 یشغل یانتصاب و ارتقا 

  کارمندان یتوانمندساز 

  ایحقوق و مزا 

  عملكرد یابیارز 

  کارمندان  فیحقوق و تكال 

 یاجتماع نیتام 

  یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد یو شورا یادار عالیشورای 

  مقررات ریسا 
 یآزمون کتب ،حضور منظم در دوره مشارکت در مباحث :یابیارزش روش
 4ب /تبصره  تیو با رعا یو موضوع یعموم تیمدرسان واجد صالح :دوره مدرسان طیشرا

 (29/08/1397مورخ  464185)موضوع بخشنامه شماره                                    
 حضوریروش اجرا: 

 هااستان ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یمراکز آموزش و پژوهش ها -یدولت تیریمرکز آموزش مدمجریان دوره: 

 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 700

 

 
 

 «های آموزشیمشخصات دوره»
 آموزش مدیراننوع دوره:  دیوان محاسبات کشور و قانون محاسبات عمومینایی با آشعنوان دوره: 

 ی مشترک )مدیران عملیاتی، پایه، میانی و ارشد(هادورهمخاطبان:  ساعت 6مدت زمان آموزش: 
 مومیآشنایی مدیران با دیوان محاسبات کشور و ضوابط و مقررات حاکم بر محاسبات ع هدف کلی دوره:

 آموزشی: هایسرفصل
 بخش اول: آشنایی با دیوان محاسبات کشور

 و مقررات موضوعه کشور نیمحاسبات در قوان گاهیجا 

  ،محاسبات کشور وانید یقانون یها تیو صالح فیوظا ،اهدافمأموریتها 

  ،محاسبات کشور وانید التیتشكساختار 

 محاسبات کشور نوایدر د یدگیرس ندیفرا 

 یقانون محاسبات عموم :دوم بخش
 گردان خزانه تنخواه ،یدرآمد اختصاص ،یوجوه عموم ،اعتبار نیمنابع تام ریسا ،یدرآمد عموم) یاصطالحات مال میو مفاه فیتعار، 

 و ...( کارپرداز ،حسابیذ ،الحساب یعل ،پرداخت شیپ ،تنخواه گردان پرداخت ،یتنخواه گردان حسابدار ،تنخواه گردان استان

 (هاپرداخت ریها و سانهیهز ،اعتبار نیمنابع تام ریدرآمدها و سا)آن  یو اجرا بودجه 

 در معامالت دهیمزا ،مناقصه در معامالت ،یدولت معامالت 

 یمال نظارت 

 بودجه غیحساب و تفر میتنظ 

 یدولت اموال 

 آن ییرااج نامهنییبودجه و آ غیتفر قانون 

 یمحاسبات عموم یمقررات جار ریسا 
 یآزمون کتب ،حضور منظم در دوره مشارکت در مباحث :یابیارزش روش
 4ب /تبصره  تیو با رعا یو موضوع یعموم تیمدرسان واجد صالح :دوره مدرسان طیشرا
 (29/08/1397مورخ  464185)موضوع بخشنامه شماره                                    

 حضوریروش اجرا: 

 هااستان ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یمراکز آموزش و پژوهش ها -یدولت تیریمرکز آموزش مدمجریان دوره: 
 

 

 آموزش مدیراننوع دوره:  ت دولتی و مناقصاتقوانین و مقررات معامالآشنایی با عنوان دوره: 
 ی مشترک )مدیران عملیاتی، پایه، میانی و ارشد(هادورهمخاطبان:  ساعت 6مدت زمان آموزش: 

 آشنایی مدیران با دیوان محاسبات کشور و ضوابط و مقررات حاکم بر محاسبات عمومی هدف کلی دوره:
 آموزشی: هایسرفصل
 ل: معامالت دولتیبخش او
 انواع معامالت دولتی 

 و اختصاص معامالت دولتی شرایط عمومی 

 قانون منع مداخله  ،نینامه تضم نییآ ،مناقصات یقانون برگزار ی،نامه معامالت دولت نییآ یقانون محاسبات عموم) یو مقررات حاکم بر معامالت دولت نیقوان
 (رهیو قانون برنامه و بودجه و غ یدر معامالت دولت یقانون منع تبان ی،معامالت دولت کارکنان دولت در

 یدولت معامالتانجام  یهاروش 

 یاختالف در معامالت دولت حل 

 مناقصات قانونبخش دوم: 
  میمفاهتعاریف و 

  انواع مناقصات بندیطبقه 

  مناقصات یسازمانده 

  آن فیمناقصات و وظا ونیسیکم 

  آن ندیناقصات و فرآم یبرگزار 

  یمنابع مال نیتام 

  انجام مناقصه یهاروش 

  مناقصه گران یفیک یابیارز 

  فراخوان مناقصه 

  شنهادهایپ لیو تحو میتسل طیشرا 

  شنهادهایپ شیگشا  

 مناقصهبرنده  نییو تع یمال یابیارز 

   انعقاد قرارداد 

 یرسانو اطالع یمستندساز 

  و لغو مناقصه  دیتجد 

 موارد ریو سا تفایترک تشر 
 یآزمون کتب ،حضور منظم در دوره مشارکت در مباحث :یابیارزش روش

 4ب /تبصره  تیو با رعا یو موضوع یعموم تیمدرسان واجد صالح :دوره مدرسان طیشرا
 (29/08/1397مورخ  464185خشنامه شماره )موضوع ب                                   

 حضوریروش اجرا: 

 هااستان ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یمراکز آموزش و پژوهش ها -یدولت تیریمرکز آموزش مدمجریان دوره: 
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 «های آموزشیمشخصات دوره»
 آموزش مدیراننوع دوره:  ررات معامالت دولتی و مناقصاتقوانین و مقآشنایی با عنوان دوره: 

 ی مشترک )مدیران عملیاتی، پایه، میانی و ارشد(هادورهمخاطبان:  ساعت 6مدت زمان آموزش: 
 آشنایی مدیران با دیوان محاسبات کشور و ضوابط و مقررات حاکم بر محاسبات عمومی هدف کلی دوره:

 شی:آموز هایسرفصل
 بخش اول: معامالت دولتی 

 انواع معامالت دولتی 

 و اختصاص معامالت دولتی شرایط عمومی 

 نامه  نییآ ،مناقصات یقانون برگزار ،ینامه معامالت دولت نییآ یقانون محاسبات عموم) یو مقررات حاکم بر معامالت دولت نیقوان
 (رهیو قانون برنامه و بودجه و غ یدر معامالت دولت یقانون منع تبان ،ینان دولت در معامالت دولتقانون منع مداخله کارک ،نیتضم

 یدولت معامالتانجام  یهاروش 

 یاختالف در معامالت دولت حل 

 مناقصات قانونبخش دوم: 
  میمفاهتعاریف و 

  انواع مناقصات بندیطبقه 

  مناقصات یسازمانده 

  آن فیمناقصات و وظا ونیسیکم 

  آن ندیمناقصات و فرآ یبرگزار 

  یمنابع مال نیتام 

  انجام مناقصه یهاروش 

  مناقصه گران یفیک یابیارز 

  فراخوان مناقصه 

  شنهادهایپ لیو تحو میتسل طیشرا 

  شنهادهایپ شیگشا  

 مناقصهبرنده  نییو تع یمال یابیارز 

   انعقاد قرارداد 

 یرسانو اطالع یمستندساز 

  و لغو مناقصه  دیتجد 

 موارد ریو سا فاتیترک تشر 
 یآزمون کتب ،حضور منظم در دوره مشارکت در مباحث :یابیارزش روش
 4ب /تبصره  تیو با رعا یو موضوع یعموم تیمدرسان واجد صالح :دوره مدرسان طیشرا

 (29/08/1397مورخ  464185)موضوع بخشنامه شماره                                    
 حضوریروش اجرا: 

 هااستان ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یمراکز آموزش و پژوهش ها -یدولت تیریمرکز آموزش مدمجریان دوره: 

 
 نآموزش مدیرانوع دوره:  قوانین و مقررات اموال دولتیآشنایی با عنوان دوره: 

 ی مشترک )مدیران عملیاتی، پایه، میانی و ارشد(هادورهمخاطبان:  ساعت 6مدت زمان آموزش: 
 آشنایی مدیران با دیوان محاسبات کشور و ضوابط و مقررات حاکم بر محاسبات عمومی هدف کلی دوره:

 آموزشی: هایسرفصل
 (یو در حكم مصرف یفروش اموال منقول مصرف ،یاموال منقول مصرف ،یلتمفهوم اموال دو) ینامه اموال دولت نییاز آ یمواد 

 (منقول متعلق به دولت ریحفظ و حراست اموال غ ،یدولت رمنقولیحساب اموال غ ینگهدار)منقول  ریغ اموال 

 حفظ و حراست اموال  ،یلتدوه موسس یا خروج من از وزارتخانه طیشرا ،یدولت رمنقولیاموال غ یانتقال و واگذار) یعمران هاطرح اموال
حفظ و حراست و  تیمسئول ،هادستگاهشده توسط  یداریحساب اموال خر یو نگهدار ، حفظ و حراستدستگاه اریدر اخت یدولت

 خاص و ...( ردموا یحساب اموال برا ینگهدار

 بالعوض اموال  خاص، شرایط انتقالر موارد حساب د یحفظ و حراست و نگهدار تیمسئول )یقانون محاسبات عموم ،یدولت اموال
 طیشرا ،رمنقولیفروش و انتقال اموال منقول و غ طیشرا ،یها و موسسات دولتانتقال بالعوض اموال منقول وزارتخانه طیشرا ،منقول

 ...(و  اجیمازاد بر احت یدولت رمنقولیاموال غ یواگذار

  یمرتبط با اموال دولت یجار مقرراتسایر قوانین و 
 یآزمون کتب ،حضور منظم در دوره مشارکت در مباحث :یابیارزش روش
 4ب /تبصره  تیو با رعا یو موضوع یعموم تیمدرسان واجد صالح :دوره مدرسان طیشرا

 (29/08/1397مورخ  464185)موضوع بخشنامه شماره                                    
 حضوریروش اجرا: 

 هااستان ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یمراکز آموزش و پژوهش ها -یدولت تیریمرکز آموزش مدمجریان دوره: 
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 «های آموزشیمشخصات دوره»

 آموزش مدیراننوع دوره:  دولتی و مناقصاتقوانین و مقررات معامالت آشنایی با عنوان دوره: 
 ی مشترک )مدیران عملیاتی، پایه، میانی و ارشد(هادورهمخاطبان:  ساعت 6مدت زمان آموزش: 

 آشنایی مدیران با دیوان محاسبات کشور و ضوابط و مقررات حاکم بر محاسبات عمومی هدف کلی دوره:
 آموزشی: هایسرفصل

 معامالت دولتی بخش اول: 
 انواع معامالت دولتی 

 و اختصاص معامالت دولتی شرایط عمومی 

 نامه  نییآ ،مناقصات یقانون برگزار ،ینامه معامالت دولت نییآ یقانون محاسبات عموم) یو مقررات حاکم بر معامالت دولت نیقوان
 (رهیو قانون برنامه و بودجه و غ یدر معامالت دولت یقانون منع تبان ،یعامالت دولتقانون منع مداخله کارکنان دولت در م ،نیتضم

 یدولت معامالتانجام  یهاروش 

 یاختالف در معامالت دولت حل 

 مناقصات قانونبخش دوم: 
  میمفاهتعاریف و 

  انواع مناقصات بندیطبقه 

  مناقصات یسازمانده 

  آن فیمناقصات و وظا ونیسیکم 

  آن ندیقصات و فرآمنا یبرگزار 

  یمنابع مال نیتام 

  انجام مناقصه یهاروش 

  مناقصه گران یفیک یابیارز 

  فراخوان مناقصه 

  شنهادهایپ لیو تحو میتسل طیشرا 

  شنهادهایپ شیگشا  

 مناقصهبرنده  نییو تع یمال یابیارز 

   انعقاد قرارداد 

 یرسانو اطالع یمستندساز 

  و لغو مناقصه  دیتجد 

 موارد ریو سا فاتیترک تشر 
 یآزمون کتب ،حضور منظم در دوره مشارکت در مباحث :یابیارزش روش
 4ب /تبصره  تیو با رعا یو موضوع یعموم تیمدرسان واجد صالح :دوره مدرسان طیشرا

 (29/08/1397مورخ  464185نامه شماره )موضوع بخش                                   
 حضوریروش اجرا: 

 هااستان ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یمراکز آموزش و پژوهش ها -یدولت تیریمرکز آموزش مدمجریان دوره: 

 

 آموزش مدیراننوع دوره:  مبانی حقوقی قراردادها و قوانین حاکم بر آنعنوان دوره: 
 ی مشترک )مدیران عملیاتی، پایه، میانی و ارشد(هادورهمخاطبان:  ساعت 6ان آموزش: مدت زم

 آشنایی مدیران با فرآیند تدوین قراردادها و شناخت ضوابط و مقررات حقوقی حاکم بر آن هدف کلی دوره:
 آموزشی: هایسرفصل
 و  یعناصر عرف ،یقیاشخاص حقیا و  یقرارداد با اشخاص حقوقد، کلیات )مفهوم قرارداد، عنوان قرارداد، طرفین قرارداد، انواع قراردا

 ...( الزم در قراردادها و یحقوق

 میدر تنظ یو فن ینكات حقوق ،مترقبه ریغ یا قهرینكات  ،حق فسخ ،نیو تعهدات طرف طیشرا ،مبلغ ،مدت ،موضوع ،مقدمه)قرارداد  متن 
 ...( قراردادها و

 حاکم بر آن یو ضوابط حقوق طیقرارداد و شرا شیپ 

 حاکم بر آن طیشرا ضمانت در قرارداد و 

  حاکم نیقراردادها و قوان یحقوق ریتفسقواعد 

 نكات قانون تجارت در حوزه قراردادها 

 آنها لیچند نمونه از قرارداد و تحل یعمل یبررس 
 یآزمون کتب ،حضور منظم در دوره مشارکت در مباحث :یابیارزش روش
 4ب /تبصره  تیو با رعا یو موضوع یعموم تیمدرسان واجد صالح :دوره مدرسان طیشرا

 (29/08/1397مورخ  464185)موضوع بخشنامه شماره                                    
 حضوریروش اجرا: 

 هااستان ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یوزش و پژوهش هامراکز آم -یدولت تیریمرکز آموزش مدمجریان دوره: 

 



 703 ■های آموزشی مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 «های آموزشیمشخصات دوره»

 آموزش مدیراننوع دوره:  حقوق اداریعنوان دوره: 
 ی مشترک )مدیران عملیاتی، پایه، میانی و ارشد(هادورهمخاطبان:  ساعت 6مدت زمان آموزش: 

 آشنایی با تكالیف و مسئولیتهای مدنی و کیفری مستخدمین و مراجع اداری کشور و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری دف کلی دوره:ه
 آموزشی: هایسرفصل
  ،یحقوق ادار یها یژگیو و میمفاهتعاریف 

 کشور یو مراجع ادار سازمان 

 یعموم نیمستخدم یها تیو مسئول فیتكال 

 نیمستخدم یماعاجت حقوق 

  یادار یو اعمال حقوق یادار یهاسازمان یحقوقشخصیت 

 یعموم نیدولت و مستخدم یفریو ک یمدن تیمسئول 

  کارمندان دولت یادارمسئولیت 

 یادار یو مسئله دادرس یادار ماتیبر اعمال و تصم ییقضا نظارت 

 ( ییپاسخگو ،دولت شفاف ،مطلوب یحكمران) نینو حقوق اداری... 
 یآزمون کتب ،حضور منظم در دوره مشارکت در مباحث :یابیارزش روش
 4ب /تبصره  تیو با رعا یو موضوع یعموم تیمدرسان واجد صالح :دوره مدرسان طیشرا

 (29/08/1397مورخ  464185ماره )موضوع بخشنامه ش                                   
 حضوریروش اجرا: 

 هااستان ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یمراکز آموزش و پژوهش ها -یدولت تیریمرکز آموزش مدمجریان دوره: 

 

 آموزش مدیراننوع دوره:  گیریتصمیمحل مسئله و عنوان دوره: 
 ی مشترک )مدیران عملیاتی، پایه، میانی و ارشد(هادورهمخاطبان:  ساعت 6مدت زمان آموزش: 

در هنگام مواجه با شرایط و موقعیتهای  گیریتصمیمعملی و اجرایی مدیسران نسبت به حل مسئله و  هایمهارتارتقاء دانش و  هدف کلی دوره:
 خاص و بروز مشكالت

 آموزشی: هایسرفصل
  سئله، اهمیت و ضرورت و ...(و حل م گیریتصمیمکلیات )تعاریف و مفاهیم 

 شناسائی مسئله 

 فرایند حل مسئله و رسیدن به تصمیم 

  سازمانی گیریتصمیمسطوح و انواع 

  گیریتصمیمنقش اطالعات در 

  شرایط مطمئن، شرایط نامطمئن، شرایط ریسکگیریتصمیمطیف شرایط : 

  و حل مسائل سازمانی و عوامل مؤثر بر آن گیریتصمیمفرآیند 

 گیریتصمیمهای مختلف ا و شیوهرویكرده 

  رضایت بخش(، الگوی رویشی )تدریجی(، الگوی مرحله ای،  گیریتصمیم)الگوی عقالیی، الگوی رفتاری ) گیریتصمیمالگوهای
 در بحران و ...( گیریتصمیمالگوی 

  ها اپسیس، روش تحلیل پوششی داده)روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی، روش ت گیریتصمیم: فنون کمی گیریتصمیمتكنیكها و فنون
 و ...(، درخت تصمیم، تجزیه و تحلیل نیروهای میدانی، طوفان مغزی، فن دلفی، نظریه بازی، ارزش مورد انتظار و ...

 تصمیم معیارهای اثربخشی 

  گیریتصمیمعوامل مؤثر بر درجه سختی 

  مهای روانشناختی اتخاذ تصمیمو دا گیریتصمیمافراد در  هایارزشاثر شخصیت و 

 گیریتصمیمفردی و سازمانی حل مسئله و  یهامحدودیت 
 یآزمون کتب ،حضور منظم در دوره مشارکت در مباحث :یابیارزش روش
 4ب /تبصره  تیا رعاو ب یو موضوع یعموم تیمدرسان واجد صالح :دوره مدرسان طیشرا

 (29/08/1397مورخ  464185)موضوع بخشنامه شماره                                    
 حضوریروش اجرا: 

 هااستان ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یمراکز آموزش و پژوهش ها -یدولت تیریمرکز آموزش مدمجریان دوره: 

 

 

 

 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 704

 

 
 

 «آموزشیهای مشخصات دوره»
 آموزش مدیراننوع دوره:  اصول مدیریت و سرپرستیعنوان دوره: 

 ی مشترک )مدیران عملیاتی، پایه، میانی و ارشد(هادورهمخاطبان:  ساعت 6مدت زمان آموزش: 
 ی بهبود عملكرد آنها در مدیریت و سرپرستی مدیران و کسب توانمندیهای الزم برا ارتقاء دانش و مهارت هدف کلی دوره:

 آموزشی: هایسرفصل
  ( و هاسازمانو سرپرستان در  رانیمد گاهینقش و جا ،یو سرپرست تیریمفهوم مد) میو مفاهکلیات... 

 هاسازمانو سرپرستان در  رانیمد اراتیو اخت هاتیمسئول ،فیوظا 

 یو سرپرست تیریمد اصول 

 یو سرپرست تیریو نظارت کنترل در مد یرهبر ،یسازمانده ،ریزیبرنامه 

 یبند تیزمان و اولو تیریمد ،یرهبر ،حق تعارض ،یارتباطات و روابط انسان :و سرپرستان رانیمد ازیمورد ن هایشایستگیو  مهارتها، 
 تیخالق ،سعه کارکنانتو ،در کارکنان زهیانگ جادیا ،یمیو کار ت یساز میت ،یدر حوزه کار یفن یهایستگیتخصص و شا ،حل مسئله

 ...( و یو نوآور

 مدافع سازمان مدافع کارمند یپرورنیجانش یگرینقش مرب :و سرپرستان رانیمد ینقشها 
 یآزمون کتب ،حضور منظم در دوره مشارکت در مباحث :یابیارزش روش
 4ب /تبصره  تیو با رعا یو موضوع یعموم تیمدرسان واجد صالح :دوره مدرسان طیشرا

 (29/08/1397مورخ  464185)موضوع بخشنامه شماره                                    
 حضوریروش اجرا: 

 هااستان ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یمراکز آموزش و پژوهش ها -یدولت تیریمرکز آموزش مدمجریان دوره: 

 

 آموزش مدیراننوع دوره:  مدیریت مشارکتیعنوان دوره: 
 مدیران عملیاتی و پایهمخاطبان:  ساعت 8مدت زمان آموزش: 

رکتی در مدیران به مفاهیم، ویژگیها و ابعاد مختلف مدیریت مشارکتی در راستای توسعه نظام مدیریت مشا ارتقاء دانش و مهارت هدف کلی دوره:
  هاسازمان

 آموزشی: هایسرفصل
  یمیمشارکت و کار ت میو مفاهتعاریف 

  و انواع آن یمیت کاراصول 

  یمشارکت تیریدر مد یمیت کارفرایند توسعه 

 یمشارکت تیریمد 

 یمشارکت تیریمد یها یژگیو 

 یمشارکت تیریمد یازهاین شیپ 

 مشارکت جو رانیمد هایویژگی 

 (مشارکت یهاشكل ،سطوح مشارکت ،دامنه مشارکت مشارکت،حدود  ،مشارکت)درجه  یگیرتصمیممشارکت در  ابعاد 

 یمشارکت تیریمد یهاروش 

 هاسازماندر  یمشارکت تیریو موانع مد تیمحدود 

  (شنهادهاینظام پ یها یژگیاهداف و و ،فلسفه) یمشارکت تیریدر مد شنهادهایپنظام 

 یدوره به صورت مشارکت یحتوامرتبط با موضوع و م یمورد عمل لیو تحل یبررس 
 یآزمون کتب ،حضور منظم در دوره مشارکت در مباحث :یابیارزش روش
 4ب /تبصره  تیو با رعا یو موضوع یعموم تیمدرسان واجد صالح :دوره مدرسان طیشرا

 (29/08/1397مورخ  464185)موضوع بخشنامه شماره                                    
 حضوریروش اجرا: 

 هااستان ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یمراکز آموزش و پژوهش ها -یدولت تیریمرکز آموزش مدمجریان دوره: 
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 «های آموزشیمشخصات دوره»
 آموزش مدیراننوع دوره:  هاروشو  هاسیستمد بهبوعنوان دوره: 

 مدیران عملیاتی و پایهمخاطبان:  ساعت 4مدت زمان آموزش: 
 و تفكر سیستمی مدیران و شناخت راهكارهای ایجاد فرصتهای بهبود در فرایندها و ساختار سازمانی ارتقاء دانش و مهارت هدف کلی دوره:

 آموزشی: هایسرفصل
 و ...( ستمیس لگریتحل ،ستمیس لیو تحل هیتجز ،یستمینگرش س ،یستمیس یساختار ها ،ستمیس ر بابد یاتیکل 

 در آن هاروشوبهبود  گاهیجا یو بررس ستمیبه مثابه س سازمان 

 ستمیس لیو تحل هیتجز دیاهداف و فوا ،تیاهم 

 ها ستمیس لیو تحل هیتجز مراحل 

 ندیبهبود فرا یهاروش 

 هاروشو  هاسیستم لیو تحل هیو تجز رانیمد 

 هاروشو  هاسیستم لیو تحل هیو فنون تجز ابزارها 

 کار میتقس یبررس 

  کار انیجربررسی 

 تجزیه و تحلیل طرح جا و مكان 

 کنترل فرمها و نمونه ها 

  بایگانی یهاسیستمکنترل اسناد و 

 تجزیه و تحلیل حرکات یا فن صرفه جویی در حرکات 

 نجیکار یا کارس گیریاندازه 

 شبكه ای ریزیبرنامه 

 مهندسی و طراحی مجدد سیستم 

 بررسی و تحلیل مورد عملی مرتبط با موضوع و محتوای دوره بصورت مشارکتی 
 یآزمون کتب ،حضور منظم در دوره مشارکت در مباحث :یابیارزش روش
 4ب /تبصره  تیو با رعا یو موضوع یعموم تیمدرسان واجد صالح :دوره مدرسان طیشرا

 (29/08/1397مورخ  464185)موضوع بخشنامه شماره                                    
 حضوریروش اجرا: 

 هااستان ریزیامهبرنو  تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یمراکز آموزش و پژوهش ها -یدولت تیریمرکز آموزش مدمجریان دوره: 

 

 آموزش مدیراننوع دوره:  مدیریت بر مبنای هدفعنوان دوره: 
 مدیران عملیاتی و پایهمخاطبان:  ساعت 4مدت زمان آموزش: 

 مدیریت بر مبنای هدف هایشیوهآشنایی فراگیران با مفاهیم، اهمیت، ویژگیها و  هدف کلی دوره:
 آموزشی: هایسرفصل
 اع و ارکان هدفتعریف، ویژگیها، انو 

  انواع هدف، اولویت بندی اهداف(گذاریهدف)اهمیت  گذاریهدفمبانی ، 

 اصول و تكنیكهای هدف نویسی 

 تجزیه و تحلیل اهداف و انتقال آنها به زیرمجموعه 

 مفهوم مدیریت بر مبنای هدف 

 اصول مدیریت بر مبنای هدف 

  اهداف برای کارکنان، نظارت، ارزیابی عملكرد، پاداش عملكرد(مراحل مدیریت بر مبنای هدف )تدوین اهداف سازمان، تبیین 

 مزایا و معایب مدیریت بر مبنای هدف 

 بررسی و تحلیل مورد عملی مرتبط با موضوع و محتوای دوره بصورت مشارکتی 
 یآزمون کتب ،حضور منظم در دوره مشارکت در مباحث :یابیارزش روش
 4ب /تبصره  تیو با رعا یو موضوع یعموم تیمدرسان واجد صالح :دوره مدرسان طیشرا

 (29/08/1397مورخ  464185)موضوع بخشنامه شماره                                    
 حضوریروش اجرا: 

 هااستان ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یامراکز آموزش و پژوهش ه -یدولت تیریمرکز آموزش مدمجریان دوره: 
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 «های آموزشیمشخصات دوره»
 آموزش مدیراننوع دوره:  اخالق حرفه ایعنوان دوره: 

 مدیران عملیاتی و پایهمخاطبان:  ساعت 4مدت زمان آموزش: 
 و راهكارهای توسعه آن. هاسازمانای در همیت و ضرورت اخالق حرفهبا ا کنندگانشرکتآشنایی  هدف کلی دوره:

 آموزشی: هایسرفصل
 تعریف اخالق حرفه ای 

 اهمیت اخالق حرفه ای در تعلق سازمانی و ضرورت ترویج آن 

 مالک و معیار اخالقی بودن 

 اخالق حرفه ای بندیطبقه 

  اینتایج و پیامدهای شغی و سازمانی پرداختن به اخالق حرفه 

 ویژگی افراد دارای اخالق حرفه ای 

 راهكارهای ترویج و نهادینه سازی اخالق حرفه ای 

 موانع بروز اخالق حرفه ای 

 نقش اخالق حرفه ای در توسعه تعهد و تعلق سازمانی 

 بررسی و تحلیل مورد عملی مرتبط با موضوع دوره بصورت مشارکتی 

 
 یآزمون کتب ،دوره مشارکت در مباحثحضور منظم در  :یابیارزش روش
 4ب /تبصره  تیو با رعا یو موضوع یعموم تیمدرسان واجد صالح :دوره مدرسان طیشرا

 (29/08/1397مورخ  464185)موضوع بخشنامه شماره                                    
 حضوریروش اجرا: 

 هااستان ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یمراکز آموزش و پژوهش ها -یدولت تیریمرکز آموزش مددوره:  مجریان

 
 آموزش مدیراننوع دوره:  و مدیریت استراتژیک ریزیبرنامهعنوان دوره: 

 مدیران میانی و ارشدمخاطبان:  ساعت 8مدت زمان آموزش: 
 هاسازمانو مدیریت استراتژیک در  ریزیبرنامهو مدلهای  هاروشطح دانش مدیران نسبت به مفاهیم، ارتقاء س هدف کلی دوره:

 آموزشی: هایسرفصل
 تفكر استراتژیک و عناصر کلیدی آن 

  و مدیریت ریزیبرنامهمشخصه های تفكر استراتژیک و نقش آن در 

  ،در  کیاستراتژ تیریو مد ریزیبرنامهضرورت و اهداف  ،یستراتژا ،آنها سهیو مقا کیاستراتژ تیریمدکلیات )مفهوم استراتژی
 ...( و هاسازمان

  (یاتیو عمل یكیتاکت ،کیاستراتژ)آن  سهیو مقا هاسازماندر  ریزیبرنامه یهاروشانواع 

  کیاستراتژ تیریو مد ریزیبرنامه یكردهایرو  

 کیاستراتژ تیریمد جیرا یمدل ها 

  در سازمان کیاستراتژ تیریو مد ریزیبرنامه ندیفرآ 

  کیاجرا و کنترل استراتژ یكردهایرو 

 
 یآزمون کتب ،حضور منظم در دوره مشارکت در مباحث :یابیارزش روش
 4ب /تبصره  تیو با رعا یو موضوع یعموم تیمدرسان واجد صالح :دوره مدرسان طیشرا

 (29/08/1397مورخ  464185)موضوع بخشنامه شماره                                    
 حضوریروش اجرا: 

 هااستان ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یمراکز آموزش و پژوهش ها -یدولت تیریمرکز آموزش مدمجریان دوره: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 707 ■های آموزشی مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 «های آموزشیمشخصات دوره»
 آموزش مدیراننوع دوره:  اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی عنوان دوره: 

 مدیران میانی و ارشدمخاطبان:  ساعت 8مدت زمان آموزش: 
درون و و تكنیكهای مذاکره و متقاعدسازی و شیوه اعمال آنها در مذاکرات  هاروشارتقاء سطح دانش مدیران نسبت به اصول،  هدف کلی دوره:

 برون سازمانی
 آموزشی: هایسرفصل
 و ...( مذاکره یضرورت ها و کاربردها ،اهداف ،یمتقاعدساز ،مذاکره) میمفاه اتیلک 

  نرم یها مهارت و مذاکره ندیفرآ 

  مذاکره اثربخش یالزم برا یازهاینشیو پ یانواع آمادگ 

  مذاکره و انواع آن یهاروش 

  کره و انواع آنمذا یهااستراتژی 

  مذاکره اثر بخش یها و ترفندها کیتكن 

  مذاکره ندیدر فرآ یو اخالق یمالحظات حقوق 

  و اقناع یاصول متقاعد ساز 

  یرگذاریو تاث یمتقاض هایمهارتو  كهایتكن 

  مخاطب یمتقابل متقاعد ساز ندیفرا 

  یارکتدوره به صورت مش یمرتبط با موضوع و محتوا یمورد عمل لیو تحل یبررس 
 یآزمون کتب ،حضور منظم در دوره مشارکت در مباحث :یابیارزش روش
 4ب /تبصره  تیو با رعا یو موضوع یعموم تیمدرسان واجد صالح :دوره مدرسان طیشرا

 (29/08/1397مورخ  464185اره )موضوع بخشنامه شم                                   
 حضوریروش اجرا: 

 هااستان ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یمراکز آموزش و پژوهش ها -یدولت تیریمرکز آموزش مدمجریان دوره: 

 

 آموزش مدیراننوع دوره:  مدیریت اقتضایی عنوان دوره: 
 میانی و ارشدمدیران مخاطبان:  ساعت 8مدت زمان آموزش: 

 ارتقاء سطح دانش مدیران نسبت به رویكرد اقتصادی در مدیریت به منظور استفاده از آن برای مواجهه با مسائل سازمانی هدف کلی دوره:
 آموزشی: هایسرفصل
 ( و تیریدر مد یاقتصاد كردیو ضرورت و اهداف رو تیاهم ،ییاقتضا تیریمد ،ییاقتضا و مفاهیم )نگرش اتیلک... 

  (و  یفناور ،اندازه سازمان)در سازمان  یاقتصاد یرهایمتغ... 

 ییاقتضا تیریمد یكردهایرو 

  ییاقتضا تیریمد یو راهكارها تكنیكها 

  در سازمان ییاقتضا تیریمد یریبه کارگ یساز و کارها 

  نظارت و کنترل ،یرهبر ،یسازمانده ،ریزیبرنامهدر  ییاقتضا كردیرو 

  پذیریانعطافو  ییاقتضا تیریرابطه مد 

  ادارینظامدر اصالح  ییاقتضا تیرینقش مد 

 
 یآزمون کتب ،حضور منظم در دوره مشارکت در مباحث :یابیارزش روش
 4ب /تبصره  تیو با رعا یو موضوع یعموم تیمدرسان واجد صالح :دوره مدرسان طیشرا

 (29/08/1397مورخ  464185)موضوع بخشنامه شماره                                    
 حضوریروش اجرا: 

 هااستان ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یمراکز آموزش و پژوهش ها -یدولت تیریمرکز آموزش مدمجریان دوره: 
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 «های آموزشیمشخصات دوره»

 آموزش مدیراننوع دوره:  مدیریت استراتژیک منابع انسانی عنوان دوره: 
 مدیران میانی و ارشدمخاطبان:  ساعت 8مدت زمان آموزش: 

 ستراتژیکارتقاء سطح دانش مدیران نسبت به مفاهیم، کارکردها و فرایندهای مدیریت منابع انسانی سازمان به صورت ا هدف کلی دوره:
 آموزشی: هایسرفصل
 در سازمان  یمنابع انسان کیاستراتژ تیریضرورت و نقش مد ،هدافا 

 یمنابع انسان تیریمد یدیکل یکارکردها و عملكرد ها 

  یساختارها و فرهنگ سازمان ،هااستراتژیبا  یمنابع انسان تیریمد یکارکردها و عملكرد ها وندیپ 

  یمنابع انسان کیاستراتژ تیریمختلف مد یمدل ها 

  یمنابع انسان کیتژاسترا تیریمد ندیفرا 

   یمنابع انسان یهااستراتژیانواع 

  یمنابع انسان یاستراتژ یو اجرا یطراح 

   یمنابع انسان کیاستراتژ لیتحل هایتكنیکابزارها و 

  و آن ها کیاستراتژ كردیو رو یمنابع انسان تیریمد هاینظام 
 یآزمون کتب ،حضور منظم در دوره مشارکت در مباحث :یابیارزش روش
 4ب /تبصره  تیو با رعا یو موضوع یعموم تیمدرسان واجد صالح :دوره مدرسان طیشرا

 (29/08/1397مورخ  464185)موضوع بخشنامه شماره                                    
 حضوریاجرا: روش 

 هااستان ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یمراکز آموزش و پژوهش ها -یدولت تیریمرکز آموزش مدمجریان دوره: 

 

 آموزش مدیراننوع دوره:  مدیریت و ارزیابی عملكرد عنوان دوره: 
 مدیران میانی و ارشدمخاطبان:  ساعت 4مدت زمان آموزش: 

 ارتقاء سطح دانش مدیران نسبت به اصول، مبانی و مدلهای مدیریت عملكرد در بخش دولتی وره:هدف کلی د
 آموزشی: هایسرفصل
 تیریمد یایمزا ،عملكرد تیریو ضرورت مد تیاهم ،عملكرد یابیعملكرد با ارز تیریمد سهیمقا ،یابیارز ،عملكرد) کلیات و مفاهیم 

 ...( عملكرد و تیریعملكرد و مد

  آن یسازادهیعوامل موثر در اجرا و پ عملكرد و مدیریت 

  یدولت یهاسازمانعملكرد  تیریمد ندیاصول و فرآ 

  یعملكرد در بخش دولت تیریمد یمولفه ها 

  عملكرد در سازمان تیریمد یندهایفرا 

  یعملكرد در بخش دولت تیریمد یمدل ها 

  گروه و سازمان ،عملكرد در سطح فرد تیریمد یهاشاخصه 

 آن در سازمان گاهیعملكرد و جا یبایارز 

  عملكرد  یابیرزانظام  یمولفه ها 

 عملكرد یابیارز ندیفرآ 

 کشور ییو اجرا ادارینظامعملكرد در  تیریو مد یابیارز یقانون یمبان 
 یآزمون کتب ،حضور منظم در دوره مشارکت در مباحث :یابیارزش روش
 4ب /تبصره  تیو با رعا یو موضوع یعموم تیمدرسان واجد صالح :دوره مدرسان طیشرا

 (29/08/1397مورخ  464185)موضوع بخشنامه شماره                                    
 حضوریروش اجرا: 

 هااستان ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد ینگر ندهیه و آتوسع یمراکز آموزش و پژوهش ها -یدولت تیریمرکز آموزش مدمجریان دوره: 
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 «های آموزشیمشخصات دوره»
 آموزش مدیراننوع دوره:  اصول و مبانی سازماندهی عنوان دوره: 

 مدیران میانی و ارشدمخاطبان:  ساعت 8مدت زمان آموزش: 
 ادارینظامو الگوهای سازماندهی نوین به منظور کسب آمادگی بیشتر برای اصالح و تحول در  هاروش توسعه شناخت مدیران از هدف کلی دوره:

 آموزشی: هایسرفصل
 سازمان، سازماندهی، ساختار سازمان، فلسفه وجودی و مشروعیت سازمان، مأموریت و ...( کلیات و مفاهیم( 

  یادارنظاماهمیت و ضرورت سازماندهی و اصالح ساختار در 

  سازمانی هایماموریتنقش سازماندهی در تحقق اهداف و 

 اصول و ضوابط سازماندهی 

 عوامل مؤثر بر سازماندهی 

 کارکردهای سازماندهی 

 ابزارها و مكانیزمهای سازماندهی 

 رویكرد سیستمی در سازماندهی 

 مراحل سازماندهی اثربخش 

 اشكال و الگوهای سازماندهی و تنظیم ساختار 

 ورد عملی مرتبط با موضوع و محتوای دوره بصورت مشارکتیبررسی و تحلیل م 

 
 یآزمون کتب ،حضور منظم در دوره مشارکت در مباحث :یابیارزش روش
 4ب /تبصره  تیو با رعا یو موضوع یعموم تیمدرسان واجد صالح :دوره مدرسان طیشرا
 (29/08/1397مورخ  464185)موضوع بخشنامه شماره                                    

 حضوریروش اجرا: 

 هااستان ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یمراکز آموزش و پژوهش ها -یدولت تیریمرکز آموزش مدمجریان دوره: 

 

 یرانآموزش مدنوع دوره:  مدیریت بحران عنوان دوره: 
 مدیران میانی و ارشدمخاطبان:  ساعت 6مدت زمان آموزش: 

بحران  تیرینحوه مد نیرفت از آن و همچنبرون یبحران و انواع بحران ها در جوامع و راهكارها تیریمد یبا مبان رانیمد ییآشنا هدف کلی دوره:
 بحران تیریمد یو جهان و نقش ها رانیدر ا

 آموزشی: هایسرفصل
 رخه بحرانمفهوم و چ 

  بحران تیریمد یها هینظر 

  آنها خواستگاهها و  یژگیها در جوامع و وانواع بحران 

  رفت از بحران ها برون یراهبردها و راهكارها 

 ها در بحران یو وحدت فرمانده كپارچهی تیریمد 

 ها کاهش اثرات سوء بحران یبروز بحران و راهكارها یامدهایآثار و پ 

 جهان یهابحران کشور  تیریمد 

  آن با جهان یو تفاوت ها رانیبحران در ا تیرینظام مد 

  بحران ریمد فینقش ها و وظا 

  بحران ریمد یهاتیو صالح هایژگیو 
 یآزمون کتب ،حضور منظم در دوره مشارکت در مباحث :یابیارزش روش
 4ب /تبصره  تیو با رعا یو موضوع یعموم تیمدرسان واجد صالح :دوره مدرسان طیشرا

 (29/08/1397مورخ  464185)موضوع بخشنامه شماره                                    
 حضوریروش اجرا: 

 هااستان ریزیبرنامه و تیریسازمان مد ینگر ندهیتوسعه و آ یمراکز آموزش و پژوهش ها -یدولت تیریمرکز آموزش مدمجریان دوره: 
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 بهمن و اسفند ماه های آموزشیدوره
 مدیران ی آموزشیهادوره

ف
دی

ر
 

 عنوان دوره
مدت 
 دوره

 شهریه )ریال( مخاطبین روز و ساعت تاریخ خاتمه تاریخ شروع

 30/14-19                  دوشنبه و چهارشنبه 30/11/98 28/11/98 9 کاربرد آمار در مدیریت 1
مدیران پایه )حین 

 انتصاب(
1.242.000 

2 
مدیریت کیفیت و 
 فرآیندهای سازمانی

 30/8-30/14                            چهارشنبه 16/11/98 16/11/98 6
مدیران میانی )حین 

 انتصاب(
828.000 

3 
خالقیت و نوآوری 

 )سازمانی(
 30/8-30/14                                یكشنبه  27/11/98 27/11/98 6

مدیران میانی )حین 
 انتصاب(

828.000 

4 

مفهوم شناسی فرهنگ و 
 ریزیبرنامهمدیریت و 

فرهنگی با تأکید بر 
 دینی هایموزهآ

 14-18                                          یكشنبه 6/11/98 6/11/98 4
مدیران  مشتریک میان

پایه و میانی )حین 
 انتصاب(

552.000 

5 
تبیین مصوبات فرهنگی 
نظام با تأکید بر مهندسی 

 فرهنگی
 14-18                                          دوشنبه 14/11/98 14/11/98 4

مشتریک میان مدیران 
پایه و میانی )حین 

 انتصاب(
552.000 

 شغلی ی آموزشیهادوره

 14-18                                روزهای زوج 14/11/98 5/11/98 16 حسابداری بخش عمومی 1
)حسابدار، ذیحساب و 

 حسابرس(
1.104.000 

 30/8-30/13                       روزهای زوج 21/11/98 12/11/98 20 تجزیه و تحلیل اداری 2
دان امور )کارشناس و کار
 اداری(

1.380.000 

 30/8-30/12                       روزهای زوج 5/12/98 3/12/98 8 پولشویی 3
)کارشناس و کاردان 

 حقوقی(
552.000 

 414.000 )مدیر اداری و مالی( 30/8-30/14                                     شنبه 10/12/98 10/12/98 6 مدیریت جلسات اداری 4

 14-30/18                     یكشنبه و سه شنبه 4/11/98 13/11/98 30 آمار کاربردی 5
)کارشناس و کاردان 

 برنامه و بودجه(
2.070.000 

 توتنمندیهای اداری ی آموزشیهادوره

1 
جمهوری  سند چشم انداز

 (1اسالمی ایران )
 828.000 کلیه کارکنان 14-18                          یكشنبه و سه شنبه 8/11/98 1/11/98 12

2 
حقوق شهروندی در 

 ادارینظام
 552.000 کلیه کارکنان 30/8-30/12               یكشنبه و سه شنبه   13/11/98 8/11/98 8

 276.000 کلیه کارکنان 30/8-30/12                                دوشنبه 28/11/98 28/11/98 4 ادارینظامنقشه راه اصالح  3
 414.000 کلیه کارکنان 30/8-30/14                                 یكشنبه 4/12/98 4/12/98 6 منشور حقوق شهروندی 4

 توجیهی بدو خدمت ی آموزشیهادوره

 کلیه کارکنان 30/8-30/12روزهای زوج  21/12/98 12/11/98 64 (18) متتوجیهی بدو خد 1
2.944.000 
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 538.000 30/11/98 چهارشنبه 1398بهمن ماه  مدیریت 6 بخش دولتی و توسعه اقتصادی 1

1398بهمن ماه  عمومی 24 آئین نگارش و مكاتبات اداری 2 30/11/98 چهارشنبه   1.076.400 

آشنایی با اندیشه های سیاسی و  3

 مدیریت امام خمینی )ره(

9813بهمن ماه  مدیریت 10 30/11/98 چهارشنبه   897.000 

1398بهمن ماه  مدیریت 16 انسان شناسی 4 30/11/98 چهارشنبه   1.435.200 

1398بهمن ماه  عمومی 12 اصول و مبانی ارتباطات 5 30/11/98 چهارشنبه   538.200 

1398بهمن ماه  فرهنگی عمومی 24 سیره نبوی 6 30/11/98 چهارشنبه   1.076.400 

استراتژیک در  ریزیبرنامه 7

 عمومیروابط

1398بهمن ماه  عمومیروابط 30 30/11/98 چهارشنبه   1.345.500 

اجرایی آموزش  ریزیبرنامه 8

 ضمن خدمت کارکنان

1398بهمن ماه  اداری 20 30/11/98 چهارشنبه   897.000 

ا محیط و برقراری ارتباط موثر ب 9

 دیگران

1398بهمن ماه  عمومی 16 30/11/98 چهارشنبه   717.600 

شناسایی و استفاده از ظرفیتهای  10

 ذهنی

 1.076.400 28/12/98 چهارشنبه  عمومی 24

28/12/98 چهارشنبه  مدیریت 9 هاسازمانرهبری تحول در  11  807.300 

28/12/98 چهارشنبه  مدیریت 20 غهمدیریت در نهج البال 12  1.794.000 

28/12/98 چهارشنبه  مدیریت 6 خالقیت و نوآوری فردی 13  538.200 

چكونگی تدوین طرخهای  14

 پژوهشی

28/12/98 چهارشنبه  اداری 8  358.800 

28/12/98 چهارشنبه  فرهنگی عمومی 16 تربیت قرآنی و راهكارهای آن 15  717.600 

تبیین مصوبات فرهنگی نظام با  16

 تأکید بر مهندسی فرهنگی

28/12/98 چهارشنبه  مدیریت 4  358.800 

28/12/98 چهارشنبه  فرهنگی عمومی 28 آداب و اسرار نماز 17  1.255.800 

28/12/98   مدیریت 6 نظام مدیریت اسالمی 18  538.200 
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 انجمهوری اسالمی اری 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی

 ی اجرایی کشورهادستگاهبخشنامه به تمامی 

ـــبت به امنیت تولید و تبادل اطالعات در فرآیند  ـــطح آگاهی و دانش کارکنان و مدیران نس به منظور ارتقاء س

 های آموزشـــیی اجرایی، دورههادســـتگاهت در حفاظت از امنیت اطالعا یهاروشو  اطالعات کاربری فناوری

برای عموم کارکنان « امنیت کاربری فناوری اطالعات»ای و برای مدیران حرفه« بنیان مدیریت امنیت اطالعات»

 گردد.دولت به شرح مشخصات پیوست جهت اجراء ابالغ می

ــده یهاآموزشها در زمره این دوره ــوب تلقی ش ــت  مص ــتگاهو الزم اس بینی آنها در ی اجرای پس از پیشهادس

ریزی و اجرای آنها اقدام کارمندان دولت نسبت به برنامه های آموزشی ساالنه، براساس نظام آموزشکلیات برنامه

شـــبكه و امنیت اطالعات در »جایگزین دوره « اطالعات امنیت کاربری فناوری»نمایند. شـــایان ذکر اســـت دوره 

 گردد.می 20/11/1393مورخ  145099موضوع بخشنامه شماره « هاسازمان

 

 آبادیسید صدرالدین صدری نوش

 معاون سرمایه انسانی

 

  367237  شماره:
15/07/1397 اتریخ:   

دارد  پیوست:  

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
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 «مشخصات دوره آموزشی»
 عنوان دوره آموزشی: بنیان مدیریت امنیت اطالعات )بما(

 نوع آموزش: مدیریتی ایمخاطبان: مدیران حرفه عملی:  ساعت  تنوری: 8مدت زمان آموزش: 
 هاسازماننابع فناوری اطالعاتی در و مدیریت مؤثر آن در بكارگیری م اطالعات هدف کلی دوره: ارتقاء سطح آگاهی و دانش مدیران نسبت امنیت فناوری

 آموزشی: هایسرفصل
ـــ شناخت  ، چارچوب فرآیندهای کسب و کار مبتنی (COBIT)ای بر مدیریت فناوری اطالعات، کوبیت )مقدمه اطالعات مدیریت فناوری یهاروشـ

 و ...( هاسازمانطالعات در بر فناوری اطالعات، مدیریت و حاکمیت فناوری ا
 پذیری، کنترل دسترسی، احراز هویت و ...(ـ شناخت امنیت اطالعات و استاندارد مرتبط )امنیت اطالعات، صحت، محرمانگی، دسترسی

 بندی مخاطرات، برآورد مخاطرات، پاسخ به مخاطرات، نظارت مداوم و ...(ـ مدیریت مخاطرات )چارچوب
 ها، مدیریت رخداد و ...(در امنیت اطالعات )انواع برنامه ریزی اقتضاییـ برنامه

 اطالعات ـ مفاهیم حقوقی )قوانین و مقررات( امنیت فناوری
شیابی روش ارائه محتوی: سخنرانی ـ کارگاهی شارکت در مباحث، آزموروش ارز ضور منظم در دوره و م ن : ح

 کتبی

ــین مدرس ــرایط  مهش نا یت : دارا بودن گواهی ــالح در  تدریس ص
 کارکنان چارچوب نظام آموزش

 روش اجرا: حضوری

ــتگاهمجریان دوره:  ــعه و آینده هایپژوهشش و ی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزهادس نگری ســازمان مدیریت و توس
 اطالعات ـ مؤسسات مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و واحدهای استانی آن در گروه فناوری هااستانریزی برنامه

 
 )اکفا( اطالعات عنوان دوره آموزشی: امنیت کاربری فناوری

ــاوری نوع آموزش: عمومی مخاطبان: تمامی کارکنان عملی:  ساعت  تنوری: 12مدت زمان آموزش:   )فن
 (اطالعات

 حفظ امنیت آنها یهاروشاطالعاتی و  هایفناوریدانش کارکنان نسبت به  هدف کلی دوره: ارتقاء سطح آگاهی و

 نظری:آموزشی:  هایسرفصل

های آن، تهدیدات ـ کلیات امنیت سایبری )مفاهیم سایبر، فضای سایبری، مخاطره سایبری، حمله سایبری، رویداد سایبری و ...، فضای سایبری و چالش
ــایبری، انواع بدافز ــای س ــاز و کارها و ارهای امنیت، انگیزهامنیتی فض ــخگویی به  یهاروشها، س تهدید، انواع نفوذگران و بازیگران تهدید، مراکز پاس

 رویدادهای امنیتی(
سایبری )طراحی امن  شت  ستمــــ بهدا شانهسازی نرمو ایمن هاسی سیار ــــ ن های وجود بدافزار در رایانه، آزمون افزارها ــــ کنترل بدافزارها و کدهای 

 فوذپذیری بعنوان یک روش پیشگیری ـ امنیت رمز عبور ـ امنیت ایمیل ـ فایروال و سایر ابزارهای پیشگیری از نفوذ و ...(ن
های اساسی مقابله با حمالت و مخاطرات سازمانی ـــ گام یهاروشـــ  هاسازمان)ارائه چند نمونه از حمالت انجام شده به  هاسازمانـــ امنیت سایبری در 

 اد سازمان امن جهت مقابله با تهدیدات سایبری ـ آزمون نفوذپذیری در سازمان و ...(برای ایج
 اطالعات های فناوریـ امنیت تجهیزات و سامانه

 مشكوک در سازمان هایفعالیتـ نقش کاربران در مشاهده 
 هاسازمانی امنیتی در پاسخگویی و نحوه تنظیم گزارش رخدادها یهاروشـ 
 مقابله با حمالت مهندسی اجتماعی یهاروشـ 

 ـ تأثیر خطاها و رفتارهای کارکنان در حمالت مهندسی اجتماعی
ــــ امنیت  ستگاهـ سامانه هاد شبكه اطالعات های فناوریو  سیبهای رایانه)انواع  سازمان و امنیت آنها، آ ستم پذیریای  سی های رایج مربوط به امنیت 

 مرورگر وب و خطرات آن( هایویژگیای ـ رایانه
 اطالعات ـ مفاهیم حقوقی )قوانین و مقررات( امنیت فناوری

 های اجتماعی(کارهای حفظ امنیت در شبكه، راههازمانساهای اجتماعی در های اجتماعی )تهدیدهای امنیتی حاصل از بكارگیری شبكهـ امنیت در شبكه

 ـ آشنایی با نهادهای متولی امنیت فضای تبادل اطالعات در کشور
ـ ایمنمراجعات اینترنتی )مراکز پاسخگویی به حوادث امنیتی و گزارش عملی: ـ حفاظت از رایانه سازی رمزهای عبور و گذرواژهدهی(  های سازمانی 

از روی سیستم ـ تنظیمات فایروال در  هافایلافزارهایی برای پاک کردن ایمن های فایل ـ نرمافزارهای مخرب ـ انواع رمزکنندهات و نرمدر مقابل تهدید
ــ پشتیبان ــ امنیت استفاده از مرورگرهای وب ـ ــ شناسایی و مقابله با حمالت فیشینگ ـ ــ به روزرسانی تجهیزات فناوریسیستم عامل ـ ، اطالعات گیری ـ

 استفاده از سیستم عامل متن باز
 : حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کتبیروش ارزشیابی روش ارائه محتوی: سخنرانی ـ کارگاهی

سین در  تدریس یتصالح : دارا بودن گواهینامهشرایط مدر
 کارکنان چارچوب نظام آموزش

 روش اجرا: حضوری

گاهمجریان دوره:  ـــت نده هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و هادس عه و آی ـــ نگری ســـازمان مدیریت و توس
 اطالعات مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و واحدهای استانی آن در گروه فناوریـ مؤسسات  هااستانریزی برنامه



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 714

 

 
 

 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 سازمان امور اداری و استخدام کشور

 
 بسمه تعالی

 خدمات کشوری ی اجرایی مشمول قانون مدیریتهادستگاهبخشنامه به کلیه 

 

ی اجرایی )موضوع مصوبه هادستگاهآینده  ( برنامه آموزش و تربیت مدیران12( و )9در اجرای مفاد مواد )

دستورالعمل  (2اداری( و عملیاتی نمودن بند اول ماده ) عالیشورای 5/9/1393مورخ  11851/93/206شماره 

 عالیشورای 01/04/1395مورخ  579095ای )موضوع مصوبه شماره اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه

به همراه مدل شایستگی  "ایمدیران حرفه های عمومیدستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی "اداری( 

 گردد.الغ میعمومی مدیران یاد شده، برای اجرا اب

 

 
 جمشید انصاری

 

 

 

  

   1657363شماره:  
04/11/1396اتریخ:   
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 سازمان امور اداری و استخدام کشور
 بسمه تعالی

 "ایمدیران حرفه های عمومیشایستگی"دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه 
 

 تعاریف واژگان و اختصارات -1

 کشورسازمان اداری و استخدامی  سازمان:

 .( قانون مدیریت خدمات کشوری5ی اجرایی موضوع ماده )هادستگاه دستگاه اجرایی:

دهد تا وظایف فردی که به یک فرد امكان می هایویژگی، نگرش و ترکیبی است از دانش، مهارت شایستگی:

 یا ارتقاء به سطوح باالتر به طور موفقیت آمیز انجام دهد. های مدیریتیمربوط را پس از احراز سمت

ها که در بردارنده رفتارهای کلیدی مورد نیاز برای عملكرد سطح ای از شایستگیبه مجموعه مدل شایستگی:

 شود.باشد، اطالق میعالی در شغل یا سمت خاص می

سطوح  های عمومی مدیریتیای از شایستگیه مجموعهبای: مدیران حرفه مدل شایستگی عمومی

ای )شامل چهار شایستگی برای مدیران عملیاتی، پنج شایستگی برای مدیران پایه، دو چهارگانه مدیران حرفه

این شایستگی برای مدیران میانی و یک شایستگی برای مدیران ارشد(، با تعاریف و مصادیق رفتاری تعیین شده در 

 گردد.می دستورالعمل اطالق

در یک  های تخصصی مدیریتیای از شایستگیبه مجموعه ای:مدل شایستگی اختصاصی مدیران حرفه

دهد تا ای که به یک فرد امكان میگردد به گونهشود اطالق میزمینه خاص که از سوی دستگاه اجرایی تعیین می

 های مدیریتی یا ارتقاء به سطوح باالتر به طور موفقیت آمیز انجام دهد.از احراز سمتبتواند وظایف مربوط را پس 

های مدیریت ی اجرایی به استثناء سمتهادستگاه های مدیریتیشامل تمامی عناوین سمت ای:مدیران حرفه

 است. قانون مدیریت خدمات کشوری 71سیاسی موضوع ماده 

شده دولتی و غیر دولتی توسط سازمان هستند که طی فرایندی  مراکز تأیید صالحیت کانون ارزیابی شایستگی:

های کارمندان و تعیین میزان ها و ابزارهای مورد تایید سازمان نسبت به ارزیابی شایستگیرسمی و بر مبنای شاخص

 نمایند.اقدام می های مدیریتیراز   سمتتوان بالقوه آنان برای اح

ها و وضع موجود افراد، شرح وضعیت مستندی است که براساس نتایج ارزیابی شایستگی نیمرخ شایستگی:

التر و یا ارتقاء به سطوح با های مدیریتیکمبودهای دانشی، مهارتی و نگرشی آنان را برای آمادگی پذیرش سمت

 دهد.نشان می

   1657363شماره:  
04/11/1396اتریخ:   

 معاون رئیس جمهور
و    

 رئیس سازمان
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 ایمدیران حرفه های عمومیارزیابی شایستگی -2

مندرج  طیرا براساس شرا رانیکارمندان و مد یتیریمد یعموم یهایستگیموظفند شا ییاجرا یهادستگاه -2-1

مورخ  11851/93/206موضوع مصوبه شماره  ییاجرا یهادستگاه ندهیآ رانیمد تیدر برنامه آموزش و ترب

 ردمو یابیکانون ارز قیاز طر یتیریمد یارتقاء به سطوح بعد ایقبل از انتصاب و  ی،ادار عالیشورای 5/9/1393

 :باشدیم ریمصوبه مذکور به شرح ز( 3)مندرج در ماده  طیشرا .سنجش قرار دهند

 ی؛کارشناس هایپستو  یاحرفه تیریمد ایهپست یتصد -2-1-1

سال  7 ایو  سانسیو فوق ل یدکتر یلیدارندگان مدرک تحص یمرتبط براتجربه سال  3داشتن حداقل  -2-1-2

 ؛سانسیل یلیدارندگان مدرک تحص یتجربه مرتبط برا

 ؛سال سن 45داشتن حداکثر  -2-1-3

کانون  ندیرا در فرآ شایستگیدر هر  (ازاتیز کل امتدرصد ا 60حداقل ) ازاتیکه حد نصاب امت یافراد -2-2

شده  یطراحنمونه گواهینامه براساس  "یاحرفه رانیمد یعموم یستگیشا نامهیگواه " ندیکسب نما یابیارز

در  یتیریمد هایستپانتصاب به  یالزم برا طیدسته از افراد واجد شرا نیا .کنندیم افتیدر( 4شماره  وستیپ)

 هایپستدر انتصاب به  ازیدر صورت ن دیبا ییاجرا یهادستگاه ه وبوداست ذکر شده  نامهیکه در گواه یسطح

 .ندیاحراز استفاده نما طیشرا ریبا داشتن سا ادشدهی نامهیاز دارندگان گواه یتیریمد

 دیینموده و پس از تا صاءرا اح یاحرفه رانیمد یاختصاص یاهیستگیزوم شاعندال دیبا ییاجرا یهادستگاه -2-3

 رانیمد یاختصاص یهایستگیشا یابیارز ندیفرا .دستگاه مورد استفاده قرار دهند تیریمد عهتوس یراهبر یشورا

 .باشدیم یابیزکانون ار ندیفرا براساس یعموم هایشایستگیهمانند  زین یاحرفه

 ) مورد اشاره در بند طیشراواجدکه  یافراد ،یموظفند هر سال با اعالم فراخوان عموم ییاجرا یهادستگاه -2-4

انتخاب و سپس  یابیشرکت در برنامه ارز یبرا ،و امكانات دستگاه ازیرا با توجه به ن این دستورالعمل هستند (1-2

 یهابه کانون یمعرف یرا برا زمال یزیربرنامه ،و تعداد افراد ثبت نام شده یتیریمد یهاتعداد و حجم سمت براساس

 .انجام دهند ییداخل و خارج از دستگاه اجرا یابیارز

 یستگیرا براساس مدل شا ییشده توسط دستگاه اجرا یافراد معرف یستگیموظفند شا یابیارز یهاکانون-2-5

مندرج  یدستورالعمل با استفاده از ابزار ها نیا( 3)و  (2(، )1)شماره  یهاپیوست تیبا رعا یاحرفه رانیمد یعموم

 یکانون ها ندینظارت بر فرآ تیئولمس .قرار دهند یابیمورد ارز یاحرفه ابانیو ارز (5)شماره  وستیدر جدول پ

 باشد. یو سازمان م ییاجرا یهادستگاهعهده  بر یابیارز

های ی اجرایی موظفند در هر مرحله معرفی کارمندان و مدیران واجد شرایط خود، اسامی کانونهادستگاه -2-6

 ارزیابی کننده و برنامه زمانی ارزیابی آنها را برای نظارت به سازمان ارسال نمایند.

ی ارزیابی پس از تایید هاهای ارزیابی )کانونی اجرایی و کانونهادستگاهمرکز آموزش مدیریت دولتی،  -2-7

ارایه شده  "ایتربیت ارزیاب حرفه "برنامه  براساستوانند برنامه تربیت ارزیاب را (، میسازمان برای تربیت ارزیاب

ای های ارزیابی موظف به استفاده از ارزیابان حرفه( اجراء نمایند. کانون6در این دستورالعمل )پیوست شماره 

 باشند.های ارزیابی خود مییت شده مراجع مذکور، در تیمترب
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حداقل دو سال  یدستورالعمل دارا نیصدور ا خیکه تا قبل از تارانی ابیتواند از ارزیم ییاجرا یهادستگاهتبصره: 

 .ندیاستفاده نما زیباشند ن دارتیدو کانون صالح ایدو سازمان به گواهی تجربه مستند 

شامل مشخصات  یستگیشا نیمرخ ،کنندیم یابیکه ارز یاز افراد کیهر  یبرا ندموظف یابیارز یهاکانون -2-8

در  یكیو به صورت الكترون هیرا ته هایستگیاز شا کیفرد در هر  ازاتیو امت تیو وضع یو شغل یسازمان ی،فرد

افراد محرمانه بوده و  یستگیشا مرخیاطالعات مندرج در ن .شده قرار دهند یابیفرد ارز ییدستگاه اجرا اریاخت

 باشند.یموظف به حفظ اطالعات آنها م یابیارز یهاو کانون ییاجرا یهادستگاه ،سازمان

 یستگیشا در هر (درصد 60) ازاتیرا که موفق به کسب حد نصاب امت یموظفند افراد ییاجرا یهادستگاه -2-9

 یبرا ،هایستگیاز شا کیمربوط به هر  ازاتیتدرصد از مجموع ام 59تا  50از  ازیدر صورت کسب امت ،شوندینم

مراکز  ریسا ایدستگاه  یآموزشبه مراکز ( 7)شماره  وستیفرم پ براساس یاو توسعه یآموزش یهاشرکت در برنامه

 یوزشآم یهابرنامه زیآم تیموفقطی در صورت  .دیننما یفرد معرف لیشده در صورت تما تیصالح دییتا یآموزش

 "یاحرفه رانیمد یعموم یستگیشا نامهیگواه"صدور  یبرا ییاطالعات آنها توسط دستگاه اجرا ،افراد نیتوسط ا

 ارسال خواهد شد. (قرار گرفته است یابیمورد ارز کانونکه فرد در ابتدا در آن ) یابیبه کانون ارز

کمتر  ،یتیریدر هر سطح مد یابیارز یهاتوسط کانون یابیآنان در مرحله ارز تازایکه مجموع امت یافراد -2-10

حذف خواهند شد و مراتب به صورت محرمانه از  یستگیو توسعه شا یابیارز ندیباشد از فرا ازیدرصد امت 50از 

 گردد.یشده اعالم م یبایارزفرد  ییبه دستگاه اجرا (8)شماره  وستیفرم پ براساس یابیکانون ارز یسو

 هادستگاه ریسا ایمستقر در همان دستگاه و  یستگیشا یابیارز یهاتوانند از کانونیم ییاجرا یهادستگاه -2-11

 .ندیاستفاده نما رانیمد یهایستگیشا یابیارز یبرا یردولتیو غ یشده دولت تیصالح دییتا یهااز کانون نیو همچن

 وستیپ)مشخص شده  یهابراساس شاخص ی،متقاض یردولتیو غ یدولت یستگیشا یابیارز هایکانون -2-12

 .شوندیم تیصالح دییالزم تا طیشرا سبقرار گرفته و در صورت ک یتوسط سازمان مورد بررس (،9شماره 

 شود.یم یشده توسط سازمان اطالع رسان تیصالح دییتا یردولتیو غ یدولت یابیارز یهافهرست کانون

 یعموم یستگیشا نامهیگواه "ی دارا یاحرفه رانیکارشناسان و مد بانک اطالعات یكیالكترون سامانه -2-13

موظفند اطالعات کارشناسان و  ییاجرا یهادستگاه .ابدییو استقرار م یتوسط سازمان طراح "یاحرفه تیریمد

در سامانه مذکور وارد  ندهست "یاحرفه تیریمد یعموم یستگیشا نامهیگواه" یخود را که دارا یاحرفه رانیمد

اطالعات کارشناسان و  دیبا ییاجرا یهادستگاه ابدیسامانه مذکور استقرار  كهیتا زمان .ندینما یروز آوربو آن را 

نموده و اطالعات آنها را در قالب لوح فشرده به صورت  یثبت و بروز آور یمذکور را به طرق مقتض رانیمد

 .ندیاکسل به سازمان اعالم نما

 ایمدیران حرفه های عمومیتوسعه شایستگی -۳

در صورت  رندیگیقرار م یابیورد ارزم یابیارز کانونتوسط  یتیریاز سطوح مد کیکه در هر  یافراد -3-1

از  یمعرف پس از دیبا ،دستورالعمل نیا (9-2) برابر مفاد بند یابیالزم در مرحله ارز ازیعدم کسب حد نصاب امت

 .ندینما شرکت یستگیشا خریمو توسعه مشخص شده در ن یآموزش یهادر برنامه ،دستگاه متبوع یسو
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در جدول  یاحرفه رانیمد یعموم یستگیاز شا کیهر  کیبه تفك یاو توسعه یآموزش یازهاین نیعناو -3-2

 یستگیشا مرخیو ن یابیارز ندیفرآ جیبراساس نتا  وظفندم یابیارز یهاکانون .شده است نییتع (10)شماره  وستیپ

 .ندیص نمامشخ هایستگیاز شا کیشده را در هر  یابیاز افراد ارز کیهر یآموزش یهایازمندیافراد ن

 مرخیشده براساس ن نییتع ایو توسعه یآموزش یهاکامل برنامه یکه موفق به ط یافرادمشخصات  -3-3

 ،اندقرار گرفته یابیکه در آن کانون مورد ارز یابیارز یهابه کانون ییدستگاه اجرا قیاز طر شوندیم یستگیشا

 یابیارز انونتوسط ک "یاحرفه رانیمد یعموم یستگیشا نامهیگواه" نانیو حصول اطم یارسال تا ضمن بررس

 صادر شود. نآنا یبرا

مفاد  زیو ن( 01/04/1395مورخ  579095به شماره ) یادار عالیشورای نامهتصویب (2)ماده  (1)بند  یاجرا در -۴

ارتقاء در یا انتصاب و  طیشرا ،دستگاه ازیحسب ن یفرد که یموظفند در صورت ییاجرا یهادستگاه ،آن (3)ماده 

 بتدر اسرع وقت نس ،باشد "یاحرفه رانیمد یعموم یستگیشا نامهیگواه"فاقد  یرا داشته ول یتیریمد یهاسمت

و  طیشرا ریاز سا نانیو حصول اطم نامهیگواه تافیمعتبر اقدام و پس از در یابیآن  فرد به کانون ارز یبه معرف

 .ندیاب نماصانت ای حرفه تیریرا به سمت مد ، ویرانیضوابط انتخاب و انتصاب مد

 .باشدیم پیوستبرگ  (10)تبصره و  (1) ،بند (5)دستورالعمل مشتمل بر  نیا -5

 

 جمشید انصاری
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 (1پیوست شماره )

 ایمدیران حرفه مدل شایستگی عمومی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

       
آینده نگری و 

 تفکر راهبردی

  

     نظارت و کنترل
 

تحلیلی و  تفکر 

 حل مسأله

 

هدفگرایی و هدایت 

 عملکرد

000000000000000000

0000000 

و تملق  تعهد

 سازمانی
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 (2پیوست شماره )

 ای تكمیلی مدیران حرفه های عمومیشایستگی

-تر شایستگیی اجرایی برای ارزیابی جامعهادستگاه(، 1های تعیین شده در پیوست شماره )عالوه بر شایستگی

 های تكمیلی به شرح زیر نیز به صورت اختیاری استفاده نمایند.توانند از شایستگیافراد، می تیمدیری های عمومی
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 (۳پیوست شماره )

 ها، تعاریف و مصادیق رفتاری مربوطجدول عناوین شایستگی

 
 مصادیق رفتاری/ عملكردی تعاریف شایستگی ردیف

1 
-مسئولیت

 پذیری

ئولیت در قبال پذیرفتن مس

تصمیمات، اقدامات و نتایج 

آن و حس وظیفه شناسی و 

پیگیری دلسوزانه امور 

 محوله.

آن  جیاقدامات و نتا ،ماتیکار خود در قبال تصم یمثبت و منف جینتا تیمسئول رفتنیذپ

 ،تیبه عهده گرفتن مسئول یبرا یآمادگ ،امور محوله یریگیو پ یشناس فهیو حس وظ

محوله و  فیتعهد نسبت به انجام وظا ،گرانیبه د ازیکار را بدون ن حیانجام صح ییتوانا

 ،فیانجام بهتر وظا پیشقدم شدن در ،اقیبا اشت ارهاانجام ک ،دیجد یهاتیمسئول رشیپذ

به تعهدات خود  یبندیپا ی،ریگینظارت و پ نیمحوله به موقع و با کمتر فیانجام وظا

 ماتیتصم ،اشتباهات رشیپذ ،نفعانیذ رگیسرپرستان و د ،همكاران یدر قبال تمام

 یفایا رهمكاران خود در سازمان به منظو ییو راهنما تیحما ،خود ینادرست و خطاها

 .تینقش در موفق

2 
تیم و شبكه 

 سازی

ایجاد و گسترش روابط 

گروهی و مشترک و 

 یهاروشاستفاده از 

مناسب و انعطاف پذیر برای 

های رسمی و ساختن تیم

ه رسیدن به غیر رسمی ک

-اهداف تیمی را تسهیل می

 کند.

 ،در سازمان یگروه گیریتصمیم جیبه ترو "من"تفكر  یبه جا "ما"تفكر  جادیا ییوانات 

به منظور تحقق  ی(ررسمیو غ یرسم) یارتباط یهاها و شبكهکانال یاستفاده از تمام

 قیتشو ی وروهکار گ وهیداشتن باور و اعتقاد به ش ،واحد خود یهااهداف و برنامه

 لیتوان تحل ی،تعامالت گروه نمودن لیکمک در تسه ی،به انجام کار گروه گرانید

ها و وظایف گروهی، ایجاد ، شرکت مشتاقانه و موثر در انجام پروژهافراد یرفتار گروه

ها و وظایف هر یک از ها، تعریف و تعیین نقشانگیزه و روحیه قوی در تیم و گروه

های فنی و نقاط قوت هر یک از اعضای گروه به نحو ده از تخصصاعضای گروه، استفا

احسن، برخورداری از توانایی رهبری و هدایت جلسات گروهی به نحو موثر و 

ثمربخش، توجه به بازخوردهای دیگران و استفاده از پیشنهادات سازنده برای دستیابی 

دیگر برای رسیدن به ها و واحدهای سازمانی به اهداف جمعی، همكاری تیمی با بخش

 اهداف مشترک.

3 
 مهارت

 ارتباطی

انتقال صحیح اطالعات و 

بیان افكار و حقایق به 

دیگران به روش شفاهی یا 

نوشتاری و استفاده موثر از 

شنیداری و توجه به  مهارت

های نقطه نظرات و  ایده

 دیگران

گفتار مناسب و قابل فهم و حاالت اندام و چهره  ،نداستفاده از نوشتار شفاف و ساختارم

توجه فعال به نقطه نظرات افراد در  ،ارتباط موثر یبرقرار یبدون استفاده از تكلم برا

ل افراد با توجه به یاز شنود موثر و درک مسا یبرخوردار ،گرانیارتباط با د یبرقرار

 یگزارش ده ییتوانا ،و مكاتبه و مكالمه انیاز فن ب یرخوردارب ،آنها تیو موقع طیشرا

های ارتباطی و اطالعاتی، برخورداری از نفوذ و ، ایجاد و اداره شبكهگیریگزارشو 

ارایه مطلب و تبیین  تاثیرگذاری مطلوب بر دیگران )به ویژه رؤسا و مرئوسان(، مهارت

طب از طریق دیدگاه خود، هوشمندی و سرعت انتقال و درک مطلب، جلب توجه مخا

دیگر، پرسیدن  یهاروشهایی مانند طنز، تصاویر، زبان اشاره و استفاده از تكنیک

سواالت روشن کننده و خالصه یا نقل قول کردن آن چه گفته شده است برای تایید 

 درک مطالب.

4 
آینده نگری و 

تفكر 

 راهبردی

و درک  ییشناسا ییتوانا

 یدیروابط کل ومسائل 

به اهداف  یابیمربوط به دست

بلند مدت و اتخاذ مجموعه 

به  یابیجهت دست یاقدامات

اهداف کالن و چشم انداز 

 یسازمان بعد از بررس

 ،منابع موجود ،اطالعات

 هایارزشو  هامحدودیت

 ی.سازمان

اهداف کالن  با توجه به موضوعات از ابعاد مختلف لیتحل و بلندمدت یتخاذ خط مشا

بلندمدت  دیاز د یبرخوردار ،بلندمدت آن یهابرنامهسازمان و درک  یهایو استراتژ

و  ییشناسا ،کنندیکمک م یبه اهداف سازمان یابیکه به دست ییهافرصت ییو شناسا

های های مختلف و راه حلسازمانی، در نظر گرفتن گزینهاهداف  یبند تیاولو

چشم و جایگزین برای رسیدن به اهداف، خوش بین بودن نسبت به رسیدن به اهداف 

 ریزیبرنامه ی،کمک به تحقق اهداف سازمان یتالش برا هب گرانید بیترغ ،انداز ها

 ،ازیگرفتن منابع مورد نبا در نظرشده  نییتع یهااستراتژی یساز ادهیپ یبرا یراهبرد

 .ازیدر صورت ن هاو بازبینی استراتژیها یاستراتژ یساز ادهینظارت بر پ
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 رفتاری/ عملكردیمصادیق  تعاریف شایستگی ردیف

تفكر تحلیلی  5

 و حل مسأله

مشكالت و  ییشناسا

 كردیرو کیاستفاده از 

 یبرا کیستماتیو س یمنطق

 ییهابه راه حل یابیدست

جهت مقابله با مشكل 

 شده ییشناسا

 یمنطق یابیاطالعات جهت ارز كپارچهی لیارتباط و تحل جادیا ،ریتفس ییتوانا یدارا 

استنباط موضوعات مرتبط با  یبرا یو استنتاج ییز منطق استقراها با استفاده اتیموقع

احتماالت مسائل و  ینیب شیپ ،هاسیاستکردن و ارائه  همسلط بر فرمول ،تیحوزه مأمور

 میحل مستق ایها به راه حل دنیانجام و رس یهاروشرور م ،سائلماز وقوع  یریجلوگ

همه جانبه  دگاهیداشتن د ،حل مسئله یبرا افتهیطرح روشن و ساختار  کیداشتن  ،لیمسا

در نظر  ،باال افتهیطرح ساختار  براساسارائه کردن مطالب  ،طرح و حل مسئله یبرا

 .لهاحل مس یگرفتن منابع و اطالعات الزم برا

نقاط قوت و ضعف هر  یابیمشكل و ارز کی برای حل مختلف یهانهیگز ییشناسا -

ی یا مبتنی بر مفروضات سطح یریگ جهیعدم نتو جوانب  ییابی مسائل از همهارز ،نهیگز

 نادرست یا اطالعات ناقص.

هدف گرایی  6

و هدایت 

 عملكرد

تالش مستمر در مسیر چشم 

انداز و تحقق اهداف تعیین 

 شده

 یبرخوردار ،شده نییانداز و تحقق اهداف تع یر چشمحرکت مستمر در مس یتالش برا

کارکنان ی عملكرد با همكار یزیرو برنامه نیتدو اجرایی، ندهایاز شناخت الزم از فرا

 یاجرا ییتوانا ،ندهیسال آ یهر واحد برا یهاو برنامه هاتیمأمور ،اهداف فیتعر یبرا

 براساسها تیفعال ریزیبرنامهاهداف و  یاحطر ،تیتحقق و معروف مأمور یها برابرنامه

 ،منابع موجود براساسده ش یبرنامه طراح افتهیساختار یاجرا ،شده یآوراطالعات جمع

 زانیو م یاهداف سازمان بر فشانیوظا ریبه منظور شناخت و درک تاث گرانیکمک به د

با اهداف سازمانی آنها، اطمینان از تخصیص منابع، زمان و  یفرد اهداف یسازگار

 .سازمان یهاتینسبت به اولو یانسان یروین

نظارت و  7

 کنترل

مقایسه مناسب عملكردها با 

اف و اسنخراج اهد

ها در جهت بهبود مغایرت

 وضع موجود

 ییتوانا ،به موقع و متناسب با برنامه گیریگزارش ،تیبرنامه نظارت و هدا نیتدو ییتوانا

در جهت بهبود وضع  هارتیمناسب و عملكردها با اهداف و استخراج مغا سهیمقا

ه بازخورد و یارا یراتالش ب ی،احتمال علت انحرافات لیو تحل نییتع ییتوانا ،موجود

کار در  یخروج براساسو قضاوت  یابیارز ییتوانا ،اصالح کارها یاقدام به موقع برا

شناخت  ی،مشكالت مربوط به عملكرد کار عیسر ییشناسا ییتوانا ،با اهداف سهیمقا

 ،توجه به بازخورد ناظران ،عملكرد و اهداف مورد نظر گیریاندازه یارهایابزارها و مع

 یاز تالش همه افراد واحدها نانیاطم ،در خصوص عملكرد ردستانیو ز همكاران

ها به طور اطالعات و داده لیو تحل یآورجمع ،به اهداف دنیرس یراستادر  یازمانس

، توانایی پیش بینی مشكالت و ایجاد تغییرات الزم برای شرفتیپ زانیم نییتع یمنظم برا

 ها.ها و انحرافبرطرف کردن ناهماهنگی

تعهد و تعلق  8

 سازمانی

و الزام جهت  ازین ،لیتما

 کیادامه اشتغال در 

که فرد  ایگونهسازمان به 

در سازمان  کندیرا ملزم م

بماند و با تعلق خاطر جهت 

تحقق اهداف سازمان کار 

 .کند

و کنار گذاشتن مسائل  یو بواسطه تعهد سازمان یعموم به نفع شخص صالحم حرجیت

 زانیم ی،و مقررات سازمان نیاهداف و قوان ،تینسبت به مامور یلیشناخت تحل ی،شخص

 ی،از تعصب سازمان یبرخوردار ،ها و مقررات سازمانبه برنامه یبندیتعهد و پا

به اهداف و  یاعتقاد قو ی،و ادار یو فرهنگ سازمان یاز اصول رفتار یبرخوردار

 لیاشتن آرزو و تماد ،سازمان به اهداف خود دنیرس یتالش برا ،سازمان هایارزش

 .خود یشغل فیمتعهد نسبت به انجام وظا ،در سازمان تیادامه فعال یبرا قیو عم یقو

صبر و  9

 بردباری

استقامت و شكیبایی در 

برابر مشكالت و حوادث 

 گوناگون

گوناگون خصوصاً در  یهاتیدر موقع یداریثبات و آرامش و پا یی،بایو شك یصبور 

 شیپ ،رغم موانع و مشكالت موجود یبه اهداف عل دنیرس یبراتالش  ،ارتباط با افراد

 .نشده ینیب شیپ طیبه وجود آمدن شرا رغمیعل یبردن کار خود مطابق برنامه زمان

10 
همت و 

 سخت کوشی

تالش و پشتكار فراتر از 

حد متوسط است که فرد 

در انجام وظایف و 

های کاری از مسئولیت

 دهد.خود نشان می

 زهیاز انگ یبرخوردار یی،اجرا هایفعالیت یباال برا یو انرژ یتوان جسماز  یبرخوردار

 ،فراتر رفتن از متوسط عملكرد خودجهت تالش  یبرا یو احساس الزم و کاف یدرون

 .و انجام کار طاقت فرسا یساعات طوالن یانجام کار برا ییداشتن توانا
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 مصادیق رفتاری/ عملكردی تعاریف شایستگی ردیف

گری و کل ن 11

نگرش 

 فرایندی

توانمندی درک کل مسأله، 

علل گوناگون پدید آمدن آن 

و برقراری رابطه میان کل با 

اجزا و پویایی اجزاء و 

روندهای آتی و پیامدهای 

 متعدد.

توانمندی درک کل مسأله، تحلیل علل گوناگون پدید آمدن مسئله، توانایی برقراری رابطه 

توانایی تبیین روندهای آتی و پیامدهای متعدد یک مسئله،  میان کل با اجزا و پویای اجزاء،

عدم بخشی نگری و نگاه تک بعدی، درک و آگاهی به تاثیر کار خود بر سایر وظایف و 

فرآیندها، برخورداری از توان تجزیه و تحلیل اطالعات و فرآیندهای کاری و نگرش سیستمی 

های آن با فرآیندهای تحلیل تفاوت به مسائل، درک و شناخت فرآیندهای سازمانی جدید و

 های جدید.قبلی، توانایی طراحی و ایجاد و استقرار فرآیند عملی برای به کار گرفتن ایده

نوجویی و  12

 تفكر خالق

 یكردهایسوال بردن رو رزی

ها نیگزیمتداول و کشف جا

ها همراه با و پاسخ به چالش

 یراهكار ها یریبه کارگ

-گاه، شهودی و دیدخالقانه

 های جدید.

نگاه به موضوعات به صورت  ،و ابتكار عمل در انجام کارها یو نوآور تیاز خالق یبرخوردار

های یكنواخت و روزمره، شناسایی سناریوهای ، به چالش کشیدن وضعیتعیمتفاوت و بد

های جدید و مناسب برای حلمتنوع و احتمالی در خصوص هر تصمیم، ارایه و کاربست راه

های نو دیگران، نگاه مردد به باورهای حاکم، ه، حمایت و پشتیبانی از نظرات و ایدهحل مسأل

موثر و خالق برای انجام امور، داشتن نگاه متفاوت و تازه به مشكالت  یهاروشپیشنهاد 

های ابتكاری و بكر های جدیدی برای حل مشكالت، ارایه ایدهقدیمی و موجود، ارائه راه حل

 های نو مطرح شده توسط همكاران خود.ذهنی، استقبال و حمایت از ایدهدر جلسات طوفان 

و  ریزیبرنامه 13

 هماهنگی

بر زمان و  تیریمد ییتوانا

 ی،بند تیمنابع شامل اولو

اهداف و  نییتع ،ریزیبرنامه

 ریمس نییتع ییتوانا ،هابرنامه

 یتحقق اهداف و اثربخش

 ی.شنهادیبرنامه پ

-و برنامه یبند تیو اولو ییتوانا (،امكانات ی،مال ی،انسان یروین )زمان،منابع  تیریمد ییتوانا

 ،تحقق اهداف یشناخت راهبردها ی،اتیعمل یهابرنامه میو تنظ یگذارتوانایی هدف ی،زیر

 ،به صورت اثربخش اریمنابع در اخت یریبه کارگ ییتوانا ،تحقق اهداف ریمس نییتع ییتوانا

 فیها و وظاتیفعال یبند تیو اولو ییشناسا ،افراد نیها بتیفعال حیصح میتقس ییتوانا

 ازیمورد ن یانسان یرویمنابع و ن ،زاتیمشخص کردن و برآورد تجه ی،رضروریو غ یضرور

شده برای انجام کارها و وظایف تعیین شده، ارزیابی  بندیزمان، تدوین برنامه انجام یبرا

هایی برای مقابله با ها و تهیه استراتژیسی تاثیرگذار بر برنامهروندهای اجتماعی، مالی و سیا

 مشكالت و تغییرات احتمالی.

پاسخگویی و تعهد مدیران  پاسخگویی 14

سازمان نسبت به وظایف و 

و  های مدیریتیمسئولیت

 پیامدهای آن

کارکنان و ارباب ) نفعانیذ هیخود به کل یتیریمد یهاتیو مسئول فیدر قبال وظا ییپاسخگو 

 رشیپذ ،و قانع کننده نسبت به ابهامات به وجود آمده یمنطق حاتیو ارائه توض (رجوع

 یبرخوردار ی،رونیو علل به عوامل ب لیدال یعدم فرافكن ،آنها جیو نتا ماتیتصم یامدهایپ

نقص و  رشیجرات پذ ،و جبران نواقص در زمان ممكن عبه رف ینو درو یاز التزام عمل

 .آن یو اعالم عموم ماتیتصم یامدهایپ

قدرت  15

مذاکره و 

 متقاعدسازی

 ،بر افكار یاثرگذار ییتوانا

و  گرانیاحساسات و نگرش د

انجام مذاکره موفق و کسب 

 نیبه ا یابیتوافق و دست

که توافق حاصل از  نیتضم

مذاکره اهداف مورد نظر 

 کند.یم نیسازمان را تام

برد در -برد كردیاز رو یبرخوردار ،مناسب یو متقاعد ساز یاز قدرت چانه زن یبرخوردار

 ،مذاکرات

از  یبرخوردار ،گرانیمتقاعد ساختن د ییتوانا ،استفاده مناسب از اصول و فنون مذاکره 

اد طرف مقابل از ابع لیتحل ییتوانا ،مذاکره ندیارتباط در فرآ ینفوذ در برقرار هایمهارت

مدنظر قرار  ،مذاکره ندیدر فرآ ضوعمو یبندارائه و جمع مهارت ،مذاکره ندیآمختلف در فر

، ها در گفتگوها و مذاکراتافراد و گروه یتمام یهاها و دغدغهینگران ،هادادن خواسته

، شناسایی و بررسی مسائل مورد اتفاق همه و مسائلی که در آن اختالف نظر وجود دارد

های افراد و های جدید از طریق مرتبط ساختن آنها با خواستهها و گزینهحلحمایت از راه

 دیگر. هایگروه

 یهاتیرفتارها در موقعتنظیم  پذیریانعطاف 16

-ها و فرهنگطیو مح ریمتغ

گوناگون و با افراد  یها

مختلف به صورت کارآمد و 

 یكردهایدر نظر گرفتن رو

 .دیدج طیشرا  یبرا دیجد

العمل با توجه به و عكس میاتخاذ تصم ،افراد طیموثر و مناسب با افراد با توجه به شرارفتار 

صبور و  ،مختلف یهاییو توانا اتیخصوص یکار با افراد دارا ییتوانا ،تیموقع یاقتضا

 ،طیشرا اقتضایموضع در صورت لزوم و  رییتغ ،موافق ریمنعطف در برخورد با نظرات غ

خود در  ییو کارآ یحفظ اثربخش ،گوناگون طیشرابا  قیو تطب یریپذ رییغر تد یتوانمند

ی، کار طیبا مح عیانطباق سر ییتوانا ی،کار طیمح ای یکار فیعمده در وظا راتییتغهنگام 

های جدید، ساختارها، فرآیندها و الزامات و فرهنگ جدید، استقبال و حمایت از ایده

های شخصی و موثر در شرایط مغایر با ایده گیریتصمیمملكرد خوب و برخورداری از ع

 های حاکم، استفاده از تغییرات و شرایط جدید به عنوان فرصتی برای یادگیری و رشد.رویه
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 (۴پیوست شماره )

 

 

 ای مدیران حرفه شایستگی عمومی گواهینامه

 

شود آقا/ خانم ..........................................................فرزند .......................................با بدینوسیله گواهی می

که طی معرفی )مندرج در حكم کارگزینی( شماره ملی .................................. دارای پست سازمانی ...................... 

........................... مورخ ......................... از سوی وزارت/ سازمان/ شرکت نامه شماره ..

............................................. معرفی شده است، برنامه کانون ارزیابی را با موفقیت طی نموده و برای انتصاب به 

 ح ........................................ واجد شرایط تشخیص داده شد. ای سطحرفه        های مدیریتیسمت

 

 

 باالترین مقام مسئول آموزش و بهسازی نیروی انسانی                  مدیر/ رئیس کانون ارزیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره:

 تاریخ:
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 (5پیوست شماره )

 ایمدیران حرفه و ابزارهای ارزیابی شایستگی عمومی هاروشجدول 

 هاشایستگی ردیف
های آزمون

 روانشناختی

آزمون 

مورد 

 کاوی

ارائه 

 شفاهی

ایفای 

 نقش

-تمرین

های 

 نوشتاری

 ۳60ارزیابی 

 درجه
 مصاحبه

        مسئولیت پذیری 1

2 
نوجویی و تفكر 

 خالق
       

3 
تفكر تحلیلی و حل 

 مسأله
       

        نظارت و کنترل 4

        صبر و بردباری 5

        تیم و شبكه سازی 6

7 
آینده نگری و تفكر 

 راهبردی
       

8 
کل نگری و نگرش 

 فرآیندی
       

9 
هدف گرایی و 

 هدف عملكرد
       

10 
و  ریزیبرنامه

 هماهنگی
       

        پاسخگوئی 11
        تعهد و تعلق سازمانی 12
        ارتباطی هایمهارت 13

14 
همت و سخت 

 کوشی
       

15 
قدرت مذاکره و 

 متقاعد سازی
       

        پذیریانعطاف 16



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 726

 

 
 

(6پیوست شماره )  

 "ایحرفه تربیت ارزیاب"برنامه آموزشی 
 نحوه ارایه

نوع 

ف دوره
دی

ر
 

 روش اجرا عنوان دوره
میزان 

 ساعت
 نظری عملی

ره
دو

می
مو

ی ع
ها

 

1 
و  کلیات قانون مدیریت خدمات کشوری

 ادارینظامنقشه راه اصالح 
  - 4 حضوری

2 
ی کلی هاسیاستنظام مدیریت دولتی و 

 ادارینظام
  - 4 حضوری

3 
آشنایی با طرح تربیت مدیران آینده و 

 انتخاب و انتصاب مدیران دولتینظام 
  - 2 حضوری

  - 2 حضوری مشاغل دولت بندیطبقهآشنایی با  4

ره
دو

صی
صا

خت
ی ا

ها
 

  - 4  های ارزیابی و توسعهآشنایی با کانون 1

2 
مدیران  آشنایی با مدل شایستگی عمومی

 ایحرفه
  - 4 حضوری

3 
ه مصاحب یهاروشاصول، ساختار و 

 رفتاری
   4 حضوری

4 
و  بندیطبقهاصول مشاهده، ثبت، 

 ارزشیابی
   8 حضوری

5 
های آشنایی با ابزارهای تمرینی کانون

 ارزیابی و مبانی علمی آنها
   8 حضوری

6 
های آشنایی با ابزارهای غیر تمرینی کانون

 ارزیابی و مبانی علمی آنها
   12 حضوری

7 
گزارش، امتیازدهی، بازخورد و جمع 

 بندی
   4 حضوری

8 
کارورزی با شرکت در دو کانون ارزیابی 

 شایستگی مدیران
 -  16 حضوری

  72 جمع ساعات آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 



 727 ■های آموزش مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه 

 

 
 

 (7پیوست شماره )

 

 

 ایمدیران حرفه ای شایستگی عمومیهای آموزشی و توسعهمعرفی نامه شرکت در برنامه

 

 وزارت/ سازمان/ شرکت ..............................

دارد آقا/ خانم .........................................فرزند ............................ با شماره ملی بدینوسیله اعالم می

که با معرفی نامه شماره )مندرج در حكم کارگزینی( ....... .................................... دارای پست سازمانی .......................

 مدیریتی های عمومی..................................... مورخ .......................... از سوی آن دستگاه برای ارزیابی شایستگی

های ست، پس از طی برنامه کانون ارزیابی در شایستگی/ شایستگیای سطح ........ به این کانون معرفی شده احرفه

باشد. خواهشمند است دستور فرمایند پس از معرفی به ای میهای آموزشی و توسعه........................ نیازمند برنامه

مربوط به  های آموزشیجدول دوره الزم طبق های آموزشیمراکز آموزشی ذیصالح و طی موفقیت آمیز دوره

 ای به این کانون اعالم نمایند.شایستگی عمومی مدیران حرفه ها، مراتب را برای صدور گواهینامهشایستگی

 

 مدیر/ رئیس کانون ارزیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره:

 تاریخ:
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 (8پیوست شماره )

 

 

 محرمانه

 

 دنصاب امتیاز برنامه ارزیابیاعالم عدم کسب ح
 ایمدیران حرفه شایستگی عمومی

 

 وزارت/ سازمان/ شرکت ................................

 دارد آقا/ خانم ......................فرزند .................. با شماره ملی ......................بدینوسیله اعالم می

که با معرفی نامه شماره .................... مورخ )مندرج در حكم کارگزینی( انی ................ دارای پست سازم

ای سطح مدیران حرفه های عمومی.............................. از سوی آن دستگاه برای طی برنامه ارزیابی شایستگی

 معرفی شده است، موفق به کسب حدنصاب امتیاز، نگردید. ........................... به این کانون

 

 مدیر/ رئیس کانون ارزیابی

 

 

  

 شماره:

 تاریخ:
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 (9پیوست شماره )

 شایستگی   های ارزیابیکانون و معیارهای تخصصی تعیین صالحیت شرایط عمومی
 کانون ارزیابی شایستگی: تالزامی برای تعیین صالحی الف( شرایط عمومی

 های ارزیابی غیر دولتی(.شخصیت حقوقی ثبت شده در مراجع قانونی )برای کانون -1

 های ارزیابی دولتی(.داشتن اجازه تشكیل کانون ارزیابی از سوی مقام مجاز دستگاه اجرایی )برای کانون -2

یا عناوین تخصصی مرتبط و مشابه در موضوع فعالیت موسسه/ شرکت  فعالیت در زمینه مدیریت و توسعه منابع انسانی -3

 مندرج در اساسنامه.

 داشتن فضای اداری مناسب -4

 داشتن حداقل نیروی انسانی اداری -5

 

 ب( جدول معیارهای تخصصی کانون ارزیابی شایستگی
 توضیح معیار عنوان معیارها ردیف

 ابزارهای ارزیابی شایستگی 1
ها ی تمرینی و غیر تمرینی به روز شده برای سنجش شایستگیداشتن حداقل ابزارها

 ( این دستورالعمل5پیوست شماره ) براساس

 در کانون ارزیابی داشتن فرآیندهای مدون اختصاصی و عمومی و اختصاصی فرایندهای عمومی 2

 ها و اطالعات ارزیابی شوندگان و ارزیابی کنندگانستم تحلیل دادهداشتن سی تخصصی کانون ارزیابی سامانه 3

 اجرایی کانون و راهنمای عمل برای ابزارهای ارزیابی هایدستورالعملدارا بودن  راهنمای عمل برگزاری کانون 4

 فضای فیزیكی 5

 های انفرادیداشتن حداقل یک اتاق برای آزمون -1

 مونهای گروهیداشتن حداقل یک اتاق برای آز -2

 wash-upداشتن حداقل یک اتاق جلسات  -3

 داشتن فضای رفاهی و فرهنگی مناسب -4

 منابع انسانی 6

 مدیر/ رئیس کانون -1

 اینفر ارزیاب حرفه 4داشتن حداقل  -2

 هانیروی کارشناسی در زمینه ارزیابی شایستگی -3

 روانشناس -4

 های مدون توجیهی اولیهبرنامه 7
 توجیهی مدون برای ارزیابی شوندگان قبل از شروع برنامه ارزیابیبرنامه  -

 برنامه توجیهی مدون برای ارزیابان در خصوص مدل شایستگی -
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 (10پیوست شماره )
 هاها به تفكیک عناوین شایستگیجدول عناوین دوره
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 پذیریانعطاف صبر و بردباری همت و سخت کوشی مسئولیت پذیری
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 ها

ای و مدیریت اخالق حرفه
 سازمانی

 4 مدیریت اقتضایی 4 مدیریت استرس و کنترل خشم 4 انگیزش و رقابت 8

 4 هوش هیجانی 4 مدیریت عملكرد 8 و مسئولیت اجتماعی هاسازمان
های جامعه شناسی و تفاوت

 فرهنگی
8 

 4 عهتوسعه پایدار و نقش افراد جام
و مدیریت  گذاریهدف

 اهداف
 4 روانشناسی شخصیت 4 های فردیروانشناسی تفاوت 8

 8 هاسازمانهدایت و رهبری در 
مدیریت استرس و تحمل 

 ابهام
 8 رفتار سازمانی 4 مثبت نگری و کاهش استرس 8

 4 شهروندی سازمانی
های اصول و تكنیک

 وریبهره
 4 و انطباق پذیری ریپذیانعطاف 4 مدیریت تضاد فرهنگی 8
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 تفكر تحلیلی و حل مسأله قدرت مذاکره و متقاعدسازی تیم و شبكه سازی ارتباطی مهارت
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 8 زبان بدن و ارتباطات بین فردی
تیم  هایمهارتکار تیمی و 

 سازی
 8 ذاکرهاصول و فنون م 8

ها و تكنیكهای مدل
 گیریتصمیم

12 

 8 قدرت سخنوری 8 مدیریت مشارکتی 8 ارتباطات سازمانی
و  هاسیستمتجزیه و تحلیل 
 هاروش

8 

 4 شبكه سازی 4 ارتباط خالق و اثربخش
تكنیكهای متقاعدسازی و نفوذ در 

 دیگران
 4 تفكر سیستمی 8

 4 روانشناسی ارتباطات
نفوذ و  هایمهارت

 تأثیرگذاری
 8 خالقیت و حل مسأله 4 مدیریت جلسات 4

فن نوشتن و بیان و گوش دادن 
 فعال

 8 مدیریت تعارض 8 هوش هیجانی و مذاکره 4 مدیریت تضاد بین فردی 8
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 لی و حل مسألهتفكر تحلی نظارت و کنترل تا حصول نتیجه کل نگری و نگرش فرایندی آینده نگری و تفكر راهبردی
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و سیاست  گذاریسیاست
 پژوهی

 8 توانمندسازی منابع انسانی 12 تفكر سیستمی و کل نگری 8
و  ریزیبرنامهاصول و مبانی 

 سازماندهی
8 

 4 ریزیبرنامههای یکتكن 8 نظارت و کنترل در مدیریت 8 هاسیستم نظریه عمومی 4 آینده نگری

 8 تفكر استراتژیک
های فرایندگرا، نگرش

 وظیفه گرا و نتیجه گرا
 4 مدیریت زمان 4 سنجش و ارزیابی عملكرد 8

 ریزیبرنامهمدیریت و 
 استراتژیک

8 
های تدوین نقشه تكنیک

 شناختی
 4 عملیاتی ریزیبرنامه 8 اصول سرپرستی 4

 4 و مدیریت پروژه ریزیبرنامه 8 مدیریت و کنترل پروژه 8 مهندسی فرایندها 4 آینده نگاری
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وی
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ی
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 پاسخگوئی تعهد و تعلق سازمان هدف گرایی و هدایت عملكرد نوجویی و تفكر خالق

ع 
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ع 
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سا  ت

ع 
سا  ت

ره
دو

ن 
وی

عنا
 ها

 8 تفكر خالق
مبانی مدیریت و رهبری در 

 سازمان
 4 دیریت تكریم ارباب رجوعم 4 ایاخالق حرفه 8

راهكارهای تقویت خالقیت در 
 سازمان

 4 پذیریانعطاف 4 وفاداری و تعلق سازمانی 4 مدیریت و ارزیابی عملكرد 4

کارآفرینی سازمانی و استراتژی 
 کارآفرینانه

8 
مدیریت استراتژیک 

 سازمانی
 8 هوش هیجانی 4 تعهد سازمانی و رضایت شغلی 4

 4 بهبود و شفافیت فرآیندها 4 نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی 4 مدیریت استراتژیک منابع 8 ریت تغییرروانشناسی مدی
ها و موانع اصول و تكنیک

 خالقیت
 8 پاسخگویی و استانداردهای آن 8 فرهنگ سازمانی 4 مدیریت برمبنای هدف 8

تدوین و پیاده سازی استراتژی 
 کارآفرینانه

8       
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ای برای مدیران حرفه کارکنان واجد شرایط

 ارتقاء

تدوین برنامه زمانی معرفی 

کانونهای ارزیابیافراد به   

معرفی افراد به کانونهای 

 ارزیابی

ارزیابی شایستگی افراد 

 معرفی شده توسط کانون

تهیه نیمرخ شایستگی برای 

 ارزیابی شوندگان

اعطای گواهینامه شایستگی 

توسط کانون ارزیابی برای 

افراد واجد شرایط براساس 

تورالعملدس  

درج اطالعات افراد در سامانه 

 الكترونیكی توسط دستگاه

ارسال نیمرخ شایستگی افراد به 

 دستگاه اجرایی

های آموزشی معرفی برای طی برنامه

ایو توسعه  

های آموزشی و توسعه ایاجرای برنامه  

های ها برنامهکسب امتیازات الزم از برنامه

ایآموزشی و توسعه  

آموزشی های معرفی پذیرفته شدگان برنامه

ای برای دریافت گواهینامهو توسعه  

های براساس فهرست کانون

 ارزیابی مورد تأیید سازمان

های عمومی فرآیند ارزیابی و توسعه شایستگی

 مدیران حرفه ای
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 جمهوری اسالمی اریان 
 رییس جمهور

 اداری عالیشورای انمهتصویب
 بسمه تعالی

 غیر دولتی دولتی، نهادهای عمومی یهاشرکتها، مؤسسات دولتی، تمامی وزارتخانه

 یو استخدام یان ادارسازم شنهادیبنا به پ 27/04/1396 جلسه مورخ نیو هفتاد و نهم كصدیدر  یادار عالیشورای

و  یاحرفه تیریمد هایپست یتصد یزنان و جوانان مستعد کشور برا یهایاز توانمند گیریبهرهکشور با هدف 

 ی،احرفه رانیو انتصاب مد نتخابنحوه ا ییدستورالعمل اجرا ،کشور ییاجرا تیریسهم و نقش آنان در مد شیافزا

 :نمود بیاصالح و تصو ریشورا به شرح ز 01/04/1395مورخ  579095شماره  نامهتصویبموضوع 

 :شودیالحاق م 2ماده به  7و تبصره  6به عنوان تبصره  ریشرح ز بهدو تبصره  -1

تجربه  زانیم ،یتیریمد هایپست یتصد یزنان و جوانان توانمند کشور برا تیاز ظرف یریگبه منظور بهره :6 تبصره

در مورد زنان و کارمندان  ی(از تجربه خدمت دولت) یاحرفه تیریاز سطوح مد کیهر  یتصد یبرا ازیمورد ن

شده در جدول  ینیب شیاحراز شده باشد به دو سوم مدت زمان پ ،طیشرا ریکه سا یسال سابقه در موارد 15کمتر از 

 .ابدییم لیدستگاه تقل تیریتوسط مد یراهبر ینامه توسط شورابیتصو 1شماره 

خود در  یو پژوهش ید با ارائه اقدامات علمنتوانیکشور م ییاجرا یهادستگاهزنان و جوانان شاغل در  :7تبصره 

 یتصد یبرا یاژهیو اتازیعملكرد دستگاه متبوع از امت یتخصص یهابا حوزهیا در رابطه  یتیریموضوعات مد نهیزم

ماه  3مدت  یحداکثر ط ازاتیامت نیاز ا ینحوه برخوردار ییرااج نامهنییآ .برخوردار گردند یتیریمد هایپست

و  تیریتوسعه مد یشورا بیو به تصو هیکشور ته یو استخدام یتوسط سازمان ادار ،مصوبه نیپس از ابالغ ا

 .دیخواهد رس یانسان هیسرما

 :شودیالحاق م 5به ماده  ریتبصره به شرح ز چهار -2

 یهادستگاه ،یتیریمد هایپست یتصد یزنان و جوانان توانمند کشور برا تیظرفاز  گیریبهره به منظور :1 تبصره

 ریزیبرنامه یبه نحو (نامهبیتصو 1موضوع جدول شماره ) یاحرفه رانیمكلفند در انتخاب و انتصاب مد ییاجرا

 کند. دایسال کاهش پ 8 ،به وضع موجود سبتن رانیابقه خدمت مدمتوسط س ،برنامه ششم توسعه انیپا که تا ندینما

سهم هر  .ابدی شیدرصد افزا 30به  یتیریمد هایپستدر  زن رانینسبت مد برنامه ششم توسعه انیتا پا: 2تبصره 

هر دستگاه توسط  هایویژگیو  طیزن با در نظر گرفتن شرا انریانتصاب مد یبرا ییاجرا یهادستگاهاز  یک

 خواهد شد. غو ابال نییتع ربطذی ییدستگاه اجرا یکشور و با هماهنگ یو استخدام یسازمان ادار

جوان و مستعد در اداره امور کشور ضمن فراهم کردن  یروهایاز ن یریگو بهره ییگرامنظور جوان به: ۳تبصره 

که از انتصاب افراد  ندیاقدام نما ایدر خصوص کاهش متوسط سوابق خدمت به گونه ستیبایم ،الزم داتیتمه

          1351824شماره: 
 30/05/1396اتریخ: 
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 یخوددار هیپا تیریمد هایپستسال به  55از  شتریسن ب یدارا ایسال سابقه خدمت و  25از  شیبا داشتن ب دیجد

 .ندینما

است به منظور  یالزام یاحرفه رانینتخاب مدا یبرا یتخصص طیو شرا یعموم یهایستگیشا تیرعا :۴تبصره 

کسب  یمساو طیدر شرا ،یتیریمد هایپست یتصد یزنان و جوانان توانمند کشور برا تیاز ظرف یریگبهره

 خواهد بود. تروانج یروهایبا انتخاب زن و ن تیاولو ی،تخصص طیو شرا یعموم یهایستگیمربوط به شا ازاتیامت

 
 یحانرو حسن

 یادار عالیشورای سیو رئ جمهور

 

 -دفتر ریاست مجلس شورای اسالمی ی،جمهور ریاستدفتر  ی )مدظله العالی(،دفتر مقام معظم رهبر :رونوشت

دفتر هیأت دولت، دفتر بازرسی رییس جمهور، دفتر ریاست  ،جمهور سیدفتر معاون اول رئ ،هییقوه قضا ریاستدفتر 

ن امور اجتماعی مجلس شورای اسالمی، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری کشوری دیوان عدالت اداری، کمیسیو

های ویژه رییس جمهور، فرهنگستان دفتر هماهنگی ریاست جمهوری، روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران،

 علوم جمهوری اسالمی ایران، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور.
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 رزیی کشورسازمان مدرییت و ربانمه
 بسمه تعالی

 

 ی اجراییهادستگاهبخشنامه به کلیه 
 (۴0) 

ی اجرایی موضوع بخشنامه شماره هادستگاهکارمندان و مدیران  ( اصالحیه نظام آموزش4در اجرای ماده )

ی هادستگاه( نظام آموزش کارمندان 4/5و ) 2/3/5(، )1/3/5( ، )2/2/5و بندهای ) 14/11/1392مورخ  18819/92/200

و به منظور رشد فضایل اخالقی و معنوی و نیز توسعه  30/1/1390مورخ  1834/200اجرایی موضوع بخشنامه شماره 

به شرح  های آموزشیکارمندان دولت، دوره ، شغلی و مدیریتیهای عمومیظرفیت کارشناسی و بهبود شایستگی

گردد. همچنین به مشخصات پیوست برای اجرا در چارچوب نظام آموزش کارمندان و دیگر مقررات مربوط ابالغ می

و مؤسسات  و فراهم نمودن بسترهای الزم برای مشارکت مراکز هادستگاههای مندی از تمامی ظرفیتمنظور بهره

های های ذیل جایگزین ردیفکارمندان دولت، ردیف های آموزشیآموزشی دولتی و غیردولتی برای اجرای دوره

 )موضوع اصالحیه نظام آموزش 14/11/1392مورخ  18819/92/200( بخشنامه شماره 13( ماده )2/13( و )1/13)

 گردد: ی اجرایی( میهادستگاهندان و مدیران کارم

 یهاآموزش)توجیهی و تصدی شغل(، شغلی )شامل  بدو خدمت های آموزشیتوانند دورهی اجرایی میهادستگاهـ 1

 یهاآموزش)شامل  فرهنگی و عمومی یهاآموزشو تمدید قرارداد(،  ، ارتقاء شغلیویژه کارمندان استخدام آزمایشی

توسعه  یهاپژوهش( را رأساً و یا از طریق مرکز آموزش و اطالعات ای اداری و فناوری، توانمندیفرهنگی و اجتماعی

و مراکز و  و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاهنگری )مرکز آموزش مدیریت دولتی( و واحدهای استانی، و آینده

 ریزی و اجرا نمایند.شده توسط این سازمان، برنامه مؤسسات تأیید صالحیت

ای را رأساً و یا از طریق مرکز آموزش و مدیران حرفه های آموزشیتوانند دورهی اجرایی میهادستگاهـ 2

و مؤسسات آموزش  هادانشگاهنگری )مرکز آموزش مدیریت دولتی( و واحدهای استانی، توسعه و آینده هایپژوهش

( قانون مدیریت خدمات 71سیاسی )مقامات موضوع ماده ) یرانمد یهاآموزشریزی و اجرا نمایند. ، برنامهعالی

 باشد.نگری )مرکز آموزش مدیریت دولتی( میتوسعه و آینده هایپژوهش( صرفاً به عهده مرکز آموزش و کشوری

مرتبط با حیطه تعیین  های آموزشیشده، صرفاً مجاز به اجرای دوره بدیهی است مراکز و مؤسسات تأیید صالحیت

ی اجرایی موظف هستند در هادستگاهباشند. همچنین کلیه مراکز و مؤسسات آموزشی دولتی و غیردولتی و شده می

 استفاده نمایند. تدریس صالحیت واجد گواهینامه مدرسانکارمندان دولت از  های آموزشیبرگزاری دوره

 علی صفدری

 سرپرست معاونت توسعه مدیریت  و سرمایه انسانی
 

 

 83078انمه:   شماره
 14/05/1394 اتریخ:

 دارد  پیوست:
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 های آموزشیفهرست  دوره

 عنوان دوره شناسه دوره
 میزان

 ساعت
 نوع دوره کنندگانشرکتمشاغل 

 مدیران عملیات و کارشناسان 12 (1اقتصاد مقاومتی ) 94ـ01
برای مدیران عملیاتی آموزش مدیران و برای 

 کارشناسان، آموزش عمومی

 آموزش مدیران ای )پایه، میانی، عالی(مدیران حرفه 8 (2اقتصاد مقاومتی ) 94ـ02

 آموزش مدیران مدیران سیاسی 6 (3قتصادی مقاومتی )ا 94ـ03

 94ـ04
( 1انداز جمهوری اسالمی ایران )سند چشم

 (2)الزامات و ضرورتها( )
 ای )پایه، میانی، عالی(مدیران حرفه 12

برای مدیران عملیاتی آموزش مدیران و برای 

 کارشناسان، آموزش عمومی

 94ـ05
( 1انداز جمهوری اسالمی ایران )مسند چش

 (2)الزامات و ضرورتها( )
 آموزش مدیران ای )پایه، میانی، عالی(مدیران حرفه 8

 94ـ06
( 1انداز جمهوری اسالمی ایران )سند چشم

 (3)الزامات و ضرورتها( )
 آموزش مدیران مدیران سیاسی 6

 یران عملیات و کارشناسانمد 4 (1) ادارینظامنقشه راه اصالح  94ـ07
برای مدیران عملیاتی آموزش مدیران و برای 

 کارشناسان، آموزش عمومی

 آموزش مدیران ای )پایه، میانی، عالی(مدیران حرفه 4 (2) ادارینظامنقشه راه اصالح  94ـ08

 ش مدیرانآموز مدیران سیاسی 4 (3) ادارینظامنقشه راه اصالح  94ـ09

 آموزش عمومی تمامی کارمندان دولت 8 تربیت اسالمی با تكیه بر قرآن و احادیث 94ـ010

 آموزش عمومی تمامی کارمندان دولت 8 راهنمای سفیران سالمت )زیج مراقبتی( 94ـ011

 94ـ012
تناسب اندام )ارتقای سالمت از طریق 

 ورزش(
 آموزش عمومی ان دولتتمامی کارمند 8

 آموزش عمومی تمامی کارمندان دولت 6 جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت 94ـ013

 آموزش عمومی تمامی کارمندان دولت 8 کلیات پیشگیری از وقوع جرم 94ـ014

 94ـ015
نظام مدیریت عملكرد )سازمان، مدیران، 

 ن(کارمندا
 آموزش شغلی کارشناسان مدیریت )ارزیابی( عملكرد 8

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش  8 مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی 94ـ016

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش  16 فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانی 94ـ017

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش  20 آموزش الكتریكی 94ـ018

 94ـ019
آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع 

 انسانی بخش دولت
 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش  4

 94ـ020
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سالمت 

 اداری
 آموزش عموممی تمامی کارمندان دولت 8

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهبازرسان  6 رش نویسی در بازرسیگزا 94ـ021

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهبازرسان  6 اصول و مبانی نظارت و بازرسی 94ـ022

 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهبازرسان  6 ای در بازرسیاخالق حرفه 94ـ023

 94ـ024
اصول و مبانی نظری ارتقاء سالمت اداری و 

 ه با فسادمبارز
 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهبازرسان  8

 94ـ025
آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء 

 سالمت اداری و مبارزه با فساد
 آموزش شغلی ی اجراییهادستگاهبازرسان  10

 آموزش مدیران ایمدیران حرفه 4 پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت 94ـ026
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 وره آموزشیطرح درس د

 (1اقتصاد مقاومتی ) عنوان دوره آموزشی:
 شناسه دوره: 

 94ـ01
برای مدیران عملیاتی، آموزش مدیران و برای  نوع دوره:

 کارشناسان، آموزش عمومی

  عملی:  ساعت تئوری:12مدت زمان آموزش: مدیران عملیاتی و کارشناسان: کنندگانشرکتشرایط 

های نظری، تأمالت اجرایی فراگیر نمودن و فضاسازی مناسب برای دریافت مشترک در مدیران عملیاتی و کارشناسان، پیرامون جنبه: هدف کلی دوره

 ی کلی اقتصاد مقاومتیهاسیاستو الزامات تحقق 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 اسناد باالدستی انداز جهوری اسالمی ایران و سایرـ تبیین رابطه اقتصاد مقاومتی، سند چشم1   

 های اقتصاد مقاومتیـ مبانی، مفاهیم، کلیات و ضرورت2   

 های اقتصاد مقاومتیـ تبیین ساختار و مؤلفه3   

 ـ تحلیل اقتصاد ایران و تبیین وضع موجود4  

 ـ تبیین الزامات و راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی )کالن( 5   

 ی اقتصاد مقاومتی )دستگاهی(ـ تبیین الزامات و راهكارهای دستگاه6   

 سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 
حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ آزمون : روش ارزشیابی

 کتبی

 : شرایط مدرسین

 هایهشپژواین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده

توانند به امر تدریس اشتغال تشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی که می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت یابند که دارای گواهینامه

 ضوریحروش اجرا: 

 انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظاممنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:

توسعه و آینده نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ مجمع تشخیص  هایپژوهشی اجرایی ـمرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 

 نداز مجمع تشخیص مصلحت نظام(مصلحت نظام )با هماهنگی کمیسیون چشم ا
 

 شناسه دوره:  (2اقتصاد مقاومتی ) عنوان دوره آموزشی:
 94ـ02

 آموزش مدیران نوع دوره:

  عملی:  ساعت تئوری:8مدت زمان آموزش: ای )پایه، میانی،عالی(مدیران حرفه: کنندگانشرکتشرایط 
های مختلف و ایجاد همسویی و اتفاق نظر در های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از قرائتمؤلفه براساستسری گفتمان و ادبیات واحد هدف کلی دوره: 

 هاسیاستجهت تحقق این 
 آموزشی:  هایسرفصل  
 ـ تبیین اهداف قدرت ملی در ایران و مطالعه تطبیقی آن1   
 ـ اقتصاد مقاومتی گامی مؤثر درتحقق قدرت ملی2   
 ی کلی اقتصاد مقاومتیهاسیاستم ـ مبانی و مفاهی3   
 بند اقتصاد مقاومتی 24ـ تشریح 4  
 ـ تبیین الزامات و راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی  5   
 ـ مطالعه تحقق اسناد توسعه در کشورهای مختلف6  
 های اقتصاد مقاومتیـ تبیین ساختار و مؤلفه7  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ آزمون : یروش ارزشیاب سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 
 کتبی

 : شرایط مدرسین
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده
توانند به امر تدریس اشتغال یابند مصلحت نظام تعیین و افرادی می تشخیص

 باشند. تدریس تعیین صالحیت که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 جمع تشخیص مصلحت نظامانداز و امور نخبگان ممنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:
انداز تشخیص مصلحت نظام  ـ توسعه و آینده نگری و واحدهای مرتبط استانی با هماهنگی کمیسیون چشم هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
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 طرح درس دوره آموزشی
 

 (3اقتصاد مقاومتی ) عنوان دوره آموزشی:
 شناسه دوره: 

 94ـ03
 آموزش مدیران  دوره:نوع 

  عملی:  ساعت تئوری: 6 مدت زمان آموزش: مدیران سیاسی: کنندگانشرکتمشاغل 

 ی کلی اقتصاد مقاومتی و راهكارها و الزامات تحقق آنهاسیاستایجاد گفتمان واحد و تببین هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  
 شورهای مختلفـ مطالعه تطبیقی تحقق اسناد توسعه در ک1   
 های اقتصاد مقاومتیـ تبیین مبانی و مفاهیم و ضرورت2  
 ـ تشریح سهم و نقش دستگاهی اقتصاد مقاومتی )در سازمان متبوع(3   
 ـ بررسی راهكارها و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی4   

 در دوره و مشارکت در مباحث  حضور منظم: روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 : شرایط مدرسین
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده
ه امر تدریس اشتغال توانند بتشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی که می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت یابند که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظاممنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:

انداز مجمع تشخیص مصلحت توسعه و آینده نگری و واحدهای مرتبط استانی با هماهنگی کمیسیون چشم هایپژوهشز آموزش و مرکمجریان دوره: 
 نظام ، مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

جمهوری اسالمی ایران  سند چشم انداز عنوان دوره آموزشی:

(1) 

شناسه دوره: 

 94ـ04
ن عملیاتی، آموزش مدیران و برای برای مدیرا نوع دوره:

 کارشناسان، آموزش عمومی

  عملی:  ساعت تئوری:12مدت زمان آموزش: مدیران عملیاتی و کارشناسان: کنندگانشرکتمشاغل 

ساله جمهوری  20انداز شمایجاد زمینه مشارکت نخبگان )تصمیم سازان و تصمیم گیران( در جهت عملیاتی نمودن اهداف سند چهدف کلی دوره: 

 اسالمی ایران

 آموزشی:  هایسرفصل  

 و توسعه ریزیبرنامهـ مبانی 1   

 ـ اصول تغییر و پارادایم2   

 اندازـمبانی علمی چشم3   

 ـ مطالعه تطبیقی تحقق اسناد توسعه در ایران و جهان4  

 اندازـ فرایند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم5   

 ای آسیای جنوب غربی به عنوان قلمروز نفوذ اهداف سندمنطقهـ تحلیل 6   

 ساله جمهوری اسالمی ایران 20 ـ بررسی الزامات و راهكارهای تحقق سند چشم انداز7   

احث ـ آزمون حضور منظم در دوره و مشارکت در مب: روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 کتبی

 : شرایط مدرسین

 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده

اشتغال  توانند به امر تدریستشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی که می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت یابند که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظاممنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:

توسعه و آینده نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ مجمع تشخیص  هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هاگاهدستواحد آموزش مجریان دوره: 

 مصلحت نظام 

 )با هماهنگی کمیسیون چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام(
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 طرح درس دوره آموزشی
 

جمهوری اسالمی  سند چشم انداز عنوان دوره آموزشی:
 (2ن )الزامات و ضرورتها( )ایرا

شناسه دوره: 
 94ـ05

 آموزش مدیران نوع دوره:

  عملی:  ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش: ای )پایه، میانی، عالی(مدیران حرفه: کنندگانشرکتمشاغل 

انداز و فضاسازی مناسب برای دریافت سند چشم گسترش و تقویت عزم ملی، فرهنگ سازی و آگاه نمودن مدیران نسبت به اهدافهدف کلی دوره: 
 ساله جمهوری اسالمی ایران 20انداز های نظری و تأمالت اجرایی سند چشممشترک پیرامون جنبه

 آموزشی:  هایسرفصل  
 ـ مفاهیم تحول1   

          )نوسازی )مدرنیزاسیون 
          توسعه 
          تغییر 

 اندازعرفی ابعاد سند چشمـ فرآیند تدوین و م2  
 اندازـ سیستم ارزیابی و نظارت راهبردی سند چشم3  
 ای آسیای جنوب غربی به عنوان قلمرو نفوذ اهداف سندـ تحلیل منطقه4  

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 : نشرایط مدرسی
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده
توانند به امر تدریس اشتغال یابند تشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظاممنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:

انداز مجمع تشخیص مصلحت حدهای مرتبط استانی با هماهنگی  کمیسیون چشمتوسعه و آینده نگری و وا هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 
 نظام ، مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  عنوان دوره آموزشی:
 (3)الزامات و ضرورتها( )

شناسه دوره: 
 94ـ06

 آموزش مدیران نوع دوره:

  عملی:  ساعت تئوری: 6وزش:مدت زمان آم مدیران سیاسی: کنندگانشرکتمشاغل 
 انداز جمهوری اسالمی ایرانایجاد درک و باور مشترک و همگرایی جهت تحقق اهداف سند چشمهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  
 ـ مبانی علمی، فلسفی توسعه1   

          )نوسازی )مدرنیزاسیون 
          توسعه 
          تغییر 

 اندازدوین و معرفی ابعاد سند چشمـ فرآیند ت2  
 اندازـ بررسی الزامات و راهكارهای تحقق سند چشم3  

          برنامه پنج ساله 
          های ساالنه )بودجه(برنامه 
           مدل ارزیابی 
          نظارت راهبردی 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 
 : شرایط مدرسین

 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت
انداز مجمع نگری با همكاری و هماهنگی کمیسیون چشمتوسعه و آینده

توانند به امر تدریس اشتغال ی که میتشخیص مصلحت نظام تعیین و افراد
 باشند. تدریس تعیین صالحیت یابند که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظاممنابع مورد تأیید کمیسیون چشممنابع و محتوی آموزشی:
انداز مجمع تشخیص مصلحت توسعه و آینده نگری و واحدهای مرتبط استانی با هماهنگی  کمیسیون چشم هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 

 نظام ، مجمع تشخیص مصلحت نظام
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 طرح درس دوره آموزشی
 

 ادارینظامنقشه راه اصالح  عنوان دوره آموزشی:

(1) 

شناسه دوره: 

 94ـ07
ای مدیران عملیاتی، آموزش مدیران و بر نوع دوره:

 برای کارشناسان، آموزش عمومی

  عملی:  ساعت تئوری: 4مدت زمان آموزش: مدیران عملیاتی و کارشناسان: کنندگانشرکتشرایط 

 ی تحول اداریهاو برنامه ادارینظامکشور نسبت به نقشه راه اصالح  ادارینظامآشنایی کارشناسان هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ابالغی مقام معظم رهبری ادارینظامی کلی هاسیاستـ 1   

 ادارینظامـ اهداف نقشه راه اصالح 2  

 ادارینظامهای اصالح ـ برنامه3  

          مهندسی نقش و ساختار دولت 

          توسعه دولت الكترونیک و هوشمندسازی اداری 

          در فضای رقابتی خدمات عمومی 

          مدیریت سرمایه انسانی 

          مدیریتی هایفناوری 

          توسعه فرهنگ سازمانی 

          صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

          نظارت و ارزیابی 

 یسخنرانی ـ کارگاهروش ارائه محتوی: 
حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

ریت و نگری با همكاری واحد مربوطه در سازمان مدیتوسعه و آینده

توانند به امر تدریس اشتغال یابند کشور  تعیین و افرادی می ریزیبرنامه

 باشند. تدریس تعیین صالحیت که دارای گواهینامه

 حضوریروش اجرا: 

 نگری و واحدهای مرتبط استانیتوسعه و آینده هایوهشپژی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

 ادارینظامنقشه راه اصالح  عنوان دوره آموزشی:

(2) 

شناسه دوره: 

 94ـ08
 آموزش مدیران نوع دوره:

  عملی: •ساعت تئوری 4مدت زمان آموزش: ای )پایه،میانی، عالی(مدیران حرفه: کنندگانشرکتشرایط 

 های تحول اداریو برنامه ادارینظامکشور نسبت به نقشه راه اصالح  ادارینظامآشنایی مدیران هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 در فرآیند توسعه کشور ادارینظامـ  جایگاه توسعه 1   

 ابالغی مقام معظم رهبری ادارینظامی کلی هاسیاست-2  

 ادارینظامهداف نقشه راه اصالح ـ ا3  

  ادارینظامـ فرصت ها و چالش های 4 

 ادارینظامهای اصالح ـ برنامه5  

          مهندسی نقش و ساختار دولت 

          توسعه دولت الكترونیک و هوشمندسازی اداری 

          در فضای رقابتی خدمات عمومی 

           سرمایه انسانیمدیریت 

          مدیریتی هایفناوری 

          توسعه فرهنگ سازمانی 

          صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

          نظارت و ارزیابی 

 در مباحث حضور منظم در دوره و مشارکت : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری  واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر کشور تعیین و افرادی می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 تدریس تعیین صالحیت ند که دارای گواهینامهتدریس اشتغال یاب

 باشند.

 حضوریروش اجرا: 

 نگری و واحدهای مرتبط استانیتوسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش  مجریان دوره:
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ه آموزشیطرح درس دور  

 ادارینظامنقشه راه اصالح  عنوان دوره آموزشی:

(3) 

شناسه دوره: 

 94ـ09
 آموزش مدیران نوع دوره:

  عملی: • ساعت تئوری: 4مدت زمان آموزش: مدیران سیاسی: کنندگانشرکتشرایط 

سازی انجام مدیران عالی برای زمینههای تحول به منظور درک مشترک و برنامه ادارینظامتبیین نقشه راه اصالح هدف کلی دوره: 

 کشور ادارینظاماصالحات عمیق در 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ابالغی مقام معظم رهبری ادارینظامی کلی هاسیاستـ 1  

 ادارینظامـ اهداف نقشه راه اصالح 2  

 ادارینظامهای ها و چالشـ فرصت3  

 ادارینظامهای اصالح ـ برنامه4  

          مهندسی نقش و ساختار دولت 

          توسعه دولت الكترونیک و هوشمندسازی اداری 

          در فضای رقابتی خدمات عمومی 

          مدیریت سرمایه انسانی 

          مدیریتی هایفناوری 

          توسعه فرهنگ سازمانی 

          ز حقوق مردم و سالمت اداریصیانت ا 

          نظارت و ارزیابی 

 ادارینظامـ راهكارهای تحقق نقشه راه اصالح 5  

 ادارینظامـ برنامه جامع اصالح 6  

 ادارینظامـ ساختار و مكانیزم راهبری نقشه راه اصالح 7  

ضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ ح: روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری  واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر رادی  میکشور تعیین و اف ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 تدریس تعیین صالحیت تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 باشند.

 حضوریروش اجرا: 

 نگری و واحدهای مرتبط استانیتوسعه و آینده هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 
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 س دوره آموزشیطرح در

تربیت اسالمی با تكیه بر عنوان دوره آموزشی:

 قرآن و احادیث

شناسه دوره: 

 94ـ010
 آموزش عمومی نوع دوره:

  عملی: •ساعت تئوری 8مدت زمان آموزش:  تمامی کارمندان دولت: کنندگانشرکتشرایط 

 یت از نگاه قرآن و احادیثهای تربآشنایی کارکنان با اصول و شیوههدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ مفهوم شناسی تربیت اسالمی1  

 ـ اصول تربیت از منظر اسالم2  

 ـ اهداف عالیه تربیت از سیره عملی معصومین )ع(3  

 الهای تربیت دینی و نقش آن در ایجاد جامعه دینی ایدهو شیوه هاروشـ 4  

 اعت در تربیت دینیـ نقش اصیل عقل و والیت و اط5  

 های اسالمی )با نگاهی به سیره معصومین )ع((ـ الگوهای موفقیت درآموزه6  

 ها در تربیت اسالمیـ توجه به ارزش7  

 های تربیت اسالمیـ هنجارهای معنوی در شیوه8  

 ـ نشاط، شادابی، مهرورزی، محبت و ارتباط با همسر و فرزندان در تربیت اسالمی9  

 ها و الزامات تربیت اسالمی(ش روان در سایه تربیت اسالمی )بایستهـ آرام10  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری سازمان تبلیغات اسالمی توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر تدریس اشتغال یابند که دارای تعیین و افرادی می

 باشند. تدریس تعیین صالحیت گواهینامه

 حضوریرا: روش اج

 نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ سازمان تبلیغات اسالمیتوسعه و آینده هایپژوهشمرکز آموزش و مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

راهنمای سفیران سالمت )زیج عنوان دوره آموزشی:

 خودمراقبتی(

شناسه دوره: 

 94ـ011
 آموزش عمومی نوع دوره:

 تمامی کارمندان دولت: کنندگانشرکتط شرای
 •ساعت تئوری 8مدت زمان آموزش: 

  عملی:

 های سالمت و اصول خودمراقبتیافزایش سطح دانش و اطالعات کارمندان نسبت به شاخصهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 سالمتنامه سنجش سالمت ـ برنامه عملیاتی برای ارتقای ـ مفهوم سالمت ـ پرسش1  

 ـ آزمون سالمت روان و اعتماد به نفس در استرس ـ برنامه عملیاتی برای ارتقای سالمت روان2  

 ـ تشخیص افسردگی ـ برنامه عملیاتی برای حل مشكل اعصاب و روان3  

 تر شدنـ آمادگی برای فعال4  

 ـ رژیم غذایی سالم 5  

 ـ آمادگی برای کاهش وزن6  

 اطفیـ توانمندی در روابط ع7  

 ـ سالمت جنسی8  

 هاهای مقاربتی و عفونتهای بیماریهای سرطان، شناخت نشانهـ شناخت نشانه9  

 ـ تست تشخیص اعتیاد10  

 ـ حفظ و ارتقای ایمنی در خانه11  

 ـ استفاده از خدمات بهداشتی به نحوه مطلوب12  

 های پزشكی چراوچگونه؟ـ آزمایش13  

 ـ سالمندی14  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاهیحتوی: روش ارائه م

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

ونت امور زنان و خانواده ریاست نگری با همكاری معاتوسعه و آینده

 جمهوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین و افرادی 

 تعیین صالحیت توانند  به تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامهمی

 باشند. تدریس

ـ در صورت وجوروش اجرا:  د شرایط و بستر الزم اجرای حضوری 

 دوره به شیوه غیرحضوری هم بالمانع است.

منابع این دوره آموزشی با پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت بهداشت و درمان  منابع و محتوی آموزشی:

 هدشد.توسعه و آینده نگری معرفی خوا هایپژوهشو آموزش پزشكی و تأیید مرکز آموزش و 

ی علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی هادانشگاهای اجرایی ـ واحد آموزش و توانمندسازی واحد آموزش دستگاهمجریان دوره: 

 شده توسعه و آینده نگری وواحدهای مرتبط استانی ـ مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت هایپژوهشکشور ـمرکز آموزش و 
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 طرح درس دوره آموزشی

تناسب اندام )ارتقای سالمت از عنوان دوره آموزشی:

 طریق ورزش( 

شناسه دوره: 

 94ـ012
 آموزش عمومی نوع دوره:

 • عملی:• ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش:  تمامی کارمندان دولت: کنندگانشرکتشرایط 

نسبت به ورزش و آمادگی جسمانی و نقش آن در سالمتی و انجام کار به طور مؤثرتر  ارتقاء سطح دانش کارمندانهدف کلی دوره: 

 ترو با کیفیت

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ فعالیت فیزیكی برای بهبود سالمت، تناسب و عملكرد ـ مزایای فعالیت فیزیكی1  

 های تناسب هوازیـ برنامه2  

 هاـ قدرت و استقامت ماهیچه3  

 ایجاد فشار و مقاومت یهاروشـ4  

 ـ بهبود انعطاف5  

 ای برای ورزشـ تدوین برنامه6  

 ـ انتخاب تجهیزات و امكانات ورزشی7  

 ـ تغذیه و ورزش8  

 های ورزشیـ آسیب9  

 ـ ورزش در آب و هوای گرم وسرد10  

 ـ پیشگیری از گرفتگی عضالت11  

 8/7/1۳86مورخ  90۳67/180۳که طی بخشنامه شماره «آمادگی جسمانیتربیت بدنی و »توضیح: این دوره جایگزین دوره آموزشی 

 گردد.ابالغ شده است، می

منابع این دوره آموزشی با پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت بهداشت و درمان  منابع و محتوی آموزشی:

 ینده نگری معرفی خواهدشد.توسعه و آ هایپژوهشو آموزش پزشكی و تأیید مرکز آموزش و 

 آزمون کتبی: روش ارزشیابی کالس درس ـ کارگاه آموزشی روش ارائه محتوی: 

 : شرایط مدرسین
 هایپژوهشاین دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

اری معاونت امور زنان و خانواده ریاست نگری با همكتوسعه و آینده

 جمهوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین و افرادی 

 تعیین صالحیت توانند به تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامهمی

 باشند. تدریس

ـ در صوروش اجرا:  رت وجود شرایط و بستر الزم اجرای حضوری 

 دوره به شیوه غیرحضوری هم بالمانع است.

ی علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی هادانشگاهای اجرایی ـ واحد آموزش و توانمندسازی واحد آموزش دستگاهمجریان دوره: 

توسعه و  هایپژوهشـ مرکز آموزش و  و مؤسسات آموزش عالی هانشگاهداشده ـ  کشور ـ مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت

 نگری وواحدهای مرتبط انسانیآینده
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 طرح درس دوره آموزشی

جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش عنوان دوره آموزشی: 

 جمعیت

شناسه دوره: 

 94ـ013
 عمومی یهاآموزش نوع دوره:

 تمامی کارمندان دولت: کنندگانشرکتمشاغل 
 • ساعت تئوری: 6مدت زمان آموزش: 

  عملی:

 فرهنگ سازی در جهت تشكیل خانواده، کاهش آمار طالق و افزایش جمعیتهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع جمعیت1  

 ات مقام معظم رهبریـ لزوم افزایش جمعیت در بیان2  

 ـ راهكارهای غرب در جهت کاهش جمعیت3  

 ـ پنجره جمعیتی ایران در حال حاضر4  

 ـ عوامل کاهش شدید جمعیت در ایران5  

 ـ آثار و پیامدهای کاهش جمعیت6  

 ـ راهبرد اسالم در جهت افزایش جمعیت7  

 ـ الگوی رفتاری اهل بیت )ع( در جهت تشكیل خانواده8  

 ار و فواید فرزندآوری از نظر علمیـ آث9  

 ـ آسیب های تک فرزندی10

 ـ افزایش تعداد فرزندان11  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی کالس درس ـ کارگاه آموزشیروش ارائه محتوی: 

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین

 تدریس تعیین صالحیت دارا بودن گواهینامه
ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم اجرای روش اجرا:  حضوری 

 دوره به شیوه غیرحضوری هم بالمانع است.

ری وواحدهای مرتبط استانی ـ توسعه و آینده نگ هایپژوهشای اجرایی ـ مرکز آموزش و واحد آموزش دستگاهمجریان دوره: 

 شده ـ مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاه
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 طرح درس دوره آموزشی

 کلیات پیشگیری از وقوع جرمعنوان دوره آموزشی: 
شناسه دوره: 

 94ـ014
 عمومی زشآمو نوع دوره:

 ی اجراییهادستگاهکارشناسان : کنندگانشرکتمشاغل 
 • ساعت تئوری: 8آموزش:  مدت زمان

  عملی:

 های کارشناسان نسبت به امر پیشگیری از جرمافزایش دانش، بینش و ارتقاء سطح آگاهیهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 

 آن ـ قوه قضائیه و شرح وظایف1  

 ـ اصول قانونی مربوط به پیشگیری از جرم2  

 ـ مفهوم پیشگیری و جایگاه آن3  

 ـ پیشینه پیشگیری از جرم4  

 ـ مبانی پیشگیری از جرم5  

 ـ اقسام پیشگیری از جرم6  

 سیاستگذاری پیشگیری از جرم یهاروشـ7  

 در پیشگیری از جرم ربطذیـ نهادهای 8  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی س ـ کارگاه آموزشیکالس درروش ارائه محتوی: 

 وآزمون کتبی

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز اموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

ماعی و نگری با همكاری معاونت اجتتوسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تعیین و افرادی می

 تدریس تعیین صالحیت تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 باشند.

 حضوری روش اجرا: 

 ت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیهمنابع مورد تأیید معاونمنابع و محتوی آموزشی: 

ـ واحد آموزش دستگاه هااستانمعاونت آموزش دادگستری مجریان دوره:  ای و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 

 شگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و معاونت اجتماعی و پی هااستاناجرایی با هماهنگی معاونت آموزش دادگستری 
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 طرح درس دوره آموزشی

کارشناسان مدیریت عنوان دوره آموزشی:

 )ارزیابی( عملكرد دستگاه

شناسه دوره: 

 94ـ015
 آموزش شغلی نوع دوره:

کارشناسان مدیریت )ارزیابی( عملكرد : کنندگانشرکتمشاغل 

 دستگاه
  لی:عم • ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش: 

 ی اجراییهادستگاههای ارزیابی عملكرد ارتقای دانش علمی و عملی کارمندان شاغل در حوزههدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ تعاریف و مفاهیم شامل؛ عملكرد، سنجش عملكرد ، بازرسی، نظارت بر عملكرد، ارزیابی عملكرد، مدیریت عملكرد و ....1  

 ادارینظامو ارزیابی عملكرد )ایران و جهان( و جایگاه آن در نقشه راه اصالح ـ پیشینه مدیریت 2  

 ـ مدیریت عملكرد در برخی کشورها3  

 ادارینظامـ مدل، نحوه و فرآیند مدیریت عملكرد در سطح سازمان با رویكرد نقشه راه اصالح 4  

 ادارینظامد نقشه راه اصالح ـ مدل، نحوه و فرآیند مدیریت عملكرد در سطح کارکنان با رویكر5  

 نحوه تدوین شاخص و ...( ـ تدوین شاخص برای انجام ارزیابی عملكرد )تعریف مفاهیم،6  

 AHPها در قالب مدل ـ تعیین ضریب اهمیت شاخص7

 و ....( BSC  ،EFQMهای ارزیابی عملكرد )مدل ـ معرفی مدل8

 ـ ضوابط و مقررات جاری مدیریت عملكرد9

 : ینشرایط مدرس

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت مهامر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینا

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهوزش واحد آممجریان دوره: 

 شده مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت
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 طرح درس دوره آموزشی

مبانی نظری آموزش و توسعه عنوان دوره آموزشی:

 منابع انسانی 

شناسه دوره: 

 94ـ016
 آموزش شغلی نوع دوره:

 ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش : کنندگانشرکتمشاغل 
 عملی:  ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش: 

 
 ارتقای دانش کارمندان آموزش نسبت به استانداردها و رویكردهای آموزش منابع انسانیهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 وزش کارمندانـ پیشینه تاریخی آم1  

 ـ تعاریف و مفاهیم )آموزش، آموزش کارمندان، توسعه، آموزش ضمن خدمت و ...(2  

 های آموزش و توسعه منابع انسانیـ اهداف، ضرورت، موانع و چالش3  

 ـ انواع آموزش و آموزش منابع انسانی4  

 ـ اصول و مبانی یادگیری بزرگساالن با تأکید بر یادگیری کارمندان 5  

 ـ استانداردهای آموزش منابع انسانی )الزامات و فرآیندها(6  

 ـ رویكردهای آموزش منابع انسانی7  

 ـ سازمان و مدیریت آموزش و توسعه کارکنان الگوها و فرآیندها(8  

 : شرایط مدرسین

وزش و این دوره توسط مرکز آم ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

اکز نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ مرتوسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 

 شده و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت
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 طرح درس دوره آموزشی

فرآیند آموزش و توسعه منابع عنوان دوره آموزشی: 

  انسانی
شناسه دوره: 

 94ـ017
 آموزش شغلی نوع دوره:

 ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش : کنندگانشرکتمشاغل 
 عملی: • ساعت تئوری: 16 مدت زمان آموزش:

 
 ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارمندانارتقای سطح دانش کارمندان آموزش نسبت به برنامههدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ فرآیندهای آموزش ضمن خدمت1  

 ـ سیاستگذاری آموزشی2  

 ها(و تكنیک هاروش) آموزشی ـ نیازسنجی3  

 (هاروش)اصول و  ـ طراحی آموزشی4  

 قبل از اجرا، ضمن اجرا و پس از اجرا( هایفعالیتهای آموزشی )اقدامات و ـ اجرای برنامه5  

 (هاروش ها وهای آموزشی )مدلبرنامه و بررسی اثربخشی ـ ارزشیابی6  

 

 پیش نیاز: مبانی نظری آموزش و  توسعه منابع انسانی

 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به تعیین و افرادی که می کشور ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

تر الزم، حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بسروش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ مراکز توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 

 شده و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت
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 طرح درس دوره آموزشی

 عنوان دوره آموزشی: آموزش الكترونیكی 
شناسه دوره: 

 94ـ018
 آموزش شغلی نوع دوره:

 •عملی• ساعت تئوری: 20مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش : کنندگانشرکتمشاغل 

یكی به منظور مدیریت و راهبری ها و راهبردهای آموزش الكترونآشنایی کارشناسان با مبانی علمی، ابعاد، مدلهدف کلی دوره: 

 های آموزش کارمندان به شیوه غیرحضوریبرنامه

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ تعاریف و مفاهیم 1  

 ـ تفاوت آموزش الكترونیكی با یادگیری الكترونیكی2  

 های یادگیری در آموزش الكترونیكیـ اصول و مبانی پداگوژی و تئوری3  

 موزش الكترونیكیـ مدلها و راهبردهای آ4  

 های طراحی آموزش الكترونیكیـ اصول و مدل5  

 ـ تعامل و انواع آن در آموزش الكترونیكی6  

 ـ اصول تولید محتوای آموزش الكترونیكی7  

 محتوای یادگیری در آموزش الكترونیكی یهاسیستممدیریت یادگیری و  یهاسیستمـ 8  

 هاسازماندر ـ مدیریت و راهبری آموزش الكترونیكی 9  

 انداز و آینده آموزش الكترونیكی ـ مزایا و معایبـ چشم10  

 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر کشور تعیین و افرادی می ریزیهبرنامسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

ایط و بستر الزم، حضوری ـ در صورت وجود شرروش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

نگری و واحدهای مرتبط استانی ـ مراکز توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 

 شده و مؤسسات آموزشی تعیین صالحیت
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آموزشیطرح درس دوره   

آشنایی با قوانین و مقررات  عنوان دوره آموزشی:

 آموزش منابع انسانی بخش دولت

شناسه دوره: 

 94ـ019
 آموزش شغلی نوع دوره:

  عملی: • ساعت تئوری: 4مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهکارشناسان آموزش : کنندگانشرکتمشاغل 

 آموزش نسبت به قوانین و مقررات آموزش و بهسازی منابع انسانیارتقای سطح دانش کارشناسان هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

ابالغی مقام معظم رهبری، قانون مدیریت خدمات کشور، نقشه راه اصالح  ادارینظامی هاسیاستـ جایگاه اموزش در اسناد باالدستی )1  

 های تحول(و برنامه ادارینظام

 کارمندان دولت ـ نظام آموزش2  

 کارمدان دولت مرتبط با نظام آموزش هایدستورالعملـ بخشنامه ها و 3  

 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

اری واحد مربوطه در نگری با همكتوسعه و آینده هایپژوهش

توانند کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 تعیین صالحیت به امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 باشند.

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 ون کتبیآزم

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

شنایی با قوانین و مقررات آعنوان دوره آموزشی: 

 ارتقاء سالمت اداری

شناسه دوره: 

 94ـ020
 آموزش عمومی نوع دوره:

  عملی: • ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش:  تمامی کارمندان دولت: کنندگانشرکتمشاغل 

اداری و مبارزه با فساد به منظور کاهش فساد در آشنایی کارمندان دولت با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سالمت هدف کلی دوره: 

 ادارینظام

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ پیشینه قوانین انضباطی کارمندان دولت1  

 قانون مجازات اسالمی 606تا  598ـ تحلیل مواد 2  

دولتی ـ  یهاشرکتسود سهام دولت  توسط ، عدم پرداخت مالیات و 13)تصرف در وجوه عمومی ـ ماده  ـ قانون محاسبات عمومی3  

، عدم اختصاص وجوه مربوط به خرید و تدارک مواد 64ئ  63، عدم واریز مانده وجوه مصرف نشده به حساب خزانه ـ مواد 44ماده 

 (93انونی وجوه ـ ماده پرداخت غیرق ، تعهد زائد بر اعتبارات70غذایی و کاالی اساسی به خرید همان مواد و کاال ـ ماده 

 های دولتی( ـ قانون نحوه استفاده از اتومبیل69ـ32ـ قانون تنظیم )4  

 های غیرضرورـ قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه5  

 ـ قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت خارجی6  

 ـ قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی7  

 بیش از یک شغلـ قانون ممنوعیت تصدی 8  

 ـ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری9  

 )مواد مرتبط( ـ قانون مدیریت خدمات کشوری10  

 ـ قانون رسیدگی به تخلفات اداری11  

 های اداریـ شناخت انواع تخلفات و مجازات12  

 پیشگیری از آن یهاروشاداری و ـ عوامل مؤثر در بروز تخلفات 13  

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی سخنرانی ـ کارگاه آموزشی روش ارائه محتوی:

 آزمون کتبی

 : شرایط مدرسین

وزش و این دوره توسط مرکز آم ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 تعیین صالحیت به امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 باشند.

شرایط و بستر الزم، حضوری ـ در صورت وجود روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

شناسه دوره:  گزارش نویسی در بازرسی عنوان دوره آموزشی:

 94ـ021
 آموزش شغلی نوع دوره:

 • عملی: •تئوری   ساعت  6مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهبازرسانی : کنندگانشرکتمشاغل 

 های بازرسیهای صحیح نگارش و تهیه گزارشافزایش سطح دانش بازرسان نسبت به شیوههدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 حقیقـ مروری بر مراحل علمی روش ت1  

 آوری اطالعاتهای جمعـ تكنیک2  

 ـ تعریف گزارش و گزارش نویسی3  

 ـ اهداف گزارش نویسی4  

 هابندی گزارشطبقه -5  

 مراحل چهارگانه گزارش نویسی -6  

 ـ مرحله برناه ریزی، تدارکات و تهیه مقدمات  

 ـ مرحله تنظیم و سازماندهی گزارش )ساختار گزارش(  

 نشانه گذاری و اهمیت آن در نگارش ـ مرحله نگارش،  

 ـ مرحله تجدیدنظر و اصالح و تهیه متن نهایی  

 ـ خالصه سازی )اهمیت و مراحل خالصه سازی در گزارش نویسی بازرسی6  

 های گزارش نویسی بازرسیـ فرمت7  

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : ابیروش ارزشی

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 دهای مرتبط استانی نگری و واحتوسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

 اصول و مبانی نظارت و بازرسیعنوان دوره آموزشی: 
شناسه دوره: 

 94ـ022
 آموزش شغلی نوع دوره:

  عملی: • ساعت تئوری: 6مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهبازرسانی : کنندگانشرکتمشاغل 

 های بازرسیی اجرایی با اهداف، اصول و شیوههادستگاهن آشنایی بازرساهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ کلیات و تعاریف )نظارت، بازرسی و ....(1  

 ادارینظامـ اهمیت و ضرورت نظارت و بازرسی در 1  

 ـ اهداف نظارت و بازرسی2  

 ـ انواع بازرسی3  

 بازرسی یهاروشـ 4  

 بازرسیـ فرآیند قبل و بعد از  5  

 ـ حیطه های بازرسی6  

 ـ مصاحبه و نقش آن در بازرسی7  

 های مصاحبهها وشیوهـ تكنیک8  

 های بازرسیها، محورها و چک لیستـ موضوع9  

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در عه و آیندهتوس هایپژوهش

توانند کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 تعیین صالحیت به امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 باشند.

 آزمون کتبی : روش ارزشیابی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، جرا: روش ا

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

 حرفه ای در بازرسی اخالق عنوان دوره آموزشی:
شناسه دوره: 

 94ـ023
 آموزش شغلی نوع دوره:

 ی اجراییهادستگاهبازرسان : کنندگانشرکتمشاغل 
 ساعت  6مدت زمان آموزش: 

  عملی:  تئوری:

 ازرسیو ب ادارینظاماخالق اسالمی در  هایارزشای و جایگاه، اصول و آشنایی بازرسان با مفهوم اخالق حرفههدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ای، رفتار و ...(ـ تعاریف و مفاهیم )اخالق، علم اخالق، اخالق حرفه1  

 ایای اخالق حرفهـ ویژگی2  

 ای در اسالمـ اخالق حرفه3  

 ای )اسالمی(ـ مالک نهایی اخالق حرفه4  

 ای )اسالمی(های نهایی اخالق حرفهـ مولفه5  

 ادارینظامای در خالق حرفهـ ضرورت و جایگاه ا6  

 ادارینظامهای اخالقی مدیران و کارمندان در ها و مسئولیتـ ارزش7  

 ای در بازرسیـ ضرورت و جایگاه اخالق حرفه8  

 ای در بازرسیـ اصول اخالق حرفه9  

 

 : شرایط مدرسین

ین دوره توسط مرکز آموزش و ا ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی  می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت امر تدریس اشتغال یابند که دارای گواهینامه

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 مرتبط استانی  نگری و واحدهایتوسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی
اصول و مبانی نظری ارتقاء سالمت اداری و  عنوان دوره آموزشی:

 مبارزه با فساد

شناسه دوره: 

 94ـ024
 آموزش شغلی نوع دوره:

  عملی:  ساعت تئوری: 8مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهبازرسان : کنندگانشرکتمشاغل 

 ی اجرایی نسبت به مفاهیم، عوامل و منشاء فساد و تخلفات اداریهادستگاهقاء سطح دانش بازرسان ارتهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ تعاریف و مفاهیم )فساد، شوه، فساد اداری، تخلفات اداری(1  

 ـ اهمیت و ضرورت مبارزه با فساد2  

 بندی فساد اداریـ تقسیم3  

 ـ منشأ فساد اداری4  

 ـ عوامل مؤثر در بروز فساد اداری 5  

 ـ آثار و پیامدهای فساد اداری6  

 ـ عواملپیشگیری از فساد اداری7  

 ـ رشوه درقرآن و احادیث8  

 ـ مصادیق فساد و تخلفات اداری9  

 ـ عوامل پیشگیری از تخلفات اداری10  

 های تخلفات و فساد اداریـ گلوگاه11  

 مت اداریـ عوامل مؤثر در ارتقاء سال12  

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت ابند که دارای گواهینامهامر تدریس اشتغال ی

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث ـ : روش ارزشیابی

 آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر  عنوان دوره آموزشی:

 ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد

شناسه دوره: 

 94ـ025
 آموزش شغلی دوره: نوع

  عملی:     •ساعت تئوری 10مدت زمان آموزش:  ی اجراییهادستگاهبازرسان : کنندگانشرکتمشاغل 

 ی اجرایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فسادهادستگاهآشنایی بازرسان هدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 نین انضباطی کارمندان دولتـ پیشینه قوا1  

 ـ قانون رسیدگی به تخلفات اداری2  

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ آیین نامه اجرایی3  

 ـ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری4  

 ـ مفاد مرتبط باتخلفات اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری5  

 ـ آیین نامه پیشگیری و مقابله نظامند و پایدار بامفاسد اقتصادی در قوه مجریه6  

 ـ شرح وظایف و ترکیب کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم7  

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 91ماده  ـ آیین نامه اجرایی8  

 ری مرتبطـ سایر قوانین و مقررات جا9  

 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در سازمان توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهمدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت ابند که دارای گواهینامهتدریس اشتغال ی

حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی

 ـ آزمون کتبی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

 نگری و واحدهای مرتبط استانی توسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

پاسخگویی و مسئولیت پذیری در  عنوان دوره آموزشی:

 مدیریت

شناسه دوره: 

 94ـ026
 آموزش مدیران نوع دوره:

  عملی:•ساعت تئوری: 4مدت زمان آموزش:  ایمدیران حرفه: دگانکننشرکتمشاغل 

 ادارینظامتر مدیران نسبت به اهمیت، ضرورت و جایگاه پاسخگویی در ارتقاء بینش و بصیرت عمیقهدف کلی دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل  

 ـ مفاهیم پاسخگویی و مسئولیت پذیری1  

 ادارینظامـ اهمیت و ضرورت پاسخگویی در 2  

 ـ جایگاه و نقش مسئولیت پذیری و پاسخگویی در اسالم3  

 ـ نظریات دانشمندان علم مدیریت نسبت به پاسخگویی4  

 ـ انواع پاسخگویی در بخش دولتی5  

 ، تكریم ارباب رجوع و حكمرانی خوبادارینظامـ تحول 6  

، ادارینظامی کلی هاسیاست،  )قانون مدیریت خدمات کشوری ادارینظامـ مبانی و الزامات قانونی پاسخگویی و مسئولیت پذیری در 7  

 قانون برنامه پنجم و سایر قوانین مرتبط(

 ادارینظامـ راهكارهای بهبود پاسخگویی در 8  

 سخنرانی ـ کارگاهیروش ارائه محتوی: 

 : شرایط مدرسین

این دوره توسط مرکز آموزش و  ای مدرسینحرفه صالحیت

نگری با همكاری واحد مربوطه در سازمان توسعه و آینده هایپژوهش

توانند به امر تدریس کشور تعیین و افرادی که می ریزیبرنامهمدیریت و 

 باشند. تعیین صالحیت اشتغال یابند که دارای گواهینامه

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث : روش ارزشیابی

حضوری ـ در صورت وجود شرایط و بستر الزم، روش اجرا: 

 اجرای دوره به شیوه غیرحضوری بالمانع است.

توسعه و آینده  هایپژوهشتأیید مرکز آموزش و  منابع این دوره با پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور ومنابع و محتوی آموزشی: 

 نگری معرفی خواهد شد. 

 نگری و واحدهای مرتبط استانیتوسعه و آینده هایپژوهشی اجرایی ـ مرکز آموزش و هادستگاهواحد آموزش مجریان دوره: 
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 (1مقاومتی ) اقتصاد

 نوع دوره

 بدوتصدی شغل یتوجیه
 عمومی

* 
 مدیریتی شغلی

  اهداف کلی آموزش :
 تحقق الزامات و اجرایی تأمالت نظری، هایجنبه پیرامون کارشناسان و عملیاتی مدیران در مشترک دریافت برای مناسب فضاسازی و فراگیرنمودن

 مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندمقاومتی در سطح کالن و دستگاهی آشنا می اقتصاد هایضرورت و کلیات مفاهیم، انی،فراگیران با مب -

 شوندباالدستی آشنا می اسناد سایر و ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند مقاومتی، اقتصاد فراگیران با رابطه -

     0عملی :   12نظری :      12مدت آموزش به ساعت : جمع     

        
 ع آموزش :            الزامی                   اختیاری    نو

 سرفصل های آموزش : 

 مقاومتی اقتصاد هایضرورت و کلیات مفاهیم، مبانی، -1

 مقاومتی اقتصاد هایمؤلفه و ساختار تبیین -2

 موجود وضعیت تبیین و ایران اقتصاد تحلیل -3

 (کالن)قاومتیم اقتصاد تحقق راهبردهای و الزامات تبیین -4

 باالدستی اسناد سایر و ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند مقاومتی، اقتصاد رابطه تبیین -5

 (دستگاهی)مقاومتی اقتصاد دستگاهی راهكارهای و الزامات تبیین -6

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه کنندگان : مدیران عملیاتی و کارشناسان مشاغل شرکت

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ای مدرسین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخصصی: -

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ندهدوره توس عه و آی ـــ نگری و های توس

شم واحدهای مرتبط سیون چ ستانی با هماهنگی کمی و امور نخبگان  اندازا

توانند به امر تدریس مجمع تشـــخیص مصـــلحت نظام تعیین و افرادی می

 اشتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

هی                   عملی                سایر : کتبی                     شفا    

.................. 

 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 کالس درس          کارگاه آموزشی            سمینار           سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 سایر :   مكاتبه ای                   ا لكترونیكی                               

 

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

  (2) مقاومتی اقتصاد

 نوع دوره

 بدوتصدی شغل توجیهی
 عمومی

 
 غلیش

 مدیریتی

* 

  اهداف کلی آموزش :
ای های مختلف و ایجاد همسویی و اتفاق نظر بین مدیران حرفههای اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از قرائتمؤلفه براساستسری گفتمان و ادبیات واحد 

 هاپایه، میانی و عالی در جهت تحقق این سیاست

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندمقاومتی و تأثیر آن بر قدرت ملی آشنا می اقتصاد هایضرورت و کلیات مفاهیم، نی،فراگیران با مبا -

 شوندفراگیران با هر یک از بندهای اقتصاد مقاومتی بطور مفصل آشنا می -

     0عملی :       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

        

 اختیاری               نوع آموزش :            الزامی        

 سرفصل های آموزش : 

 های کلی اقتصاد مقاومتیتبیین مبانی و مفاهیم سیاست -1

 تبیین اهداف قدرت ملی در ایران و مطالعه تطبیقی آن -2

 اقتصاد مقاومتی گامی مؤثر در تحقق قدرت ملی -3

 بند اقتصاد مقاومتی 24تشریح  -4

 ق اقتصاد مقاومتیالزامات و راهبردهای تحق تبیین -5

 مطالعه تحقق اسناد توسعه در کشورهای مختلف -6

 های اقتصاد مقاومتیساختار و مؤلفه تبیین -7

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیکلیه رتبهرتبه شغلی :  ای پایه، میانی و عالیمدیران حرفهمشاغل شرکت کنندگان : 

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ای مدرسین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخصصی: -

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ندهدوره توس عه و آی ـــ نگری و های توس

شم سیون چ ستانی با هماهنگی کمی  و امور نخبگان اندازواحدهای مرتبط ا

توانند به امر تدریس مجمع تشـــخیص مصـــلحت نظام تعیین و افرادی می

 اشتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 شفاهی        عملی         سایر : ..................            کتبی           
 ه ارائه :شیو

 حضوری : ـ

 سایر:...........      سمینار        کالس درس          کارگاه آموزشی         

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                   ا لكترونیكی             سایر :  

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 آموزش :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول 

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 

 

 

 



 761 ■های آموزش مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 ( ۳) مقاومتی اقتصاد

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 
 شغلی

 مدیریتی

* 

  اهداف کلی آموزش :
 لزامات تحقق آن برای مدیران سیاسیهای کلی اقتصاد مقاومتی و راهكارها و اایجاد گفتمان واحد و تبیین سیاست

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندمقاومتی آشنا می اقتصاد هایضرورت و کلیات مفاهیم، فراگیران با مبانی، -

 شوندفراگیران با راهكارها و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی آشنا می -

   6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

     0عملی :    

        

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 های اقتصاد مقاومتیتبیین مبانی و مفاهیم و ضرورت -1

 مطالعه تطبیقی تحقق اسناد توسعه در کشورهای مختلف -2

 تشریح سهم و نقش دستگاهی اقتصاد مقاومتی)در سازمان متبوع( -3

 بررسی راهكارها و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی -4

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : مدیران سیاسی

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 تجربی : شرایط  -

صی: - ص ای صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

های توسعه و مدرسین این دوره توسط مرکز آموزش و پژوهش

نگری و واحدهای مرتبط اســـتانی با هماهنگی کمیســـیون آینده

شم صلحت نظام تعیین  اندازچ شخیص م و امور نخبگان مجمع ت

کهو افرادی می ند  یاب غال  ـــت تدریس اش به امر  ند  دارای  توان

 گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 سایر : ..................  کتبی           شفاهی         عملی         
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس          کارگاه آموزشی            سمینار           

 ایر:...........س

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                   ا لكترونیكی                   سایر :  

 

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 762

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  وره آموزشی :عنوان د

 (1) ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند

 نوع دوره

 بدوتصدی شغل توجیهی
 عمومی

* 
 شغلی

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 ساله جمهوری اسالمی ایران 20انداز گیران( در جهت عملیاتی نمودن اهداف سند چشمسازان و تصمیمایجاد زمینه مشارکت نخبگان)تصمیم

 :زشی رفتاری/عملكردیاهداف آمو

 شوندساله جمهوری اسالمی ایران آشنا می 20انداز سند چشم الزامات تحقق و کلیات مفاهیم، فراگیران با مبانی، -

 شوندساله جمهوری اسالمی ایران آشنا می 20انداز فراگیران با فرآیند تدوین و ابعاد سند چشم -

     0عملی :   12نظری :      12مدت آموزش به ساعت : جمع     

        

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 ریزی و توسعهمبانی برنامه -1

 اصول تغییر و پارادایم -2

 اندازمبانی علمی چشم -3

 مطالعه تطبیقی تحقق اسناد توسعه در ایران و جهان   -4

 اندازفی ابعاد سند چشمفرآیند تدوین و معر -5

 عنوان قلمرو نفوذ اهداف سندای آسیای جنوب غربی بهتحلیل منطقه -6

 ساله جمهوری اسالمی ایران 20انداز بررسی الزامات و راهكارهای تحقق سند چشم -7

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه کت کنندگان : مدیران عملیاتی و کارشناسانمشاغل شر

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ای مدرسین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخصصی: -

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ندهدوره توس عه و آی ـــ نگری و های توس

شمواحدهای مرت سیون چ ستانی با هماهنگی کمی و امور نخبگان  اندازبط ا

توانند به امر تدریس مجمع تشـــخیص مصـــلحت نظام تعیین و افرادی می

 اشتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

فاهی                   عملی                سایر : کتبی                     ش    

.................. 

 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 کارگاه آموزشی         سمینار    سایر:...........    کالس درس            

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                   الكترونیكی                   سایر :        

 

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 

 

 

  



 763 ■های آموزش مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

  (2) ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند

 نوع دوره

 بدوتصدی شغل توجیهی
 عمومی

 
 شغلی

 مدیریتی

* 

  اهداف کلی آموزش :
انداز و فضاسازی مناسب برای دریافت مشترک پیرامون سازی و آگاه نمودن مدیران نسبت به اهداف سند چشمگسترش و تقویت عزم ملی، فرهنگ

 ایران اسالمی جمهوری اندازچشم های نظری و تأمالت اجرایی سندجنبه

 :ردیاهداف آموزشی رفتاری/عملك

 شوندفراگیران با مفاهیم تحول آشنا می -

 شوندانداز آشنا میفراگیران با فرایند تدوین و ابعاد سند چشم -

 شوندفراگیران با قلمرو نفوذ اهداف سند آشنا می -

     0عملی :       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

        

 اختیاری                نوع آموزش :            الزامی       

 سرفصل های آموزش : 

 مفاهیم تحول -1

 )نوسازی)مدرنیزاسیون 

 توسعه 

 تغییر 

 اندازفرایند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم -2

 اندازسیستم ارزیابی و نظارت راهبردی سند چشم -3

 عنوان ای آسیای جنوب غربی بهتحلیل منطقه -4

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته سانس و باالترمقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لی

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه ای پایه، میانی و عالیمدیران حرفهمشاغل شرکت کنندگان : 

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

این  ای مدرسینصالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخصصی: -

ـــط مرکز آموزش و پژوهش ندهدوره توس عه و آی ـــ نگری و های توس

شم سیون چ ستانی با هماهنگی کمی و امور نخبگان  اندازواحدهای مرتبط ا

توانند به امر تدریس مجمع تشـــخیص مصـــلحت نظام تعیین و افرادی می

 اشتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 آموزشی :منابع و محتوای 

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 عملی                سایر : ..................      کتبی           شفاهی            
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 کالس درس          کارگاه آموزشی            سمینار     سایر:...........     

 ـ غیرحضوری :

 سایر :                  ی                   ا لكترونیكی         مكاتبه ا      

 

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 

 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 764

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 ( 3) ایران اسالمی ریجمهو اندازچشم سند

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 
 شغلی

 مدیریتی

* 

  اهداف کلی آموزش :
انداز و فضاسازی مناسب برای دریافت مشترک پیرامون سازی و آگاه نمودن مدیران نسبت به اهداف سند چشمگسترش و تقویت عزم ملی، فرهنگ

 ایران اسالمی جمهوری ندازاچشم های نظری و تأمالت اجرایی سندجنبه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با مفاهیم علمی و فلسفی توسعه آشنا می -

 شوندانداز آشنا میفراگیران با فرایند تدوین و ابعاد سند چشم -

 شوندفراگیران با الزامات و راهكارهای تحقق آشنا می -

     0عملی :      6  نظری :    6مدت آموزش به ساعت : جمع     

        

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 مفاهیم علمی و فلسفی توسعه -1

 )نوسازی)مدرنیزاسیون 

 توسعه 

 تغییر 

 اندازفرایند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم -2

 اندازبررسی سند چشم -3

 برنامه پنج ساله 

 های ساالنه)بودجه(رنامهب 

 مدل ارزیابی 

 نظارت راهبردی 

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مدیران سیاسیمشاغل شرکت کنندگان : 

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 تجربی :  شرایط -

صی: - ص سین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ ای مدر

نگری و واحدهای های توسعه و آیندهدوره توسط مرکز آموزش و پژوهش

ـــم ـــیون چش ـــتانی با هماهنگی کمیس و امور نخبگان مجمع  اندازمرتبط اس

توانند به امر تدریس اشتغال یابند تشخیص مصلحت نظام تعیین و افرادی می

 ه دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.ک

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی               شفاهی                   عملی                سایر : ..................      
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 سمینار   سایر:...........  وزشی       کالس درس          کارگاه آم        

 ـ غیرحضوری :

 سایر :             ا لكترونیكی              مكاتبه ای            

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 

 

 

 



 765 ■های آموزش مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 درس دوره آموزشی طرح

  عنوان دوره آموزشی :

 (1) اداری نظام اصالح راه نقشه

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

* 
 مدیریتی شغلی

  اهداف کلی آموزش :
 های تحول اداریاداری و برنامه نظام اصالح راه آشنایی کارشناسان نظام اداری کشور نسبت به نقشه

 :دیاهداف آموزشی رفتاری/عملكر

 شوندهای کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری آشنا میفراگیران با سیاست -

 شوندهای اصالح نظام اداری آشنا میاداری و برنامه نظام اصالح راه فراگیران با اهداف نقشه -

     0عملی :       ۴نظری :      ۴مدت آموزش به ساعت : جمع     

        

 الزامی                   اختیاری       نوع آموزش :         

 سرفصل های آموزش : 

 های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبریسیاست -1

 اداری نظام اصالح راه اهداف نقشه -2

 های اصالحی نظام اداریبرنامه -3

 مهندسی نقش و ساختار دولت 

 توسعه دولت الكترونیک و هوشمندسازی اداری 

 ر فضای رقابتیخدمات عمومی د 

 مدیریت سرمایه انسانی 

 های مدیریتیآوریفن 

 توسعه فرهنگ سازمانی 

 صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 نظارت و ارزیابی 

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : مدیران عملیاتی و کارشناسان

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص سین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ ای مدر

نگری و واحدهای های توسعه و آیندهدوره توسط مرکز آموزش و پژوهش

ـــم ـــیون چش ـــتانی با هماهنگی کمیس و امور نخبگان مجمع  اندازمرتبط اس

توانند به امر تدریس اشــتغال تشــخیص مصــلحت نظام تعیین و افرادی می

 یابند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 : ..................کتبی                 شفاهی                   عملی         سایر       
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 سایر:...........  کالس درس          کارگاه آموزشی            سمینار         

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                   ا لكترونیكی                   سایر :         

 

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 

 ام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :ن

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 ( ۳) اداری نظام اصالح راه نقشه

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 
 شغلی

 مدیریتی

* 

  اهداف کلی آموزش :
سازی انجام اصالحات عمیق در نظام منظور درک مشترک مدیران سیاسی برای زمینههای تحول اداری بهح نظام اداری و برنامهتبیین نقشه راه اصال

 اداری کشور

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندهای کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری آشنا میفراگیران با سیاست -

 شوندهای اصالح نظام اداری آشنا میاداری و برنامه نظام اصالح راه تحقق نقشهفراگیران با اهداف و راهكارهای  -

 شوندفراگیران با برنامه جامع اصالح نظام اداری آشنا می  -

     0عملی :       ۴نظری :      ۴مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبریسیاست -1

 اداری نظام اصالح راه اهداف نقشه -2

 های نظام اداریها و چالشفرصت -3

 های اصالح نظام اداریبرنامه -4

 مهندسی نقش و ساختار دولت 

 توسعه دولت الكترونیک و هوشمندسازی اداری 

  رقابتیخدمات عمومی در فضای 

 مدیریت سرمایه انسانی 

 های مدیریتیآوریفن 

 توسعه فرهنگ سازمانی 

 صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 نظارت و ارزیابی 

 اداری نظام اصالح راه راهكارهای تحقق نقشه -5

 برنامه جامع اصالح نظام اداری -6

 اداری نظام اصالح راه ساختار و مكانیزم راهبری نقشه -7

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته لی شرکت کنندگان : لیسانس و باالترمقطع تحصی

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : مدیران سیاسی

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص این ای مدرســین صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

نگری و واحدهای های توســعه و آیندهدوره توســط مرکز آموزش و پژوهش

و امور نخبگان مجمع تشخیص  اندازمرتبط استانی با هماهنگی کمیسیون چشم

صلحت نظام تعیین و افرادی می شتغال یابند که دارای م توانند به امر تدریس ا

 گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 موزشی :منابع و محتوای آ

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی             شفاهی            عملی       سایر : ..................      
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

سمینار                        کارگاه آموزشی          کالس درس           

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 سایر :       ا لكترونیكی                  مكاتبه ای            

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 

 

  



 767 ■های آموزش مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 احادیث و قرآن بر تكیه با اسالمی تربیت

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

* 
 شغلی

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 های تربیت از نگاه قرآن و احادیثآشنایی کارکنان با اصول و شیوه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با مفهوم، اصول و اهداف تربیت اسالمی آشنا می -

 شوندت دینی آشنا میهای تربیفراگیران با شیوه -

 شوندهای اسالمی آشنا میفراگیران با الگوهای موفقیت در آموزه  -

     0عملی :       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 مفهوم شناسی تربیت اسالمی -1

 اصول تربیت از منظر اسالم -2

 اهداف عالیه تربیت از سیره عملی معصومین)ع( -3

 آلهای تربیت دینی و نقش آن در ایجاد جامعه دینی ایدهو شیوه هاروش -4

 نقش اصیل عقل و والیت و اطاعت در تربیت دینی -5

های اسالمی با نگاهی به سیره الگوهای موفقیت در آموزه -6

 معصومین)ع(

 ها در تربیت اسالمیتوجه به ارزش -7

 های تربیت اسالمیهنجارهای معنوی در  شیوه -8

نشاط، شادابی، مهرورزی، محبت و ارتباط با همسر و فرزندان در  -9

 تربیت اسالمی

 ها و الزامات( در سایه تربیت اسالمیآرامش روان )بایسته -10

 هاته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشتهرش مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : کلیه مشاغل

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای مدرســین این صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

نگری با همكاری وســعه و آیندههای تدوره توســط مرکز آموزش و پژوهش

سالمی تعیین و افرادی می شتغال یابند سازمان تبلیغات ا توانند به امر تدریس ا

 که دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 : .................. سایر    عملی     شفاهی                کتبی             
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس           کارگاه آموزشی            سمینار                   

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 سایر :    مكاتبه ای                       ا لكترونیكی              

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 

 

 

 

 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 768

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 (خودمراقبتی زیج) سالمت سفیران راهنمای

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

* 
 شغلی

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 های سالمت و اصول خودمراقبتیدانش و اطالعات کارمندان نسبت به شاخصافزایش سطح 

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با مفهوم سالمت جسمی و روانی آشنا می -

 شوندها آشنا میهای برخی از بیماریفراگیران با نشانه -

 شوندآشنا میفراگیران با نحوه استفاده از  خدمات بهداشتی به نحوه مطلوب   -

     0عملی :       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

برنامه عملیاتی برای ارتقاء  -نامه سنجش سالمتپرسش -مفهوم سالمت -1

 سالمت

برنامه عملیاتی برای  - -تماد به نفس در استرسآزمون سالمت روان و اع -2

 ارتقاء سالمت روان

 برنامه عملیاتی برای حل مشكل اعصاب و روان -تشخیص افسردگی -3

 تر شدنآمادگی برای فعال -4

 رژیم غذایی سالم -5

 آمادگی برای کاهش وزن -6

 توانمندی در روابط عاطفی -7

 سالمت جنسی -8

 های سرطانشناخت نشانه -9

 هاهای مقاربتی و عفونتهای بیماریشناخت نشانه -10

 تست تشخیص اعتیاد -11

 حفظ و ارتقاء ایمنی در خانه -12

 استفاده از خدمات بهداشتی به نحوه مطلوب  -13

 های پزشكی چرا و چگونه؟آزماش -14

 سالمندی -15

 هادگان : کلیه رشتهرشته تحصیلی شرکت کنن مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : کلیه مشاغل

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای مدرســین این صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

با همكاری نگری های توســعه و آیندهدوره توســط مرکز آموزش و پژوهش

ــت، درمان و  ــت جمهوری و وزارت بهداش معاونت امور زنان و خانواده ریاس

ـــكی تعیین و افرادی می ـــتغال یابند که آموزش پزش توانند به امر تدریس اش

 دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 عملی            سایر : ..................   شفاهی                 کتبی            
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کارگاه آموزشی            سمینار                 کالس درس                   

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 سایر :           مكاتبه ای                    ا لكترونیكی                  

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 

 

 



 769 ■های آموزش مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی
 

  عنوان دوره آموزشی :

 (ورزش طریق از سالمت ارتقاء) اندام تناسب

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

* 
 شغلی

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 ترطور مؤثرتر و با کیفیتافزایش سطح دانش و اطالعات کارمندان نسبت به ورزش و آمادگی جسمانی و نقش آن در سالمتی و انجام کار به

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با مزایای فعالیت فیزیكی آشنا می -

 شوندهای ورزشی و انتخاب تجهیزات و امكانات ورزشی آشنا میبرای انجام فعالیت نحوه تدوین برنامه فراگیران با -

 شوندها آشنا میهای ورزشی و نحوه پیشگیری از آنفراگیران با آسیب  -

     0عملی:       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 اختیاری                   نوع آموزش :         الزامی    

 سرفصل های آموزش : 

 فعالیت فیزیكی برای بهبود سالمت، تناسب و عملكرد -1

 مزایای فعالیت فیزیكی -2

 های تناسب هوازیبرنامه -3

 هاقدرت و استقامت ماهیچه -4

 ی ایجاد فشار و مقاومتهاروش -5

 بهبود انعطاف -6

 ای برای ورزشتدوین برنامه -7

 تخاب تجهیزات و امكانات ورزشیان -8

 تغذیه و ورزش -9

 های ورزشیآسیب-10

 ورزش در آب و هوای گرم و سرد -11

 پیشگیری از گرفتگی عضالت -12

 

ابالغ  08/07/1386مورخ  90367/1803توضیح: این دوره آموزشی جایگزین دوره آموزشی تربیت بدنی و آمادگی جسمانی که طی بخشنامه شماره 

 گردد.، میاست شده

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : کلیه مشاغل

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص سین این حیت حرفهصال ویژگی های مهارتی و تخ ای مدر

سط مرکز آموزش و پژوهش سعه و آیندهدوره تو نگری با همكاری های تو

شت، درمان و  ست جمهوری و وزارت بهدا معاونت امور زنان و خانواده ریا

توانند به امر تدریس اشـــتغال یابند که آموزش پزشـــكی تعیین و افرادی می

 دارای گواهینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 عملی            سایر : ..................           شفاهی    کتبی               
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس            کارگاه آموزشی            سمینار                   

 سایر:...........

 حضوری :ـ غیر

 سایر :        مكاتبه ای                 ا لكترونیكی               

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 

 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 770

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 جمعیت افزایش فرهنگ و سیشناجمعیت

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

* 
 شغلی

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 سازی در جهت تشكیل خانواده، کاهش آمار طالق و افزایش جمعیتفرهنگ

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با عوامل کاهش جمعیت و ضرورت افزایش جمعیت آشنا می -

 شوندیران با راهبرد اسالم در جهت افزایش جمعیت و الگوی رفتاری اهل بیت )علیهم السالم( در جهت تشكیل خانواده آشنا میفراگ -

 شوندفرزندی آشنا می های تکفراگیران با آسیب  -

     0عملی :       6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 اختیاری                       نوع آموزش :            الزامی

 سرفصل های آموزش : 

 اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع جمعیت -1

 لزوم افزایش جمعیت در بیانات مقام معظم رهبری -2

 راهكارهای غرب در جهت کاهش جمعیت -3

 پنجره جمعیتی ایران در حال حاضر -4

 عوامل کاهش شدید جمعیت در ایران -5

 های کاهش جمعیتآثار و پیامد -6

 راهبرد اسالم در جهت افزایش جمعیت -7

 الگوی رفتاری اهل بیت )علیهم السالم( در جهت تشكیل خانواده -8

 آثار و فواید فرزندآوری از نظر علمی -9

 افزایش تعداد فرزندان -10

 اهرشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : کلیه مشاغل

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ــی: - ــص هارتی و تخص های م مه تعیین   ویژگی  نا دارا بودن گواهی

 صالحیت تدریس

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی            شفاهی              عملی            سایر : ..................        
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

 سمینار     سایر:...........        کالس درس            کارگاه آموزشی      

 ـ غیرحضوری :

 ایر : س      ا لكترونیكی       مكاتبه ای                     

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 

 

 

 

 

 

 

 



 771 ■های آموزش مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 انسانی منابع توسعه و آموزش فرآیند

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 لیشغ

* 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارمندانارتقاء سطح دانش کارشناسان آموزش نسبت به برنامه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با فرآیند و مراحل آموزش ضمن خدمت آشنا می -

    عملی :   16نظری :      16مدت آموزش به ساعت : جمع     

0     

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 فرآیند آموزش ضمن خدمت -1

 سیاستگذاری آموزشی -2

 ها(و تكنیک هاروشنیازسنجی آموزشی) -3

 (هاروشطراحی آموزشی)اصول و  -4

 بل از اجرا، ضمن اجرا و پس از اجرا(های قاجرای برنامه آموزشی)اقدامات و فعالیت -5

 (هاروشها و های آموزشی)مدلارزشیابی و بررسی اثربخشی برنامه -6

 نیاز: دوره آموزشی مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانیپیش

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه اجرایییهادستگاهکارشناسان آموزش نندگان :مشاغل شرکت ک

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص سین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ ای مدر

سط مرکز آموزش و پژوهش سعه و آیندهدوره تو نگری با همكاری های تو

ـــازمان مدیریت و برنامهو ـــور تعیین و افرادی احد مربوطه در س ریزی کش

توانند به امر تدریس اشــتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین صــالحیت می

 تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 یر : ..................کتبی            شفاهی             عملی            سا      
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس              کارگاه آموزشی            سمینار                 

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای              ا لكترونیكی             سایر :          

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 جمعیت افزایش فرهنگ و شناسیجمعیت

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

* 
 شغلی

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 تشكیل خانواده، کاهش آمار طالق و افزایش جمعیت سازی در جهتفرهنگ

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با عوامل کاهش جمعیت و ضرورت افزایش جمعیت آشنا می -

فراگیران با راهبرد اسالم در جهت افزایش جمعیت و الگوی رفتاری اهل بیت )علیهم السالم( در جهت تشكیل خانواده  -

 شوندآشنا می

 شوندفرزندی آشنا می های تکفراگیران با آسیب  -

عملی    6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

    :0     

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع جمعیت -1

 ر بیانات مقام معظم رهبریلزوم افزایش جمعیت د -2

 راهكارهای غرب در جهت کاهش جمعیت -3

 پنجره جمعیتی ایران در حال حاضر -4

 عوامل کاهش شدید جمعیت در ایران -5

 آثار و پیامدهای کاهش جمعیت -6

 راهبرد اسالم در جهت افزایش جمعیت -7

الگوی رفتاری اهل بیت )علیهم السالم( در جهت تشكیل  -8

 خانواده

 آثار و فواید فرزندآوری از نظر علمی -9

10- 

 افزایش تعداد فرزندان -11

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه مشاغل شرکت کنندگان : کلیه مشاغل

 : شرایط مدرسان

 لی : شرایط تحصی -

 شرایط تجربی :  -

ــی: - ــص دارا بودن گواهینامه   ویژگی های مهارتی و تخص

 تعیین صالحیت تدریس

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی            شفاهی              عملی            سایر : ..................     
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

سمینار                  کارگاه آموزشی                  کالس درس       

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای            ا لكترونیكی                   سایر :        

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 اءامض

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 انسانی منابع توسعه و آموزش فرآیند

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 خدمت کارمندان ریزی اجرایی آموزش ضمنارتقاء سطح دانش کارشناسان آموزش نسبت به برنامه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با فرآیند و مراحل آموزش ضمن خدمت آشنا می -

   16نظری :      16مدت آموزش به ساعت : جمع     

     0عملی :    

 نوع آموزش :        الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 ش ضمن خدمتفرآیند آموز -1

 سیاستگذاری آموزشی -2

 ها(و تكنیک هاروشنیازسنجی آموزشی) -3

 (هاروشطراحی آموزشی)اصول و  -4

 های قبل از اجرا، ضمن اجرا و پس از اجرا(اجرای برنامه آموزشی)اقدامات و فعالیت -5

 (هاروشها و های آموزشی)مدلارزشیابی و بررسی اثربخشی برنامه -6

 وره آموزشی مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانینیاز: دپیش

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

کارشناسان آموزش مشاغل شرکت کنندگان :

 اجرایییهادستگاه

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه

 : شرایط مدرسان

 ط تحصیلی : شرای -

 شرایط تجربی :  -

ــی: - ــص ـــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخص ای ص

ــط مرکز آموزش و پژوهش ــین این دوره توس ــعه و مدرس های توس

نده یت و آی مدیر مان  طه در ســــاز حد مربو كاری وا با هم نگری 

توانند به امر تدریس اشــتغال ریزی کشــور تعیین و افرادی میبرنامه

 هینامه تعیین صالحیت تدریس باشند.یابند که دارای گوا

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 .....سایر : ............            کتبی           شفاهی              عملی        
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

     سمینار             کارگاه آموزشی        کالس درس          

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 ا لكترونیكی             سایر :      مكاتبه ای                   

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  دوره آموزشی :عنوان 

 انسانی منابع توسعه و آموزش فرآیند

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

ها و راهبردهای آموزش الكترونیكی به منظور آشنایی کارشناسان آموزش با مبانی علمی، ابعاد، مدل اهداف کلی آموزش :

 شیوه غیرحضوریهای آموزش کارمندان به مدیریت و راهبری برنامه

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با تعاریف و مفاهیم آموزش الكترونیكی کارمندان آشنا می -

 شوندهای طراحی آموزش الكترونیكی آشنا میفراگیران با اصول و مدل -

 شوندآشنا می هاسازمانفراگیران با مدیریت و راهبری آموزش الكترونیكی در  -

 الزامی                   اختیاری      نوع آموزش :            0عملی :    20نظری :    20به ساعت : جمع   مدت آموزش 

 سرفصل های آموزش : 

 تعاریف و مفاهیم -1

 تفاوت آموزش الكترونیكی با یادگیری الكترونیكی -2

های یادگیری درآموزش اصول ومبانی پداگوژی وتئوری -3

 الكترونیكی

 ها و راهبردهای آموزش الكترونیكیمدل -4

 های طراحی آموزش الكترونیكیاصول و مدل -5

 تعامل و انواع آن در آموزش الكترونیكی -6

 اصول تولید محتوای آموزش الكترونیكی-7

های محتوای یادگیری های مدیریت یادگیری و سیستمسیستم -8

 در آموزش الكترونیكی

 هاسازمانكترونیكی در مدیریت و راهبری آموزش ال -9

 انداز و آینده آموزش الكترونیكی)مزایا و معایب(چشم -10

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه اجرایییهادستگاهکارشناسان آموزش مشاغل شرکت کنندگان :

 : سانشرایط مدر

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص سین صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ ای مدر

نگری با های توســعه و آیندهاین دوره توســط مرکز آموزش و پژوهش

سازمان مدیریت و برنامه شور تعیین همكاری واحد مربوطه در  ریزی ک

به امر تدریو افرادی می ند  نامه توان ند که دارای گواهی یاب ـــتغال  س اش

 تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی            شفاهی               عملی            سایر : ..................     
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

آموزشی          سمینار           کارگاه           کالس درس      

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                   ا لكترونیكی             سایر :          

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 ب :تاریخ تصوی
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 اداری سالمت ارتقاء مقررات و قوانین با آشنایی

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

* 

 شغلی

 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 ر کاهش فساد در نظام اداریمنظواداری و مبارزه با فساد به سالمت ارتقاء مقررات ناظر بر و آشنایی کارمندان دولت با قوانین

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندفراگیران با قوانین انظباطی کارمندان دولت آشنا می -

 شوندی پیشگیری از آن آشنا میهاروشفراگیران با عوامل مؤثر در بروز تخلفات اداری و  -

     0عملی :       8نظری :      8مدت آموزش به ساعت : جمع     

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

 پیشینه قوانین انظباطی کارمندان دولت -1

 قانون مجازات اسالمی 606تا  598تحلیل مواد  -2

، عدم 13ماده  -قانون محاسبات عمومی)تصرف در وج.ه عمومی -3

، 44ماده  -های دولتیط شرکتپرداخت مالیات و سود سهام دولت توس

، 64و  63مواد  -عدم واریز مانده وجوه مصرف نشده به حساب خزانه

عدم اختصاص وجوه مربوط به خرید و تدارک مواد غذایی و کاالی 

و  ، تعهد زائد بر اعتبارات70ماده  -اساسی به خرید همان مواد و کاال

 ( 93ماده  -پرداخت غیرقانونی وجوه

های قانون نحوه استفاده از اتومبیل -(69و  32قانون تنظیم)مواد  -4

 دولتی

 های غیرضرورقانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه -5

 قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت خارجی -6

 قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی -7

 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل -8

 شدید مجازات مرتكبین ارتشاء اختالس و کالهبرداریقانون ت -9

 قانون مدیریت خدمات کشوری)مواد مرتبط( -10

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری -11

 های اداریشناخت انواع تخلفات و مجازات -12

 ی پیشگیری از آنهاروشعوامل مؤثر در بروز تخلفات اداری و  -13

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته س و باالترمقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسان

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه کلیه مشاغل مشاغل شرکت کنندگان :

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ای مدرسین این صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخصصی: -

ـــط مرکز آموزش  ندهو پژوهشدوره توس عه و آی ـــ با های توس نگری 

سازمان مدیریت و برنامه شور تعیین و همكاری واحد مربوطه در  ریزی ک

ـــتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین افرادی می توانند به امر تدریس اش

 صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 شفاهی             عملی            سایر : ..................          کتبی            
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس              کارگاه آموزشی            سمینار                 

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 سایر :            مكاتبه ای                       ا لكترونیكی              

   مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
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 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 بازرسی در نویسیگزارش

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

 های بازرسیهای صحیح نگارش و تهیه گزارشافزایش سطح دانش بازرسان نسبت به شیوه اهداف کلی آموزش :

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندنویسی در بازرسی آشنا میفراگیران با تعریف و اهداف گزارش -

 شوندنا مینویسی بازرسی آشسازی درگزارشفراگیران با اهمیت و مراحل خالصه -

 شوندنویسی بازرسی آشنا میهای گزارشفراگیران با فرمت -

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری         0عملی :       6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع  

 سرفصل های آموزش : 

 مروری بر مراحل علمی روش تحقیق -1

 وری اطالعاتآهای جمعتكنیک -2

 نویسیتعریف گزارش و گزارش -3

 نویسیاهداف گزارش -4

 هابندی گزارشطبقه -5

 مراحل چهارگانه گزارش نویسی: -6

 ریزی، تدارکات و تهیه مقدماتمرحله برنامه 

 )مرحله تنظیم و سازماندهی گزارش)ساختار گزارش 

 گذاری و اهمیت آن در نگارشمرحله نگارش، نشانه 

 نظر، اصالح و تهیه متن نهاییمرحله تجدید 

نویسی سازی درگزارشسازی)اهمیت ومراحل خالصهخالصه -7

 بازرسی(

 نویسی بازرسیهای گزارشفرمت -8

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیشغلی : کلیه رتبهرتبه  ی اجراییهادستگاهبازرسان  مشاغل شرکت کنندگان :

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

سط مرکز آموزش و پژوهش سین این دوره تو سعه مدر های تو

نگری با همكاری واحد مربوطه در ســـازمان مدیریت و و آینده

مه نا ـــور بر تدریس تعیین و افرادی میریزی کش به امر  ند  توان

ـــالحیت تدریس  ـــتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین ص اش

 باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 ......ی            سایر : ........کتبی           شفاهی       عمل       
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس            کارگاه آموزشی            سمینار                   

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای            ا لكترونیكی             سایر :           

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 



 777 ■های آموزش مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 بازرسی اصول و مبانی نظارت و 

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 های بازرسی ی اجرایی با اهداف، اصول و شیوههادستگاهآشنایی بازرسان 

 :فتاری/عملكردیاهداف آموزشی ر

 شوندفراگیران با تعاریف و اهداف نظارت و بازرسی آشنا می -

 شوندی بازرسی آشنا میهاروشفراگیران با انواع و  -

 شوندهای مصاحبه آشنا میها و شیوهفراگیران با تكنیک -

   6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع     

     0عملی :    

    

 الزامی                   اختیاری         نوع آموزش :       

 سرفصل های آموزش : 

 کلیات و تعاریف)نظارت، بازرسی و ....( -1

 اهمیت و ضرورت نظارت و بازرسی در نظام اداری -2

 اهداف نظارت و بازرسی -3

 انواع بازرسی -4

 ی بازرسیهاروش -5

 از بازرسی فرآیند قبل و بعد -6

 های بازرسیحیطه -7

 مصاحبه و نقش آن در بازرسی -8

 های مصاحبهها و شیوهتكنیک -9

 های بازرسیلیستها محورها و چکموضوع -10

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 ی شغلیهارتبه شغلی : کلیه رتبه ی اجراییهادستگاهبازرسان  مشاغل شرکت کنندگان :

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

های توسعه مدرسین این دوره توسط مرکز آموزش و پژوهش

سازمان مدیریت و و آینده نگری با همكاری واحد مربوطه در 

مه نا ـــور تعیین و افرادی میبر تدریس تریزی کش به امر  ند  وان

ـــالحیت تدریس  ـــتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین ص اش

 باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 کتبی        شفاهی         عملی     سایر : ..................     
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

رگاه آموزشی            سمینار      کالس درس           کا          

 سایر:.........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                       ا لكترونیكی             سایر :             

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 یخ تصویب :تار



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 778

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 بازرسی در ای حرفه اخالق

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 های اخالق اسالمی در نظام اداری و بازرسیای و جایگاه اصول و ارزشآشنایی بازرسان با مفهوم اخالق حرفه

 :آموزشی رفتاری/عملكردیاهداف 

 شوندای آشنا میفراگیران با تعاریف و مفاهیم اخالق حرفه -

 شوندای آشنا میهای اسالمی اخالق حرفهها و مؤلفهای و مالکهای اخالق حرفهفراگیران با ویژگی -

 شوندای در نظام اداری و بازرسی آشنا میفراگیران با اصول، ضرورت و جایگاه اخالق حرفه -

   6نظری :      6ت آموزش به ساعت : جمع     مد

     0عملی :    

    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

ای، تعاریف و مفاهیم)اخالق، علم اخالق، اخالق حرفه -1

 رفتار و ....(

 ایهای اخالق حرفهویژگی -2

 ر اسالمای داخالق حرفه -3

 ای)اسالمی(مالک نهایی اخالق حرفه -4

 ای)اسالمی(های نهایی اخالق حرفهمؤلفه -5

 ای در نظام اداریضرورت و جایگاه اخالق حرفه -6

های اخالقی مدیران و کارمندان در نظام ها و مسئولیتارزش -7

 اداری

 ای در بازرسیضرورت و جایگاه اخالق حرفه -8

 ای در بازرسیاصول اخالق حرفه -9

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه ی اجراییهادستگاهبازرسان  مشاغل شرکت کنندگان :

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی:ویژگی های مه - ص ای صــالحیت حرفه ارتی و تخ

سط مرکز آموزش و پژوهش سین این دوره تو سعه مدر های تو

نگری با همكاری واحد مربوطه در ســـازمان مدیریت و و آینده

مه نا ـــور تعیین و افرادی میبر تدریس ریزی کش به امر  ند  توان

ـــالحیت تدریس  ـــتغال یابند که دارای گواهینامه تعیین ص اش

 باشند.

 توای آموزشی :منابع و مح

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 .....سایر : ......            کتبی              شفاهی            عملی      
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کارگاه آموزشی            سمینار                    کالس درس          

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 مكاتبه ای                 ا لكترونیكی             سایر :          

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :



 779 ■های آموزش مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 فساد با مبارزه و اداری متسال ارتقاء نظری مبانی و اصول

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

* 

 مدیریتی

 

  اهداف کلی آموزش :
 ی اجرایی نسبت به مفاهیم، عوامل و منشأ فساد و تخلفات اداریهادستگاهارتقاء سطح دانش بازرسان 

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندقاء سالمت اداری آشنا میفراگیران با تعاریف و مفاهیم حوزه ارت -

 شوندفراگیران با عوامل مؤثر در بروز فساد و تخلفات اداری و آثار و پیامدهای آن آشنا می -

 شوندفراگیران با عوامل پیشگیری از فساد و تخلفات اداری و ارتقاء سالمت اداری آشنا می -

   6نظری :      6مدت آموزش به ساعت : جمع 

     0عملی :    

 نوع آموزش :            الزامی                   اختیاری    

 سرفصل های آموزش : 

تعاریف و مفاهیم)فساد، رشوه، فساد اداری و تخلفات  -1

 اداری(

 اهمیت و ضرورت مبارزه با فساد -2

 بندی فساد اداریتقسیم -3

 منشأ فساد اداری -4

 عوامل مؤثر در بروز فساد اداری-5

 پیامدهای فساد اداری آثار و -6

 عوامل پیشگیری از فساد اداری -7

 رشوه در قرآن و احادیث -8

 مصادیق فساد و تخلفات اداری -9

 عوامل پیشگیری از تخلفات اداری -10

 های تخلفات و فساد اداریگلوگاه -11

 عوامل مؤثر در ارتقاء سالمت اداری -12

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته مقطع تحصیلی شرکت کنندگان : لیسانس و باالتر

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه ی اجراییهادستگاهبازرسان  مشاغل شرکت کنندگان :

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

صی: - ص ای مدرسین صالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخ

نگری با های توســعه و آیندهموزش و پژوهشاین دوره توســط مرکز آ

سازمان مدیریت و برنامه شور تعیین همكاری واحد مربوطه در  ریزی ک

نامه و افرادی می ند که دارای گواهی ـــتغال یاب به امر تدریس اش ند  توان

 تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 شفاهی        عملی            سایر : ..................          کتبی       
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کالس درس           کارگاه آموزشی            سمینار                     

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

  مكاتبه ای             ا لكترونیكی             سایر :         

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :

 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 780

 

 
 

 طرح درس دوره آموزشی

  عنوان دوره آموزشی :

 مدیریت در پذیریمسئولیت و پاسخگویی

 نوع دوره

 توجیهی
بدوتصدی 

 شغل

 عمومی

 

 شغلی

 

 مدیریتی

* 

  اهداف کلی آموزش :
 تر مدیران نسبت به اهمیت، ضرورت و جایگاه پاسخگویی در نظام اداریارتقاء بینش و بصیرت عمیق

 :اهداف آموزشی رفتاری/عملكردی

 شوندپذیری از دیدگاه اسالم و دانشمندان علم مدیریت آشنا میفراگیران با مفهوم و اهمیت پاسخگویی و مسئولیت -

 شوندنظام اداری آشنا می در پذیریمسئولیت و مبانی و الزامات قانونی پاسخگوییفراگیران با  -

 شوندنظام اداری آشنا می در فراگیران با راهكارهای بهبود پاسخگویی -

   ۴نظری :      ۴مدت آموزش به ساعت : جمع     

     0عملی :    

    

 ختیاری    نوع آموزش :            الزامی                   ا

 سرفصل های آموزش : 

 پذیریمفهوم پاسخگویی و مسئولیت -1

 اهمیت و ضرورت پاسخگویی در نظام اداری -2

 اسالم در پذیریمسئولیت و جایگاه و نقش پاسخگویی -3

 نظریات دانشمندان علم مدیریت نسبت به پاسخگویی -4

 انواع پاسخگویی در بخش دولتی -5

 ریم ارباب رجوع و حكمرانی خوبتحول نظام اداری، تك -6

نظام  در پذیریمسئولیت و مبانی و الزامات قانونی پاسخگویی -7

های کلی نظام اداری)قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاست

 اداری، قانون برنامه پنجم و سایر قوانین مرتبط(

 نظام اداری در راهكارهای بهبود پاسخگویی -8

 هارشته تحصیلی شرکت کنندگان : کلیه رشته یسانس و باالترمقطع تحصیلی شرکت کنندگان : ل

ای)پایه، میانی و مدیران حرفه مشاغل شرکت کنندگان :

 ارشد(

 های شغلیرتبه شغلی : کلیه رتبه

 : شرایط مدرسان

 شرایط تحصیلی :  -

 شرایط تجربی :  -

ــی: - ــص ای صــالحیت حرفه ویژگی های مهارتی و تخص

س سط مرکز آموزش و پژوهشمدر سعه و ین این دوره تو های تو

ـــور تعیین و آینده ـــی کل کش ـــازمان بازرس نگری با همكاری س

ــتغال یابند که دارای گواهینامه افرادی می توانند به امر تدریس اش

 تعیین صالحیت تدریس باشند.

 منابع و محتوای آموزشی :

 

 شیوه های ارزشیابی آموزش :

 شفاهی         عملی         سایر : ..................         کتبی          
 شیوه ارائه :

 حضوری : ـ

کارگاه آموزشی            سمینار                   کالس درس             

 سایر:...........

 ـ غیرحضوری :

 ا لكترونیكی             سایر :  مكاتبه ای                       

 مجریان آموزش :

 

 زمان اجرای دوره :

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول آموزش :

 امضاء

 تاریخ

 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :



 781 ■های آموزش مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 جمهوری اسالمی اریان 
 رییس جمهور

 اداری عالیشورای نامهتصویب
 

 بسمه تعالی

 هاغیردولتی و استانداری ، نهادهای عمومیهاشرکتها، مؤسسات، تمامی وزارتخانه
 

بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت  31/04/1393اداری در یكصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ  عالیشورای

ابالغی مقام معظم رهبری  ادارینظامی کلی هاسیاست 4و سرمایه انسانی رییس جمهور و در راستای اجرای بند 

و به استناد « گرایی و شایسته ساالری مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقاء مدیرانانشد»العالی( مبنی بر )مدظله

 7قانون یاد شده و نیز تكلیف مقرر در بند  56و در اجرای ماده  قانون مدیریت خدمات کشوری 115ماده  11بند 

رییس  20/01/1393مورخ  560/93/206، ابالغیه شماره اداریامنظبرنامه مدیریت سرمایه انسانی نقشه راه اصالح 

را تصویب نمود که به شرح سند پیوست « ی اجراییهادستگاهآینده  برنامه آموزش و تربیت مدیران»جمهور، 

 گردد.اداری( برای اجرا ابالغ می عالیشورای)ممهور به مهر دبیرخانه 

مهاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور بر اجرای این مصوبه نظارت نموده و گزارش  ضروری است،

 اداری ارایه نماید. عالیشورایعملكرد آن را، ساالنه به 
 

 حسن روحانی                                                                                                                                 

 اداری عالیشورایرییس جمهور و رییس 

 

 
دفتر  -دفتر ریاست محترم قوً قضاییه -دفتر ریاست محترم مجلس شورای اسالمی -دفتر ریاست جمهوری -رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

کمیسیون اموراجتماعی مجلس شورای  -دفتر ریاست دیوان عدالت اداری -ردفتر بازرسی رییس جمهو -دفتر هیأت دولت -معاون اول رییس جمهور

دفتر  -روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران -اداره کل قوانین و مقررات کشوری ریاست جمهوری -اداره کل حقوقی ریاست جمهوری -اسالمی

 سازمان بازرسی کل کشور -محاسبات کشوردیوان  -فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران -های ویژه رییس جمهورهماهنگی

  

  11851/93/206شماره:  
05/09/1393 اتریخ:  

پنج صفحه پیوست:  
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 جمهوری اسالمی اریان 
 رییس جمهور

 اداری عالیشورای نامهتصویب

 

 «ی اجراییهادستگاهآینده  برنامه آموزش و تربیت مدیران»
 تعاریف و اختصارات:

 ح زیر است:تعاریف و اختصارات بكار رفته در این مصوبه به شر -1ماده 

نامیده « معاونت»معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور که در این مصوبه به اختصار  معاونت:

 شود.می

 شود.نامیده می« مرکز»: مرکز آموزش مدیریت دولتی که در این مصوبه به اختصار مرکز

ای موردنیاز منظور پرورش و توسعه مدیران حرفه مدیریت به های عمومی: فرایند توسعه شایستگیبرنامه

 ی اجرایی است.هادستگاه

شود که به یک های تعیین شده از سوی معاونت اطالق میها و نگرشای از دانش، مهارت: به مجموعهشایستگی

قاء به سطوح باالتر، به طئر را پس از احراز پست مدیریت و یا ارت دهد تا بتواند وظایف مدیریتیفرد امكان می

 موفقیت آمیز انجام دهد.

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

 دهد.ر، نشان میو یا ارتقاء به سطوح باالت مدیریتی هایپستدانشی، مهارتی و نگرشی آنان را برای آمادگی پذیرش 

شده )دولتی و غیر دولتی( توسط معاونت هستند که طی فرایندی رسمی و  : مراکز تایید صالحیتکانون ارزیابی

های کارمندان و تعیین میزان توان ها و ابزارهای مورد تأیید معاونت نسبت به ارزیابی شایستگیبر مبنای شاخص

 نمایند.اقدام می مدیریتی هایپستاز بالقوه آنان برای احر

          ها، ها، ورزشگاهی اجرایی نظیر مدارس، بیمارستانهادستگاهآن دسته از واحدهای سازمانی  واحد عملیاتی:

هایی ای و مراکز نگهداری معلولین هستند که تولید، تأمین و ارائه خدمات اصلی و نها، مراکز فنی و حرفهموزه

 دستگاه را به عهده دارند.

گیرند، ی اجرایی که در زمره تعریف واحد عملیاتی قرار نمیهادستگاهبه آن دسته از واحدهای  واحد ستادی:

 شود.اطالق می

مدیریت سیاسی مندرج در  هایپستی اجرایی به استثناء هادستگاه مدیریتی هایپست: تمامی ایمدیریت حرفه

 .قانون مدیریت خدمات کشوری 71اده م

 اهداف برنامه:

 اهداف برنامه به شرح زیر است: -2ماده 

 الف( هدف اصلی:

 ارتقاء شایستگی مدیران کشور
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 ب( اهداف فرعی:

ق اسالمی در ای گرایی مبتنی بر اخال، شایسته ساالری و حرفهگراییدانشایجاد بستر مناسب برای تحقق اصل  -

 نصب و ارتقاء مدیران

های کارمندان مستعد ها و شایستگیها، قابلیتفراهم نمودن سازو کارهای مناسب برای شناسایی و توسعه ظرفیت -

 ایمدیریت حرفه هایپستاحراز 

انتصاب به افزایش انگیزه کارشناسان و کارمندان توانمند از طریق ایجاد فضای رقابتی و عادالنه در انتخاب و  -

 ایمدیریت حرفه هایپست

 شرایط ورود و انتخاب داوطلبان:

 توانند داوطلب شرکت در برنامه باشند:ی اجرایی با احراز شرایط ذیل میهادستگاهکارمندان  -۳ماده 

 کارشناسی هایپستای و مدیریت حرفه هایپستتصدی  -

سال  7لی دکتری و فوق لیسانس و سال تجربه مرتبط برای دارندگان مدرک تحصی 3داشتن حداقل  -

 تجربه مرتبط برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس

  سال سن 45داشتن حداکثر  -

های مختلف متناسب با وظایف دستگاه، در : دارندگان مدارک فوق لیسانس و دکتری مدیریت با گرایشتبصره

 باشند.اولویت می

 فرایند اجرا:

 ی اجراییهادستگاهادی الف( فرایند اجرا برای کارمندان ست

های ارزیابی برای اجرای این برنامه و همچنین مراکز آموزشی و کانون و تأیید صالحیت ریزیبرنامه -۴ماده 

 نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت است.

، حساسیت، پیچیدگی و تنوع هادستگاه مدیریتی هایپستهایی مانند تعداد شاخص براساسمعاونت  -5ماده 

 های ارزیابی تایید صالحیترا متناسب با ظرفیت اجرایی مراکز آموزشی و کانون هادستگاهشغلی، سهمیه هریک از 

 نماید.شده برای شرکت در برنامه، معین و اعالم می

ها و متناسب با عملكرد فرد و در نظرگرفتن ویژگی 3ماده  ی اجرایی موظفند با رعایت شرایطهادستگاه -6ماده 

داوطلبان، نسبت به انتخاب و معرفی سه برابر ظرفیت )سهمیه تخصیص داده شده به  های بالقوه مدیریتیو قابلیت

 دستگاه( کارمندان ستادی واجد شرایط خود به معاونت اقدام نمایند.

-ی اجرایی، نسبت به ارزیابی شایستگیهادستگاهپس از اعالم اسامی افراد از سوی  معاونت موظف است -7ماده 

( و تهیه نیمرخ شایستگی افراد 6های داوطلبان برای انتخاب افراد به میزان سهمیه تخصیص داده شده )موضوع ماده 

شده، اقدام  تایید صالحیتهای ارزیابی منتخب )از حیث شایستگی( مبتنی بر ضوابط ابالغی معاونت از طریق کانون

 نماید.

معاونت نسبت به معرفی افراد منتخب به همراه نیمرخ شایستگی آنها متناسب با ظرفیت مراکز آموزش  -8ماده 

 های آموزشی توسط اینگونه مراکز اقدام خواهد نمود.شده و برای اجرای برنامه تایید صالحیت
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ها و ابزارهای شایستگی براساسهای افراد شرکت کننده در برنامه پس از پایان برنامه، مجدداً شایستگی -9اده م

گیرد و برای کسانی که شده مورد سنجش قرار می سنجش مورد تأیید معاونت، توسط مراکز تایید صالحیت

ای )با ذکر سطح آن( از های حرفهشایستگی احراز سمت مدیریت نمایند، گواهینامهحدنصاب الزم را کسب می

 شود.دارندگان گواهینامه شایستگی مدیران نگهداری می گردد ئ در بانک اطالعاتسوی معاونت صادر می

 ی اجراییهادستگاهب( فرایند اجرا برای کارمندان واحدهای عملیاتی 

ابالغی و کمبودهای آموزشی تعیین شده در  های آموزشیدوره هایسرفصلاجرای برنامه مبتنی بر  -10ماده 

ی اجرایی به عهده واحد مسئول آموزش هادستگاهنیمرخ شایستگی داوطلبان، برای کارکنان واحدهای عملیاتی 

 باشد.دستگاه می

ها و های ملی و استانی )دولتی و غیردولتی( برای ارزیابی شایستگیظرفیتتواند از : دستگاه اجرایی میتبصره

 اجرای برنامه استفاده نماید.

باشند و همچنین ی اجرایی که با تأیید معاونت، مجاز به ارزیابی شایستگی داوطلبان خود میهادستگاه -12ماده 

ها و ابزارهای سنجش مورد تأیید معاونت، نیمرخ های ارزیابی منتخب از سوی آنها باید بر مبنای شایستگیکانون

 ها( را برای ورود به برنامه معرفی نمایند.)از حیث شایستگی شایستگی افراد را تعیین و واجدین صالحیت

های ارزیابی ی اجرایی به کانونهادستگاهانتخاب و معرفی کارمندان واجد شرایط واحدهای عملیاتی  -1۳ماده 

 انجام خواهد شد. ربطذیساً توسط دستگاه رأ

ها و ابزارهای شایستگی براساسهای افراد شرکت کننده در برنامه پس از پایان برنامه، مجدداً شایستگی -1۴ماده 

شود و برای کسانی های ارزیابی منتخب ارزیابی میسنجش مورد تأیید معاونت، توسط دستگاه اجرایی یا کانون

شایستگی احراز سمت مدیریت در واحدهای عملیاتی از سوی  نمایند، گواهینامهرا کسب میکه حدنصاب الزم 

 گردد.دستگاه اجرایی صادر می

شایستگی احراز سمت مدیریت در واحدهای عملیاتی  ی اجرایی موظفند تصویری از گواهینامههادستگاه: تبصره

 دارندگان گواهینامه شایستگی مدیران به معاونت ارسال نمایند. در بانک اطالعات صادره را برای ثبت

 فرایند بكارگیری:

در انتخاب، انتصاب و ارتقاء مدیران از افرادی استفاده  1395ی اجرایی موظفند از ابتدای سال هادستگاه -15ماده 

باشند. تا قبل از تاریخ مذکور نیز دارندگان  های مدیریتیاحراز سمت شایستگی عمومی نمایند که دارای گواهینامه

 گواهینامه شایستگی احراز سمت مدیریت در اولویت انتخاب، انتصاب و ارتقاء قرار خواهند داشت.

اند، برای انتصاب در سطوح منصوب شده مدیریتی ایهپست: افرادی که قبل از ابالغ این مصوبه در یكی از تبصره

 باشند.تر از آن، مشمول مفاد این ماده نمیپایین

 دارندگان گواهینامه ، بانک اطالعاتقانون مدیریت خدمات کشوری 55معاونت در اجرای ماده  -16ماده 

 دهد. ی اجرایی قرار میهادستگاهشایستگی مدیران را تشكیل و به صورت بر خط در اختیار 

 

 سایر موارد:

مراکز آموزشی مجری برنامه موظفند، برای هر دوره یكی از اساتید مجرب و یا مدیران موفق را به عنوان  -17ماده 

ر تمامی مراحل دوره آموزشی حضور فعال داشته و نسبت مشاور دوره تعیین نمایند. مشاور یادشده موظف است د
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اقدام و در پایان دوره، گزارش خود را برای  کنندگانشرکتبه تشكیل پرونده و ثبت اطالعات تخصصی و رفتاری 

 تصمیم نهایی به مسئول دوره تسلیم نماید.

رسد و مشترکاً ست که به تأیید معاونت میهایی اها، براساس تعرفهمنابع اعتباری مورد نیاز اجرای برنامه -18ماده 

درصد  15ای که حداکثر ی اجرایی مربوط و داوطلبان شرکت در برنامه تأمین خواهد شد. )به گونههادستگاهنوسط 

 هزینه برنامه از داوطلبان اخذ شود(.

ها را مربوط به این برنامه کند بخشی از اعتباراتهایی که خود اجرا میمرکز موظف است در مورد دوره :1تبصره 

 )با تشخیص معاونت( تأمین و پرداخت نماید.

          مربوط به برگزاری  نمایند، موظفند اعتباراتاستفاده می ی اجرایی که از بودجه عمومیهادستگاه :2تبصره 

بخش سایر( پیش بینی و پرداخت  -های مصوب )هزینه عمومیموردنیاز خود را از محل بودجه های آموزشیدوره

 ای خود اعتبارات الزم را پرداخت نمایند.دولتی نیز موظفند از محل بودجه هزینه یهاشرکتنمایند. 

تگاه بوده و مسئولیت ی اجرایی به عهده باالترین مقام دسهادستگاهمسئولیت حُسن اجرای این مصوبه در  -19ماده 

ی اجرایی را در رابطه هادستگاهنظارت بر اجرای آن به عهده معاونت است. معاونت باید گزارش عملكرد مرکز و 

 اداری ارائه نماید. عالیشورایبه  هادستگاهبا تكالیف مقرر در قالب ارزیابی سالیانه 
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 جمهوری اسالمی ایران

 ریاست جمهوری
 قانون اساسی 138کمیسیون موضوع اصل  امهنتصویب

 

 بسمه تعالی

 با صلوات بر محمد و آل محمد

 02/11/1387مورخ  103397/70شماره  شنهادیبنا به پ کیدولت الكترونیسیون امور اجتماعی و عضو کم رانیوز

 تیریقانون مد (54)ماده  (2)و تبصره  "ج"و به استناد بند  جمهورسیرئ یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد

 مورخ هـ38859ت/158795 شماره نامهتصویب (1)بند  "ط"جز  تیو با رعا -1386مصوب  -یخدمات کشور

 :نمودند بیتصو ریه شرح زشده را ب ادی ادهم (2تبصره )و  )ج(بند  یینامه اجرا نییآ 01/10/1386

 یخدمات کشور تیریقانون مد (5۴)ماده  (2)و تبصره  "ج"بند  یینامه اجرا نییآ

 :روندیمشروح مربوط به کار م یدر معان رینامه اصطالحات ز نییآ نیا در -1ماده 

 -1386مصوب  -یخدمات کشور تیریقانون مد  :قانون -الف

 قانون (5)موضوع ماده  ییاجرا یهادستگاه یی:اجرای هادستگاه -ب

 قانون (116)موضوع ماده  یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد یشورا :شورا -پ

مقامات موضوع ماده نای استثدر سطوح مختلف به  ییاجرا ییاجرا یهادستگاه رانیمد ی:احرفه رانیمد -ت

 .قانون و مشاغل همتراز آنان (71)

 قانون (56)موضوع ماده  رانیآموزش مد یسامانه اجرا :آموزش سامانه -ث

 :بالمانع است ریز طیآن در صورت حصول شرا دیو تمد باشدیسال م چهار یاحرفه تیریمدت دوره مد -2 ماده

 یدر طول دوره تصد نیانگیساالنه به طور م یابیارزش ازیکل امتدرصد هشتاد حداقل  کسب -الف

 آموزش بر سامانه یساالنه مبتن یآموزش یازهاین براساس یدر دوره تصد ازیمورد ن یآموزش یهادوره یط -ب

 یمقام مافوق و دییبالفصل و تا ریمد شنهادیپ -ج

از حاالت و  یكیبا توجه به  (2)شده در ماده  نییمدت تع یقبل از انقضا یاحرفه رانیسمت مد رییتغ -۳اده م

 :مجاز است ریز طیشرا

 :باال یتیریمد هایپستارتقاء  -الف

 یدر سطح فعل تیریپست مد یسال از تصد دوشدن حداقل  یسپر -1

 به واسطه ارتقا ریمد یلرشته شغ رییتغ عدم -2

 بر سامانه یساالنه مبتن یآموزش یازهایبراساس ن یپست فعل یدر دوره تصد ازیموردن یآموزش یهادوره یط -3

 آموزش

 تیریپست مد یطول تصد در نیانگیساالنه به طور م یابیارزش ازیدرصد کل امتکسب حداقل هشتاد و پنج  -4

 ی.فعل

 

ک 41921ت/13587شماره:    
03/01/1391اتریخ:   

 پیوست: 

 معاونت توسعه مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور
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 :سطحهم هایپستبه  انتصاب -ب

 پست و انتساب به پست هم سطح آن رییبر تغ یمبتن ریمد موافقت -1

 یفعل تیریپست مد یسال از تصد کیشدن حداقل  یسپر -2

 یاحراز مندرج در شرح شغل مربوط به پست مورد تصد طیشرا ایانتساب  طیاز شرا یكیدست دادن  از -3

 و تنزل پست ریمد عزل -ج

 ایفرد محكوم به تنزل مقام  ی،به تخلفات ادار یدگیرس یهائتیه ایو  ییمراجع قضا یقطع حكمبراساس  -1

 .شده باشد ییاجرا یهادستگاهدر  یتیریمد هایپستمحروم از انتصاب به 

 .عملكرد باشد یابیارز ازاتیرصد کل امتد 70کمتر از  ریعملكرد مد یابیارز ازیامت یسال متوال دو -2

 .نكرده باشد یبدو انتصاب را بدون عذر موجه ط یآموزش یهادوره ،طول چهار ماه پس از انتصاب درفرد  -3

 طیاز فراهم شدن شرا یناش یتصد حینبدو انتصاب و  یهاآموزشدر  ریکه عدم شرکت مد یدر صورت -تبصره

آموزش بدو  یهادوره یط یبرا زین گرید هدوره چهار ماه کیباشد حداکثر  ییاجرا یهادستگاهتوسط  یآموزش

 .شودیم دیتمد یو یانتصاب برا

 رانیسمت مد رییتغ زین ریز طیاز شرا یكیدر صورت تحقق  (3)مندرج در ماده  طیعالوه بر حاالت و شرا -۴ ماده

 :بالمانع خواهد بود یاحرفه

ت کتبی مدیر با ارایه دالیل مؤثر و تأیید دالیل از سوی مقام پیشنهاد دهنده پست و صادرکننده درخواس -الف

 حكم.

 حذف پست مدیر به دلیل تغییرات ساختاری در سازمان محل خدمت -ب

 واگذاری امور مربوط به حوزه وظایف مدیر به یكی از طرق در فصل دوم قانون -ج

ای، دالیل عزل، تنزل یا تغییر را به وی اعالم در صورت تقاضای مدیر حرفه ی اجرایی مكلفندهادستگاه -5ماده 

 نمایند.

( قانون با پیشنهاد باالترین مقام دستگاه 71مذکور در بندهای )د( و )هـ( ماده ) مدیریتی هایپستیكی از  -6ماده 

مهور در تشكیالت تفصیلی آن دستگاه به مربوط و تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس ج

 شود.عنوان پست ثابت تعیین می

 شود:ی اجرایی به شرح زیر تعیین میهادستگاهشرایط انتصاب به پست مدیریت ثابت در  -7ماده 

 فرد موردنظر کارمند رسمی دستگاه اجرایی محل انتصاب باشد. -الف

 اغل مرتبط به حوزه مربوط باشد.دارای حداقل ده سال تجربه مفید و مؤثر در مش -ب

های مدیریت یا یكی از مدارک تحصیلی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر در یكی از رشته -ج

 مرتبط برای احراز تصدی پست مورد نظر باشد.

 موارد مصوب شورا به شرایط مذکور در این ماده افزوده خواهد شد. -تبصره

 ( درصورت احراز یكی از شرایط زیر امكانپذیر خواهد بود:7ت موضوع ماده )عزل متصدی پست ثاب -8ماده 

براساس حكم مراجع قضایی و یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، فرد محكوم به تنزل مقام و یا محروم  -الف

 ی اجرایی شده باشد.هادستگاهدر  مدیریتی هایپستاز انتصاب به 
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 الی امتیاز ارزیابی عملكرد مدیر کمتر از هفتاد درصد کل امتیازات ارزیابی عملكرد باشد.سه سال متو -ب

 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 27/01/1391در تاریخ  نامهتصویباین 

 

 محمدرضا رحیمی

 معاون اول رییس جمهور

 

 
یس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر ری

و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور،  ریزیبرنامهمصلحت نظام، معاونت 

س شورای اسالمی، اداره کل قوانین و دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل قوانین مجل

و مؤسسات دولتی، نهادهای انقالب اسالمی، روزنامه رسمی جمهوری  هاسازمانها، مقررات کشور، اداره کل حقوقی، کلیه وزارتخانه

 شود.اسالمی ایران، دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابالغ می
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 می اریانجمهوری اسال 
 جمهور رییس

 
 بسمه تعالی

 ی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاهبخشنامه به تمام 

ـــوری 56در اجرای ماده  ـــماره  3و بند  قانون مدیریت خدمات کش ـــنامه ش  30/1/1390مورخ  1834/200بخش

ـــوع نظام آموز ـــامانه»نظام مذکور،  4/5کارمندان دولت( و بند  ش)موض به « و برنامه تربیت و آموزش مدیران س

 شود:شرح زیر و مجموعه پیوست ابالغ می

ــرایط عمومی1ماده  ــتورالعمل اجرایی، ش ــاس دس ــان و مدیرانی که براس ــناس ــتگی: کارش ــایس های عمومی و ، ش

( 23/3/1390مورخ  6643/206شـــماره  نامهتصـــویبای )تخصـــصـــی و نحوه انتخاب و انتصـــاب مدیران حرفه

باالتر برخوردارند قبل  هایپستای با ارتقاء به مدیریت حرفه هایپستاداری، از شرایط انتصاب به  عالیشورای

صاب، موظف به طی  سامانه قبل یهاآموزشبرنامه تربیت مدیران ) یهاآموزشاز انت صاب( مطابق  و برنامه  از انت

ــورت عدم گذراندن آموزش مدیران می ــند. در ص ــده، پیش یهاآموزشباش ــتگاهبینی ش ی اجرائی مجاز به هادس

 موردنظر نخواهند بود. مدیریتی هایپستانتصاب آنها در 

ای و نیز در ز انتصاب(، مدیرانی که در سه سطح مدیریت حرفهتربیت مدیران )قبل ا یهاآموزش: عالوه بر 2ماده 

 بینی شده در سامانهپیش یهاآموزشمدیران سیاسی منصوب شوند در طول سنوات انتصاب خود، باید  هایپست

آنها و موفقیت در  هاآموزشرا طی نمایند. گذراندن این « حین انتصـــاب یهاآموزش»آموزش مدیران در بخش 

 الزامی است.

حین انتصـــاب به ترتیب توســـط مراکز و مؤســـســـات ذیل اجرا  یهاآموزشتربیت مدیر و  یهاآموزش: 3ماده 

 شود:می

ــتانداری یهاآموزشالف:  ها با مجوز و تربیت مدیر: مرکز آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش اس

 هماهنگی مرکز آموزش مدیریت دولتی؛

ـــاب مدیران حرفه یهاآموزشب:  ـــتگاهای: مرکز آموزش مدیریت دولتی، حین انتص ی اجرایی و مراکز و هادس

 شده؛  مؤسسات آموزشی تأیید صالحیت

 حین انتصاب مدیران سیاسی: مرکز آموزش مدیریت دولتی. یهاآموزشج: 

ســتاندارد توســط مرکز آموزش مدیریت دولتی ، مواد و محتوای آنها به صــورت اهاآموزش: برنامه درســی 4ماده 

 طراحی، تدوین و ابالغ خواهد شد.

  32664/90/200شماره:  
15/12/1390اتریخ:   

صفحه 25پیوست:  
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صی مدیریتی صا شی اخت شی، برنامه آموز صره: مواد و محتوای آموز سط  تب ستگاهی( تو ستگاه)د ی اجرایی هاد

 شود.طراحی و تدوین می

ستگاه: مرکز آموزش مدیریت دولتی با همكاری 5ماده  صالحیتی اجراهاد سانحرفه یی،  ضوع این  ای مدر مو

 اختصــاصــی مدیریتی یهاآموزش)به اســتثنای  مدیران یهاآموزشتوانند کند. مدرســانی میرا تعیین می ســامانه

 صالحیت از مرکز یاد شده باشند. هینامهدستگاهی( را تدریس نمایند که دارای گوا

سامانه6ماده  شرح زیر در  سطوح به  شی مدیران به تفكیک هر یک از  ساعات آموز و برنامه تربیت و آموزش  : 

 بینی شده است:مدیران پیش

 ساعت 120  مدیران سیاسی  -6-1

 ساعت 342 ای مدیران عالی حرفه -6-2

 ساعت 422 ایمدیران میانی حرفه -6-3

 ساعت 450 ای مدیران پایه حرفه -6-4

ضرورت، به میزان  سب  ضیات خاص و ح ست چنانچه بنا به مقت شود، این  یهاآموزشبدیهی ا ضافه  برنامه فوق ا

 ی اجرایی ابالغ خواهد شد.هادستگاهامر توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی به 

ی اجرایی و دفاتر آموزش هادستگاهی مدیران که توسط هاآموزش سنجش اثربخشی : نظارت بر کیفیت و7ماده 

شـــود توســـط مرکز آموزش مدیریت دولتی انجام و نظارت کلی بر آموزش ها برگزار میو پژوهش اســـتانداری

 رییس جمهور است.مدیران برعهده معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

 

 ا... فروزنده دهكردیلطف       
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 و برنامه اجرایی سامانه

 آموزش مدیران

 فهرست مطالب

 1 ..................................................................................................... و برنامه اجرایی آموزش مدیران  سامانه

 1 ................................................................................................................................................... اهداف 

 1 ................................................................................................................. تعاریف و اختصارات  -1ماده 

 2 ............................................................................................................................... دامنه شمول  -2ماده 

 2 ............................................................................................................ ی های آموزشانواع برنامه -3ماده 

 2 ................................................................................................ ای های آموزشی مدیران حرفهالف( برنامه

 2 .................................................................................................................برنامه تربیت مدیران شامل:  -1

 2 .................... مشترک مدیران به تفكیک سطوح مدیران پایه، میانی و ارشد شامل:  های آموزشیدوره -1-1

 2 ............................................................................... مدیریت  های عمومیشایستگی یهاآموزش -1-1-1

 2 .......................................................................................................... تعالی معنوی  یهاآموزش -1-1-2

 2 ................................................... سطح مقدماتی )دستگاهی( اختصاصی مدیریتی های آموزشیدوره -1-2

 3 ....................................................................................... ای برنامه آموزش حین انتصاب مدیران حرفه -2

 3 ............................................................................................ تخصصی مدیریت  های آموزشیدوره -2-1

 3 .................................................... سطح پیشرفته )دستگاهی(  اختصاصی مدیریتی های آموزشیدوره -2-3

 3 ............................................................................................................ ب( برنامه آموزش مدیران سیاسی 

 3 .............................................................................................. سطح مدیریت عالی  های آموزشیدوره -1

 3 .................................................................................................................. تعالی معنوی  یهاآموزش -2

 4 ............................................................................................... آموزش مدیران  جدول ساختار کلی سامانه

 5 ........................................................................................ ای های آموزشی مدیران حرفهبرنامهمشخصات 

 7 .......................................................................................... های آموزشی مدیران سیاسی مشخصات برنامه

 8 .................................................................. های آموزشی مدیران ریزی و اجرای برنامهنحوه برنامه -4ماده 

 8 .................................................................................................................... های تربیت مدیر الف( برنامه

 8 ........................................................................................... های آموزشی حین انتصاب مدیران ب( برنامه

 8 .............................................................................................................. ساز و کارهای انگیزشی  -5ماده 

 9 ........................................................................... تطبیق وضعیت آموزشی مدیران فعلی  چگونگی -6ماده 

 9 .............................................................................. های آموزشی ساالنه بینی برنامهچگونگی پیش -7ماده 

 9 ................................................................................................... حداقل ساعات آموزشی ساالنه  -8ماده 

 9 ........................................................................................................  نیازهای اختصاصی مدیریتی -9ماده 
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 10 .......................................................................................................... های آموزشی مدیران عناوین برنامه

 11 ............... ای سطح پایه )تربیت مدیر( دیران حرفهمشترک ویژه م یهاآموزشفهرست عناوین  -1-1جدول 

 12 سطح مقدماتی )دستگاهی( ویژه مدیران پایه  اختصاصی مدیریتی یهاآموزشفهرست عناوین  -2-1جدول 

 13 ............................ای سطح پایه( های حین انتصاب )ویژه مدیران حرفههای دورهعناوین درس -3-1جدول 

 15 ............ ای سطح میانی )تربیت مدیر( مشترک ویژه مدیران حرفه یهاآموزشفهرست عناوین  -1-2جدول 

ســطح مقدماتی )دســتگاهی( ویژه مدیران میانی  اختصــاصــی مدیریتی یهاآموزشفهرســت عناوین  -2-2جدول 

 .............................................................................................................................................................. 16 

 17 ...................................... های حین انتصاب )ویژه مدیران سطح میانی( های دورهعناوین درس -3-2جدول 

 19 ............ ای سطح ارشد )تربیت مدیر( مشترک ویژه مدیران حرفه یهاآموزشعناوین فهرست  -1-3جدول 

ست عناوین  -2-3جدول  صی مدیریتی یهاآموزشفهر صا شد  اخت ستگاهی( ویژه مدیران ار سطح مقدماتی )د

 .............................................................................................................................................................. 20 

 21 ................................. ای سطح ارشد( های حین انتصاب )مدیران حرفههای دورهعناوین درس -3-3جدول 

 23 ................................................ های حین انتصاب )ویژه مدیران سیاسی( های دورهعناوین درس -4 جدول
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 و برنامه اجرایی آموزش مدیران سامانه

 اهداف

های آنان فنی، انسانی و ادراکی مدیران و متناسب ساختن توانائی هایمهارتالف( ارتقاء و تعالی معنوی و توسعه 

ـــرفت دانش و فن ـــیابیهای برنامهدر زمینه آوریبا پیش ـــازماندهی، نظارت، هدایت و ارزش های و نقش ریزی، س

 .مدیریتی

 های جدید.ای و کارمندان برای پذیرش مسئولیتب( آماده ساختن مدیران حرفه

 تعاریف و اختصارات -1ماده 

ساختار و آموزش مدیران: من سامانه سامانه آموزش، مجموعه اهداف،  اجرایی آموزش و تربیت  یهاروشظور از 

 شود.ای و سیاسی است که از طریق آن برنامه آموزش مدیران در سطوح مختلف طراحی و اجرا میحرفه مدیران

آموزش و اهداف  ند است که براساس سامانهمها و اقدامات آموزشی هدفبرنامه آموزش مدیران: مجموعه دوره

 شود.و راهبردهای آموزشی مدیران در دو بخش تربیت مدیر و آموزش مدیران طراحی و اجرا می

شــود که به منظور پرورش و توســعه ای اطالق میهای آموزشــی و توســعهبرنامه تربیت مدیران: به مجموعه برنامه

 شود.ای طراحی و اجرا میمدیریت حرفه هایپستتعد ارتقاء به کارشناسان و مدیران مس

شـود که در راسـتای ای اطالق میتوسـعه هایفعالیتو  هاآموزشحین انتصـاب مدیران: به مجموعه  یهاآموزش

 انسانی، ادراکی و هایمهارتافزایی و توسعه های بهبود نگرش و بصیرتای مدیران در زمینهتعالی معنوی و حرفه

ــت مدیریتی ــدی پس ــی اجرا میمدیران حرفه فنی، طراحی و در دوران تص ــیاس ــود. طی این ای و س  هاآموزشش

 ای الزامی است.و برنامه آموزش مدیران در طول دوره خدمت مدیریتی مدیران سیاسی و حرفه براساس سامانه

سازی،تعالی معنوی: ایجاد زمینه ست که از طریق افزایش  های خود سازندگی معنوی برای افراد ا شد اخالقی و  ر

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

فه عالی حر نهت جاد زمی ـــیرتای: ای هارتهای بهبود نگرش و بص عه م ـــ مدیریتیها، نقشافزایی و توس و  های 

 های الزم برای انجام وظایف مدیریتییشایستگ

 دولتی است. مرکز: منظور مرکز آموزش مدیریتی

 است. قانون مدیریت خدمات کشوری 5ی اجرایی موضوع ماده هادستگاهی اجرایی: منظور هادستگاه

 و همتراز آنان. دمات کشوریقانون مدیریت خ 71مدیران سیاسی: مقامات موضوع ماده 

های مدیریت ی اجرایی، به استثناء سمتهادستگاهو سرپرستی  مدیریتی هایپستای: تمامی عناوین مدیران حرفه

 شوند.ای تلقی میمدیران حرفهو همتراز آنان،  قانون مدیریت خدمات کشوری 71سیاسی موضوع ماده 
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سای گروهمدیران حرفه ستان، رؤ سرپر سای ادارات،  شامل رؤ سمتای پایه:  شداران و معاونین آنها و  های ها، بخ

 هم سطح مدیریتی

ؤسسات و م هاسازمانای میانی: شامل مدیران کل و معاونین، فرمانداران و معاونین، معاونین رؤسای مدیران حرفه

 سطح.هم های مدیریتیدولتی، مراکز مستقل و سمت

و مؤســســات دولتی، مراکز مســتقل و  هاســازمان، رؤســای هاشــرکتای ارشــد: شــامل مدیران عامل مدیران حرفه

 سطح.هم های مدیریتیسمت

مورخ  6643/206نامه شماره تصویب 4و  3ماده کارشناسان در مسیر ارتقای شغلی: کلیه کارشناسانی که شرایط 

شته و فهرست آنان در بانک اطالعاتانتخاب و انتصاب مدیران حرفه 23/03/1390 مدیران دستگاه ثبت  ای را دا

 شود.شده و یا می

 دامنه شمول -2ماده 

گانه پایه، ای در سطوح سهو مدیران حرفه قانون مدیریت خدمات کشوری 71تمامی مدیران سیاسی موضوع ماده 

ــوع ماده  ــان موض ــناس ــد و همچنین کارش ــویب 4و  3میانی و ارش ــماره تص  23/3/1390مورخ  6643/206نامه ش

 شود.و برنامه آموزش مدیران می اداری )موضوع انتخاب و انتصاب مدیران( مشمول سامانه عالیشورای

 های آموزشیانواع برنامه -3ماده 

 ایهای آموزشی مدیران حرفهالف( برنامه

 شود:ای به دو دسته اصلی تقسیم میبرنامه آموزش مدیران حرفه

 برنامه تربیت مدیران شامل: -1

 رشد شامل:مشترک مدیران به تفكیک سطوح مدیران پایه، میانی و ا های آموزشیدوره -1-1

 مدیریت های عمومیشایستگی یهاآموزش -1-1-1

 تعالی معنوی یهاآموزش -1-1-2

 سطح مقدماتی )دستگاهی( اختصاصی مدیریتی های آموزشیدوره -1-2

 ای:برنامه آموزش حین انتصاب مدیران حرفه -2

 دوران تصدی مدیریت به تفكیک سطوح مدیران پایه، میانی، ارشد شامل: های آموزشیدوره

 تخصصی مدیریت های آموزشیدوره -2-1

 تعالی معنوی )حین انتصاب( یهاآموزش -2-2
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 سطح پیشرفته )دستگاهی( اختصاصی مدیریتی های آموزشیدوره -2-3

 ب( برنامه آموزش مدیران سیاسی

 شود: برنامه آموزشی مدیران سیاسی به دو دسته تقسیم می

 سطح مدیریت عالی های آموزشیدوره -1

 تعالی معنوی یهاآموزش -2

 : 1توضیح 

دول مربوط به هر یک از ســطوح مدیریت ها و میزان ســاعت هر یک از آنها در جشــرح کامل مشــخصــات دوره

 آمده است.

 :2توضیح 

 ها متعاقباً توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی ابالغ خواهد شد.ها و محتوای دورهسرفصل

آموزش مدیران جدول ساختار کلی سامانه  

ایهای آموزشی مدیران حرفهبرنامه  
های آموزشی برنامه

 مدیران سیاسی

های آموزشی تربیت مدیران برنامه

 )قبل از انتصاب(

 تعداد ساعت
های آموزشی برنامه

 حین انتصاب مدیران

انواع  تعداد ساعت

های برنامه

 آموزشی

تعداد 

 ساعت
 ارشد میانی پایه ارشد میانی پایه

های دوره

 آموزشی

مشترک 

 مدیران

ی یهاآموزش

های شایستگی

مدیریت عمومی  

152 114 116 
 های آموزشیدوره

 تخصصی مدیریت
130 152 96 

های دوره

 آموزشی

سطح مدیریت 

 عالی

96 

 یهاآموزش

 تعالی معنوی
72 48 22 

تعالی  یهاآموزش

 معنوی
96 108 108 

 یهاآموزش

 تعالی معنوی
24 

اختصاصی  وزشیهای آمدوره
 سطح مقدماتی )دستگاهی(1

   

 های آموزشیدوره

اختصاصی سطح 

 پیشرفته )دستگاهی(

   

 120 مجموع

 204 260 226 مجموع 138 162 224 

 
  

                                                           
 ها توسط دستگاه مشخص خواهد شد.ت مربوط به این دورهمیزان ساع - 1
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ایهای آموزشی مدیران حرفهمشخصات برنامه  

برنام

 ه
 انواع دوره

محتوای 

 دوره

ئول مس

 نیازسنجی

و طراحی 

 دوره

زمان 

 برگزاری

کنندگشرکت

هاان در دوره  
 مجری دوره

روش 

اجرای 
 دوره1

 مدت ساعت دوره
مالک 

موفقیت 

 در دوره

نظارت و 

ارزشیاب

دوره ی  
 پایه

میان

 ی

ارش

 د

دیر
ت م

 تربی

آموزش 

هاشایستگی

 ی عمومی

 مدیریت

هاشایستگی

 ی عمومی

 پایه مدیریتی

مرکز 

آموزش 

مدیریت 

 دولتی

قبل از 

انتصاب 

به 

 هایپست

 مدیریتی

کارمندان و 

کارشناسان 

واجدشرایط 

 ۳ماده  عمومی

نامهتصویب  

مرکز 

آموزش 

مدیریت 

 دولتی

حضوری با 

غیرحضور

 ی

15

2 
11۴ 116 

کسب ح 

دنصاب 

60%  

توسط 

 مرکز

 یهاآموزش

 تعالی معنوی

هایی دوره

که موجب 

خودسازی، 

رشد اخالقی 

و افزایش 

معرفت دینی 

شودمی  

مرکز 

آموزش 

مدیریت 

 دولتی

قبل از 

انتصاب 

به 

 هایپست

 مدیریتی

کارمندان و 

کارشناسان 

واجد شرایط 

 ۳ماده  عمومی

نامهصویبت  

مرکز 

آموزش 

مدیریت 

 دولتی

حضوری یا 

غیرحضور

 ی

72 ۴8 22 

کسب 

حدنص

%60اب   

توسط 

 مرکز

های دوره

 آموزشی

اختصاصی 

سطح 

مقدماتی 
 )دستگاهی(2

دانش و 

 مهارت

اختصاصی 

مقدماتی 

پست 

در  مدیریتی

 یک دستگاه

هادستگاه

راییی اج  

پس از 

گذراندن 

هادوره

ی 

مشترک 

و قبل از 

انتصاب 

به 

 هایپست

 مدیریتی

کارمندان و 

کارشناسان 

واجد شرایط 

 ۳ماده  عمومی

نامهتصویب  

ی هادستگاه

اجرایی و 

مراکز و 

مؤسسات 

مورد تأیید 

مرکز 

آموزش 

مدیریت 

 دولتی

حضوری یا 

غیرحضور

 ی

   

کسب 

حدنص

%60 اب  

دستگاه 

 اجرایی

ن 
حی

ش 
 برنامه آموز

های دوره

 آموزشی

تخصصی 

 مدیریت

هاشایستگی

 ی عمومی

پیشرفته 

 مدیریتی

مرکز 

آموزش 

مدیریت 

 دولتی

پس از 

انتصاب 

به 

 هایپست

 مدیریتی

و در 

طول 

دوران 

 تصدی

ان کلیه مدیر

ایحرفه  

مرکز 

آموزش 

مدیریت 

دولتی، دفاتر 

آموزش و 

پژوهش 

هااستانداری

 ،

ی هادستگاه

اجرایی و 

مراکز و 

مؤسسات 

مورد تأیید 

مرکز 

آموزش 

 مدیریتی

 دولتی

حضوری یا 

غیرحضور

 ی

1۳

0 
152 96 

کسب 

حدنص

%60اب   

توسط 

 مرکز

 یهاآموزش

 تعالی معنوی

هایی دوره

که موجب 

سازی، خود

رشد اخالقی 

و افزایش 

معرفت دینی 

شودمی  

مرکز و 

هادستگاه

 ی اجرایی

پس از 

انتصاب 

مدیران 

به پست 

 مدیریتی

ای حرفه

در هر 

یک از 

 سطوح

کلیه مدیران 

ایحرفه  

مرکز و 

ی هادستگاه

 اجرایی

حضوری یا 

غیرحضور

 ی

96 108 108 

کسب 

حدنص

%60اب   

توسط 

مرکز و 

دستگاه 

اییاجر  

های دوره

 آموزشی

اختصاصی 

 مدیریتی

سطح 

پیشرفته 
 )دستگاهی(۳

دانش و 

 مهارت

اختصاصی 

پیشرفته پست 

 مدیریتی

 خاص

هادستگاه

ی اجرایی 

با تصویب 

در کمیته 

 راهبری

پس از 

انتصاب 

به 

 هایپست

 مدیریتی

کلیه مدیران 

ای پس از حرفه

انتصاب به 

 هایپست

 مدیریتی

ایحرفه  

ی هادستگاه

اجرایی، 

مراکز و 

مؤسسات 

مورد تأیید 

مرکز 

آموزش 

 مدیریتی

 دولتی

حضوری یا 

غیرحضرو

 ی

   

کسب 

حدنص

%60اب   

دستگاه 

 اجرایی

                                                           
 حضوری با غیرحضوری بودن دوره براساس برنامه درسی دوره )سرفصل، محتوا و ...( مشخص خواهد شد. - 1

 ها توسط دستگاه مشخص خواهد شد.میزان ساعت مربوط به آن دوره - 2

 خواهد شد. ها توسط دستگاه مشخصمیزان ساعت مربوط به این دوره - 3
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سیاسی های آموزشی مدیرانمشخصات برنامه  

انواع 

 دوره
 محتوای دوره

مسئول 

و  نیازسنجی

طراحی 

 دوره

زمان 

 برگزاری

کنندگان در شرکت

هادوره  

مجری 

 دوره

روش 

اجرای 

 دوره

مدت 

ساعت 

 دوره

مالک 

موفقیت 

 در دوره

نظات و 

 ارزشیابی

 دوره

های دوره

 آموزشی

سطح 

یریت مد

 عالی

های دانش و توانایی

راهبردی، ادراکی و 

نگری در زمینه جامع

وظایف ملی و سیاسی 

های مرتبط در عرصه

 مختلف

مرکز آموزش 

مدیریت 

 دولتی

پس از 

انتصاب به 

 هایپست

 مدیریتی

 سیاسی

کلیه مدیران موضوع 

قانون مدیریت  71ماده 

 خدمات کشوری

مرکز 

آموزش 

مدیریت 

 دولتی

حضوری یا 

 غیرحضوری
96 

مشارکت 

مؤثر در 

 دوره

مرکز 

آموزش 

مدیریت 

 دولتی

های دوره

 آموزشی

تعالی 

 معنوی

هایی که موجب دوره

خودسازی، رشد 

اخالقی و افزایش 

شودمعرفت دینی می  

مرکز آموزش 

مدیریت 

 دولتی

پس از 

انتصاب به 

 هایستپ

 مدیریتی

 سیاسی

کلیه مدیران موضوع 

قانون مدیریت  71ماده 

 خدمات کشوری

مرکز 

آموزش 

مدیریت 

 دولتی

حضوری یا 

 غیرحضوری
24 

مشارکت 

مؤثر در 

 دوره

مرکز 

آموزش 

مدیریت 

 دولتی

  120 مجموع

 های آموزشی مدیران:ریزی و اجرای برنامهنحوه برنامه -۴ماده 

 های تربیت مدیرالف( برنامه

ستگاههر یک از  -1 شرایط با توجه به جدول هاد ست واجدین  سایی و تهیه فهر شنا سبت به  ی اجرایی موظفند ن

ـــرایط عمومی ـــالحیت ش ـــاب مدیران حرفهو ص ـــوع ماده های اخالقی و رفتاری انتص ـــویب 3ای موض نامه تص

و براساس ابزار و روش سنجش ابالغی معاونت توسعه  23/3/1390مورخ  6643/206اری به شماره اد عالیشورای

 مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام کنند.

ـــت برنامه زمان -2 ـــاس ظرفیتمرکز موظف اس ـــاالنه تربیت مدیر را براس ها و امكانات موجود به کلیه بندی س

 ی اجرایی ابالغ کند.هادستگاه

ــتگاههر یک از  -3 ــاالنه مرکز و اولویتهادس ــاس برنامه ابالغی س ــتگاه، ی اجرایی مكلفند براس های موجود دس

 نام به مرکز معرفی کنند.داوطلبین واجدشرایط را جهت ثبت

 های تربیت مدیر به دو صورت مستمر )متوالی( و یا غیرمستمر )متناوب( خواهد بود.اجرای دوره -4

ستگیدوره گواهینامه -5 شای شترک ) صادر و پس از  های عمومیهای م سط مرکز،  مدیریت و تعالی معنوی( تو

 طی تشریفات اداری به دستگاه مربوطه ارسال خواهد شد.

ــتگاهکلیه  -6 ــبت به برنامههادس ــیریزی و اجرای دورهی اجرایی موظفند نس ــی مقدماتی  های آموزش ــاص اختص

 اند( اقدام نمایند.های مشترک را در مرکز با موفقیت گذرانده)دستگاهی( )برای فراگیرانی که دوره

 های آموزشی حین انتصاب مدیرانب( برنامه

سطوح حرفه ست مدیریت حرفهمدیران کلیه  صاب در پ ست پس از انت ساس برنامهای الزم ا شی ای برا های آموز

بینی شـــده شـــرکت نمایند. تمدید مدت مدیریت ای پیشهای توســـعهریزیو برنامه هاموزشآســـطح مربوط در 

 براساس برنامه آموزش مدیران است. هاآموزشای و ارتقاء به سطح باالتر مستلزم طی حرفه
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 ساز و کارهای انگیزشی -5ماده 

شو یهاآموزشفراگیرانی که موفق به گذراندن برنامه تربیت مدیر ) شترک(  سب نمره قبولی حداقل م  %60ند )ک

ـــ پایه، میانی و ارشد را از مرکز دریافت خواهند کرد که تربیت مدیران حرفه عمومی کل نمرات(، گواهینامه ای ـ

ساز و کارهای  کارمندان محاسبه شده و از کلیه مجموع ساعات طی شده عیناً در چارچوب نظام آموزش مزایا و 

بینی شـــده در نظام مذکور برخوردار خواهند شـــد. این گواهینامه جزء شـــرایط الزامی عمومی انتصـــاب در پیش

 خواهد بود. مدیریتی هایپست

ــرکت ــاب( از تمامی مزایا و انگیزشکنندگان برنامههمچنین ش  های نظام آموزشهای آموزش مدیران )حین انتص

 کارمندان دولت برخوردار خوهند شد.

 چگونگی تطبیق وضعیت آموزشی مدیران فعلی -6ماده 

مشغول به خدمت هستند نیازی به  مدیریتی هایپستبرای تطبیق با وضعیت فعلی، مدیرانی که در حال حاضر در 

تربیت مدیر ســطح  یهاآموزشقاء به ســطح بعدی باید تربیت مدیر نیســتند لكن در صــورت ارت یهاآموزشطی 

ـــاس برنامه  ـــت مدیریت طی نمایند. همچنین براس ـــدی پس ـــاب، باید  یهاآموزشباالتر را قبل از تص حین انتص

سامانه یهاآموزش ساس  سطح را برا صی و تعالی معنونی مربوط به همان  صا صی، اخت ص آموزش مدیران طی  تخ

 سازی شده و تطبیق داده خواهد شد.گذرانده شده قبلی معادل یهاشآموزنمایند. 

تكرار شده است در صورت گذراندن آنها توسط  هایی که در سطوح مختلف مدیریتیتبصره ـــ آن دسته از دوره

 اند.مدیران )در یكی از سطوح(، از گذراندن مجدد در سطح بعدی معاف

 های آموزشی ساالنهی برنامهبینچگونگی پیش -7ماده 

ستگاه ساس برنامه آموزش مدیران، هاد سی را موردنیاز مدیران حرفه یهاآموزشی اجرایی موظفند برا سیا ای و 

ـــتگاه مربوط پیشدر برنامه ـــاالنه دس ـــویب در کمیته راهبری آموزشهای س ـــازی  بینی و پس از تص و توانمندس

 رایی کند.کارکنان، اج

 حداقل ساعات آموزشی ساالنه -8ماده 

ـــاالنه حداقل  ـــتورالعمل مكلفند س ـــمولین این دس ـــاعت از  60مش ـــاب را طی نمایند و  یهاآموزشس حین انتص

 ی محل خدمت آنان ملزم به فراهم آوردن امكانات الزم جهت تحقق این امر خواهند بود.هادستگاه

 نیازهای اختصاصی مدیریتی -9ماده 

و با در نظر گرفتن الزامات ناشــی از ابالغ  های مدیریتیی اجرایی مكلفند با تجزیه و تحلیل شــایســتگیهادســتگاه

این دستورالعمل، نیازهای آموزشی اختصاصی مدیریتی را در دو سطح مقدماتی و پیشرفته تهیه و پس از تأیید در 

( مدیران و کارمندان )در مسیر ارتقاء شغلی )با حضور نماینده مرکز( در شناسنامه آموزشی کمیته راهبری آموزش
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های کاری و منعكس و یک نســخه از شــناســنامه را در اختیار فراگیران قرار دهند تا مخاطبین مذکور بتوانند برنامه

 الزم را طی کنند. یهاآموزشخود را با توجه به شناسنامه تنظیم و به موقع  آموزشی

در دو ســطح مقدماتی و پیشــرفته متعاقباً توســط مرکز  های اختصــاصــی مدیریتیو طراحی دوره نحوه نیازســنجی

 آموزش مدیریت دولتی ابالغ خواهد شد.

ی مدیرانآموزش هایبرنامهعناوین   

سطح پایه )تربیت مدیر( ی مشترک ویژه مدیران حرفه ایهاآموزشـ فهرست عناوین 1ـ 1جدول   

 عنوان ماهیت ردیف
تعداد ساعت 

 نظری

عملی/ 

 کارگاه

ساعت 

 بازدید

جمع 

 ساعات
 مالحظات

1 

ی
ه ا

رف
ح

ی 
عال

 ت

  16 0 0 16 حقوق اسالمی جمهوری اسالمی ایران

اداری و اجرایی کشور( یهاسازمانوق اداری )حق 2  12 0 0 12  

  18 0 0 18 سیاست کالن نظام )فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ...( 3

4 
تحول  هایبرنامهپنج ساله،  هایبرنامهدولت ) هایبرنامه

 و..(
12 0 4 16  

  16 0 0 16 مدیریت منابع )مالی ، انسانی و....( 5

سازمانیمدیریت رفتار  6  8 4 0 12  

  16 4 0 12 سازمان و مدیریت 7

اجرایی گیریتصمیمفرایند و فنون  8  4 2 0 6  

  6 0 2 4 تیم سازی و شیوه کارگروهی 9

  6 0 4 2 فنون اداره جلسات 10

  12 0 4 8 فنون سنجش و ارزیابی عملكرد 11

های ارتباطی مدیران مهارت 12  4 4 0 8  

  8 0 2 6 مدیریت تعارض و فنون مذاکره 13

14 

ی
نو

مع
ی 

عال
 ت

  16 0 0 16 مدیریت در قرآن1

  20 4 0 16 مدیریت در نهج البالغه2 15

  16 4 0 12 انسان شناسی 16

امام خمینی آشنایی با ا ندیشه های سیاسی و مدیریتی 17  6 4 0 10  

مقام معظم رهبری ای سیاسی و مدیریتیآشنایی با اندیشه ه 18  6 4 0 10  

      الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 19

  22۴ 16 ۳0 178 مجموع

  

                                                           
وزه های مذهبی، مدیریت در ـ بازدید از حوزه های علمیه، دیدار با مراجع معظم تقلید، ائمه جمعه و .... ، مدیریت مراکز علیمه و ح 1

های سیاست گذار، مدیریت در سازمانهای امنیتی و اجتماعی، مدیریت در دانشگاه ها و سازمانهای فرهنگی و آموزشی، مدیریت سازمان

 رستانی، مدیریت شهرداری ها )فرهنگ سراها، آتش نشانی.... ( و .... بیما

 ـ مدت زمان این دوره متعاقباً اعالم خواهد شد 2



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 800

 

 
 

 جدول 1ـ 2ـ فهرست عناوین آموزشهای اختصاصی مدیریتی سطح مقدماتی )دستگاهی( ویژه مدیران پایه1
اتمالحظ تعداد ساعت عنوان ردیف  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 مالحظات جمع ساعات عنوان ماهیت ردیف

1 

ی
ه ا

رف
ح

ی 
عال

ت
 

  12 ی دولتی )تمرکز بر فرآیندها( هادستگاهعملیاتی در  ریزیبرنامه

  6 سازماندهی  2

  12 ها و روش ها تكنیک هاو فنون بهبود سیستم  3

  8 انگیزش در کار  4

  9 در مدیریت  اطالعات کاربرد فناوری 5

  6 آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران ما فوق 6

  4 مدیریت موثر وقت  7

  6 روابط کار 8

  6 کیفیت زندگی کاری  9

  6 داشت روانی کارکنان( مدیریت استرس )به 10

  9 کاربرد آمار در مدیریت 11

  6 خالقیت و نوآوری )فردی(  12

  6 مبانی علم حقوق 13

  6 کشور آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی 14

  6 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات  15

  6 و قانون الحاق موادی به آن  مقررات مالی دولتآشنایی قانون تنظیم بخشی از  16

  4 آشنایی با قانون مجازات اسالمی ـ فصل تعدیات ماموران دولت  17

  4 آشنایی با قوانین اموال دولتی  18

19 

ی
نو

مع
ی 

عال
ت

 

  8 قانون خدمات کشوری

  4 دینی هایموزهفرهنگی با تاکید بر آ یریزبرنامهمفهوم شناسی فرهنگ و مدیریت و  20

  4 راهبردهای فرهنگی امام راحل )قد سره( و مقام معظم رهبری)مدظله العالی(  21

  4 تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگی 22

  2 تبیین منشور فرهنگ قرآنی  23

  4 گ مهدویت( مهدویت و فرهنگ انتظار )انقالب اسالمی و فرهن 24

  4 نظام سیاسی اسالم بر مبنای والیت فقیه  25

  6 نظام مدیریت اسالمی  26

  6 مقابله با آن  هایشیوهجنگ نرم، تهدید نرم و  27

  4 جریان شناسی سیاسی و فرهنگی 28

  2 بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور  29

  40  مدیریت اسالمی با موضوع شمیم عدالت 30

  20 مدیریت اسالمی با موضع آئین مدیریت 31

  4 ابعاد حكمرانی علوی و پاسخگویی در اسالم 32

  8 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی  33

  4 ( الكترونیكی ارتباط مردم و دولت )سامد آشنایی با سامانه 34

  226 مجموع

                                                           
 ـ این جدول توسط دستگاه اجرایی تنظیم می شود 1



 801 ■های آموزش مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

سطح میانی )تربیت مدیر( ی مشترک ویژه مدیران حرفه ایهاآموزشعناوین ـ فهرست 1ـ 2جدول   

 عنوان ماهیت ردیف
تعداد ساعت 

 نظری

عملی/ 

 کارگاه

ساعت 

 بازدید

جمع 

 ساعات
 مالحظات

1 

ی
ه ا

رف
ح

ی 
عال

ت
 

حقوق اسالمی جمهوری اسالمی 

 ایران

8 0 0 8  

  8 0 0 8 حقوق اداری 2

  8 0 2 6 ت ارتباط سازمانی مدیری 3

و  مدیریت بودجه در بخش عمومی 4

 رویكرد نوین آن 

8 0 4 12  

  8 0 4 4 سیستم اطالعاتی مدیریت 5

  12 0 4 8 مدیریت عملكرد  6

  16 4 4 8 مدیریت منابع انسانی  7

  8 0 4 4 مدیریت قراردادها و پروژه ها 8

  12 4 0 8 اطالعات  امنیت و حفاظت 9

  6 0 0 6 نیروی انسانی وریبهره 10

  6 0 2 4 تفكر خالق 11

  4 0 0 4 شفافیت و سالمت اداری  12

  6 0 0 6 رویكردهای نوین مدیریت دولتی  13

14 

ی 
عال

ت

ی
نو

مع
 

  16 4 0 12 1مدیریت در قرآن

  16 0 4 12 2مدیریت در نهج البالغه 15

  16 0 4 12 ق سازمانی فرهنگ اخال 16

  162 16 28 118 مجموع
 

 جدول 2ـ 2ـ فهرست عناوین آموزشهای اختصاصی مدیریتی سطح مقدماتی )دستگاهی( ویژه مدیران میانی۳

 مالحظات  تعداد ساعت عنوان ردیف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

سطح پایه )تربیت مدیر( ی مشترک ویژه مدیران حرفه ایهاآموزشین ـ فهرست عناو1ـ 1جدول   

                                                           
های مذهبی، مدیریت در سازمانهای سیاست  ـ بازدید از حوزه های علمیه، دیدار با مراجع معظم تقلید، ائمه جمعه و .... ، مدیریت مراکز علیمه و حوزه 1

ری ها گذار، مدیریت در سازمانهای امنیتی و اجتماعی، مدیریت در دانشگاه ها و سازمانهای فرهنگی و آموزشی، مدیریت بیمارستانی، مدیریت شهردا

 )فرهنگ سراها، آتش نشانی.... ( و .... 

برای افرادی « امام خمینی )ره( و آشنایی با اندیشه های سیاسی و مدیریتی نظام معظم رهبری مدیریتی ـ کنفرانس دوره های آشنایی با اندیشه های سیاسی و 2

 که فراگیر سطح قبلی نبوده اند الزامی است

 ـ این جدول توسط دستگاه اجرایی تنظیم می شود 3



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 802

 

 
 

ماهیت  ردیف

 آموزش

تعداد  عنوان

 ساعت

 مالحظات 

1 

ی
ه ا

رف
ح

ی 
عال

ت
 

  12 ی دولتی )تمرکز بر فرایندها( هادستگاهدر  ریزیبرنامه

  9 )سازمانی(  گیریتصمیمفرایند و فنون  2

  4 زی برای کوچک سازی ظرفیت سا 3

  6 اداری تطبیقی و محک زنی هاینظام 4

  8 راهبردهای آموزش و توان افزایی 5

  9  هاسازمانرهبری تحول در  6

  4 مدیریت برون سپاری 7

  8 طراحی ساختارهای سازمانی  8

  6 مدیریت و مهندسی ارزش  9

  6 )سازمانی( خالقیت و نوآوری  10

  4 مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات  11

  6 ( وریبهرهپویایی سازمانی و فردی ) 12

  8 پروژه  ریزیبرنامهمدیریت و  13

  6 مدل های تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی 14

  6 مدیریت کیفیت و فرآیند سازمانی  15

  12 های سازمانی پژوهش 16

  12 )تدوین و صورت بندی(  گذاریمشیخطمیانی  17

  6 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات  18

  4 1390 ( و قانون بودجه51اسفند  10آشنایی با قانون برنامه و بودجه )مصوب  19

  6 کشور آشنایی با دیوان محاسبات و محاسبات عمومی 20

  4 آشنایی با قانون مجازات اسالمی ـ فصل تعدیات ماموران دولتی 21

  6 و قانون الحاق موادی به آن  آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 22

23 
ی

نو
مع

ی 
عال

ت
  

 هایموزهأکید بر آفرهنگی با ت ریزیبرنامهمفهوم شناسی فرهنگ و مدیریت و 

 دینی 

4  

  4 راهبردهای فرهنگی امام راحل )قدس سره(  و مقام معظم رهبری )مدظله العالی(  24

  4 تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگی  25

   2 تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی  26

  4 مهدویتمهدویت و فرهنگ انتظار انقالب اسالمی و فرهنگ  27

  4 نظام سیاسی اسالم بر مبنای والیت فقیه  28

  6 نظام مدیریت اسالمی  29

  6 مقابله با آن هایشیوهجنگ نرم، تهدید نرم و  30

  4 جریان شناسی سیاسی و فرهنگی  31

  2 بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور  32

  20 آئین مدیریت 33

  20 شمیم عدالت 34

  4 ( الكترونیكی ارتباط مردم و دولت )سامد آشنایی با سامانه 35

  4 ابعاد حكمرانی علوی و پاسخگویی در اسالم  36

  8 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی 37

  12 دینی  هایموزهرفتار سازمانی مبتنی بر آ 38

  260 مجموع

 

 

 



 803 ■های آموزش مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

سطح ارشد )تربیت مدیر( ی مشترک ویژه مدیران حرفه ایهاآموزشت عناوین ـ فهرس1ـ  ۳جدول   

 عنوان ماهیت ردیف
تعداد ساعت 

 نظری

عملی/ 

 کارگاه

ساعت 
 بازدید1

جمع 

 ساعات
 مالحظات

1 

ی
ه ا

رف
ح

ی 
عال

 ت

حقوق اسالمی جمهوری اسالمی 

 ایران

8 0 0 8  

  8 0 4 4 ی( حقوق اداری )قراردادهای ادار 2

استراتژیک  ریزیبرنامهمدیریت و  3

 در بخش دولتی

8 4 0 12  

های اجرا و ارزیابی خط مشی 4

 عمومی

8 8 0 16  

  12 4 0 8 مدیریت خصوصی سازی  5

مسائل اداری ایران )رویكرد  6

 تطبیقی( 

4 4 0 8  

  16 0 4 12 مدیریت استراتژیک منابع انسانی 7

  6 0 0 6 مدیریت فرهنگ سازمانی  8

  8 0 2 6 مدیریت مذاکرات سازمانی  9

  8 0 2 6 مدیریت دانش و دانشگران  10

  8 0 2 6 کنترل و ارزیابی استراتژیک  11

  6 0 0 6 اخالق حرفه ای  12

13 

 2 ی
نو

مع
ی 

عال
  6 0 0 6 مبانی فلسفی مدیریت اسالمی  ت

  16 4 0 12 اسالمی  راهبرد علوی دولت 14

  138 8 30 100 مجموع

 

 

 

 

 

 

                                                           
جمعه و .... ، مدیریت مراکز علیمه و حوزه های مذهبی، مدیریت در سازمان ـ بازدید از حوزه های علمیه، دیدار با مراجع معظم تقلید، ائمه  1

های سیاست گذار، مدیریت در سازمانهای امنیتی و اجتماعی، مدیریت در دانشگاه ها و سازمانهای فرهنگی و آموزشی، مدیریت بیمارستانی، 

 مدیریت شهرداری ها )فرهنگ سراها، آتش نشانی.... ( و ..

امام خمینی )ره( و آشنایی با اندیشه های سیاسی و مدیریتی مقام معظم  آشنایی با اندیشه های سیاسی و مدیریتی»های دورهـ گذراندن  2

 برای افرادی که فراگیر قبلی بوده اند الزامی است. « رهبری



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 804

 

 
 

 جدول ۳ـ 2ـ فهرست عناوین آموزشهای اختصاصی مدیریتی سطح مقدماتی )دستگاهی( ویژه مدیران ارشد1

 مالحظات  تعداد ساعت عنوان ردیف

    

    

    

    

    

    

سطح ارشد( صاب )مدیران حرفه ایی حین انتهادورهـ عناوین درسهای ۳-۳جدول   

 مالحظات تعداد ساعت عنوان ماهیت آموزش ردیف

1 

ی
ه ا

رف
ح

ی 
عال

ت
 

  8 مدیریت استراتژیک اطالعات

  6 بهسازی سازمانی 2

  6 کارآفرینی سازمانی 3

  6 مدیریت دولت الكترونیک 4

  6 هاسازمانرهبری تحول در  5

  8 ی تبدیل چشم انداز ملی به چشم انداز سطوح سازمانیچگونگ 6

  6 مدیریت سرمایه اجتماعی 7

  6 آینده پزوهی 8

  6 غیردولتی یهاسازمانمدیریت  9

  6 کارآفرینی یهاسازمانمدیریت  10

  8 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 11

  4 کشور انین دیوان محاسبات و محاسبات عمومیآشنایی با قو 12

  4 آشنایی با قانون مجازات اسالمی ـ فصل تعدیات مأموران دولت 13

  4 و قانون الحاق موادی به آن آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 14

  4 مناقصاتآشنایی با قانون برگزاری  15

  4 1389 ( و قانون بودجه51اسفند   10آشنایی با قانون برنامه و بودجه )مصوب  16

  4 کشور آشنایی با قوانین دیوان محاسابت و محاسبات عمومی 17

18 

ی
نو

مع
ی 

عال
ت

 

  4 دینی هایموزهبر آفرهنگی با تأکید  ریزیبرنامهمفهوم شناسی فرهنگ و مدیریت و 

  4 راهبردهای فرهنگی امام راحل )قدس سره( و مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 19

  4 تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگی 20

  2 تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی 21

  4 مهدویت و فرهنگ انتظار) انقالب اسالمی و فرهنگ مهدویت( 22

  4 نظام سیاسی اسالم بر مبنای والیت فقیه 

  6 نظام مدیریت اسالمی 

  6 مقابله با آن هایشیوهجنگ نرم، تهدید نرم و  

  4 جریان شناسی سیاسی و فرهنگی 

  2 بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور 

  20 شمیم عدالت 

  20 آئین مدیریت 

  4 (الكترونیكی ارتباط مردم و دولت )سامد آشنایی با سامانه 

  4 ابعاد حكمرانی علوی و پاسخگویی در اسالم 

  8 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی 

  12 تفسیر آیات برگزیده مدیریتی 

  204 مجموع

                                                           
 ـ این جدول توسط دستگاه اجرایی تنظیم می شود 1



 805 ■های آموزش مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

ن سیاسی(ی حین انتصاب )مدیراهادورهـ  عناوین درس های  ۴جدول   

 مالحظات تعداد ساعت عنوان ماهیت آموزش ردیف

1 

ی
ه ا

رف
ح

ی 
عال

 ت

  12 مدیریت مسائل عمومی

مدیریت راهبردی هایتكنیک 2  6  

دولت تحلیل خط مشی های عمومی 3  8  

  4 روابط بین سازمانی 4

  6 مدیریت استراتژیک منابع 5

نمدیریت بحرا 6  6  

  6 اصول و فنون مذاکره بین المللی 7

بین المللی یهاسازمانپیمان ها و  8  6  

  6 رویكردهای نوین مدیریت دولتی 9

  4 تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران 10

  6 آمایش سرزمین 11

  6 بخش دولتی و توسعه اقتصادی 12

توسعه هایبرنامهو  مبانی، ابعاد و محورهای سند چشم انداز 13  6  

قانون اساسی 44تمرکز و تمرکززدایی در اصل  14  6  

  8 کلیات قانون مدیریت خدمات کشوری 15

16 

ی
نو

مع
ی 

عال
  4 ارتباط مدیر با مردم ت

  20 حكمت اصول سیاسی اسالم 17

  120 مجموع

 

 

 

 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 806

 

 
 

 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی

ی اجرایی کشورهادستگاهبخشنامه به تمامی   

فرهنگی با  های آموزشیدرخصوص اجرای غیرحضوری دوره 7/3/1390مورخ  5264/200پیرو بخشنامه شماره 

ـــوع  ـــالمی»موض یت اس عه این«مدیر حت عنوان دوره ، دومین دوره از مجمو یت»ها ت مدیر تاریخ « آیین  از 

 توسط رادیو معارف اجرا خواهد شد. 20شنبه هر هفته ساعت در روزهای یكشنبه و سه 12/6/1390

مند شده ای که از محتویات دوره بهرهساعت در نظر گرفته شده و به مدیران سیاسی و حرفه 20این دوره به مدت 

ـــ ـــتط مرکز آموزش مدیریت دولتی اجرا میو آزمون پایان دوره را که توس ـــر گذراند، گردد با موفقیت پش س

ـــده اعطا می گواهینامه و در جهت  های بهبود مدیریتگردد. این دوره در زمره دورهپایان دوره به میزان ذکر ش

شده و دارندگان آن از کلیه مز سوب  ساس نظام آموزش طایای مرتبتعالی معنوی مدیران مح کارمندان دولت  برا

 مند خواهند شد.بهره

پذیر امكان www.radiomaaref.irضــمناً دریافت فایل صــوتی برنامه از طریق ســایت رادیو معارف به آدرس 

 باشد.می

 

 اله فروزنده دهكردیلطف

  

  13260/200  شماره:
07/06/1390 اتریخ:   

دارد  پیوست:  

سرماهی انسانی رییس جمهور مدرییت و همعاونت توسع   
 



 807 ■های آموزش مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 لیبسمه تعا

 ی اجرایی کشورهادستگاهبخشنامه به تمامی 

اسالمی در تفكرات، رفتارها  هایارزشها و سازی و ایجاد بستر الزم جهت عملیاتی شدن آموزهبه منظور فرهنگ

سی و حرفه و الگوهای مدیریتی سیا شمیم عدالت با ادارینظامای در مدیران  شی و فرهنگی  شور، برنامه آموز  ک

با همكاری صدای جمهوری اسالمی ایران طراحی شده و در قالب یک برنامه رادیویی « مدیریت اسالمی»موضوع 

 باشد.از شبكه رادیویی معارف در حال اجرا می 19/12/1389در چارچوب آموزش از راه دور از تاریخ 

س ضوری از راه دور برای مدیران  شی غیرح سی و حرفهبرنامه مذکور به عنوان یک دوره آموز صوب تلقی یا ای م

( و یا در 20: 30الی  20شنبه هر هفته از ساعت توانند در زمان پخش برنامه از رادیو معارف )پنجشده و مدیران می

( از www.radiomaaref.irهر زمان دیگر )با دریافت فایل صـــوتی برنامه از ســـایت رادیو معارف به آدرس 

ـــتفاده ـــخص از دانش و یادگیری نمایند. مدیرانی که در برنامه زمان محتوا و مزایای دوره مذکور اس بندی مش

ــرکت در آزمون پایان دوره و در چارچوب نظام آموزشموردنظر بهره ــوند با ش پایان  کارمندان، گواهینامه مند ش

 ساعت آموزش دریافت خواهند کرد. 20دوره به مدت 

ـــــ مرکز آموزش مدیریت دولتی موظف اســت با هماهنگی صــدای جمهوری اســالمی ایران بســتر الزم برای  ـ

 های پایان دوره را فراهم نمایند.رسانی دوره، طراحی و برگزاری آزموناطالع

 

 اله فروزنده دهكردیلطف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  05264/200  شماره:
07/03/1390 اتریخ:   

-  پیوست:  

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 808

 

 
 

 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی

 جراییی اهادستگاهبخشنامه به کلیه 

ـــور و نامه امیرالمؤمنین علی ـــعلی فروزان فراروی مدیران برای اداره امور کش ـــتر، مش بن ابیطالب )ع( به مالک اش

یافتنی برای تنظیم مناســبات دولت و ملت براســاس ضــوابط اســالمی از جمله درخصــوص انتصــاب آرمانی دســت

ـــیابی ـــاوران و چگونگی نظارت و ارزش ـــتورات و آنان می عملكرد مدیران، مش ـــناخت دس ـــد. به منظور ش باش

ها و کاربسـت آن در های آن امام همام نسـبت به نظریه دولت در جامعه اسـالمی، حقوق اسـاسـی انسـانراهنمایی

ستای فراهم ست را شرعی و قانونی الزم ا ستر هرچه بهتر اجرای تكالیف  ستگاهسازی ب  53اد نامه ی اجرایی مفهاد

ـــرت امیرالمؤمنین علی ابننهج ـــتر نخعی( را تحت عنوان البالغه )متن فرمان حض دوره "ابیطالب )ع( به مالک اش

در  "آموزشی راهبرد علوی دولت اسالمی )مشتمل بر شرح و بسط مدیریت، حقوق و اخالق کارگزاران اسالمی(

 ای ارتقاء مطابق ضوابط مربوط( براساس برنامه آموزشی پیوست اجرا نمایند.)بر بهبود مدیریت یهاآموزشقالب 

ی هادستگاهبه عهده استانداران و نظارت بر حسن اجرای آن در  هااستانمسئولیت اجرای صحیح این بخشنامه در 

 باشد.با مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت دولتی می هااستاناجرائی و 

 

 ابراهیم عزیزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  55542/200  شماره:
19/06/1387 اتریخ:   

-  پیوست:  

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
 



 809 ■های آموزش مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 )شرح و بسط مدیریت، حقوق و اخالق کارگزاران اسالمی( "راهبرد علوی دولت اسالمی"عنوان دوره آموزشی: 

 هدف دوره:

های حضرت امیرالمؤمنین علی )ع( نسبت به وظایف و تكالیف دولت و مدیران به منظور کاربست آنها در آشنایی مدیران با اندیشه -1

 اسالمی در مدیریت و رهبری در جامعه اسالمی هایارزشاصول، ضوابط و حاکمیت انجام وظایف و مسئولیتها و رعایت 

 آشنایی با مفهوم کدهای اخالقی ـ رفتارهای موضوع منشور اخالق اداری -2

 دوره: هایسرفصل

 ــ توجه به افكار عمومیکلیات: ویژگی جامعه ـ  ها و نكات برجسته فرمان حكومتی حضرت امام علی )ع( به مالک اشتر ـ

 ها و نحوه تنظیم آنهاها و بخشنامهاهتمام به دستورالعمل

 وظایف و تكالیف دولت: دولت و حقوق ملت ـ دولت و حقوق کارمندان ـ دولت و قوه قضائیه ـ دولت و تجارت 

  کار و سازماندهی  دینی ـ تقسیم هایارزشوظایف و تكالیف اساسی مدیران: گزینش کارگزاران ـ پایبندی دولتمردان به

 گیریـ تصمیم ـ نظارت و کنترل ـ ارزشیابی

 اوصاف مدیر: اوصاف اساسی مدیر ـ شرایط مسئولین مشاغل کلیدی 

 )آفات مدیریت از دیدگاه حضرت امام علی )ع 

 مدیریت از دیدگاه حضرت امام علی )ع( یهاروش 

 ی کارگزاران به مقتضای دستگاه متبوع خودکار عملی فراگیران برای استخراج کدهای رفتار 

های ستادی و کنندگان: مدیران عالی و میانی حوزهشرایط شرکت

 استانی

 اختیاری        نوع دوره: الزامی 

 غیرحضوری         نحوه اجرا: حضوری  ساعت 20میزان ساعت دوره: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 810

 

 
 

 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 
 بسمه تعالی

 بهبود مدیریت یهاآموزشمجموعه 
، نهادهای هاشهرداریدولتی، بانكها،  یهاشرکت، موسسات، هاسازمانها، بخشنامه به کلیه وزارتخانه

 کنند.دولت استفاده می به نحوی از بودجه عمومی یی کههادستگاهانقالب اسالمی و سایر 

سازمان و کار  یهایدگیچیو درک پ صیقدرت تشخ مؤثر وظایف مدیریت و ایفیا یالزم برا یهاییتوانا جادیا

 یبرا ستهیشا ریزیطرح ،رانیمد هایمهارتو  هاتیقابل ،هاتیمناسب توسعه ظرف یفراهم آوردن بسترها نیو همچن

 یو در اجرا یکشور خدامقانون است 44لذا به استناد ماده  .دینمایم یو متخصص را ضرور یاحرفه رانیمد تیترب

 :با اهداف تیریبهبود مد یهاآموزشمجموعه  ،کارکنان دولت ج نظام آموزش/ 4بند 

 یهاشرفتیآنان با پ یهاییو متناسب ساختن اطالعات و توانا رانیمد یو ادراک یانسان ی،فن هایمهارتتقاء ار الف(

 و نظارت. تیهدا یسازمانده یزیربرنامه یهادر حوزه یدانش و فناور

 .هندیدر آ یتیریمد یها تیمسئول رفتنیپذ یساختن کارکنان برا آمادهب( 

 یهادستگاهالزم است  .گرددیشده است که به همراه دستورالعمل مربوط جهت اجرا ابالغ م نیو تدو میتنظ 

شده  ینیبشیپ یآموزش یهابه دوره رانیاعزام مد یالزم را برا داتیتمه ،به مفاد دستورالعمل تیبا عنا ییاجرا

 ، فراهم نمایند.سطح ره یبرا

ریزی استان، مجری برنامه مدیریت و یهاسازمانریزی و ه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهمؤسس

های آموزشی را بطور مستمر مورد ارزیابی باشند و با همكاری سازمان، برنامهموضوع این بخشنامه می یهاآموزش

 ی آنها اقدام خواهند نمود.نتایج حاصل، نسبت به اصالح ابعاد محتوائی و اجرائ براساسقرار داده و 

 

 

 حمید شرکا

 معاون رییس جمهور و رییس سازمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  78510/101  شماره:
04/50/3138 اتریخ:   

-  پیوست:  



 811 ■های آموزش مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 بهبود مدیریت یهاآموزشدستورالعمل اجرایی 

 کارکنان دولت ج نظام آموزش/۴موضوع بند 

 

 .به کار گرفته شده است یعبارت اصل یبه جا ریز یهاواژه اختصار، تیجهت رعا :اراتیاختشرح  -الف

 کشور ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد :سازمان -الف -1

 ریزیبرنامهو  تیریآموزش و پژوهش مد یموسسه عال :موسسه -الف -2

 کارکنان دولت ینظام آموزش :ینظام آموزش -الف -۳

 

 :اتاصطالح فیتعر -ب

مورد  ژهیو یهایگردد که با گذراندن آنها توانمندیاطالق م ییهاه دورهب :تیریبهبود مد یهادوره -ب-1

 .ابدییارتقا میا  نیمأدر ابعاد مختلف ت رانیمد ازین

 5و  نظارت حیطه ،اراتیاخت ،هاتیمسئول ،فیکه حسب وظا تیریاز مد ییهارده :تیریسطوح مد -ب-2

 اند.شده یبازشناس هیپای و دستورالعمل در سه سطح عال نیو در ا کیتفك

ها  : دوره یا پودمانی که گذراندن آنها برای مدیران اجباری است. این دسته از دورههای الزامیب. دوره-۳

 شود.اصلی نیز بازشناسی می

 ای یشخص اربتج ،قیعال ی،رد تصدبا توجه به شغل مو رانیکه مد ییهادوره :یاریاخت یهادوره -ب-۴

 زیمكمل ن یهاها تحت عنوان دورهدوره نیا .ندینمایاعالم شده انتخاب م هایپودمان یا هادوره نیسازمان از ب ازین

 است. یقابل بازشناس

قانون نظام هماهنگ  1ماده  2تبصره  ، ج، د و هـب ،الف یمقامات مندرج در بندهامدیران عالی:  -ب-5

 .شودیکارکنان دولت و مشاغل همتراز را شامل م پرداخت

را بر  هیو پا یسطوح عال نیارتباط ب جادیا ی،هماهنگ فیکه وظا رانیآن دسته از مد :یانیم رانیمد -ب-6

 شوند.محسوب  یانیسطح م رانیو همتراز آنها از مد رانیمد یابیمشمول طرح ارزش رانیمد .عهده دارند

را  یسازمان یهاسیاستها و برنامه یاجرا فهیکه وظ یرانیآن دسته از مد :ی(اتیعمل) هیپا رانیمد -ب-7

 د.نقرار دار یانیسطوح م رانیبرعهده دارند و تحت نظر مد

در سال  ایشود که گذراندن آنها قبل یاطالق م ییهاآموزشآن دسته از  به :انتصاب وبد یهاآموزش -ب-8

 است. یاول انتصاب ضرور

 

 دایره شمول: -ج

 ینهادها ،هاشهرداری ،بانكها ی،دولت یهاشرکت ،موسسات ،هاشاغل در وزارتخانه هیو پا یانیم ی،عال رانیمد هیکل

 .دنکنیدولت استفاده م یاز بودجه عموم یکه به نحو ییهادستگاه ریو سا یانقالب اسالم

 

  



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 812

 

 
 

 و الزامی سطوح مدیریت: بدو انتصاب یهاآموزشفهرست عناوین  -د

 تعداد ساعت (عنوان آموزشی )دوره یا پودمان ردیف

 4 های دینی امام خمینی )ره(مبانی نظری اندیشه 1

 28 ادارینظامآشنایی با مباحث مرتبط با تحول در  2

 24 های سرپرستیوظایف و نقش 3

 56 جمع     

 

 دو انتصاب برای مدیران پایه )عملیاتی(ب یهاآموزشفهرست عناوین  -د-1

 تعداد ساعت (عنوان آموزشی )دوره یا پودمان ردیف
 4 های دینی امام خمینی )ره(مبانی نظری اندیشه 1

 28 ادارینظامآشنایی با مباحث مرتبط با تحول در  2

 6 ستگاهو اختصاصی د آشنایی با قوانین و مقررات عمومی 3

 12 عمومی یهاسازمانمدیریت و رفتار سازمانی در  4

 12 خالقیت و حل مساله 5

 62 جمع   

 الزامی برای مدیران پایه )عملیاتی( یهاآموزشفهرست عناوین  -د-2

 تعداد ساعت (عنوان آموزشی )دوره یا پودمان ردیف
 12 )تمرکز بر وظایف و فعالیتها(ی دولتی اهدستگاهریزی در برنامه 1

 6 )اجرایی( گیریتصمیمفرآیند و فنون  2

 9 سازماندهی )چگونگی استقرار ساختارهای سازمانی( 3

 12 (هاروش)بهكرد  هاروشو  هاسیستمتكنیک و فنون بهبود  4

 9 انگیزش در کار 5

 9 ارتباطی مدیران هایمهارت 6

 9 در مدیریت اطالعات آوریکاربرد فن 7

 12 فنون سنجش و ارزیابی عملكرد 8

 6 روابط کار 9

 6 فنون اداره جلسات 10

 6 و فنون کار با مدیران مافوق هاروشآشنایی با  11

 6 های کار گروهیسازی و شیوهتیم 12

 8 مدیریت تعارض و فنون مذاکره 13

 4 موثر وقت مدیریت 14

 114 جمع   

 

 

 



 813 ■های آموزش مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 الزامی برای مدیران میانی یهاآموزشفهرست عناوین  -د -۳

 تعداد ساعت (عنوان آموزشی )دوره یا پودمان ردیف

 12 ی دولتی )تمرکز بر فرآیندها(هادستگاهریزی در برنامه 1

 9 )سازمانی( گیریتصمیمفرآیند و فنون  2

 18 ها و ساختارهای سازمانیطراحی فرآیند 3

 6 مدیریت ارتباطات سازمانی 4

 9 (misاطالعات مدیریت ) یهاسیستم 5

 9 مدیریت عملكرد 6

 15 مدیریت منابع انسانی 7

 9 افزاییراهبردهای آموزش و توان 8

 9 مدیریت منابع 9

 6 آشنایی با فنون و روش کار با مدیران مافوق 10

 6 دیریت دولتیرویكردهای نوین م 11

 4 شفافیت و سالمت اداری 12

 9 و رویكردهای نوین آن مدیریت بودجه در بخش عمومی 13

 9 هاسازمانرهبری تحول در  14

 4 های نو در مدیریتاندیشه 15

 4 مدیریت خصوصی سازی 16

 4 سازیسازی برای کوچکظرفیت 17

 6 مدیریت و مهندسی ارزش 18

 148 عجم   

 
 الزامی برای مدیران عالی یهاآموزشفهرست عناوین  -د-۴

 تعداد ساعت (عنوان آموزشی )دوره یا پودمان ردیف
 12 مدیریت استراتژیک )تجزیه و تحلیل، اجراء و ارزیابی( 1

 6 مدیریت توسعه 2

 6 مدیریت اقتصاد 3

 6 مدیریت ارتباطات سازمانی 4

 6 راتژیک اطالعاتمدیریت است 5

 6 مدیریت مبتنی بر عملكرد 6

 6 مدیریت استراتژیک منابع 7

 6 در شرایط بحرانی هاسازمانرهبری  8

 4 مدیریت نگرش 9

 6 اصول و فنون مذاکره بین المللی 10

 6 حكمرانی خوب 11

 6 رویكردهای نوین مدیریت دولتی 12

 4 شفافیت و سالمت اداری 13

 8 و رویكردهای نوین آن جه در بخش عمومیمدیریت بود 14

 6 هاسازمانرهبری تحول در  15

 6 مدیریت خصوصی سازی 16

 6 مدیریت دانش 17

 106 جمع  
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 اختیاری یهاآموزشفهرست عناوین  -هـ
 تعداد ساعت (عنوان آموزشی )دوره یا پودمان  ردیف

 9 اشورا و نظام پیشنهاده 1

 9 ایجاد و پرورش محیط کار خالق و نوآور 2

 9 های اسالمیاصول و مبانی مدیریت در اندیشه 3

 9 سیاسی و اداری هاینظامها و تمرکز و عدم تمرکز در اندیشه 4

 9 مدیریت بودجه و رویكردهای نوین آن 5

 6 عمومیروابطمدیریت  6

 6 مدیریت هایفناوریانتقال  7

 6 مدیریت آموزشی 8

 9 کاربرد آمار در مدیریت 9

 6 وری و نتایج آنبهبود بهره 10

 12 مدیریت کیفیت جامع 11

 6 مدیریت آینده 12

 6 آشنایی با قانون تجارت 13

 6 های جامعه شناسی انقالبتئوری 14

 6 ( در مدیریتoaمكانیزه ) یهاسیستم 15

 9 قتصادی ایراناستراتژی توسعه در موسسات ا 16

 iso  9 9000آشنایی با استانداردهای سری  17

 6 منشور عدالت در حكومت 18

 6 نیروی انسانی وریبهره 19

 3 برای توسعه پایدار ریزیبرنامهمشارکت و  -زنان 20

 3 چشم انداز حاکمیت قانون و تجزیه و تحلیل قدرت 21

 9 هاسازمانتفكر سیستمی در مدیریت  22

 6 (odبهسازی سازمانی )توسعه سازمانی  23

 6 حقوق اساسی 24

 9 حسابداری مدیریتی 25

 3 مدیریت دولتی و جهانی شدن 26

 9 مدیریت زیست محیطی )مدیریت سبز( 27

 6 (o.g.nغیر دولتی ) یهاسازمانمدیریت  28

 6 فنون اداره جلسات 29

 12 سازمانی هایپژوهش 30

 6 ریزیبرنامهلهای مد 31

 6 محلی یهاسازمانمدیریت  32

 6 هاسازمانجامعه شناسی  33

 6 بین المللی یهاسازمانپیمانها و  34

 6 ژئوپولتیک 35

 6 اداری تطبیقی و محک زنی  هاینظام 36

 9 اقتصاد مدیریت 37

 3 اخالق در مدیریت 38

 15 تحلیل آماری )آمار استنباطی( 39

 6 و عقد قرارداد مذاکره 40

 6 کارآفرین یهاسازمانمدیریت  41

 6 های تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومیمدل 42

 6 ایرانشناسی 43

 6 کیفیت در مدیریت 44

 3 های مشاوره در مدیریتاصول و تكنیک 45

 6 مهندسی مجدد و فرانسوی مهندسی مجدد 46
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 تعداد ساعت (یا پودمانعنوان آموزشی )دوره  ردیف

 6 مدیریت تحقق و توسعه 47

 6 مدیریت فرهنگ سازمانی 48

 3 کاربرد تكنولوژی در سازمان 49

 9 کاربرد ریاضیات در مدیریت 50

 6 مبانی مدیریت دولتی 51

 6 دانش سیاسی و اجتماعی مدیران 52

 3 ادارینظامشایسته ساالری در  53

 9 توسعه و تحول سازمانی مدیریت 54

 9 بازار و نهادهای پول و سرمایه 55

 9 مدیریت تولید و عملیات 56

 9 ریزی و کنترل پروژهبرنامه 57

 3 مقررات و مدیریت پیمان 58

 6 پویا یهاسیستم 59

 12 مدیریت بازاریابی و مكاتبات بازرگانی 60

 12 مالیه عمومی 61

 6 یراناقتصاد ا 62

 6 مدیریت دانش و یادگیری سازمانی 63

 6 حفاظت اطالعات 64

 6 ای سرمایه اجتماعی در کشورشناخت ابعاد توسعه 65

 6 در مدیریت ictنقش  66

 6 مدیریت کیفیت در بخش عمومی 67

 6 جمعیت شناسی 68

 3 پویایی گروهی 69

 9 اقتصاد بهداشت 70

 9 آمار در بیمه 71

 6 مدیریت ریسک 72

 9 ریزی شهریمدیریت و برنامه 73

 9 بازاریابی بین المللی 74

 6 مدیریت بازرگانی بین المللی 75

 9 مدیریت صادرات 76

 12 فلسفه، اقتصاد و سیاست 77

 9 اقتصادی در دولت هایبنگاهمدیریت  78

 6 های فكریمدیریت سرمایه 79

 6 های توسعه ملینامهو خطوط کلی بر هاسیاست 80

 4 اصول و مبانی امنیت ملی و سیاستگذاری 81

 4 مدیریت و اقتصاد 82

 6 مدیریت فرایند 83

 6 جایگاه تكنولوژی در سیاست و مدیریت 84

 6 رهبری سازمانی 85

 4 مدیریت دانایی 86

 4 سیاست و مدیریت  87
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کشور  ریزیبرنامهعهده سازمان مدیریت و تشخیص مشاغل همتراز: تعیین مشاغل همتراز، ب -و

 است.

 تكالیف و اختیارات: -ز

بهبود  یهاآموزشساعت از  100ساعت و حداکثر  40مشمولین این دستورالعمل مكلفند ساالنه حداقل  -ز-1

ی هادستگاهنمایند و شود طی ریزی استان برگزار میرا که در موسسه عالی آموزش مدیریت و برنامه مدیریت

 محل خدمت آنان ملزم به فراهم آوردن امكانات الزم جهت تحقق امر خواهند بود.

مورخ  1426/1901ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران موضوع مصوبه شماره  3ماده  2به موجب بند  -ز-2

و سرپرستی )سطوح عملیاتی  یریتیشورایعالی اداری، یكی از شرایط الزم برای انتصاب در مشاغل مد 11/01/1382

های مدیریت، گذراندن دوره و میانی( برای افراد فاقد مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر در یكی از رشته

           به تفكیک هریک از سطوح مدیریت به شرح جداول  هاآموزشآموزش مدیریت است. عناوین و ساعات این 

 باشد.مید -2د و -1

موضوع این بند را قبل از انتصاب و یا حداکثر در سال اول انتصاب طی نمایند  یهاآموزشمدیریت موصوف باید 

 شود.ها حكم مدیریت در سطح مربوط صادر میو تا تحقق امر برای آنان حكم سرپرستی و پس از طی دوره

 هایپستبرای ارتقاء، به  نتایج ارزشیابی براساسه دستگاه اجرایی تمهیدات الزم را برای اعزام کارکنانی ک -ز-3

 هایپستز حسب -2مندرج در بند  های آموزشیشوند، به دورهاند و یا میمناسب تشخیص داده شده مدیریتی

 نمایند.مورد نظر، فراهم می

ز برای مدیران هر دو سطح عملیاتی و میانی -2موضوع بند  2و  1های  ر ردیفهای مندرج دگذراندن دوره -ز-4

 اعم از دارندگان مدارک تحصیلی مدیریت و غیر مدیریت، الزامی است.

-های تحصیلی که دورههای مدیریت و یا سایر رشتهدارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد در یكی از رشته

اند و یا افرادی که طبق العمل را در واحدهای درسی دوران تحصیلی گذراندههای موضوع بند دجـ این دستور

صادره از جانب مرکز آموزش مدیریت دولتی سابق یا موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و  گواهینامه

اند، مشروط بر بود طی نمودهی را در حوزه بهیهاآموزشریزی استان مدیریت و برنامه یهاسازمانو یا  ریزیبرنامه

های مذکور از لحاظ عنوان، ساعت و محتوا با دوره ربطذیاینكه واحد آموزش و یا عناوین مشابه در دستگاه 

 ها معافند.انطباق داشته باشند، از گذراندن آن دوره

الزم برای مثبت تلقی توسط مشمولین این دستورالعمل بمنزله شرط  -ز-1ها الزامی، با رعایت بند طی دوره -ز-5

ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران( است. لذا احكام مدیرانی  6شدن عملكرد آنان )موضوع تبصره یک ماده 

 های مزبور را طی نكنند، قابل تمدید نخواهد بود.که دوره

نظر گرفتن الزامات  ی اجرایی مكلفند با تجزیه و تحلیل نیازهای فردی، شغلی و سازمانی و با درهادستگاه -ز-6

های اختیاری برآورد و عالوه بر ناشی از ابالغ این دستورالعمل، نیازهای آموزشی مدیران خود را از میان دوره

مورخ  112058/1803ج بخشنامه شماره -2آنان، )موضوع بند  های الزامی سطح مربوط در شناسنامه آموزشیدوره

 رانیمد اریاز شناسنامه را در اختکشور( منعكس نمایند و یک نسخه  ریزیبرنامهمان مدیریت و ساز 20/06/1381
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 یهاآموزشو به موقع  میتنظ ،خود را با توجه به شناسنامه یو آموزش یکار یهابتوانند برنامه رانیقرار دهند تا مد

 .ندینما یالزم را ط

 یاختصاص یشغل یهادوره یو اجرا ینسبت به طراح تیریبود مدبه یهاعالوه بر دوره یدولت یهادستگاه -تبصره

بهبود  یهاکه با احتساب دوره یبطور ندیاقدام نما کارکنان دولت چوب نظام آموزشچارخود در  رانیمد ژهیو

 .ندینما یالزم را ط یهاآموزشساعت از  125نه حداکثر دستورالعمل ساال نیموضوع ا تیریمد

 براساسخود را  رانیمد ازیمورد ن تیریبهبود مد یهاآموزشمشخصات  نیعناو دیبا ییاجرا یهادستگاه -ز-7

 یبرا ی،زیرو جهت برنامه لیدستورالعمل تكم نیا وستیدر فرم پ ،انجام شده در سه ماه آخر هر سال یسنج ازین

حسب محل خدمت آنان به سازمان  رانیمد ریسا یو برا ریزیبرنامهو  تیریآموزش و پژوهش در مد یعال رانیمد

 .ندیاستان ارسال نما ریزیبرنامهو  تیریمد

الزم را جهت ارائه  داتیکنندگان تمهتعداد شرکت دنیدر صورت به حد نصاب نرس ندمكلف مزبورواحدهای 

 .ندیفراهم نما( 5و  ایمد یمولت یهاروش ،به استاد یمعرف ،خودآموز) رینظ یحضور ریغ یهاشروبه  هاآموزش

 یابیارزش ازیو امت یابیارزش

به عمل خواهد  یابیارزش ،هاآموزش تیمتناسب با ماه یهاروشبه  ،تیریبهبود مد یهادر برنامه رانیفراگ از -ح-1

 یدوره برا دیجدتصورت نیا ریدوره اعطا در غ یط نامهیکنندگان گواهدر دوره به شرکت تیدر صورت موفق .آمد

 است. یالزام نامهیاخذ گواه

 شود.یدهنده به سازمان اعزام کننده اعالم مواحد آموزش سویاز  رانیفراگ یابیارزش جهینت -ح-2

شده در نظام  ینیبشیپ ازاتیامت هیاز کل ،شوند تیریبهبود مد یهاآموزشموفق به گذراندن  کهفراگیران  -ح-3

 براساس ی(پژوهش-یو تخصص یتخصص-یمهارت) نوع دوم نامهیگواه یاز جمله اعطا کارکنان دولت آموزش

  شوند.یبرخوردار م مزبور،شده در نظام  ینیبشیضوابط پ
 

 (ی اجرایی )حوزه بهبود مدیریتهادستگاهفرم اعالم نیاز آموزش مدیران در 
 

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی

عنوان 

پست 

 سازمانی

سنوات 

 خدمت

ان دوره عنو

یا پودمانی 

 مورد نظر

 زمان پیشنهادی ارائه دوره

ار
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ستا

تاب
 

یز
پای
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 ج /۳موضوع بند  های عمومیدوره

 ولتجدید کارکنان د نظام آموزش
 های آموزش عمومیجدول کلیات دوره

 میزان ساعات دوره های عمومیتوانایی های آموزشیالف( دوره

 ساعت 56 گزارش دهی های آموزشیالف( دوره/1

 ساعت 56 شناسایی و دستیابی به منابع اطالعاتی )داخلی و خارجی( های آموزشیالف( دوره/2

 ساعت 24 های ذهنیالف( دوره آموزشی شناسایی و استفاده از ظرفیت/3

 ساعت 16 الف( دوره آموزشی برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران/4

 اعتس 28 ادارینظامالف( دوره آموزشی آشنایی با مباحث مرتبط با تحول /5

 180 جمع

 
 میزان ساعات دوره فرهنگی  اجتماعی های آموزشیالف( دوره

 ساعت 44 های آموزش  قرآن مجیدب( دوره/1 

 ساعت 48 های آموزش  فرهنگ و مفاهیم قرآنیب( دوره/2

 24 نیازاحكام و مسائل فقهی مورد   های آموزشیب( دوره/3

 24 اخالق اداری و مناسبات انسانی های آموزشیب( دوره/4

 48 های سیاسی اسالمهای آموزش  اندیشهب( دوره/5

 28 های ترویج و توسعه فرهنگ نمازب( دوره/6

 48 های شناخت نسبت علم و دین، توسعه و تمدن با فرهنگب( دوره/7

 264 جمع

 

  



 819 ■های آموزش مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

ی آموزشیهادوره  

های عمومیتوانائی  

کارکنان دولت ج نظام آموزش/2/۳موضوع بند   

 بشرح ذیل می باشد: عمومی ی آموزشیهادوره

 گزارش دهی: های آموزشیدوره( 1

 (1ـ آیین نگارش مكاتبات اداری )1ـ1

 (1ـ گزارش نویسی )1ـ2

 های اداریـ خالصه سازی نوشته1ـ3

 شناسایی و دستیابی به منابع اطالعات )داخلی و خارجی(  های آموزشی( دوره2

 طاتـ اصول و مبانی ارتبا2ـ1

 نوین دستیابی به اطالعات یهاروشـ شناخت راهها و 2ـ2

 ـ زبان انگلیسی2ـ3

 های ذهنی( دوره آموزشی شناسایی و  استفاده از ظرفیت۳

 ( دوره آموزشی برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگران۴

ام ی اجرایی با مباحث مرتبط با نظهادستگاه( دوره آموزشی آشنایی مدیران و کارشناسان 5

 تحول اداری

 

  



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 820

 

 
 

 دهیگزارش های آموزشیـ دوره1

 هدف کلی دوره

ها و سازی نوشتههای اداری و خالصهـ آشناسازی فراگیران با مفاهیم کلی و فلسفه وجودی و مكاتبات و گزارش

های اداری و همچنین ها وبخشنامهصورتجلسه ها،در تهیه و تنظیم نامه مكاتبات اداری به منظور ایجاد مهارت

های مختلف اعم از اداری، فنی و یا پژوهشی و در بندی و تلخیص اطالعات برای تنظیم گزارشآوری، طبقهجمع

 نهایت تجزیه و تحلیل اطالعات واصله.

 (1ـ آیین نگارش مكاتبات اداری )1ـ1

 الف( اهداف رفتاری:

 پایان دوره مذکور:رود در از فراگیران انتظار می

 .ارتباطات رسمی در سازمان را بشناسند 

 .با مجاری ارتباطات در سازمان آشنا شوند 

 های مهم اداری و اثرات آن را بدانند.ها و نوشتهانواع نامه 

 های ساده اداری را تهیه نمایند.بخشنامه 

 .مقدمات جلسه را فراهم آورده و صورتجلسه مربوطه را تهیه نمایند 

  های اداری را با رعایت نكات آئین نگارش، تنظیم و ویرایش نمایند.باشند نوشتهقادر 

  ساده، کاربرد آنها و چگونگی تكمیل آنها را بشناسند. هایفرمانواع 

 ب( محتوی دوره: 

 ـ ارتباطات به عنوان فلسفه وجودی نوشتن1

 های اداریـ شناخت نامه2

 مل در تدوین آنهاهای اداری و ضوابط مورد عـ  انواع نامه3

 های اداریـ مراحل و نحوه تهیه و تنظیم نامه4

 ـ صورتجلسه و نحوه تدوین آن5

 ـ نگارش اداری6

 گذاریـ نشانه7

 های اداریـ ویرایش نوشته8

 های اداریـ پردازش نوشته9

 های اداریـ بررسی سایر نوشته10

 یک نوشته اداری مناسب هایویژگیـ 11

 عتسا 24ج( مدت دوره : 

 (1ـ گزارش نویسی )1ـ2

 الف( اهداف رفتاری:

 رود در پایان دوره مذکور:از فراگیران انتظار می
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 های مختلف گزارش آشنا شوند.با تعاریف کلی، معنی و مفهوم، انواع و اقسام شكل 

 .از نقش گزارش در جامعه و سازمان آگاه گردند 

 .ارکان و اجزاء گزارش را بشناسند 

 نظیم گزارش آشنا شوند.با مراحل تهیه و ت 

 .در مورد فنون نگارش اطالعاتی حاصل نمایند و در نوشتن گزارش اشراف حاصل نمایند 

 .چارچوب یک گزارش ویژه را تهیه کنند 

 های عملكردی و اداری اشراف الزم را تحصیل کنند.نسبت به تهیه گزارش 

 .قادر باشند یک گزارش ویژه با گزارش مأموریتی را تهیه نمایند 

 .قادر باشند یک گزارش را به راحتی مطالعه نموده و خالصه آن را بنویسند 

 ب( محتوی دوره: 

 ـ کلیات، معنی و مفهوم کاربرد گزارش1

 ـ ارکان و اجزاء گزارش و کارائی هر کدام2

 ـ مراحل تهیه گزارش3

 ـ فنون نگارش گزارش4

 ـ تهیه طرح گزارش5

 های ویژه اداریـ تنظیم و نگارش گزارش6

 ـ خالصه سازی گزارش7

 ـ ارزیابی مطالب عنوان شده در طول زمان تدریس8

 ساعت 20ج( مدت دوره : 

 

 های اداریـ خالصه سازی مكاتبات و نوشته1ـ ۳

 الف( اهداف رفتاری

 رود در پایان  دوره مذکور:از فراگیران انتظار می

 .با مفاهیم کلی خالصه سازی آشنا شوند 

 ها آشنایی الزم را بدست آورند.الب مهم در نوشتهسازی مطبا اصول برجسته 

 .قادر باشند کلیه مكاتبات اداری را به نحوی مطلوب خالصه نمایند 

 الزم را در زمینه نگارش خالصه )نامه، گزارش، مقاله، دستورالعمل، صورت جلسه  و جزوه و  مهارت

 می آنها باشند.کتاب( را کامالً تحصیل نموده و قادر به تنظیم عل

 ب( محتوی دوره:

 ـ کلیات1

 ـ مراحل تلخیص2
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 ـ اصول خالصه سازی و ضوابط آن3

 ـ تنظیم خالصه و ارائه آن4

 های مختلف ارائه خالصهـ شكل5

 ساعت 12ج( مدت دوره: 

 

 شناسایی و دستیابی به منابع اطالعاتی )داخی و خارجی( های آموزشیـ دوره2

 دف کلی دوره: ه

نوین دستیابی به منابع اطالعات  یهاروشـ آشناسازی فراگیران با مفاهیم کلی ارتباطات و همچنین شناخت راهها و 

 داخلی و خارجی

 

 ـ اصول و مبانی ارتباطات2ـ1

 ب( اهداف رفتاری: 

 رود در پایان  دوره مذکور:از فراگیران انتظار می

  آشنا شوند.با مفاهیم ارتباطات و انواع آن 

 ها و کاربرد انواع وسائل ارتباط جمعی آشنا شوند.با ویژگی 

  برقراری ارتباطات اجتماعی آشنا شوند. هایمهارتبا 

 های اداره و فعالیت کنونی وسائل ارتباطی در جهان آشنا شوند.با شیوه 

 ج( محتوای دوره:

 ـ اهمیت وسایل ارتباط جمعی1

 ـ مفاهیم ارتباطات و انواع آن2

 ـ وسائل ارتباطی نوین3

 وسائل ارتباط جمعی هایویژگیـ 4

 ساعت 12د( مدت دوره: 

 

 نوین دستیابی به اطالعات یهاروشـ شناخت راهها و 2ـ2

 الف( اهداف رفتاری:

 رود در پایان  دوره مذکور:از فراگیران انتظار می

 های مهم و مجهز در ایران و جهان آشنا شوند.با انواع کتابخانه 

 گی جستجو برای دستیابی به منابع مكتوب را فراگیرند.چگون 

 .با قواعد ثبت و ضبط اسناد و مدارک مكتوب آشنا شوند 

 ها در کتابخانه آشنا شوند.بندی کتاببندی و طبقههای ردهبا شیوه 

 های مورد نظر در کمترین زمان ممكن آشنا شوند.با کتب مرجع و چگونگی یافتن مدخل 
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 ب( محتوای دوره:

 های مهم و مجهز در ایران و جهانـ آشنایی با انواع کتابخانه1

 ـ شناخت چگونگی جستجوی منابع مكتوب نظیر کتاب، مجله، نشریات ادواری و ....2

 ـ اصول قواعد ثبت و ضبط اسناد و مدارک3

 بندی کتابها در کتابخانهبندی و طبقههای ردهـ شیوه4

 های مورد نظر در حداقل زمان ممكندخلـ شناخت کتب مرجع و چگونگی یافتن م5

 ساعت 10ج( مدت دوره: 

 

 ـ زبان انگلیسی2ـ۳

 الف( اهداف رفتاری:

 رود در پایان  دوره مذکور:از فراگیران انتظار می

 خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن را متناسب با نیاز سازمان بدست آورند. حداقل سواد و مهارت

 ای دوره:ب( محتو

 آموزشی نوین توسط دستگاه اجرایی تعیین خواهد شد. یهاروش براساسمتناسب با نیاز هر دستگاه 

 قابل ارزیابی است. های عمومیهای زبان در قالب دورهساعت از دوره 34ج( مدت  دوره: حداکثر 

 

 های ذهنیـ دوره آموزشی شناسایی و استفاده از ظرفیت۳

 ف کلی دوره:الف( هد

های ذهنی و بینشی کارکنان نسبت به خود و دیگران و همچنین شناخت علل ـ شناخت شرایط فكری، ظرفیت

 تفاوتی و ...کاری و بیرفتارهای نامناسب و سایر مشكالت رفتاری در سازمان به منظور جلوگیری از بروز کم

 ب( اهداف رفتاری:

 ان:دستاوردها و نتایج این دوره برای کارکن

 .ایجاد تحول مثبت در شخصیت، باورها، روحیه، اعتماد به نفس و نظام تفكر انسان 

 های گروهی.های کاری و توسعه همكاریبدست آوردن آرامش، تقویت انگیزه 

 .رسیدن به دنیایی از خودباوری و اعتماد به نفس و شخصیتی قاطع، توانمند و مفید 

 دنیایی از یقین و اعتماد به زندگی خوب. شدگی بهبیرون آمدن از فضای تردید و گم 

 ای زیبا و مشخص شدن کلیه اهداف در کار و زندگی و حرکت بسوی آنها.تبیین و طراحی آینده 

 و اقتدار در مقابل مسائل و مشكالت در کار و زندگی و توانایی در حل موفقیت آمیز آنها. صالحیت 

 ی مؤثر به منظور کار با دیگران و بدست آوردن یک چهره جذاب و توانایی برقراری ارتباطات انسان

 محبوب.

 .زندگی در مسیر کمال و لذت بردن از لحظه لحظه پرحاصل یک زندگی آرام و زیبا 
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 ج( محتوای دوره:

 ـ تكنولوژی فكر به عنوان روشی نوین برای ایجاد خودشكوفایی1

 ـ مدیریت ذهن به عنوان کارگاه تولید فكر2

 دیریت نظام باورها و چگونگی ایجاد خودباوری در کارکنانـ م3

 ـ مدیریت روحیه و بدست آوردن نشاط و آرامش در محیط کار4

 های بزرگـ طراحی سرنوشت و هدفگذاری در کار و زندگی به منظور کسب موفقیت 5

 ریزی آنـ آشنایی با ضمیر ناخودآگاه و نحوه برنامه6

 و زندگی و حل آنها ـ نحوه مقابله با مسائل کار7

 ـ چگونگی ایجاد تحول پایدار در خود8

 متمرکز کردن آن هایراهـ نظام اساسی تفكر و 9

 های ایجاد فضای خالق روانی در افراد و موانع خالقیت فردیـ شیوه10

 کاهش آن یهاروشهای روانی و رفتاری و ـ دلیل تراشی11

 اجتماعی ایهنظامـ ارتباطات مؤثر کالمی و رفتاری در 12

 ساعت 24د( مدت دوره: 

 ـ دوره آموزشی برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگران4

 الف( هدف کلی دوره:

موفقیت گروه در برقراری  هایراهـ کسب دانش به منظور شناخت ارتباطات اثربخش به عنوان یكی از بزرگترین 

 ارتباط مؤثر

 ب( اهداف رفتاری

 ر پایان دوره مذکور: رود داز فراگیران انتظار می

 .با انواع  ارتباطات و نقش آنها آشنا شوند 

 .با فرایند ارتباطات آشنا شوند 

 جهت برقراری ارتباطات اثربخش آشنا شوند. با موانع عمومی 

 .با عوامل اثرگذار بر شایعه آشنا شوند 

 های ارتباطی مؤثر آشنا شوند.با انواع شبكه 

 ارتباط با محیط و دیگران آشنا شوند. با چگونگی برقراری 

  تأثیرگذار بر محیط  دیگران آشنا شوند. هایمهارتبا 

  اثربخش ارائه نتایج ارتباطات آشنا شوند. هایراهبا 

 ج( محتوی دوره:

 ـ کلیات1

 ـ نقش ارتباطات2

 ـ فرایند ارتباطات3
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 ـ مسیر ارتباطات4

 شناخته شده در ایجاد ارتباط هایراهـ 5

 های ارتباطیهـ شبك6

 ـ موانعی که بر سر راه ارتباطات اثربخش قرار دارد.7

 تأثیرگذار و نفوذ بر دیگران هایراهـ 8

 ـ شناسایی قدرت نقد و آشنایی کارکنان با سازوکارهای نقد سازنده توسعه روحیه نقد و نقدپذیری 9

 ساعت 16د( مدت دوره: 

 ادارینظامل ـ دوره آموزشی آشنایی با مباحث مرتبط با تحو5

 الف( هدف کلی دوره:

 ادارینظامهای تحول در ی اجرایی با برنامههادستگاهـ آشناسازی مدیران و کارشناسان 

 ب( اهداف رفتاری

 رود در پایان دوره مذکور: از فراگیران انتظار می

  آشنا شوند. ادارینظامبا کلیات تحول در 

  شنا شوند.مدیریت سنتی و مدیریت نوین آ هایویژگیبا 

  آشنا شوند.« سندگام دوم»موسوم به  ادارینظامبا هفت برنامه اصلی ایجاد تحول در 

 ج( محتوای دوره:

 ساعت ۴مدت:  ادارینظامـ کلیات تحول در 1/5

 ـ مبانی فكری اصالحات اداری و مدیریت شامل:1/1/5

 مدیریت سنتی و مدیریت نوین هایویژگیـ 

 سنتی و مدیریت نوینهای مدیریت ـ مقایسه مؤلفه

 محیط 

 منابع و سرمایه 

 آوریفن 

 اندازه دولت 

 اجزاء سیستم 

 استخدام و بكارگیری 

 نقش دولت 

 نقش مدیران 

 نظام پاسخگویی 

 ارتباطات سازمانی 

 کنترل 
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 گیریریزی و تصمیمبرنامه 

 آموزش 

 عرصه سازمانی 

 نظارت دولت و ملت 

 نانمورد نیاز مدیران و کارک هایمهارت 

 وری سازمانیبهره 

 اصالحات اداری( )براساس کتاب برنامه ادارینظامـ وظایف امور مدیریت و منابع انسانی در 2/1/5

 نظام  اداری وضع گذشته 

 وضع موجود ادارینظام 

 نظام  اداری وضع مطلوب 

 ـ اهداف تحول اداری3/1/5

 ـ موانع و مشكالت تحول4/1/5

 های تحول اداریـ برنامه5/1/5

 

 ساعت ۴ـ منطقی نمودن اندازه دولت و اصالح ساختارهای تشكیالت دولت     مدت: 2/5

 نامه اجرایی و علل طرح آن، آئینقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 88ـ ماده 1/2/5

 ـ قوانین و مقررات مربوط به خصوصی سازی2/2/5

در مورد واگذاری سهام و مدیریت  27تا  9اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواد  وسعهـ فصل سوم قانون برنامه سوم ت

 دولتی. یهاشرکت

 .هاشهرداریدر مورد واگذاری امور مربوط به مدیریت شهری به  قانون برنامه سوم توسعه 136ـ ماده 

قابل  هایفعالیتاداری در مورد شناسایی و واگذاری  عالیشورای 6/3/1382مورخ  37945/1901 ـ مصوبه شماره

 :هاشهرداریی اجرایی به هادستگاهواگذاری 

 های محلی و سایر مراکز های نمایش، موزه، سینماها، سالنهای عمومیایجاد و اداره امور کتابخانه

 فرهنگی و هنری.

 ر، مؤسسات و تأسیسات گردشگریتأمین دفات 

 های توریستی و خدماتی و واحدهای تفریحی، اقامتی و پذیرایی.ایجاد و اداره مجتمع 

 های برداری از پارکواگذاری امر حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی و ایجاد، نگهداری و بهره

 جنگلی در محدوده و حریم استحفاظی شهرها.

 داره مراکز بهداشتی، درمانی شهری.ساخت، تجهیز، نگهداری و ا 

 درخصوص مشارکت بخش غیردولتی در زمینه امور مخابرات. قانون برنامه سوم توسعه 125و  124ـ مواد 

 مستقل وابسته به ریاست جمهوری. یهاسازمانها و ـ کلیات ضوابط ساختار سازمانی وزارتخانه3/2/5
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مستقل زیرنظر ریاست  یهاسازمانها و ضوابط ساختار سازمانی مؤسسات دولتی وابسته به وزارتخانه ـ کلیات4/2/5

 استانی. یهاسازمانجمهور و 

 در زمینه تشكیالت و سازماندهی. هااستانریزی ـ اختیارات سازمان مدیریت و برنامه5/2/5

 ساعت ۳مدت :      مدیریتی هاینظامـ تحول در ۳/5

 های اجراییـ استقرار نظام ارزیابی عملكرد دستگه1/3/5

 ـ استقرار ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران2/3/5

 ساعت ۴استخدامی    مدت :  هاینظامـ تحول در ۴/5

 نامه استخدام پیمانی.ـ آئین1/4/5

 بندی مشاغل.طبقه هاطرحـ اصالح 2/4/5

 .شغلیـ طرح تبیین مسیر ارتقاء 3/4/5

 ساعت 4ـ آموزش و بهسازی نیروی انسانی         مدت: 5/5

 ـ مبانی قانونی آموزش کارکنان1/5/5

 (46و 45ـ44ـ فصل سوم قانون استخدام کشوری )مواد 

 نامه اجرایی آنو آئین قانون برنامه سوم توسعه 150ـ ماده 

 کارکنان دولت یات نظام جدید آموزشـ کل2/5/5

 نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی و نحوه اجرای امتحانات ادواریـ آئین3/5/5

 ساعت ۴اداری       مدت:  آوریانجام کار و توسعه فن یهاروشـ اصالح فرایندها و 6/5

 ی اجرایی )مشترک، اختصاصی(هادستگاهدر  هاوشرـ کلیاتی پیرامون اصالح 1/6/5

 ـ نظام مدیریت کیفیت2/6/5

 های اداری خدماتیـ فلسفه تشكیل مجتمع3/6/5

 ـ نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها4/6/5

 ی دولتی به مردمهادستگاهـ نظام اطالع رسانی نحوه ارائه خدمات 5/6/5

 ادارینظامـ کلیاتی پیرامون اتوماسیون 6/6/5

 ساعت ۴مدت:           ادارینظامـ ارتقاء و حفظ کرامت مردم در 7/5

 ـ آشنایی با مبانی نظری و محتوای طرح تكریم1/7/5

 وری دستگاهـ تشریح پیامدهای طرح تكریم در ارتقاء کرامت انسانی و افزایش بهره2/7/5

 ـ احصاء خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع و مستندسازی فرایندها3/7/5

 ـ اطالع رسانی کامل در زمینه خدمات قابل ارائه به  ارباب رجوع4/7/5

 ـ اصول مشتری محوری و رعایت احترام ارباب رجوع  از دیدگاه ارزشی/5/7/5

 ـ اخالق اداری و رفتار شغلی6/7/5

 ساعت 28د( کل مدت دوره: 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 828

 

 
 

 های آموزشیدوره

 فرهنگی اجتماعی

 

 کارکنان دولت ج نظام آموزش/1/۳موضوع بند 

 باشد:فرهنگی اجتماعی به شرح ذیل می های آموزشیدوره

 «:قرآن آموزی»قرآن مجید  ی آموزشیهادوره( 1

 ـ روخوانی قرآن1ـ1

 و تجوید )در حد نماز(خوانی ـ روان2ـ1

 فرهنگ و مفاهیم قرآنی های آموزشی( دوره2

 ـ مبانی و مبادی آشنایی با قرآن2ـ1

 ـ آشنایی اجمالی با مفاهیم قرآنی و ترجمه آیات منتخب2ـ2

 ـ تربیت قرآنی و راهكارهای آن2ـ3

 مسائل فقهی مورد نیاز:احكام و  های آموزشی( دوره۳

 ـ احكام مشترک 3ـ1

 ـ احكام اختصاصی3ـ2

 ـ احكام و مسائل روز3ـ3

 اخالق اداری و مناسبات انسانی: های آموزشی( دوره۴

 ـ اخالق فردی4ـ1

 ـ روابط خانوادگی4ـ2

 ـ روابط اجتماعی4ـ3

 یشه سیاسی اسالماند های آموزشی( دوره5

 ـ سیری در اندیشه سیاسی اسالم و غرب5ـ1

 ـ اندیشه سیاسی و مدیریت از دیدگاه امام خمینی )ره(5ـ2

 البالغهـ مدیریت و سازمان از دیدگاه قرآن و نهج5ـ3

 ( دوره آموزشی ترویج و توسعه فرهنگ نماز6

 ـ نمازشناسی6ـ1

 ـ آموزش نماز و احكام ضروری مرتبط با آن6ـ2

 های آموزش شناخت نسبت علم و دین، توسعه و تمدن با فرهنگدوره (7

 ـ علم و دین7ـ1

 ـ توسعه و فرهنگ7ـ2

 ـ تمدن و فرهنگ7ـ3

 «قرآن آموزی»های آموزش قرآن مجید ـ دوره1

 هدف کلی دوره:



 829 ■های آموزش مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

های وزهخوانی و تجوید قرآن کریم در راستای توسعه و ترویج آمـ آشنایی سازی کارکنان با روخوانی، روان

 بخش قرآن و برخی از مفاهیم قرآنی.حیات

 ( آموزش روخوانی قرآن کریم1ـ1

 الف( اهداف رفتاری

 رود در پایان دوره مذکور: از فراگیران انتظار می

  آیات قرآن کریم را به صورت کلمه به کلمه )و نه بخش بخش( و پشت سرهم ـ بدون مكث طوالنی

 و غیرمتعارف ـ بخوانند )روخوانی( 

 ب( محتوای دوره

 «حروف الفبای عربی»ـ آشنایی با 1

 و تلفظ صحیح آنها« صداهای بلند»ـ آشنایی با 2

 و تلفظ صحیح آن« صداهای بلند»ـ آشنایی با 3

 «سكون»ـ آشنایی با عالمت 4

 «تشدید»ـ آشنایی با عالمت  5

 «تنوین»ـ آشنایی با عالمت 6

 «مد»ـ آشنایی با عالمت 7

 «ف ناخواناحرو»ـ آشنایی با 8

 و قاعده اشباع و عدم اشباع آن« هاء، ضمیر»ـ آشنایی با 9

 «حروف مقطعه قرآن»ـ آشنایی با 10

 و انواع آن« همزه»ـ آشنایی با 11

 ـ آشنایی با همزه وصل12

 بر آخر کلمات« وقف»ـ آشنایی با نحوه 13

 «عالئم و رموز وقف»ـ آشنایی با 14

 ساعت 28ج( مدت دوره: 

 خوانی و تجوید )در حد تجوید نماز(وان( آموزش ر1ـ2

 الف( اهداف رفتاری

 رود در پایان دوره مذکور: از فراگیران انتظار می

  کلمات قرآن کریم را پشت سرهم و به صورت نسبتاً روان ـ با رعایت نحوه وقف به آخر عبارات قرآنی

 ـ بخوانند )روانخوانی( .

 ا زبان فارسی دارند به طور متمایز ـ تلفظ نمایند. )تجوید حروفی را که به زبان عربی تلفظی متفاوت ب

 در حد نماز(.

 

 ب( محتوای دوره
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 ـ آشنایی با تلفظ صحیح حروف )ع،غ،ح(1

 ـ آشنایی با تلفظ صحیح حروف )ظ(2

 ـ آشنایی با تلفظ صحیح حروف )ث، ذ(3

 ـ آشنایی با تلفظ صحیح حروف )ص، ض( 4

 ـ آشنایی با تلفظ صحیح حروف )ط( 5

 ـ آشنایی با تلفظ صحیح حروف )و(6

 ساعت 16ج( مدت دوره: 

 فرهنگ و مفاهیم قرآنی های آموزشیـ دوره2

 هدف کلی دوره:

و مباحث تربیتی « وحی»ـ فراهم ساختن زمینه و امكان آشنایی اولیه و اجمالی کارکنان دولت با مفاهیم و معارف 

 از منظر قرآن کریم

 

 مبانی و مبادی آشنایی با قرآن ـ2ـ1

 الف( اهداف رفتاری

 رود در پایان دوره مذکور: از فراگیران انتظار می

  این امر را « روند و چگونگی»شناخت قرآن و « انواع و ابعاد»آشنایی با قرآن پاسخ داده و « ضرورت»به

 فراگیرند.

 ریم را بدانند.از منظر قرآن ک« تكالیف الهی»و « هاگرایش»، «هابرخی بینش 

 ب( محتوی دوره: 

 ـ مبانی انس و آشنایی با قرآن1

 )پاسخ به اچرایی؟(شامل:

 هاـ ضرورت1ـ1

 هاـ هدف1ـ2

 ـ نتایج و آثار1ـ3

 

 ـ معرفی انواع آشنایی با قرآن و ابعاد آن )پاسخ به چیستی( شامل:2

 ای )کتاب شناسانه(ـ شناسنامه2ـ1

 ـ تخصصی )علوم قرآنی( 2ـ2

 یلی )محتوایی( ـ تح2ـ3

 ـ درمانجویانه )کاربردی(2ـ4

 ساعت 16ج( مدت دوره: 

 ـ آشنایی اجمالی با مفاهیم قرآن و ترجمه آیات منتخب2ـ2



 831 ■های آموزش مدیریتی های مربوط به دورهها و آئین نامهبخشنامه

 

 
 

 الف( اهداف رفتاری

 رود در پایان دوره مذکور: از فراگیران انتظار می

 .برخی از سور قرآنی و آیات منتخب را ترجمه نمایند 

 ب( محتوای دوره:

 های الهی از منظر قرآن شامل:اجمالی با بینشـ آشنایی 1

 «عدل»و « توحید»ـ 1ـ1

 از منظر قرآن« معاد»ـ 1ـ2

 ها و تكالیف از منظر قرآن شامل: ـ آشنایی اجمالی با ارزش2

 در قرآن« فضایل و رذایل اخالقی»ـ آشنایی با برخی 1ـ2

 مـ آشنایی با برخی تكالیف فردی و اجتماعی از منظور قرآن کری2ـ2

 ساعت 16ج( مدت دوره: 

 

 ـ  تربیت قرآنی و راهكارهای آن2ـ3

 الف( اهداف رفتاری

 رود در پایان دوره مذکور: از فراگیران انتظار می

  واقف گشته و اصول حاکم بر آن را بشناسند.« تربیت قرآنی»به ضرورت 

 اجتماعی را های مختلف زندگی شخصی، خانوادگی و های تربیت قرآنی در حوزهبرخی از شیوه

 بشناسند.

 ب( محتوای دوره: 

 ـ مفهوم و ضرورت تربیت قرآنی1

 ـ اهداف و اصول حاکم بر تربیت قرآنی2

 ـ شرایط و موانع تربیت قرآنی3

 ـ تربیت قرآنی در زندگی شخصی4

 ـ تربیت قرآنی در زندگی خانوادگی5

 ـ تربیت قرآنی در زندگی اجتماعی6

 ساعت 16ج( مدت دوره: 

 

 ای آموزش احكام و مسائل فقهی مورد نیازهـ دوره3

 هدف کلی دوره:

 ـ آشنایی فراگیران با احكام تخصصی و فقهی و حقوقی مسائل روز
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 ـ احكام مشترک۳ـ1

 الف( اهداف رفتاری

 رود در پایان دوره مذکور: از فراگیران انتظار می

 .احكام اجتماعی اسالم را بشناسند 

 گی استفاده از آنها را بشناسند.منابع مالی دولت اسالمی و چگون 

 ب( محتوای دوره

 از منكر(.معروف و نهیـ آشنایی با احكام اجتماعی اسالم: )امربه1

المال و اسناد بانكی ـ آشنایی با احكام اقتصادی مناع مالی دولت اسالمی )زکات، خمس و مالیات(، استفاده از بیت2

المی، بیمه و اقسام آن، بیع اموال غیرمنقول سرقفلی و معامالت )چک، سفته و برات(، قراردادهای بانكداری اس

 وکالتی.

 ساعت 8ج( مدت دوره: 

 ـ احكام اختصاصی۳ـ2

 الف( اهداف رفتاری

 رود در پایان دوره مذکور: از فراگیران انتظار می

 .کارکنان با احكام اختصاصی مربوط به وظایف دستگاه آشنا شوند 

 ب( محتوای دوره: 

ه تنوع و گستردگی حوزه های مختلف فرهنگی، صنعتی، کشاورزی، پزشكی، بهداشتی و ... احكام با توجه ب

 تخصصی هر بخش توسط سازمان مربوطه تعیین خواهد شد.

 ساعت 8ج( مدت دوره: 

 ـ احكام و مسائل روز۳ـ۳

 الف( اهداف رفتاری

 رود در پایان دوره مذکور: از فراگیران انتظار می

  حقوقی مسائل روز آگاهی الزم را پیدا کنند.از احكام فقهی و 

 .از احكام اقتصادی از قبیل )خمش، زکات و ....( آگاهی الزم را پیدا کنند 

 ب( محتوای دوره:

 ازمنكر، احكام حكومتیـ احكام سیاسی ـ اجتماعی اسالم، امر به معروف و نهی1

 ـ محصوالت فرهنگی شامل کتاب، نشریه، رسانه و ....2

 اقتصادی از قبیل خمس، زکات ، ربا، رشوه، بیمه و ...ـ احكام 3

 ساعت 8ج( مدت دوره: 

 

 اخالق اداری و مناسبات انسانی های آموزشیـ دوره4

 هدف کلی دوره: 
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 عیهای روابط خانوادگی و آداب و روابط اجتمافردی و اجتماعی انسانی، ظرافت هایویژگیـ آشنایی کارکنان با 

 ـ اخالق فردی۴ـ1

 الف( اهداف رفتاری

 رود در پایان دوره مذکور: از فراگیران انتظار می

 .بتوانند رابطۀ خود با خدا و خویشتن را مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهند 

 ب( محتوای دوره:

 ـ مقدمه: )انسان شناسی و هدف زندگی(1

 ـ رابطۀ انسان باخدا2

 ـ رابطۀ انسان با خویشتن3

 ساعت 8مدت دوره:  ج(

 ـ روابط خانوادگی۴ـ2

 الف( اهداف رفتاری

 رود در پایان دوره مذکور: از فراگیران انتظار می

 .اصول روابط با اعضای خانواده را بشناسند 

 ب( محتوای دوره:

 ـ رابطه با والدین1

 ـ رابطه با همسر2

 ـ رابطه با فرزند3

 ـ مسؤولیت تربیت دینی اعضای خانواده4

 ساعت8دوره:   ج( مدت

 ـ روابط اجتماعی۴ـ۳

 الف( اهداف رفتاری

 رود در پایان دوره مذکور: از فراگیران انتظار می

 .نقاط قوت و ضعف روابط اجتماعی خود شناسایی نمایند 

 ب( محتوای دوره: 

 ـ حقوق اجتماعی1

 ی فرد با خویشاوندانـ رابطه2

 ی فرد با دوستانـ رابطه3

 ایگانی فرد با همسـ رابطه4

 ـ اخالق اداری5

 ازمنكر(معروف و نهیـ نظارت همگانی )امربه6

 ساعت 8ج( مدت دوره: 
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 های سیاسی اسالمهای آموزش اندیشهـ دوره5

 هدف کلی دوره: 

 ی سیاسی و سازمان و مدیریت از دیدگاه اسالمیی اندیشهـ ارتقاء سطح دانش کارکنان دولت در زمینه

 اسی اسالم و غربی سیـ سیری در اندیشه5ـ1

 الف( اهداف رفتاری

 رود در پایان دوره مذکور:از فراگیران انتظار می

 ی سیاسی در اسالم و غرب را بدانند.  سیر اندیشه 

 ب( محتوای دوره:

 ـ سیر تاریخی اندیشه ی سیاسی در اسالم و غرب1

 ـ مقایسه اندیشه سیاسی در اسالم و غرب2

 ـ کلیات علم سیاست3

 سی و حاکمیت در اسالمـ نظام سیا4

 ی سیاسیـ جایگاه مشروعیت و مقبولیت در اندیشه 5

 جمهوری اسالمی ـ نگاهی به حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی 6

 ساعت 16ج( مدت دوره: 

 ی سیاسی و مدیریت از دیدگاه امام خمینی )ره(ـ اندیشه 5ـ2

 الف( اهداف رفتاری

 رود در پایان دوره مذکور:ظار میاز فراگیران انت

 از دیدگاه امام خمینی )ره( را بدانند. اصول اندیشه سیاسی و مدیریتی 

 ب( محتوی دوره:

 ی سیاسی امام )ره(: )وحدت دین و سیاست(.ـ اصول اندیشه1

 ی سیاسی امام )ره(: )عقاید، اخالق و احكام(.ـ خاستگاه اندیشه2

 ها و مكاتبی سیاسی امام )ره( بر سایر اندیشهو برتری اندیشهـ وجه تمایز 3

 ـ مشروعیت سیاسیت در منظر امام )ره(4

 ـ نقش مردم و حقوق اساسی ایشان در نگاه امام )ره( 5

 هاسیاستـ نقش مدیران در اعمال 6

 مدیران و کارگزاران هایویژگیـ  7

 ـ اخالق مدیران و کارگزاران8

 ان از دیدگاه امام )ره(شناسی مدیرـ آسیب9

 ساعت 16ج( مدت دوره: 

 البالغهـ مدیریت و سازمان از دیدگاه قرآن و نهج5ـ۳

 الف( اهداف رفتاری
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 رود در پایان دوره مذکور:از فراگیران انتظار می

 البالغه را بازشناسی کنند.شناسی مدیریت و سازمان از دیدگاه قرآن و نهجها، وظایف، آسیبویژگی 

 وی دوره:ب( محت

 ـ سیاست و مدیریت )ضرورت مدیریت و سازماندهی(1

 فكری مدیران هایویژگیـ 2

 اخالقی و رفتاری مدیران هایویژگیـ 3

 ـ تربیت مدیران4

 ـ وظایف مدیران )حقوق متقابل مردم و کارگزاران( 5

 منفی( هایویژگیگاهها و ـ آسیب شناسی مدیران )لغزش6

 های فرهنگی و معنوی( مترقبه، بحرانـ مدیریت بحران )حوادث غیر7

 ساعت 16ج( مدت دوره: 

 ـ دوره آموزش ترویج و توسعه فرهنگ نماز6

 هدف کلی دوره:

ـ باال بردن روحیه معنوی کارکنان دولت و آشنایی هر چه بیشتر آنان با فلسفه، آثار و اسرار نماز، قرائت صحیح 

و توانایی تلفظ صحیح حروف و قرائت اذکار  از و ایجاد مهارتاذکار نماز و فراگیری احكام ضروری مرتبط با نم

 نماز و آشنایی با آن دسته از  احكام که هر فرد نمازگزار باید بداند.

 ـ نمازشناسی6ـ1

 الف( اهداف رفتاری

 رود در پایان دوره مذکور:از فراگیران انتظار می

 .فلسفه نماز و علل وجوب آن را بدانند 

 ثار فردی و اجتماعی نماز بیشتر آشنا شوند.با آ 

  توانایی پاسخگویی به سؤاالتی از قبیل چرا نماز بخوانیم؟ خداوند چه نیاز به نماز ما دارد؟ نماز در

زندگی فرد و اجتماع چه نقشی دارد؟ خصوصیات یک فرد نمازگزار واقعی چیست؟ و ... را داشته 

 باشند.

 خود به نماز را داشته باشند. ه الهی و دعوت خانوادهتوانایی تبلیغ و ترویج این فرضی 

 ب( محتوای دوره

های عبادت، نقش عبادت در زندگی انسان، ابعاد چرا عبادت کنیم؟ ریشهـ عبادت شامل مباحثی از قبیل: 1

 عبادت، چگونه عبادت کنیم، آفات عبادت، عبودیت، تداوم عبادت، شرایط صحت و قبولی عبادت، فلسفه عبادت.

نماز در مكتب وحی، اهمیت نماز، ترک نماز، سبک شمردن نماز، نماز از ـ نماز شامل مباحثی از قبیل: 2

 دیدگاه عقل و وجدان، نمازهای مردود، نماز معصومین، آداب نماز، نماز پرواز روح.

یوی هایی از اخالص، اخالص در عبادت، آثار دننیت مالک ارزش، نمونه ـ نیت شامل مباحثی از قبیل:۳

 های سالم، ریشه اخالص، نتیجه اخالص، اخالص در متن جامعه.عبادت، نیت به منزله عمل، نیت
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 اهمیت نماز جماعت، آثار نماز جماعت، امام جماعت. ـ نماز جماعت شامل:۴

 نمازجمعه، نمازعید، نمازآیات، نمازمیت، نماز باران. ـ نمازهای دیگر شامل مباحثی از قبیل: 5

 ساعت 14ج( مدت دوره: 

 ـ آموزش نماز و احكام ضروری مرتبط با آن6ـ2

 الف( اهداف رفتاری

 رود در پایان دوره مذکور:از فراگیران انتظار می

 .مقدمات و مقارنات نماز را بشناسند 

 .ارکان نماز، واجبات نماز، و شكیات نماز را در حد لزوم فراگیرند 

 حمد و اخالص، تسبیحات اربعه و اذکار مربوط به سایر های اذکار مربوط به نماز را اعم از قرائت سوره

اجزای نماز )مانند اذکار مخصوص رکوع، سجده، تشهد، سالم( را به درستی و به طور صحیح تلفظ 

 نمایند.

 .با فراگیری احكام ضروری مرتبط با نماز، بتوانند به تكلیف خود عمل نمایند 

 ب( محتوای دوره:

نماز، طهارت، وضو، غسل، تیمم، لباس و مكان نمازگزار، قبله، اذان ، واجبات مقدمات  ـ آموزش نماز شامل:1

 نماز، ارکان نماز.

 آموزش مخارج صحیح حروف، قرائت صحیح اذکار نماز شامل سوره حمد سوره اخالص ـ قرائت نماز شامل:2

در حال قرائت، رکوع، االحرام، سوره حمد، صراط مستقیم، سوره توحید، آرامش تكبیره ـ معنای نماز شامل:۳

 اهلل، قنوت، تشهد، سالم.سجود، معنای سبحان

تعقیب نماز، درود و نفرین، تسبیحات حضرت زهرا )س( سجده شكر، نمازهای  ـ تعقیبات و نوافل نماز:۴

 مستحب ، نماز شب.

 ساعت 14ج( مدت دوره: 

 های شناخت نسبت علم و دین، توسعه و تمدن با فرهنگـ دوره7

 وره:هدف کلی د

خاص هر یک و مباحث توسعه و تمدن از  هایویژگیهای علم و دین، ها با حوزهـ کارکنان پس از طی این دوره

 شوند.دیدگاه فرهنگی آشنا می

 ـ علم و دین7ـ1

 الف( اهداف رفتاری

 رود در پایان دوره مذکور:از فراگیران انتظار می

 پیشینه رابطه علم و دین را بدانند 

 گانه علم و دین را نام ببرند.ارتباطات پنج 

 علم ودین را با یكدیگر مقایسه کنند یهاروش 
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 زبان علم و دین را با هم مقایسه کنند 

 .قلمروهای علم و دین را تفكیک نمایند 

 ب( محتوای دوره:

 ـ پیشینه رابطه علم و دین1

 ـ ارتباطات پنج گانه علم و دین2

 دین یهاروشـ 1ـ 3

 های علم و دین:ـ زبان4

 ـ زبان علم1ـ4

 ـ زبان دین2ـ4

 ـ قلمروهای علم و دین 5

 ـ قلمرو علم1ـ5

 ـ قلمرو دین2ـ 5

 ـ ابزار انگاری علم و حقیقت انگاری دین6

 ـ تعاضد و همیاری علم و دین7

 ـ خدمات فرهنگ مسیحی به علم در قرون جدید1ـ7

 ـ خدمات فرهنگ اسالمی به علم در دوران شكوفایی تمدن اسالمی2ـ7

 مكمل بودن علم و دینـ 8

 ساعت 24ج( مدت دوره: 

 ـ توسعه و فرهنگ7ـ2

 الف( اهداف رفتاری

 رود در پایان دوره مذکور:از فراگیران انتظار می

 .مفهوم توسعه با رویكرد فرهنگی را بدانند 

 ب( محتوای دوره

 ـ توسعه و نیاز به آن1

 های آنـ شناخت توسعه و گونه2

 ی معاصرمع پیشرفته در دورهـ برخورد ایرانیان با جوا3

 ـ علم نوین: )جامعه علمی و حجیت علم در آن(4

 یافتهتوسعهگرایی اقتصاد و تحوالت اجتماعی کشورهای ـ جهان5

 های فرهنگیها و رگهـ توسعه: گروه6

 ـ توسعه و آینده شناسی7

 ـ عزم ملی برای توسعه8

 ساعت 8ج( مدت دوره: 
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 ـ تمدن و فرهنگ7ـ۳

 رفتاری الف( اهداف

 رود در پایان دوره مذکور:از فراگیران انتظار می

 ها را نام ببرند.های باستانی و جدید را بازشناسی کرده و عوامل شكوفایی و ماندگاری تمدنتمدن 

 ب(محتوای دوره:

 ـ تعریف تمدن و فرهنگ1

 ـ پیشینه ی تاریخی تمدن2

 ی باستانی : )تمدن یونان، ایران و روم(هاتمدن -1-2

 ی جدید: )تمدن اسالمی و غربی(هاتمدنـ  2-2

 ـ فرآیند تمدن سازی3

 هاتمدنـ عوامل شكوفایی 4

 هاتمدنـ علل زوال 5

 هاتمدنـ جابجایی 6

 هاتمدنـ برخورد 7

 هاتمدنـ گفتگوی 8

 هاتمدنـ علل ماندگاری 9

 ـ تاسیس تمدن ایرانی و اسالمی10

 ساعت 16ج( مدت دوره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

بدو خدمت های آموزشیهای مربوط به دورهنامهها و آیینمهبخشنا -د
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 مرکز آموزش مدیریت دولتی

 
 بسمه تعالی

 وریی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشهادستگاهبخشنامه به تمام 

 با سالم و احترام؛

ــماره  ــویر نامه ش ــت تص ــعه  17/07/1391مورخ  33297/91/221به پیوس ــانی معاونت توس ــعه منابع انس امور توس

ــتانداری البرز مبنی بر لزوم برگزاری  ــانی رئیس جمهور به اداره کل آموزش و پژوهش اس ــرمایه انس مدیریت و س

صــرفاً به صــورت ( »20/10/1390مورخ  26680/200)موضــوع بخشــنامه شــماره  بدو خدمت های آموزشــیدوره

 شود.برای آگاهی و اقدام الزم ارسال می« حضوری

 

 موسی مهدوی

 رییس مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2164/1شماره:    
28/08/1391اتریخ:   

دارد پیوست:  

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی

 دولتی مرکز آموزش مدیریتی

 جوسرکار خانم سیادت

 مدیرکل محترم اداره کل آموزش و پژوهش استانداری البرز

 دوره آموزشی بدو خدمت موضوع:

 با سالم و احترام؛ 

ماره  ـــ مه ش نا به  به آگاهی  10/03/91مورخ  1227/63/21بازگشـــت  مدیریت دولتی  به عنوان مرکز آموزش 

مورخ  26680/200)موضــوع بخشــنامه شــماره  ا توجه به فلســفه و اهداف دوره آموزشــی بدو خدمترســاند: بمی

 باید به صورت حضوری اجرا گردد.( این دوره آموزشی صرفاً می20/10/1390

 

 آبادیسید صدرالدین صدری نوش

 رییس

 

 رونوشت:

ـــــ دفتر برنامه ــعه آموزش مرکز آموزش مدیرـ ــماره ریزی و توس ــت به نامه ش مورخ  3518/41یت دولتی بازگش

 برای اطالع 8/7/1391

 
 

 

 

 

 

 

33297/91/221شماره:   
17/07/1391اتریخ:  

  پیوست:

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی
 ی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاهبخشنامه به تمام 

ـــماره  بخش چهارم نظام آموزش 5-1در اجرای بند  ـــنامه ش ـــوع بخش مورخ  1834/200کارمندان دولت موض

ـــطح آگاهی 30/01/1390 ـــالم کارمند با  های عمومیو به منظور باال بردن س کارمندان و پایه گذاری ارتباط س

ستگاهی که فرد کار خود را در آن آغاز می ادارینظام شیکند، دورهو د ساس جدول  بدو خدمت های آموز برا

 گردد.های درسی پیوست پیش بینی و برای اجرا ابالغ میزیر و برنامه

 مدت دوره دوره آموزشی ردیف

 ساعت 12 آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسالمی ایران 1

 ساعت 6 ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمتآشنایی با مأموریت 2

 ساعت 16 قانون مدیریت خدمات کشوری 3

 ساعت 12 فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان 4

 ساعت 12 کار تیمی و حل مسأله 5

 ساعت 12 ادارینظامهای اسالمی در ای مبتنی بر آموزهاخالق حرفه 6

 یک ماه دوره کارورزی 7

ستگاهمی بوده و ها الزااین دوره سازی )به  ی اجرایی موظفند پس از طرح در کمیته راهبری آموزشهاد و توانمند

 و اجرای آن با رعایت موارد زیر اقدام نمایند: ریزیبرنامهمنظور نظارت بر اجرا( نسبت به 

كارمندان جدید االستخدام ز صدور حكم کارگزینی برای کلیهبدو ورود و قبل ادر  های آموزشیدوره .1

توجیهی ممنوع  یهاآموزشگردد و صدور حكم کارگزینی افراد قبل از طی اجرا می (دیپلم و باالتر)

 .است

رکز ا از طریق میتوسط واحد آموزش خود  رأساًرا  های آموزشیتوانند دورهی اجرایی میهادستگاه .2

 .و اجرا نمایند ریزیبرنامهها آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش استانداری

های فوق الذکر به صورت استاندارد توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی محتوا و منابع آموزشی دوره .3

ن بخشنامه موظف به ای (2)مراکز و مجریان آموزشی مندرج در بند  .تهیه و متعاقبا اعالم خواهد شد

 .باشندمی های آموزشیاستفاده از آنها در اجرای دوره

 یتوسط مرکز آموزش مدیریت دولتی تعیین و افراد هاآموزشاین دسته از  ای مدرسینحرفه صالحیت .4

صالحیت از سوی مرکز یاد  ابند که دارای گواهینامهاشتغال ی هاهتوانند به امر تدریس در این دورمی

 .شده باشند

  26680/200شماره:  
20/10/0139اتریخ:   

 پیوست:

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور هنت توسع معاو  
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پیش بینی شده، ملزم به ارائه گواهی  های آموزشیدوره یکارمندان جدیداالستخدام عالوه بر ط .5

ره آموزشی در غیر این صورت باید دو .باشندمی «آموزش قرآن کریم»آموزشی  گذراندن دوره

 31/03/1388مورخ  30432/1/200 شماره موضوع بخشنامه« وانی قرآن کریمخخوانی و روانرو»

 .را طی نمایند (فرهنگی و اجتماعی های آموزشیدوره)

 ،ی اجرایی موظفند تمهیداتی فراهم نمایند تا ظرف مدت یک سال از تاریخ ابالغ این بخشنامههادستگاه .6

موضوع  یی آموزشهادوره ،اندقوانین و مقررات جذب شده براساسکلیه کارکنان قراردادی که قبالً 

 .این بخشنامه را طی نمایند

بینی شده و کسب امتیاز الزم پیش های آموزشیکارمندان جدید االستخدام باید پس از گذراندن دوره .7

چک  براساسریزی و نظارت دستگاه در واحدهای مختلف مدت یكماه دوره کارورزی را با برنامه به

 .را ارائه کنند ورزیکار هایآموختهها و نمایند و در پایان دوره گزارشی از فعالیت طی لیست پیوست

 .شوندنمی مشمول این بندکارکنان قراردادی 

درصد از کل نمره آزمون را کسب نمایند و دوره  60که در دوره آموزشی توجیهی  کنندگانشرکتبه  .8

خواهد  ءطی دوره توجیهی اعطا گواهینامه ،دناین بخشنامه را بگذران 7ماهه موضوع بند یكکارورزی 

ان کارمند نظام آموزش 12ماده  1-3 توانند از مزایای مندرج در جدولشد که دارندگان آن می

 .مند شوندی اجرایی بهرههادستگاه

 مورخ 94133/180توجیهی موضوع بخشنامه شماره  های آموزشیها جایگزین دورهاین دوره .9

 .گرددمی 25/05/1383
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 های درسیبرنامه

 توجیهی بدو خدمت های آموزشیدوره

 ویژه کارمندان جدیداالستخدام

 

 

 

 موضوع بخشنامه شماره .............مورخ ......................

 

 

 

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
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 «برنامه درسی دوره آموزشی»
و آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسالمی ایران  عنوان دوره آموزشی:

 چشم انداز
 توجیهی بدو خدمت یهاآموزش نوع دوره:

 :عملی    : تئوریساعت    12مدت زمان آموزش:  : کارمندان جدیداالستخدامکنندگانشرکتشرایط 

 رود پس از طی دوره:انتظار می کنندگانشرکتاز  هدف کلی دوره:

 آشنا شوند. اصول مندرج در قانون اساسی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسالمی ایران و

 آموزشی: هایسرفصل

 1آنها، چگونگی وضع قانون اساسی، حكومت،  هایویژگیسیاسی و  هاینظام، انواع نظام و شامل: قانون اساسی -: مقدمه، تعاریف و مفاهیم

 حكومت جمهوری اسالمی ایران
 2شامل: نهاد رهبری )والیت مطلقه فقیه، تعیین رهبر، وظایف و اختیارات خبرگان رهبری، شرایط و  -کم در جمهوری اسالمی ایران: قوای حا

قوه مجریه )تعریف قوه مجریه، وظایف و اختیارات و اختیارات قوه مجریه، شرایط انتخاب، عزل و  -صفات رهبری، وظایف و اختیارات رهبر(

قوه قضائیه )تعریف، اعمال قوه قضائیه، وظایف و اختیارات  -قوه مقننه )تعریف قوه مقننه، وظایف و اختیارات قوه مقننه( -استعفای رئیس جمهور(

 قوه قضائیه(
 3نظارت شامل: تعریف، اهمیت و ضرورت شورا، شورای موقت رهبری، شورای نگهبان، شورای  -: شوراها و مجامع تخصصی در قانون اساسی

 بر صدا و سیما، شورای بازنگری در قانون اساسی، شوراهای اسالمی شهر رو روستا، مجمع تشخیص مصلحت نظام
 : ساختار دولت جمهوری اسالمی ایران4
 برنامه بیست ساله کشور : سند چشم انداز5

آزمون  -حضور منظم در دوره و مشارکت مباحث :معیارهای ارزشیابی سخنرانی -کالس درس روش ارائه محتوی:

 کتبی

 : شرایط مدرسین

 از مرکز آموزش مدیریت دولتی دارا بودن گواهی تعیین صالحیت

 حضوری روش اجرا:

  نی رئیس جمهور )مرکز آموزش مدیریت دولتی(منابع مورد تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسامنابع و محتوی آموزشی: 

 ی اجراییهادستگاهها و واحدهای آموزش دفاتر آموزش و پژوهش استانداری -مرکز آموزش مدیریت دولتیمجریان دوره: 

 
 توجیهی بدو خدمت یهاآموزش نوع دوره: عنوان دوره آموزشی: آشنایی با مأموریتها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت

 :عملی    : تئوریساعت  6مدت زمان آموزش:  : کارمندان جدیداالستخدامکنندگانشرکتشرایط 

 رود پس از طی دوره:انتظار می کنندگانشرکتاز  هدف کلی دوره:

 با مأموریتها، محیط، تشكیالت و شرایط کاری دستگاه محل خدمت آشنا شوند.

 آموزشی: هایسرفصل

 1و مفاهیم : کلیات 
 شامل: دولت، وزارتخانه، سازمان، پست، شغل و دیگر اصطالحات تشكیالتی مرتبط

 2 :اهداف و وظایف دستگاههاسیاست ، 
 3های اجرایی دستگاه: اهداف و برنامه 
 4ساختار اداری و تشكیالتی دستگاه : 
 5 واحدهای مختلف دستگاه هایفعالیت: شرح وظایف و 
 6ل خدمت: گردش کار در دستگاه مح 

آزمون کتبی و  -حضور منظم در دوره و مشارکت مباحث :معیارهای ارزشیابی کارگاه آموزشی روش ارائه محتوی:

 ارائه کار عملی

 : شرایط مدرسین

 از مرکز آموزش مدیریت دولتی دارا بودن گواهی تعیین صالحیت

 ضوریح روش اجرا:

 ، مقررات و ساختار تشكیالتی هر دستگاهنقوانی منابع و محتوی آموزشی: 

 مجریان دوره:

 ی اجراییهادستگاهها و واحدهای آموزش دفاتر آموزش و پژوهش استانداری -مرکز آموزش مدیریت دولتی 
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 «برنامه درسی دوره آموزشی»
 توجیهی بدو خدمت یهاآموزش نوع دوره: قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان دوره آموزشی:

 :عملی    : تئوریساعت  16مدت زمان آموزش:  : کارمندان جدیداالستخدامکنندگانشرکتشرایط 

 رود پس از طی دوره:انتظار می کنندگانشرکتاز  هدف کلی دوره:
 مرتبط با آن آشنا شوند. هایدستورالعملو  با احكام قانون مدیریت خدمات کشوری

 آموزشی: هایسرفصل
 1تعارف . مفاهیم : 
 2انجام وظایف دولت : راهبردها و فناوری 
 3حقوق مردم : 
 4ساختار سازمانی : 
 5و خدمات اداری اطالعات : فناوری 
 6ورود به خدمت : 
 7استخدام : 
 8انتصاب و ارتقاء شغلی : 
 9توانمندسازی کارمندان : 
 10حقوق و مزایا : 
 11ارزیابی عملكرد : 
 12حقوق و تكالیف کارمندان : 
 13تأمین اجتماعی : 
 14 :اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی عالیشورای 
 15مقررات مختلف : 

 آزمون کتبی  -حضور منظم در دوره و مشارکت مباحث :معیارهای ارزشیابی سخنرانی -کالس درس ارائه محتوی:روش 

از مرکز آموزش  دارا بودن گواهی تعیین صالحیت:  شرایط مدرسین
 مدیریت دولتی

 حضوری روش اجرا:

 منابع مورد تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور )مرکز آموزش مدیریت دولتی(شی: منابع و محتوی آموز

 ی اجراییهادستگاهها و واحدهای آموزش دفاتر آموزش و پژوهش استانداری -مرکز آموزش مدیریت دولتیمجریان دوره: 

 
 توجیهی بدو خدمت یهاآموزش نوع دوره: اسالمی هایارزشمبتنی بر فرهنگ سازی و ارتباط موثر در سازمان  عنوان دوره آموزشی:

 :عملی    : تئوریساعت  12مدت زمان آموزش:  : کارمندان جدیداالستخدامکنندگانشرکتشرایط 

 رود پس از طی دوره:انتظار می کنندگانشرکتاز  هدف کلی دوره:
 برقراری ارتباطات مؤثر در روابط اجتماعی و اداری آشنا شوند. یهاشروبا فرهنگ و ارتباطات سازمانی و 

 آموزشی: هایسرفصل
 1تعارف و مفاهیم شامل: فرهنگ، سازمان، فرهنگ سازمان، ارتباطات سازمانی و دیگر اصطالحات مرتبط : 
 2های ارتباطی آنهاها و شبكه: انواع گروه در سازمان، اهداف، ویژگی 
 3سازمانی هایگروهرتباطات در تشكیل : نقش فرهنگ و ا 
 4 :فرهنگ و ارتباطات سازمانی هایویژگی 
 5عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی : 
 6گیری و تداوم فرهنگ سازمانی: چگونگی شكل 
 7ارکان و انواع ارتباطات : 
 8گامهای اساسی در برقراری ارتباطات مؤثر : 
 9موانع و مشكالت برقراری ارتباط در سازمان : 
 10راهكارهای برقراری ارتباطات موثر : 

 آزمون کتبی  -حضور منظم در دوره و مشارکت مباحث :معیارهای ارزشیابی سخنرانی -کالس درس روش ارائه محتوی:

 :  شرایط مدرسین
 ولتیاز مرکز آموزش مدیریت د دارا بودن گواهی تعیین صالحیت

 حضوری روش اجرا:

 منابع مورد تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور )مرکز آموزش مدیریت دولتی(منابع و محتوی آموزشی: 

 ی اجراییهادستگاهها و واحدهای آموزش دفاتر آموزش و پژوهش استانداری -مرکز آموزش مدیریت دولتیمجریان دوره: 
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 «ره آموزشیبرنامه درسی دو»
 توجیهی بدو خدمت یهاآموزش نوع دوره: کار تیمی و حل مسأله عنوان دوره آموزشی:

  :عملی    : تئوریساعت  12مدت زمان آموزش:  : کارمندان جدیداالستخدامکنندگانشرکتشرایط 

 رود پس از طی دوره:انتظار می کنندگانشرکتاز  هدف کلی دوره:
 سیستماتیک حل مسئله آشنا شوند. یهاروشهای انجام کار به صورت تیمی و گروهی و ول و شیوهبا اص

 آموزشی: هایسرفصل
 1)تعارف و مفاهیم : )تیم، گروه و کار تیمی و مقایسه آنها : 
 2کاری هایگروهها و : انواع تیم 
 3های کاری: مزایا و منافع کار گروهی و تیم 
 4ری و نقش اعضای گروههای کا: تشكیالت تیم 
 5های کاری: مراحل تشكیل و توسعه تیم 
 6کار تیمی : ارزشیابی 
 7 :گروهی گیریتصمیم یهاروش 
 8مشكالت کار گروهی : 
 9ای بر روش سیستماتیک حل مسئله: مقدمه 
 10های حل مسئله و تشریح آنها: گام 
 11های حل مسئله و تشریح آنها: گام 
 12ها و ابزارهای مورد استفاده در حل مسئلهک: تكنی 

 آزمون کتبی  -حضور منظم در دوره و مشارکت مباحث :معیارهای ارزشیابی کارگاه آموزشی روش ارائه محتوی:

 :  شرایط مدرسین
 ت دولتیاز مرکز آموزش مدیری دارا بودن گواهی تعیین صالحیت

 حضوری روش اجرا:

 منابع مورد تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور )مرکز آموزش مدیریت دولتی(منابع و محتوی آموزشی: 

 ی اجراییهادستگاهها و واحدهای آموزش دفاتر آموزش و پژوهش استانداری -مرکز آموزش مدیریت دولتیمجریان دوره: 

 
های ای کارگزارهای اسالمی مبتنی بر آموزهاخالق حرفه آموزشی:عنوان دوره 

 ادارینظاماسالمی در 
 توجیهی بدو خدمت یهاآموزش نوع دوره:

  :عملی    : تئوریساعت  12مدت زمان آموزش:  : کارمندان جدیداالستخدامکنندگانشرکتشرایط 

 رود پس از طی دوره:ر میانتظا کنندگانشرکتاز  هدف کلی دوره:

 آشنا شوند. ادارینظاماسالمی در  هایارزشای و جایگاه اصول و با مفهوم اخالق حرفه

 آموزشی: هایسرفصل

 1های آن و ، رفتار و ریشهادارینظامای در ای، اهمیت توجه به رعایت اخالق اداری و حرفه: کلیات، تعاریف و مفاهیم شامل: )تعریف اخالق حرفه

 مفاهیم مرتبط از دیدگاه اسالم، مبانی رفتار از دیدگاه اسالم(
 2ب رجوع، : جایگاه کار در اسالم شامل: )ارزش کار در اسالم، حقوق انسان در محیط کار، وظایف کارمند نسبت به مدیران، زیردستان، همكاران و اربا

 تكریم ارباب رجوع
 3ادارینظامهای اخالقی مدیران و کارمندان در ها و مسئولیتهای دینی، ارزشق در آموزه: مسئولیت اخالقی شامل: )اخالق چیست؟ تعریف اخال ،

 های مسئولیت پذیری، مسئولیت فرد در حریم خصوصی و ...(ها، عرصهمسئولیت پذیری، تمایز مسئولیت
 4سعه صدر و ...(: صفات اخالقی کارمندان شامل: )نظم و انظباط، امانتداری، وقت شناسی، حفظ اسرار اداری ، 
 5فرهنگ سازمانی و تأثیر آن وریبهرهنوین و مؤثر  یهاروشوری، شامل: )مفهوم بهره وریبهرهو ارتباط آن با  ادارینظامای در : رعایت اخالق حرفه ،

 (وریبهره، اخالق اداری و تأثیر آن بر وریبهرهدر 

 آزمون کتبی  -حضور منظم در دوره و مشارکت مباحث :بیمعیارهای ارزشیا سخنرانی -کالس درس روش ارائه محتوی:

 :  شرایط مدرسین

 از مرکز آموزش مدیریت دولتی دارا بودن گواهی تعیین صالحیت

 حضوری روش اجرا:

 مایه انسانی رئیس جمهور )مرکز آموزش مدیریت دولتی(منابع مورد تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمنابع و محتوی آموزشی: 

 ی اجراییهادستگاهها و واحدهای آموزش دفاتر آموزش و پژوهش استانداری -مرکز آموزش مدیریت دولتیمجریان دوره: 
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 «چک لیست کارورزی یكماهه کارمندان جدیداالستخدام»

 و نام خانوادگی کارآموز: .................................. نام دستگاه: ....................................نام

 تاریخ کارورزی: شروع: .................................... پایان: ...............................................
امضاء مدیر  خالصه فعالیتها مدیر واحد نام واحد تاریخ مراجعه ردیف

 واحد

ت شروع و ساع تاریخ روز 

 پایان
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 گواهی گذراندن دوره کارورزی

 «ویژه کارمندان جدیداالستخدام»

 

 شود:بدینوسیله گواهی می

 آقای / خانم: ............................. فرزند: ................... دارای شماره شناسنامه: ..............

ی موضوع کدملی: .............................. از تاریخ ............................ الی ................................. دوره کارورز

ره .................................. مورخ .........................  را به مدت ............................ در بخشنامه شما

 ................................ طی نموده است.

 

 باشد و ارزش دیگر ندارد.این گواهی صرفاً تأیید دوره کارورزی می

 

 

 مسئول آموزش دستگاه

 امضاء -وادگی نام و نام خان
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 ریاست جمهوری 
 رزیی کشورسازمان مدرییت و ربانمه

 
 

 بسمه تعالی

 ی مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتهادستگاهبخشنامه به کلیه 
 

آشنا ساختن کارکنان جدید با سازمان کار و مدیریت  و به منظور کارکنان دولت در اجرای نظام آموزش

سازمانی و فراهم نمودن شناخت کلی از دستگاه متبوع.  هایارزش، اخالق کار و دولت: قوانین و مقررات عمومی

ستگاه متبوع خود، در دو بخش مباحث نظری و قانونی و شناخت کارکنان از د محتوای دوره توجیهی بدو خدمت

 گردد.تدوین و جهت اجراء ابالغ می

ی اجرایی با توجه به مالحظات ذیل تمهیداتی را فراهم نمایند تا کلیه کارکنان هادستگاهالزم است 

موضوع این بخشنامه را  یهاآموزشجدیداالستخدام حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور حكم استخدامی، 

 باشد که متعاقباً در اختیار قرار خواهد گرفت.آموزشی مربوط در دست تهیه می طی نمایند. ضمناً منابع

های برنامه آموزشی مباحث نظری و قانونی به صورت حضوری اجراء و در پایان دوره از آموخته -1

درصد از  60در دوره که در آزمون حداقل  کنندگانشرکتآید. به ارزیابی بعمل می کنندگانشرکت

طی دوره توجیهی  سب نمایند و گزارش شناخت دستگاه خود را ارائه نمایند گواهینامهکل نمره را ک

اعطاء خواهد شد. بدیهی است تمدید قرارداد استخدامی کارکنان و همچنین شرط الزم جهت استفاده 

 باشد.مذکور می های آموزشیاز مزایای استخدامی منوط به أخذ گواهینامه قبولی در دوره

 ییکارکنان با دستگاه اجرا ییآشنا یهانهیبرنامه آموزش شناخت کارکنان از دستگاه متبوع خود در زم -2

 نیا .خود است یکارکنان با شغل مورد تصد ییکارکنان با واحد محل خدمت و آشنا ییآشنا ،مربوط

 گردد.یاه اجرا ممسئول آموزش دستگ تیبخش از برنامه تحت نظارت و هدا

 نامهیصدور گواه یبه عنوان شرط الزم برا یندارد ول یازیگزارش شناخت از دستگاه متبوع امت هیارا: تذکر

 است. یمربوط ضرور

موضوع  یهادوره .گرددیم یتلق یهیدوره آموزش توج یبخشنامه به منزله صدور مجوز اجرا نیا -3

 ،واحدها هیاستان و کل یزیرو برنامه تیریمد یهاسازمانآموزش و پژوهش  تیریمد قینامه از طربخش

 دهیرس شورک یزیرو برنامه تیریسازمان مد دییآنها به تا تیکه صالح یمراکز و موسسات آموزش

 یقبل از شروع دوره اطالعات الزم را به دفاتر بخش ندموظف ییاجرا یهادستگاه .خواهد شد ءاجرا ،است

 آن فراهم شود. یتا امكان نظارت بر حسن اجرا ندیسازمان ارسال نما نیا یاستان یواحدها ایو 

 94133/1803شماره: 
 25/05/1383 اتریخ:

 صفحه 5  پیوست:

 معاون توسعه مدرییت و سرماهی انسانی
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و  ازاتیامت .باشدیم یورود به خدمات دولت یشرط الزم برا یهیدوره توج یکه ط ییآنجا از -4

 مزبور  یهادوره یولت در خصوص ساعات آموزشدکارکنان  ینظام آموزش یزشیانگ یسازوکارها

 .خواهد بودن

 محمود عسگری آزاد                                                                                                       

 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

 توجیهی کارکنان دولت ومیفهرست عناوین آموزش عم

 میزان ساعت عنوان درس

ل 
ش او

خ
ب

ی 
ث نظر

ح
مبا

ی
و قانون

 14 آشنایی با سازمان کار و مدیریت دولت جمهوری اسالمی ایران 

 18 آشنایی با قوانین و مقررات عمومی

 8 سازمانی هایارزشاخالق کار و 

 20 دستگاه متبوع خودشناخت کارکنان از  بخش دوم

 60 جمع

 بخش اول: مباحث نظری و قانونی
 ساعت 1۴آشنایی با سازمان کار و مدیریت دولت جمهوری اسالمی ایران            -1

 رانیا یاسالم یجمهور یساختار دولت در قانون اساس -1/1

 ،گانهسه یقوا ی،رهبر یهانهیدر زم (تیبه مفهوم کل حاکم)ا ساختار دولت مرتبط ب یاصول قانون اساس یمعرف

در  یو بازنگر یمل تیامن یعالیمسلح و شورا یروهاین ،مایصدا و س ،مصلحت نظام صیمجمع تشخ ،نگهبان یشورا

 یقانون اساس

 رانیا یاسالم یجمهور یدولت در قانون اساس ییاجرا ساختار -1/2

و  یاداره امور ادار ء،وزرا ،رانیوز ئتیه ،جمهور سیرئ ،هیدر خصوص قوه مجر یاصول قانون اساس یمعرف

 غیره. و یکشور یشوراها ،سفرا ،استانداران ،و برنامه و بودجه یاستخدام

 ینهادها ،ابستهو یدولت یهاشرکتسسات و ؤم ،سسات مستقلؤم ،هاوزارتخانه)کار دولت  سازمان -1/۳

 ی(دولت ریغ یعموم

 ،جمهور سیدفتر رئ ی،جمهور استینهاد ر ی،دولت یهادستگاه یحقوق یهاو قالب یسازمان اشكالمعرفی 

هر  اتیو خصوص یدولت یهاشرکت ،سسات وابستهؤم ،جمهورسینظر رئ ریمستقل ز یهاسازمان ،هاوزارتخانه

 .کشور ادارینظامو رابطه آنها با دولت و  یردولتیغ یعموم ینهادها ی،ب اسالمانقال ینهادها ،از آنها کی

 
 رانیا یاسالم یدولت جمهور یتیریمد هاینظامآشنایی با  -1/۴

 گیریتصمیمو  یساز میتصم هاینظام -1/۴/1

دولت  یستاد یهاسازمانو  رانیوز اتیه هایکمیسیون ،هارکتش یمجامع عموم ی،عال یشوراها ،شوراها یمعرف

 .دولت موثرند ماتیکه در ساخت تصم
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 یساز كپارچهیو  یهماهنگنظام  -1/۴/2

هماهنگ کننده در  یهادستگاهمقامات و  ،کشور ادارینظامدر  یهماهنگ یراهكارها ی،و مفهوم هماهنگ یمعن

 رانیا ادارینظام

 یزیرو بودجه یزیربرنامه نظام -1/۴/۳

کشور  یزیرو برنامه تیرینقش سازمان مد ی،توسعه و مل یهابرنامه هیته ندیفرآ ی،زیربا نظام کالن برنامه ییآشنا

 ریزیبرنامهکننده نظام  یبانیپشت یهادستگاه ،هابرنامه هیدر ته ییاجرا یعال یهادستگاهو نقش  یزیردر برنامه

 یرسنظارت و باز هاینظام -1/۴/۴

 ،جمهور سیدفتر رئ ژهیو یبازرس ی،سازمان بازرس) یو بازرس ینظارت یهادستگاه ی،و مفهوم نظارت و بازرس یمعن

 ی((اسالم یمجلس شورا) یاسینظارت س ء(،وزرا) یتیرینظارت مد (،هییقوه قضا) ینظارت قانون

 رانیا یاسالم یر جمهورد یدولت تیریمد یمشكالت و چشم اندازها ،هاچالش -1/۴/5

و  یادار یتحول و نوساز یهابرنامه ،رانیدر ا یدولت تیریمد یشناس بیآس ی،دولت تیریمد نینو یكردهایرو

 .توسعه کشور یهادر برنامه یدولت تیریو مد ادارینظامانداز چشم ی،دولت تیریمد

 ساعت 18                                     یمقررات عموم نیقوانآشنایی با  -2

 یو استخدام یو مقررات ادار نیقوان -2/1

 ،ارتقاء ،پرداخت ،آموزش ،استخدام ،کارکنان فیدر رابطه با حقوق و تكال یمقررات استخدام کشورو  قانون

 ...خروج از خدمت و ی،بازنشستگ ،کارکنان

 یو محاسبات یمال مقرراتقوانین و -2/2

سازمان  ،هاحسابیذ ،محاسبات وانید ،در دولت (هانهیهز) یمال یاتیکنترل عمل یو چگونگ یمال مقررات

 ...برخورد با آنها و یو چگونگ یتخلفات مال ...و یانجمن حسابرسان رسم ی،حسابرس

 قوانین و مقررات انضباطی -2/۳

 یدگیرس هایهیآت ی،خلفات اداربه ت یدگیمقررات رس ،کارکنان یو عموم یشغل یمقررات حاکم بر رفتارها

و  یریشگیکارکنان و مقررات مربوط به پ یو نقش آن در احقاق حقوق استخدام یعدالت ادار وانید ،به تخلفات

 یی.و اجرا ادارینظاممبارزه با فساد در 

 ساعت 8ی             سازمان یهانهیکار در زم اخالق -۳-1

 مدیریت اخالقی در خدمات عمومی -3/1

 )ع( طالبیابن اب یو کالم امام عل ینید یهادر آموزه کارگزاراناخالق  -

رهبر معظم انقالب  یاخامنه ا... تیو حضرت آ ی )ره(نیامام خم ینید یهااخالق کارگزاران در آموزه -

 ی.اسالم

 یدر خدمات عموم نینو یدولت تیریمد یهاو آموزه یعموم خدماتای در اصول اخالق حرفه -

 .ستهیشا

 مدار یو دولت مشتر یمدار شهروند -۳/2

 یدولت تیریمد نینو هاینظامدر  یمدار شهروند -

 شهروند مدار یهاسازمانها و دولت خصوصیات -
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 کشور ادارینظامدر  ئیگرا یو مشتر یشهروند مدار یهامشكالت و برنامه ،هافرصت ،هاچالش -

 ایت ارباب رجوعطرح تكریم مردم و جلب رض -3/3

آشنایی با مبانی نظری و محتوی طرح تكریم و سازوکارهای پیش بینی شده در آن برای جلب رضایت  -

 مردم

 ها و مشكالت توسعه و تعمیق آندستاوردهای طرح تكریم و چالش -

 و چگونگی تهیه و تنظیم آن هاسازمانمنشور اخالقی  -

 ساعت 20             بخش دوم: شناخت کارکنان از دستگاه متبوع خود   
 آشنائی کارکنان با دستگاه اجرائی مربوط -1

 دستگاه یو ادار یو گذشته سازمان خچهیبا تار یکل ییآشنا-1/1

 دستگاه یو محور یاساس فیو وظا اهدافمأموریت،  -1/2

 کشور سطحو گستره آن در (خارج از مرکز -یمرکز) یالتیبا ساختار تشك ییآشنا -1/3

 دستگاه یرونیو ب یداخل یو ادار یظام ارتباطات سازمانبا ن ییآشنا -1/4

 یآنها با دستگاه اصل یو وابسته به دستگاه و نظام ارتباط یاقمار یهاسازمان باآشنایی  -1/5

 ی در دستگاه مربوطسازمان یدهایو نبا دهایو هنجارها و با یمحور هایارزشآشنایی با  -1/6

 کارکنان با واحد محل خدمت ییآشنا -2

 واحد در مجموعه دستگاه آشنایی با موقعیت -2/1

 واحد محل خدمت یاساس فیبا وظا ییآشنا-2/2

 آن یدهنده واحد و ساختار سازمان لیتشك یهاو قسمت یاساس یندهایبا فرآ ییآشنا -2/3

 حاکم بر واحد محل خدمت ریو فراگ یو مالحظات عموم رانیمد ،همكاران باآشنایی  -2/4

 خود یکارکنان با شغل مورد تصد ییاآشن -۳

 و منابع مربوط اراتیاخت ،هاتیو مسئول فیوظا نیازنظر مهمتر یمورد تصد شغلآشنایی با  -3/1

 یدر رابطه با شغل مورد تصد یو هماهنگ یهمكار یی،با مراتب پاسخگو ییآشنا -3/2

 یدر شغل مورد تصد یشغل یو ترق شرفتیاحراز پ طیبا شرا ییآشنا -3/3

 آن جینتا یامدهایو آثار و پ یعملكرد فرد در شغل مورد تصد یابیارز یچگونگ باآشنایی  -3/4
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 هوریریاست جم  
 سازمان اداری و استخدامی کشور

 

 بسمه تعالی

 ی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاهبخشنامه به کلیه 

                                             

 یو استخدام یسازمان ادار شنهادیبنا به پ 29/02/1399 در جلسه مورخ یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد یشورا

 09/02/1388مصوب جلسه یخدمات کشور تیریقانون مد( 68)ماده  (9)بند  ییکشور با اصالح دستورالعمل اجرا

 لیبه شرح ذ( 21/02/1388مورخ  2/14593/200موضوع بخشنامه شماره ) یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد یشورا

  :موافقت نمود

 یهاالعادهحقوق ثابت و فوق"به  "ویمستمر  یهاالعادهحقوق ثابت و فوق"دستورالعمل عبارت  2ماده  در -الف

 .ابدییم رییتغ "یو ینیمندرج در حكم کارگز

 .شودیدستورالعمل الحاق م 4به عنوان تبصره به ماده  ریز متن -ب

 فیدستورالعمل در مورد آن دسته از کارمندان دولت که عالوه بر وظا نیموضوع ا سیپرداخت حق التدر -تبصره

صرفاً منوط  ،پردازند یم سیبه تدر ییاجرا یهادستگاه ریسا ایمورد دستگاه متبوع خود  حسب یشغل مورد تصد

 صورت هرگونه پرداخت به نیا ریدر غ .خواهد بود یاستحقاق یاخذ مرخص ای یدر خارج ساعات ادار سیبه تدر

 باشد.یعنوان پرداخت مضاعف محسوب و ممنوع م

 :شودیاصالح م لیدستورالعمل به شرح ذ 5ماده  2 تبصره -ج

 فیشرح وظا براساسکارمند  یجار فیجزو وظا فیلأترجمه و ت ،سیتدر ،قیانجام تحق کهیدر صورت -تبصره

 یخارج از ساعات ادار فیوظا نیو چنانچه ا ردیگیتعلق نم یمذکور به و نیتحت عنوان عناو یباشد مبلغ یو

 .پرداخت است قابل یتوسط کارمند انجام شود پرداخت در چارچوب ضوابط اضافه کار ساعت

 گردد.یاجرا ابالغ م یمراتب برا 

 

 
 یانصار دیجمش 

 

 

 

 

 

 

 144093شماره: 
 01/04/1399اتریخ: 

 پیوست:   ندارد 

  معاون رئیس جمهور 
 و 

 رئیس سازمان
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 
 بسمه تعالی

پایان دوره تربیت  ای دارای گواهینامهههای ارزیابی از ارزیابان حرفلزوم استفاده کانون

 مراکز مجاز ارزیاب

 

 شده های ارزیابی تأیید صالحیتی اجرایی و کانونهادستگاهبه کلیه 

 باسالم و احترام؛

مدیران  های عمومیدستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی( 9( بند )ب( پیوست شماره )6در اجرای ردیف )

ای و و به منظور استفاده از ارزیابان حرفه 0۴/11/1۳96تاریخ  1657۳6۳بخشنامه شماره موضوع  ایحرفه

شده  های ارزیابی تأیید صالحیتای در کانونهای عمومی مدیران حرفهد در فرآیند ارزیابی شایستگیتوانمن

های از ارزیابانی استفاده نمایند که در دوره 1399های مذکور موظفند از ابتدای سال ، کانون()دولتی و غیردولتی

آموزش مدیریت دولتی و یا دیگر مراکز مجاز دارای مجوز از این سازمان شرکت کرده و مرکز  تربیت ارزیاب

 .باشندپایان دوره از مراجع یاده شده  دارای گواهینامه

ز نخواهد بود. لذا یادشده نباشند مجا گیری از ارزیابانی که دارای گواهینامهنماید از تاریخ یادشده بهرهتاکید می

رسانی شده به ذینفعان نیز اطالع های ارزیابی تایید صالحیتالزم است موضوع به طریق مقتضی از طریق کانون

 .شود

 آبادیسید صدرالدین صدری نوش

 کشور استخدامی و اداری سازمان معاون سرمایه انسانی 

 

 

 

  

 389261شماره: 
 16/07/1398اتریخ: 

 ندارد    پیوست:

https://shenasname.ir/subjects/1391-09-29-12-44-39/modiran/4481-1657363
https://shenasname.ir/subjects/1391-09-29-12-44-39/modiran/4481-1657363
https://shenasname.ir/subjects/1391-09-29-12-44-39/modiran/4481-1657363
https://shenasname.ir/subjects/1391-09-29-12-44-39/modiran/4481-1657363
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 جمهوری اسالمی اریان 
 مهوریریاست ج 

 سازمان اداری و استخدامی کشور
 

 بسمه تعالی

 ی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاهبخشنامه به کلیه 

 

ه کارمندان دولت( و ماد )موضوع نظام آموزش 30/01/1390مورخ  1834/200بخشنامه شماره  4در اجرای بند      

و به منظور ایجاد  14/11/1392مورخ  18819/92/200کارکنان موضوع بخشنامه شماره  ( اصالحیه نظام آموزش5)

کارکنان دولت،  های آموزشیدر دوره تدریس واجد صالحیت مندی از مدرسانبسترهای الزم برای بهره

 "کارکنان دولت های آموزشیدوره نحوه احراز صالحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان"دستورالعمل 

 گردد.برای اجراء ابالغ می
 

 جمشید انصاری

 464185شماره:
 13929/8/1397 اتریخ:

   پیوست:



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 860

 

 
 

 "کارکان دولت های آموزشیدوره و برنامه تربیت مدرسان نحوه احراز صالحیت»دستورالعمل 

 

 ( اختصارات و تعاریف1

 سازمان اداری و استخدامی کشورسازمان: 

 ی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاهتمامی  دستگاه اجرایی:

 مرکز آموزش مدیریت دولتی. رکز:م

 ریزی استانمدیریت و برنامه یهاسازمان واحدهای استانی سازمان:

و  دستورالعمل اعتبارسنجی براساسمؤسسات و مراکز آموزشی هستند که  مؤسسات آموزشی مورد تایید:

کارکنان )موضوع بخشنامه  های آموزشیقاضی برگزاری دورهموسسات و مراکز آموزشی مت تعیین صالحیت

 اند.دریافت کرده "صالحیت گواهینامه"( 18/9/1396مورخ  1558505شماره 

و اصالحیه  30/1/1390مورخ  1834/200موضوع بخشنامه شماره  نظام آموزش کارکنان دولت :نظام آموزش

 . 14/11/1392مورخ  18819/92/200آن به شماره 

شود های عمومی تدریس اشاره دارد که موجب میبه مجموعه شرایط و توانمندیتدریس:  شرایط عمومی

یاددهی ـ یادگیری موثرتر عمل نموده و یادگیری فراگیران را افزایش  در انتقال محتوای آموزشی در فرایند مدرس

 دهد.

های خاص اشاره دارد های اختصاصی و موضوعی در حیطهبه مجموعه توانمندیموضوع تدریس:  صالحیت

رایند یاددهی ـ یادگیری مدرس محتوای تخصصی ـ کاربردی به روز و معتبری را در ف  شود مدرسکه موجب می

 آنها شود. ای که باعث ایجاد و ارتقاء سطح دانش و مهارتبه فراگیران انتقال دهد به گونه

آنها برای تدریس موضوعی  و صالحیت مدرسانی هستند که شرایط عمومیشده:  تأیید صالحیت مدرسان

 این دستورالعمل تایید شده است. براساسکارکنان دولت  های آموزشیدوره

 

 ( اهداف:2

 وزشیهای آمدر دوره تدریس واجد صالحیت ـ ایجاد بستر مناسب برای شناسایی و توانمندسازی مدرسان2ـ1

 کارکنان دولت.

 تدریس به منظور انتخاب مدرسان واجد صالحیت های علمی و آموزشی مدرسانها و تواناییـ ممیزی مهارت2ـ2

 کارکنان دولت. های آموزشیدر دوره

کارکنان  های آموزشیدوره های موضوعی مدرسانو صالحیت ندهی و حصول اطمینان از شرایط عمومیـ ساما2ـ3

 دلت.

ی اجرایی، مرکز ، واحدهای استانی سازمان و موسسات آموزشی هادستگاهـ ایجاد بستر مناسب برای استفاده 2ـ4

 های موضوعی در آموزش کارکنان دولت.و صالحیت دارای شرایط عمومی مدرسان مورد تایید از
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های ی اجرایی، مرکز، واحدهای استانی سازمان و موسسات آموزشی موردتایید در برگزاری دورههادستگاه( ۳

 گواهینامه»موضوعی تدریس، دارای  که عالوه بر دارا بودن صالحیت باید از مدرسانی استفاده نمایند آموزشی

 باشند.«مدرسی

 

 : مدرسان و فرآیند احراز صالحیت ( شرایط عمومی4

کارکنان دولت،  های آموزشیمتقاضی تدریس در دوره موضوعی مدرسان و فرایند احراز صالحیت شرایط عمومی

 باشد: به شرح ذیل می

 

 : مدرسان الف( شرایط عمومی

 هوری اسالمی ایران.الف ـ اعتقاد به دین مبین اسالم بایكی از ادیان شناخته شده درقانون اساسی جم/1

 جمهوری اسالمی ایران. الف ـ  التزام به قانون اساسی/2

 الف ـ دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن که دارای ارزش استخدامی باشد./3

و ارائه تصاویر مستندات مربوط )پیوست شماره یک ( « متقاضیان تدریس اطالعات عمومی»الف ـ تكمیل فرم /3

 به مرکز با واحدهای استانی سازمان.

( درصدکل %70( این دستورالعمل و کسب )5موضوع بند ) تربیت مدرس های آموزشیالف ـ شرکت در دوره/4

 امتیاز هر دوره.

مدارک تحصیلی مرتبط با رشته علوم تربیتی )کلیه اعضای هیأت علمی، معلمان و افرادی که دارای تبصره: 

ندارند. کسانی که « مدرسی گواهینامه»معاف بوده و یازی به  ها( هستند از شرکت در برنامه تربیت مدرسگرایش

تأیید اعتبار آن از اند، در صورت تشخیص و از مراجع معتبر داخلی و خارجی دریافت کرده« گواهینامه مدرسی»

های تربیت مدرس ندارند. در هر صورت این سوی مرکز یا واحدهای استانی سازمان، نیازی به شرکت در دوره

را با موفقیت « ایران ادارینظام»و « کارکنان دولت آشنایی با نظام آموزش» های آموزشیدسته از افراد باید دوره

های مذکور نظر در دورهطی نموده و گواهی آن را ارایه نمایند. در موارد استثناء شرکت برخی از افراد صاحب

 باشد.باتشخیص و تایید مرکز و واحدهای استانی سازمان ضروری نمی

 

 موضوعی متقاضیان تدریس ب( احراز صالحیت

توسط مرکز  مدیریتی های عمومیو دوره های مشاغل عمومیموضوعی متقاضیان تدریس در دوره از صالحیتاحر

مؤسسات های مشاغل اختصاصی توسط دستگاه اجرایی مربوطه و دوره یا واحدهای استانی سازمان و مدرسان

)پیوست شماره « اطالعات موضوعی متقاضیان تدریس»فرم  براساسآموزشی مورد تایید در حیطه آموزشی مربوطه 

 گیرد.دو( و اخذ مستندات مربوطه، انجام می

از سوی مرکز  مدیریتی های عمومیو دوره موضوعی متقاضیان تدریس در مشاغل عمومی احراز صالحیت

، «اجتماعی»، « هنری»، «فرهنگی»، «مالی»، «اداری ـ مدیریتی»یاواحدهای استانی سازمان به تفكیک موضوعات: 

 گیرد.صورت می« آموزشی و پژوهشی»، «المللو بین عمومیروابط»، «حقوقی»، «اطالعات فناوری»
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ای عالوه بر دارا بودن شرایط عمومی و مدیران حرفه مدیریتی های عمومیمتقاضیان تدریس در دورهتبصره: 

موضوعی تدریس در چارچوب این دستورالعمل، باید دارای مدرک تحصیلی دکتری مرتبط به تشخیص  صالحیت

 ی اجرایی باشند.هادستگاهتانی سازمان و چهار سال سابقه تدریس با سابقه مدیریت در مرکز با واحدهای اس

 موضوعی متقاضیان تدریس لحاظ گردد: ب ـ معیارهای اصلی ذیل باید در احراز صالحیت/1

 رد تدریسمو های آموزشیبا دوره ـ ارتباط رشته تحصیلی مدرس

 مورد تدریس های آموزشیـ سوابق و تجارب کاری مرتبط با دوره

توانند در احراز ی اجرایی، مرکز، واحدهای استانی سازمان و مؤسسات آموزشی مورد تایید میهادستگاههمچنین 

 اظ نمایند:موضوعی متقاضیان تدریس معیارهای زیر را نیز لح صالحیت

 مورد تدریس های آموزشیـ سوابق پژوهشی مرتبط با دوره

 مورد تدریس های آموزشیـ سوابق آموزشی و تدریس مرتبط با دوره

 مورد تدریس های آموزشیـ سوابق تألیفی مرتبط با دوره

 موضوعی متقاضیان تدریس( های اختصاصی )به تشخیصم مرجع احراز کننده صالحیتـ سایر شاخص

 متقاضیانی که دارای سوابق فوق باشند برای تدریس در اولویت خواهند بود.

ینان، موضوعی و حصول اطم ی اجرایی و مؤسسات مورد تأیید، موظفند پس از احراز صالحیتهادستگاهب ـ /2

 گواهینامه»این دستورالعمل( و اخذ  5)موضوع بند  تربیت مدرس های آموزشیمتقاضیان تدریس را جهت طی دوره

 به مرکز یا واحدهای استانی سازمان معرفی نمایند.« مدرسی

( 5موضوع جدول بند ) های آموزشید به منظور برگزاری دورهتواننب ـ مرکز و واحدهای استانی سازمان می/3

 این دستورالعمل به صورت دوره ای اعالم فراخوان نمایند.

که به صورت ساالنه توسط « مدرسی گواهینامه»برای دریافت  های تربیت مدرسهزینه شرکت در دورهتبصره: 

باشد. بدیهی است ضمن خدمت کارکنان می های آموزشیشود، برعهده متقاضیان تدریس در دورهمرکز تعیین می

کند و استفاده از توان تدریس اینگونه هیچگونه حقی را برای دارندگان آن ایجاد نمی« گواهینامه مدرسی»داشتن 

یی، مرکز، واحدهای استانی سازمان و مؤسسات آموزشی مورد تایید در حیطه ی اجراهادستگاهافراد منوط به نیاز 

 ها خواهد بود.اموزشی مربوطه در هنگام برگزاری دوره

های منشور حقوق )نظیر دوره ی آموزشیهادورهموضوعی خاص برای تدریس در برخی از  ب ـ صالحیت/4

، و ...( حسب مورد، به هنگام ابالغ های توجیهی بدو خدمت، دورهادارینظامق شهروندی در شهروندی، حقو

 گردد.ها، توسط سازمان تعیین میاینگونه دوره
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 : تربیت مدرس های آموزشی( عناوین دوره5

 باشد: به شرح جدول ذیل می تربیت مدرس های آموزشیدوره

 آموزشی هایسرفصل میزان ساعت عنوان دوره ردیف

 باشدپیوست می 4 آشنایی بانظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط 1

 باشدپیوست می 4 ایران ادارینظامشناخت  2

 باشدپیوست می 8 و فنون آموزشی )تدریس( هاروش 3

 باشدپیوست می 8 آموزشی سنجش و ارزشیابی یهاروش 4

 باشدپیوست می 8 تكنولوژی آموزشی 5

 ساعت 32 جمع 

 باشد.( دستورالعمل می4فوق به شرح پیوست شماره ) های آموزشیدوره سرفصل

 

 مدرسی و صدور گواهینامه های تربیت مدرس( برگزاری دوره6

 هایسرفصل( و 5بند )« تربیت مدرس های آموزشیعناوین دوره»، براساس جدول تربیت مدرس های عمومیدوره

دستورالعمل، توسط مرکز و واحدهای استانی سازمان برگزار آموزشی تعیین شده )پیوست شماره چهار( این 

های تربیت مدرس را به صورت استاندارد تهیه و تواند محتوا و مواد آموزشی مربوط به دورهردد. مرکز میگمی

در اختیار واحدهای استانی سازمان قرار دهد. در این صورت واحدهای استانی سازمان موظف هستند در برگزاری 

 ، از محتوا و مواد آموزشی تولید شده از سوی مرکز استفاده نمایند.«ی آموزشی تربیت مدرسهادوره»

های آموزشی مربوط، در قالب مندرجات پیوست شماره سه این پس ازموفقیت دردوره« مدرسی گواهینامه»

اهینامه چهارسال بوده و تمدید آن منوط دستورالعمل، برای متقاضیان تدریس ، صادر خواهد شد. مدت اعتبار گو

تدریس  های آموزشی بازآموزی )در صورت ابالغ از سوی سازمان( و حفظ شرایط عمومیبه شرکت در برنامه

 باشد.می

 

 مدرسان (ـ تشكیل بانک اطالعات7

 های آموزشیتدریس در دوره واجد شرایط عمومی مربوط به مدرسان ـ مرکز موظف است بانک اطالعات1/7

موضوعی تدریس در مشاغل  های مدرسی( و نیز مدرسان واجد صالحیتکارکنان دولت )دارندگان گواهینامه

 را در سطح ملی تشكیل و از طریق درگاه اینترنتی خود اطالع رسانی نماید های عمومی مدیریتیو دوره عمومی

صادره و نیز فهرست اسامی « های مدرسیگواهینامه»ای از ـ واحدهای استانی سازمان موظف هستند نسخه2/7

را برای ثبت در بانک  مدیریتی های عمومیو دوره وضوعی تدریس در مشاغل عمومیم واجد صالحیت مدرسان

 مدرسان در اختیار مرکز قرار دهند. اطالعات

 واجد صالحیت مربوط به مدرسان ی اجرایی و مؤسسات مورد تایید الزم است بانک اطالعاتهادستگاهـ 3/7

به تفكیک مشاغل اختصاصی و حیطه آموزشی مربوطه « مدرسی گواهینامه»موضوعی تدریس را از میان دارندگان 

 تشكیل دهند.
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 (ـ نظارت و پایش8

بر عهده مرکز و واحدهای استانی  های مدیریتیشده در دوره تایید صالحیت مسئولیت نظارت بر عملكرد مدرسان

و اختصاصی بر عهده دستگاه اجرایی خواهد بود. مرکز و واحدهای استانی  های مشاغل عمومیسازمان و در دوره

شده را از  ای اطالعات الزم در خصوص عملكردمدرسان تایید صالحیتتوانند به صورت دورهسازمان می

 ی اجرایی و موسسات مورد تایید به منظور ارایه بازخوردهای الزم به مدرسان اخذ نماید.هادستگاه

 

 19138شماره ( فرم پیوست بوده و با ابالغ آن بخشنامه 4( تبصره و )3( بند، )8این دستورالعمل مشتمل بر )(ـ 9

 گردد.لغو می 16/02/1394مورخ 

 

 جمشید انصاری

  



 865 ■های آموزشی ها و آئین نامهسایر بخشنامه

 

 
 

 ( 1پیوست شماره )

 متقاضیان تدریس فرم اطالعات عمومی

 ـ مشخصات فردی: 1

 نام:                                 نام خانوادگی:                                              نام پدر:

 ولد:                   شماره شناسنامه:                           شماره ملی:تاریخ ت

 شماره تلفن ثابت:                     شماره تلفن همراه:              آدرس الكترونیک
 آدرس منزل:

 آدرس محل کار ، تلفن و دورنگار:

 

 ـ مشخصات تحصیلی:2

 سال اخذ نام دانشگاه محل تحصیل )شهر/کشور( رشته تحصیلی مدرک تحصیلی ردیف

1      

2      

3      
 

  4سطح      3سطح     2سطح    1تحصیالت حوزوی: سطح 

 : غیرشاغل    شاغل  ـ وضعیت شغلی:2

 بخش دولتی

 

 )عنوان پست(: ............   مدیر    کارشناس                      

 ارشد مبانی پایه عملیاتی عالی خبره دارش پایه مقدماتی

 

 بخش غیردولتی

 

 )عنوان پست(: ............   مدیر    کارشناس                    

 سنوات خدمت )سال( غیردولتی دانشگاه: دولتی مرتبه علمی عضو هیأت علمی

 وبیشتر20 20ـ15 10ـ15 1ـ ............................. 5استاد دانشیار استادیار مربی

 آخرین پست/شغل سازمانی: .................................   غیرشاغل   شاغل  بازنشسته

 نام و نام خانوادگی متقاضی تدریس: ....................... امضاء ............... تاریخ .....................
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  (2پیوست شماره )

 متقاضیان تدریس عات عمومیفرم اطال
 ـ مشخصات فردی: 1

 نام:                        نام خانوادگی:                      نام پدر:               ش شناسنامه:             ش ملی:

 رونیکشماره تلفن ثابت:                     شماره تلفن همراه:              آدرس الكت

 آدرس منزل:

 آدرس محل کار 

 شماره تلفن و دورنگار:..................... ، ..........................

 ـ مشخصات تحصیلی:2

ارتباط مدارک و رشته  سال اخذ نام دانشگاه گرایش تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی ردیف

تحصیلی با موضوعات 

 تدریس
 ندارد  دارد         1

 توضیحات:
2      

3      
 

  4سطح      3سطح     2سطح    1تحصیالت حوزوی: سطح 
 ـ سوابق و تجربیات کاری مرتبط باموضوعات تدریس: ۳

ارتباط سوابق و تجارب کاری با  کاری مرتبط:.....تجربه )عنوان پست(: ............ رتبه شغلی:مدیر کارشناس بخش دولتی

 ریسموضوعات تد

 ندارد   دارد تجربه کاری مرتبط: کارشناس)عنوان پست(:........... مدیر )عنوان پست(:...... غیردولتیبخش

 سنوات خدمت:......... مرتبه علمی: ......         غیردولتی نام دانشگاه: دولتی علمیعضوهیأت توضیحات:

 تجربه کاری مرتبط: مانی: .......آخرین پست/شغل ساز غیرشاغل شاغل بازنشسته

 سال بهعنوان سمت و پست سازمان:        نام دستگاه اجرایی/شرکت/موسسه و..:               مدت 
 

 
 

  ـ سوابق تدریس مرتبط باموضوعات تدریس4

ارتباط سوابق تدریس با موضوعات  مدت زمان مقطع تدریس محل تدریس عنوان دوره ردیف

 تدریس

1 

2 

3 

4 

5 

    
 

 ندارد       دارد     

 توضیحات: 

 های مرتبط با موضوعات تدریس: ـ تألیفات/ترجمه5

 نوع تألیف/ترجمه عنوان ردیف

 تألیف/ترجمه مقالهکتابتألیف/ترجمه

سال  ناشر

 نشر

 هاارتباط تألیفات/ترجمه

 با موضوعات تدریس

 ندارد    دارد       1

 توضیحات:

2       

3       
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4       

 ـ سوابق پژوهشی مرتبط باموضوعات تدریس: )سطح ملی، سازمانی، استانی(:6

سال  نوع همكاری نوع پژوهش عنوان پژوهش ردیف

 اجرا

 ارتباط سوابق پژوهشی

 با موضوعات تدریس

1 

2 

3 

4 

 ندارد    دارد   ناظر همكار مجری بنیادی ایتوسعه کاربردی 
 توضیحات:

 گذرانده شده مرتبط با موضوعات تدریس های آموزشیرهـ دو7

های تخصصی مرتبط با موضوع عناوین دوره ردیف

 تدریس

افزارها، مورد های مهارتی )نرمعناوین دوره

 کاوری و ...(

های گذرانده شده با ارتباط دوره

 تدریسموضوعات

 ندارد    دارد    1
   2 توضیحات:

3   

4   

 .................ـ نام و نام خانوادگی متقاضی تدریس.................................... امضاء........................... تاریخ.................8

نام و نام 

خانوادگی 

 امضاء

 موضوعی متقاضی تدریس: امضاء تایید کنندگان صالحیت

.......................... ،.................................................... ،............................................................................... 

 گردد.موضوعی تكمیل می * ستون مربوط به ارتباط با عدم ارتباط معیارها باموضوع تدریس توسط ارزیابی کنندگان صالحیت
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 (۳پیوست شماره )

 تدریس شرایط عمومی فرم نمونه گواهینامه

 
 تاریخ:                                                                                                                

 شماره:                                                                                                                
 

 

 تدریس شرایط عمومی گواهینامه

 

، 14/11/1392خ مور 18819/92/200کارکنان موضوع بخشنامه شماره  اصالحیه نظام آموزش 5در اجرای ماده 

شود، خانم/آقای .......................... فرزند .......................... دارنده شماره ملی ....................... صادره گواهی می

کارکنان دولت  های آموزشیباشد. بدیهی است تدریس در دورهتدریس می از ................. واجد شرایط عمومی

 باشد.موضوعی متقاضی تدریس از مراجع مربوطه می مستلزم احراز صالحیت

 باشد.از تاریخ صدور به مدت چهار سال می اعتبار این گواهینامه

 
 ......... نام و نام خانوادگی..........

 ریزی استان..........تی/رئیس سازمان مدیریت و برنامه... رئیس مرکز آموزش مدیریت دول

 مهر و امضاء
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 (۴پیوست شماره )
 

 «تربیت مدرس های آموزشیمشخصات دوره»
 

 

 مقررات مربوط و کارکنان دولت آشنایی با نظام آموزش عنوان دوره:

 های حاکمو رویه کارکنان دولت ، ساختار و فرآیند نظام آموزشهاسیاستبا  کنندگانشرکتآشنایی  هدف دوره:

 آموزشی هایسرفصل

  مبانی قانونی و فرآیندکارکنان دولت سیر تطور نظام آموزش : 

  کارکنان دولت تعاریف و مفاهیم مندرج در نظام اموزش 

  اصول، اهداف و راهبردهای آموزش کارکنان دولت 

  ساختار راهبری آموزش کارکنان دولت 

  ش کارمندان دولتفرآیند و عناصر تشكیل دهنده آموز 

   های آموزشیکارکنان و مدیران و طراحی دوره یهاآموزشساختار 

  سپاری فرآیند آموزش کارکنانبینی شده برای برونراهكارهای پیش 

  های انگیزشی در آموزش کارکنانامتیازات و مكانیزم 

  كرد آموزش کارمندان دولتو مدیریت عمل ارزشیابی 

 روش اجراء: حضوری ساعت ۴مدت زمان: 
 

 ایران ادارینظامعنوان دوره: شناخت 

ها و مسایل پیش روی تحقق و چالش ادارینظامبا مبانی قانونی و اسناد باالدستی حاکم بر  کنندگانشرکتآشنایی  هدف دوره:

 در کشور ادارینظامهای تحول و اصالحات برنامه

 سرفصل آموزشی: 
 

   و مبانی قانونی آن ادارینظامتحوالت ساختاری و سیاستگزاری 

  ابالغی از سوی مقام معظم رهبری ادارینظامی کلی هاسیاست 

  ادارینظامهای تحول و اصالح برنامه 

  های تحول و اصالح نظام  اداریاهداف برنامه 

   ادارینظامهای اصالح و برنامه ادارینظامی ی کلهاسیاستموانع و راهكارهای تحقق 

   ادارینظاممتغییرهای پیش ران تحول و اصالح 

  ادارینظامهای تحول و اصالح مسایل و چالش 

 روش اجرا: حضوری ساعت ۴مدت زمان: 

 

 

 

 

 

 

 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 870

 

 
 

 

 و فنون آموزشی )تدریس( هاروشعنوان دوره: 

و فنون تدریس با تأکید بر بزرگساالن و نحوه بكارگیری آنها در فرآیند  هاروشردها، با رویك کنندگانشرکتآشنایی  هدف دوره:

 یاددهی یادگیری بزرگساالن

 سرفصل آموزشی: 
 

  های آموزش، توسعه و تعلیم تربیت های مختلف و رویكردها و تفاوتمفهوم آموزش و یادگیری در نظریه

 رسمی

   انواع دانش براساسماهیت تدریس 

  های یادگیری مرتبط با آموزش بزرگساالنارتباط تدریس با یادگیری ونظریه 

  بندی اهداف آموزشی ونحوه تدوین آنطبقه 

   فرآیند تحلیل آموزشی و سازماندهی محتوا 

  لگوها و رویكردهای تدریس 

  بزرگساالن هایویژگیخصوصیات و  براساستدریس:  یهاروش 

    بزرگساالناصول حاکم بر آموزش 

   فرآیند تدوین طرح درس 

 روش اجرا: حضوری ساعت 8مدت زمان: 

 

 آموزشی سنجش و ارزشیابی یهاروشعنوان دوره: 

 آموزشی هایفعالیتیابی و ابزارهای سنجش و ارزش هاروشو  با رویكردهای ارزشیابی کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 

 آموزشی:  هایسرفصل

  (گیری، سنجش، ارزیابی و ارزشیابیتعریف اصطالحات )اندازه 

  گیریاندازه هامقیاس 

  آموزشی رویكردهای ارزشیابی 

  آموزشی های ارزشیابیمدل 

   آموزشی ارزشیابی یهاروشانواع 

  آموزشی های ارزشیابیانواع ابزارها و آزمون 

  گیرینحوه طراحی ابزارهای اندازه 

   های آزمونفرایند تحلیل سؤال 

   حلیل و تفسیر اطالعات ارزشیابیت 

 روش اجرا: حضوری ساعت 8مدت زمان: 
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 عنوان دوره: تكنولوژی آموزشی

افزاری و نرم افزاری های سختهای آموزشی و استفاده از قابلیتبا مفهوم و اصول تكنولوژی کنندگانشرکتآشنایی هدف دوره: 

 یادگیری موضوع در فرایند یاددهی ـ

 آموزشی:  هایسرفصل

  تعریف تكنولوژی آموزشی و مفاهیم مرتبط 

  تكنولوژی آموزشی و تكنولوژی در آموزش 

  اهمیت تكنولوژی آموزشی در فرآیند یاددهی ـ یادگیری 

  ارتباطات و تكنولوژی آموزشی 

   های یادگیری بزرگساالنریهبا توجه به رویكرد نظ الگوهای طراحی آموزشی 

  نوع مخاطبین براساسهای آموزشی و اهداف و کاربردهای هر کدام انواع رسانه 

   ایچند رسانه یهاآموزش 

  سازهای آموزشیالگوها و شبیه 

  گیریو ارتباطات در فرآیند یاددهی و یاد اطالعات کاربردهای فناوری 

  اصول تهیه و تولید مواد آموزشی و کمک آموزشی 

   کاربردهای تكنولوژی آموزشی در فرآیند یادگیری بزرگساالن 

 روش اجرا: حضوری ساعت 8مدت زمان: 
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 سازمان اداری و استخدامی کشور

 

 بسمه تعالی

 ی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشورهاگاهدستبخشنامه به کلیه 

سه مورخ  سانی در جل سرمایه ان سعه مدیریت و  ضوع ماده  07/03/1397شورای تو ستورالعمل مو نامه آیین« 5»د

شوری46اجرایی ماده ) شتمل بر ) ( قانون مدیریت خدمات ک صویب نمود. م9( ماده و )12را م صره ت راتب به ( تب

ضمام  صالحیت»ان سمی فرم تعیین  شی به ر سمی آزمای ضعیت از ر سه »و « کارمندان برای تبدیل و صورتجل فرم 

ممهور به مهر شورای مذکور برای « کارمندان برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی تعیین صالحیت

 گردد.اجراء ابالغ می

 انصاری جمشید

144189  شماره:  
28/03/1397 اتریخ:   

دارد  پیوست:  

 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
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 بسمه تعالی

 قانون مدیریت خدمات کشوری« ۴6»نامه اجرایی ماده آئین« 5»دستورالعمل موضوع ماده 

 تعاریف و اختصارات -1ماده 

 ـ قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری

 ون مدیریت خدمات کشوریی اجرایی مشمول قانهادستگاهـ دستگاه اجرایی: 

ــتورالعمل امتحانات:  ــتورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی»ــــــ دس ــتخدام افراد در  دس ــی برای اس ــص و تخص

 19/7/1393مورخ  9757/93/200موضوع بخشنامه شماره « ی اجرایهادستگاه

شورای را سعه مدیریت:  شورای راهبری تو سعه مدیریت ــــ  ستگاههبری تو شماره هاد صوبه  ضوع م ی اجرایی مو

 اداری عالیشورای 5/9/1393مورخ  11852/93/206

صالحیت شورای ـــــ فرم تعیین  ساس معیارهای مندرج در آن،  ستورالعمل که برا شماره یک این د ست  : فرم پیو

کارمندان رسمی آزمایشی برای تبدیل وضعیت به رسمی اقدام  راهبری توسعه مدیریت نسبت به تعیین صالحیت

« فرم تعیین صـــالحیت کارمندان برای تبدیل وضـــعیت از رســـمی آزمایشـــی به رســـمی»نماید و تحت عنوان می

 باشد.می

 الف ـ تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی

ستگاه( قانون، 46ی ماده )نامه اجرایدر اجرای ماده یک آیین -2ماده  ستتوانند برای ی اجرایی میهاد قابل  هایپ

ستگاه را به  شاغل در د سمی کارمندان پیمانی  ستخدام ر صدور مجوز ا ست  صیص به مشاغل حاکمیتی درخوا تخ

شور با رعایت قوانین و مقررات  ستخدامی ک سازمان اداری و ا سال نمایند.  شور ار ستخدامی ک سازمان اداری و ا

ی دولت، نســبت به صــدور مجوز برای تمام یا بخشــی از درخواســت دســتگاه اجرایی اقدام هاســیاســتوطه و مرب

 نماید.می

توانند کارمندان پیمانی واجدشرایط ذیل را ی اجرایی میهادستگاه( قانون، 46ماده ) (2در اجرای تبصره ) -3ماده 

( قانون، از محل 42های موضــوع ماده ) احراز صــالحیتهای تخصــصــی و رفتاری و پس از ســنجش شــایســتگی

 ( این دستورالعمل، در مشاغل حاکمیتی به استخدام رسمی آزمایشی درآورند.2مجوزهای ماده )

 الف ـ حداقل پنج سال از استخدام پیمانی کارمند سپری شده باشد.

ستگاه اجرایی دیگری  صره: چنانچه کارمند پیمانی از د سنوات تب شد، با رعایت حداقل  شده با ستگاه منتقل  به د

 موضوع این بند، باید حداقل یكسال از زمان انتقال وی به دستگاه اجرایی مقصد گذشته باشد.

ستخدام پیمانی کارمند از طریق قبولی در آزمون ضوع ماده )ب ـــــ ا ستخدامی مو صورت 44های ا ( قانون که به 

 شود، صورت پذیرفته باشد.یا می برگزار شده عمومی

ستخدام پیمانی آنان از طریق قبولی در آزمون شی کارمندانی که ا سمی آزمای ستخدام ر ــــ ا صره ـ شر تب هایی با ن

ساس ماده ) عمومی ستخدامی برا ستورالعمل موکول به 44آگهی ا ست، عالوه بر رعایت مفاد این د ( قانون نبوده ا

شور برنامه شرکت در امتحانات ستخدامی ک سازمان اداری و ا سط  ستخدامی عمومی )که تو گردد( و ریزی میا

 باشد.دستورالعمل امتحانات(، در دوره پیمانی می»کسب حد نصاب نمره آزمون براساس 
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شیابی سط امتیازات ارز ــــ متو صد ) ج ـ شتاد در سال آخر کارمند در دوره پیمانی از ه سه  ( امتیازات %80ساالنه 

 ارزشیابی کمتر نباشد.

ـ عدم محكومیت کارمند به هر یک از مجازات ( قانون رسیدگی به تخلفات 9ماده )« ز»و « و»، «هـ»های بندهای د 

 اداری، در طول دوره پیمانی.

تبدیل وضــع اســتخدامی کارمندان پیمانی به رســمی آزمایشــی در دوره مأموریت، در دســتگاه اجرایی  -1تبصــره 

صد امكانم ست که حداقل پذیر نمیق شروط بر این ا ستگاه مبدأ نیز م شی آنان در د سمی آزمای ستخدام ر شد. ا با

شته و مفاد بندهای فوق در مورد آنان رعایت شده  شتغال دا یكسال منتهی به تبدیل وضع در دستگاه اجرای مبدأ ا

 باشد.

های موضــوع این ماده بیشــتر از تعداد یکنندگان در ســنجش شــایســتگدر صــورتی که تعداد شــرکت -2تبصــره 

 مجوزهای استخدام رسمی آزمایشی باشد، پذیرش افراد براساس نمرات فضلی آنان در هر شغل خواهد بود.

صره  ستگی -3تب شای سنجش  سط نحوه  ستگاه اجرایی تو ضوع این ماده در هر د سعه »های مو شورای راهبری تو

 گردد.دستگاه تعیین می« مدیریت

 ل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمیب ـ تبدی

 هر دسـتگاه اجرایی، به عنوان کمیته تخصـصـی تشـخیص صـالحیت« شـورای راهبری توسـعه مدیریت»  -4ماده 

 ( قانون برای کارمندان رسمی آزمایشی، وظایف زیر را برعهده دارد:46ماده )« الف»موضوع بند 

گذشته کارمند، نحوه  هایسال ارزشیابی هایفرمده از مراجع ذیصالح )از قبیل الف ــــ بررسی اطالعات اخذ ش

شی  سمی آزمای ضور کارمند در محل کار و گزارش مدیر واحد متبوع کارمند( در مورد کارمندانی که دوره ر ح

صوص کارمندانی که بند  شده )درخ سال تمدید  سال خود و یا دو  صره یک « الف»سه  در مورد آنان  46ماده تب

 اند.اعمال شده است( را طی نموده

سنجش  شی موردنظر در ارتباط با هر یک از معیارهای  سمی آزمای ضعیت کارمندان ر سی و ارزیابی و ب ـــــ برر

 « فرم تعیین صالحیت»عنوان شده در 

( قانون براساس 46ماده )« الف»د یا کارمندان موضوع بند کارمن گیری درخصوص صالحیتج ـ بررسی و تصمیم

 بینی شده در این دستورالعملساز و کارهای پیش

 خود، معترض باشند. د ـ رسیدگی به شكایات کارمندان رسمی آزمایشی که به نتایج تعیین صالحیت

ارمندان رســمی آزمایشــی برای تبدیل وضــعیت به رســمی توســط ک فرم راهنمای ارزیابی صــالحیت -1تبصــره 

 باشد.و فرم صورتجلسه شورا، به پیوست دستورالعمل می« شورای راهبری توسعه مدیریت»

ماده « الف»ای را برای اجرای مفاد بند تواند کمیتهدستگاه اجرایی می« شورای راهبری توسعه مدیریت» -2تبصره 

 این صورت، تصمیمات کمیته پس از تأیید شورای مذکور مبنای عمل خواهد بود. ( قانون تشكیل دهد. در46)

شد، باید اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از  -5ماده  چنانچه کارمند به نتیجه ارزیابی خود معترض با

ائه کند. شورا تاریخ ابالغ نتیجه، به صورت مكتوب به دبیرخانه شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه اجرایی ار

فرد را مجدداً مورد ارزیابی قرار داده  نیز حداکثر دو ماه مهلت دارد تا به اعتراض فرد رسیدگی نموده و صالحیت

 و نتیجه نهایی را اعالم نماید.



 875 ■های آموزشی ها و آئین نامهسایر بخشنامه

 

 
 

تبدیل وضـعیت اسـتخدامی کارمند به رسـمی پس از طی دوره رسـمی آزمایشـی سـه سـاله و مشـروط به  -6ماده 

 باشد:شرایط ذیل می کسب

 «فرم تعیین صالحیت»الف ـ کسب حداقل هفتاد و پنج درصد از مجموع امتیازات 

 و کسب امتیاز الزم های آموزشیب ـ طی دوره

 ج ـ تأیید گزینش

ضوع ماده ) -7ماده  شرایط مو شد، 6چنانچه کارمند حائز هر یک از  شده  یهاروشاعمال هر یک از ( نبا عنوان 

 پذیرد:( قانون مطابق با بندهای زیر صورت می46در ذیل تبصره یک ماده )

فرم تعیین »امتیاز( را از  75( قانون: در صورتی که کارمند حدنصاب الزم )46ماده )« الف»بند  هایویژگیالف ـــ 

 شود:یر عمل میهای زکسب ننماید به شیوه« صالحیت

( درصد امتیاز کل باشد، مهلت دو ساله 75تر از )( درصد و پایین65در صورتی که امتیاز مكتسبه فرد حداقل ) -1

 باشد.شود. این مهلت فقط یكبار اعطاء گردیده و قابل تمدید نمیدیگر به وی اعطاء می

از کل، وضــع اســتخدامی فرد به پیمانی ( درصــد امتی65تر از )( درصــد و پایین55در صــورت کســب حداقل ) -2

 گردد.تبدیل می

 گردد.( درصد امتیاز کل باشد، حكم استخدامی وی لغو می55چنانچه امتیاز ارزیابی کارمند کمتر از ) -3

ـــ دوره ر شرایط های آموزشی که دهای آموزشی موضوع این بند، عالوه بر دوره: عناوین دورههای آموزشیب ـ

شاغل در  صدی م سیده طبقه هاطرحت سانی ر سرمایه ان سعه مدیریت و  شورای تو صویب  شاغل دولت به ت بندی م

ست، منطبق با نظام آموزش شی و یا ) ا سه دوره آموز ساعت آموزش می120کارمندان دولت که حداقل  شد، (  با

ستگاه اجرایی تعیین می سط د صدی را در دوره خدمت پیمانی دوره گردد. افرادی کهتو شرایط ت شی  های آموز

های آموزشی دوره ها نخواهد داشت. نصاب امتیاز الزم برای دورهطی نموده باشند، نیازی به طی مجدد این دوره

 ( امتیاز هر دوره است.%70رسمی آزمایشی هفتاد درصد )

را با « ب»مورد اشاره در بند  های آموزشیی کلیه دوره( بوده ول6ماده )« ج»و « الف»چنانچه کارمند حائز بندهای 

های آموزشـی مذکور را طی نماید. در طول موفقیت طی نكرده باشـد، حداکثر دو سـال دیگر مهلت دارد تا دوره

یازی به های آموزشی، حكم استخدام رسمی کارمند صادر گردیده و ناین مدت، به محض موفقیت در طی دوره

ساله نمی ست حداقل یک بار امكان شرکت در دورهاتمام مهلت دو  ستگاه اجرایی مكلف ا های مزبور را باشد. د

 برای کارمند در طول دوره رسمی آزمایشی فراهم نماید.

ـــ چنانچه پس از اتمام مهلت دو سال موضوع بند   های آموزشی( قانون، دوره46تبصره یک ماده )« الف»تبصره ـ

ستخدامی وی به پیمانی تبدیل  شده و یا حد نصاب الزم را کسب ننماید، وضعیت ا مورد نظر توسط کارمند طی ن

 گردد.می

شی به  سمی آزمای ضعیت کارمند از ر شروط الزم برای تبدیل و ستگاه اجرایی، از  ج ـــــ گزینش: تأیید گزینش د

 رسمی است.
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آوری تصمیمات مراجع ی اجرایی، مسئول جمعهادستگاهانسانی )یا عناوین مشابه(  واحدهای توسعه منابع -8ماده 

ـــتند پس از اخذ نظر  ـــعه مدیریت»مذکور بوده و مكلف هس ـــورای راهبری توس ـــته گزینش»، «ش واحد »و « هس

 ، نسبت به اعمال تصمیمات درخصوص کارمند موردنظر اقدام نمایند.«آموزش

ــ -9ماده  ــمی آزمایش ــاله دیگر به آنان اعطاء میکارمندان رس شــود، باید پس از اتمام مهلت دو ی که مهلت دو س

( این دستورالعمل را کسب نمایند. در غیر این صورت، براساس 6ها و امتیازات موردنظر در ماده )ساله، صالحیت

ست7ضوابط مندرج در ماده ) ضعیت ا ستثنای ردیف یک بند الف ماده مذکور(، و ستورالعمل )به ا خدامی آنان ( د

 گردد.به پیمانی تبدیل شده و یا لغو حكم می

سانی  -10ماده  ستگاهواحدهای منابع ان سه هاد شی را  سمی آزمای صات کارمندان ر شخ ی اجرایی مكلف هستند م

ماه قبل از انقضـای مهلت سـه سـال یا دو سـال تمدید شـده )در صـورت اعطای مهلت دو سـاله دیگر( به شـورای 

سعه مدی ستگاه اعالم کرده و نظر آن مراجع را در مورد راهبری تو سئول آموزش د سته گزینش و واحد م ریت، ه

کارمندان مورد نظر کســب نمایند. مراجع مزبور نیز موظف هســتند نظر خود را در مهلت تعیین شــده )ســه ماه(، به 

 واحد منابع انسانی جهت اعمال تصمیمات اداری و استخدامی اعالم کنند.

ــره: چنانچه ــال ننمایند، به منزله  تبص ــانی ارس هر یک از مراجع مزبور نظر خود را در موعد مقرر به واحد منابع انس

نظر مثبت آن مرجع برای تبدیل وضــعیت اســتخدامی کارمند از رســمی آزمایشــی به رســمی تلقی شــده و این امر 

 گیرد.مبنای تصمیمات اداری قرار می

 پذیرد.ن براساس قوانین و مقررات مربوط صورت میتبدیل وضعیت استخدامی ایثارگرا -11ماده 

معاونت توســـعه  11/09/1393مورخ  12175/93/200با ابالغ این دســـتورالعمل، دســـتورالعمل شـــماره  -12ماده 

 گردد.مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور )وقت( لغو می
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 پیوست شماره یک

 « کارمندان برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی فرم تعیین صالحیت»

 کد ملی: -3 خانوادگی:نام و نام -2 دستگاه: -1
 تاریخ ارزیابی: -7 تاریخ استخدام: -6 واحد سازمانی: -5 عنوان پست سازمانی: -4
 ارزیابی عملكرد و رفتار -8

 امتیاز شاخص سنجش معیار سنجش شماره

 امتیاز مكتسبه تدامنه امتیازا

  0-10 ارائه کارها با رعایت صحت، دقت، نظم و بهنگام بودن هاکیفیت فعالیت 1

  0-10 ارائه کارها با رعایت حجم، اندازه و کمیت مطلوب هاکمیت فعالیت 2

نه وظایف و پیگیری  تالش و کوشش در کارها 3 ـــرف وقت و انرژی کافی جهت انجام بهی ص
 امور تا حصول نتیجه

10-0  

ارائه راهكارهای مناســـب جهت رفع مشـــكالت، ارائه پیشـــنهادات  نوآوری و کارآفرینی 4
ها و های مؤثر در کار و توان عملیاتی کردن ایدهمناسب، ارائه شیوه

 نوین یهاروش

5-0  

تار احترام همكاری و کارگروهی 5 ئه راهنماییهمكاری و رف های الزم به آمیز همكاران، ارا
 های دیگرانن کارگروهی و پذیرش نظرات و راهنماییآنان، توا

5-0  

رعایت نظم و انضباط و  6
 مقررات اداری

ـــات، انجام به موقع تعهدات،  ـــور به موقع در محل کار و جلس حض
 رعایت سلسله مراتب اداری و استفاده مؤثر از اوقات اداری

5-0  

پایبندی به سوگندنامه و  7
 منشور رفتاری

شور اخالقی و میزان تعهد و پ سوگندنامه و من ایبندی به اجرای مفاد 
 اداری کارمندان دولت و دستگاه متبوع

10-0  

 هایارزشپایبندی به  8
اخالقی و رعایت فرهنگ 

 اسالمی

رعایت شـــعائر اســـالمی و هنجارهای جامعه و گســـترش و تقویت 
 اخالق اسالمی در محیط کار

10-0  

رفتار و برخورد با ارباب  9
 رجوع

آمیز اهنمایی و ارائه اطالعات، پاسخگویی، رفتار مشفقانه و احترامر
 و سرعت و دقت در ارائه خدمات

10-0  

ـــب با  رفتار و برخورد با همكاران 10 قابلیت اعتماد، انتقال دانش و تجربه به همكاران، رفتار مناس
 دیگران، رعایت نظم محیط کار

10-0  

ــانی اســتفاده مؤ توسعه و توانمندسازی 11 ــی، خودآموزی و بروزرس ثر از فرصــتهای آموزش
 شغلی و سازمانی هایفعالیتدانش و اطالعات مرتبط با 

10-0  

علمی و  هایفعالیت 12
 تخصصی و اقدامات ویژه

تألیف یا ترجمه کتاب یا مقاله در زمینه شــغلی و ســازمانی، دریافت 
ـــازمانی، تدریس در  ـــغلی و س ـــگاهتقدیرنامه در زمینه ش و  اهدانش

مؤســســات آموزشــی، ارائه پیشــنهادهای تأیید شــده توســط مراجع 
 ذیصالح

5-0  

  0-100 جمع امتیاز مكتسبه

 دستگاه اجرایی:« شورای راهبری توسعه مدیریت»خانوادگی عضو نام و نام

 سمت سازمانی:

امضاء:
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        پیوست شماره دو

 تاریخ:     

 «کارمندان برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی فرم صورتجلسه تعیین صالحیت»
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 امضاء:  سمت سازمانی:                  خانوادگی اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه اجرایی:نام و نام
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 انجمهوری اسالمی اری  
 ریاست جمهوری

 سازمان اداری و استخدامی کشور
 

 بسمه تعالی

 و سمینارها در امتیازات آموزشی شرکت در همایش عدم احتساب گواهینامه

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری5ی اجرایی مشمول ماده )هادستگاهبخشنامه به کلیه 

گردد عموماً به منظور اشاعه هایی که در سطح کشور برگزاری میها، سمینارها و گردهماییجایی که همایشاز آن

 های خاص است و نسبت آن با اهداف نظام آموزشگذاری تجربیات در زمینههای پژوهشی و یا اشتراکیافته

های آموزشی کارمندان دولت برنامه قابل ارزیابی دقیق نیست، به منظور ارتقاء کیفیت و اثربخشی کارکنان دولت

ی اجرایی و توجه هادستگاههای شغلی و سازمانی و انطباق هر چه بیشتر آنها با اهداف نظام آموزش، برنامه آموزشی

 1834/200بخشنامه شماره  (12طور که در ماده )، همانهاوزشآمای و کاربردی این دسته از خاص به بعد حرفه

های ی اجرایی( تصریح شده است، گواهینامههادستگاه)موضوع نظام آموزش کارمندان  30/01/1390مورخ 

المللی برای های استانی، ملی و بینها، سمینارها و گردهماییی کارکنان از سوی برگزارکنندگان همایشصادره برا

 .امتیازات تعیین شده در نظام آموزش کارمندان و سایر مقررات مربوط قابل احتساب نیست

 آبادیسید صدرالدین صدری نوش

 کشورسرپرست معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1558505شماره: 
 18/09/1396 اتریخ:

 دارد  پیوست:

 1601115شماره: 
 09/10/1396 اتریخ:

 -  پیوست:

https://shenasname.ir/subjects/1391-09-29-12-44-39/edu/463-1834.html
https://shenasname.ir/subjects/1391-09-29-12-44-39/edu/463-1834.html
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 ریاست جمهوری
 سازمان اداری و استخدامی کشور

 

 بسمه تعالی

 مراکز و مؤسسات آموزشی و تعیین صالحیت دستورالعمل اعتبارسنجی

 مشخصات 

  موضوعات اداری و استخدامی در قوانین و مقررات :مجموعه والد

  کارکنان دولت نظام آموزش :مجموعه

  1396آذر  19منتشر شده در 

 های آموزشیمراکز و موسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره و تعیین صالحیت دستورالعمل اعتبارسنجی

سازمان اداری و استخدامی  18/09/1۳96مورخ  1558505)بخشنامه شماره ارمندان دولت حضوری ویژه ک

 (کشور

 ریزیبرنامهمدیریت و  یهاسازمانو  ی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاهکلیه  بخشنامه به

 استان

فصل نهم قانون  ( آیین نامه اجرایی4و ماده ) ریت خدمات کشوری( قانون مدی59در راستای اجرای تبصره ماده )

های abمندی دستگاههو به منظور بهر "مراکز و موسسات آموزشی و اعتبارسنجی تعیین صالحیت"مذکور موضوع 

های موسسات آموزشی غیردولتی، به پیوست دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین ها و توانمندیاجرایی از ظرفیت

حضوری ویژه کارمندان دولت برای  ی آموزشیهادورهمراکز و موسسات آموزشی متقاضی برگزاری  صالحیت

 .گرددمی اجراء ابالغ
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-دوره  سسات آموزشی متقاضی برگزاری مراکز و مو و تعیین صالحیت دستورالعمل اعتبارسنجی

 حضوری ویژه کارمندان دولت های آموزشی

کارمندان  غیردولتی در چارچوب نظام آموزشهای مؤسسات آموزشی ها و توانمندیمندی از ظرفیتبه منظور بهره

نامه اجرایی فصل نهم قانون ( آیین4و ماده ) قانون مدیریت خدمات کشوری (59دولت و در اجرای تبصره ماده )

های مراکز و مؤسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره و تعیین صالحیت مذکور، دستورالعمل اعتبارسنجی

 :گردد( فرم پیوست برای اجرا ابالغ می18جدول و ) (2)کارمندان دولت، به انضمام  آموزشی

 :تعاریف و اختصارات -1ماده 

 .سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور

 .ریزی استانازمان: سازمان مدیریت و برنامهواحد استانی س

 .گیرندسنخ که از لحاظ موضوعی در یک حوزه قرار میتخصصی هم یهاآموزشحیطه آموزشی: مجموعه 

 های آموزشیآموزشی غیردولتی که درخواست اجرای دوره-مؤسسه: به مرکز، مؤسسه، شرکت و انجمن علمی

 صالحیت نامه، از سازمان گواهیای خاص را داشته و پس از طی فرایند اعتبارسنجیدر حیطه کارمندان دولت

 .شودنمایند، اطالق میدریافت می

متقاضی، برای اعطای : عبارت است از فرایند بررسی توان تخصصی و کیفیت مؤسسه آموزشی اعتبارسنجی

 .های آموزشی مشخصکارمندان دولت در حیطه/ حیطه های آموزشیجهت اجرای دوره "صالحیت گواهینامه"

، توسط سازمان و یا واحدهای تبار سنجی: مدرک و مجوزی است که پس از طی فرایند اعصالحیت گواهینامه 

ی اجرایی در هادستگاهمورد نیاز  های آموزشیاستانی سازمان برای مؤسسه متقاضی به عنوان مجوز برگزاری دوره

 (.18و  17شماره  هایفرمگردد )ی صادر میکارمندان دولت، در یک یا چند حیطه آموزش چارچوب نظام آموزش

مدت به مؤسسه در سطح کوتاه های آموزشیگستره استانی: اجازه فعالیت برای برگزاری دوره صالحیت گواهینامه

 .یک استان و در یک یا چند حیطه آموزشی

به مؤسسه در  کوتاه مدت های آموزشیگستره کشوری: اجازه فعالیت برای برگزاری دوره صالحیت گواهینامه

 .بیش از یک استان و در یک یا چند حیطه آموزشی

از سازمان و یا واحدهای استان  "صالحیت گواهینامه"و اخذ  مؤسسه پس از طی فرآیند اعتبارسنجی -2ماده 

ی اجرایی را در حیطه/ حیطه های آموزشی مشخص شده هادستگاهمورد نیاز  های آموزشیسازمان، می تواند دوره

 .کارمندان دولت، برگزار نماید آموزشبا رعایت ضوابط این دستورالعمل و نظام 

 شرایط اعتبارسنجی -۳ماده 

 :الف( گستره استانی

دریافت موافقت اصولی از سازمان یا واحد استانی سازمان، در صورت لزوم، به منظور ثبت و یا تغییر اساسنامه  -1

 .کارمندان دولت ی آموزشیهادورهدر مراجع قانونی برای برگزاری 

 ی آموزشیهادوره: اخذ موافقت اصولی به منزله مجوز نهایی این سازمان تلقی نمی گردد و برگزاری تبصره

 .می باشد "صالحیت گواهینامه"و دریافت  کارکنان دولت منوط به اعتبارسنجی
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متر مربع  35حداقل دو کالس مجهز به امكانات آموزشی مناسب(، )متر مربع فضای آموزشی  60داشتن حداقل  -2

مترمربع امكانات رفاهی و فرهنگی متناسب با ظرفیت آموزشی که به طور کامل و مستقل به 15فضای اداری و 

 (.مؤسسه باشد )برای یک حیطه آموزشیصورت ملكی یا استیجاری در اختیار 

نفر  1نفر کادر اداری به ازای هر دو حیطه آموزشی مورد تقاضا،  1برخورداری از حداقل نیروی انسانی ) -3

نفر کارشناس در رشته های تحصیلی  1کارشناس متخصص موضوعی به ازای هر حیطه آموزشی مورد تقاضا و 

 (.مرتبط با آموزش

 براساسامل مؤسسه از حداقل مدرک تحصیلی علمی دانشگاهی فوق لیسانس یا معادل آن )برخورداری مدیرع -4

مجوزهای صادره از سوی سازمان( در رشته های تحصیلی مرتبط با یكی از حیطه های آموزشی مورد تقاضا )در 

 (.باشدمی  گیریتصمیمخصوص سایر حیطه های آموزشی درخواستی، رشته تحصیلی اعضای هیئت مدیره مبنای 

ساعت در زمینه  200برخورداری مدیر عامل از حداقل دو سال سابقه مدیریت واحد آموزشی یا تدریس حداقل  -5

 .حیطه آموزشی مورد تقاضا

 کارمندان دولت و دستورالعمل اعتبارسنجی احراز آشنایی مدیر عامل مؤسسه و کادر آموزشی با نظام آموزش -6

 .توسط سازمان و واحدهای استانی سازمان

موظفند، حداکثر ظرف  "صالحیت گواهینامه"مدیر عامل و کادر آموزشی مؤسسه، پس از دریافت  :1تذکر 

یی که از سوی سازمان برای اهدورهکارمندان و دیگر  مدت یكماه، در دوره آموزشی آشنایی با نظام آموزش

 .شده پیش بینی می گردد، شرکت نمایند مؤسسات تأیید صالحیت

 گواهینامه"در صورت تغییر مدیرعامل مؤسسه و هر یک از کادر آموزشی در طی مدت اعتبار  :2تذکر 

کثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتصاب و اشتغال در مؤسسه، در ، افراد جایگزین موظفند حدا"صالحیت

 .خصوص گذراندن دوره آموزشی و اخذ گواهینامه اقدام نمایند

 ی اجرایی، پس از اخذ گواهینامههادستگاهبرای  های آموزشیشروع فعالیت مؤسسه و برگزاری دوره :۳تذکر 

کارمندان دولت و دستورالعمل  آشنایی با نظام آموزش"، منوط به شرکت در دوره آموزشی صالحیت

 .باشدمی "اعتبارسنجی

 141ارائه تعهدنامه توسط مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسه متقاضی، مبنی بر عدم شمول به مفاده اصل  -7

 .(11فرم شماره ) براساس ون اساسیقان

 :دارا بودن شرایط ذیل برای مدیر عامل مؤسسه -8

 .داشتن تابعیت ایرانی -8/1

 .ربطذی( قانون مجازات اسالمی مستند به تأیید مراجع 25نداشتن محكومیت کیفری مؤثر به استناد ماده ) -8/2

 .ربطذید به تأیید مراجع عدم اعتیاد به مواد مخدر مستن -8/3

 ."صالحیت گواهینامه"حسن شهرت در حوزه فعالیت به تشخیص مرجع صادر کننده  -8/4

 .اقرار به التزام به قانون اساسی -8/5

 .و ارایه مدارک مربوط (2برخورداری مؤسسه از حداقل های تعیین شده در فرم شماره ) -9
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(، می تواند ابتدا حداکثر در 1امتیازات جدول شماره ) براساسمؤسسه در صورت دارا بودن شرایط الزم  تذکر:

 "صالحیت گواهینامه"، (2سه حیطه آموزشی مرتبط و در یک گروه از گروه های تعیین شده در جدول شماره )

اخذ نماید. همچنین مؤسسه می تواند در سایر حیطه های آموزشی گروه مربوطه، پس از اتمام مدت اعتبار مجوز، 

 .دریافت کند "گواهینامه صالحیت"

 ب( گستره کشوری

 :ذیل باشند (، باید دارای شرایط3در گستره کشوری عالوه بر شرایط بند )الف( ماده ) متقاضیان اعتبارسنجی

 .ی دیگر را داشته باشدهااستاناساسنامه، مؤسسه اجازه فعالیت و تأسیس شعبه در  براساس -1

شعبات استانی مؤسسه متقاضی از حیث فضای آموزشی و غیرآموزشی، امكانات و  توانمندی و صالحیت -2

واجد حداقل شرابط و ضوابط تعیین شده در بند به عنوان یک واحد کامالً آموزشی )تجهیزات و منابع انسانی 

این دستورالعمل( در حیطه/ حیطه های آموزشی مورد تقاضای گستره کشوری به تأیید  (2فرم شماره ) "الف"

 .واحدهای استانی سازمان، که مؤسسه در آن استان فعالیت می نماید، رسیده باشد

های آموزشی از بخش مدیریت آموزش در تمام شعبات و امكان مدیریت یكپارچه برنامه دارا بودن سامانه -3

 .مرکزی مؤسسه متقاضی

 .های آموزشی مورد تقاضا( دوره آموزشی تخصصی مرتبط با حیطه/ حیطه5برگزاری حداقل ) -4

و اجرای آموزش )حداقل  ریزیبرنامهنفر(، گروه  2)حداقل  و طراحی آموزشی مؤسسه دارای گروه نیازسنجی -5

 .نفر( در شعبه اصلی باشد 2و نظارت آموزشی )حداقل  نفر( و گروه ارزشیابی 4

 (.1جدول شماره ) براساسکسب حداقل امتیازات گستره کشوری -6

شود و واحدهای استانی در گستره کشوری به سازمان ارایه می درخواست اولیه مؤسسه متقاضی اعتبارسنجی تذکر:

اطالعات در چارچوب ضوابط این دستورالعمل  آوریجمعدرخواست سازمان، نسبت به بررسی و  براساسسازمان 

 .از شعبات مؤسسه متقاضی در استان اقدام و برای صدور مجوز به سازمان ارسال خواهند کرد

 :"صالحیت گواهینامه"برای اخذ  واست اعتبارسنجیفرآیند درخ -۴ماده 

، (2( و مدارک و مستندات مورد نظر در فرم شماره )6و )( 5(، )4(، )3(، )1تكمیل و ارایه فرم های شماره ) -1

( حسب ضرورت و نیاز مؤسسه، به واحد استانی 8ماره )همچنین ارایه مدارک و مستندات الزم براساس فرم ش

سازمان )برای گستره استانی( و یا به سازمان )برای گستره کشوری( به منظور بررسی مدارک ارسالی و بازدید از 

 .(7فرم شماره  براساسمؤسسه متقاضی )

یه شده و گزارش بازدیدها، اقدام نتیجه بررسی مستندات ارا براساسدر گستره استانی، واحدهای استانی سازمان  -2

می نماید.  "گواهینامه صالحیت"و افزایش و یا تغییر حیطه آموزشی و نیز تمدید  "صالحیت گواهینامه"به صدور 

تی از نتیجه بررسی مستندات ارایه شده و گزارش بازدیدها و اطالعات دریاف براساسدر گستره کشوری، سازمان 

و افزایش و یا تغییر حیطه آموزشی و نیز تمدید  "گواهینامه صالحیت"واحدهای استانی سازمان، اقدام به صدور 

 .می نماید "گواهینامه صالحیت"

متقاضی  "صالحیت گواهینامه"در صورت احراز شرایط مؤسسه و تأیید واحدهای استانی سازمانی و یا سازمان،  -3

های صالحیت بدون تاریخ صادره از سوی سازمان از سال صادر خواهد شد. کلیه مجوزها و گواهینامه 3به مدت 
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منوط به ممیزی و احراز شرایط  "گواهینامه صالحیت"باشند و تمدید سال دارای اعتبار می 3زمان صدور به مدت 

 .اقل عملكرد آموزشی خواهد بوداین دستورالعمل و برخورداری از حد براساسمورد نظر 

 ، اطالعات وضعیت نهایی اعتبارسنجی"صالحیت گواهینامه"واحد استانی سازمان الزم است پس از صدور  تذکر:

( به 13ه با فرم شماره )صادر شده را همرا "گواهینامه صالحیت"ای از ( و نسخه12فرم شماره ) براساسمؤسسه را 

 .سازمان ارسال نماید

مؤسسه، نسبت به ابالغ و تحویل  "صالحیت گواهینامه"واحدهای استانی سازمان و سازمان پس از صدور  -4

 .( اقدام می نمایند14فرم شماره ) براساسگواهینامه 

 :صالحیت فرایند تمدید اعتبار گواهینامه -5ماده 

 ."صالحیت گواهینامه"ارایه درخواست به واحد استانی سازمان و یا سازمان، سه ماه قبل از انقضای  -1

ه، از حیث حفظ حداقل از سوی مؤسس ارایه گزارش از آخرین وضعیت مؤسسه در متغیرهای اعتبارسنجی -2

 .شرایط و امتیازات

 .ها و امتیازات تعیین شده در این دستورالعملاحراز تداوم شرایط و ضوابط و حفظ حداقل -3

( قانون مدیریت 5ی اجرایی مشمول ماده )هادستگاه( دوره آموزشی شغلی برای 5عقد قرارداد و اجرای حداقل ) -4

در هر استان و کسب  "صالحیت گواهینامه"در هر حیطه آموزشی در مدت اعتبار آخرین  خدمات کشوری

 .ی اجرایی به صورت مكتوبهادستگاهدرصد  80رضایتمندی حداقل 

یافتی، های آموشی درحیطه در صورت عدم برگزاری حداقل دوره آموزشی تعیین شده در هر یک از  تبصره:

شود. در این حالت مؤسسه حق تقاضا برای فعالیت در می حذف  "صالحیت گواهینامه"حیطه مربوطه از فهرست 

 .آن حیطه را تا مدت یک سال نخواهد داشت

کارمندان  وزشهای مربوط به نظام آمرعایت کامل ضوابط و مقررات مندرج در این دستورالعمل و بخشنامه -5

 ."صالحیت گواهینامه"دولت و نداشتن تخلف در مدت اعتبار آخرین 

( این دستورالعمل 10( و )9شماره ) هایفرم براساسای کسب امتیازات الزم در فرایند ارزیابی و نظارت دوره-6

این دستورالعمل، منجر به  10و  9فرم های شماره  براساسارزیابی ساالنه درصد از نمره  50)عدم کسب حداقل 

 (.خواهد شد صالحیت عدم تمدید گواهینامه

 .های آموزشی( به تفكیک حیطه15فرم شماره ) براساسهای برگزار شده ارایه گزارش عملكرد مربوط به دوره -7

 .و شرایط واجد صالحیت بوط به استفاه از مدرسانارایه مستندات مر -8

 "صالحیت گواهینامه"های آموزشی قید شده در شده، باید صرفاً در حیطه/ حیطه مؤسسه تأیید صالحیت -6ماده 

ی هادستگاههای مصوب سازمان و یا زش کارمندان دولت از جمله عناوین دورهو مطابق با مقررات و ضوابط آمو

 .شده و واجد شرایط فعالیت نمایند تأیید صالحیت اجرایی و با استفاده از مدرسان

های ابالغی سازمان و دوره  خارج از  موزشیهای آشده مجاز به تعریف دوره مؤسسه تأیید صالحیت -7ماده 

ی هادستگاههای مورد نیاز باشد و صرفاً مجری دورههای مصوب دستگاهای اجرایی برای کارمندان دولت نمیدوره

 .اجرایی خواهد بود

 :ی اجراییهادستگاه های آموزشیدر برگزاری دوره "صالحیت گواهینامه"وظایف مؤسسه پس از اخذ  -8ماده 
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، زمان شروع و پایان دوره، زمان برگزاری آزمون، عنوان دستگاه اجرایی، های آموزشیاعالم عناوین دوره -1

 .فراگیران، و... به واحد استانی قبل از برگزاری دوره

 .کنندگان درخصوص کیفیت دوره از ابعاد مختلف و مستندسازی نتایج برای بهبود مستمرنظرسنجی از شرکت -2

 ....در حال تكمیل 

فرم بوده و با ابالغ آن،  (18جدول و ) (2تذکر، )(8( تبصره، )3ماده، )(18این دستورالعمل مشتمل بر ) -18ماده 

 .گرددلغو می 16/02/1394مورخ  19138شماره  و 09/10/1389مورخ  51875/200شماره  هایبخشنامه

 

رییس سازمان اداری و استخدامی کشورجمهور و معاون رییس -جمشید انصاری  

  

https://shenasname.ir/subjects/1391-09-29-12-44-39/edu/621-51875.html
https://shenasname.ir/subjects/1391-09-29-12-44-39/edu/621-51875.html
https://shenasname.ir/bakhsh38.html
https://shenasname.ir/bakhsh38.html
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 ریاست جمهوری 
 سازمان اداری و استخدامی کشور

 بسمه تعالی

قانون مدیریت خدمات کشوری 5ی اجرایی مشمول ماده هادستگاهبخشنامه به کلیه   

 با سالم و احترام؛

بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی  01/08/1396 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ

اداری  عالیشورای 30/05/1396مورخ  1351824شماره  نامهتصویب( 1( بند )7نامه اجرایی تبصره )کشور آیین

ای و مدیریت حرفه هایپستهای زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی از توانمندی گیریبهره)موضوع 

 قش آنان در مدیریت اجرایی کشور( را به شرح تصویب نمود.افزایش سهم و ن

( برای تصدی هریک از سطوح مدیریت 1بانوان و جوانان موضوع تبصره مزبور مطابق با جدول شماره ) -1ماده

 شوند.     عملیاتی، پایه، میانی و ارشد از امتیازات مربوطه برخوردار می
 وهشیامتیاز اقدامات علمی و پژ -1جدول شماره 

سقف امتیاز هر  تعداد اقدامات علمی و پژوهشی ردیف

 مورد

حداکثر 

 امتیاز

 6 3 2 تألیف کتاب و چاپ آن 1

 4 2 2 ارزنده علمی و پژوهشی به سفارش دستگاه متبوع هاطرحانجام  2

 2 2 1 ترجمه کتاب و چاپ آن 3

 1 2 2 (18Scopus( یا )16ISI( ،)17PubMEDانتشار مقاله در مجالت ) 4

 2 1 2 (، علمی پژوهشی یا علمی ترویجی 19ISCانتشار مقاله در مجالت ) 5

 2 1 2 های بین المللیها و کنفرانسارائه مقاله در همایش 6

در رابطه  یتیریموضوعات مد نهیدر زم دیبا (1)مورد اشاره در جدول شماره  یو پژوهش یاقدامات علم :1تبصره 

 ییاجرا یهادستگاهدر  یو پژوهش یارزنده علم هاطرح .عملكرد دستگاه متبوع کارمند باشد یصتخص یهابا حوزه

طرح انجام آن توسط فرد ارائه کننده  برتر یقبل ربطذی نیاز معاون یكی ایمقام دستگاه  نیبا دستور باالتر ستیبایم

 ربطذی یتبط با موضوع در مراجع قانونضوابط و مصوبات مر ،مقررات نیآن منجر به تدو جیو نتا رفتهیصورت پذ

 شده باشد.

از سطوح  یكی یتصد یبرا صرفاً (1)جدول شماره  یهافیاز رد کیمربوط به اقدامات هر  ازاتیامت :2تبصره 

ارائه  یدیجد یو پژوهش یسطوح باالتر الزم است اقدامات علم یتصد یگردد و برایمحاسبه م یاحرفه تیریمد

 گردد.

                                                           
 اند.( نمایه شدهThomson Reutersرویترز ) مجالتی که در مؤسسه تامسون 16

 اند.( نمایه شدهPubMedمجالتی که در پایگاه اطالعاتی ) 17

 اند.( نمایه شدهScopusمجالتی که در موسسه ) 18

 اند.( نمایه شدهISCمجالتی که در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )  19

 1498676شماره: 
 15/08/1396 اتریخ:

 ندارد  پیوست:
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ارائه شده صرفاً توسط  یکه  اقدام پژوهش یمخصوص افراد( 1تیازات اشاره شده در جدول شماره )ام :۳تبصره 

اقدام پژوهشی از طریق مشارکت چند نفر صورت گرفته است. امتیاز که انجام  یدر موارد انجام شده است و آنان

ای معین شود که جمع ریت به گونهفرد ارائه کننده باید متناسب با سهم تاثیر او توسط شورای راهبری توسعه مدی

کننده از میزان امتیاز پیش بینی شده برای اقدام پژوهشی مربوط )مندرج در جدول یاد مشارکت امتیازات افراد 

 شده( تجاوز نكند.

 یهادستگاهتوسط بانوان و جوانان شاغل ارائه شده  یو پژوهش یعلم چنانچه مجموع امتیاز اقدامات -2 ماده

مرتبط با هر  از تسهیالتشده  ادیافراد  برسد، (2ی جدول شماره )هافیدنصاب مورد اشاره در ردبه ح ییاجرا

 مند خواهند شد.بهره ی،احرفه تیریسطوح مد یتصد یبرا فیرد
 

 مدیریتی هایپستتسهیالت ارائه شده برای تصدی  -2جدول شماره 

 مدیریتی هایپستتسهیالت برخورداری از  علمی و پژوهشیمجموع امتیاز اقدامات  ردیف

الزام دستگاه اجرایی به معرفی کارمند برای شرکت در برنامه  5 1

ی اجرایی موضوع هادستگاهآینده  آموزش و تربیت مدیران

 05/09/1393مورخ  11851/93/206شماره  نامهتصویب

 اداری. عالیرایشو

در دستگاه  مدیریتی هایپستقرار گرفتن در اولویت تصدی  7 2

 اجرایی متبوع

الزم برای تصدی  های آموزشیدرصد از ساعات دوره 50کاهش  9 3

 شماره نامهتصویب 2مربوط )مورد اشاره در ماده  سطح مدیریتی

 اداری( عالیشورای 01/04/1395مورخ  579095

سطح قبلی به نصف زمان  کاهش مدت تجربه در سمت مدیریتی 12 4

 579095شماره  نامهتصویب( 1پیش بینی شده در جدول شماره )

 اداری عالیشورای 01/04/1395مورخ 

 

های تسهیالت ردیف مربوطه از تسهیالت ردیفمشمولین در صورت کسب امتیاز هر ردیف عالوه بر  تبصره:

 مند خواهند شد. قبلی نیز بهره

 فرآیند اجرایی:

( باید اصل مستندات مرتبط با 1مندی از امتیازات ماده )الذکر جهت بهرهنامه فوقمشمولین تصویب -۳ماده 

د ارائه نمایند، مسئولیت اقدامات علمی و پژوهشی خود را به شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه متبوع خو

باشد و آن شورا موظف است ارزیابی و تأیید اصالت آثار علمی و پژوهشی ارائه شده بر عهده شورای مذکور می

قانون مدیریت  55مدیران )موضوع ماده  ای از مصوبات موضوع این آئین نامه را جهت ثبت در بانک اطالعاتنسخه

 ( به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نماید.خدمات کشوری

 علی اکبر اولیاء

 معاون سرمایه انسانی
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 جمهوری اسالمی اریان 
 رییس جمهور

 اداری عالیشورای انمهتصویب
 بسمه تعالی

 غیر دولتی ، نهادهای عمومیهاشرکتها، مؤسسات، تمامی وزارتخانه

بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و  27/02/1395اداری در یكصد و هفتاد و پنجمین جلسه مورخ  عالیشورای

و اقدامات برنامه عملیاتی اصالح  قانون مدیریت خدمات کشوری 57و  54کشور، در اجرای مواد  ریزیبرنامه

اداری( منبعث از نقشه راه  عالیشورای 20/01/1393مورخ  562/93/206شماره  نامهتصویب)موضوع  ادارینظام

را به شرح سند پیوست  ”ایدستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه"کشور،  ادارینظاماصالح 

 شود. اداری( تصویب نمود که برای اجرا ابالغ می عالیشورای)ممهور به مهر دبیرخانه 

اداری  عالیشورایی اجرایی، مسئول حُسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه هادستگاهمقام وزراء و باالترین 

 نماید.گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می

 

 حسن روحانی

 اداری عالیشورایرییس جمهور و رییس 

 
 استیدفتر ر -یاسالم یجلس شورام استیدفتر ر -یجمهور استیدفتر ر  -ی(مدظله العال) یدفتر مقام معظم رهبر :رونوشت

 -یعدالت ادار وانید استیدفتر ر -جمهور سیرئ یدفتر بازرس -دولت ئتیدفتر ه -جمهور سیدفتر معاون اول رئ -هییقوه قضا

 یو مقررات کشور نیاداره کل قوان -یجمهور استیر یوقاداره کل حق -یاسالم یمجلس شورا یامور اجتماع ونیسیکم

فرهنگستان علوم  -جمهور سیرئ ژهیو یهایدفتر هماهنگ -رانیا یاسالم یجمهور یامه رسمروزن -یجمهور استیر

 .کل کشور یسازمان بازرس -محاسبات کشور وانید -رانیا یاسالم یجمهور

 

 

 

 

 

 

          579095شماره:        
 01/04/1395اتریخ: 

 پیوست: دارد       
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  :واژگان فیتعر  -1ماده 

 .کشور ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد :سازمان

خدمات  تیریمشمول قانون مد ییاجرا یهادستگاه یتیریمد یهاسمت نیعناو یشامل تمام ی:احرفه رانیمد

قانون مذکور و همتراز آنان است که به چهار گروه  71موضوع ماده  ی،اسیس تیریمد یهابه استثناء سمت یکشور

 :اندشده میتقس ریبه شرح ز

 یزیربرنامه ی،گذاریمشخط ی،گذاراستیس فهیاشند که وظبیم یرانیآن دسته از مد :ارشد رانیمد 

 به عهده دارند. یستاد یبر عملكرد دستگاه را در واحدها هیو نظارت عال تیهدا ،کالن

 سطوح  نیارتباط ب جادیا ی،هماهنگ فهیشود که وظیاطالق م یرانیبه آن دسته از مد ی:انیم رانیمد

 ،آنان نیکل و معاون رانیمد :مانند .به عهده دارند یستاد یحدهاارشد را در وا رانیو مد (مقامات) یعال

 ها.نطح آهمس یتیریمد یهاو مراکز مستقل و سمت یسسات دولتؤم، هاسازمان نیمعاون

 ها و برنامهیخط مش ،هاسیاست یاجرا فهیکه وظ شودیاطالق م یرانیبه آن دسته از مد :هیپا رانیمد-

 یهاو سمت ،هاگروهرؤسای  ،ادارات یساؤمانند ر .برعهده دارند یستاد یرا در واحدها یسازمان یها

 ها.نطح آهمس یتیریمد

 رینظ ییاجرا یهادستگاه ییاجرا یا یاتیعمل یآن دسته از واحدها رانیشامل مد ی:اتیعمل رانیمد 

هستند که  نیمعلول یو مراکز نگهدار یاو حرفه یمراکز فن ،هاموزه ،هاورزشگاه ،هامارستانیب ،مدارس

 .دستگاه را به عهده دارند ییو نها یو ارائه خدمات اصل نیتام ،دیتول

 شده  نییتع هایویژگیها و نگرش ،هامهارت ،از دانش یابه مجموعه :رانیمد یعموم یستگیشا

مربوط را پس از احراز  فیدهد تا بتواند وظایفرد امكان م کیکه به  شودیسازمان اطالق م یاز سو

 انجام دهد. زیآم تیارتقا به سطوح باالتر به طور موفق ایو  یتیریسمت مد

 ی:احرفه رانیانتخاب و انتصاب مد یعموم طیشراالف( 

 نیا (1)شده در ماده  فیحقوق تعر یتیریمد یاهانتخاب و انتصاب در سمت یالزم برا یعموم طیشرا -2 ماده

 .باشدیم (1)و موارد مندرج در جدول شماره  لیدستورالعمل به شرح ذ

 (1397سال  یاز ابتدا) «یتیریمد یاحراز سمت ها یعموم یستگیشا نامهیگواه»بودن  اراد -

 ؛یتیریمد یهااعتراض سمت یستگیشا یافراد دارا بانک اطالعاتدر  انتصاب، مشخصات فرد قبل از ثبت -

 ؛20احراز طیمندرج در شرا یلیتحص یاز مقاطع و رشته ها یكیدر  (سانسیحداقل ل) یلیبودن مدرک تحص دارا -

 ؛مربوط یتیریسطح مد یآموزش یهادوره یط -

                                                           
ادامه  یبرا اندهمنصوب شد یاتیعمل ریبه سمت مد پلمیفوق د یلیک تحصمدر ای ،دستورالعمل نیکه قبل از ابالغ ا یافراد 20

 باشند.یسانس نمیل یلیبه ارائه حداقل مدرک تحص یازینسطح، خدمت در همان 
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 ؛به انتصاب یعملكرد در دو سال منته یابیارز ازیامت کلدرصد  85کسب حداقل  -

از مراجع  ،یتیریاز سطوح مد یكیدر  ،انتصاب یفرد نامزد برا یو رفتار یاخالق ی،اعتقاد تیصالحاحراز  -

 ؛ربطذی

 تیریقانون مد 32تبصره ماده در سقف  (مشخص) نیقرارداد کار مع یا یمانیپ ی،رسم یبودن رابطه استخدام دارا -

 با دستگاه. یخدمات کشور

 های مدیریتیانتصاب به سمت (: شرایط عمومی1جدول شماره )

 رایط عمومیش 

 

سطوح مدیریت 

 ایحرفه

حداقل تجربه 

خدمت دولتی 

 مرتبط

تجربه در سمت 

 سطح قبلی مدیریتی

پیش  سطح مدیریتی

 نیاز

 مورد ارزیابی های مدیریتینمونه شایستگی

ارتباطی، آینده نگری و تفكر  هایارتمهمسئولیت پذیری،  - - سال 3 مدیریت عملیاتی

 راهبردی، هدف گرایی و هدایت عملكرد، نظارت و کنترل

مسئولیت پذیری، تیم و شبكه سازی، تفكر تحلیلی و حل  - - سال 4 مدیریت پایه

 مسأله، هدف گرایی عملكرد، تعهد و تعلق سازمانی

مدیریت پایه/  سال 3حداقل  سال 6 مدیریت میانی

 عملیاتی

ارتباطی، نظارت  هایمهارتوه بر شایستگی سطح قبل: عال

 و کنترل، نوجویی و تفكر خالق

عالوه بر شایستگی سطح قبل: آینده نگری و تفكر راهبردی،  مدیریت میانی سال 4حداقل  سال 10 مدیریت ارشد

 و هماهنگی ریزیبرنامهکل نگری و نگرش فرآیندی، 

( این دستورالعمل منصوب 1ن دستورالعمل، در یكی از سطوح موضوع ماده )افرادی که قبل از ابالغ ای: 1تبصره 

شایستگی عمومی احراز  این دستورالعمل از جمله ارایه گواهینامه (2مندرج در ماده ) اند از شرایط عمومیشده

 ثنی خواهند بود.در همان سطح مست های مدیریتیسمت

شده در  ینیب شیپ طیواجد شرا یتیریمد یهاسمت یکه فرد نامزد برا در صورتی ،در موارد خاص: 2تبصره 

 یموده باشد ولرا اخذ ن «یتیریمد یاحراز سمت ها یعموم یستگیشا نامهیگواه»دستورالعمل بوده و  نیا (2)ماده 

فرد را همراه با  صابانت شنهادیتواند پیم ییدستگاه اجرا ،باشد (1)شده در جدول شماره  ینیبشیفاقد تجارب پ

در هر  .دیارائه نما ییدستگاه اجرا تیریتوسعه مد یهبرار یدر شورا بیو تصو دییتا طرح، یمستندات مربوط برا

و  (1)شده در جدول شماره  ینیب شیدوم تجارب پ کیاشتن حداقل منوط به د ،دسته از افراد نیا انتصاب صورت

 خواهد بود. ییمقام دستگاه اجرا نیباالتر دییتا

دارا  یلیرا به لحاظ نوع رشته تحص یاحراز شغل خاص طیشرا ،که به موجب ضوابط قبل یکارمندان :۳ تبصره

ضوابط و  ریسا تیتواند با رعایم بوعاه متدستگ ،چنانچه کماکان در همان شغل اشتغال داشته باشند ،نداهبود

 .دینما قدامدر همان شغل ا صیقابل تخص یتیریمد هایپستنسبت به انتصاب آنان در  ،مقررات

انتصاب  ،باشد هیو پا یاتیعمل تیریمد فاقد سطح ،مصوب التیتشك براساس ییدستگاه اجرا چنانچه :۴تبصره 

مقررات مربوط بالمانع  ریسا تیو با رعا یقبل تیریدون دارا بودن تجربه در سطح مدب ی،انیدر سطح م رانیمد

 است.
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توانند در صورت یم ییاجرا یهادستگاه است. سال 4 یاحرفه تیریمد هایپستدوره خدمت در  :5تبصره 

 ریمد شنهادیپ ،درصد 85حداقل  یابیکسب نمره ارزش (،1)شده در جدول شماره  ینیب شیپ طیوجود و استمرار شرا

 .ندینما دیمدت مذکور و تمد ،موارد ریسا تیبالفصل و رعا

 ی،ادار عالیشورای05/09/1393مورخ  11851/93/206 شماره نامهتصویب( 15)مندرج در ماده  خیتار -۳ ماده

 گردد.یاصالح م 1397سال  یبه ابتدا

 ی:افهحر رانیانتخاب و انتصاب مد یتخصص طیشراب( 

و سازوکار احراز آنها را  رانیمد یتخصص یهایستگیفرش شا طیموظفند شرا ییاجرا یهادستگاه -۴ ماده

و به  نیتدو یتیریسطوح مد کیدستگاه به تفك یمشاغل اختصاص فیوظا تیو ماه هایژگیو تیمتناسب با مامور

و  تیریتوسعه مد یرخانه شوراینسخه از آن را به دب کی دستگاه برسانند تیریتوسعه مد یراهبر یشورا بیتصو

 .ندیکشور ارسال نما یزیرو برنامه تیریمستمر مستقر در سازمان مد یانسان هیسرما

 :انتخاب و انتصاب ندیافر ج(

 :ردیگیانجام م لیذ ندیفرا براساس ییاجرا یهادستگاهدر  رانیانتخاب و انتصاب مد  -5ماده 

 یو رفتار یو اخالق یاعتقاد تیصالح ،یتیریمد یعموم یهایستگیشا ی،و تخصص یعموم احراز شرایط -1/5

 یی؛مشابه در دستگاه اجرا نیعناو ایو  یتوسط واحد منابع انسان ،رانیمد یتخصص یهایستگیافراد و شا

مشابه  نیعناو ایو  یواحد منابع انسان یاز سو ،ربوط به فرد منتخبمستندات و مدارک م گریو د پروندهارسال  -2/5

 ؛دأییت یبرا یانسان هیسرما تهیبه کم ییدر دستگاه اجرا

 ی؛انسان هیسرما تهیمستندات با ضوابط مربوط توسط کم قیو تطب یبررس -3/5

 ؛انتصاب یبرا یانسان هیسرما تهیکم توسطصدور مجوز  -4/5

 ؛ربطذی یراجع قانوناز م هیدأییت اخذ -5/5

 یی؛مقام مجاز دستگاه اجرا هیدأییت اخذ -6/5

 ؛ربطذی یحكم توسط مراجع قانون صدور -7/5

-احراز سمت یعموم یستگیشا نامهیگواه» یکارمندان دارا یموظفند اطالعات تمام ییاجرا یهادستگاه -6ماده 

 ،رانیمد هستند را در بانک اطالعات یتیریمد یهااز سمت یكی یکه در حال حاضر متصد یو افراد «یتیریمد یها

 یفعل رانیمد اطالعاتثبت  یحداکثر مهلت برا .ندیثبت نما ،یخدمات کشور تیریقانون مد (55)موضوع ماده 

 شود.یم نییماه تع 6در بانک مذکور 

شماره ، 11/01/1382مورخ  1426/1901مصوبات شماره  نیگزیجا ،تبصره 5ماده و  7دستورالعمل با  نیا -7 ماده

 .شودیم یادار عالیشورای 15/11/1391مورخ  42472/91/206 و شماره 23/03/1390 مورخ 6643/206
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 ریاست جمهوری 
 سازمان اداری و استخدامی کشور

 بسمه تعالی

 ی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاهشنامه به کلیه بخ

 

 باسالم و احترام؛

 یو استخدام یسازمان ادار شنهادیبنا به پ24/12/1395در جلسه مورخ  یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد یشورا

موضوع دستورالعمل نحوه ) 28/04/1389مورخ  21285/204بخشنامه شماره  (4)به ماده  لیکشور با الحاق تبصره ذ

 لیموضوع تبصره ذ) یدر خصوص امكان شرکت کارمندان قرارداد (خارج از کشور یآموزش یهابورس عیتوز

گردد موافقت یدوجانبه برگزار م که طبق قرارداد یآموزش یهادر دوره (یخدمات کشور تیریقانون مد 32ماده 

 :گرددیمراتب جهت اجرا ابالغ م ،نمود

طرف  یخارج یهاشرکتو موسسات و  ییدستگاه اجرا نیمابیف یقراردادها براساسکه  ییهادوره" :تبصره

 ،گرددیرارداد برگزار ممربوط به موضوع ق هاینظام یکاربردها و راه انداز یریادگی ،یانتقال فناور یقرارداد برا

در  نیمابیموضوع قرارداد ف یکه متول زینکشور  یو استخدام یشناسه از سازمان ادار یدارا یقرارداد یروهاین

 ".ندیشرکت نما هادورهو مقررات مربوط در آن  نیقوان تیتوانند با رعایهستند م بعهدستگاه تا

 

 
 ایاول اکبریعل

 یانسان هیسرما نمعاو

  

 1132012شماره: 
 02/02/1396اتریخ: 

 پیوست:   ندارد 
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 سازمان اداری و استخدامی کشور 
 بسمه تعالی

 ی اجرایی کشورهادستگاهکلیه 

 با سالم و احترام

های برخی مراکز آموزش عالی ی اجرایی در خصوص اطالعیههادستگاهبا عنایت به ابهامات و سؤاالت متعدد 

ی اجرایی ملی و استانی در راستای هادستگاهکارمندان  نی بر امكان ثبت نام و ادامه تحصیلدولتی و غیرانتفاعی مب

های تحصیلی آزمون سراسری صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی )اعم از داوطلبانی که در رشته تكمیل ظرفیت پذیرش

ه باشند( که خطاب به کارندان دولت برای ادامه های سراسری دانشگاه مذکور ثبت نام کرده و یا نكردآزمون

-ی اجرایی را به نكات ذیل با هدف مدیریت مؤثر فرصتهادستگاه داند توجهگردد، الزم میتحصیل و... صادر می

ی هادستگاههای آموزشی شایستگی محور در گذاریسازمانی و توسعه سرمایه -های آموزشی با رویكرد شغلی

 :نمایدقوانین و مقررات مربوط به آموزش و توانمندسازی کارمندان دولت جلب و تأکید می اجرایی و نیز رعایت

ی اجرایی برای طی هادستگاه، اعزام کارمندان قانون مدیریت خدمات کشوری( 61مفاد ماده ) براساس -1

گردد در داخل و خارج از که منجر به اخذ مدارک دانشگاهی و یا معادل آن می های آموزشیدوره

 .باشدی مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع میهادستگاههزینه  کشور با

شرایط  براساسی اجرایی نیروی انسانی مورد نیاز خود را در بدو استخدام هادستگاهبا عنایت به اینكه  -2

ها کنند و هر دستگاهی حسب نیاز به رشتهمشاغل از حیث رشته و مقطع جذب می بندیطبقهاحراز در 

و تأمین نیروی  ریزیبرنامهسازمانی از پیش تعیین شده اقدام به  هایپستطع تحصیلی مختلف در و مقا

کارمندان در حین خدمت صرفاً مقررات و ضوابط این سازمان  نماید، از این رو ادامه تحصیلانسانی می

 .امكان پذیر خواهد بود

دام افراد، الزامی برای پذیرش مدارک تحصیلی باالتر حتی ی اجرایی پس از جذب و استخهادستگاه  -3

این موضوع به استناد رأی شماره  .نمایند، ندارندبا ارزش علمی که کارکنان در زمان اشتغال کسب می

دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته است.  هیأت عمومی 19/9/1369مورخ  105/68هـ/

، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی قانون مدیریت خدمات کشوری (70ماده ) اسبراسهمچنین، 

قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات،  هایپستی اجرایی به تناسب وظایف هادستگاه

از و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاهه مورد نی های آموزشیو دوره تحصیالت، تجربه، مهارت

 .گردداجرایی، تأیید این سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین می

 849042شماره: 
 25/08/1395اتریخ: 

 پیوست:   ندارد 

https://shenasname.ir/laws/modiriat/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/modiriat/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
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برای یک مقطع توانند تنها کارمندان صرفاً می 24/12/1393مورخ  170061بخشنامه شماره  براساس -4

تحصیلی باالتر از مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام و در چارچوب مقررات مربوطه از مزایای 

             بخشنامه مذکور،  1-1بند  براساساستخدامی مدارک مأخوذه خود برخوردار شوند. در ضمن 

از مشاغل خود که نیاز به  قانونی و ماهیت برخی هایماموریتی اجرایی حسب وظایف و هادستگاه

توانند شغل پیشنهادی را همراه با دالیل پذیرش مدارک تحصیلی در بیش از یک مقطع را دارند، می

 .توجیهی برای طرح و بررسی به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال نمایند

بخشنامه ط مورد اشاره و نیز رعایت مفاد از این رو، به منظور اجتناب از تبعات ناشی از عدم رعایت مقررات و ضواب

، الزم است تا مراتب به نحو مقتضی به کلیه کارمندان شاغل در آن 16/9/1392مورخ  15879/92/200شماره 

 .نی شوددستگاه اطالع رسا

 سرپرست امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی -عمران رمضانی اردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shenasname.ir/bakhsh33
https://shenasname.ir/subjects/entry/madrak/2066-%DB%B1%DB%B5%DB%B8%DB%B7%DB%B9
https://shenasname.ir/subjects/entry/madrak/2066-%DB%B1%DB%B5%DB%B8%DB%B7%DB%B9
https://shenasname.ir/subjects/entry/madrak/2066-%DB%B1%DB%B5%DB%B8%DB%B7%DB%B9
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 اداری عالیشورای انمهتصویب
 

 بسمه تعالی

 هاها و بخشداریها، فرمانداریاستانداری -کشور ریزیبرنامهسازمان مدیریت و  -وزارت کشور

 

بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید  27/02/1395اداری در یكصد و هفتاد و پنجمین جلسه مورخ  عالیشورای

 3ماده  4و تبصره  قانون مدیریت خدمات کشوری 57و  54کشور، در اجرای مواد  ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

و  دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی"اداری؛  عالیرایشو 23/03/1390مورخ  6643/206مصوبه شماره 

را به شرح سند پیوست )ممهور به مهر دبیرخانه  "اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران

 شود.اداری( تصویب نمود که برای اجرا ابالغ می عالیشورای

و مفاد آن، ناقض اختیارات قانونی وزیر کشور درخصوص وزیر کشور مسئول اجرای این مصوبه خواهد بود 

 باشد.انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران، در اجرای قانون تقسیمات کشوری نمی

 حسن روحانی

 اداری عالیشورایرئیس جمهور و رئیس 

ران و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرماندا دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی"

 "و بخشداران

 
 :انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران طیشرا -1ماده 

مندرج در جدول  طیحداقل شرا براساسکشور موظف از انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران را  وزارت

 مربوطه انجام دهد. یهادستورالعمل و تبصره نیا 1شماره 
 یلیانتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران شامل مدارک تحص یشده برا ینیبشیپ یلیمدارک تحص :1 تبصره

خدمات  تیریقانون مد 70که به استناد ماده  ،وزارت کشور بوده یمشاغل اختصاص هیکل یشده برا ینیبشیپ

 .دیخواهد رس بیبه تصو یکشور
 یهامذکور موظف به گذراندن دوره هایپستر شده جهت انتخاب و انتصاب د یافراد معرف یتمام :2 تبصره

 باشد.یدستورالعمل م نیا کیانتصاب موضوع جدول شماره  نیدر بدو انتصاب و ا یهیتوج یآموزش

 578606شماره: 
 01/04/1395اتریخ: 

 پیوست: دارد      
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به سمت فرماندار و بخشدار منصوب  یلیدستورالعمل با هر مدرک تحص نیکه قبل از ابالغ ا یافراد: ۳ تبصره

 ءدر صورت ارتقا .خواهند بود یمستثن 1مندرج در جدول شماره  طیانتصاب در همان سطح از شرا یراب ،اندشده

 باشد.یم یالزام رالعملدستو 1ماده  طیشرا یکسب تمام ،باالتر یافراد به سطوح فرماندار نیا
 54اد بند الف ماده و مف 1جدول شماره  رعایت یی،اجرا یهادستگاه ریاستفاده از کارشناسان سا یبرا :۴ تبصره

 یهادرصد سمت 15حداکثر  یتوانند برایم ییاجرا یهادستگاه" نكهیبر ا یمبن یخدمات کشور تیریقانون مد

سلسله مراتب  تیبدون رعا ،تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل تیبا رعا) ستهیاز افراد شا یاحرفه تیریمد

 باشد.یم یالزام ."ندیخارج از دانشگاه استفاده نما (یتیریمد
 (: شرایط احراز انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران1جدول شماره )

 و  معیار عمومی
 اختصاصی

-سطوح فرمانداری

 هاها و بخشداری

مدرک 
 تحصیلی

 

نوع 
 استخدام

امتیاز ارزیابی 
 عملكرد

 سوابق
 

 شیهای آموزدوره

فرماندار ویژه و 
 هااستانمراکز 

حداقل لیسانس 
و ترجیحاً فوق 

لیسانس و 
دکتری در 
-یكی از رشته

های تحصیلی 
تعیین شده در 

 1تبصره 

 
 
 

رسمی، 
پیمانی و 
 قراردادی

 
 
 
 
 

کسب میانگین 
امتیاز ارزیابی  85%

سال  2عملكرد در 
ماقبل انتصاب 
برای کارکنان 

 تدول

 سابقه تجربی
و  سابقه مدیریتی

کارشناسی )افراد درون 
 سازمانی(

و  سابقه مدیریتی
کارشناسی )افراد 

 برون سازمانی(

 
بدو 

 انتصاب

 حین انتصاب

فرماندار درجه 
 یک

 
بررسی 

تجربیات 
گذشته به 
-همراه برنامه

های پیشنهادی 
آتی برای اداره 

 شهرستان

سال تجربه در  10داقل ح
و  مشاغل مدیریتی

سرپرستی  در وزارت 
 کشور

سال سابقه که  15
سال آن  10حداقل 
 هایپستدر 

مدیریت میانی به 
 باال باشد.

  
 
 
 
 

گذراندن 
های دوره

 آموزشی
شغلی و 
 مدیریتی

اختصاصی و 
مرتبط با 
و وظایف 
 هایماموریت

وزارت 
کشور 

براساس 
برنامه 

آموزشی که 
توسط 
وزارت 

کشور به 
تفكیک 
سطوخ 

فرمانداران و 
بخشداران 
-تدوین می

 گردد.

 فرماندار درجه دو

 فرماندار درجه دو

سال تجربه در  7حداقل 
و  مشاغل مدیریتی

سرپرستی در وزارت 
کشور با اولویت 

و  4و  3ری درجه فرماندا
 بخشداری

 
 
 
 
 

سال سابقه که  15
سال آن  5حداقل 

 هایپستدر 
مدیریت میانی به 

 باال باشد.

 
 

گذراندن 
های دوره

 آموزشی
توجیهی 

فرمانداران 
براساس 

ای برنامه
که توسط 
وزارت 
کشور 

-تدوین می

 گردد.

 فرماندار درجه سه

ه در سال تجرب 5حداقل 
و  مشاغل مدیریتی

سرپرستی در وزارت 
کشور با اولویت 

و یا  4فرمانداری درجه 
 بخشداری

فرماندار درجه 
 چهار

حداقل لیسانس 
در یكی از 

های رشته
تحصیلی تعیین 
 شده در تبصره

سال تجربه در  3حئاقل 
وزارت کشور با اولویت 

 مدیریت پایه هایپست

 بخشدار

بررسی 
تجربیات 
گذشته به 

همراه 
 هایبرنامه

پیشنهادی برای 
 اداره بخش

سال تجربه  5حداقل 
کارشناسی در وزارت 

 کشور

سال سابقه که  10
سال آن  5حداقل 

 هایپستدر 
 مدیریت پایه باشد.

گذراندن 
های دوره

 آموزشی
توجیهی 

بخشداران 
براساس 
برنامه ای 
 که توسط
وزارت 
کشور 

-تدوین می

 گردد.

 

 :فرمانداران و بخشداران یتخصص یهایستگیشا -2ماده 
در  ،تیمنطقه محل مامور یاختصاص هایویژگیو  تیمتناسب با ما هو ،فرمانداران بخشداران یهایستگیشااحراز 

توسط وزارت  ،ازیمورد ن یهاو تخصص یاختصاص یهایستگیکشور و شا رانیمد یعموم یهایستگیقالب شا

 گردد.یم نییو تع هیکشور ته
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 یابیارز یهاکانون لیاقدام به تشك ،مذکور یهایستگیوزارت کشور موظف است به منظور احراز شا :تبصره

 .ندیاستفاده نما نهیزم نیشده در ا تیصالح دییتا یابیارز یهااز کانون ایو  هنمود

 

 

 :انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران ییاجرا ندیفرآ -۳ ماده
مصوبه شماره  6و  5مواد  براساس ،پست فرماندار و بخشدار توسط استاندار یتصد یبرا یشنهادیفرد پ یمعرف -1

 یادار عالیشورای30/07/1377مورخ 602/12
موارد و مراحل فوق توسط  یتمام تیرعا ،استانداران کشور به ریتوسط وز اریاخت ضیدر صورت تفو :تبصره

 است. یالزام یاستاندار
 (مشابه نیعناو ا)یو منابع  تیریتوسط معاونت توسعه مد 1درج شده در جدول شماره  یعموم طیشرا احراز -2

 .شودیوزارت کشور انجام م
 ،تیمنطقه محل مامور یاختصاص هایویژگیو  تیا ماهفرمانداران و بخشداران متناسب ب یهایستگیشا زاحرا -3

 .ردیپذیصورت م یتخصص یابیارز یهاکانون قیتوسط وزارت کشور و از طر
 .ربطذی یالزم از مراجع قانون یهااستعالماخذ  -4
 نیشده با مفاد ا یدر صورت تطابق کامل مستندات فرد معرف)و صدور حكم انتخاب و انتصاب  هیته -5

 .طبق مقررات مربوط (عملدستورال
 4دوره را بعد از  نیا تواندیو وزارت کشور م باشدیسال م 4فرماندار و بخشدار  هایپستخدمت در  دوره -6

 :دینما دیتمد لیذکر شده و در صورت کسب موارد ذ طیشرا تیسال با رعا
 .تیریپست مد یدر طول تصد یساالنه شخص و واحد سازمان عملكرد یابیارزش ازیامت % 85حداقل  کسب -6-1
 ی.سطوح فرماندار و بخشدار مورد تصد یشده برا نییتع یآموزش یهادوره طی -6-2
 ی.مقام مافوق و دییبالفصل و تا ریمد شنهادیپ -6-3

گزارش  .باشدیآن م یکشور مسئول حسن اجرا ریشده و وز نیتبصره تدو 6و ماده  4دستورالعمل در  نیا -۴ ماده

 .شودیارائه م یادار عالیشورایکشور به  یزیرو برنامه تیریتوسط سازمان مد زیمصوبه ن یاجرا یادوار
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 ریاست جمهوری 
 کشور رزییربانمهسازمان مدرییت و 

 

 بسمه تعالی

 "موسسات مجری آموزش و مدرسان دستورالعمل نحوه تشخیص صالحیت"

 اطالعات کارکنان دولت در حوزه فناوری های آموزشیدوره

(۳8) 

 

مصوبه  «اطالعات یدر حوزه فناور کنان دولتکار های آموزشیدوره»بخشنامه  7ماده  1در راستای اجرای تبصره 

 یهادستگاه هیدستورالعمل به کل نیا ،20/11/1393 مورخ 145099شماره  یكیتوسعه دولت الكترون ونیسیکم

 :گرددیابالغ م ییاجرا

 ییاجرا ساختار

و نظارت  یبا راهبر ،مشابه نیعناو یاواحد آموزش  ،دستورالعمل در دستگاه نیا یاجرا تیمسئول -1ماده 

 "یكیتوسعه دولت الكترون ییو اجرا یضوابط فن"5دستگاه موضوع ماده  "یكیکارگروه توسعه خدمات الكترون"

توسعه خدمات  نامه نییآ"و  11/06/1393مورخ  145/200به شماره  اطالعات یفناور عالیشورایمصوبه 

است که  10/06/1393مورخ  7740/93/206به شماره  یادار عالیشورایمصوبه  "ییاجرا یهادستگاه یكیالكترون

 :را بر عهده دارد ذیل فیوظا

 دستورالعمل نیمفاد ا یو اجرا یسازمانده ،ریزیبرنامه 

 دستورالعمل نیا یبر حسن اجرا نظارت 

 سازمان نیگزارش حسب درخواست ا هیکشور و ته یزیرو برنامه تیریبا سازمان مد ارتباط 

 یآموزش یهامجاز دوره انیمجر نییتع وهیش

 ییاجرا یهادستگاهوابسته به  یسسات و مراکز آموزشؤم ،آزاد یو موسسات آموزش عال هادانشگاهکلیه  -2ماده 

مجوز  یدارا یهاآموزشگاه ،کشور یزیرو برنامه تیریسازمان مد دییدر صورت داشتن ساختار مصوب و مورد تا

 کیانفورمات عالیشورایاز  یوزشمجوز آم یدارا یهاشرکت ،اطالعات یدر حوزه فناور یاو حرفه یاز سازمان فن

 ،باشندیم ییکد شناسا یاند و داراود را ثبت کردهاطالعات خ ،اطالعات کارکنان دولت یآموزش فناور در سامانه

 شوند.یشناخته م یآموزش یهادوره انیبه عنوان مجر

 19138شماره: 
 16/02/1394 :اتریخ

   پیوست:
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ی اجرایی، تنها مجاز به برگزاری دوره برای کارکنان هادستگاه: مؤسسات و مراکز آموزشی وابسته به تبصره

 باشد.دستگاه اجرایی متبوع می

 های آموزشیمجاز دوره مدرسین شیوه تعیین

کارکنان دولت، با توجه به مجموع امتیاز  اطالعات آموزش فناوری پس از ثبت نام در سامانه مدرسین -۳ماده 

ی جداول زیر متناسب با دوره مورد نظر، در سه گروه اولویت اول در صورت اخذ بیشتر معیارها براساساخذ شده 

امتیاز، تقسیم شده و در سامانه مذکور در  60تا  50امتیاز و اولویت سوم از  80تا  60امتیاز، اولویت دوم از  80از 

توانند در این کمتر باشد، نمی 50 گیرند. مدرسینی که امتیاز آنها ازقرار می "مدرسین در انتظار تأیید"فهرست 

 فهرست قرار بگیرند.

 تواند داوطلب برگزاری دوره در سه عنوان باشد.حداکثر می : هر مدرس1تبصره

 گیرند.مجاز قرار می ، با اولویت اول در فهرست مدرسینهادانشگاه: اعضای هیأت علمی 2تبصره 

 
 اطالعات کارکنان دولت در حوزه فناوری های آموزشیداوطلب دوره جدول امتیاز مدرسین

سقف  معیار امتیاز

 امتیاز

( و مشاوران داوطلب با سابقه تدریس مرتبط )حداقل تدریس چهار دوره مرتبط با دوره انتخابی مدرسین

)حداقل مشارکت در دو پروژه مشاوره مرتبط با دوره انتخابی به عنوان مجری  اطالعات مدیریت و فناوری

 طرح(

40 

 "اطالعات کارکنان دولت در حوزه فناوری های آموزشیدوره"بخشنامه  براساسمدرک تحصیلی مرتبط 

 امتیاز( 10امتیاز، دکتری  7امتیاز، کارشناسی ارشد  5)کارشناسی 

10 

 10 امتیاز( 2انتشارات علمی مرتبط شامل کتاب، مقاالت کنفرانسی، مقاالت علمی و پژوهشی )به ازا هر مورد 

ر داخلی و معتبر مورد تأیید موسسات آموزش عالی آزاد، امتیاز( یا مدارک معتب 20مدرک معتبر بین المللی )

امتیاز(  10) های دارای صالحیتای و انجمندارای مجوز از سازمان فنی و حرفه یهاشرکتها و آموزشگاه

 در ارتباط با دوره مورد تقاضا

20 

 20 امتیاز( 5ای مرتبط )به ازاء هر پروژه مرتبط های تحقیقاتی و مشاورهپروژه

 

 هستند. "مجاز فهرست مدرسین"از  صرفا به انتخاب مدرس های آموزشیمجریان دوره -۴ماده 

ه باشد، الزم است قرار داشت "در انتظار تأیید فهرست مدرسین"مورد نظر مجری در  تبصره: در صورتی که مدرس

تا با مسئولیت خود مجری، اظهارات مدرس بررسی شده و در صورت صحت اظهارات، اطالعات مدرس به 

 اضافه گردد. "فهرست مدرسین مجاز"

 کارکنان دولت در حوزه فناوری های آموزشیی اجرایی در اجرای دورههادستگاهشیوه عمل 

 العاتاط

تنها مجاز به همكاری  اطالعات حوزه فناوری های آموزشیی اجرایی به منظور برگزاری دورههادستگاه -5ماده 

 باشند.کارکنان دولت که دارای کد شناسایی هستند، میآموزش فناوری اطالعات  با مجریان معرفی شده در سامانه
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حقیقی، در صورت  ی اجرایی در صورت تمایل به استفاده از نیروهای داخلی دستگاه یا مدرسینهادستگاه تبصره:

 یه به عنوان مجرموزش دستگاآ یمتول قیاز طر توانندیم، "فهرست مدرسین مجاز"در  قرار داشتن نام مدرس

 .ندیاقدام نما یدوره آموزش

شامل دوره تعداد نفرات  اطالعات یحوزه فناور یآموزش یهااطالعات دوره ندمكلف ییاجرا یهادستگاه -6ماده 

اطالعات  یآموزش فناور سامانه قیا از طرمورد نظر ر یاختصاص طیو شرا یمحل برگزار ،و مشخصات آنها

پس از  یآموزش دوره یدوره و مجر یبرگزار مدرس یابیو نسبت به ارز ندینما یاطالع رسان ،کارکنان دولت

 اطالعات کارکنان دولت اقدام کنند. یدر بستر سامانه آموزش فناور ،هر دوره یبرگزار

 یو مجر دوره صادر شده و با امضاء مدرس یکنندگان توسط مجرشرکت یدوره برا انیپا نامهیگواه -7 ماده

 یآنكه مجر حیث از نامهیموظف است در صورت صحت گواه ییدستگاه اجرا .معتبر خواهد بود یدوره آموزش

شده  اعالمکارکنان دولت  اطالعات یآموزش فناور مجاز که در سامانه نیو مدرس یانجزو مجر ،و مدرس دوره

دوره  انیپا یهانامهیاعتبار گواه .ندیدوره را در سامانه مذکور ثبت نما انیپا هایگواهینامهو اطالعات  هاقدام نمود

 استعالم خواهد داشت. تیلسامانه قاب نیا قیاز طر

 معتبر است. ییدستگاه اجرا و مدرس اییدبا ت ،5مشمول تبصره ماده  یهانامهیگواه :تبصره

 یابیو ارز نظارت

 یهادوره یو نظارت بر روند اجرا یاستان مكلف است نسبت به بازرس یزیرو برنامه تیریسازمان مد -8 ماده

در  .دیکشور اعالم نما یزیرو برنامه تیریو موارد تخلف را به سازمان مد دیاقدام نموده و گزارش بازد یآموزش

 نیفهرست مدرس"در  و نام مدرس "رمجازیغ انیفهرست مجر"در  یآموزش ینام مجر ،لیصورت بروز موارد ذ

 :کارکنان دولت را از دست خواهد داد یآموزش یهادوره یبرگزار تیو صالح ردیگیقرار م "مجاز ریغ

  کارکنان  اطالعات یآموزش فناور شده در سامانه یمجاز معرف نیخارج از فهرست مدرس ینیمدرسبه کارگیری

 دولت

 بر خالف واقع "دییدر انتظار تا نیفهرست مدرس" نیاظهارات مدرس دییتا 

 دستورالعمل نیا 6مطابق ماده  یابیپس از ارز ییبار در سال از دستگاه جا 2 یکمتر از حد نصاب برا ازیامت اخذ 

 یاو نظارت دوره یبازرس براساسهده شده و شواهد مشا مدرس ای یآموزش یاظهارات مجر نیب مغایرت احراز 

 ییو گزارش دستگاه اجرا

 نیا 6موضوع ماده  یابیبعد از ارز دوره 3 یدوره توسط آنها برا یبرگزار تیفیک که ینیمدرس - 9 ماده

 .رندیگیقرار م "مجازریغ نیفهرست مدرس"در  ،از حد نصاب کمتر باشد ،دستورالعمل
                                                                                 

 محمود عسكری آزاد                                                                                                                  

 رییس کمیسیون توسعه دولت الكترونیكی
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 انجمهوری اسالمی اری 
 ریاست جمهوری
 بسمه تعالی

 ی اجراییهادستگاه بخشنامه مشاغل عمومی

 ی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاهبخشنامه به کلیه 

توسعه مدیریت و سرمایه  بنا به پیشنهاد معاونت 3/3/1391شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 

قانون مدیریت  (116ماده ) (بند )ب(2و )( 1های )و ردیف (70ماده )( 1جمهور و به استناد تبصره )انسانی رییس

ی اجرایی، تعریف، نمونه هادستگاه ، ضمن تصویب مشاغل مشروحه زیر به عنوان مشاغل عمومیخدمات کشوری

شرح پیوست تصویب نمود که مراتب جهت اجرا ابالغ  ها و شرایط تصدّی این مشاغل را بهوظایف و مسئولیت

 :گرددمی

ها و ی اجرایی، تعریف، نمونه وظایف و مسئولیتهادستگاه دستورالعمل تعیین مشاغل عمومی

 شرایط تصدی این مشاغل

 :عنوان مشاغل -الف

جه، کاردان برنامه و بودجه، کارشناس بررسی کاردان امور اداری، کارشناس برنامه و بود کارشناس امور اداری،

اسناد و مدارک، کاردان بررسی اسناد و مدارک، بازرس، مترجم، متصدّی امور دفتری، کارگزین، مأمور حراست، 

نویس، منشی، مسئول گزینش، مسئول خدمات مالی، حسابدار، مسئول ابالغ و اجرا، مسئول دفتر، رییس دفتر، ماشین

، کارشناس روابط عمومیروابط، کاردان عمومیروابطحقوقی، کاردان حقوقی، کارشناس حسابرس، کارشناس 

ریزی، مشاور، کارشناس تحلیلگر سیستم، برنامه نویس سیستم، الملل، کارشناس برنامهالملل، کاردان روابط بینبین

دان امور سخت افزار رایانه، اپراتور، نگهبان، کارشناس شبكه، کاردان شبكه، کارشناس امور سحت افزار رایانه، کار

راننده مقامات، سرایدار، کارشناس امور فرهنگی، کاردان امور فرهنگی، کارشناس امور هنری، کاردان امور هنری، 

مربی امور هنری، کارشناس امور آموزشی، کاردان امور آموزشی، کارشناس امور پژوهشی، کاردان امور پژوهشی، 

 .و بصری، کاردان سمعی و بصری، کتابدار، عكاس و فیلمبردار کارشناس سمعی

  

  41935/91/220شماره:  
40/11/1139اتریخ:   

 پیوست:

 معاونت توسعة مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور

https://shenasname.ir/laws/modiriat/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/modiriat/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/modiriat/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 تعاریف -ب

های گردد که بسترسازی و تمهید مقدمات حسن انجام وظایف و مسئولیتبه مشاغلی اطالق می مشاغل عمومی

 .باشددار میاصلی )ذاتی( دستگاه را عهده

شود که دارای ارزش استخدامی بوده و با تأیید به مدارکی اطالق میمدارک همتراز در شرایط احراز مشاغل، 

 .صالح صادر شده باشدمراجع ذی

 سایر موارد -ج

، رعایت این ضوابط، از تاریخ ابالغ این مصوبه، در استخدام، انتصاب و ارتقای طبقه متصدیان مشاغل عمومی

 .و شرایط احراز مشاغل الزامی است بندی مشاغلنامه اجرایی طرح طبقهآیین

ضوابط قبلی در مشاغل  براساسادامه خدمت و ارتقای طبقه و رتبه کارمندانی که تا تاریخ ابالغ این بخشنامه 

 .شوند در همان شغل بالمانع استیرواجد شرایط محسوب میاند و به موجب ضوابط جدید غاشتعال داشته ربطذی

 براساسمشاغل قابل تصدی توسط روحانیون اهل تشیع و روحانیون اهل تسنن و حافظان قرآن کریم و موارد نظیر 

 .مقررات مربوط خواهد بود

این  تصویب نماید، بدیهی است چنانچه شورای توسعه و سرمایه انسانی مشاغل دیگری را به عنوان مشاغل عمومی

 .اضافه خواهد شد مشاغل به فهرست مشاغل عمومی

 معاون راهبری منابع انسانی -هاجر تحریری نیک صفت

 رسته اداری و مالی مشاغل عمومی: 1پیوست 

 عنوان شغل ردیف

 کارگزین 1

 کارشناس بررسی اسناد و مدارک 2

 مترجم 3

 مسئول گزینش 4

 مأمور حراست 5

 کارشناس امور اداری 6

https://shenasname.ir/subjects/sakhtar/1231-447
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://shenasname.ir/job/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85
https://shenasname.ir/job/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4
https://shenasname.ir/job/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4
https://shenasname.ir/job/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 کاردان امور اداری 7 

 کارشناس برنامه و بودجه 8

 کاردان برنامه و بودجه 9

 کاردان بررسی اسناد و مدارک 10

 بازرس 11

 مسئول ابالغ و اجراء 12

 رییس دفتر 13

 

 رسته آموزشی و فرهنگی مشاغل عمومی: 2پیوست 

 عنوان شغل ردیف

 کارشناس امور فرهنگی 1

 مربی امور هنری 2

 کارشناس سمعی و بصری 3

 کارشناس امور هنری 4

 کاردان امور هنری 5

 کاردان امور فرهنگی 6

 کارشناس امور آموزشی 7

 کاردان امور آموزشی 8

 کتابدار 9

 کاردان سمعی و بصری 10

 ر پژوهشیکاردان امو 11

 کارشناس امور پژوهشی 12

 عكاس و فیلمبردار 13

 

 عنوان شغل ردیف

 منشی 14

 مسئول خدمات مالی 15

 حسابدار 16

 حسابرس 17

 مسئول دفتر 18

 نویسماشین 19

 متصدی امور دفتری 20

 

https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://shenasname.ir/job/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3
https://shenasname.ir/job/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7
https://shenasname.ir/job/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7
https://shenasname.ir/job/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://shenasname.ir/job/%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C
https://shenasname.ir/job/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://shenasname.ir/job/%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://shenasname.ir/job/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://shenasname.ir/job/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://shenasname.ir/job/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3
https://shenasname.ir/job/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1
https://shenasname.ir/job/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://shenasname.ir/job/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://shenasname.ir/job/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://shenasname.ir/job/%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DB%8C


 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■904

 

 
 

 رسته خدمات مشاغل عمومی: ۳پیوست 

 عنوان شغل ردیف

 سرایدار 1

 راننده مقامات 2

 ننگهبا 3

 رسته علوم اجتماعی مشاغل عمومی: ۴پیوست 

 عنوان شغل ردیف

 کارشناس حقوقی 1

 کاردان حقوقی 2

 عمومیروابطکارشناس  3

 عمومیروابطکاردان  4

 المللکارشناس روابط بین 5

 المللکاردان روابط بین 6

 ریزیبرنامهکارشناس  7

 مشاور 8

 اطالعات رسته فناوری مشاغل عمومی: 5پیوست 

 شغلعنوان  ردیف

 اپراتور 1

 گر سیستمکارشناس تحلیل 2

 برنامه نویس سیستم 3

 کارشناس شبكه 4

 کاردان شبكه 5

 افزار رایانهکارشناس امور سخت 6

 

 

 

https://shenasname.ir/job/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://shenasname.ir/job/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://shenasname.ir/job/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://shenasname.ir/job/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://shenasname.ir/job/%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://shenasname.ir/job/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://shenasname.ir/job/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87


 905 ■ وزشی های آمنامهها و آئینبخشنامه سایر

 

 

 رسته اداری و مالی مشاغل عمومی

 کارگزین  عنوان شغل :

دار انجام سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف

 . باشندامور مختلف کارگزینی بر حسب مورد تصدی می

 :هانمونه وظایف و مسئولیت

 ول اطمینان از صحت آنهاهای پرشده استخدامی به منظور حصرسیدگی به فرم -

نویس احكام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه نویس کارگزینی از قبیل پیشتهیه پیش  -

 کار و نظیر آن با اطالع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

استخدامی، ترفیع،  رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع  -

 بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه

 انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان -

 ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینیبرنامه  -

 های موردنظر مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر الزم به منظور حسن انجام هدفاجرای خط  -

 و معرفی کارمندان واجد شرایط الزم جهت انجام مشاغل مورد نظر استخدام -

 های الزمتهیه ضوابط و دستورالعمل  -

 ها و جلسات مختلفشرکت در کمیسیون  -

 بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجاتپیش   -

 وه اجرای قوانین و مقررات مورد عملمطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نح  -

 اتخاذ تدابیر الزم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری  -

 تهیه گزارشات الزم   -

 :شرایط احراز

تراز در کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا هم گواهینامه حصیالت و معلومات:ت -1

ها، مدیریت گرایش)مدیریت سیاستگذاری بخش یت دولتی با تمام گرایشهای تحصیلی مدیریكی از رشته

، مدیریت مالی(، مدیریت اجرایی، هاسیستم، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت عمومی

ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه

مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی،  ، MBA، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریتوریهبهر

       ریزی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، اقتصاد، علوم اقتصادی،  اقتصاد اسالمی، توسعه اقتصادی و برنامه

ف اسالمی، حسابداری، حسابرسی، اقتصاد، اقتصاد و معار -ی اقتصادی، علوم اسالمیهاسیستمریزی برنامه

 حسابداری و امور مالی، معارف اسالمی و مدیریت) مالی(

  ICDL هفت گانه هایمهارتداشتن  :مهارت  -2

های قانون نامهها و آیین: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، دستورالعملهای آموزشیدوره -3

 نگارش و مكاتبات اداریفصول ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم(، آیینمدیریت خدمات کشوری )با تأکید بر 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■906

 

 
 

 کارشناس بررسی اسناد و مدارک عنوان شغل :

دار مطالعه سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده هایپستاین شغل دربرگیرنده : تعریف 

های مختلف مدیریت اسناد و آرشیو بوده و در زمینهو بررسی و یا سرپرستی فعالیتهای مربوط به مطالعه و بررسی 

در قالب دستورالعمل و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، مسئولیت 

 .باشنددار میامور اسناد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع را عهده

 :هامسئولیت نمونه وظایف و

 های مربوط و تجزیه و تحلیل آنهارسشنامهآوری و بررسی پجمع -

ها و جداول و نمودارهای آوری شده به صورت گزارشهمكاری در تهیه و تنظیم آمار و اطالعات جمع  -

 مختلف

های مورد نیاز طبق راهنمایی کارشناسان مافوق با توجه و صورت هافهرستهای راکد و تهیه مطالعه پرونده -

 های مربوطبه دستورالعمل

ی هاروش های مختلف مدیریت اسناد و آرشیو ازطریق مشاهده و مطالعههای الزم در زمینهانجام بررسی  -

 هابندی اسناد و پروندهتهیه و تنظیم و طبقه

انجام مصاحبه با مقامات و متصدیان مربوط به منظور تجزیه و تحلیل مسایل و مشكالت مربوط به یافتن  -

 های مناسبحلراه

 برداری اوراق زایداسناد و تفكیک و فهرست شیابیبررسی و ارز  -

های الزم در زمینه مدیریت اسناد و آرشیو در سطح سازمان متبوع در قالب قوانین و تهیه و تنظیم برنامه  -

 های تعیین شدهمشیمقررات و خط

اد کشور ایران و سایر کشورهای های مختلف مربوط به مدیریت اسنع علمی و قانونی در زمینهبمطالعه منا  -

 و تهیه گزارش الزم

های الزم جهت های تحت سرپرستی و ارایه راهنماییمراقبت در حسن اجرای وظایف واحدها و یا گروه  -

 مشی کلی تعیین شدههماهنگ نمودن آنها با خط

 شرکت در کمیسیونهای مختلف، سمینارها و جلسات  -

 :شرایط احراز  

های کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یكی از رشته گواهینامه تحصیالت و معلومات: -1

، مدیریت ها، مدیریت گرایش )مدیریت سیاستگذاری بخش عمومیتحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش

ی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی (، مدیریت اجرایهاسیستمرفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت 

وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، دیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهرهآموزشی، مدیریت بازرگانی، م

ها، پژوهش گرایش   مدیریت استراتژیک، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی  ، MBAمدیریت

 ها ت اجتماعی، ارتباطات، تاریخ با تمامی گرایشجامعه شناسی، علوم ارتباطا -علوم اجتماعی

  ICDLهفت گانه هایمهارتگزارش نویسی، تجزیه و تحلیل، دقت و تشخیص، داشتن  :مهارت -2

 مدیریت اسناد، مستندسازی، کدگذاری های آموزشی:دوره   -3
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 : مترجم عنوان شغل

دار انجام که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهدهسازمانی است  هایپستاین شغل در برگیرنده  :تعریف 

 . باشندترین سطح آن برحسب پست مورد تصدی میترین تا پیچیدهامور ترجمه از ساده

 :مسئولیتها نمونه وظایف و

 ها و مطالب عادی از یک زبان خارجی به فارسی و بالعكسترجمه نامه -

 ها شده ترجمههای ماشینمقابله و تصحیح نسخه  -

 ترجمه شفاهی در صورت اقتضاء  -

ها، مقاالت و بروشورها از یک زبان خارجی به فارسی دارند ازقبیل نامه ترجمه مطالبی که جنبه کلی و عمومی -

 به صورت صحیح و مفهوم

ارجی رود از زبان خترجمه متونی که جنبه تخصصی داشته و اصطالحات خاصی که در بیان مطالب به کار می  -

 و بالعكس

 ترجمه مكاتباتی که جنبه فنی دارد از فارسی به زبان خارجی و انشاء مكاتبات به همان زبان  -

 شود به فارسیهای فنی یا علمی که به زبان خارجی ایراد میترجمه یا تلخیص کنفرانس  -

 های ترجمه و ترتیب وصولرسیدگی به درخواست  -

 رالترجمهریزی و سرپرستی امور مختلف دابرنامه  -

 مراقبت در جریان امور واحد تحت سرپرستی  -

 تنظیم گزارش الزم  -

 :شرایط احراز

         کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یكی از  گواهینامه تحصیالت و معلومات: -1

 های تحصیلی زبان خارجی مورد نیاز و یا مترجمی آنهارشته

  ICDL هفت گانه هایمهارتنویسی، تسلط کامل به زبان خارجی، داشتن قدرت بیان، گزارش :مهارت -2

 نگارش و مكاتبات اداری، فن ترجمهآیین های آموزشی:دوره -3

 

 مسئول گزینش عنوان شغل :

زی سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی هیأت مرک هایپستاین شغل در برگیرنده  :تعریف 

آوری اطالعات یا انجام بررسی، مطالعه و تحقیقات الزم یا سرپرستی امور مربوط به دار جمعگزینش عهده

آنها از جهات اخالقی، سیاسی، عقیدتی، علمی و تخصصی برای جذب در  گزینش افراد و تأیید صالحیت

 .باشندی دولتی میهادستگاه
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 :یتهامسئول نمونه وظایف و 

 های مورد نیاز واحد تحقیقاتی و ارزیابیتهیه و تنظیم پرسشنامه و فرم -

 گر جهت انجام وظایف محولهتنظیم برنامه تحقیقات و تعیین افراد تحقیق  -

آنها با رعایت موازین شرعی  شده و اظهارنظر پیرامون صالحیتانجام تحقیقات الزم در زمینه افراد گزینش  -

 بط مصوبو ضوا

 های عقیدتی، سیاسی، اخالقی، علمی و تخصصی مورد لزوم جهت برگزاری امتحانات کتبیتهیه و تنظیم تست  -

 برگزاری امتحانات کتبی مربوط به گزینش افراد با همكاری واحد ذیربط  -

 تصحیح اوراق امتحانات کتبی مربوط به گزینش و اعالم نتیجه آن -

 مصاحبه افراد گزینش شده  تهیه فرمهای مورد نیاز جهت انجام -

 گر جهت انجام وظایف محوله تنظیم برنامه مصاحبه و تعیین افراد مصاحبه -

 مصاحبه با افراد داوطلب گزینش یا اعالم نظر درباره وضعیت آنها -

موازین  آنها با رعایت کامل مطالعه و بررسی پرونده داوطلبان انجام مصاحبه و اظهارنظر پیرامون صالحیت  -

 شرعی ضوابط مصوب

با رعایت ضوابط  هادستگاهرسیدگی و اظهارنظر نهایی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبان ورود به   -

 مصوب ستاد پیگیری فرمان امام و براساس نتایج امتحانات کتبی، مصاحبه و تحقیق

با رعایت ضوابط  هادستگاهبه بررسی و اظهارنظر نهایی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبان ورود   -

 مصوب ستاد پیگیری فرمان امام و براساس نتایج امتحانات کتبی، مصاحبه و تحقیق

ها و پرسشنامه عقیدتی، سیاسی، اخالقی، علمی و سایر بررسی و اظهارنظر در مورد تهیه و تنظیم و یا تغییر فرم  -

 های مورد نیاز دستورالعمل

 الزم به منظور پیشبرد امور مربوط به هسته گزینشها و پیشنهادهای ارایه طرح -

 های استخدامی دستگاه مربوطه قبل از انتشار آنبررسی و اظهارنظر در مورد آگهی  -

 بررسی و اظهارنظر بدوی در مورد اعترافات و شكایات واصله از نحوه گزینش و سایر مسایل مربوط به آن -

 در واحد گزینش و ارایه آن به هیأت مرکزی در صورت ضرورتبررسی و اظهارنظر در مورد وضعیت افراد شاغل  -

 تنظیم و ارسال گزارش الزم و سایر اطالعات و آمار خواسته شده از طرف هیأت مرکزی یا هیأت عالی گزینش  -

 بررسی و اعالم نیازهای آموزشی افراد گزینش به هیأت مرکزی  -

 کارآیی افراد گزینش در صورت لزوم های آموزشی جهت باالبردن سطح معلومات واجرای برنامه  -

 تهیه مقدمات جهت جذب نیروی انسانی مورد نیاز گزینش  -

 افراد گزینش با رعایت ضوابط مصوب رسیدگی و اعالم نظر در قبول یا رد صالحیت   -

تحت سرپرستی های الزم به کارکنان نظارت و سرپرستی دقیق بر کلیه امور جاری گزینش و ارایه راهنمایی   -

 در نحوه انجام وظایف محوله

 رسیدگی و اعالم نظر نسبت به اعتراضات و شكایات واصله از نحوه گزینش  -

 انجام سایر وظایف بر حسب تصمیم هیأت عالی گزینش و یا هیأت مرکزی گزینش 
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 :شرایط احراز 

کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یكی  کاردانی یا کارشناسی یا گواهینامه تحصیالت و معلومات: -1

ها، مدیریت با گرایش)مدیریت سیاستگذاری بخش های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشاز رشته

(، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، هاسیستم، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت عمومی

، مدیریت وریبهرهآموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و مدیریت و برنامه ریزی 

مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت  ، MBA آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت

جامعه شناسی،  -ها، پژوهش علوم اجتماعیامور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایش

علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، علوم تربیتی گرایش های )برنامه ریزی آموزشی، آموزش و بهسازی 

منابع انسانی(، روانشناسی شخصیت، روانشناسی صنعتی و سازمانی، علوم شناختی، روانشناسی تربیتی، 

د کمیته اجرایی روانشناسی عمومی و یا در یكی از رشتههای تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیی

 بندی مشاغلطرح طبقه

  ICDLگانههفت هایمهارتهای برقراری ارتباط، داشتن گزارش نویسی، آشنایی با تكنیک :مهارت  -2

نویسی در گزینش، گزارش قوانین و مقررات گزینش، آشنایی با بانک اطالعات های آموزشی:دوره -3

 گزینش

 

 : مأمور حراست غلعنوان ش

دار سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده هایپستاین شغل در برگیرنده  :تعریف 

 .باشندهای حراست از پرسنل، تأسیسات و اسناد بر حسب پست مورد تصدی میانجام امور مربوط در زمینه

 

 :هانمونه وظایف ومسئولیت

 است و نگهداری از پرسنل، تأسیسات و مدارک محرمانهاستقرار سیستم مناسب جهت حر -

 ها و اقدامات حراستیریزی، سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیتبرنامه -

مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات الزم به منظور ارایه آزمونهای الزم به   -

ها و هدفهای تعیین مشیغیرمترقبه و همچنین حسن اجرای خط کارکنان سازمان متبوع برای مقابله با حوادث

 شده

های حفاظتی الزم و نظارت های حراستی و دستورالعملها، مقررات و توصیهنامهها، آیینتهیه و ابالغ بخشنامه -

 ی حراستیهاروشبر حسن اجرای آنها و ارایه پیشنهادات اصالحی در جهت رفع نقایص و بهبود 

های مستمر به بندی شده و انجام بررسیو تأمین موجبات الزم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه ریزیبرنامه  -

 منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در امور مكاتباتی و مخابراتی و ارایه گزارش الزم

 انجام کلیه امور محرمانه مربوط به تلكس، دورنگار، بیسیم، و با سیم دستگاه متبوع -
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یه و کشف رمز، دریافت، ثبت و صدور و نگهداری و ارسال و مراسالت کلیه پیامهای تلكس، فاکس و ته  -

های الزم به های رمز و اقدام به تهیه مفاتیح رمز و نظارت بر تغییر و تعویض به موقع و ارایه توصیهتلفنگرام

 منظور پیشگیری از کشف آنها 

 در مواقع ضروریتنظیم ماشین رمز و تغییر سیستم داخلی آن  -

ها و مؤسسات دولتی و حراست از آنها براساس مقررات دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از وزارتخانه  -

 مربوط

 کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهیه گزارش مورد لزوم -

 :شرایط احراز

ا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یكی کاردانی ی : گواهینامهتحصیالت و معلومات -1

ها، مدیریت گرایش)مدیریت سیاستگذاری بخش های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشاز رشته

(، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، هاسیستم، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت عمومی

، مدیریت  وریبهرهنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و مدیریت و بر

مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت  ، MBAآموزشی، مدیریت مالی، مدیریت

عه شناسی، جام -ها، پژوهش علوم اجتماعیامور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایش

علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی، 

های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی روانشناسی عمومی و یا در یكی از رشته

 بندی مشاغلطرح طبقه

 ICDLگانههفت هایمهارتی کسب اطالعات، داشتن هاروشی با نویسی، آشنایگزارش :مهارت  -2

 های آموزشی تعیین شده از سوی حراست کل کشورطی دوره های آموزشی:دوره -3

 

 

 کارشناس امور اداری عنوان شغل : 

دار انجام سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف

های مربوط به تشكیالت، العه و بررسی و یا سرپرستی فعالیتهای مربوط به امور اداری و استخدامی در زمینهمط

 .باشندی دولتی میهاسازمانها و بندی مشاغل، حقوق و مزایا در وزارتخانه، استخدام و آموزش، طبقههاروش

 :هامسئولیت نمونه وظایف و

بندی مشاغل و تهیه پیشنهادهای ، آموزش، طبقههاروشقبیل تشكیالت و انجام مطالعات الزم در مواردی از  -

 .الزم جهت ارسال به مرجع ذی ربط

ربط ن متبوع و پیشنهاد آن به مرجع ذیسازمانی وزارتخانه و یا سازما هایپستتهیه مجموعه هدف، وظایف و  -

 .جهت تأیید

 .طسازمانی با همكاری واحدهای ذیرب هایپستتهیه شرح وظایف  -
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بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه کردن مفاد طرح طبقههای الزم در زمینه پیادهانجام فعالیت  -

 و یا سازمان متبوع با همكاری واحد کارگزینی

های مورد لزوم در ارتباط با نیازهای ها، و دستورالعملها، بخشنامهنامهتشریک مساعی در تنطیم آیین  -

 سازمان متبوعوزارتخانه و یا 

 مشی کلی تعیین شده، هدفهای مورد نظر و خطهاهماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه  -

 تهیه گزارش الزم   -

  :شرایط احراز

های کترا و یا همتراز در یكی از رشتهکارشناسی یا کارشناسی ارشد یا د گواهینامه تحصیالت و معلومات: -1

، مدیریت ها، مدیریت گرایش)مدیریت سیاستگذاری بخش عمومیدیریت دولتی با تمام گرایشتحصیلی م

، مدیریت مالی(، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، هاسیستمرفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت 

، مدیریت وریبهرهمدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و 

مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی،  ، MBA، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریتهاسیستم

اقتصاد،  -اسالمی ی اقتصادی، علومهاسیستمریزی ریزی، برنامهاقتصاد اسالمی، توسعه اقتصادی و برنامه

ریزی آموزشی، ازی منابع انسانی(، برنامهاسالمی، علوم تربیتی )گرایش آموزش و بهس اقتصاد و معارف

 هاسیستمریزی و تحلیل برنامه

  ICDL گانههفت هایمهارتنویسی، قدرت تجزیه و تحلیل، داشتن اصول گزارش :مهارت  -2

نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، تحلیل و بررسی قانون مدیریت خدمات  های آموزشی:دوره  -3

 نگارش و مكاتبات اداریصول هفتم، هشتم، نهم، دهم(، آیینکشوری )ف

 

 کاردان امور اداری عنوان شغل : 

دار سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف 

ی هاسازمانها و رتخانهانجام مطالعه و بررسی و یا سرپرستی مسائل مربوط به امور اداری و استخدامی در وزا

 . باشنددولتی می

 :هامسئولیت نمونه وظایف و

بندی مشاغل در ، استخدام و آموزش و طبقههاروشانجام مطالعات الزم در مواردی از قبیل تشكیالت و   -

 مورد کارکنان وزارتخانه و یا سازمان متبوع و تهیه پیشنهادهای الزم

 و یا سازمان متبوع با همكاری واحدهای ذیربط وزارتخانه هایپستتهیه شرح وظایف   -

 های الزم طبق دستورنویستهیه گزارش و پیش  -

بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه کردن مفاد طرح طبقهانجام فعالیتهای الزم در زمینه پیاده  -

 و یا سازمان متبوع به همكاری واحد کارگزینی

 مشی کلی تعیین شدههای مورد نظر خطها و هدفبعه با برنامههماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تا -

 نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور  -
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های فنی به واحدهای امور اداری وزارتخانه و یا ارایه نظرات مشورتی و پیشنهادهای اصالحی و راهنمایی -

 ی و بهبود مدیریتسازمان متبوع در زمینه مسایل مربوط به فنون ادار

 تهیه گزارش الزم   -

 شرایط احراز  -

های تحصیلی کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یكی از رشته گواهینامه حصیالت و معلومات:ت -1

، مدیریت رفتاری، ها، مدیریت گرایش)مدیریت سیاستگذاری بخش عمومیمدیریت دولتی با تمام گرایش

، مدیریت مالی(، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و هاسیستممدیریت منابع انسانی، مدیریت 

، مدیریت آموزشی، وریبهرهبرنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و 

الیاتی، امور دولتی، مدیریت امور مدیریت استراتژیک، امور مالی و م ، MBAمدیریت مالی، مدیریت

ی هاسیستمدفتری، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسالمی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی 

)گرایش آموزش و بهسازی منابع  صاد و معارف اسالمی، علوم تربیتیاقتصاد، اقت -اقتصادی، علوم اسالمی

 هاسیستم، مدیریت هاسیستمریزی و تحلیل ریزی آموزشی، برنامه انسانی(، برنامه

 ICDL هفت گانه هایمهارتاصول گزارشنویسی، داشتن : مهارت  -2

های قانون مدیریت خدمات کشوری )فصول ششم، هفتم، نامهها و آییندستورالعمل های آموزشی:دوره -3

 دارینگارش و مكاتبات اهشتم، نهم، دهم(، آمار و پژوهش اداری، آیین

 

 کارشناس برنامه و بودجه  عنوان شغل :  

دار انجام سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف

ی دولتی هاسازمانها و مطالعه و بررسی و یا سرپرستی مسائل مربوط در زمینه تهیه و تنظیم بودجه در وزارتخانه

 . باشندمی

  :هامسئولیت نمونه وظایف و
 های تنظیم بودجه با نظارت مافوقتكمیل فرم -

 درخواستی واحدها و اخذ توضیحات الزم از مسئولین امور درمورد بودجه پیشنهادی بررسی اعتبارات  -

 جه سالهای قبل فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسهای بود نگهداری حساب اعتبارات  -

 هاها و برنامهها، طرحبینی درآمد و برآورد هزینه فعالیتپیش -

 اظهارنظر در مورد پیشنهاد واحدها برای استخدام از نظر مالی -

 تهیه نمودار و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها -

ی به منظور دریافت های مسئولین واحدهای مرکزی و شهرستانهای الزم برای راهنماییتهیه بخشنامه -

 اطالعات و آمار مورد نیاز

درخواستی واحدها و دفاع از آن در مراجع  های مختلف به منظور بررسی اعتباراتشرکت در کمیسیون -

 صالحذی

 فعلی و ابالغ آن به اداره کل امور مالی جهت اجرا  نظارت بر تعیین تخصیص اعتبارات  -
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 ی و تهیه پیشنهادات اصالحیه یا متمم بودجه در صورت لزومبررس -

 ها و مقررات مربوطنامهاظهارنظر در مورد قوانین و آیین -

 :شرایط احراز

کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یكی از  گواهینامه تحصیالت و معلومات: -1

گذاری بخش ها، مدیریت گرایش)مدیریت سیاستتمام گرایش های تحصیلی مدیریت دولتی بارشته

، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی هاسیستم، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت عمومی

بین المللی(، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، 

 ، MBA، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریتوریبهرهمدیریت سیستم و  مدیریت بیمه،

ریزی، اقتصاد اسالمی، توسعه اقتصادی و برنامه 15مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، 

اقتصاد، اقتصاد و معارف اسالمی، معارف اسالمی و  -ی اقتصادی، علوم اسالمیهاسیستمریزی برنامه

 ت بازاریابی، حسابداری، حسابرسیمدیریت، مدیری

 ،تسلط به اصول بودجه ریزی ICDL هفت گانه هایمهارتداشتن  :مهارت  -2

 ریزی عملیاتی در دولت، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی بودجه های آموزشی:دوره  -3

 

 کاردان برنامه و بودجه عنوان شغل :
           سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق  هایپستدربرگیرنده این شغل  :تعریف 

ها های مربوط در زمینه تهیه و تنظیم بودجه در وزارتخانهدار انجام مطالعه و بررسی و یا سرپرستی فعالیتعهده

 .باشندی دولتی میهاسازمانو 

  :مسئولیتها نمونه وظایف و

 م بودجههای تنظیتكمیل فرم -

 درخواستی واحدها بررسی اعتبارات  -

 های قبلای بودجه سالفصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه نگهداری حساب اعتبارات  -

 اظهارنظر در مورد پیشنهاد واحدها برای استخدام از نظر مالی  -

 تهیه نمودار و آمارهای مورد نیاز  -

 نآهای مختلف بودجه ساالنه و کنترل کردن ارقام بودجه در فرم پیادهنظارت بر   -

 فعلی نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات  -

 هاها و برنامهبینی درآمد و برآورد هزینه فعالیتها و طرحهمكاری در پیش  -

 تهیه گزارش الزم  -

 ستگاه مربوطهمكاری با مسئولین امر در تنظیم و پیشنهاد بودجه د  -

درخواستی واحدها و دفاع از آن در مراجع  های مختلف به منظور بررسی اعتباراتشرکت در کمیسیون  -

 ذیصالح

 فعلی و ابالغ آن به اداره کل امور مالی جهت اجرا نظارت بر تعیین تخصیص اعتبارات  -
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 متمم بودجه در صورت لزومبررسی و تهیه پیشنهادهای اصالحیه یا   -

 ها و مقررات مربوطنامهاظهارنظر در مورد قوانین و آیین  -

 :شرایط احراز 

های تحصیلی کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یكی از رشته گواهینامه تحصیالت و معلومات: -1

، مدیریت استگذاری بخش عمومیهای )مدیریت سیها، مدیریت گرایشمدیریت دولتی با تمام گرایش

الملل(، مدیریت بین یریت مالی، مدیریت بازاریابی، مدهاسیستمرفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت 

اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت 

مدیریت استراتژیک، امور مالی  ، MBAمدیریت مالی، مدیریت وری، مدیریت آموزشی،سیستم و بهره

و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسالمی، توسعه اقتصادی 

اقتصاد، اقتصاد و معارف اسالمی،  -ی اقتصادی، علوم اسالمیهاسیستمریزی ریزی، برنامهو برنامه

یت )مالی( مدیریت صنعتی کاربردی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور معارف اسالمی و مدیر

 مالی، امور مالی

 ICDLگانههفت هایمهارتداشتن  :مهارت  -2

 ، بودجه ریزی در بخش دولتیقوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی های آموزشی:دوره -3

   

 ناد و مدارککاردان بررسی اس عنوان شغل:

دار سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف 

های مختلف مدیریت اسناد انجام مطالعه و بررسی و یا سرپرستی فعالیتهای مربوط به مطالعه و بررسی در زمینه

 .باشندو آرشیو می

 :مسئولیتها نمونه وظایف و

آوری شده به صورت گزارشات و جداول و ر تهیه و تنظیم آمار و اطالعات جمعهمكاری د -

 نمودارهای مختلف

های مورد نیاز طبق راهنمایی کارشناسان و صورت هافهرستهای راکد و تهیه مطالعه پرونده -

 های مربوطمافوق با توجه به دستورالعمل

اد و آرشیو از طریق مشاهده و مطالعه های مختلف مدیریت اسنهای الزم در زمینهانجام بررسی -

 هابندی اسناد و پروندهی تهیه و تنظیم و طبقههاروش

آوری اطالعات مختلف در زمینه مسایل مربوط به اسناد مراجعه به منابع تعیین شده به منظور جمع  -

 و آرشیو بایگانی راکد

های و ارایه راهنماییهای تحت سرپرستی مراقبت در حسن اجرای وظایف واحدها و یا گروه  -

 الزم در جهت هماهنگ نمودن آنها با خط مشی تعیین شده
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 : شرایط احراز

های کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یكی از رشته گواهینامه تحصیالت و معلومات: -1

بخش ها، مدیریت گرایش )مدیریت سیاستگذاری تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش

(، مدیریت اجرایی، مدیریت هاسیستم، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت عمومی

ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و صنعتی، مدیریت و برنامه

ولتی، ، مدیریت استراتژیک، امور د MBAوری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریتبهره

ها، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایش

جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، تاریخ با تمامی  -پژوهش علوم اجتماعی

 هاگرایش

  ICDL گانههفت هایارتمهنویسی، تجزیه و تحلیل، دقت و تشخیص، داشتن گزارش :مهارت  -2

 مدیریت اسناد، مستندسازی، کدگذاری های آموزشی:دوره -3

 

 بازرس عنوان شغل:

سازمانی است که متصدیان آنها با تحت نظارت مقام مافوق  هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف 

 . باشندهای اداری و مالی میدار امر بازرسی در یكی از زمینهعهده

  :هامسئولیت نمونه وظایف و
ها به منظور حصول اطمینان از حسن جریان امور های الزم در مرکز و شهرستانانجام مأموریت -

ی مربوط جهت پیشرفت هاسازماناداری و مالی و رفع نواقص کار و راهنمایی اولیای مؤسسات و 

 کار

 آوری شدهرسیدگی و مطالعه و بررسی اطالعات جمع -

 له و اقدام الزم در مورد آنهارسیدگی اولیه به شكایات واص -

 مشی تعیین شده هماهنگ نمودن فعالیتهای واحد تحت سرپرستی با خط  -

 نظارت بر کار بازرسان تحت سرپرستی -

 تشخیص تخلفات مأمورین مسئول  -

 های مختلف بازرسیتنظیم برنامه -

و اجرای های الزم به منظور حصول اطمینان از اجرای سیاست و تصمیمات دولت انجام بازرسی -

ی هاسازمانها و های مختلف و ایجاد هماهنگی و نظم در امور اداری و یا مالی وزارتخانهبرنامه

 دولتی

 تهیه گزارشات الزم و تقدیم آن به مقام مافوق -

 های مختلفشرکت در جلسات و کمیسیون  -
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 :شرایط احراز 

کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یكی از کارشناسی یا  گواهینامه تحصیالت و معلومات: -1

گذاری بخش ها، مدیریت گرایش)مدیریت سیاستهای تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشرشته

، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی عمومی

ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، ی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامهبین الملل(، مدیریت اجرای

 ، MBAوری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریتمدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره

            ریزی، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسالمی، توسعه اقتصادی و برنامه

اقتصاد، اقتصاد و معارف اسالمی، معارف اسالمی و  -اسالمی ی اقتصادی، علوماهسیستمریزی برنامه

الملل، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، مدیریت)مالی(، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق، حقوق بین

 هاسیستمو مدیریت  وریبهره، مدیریت سیستم و هاسیستمریزی و تحلیل حسابداری،حسابرسی، برنامه

 ICDL گانههفت هایمهارتداشتن قدرت تجزیه و تحلیل مسائل، داشتن  :مهارت -2

قوانین و مقررات بازرسی کشور، نظام رسیدگی به تخلفات اداری، قوانین و  های آموزشی:دوره -3

 مقررات مالی و محاسباتی

 

 مسئول ابالغ و اجراء  عنوان شغل : 

دار ست که متصدیان آنها با تحت نظارت مقام مافوق عهدهسازمانی ا هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف

های مربوط به ابالغ و اجرا باشند و یا فعالیتانجام کلیه امور مربوط به ابالغ و اجرا برحسب پست مورد تصدی می

 .نمایندرا سرپرستی می

 :هامسئولیت نمونه وظایف و

 نهاابالغ اوراق قانونی به اشخاص تعیین شده و یا بستگان آ -

تنظیم اعالمیه قانونی و الصاق آن در صورت نبودن و یا امتناع بستگان از دریافت اوراق قانونی و دعوت  -

 .آنها به مراجع ذیصالح در تمام مواردی که قانون تعیین نموده است

 انجام مكاتبات الزم و ارجاع کار به مراجع انتظامی در صورت لزوم و تعقیب موضوع تا حصول نتیجه -

های مشی بر کلیه امور ابالغ و اجرا و مراقبت در حسن اجرای صحیح قوانین و مقررات و خط نظارت  -

 تعیین شده

 .مراقبت و نظارت در امر وصول مطالبات دولت که به اداره اجرا محول گردیده است -

 :شرایط احراز

های تحصیلی از در یكی از رشتهکاردانی یا کارشناسی و یا همتر گواهینامه تحصیالت و معلومات: -1

، وریبهرهها، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و مدیریت دولتی با تمام گرایش

مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، اقتصاد، علوم 



 917 ■ وزشی های آمنامهها و آئینبخشنامه سایر

 

 

-العات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایشاقتصاد، مط -اقتصادی، اقتصاد اسالمی، علوم اسالمی

، ها، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، مدیریت صنعتی کاربردی، حقوق، حقوق عمومی

 حقوق خصوصی یا گواهینامه پایان تحصیالت کامل متوسطه و یا همتراز

 ICDL هفت گانه هایمهارتداشتن  :مهارت  -2

 نحوه ابالغ اوراق قانونی، نحوه تنظیم ابالغیه قانونی های آموزشی:دوره -3

 

  رئیس دفتر عنوان شغل : 
دار سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده هایپستاین شغل دربرگیرنده : تعریف

ییه، رییس کل دیوان جمهور، معاونین قوه قضاانجام وظایف زیر برای یكی از مقامات )معاونین رییس

و همچنین رؤسای  هادانشگاهمحاسبات، وزرا، استانداران، سفرا، معاونین وزراء و مقامات همتراز( رؤسای 

شعبه  هااستانی که در تمام یهاسازماننمایند و ی دولتی که به عنوان معاون وزیر انجام وظیفه میهاسازمان

شعبه دارند با تأیید معاونت توسعه مدیریت  هااستانکه در بعضی از ی یهاسازمانباشند )رؤسای دفاتر دارند می

 . گیرندجمهور در شمول این شغل قرار می و سرمایه انسانی رییس

 :هامسئولیت نمونه وظایف و

 تنظیم برنامه مالقات مقام داخلی و خارجی  -

 گزارش مطالب مهم روزانه -

 ادارات تابعه ابالغ دستورات مافوق به اشخاص و مؤسسات ذیربط و -

                    های متقاضیان و راهنمایی و درصورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواست  -

 .کنندگانی که تقاضای آنان بدون مالقات با مقام ذیربط امكانپذیر استمراجعه

 های ارجاعیتهیه پیشنویس نامه -

 :شرایط احراز 

کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یكی از  گواهینامه تحصیالت و معلومات: -1

ها، مدیریت گرایش)مدیریت سیاستگذاری بخش های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشرشته

ی، (، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتهاسیستم، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت عمومی

وری، بهره دیریت بیمه، مدیریت سیستم وریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، ممدیریت و برنامه

مدیریت استراتژیک، مطالعات اجتماعی، علوم  ، MBAمدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت

جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی،  -ها، پژوهش علوم اجتماعیاجتماعی با تمامی گرایش

ات، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی، ارتباط

های ریزی سیستمریزی، برنامهاسالمی، توسعه اقتصادی و برنامه اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد

ریت اقتصاد، اقتصاد و معارف اسالمی، معارف اسالمی و مدیریت)مالی(، مدی -اقتصادی، علوم اسالمی

فرهنگی و هنری، مدیریت فناوری اطالعات، مدیریت تكنولوژی، مدیریت رسانه، مدیریت استراتژیک، 

 الهیات، علوم سیاسی، معارف اسالمی، حقوق، حقوق عمومی، حقوق خصوصی
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 ICDLهفت گانه هایمهارتتوانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران، داشتن  :مهارت  -2

ها و خصوصیات رفتاری آیین نگارش و مكاتبات اداری، وظایف و مسئولیت وزشی:های آمدوره  -3

 ی دبیرخانه و بایگانی هاسیستمرؤسای دفاتر، 

  : منشی عنوان شغل 
دار سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده هایپستاین شغل دربرگیرنده : تعریف

 .باشندگری میانجام منشی

  :هامسئولیت ظایف ونمونه و
ها به منظور هماهنگی و تنظیم ها، مؤسسات و ارگانهای دولتی و سفارتخانهبرقراری تماس با وزارتخانه -

 ها و سمینارهابرنامه مالقاتها، کنفرانس

 تنظیم لیست متقاضیان داخلی یا خارجی مالقات با مقام مربوطه و تعیین ساعات مالقات برای آنها  -

 گزارشات الزم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارایه به مقام مربوطتهیه و تنظیم   -

مشی تعیین ابالغ دستورات مقام مربوطه به اشخاص و مؤسسات ذیربط و واحدهای تابعه بر حسب خط  -

 شده و پیگیری آنها 

 تلخیص گزارشات تهیه شده برای مقام مربوطه -

 ها، جلسات و سمینارها برای اطالع مقام مربوطهکمیسیونهای مربوط به آماده نمودن سوابق و پرونده -

 انجام اقدامات الزم در زمینه برقراری ارتباط تلفنی مقام مربوط  -

ها و سایر اسناد انجام اقدامات الزم در زمینه دریافت، ثبت توزیع و نگهداری و بایگانی کردن پرونده  -

 و مدارک واحد مربوطه

 نمابر جهت مخابره ها و متن تهیه برخی از نامه  -

 های مورد نیازها، گزارشات جداول و فرمعنداللزوم ماشین کردن نامه -

 انجام سایر امور مربوط    -

  :شرایط احراز
کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یكی از  گواهینامه تحصیالت و معلومات: -1

ها، مدیریت با گرایش)مدیریت سیاستگذاری بخش تمام گرایش های تحصیلی مدیریت دولتی بارشته

(، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، هاسیستم، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت عمومی

وری، بهره دیریت بیمه، مدیریت سیستم وریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، ممدیریت و برنامه

مدیریت استراتژیک، مطالعات اجتماعی، علوم  ، MBAمدیریت مالی، مدیریت مدیریت آموزشی،

جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی،  -ها، پژوهش علوم اجتماعیاجتماعی با تمامی گرایش

ریزی آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی(، روانشناسی های )برنامهارتباطات، علوم تربیتی گرایش

سی صنعتی و سازمانی، علوم شناختی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی، شخصیت، روانشنا

مدیریت فرهنگی و هنری، مدیریت فناوری اطالعات، مدیریت تكنولوژی، مدیریت رسانه، مدیریت 

 استراتژیک، الهیات، اقتصاد، علوم سیاسی، معارف اسالمی
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  ICDLگانههفت هایمهارتدیگران، داشتن توانایی برقراری ارتباط مؤثر با  :مهارت  -2

ها و خصوصیات رفتاری گارش و مكاتبات اداری، وظایف، مسئولیت آیینن های آموزشی:دوره  -3

 منشی، سیستم دبیرخانه و بایگانی 

 : مسئول خدمات مالی عنوان شغل 

دار ام مافوق عهدهسازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مق هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف 

. باشندانجام اموری از قبیل کارپردازی، انبارداری، جمعداری نقدی و اموال، برحسب پست مورد تصدی می

 :نمونه وظایف ومسئولیتها

  کارپردازی -الف 
 استعالم بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق -

 .اع گرددهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجدریافت درخواست -

 های مربوط به ترخیص کاال و ارایه آن به اداره متبوعمجلستهیه و تنظیم صورت -

 نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی -

  انبارداری -ب  
 شده به انبار با نمونه اصلی آنها تطبیق کاالهای خریداری و تحویل -

برداری از کاالهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن نبار و صورترسیدگی موجودی ا  -

 کارپرداز جهت تجدید سفارش

ثبت کاالهای تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کاالها   -

 و همچنین امضای کلیه اسناد مربوط

امل مقررات مالی و انبارداری در انبارهای تحت سرپرستی و ارایه نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای ک  -

 های الزم به کارکنان تحت نظارتراهنمایی

 نقدی جمعداری –پ  

و تمبر از مراجع ذیربط و فروش آنها به متقاضیان و تحویل درآمد روزانه به بانک  دریافت اوراق بهادار -

 و یا حسابهای مخصوص و تنظیم اسناد مربوط

ارقام دریافتی و پرداختی در دفتر صندوق و بستن حسابها در موعد معین و تهیه سیاهه ریز عملكرد  تنظیم -

 روزانه و ماهانه

های رسید و تحویل آنها به مراجع ذیربط و گردان و سایر وجوه و صدور قبضدریافت وجوه تنخواه -

 ارایه چكهای وصولی به بانک

های الزم به کارکنان تحت سرپرستی ارت و ارایه راهنماییهای واحد تحت نظنظارت بر کلیه فعالیت  -

 و تقسیم کار بین آنها

 

 اموال جمعداری–ت 
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انجام اقدامات الزم به منظور نصب عالیم مخصوص و برچسبهای شمارهدار، بر روی هر یک از اموال  -

کل  و تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به اداره

 اموال دولتی طبق مقررات مربوط

صدور پروانه خروج برای اموال، تهیه صورت اموال زاید و اسقاط و ارسال آن به سازمان متبوع و   -

اداره کل اموال دولتی جهت کسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف، ممیزی و رسیدگی به 

 سیاهه اموال اسقاطی

نامه اموال دولتی و ثبت رفته، طبق آیینقه و یا از بیننگاهداری حساب کلیه اموال منقول، مسرو  -

 مشخصات آنها در دفاتر اموال

های الزم به کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم های واحد مربوط و ارایه راهنمایینظارت بر فعالیت  -

 کار بین آنها

 :شرایط احراز 

های تحصیلی رشناسی و یا همتراز در یكی از رشتهکاردانی یا کا گواهینامه تحصیالت و معلومات: -1

ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، ها، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامهمدیریت دولتی با تمام گرایش

وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، امور مالی و مالیاتی، امور مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره

ور بیمه، مدیریت صنعتی کاربردی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری ام دولتی، مدیریت امور دفتری،

 و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز

  ICDLهفت گانه هایمهارتداشتن  :مهارت  -2

های آموزشی کارپردازی، جمعداری اموال، قوانین و مقررات مالی و دوره های آموزشی:دوره -3

 محاسباتی

 

 حسابدار عنوان شغل : 

دار سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف 

 .باشندانجام امور مختلف حسابداری بر حسب پست مورد تصدی می

 :مسئولیتها نمونه وظایف و

قال آنها به دفاتر روزانه، معین، های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتثبت اقالم از روی برگه -

 و تعهدات و دفتر کل اعتبارات

های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوطه تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعالمیه بانكی، چک، برگه  -

 به منظور رفع اختالف

یت و اجرای ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعاالحسابها و علیپرداخترسیدگی به پیش  -

 قوانین و مقررات مالی

انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب  -

 ماهانه در موعد مقرر و امضای آنها
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 شده های تنظیمراهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحساب  -

 های الزم و بودجه تفصیلیهای محاسباتی، گزارشورات و فرمتهیه و تنظیم پیشنویس دست -

 رسیدگی و اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و پروندههای مشكل مالی و حسابداری   -

ای، جریان امور واحد و یا واحدهای تحت نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه  -

به منظور باالبردن سطح معلومات کارکنان واحد  های الزمسرپرستی، اتخاذ تدابیر و ارایه راهنمایی

 یا واحدهای تابعه در جهت بهبود امور جاری

 هاها و طرح تصویبنامهها، دستورالعملها، بخشنامههمكاری در تهیه نامه -

 شرکت در کمیسیونهای مربوطه  -

 ی آناظهارنظر در مورد نحوه اجرا مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و -

 : شرایط احراز 

کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز  : گواهینامهتحصیالت و معلومات -1

)مدیریت  ها، مدیریت گرایشهای تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشدر یكی از رشته

، هاسیستممدیریت دیریت منابع انسانی، ، مدیریت رفتاری، مگذاری بخش عمومیسیاست

-الملل(، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامهمدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین

، مدیریت وریبهرهریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و 

امور دولتی، امور مالی و مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری،  ، MBAآموزشی، مدیریت

مالیاتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسالمی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی 

اقتصاد، اقتصاد و معارف اسالمی، مدیریت صنعتی کاربردی،  -ی اقتصادی، علوم اسالمیهاسیستم

و امور مالی یا گواهینامه مدیریت امور بانكی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری 

 دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز

   ICDLهفت گانه هایمهارتتسلط به اصول حسابداری، داشتن  :مهارت  -2

ها(، قوانین و ها و تملک داراییههزین حسابداری دولتی )اعتبارات های آموزشی:دوره -3

 ، نرمافزار کاربردی در حسابداری مقررات مالی و محاسباتی عمومی

 

 : حسابرس عنوان شغل

سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق  هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف 

های رسیدگی به حسابهای مؤسسات وابسته دار انجام کارهای تخصصی حسابرسی در یكی از زمینهعهده

بوط به دفاتر تجارتی، ترازنامه و سود و زیان مؤسسات خصوصی و یا مؤدیان به دولت، حسابهای مر

باشند یا ممكن است سرپرستی فعالیتهای مربوط به حسابرسی مالیاتی بر حسب پست مورد تصدی می

 .های فوق را به عهده داشته باشنددر زمینه
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 :هامسئولیت نمونه وظایف و

های انجام شده، پیش های وصولی و وجوه دریافتی، هزینههای: درآمدحسابرسی در یكی از زمینه -

سابداری بین مؤسسات حها مطابق مقررات مربوط و اختالفات مالی و الحسابها و علیپرداخت

 دولتی یهاشرکتو 

اقدامات الزم درخصوص تفریغ بودجه و مقایسه آن با بودجه مصوب، محاسبه تراز عملیات نهایی  -

یل صورتهای مالی، رسیدگی به بودجه پیشنهادی، توجیه ارقام مندرج در سال مالی، تجزیه و تحل

 نویسیبودجه مؤسسات مالی و مقایسه آن با عملكرد و بودجه مصوب سال قبل و اصول بودجه

های مورد قبول و تنظیم گزارش نتیجه بررسی رسیدگی به عملیات حسابرسی براساس رویه -

زیان حقیقی مؤسسه با ذکر دالیل کافی جهت ارایه به  عملیات به منظور تعیین و تشخیص سود و

 :باشدهای زیر میمقام مافوق این فعالیتها شامل وظایفی مطابق با نمونه

  کاال فروش و خرید به مربوط مدارک و صورتحسابها به رسیدگی و مطالعه –الف 

 محاسبه دقیق میزان استهالک -ب 

 منظور به گردیده انجام مالیات تشخیص مأمورین وسیله به قبالً که اموری به رسیدگی –پ  

اطمینان از نحوه رسیدگی و تعیین مالیات مأمورین مذکور و کشف تخلفات در صورت  حصول

 وجود

های مؤدیان مالیاتی که مبادرت به تنظیم شكواییه رسیدگی به اسناد و مدارک و پرونده -ت 

 .انددرخصوص عدم مقررات مالی نموده

 منظور به مالیات اخذ مراجع و مراکز به سرکشی جهت به الزم هایموریتمأ انجام –ث 

های الزم به ممیزین مالیاتی و همچنین تعلیم اصول انجام شده و ارایه راهنمایی امور به رسیدگی

 و روش حسابرسی مالیاتی به مأمورین تشخیص مالیات در مرکز و شهرستانها

  حقیقی سود تعیین منظور به کاال شده تمام قیمت به رسیدگی –ج  

 تنظیم برنامه حسابرسی و تقسیم کار بین حسابرسان و نظارت بر کار آنها -

تعیین موارد قصور و یا تخلف مأمورین تشخیص و یا وصول مالیات و اعالم تخلفات به دادستان   -

 انتظامی مالیاتی یا مقام وزارت

ترل و ایجاد هماهنگی در انجام وظایف مراقبت و نظارت بر حسن جریان امور ادارات تابعه و کن  -

 آنها

 :شرایط احراز 

کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یكی از  گواهینامه تحصیالت و معلومات: -1

ها، مدیریت گرایش)مدیریت سیاستگذاری بخش های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشرشته

، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی هاسیستم، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت عمومی

ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، الملل(، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامهبین

، ، مدیریت آموزشی، مدیریت مالیهاسیستم، مدیریت وریبهرهمدیریت بیمه، مدیریت سیستم و 
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مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسالمی، توسعه اقتصادی و برنامه  ، MBAمدیریت

اقتصاد، اقتصاد و معارف اسالمی ، مدیریت  -ریزی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، علوم اسالمی

 امور بانكی، حسابداری، حسابرسی

  ICDL هفت گانه هایمهارتداشتن تسلط به اصول حسابداری،  :مهارت  -2

  حسابداری دولتی، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی عمومی های آموزشی:دوره -3

 

  : مسئول دفتر عنوان شغل
دار انجام سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف

 .باشندای مربوطه میوظایف و مسئولیته

 :مسئولیتها نمونه وظایف و
 :ارتباطات

 تنظیم فهرست متقاضیان مالقات با سرپرست مربوط و تعیین ساعات مالقات برای آنها  -

شود و مطلع ی که در دفتر سرپرست مربوطه تشكیل میهایکمیسیونتنظیم اوقات جلسات و  -
 ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه

آوردن امكانات انجام  ویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهمپاسخگ  -
کنندگان که انجام تقاضای آنان بدون مالقات با مقام ذیربط درخواستهای متقاضیان و مراجعه

 .امكانپذیر است

 :هاپیگیری
 پیگیری امور ارجاعی از سوی سرپرست و ارایه گزارش الزم به ایشان -

 زم در زمینه فعالیتهای حوزه مربوط و ارایه آن به سرپرستتهیه گزارش ال -

 های واصله و ارایه آن برای مطالعه سرپرست مربوط نمودن گزارش خالصه  -

ها و جلسات و سمینارها برای اطالع و مطالعه های مربوط به کمیسیونآماده کردن سوابق و پرونده -
 قبلی سرپرست

ه اشخاص و مؤسسات ذیربط و واحدهای تابعه برحسب ابالغ دستورات صادره سرپرست مربوط ب  -
 مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنهاخط

 :و جاری امور عمومی 
ها و سایر ها، گزارشها، اوراق، نامهانجام اقدامات الزم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده -

 وصهای مخصاسناد و مدارک واحد مربوط در محل

ها و سایر مكاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خالصه مشخصات ها، پروندهدریافت نامه -

 و جریان آنها در رایانه یا دفاتر مربوط

ها و سایر مكاتبات بین افراد واحد مربوط از طریق عین مكاتبات ها، گزارشتفكیک و توزیع نامه   -

 یا به صورت مجازی و مكاتبات بدون کاغذ

  ...های الكترونیكی، دورنگار وافزارهای پردازش متن، دریافت و ارسال نامهفاده از نرماست   -

 های مورد نیاز سرپرست حسب موردتهیه گزارش -
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 :شرایط احراز 

های کارشناسی یا کارشناسی ارشد و یا همتراز در یكی از رشته : گواهینامهتحصیالت و معلومات -1

ها، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی دولتی با تمام گرایشتحصیلی مدیریت 

، مدیریت آموزشی، مدیریت وریبهرهآموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و 

 -ها، پژوهش علوم اجتماعی، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایش MBAمالی، مدیریت

های )برنامه ریزی آموزشی، ی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، علوم تربیتی گرایشجامعه شناس

آموزش و بهسازی منابع انسانی(، روانشناسی شخصیت، روانشناسی صنعتی و سازمانی، علوم شناختی، 

ریت)مالی(، ، الهیات و معارف اسالمی، معارف اسالمی و مدیروانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی

 حقوق، حقوق عمومی، حقوق خصوصی

افزارهای افزارهای تایپ و مكاتبات و نرم،آشنایی با نرم ICDLهفتگانه هایمهارتداشتن  :مهارت  -2

 اداری

نگارش و مكاتبات اداری، وظایف و مسئولیتها و خصوصیات رفتاری  آیین های آموزشی:دوره  -3

 ه و بایگانی مسئول دفتر، سیستم دبیرخان

 

  نویس : ماشین عنوان شغل
دار سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف

 .باشندنویسی مطالب اداری از سطح عادی و ساده تا سطح فنی و دقیق میانجام امور ماشین

 :مسئولیتها نمونه وظایف و

های ها و مقاالت از روی پیشنویسها، گزارشهای اداری، بخشنامهیادداشت ها،کردن نامه ماشین -

 خطی

 نویسی شده با نسخه اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوممقابله مطالب ماشین  -

               العاده کارانهمیزان استاندارد مقرر در ضوابط مربوط به فوق نویسی بهانجام امور ماشین -

 نویسانماشین

 نویسی متون فارسی و التینلط به ماشینتس  -

 نویسینظر اصول فنی ماشیننویسان طبقات مادون از نقطهراهنمایی ماشین  -

 : شرایط احراز 

دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز ترجیحاً  گواهینامه تحصیالت و معلومات: -1

           ، مدیریت صنعتی، مدیریت وهایریت دولتی با تمام گرایشهای تحصیلی مددر یكی از رشته

، مدیریت هاسیستم، مدیریت وریبهرهریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و برنامه

اقتصاد، اقتصاد و معارف اسالمی،  -آموزشی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسالمی، علوم اسالمی

ها، مدیریت مالی، حسابداری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایش ریزی آموزشی،برنامه

 حسابداری و امور مالی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری
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قانون مدیریت خدمات کشوری فعالیت  71نویسانی که در حوزه مقامات موضوع ماده ماشین تجربه: -2

یننویسی و دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس سال سابقه کار ماش 2نمایند باید دارای حداقل می

 .باشند

  ICDL هفتگانه هایمهارت: داشتن مهارت -3

 نگارش و مكاتبات اداری، سیستم دبیرخانه آیین :های آموزشیدوره -4

 

 متصدی امور دفتری عنوان شغل : 

نظارت مقام مافوق انجام کارهایی  سازمانی است که متصدیان آنها تحت هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف 

گذاری، بایگانی و نگهداری مكاتبات واصله به واحد مربوطه را بر های واصله، کارتابلثبت و صدور نامه :از قبیل

 .عهده دارند

 :مسئولیتها نمونه وظایف و

 های وارده و صادره در رایانه یا دفاتر مربوطهثبت خالصه مشخصات و جریان نامه -

به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امكانات انجام  پاسخگویی  -

 های متقاضیاندرخواست

 ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنهاتفكیک و توزیع نامه  -

 تهیه گزارش مورد نیاز برای مقام مافوق  -

 تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان و تدارک و توزیع آنها  -

 یم دفتر آمار کارکنانتنظ   -

 ها و گزارش مربوطههمكاری با مسئول دفتر در زمینه آماده کردن سوابق و پرونده  -

 

 : شرایط احراز 

دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز  گواهینامه تحصیالت و معلومات: -1

ها، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه مام گرایشهای مدیریت دولتی با تترجیحاً در یكی از رشته

، مدیریت وریبهرهریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و ریزی آموزشی، برنامه

اقتصاد،  -، مدیریت آموزشی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسالمی، علوم اسالمیهاسیستم

تماعی با تمامی گرایش ها، مدیریت مالی، مطالعات اجتماعی، علوم اج ،اقتصاد و معارف اسالمی

 حسابداری، حسابداری و امور مالی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری

قانون مدیریت خدمات  71متصدیان امور دفتری که در حوزه مقامات موضوع ماده  تجربه:  -2

قل مدرک سال سابقه کار امور دفتری و دارای حدا 2نمایند باید دارای حداقل کشوری فعالیت می

 .تحصیلی لیسانس باشند

 ICDL هفتگانه هایمهارتداشتن  :مهارت -3

 سیستم دبیرخانه و بایگان های آموزشی:دوره  -4
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 رسته آموزشی و فرهنگی مشاغل عمومی

 کارشناس امور فرهنگی عنوان شغل:

ن آنها انجام امور مربوط به برقراری و توسعه روابط ی است که متصدیاهایپستاین شغل در برگیرنده  :تعریف 

های های مختلف فرهنگ و تمدن ایران به کشورهای مختلف، بررسی برنامهفرهنگی، هنری و شناساندن جنبه

و مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی کشور جهت  هاسازمانهای مختلف علوم، برقراری ارتباط با یونسكو در زمینه

 .باشندهای فوق را عهده دار میم یا طرح ریزی، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیتکسب اطالعات الز

 :هانمونه وظایف و مسئولیت

ها، ها، کنگرهی مختلف دولتی و ملی که به نحوی در برگزاری مراسم بزرگداشتهادستگاهتماس با   -

 .ها دخالت و شرکت دارندیادبودها و جشنواره

ها و آمارهای مربوط به آموزش و پرورش، فرهنگ، علوم، فلسفه و ارتباطات و تهیه و تنظیم پرسشنامه  -

 های فوقدر زمینه ربطذیی هاسازماننیز جمع آوری و کسب نظر از 

 های موجود جهت توسعه روابط فرهنگی با کشورهای مختلفبررسی زمینه  -

 مربوط به ادبیات و فرهنگ ایران ها و متونایجاد و توسعه کتابخانه در کشورهای هدف با محتوای کتاب  -

انجام مطالعات الزم جهت کسب اطالع در زمینه مسایل گوناگون فرهنگی و انجام بعضی تحقیقات   -

ها و مقاالت در زمینه مباحث فرهنگی نظیر تهیه مونوگرافی مناطق نظارت بر فرهنگی و تهیه گزارش

رزمینی به منظور گردآوری مواد و مطالب های مستند مردم شناسی، شرکت در کاوش های زیتهیه فیلم

 و شواهد و مدارک مربوط به مردم شناسی

 های مربوط به مردم شناسی و هنرهای محلی و غیرهها و موزهپیشنهاد تأسیس و اداره نمایشگاه  -

هایی که به نحوی در انجام و معرفی و بزرگداشت فرهنگ اقدام در زمینه تشویق و تقدیر از شخصیت  -

 .اندایران کوشیدهو تمدن 

 تماس با مؤسسات فرهنگی، محققان و متخصصان به منظور برقراری مبادالت فرهنگی و هنری  -

               ی کار آنان با منظور هماهنگ ی آموزشی، فرهنگی و علمی کشور بههاسازمانایجاد ارتباط با   -

 یونسكوهای های یونسكو و تأمین احتیاجات آنان از محل برنامهبرنامه

 های تحقیقاتی تحت سرپرستیهای گروههماهنگ کردن فعالیت  -

 های مختلف رادیویی و تلویزیونیتشكیل جلسات سخنرانی و سمینارها و نمایشگاه ها و برنامه -

 انجام سایر امور مربوط -

 : شرایط احراز 

های یا همتراز در یكی از رشته لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و گواهینامه :تحصیالت و معلومات -1

زبانهای باستانی ایران، فرهنگ  تحصیلی مدیریت امور فرهنگی، برنامه ریزی امور فرهنگی، فرهنگ و

معارف اسالمی، فرهنگ و ارتباطات،  ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، فرهنگ و و ارتباطات، زبان و

لوم اجتماعی، پژوهشگری علوم اجتماعی، خدمات علوم اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، برنامه ریزی ع
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، تحقیق در ارتباطات اجتماعی، عمومیروابطاجتماعی، جامعه شناسی، مردم شناسی، جمعیت شناسی، 

حدیث، معارف اسالمی  الهیات و معارف اسالمی، معارف اسالمی، فرهنگ و معارف اسالمی، علوم و

روابط  المللی، علوم سیاسی وبین ، زبان خارجینیآنی و حدیث، علوم قرآو تبلیغ علوم اسالمی، علوم قر

 (.14/6/1390 مورخ  13736/200شماره ن )موضوع بخشنامه آحفظ قر( 3تا )( 1ل، درجات )الملبین

 

   :مهارت -2

 تسلط به رایانه و یكی از زبانهای خارجی )ترجیحاً انگلیسی، فرانسه، عربی( -

 ر با نرمافزارهای رایج در زمینه تخصص مربوطهتوانایی کا -

 توانایی برقراری ارتباط مؤثر  -

 :های آموزشیدوره -۳

 آشنایی با قانون مطبوعات  -

 های دینیآشنایی با امور اقلیت  -

 کتاب و کتابخوانی  -

 مربی امور هنری عنوان شغل:

کلی عهده دار تدریس در ی است که متصدیان آنها تحت نظارت هایپستاین شغل در برگیرنده  :تعریف 

های الزم در زمینه مواد های مختلف هنری در یكی از مراکز آموزش هنری و انجام تحقیقات و بررسیرشته

 . باشنددار میهای فوق را عهدهمورد تدریس بوده یا طرح ریزی، هماهنگی و سرپرستی فعالیت

 :هانمونه وظایف و مسئولیت

 ق برنامه مصوب ساالنه ابالغ شده اشتغال به تدریس موظف هفتگی طب -

های الزم و بازدید تكالیف و تمرینات هنرجویان و اقدام در جهت رفع اشكاالت تعیین تكالیف و تمرین -

 و اشتباهات 

 –های شورا حضور یافتن در شوراهای فنی و هنرستان و تشریک مساعی در فعالیت -

و تحصیل هنرجویان ضعیف به رییس  تنظیم و ارسال گزارشات الزم در مورد چگونگی فعالیت  -

 هنرستان در فواصل تعیین شده 

 گزارش وضع تحصیلی و اخالقی و انضباطی هنرجویان به مسئوالن مربوط و انجام حضور و غیاب -

 ثبت خالصه درس روزانه در دفتر کالس و امضای دفتر کالس و دفتر حضور و غیاب  -

 نامه های امتحانی طبق برنامه و آییناجرای برنامه  -

 ها و تقسیم ساعات کار دبیرانهای امتحانی و برنامه هفتگی کالسنظارت بر تنظیم برنامه  -

 تقسیم وظایف بین هنرآموزان و سایر کارکنان هنرستان   -

 های درسی از لحاظ تدریس عملی و نظریهماهنگ کردن برنامه -

 راهنمایی آنان حضور در کالس و کارگاه و نظارت بر طرز تدریس هنرآموزان به منظور  -

 مراقبت بهداشت محیط و معرفی کارکنان و هنرجویان به مراکز بهداشتی در صورت لزوم  -

 دایر نگهداشتن دفتر هنرستان در تعطیالت تابستان طبق دستور اداره کل پژوهش و آموزش هنری  -



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■928

 

 
 

 :شرایط احراز 

 :تحصیالت و معلومات -1

های تحصیلی لیسانس، دکترای تخصصی و یا همتراز در یكی از رشتهفوق دیپلم، لیسانس،فوق گواهینامه -

 حسب موضوع مورد تدریس 4- 1هنری مربوط و دارندگان درجات هنری 

 :مهارت  -2

 توانایی تهیه طرح درسی  -

 توانایی تدریس هنر -  -

  :های آموزشیدوره -3

 تاریخ هنر-

 ی نوین تدریس امور هنریهاروش - 

 نین و مقررات مرتبط با امور هنریقوا - 

 

  عنوان شغل: کارشناس سمعی و بصری 
ی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به جمع آوری، تنظیم، تجزیه هایپستاین شغل در برگیرنده  :تعریف

های تهای امور سمعی و بصری یا هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیو تحلیل اطالعات جمع آوری شده در زمینه

 .باشنددار میفوق را عهده

 :هانمونه وظایف و مسئولیت

          ها و جمع آوری، تجزیه و تحلیل، مطالعه و بررسی اطالعات و آمار موردنیاز جهت تهیه طرح -

 های آموزش سمعی و بصریفعالیت

-پیشرفت و بصری به منظور آگاهی ازشرکت در سمینارهای داخلی و خارجی و نمایشگاه های سمعی   -

 های تازه سمعی و بصریهای وسایل سمعی و بصری و پدیده

 های آموزشی در زمینه شناخت وسایل سمعی و بصری و کاربرد آنهاتهیه و تنظیم برنامه  -

 بررسی و تحقیق درباره وسایل جدید سمعی و بصری به منظور تطابق آنها با نیازهای فرهنگی ایران  -

عنوان ابزار کار معلمین یا راهنمایان فرهنگی یا متصدیان نمایش فیلم  اظهارنظر درباره مواردی که به  -

 .گیردمورد استفاده قرار می

های های آنان در زمینهبرقراری ارتباط با واحدهای مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور آگاهی از نیازمندی  -

 سمعی و بصری

 ربطذیو سایر مسؤوالن های آموزشی و توجیهی جهت راهنمایان فرهنگی برگزاری دوره  -

 : شرایط احراز 

  :تحصیالت و معلومات -1

های تحصیلی تكنولوژی لیسانس، دکترا و یا همتراز در یكی از رشته لیسانس، فوق گواهینامه -

 آموزشی و برق )الكترونیک(، فیزیک، صدا و تصویر، سینما و تلویزیون 
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 ویری، تصویرسازی، تصویر متحرک )انیمیشن(های: ارتباط تصارتباط تصویری گرایش -

 تولید سیما -

 تلویزیون و هنرهای دیجیتال  -

 

 

 : مهارت -2

 تسلط به یكی از زبانهای خارجی )ترجیحاً انگلیسی( -

 توانایی کاربست تكنولوژی روز در زمینه وسایل سمعی و بصری )حسب تخصص مربوط( -

  :های آموزشیدوره -3

 مقررات فنی سمعی و بصری آشنایی با قوانین و -

 های نوین امور سمعی و بصریآشنایی با فناوری -

 

 عنوان شغل: کارشناس امور هنری  

های ی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به تهیه و تنظیم برنامههایپستاین شغل در برگیرنده  :تعریف

گوناگون جهت  هاطرحای، تهیه های صحنهرنامههنری در زمینه تئاتر، موسیقی، نمایش، سرودخوانی جهت اجرای ب

دار های فوق را عهدهها، نظارت بر نمایش فیلم، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیتتأسیسات، ابنیه و نمایشگاه

 . باشندمی

 :هانمونه وظایف و مسئولیت

های سیقی، نمایشگاههای تئاتر، موهای الزم در زمینه اشاعه و پیشرفت و تكامل فعالیتانجام فعالیت -

 عكس و هنرهای ظریفه

 های هنری از قبیل لباس، تزیینات و غیره نظارت بر تهیه و تنظیم هر نوع وسیله جهت فعالیت  -

های الزم جهت ترتیب تزیین های داخلی و خارجی و انجام فعالیتاجرایی جهت نمایشگاه هاطرحتهیه  -

 آنها 

 های فرهنگیهای عروسكی و برنامههای تئاتر، نمایشگاهتهیه و تنظیم و نظارت بر اجرای برنامه -

 ها و غیرهتهیه طرح اولیه و طرح اجرایی دکوراسیون داخلی تأسیسات، ابنیه نمایشگاه  -

 تهیه شده دکوراسیون صحنه هاطرحهای الزم بر اجرای انجام نظارت  -

 ش کار واحدهای هنریهای هنری و تهیه و تنظیم گزارکار گروه ارزشیابی -

 های هنریهای جدید پیرامون اداره کارگاهبررسی و پیشنهاد خط مشی  -

 های وضع شده در مورد فیلم و فیلمنامههای الزم به قصد حصول اطالعات از خط مشیانجام بررسی  -

 اسیهای عكس و سرپرستی هیأت داوران مسابقات عكتهیه برنامه کار سالیانه، طرح برگزاری نمایشگاه -

 صدور پروانه نمایش فیلم   -

  



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■930

 

 
 

 :شرایط احراز

  :تحصیالت و معلومات -1

های تحصیلی هنری و لیسانس، دکترا و یا همتراز در یكی از رشته لیسانس، فوق گواهینامه -

 حسب تخصص موردنیاز( 3تا )( 1دارندگان درجات هنری )

 : مهارت -2

 –ای رایج در زمینه هنری حسب تخصص مربوط افزارهتوان کاربست نرم -

 توانایی ارزیابی تولیدات هنری  -

   :های آموزشیدوره -3

 آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با امور هنری -

 

  عنوان شغل: کاردان امور هنری
های مهی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به تهیه و تنظیم برناهایپستاین شغل در برگیرنده  :تعریف

گوناگون جهت  هاطرحای، تهیه های صحنهجشنواره های تئاتر و موسیقی و فیلم و طرح جهت اجرای برنامه

 . ها را به عهده دارندتأسیسات ابنیه و نمایشگاه

 

  :هانمونه وظایف و مسئولیت
 تهیه شده دکوراسیون هاطرحهمكاری در اجرای  -

 و تنظیم گزارش کار واحدهای هنریها های هنری شهرستانبازدید از کارگروه -

 های تئاتر، موسیقی و هنرهای ظریفههای الزم در زمینه اشاعه و پیشرفت و تكامل فعالیتانجام فعالیت  -

 تنظیم آمارها و نمودارهای تهیه شده از سناریو، فیلم و پروانه نمایش و غیره  -

 ای مختلفهای الزم جهت پیشبرد هنرهو خط مشی هاروشهمكاری در تعیین   -

های های عروسكی و سایر برنامههای تئاترها، سینماها و نمایشگاههمكاری در امر نظارت بر اجرای برنامه  -

 فرهنگی

 :شرایط احراز 

های تحصیلی دیپلم، لیسانس و یا همتراز در یكی از رشته فوق گواهینامه :تحصیالت و معلومات -1

 هنری حسب تخصص موردنیاز (4و )(  3هنری و دارندگان درجات )

 :مهارت  -2

  هفتگانه رایانه هایمهارتآشنایی با   -

 کاربرد وسایل و تجهیزات نوین هنری در زمینه تخصص مربوطه -

  :های آموزشیدوره -3

 آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با امور هنری -
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 عنوان شغل: کاردان امور فرهنگی 

ی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به برقراری و توسعه روابط هایپستدر برگیرنده  این شغل :تعریف 

های های مختلف فرهنگ و تمدن ایران به کشورهای مختلف، بررسی برنامهفرهنگی، هنری و شناساندن جنبه

ی و آموزشی کشور جهت و مراکز علمی، فرهنگ هاسازمانهای مختلف علوم، برقراری ارتباط با یونسكو در زمینه

 .کسب اطالعات الزم را برعهده دارند
 

 :هانمونه وظایف و مسئولیت

همكاری در انجام مطالعات جهت کسب اطالع در زمینه مسایل گوناگون فرهنگی و انجام بعضی  -

 ها و مقاالتی در زمینه مباحثات فرهنگیتحقیقات فرهنگی و تهیه گزارش

 ربطذیی هاسازمانمربوط به فرهنگ و نیز جمع آوری و کسب نظر از  تهیه و تنظیم پرسشنامه و آمار  -

 های فوقدر زمینه

 تماس با موسسات فرهنگی، محققان و متخصصان به منظور برقراری مبادالت فرهنگی و هنری  -

 انجام امور مربوط به توسعه روابط فرهنگی با کشورهای مختلف  -

هایی که به نحوی در انجام و معرفی و بزرگداشت صیتانجام امور مربوط به تشویق و تقدیر از شخ  -

 .اندفرهنگ و تمدن ایرانی کوشیده

 ها،ها،کنگرهی مختلف دولتی و ملی که به نحوی در برگزاری مراسم بزرگداشتهادستگاهتماس با   -

 .ها دخالت و شرکت دارندیادبودها و جشنواره

 : شرایط احراز 

 : تحصیالت و معلومات -1

       ، های تحصیلی مدیریت امور فرهنگیفوق دیپلم، لیسانس و یا همتراز در یكی از رشته گواهینامه -

، ، زبان وادبیات فارسیزبانهای باستانی ایران، فرهنگ و ارتباطات ریزی امور فرهنگی، فرهنگ وبرنامه

م اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، معارف اسالمی، فرهنگ و ارتباطات، علو زبان و ادبیات عرب، فرهنگ و

، مردم ، جامعه شناسیگری علوم اجتماعی، خدمات اجتماعیبرنامه ریزی علوم اجتماعی، پژوهش

، معارف اجتماعی، الهیات و معارف اسالمی، تحقیق در ارتباطات عمومیروابطشناسی، جمعیت شناسی، 

، معارف اسالمی و تبلیغ علوم اسالمی، علوم قرانی و حدیث اسالمی، فرهنگ و معارف اسالمی، علوم و

حفظ ( 4و )( 3ل، درجات )الملروابط بین المللی، علوم سیاسی وخارجی بین نی، زبانآحدیث، علوم قر

 (.14/06/1390مورخ  200/13736ن ) موضوع بخشنامه شماره آقر

 :مهارت -2

  انگلیسی، عربی و یا فرانسه(های خارجی )ترجیحاًآشنایی با یكی از زبان  -

 توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران  -

 :های آموزشیدوره -3

 آشنایی با امور و مذاهب اسالمی اقلیتهای دینی -

 کتاب و کتابخوانی  -



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■932

 

 
 

  عنوان شغل: کارشناس امور آموزشی 
ریزی آموزشی، برنامهی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به هایپستاین شغل در برگیرنده  :تعریف

های مختلف، انجام امور آموزشی های آموزش ضمن خدمت و انتشار مواد درسی دورهبرنامه تحقیق و ارزشیابی

سوادآموزی، آموزش  هاطرح        ن خدمت، ارزشیابی و نظارت بر و امتحانی واحدهای اجرایی آموزش ضم

و آموزش مقاطع مختلف تحصیلی )اعم از ابتدایی، راهنمایی تحصیلی، کودکان استثنایی، آموزش عشایری 

های درسی و امتحانی، طرح های دانشگاهی(، تهیه و تدوین آیین نامهمتوسطه، تربیت معلم، سطوح مختلف دوره

های آموزشی، اجرا و ریزی، هماهنگی و پیگیری قوانین و مقررات و سایر مصوبات مربوط به اجرای برنامه

 .باشنددار میهای فوق را عهدهرستی فعالیتسرپ

 :هانمونه وظایف و مسئولیت

 جمع آوری و تنظیم اطالعات الزم در زمینه امور آموزشی -

 های آموزشیها و برنامهتهیه و تنظیم طرح -

 های آموزشیو نظارت بر اجرای فعالیت ریزی، ارزشیابیبرنامه  -

  ه آموزش ضمن خدمت با توجه به نتایج ارزشیابیبرنامه ریزی برای توسع  -

 های آموزشیفعالیت های ارزشیابیتهیه و تنظیم و اجرای تست -

الزم، جهت تأسیس و توسعه  هاطرحهای واحدهای آموزشی و نظارت بر تهیه و تنظیم اساسنامه  -

 واحدهای آموزشی

های کارآموزی و سمینارهای های الزم جهت برگزاری کالسو دستورالعمل هاتهیه و تنظیم برنامه  -

 آموزشی

 های آموزشی طی دورهاجرای برنامه  -

های ی مناسب جهت بهبود برنامههاروشهای مراکز آموزشی به منظور تعیین مستمر فعالیت ارزشیابی  -

 های موجودآموزشی و رفع نارسایی

و معیارهای  هاروشی اجرای مصوبات آموزشی در موسسات مربوط و تعیین هاروشهماهنگ کردن   -

 ارزشیابی

 ...آموزان استثنایی، عشایری، سوادآموزی وریزی توسعه آموزش دانشامور مربوط به برنامه نظارت بر -

آموزان لمان، دانشان راهنمای تحصیلی، معهای معلمان، مشاورنظارت بر تشكیل و اداره انجمن  -

 استثنایی و مربیان

             های مربوط به برنامه ریزی آموزشی از لحاظ نیروی انسانی و مادی براساس بررسی کلیه فعالیت  -

 های اجرا شده برنامه

 های مختلف آموزشیشرکت در جلسات و کمیسیون -

ساختمان، لوازم آزمایشگاهی و برآورد کلی اعتبار موردنیاز واحدهای آموزشی از لحاظ پرسنلی،   -

 کارگاهی

 انجام سایر امور مربوط -



 933 ■ وزشی های آمنامهها و آئینبخشنامه سایر

 

 

  :شرایط احراز 
 :تحصیالت و معلومات -1

های تحصیلی لیسانس، دکترای تخصصی و یا همتراز در یكی از رشته لیسانس، فوق گواهینامه -

كنولوژی آموزشی، ریزی آموزشی، تریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، برنامهمدیریت و برنامه

عالی، مدیریت  ریزی درسی، علوم تربیتی، مدیریت آموزشتحقیقات آموزشی، برنامه

)منابعانسانی(، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، آموزش بزرگساالن، تعلیم و تربیت 

                      فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، سنجش و اسالمی، 

 گیری، روانشناسی تربیتی و آمار و سنجش آموزشاندازه

 :مهارت -2

 آموزشی توانایی نیازسنجی -

 توانایی طراحی آموزشی -

 آموزشی توانایی ارزشیابی  -

 :های آموزشیدوره -۳

 آموزشی ارزشیابی -

 ریزی آموزشی برنامه -

 توانمندسازی کارکنان -

 آموزشی نیازسنجی -

 عنوان شغل: کاردان امور آموزشی 

ریزی آموزشی، انجام امور مربوط به برنامه ی است که متصدیان آنهاهایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف 

های آموزشی، انجام های آموزش ضمن خدمت و جمع آوری اطالعات و بررسی در مورد برنامهبرنامه ارزشیابی

سوادآموزی، آموزش کودکان  هاطرحهای الزم در امور مربوط به ارزشیابی و نظارت بر امور اجرایی و همكاری

تربیت  ایی، آموزش عشایری و آموزش مقاطع مختلف تحصیلی )اعم از ابتدایی، راهنمایی تحصیلی، متوسطه،استثن

 .های دانشگاهی( را بر عهده دارندمعلم، سطوح مختلف دوره

 :هانمونه وظایف و مسئولیت

 جمع آوری اطالعات الزم در زمینه امور آموزشی -

 شریات آموزشیهای الزم در امر نشر و چاپ نانجام همكاری -

های آموزشی پس از پایان در دوره کنندگانشرکتهای انجام اقدامات الزم جهت صدور گواهی نامه -

 دوره

آموزان عشایری و جمع آوری اطالعات در زمینه تعلیم و تربیت کودکان استثنایی یا دانش  -

 سوادآموزان
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شی و طرح های الزم جهت تاسیس همكاری با ناظرین در تهیه و تنظیم اساسنامه های واحدهای آموز  -

 و توسعه واحدهای آموزشی

 های مربوط به اجرای مقررات آموزشی مختلفها و دستورالعملتهیه و تنظیم بخشنامه -

های آموزشی و و فعالیت های ارزشیابیانجام امور مقدماتی مربوط به تهیه و تنظیم و اجرای تست  -

 استخراج نتایج آنها

 م امتحانات ورودی واحد آموزشی ضمن خدمت مربوطانجا -

های مختلف شغلی های آموزشی مدیریت در رشتههای آموزشی ضمن خدمت و برنامهاجرای برنامه  -

 های تعیین شدهنیازمندی براساس

 انجام سایر امور مربوط  -

 : شرایط احراز 

  :تحصیالت و معلومات -1

های تحصیلی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، یسانس و یا همتراز در یكی از رشتهفوق دیپلم، ل گواهینامه

مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، تكنولوژی آموزشی، تحقیقات آموزشی، برنامه ریزی درسی، علوم 

 تربیتی، راهنمای آموزشی، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی و آموزش و پرورش ابتدایی

  :مهارت  -2

 آموزشی توانایی نیازسنجی -

 توانایی طراحی آموزشی  -

 آموزشی توانایی ارزشیابی  -

  :های آموزشیدوره  -3

  آموزشی ارزشیابی -

 برنامه ریزی آموزشی -

 توانمندسازی کارکنان -

 آموزشی نیازسنجی -

 عنوان شغل: کتابدار 

ها، ی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به: تنظیم کتب در قفسههایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف

انه، تعیین کتب الزم برای تكمیل یک طبقه کتاب یا یک کتابخانه، ایجاد و های کتابختدوین و ماشین کردن فیش

 .باشندهای فوق را عهده دار میها و یا طرح ریزی، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیتتوسعه و تكمیل کتابخانه

 : هانمونه وظایف و مسئولیت 

 یاز عین در زمینه کتابهای مورد نجراهنمایی و ارایه خدمات به مرا  -

 ایمرتبط با خدمات ویژه کتابخانه هاطرحتهیه و تدوین  -



 935 ■ وزشی های آمنامهها و آئینبخشنامه سایر

 

 

 ایحفاظت و نگهداری منابع کتابخانه هاطرحاجرای   -

 ضوابط براساسای نظارت بر امر گردش و امانت کتاب و منابع کتابخانه  -

 ریزی و اجرای طرح عادت به مطالعه و تشویق به کتابخوانی در سطح ملیهمكاری در برنامه  -

 استانداردهای موجود براساسافت و حفظ و نگهداری منابع خطی دری  -

 های خطیهمكاری در طراحی و انتشار فهرست نمایه و کتاب شناسی نسخه  -

 برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر فهرست نویسی منابع کتابی و غیر کتابی کتابخانه ملی  -

کتابشناسی ملی، فهرستگان ملی، های مختلف اطالعاتی اعم از هماهنگی و نظارت بر ایجاد بانک  -

 ... های موضوعی، مستند مولفان، مستند ناشران وسرعنوان

 اینظارت و هماهنگی و اجرای برنامه گسترش منابع کتابخانه  -

ها و ناشران و ورود اطالعات و تكمیل های موضوعی، مولفان و مشاهیر، تنالگانمستندسازی سرعنوان  -

 ستنداتهای مستندسازی بانک مپیشینه

های سازی مقاالت نشریات ادواری موجود در کتابخانه ملی و ورود اطالعات و تكمیل پیشینهنمایه  -

 المللیاصول و قواعد ملی و بین براساسنمایه سازی در بانک اطالعاتی نمایه کتابخانه ملی 

بخانه ها و همكاری و ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای علمی مربوط به سازماندهی به سایر کتا  -

 مراکز اطالع رسانی و کتابداران

المللی المللی پیایندها( و شابكا )شماره استاندارد بینارایه خدمات شاپا )شماره استاندارد بین -

 المللی مرتبطهای بینها( به متقاضیان کشور و هماهنگی با پایگاهکتابخانه

 انجام سایر امور مربوط  -

  :شرایط احراز 
  :اتتحصیالت و معلوم -1

های تحصیلی کتابداری، علوم فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در رشته گواهینامه

 کتابداری و اطالع رسانی و برنامه ریزی کتابداری و ادبیات فارسی )صرفاً در مقطع لیسانس(

 : مهارت  -2

قیت و ابتكار، فن بیان، توانایی برقراری ارتباط با دیگران، قدرت تشخیص تسلط به زبان انگلیسی و رایانه، خال

 باال

 :های آموزشیدوره -۳

 فهرست نویسی -

 آموزش کتابداری -

ها معاف اند به تشخیص دستگاه از طی دورهی مربوط را دیدههاآموزشافرادی که در طی دوره تحصیل  توضیح: 

 باشند.می
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  ریعنوان شغل: کاردان سمعی و بص
ی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به جمع آوری و تنظیم هایپستاین شغل در بر گیرنده  :تعریف

 .های امور سمعی و بصری را برعهده دارنداطالعات در زمینه

 

  :هانمونه وظایف و مسئولیت
 های آموزش سمعی و بصریها و فعالیتجمع آوری اطالعات موردنیاز جهت تهیه طرح -

          و بصری به منظور آگاهی از های سمعی کت در سمینارهای داخلی و خارجی و نمایشگاهشر -

 های تازه سمعی و بصریهای وسایل سمعی و بصری و پدیدهپیشرفت

 های آموزشی در زمینه شناخت وسایل سمعی و بصری و کاربرد آنهاهمكاری در تهیه و تنظیم برنامه -

ها و موسسات دولتی ی مطالعاتی و تحقیقاتی وزارت متبوعه و سایر وزارتخانهبرقراری ارتباط با واحدها  -

 های سمعی و بصری به منظور آگاهی از نیازمندی

اظهارنظر درباره مواردی که به عنوان ابزار کار معلمین یا راهنمایان فرهنگی یا متصدیان نمایش فیلم  -

 .گیردمورد استفاده قرار می

 ی جهت راهنمایان فرهنگی و سایر مسؤوالن مربوطهای آموزشتشكیل دوره  -

 : شرایط احراز 

 :تحصیالت و معلومات -1

های تحصیلی تكنولوژی آموزشی دیپلم، لیسانس و یا همتراز در یكی از رشته فوق گواهینامه  -

رق )رادیو و تلویزیون(، معلم فنی برق )الكترونیک(، الكترونیک )رادیو و تلویزیون(، ب

 )الكترونیک(، سینما، ارتباط تصویری، تولید سیما

  :مهارت -2

 آشنایی به یكی از زبانهای خارجی )ترجیحاً انگلیسی( -

 توان کار بست تكنولوژی روز در زمینه وسایل سمعی و بصری )حسب تخصص مربوط( -

 :های آموزشیدوره -3

 آشنایی با قوانین و مقررات فنی سمعی و بصری  -

 های نوین امور سمعی و بصریی با فناوریآشنای  -

 

  عنوان شغل: کاردان امور پژوهشی 
ی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به جمع آوری اطالعات در هایپستاین شغل در برگیرنده  :تعریف

 .های پژوهشی مختلف را بر عهده دارندمورد برنامه

 :هانمونه وظایف و مسئولیت 

 پژوهشی هاطرحت الزم در زمینه نیازها و جمع آوری اطالعا -
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های الزم در مورد پیشرفت و یا عدم پیشرفت پژوهشی و تهیه گزارش هاطرحپیگیری اجرای   -

 مذکور و ارائه گزارشات جهت اتخاذ تصمیم الزم هاطرح

فراهم کردن وسایل و مقدمات بررسی پیشنهادهای مربوط به ایجادتوسعه و انحالل هرگونه   -

 های مختلفآموزش عالی یا موسسه پژوهشی در رشتهموسسه 

 همكاری با کارشناسان مربوط در جهت انجام وظایف محوله  -

 انجام سایر امور مربوط  -

  

 :شرایط احراز

  :تحصیالت و معلومات -1

ور دولتی )مدیریت های تحصیلی راهنمای آموزشی، امفوق دیپلم، لیسانس ویا همتراز در یكی از رشته گواهینامه

های گری علوم اجتماعی، مطالعات زنان) در مقطع کارشناسی( و یا یكی از رشتهتحقیقات آموزشی(، پژوهش

 تخصصی حسب موضوع موردپژوهش

 :مهارت -2

 آشنایی با یک زبان خارجی  -

 آشنایی با کار رایانه در امور تحقیقاتی   -

  :های آموزشیدوره  -3

 روش تحقیق. -

 

 وان شغل: کارشناس امور پژوهشیعن

های پژوهشی، بررسی، ی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به برنامههایپستاین شغل در برگیرنده  :تعریف 

های فوق را عهده دار ریزی، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیتهای تحقیقاتی و یا طرحو انتخاب پروژه ارزشیابی

 .اشندبمی

 :هانمونه وظایف و مسئولیت

 پژوهشی هاطرحبررسی مقدماتی و اظهارنظر درباره  -

 پژوهشی و بررسی و تنظیم اطالعات هاطرحآوری اطالعات الزم در زمینه کلیه نیازها و جمع  -

های و موسسات پژوهشی و افراد و پیشرفت برنامه هادانشگاهتهیه گزارش در مورد امور تحقیقاتی    -

 قاتی آنانتحقی

فعالیتهای پژوهشی و محققین و کوشش جهت رفع مشكالت و موانع کار و تهیه گزارشات  ارزشیابی -

 .الزم در این زمینه

 هاطرح          پژوهشی و تهیه گزارشات الزم در مورد پیشرفت و یا عدم پیشرفت هاطرحپیگیری اجرای  -

 .مزبور جهت اتخاذ تصمیم الزم
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پژوهشی را انجام  هاطرحی و اظهارنظر در مورد ادامه فعالیت موسسات پژوهشی و محققینی که بررس -

 .دهند، با توجه به گزارشات فرستاده شده از لحاظ پیشرفت برنامهها اعم از کیفی و یا کمیمی

 : شرایط احراز 

های ی از رشتهگوهینامه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در یك :تحصیالت و معلومات -1

)زن و  هایتحصیلی پژوهشگری علوم اجتماعی، مطالعات زنان در تحقیقات آموزشی با گرایش

های تخصصی حسب موضوع مورد خانواده، حقوق زن در اسالم و تاریخ زنان( و یا یكی از رشته

 پژوهش

 :   مهارت -2

 تسلط به یک زبان خارجی ترجیحاً انگلیسی -

 انه تسلط به رای  -

 توان تجزیه و تحلیل باال -

 :های آموزشیدوره -3

 روش تحقیق  -

 

 عنوان شغل: عكاس و فیلمبردار  

ی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به تهیه عكس، فیلم و اسالید هایپستاین شغل در برگیرنده  :تعریف

 .باشنددار میرا عهده

 :هانمونه وظایف و مسئولیت

 ی مختلف عكاسی و فیلمبرداری و سایر تجهیزات مربوطهادستگاهتفاده از دریافت، نگهداری و اس -

 برداری یا فیلمبرداریكسهای خبری و عشرکت در مجالس، محافل و برنامه  -

 عكسبرداری یا فیلمبرداری از موضوعات مختلف از جمله افراد، مكانها، مدارک و غیره  -

 حین فعالیت در هادستگاهانجام تغییرات جزئی و رفع نواقص    -

های های تهیه عكس و فیلمبرداری و ارجاع به موقع به حوزهگزارش فعالیتهای انجام شده در زمینه   -

 مربوط خبری

 آماده نمودن وسایل و ابزارهای کار عكاسی و فیلمبرداری جهت انجام به موقع امور   -

 انجام فعالیتهای مربوط به آموزش فنون عكاسی و فیلمبرداری   -

 ها های الزم در جهت نگهداری و بایگانی فیلمها و عكسفعالیتانجام    -

 انجام سایر امور مربوط  -
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 : شرایط احراز 

  :تحصیالت و معلومات -1

های تحصیلی عكاسی و فیلمبرداری، ارتباط فوق دیپلم، لیسانس و یا همتراز در یكی از رشته گواهینامه

فیلم  یسی(، کارشناس فیلمسازی )تدوین(، عكاسی خبری و مرمت آثار فرهنگی تصویری، تدوین )فیلمنامه نو

 و عكس

 : مهارت  -2

 آشنایی به یكی از زبانهای خارجی ترجیحاً انگلیسی  -

 خالقیت و ابتكار   -

  . قدرت اتخاذ تصمیم در انتخاب سوژه   -

 آشنایی با نرم افزارهای شغلی مربوط  -

 تخصصی )عكاسی و فیلمبرداری خبری( نایی عمومیآش : های آموزشیدوره -3

 

 رسته خدمات مشاغل عمومی

 عنوان شغل : سرایدار 

دار سازمانی است که متصدیان آنها ضمن سكونت دایم در محل عهده هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف

ت و لوازم و وسایل از لحاظ سرقت، خرابی و آسیب در ساعات انجام اموری از قبیل حفاظت ساختمان، تأسیسا

 .غیراداری بوده و در ساعات اداری به نامهرسانی داخلی، نگهبانی، خدمتگزاری، باغبانی و یا نظایر آن اشتغال دارند

 

 :هانمونه وظایف و مسئولیت

شگاه، خوابگاه، منزل، انبار و مانند سكونت دایم در ساختمان واحد اداری و یا غیراداری نظیر اداره، مدرسه، با -

 آن

ها در ساعات انجام اموری نظیر نامهرسانی، نگهبانی، پیشخدمتی، باغبانی یا وظایف دیگری در این زمینه  -

 ها و غیره های اداری نظیر مدارس، دفاتر پست، بخشداریاداری در اماکن و ساختمان

های روشنایی، حرارتی، آبرسانی، گازرسانی و سایر شبكهها، تأسیسات و بازدید و کنترل کلیه در و پنجره -

بودن یا بازبودن یا روشن و  اموال واحد تحت نظر در پایان ساعات کار اداری و حصول اطمینان از بسته

 روز ای در طول شبانهخاموش بودن آنها طی بازدیدهای مكرر و نوبه

، وسایل نقلیه و نظایر آن در ساعات اداری و جلوگیری از ورود و خروج غیرمجاز افراد، لوازم، وسایل  -

 غیراداری به ساختمان یا محوطه تحت نظر 

 اطالع فوری اتفاقات و حوادث غیرمترقبه به مأمورین انتظامی و مسئوالن امور انجام اقدامات احتیاطی اولیه  -

ات و وسایل چاپ و انجام سایر امور مشابه نظیر پاسخگویی به مكالمات تلفنی، حفاظت از اماکن و تجهیز -

ها بین کارکنان در صورت محدودیت حجم وظایف ها و پروندهتكثیر، ارسال مراسالت، دریافت و توزیع نامه

 محوله طبق دستور مقام مافوق

 های اولیه درمانی و اطفای حریق در صورت لزومی امداد و نجات و کمکهاروشکارگیری  به  -
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 تیی حفاظتی و امنیهاسیستمکارگیری  به  -

 سایر امور مربوط  -

 :شرایط احراز 

 دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز گواهینامه تحصیالت و معلومات : -1

 دقت در وظایف، برقراری ارتباط مؤثر :مهارت  -2

ل تردد ی کنترهاسیستمی )حفاظتی، امنیتی و اداری(، آشنایی با هاسیستمآشنایی با  های آموزشی:دوره  -3

 ی اطفای حریقهاروش)ورود و خروج(، آشنایی با 

 

 عنوان شغل : راننده مقامات  

دار انجام سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف

ری و همترازان قانون مدیریت خدمات کشو 71ی در زمینه امور رانندگی و حفاظت مقامات موضوع ماده هایفعالیت

 .باشندآنان می

 :هامسئولیت نمونه وظایف و

 هدایت و رانندگی وسیله نقلیه و همراهی با مقام مربوط در طول ساعات مورد نیاز -

 ها و تجهیزات، وسایل و لوازم و متعلقات خودرو قبل و بعد از حرکتبازدید و کنترل کلیه قسمت  -

یرات اساسی و آماده نمودن خودرو در حداقل زمان ممكن انجام تعمیرات محدود خودرو و پیگیری تعم  -

 و گزارش تعمیرات مورد نیاز

 تنظیف و حفاظت خودرو و کلیه قطعات و تجهیزات وسایل نقلیه  -

 رعایت کامل مقررات راهنمایی رانندگی در جریان نقل و انتقال مقام و استفاده از خودرو -

 وازم و سایر نیازمندیهاگزارش چگونگی وضعیت خودرو و درخواست وسایل، ل -

رعایت مسایل ایمنی، امنیتی و حفاظتی در نقل و انتقال مقام ذیربط و انجام وظایف و مأموریتهای محوله   -

 و ارایه گزارش به مقام

ها و وضعیت ترافیک درون شهری به منظور انجام سریعتر و اطالع از آخرین اخبار مربوط به وضعیت راه -

 بهتر امور

 اتفاقات و حوادث ناگهانی نظیر خرابی، دزدی و سرقت خودرو، به مقام و مسئولین امر اطالع فوری    -

 انجام سایر امور مشابه نظیر پاسخگویی به مكالمات تلفنی، ارسال و مراسالت و ... طبق دستور مقام مافوق   -

 :شرایط احراز

های فنی و کار و دانش و یا مرجحاً در رشتهدیپلم کامل متوسطه  گواهینامه تحصیالت و معلومات : -1

 همتراز

 سال تجربه رانندگی 5داشتن حداقل  تجربه:  -2

 دقت، تمرکز، سرعت انتقال، توانایی هدایت و کنترل انواع وسایل نقلیه موتوری :مهارت  -3
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جات و کمكهای اولیه، ی حفاظتی و امنیتی، آشنایی با امداد و نهاسیستمهای آموزشی: آشنایی با دوره  -4

 آموزش دفاع شخصی و آموزش نظامی یا مقدماتی، آداب تشریفات

 سایر عوامل مؤثر: حسن رفتار و گفتار، انضباط در کار   -5

 

 عنوان شغل : نگهبان 

دار سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت سرپرست مربوط عهده هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف

قبیل حفاظت و حفظ و حراست تمام یا قسمتی از یک ساختمان، ابنیه تاریخی یا حریم معینی  انجام اموری از

 .باشندمی

 

  :مسئولیتها نمونه وظایف و
حفظ و حراست تمام یا قسمتی از ساختمان، ابنیه تاریخی، منازل، محوطه، اسكله و نظایر آن طبق  -

  دستورات صادره

ه و حمل و نقل اموال، اثاثیه، تجهیزات، اشیاء و سایر کاالها طبق کنترل ورود و خروج افراد، وسایط نقلی -

 دستورات صادره و احتماالً ثبت آنها در دفاتر مربوطه

        پیشبینی الزم به منظور جلوگیری از بروز آتشسوزی، خرابی، دزدی، تجاوز و سایر حوادث و   -

 ها و تجهیزات تحت کنترلهای غیرمترقبه در ساختمان یا اموال و یا سایر کاالخرابی

اطالع فوری اتفاقات و حوادث ناگهانی نظیر آتشسوزی، دزدی، خرابی به مأموران انتظامی و مسئوالن   -

 امر و انجام اقدامات احتیاطی اولیه 

 گزارش چگونگی انجام وظیفه و شرح کلیه پیشامدها در مدت نگهبانی -

 سرپرستی و کنترل و راهنمایی نگهبانان تحت نظر  -

 روز در محدوده محل خدمت ای در طول ساعات شبانههای مكرر و نوبهرکشیس  -

 ... ی حفاظتی و امنیتی الكترونیكی وهاسیستمکارگیری  به -

   :شرایط احراز
 دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز  گواهینامه تحصیالت و معلومات : -1

 های جدیدروز عكس العمل سریع نسبت به موقعیتدقت، تمرکز، توانایی ب :مهارت -2

ی حفاظتی و امنیتی، هاسیستمآشنایی با امداد و نجات و اطفای حریق، آشنایی با  های آموزشی:دوره -3

 ی کنترل تردد )ورود و خروج(هاسیستمآموزش دفاع شخصی، آشنایی با 

 

 رسته علوم اجتماعی مشاغل عمومی

 

 ل : کارشناس حقوقی عنوان شغ

سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور حقوقی از قبیل تهیه و تنظیم  هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف

ها، انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی، رسیدگی ها، دستورالعملنامهها، آیینها، اساسنامهلوایح قانونی، تصویبنامه
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استخدامی و مسائل مرتبط به حقوق کار بین کارگر و کارفرما، امور ورشكستگان،  ها و دعاوی اداری،به پرونده

دار ریزی، هماهنگی و سرپرستی قسمتی از فعالیتهای فوق را عهدهاتباع خارجی و نظایر آن را بر عهده داشته یا طرح

 .باشندمی

 :مسئولیتها نمونه وظایف و

ده در متن لوایح دفاعیه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی آوری و بررسی و تنظیم اطالعات جهت استفاجمع -

 در مراجع صالحیتدار

عمل  های بهآوری، بررسی و تنظیم اطالعات جهت ارایه نظرات و آرای مشورتی در پاسخ پرسشجمع  -

 آمده از طرف واحدها یا مقامات دولتی در زمینه مسایل حقوقی

ها ها، اساسنامهوین لوایح قانونی، طرح تصویبنامهآوری، بررسی و تنظیم اطالعات جهت تهیه و تدجمع  -

 های مورد نیازنامه و آیین

 تهیه متن قراردادهای منعقده  -

 تهیه دستور جلسات و صورتجلسات  -

 شرکت در جلسات، استماع اظهارات و رسیدگی به دعاوی و رد و یا قبول آن  -

 های مربوطها و مصوبات به مراجع و ارگانارسال طرح  -

 های تخصصی مربوط عرایض و شكایات واصله از مراجع ذیربط و ارجاع به واحدها یا کمیتهتفكیک   -

رسیدگی به شكایات واصله در حد قوانین و مقررات مربوط و اعالم پاسخ به شاکی یا سازمان ارجاع  -

 کننده 

 بندی رونوشت مصوباتهمكاری و اقدام در تهیه آرشیو حقوقی و نگهداری طبقه -

 رسی قوانین و مقررات و ارایه پیشنهادات به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقیمطالعه و بر  -

 آوری منافع و تقسیم بین طلبكارانصدور دستور تأمین یا فروش اموال ورشكستگان و جمع  -

 اقدام در مورد تصفیه ترکه ورشكستگان بالوارث، ترکه اتباع خارجی و نظایر آن  -

 اتباع بیگانه و کشف موارد تخلف از مقررات مربوطه بازرسی درباره کیفیت اشتغال  -

 المللی)استرداد، تعاون قضایی، تنظیم قراردادهای قضایی و نظایر آن(انجام امور قضایی بین -

 های محكومین جهت ارایه به مقامات و مراجع مربوطتهیه گزارش از پرونده  -

 :شرایط احراز 

کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یكی از  گواهینامه :تحصیالت و معلومات -1

های تحصیلی حقوق، حقوق قضایی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری و جرم شناسی، رشته

علوم جزا و جرم شناسی، علوم قضایی، فقه و حقوق اسالمی، فقه و حقوق خصوصی، معارف اسالمی 

، الهیات و معارف اسالمی )فقه و مبانی حقوق اسالمی(، یو حقوق، حقوق خصوصی، حقوق عموم

الملل، علوم اسالمی )حقوق اسالمی، کیفر و جرمشناسی، فقه و مباحث حقوق اسالمی( ، حقوق بین

حقوق کنسولی، فقه و حقوق جزا، فقه مقارن و حقوق عمومی اسالمی، فقه مقارن و  حقوق اسالمی،

            قه مقارن و حقوق خصوصی اسالمی، فقه و حقوق جزای اسالمی، حقوقحقوق جزای اسالمی، ف
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الملل عمومی، فقه قضایی، قرآن و علوم )حقوق(، مدیریت اصالح و کیفرهای قضایی )مدیریت بین

 جزا و کنترلهای قضایی(، مدیریت دادگستری

 یص، گزارش نویسی، انتقال مفاهیم و مطالبتوانایی تجزیه و تحلیل، تفسیر و قضاوت، تشخ :مهارت -2

های تنظیم ها و دستورالعملنامهنگارش حقوقی، آشنایی با آیینآیین های آموزشی:دوره  -3

 قراردادهای حقوقی، آشنایی با مسئولیتهای مدنی و کیفری کارکنان دولت

 

 عنوان شغل : کاردان حقوقی 

است که متصدیان آنها انجام امور مربوط در زمینه امور مختلف سازمانی  هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف 

         ها، آوری اطالعات و مدارک الزم جهت تهیه و تنظیم لوایح قانونی، تصویبنامهحقوقی از قبیل جمع

 . باشنددار میها، انعقاد قراردادها و نظایر آن را عهدهدستورالعمل

 :مسئولیتها نمونه وظایف و

آوری، بررسی و تنظیم اطالعات برای تهیه متن لوایح دفاعیه و تدوین لوایح قانونی، جمع همكاری در  -

 های مورد نیازنامهها وآییناساسنامه ها،طرح تصویبنامه

 ها و مصوبات به مراجع و مؤسسات ذیربطارسال طرح   -

 بوطتفكیک عرایض و شكایات واصله از مراجع ذیربط و ارجاع به واحدهای تخصصی مر   -

اعمال نظارت الزم بر نحوه عملیات مقدماتی ثبتی و همچنین تحقیقاتی که پیرامون سوابق دعاوی و   -

 گیرد و تهیه گزارش در این زمینهموارد اختالف انجام می

 همكاری با کارشناسان حقوقی در سایر زمینههای مختلف تحقیقاتی در موارد مربوط -

 : شرایط احراز 

های تحصیلی کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یكی از رشته هینامهگوا تحصیالت و معلومات: -1

حقوق، حقوق قضایی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری و جرم شناسی، علوم جزا و جرم 

شناسی، علوم قضایی، فقه و حقوق اسالمی، فقه و حقوق خصوصی، معارف اسالمی و حقوق، حقوق 

الملل، ، الهیات و معارف اسالمی )فقه و مبانی حقوق اسالمی(، حقوق بینعمومیخصوصی، حقوق 

حقوق  علوم اسالمی )حقوق اسالمی، کیفر و جرمشناسی، فقه و مباحث حقوق اسالمی(، حقوق اسالمی،

 کنسولی، قرآن و علوم )حقوق(، خدمات قضایی، مدیریت دولتی، امور دولتی

 توانایی انتقال مفاهیم و مطالب، گزارش نویسی :مهارت -2

های تنظیم ها و دستورالعملنامهآیین نگارش حقوقی، آشنایی با آیین های آموزشی:دوره  -3

 های مدنی و کیفری کارکنان دولتقراردادهای حقوقی، آشنایی با مسئولیت

 

 عمومیروابطعنوان شغل : کارشناس  

سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به اطالعات، انتشارات،  هایپستغل دربرگیرنده این ش :تعریف 

 .ریزی، هماهنگی و سرپرستی فعالیتهای فوق را به عهده دارندامور مجلس و تشریفات و یا طرح
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 :مسئولیتها نمونه وظایف و

تباط جمعی دولتی و خصوصی در آوری اطالعات و آمار در زمینه مطالب منتشره در وسایل ار جمع -

 ارتباط با وزارتخانه یا مؤسسه متبوع وگزارش الزم

 های مصوب در مورد هماهنگ کردن تبلیغاتنامهانجام امور مربوط به اجرای آیین  -

 های انتشاراتی و اطالعاتمطالعه و بررسی و رعایت موازین الزم برای برنامه  -

 ای داخلیهتهیه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتن  -

های رادیویی و تلویزیونی و یا مصاحبه با انجام امور مربوط به برگزاری جشنهای محلی، اجرای برنامه   -

 مقامات مربوط

 اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری سازمان متبوع   -

نگی و ها به منظور هماههای دولتی و سفارتخانهها و مؤسسات، ارگانبرقراری تماس با وزارتخانه   -

 ها، سمینارها و نظایر آن ها، کنفرانسها و مالقاتهای انتشاراتی، امور مسافرتها، پذیراییتنظیم برنامه

 تهیه آمار و اطالعات بیوگرافی از میهمانان خارجی و تهیه گزارش برای مقامات -

ر مجلس و بررسی مدارک و اطالعات در مورد طرح لوایح مربوط به سازمان متبوع و تعقیب آنها د   -

 های پارلمانی مجلسکمیسیون

هایی که ازطرف وزارتخانه متبوع و نامهها و تصویبنامهبررسی مدارک الزم در مورد طرح آیین  -

 .شودی وابسته جهت تصویب به هیأت دولت تقدیم میهاسازمان

و عنوان بررسی مطالب و مسائلی که توسط نمایندگان مجلس در ارتباط با وزارتخانه متبوع مطرح  -

 .شودمی

های انتشاراتی مشی برنامهو ارزیابی نظرات مردم و استفاده از آن در تعیین خط تحقیق در افكار عمومی -

 و اطالعاتی سازمان متبوع

 :شرایط احراز 

در یكی از  کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز گواهینامه :تحصیالت و معلومات -1

           ، فرهنگ وهای تحصیلی مدیریت امور فرهنگی، برنامه ریزی امور فرهنگی، امور فرهنگیرشته

های ادبیات عرب و رشته های باستانی ایران، فرهنگ و ارتباطات، زبان وادبیات فارسی، زبان وزبان

تبلیغ و ارتباطات فرهنگی،  تحصیلی علوم ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات،

نگاری، حقوق ارتباطات، تبلیغ و ارتباطات، مدیریت رسانه، معارف اسالمی و ، روزنامهعمومیروابط

نگاری، فرهنگ و ارتباطات، علوم اجتماعی )ارتباطات اجتماعی(، علوم ارتباطات اجتماعی )روزنامه

 می )تبلیغ و ارتباطات((، مدیریت دولتی، معارف اسالعمومیروابط

افزارهای تخصصی، توانایی گزارش نویسی، فن بیان، انتقال مفاهیم و مطالب، استفاده از نرم :مهارت  -2

 برقراری ارتباط مؤثر، آشنایی کامل به زبان انگلیسی

  :های آموزشیدوره  -3

 عمومیروابطنویسی در اصول گزارش -
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 تباط جمعیار هایمهارت  -

 ی سنجش افكار عمومیهاروش  -

 : صبر و تحمل و خویشتنداری، برخورد مناسب با ارباب رجوعسایر عوامل مؤثر -4

 

  عمومیروابطعنوان شغل : کاردان  
ای سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به فعالیته هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف

 .و امور مجلس را به عهده دارند عمومیروابط

  :مسئولیتها نمونه وظایف و
 اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری سازمان متبوع  -

 های انتشاراتی و اطالعاتی در چارچوب ضوابط و موازین مربوطههمكاری در تهیه و تنظیم برنامه  -

نامه از نامه یا آیینو مدارکی که جهت تنظیم لوایح و یا تصویب همكاری در بررسی و تنظیم اسناد  -

 .گرددهای مجلس و یا هیأت دولت تقدیم میطرف وزارتخانه به کمیسیون

 های داخلیهمكاری و اظهارنظر در زمینه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتن -

 عمومیروابطمور مجلس با و ا عمومیروابطهای الزم در کلیه امور ارایه همكاری  -

 :شرایط احراز 

های تحصیلی کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یكی از رشته گواهینامه تحصیالت و معلومات : -1

           های باستانیمدیریت امور فرهنگی، برنامه ریزی امور فرهنگی، امور فرهنگی، فرهنگ و زبان

ادبیات عرب، علوم ارتباطات اجتماعی  ادبیات فارسی، زبان و اطات، زبان وایران، فرهنگ و ارتب

نگاری، معارف ، روزنامهعمومیروابط(، مدیریت دولتی، امور دولتی، عمومیروابطنگاری، )روزنامه

 اسالمی )تبلیغ و ارتباطات(، علوم اجتماعی )ارتباطات اجتماعی

 نویسی، فن بیان، برقراری ارتباط مؤثریی انتقال مفاهیم و مطالب، گزارشتوانا :مهارت -2

 :  های آموزشیدوره -3

 عمومیروابطنویسی در اصول گزارش -

 ارتباط جمعی هایمهارت  -

 ی سنجش افكار عمومیهاروش  -

 باب رجوعصبر و تحمل و خویشتنداری، برخورد مناسب با ار سایر عوامل مؤثر: -4

 

 المللعنوان شغل : کارشناس روابط بین

-و برنامه هاسیاستسازمانی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به  هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف 

ای و دو یا چند جانبه در چهارچوب هدفهای وزارت متبوع المللی و منطقههای بینهای مرتبط با روابط و همكاری

 .باشنددار میریزی، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیتهای فوق را عهدهیا طرح

 :هامسئولیت نمونه وظایف و
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های مربوط به تنظیم نویس مقدماتی در مورد مطالعات و بررسیگردآوری و تنظیم اطالعات و تهیه پیش -

دو یا چند جانبه ایران با ای و المللی، منطقههای بینهای مربوط به روابط و همكاریو برنامه هاسیاست

های ها و کنفرانسها و شرکت در اجالسیهسایر کشورها و امكانات گسترش این روابط و همكاری

 ذیربط در چهارچوب وظایف واحد مربوط

ها و نامهنویس مقدماتی قراردادها و موافقتآوری اطالعات و انجام مطالعات جهت تدوین پیشجمع  -

 یف مربوطاطالعات در چهارچوب وظا

مطالعه و بررسی قوانین و مقررات دیگر کشورها در زمینه وظایف مربوط به منظور استفاده محتمل در    -

 های نهایی در تنظیم مقررات داخلی در این مواردنویستهیه پیش

ی ذیربط در چهارچوب وظایف هادستگاهمطالعه و بررسی به منظور فراهم ساختن کمكهای فنی جهت   -

 مربوط

ی هادستگاهام اقدامات به منظور فراهم ساختن کمكهای فنی، مشورتی، آموزشی و مالی جهت انج  -

 ذیربط

المللی مربوط و ایفای وظایف نماینده و رابط مقیم دولت جمهوری اسالمی ایران نزد مراجع بین  -

 کشورهای مورد قرارداد 

های تفاهم در صورت لزوم امضای آنها تها و یادداشها و پروتكلنامهتهیه و تنظیم قراردادها و موافقت -

 در چهارچوب وظایف مربوط

نظارت در امر توزیع اطالعات کامل راجع به جمهوری اسالمی ایران در سطح جهان و سنجش و    -

 های جهانهای رادیو تلویزیونبررسی واکنش آن در مطبوعات و شبكه

 ظایف مربوطمطالعه و بررسی خالصه مطالب جراید خارجی در چهارچوب و   -

 :شرایط احراز 

کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همترازدر یكی از  گواهینامه تحصیالت و معلومات : -1

الملل، الملل، حقوق بینی بینهاسازمانهای تحصیلی روابط سیاسی، علوم سیاسی، دیپلماسی و رشته

فارس، مطالعات آسیای مرکزی و  ، تاریخ )مطالعات خلیجالملل عمومیالملل، حقوق بینروابط بین

قفقاز، تاریخ( تاریخ معاصر جهان اسالم، علوم اسالمی )تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی(، مدیریت 

ای، حقوق ارتباطات، حقوق بشر، فقه سیاسی، دولتی، معارف اسالمی و علوم سیاسی، مطالعات منطقه

 زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، قرآن و علوم )علوم سیاسی(مدیریت رسانه، 

نویسی، فنبیان، انتقال مفاهیم و مطالب، برقراری ارتباط مؤثر، تسلط کامل به توانایی گزارش :مهارت  -2

 های خارجییكی از زبان

 :های آموزشیدوره -3

 المللآشنایی با فنون مذاکره در سطح بین  -

 المللیهای بینها و پروتكلنامهآشنایی با مفاد قراردادها، موافقت  -

 ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نظامهاسیاستآشنایی با    -
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 المللعنوان شغل : کاردان روابط بین 

-برنامه و هاسیاستسازمانی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به  هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف 

ای و دو یا چند جانبه در چهارچوب هدفهای وزارت متبوع المللی و منطقههای بینهای مرتبط با روابط و همكاری

 .باشنددار میرا عهده

 :هامسئولیت نمونه وظایف و

ده از آنها در تهیه و ایجاد امكانات الزم برای دستیابی به قوانین و مقررات سایر کشورها جهت استفا -

 هاها و پروتكلنامهم قراردادها و موافقتتنظی

انتخاب خالصه مطالب جراید خارجی و تهیه بریده جراید در این رابطه و آماده نمودن آن جهت مطالعه  -

 مقامات مافوق

 های مختلف جهت مبادله با کشورهای خارجیآوری اطالعات و آمار الزم در زمینهنظارت بر امر جمع -

 ی مختلف خارجی در رابطه با وظایف سازمان متبوعهاسازمانارتباط با نظارت بر نحوه برقراری  -

 الملل در سایر فعالیتهای مربوط به این شغلهمكاری با کارشناسان روابط بین  -

 :شرایط احراز 

 های تحصیلیکاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یكی از رشته گواهینامه تحصیالت و معلومات :  -1

، مدیریت دولتی، امور دولتی، اندیشه سیاسی در اسالم، علوم عمومیروابطروابط سیاسی، علوم سیاسی، 

 اسالمی )تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی(، تاریخ )تاریخ(، معارف اسالمی و علوم سیاسی

 طالب، برقراری ارتباط مؤثرنویسی، فنبیان، انتقال مفاهیم و متوانایی گزارش :مهارت  -2

 المللآشنایی با فنون مذاکره در سطح بین :های آموزشیدوره  -3

 المللیهای بینها و پروتكلآشنایی با مفاد قراردادها، موافقتنامه  -

 ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نظامهاسیاستآشنایی با   -

 

 ریزیعنوان شغل : کارشناس برنامه

های منجر سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به بررسی هایپستدربرگیرنده این شغل : تعریف 

های پیشنهادی و بودجه، بررسی و تجزیه و ریزی اقتصادی، اجتماعی، فیزیكی، تلفیق و هماهنگی برنامهبه برنامه

یزی، هماهنگی، اجرا و رهای گوناگون و یا طرحمختلف، تشخیص اولویت برنامه هاطرحتحلیل و ارزیابی 

 .باشنددار میسرپرستی فعالیتهای فوق را عهده

 :مسئولیتها نمونه وظایف و

ریزی اقتصادی و اجتماعی و فیزیكی آوری اطالعات الزم در زمینه امور مربوط به بودجه و برنامهجمع -

 و تنظیم و تلخیص اطالعات مربوطه

 های مصوبز نظر تطبیق جزئیات طرح با اصول برنامهی اجرایی اهادستگاهواصله از  هاطرحمطالعه   -

 ها و فعالیتها در چهارچوب برنامه و بودجه مربوطها و جداول مربوط به طرحتهیه و تنظیم گزارش  -
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گیری از پیشرفت عمرانی و فعالیتهای جاری و گزارش هاطرحرسیدگی به اجرا و بازدید از عملیات    -

آمده با هدفها و عملیات از نظر مطابقت نتایج به دست ارزشیابی کار طرحها و فعالیتها به منظور

 ی تعیین شده هاسیاست

 های اجتماعیانجام مطالعات آماری در زمینه حسابهای ملی و تهیه مدلهای اقتصادی و شاخص -

دمدت، میان مدت ریزی اقتصادی و اجتماعی و فیزیكی بلنهای منجر به برنامهانجام مطالعات و بررسی -

 و کوتاه مدت

های های مختلف برنامههای مربوط به برآورد کلیه منابع و نحوه توزیع آن بین بخشانجام بررسی -

 عمرانی و بودجه کل کشور

هایی که برای عدم تمرکز امور و بهبود بخشیدن به مشیو خط هاروشرسیدگی به اجرای نظامها و   -

 .گرددتلف کشور تعیین میوضع اقتصادی و اجتماعی مناطق مخ

های اقتصادی و اجتماعی و فیزیكی و تهیه گزارش در زمینه ها و برنامهگیری درجه پیشرفت طرحاندازه -

 آنها عملكرد ارزشیابی

ینه ایجاد مشی آینده دولت در زممدیریت و نظارت در امور مربوط به مطالعه و تحقیق درباره خط -

 آوردن وسایل و امكانات رشد اقتصادی و اجتماعی تسهیالت و فراهم

های طرحها و ی اجرایی مربوط در تنظیم بودجه و برنامه ساالنه و موافقتنامههادستگاهراهنمایی مقامات  -

 فعالیتها

 کردن آنها ریزی اقتصادی و اجتماعی و نحوه پیادهنظارت در تهیه الگوهای برنامه -

ها و رفع اشكاالت مزبور و ها و فعالیتت و نظارت در امر رسیدگی به مشكالت اجرایی طرحمدیری  -

 های مطلوبحل تعیین راه

 های قراردادهای پیمانكاران و سازندگاننظارت در امر بررسی و پیشنهاد نسبت به تعدیل قیمت -

ی اجرایی و مؤسسات هاتگاهدسمدیریت در امر بررسی و اظهارنظر نسبت به قراردادهای مطالعاتی بین   -

 علمی و تخصصی

ها و لوایح و مقررات و بررسی و اظهارنظر نسبت نامهنویس آیینمدیریت در امور مربوط به تهیه پیش  -

 ها و لوایح و مقررات تهیه شدهنامهبه آیین

 ارایه بودجه و برنامه سال در شورای اقتصاد و مجلس جهت فصول مربوط  -

 های مربوطا و کنفرانسهشرکت در کمیسیون   -

 :شرایط احراز 

کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یكی از  گواهینامه تحصیالت و معلومات : -1

 بندی مشاغل دستگاه  های تحصیلی تخصصی دستگاه اجرایی با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقهرشته

افزارهای تخصصی، آشنایی به گزارشنویسی، انتقال مفاهیم و مطالب، استفاده از نرمتوانایی  :مهارت -2

 یكی از زبانهای خارجی
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 : های آموزشیدوره  -3

 ریزی در بخش دولتیهای برنامهتكنیک -

 ریزی کشورآشنایی با نظام برنامه  -

 ریزیکاربرد تكنیكهای آماری در برنامه   -

 

 عنوان شغل : مشاور 

دار مطالعه سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده هایپستشغل دربرگیرنده این  :تعریف 

 .باشندو بررسی و ارایه نظرات مشورتی درامور ارجاعی می

 :مسئولیتها نمونه وظایف و

 جدید به منظور جلوگیری از بروز مشكالت اجتماعی هاطرحپیگیری و ابتكار در تهیه و ارایه  -

ها و تصمیمات های جدید برای بهبود طرق نیل به هدفها به منظور تأمین حسن انجام برنامهشیوه ارایه  -

 دولت

 های مورد نیاز مقام مافوقها و متن سخنرانیتهیه گزارش  -

 های مقررات مربوط نامهها و یا تدوین و یا تغییر آییناظهارنظر در مورد تنظیم طرح  -

های مملكتی وزارتخانه یا سازمان متبوع بر حسب ارجاع رباره برنامهبررسی و ارایه نظرات مشورتی د -

 مقام مافوق

 .شود انجام بعضی از وظایف ستادی و یا اجرایی که از طرف مقام مافوق تعیین می  -

 هاهای مختلف برحسب ارجاع مقام مافوق و تهیه گزارش الزم از مأموریتانجام مأموریت -

 ها به نمایندگی از طرف مقام مافوقها و کنفرانسکمیسیونشرکت در بعضی از سمینارها و   -

رسیدگی به انواع شكایات اداری، مالی، فنی، کشاورزی، فرهنگی بر حسب ارجاع مقام مافوق و تهیه   -

 گزارشات الزم درباره آنها 

 تهیه و تنظیم هر نوع گزارش برحسب ارجاع مقام مافوق -

 سب ارجاع مقام مافوقهای اجرایی و مطالعات حهماهنگی برنامه  -

مطالعه و تحقیق در مورد علل بروز مشكالت و تعیین و تشخیص نقاط ضعف دستگاه و ارایه پیشنهادها   -

 و نظرات اصالحی

 : شرایط احراز 

کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یكی از  گواهینامه تحصیالت و معلومات : -1

 صیلی تخصصی موضوعی مربوط حسب موردهای تحرشته

  :تجربه -2

سال تجربه به ترتیب با دارابودن مدارک تحصیلی دکترا، کارشناسی ارشد  12و  8 ،4بودن حداقل  دارا -

 ی وابستههاسازمانو کارشناسی برای تصدی پست سازمانی مشاور رؤسای 
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رک تحصیلی دکترا، کارشناسی ارشد سال تجربه به ترتیب با دارابودن مدا 16و  12، 8دارابودن حداقل   -

قانون مدیریت خدمات  71و کارشناسی برای تصدی پست سازمانی مشاور مقامات مندرج در ماده 

 کشوری و مشاغل همتراز

ابتكار و خالقیت، برنامهریزی، تشخیص، تصمیمسازی، گزارشنویسی، فن بیان، انتقال مفاهیم : مهارت -3

 و مطالب

آشنایی  -گیریسازی و تصمیمآشنایی با فنون تصمیم -نویسی پیشرفته گزارش :موزشیهای آدوره  -4

 REP) )با نحوه تهیه و تدوین

 

 اطالعات رسته فناوری مشاغل عمومی

 عنوان شغل : اپراتور

است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام باالتر انجام  سازمانی هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف 

ها را به عهده داشته و یا ی اصلی و جانبی رایانههادستگاهاندازی و راهبری کلیه سازی، راهعملیات مربوط به آماده

 .نمایندها را اجرا، بازبینی و کنترل میانجام عملیات مربوط به ورود، ضبط و نگهداری داده

 :مسئولیتها ایف ونمونه وظ

 ی اصلی و جانبیهادستگاهاندازی سازی و راهانجام امور مربوط به آماده -

 های درحال کارها و جریان عملیات رایانهراهبری و نظارت بر اجرای برنامه -

 دور یا اپراتورهای تحت سرپرستی نظارت بر کارکرد تجهیزات ارتباطی محلی و راه  -

 و اعالم شده از سوی کاربران در چارچوب وظایف محولهتشخیص و رفع اشكاالت موجود   -

  هاسیستماندازی  های پیشنیاز جهت راهبه کاربردن برنامه  -

 ها و تجهیزات ارتباطی محلی و راه دور به مسئولین مربوطها، رایانهگزارش اشكاالت موجود در اجرای برنامه -

ها از قبیل برق، حرارت، رطوبت ر رایانهمراقبت بر عملكرد صحیح تأسیسات موجود در محیط استقرا  -

 براساس ضوابط تعیین شده ...و

های همكاری با مقام مافوق در تشخیص استعدادهای کارکنان و نیازهای آموزشی و تنظیم برنامه  -

 آموزش علمی

 بندی و حفاظت از منابع ضبط اطالعات براساس ضوابط تعیین شدهانجام امور مربوط به نگهداری و طبقه  -

 های مربوطه و تحویل آن به مسئولین ذیربط پس از پایان عملیات ها براساس دستورالعملورود داده  -

 ها و رفع اشتباهات احتمالیبازبینی داده -

 وری کار کنترل کمی و کیفی کارها در جهت انجام بهینه امور و ارتقای بهره -

 رد نیازهای وارد شده در مقاطع زمانی موتهیه نسخه پشتیبان از داده -

 تهیه برنامه زمانی کار  -

 دریافت اسناد و مدارک ارجاعی و تحویل آن به مسئولین ذیربط پس از پایان عملیات -

 ارایه گزارش میزان فعالیتهای انجام شده و اشكاالت فنی به همراه پیشنهادات به مقام مافوق  -
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 :شرایط احراز 

  تحصیالت و معلومات: -1

های تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش ردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یكی از رشتهکا گواهینامه -

نرمافزار،  -افزار،کاربرد کامپیوتر،کامپیوترسخت -افزار(، علوم کامپیوتر،کامپیوترافزار و نرم)سخت

وتر، مهندسی انفورماتیک،کاربرد کامپیوتر وآنالیز سیستم،کاردانی سخت افزارکامپیوتر، نرم افزار کامپی

تعمیرات سخت افزار کامپیوتر، ، (IT) فنآوری اطالعات، تكنولوژی ارتباطات وفنآوری اطالعات

ی سخت افزار، هاسیستمافزار سیستم، مهندسی تكنولوژی نرم ،(ICT)آوری اطالعاتفن ارتباطات و

 آوری اطالعات، فناوری اطالعات و ارتباطاترسانه گرایش فن

  :مهارت  -2

 های اصلی و جانبی رایانههادستگاهاندازی سازی و راهتوانایی در آماده -

 هایابی و رفع اشكاالت احتمالی شناسایی شده رایانهتشخیص، عیب  -

 توانایی تایپ فارسی و التین -

 تسلط به زبان انگلیسی درسطح مقدماتی -

 : های آموزشیدوره -۳

 های کامپیوتریآشنایی با شبكه -

  (HTML,FRONTPAGE) وبطراحی صفحات  -

 

  عنوان شغل : کارشناس تحلیلگر سیستم

سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام باالتر انجام امور  هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف

، تبدیل و آوریو فعالیتها و تعیین نیازها به منظور شناخت وضعیت موجود، جمع هاسیستممربوط به عملكرد 

ای ی رایانههاسیستمبندی و تجزیه و تحلیل اطالعات، تعیین و ارایه ضوابط جامع طراحی خراج اطالعات، طبقهاست

دار بوده و در ساخت و ریزی آموزشی را عهدهپیشنهادی و انجام امور مربوط به برنامه هاطرحو طراحی تفصیلی 

سرپرستی و هماهنگی فعالیتهای مذکور را دارا  نمایند و یاکنترل سیستم از نقطه نظر کمی و کیفی نظارت می

 .باشندمی

  :مسئولیتها نمونه وظایف و
 هاسیستمشناسی مورد استفاده در بررسی  شناخت کامل روش -

 آوری اطالعاتآوری اطالعات به منظور دستیابی به بهترین شیوه جمعبررسی نحوه جمع -

 رشناسی تعیین شده در کلیه مراحل کا کارگیری روشبه  -

 همكاری در امر تهیه نشریات اطالعاتی  -

 سنجی آنتعیین اهداف طرح مورد بررسی پس از امكان  -

 آوری اطالعاتهای مختلف جمعسرپرستی و نظارت بر کارگروه  -

 برآورد زمان، هزینه، نیروی انسانی و ابزار مورد نیاز    -
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 هاسیستمنمودن اهداف  ی موجود و مشخصهاسیستمآوری شده از تجزیه و تحلیل اطالعات جمع -

ای آوری اطالعات در زمینه مطالعات قبلی سیستم، فرمهای ورودی، خروجی، گردش عملیات رایانهجمع  -

 ها و بررسی گردش عملیات دستی، پایگاه دادههافایل

ی موجود با توجه به ارایه هاسیستمتعیین اهداف سیستم پیشنهادی جدید در جهت ارتقای کارایی  -

سازی و عملیاتی کردن سیستم های الزم جهت پیادهو هزینه هافایلها، ها، خروجیل ورودیمشخصات کام

 در برنامه زمانی مشخص

 ی دولتیهادستگاهآوری اطالعات در کارگیری فنمطالعه و تحقیق و تهیه طرحها در زمینه به  -

 طراحی و تحلیل سیستم و تهیه گردش عملیاتی سیستم -

 ها و استانداردهای مناسب در کلیه مراحل کارها، خروجیطراحی ورودی -

 ایافزاری، پشتیبانی و حفاظت سیستم رایانهافزاری و نرمتهیه و تدوین نیازهای سخت -

های آوری اطالعات و همكاری در تهیه فرمآوری اطالعات به منظور دستیابی به بهترین شیوه جمعجمع -

 اطالعاتی

 سعه آن در آیندهبینی توتعیین محدودیت سیستم و پیش  -

 تهیه و تدوین و ارایه به موقع مستندات کلیه مراحل سیستم تا عملیاتی شدن آن  -

آوری اطالعات و ارایه نظرات مشورتی به مقامهای مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفتهای علمی و فنی فن -

 مافوق

اصالحی در جهت نیل  هاطرحات ی موجود و ارایه پیشنهادهاروشو  هاسیستممطالعه و ارزیابی فعالیتها،   -

 به اهداف سازمانی

آوری همكاری با قسمت داده آمایی و ارزیابی جهت رفع اشكاالت احتمالی و بهبود کیفیت کار و جمع  -

 اطالعات

مشارکت در سمینارهای تخصصی و ارایه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفتهای علمی و فنی مربوط به   -

 آوری اطالعاتفن

 جامع انفورماتیک و ارایه نتایج به مقامهای مافوق هاطرحهای راهبردی در زمینه بررسیانجام   -

 های آموزشی و کارآموزیهای مقدماتی و تدوین برنامهبررسی برنامه   -

 :  شرایط احراز 

ر یكی از کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز د گواهینامه تحصیالت و معلومات: -1

-ی نرمهاسیستمی کامپیوتر، هاسیستمافزار، معماری های تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش )نرمرشته

الگوریتم و محاسبات، الگوریتم و  ی نرم افزاری وهاسیستممصنوعی و رباتیک، افزاری، هوش

نرم افزار،  های محاسبات و الگوریتم، هوش مصنوعی(، علوم کامپیوتر، مهندسیمحاسبات، نظریه

افزار، معماری )طراحی و تولید نرم هایآوری اطالعات گرایشنرمافزار، مهندسی فن -کامپیوتر

ای، مخابرات ی چند رسانههاسیستمهای کامپیوتری، ی اطالعاتی، شبكههاسیستمسازمانی، مدیریت 

، مدیریت سیستم و اهسیستمریزی و تحلیل امن(، معماری کامپیوتر، مهندسی صنایع گرایش )برنامه
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وری، مهندسی سیستم، اتوماسیون(، کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم، انفورماتیک، آمار وکامپیوتر، بهره

 ریاضی و علوم کامپیوتر

  :مهارت  -2

 توانایی در طراحی و تحلیل سیستم و تهیه گردش عملیاتی اطالعات -

 بندی و تجزیه وتحلیل اطالعاتآوری، طبقهجمع و تكنیكهای هاروشگیری از توانایی بهره -

 توانایی نظارت و ارزیابی کمی و کیفی سیستم -

 کارگیری آنهاافزاری و نرمافزاری واحد مربوطه و نحوه بهی سختهاسیستمتوانایی شناسایی نیازهای   -

 تسلط به زبان انگلیسی درسطح پیشرفته   -

 :های آموزشیدوره -۳

 UML  تحلیل و طراحی نرمافزار -

 ITIL  استانداردسازی مدیریت خدمات -

 

  نویس سیستمعنوان شغل : برنامه
سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام باالتر انجام امور  هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف

ی عامل و اهسیستمافزار و سازی سختتجزیه و تحلیل و شناخت نیازها و امكانات سازمان مربوطه برای پیاده

افزاری متناسب با پیكربندی اصلی سیستم را به عهده دارند و پیشنهادات الزم را برای توسعه پیكربندی های نرمبسته

 .باشندنمایند و یا سرپرستی و هماهنگی فعالیتهای مذکور را دارا میموجود ارایه می

 :مسئولیتها نمونه وظایف و

 افزارهاانتخاب و طراحی پیكربندی سخت -

  هادستگاهنظارت بر آزمایش پیكربندی سیستم به منظور اطمینان از صحت کارکرد  -

 ریزی سیستمهای برنامههای زمانی اجرای پروژهتهیه برنامه -

 ای )سیستم عامل( با توجه به پیكربندی سیستمافزارهای پایهسازی و نگهداری نرمانتخاب، پیاده  -

های سیستم به منظور حصول اطمینان از صحت ایش کلیه برنامههای آزمایشی و آزمنظارت در تهیه داده -

 ها با یكدیگرعملكرد در ارتباط منطقی برنامه

 ای به منظور اطمینان از صحت کارکرد آنهاآزمایش نرمافزارهای پایه -

 های نرمافزاری با توجه به نیاز سازمانسازی و نگهداری بستهانتخاب، پیاده  -

ی موجود با توجه به مشخصات هاسیستمیشنهادی جدید در جهت ارتقای کارایی ی پهاسیستمتعیین اهداف  -

سازی و عملیاتی کردن سیستم در برنامه های الزم جهت پیادهو هزینه هافایلها، ها، خروجیکامل ورودی

 زمانی مشخص

 کارایی آنها و بررسی مستمر برای ارتقای هاسیستمهای الزم به منظور اخذ گزارش عملكرد تهیه برنامه -

ای داخل و خارج به منظور آگاهی از پیشرفتهای علمی و فنی درخصوص ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه  -

 کارگیری آنها در صورت نیازای و بهافزار و نرم افزارهای پایهسخت



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■954

 

 
 

ی هاسیستمی کارگیرهمكاری با طراحان، تحلیل گران، کارشناسان شبكه به منظور ایجاد تسهیالت برای به  -

 مورد نظر

مشارکت در سمینارهای تخصصی و ارایه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفتهای علمی و فنی مربوط به  -

 آوری اطالعاتفن

 های راهبری و نگهداری سیستمتهیه دستورالعمل  -

 هاسیستمشناسی مورد استفاده در بررسی شناخت کامل روش -

 ها ن مربوط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامههای آموزشی برای کارکناتهیه برنامه -

آوری اطالعات و ارایه نظرات مشورتی به مقامهای مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفتهای علمی و فنی فن -

 باالتر

 .آیدها پیش میهمكاری در رفع اشكاالت احتمالی که در جریان استفاده علمی از برنامه  -

اصالحی در جهت نیل به  هاطرحی موجود و ارایه پیشنهاد هاروشو  هاسیستم، مطالعه و ارزیابی فعالیتها  -

 اهداف سازمانی

 جامع انفورماتیک و ارایه نتایج به مقام باالتر شرایط احراز هاطرحهای راهبردی در زمینه انجام بررسی  -

 تحصیالت و معلومات:

های تحصیلی مهندسی یا دکترا و یا همتراز در یكی از رشته کارشناسی یا کارشناسی ارشد گواهینامه  -1

 ی کامپیوتر، هوش مصنوعی وهاسیستمافزاری، معماری ی نرمهاسیستمافزار، کامپیوتر گرایش )نرم

محاسبات،  الگوریتم و ی نرم افزاری وهاسیستمالگوریتم،  های محاسبات ورباتیک، هوش مصنوعی، نظریه

آوری اطالعات، نرمافزار کامپیوتر، انفورماتیک، کاربرد کامپیوتر و ، مهندسی فنمحاسبات( الگوریتم و

نرمافزار، مهندسی نرم افزار، ریاضی و علوم  _آنالیز سیستم، علوم کامپیوتر، آمار وکامپیوتر، کامپیوتر

 کامپیوتر

 

 :مهارت  -2

 فزاریای نرمهاسیستمسازی و نگهداری توانایی انتخاب، پیاده  -

 هاسیستمهای طراحی و پیكربندی ها و تكنیکآشنایی با شیوه  -

 های راهبری و نگهداری سیستمتوانایی تدوین دستورالعمل   -

ی سخت افزاری هاسیستمفنی در خصوص  بررسی آخرین پیشرفتهای علمی و توانایی مطالعه، تحقیق و   -

 کارگیری آنها در واحد مربوطهافزاری و نحوه بهو نرم

 ی موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنهاهاروشو  هاسیستمتوانایی نظارت و ارزیابی   -

 سطح پیشرفته تسلط به زبان انگلیسی در  -

 تسلط به یكی از زبانهای برنامه نویسی -

  :های آموزشیدوره -۳

 تحلیل و طراحی نرمافزار -
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-  UMLیافته افزار با متدولوژی ساختتحلیل و طراحی نرم  

 

  : کارشناس شبكه عنوان شغل
سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام مافوق انجام  هایپستاین شغل دربرگیرنده   :تعریف

این شغل که . اندازی تا نگهداری و پشتیبانی بر عهده دارندای را از زمان نصب و راههای رایانهامور مربوط به شبكه

از طریق ( station)های کاری و ایستگاه( server) های خادمم بین رایانهبه منظور ایجاد بستر شبكه ارتباطی الز

های قابل خطوط کابلی و یا غیرکابلی تعریف شده است، افراد پس از طراحی شبكه مورد نیاز و پیشبینی حجم داده

رداخته و با سازی این خطوط پهای کاری به اجرا و پیادهتبادل از طریق خطوط شبكه و همچنین تعداد ایستگاه

نمایند و یا اندازی نقاط اتصال، دسترسی الزم برای کاربران فراهم میاستفاده از تجهیزات شبكه و نصب و راه

 .باشندسرپرستی و هماهنگی فعالیتهای مذکور را دارا می

 :مسئولیتها نمونه وظایف و

داد کاربران، حجم داده و نقاط های مورد نیاز باتوجه به تعهای رایانهسنجی و طراحی نقشه شبكه امكان -

 اتصال

 های داخلیسازی و کابل کشی شبكهاجرای عملیات پیاده  -

 اندازی رایانه خادم و تنظیمات مربوطنصب و راه -

 های کاری و تنظیمات مربوطاندازی ایستگاهنصب و راه  -

رهای مربوطه و ایجاد ی اصلی و پیرامونی و کنترولهادستگاهاندازی سازی و راهنظارت برجریان آماده  -

 هماهنگی کامل در کلیه امور عملیاتی واحد مربوط

 های کاریکنترل و مدیریت کاربران شبكه و تعریف سطوح دسترسی هر یک از ایستگاه  -

آوری، مطالعه و تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به پیشرفتهای علمی و تكنولوژیكی به منظور دستیابی جمع  -

 استفاده از آنها در واحد مربوطی کارآمد و هاروشبه 

 افزارهای مربوط با رایانه خادمهای اطالعاتی و نرمگیری از پایگاهانجام عملیات پشتیبان  -

 ای و مشارکت تهیه برنامه زمانیهمكاری در تهیه و تنظیم برنامه کار واحد خدمات رایانه  -

 یاب و رفع خط در بستر شبكه ارتباطیعیب  -

 ایهای رایانهای تخصصی و مطالعه پیشرفتهای علمی و فنی مربوط به شبكهمشارکت در سمیناره  -

 های ادواری از وضعیت شبكه و عملیات کاربرانتنظیم گزارش  -

 :شرایط احراز 

کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یكی از  گواهینامه معلومات: تحصیالت و -1

ی کامپیوتر، هاسیستمافزار، معماری افزار، سختمهندسی کامپیوتر گرایش )نرمهای تحصیلی رشته

الگوریتم،  های محاسبات وی نرم افزاری، هوش مصنوعی و رباتیک، هوش مصنوعی، نظریههاسیستم

              محاسبات(، تكنولوژی ارتباطات و محاسبات، الگوریتم و الگوریتم و ی نرم افزاری وهاسیستم

آوری اطالعات، علوم کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر و آوری اطالعات، مدیریت خدمات وتوسعه فنفن
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آوری اطالعات افزار، مهندسی فنسخت -افزار، کامپیوترنرم -آنالیز سیستم، انفورماتیک، کامپیوتر

ات امن، ای، طراحی و توسعه نرم افزار، مخابری چندرسانههاسیستمهای کامپیوتری، گرایش) شبكه

 ، آمار وکامپیوتر، ریاضی وعلوم کامپیوتر(ی اطالعاتی، امنیت اطالعاتهاسیستممدیریت 

  :مهارت  -2

 های رایانه مورد نیاز دستگاهسنجی و طراحی نقشه شبكهتوانایی در امكان -

 های داخلی دستگاهکشی شبكهسازی و کابلتوانایی انجام عملیات پیاده  -

 های کاری و تنظیمات مربوط به آنهااندازی رایانه خادم و ایستگاهب و راهتوانایی نص  -

 ایهای رایانهکارگیری تكنولوزی نوین شبكهتوانایی درک، شناخت و به  -

                های ارتباطی و های تكنولوژی شبكهتوانایی مطالعه، تحقیق و بررسی پیرامون آخرین پیشرفت  -

 احد مربوطهو کارگیری آنها دربه

 تسلط به زبان انگلیسی در سطح پیشرفته  -

  :های آموزشیدوره -۳

  – Network + شبكه  -

 مدیریت امنیت شبكه  -

 

  عنوان شغل : کاردان شبكه
سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام مافوق انجام امور  هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف

اندازی تا نگهداری و پشتیبانی و همجنین شناخت و تشخیص را از زمان نصب و راهای های رایانهمربوط به شبكه

 . افزار شبكه متناسب با پیكربندی اصلی سیستم را به عهده داردافزار و نرمسازی سختهالزم برای پیاد

 :مسئولیتها نمونه وظایف و

به تعداد کاربران، حجم داده و نقاط  های مورد نیاز باتوجههای رایانهسنجی و طراحی نقشه شبكهامكان  -

 اتصال

 اندازی رایانه خادم و تسهیالت مربوط با همكاری کارشناس شبكهنصب و راه -

 های کاری و تنظیمات مربوطاندازی ایستگاههمكاری با کارشناس شبكه در نصب و راه -

 افزار رایانه در این ارتباطیابی و رفع خطر در بستر شبكه ارتباطی و همكاری با کارشناسان امور سختعیب  -

 های اطالعاتیگیری از پایگاههمكاری درانجام عملیات پشتیبان -

 های ادواری از وضعیت شبكه و عملیات کاربرانمشارکت در تنظیم گزارش -

 :  شرایط احراز 

  تحصیالت و معلومات: -1

های تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش رشتهکاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یكی از  گواهینامه -

 کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر، علوم افزار، سخت –افزار، کامپیوتر نرم –افزار(، کامپیوتر افزار، سخت)نرم

 ات وارتباط تكنولوژی اطالعات، آوریفن مهندسی سیستم، افزار نرم اطالعات، آوریفن و ارتباطات
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افزار کامپیوتر، افزار کامپیوتر، سختآوری اطالعات، نرمرایش فن، رسانه گ(IT) آوری اطالعاتفن

 فناوری اطالعات و ارتباطات افزار سیستم، آمار وکامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر،نرم

  :مهارت -2

 ای مورد نیاز دستگاههای رایانهسنجی و طراحی نقشه شبكهتوانایی در امكان -

 های کاری و تنظیمات مربوط به آناندازی رایانه خادم و ایستگاهتوانایی نصب و راه  -

 های ارتباطییابی و شناسایی نقاط ضعف شبكهتوانایی عیب  -

 تسلط به زبان انگلیسی در سطح متوسط  -

 :های آموزشیدوره -۳

 SQL Server , Report + Serverطالعاتی ابانک  -

  + Network (1) شبكه -

  افزار رایانهتعنوان شغل : کارشناس امور سخ
سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام مافوق انجام  هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف

ی جانبی و در هادستگاهها و افزاری رایانهیابی سختاندازی، پشتیبانی و عیبامور مربوط به نصب و راه

ا سرپرستی و هماهنگی فعالیتهای مذکور را دارا ها را به عهده دارند و ینمودن رایانهصورت لزوم جمع

 .باشندمی

  :مسئولیتها نمونه وظایف و

 افزارییابی و پشتیبانی سختاندازی، عیبی عامل مرکز به منظور نصب و راههاسیستمشناخت کافی از  -

 یی جانبهادستگاهها و افزاری رایانهیابی سختاندازی، نگهداری پشتیبانی و عیبنصب و راه -

 اندازی آنهاافزاری و راههای سختنصب لوازم و قطعات جانبی جهت افزایش توانایی  -

اندازی و ریزان سیستم در زمینه نصب، راهی پایه و برنامههاسیستمهمكاری با کارشناسان شبكه و   -

 پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز

افزارهای موجود و انطباق یبانی سختبرآورد، تهیه و تنظیم فهرست فنی قطعات مورد نیاز به منظور پشت -

 قطعات خریداری شده با مشخصات فنی مورد نظر

افزاری و ارایه پیشنهادهای الزم به منظور آوری سختهای فنمطالعه و تحقیق و تهیه گزارش در زمینه  -

 افزارهای مرکزارتقای سطح کیفی سخت

 ها بر حسب نیاز مرکزنمودن رایانهسازی و جمعبهینه  -

افزارها به منظور حصول برداری و نگهداری سختهای الزم در زمینه بهرهیه و تدوین دستورالعملته -

 بهترین بازدهی

 ی الزم به کارکنان مربوطهاآموزشهای آموزشی و ارایه همكاری در تدوین برنامه  -

ورتی به آوری اطالعات و ارایه نظرات مشهای علمی و فنی فنمطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت  -

 مقامهای مافوق
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اصالحی در جهت  هاطرحی موجود و ارایه پیشنهادات هاروشو  هاسیستممطالعه و ارزیابی فعالیتها،  -

 نیل به اهداف سازمانی

مشارکت در سمینارهای تخصصی و ارایه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفتهای علمی و فنی مربوط   -

 آوری اطالعاتبه فن

 جامع انفورماتیک و ارایه نتایج به مقامهای باالتر هاطرحراهبردی در زمینه های انجام بررسی -

 :شرایط احراز 

                   کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یكی گواهینامه تحصیالت و معلومات: -1

            -، معماری کامپیوتر(، کامپیوتر افزارهای تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش )سختاز رشته

افزار، مهندسی تكنولوژی میكرو ماشین، علوم ی سختهاسیستمافزار، مهندسی تكنولوژی سخت

 آوری اطالعاتفن کامپیوتر، تكنولوژی ارتباطات و

  :مهارت  -2

 ها هافزاری رایانسازی، نگهداری و پشتیبانی سختتوانایی در نصب، پیاده -

 آوری اطالعاتهای علمی و فنکارگیری آخرین پیشرفتتوانایی درک، شناخت و به -

 ی موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها هاسیستمتوانایی ارزیابی فعالیتها و   -

 تسلط به زبان انگلیسی در سطح پیشرفته -

 :های آموزشیدوره -۳

 هاسیستمآشنایی با اسمبل نمودن   -

  و شبكه افزاریابی سختعیب -

 افزار رایانهعنوان شغل : کاردان امور سخت

سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام مافوق  هایپستاین شغل دربرگیرنده  :تعریف 

ی جانبی را هادستگاهها و افزاری رایانهیابی سختاندازی، پشتیبانی و عیبانجام عملیات مربوط به نصب، راه

 .به عهده دارند

 :مسئولیتها مونه وظایف ون

 افزارییابی و پشتیبانی سختاندازی، عیبی عامل مرکز به منظور نصب و راههاسیستمشناخت الزم از  -

 افزاری تحت نظر کارشناس ذیربطای و امكانات جانبی سختی رایانههادستگاهاندازی نصب و راه -

 ایی رایانههادستگاهسازی شناسنامه هنگامتهیه و به -

 زیر نظر کارشناسان ذیربط هادستگاهیه و تنظیم برنامه بازدید نوبتی از ته -

 اندازی و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز ریزان سیستم در زمینه نصب، راههمكاری با کارشناس شبكه و برنامه -

 لین ذیربطهای الزم به مسئوی جانبی و ارایه گزارشهادستگاهها و تشخیص نواقص و اشكاالت موجود در رایانه -

 افزارها و ابزارهای کاریبا استفاده از نرم هادستگاهبررسی صحت عملكرد قطعات   -

 ای در حد امكانات مرکز و قطعات رایانه هادستگاهتعمیر و تعویض   -
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 کنترل شرایط محیطی کار نظیر برق، حرارت با استفاده از ابزار مناسب -

 های فنیقشهنها براساس ها و کابلبطای، رای رایانههادستگاهکردن همكاری در جمع -

 های آموزشیهمكاری با کارشناس در تهیه و تدوین برنامه -

 افزارها برداری و نگهداری سختهای الزم در زمینه بهرههمكاری با کارشناسان در تهیه و تدوین دستورالعمل -

 : شرایط احراز

های تحصیلی یا کارشناسی و یا همتراز در یكی از رشته کاردانی : گواهینامهتحصیالت و معلومات -1

افزار، مهندسی تكنولوژی سخت -افزار، معماری کامپیوتر(، کامپیوترمهندسی کامپیوتر گرایش )سخت

آوری اطالعات، فن افزارکامپیوتر، تكنولوژی ارتباطات وافزار، تعمیرات سختی سختهاسیستم

ارتباطات، علوم  آوری اطالعات وسخت افزار کامپیوتر، فن (ICT)آوری اطالعاتفن ارتباطات و

 کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر

  :مهارت  -2

 ای و امكانات جانبی سخت افزاریی رایانههادستگاهاندازی و پشتیبانی توانایی در نصب، راه -

 ایو قطعات رایانه هادستگاهیابی، تعمیر و تعویض توانایی در عیب -

 به زبان انگلیسی در سطح متوسط تسلط -

 :های آموزشیدوره -۳

  هاسیستمآشنایی با اسمبل نمودن   -

 هافزار و شبك یابی سختعیب -

 

 موضوعات اداری و استخدامی در قوانین و مقررات

 کارکنان دولت نظام آموزش :مجموعه

 سرفصل آموزشی 

( )بخشنامه شماره ارتباط مردم و دولت )سامد مرتبط با سامانه های آموزشیدستورالعمل برگزاری دوره

 (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور 5/8/1389مورخ  40573/200

 ی اجرایی کشورهادستگاهکلیه 

دیران در به منظور برقراری ارتباط بهینه بین مردم و دولت و افزایش آگاهی و نهادینه کردن پاسخگویی م

، به شرح «(ارتباط مردم و دولت )سامد مرتبط با سامانه ی آموزشیهادوره»حیطه مسئولیت خود، مجموعه 

، ویژه بهبود مدیریت های آموزشیها در قالب دورهگردد. این دورهجدول زیر طراحی و برای اجرا ابالغ می

 ی اجرایی موظفند پس از طرح در کمیته راهبری آموزشهادستگاهمدیران پایه و میانی مصوب تلقی شده و 

 .و اجرای آن اقدام نمایند ریزیبرنامهنسبت به 

 ساعت 4ن آموزش: ابعاد حكمرانی علوی و پاسخگویی در اسالم / مدت زما -1

 ساعت 4مدت زمان آموزش:  /الكترونیكی سامد آشنایی با سامانه-2

 ساعت 8نظارت هماهنگی و سرمایه اجتماعی/ مدت زمان آموزش:  -3

https://shenasname.ir/subjects
https://shenasname.ir/subjects/edu
https://shenasname.ir/component/tags/tag/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
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های فوق الذکر به صورت استاندارد توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی تهیه و محتوی آموزشی دوره  -

ی اجرایی و مراکز و مؤسسات مجری آموزش کارکنان موظف به استفاده از هادستگاهخواهد شد. تدوین 

 .باشندمی های آموزشیآنها در اجرای دوره

طریق مرکز را رأساً توسط واحدهای آموزش خود یا از  های آموزشیتوانند دورهی اجرایی میهادستگاه  -

ها و همچنین مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش استانداری

 .شده برگزار نمایند صالحیت

ن و افرادی توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی تعیی هاآموزشاین دسته از  حرفه ای مدرسین صالحیت -

صالحیت از سوی مرکز یاد شده  ها اشتغال یابند که دارای گواهینامهتواند به امر تدریس در این دورهمی

 .باشند

ی اجرایی انجام خواهد شد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه هادستگاهکه از سوی  عالوه بر ارزشیابی -

نظارت  هادورههور و معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری ها بر کیفیت اجرای انسانی رییس جم

 .خواهند داشت

 

 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور -لطف اهلل فروزنده دهكردی

 

 آموزشی مشخصات پودمان

 لوی و پاسخگویی در اسالمعنوان دوره: ابعاد حكمرانی ع

 الزامی -نوع دوره: بهبود مدیریت

 اهداف آموزشی: آشنایی مدیران با خصوصیات و ویژگی های حكمرانی علوی و پاسخگویی در اسالم

 :سرفصل های آموزشی

 (حقوق متقابل مردم و حكومت صالح )بر مبنای منابع دینی  -

 ری دینیعناصر عینی مردم ساال  -

 نهادهای نظارتی و کنترلی قدرت از ناحیه مردم در مردم ساالری دینی  -

 مشروعیت نظام سیاسی و مردم - 

 ()از دیدگاه نهج البالغه مدیریت اخالقی در خدمات عمومی  -

 ریت دولتیمنبع آموزشی: درسنامه ابعاد حكمرانی علوی و پاسخگویی در اسالم انتشارات مرکز آموزش مدی

 :شرایط مدرسین

 ای از مرکز آموزش مدیریت دولتیحرفه صالحیت دارا بودن گواهینامه  -

 ها: کلیه مدیران سطوح پایه و میانیدوره کنندگانشرکت

 شیوه اجرای دوره: حضوری یا غیرحضوری

 ساعت 4مدت زمان دوره: 

 : آزمون کتبی پایان دورهبینوع ارزشیا
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 الكترونیكی ارتباط مردم و دلت عنوان دوره: آشنایی با سامانه 

 الزامی -نوع دوره: بهبود مدیریت

و ضرورت و اهمیت پاسخگویی اداری  و کارکردهای سامد اهداف آموزشی: آشنایی مدیران با فلسفه، فناوری

 در دولت جمهوری اسالمی

 :سرفصل های آموزشی

 پاسخگویی مردمی از دیدگاه اسالم -

 ضرورت پاسخگویی مردمی با توجه به اهداف چهارگانه دولت -

 الكترونیكی و کارکردهای آن در نظارت و ارزیابی عملكرد فردی و سازمانی سامانه -

 سامد رفی و آشنایی با سامانهمع -

 الكترونیكی ارتباط مردم و دولت انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی درسنامه آشنایی با سامانهمنبع آموزشی: 

 :شرایط مدرسین

 حرفه ای از مرکز آموزش مدیریت دولتی صالحیت دارا بودن گواهینامه -

 : کلیه مدیران سطوح پایه و میانیهادوره کنندگانشرکت

 شیوه اجرای دوره: حضوری یا غیرحضوری

 ساعت 4مدت زمان دوره: 

 : آزمون کتبی پایان دورهنوع ارزشیابی

 عنوان دوره: نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

 الزامی -بهبود مدیریتنوع دوره: 

 اهداف آموزشی: آشنایی مدیران با مفاهیم و اهمیت نظارت )به ویژه نظارت همگانی( و مفاهیم سرمایه اجتماعی

 :سرفصل های آموزشی

 مفهوم نظارت و ساز و کار آن  -

 (سازمانی -همگانی -سطوح نظارت )فردی  -

 (نظاری -فلسفه سیاسی -قانونیمبانی نظارت همگانی )دینی/   -

 (تقویت عوامل یهاروشسرمایه اجتماعی )مفاهیم اساسی و   -

 سرمایه اجتماعی و نظارت  -

 منبع آموزشی: درسنامه نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

 :شرایط مدرسین

 حرفه ای از مرکز آموزش مدیریت دولتی صالحیت دارا بودن گواهینامه -

 : کلیه مدیران سطوح پایه و میانیهادوره کنندگانشرکت

 شیوه اجرای دوره: حضوری یا غیرحضوری

 ساعت 8مدت زمان دوره: 

 : آزمون کتبی پایان دورهنوع ارزشیابی
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 جمهوری اسالمی اریان 
 جمهوریریاست 

 

 بسمه تعالی
 ی مشمول قانون مدیریت خدمات کشورهادستگاهبخشنامه به کلیه 

 

های )موضوع دستورالعمل مربوط به نحوه توزیع بورس 28/04/1389مورخ  21285/204پیرو بخشنامه شماره 

کشور و در های آموزشی خارج از مطلوب از فرصت برداریبهرهآموزشی خارج از کشور(، به منظور ساماندهی و 

 گردد:( بخشنامه فوق مراتب زیر ابالغ می3( ماده )4( و تبصره )2ماده ) (2اجرای تبصره )

خارج از کشور توسط دستگاه اجرایی یا  های آموزشیاخذ پذیرش از موسسات برگزار کننده دوره

های خارجی کارکنان دولت و همچنین اعزام به ت بر مسافرتکارمند، ارائه درخواست مجوز سفر به هیأت نظار

گردد( موکول هایی که طبق قرارداد دو جانبه برگزار میهرگونه دوره آموزشی و تحت هر عنوان )به استثنای دوره

( بخشنامه مذکور در 6ماده ) "د"به اخذ موافقت از این معاونت حداقل سی روز قبل از شروع دوره با رعایت بند 

 باشد.قالب کاربرگ پیوست می

 

 غالمحسین الهام                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7737/29/200شماره:  
23/04/2139اتریخ:   

 پیوست:

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی
 دستورالعمل تبدیل وضعیت کارمندان رسمی آزمایشی

 (23) 

 ی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاهبخشنامه به کلیه 

ی کلی هاسیاستبه منظور تحقق بند دو  19/8/1393شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 

و به « عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی»ابالغی مقام معظم رهبری مبنی بر  ادارینظام

دستورالعمل تعیین وضعیت »، قانون مدیریت خدمات کشوری (46نامه اجرایی تبصره سه ماده )استناد ماده دو آیین

تصویب « فرم تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی»( ماده و پنج تبصره، به انضمام 10را در )« کارمندان آزمایشی

 .شودنمود؛ مراتب به همراه راهنمای تكمیل فرم، جهت اجرا ابالغ می

ان، براساس دستورالعمل پیوست کارمندان آزمایشی و تعیین وضعیت آن از تاریخ ابالغ این بخشنامه، تأیید صالحیت

صورت خواهد پذیرفت و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده باالترین مقام دستگاه اجرایی 

 .است

ی اجرایی، نسبت به آموزش هادستگاهمقتضی است به منظور اجرای دقیق این دستورالعمل، واحدهای منابع انسانی 

 .ل فرم مربوط، اقدام نماینداجرای دستورالعمل و شیوه تكمی

 

 

 

 

 

  12175/39/200شماره:  
11/90/3139اتریخ:   

 پیوست:

https://shenasname.ir/laws/rahbar/252-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/rahbar/252-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/rahbar/252-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/rahbar/252-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/modiriat/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/modiriat/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی

ظایف کارگروه ، و( قانون مدیریت خدمات کشوری46( ماده )3نامه اجرایی تبصره )آیینبه استناد ماده دو 

و تعیین  نمایند و نحوه تأیید صالحیتکارمندانی که دوره آزمایشی خود را طی می تخصصی تعیین صالحیت

 .وضعیت این کارمندان به شرح ذیل است

گاه اجرایی که در این دستورالعمل کارگروه کارمندان رسمی دست کارگروه تخصصی تعیین صالحیت -1ماده 

 :شود، وظایف زیر را برعهده داردنامیده می

« تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی»بررسی اطالعات اخذ شده در قالب فرم پیوست این دستورالعمل با عنوان  -الف

 .شودراهنمای تكمیل فرم، تنظیم می براساسکه 

 .(نمایند )مدت سه سال اول یا دو سال تمدیدیکارمندانی که دوره آزمایشی خود را طی می ارزیابی صالحیت -ب

 (46موضوع ماده ) یهاروشگیری در خصوص ادامه خدمت کارمندان آزمایشی مطابق با یكی از تصمیم -ج

 .ورالعملو ساز و کارهای مذکور در این دست قانون مدیریت خدمات کشوری

 .رسیدگی به شكایات کارمندان در مورد نتایج ارزیابی -د

شی به رسمی عالوه بر طی شرایط مذکور در این دستورالعمل، منوط به آزمای تبدیل وضعیت کارمندان  -1تبصره 

 .است الزامی گذراندن سه سال دوره آزمایشی بوده و در صورت تمدید، گذراندن دو سال دوره آزمایشی

های سه ساله و یا ها نیاز به طی کامل دورهتبدیل وضع کارمندان آزمایشی به پیمانی و یا لغو حكم آن -2تبصره 

 .دوساله آزمایشی ندارد

ای کارگروه را برعهده ی اجرایی، وظایف دبیرخانههادستگاهواحدهای منابع انسانی )یا عناوین مشابه( در  -3تبصره 

 .دارند

 .آوری اطالعات و اخذ تصمیم، به ترتیب ذیل استفرایند جمع -2ماده 

 فرم شده، تمدید سال دو مهلت یا و اول سال سه دبیرخانه موظف است حداقل شش ماه قبل از انقضاء مدت -الف

 گزینش، واحدهای زا همزمان و ارسال کارمند خدمت محل واحد برای را «آزمایشی کارمندان وضعیت تعیین»

را مطابق با دستورالعمل  الزم اطالعات... و غیاب و حضور سامانه مسئول عملكرد، ارزیابی اداری، تخلفات آموزش،

 .نماید استعالم

ها و تنظیم پاسخ صریح و روز، نسبت به تكمیل دقیق فرم 10موظفند حداکثر ظرف مدت  ربطذیواحدهای  -ب

 .نمایند اقدام( انسانی منابع واحد) کارگروه ها به دبیرخانهها و ارسال آنالمشفاف به استع

ها و... ها، ادارات کل، مراکز، معاونتها، مدیریتنظیر ادارت شهرستان ربطذیفرم کارکنان شاغل در واحدهای 

حسب تشخیص کارگروه  های ورزشی(ها و مجتمعها، زندانو برخی از واحدهای عملیاتی بزرگ )مانند بیمارستان

قسمت اول و دوم ردیف )رسد موضوع ماده یک، توسط مدیر این واحدها تكمیل و به تأیید رییس یا مقام باالتر می

 (.فرم موضوع ماده یک 14

روز، فرم ها و استعالم های دریافت شده را به منظور کسب  20دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف مدت  -ج

ت اطالعات، بررسی و نتیجه را برای اخذ تصمیم به کارگروه ارسال نماید و در صورت اطمینان از صحت و کیفی

https://shenasname.ir/subjects/entry/86-262770
http://rezae.ir/
http://rezae.ir/
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نیاز به اصالح اطالعات، دبیرخانه باید پیش از ارسال فرم ها به کارگروه، اصالحات الزم را در تعامل با واحدهای 

 .اعمال نماید ربطذی

کارگروه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی مستندات و اتخاذ تصمیم در مورد  -د

 .اقدام نماید ربطذیکارمندان 

 .تصمیمات متخذه، احكام را صادر نماید براساسدبیرخانه موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته،  -هـ

ره آزمایشی سه ساله و یا دو ساله )تمدیدی( به رسمی، تبدیل حكم استخدامی کارمند پس از طی دو -3ماده 

 :مشروط به احراز شرایط ذیل است

 .کارکنان دولت ، مطابق با نظام آموزشی آموزشیهادورههای مربوط به گذراندن  ارائه گواهینامه -الف

 .اخذ تأیید گزینش مبنی بر بالمانع بودن تبدیل وضعیت کارمند از آزمایشی به رسمی -ب

قانون رسیدگی به تخلفات  9ماده « ز»و « و»، «هـ»، «د»، «ج»، «ب»عدم محكومیت به یكی از مجازات های بند  -ج

 .اداری در طول دوره آزمایشی

در « تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی»فرم  براساسات کسب شده امتیاز از مجموع امتیاز 185کسب حداقل  -د

 .طول دوره آزمایشی، موضوع ماده یک این دستورالعمل

امتیاز )مذکور در ردیف د( و عدم طی دوره آزمایشی مقرر و یا عدم دریافت  185در صورت کسب حداقل  :تبصره

ر صورت عدم گذراندن دوره آموزشی در مدت شود و دنظر گزینش، دوره آزمایشی کارمند، دو سال تمدید می

 .یابدسال )آزمایشی(، کارمند به پیمانی تبدیل وضع می 5

 های آموزشیموضوع ماده سه به رسمی تبدیل وضع نیابد؛ مشروط به طی دوره براساسچنانچه کارمند،  -4ماده 

 46یابد )مطابق با تبصره ماده های ذیل تبدیل وضع میز حالتنماید به یكی امقرر، مطابق امتیازی که کسب می

 (.قانون مدیریت خدمات کشوری

 امتیاز؛ تمدید دو ساله دوره آزمایشی 185تا  165بین  -الف

 مانیامتیاز؛ تبدیل به استخدام پی 165تا  135بین  -ب

 امتیاز؛ لغو حكم و پایان خدمت 135کمتر از  -ج

در مورد افرادی که مشمول بند الف ماده چهار می شوند؛ پس از طی دوره دو ساله آزمایشی تمدید شده  -5ماده 

 یهاروشه یكی از ای این ماده با وی بمقرر، مشروط به کسب امتیاز مذکور در بنده ی آموزشیهادورهو گذراندن 

 .شودمیزیر رفتار 

 امتیاز؛ تبدیل به استخدام رسمی 18باالتر از  -الف

 امتیاز؛ تبدیل به استخدام پیمانی 185تا  135بین  -ب

 امتیاز؛ لغو حكم و پایان خدمت 135کمتر از  -ج

و پنج، پس از کسب مواد چهار « ب»و « الف»های استخدامی مذکور در بندهای اعمال هر یک از حالت  :تبصره

 .امتیاز الزم، مشروط به تأیید گزینش برای همان حالت است

https://shenasname.ir/didgah.html
https://shenasname.ir/didgah.html
http://mborg.ir/
http://mborg.ir/
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دستگاه موظف است به منظور صیانت از حقوق کارمندان خود نسبت به اجرای فرایند مذکور در این  -6ماده 

مذکور در این  دستورالعمل، به موقع اقدام نماید. چنانچه در پایان سه سال دوره آزمایشی، به دلیل عدم طی فرآیند

و در پایان پنج سال  شودمیهای کارمند احراز نگردد؛ دوره آزمایشی فرد، دو سال تمدید  دستورالعمل، صالحیت

در صورتی که مطابق با این دستورالعمل، صالحیت کارمند برای رسمی شدن به هر دلیل به تأیید کارگروه نرسد، 

 .ه، کارمند به پیمانی تبدیل وضع می یابد یا حكم وی لغو می گرددبه تشخیص باالترین مقام دستگا

شوند، یابند و یا مأمور میدر خصوص کارمندانی که در طول دوره آزمایشی به دستگاه دیگری انتقال می -7ماده 

، انجام أآنها در دستگاه مقصد و در صورت مأموریت، در دستگاه مبد در صورت انتقال، ارزیابی و تأیید صالحیت

 .خواهد شد

کارگروه دستگاه اجرایی مجاز است در صورت تعدد مشمولین این دستورالعمل در واحدهای استانی،  -8 ماده

مقام استانی اقدام نماید؛  نسبت به تشكیل کارگروه استانی با عضویت حداقل سه نفر و با مسئولیت باالترین

استانی پس از تأیید توسط کارگروه تخصصی دستگاه در مرکز، قابلیت  هایگروهتصمیمات اتخاذ شده در کار

 .اجرا خواهد داشت

که به تأیید کارگروه رسیده است باید در پرونده « تأیید وضعیت کارمندان آزمایشی»یک نسخه از فرم  -9ماده 

 .ری شودپرسنلی کارمند، نگهدا

ای از فرم تكمیل شده کارمندانی که مطابق این دستورالعمل، رسمی دستگاه اجرایی موظف است نسخه -10ماده 

برای معاونت توسعه  (karmandiran.ir) کارمند ایران شوند را به صورت الكترونیكی و از طریق سامانهمی

ماید تا پس از تأیید فرایند طی شده، نسبت به صدور شماره مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارسال ن

 .کارمندی رسمی اقدام شود

 جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور -محمود عسكری آزاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mahallaty.ir/
http://www.mahallaty.ir/
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی
 ی اجرایی کشورهادستگاهبخشنامه به تمام 

 

ی اجرایی و به هادستگاهو با توجه به درخواست مكرر  05/08/1387مورخ  75099/1803نامه شماره پیرو بخش

بلندمدت هم سطح مقاطع تحصیلی رسمی سازمان  های آموزشیمنظور حل مشكل کارکنان دولت که از دوره

های به عمل آمده با سازمان صورت گرفته و توافق هایاند و با توجه به بررسیمدیریت صنعتی فارغ التحصیل شده

اختیارات ناشی  براساسها و ی اجرایی کشور در این گونه دورههادستگاهمذکور مبنی بر توقف پذیرش کارکنان 

آن، بدین وسیله  ( آیین نامه اجرایی5( قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده )3( ماده )6از تبصره )

 گردد:بند یک بخشنامه مذکور به شرح زیر اصالح می

 «.موصوف تا تاریخ صدور این بخشنامه صورت گرفته باشد های آموزشیپذیرش و شرکت در دوره»

 بدیهی است حصول سایر شرایط و مفاد بخشنامه فوق االشاره کماکان به قوت خود باقی است.

سازمان یاد شده که  های آموزشیی اجرایی کشور در کلیه دورههادستگاهسازد شرکت کارمندان نشان می خاطر

برگزار شده و یا خواهد شد محمل قانونی نداشته ...« های دو ساله کاربردی، تكمیلی، عالی و دوره»تحت عناوین 

 و پذیرش قرار نخواهد گرفت. طی مورد ارزشیابیو مدارک مأخوذه توسط آنان تحت هیچ شرای

ی اجرایی مكلفند به منظور احتراز از تبعات ناشی از این امر ضمن اطالع رسانی به کارمندان هادستگاههمچنین 

د شده های موصوف سازمان یاخود، از انعقاد قرارداد، صدور معرفی نامه برای کارمندان به منظور شرکت در دوره

 و ... اکیداً خودداری نمایند.

های در صورتی که سازمان مدیریت صنعتی پس از تاریخ صدور این بخشنامه اقدام به پذیرش و یا اجرای دوره

 موصوف برای کارمندان دولت نماید، مسئولیت و تبعات ناشی از این امر به عهده آن سازمان خواهد بود.

 
                                                  

 لطف ا... فروزنده دهكردی  

 

 

 

 

 

 

  464/91/200شماره:  
06/03/1139اتریخ:   

 پیوست:

رمدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهو همعاونت توسع   



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■968

 

 
 

 جمهوری اسالمی اریان 
 رئیس جمهور

 هیئت وزریان انمهتصویب
 

 بسمه تعالی

 "با صلوات بر محمد و آل محمد"

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

 یانسان هیو سرما تیریونت توسعه مدمشترک معا شنهادیبنا به پ 09/11/1390در جلسه مورخ  رانیوز هیئت

و  رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس مو هشت یو س كصدینخبگان و به استناد اصل  یمل ادیو بن جمهورسیرئ

 پنجسالهنون برنامه قا (18)ماده  "ی"و بند  -1386مصوب  -یخدمات کشور تیریقانون مد (65)ماده  (1)تبصره 

و استعداد  نخبه یانسان یروین ینامه جذب و نگهدار نییآ -1389مصوب  -رانیا یاسالم یپنجم توسعه جمهور

 :نمود بیتصو ریرا به شرح ز ییاجرا یهادستگاهبرتر در 
 ییاجرا یهااهدستگو استعداد برتر در  نخبه یانسان یروین ینامه جذب و نگهدار نییآ

برتر و  ینامه احراز استعدادها نییآ (4)ماده  براساسکه  شودیاطالق م یاستعداد برتر به فرد ای نخبه -1 ماده

توسط  ،نخبگان یمل ادیو مصوبات بن یانقالب فرهنگ عالیشورای 14/06/1385مورخ  (589)مصوبه جلسه  ینخبگ

 باشد. یحداقل کارشناس یلیمدرک تحص یشده و دارا نییمذکور تع ادیبن
خدمت نخبه و استعداد  نیدر ح ایاند و استعداد برتر بوده نخبه ،نامهنییآ نیکه قبل از ابالغ ا یکارمندان -2ماده 

 .رندیگیقرار م نامهنییآ نیا یایمشمول مزا شوندیبرتر شناخته م
 نییآ نیمندرج در ا یایمانع استفاده از مزا ،نخبگان یمل ادیاز بن یو معنو یماد تیهرگونه حما افتیدر -۳ ماده

 باشد.ینامه نم
رتبه باالتر از  کیدر  یی،اجرا یهادستگاهدر بدو ورود و نخبگان شاغل در  داالستخدامینخبگان جد -۴ ماده

 .رندیگیشده قرار م نییرتبه تع
ماده  (10)موضوع بند  ژهیفوق العاده و ازیسقف امت ،نامه نییآ نیبرتر موضوع ا ینخبگان و استعدادهابه  -5ماده 

 .ردیگیتعلق م یخدمات کشور تیریقانون مد (68)
 تیبا رعا ی،و یاستعداد برتر و شغل مورد تصد ای فرد نخبه یتواند با توجه به توانمند یم ییدستگاه اجرا -6 ماده

 .دینما نییتع اینگونه کارمندان را به صورت شناورساعت کار  ،یخدمات کشور تیریون مدقان (87)ماده 

قانون  (54)و ( 53)طبق مواد  یو سرپرست یتیریمد هایپستانتصاب به  یبرا ازیمورد ن یسوابق تجرب -7ماده 

 .ابدییدرصد کاهش م پنجاهتا  ،کارمندان رینامه نسبت به سا نییآ نیا نیمشمول یبرا یخدمات کشور تیریمد

ـه47050ت/247285شماره:   
15/12/1390اتریخ:   
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 گرانیبا د یمساو طیکوتاه مدت داخل و خارج از کشور در شرا یآموزشهای رتبهنخبگان در استفاده از  -8 ماده

 .رندیگیقرار م تیدر اولو
و استعداد برتر را در  افراد نخبه ی،سرباز هیاز محل امر روهایاز ن موظفند در استفاده ییاجرا یهادستگاه -9ماده 

 قرار دهند. تیاولو
نخبگان اعالم  یمل ادیخود را به بن یازهاین یاستخدام یقبل از انتشار آگه ندموظف ییاجرا یهادستگاه -10 ماده

 .ندینما
 ادارینظامکارکنان  جمهور موظف است در سامانه سیرئ یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد -11 ماده

 .دیاستعداد برتر را منظور نما ای خبهاطالعات مربوط به کارمندان ن ،کشور
 با رعایت یی،اجرا یهادستگاهدر  نامهنییآ نیافراد مشمول ا یریکارگبه طیعمل نحوه و شرادستورال -12ماده 

 هینخبگان ته یمل ادیبن یبا همكار جمهورسیرئ یانسان هیو سرما تیریوسط معاونت توسعه مدمقررات مربوط ت

 خواهد شد.
 شود.یلغو م 12/07/1383هـ موزخ 30987ت/17814شماره  نامهتصویب -1۳ ماده

 

 یمیرح محمدرضا
 جمهور سیرئمعاون اول 

 

 
مجمع  رخانهیدب ،جمهور سیدفتر معاون اول رئ ،هییقوه قضا سیدفتر رئ ،جمهور سیدفتر رئ ی،به دفتر مقام معظم رهبر رونوشت

معاونت امور  ،جمهور سیرئ یمعاونت حقوق ،جمهورسیرئ یو نظارت راهبرد یزیرمعاونت برنامه ،مصلحت نظام صیتشخ

س مجل نیاداره کل قوان ،کل کشور یسازمان بازرس ی،ارعدالت اد وانید ،محاسبات کشور وانید ،جمهور سیمجلس رئ

 ینهادها ی،و موسسات دولت هاسازمان ،هاوزارتخانه هیکل ی،اداره کل حقوق ،و مقررات کشور نیاداره کل قوان ی،اسالم یشورا

 .شودیم الغدولت اب ئتیدفتر ه ودولت  یاطالع رسان یشورا رخانهیدب ،رانیا یاسالم یجمهور یروزنامه رسم ی،انقالب اسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■970

 

 
 

 ریانجمهوری اسالمی ا 
 ریاست جمهوری

 بسمه تعالی
 ی اجرایی کشورهادستگاهبخشنامه به تمام 

 مشاوره و آموزش یهاشرکتها، موضوع: در خصوص همایش

« کشوری»، «ملی»، «بین المللی»، موضوع ضوابط استفاده از عبارت 19/10/1389تاریخ  54030/200های شماره پیرو بخشنامه

، موضوع ضوایط و دستورالعمل 09/10/1389تاریخ  51875/200ها و شماره جشنواره ها ودر عنوان همایش« استانی»و 

قانون برنامه  63، ماده قانون مدیریت خدمات کشوری 19و همچنین در اجرای ماده  مراکز و موسسات آموزشی اعتبارسنجی

 هیأت وزیران )آیین نامه تشخیص صالحیت 23/4/1383هـ تاریخ  28437ت /20637شماره  نامهتصویبنجم توسعه کشور و پ

ی اجرایی، رعایت موارد زیر هادستگاهمشاوران و پیمانكاران(، در خصوص استفاده از خدمات مشاوره مدیریت توسط 

 ضروری است:

ی اجرایی در صورتی هادستگاهها از سوی یا اعزام کارکنان جهت شرکت در همایشها و حمایت مالی از همایش -1

 ، مجوز برپایی آن را از این معاونت دریافت نموده باشند.امكان پذیر است که؛ برگزارکنندگان همایش
، هاشرکتبرگزار شده توسط تمامی  های آموزشیی اجرایی، در دورههادستگاهاعزام و ثبت نام کارکنان  -2

شده و مجوز الزم  موسسات و سایر مراکز آموزشی، درصورتی مجاز است که؛ از سوی این معاونت اعتبارسنجی

های صادر شده از ها و سمینارهای آموزشی، دریافت کرده باشند. بدیهی است گواهینامهرا برای برگزاری دوره

 راکز بدون مجوز فاقد اعتبار است.سوی م
 باشند.این بخشنامه می 2و  1ی اجرایی مسئول اجرای بندهای هادستگاه هایحسابباالترین مقام و ذی -تبصره

شده و  خدمات مشاوره مدیریت که از سوی این معاونت تشخیص صالحیت یهاشرکتآخرین لیست مربوط به  -3

باشند، در وب سایت این ز به عقد قرارداد و استفاده از خدمات مشاوره ایی آنها میی اجرایی مجاهادستگاه

گیرد. بدیهی است امور مدیریت عملكرد این معاونت قرار می http://www,mdhc.irمعاونت به آدرس: 

 باشد.های مربوط میآماده پاسخگویی به استعالم
 

 معاون     -لطف اله فروزنده دهكردی                                                                           
 

 

 

 

 

 

  31163/90/200شماره:  
06/21/1390اتریخ:   

 پیوست:

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهوره معاونت توسع   
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 جمهوری اسالمی اریان

 ریاست جمهوری
 بسمه تعالی

 ی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاهبخشنامه به کلیه 

 غیردولتی و نهادهای عمومی

 «استانی»، «کشوری»، «ملی»، «بین المللی»استفاده از عبارت ضوابط 

 هاها و جشنوارهدر عنوان همایش

و موسسات  قانون مدیریت خدمات کشوری 5ی اجرایی موضوع ماده هادستگاهاز تاریخ ابالغ این بخشنامه کلیه 

نمایند ملزم به رعایت در سطوح بین المللی، ملی، استانی می یشبخس غیر دولتی، که اقدام به برگزاری هرگونه هما

 باشند.موارد ذیل می
« کشوری»، «ملی»، «المللیبین»ی اجرایی و بخش غیر دولتی موظفند برای استفاده از عبارت هادستگاهکلیه ( 1ماده 

ها و برای استفاده زم را از کارگروه ساماندهی همایشمجوز ال ،کشور در سطح جهت برگزاری هرگونه همایش

 .ریزی و توسعه استان اخذ نمایندمجوز الزم از شورای برنامه «استانی»از عبارت 

جشنواره و سایر  ،مجمع ،سمپوزیوم ،گردهمایی ،کنگره ،کنفرانس ،به تمامی عناوینی همچون سمینار (2ماده

 .شودگفته می بخش نامه همایشعناوین مشابه در این 

 :عبارتند ازها ترکیب اعضاء کارگروه ساماندهی همایش (۳ماده

 نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 
  و نظارت راهبردی رئیس جمهور ریزیبرنامهنماینده معاونت 
 نماینده وزارت کشور 
 نماینده وزارت اطالعات 
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نماینده 
 نماینده وزارت امور خارجه 
 نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 حسب مورد( نماینده دستگاه اجرایی یا بخش عیر دولتی متقاضی برگزاری همایش( 
مدیریت و سرمایه انسانی رییس  ها در معاونت توسعهدبیرخانه کار گروه ساماندهی برگزاری همایش تبصره:

 گردد.جمهور تشكیل می

 

54030/200   شماره:  
19/10/1389   اتریخ:  

 پیوست:

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■972

 

 
 

دیجیتالی و مكتوب موظفند هنگام اطالع رسانی و تبلیغات های تصویری، ها، مجالت و سایر رسانهروزنامه (۴ماده 

شماره مجوز صادره توسط کارگروه  ،ملی و استانی موضوع بخشنامه ،المللیهای بینبرای هریک از همایش

 .ریزی و توسعه استان را در آگهی درج نمایندشورای برنامه یاها همایشساماندهی 

 .باشدشود و تابع قوانین و مقررات خاص خود میموارد ذیل مشمول این بخشنامه نمی (5ماده 

 المللی و یا به و مجامع بین هاسازمان ،هاهایی که به واسطه عضویت کشور در برخی از انجمنمایشه

ای و یا برای کسب و پاسداری از یک بحران جهانی و منطقه ، وقوعویت ملی به جهانیانواسطه ارائه ه

 .شودای با شرکت مقامات رسمی از کشورها برگزار میالمللی و منطقهمنافع ملی در سطح بین

  موضوعات سیاسی و امنیتی و حفظ منافع ملی برگزار  ،مذهبی ،های ملیبه مناسبتگردهمایی که              

 .شوندمی

 یدرون سازمان های مدیریتیجلسات آموزشی به نشست 

 

 

 لطف ا... فروزنده                                                            
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی

 های سراسر کشوربخشنامه به کلیه استانداری

 با سالم؛

موضوع تكالیف بیست گانه مرکز آموزش  26/2/1389مورخ  7340/200براساس بند یازدهم ابالغیه شماره       

 آن مرکز، بدین وسیله ضوابط و دستورالعمل اعتبارسنجی 7/7/1389مورخ  4765/1مدیریت دولتی و پیرو ابالغیه 

 شود.برای اجرا ابالغ میدر صفحات 21به پیوست  مراکز و موسسات آموزشی

 

 لطف اله فروزنده دهكردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 -21 مراجعه کنید 903و  899صفحات  برای مطالعه  نامه ها و دستورالعمل مذکور به

 51875/200شماره: 
 9/10/1389 اتریخ:

 صفحه 24  پیوست:

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■974

 

 
 

 جمهوری اسالمی اریان 
 رییس جمهور

 اداری عالیشورای انمهتصویب
 

 بسمه تعالی

 قانون مدیریت خدمات کشوری 5ی مشمول ماده هادستگاه

وزارت  -و نظارت راهبردی رییس جمهور ریزیبرنامهمعاونت  -توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهورمعاونت 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی -علوم، تحقیقات و فناوری

ت علوم، بنا به پیشنهاد مشترک وزار 05/10/1390اداری در یكصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ  عالیشورای

و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به منظور ایجاد انسجام تشكیالتی در  تحقیقات و فناوری

ی اجرایی هادستگاهها و معطوف ساختن منابع موازی، کاهش هزینه هایفعالیتساختار دولت، جلوگیری از انجام 

 نی محوله و ارتقای سطح علمی مؤسسات آموزشی و پژوهشی تصویب نمود:اصلی و قانو هایماموریتبه اجرای 

 مؤسسات آموزشی -الف

آیین نامه "هیأت وزیران، موضوع  15/08/1390هـ مورخ 47334ت/162733در راستای اجرای مصوبه شماره  -1

امكانات، اعضای هیأت علمی، تجهیزات و نیروی انسانی مؤسسات آموزش  ؛ منابع،"و فناوری مهارت نظام آموزش

-آنها منجر به اخذ مدرک نظری دانشگاهی می های آموزشیی اجرایی کشور که دورههادستگاهوابسته به  عالی

شود فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی منتقل میهای علوم، تحقیقات و شود، حسب مورد به وزارتخانه

 و مؤسسات آموزش عالی وابسته به دو وزارتخانه مذکور ساماندهی شوند. هادانشگاهتا در 

دانشگاه صنعت نفت، وابسته به وزارت نفت، دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه ویژه فرهنگیان وابسته به  -تبصره

 اد این بند مستثنی هستند.وزارت آموزش و پرورش، از مف

عالی نظری  یهاآموزشی اجرایی کشور که تحت هر عنوان به هادستگاهتمامی مراکز آموزشی موجود در  -2

و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی  های علوم، تحقیقات و فناوریپردازند، به بخش غیردولتی یا وزارتخانهمی

 ی مذکور مجاز به صرف هزینه، منابع، نیروی انسانی برای این مراکز نیستند.هادستگاهواگذار شده و 

ی اجرایی کشور باید با تجمیع یا ادغام هادستگاههای آموزشی، گذاریسیاستو  ریزیبرنامهبه منظور انجام  -3

اخذ مجوز کاربردی اقدام نمایند. این موسسات با  -موسسات موجود، درخصوص ایجاد یک مؤسسه آموزش علمی

 شوند.قانون برنامه پنجم توسعه اداره می 20الزم در قالب مفاد ماده 

هرگونه جذب نیروی انسانی توسط این مؤسسات فقط با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  -1تبصره

 رییس جمهور امكان پذیر است.

 اختصاص پست هیأت علمی به این مؤسسات ممنوع است. -2تبصره 

  30743/90/206شماره:  
30/11/1390اتریخ:   

 پیوست:

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
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کاربردی و آیین نامه نظام  -های دانشگاه جامع علمی، ضوابط و برنامههاسیاستاین مؤسسات تابع  -3ه تبصر

 ، موضوع مصوبه هیات وزیران خواهند بود.و فناوری مهارت آموزش

 ربطذیو دستگاه  زارت علوم، تحقیقات و فناوریای مرکب از نمایندگان وبه منظور بررسی موارد خاص کمیته -4

ماه نسبت به  6شود تا طی مدت با مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، تشكیل می

به بخش غیردولتی، تعیین  هاآموزشحاکمیتی و غیرحاکمیتی، بررسی قابلیت واگذاری  یهاآموزشتفكیک 

جویان فعلی مرکز، تشخیص مراکز جوار کار و نحوه ادامه فعالیت مراکز تعیین تكلیف و اتخاذ تصمیم تكلیف دانش

 نماید.

توانند نسبت می هادستگاه، این 3ی موسسه مندرج در بند هاسیاستمهارتی با  یهاآموزشبه منظور برگزاری  -5

ویت بخش غیردولتی و در موارد خاص با تایید کاربردی در جوار کار با اول -به ایجاد مراکز مجری آموزش علمی

این مصوبه بصورت دولتی اقدام نمایند. این مراکز رأساً مجاز به پذیرش دانشجو و اعطای  4کمیته موضوع بند 

 مدرک تحصیلی نیستند.

 اختصاص پست هیأت علمی به مراکز مجری آموزش در جوار کار موضوع این ماده ممنوع است. -تبصره

های گذاری، راهبری و هدایت دوره، مرکز آموزش مدیریت دولتی، سیاستی بخشنامه نظام آموزشدر اجرا -6

آیین  198ی اجرایی را بر عهده دارد. در اجرای ماده هادستگاهضمن خدمت و کوتاه مدت در  آموزش مدیریتی

و  هادستگاههای داخل و خارج از ها با استفاده از ظرفیت، برگزاری این دورهوریو فنا نامه نظام آموزش مهارت

 بالمانع است. ( قانون مدیریت خدمات کشوری16سازوکارهای ماده )

 مؤسسات پژوهشی -ب

توانند از طریق ادغام مراکز می هاگاهدستی اجرایی کشور، این هادستگاهبه منظور رفع نیازهای پژوهشی  -7

ریزی گذاری، برنامهپژوهشی موجود، نسبت به ایجاد یک مرکز پژوهشی با اخذ مجوزهای الزم به منظور سیاست

ها ها، پروژهمهها، برنا، آینده پژوهشی، تعیین اولویتدر دستگاه شامل نیازسنجی و مدیریت پژوهش و توسعه فناوری

و نظارت بر اجرا و فراهم نمودن زمینه بكارگیری نتایج در جهت دستیابی به اهداف و رفع نیازهای دستگاه و اجرای 

اقدام  و مؤسسات پژوهشی دارای مجوز به صورت برون سپاری هادانشگاههای موردنیاز با استفاده از ظرفیت پروژه

 نمایند.

ماه با ارایه دالیل توجیهی دستگاه مبنی بر ضرورت ادامه فعالیت موسسه  2در موارد استثناء طی مدت  -1تبصره 

یا بهداشت، درمان  های علوم، تحقیقات و فناوریپژوهشی وابسته به دستگاه و عدم ادغام و یا انتقال آن به وزارتخانه

گردد تا پس از تأیید با اخذ سرمایه انسانی رییس جمهور اعالم می و آموزش پزشكی، به معاونت توسعه مدیریت و

 اداری ارائه شود. عالیشوراینظر شورای گسترش آموزش عالی، برای تصویب به 

رییس  الذکر، حسب مورد با اخذ نظر و مجوز از معاونت علمی و فناوریانجام تحقیقات در مراکز فوق -2تبصره 

        گیرد و های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی انجام میرتخانهجمهور، وزا

 کنند.این تحقیقات نظارت می ی سه گانه حسب مورد بر نحوه هزینه کرد اعتباراتهادستگاه

 است.اختصاص پست هیأت علمی به مراکز و مؤسسات موضوع این ماده ممنوع  -۳تبصره 
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           پژوهشی مورد نیاز هایفعالیتریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، اعتبار مربوط به معاونت برنامه -8

نماید تا از طریق عقد قرارداد با مؤسسات منظور می هادستگاهی اجرایی کشور را در ردیف بودجه ساالنه هادستگاه

آموزش عالی، برای رفع نیازهای پژوهشی موبوطه هزینه آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش 

 نمایند.

و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظفند طی مدت سه ماه، برنامه  های علوم، تحقیقات و فناوریوزارتخانه -9

اداری ارایه  عالیشورایساماندهی مؤسسات پژوهشی وابسته به خود را که دارای ردیف بودجه مستقل هستند به 

 نمایند.

 سایر ضوابط -ج

از تاریخ ابالغ این مصوبه، شورای گسترش آموزش  ( قانون مدیریت خدمات کشوری123در اجرای ماده ) -10

عالی و شورای گسترش آموزش پزشكی، مجاز به صدور مجوز برای ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به 

ی هادستگاهمنجر به مدرک تحصیلی عالی نظری توسط  های آموزشیی اجرایی و یا برگزاری دورهاهدستگاه

 مذکور نیستند.

و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه رییس  موارد خاص با نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -تبصره

 جمهور اعالم خواهد شد.

رسد و منابع، امكانات و تجهیزات واحدهای ادغام شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش می -11

 خواهد شد. ربطذیها و وظایف دستگاه اجرایی درآمدهای حاصل از آن، صرف توسعه و تجهیز فعالیت

کاربردی و  -سسات علمیماه، ساختار سازمانی و نیروی انسانی مو 3ی اجرایی کشور طی مدت هادستگاه -12

 نمایند.مراکز پژوهشی را تهیه و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارسال می

، مراکز آموزش عالی و مؤسساتی که به شیوه هیأت هادانشگاهمحوله،  هایماموریتبرای انجام وظایف و  -13

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران  224اد بند )ت( ماده شوند موظف به رعایت مفامنایی اداره می

 باشند.می

مستقل، مسئول حسن اجرای این مصوبه هستند و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  یهاسازمانوزراء و رؤسای  -14

 نماید.اداری ارائه می عالیشورایانسانی رییس جمهور گزارش نتایج اجرا را به 
 

 مدی نژادمحمود اح

 اداری عالیشورایرئیس جمهور و رئیس 
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 جمهوری اسالمی اریان 
 رئیس جمهور

 هیئت وزریان انمهتصویب
 

 بسمه تعالی

 "با صلوات بر محمد و آل محمد"
 وزارت آموزش و پرورش -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 و نظارت راهبردی رییس جمهور ریزینامهبرمعاونت 

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

 

و به استناد اصل  یکار و رفاه اجتماع ،وزارت تعاون شنهادیبه پبنا  01/08/1390در جلسه مورخ  رانیوز هیئت

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  21ماده  یاجرادر  رانیا یاسالم یجمهور یو هشتم قانون اساس یو س كصدی

 :نمود بیتصو ریرا به شرح ز یو فناور مهارت نامه نظام آموزش نییآ -1389مصوب  -رانیا یاسالم یجمهور
 "یو فناور مهارت نامه نظام آموزش نییآ"

 ی،است که با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار و فناور ییهاآموزششامل  یفناور مهارت نظام آموزش -1 ماده

 یناورمهارت و ف یلیسطوح تحص یدر تمام یوربهره ندهیمستمر و فزا شیو افزا یشغل هایمهارتکردن به هنگام 

 هایفناوریو با استفاده از  شودیو اجرا م یسطوح طراح نیب یلیتكم یهاآموزشو  یرسم یهاآموزشبه صورت 

بر  دیو با تاک یشغل یهاتیاستانداردها و صالح براساسافراد را  ،کار طیمح یآموزش یهاتیروز و ظرف یآموزش

 .دینمایم تیح مطلوب تربحرفه و کسب و کار تا سط ،احراز شغل یبرا یااخالق حرفه
 :باشدیم ریبر اصول ز یمبتن یو فناور مهارت نظام آموزش -2 ماده
اعم  یلیدر تمام سطوح تحص یبانینظارت و پشت ،گسترش ی،زیربرنامه ی،استگذاریسجام در سان جامعیت و -الف

بازار کار  یانسان یروین یازهایکه ن یابه گونه یلیسطوح تحص نیب یلیتكم یهاآموزشو  یرسم یهاآموزشاز 

 .دیرا برآورده نما
استعداد  ،نیسرزم شیو آما یبوم ی،طیمح طیشرا ی،شغل یهاحوزه اتیالزم متناسب با مقتض ییایو پو انعطاف -ب

 ی.اجرا و نوآور یهاروشع و تنو ندهیو امكانات حال و آ یفناور ،انیو عالقه متقاض

 یجامع علم هنقش ،پنج ساله توسعه یهابرنامه ،ساله بیست کالن سند چشم انداز یهاسیاستکامل با  یهماهنگ -پ

 ی.آموزش هاینظام ریکشور و سا

 .ضوابط اجرا نیدوو ت یابینظارت و ارز ی،استاندارساز ی،زیمم ،گسترش ی،زیرکامل در برنامه استقالل -ت
 نینو یو فناور یکاربرد هایپژوهش جینتا براساس یو فناور آموزش مهارت یهاوهیروز بودن محتوا و ش به -ث

 .متناسب با تحوالت نظام اشتغال یالمللنیضمن ارتباط مستمر با مجامع ب یآموزش یندهایفرآ قیاز طر

ه47334ت/162733شماره:   
15/08/1390اتریخ:   
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 ازین نییاز تع)مراحل  یدر تمام ییاجرا یهادستگاه یها و امكانات آموزشتیظرف یریارگكب ،تعامل ،مشارکت -ج

 ی(آموزش یهابرنامه یو اجرا یتا طراح یشغل یهاحوزه
 ی.شغل یتخصص یهاآموزش مادام العمر افراد جامعه در حوزه نهینمودن زم فراهم -چ

دوره را  یبخش مهارت ،هیو دانش پا ینمودن مراحل نظر یپس از ط یو فناور آموزش مهارت انیمتقاض -۳ماده 

بخش کار انتخاب  رانیمتخصصان و مد انیکه از م یرسانمدنظر  ریشده ز یساز هیو شب یکار واقع طیدر مح

 .ندینمایمطی  ،شوندیم

 :شودیم نییتع ریبه شرح ز یفناور و مهارت نظام آموزشاهداف  -۴ ماده
 ی،کشاورز ،مختلف صنعت یهادر بخش ازیمورد ن یانسان یروین یو اثربخش ییکارا شیو افزا تیترب -الف

 یو تقاضا یبازار کار داخل ازیو ن یبوم -یفرهنگ ارزش ی،شغل یاستانداردها براساسخدمات فرهنگ و هنر 

 .متناسب با نظام اشتغال کشور یالمللنیو ب یامنطقه یابازاره
 ییتوانا ی،تخصص ،یفناور ،مهارت ،دانش ،ذوق ،بر استعداد یفرهنگ کسب و کار مبتن یسازنهینهاداشاعه و  -ب

 ی.او اخالق حرفه یاسالم هایارزش كردیبا رو ینیو کارآفر
 :شودیم نییتع ریبه شرح ز یو فناور مهارت نظام آموزش هایماموریت -5 ماده
و با  نیسرزم شیو آما یکاربرد هایپژوهشو  یمبتن یو فناور مهارت یهاآموزش یفیکتوسعه کمی و -الف

تقاضا محور  كردیبا رو یو خصوص یتعاون ،یعموم ی،ر اعم از دولتمختلف کشو هایبخش تیاز ظرف یریگبهره

 ی.الملل نیب یو در تعامل مستمر و موثر با نهادها
 .تقاضا محور یو فناور مهارت یهاآموزشدر  ریانعطاف پذ یهاروشها و نمونه نیو تدو یطراح -ب

 مهارت یهاآموزش تیو هدا یسازمانده ی،زیرو برنامه نیسرزم شیبر آما یمبتن یمستمر آموزش یازسنجین -پ

 ی.الملل نیب یآموزش هاینظامبا توجه به  یو فناور
 ریو غ یتعامل با بخش دولت قیزار کار از طربه با یو فناور آموزش مهارت النیفارغ التحص تیهدا یمعرف -ت

 .نالیفارغ التحص یهایشده و توانمند ییشناسا یشغل یهاها و فرصتتیظرف براساسو  یدولت
تحوالت  براساس یو فناور مهارت یسطوح آموزش عال نیتا باالتر یشغل یهاحوزه یآموزش ازین نیمأت -ث

 آموزش مادام العمر. نهیاهم کردن زمو فر یفناور
 ی.رسم یهابا دوره یسازمعادل و یلیسطوح تحص نیب یلیآموزش تكم یهادوره عیتجم امكانفراهم نمودن  -ج

 یسطوح محلو در  یو خصوص یتعاون ،یعموم ی،دولت یهادر بخش یو فناور آموزش مهارت یهادوره -6 ماده

 عیصنا ی،انرژ ،معدن ،نفت)صنعت  یهادر حوزه هاآموزش نیا .شودیو اجرا م یطراح یالمللنیو ب یامنطقه ی،مل

 ی،عیمنابع طب ،انیو آبز التیش) یکشاورز (،و موارد مشابه اطالعات یارتباطات و فناور ی،پزشك یفناور یی،غذا

 ،و تجارت تیریمد ،اقتصاد ،ورزش)خدمات  (،و موارد مشابه یزراعت و باغبان ی،دامپزشك ی،دامپرور

 یهنرها ی،دست عیصنا ،رسانه ی،امور فرهنگ)و فرهنگ و هنر  (و موارد مشابه یتیو امن ینظام ،آموزش ی،گردشگر

 .شودیم فیتعر (تئاتر و موارد مشابه ی،قیموس ،نمایس ی،تجسم
و  مهارت یسازمان مل یزیرو برنامه یگذاراستیس یشورا یی،اجرا یهادستگاه نیب یبه منظور هماهنگ -7 ماده

 :گرددیم لیتشك ریز بیشود با ترکیم دهینام (شورا)پس به اختصار  نیکه از ا یفناور
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 (شورا سیرئ) یکار و رفاه اجتماع ،تعاون ریوز -1
 (شورا ریدب) یو فناور مهارت یمل سازمانرییس  -2
 جمهور سیرئ یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد ربطذی معاون -3
 یدرمان و آموزش پزشك ،بهداشت ریوز ربطذیمعاون  -4
 معدن و تجارت ،صنعت ریوز ربطذی معاون -5
 یجهاد کشاورز ریوز ربطذی معاون -6
 یگ و ارشاد اسالمفرهن ریو وز ربطذی معاون -7
 کشور یاو حرفه یآموزش فن سازمانرییس  -8
  یو کاربرد یجامع علم دانشگاهرییس  -9

 یو حرفه ا یدانشگاه فن سیرئ -10

 اعتالیو  تیهدا ی،سازكپارچهی ،مصوبات شورا یمسئول اجرا یو فناور مهارت یسازمان مل -8ماده 

 ،یمهارت و فناور نظام آموزش ریز سه قیاز طر یو استقرار نظام جامع مهارت و فناور یتمهار یهاآموزش

 باشد.یاحراز اشتغال م طیو شرا یاحرفه تیصالح
 ،کشور یاو حرفه یکشور از جمله سازمان آموزش فن یو فناور مهارت یهاآموزش یمتول یهادستگاه -تبصره

 .باشندینظر شورا م ریز (1)ماده  فیدر چارچوب وظا یاو حرفه یو دانشگاه فن یکاربرد -یدانشگاه جامع علم
 :باشدیم لیذ یرعف هاینظاممشتمل بر  یو فناور مهارت نظام آموزش -9ماده 

 یو فناور مهارت یعال آموزش -الف
 ی(لیسطوح تحص نیب یلیتكم یهادوره) یاو حرفه یفن آموزش -ب

 :شودیم نییتع ریبه شرح ز یو فناور مهارت یآموزش عالارکان  -10 ماده
 ی.او حرفه یو دانشگاه فن یکاربرد -یجامع علم دانشگاه -الف

 نیبه عنوان مرجع تدو یو فناور مهارت یآموزش عال یو آموزش یدرس ریزیبرنامهکارگروه هماهنگی  -ب

که  یمهارت و فناور یعال نظام آموزش یبرا یآموزش یها و استانداردهاوهیش نییتع ی،و درس یآموزش یهابرنامه

 شود.یم لیتشك یو فناور قاتیوزارت علوم تحق یو آموزش یدرس یزیربرنامه ینظر شورا ریز
 یدر توسعه تمام یاستگذاریس یبه عنوان متول یو فناور مهارت یگسترش آموزش عال یکارگروه هماهنگ -پ

که  یمهارت و فناور یعال نظام آموزش یبرا نیسرزم شیبر آما یمبتن یمهارت و فناور یعال یهاآموزشسطوح 

 شود.یم لیتشك یو فناور قاتیتحق ،وزارت علوم یگسترش آموزش عال ینظر شورا ریز
 ،نظارت ،تیهداها، استاندارد نیتدو یعنوان متول به یو فناور مهارت یآموزش عال یابینظارت و ارز یشورا -ت

 ی.مهارت و فناور یعال یهاآموزش یلیدر تمام سطوح تحص یمراکز مجر یو اعتباربخش یابیارز
امور  یاستگذاریس یبه عنوان متول یو فناور مهارت یعال یهاآموزش یمرکز زهیمم تیئامنا و ه یهائتیهث( 

و استفاده از مدرسان خبره  ییرا به شناسا یاژهیتوجه و که و مدرسان یعلم یهائتیه ی،و معامالت یمال ی،التیشكت

 خواهد نمود.
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های مذکور در این ماده، ها، شوراها و هیئتبرای سازماندهی بهینه و جلوگیری از تمرکز امور کارگروه -1تبصره

 و فناوری ای و استانی در سازمان ملی مهارتتخصصی، ملی، منطقه هایگروها و کارها، گروههتشكیل کمیسیون

 با تأیید شورا یا کارگروه مربوط مجاز است.

 های موضوع این ماده توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوریاحكام اعضای شوراها، کارگروه و هیئت -2تبصره 

 شود.صادر می

به شرح زیر تعیین  و فناوری عالی مهارت ها در نظام آموزشمقاطع، سطوح، مدارک و گواهینامه -11ماده 

 شود:می

 یفناور یمهندس ی،فناور ی،مهندس ی،فن ینکاردا بینظام ترت نیدر ا یو فناور مهارت یعال یهادوره نیعناو -الف

 یارشد و دکتر یکارشناس ی،کارشناس ی،راز سطوح کاردانطهم بیاست که به ترت برهخ یفناور یمهندس و ارشد

 است. ینظر در نظام آموزش
 یاحرفه یکارشناس ی،احرفه یکارشناس ی،احرفه یشامل کاردان یفن ریغ تیبا ماه یآموزش یهادوره نیعناو -ب

 خبره خواهد بود. یاحرفه یارشد و کارشناس
نظام  انیهمانند دانشجو یو فناور نظام مهارت یلیسطوح مختلف تحص یعال یهادوره انیدانشجو -1تبصره 

 باشند.یبرخوردار م یلیتحص تیمعاف رینظ یانونق التیو تسه ایاز مزا ینظر آموزش
 ،ردیگیشكل م یعمل ممارست و تمرین براساسکار که  طیدر مح یمهارت یهاآموزشحداقل سهم  -2تبصره 

 واهد بود.درصد کل دوره خ 60 ،یو فناور مهارت یعال نظام آموزش یلیمقاطع مختلف تحص یبرا
از نظر ارزش  یو فناور مهارت یو نظام آموزش عال ینظر یعال در هر دو نظام آموزش یلیسطوح تحص -12 ماده

و  یعموم طیشرا براساس توانندیدو نظام م نیدر ا یلیاز سطوح تحص کیهر  النیبودن و فارغ التحص طرازهم

 .ددهن لیاز دو نظام ادامه تحص کیباال تر در هر  در سطوح ،رشیپذ یاختصاص
 یاو حرفه یو دانشگاه فن یکاربرد -یدر دانشگاه جامع علم یو فناور مهارت یآموزش عال یهادوره -1۳ ماده

 -یدانشگاه جامع علم قیو از طر یو فناور قاتیط وزارت علوم تحقتوس یلیاجرا خواهد شد و مدارک تحص

 شود.یصادر م یو حرفه ا یو دانشگاه فن یکاربرد
 ینظام آموزش عال یاستانداردها تیتوانند با رعایم ینظر نظام آموزش یقاتیو مراکز تحق هادانشگاه -1 تبصره

 یآموزش یهادوره یمجر ی،مهارت و فناور یگسترش آموزش عال یهماهنگ یو با مجوز شورا یو فناور مهارت

 نظام شوند. نیا

اشتغال و  یقانون یایمزا ینظام از تمام نیا یآموزش یهانامهیو گواه یلیدارندگان مدارک تحص -2تبصره 

 برخوردار هستند. التیتسه افتیدر
 یمطابق با مصوبات شورا یو فناور مهارت یدانشجو در تمام مقاطع آموزش عال رشیسنجش و پذ -1۴ ادهم

 انجام خواهد شد. یو فناور قاتیتحق ،در وزارت علوم رشیپذ نیو قوان یمهارت نظام آموزش یدرس ریزیبرنامه
 یمطابق با فناور یاو حرفه یشغل یارتقا ،دانش و مهارت شیافزا ،کار یروین یورتقاء بهرهبه منظور ار -15 ماده

مراکز  ایکارگاه و  ،کار طیکار در مح نیح ایدر شروع و  یلیسطوح تحص نیب یلیتكم یآموزش یهادوره ،روز
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تا  یارشد از هر سطح ورود یوزشآم یهابسته یا هارا در قالب پودمان هاآموزش نیا .شودیآموزش ارائه م

 .شودیو اجرا م یطراحسطح،  نیتریعال
 .شودیمنجر م نامهیگواه افتیبه در یلیسطوح تحص نیب یلیتكم یهاآموزش -1 تبصره
 ،ردیگیشكل م یعمل نیممارست و تمر اساسبرکار که  طیدر مح یمهارت یهاآموزش سهمحداقل  -2 تبصره

 درصد کل دور خواهد بود. 70 یلیسطوح تحص نیب یلیتكم یهادوره یبرا
را با حصیلی سطوح ت نیب یلیو مرتبط تكم یآموزش متوال یهابسته یا هاپودمان یتمام یچنانچه فرد -16 ماده

در نظام  یو آموزش یدرس یزیربرنامه یکارگروه هماهنگ یهانامهنییبات و آطبق مصو تواندیم ،ندرت بگذایموفق

 مرتبط شود. یلیتحص مدرکقرار گرفته و موفق به اخذ  یابیمورد ارز یو فناور مهارت آموزش
آن در  بهمدرک  یاستعداد و ممارست و اعطا ،حاضر از تجربه یهاتیسطوح صالح نییو تع یابیارز  -1تبصره 

 مورد توجه قرار خواهد گرفت. یاحرفه تینظام صالح
 یحوزه شغل کیمرتبط با  ی،تخصص یو مهارت هیپا یبه صورت مهارت یآموزش یهابسته یا هادمانپو  -2تبصره 

 شود.یم مهارت نامهیصدور گواه منجر به یآموزش یهابستهها یا پودمان نیاز ا کیدر هر  تیاست و موفق
آنان در  یمهارت یکارکنان دولت در جهت ارتقا و توانمندساز ،هاآموزش نیا تیاستفاده از ظرف یبرا -۳تبصره 

 باشند.یم تیاولو
دانشگاه جامع  ایو  یاو حرفه یدر سازمان آموزش فن یلیسطوح تحص نیب یلیتكم یآموزش یهادوره -17 ماده

ها پودمانکه در قالب  یلیسطوح تحص نیب یلیدوره آموزش تكم یهانامهیاجرا خواهد شد و گواه یکاربرد -یعلم

 -یدانشگاه جامع علم ایو  یارفهو ح یتوسط سازمان آموزش فن هر سطحیدر  ،شودیارائه م یآموزش هاییا بسته

 شود.یم صادر یکاربرد

باشند با آموزش می های آموزش تكمیلی بین سطوح تحصیلی که دارای شرایط عمومیداوطلبان دوره -18ماده 

 ها شرکت نمایند.توانند در این  دورهرعایت سلسله مراتب آموزشی مربوط می

مربوط طراحی شده است، در قالب  که در چارچوب نظام آموزشکارکنان دولت  های آموزشیدوره -19ماده 

تحت  ربطذیکاربردی وابسته به دستگاه  -علمی یهاآموزش ( این آیین نامه تدوین و در مراکز مجری10ماده )

 شود.کاربردی اجرا می -نظارت دانشگاه جامع علمی

کارکنان به اخذ مدرک تحصیلی با ارزش  که در چارچوب مقررات نظام آموزشی های آموزشیدوره -1تبصره 

ای ارزیابی حرفه شود، براساس استانداردهای نظام صالحیتمنجر می آموزشی و گواهینامه هایپودماناستخدامی، 

 شود.می

ل اجرای این ماده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و سازمان دستورالعم -2تبصره 

 ظرف سه ماه پس از ابالغ این آیین نامه تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید. و فناوری ملی مهارت

تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، باید ی مختلف در خصوص هادستگاههای اجرایی ضوابط و برنامه -20ماده 

ها شامل ای تعیین و تدوین شود. این ضوابط و برنامهحرفه و صالحیت و فناوری مهارت متناسب با نظام آموزش

های ی توانمندی نیروی انسانی در حوزهمهارتی در شروع خدمت، ادامه خدمت و ارتقا یهاآموزشبكارگیری، 

  باشد.مختلف می
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ها جدید، در یک زمان مقرر، پودمان ها و فناوریموظفند پیش از راه اندازی سامانه هادستگاهکارگروه  -1تبصره 

 و فناوری مهارت های آموزشی مرتبط را جهت آموزش نیروی انسانی مورد نیاز، در تعامل با نظام آموزشو بسته

 ارایه نماید.

ای های حرفهی دولتی و غیر دولتی موظفند در بكارگیری نیروی انسانی مورد نیاز، صالحیتهادستگاه -2تبصره 

را لحاظ نمایند. ضوابط مربوط به ایجاد تسهیالت و اولویت  و فناوری مهارت یهاآموزشکسب شده از طریق 

مهارت و فناوری در نظام اشتغال )شرایط  بخشی در بكارگیری آموزش دیدگان و مهارت آموزان نظام آموزشی

 احراز اشتغال(، ارایه خواهد شد.

مهارتی مورد نیاز از محل اعتبارات دستگاه مربوط  یهاآموزشاجرای الزم جهت  امكانات و اعتبارات -۳تبصره 

 شود.تأمین می

کار  طیمح هایفناوریاشتغال و توسعه  جادیا یآموزش برا یدهجهت یدر راستاکه  ایژهیو التیتسه -۴ تبصره

 بیپس از تصو ،قرار خواهد گرفت نظام نیآموزان ا و مهارت انیدانشجو اریو توسعه اقتصاد تخصص محور در اخت

 در شورا ابالغ خواهد شد.
تواند به یم یلیسطوح تحص نیب یلیو تكم یاعم از رسم یو فناور مهارت یهادوره یهاآموزش -21 ماده

 یهاآموزشمل شا هاروش نیاز ا . هریکاجرا شود یبیترک ایو  یكیالكترون ی،حضور مهین ی،حضور یهاروش

 خواهد بود. یتخصص یهاو دوره تک پودمان ی،پودمان ی،ترم
روز و  هایفناوری راتییبر تغ یمبتن دیبا یو فناور آموزش مهارت یهاوهیتمام ش یو اجرا یزیربرنامه -تبصره

 ای یقیحق یدر فضا یساز هیشب هایفناوریکار و استفاده از  طیآموزش در مح تیبازار کار باشد و با محور ازین

 و اجرا شود. یطراح ی،مجاز
سطوح  نیب یلیو تكم یرسم یهادوره هیاز محل شهر یو فناور مهارت نظام آموزش یمنابع درآمد -22 ماده

 ی،حاصل از فروش اموال و حق دانش فن دیعوا ی،و حقوق یقیخاص حقو موقوفات اش هاکمک ،ایهدا ی،لیتحص

مصوبات  براساسو  شودیم نیتام یاعتبار التیتسه نیدر امر آموزش و پژوهش و همچن ییاجرا یهادستگاهسهم 

ه قابل برنامه پنج ساله توسع نیو قوان هادانشگاه یو معامالت یمال یهانامه نییسازمان و در چارچوب آ یامنا ئتیه

 است. نهیهز

 محمدرضا رحیمی

 معاون اول رییس جمهور
 

 سیرئ یمعاونت حقوق ،جمهور سیدفتر معاون اول رئ ،هییقوه قضا سیدفتر رئ ،جمهور سیدفتر رئ ی،به دفتر مقام معظم رهبر رونوشت

و موسسات  هاسازمان ،هاوزارتخانه هیکل ی،اداره کل حقوق ،و مقررات کشور نیاداره کل قوان ،جمهور سیمعاونت امور مجلس رئ ،جمهور

 شودیم الغدولت اب ئتیدفتر ه ودولت  یاطالع رسان یشورا رخانهیدب ی،انقالب اسالم ینهادها ی،دولت یهاشرکتو 
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی
 ی اجرایی کشورهادستگاهبخشنامه به تمام 

 های آموزشیدوره ی اجرایی در زمینه محتوی و مدرسینهادستگاهه از سوی های مكرری کبا عنایت به سوال

های گردد و همچنین موسسهابالغ می ، فرهنگی و بهبود مدیریتهای عمومیکه از سوی این معاونت به عنوان دوره

 گردد:مند گردند، اعالم میهای استخدامی بهرهتوانند از خدمات آنان در فرآیند آموزش و آزمونغیردولتی که می

ها از محتوی تأیید و اعالم شده توسط مرکز آموزش ی اجرایی باید در اجرای این دسته دورههادستگاه

دریس اشتغال یابند که گواهی ها به تتوانند در این دورهگیری نموده و صرفاً مدرسینی میمدیریت دولتی بهره

 ها مجوزی ندارد.از مرکز یادشده را داشته باشند و استفاده از محتوا و کتب متفرقه در این زمینه صالحیت

هایی اعالم گردد ولی محتوی آن از سوی مرکز آموزش مدیریت دولتی تأیید و اعالم درصورتیكه دوره

توانند تا زمان اعالم مرکز، با تأیید می هادستگاهنشده باشند،  ها تأیید صالحیتورهنشده و یا مدرسینی برای آن د

 شود در این زمینه اقدام نمایند.کمیته راهبردی دستگاه که با عضویت نماینده این معاونت تشكیل می

های ی در فرآیند آموزش و آزمونهای غیردولتگیری از خدمات موسسهسازد بهرهدر پایان خاطرنشان می

را حسب مورد از این معاونت،  تایید صالحیت ها گواهینامهاستخدامی در صورتی مجاز است که این دسته از موسسه

 ها اخذ نموده باشند.مرکز آموزش مدیریت دولتی و یا دفاتر آموزش و پژوهش استانداری

 

.. فروزنده دهكردیلطف ا.  

 

  

  20549/200شماره:  
18/08/0139اتریخ:   

 پیوست:

انسانی رییس جمهورمدرییت و سرماهی  همعاونت توسع   
 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■984

 

 
 

 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی
 ( قانون مدیریت خدمات کشور5ی اجرایی موضوع ماده )هادستگاهبخشنامه به کلیه 

 

بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت  22/05/1390شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 

یس جمهور، در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ قرآنی و ایجاد انگیزه در جهت فراگیری علوم و سرمایه انسانی ری

 08/09/1384مورخ  573مصوبه جلسه  3قرآنی، امتیازاتی به شرح پیوست برای حافظان قرآن کریم )موضوع ماده 

 گردد.انقالب فرهنگی( تصویب نمود که جهت اجرا ابالغ می عالیشورای

 

 نده دهكردیلطف ا... فروز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13736/200شماره:  
14/06/0139اتریخ:   

دارد پیوست:  

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
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انقالب  عالیشورای 08/09/1384مورخ  573مصوبه جلسه  3( حفظ قرآن )موضوع ماده 4تا  1درجات ) -1

فرهنگی(. که در شرایط احراز مشاغل جدول موضوع این بند پیش بینی شده، دارای ارزش استخدامی به شرح زیر 

 باشد:می

 مدرک تحصیلی دکترا( حفظ قرآن، همتراز با 1درجه ) .1

 حفظ قرآن همتراز با مدرک تحصیلی فوق لیسانس (2درجه ) .2

 ( حفظ قرآن همتراز با مدرک تحصیلی لیسانس3درجه ) .3

 ( حفظ قرآن همتراز با مدرک تحصیلی فوق دیپلم4درجه ) .4

 شرط دارا بودن گواهینامهدرجه پنج حفظ قرآن در مشاغلی که در شرایط احراز آن دیپلم پیش بینی شده به  -تبصره

 باشد.پایان دوره اول متوسطه از لحاظ استخدامی همتراز دیپلم می

 شغل درجات قرآن

 ریزی امور تربیتی )رسته آموزشی و فرهنگی( کارشناس برنامه  3تا  1درجات 

 امور تربیتی )رسته آموزشی و فرهنگی( ریزیبرنامهکاردان  4تا  3درجات 

 کارشناس امور فرهنگی )رسته آموزشی و فرهنگی( 3تا  1درجات 

 کاردان امور فرهنگی )رسته آموزشی و فرهنگی(   4تا  3درجات 

 کارشناس امور دینی )رسته امور اجتماعی( 3تا  1درجات 

 کاردان امور دینی )رسته امور اجتماعی( 4تا  3درجات 

 مشاغل معلمان بندیطبقهی مربوط گروه معارف اسالمی( از طرح های تحصیلآموزگار )رشته 3تا  1درجات 

 مشاغل معلمان بندیطبقههای تحصیلی مربوط گروه معارف اسالمی( از طرح دبیر راهنمایی )رشته  3تا  2درجات 

 مشاغل معلمان بندیطبقهدبیر دبیرستان )رشته تحصیلی مربوط گروه معارف اسالمی( از طرح  

 مشاغل معلمان بندیطبقههای تحصیلی مربوط گروه معارف اسالمی( از طرح مربی امور تربیتی مدارس )رشته 3تا  1درجات 

ی اجرایی هادستگاه( حفظ قرآن در آزمون استخدامی در 5تا  1به امتیاز مكتسبه حافظان قرآن دارای درجات ) -2

زان، در امتحان تخصصی یا مسابقه تخصصی یا مصاحبه تخصصی و به همین می ( درصد امتیاز در امتحان عمومی10)

 اضافه خواهد شد.

باشند از ( حفظ قرآن که دارای مدرک تحصیلی مرتبط با شغل مورد تصدی می3و ) (2(، )1دارندگان درجه ) -3

 گردند.یمند مامتیاز ارتقا یک طبقه یا گروه )حسب مورد( برای یک بار در طول مدت خدمت بهره

باشند از یک سال تعجیل ( که دارای مدرک تحصیلی غیر مرتبط با شغل مورد تصدی می3حافظان قرآن درجه ) -4

( سال برای یک بار در طول مدت خدمت 3(، )1( سال و درجه )2، )(2در ارتقا طبقه یا گروه )حسب مورد(، درجه )

 گردند.مند میبهره

سازمان مدیریت و  29/05/1381ط مورخ 96860/06فظان قرآن موضوع بخشنامه شماره مندی حابهره -تبصره

( شوند مانع از استفاده 4( و )3کشور )سابق( از امتیازات بخشنامه فوق در صورتی که مشمول بندهای ) ریزیبرنامه

 باشد.از امتیازات بندهای مذکور نمی

 

 

 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■986

 

 
 

 جمهوری اسالمی اریان 
 رییس جمهور

 اداری عالیشورای مهانتصویب
 

 بسمه تعالی

 ی اجرایی کشورهادستگاهکلیه 
 

بنا به پیشنهاد معاونت توسعه  09/12/1389اداری در یكصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ  عالیشورای

دستورالعمل اجرایی، ، قانون مدیریت خدمات کشوری 57مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و در اجرای ماده 

ای را به شرح ذیل های عمومی و تخصصی و نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهشایستگی شرایط عمومی

 تصویب نمود:

قانون مدیریت خدمات  5ی اجرایی موضوع ماده هادستگاهو سرپرستی  مدیریتی هایپستتمامی عناوین  -1ماده 

قانون مدیریت  71های مدیریت سیاسی موضوع ماده آن، به استثناء سمت 117با رعایت مستثنیات ماده  کشوری

 شوند.ای تلقی می، مدیران حرفهانو همتراز آن خدمات کشوری

 شوند:می بندیطبقهسه سطح زیر  ای مشمول این دستورالعمل درتمامی مدیران حرفه -2ماده 

، موسسات دولتی، مراکز هاسازمان، روسای هاشرکت: شامل مدیران عامل ای ارشدمدیران حرفه -سطح یک

 هم سطح های مدیریتیمستقل و سمت

، معاونین، : شامل مدیران کل و معاونین آنان، فرمانداران و معاونین آنانای میانیمدیران حرفه -سطح دو

 هم سطح های مدیریتی، مؤسسات دولتی و مراکز مستقل و سمتهاسازمان، هاشرکت

ها، بخشداران و معاونین آنها و : شامل رؤسای ادارات، سرپرستان، رؤسای گروهای پایهمدیران حرفه -سطح سه

 هم سطح های مدیریتیسمت

های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشكیالت ضوابط و شاخص 5دهای عملیاتی موضوع ماده : مدیران واح1تبصره 

وزیران عضو کمیسیون امور  27/12/1388ک مورخ 43911ت /262773شماره  نامهتصویبی اجرایی )هادستگاه

و سرمایه اجتماعی و دولت الكترونیک( حسب مورد با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید معاونت توسعه مدیریت 

 ای هم سطح خواهند شد.انسانی رییس جمهوربا یكی از سطوح مدیریت حرفه

ای براساس درجه بندی هم سطح نمودن هریک از اعضای هیئت مدیره در سطوح مدیران حرفه :2تبصره 

اونت توسعه با هریک از سطوح سه گانه برعهده مع های مدیریتیدولتی و هم سطح نمودن سمت یهاشرکت

 مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خواهد بود.

های عمومی ، شایستگیای، شرایط عمومیی اجرایی موظفند در انتخاب و انتصاب مدیران حرفههادستگاه -۳ماده 

ا طبق بندهای زیر بررسی و ای راخالقی و رفتاری فرد یا افراد منتخب پست مدیریت حرفه و تخصصی و صالحیت

 ها و برخورداری از صالحیت نسبت به انتصاب آنان اقدام نمایند:در صورت احراز شرایط، وجود شایستگی

  6643/206شماره:  
23/03/1390اتریخ:   

  پیوست:
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 ایانتصاب مدیران حرفه الف: شرایط عمومی

اد بایستی تمامی آنها را در ای، شرایط حداقلی هستند که افرمدیریت حرفه هایپستانتصاب در  شرایط عمومی

 ای دارا باشند:مدیریت حرفه هایپستمربوط براساس جدول شرایط عمومی انتصاب به  سطح مدیریتی

 ایانتصاب به پست مدیریت حرفه جدول شرایط عمومی
 معیارهای عمومی

 انتصاب 
 سطوح مدیریت

 ایحرفه 

نوع  صیلیمدرک تح
 استخدام

تجربه خدمت 
 دولتی مرتبط

تجربه خدمت 
 دولتی مرتبط

تجربه در پست 
 نیازمدیریت پیش

های دوره
 آموزشی

 ارزشیابی
 عملكرد

حداقل لیسانس یا  - مدیریت پایه
های همتراز آن در رشته

احراز  مندرج در شرایط
 شغل

 
رسمی یا 

 پیمانی

 
 سال1حداقل 

 
 

 
 

های طی دوره
براساس  آموزشی
اجرایی  سامانه

 آموزش مدیران

 85کسب میانگین 
درصد امتیاز 

 عملكرد ارزشیابی
 در سال قبل

 مدیریت میانی
سانس یا حداقل لی -

های همتراز آن در رشته
مندرج در شرایط احراز 

 شغل

 
رسمی یا 

 پیمانی

 
 سال 3حداقل 

 
 سال 1حداقل 

 
 سطح پایه

های طی دوره
مدیریت  آموزشی

 میانی براساس سامانه
اجرایی آموزش 

 مدیران

کسب میامگین 
 درصد ارزشیابی85

در دوسال  عملكرد
 قبل

 مدیریت ارشد
حداقل لیسانس یا  -

های همتراز آن در رشته
مندرج در شرایط احراز 

 شغل

 
رسمی یا 

 پیمانی

 
 سال 5حداقل 

 
 سال 2حداقل 

 
 سطح میانی

های طی دوره
مدیریت  آموزشی

 ارشد براساس سامانه
اجرایی آموزش 

 مدیران

 85کسب میانگین 
 درصد ارزشیابی

علكرد در سه سال 
 قبل

توانند از مزایای شود که دارندگان آنها حسب مورد میهایی اطالق می: به گواهینامهمدارک تحصیلی همتراز

 اداری و استخدامی یكی از مدارک تحصیلی رسمی برخوردار گردند.

سال سابقه خدمت دولتی مرتبط برای کارمندان واحدهای صفی جهت انتصاب  10دارا بودن حداقل : 1تبصره 

 ای واحدهای ستادی عالوه بر دیگر شرایط جدول فوق الزامی است.مدیریت حرفه هایپست

وب ای در یكی از سطوح فوق منصمدیریت حرفه هایپست: افرادی که قبل از ابالغ این دستورالعمل در 2تبصره 

جدول فوق در همان سطح مستثنی خواهند بود. در صورت ارتقاء این افراد به سطوح  اند از شرایط عمومیشده

 مدیریت باالتر کسب تمامی شرایط عمومی سطح باالتر الزامی است.

دارای توانمندی  یمدیریت هایپستتوانند در مواردی که فرد انتخاب شده برای ی اجرایی میهادستگاه: ۳تبصره 

باال بوده و تمامی شرایط پیش بینی شده در جدول فوق منجمله سطح مدیریت پیش نیاز را دارا باشد و صرفاً از 

برخوردار نباشد، شرط حداقل تجربه را با تأیید شورای تحول  3حداقل تجربه مورد نیاز طبق جدول موضوع ماده 

پایه، تأیید رییس دستگاه برای مدیران میانی و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  اداری دستگاه برای مدیران

 انسانی رییس جمهور برای مدیران ارشد، در مورد شخص مورد نظر حذف نمایند.

نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران براساس دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت کشور به تأیید  :۴تبصره 

 اداری خواهد رسید. عالیشورایسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب معاونت تو

 



 قوانین و مقررات نظام آموزشی و پژوهشی کارکنان دولت ■988

 

 
 

 های اخالقی، اعتقادی و رفتاری:و تخصصی و صالحیت های عمومیاحراز شایستگی -
تخصصی و و  ای، شایستگی عمومیمدیریت حرفه هایپستی اجرایی موظفند برای انتصاب در هادستگاه

اند، مدیران دستگاه ثبت نام شده های اخالقی، اعتقادی و رفتاری افراد واجد شرایط که در بانک اطالعاتصالحیت

ها توسط افراد ها و احراز صالحیتمفاد این دستورالعمل احراز نمایند. کسب حدنصاب امتیاز از شایستگی براساس

 گیرد.دی آنان براساس امتیازات مكتسبه صورت میالزامی بوده و الویت بن

موظفند  ربطذیدر صورت عدم تأیید فرد از لحاظ اخالقی، اعتقادی و یا رفتاری، دستگاه اجرایی یا مراجع  تبصره:

می نبوذه و وی به صورت دائ دالیل آن را به صورت مستند و محرمانه به وی اعالم نمایند. عدم تایید صالحیت

 های بعدی مورد بررسی قرار گیرد.تواند در انتصابمجدد وی می صالحیت

 تأیید نهایی و انتصاب:

ها، فردی که باالترین امتیاز را کسب نموده است به شورا یا کمیسیون ها و احراز صالحیتپس از سنجش شایستگی

، ل اداری دستگاه، موظف است فرایند انتخاب، شرایط عمومیتحول اداری معرفی شده و شورا یا کمیسیون تحو

اخالقی و رفتاری فرد منتخب را براساس مستندات ارائه شده در پرونده فرد، مورد  شایستگی تخصصی و صالحیت

 انتصاب تایید نماید. بررسی قرار داده و در صورت تطابق کامل آنها با مفاد این دستورالعمل جهت صدور حكم

توانند دوره خدمت ی اجرایی میهادستگاهای چهارساله بوده و مدیریت حرفه هایپستدوره خدمت در  -5ماده 

 ای را بعد از چهار سال، در صورت کسب شرایط ذیل تمدید نمایند:مدیران حرفه

 ساالنه در طول تصدی پست مدیریت عملكرد درصد ارزشیابی 85کسب حداقل میانگین  -1
 مورد تصدی تعیین شده برای سطح مدیریتی های آموزشیطی دوره -2
 پیشنهاد مدیر بالفصل و تأیید مقام مافوقر وی -3
 تأیید شورا یا کمیسیون تحول اداری حسب مورد -4

 

ه اجرایی و استانداران مسئول حسن اجرای این دستورالعمل به ترتیب در سطح ملی باالترین مقام دستگا -6ماده 

 )ستاد دستگاه( و استان خواهد بود.

 

 محمود احمدی نژاد

 اداری عالیشورایرییس جمهور و رییس 

 
دفتر ریاست محترم  -میدفتر ریاست محترم مجلس شورای اسال -دفتر ریاست جمهوری -"مدظله العالی"رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری 

دفتر  -دفتر بازرسی رییس جمهور -دفتر هیأت دولت -های سراسر کشوراستانداری -دولتی یهاسازمانها و تمامی وزارتخانه -قوه قضاییه

اداره کل قوانین و  -اداره کل حقوقی ریاست جمهوری -کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسالمی -ریاست دیوان عدالت اداری

فرهنگستان علوم  -های ویژه رییس جمهوردفتر هماهنگی-روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران -قررات کشوری ریاست جمهوریم

 سازمان بازرسی کل کشور -دیوان محاسبات کشور -جمهوری اسالمی ایران
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی
 مول قانون مدیریت خدمات کشوریی اجرایی مشهادستگاهبخشنامه به کلیه 

بنا به پیشنهاد معاونت توسعه  15/06/1389شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری65( ماده )1مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره )

های جدول حق شغل را به شرح پیوست تصویب نمود در طبقات و رتبه ضوابط نحوه ارتقای کارمندان

 گردد.  که مراتب به تأیید رییس جمهور محترم رسیده است و برای اجرا ابالغ می

 
 لطف ا... فروزنده دهكردی

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  55588/200شماره:
27/10/1389اتریخ:   

صفحه 5 پیوست:  

مهورمدرییت و سرماهی انسانی رییس ج  همعاونت توسع   
 



 قوانین و مقررات نظام آموزشی و پژوهشی کارکنان دولت ■990

 

 
 

 بسمه تعالی

 های جدول حق شغلدر طبقات و رتبه قای کارمندانضوابط نحوه ارت
 

 در طبقات جدول حق شغل: نحوه ارتقای کارمندان -الف

تر در یک طبقه شغلی باال هدر صورت تحقق شرایط زیر ب کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

معاونت توسعه مدیریت  21/02/1388مورخ  14593/200فصل اول بخشنامه شماره  1جدول حق شغل )موضوع بند 

 یابند:و سرمایه انسانی رییس جمهور( ارتقا می

شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی بوده است. به ازای  -1

 یابند.ارتقاء می 5ابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه هر شش سال سو

شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی )سیكل( بوده  -2

ارتقاء  6ه و حداکثر تا طبقه است، به ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ آخرین گروه استحقاقی یک طبق

 یابند.می

باشد. به ازای هر پنج سال شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دیپلم می -3

 یابند.ارتقاء می 7سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

باشد، به ازای ایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کاردانی یا همتراز میشاغلین مجموعه مشاغلی که شر -4

 یابند.ارتقاء می 8هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

باشد. به ازای شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی یا همتراز می -5

ارتقاء  10هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

 یابند. می

باشد، شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا همتراز می -6

ارتقاء  11خ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاری

 یابند.می

باشد، ای یا همتراز میشاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای حرفه -7

ارتقاء  12تا طبقه به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر 

 یابند.می

پزشكان متخصص و همچنین شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای  -8

باشد، به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی ( یا همتراز میPh.Dتخصصی )

 یابند.یارتقاء م 13یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

های الزم از توانایی ،های آموزش شغلی مربوطو دوره مهارت ،کارمندانی که به لحاظ کسب تجارب -1تبصره

شوند، ، مشاغل باالتر از شغل فعلی خود برخوردار میشوندبرای تصدی مشاغل باالتر شغل فعلی خود برخوردار می

که از سوی معاونت توسعه  ضوابطیه موجب ب ،باشندمین شغلدر آن بینی شده دارای مدرک تحصیلی پیش ولیكن

 .شوندامكان تصدی مشاغل مذکور برخوردار می ازشد خواهد جمهور ابالغ مدیریت و سرمایه انسانی رئیس
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توانند در خصوص آن دسته از مشاغلی که روند ارتقاء خاص داشتند و با مفاد ی اجرایی میهادستگاه -2تبصره

جمهور ارائه فوق تطبیق ندارند مراتب پیشنهاد خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس بندهای

 .نمایند

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین  3ماده  4در اجرای تبصره کارمندانی که  -۳تبصره

ن سایر کارمندانی که به موجب مصوبه اداری های عاشورا و الزهرا و فرزندان شاهد و همچنیکارمندان عضو گردان

به تناسب از حداکثر طبقات تعیین شده در  ،نداهمربوط برخوردار شد هایگروهاز  (سابق)و استخدامی کشور 

 .باشدمیبندهای فوق مستثنی 

اب تجربه ضوابط مربوط به نحوه احتس براساسسوابق تجربی کارمندان در ارتقای طبقه و رتبه شغلی آنها  -۴تبصره

 .قابل محاسبه خواهد بود بندیطبقهطرح  مندرج در آیین نامه اجرایی

اند، تاریخ ورود به خدمت ی اجرایی درآمدههادستگاهبه استخدام  01/01/1388کارمندانی که بعد از  -5تبصره 

 آنان مالک عمل برای ارتقای طبقات خواهد بود.

موضوع فهرست  یافتهتوسعهمشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر شاغلین  -6تبصره 

ی خراسان شمالی، خراسان جنوبی، هااستانو  10/04/1388هـ مورخ  36095ت /76294نامه شماره تصویب

، خوزستان و ایالم، بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگانوکهگیلویه

به بعد(، از یک سال تعجیل، )کسر  01/01/1388نمایند، به ازای هر یک سال سوابق تجربی )از تاریخ خدمت می

 شوند.سال به نسبت(، در ارتقای طبقه برخوردار می

 های جدول حق شغل:در رتبه نحوه ارتقای کارمندان -ب

 باشد:ارمندان مشمول این ضوابط به شرح زیر میشرایط ارتقای رتبه ک

مدت تجربه الزم برای ارتقای رتبه متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و باالتر به شرح جدول زیر  -1

 باشد:می

 مدت تجربه قابل قبول برای متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و باالتر
 هارتبه                   

 ت تجربه     مد

 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی

مدت تجربه الزم برای مشاغل تا سطح 

 کاردانی
 - - سال 20 سال 8 0

مدت تجربه الزم برای مشاغل تا سطح 

 کارشناسی و باالتر
 سال 24 سال 18 سال 12 سال 6 0

 

شغلی تحت عناوین کاردانی و  هایشود که به رشتهمشاغل کاردانی و کارشناسی به مشاغلی اطالق می -1تبصره 

یابند و یا این که پست سازمانی شاغلین دارای عنوان کاردانی یا کارشناسی باشد، همچنین کارشناسی تخصیص می

اند در زمره آن دسته از مشاغلی که به موجب مقررات مربوط همتراز مشاغل کاردانی و یا کارشناسی شناخته شده

 گردند.مشاغل مذکور محسوب می
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موضوع فهرست  یافتهتوسعهبرای شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر  -2بصره ت

ی خراسان شمالی، خراسان جنوبی، هااستانو  10/04/1388هـ مورخ 36095ت/76294نامه شماره تصویب

ان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایالم، کردستان، سیستان و بلوچستکهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، 

سال )کسر سال به نسبت(،  2به بعد(،  01/01/1388نمایند به ازای هر یک سال سوابق تجربی، )از تاریخ خدمت می

 قابل محاسبه خواهد بود.

 باشد:عوامل ارزیابی کارمندان برای ارتقای رتبه شغلی به شرح زیر می -2
 امتیاز عوامل ردیف

 0تا  20 ابتكار و خالقیت در انجام وظایف محولهمیزان  1

 0تا  20 مربوط به وظایف محوله هایمهارتمیزان افزایش  2

 0تا  20 انجام خدمات برجسته در راستای شغل مورد تصدی 3

 0تا  20 طی شده مرتبط با شغل یهاآموزش 4

 0تا  20 میزان جلب رضایت ارباب رجوع 5

 براساسن و نحوه تخصیص و تعیین امتیازات مندرج در جدول عوامل موضوع این بند ارزیابی کارمندا -تبصره

 ضوابطی است که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، ابالغ خواهد شد.

 ، تحقق شرایط زیر«ب»قسمت  2و  1برای ارتقای کارمند به یک رتبه باالتر، عالوه بر رعایت مفاد بندهای  -3

 الزامی است:

 برای ارتقای به رتبه پایه -1-۳

 2درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند  60کسب حداقل  -1

 کارمندان دولت ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی 300گذراندن  -2

 برای ارتقای به رتبه ارشد -2-۳

 2بند درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول  70کسب حداقل  -1

 کارمندان دولت ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی 250گذراندن  -2

 برای ارتقای به رتبه خبره -۳-۳

 2درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند  80کسب حداقل  -1

 تکارمندان دول ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی 200گذراندن  -2

فصل سوم بخشنامه شماره  5کسب رتبه خبره برای کارمندان مستلزم تأیید کمیته موضوع بند  -3

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با حضور  21/02/1388مورخ  14593/200

 نماینده معاونت مذکور خواهد بود.

 برای ارتقای به رتبه عالی -۴-۳

 2ره ارزیابی جدول بنددرصد امتیاز از نم 90کسب حداقل  -1

 کارمندان دولت ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی 150گذراندن  -2

کسب رتبه عالی برای کارمندان مستلزم ارسال مدارک الزم از سوی دستگاه اجرایی و تأیید کمیته  -3

 باشد.یتخصصی نظام شغلی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور م
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موضوع فهرست  یافتهتوسعهبرای شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر  -1تبصره

ی خراسان شمالی، خراسان هااستانهیأت وزیران و  10/4/1388هـ مورخ  36095ت /76294نامه شماره تصویب

دستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، کر

و  70، 60، 50های شغلی پایه، ارشد، خبره، عالی به ترتیب نیازمند نمایند، برای ارتقاء به رتبهو ایالم، خدمت می

 باشند.می 2درصد امتیازات جدول بند  80

های ارشد، خبره ای مقررات مربوط به رتبهی اجرایی موظفند فهرست کارمندانی را که در اجرهادستگاه -2تبصره

یابند، برای ثبت در بانک اطالعاتی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، و عالی ارتقاء می

 براساس فرمی که از سوی معاونت مذکور ابالغ خواهد شد، ارسال دارند.
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 جمهوری اسالمی اریان 
 جمهوریریاست 

 

 بسمه تعالی
 ی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاهبخشنامه به کلیه 

 

معاونت توسعه مدیریت   بنا به پیشنهاد 29/03/1389شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 

 ( آیین نامه اجرایی6و ماده ) قانون مدیریت خدمات کشوری( 60و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده )

( دستورالعمل مربوط 10/01/1389ک مورخ 43916ت /2579شماره  نامهتصویبفصل نهم قانون فوق )موضوع 

ویب نمود که مراتب جهت اجرا ابالغ های آموزشی خارج از کشور را به شرح پیوست تصبه نحوه توزیع بورس

 گردد.می

 

 علیرضا قدمیاری                                                                                                

 ور شوراهایرییس ام                                                                                               

 حقوق و دستمزد توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و                                                                                       

 

  

  21285/204شماره:  
28/04/1389اتریخ:   

دارد پیوست:  

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی
 های آموزشی خارج از کشوردستورالعمل نحوه توزیع بورس

 

فصل نهم  ( آیین نامه اجرایی6و به استناد ماده ) ( قانون مدیریت خدمات کشوری60حكم ماده )در اجرای 

-های خارجی یا مؤسسات بینهای آموزشی که از سوی دولتبهینه از بورس برداریبهرهقانون مذکور، به منظور 

 هایمهارتگیرد و در جهت ارتقای سطح دانش و جمهوری اسالمی ایران قرار می المللی در اختیار دولت

های جدید، دستورالعمل نحوه ای کارکنان دولت و آماده نمودن آنان برای پذیرش مسئولیتتخصصی و حرفه

نی های آموزشی خارج از کشور به شرح زیر به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسااستفاده از بورس

 رسید:

 تعاریف و اختصارات -1ماده

 .قانون مدیریت خدمات کشوری قانون:

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور. معاونت توسعه مدیریت:

 .ی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاه ی اجرایی:هادستگاه

المللی در اختیار های خارجی و یا مؤسسات بین:فرصت و امكان آموزشی است که از سوی دولتبورس آموزشی

های تواند به یكی از شكلهای آموزشی از نظر منابع مالی میگیرد. این بورساسالمی ایران قرار میدولت جمهوری

 زیر باشد:

المللی که مخارج آن کالً برعهده مراجع بین یهاسازمانها و ر شده توسط دولتهای آموزشی واگذاالف(بورس

 بورس دهنده است.

المللی که تأمین قسمتی از مخارج آن به بین یهاسازمانها و های آموزشی واگذارشده توسط دولتب( بورس

 باشد.عهده مراجع بورس دهنده است و قسمتی از آن به عهده دستگاه متبوع داوطلب می

 های آموزشی که مخارج آن کالً برعهده دستگاه اعزام کننده است.ج( بورس

های آموزشی اعطایی به دولت جمهوری اسالمی ایران که تأمین قسمتی از مخارج آن به عهده دستگاه د( بورس

 باشد.های مربوط به عهده داوطلب میالتفاوت هزینهاعزام کننده بوده و تأمین مابه

 باشد.های آموزشی که تأمین کلیه مخارج آن به عهده داوطلب میهـ( بورس

شش ماهه یا یكساله  بندیزمانوزارت امور خارجه ضمن هماهنگی با مراجع بورس دهنده، برنامه  -1تبصره

ریزی، توزیع، انتخاب های آموزشی مربوط به هر سال را از مراجع بورس دهنده اخذ و به منظور برنامهاجرایی بورس

 نماید.  معرفی افراد واجد شرایط به معاونت توسعه مدیریت اعالم می و

  21285/204شماره:  
28/04/1389اتریخ:   

دارد پیوست:  

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
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های آموزشی موردنیاز خود را صرفاً باید به وسیله معاونت توسعه مدیریت ی اجرایی بورسهادستگاه -2تبصره 

 و از طریق وزارت امورخارجه به اطالع مراجع بورس دهنده برسانند.

 هاسیاستشود با توجه به اسالمی ایران گذاشته  می ختیار دولت جمهوریهای آموزشی که در ابورس -۳ماده 

و نیازهای آموزشی آنان،  هادستگاهها و وظایف های دولت، نوع بورس، کشور بورس دهنده، مأموریتو خط مشی

بین   های دعوت به بورس آموزشی( روز پس از وصول اعالمیه10توسط معاونت توسعه مدیریت، حداکثر ظرف )

 شود.ی اجرایی توزیع میهادستگاه

ی اجرایی گذاشته هادستگاههای آموزشی که مستقیماً از طرف مراجع بورس دهنده در اختیار بورس -1تبصره

شود، باید بالفاصله به وزارت امورخارجه ارجاع تا پس از ارسال به معاونت توسعه مدیریت، براساس نیازهای می

ی اجرایی توزیع گردد. در این گونه موارد در شرایط مساوی، دستگاه دریافت کننده بورس هادستگاهی آموزش

 در اولویت توزیع قرار خواهد داشت. آموزشی

ی اجرایی هادستگاههای آموزشی که از طرف مراجع بورس دهنده به وزارت امور خارجه یا سایر بورس -2تبصره

شود، باید وری ایران ارسال میهای اقتصادی و فنی ایران و مرکز ملی بهرهو کمک گذاریسرمایهسازمان از جمله 

( روز فرصت جهت توزیع، انتخاب و معرفی 45ای که حداقل )در اختیار معاونت توسعه مدیریت قرار گیرد به گونه

ی موضوع این تبصره وجود هادستگاهه ی اجرایی و معاونت توسعه مدیریت بهادستگاهواجدین شرایط از سوی 

 داشته باشد.

ی موضوع تبصره هادستگاه ،هاکاری و تداخل وظایف در توزیع بورسمنظور جلوگیری از موازیبه  -۳تبصره 

به  ،نمایندهایی را که به معاونت توسعه مدیریت اعالم میهای دورهحق اعالم دوره یا ارسال رونوشت نامه(، 2)

 .ی ندارنددستگاه اجرای

بورس قبول بوس آموزشی از مراجع به اقدام  رأساًی اجرایی مجاز به اعزام کارمندانی که در هادستگاه -۴تبصره 

 .باشندنمی ،نمایندنمی دهنده

شود برگزار می دهندهبورس ی اجرایی و مراجع هادستگاههایی که طبق قراردادهای دو جانبه بین دوره -۴ماده 

توافقات  براساستوانند در خصوص آن اجرایی مربوط می یهادستگاهد و نباشن دستورالعمل نمیمشمول احكام ای

 . عمل نمایند

شوند در طی مدت های آموزشی به خارج از کشور اعزام میکارمندانی که برای استفاده از بورس -5ماده 

مند اند، بهرهاعزام به آن اشتغال داشتهمأموریت آموزشی صرفاً از حقوق ثابت و مزایای پست سازمانی که قبل از 

 گیرد.العاده مأموریت روزانه به آنان تعلق نمیگردند و فوقمی

معاونت توسعه مدیریت در صورت تشخیص ضرورت بورس، مراتب را به دستگاه اجرایی مربوط اعالم  -6ماده 

نسبت به معرفی داوطلبان به معاونت  نماید و دستگاه موظف است با رعایت موارد زیر و در زمان تعیین شدهمی

 توسعه مدیریت اقدام نماید:

 را به طریق مقتضی به اطالع واجدین شرایط برسانند. موضوع و شرایط بورس آموزشی -الف

عالوه بر شرایط خاص مندرج در اعالمیه معاونت توسعه مدیریت که از سوی مراجع بورس دهنده اعالم  -ب

 باید واجد شرایط زیر باشند: مندی از بورس آموزشیست، افراد پیشنهادی برای بهرهشده ا
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 قانون( باشند. 45وضعیت استخدامی رسمی یا پیمانی )موضوع ماده  -1

 در آنان محرز شده باشد. اخالقی بوده و اعتقاد به مبانی جمهوری اسالمی و قانون اساسی دارای صالحیت -2

 ( سال از خدمت کارمند تا هنگام حصول شرایط بازنشستگی باقی مانده باشد.5حداقل ) -3

 با شغل و وظایف جاری و یا آینده کارمند مرتبط باشد. موضوع بورس آموزشی -4

 بالمانع باشد. به بورس آموزشی آید، اعزام کارمندمستند به استعالمی که از حراست دستگاه به عمل می -5

( درصد امتیاز کل 75کارمند در دو سال منتهی به دوره آموزشی موردنظر حداقل ) میانگین امتیاز ارزشیابی -6

 باشد.

ه از بورس در نمایند در استفادخدمت می هااستانایثارگران، متاهلین و کارمندانی که در خارج از مراکز  -ج

 اولویت خواهند بود.

براساس شرایط  حصول اطمینان از وجود شرایط و معرفی کارمندان واجد شرایط استفاده از بورس آموزشی -د

گیرد. همچنین مقام ی اجرایی انجام میهادستگاهمندرج در اعالمیه معاونت توسعه مدیریت، توسط باالترین مقام 

وابسته و یا واحد آموزشی  یهاسازمانتواند معرفی افراد واجد شرایط را به یكی از معاونین، رؤسای مییاد شده 

 دستگاه تفویض و با ارسال نمونه امضاء آنان، مراتب را به اطالع معاونت توسعه مدیریت برساند.

استفاده نمایند که فرصت ایفای  توانند از بورس آموزشیی اجرایی در صورتی میهادستگاهمستخدمین پیمانی  -هـ

 تعهد به میزان سه برابر مدت بورس در طی مدت پیمان آنان وجود داشته باشد.

ی مربوطه، حكم کارگزینی، گذرنامه معتبر هادستگاهافراد معرفی شده موظفند با در دست داشتن معرفی نامه از  -و

أییدیه کتبی حراست دستگاه و فرم مشخصات تكمیل شده تا قبل از پایان )حداقل دارای شش ماه اعتبار باشد(، ت

 مهلت تعیین شده جهت انجام مراحل اداری به معاونت توسعه مدیریت مراجعه نمایند.

معاونت توسعه مدیریت پس از تطبیق شرایط بورس با کارمند معرفی شده و تایید نهایی کمیته بورس، وی  -7ماده 

 نماید.( معرفی می3ماده ) (2ی موضوع تبصره )هادستگاهامور مربوط به اعزام حسب مورد به  را جهت انجام سایر

ی اجرایی باید پس از دریافت پذیرش، بالفاصله جهت اخذ مجوز از هیأت نظارت بر سفرهای هادستگاه -8ماده

مجلس شورای  20/06/1373های خارجی کارکنان دولت )مصوب خارجی موضوع قانون نظارت بر مسافرت

اسالمی و اصالحیه بعدی آن( اقدام نمایند. صدور حكم مأموریت آموزشی منوط به موافقت هیأت مذکور با اعزام 

 کارمند خواهد بود.

قبل از کسب نظر هیأت نظارت بر سفرهای خارجی در هر صورت  مندی کارمند از بورس آموزشیبهره -تبصره

 باشد.ا استفاده از مرخصی مجاز نمیحتی ب

ی اجرایی پس از دریافت پذیرش و کسب موافقت هیأت نظارت بر سفرهای خارجی با تمهید هادستگاه -9ماده 

نمایند و در صورت عدم اعزام وی، الزم است مراتب را کتباً با ذکر مقدمات الزم، نسبت به اعزام کارمند اقدام می

 دیریت اعالم دارند.دالیل به معاونت توسعه م

به واسطه قصور و یا  در صورتی که به تشخیص دستگاه اجرایی عدم شرکت کارمند در بورس آموزشی -تبصره

 گردد.های آموزشی خارج از کشور محروم میبورس کوتاهی وی باشد، کارمند تا سه سال از شرکت در
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خارج از کشور با تشكیل جلسات  از اعزام کارمندان به بورس آموزشی ی اجرایی مكلفند قبلهادستگاه -10ماده 

توانند به مراجع بورس دهنده ارایه دهند، مشخص توجیهی اطالعات الزم را به کارمندان در زمینه مستنداتی که می

)در قلمرو بورس آموزشی( را که  توانند مستندات، آمار و اطالعاتینمایند و کارمندان در صورت لزوم صرفاً می

 داشته و قبالً منتشر گردیده به مراجع بورس دهنده ارایه دهند. جنبه عمومی

ی اجرایی و افراد ذی نفع )قبل و بعد از طی دوره آموزشی( با مراجع بورس هادستگاهارتباط مستقیم  -تبصره

 باشد.رجه مجاز میدهنده، صرفاً بااطالع و هماهنگی وزارت امور خا

های آموزشی دوره مكلفند در پایان دوره گزارش جامعی از برنامه استفاده کنندگان از بورس آموزشی -11ماده 

گردد به دستگاه اجرایی متبوع تسلیم نموده را برابر فرمی که بدین منظور از سوی معاونت توسعه مدیریت ابالغ می

( روز پس از بازگشت استفاده کننده از دور 45نیز مكلفند گزارش آنان را حداکثر ) ربطذیرایی ی اجهادستگاهو 

 به معاونت مذکور ارسال نمایند.

ی اجرایی مكلفند حداکثر یک ماه پس از مراجعت کارمند، زمینه ارایه دستاوردهای دوره را هادستگاه -1تبصره

های آموزشی و نتایج حاصل برای نمایند و ساالنه دستاوردهای بورسبا برگزاری سمیناری در داخل دستگاه فراهم 

 سیستم را ارزیابی و به معاونت توسعه مدیریت اعالم نمایند.

های آموزشی که برگزار معاونت توسعه مدیریت موظف است نسبت به ایجاد بانک اطالعاتی بورس -2تبصره

، تاریخ دوره و ... ، اقدام نموده و اطالعات موردنظر را در کننده در دوره، عنوان دورهشود شامل افراد شرکتمی

 ای که به این منظور طراحی خواهد شد در دسترس کاربران مجاز قرار دهد.سامانه

 پذیر است:استفاده مجدد کارمند از بورس در صورت تحقق شرایط زیر امكان -12ماده 

در صورت تغییر شغل کارمد، موضوع دوره  بورس جدید مكمل بورس قبلی و یا در سطح باالتر باشد و -1

 مرتبط با شغل جدید وی باشد.

 ( منقضی شده باشد.9مدت محرومیت موضوع تبصره ماده ) -2

های آموزشی در صورت انصراف از ادامه کنندگان از بورسی اجرایی موظفند از استفادههادستگاه -1۳ماده 

ی اجرایی قبل از انقضای مدت خدمتی که متعهد هادستگاهبورس قبل از اتمام دوره و یا استنكاف از خدمت در 

 های مترنب به دوره برابر برآورد دستگاه اجرایی، اخذ نماید.اند، تعهدی مبنی بر الزام به پرداخت کلیه هزینهشده

موارد اضطراری و غیرقابل پیش بینی )بیماری، تصادف، حوادث قهریه و ...( با تشخیص دستگاه اجرایی  -تبصره

 باشد.و مستند به مدارک مثبته، مستثنی می

باید سه برابر مدت های آموزشی که مدت دوره آنها بیش از سه ماه باشد میاستفاده کنندگان از بورس -1۴ماده 

 ی مربوطه تعهد خدمت بسپارند.هادستگاهاستفاده از بورس به 

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  29/03/1389( تبصره در جلسه مورخ 12( ماده و )14این دستورالعمل در )

 به تصویب رسید.
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی

 

 برادرارجمند جناب آقای دکتر مهدوی

 رئیس محترم مرکز آموزش مدیریت دولتی

 

 با سالم

اونت توسعه مدیریت و سرمایه مرکز آموزش مدیریت دولتی بازوی فكری یا به عبارت دیگر اتاق فكر مع      

رود با توجه به مأموریت و تكالیف زیر ساختار و ساماندهی انسانی رئیس جمهور است. در همین راستا انتظار می

 الزم نیروی انسانی و سیستم انجام و نتیجه گزارش شود.

می و ترویج فرهنگی آن در ( تهیه محتوای آموزشی، مجموعه قوانینی مربوط به حوزه منابع انسانی، امور استخدا1

 قالب منابع چاپی و الكترونیكی.

مصوبات معاونت  براساسهای آموزشی مدیران، کارشناسان و کارکنان دولت ( طراحی یا تدوین و اجرای برنامه2

 با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی. هااستاندر قالب برنامه آموزشی و اجرا در مرکز و 

، برنامه اجرایی آموزش ، آیین نامه اجراییدر خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری( انجام مطالعات کاربردی 3

 های موجود آن.های آن و رصد کردن چالشو مفاد آن، ارزیابی

سرفصل قانون  13حوریت ( انجام مطالعات کاربردی و و تطبیقی در حوزه مباحث مدیریت و منابع انسانی با م4

 جنوبی، مالزی، ترکیه و کشورهای اروپایی.، به ویژه کشورهایی مانند ژاپن، کرهمدیریت خدمات کشوری

ی کلی نظام  اداری ابالغی از سوی هاسیاستمطلوب با توجه به اسناد باالدستی و به ویژه  ادارینظام( طراحی 5

 و اندیشمندان دانشگاهی. هادستگاهی در قالب یک ستاد ویژه و مشارکت سایر مقام معظم رهبر

های مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی، حقوق های علمیه، دانشگاه ها، به ویژه دانشكده( ارتباط و همكاری با حوزه6

 الملل.و نظایر آن به منظور تبادل اطالعات و تعامل مناسب با آنها در صحنه ملی و بین

طراحی و  یهاسیستمالملل به ویژه در حوزه آموزش مدیریت بهبود های بینـ  تهیه مطالب مورد نیاز در همكاری7

 اجرای سیستم با همكاری بخش غیردولتی.

و مراکز  هادانشگاه، هادستگاههای مشترک آموزش عالی با همكاری دوره ( طراحی، برگزاری، توسعه و ارزشیابی8

 آموزشی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی.

های معرفتی، علمی و روش المللی به منظور افزایش ظرفیتهای تخصصی، ملی و بین( طراحی و اجرای همایش9

 .شناختی و پاسخگویی به نیازهای اداره امور عمومی

 7340/200اره:  شم
 26/2/89 اتریخ:

   پیوست:

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
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نوین اطالعاتی برای تولید،  هایفناوریگیری از های آموزشی مجازی علمی ـ کارشناسی به بهره( توسعه شبكه10

 .ریزی و اداره امور عمومیتبادل و انتقال دانش مدیریت، برنامه

های آموزش ضمن ی دولتی و غیردولتی متقاضی اجرای دورههادستگاهموسسات آموزشی  ( اعتبارسنجی11

 ضمن خدمت کارکنان. آنها در چارچوب نظام آموزشخدمت کارکنان دولت و نظارت بر عملكرد  

 مدیران بخش دولتی و بانک اطالعات و استعدادهای مدیریت. ( طراحی و ایجاد بانک اطالعات12

 ویژه مدرسان. های آموزشیو برگزاری دوره مدرسان ( طراحی و ایجاد بانک اطالعات13

 نامه دکتری و کارشناسی ارشد مرتبط.( حمایت از تألیف، ترجمه، پایان14

 .های آموزشیهای علمیه به منظور طراحی و اجرای دوره( همكاری و مشارکت با حوزه15

 .ها و فرآیندهای مدیریت و اداره امور عمومیی در نوآوری نظامکاربرد هایپژوهش( پشتیبانی از انجام 16

 موفق و موثر مدیران کشور. ( پشتیبانی پژوهشی از مستندسازی الگوهای مدیریتی17

 ای بازنشسته.( استفاده از ظرفیت استادان، پژوهشگران، متخصصان حرفه18

 مطلوب. ادارینظامای و مطبوعاتی در جهت فرهنگ سازی سانههای رـ استفاده از ظرفیت19

 ـ انجام مطالعات موردی به  درخاست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.20

 

 اله فروزنده دهكردیلطف
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی

 با صلوات بر محمد و آل محمد

معاونت بنا به پیشنهاد  13/10/1388مورخ  در جلسه کیدولت الكترونون امور اجتماعی و یسیعضو کم رانیوز

مصوب  -( قانون مدیریت خدمات کشوری63ماده )و به استناد  جمهورسیرئ یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد

آیین نامه  01/10/1386هـ مورخ 38856ت/158795شماره  نامهتصویب( 1و با رعایت جزء )طـ( بند ) -1386

 فصل نهم قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمودند: اجرایی

 فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری یینامه اجرا نییآ

حداکثر شش ماه پس از  ،ریز هایویژگیاصول و  تیبا رعا ییاجرا یهادستگاهکارمندان  موزشنظام آ -1ماده 

ابالغ  ییو به دستگاه اجرا یجمهور طراح سیرئ یانسان هیو سرما تیریتوسط معاونت توسعه مد ،نامهنییآ نیابالغ ا

 :خواهد شد

 ی.انسان هیسرما یزش و توانمندسازدر آمو یراهبرد كردیجهت کار بست رو ییاجرا یهادستگاه تیهدا -الف

 .محوله به آنها یهاکارمندان متناسب با مشاغل و نقش یو نگرش معنو مهارت ،دانش شیافزا -ب

 یابیارز ،مشاغل بندیطبقه ،جبران خدمات ،و انتصاب ءمانند ارتقا یمنابع انسان هاینظام گریتعامل با د یبرقرار -ج

 .عملكرد کارمندان

 یرونیب یهازهیانگ جادیآموزش و ا ندیتر در فراجهت مشارکت فعال رانیکارمندان و مد یدرون زشیانگ شیافزا -د

 ی.آنان در امر آموزش و توانمندساز بیترغ یبرا

 .رانیمد کارمندان و یو ساعت آموزش یگذارهیسرانه سرما لیاز قب یآموزش یاستانداردها کاربستتدوین و  -هـ

 در سطوح مختلف یو توانمند ساز یآموزش هایفعالیتها و برنامه یاثربخش یابیارزش -و

که معاونت  یدستورالعمل براساسکارمندان و  موظفند در چارچوب نظام آموزش ییاجرا یهادستگاه -2 ماده

خود را  یآموزش یهاراهبردها و برنامه ،اهداف ،ابالغ خواهد نمود جمهورسیرئ یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد

اجرا و  ی،طراح (كسالهی یهاهدور یبرا)و کوتاه مدت  (پنج ساله هایهدور   یبرا)مدت  ی، میاندر سطح راهبرد

 .ندینما یابیآن را ارزش جینتا

سرانه ساعت آموزش  براساسکارمندان خود را  یآموزش و توانمندساز اراتاعتب ییاجرا یهادستگاه -۳ ماده

در بودجه  ،خواهد شد نییجمهور تع سیرئ یانسان هیو سرما تیریکه توسط معاونت توسعه مد رانیکارکنان و مد

  .دینما ینیب شیدستگاه پ یسنوات

و خدمات مشاوره آموزش  یسسات آموزشؤمراکز و م یو اعتبار سنج تیصالح نیینحوه تعدستورالعمل  -۴ماده 

و ابالغ  نیتدو جمهورسیرئ یانسان هیو سرما تیریتوسط معاونت توسعه مد ،از خدمات آنها یو نحوه بهره مند

 خواهد شد.

ـه 43916ت/2579شماره:    
10/01/1389اتریخ:   

 پیوست: 

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
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شود به عنوان شرط یکارکنان برگزار م یو توانمند مهارت شیهدف افزاکه با  یآموزش یهادوره هیکل -5 ماده

 محسوب خواهد شد. یو انتصاب شغل ءنظام ارتقا

 نخواهد شد. یضمن خدمت منجر به اخذ مدارک دانشگاه یهادوره -تبصره

از طرف موسسات  و گرددینم یکه منجر به اخذ مدرک دانشگاه یآموزش یهابورس عینحوه توز -6 ماده

و  تیریتوسعه مد یخواهد بود که توسط شورا یدستورالعمل براساس ردیگیدولت قرار م اریدر اخت یالمللنیب

 ابالغ خواهد شد.  یانسان هیسرما

-سامانه براساسخود را  رانیکارمندان و مد یموظفند عملكرد آموزش و توانمندساز ییاجرا یهادستگاه -7 ماده

منعكس  بر سامانه یابیجهت ارز گرددیم هیته جمهورسیرئ یانسان هیو سرما تیریونت توسعه مدکه توسط معا یا

 .ندینما

 جمهورسیرئ یو نظارت راهبرد یزیرجمهور و برنامه سیرئ یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد یهامعاونت -8 ماده

 .ندینماینظارت م ییاجرا یهادستگاهو عملكرد 

 
 است. دهیرس یجمهور استیمقام محترم ر دییبه تا 09/01/1388 خینامه در تار میتصم نیا

 

 محمدرضا رحیمی

 معاون اول رییس جمهور
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 جمهوری اسالمی ایران

 ریاست جمهوری
 

 بسمه تعالی

 کلیه معاونان محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداریها

 

 با سالم و احترام

از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  26/2/1388مورخ  7340/200با توجه به مأموریت ابالغی شماره       

های ی دولتی و غیردولتی متقاضی اجرای دورههادستگاهموسسات آموزشی  انسانی رئیس جمهور، اعتبارسنجی

ضمن خدمت کارکنان  ان در چارچوب نظام آموزشآموزش ضمن خدمت کارکنان دولت و نظارت بر عملكرد آن

نامه و دستورالعمل جدید دولت به مرکز آموزش مدیریت دولتی واگذار شده است. با عنایت به اینكه آیین

باشد و تغییرات و اصالحاتی که در آن به عمل آمده، که بایستی اعتبارسنجی در مراحل نهایی تصویب و ابالغ می

 راکز آموزشی خود را با آن شرایط منطبق نمایند لذا مجوزهای قبلی صادره برای مراکز اموزشی که تایید صالحیتم

 شود.تمدید می 30/9/1389اند تا تاریخ شده

ی مجوز الذکر هرگونه اعطانامه و دستورالعمل جدید و انقضای تاریخ فوقبدیهی است پس از صدور و ابالغ آیین

 های قبلی در چارچوب دستورالعمل جدید انجام خواهد شد و مراکز و موسسات آموزشیو یا تمدید گواهینامه

ها درخواست خود را به مرکز آموزش مدیریت توانند از طریق دفاتر آموزش  و پژوهش استانداریمتقاضی می

 دولتی ارسال نمایند.

مراکز و موسسات  ها به منظور تشكیل بانک اطالعاتران محترم دفاتر آموزش و پژوهش استانداریضمناً مدی

دولتی و غیردولتی متقاضی اجرای آموزش کارکنان دولت، لیست مراکز و مؤسسات آموزشی را با  آموزشی

 این مرکز ارسال نمایند.مشخصات کامل به معاونت آموزشی 
 

 موسی مهدوی

 رئیس مرکز

 رونوشت: 

 سرپرست محترم معاونت آموزشی برای اطالع و دستور پیگیری الزم

 

 

 

 

 

 

 4765/1شماره: 
 7/7/89 اتریخ:

 -  پیوست:

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
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 دستورالعمل ضوابط اعتبارسنجی

 مراکز و مؤسسات آموزشی غیردولتی

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

 یریت دولتیمرکز آموزش مد
 1۳89زمستان 

 

 مقدمه

کارمندان  از جمله نظام آموزش آموزش در هر نظام آموزشی ترین عوامل مؤثر بر کیفیت و اثربخشییكی از مهم   

نند. اجرای صحیح و با کیفیت کهای آموزشی را اجرا میهای آموزشی هستند که برنامهدولت، مراکز و مؤسسه

با تجربه و محیط آموزشی  آموزشی نوین، مدرسان یهاروشبا استفاده از  امكانات آموزشی کافی،  هاآموزش

 آورد.مناسب زمینه الزم را برای انتقال یادگیری فراگیران فراهم می

گانه مرکز آموزش مدیریت تكالیف بیست 26/2/1389مورخ  7340/200ابالغیه شماره  براساساز آنجا که     

مؤسسات آموزشی غیردولتی به عهده مرکز مزبور گذاشته شده است، به منظور ارتقاء  دولتی، وظیفه اعتبارسنجی

 10158/1803های آموزشی )بخشنامه شماره ها و استانداردها، ضوابط اعتبارسنجی مراکز و مؤسسهسطح شاخص

( مورد بازنگری قرار گرفته و با  اصالح نقاط ضعف ضوابط قبلی و افزایش نقاط قوت آن زمینه 1/2/1386خ مور

 های آموزشی با کیفیت و توانمند به این عرصه فراهم گردد.الزم برای ورود مراکز و مؤسسه

مورد نیاز برای تأیید،  هایکاربرگ، فرآیند و ها، استانداردها، امتیازها، دربرگیرنده شاخصضوابط اعتبارسنجی

کارمندان و مدیران دولت است که مبنای عمل  مؤسسات آموزشی مرتبط با نظام آموزش تمدید و لغو صالحیت

-تان قرار میها در اساندرکاران امر در مرکز آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش استانداریدست

 گیرد.

 

 تعاریف و اختصارات: 

گردد که به مرکز، مؤسسه، شرکت و انجمن علمی ـ آموزشی دولتی و غیردولتی اطالق می مؤسسه متقاضی: 

-ی آموزشی تعیین شده در سطح یک استان میکارمندان دولت در حیطه یهاآموزشمتقاضی اجرای بخشی از 

 باشد.

کارمندان دولت در  یهاآموزشفرایند بررسی کیفیت و توانمندی مؤسسه متقاضی برای اجرای : اعتبارسنجی

 باشد.حیطۀ آموزشی مشخص می

مؤسسه متقاضی مورد  هایویژگیشود که برای سنجش شرایط و هایی گفته میبه مالک: شاخص اعتبارسنجی

 گیرد.استفاده قرار می

کارمندان  یهاآموزشاز وضعیتی است که میزان توان مؤسسه آموزشی متقاضی را برای اجرای  بیان کمیرتبه: 

 دهد.ها نشان میی آموزشی خاص با توجه به شاخصدولت در حیطه
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متقاضی  مدرکی است که براساس ضوابط این مجموعه، به منظور اعالم صالحیت مؤسسه: صالحیت گواهینامه

برای اجرای آموزش در یک تا سه حیطه آموزشی خاص در سطح یک استان توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی 

 .شود)نمونه پیوست( صادر می

گردد که از لحاظ موضوعی سنخ اطالق میتخصصی و کاربردی هم یهاآموزشبه مجموعه  حیطه آموزشی: 

 به هم مربوط هستند.

 اونت توسعه مدیریت  و سرمایه انسانی رئیس جمهور.معمعاونت توسعه مدیریت: 

 ی سراسر کشورهااستاندفاتر آموزش و پژوهش استانداری دفتر آموزش و پژوهش استان: 

 مرکز آموزش مدیریت دولتی. مرکز آموزش: 

تقاضی آموزش کارمندان های مای است که برای بررسی نهایی پرونده مؤسسهمنظور کمیته: کمیته اعتبارسنجی

 گردد.دولت، در مرکز آموزش مدیریت دولتی تشكیل می

 

 مراحل اعتبارسنجی

 ـ درخواست اعتبارسنجی1

توانند درخواست باشند، میاین دستورالعمل می« ب»مؤسسات متقاضی که دارای حداقل شرایط مندرج در بند    

های ها و حیطهفهرست گروه براساسبا تعیین گروه و حیطه آموزشی موردنظر  (1برگ شماره )کارخود را 

پیوست با ارائه مدارک به تفكیک هر حیطۀ آموزشی، و ترتیب اعالم شده در کاربرگ بررسی مدارک استانی 

آموزش و به دفتر  (۳)کاربرگ شماره همراه با کاربرگ تكمیل شده اطالعات مؤسسه  (2)کاربرگ شماره 

 پژوهش استان مربوطه ارسال نمایند.

 الف: نحوه انتخاب حیطۀ آموزشی

-می های اعتبارسنجیمجوز فعالیت خود، تجربه آموزشی و برخورداری از شاخص براساسمؤسسات متقاضی    

 ند.تعیین شده انتخاب نمای هایگروهتوانند تا سه حیطه آموزشی به ترتیب اولویت بین 

 ب: شرایط عمومی

 مؤسسات متقاضی الزم است از حداقل شرایط ذیل برخوردار باشند: 

در اساسنامه یا اسناد قانونی مؤسسه متقاضی مرتبط با حیطه « های آموزشیاجرا یا برگزاری دوره»ـ قید کلمه 1

 آموزشی مورد درخواست؛

نی جهت اجرای دوره آموزشی در حیطه مورد تقاضا از مراجع قانونی مربوطه )درصورت عدم ـ داشتن مجوز قانو2

 وجود مرجع صدور مجوز اجرای دوره آموزشی، به تشخیص مرکز آموزش اقدام خواهد شد(؛

 جدول زیر:  براساسهای قابل تخصیص ـ داشتن سابقه آموزشی متناسب با رتبه مورد تقاضا و سقف حیطه3

 حداکثر حیطه حداقل امتیاز مكتسبه ل تعداد قراردادهای آموزشی اجرا شدهحداق رتبه

1 36 250 650 3 

2 12 200 400 2 

 1 100 150 ــــــــ 3
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 منوط به انقضای مدت اعتبار  مجوز قبلی است. 3و  2های  ـ اخذ رتبه باالتر برای دارندگان رتبه3ـ1

 ( مالک عمل خواهد بود.6براساس کاربرگ شماره ) هاـ امتیازات کسب شده در هر یک از حیطه3ـ2

متر فضای  30متر فضای آموزشی )حداقل دوکالس مجهز به  امكانات آموزشی مناسب( و  60ـ دارای حداقل 4

 اداری.

 های آموزشی.ـ مستند بودن مقررات و رویه 5

 ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس برای مدیر مؤسسه6

کارمندان دولت. )داشتن  وسس یا هیأت مدیره، مدیرعامل و مدیر مؤسسه با نظام آموزشـ آشنایی هیأت م7

 دوره نظام آموزش کارمندان دولت به مدت حداقل هشت ساعت(  گواهینامه

دان دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه و قانون منع مداخله کارمن قانون اساسی 141ـ رعایت مفاد اصل 8

 برای مدیر و  اعضای هیأت مدیره مؤسسه متقاضی 1337

 ـ تأییدیه حراست کل استان از حیث موارد ذیل برای مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و یا هیأت مؤسس:9

 ـ داشتن تابعیت ایرانی.9ـ1

 ی اسالمی ایران.جمهور ـ  التزام به قانون اساسی9ـ2

 ایران. ـ اعتقاد به دین مبین اسالم یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی9ـ3

 ـ نداشتن سابقه محكومیت جزایی مؤثر.9ـ4

 ـ عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.9ـ5

 میدانی و مصاحبه.ـ اعتقاد به مبانی اسالم و التزام عملی به آن از طریق تحقیقات 9ـ6

 ج: شرایط اختصاصی

 و یا آموزشی مرتبط با حیطه مورد درخواست برای مدیر مؤسسه. سال سابقه مدیریتی 5ـ داشتن حداقل 1

آموزشی و یا رشته تحصیلی مرتبط با حیطه  ریزی آموزشیـ داشتن مدرک تحصیلی در رشته مدیریت و برنامه2

 مورد درخواست برای مدیر مؤسسه.

 

 ـ فرایند بررسی2

الف ـ دفتر آموزش و پژوهش استان پس از دریافت درخواست نسبت به بررسی مدارک و مستندات ارسالی 

کند. در صورت وجود نقص و یا های مورد تقاضا اقدام میشماره یک، دو، سه و حیطه هایکاربرگبراساس 

 رساند.مراتب را به اطالع مؤسسه متقاضی می فقدان هر یک از شرایط

ب ـ پس از بررسی پرونده، دفتر آموزش و پژوهش استان از مؤسسه متقاضی بازدید نموده و کاربرگ گزارش 

 کند.( تكمیل می4بازدید را )کاربرگ شماره 

( اخذ 5)کاربرگ شماره  ساسبرامؤسسه  متقاضی  شرایط عمومی 9ج ـ نظر حراست کل استان در خصوص بند 

 شود.می

د ـ پس از اعالم نظر مثبت اداره کل حراست، گزارش بازدید و مستندات پرونده، دفتر آموزش و پژوهش استان 

( را تكمیل و امتیاز مؤسسه متقاضی را 6ها و امتیازات، فرم امتیاز متقاضی )کاربرگ شماره طبق کاربرگ شاخص
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زشی مورد قبول با توجه به گروه مشخص شده پیشنهاد و در صورت کسب حداقل های آموبرای هر یک از حیطه

 کند.رتبه پرونده مؤسسه متقاضی را به همراه کاربرگ مذکور به مرکز آموزش ارسال می

هـ ـ مرکز آموزش پس از بررسی پرونده مؤسسه متقاضی، پیشنهاد امتیاز، رتبه نهایی و حیطه آموزشی آن مؤسسه 

اعتبارسنجی برای رتبه  آن گواهینامه براساسارسال و در صورت تأیید،  د نهایی به کمیته اعتبارسنجیرا برای تأیی

یک حداکثر به مدت سه سال، برای رتبه سه سال، برای رتبه دو حداکثر به مدت دو سال و برای رتبه سه حداکثر 

کند. در صورت وجود نقص در مدارک فتر آموزش و پژوهش استان ارسال میبه مدت هیجده ماه صادر و به د

 گردد.ارسالی، پرونده جهت بازنگری و تكمیل به  دفتر مذکور اعاده می

مذکور به  نسبت به  ارائه گواهینامه (7)کاربرگ شماره دفتر آموزش و پژوهش استان پس از اخذ تعهدنامه 

 کند. بدیهی است گواهینامه موصوف در سطح استان معتبر بوده و مؤسسه تایید صالحیتقدام میمؤسسه متقاضی ا

 های استان مربوطه فعالیت نماید.تواند در کلیه شهرستانشده می

 

 ـ اطالع رسانی و نظارت۳

شده  تأیید و یا لغو صالحیت فهرست مؤسسات آموزشی هااستان الف ـ مرکز آموزش و دفتر آموزش و پژوهش

 رسانند.ی اجرایی میهادستگاهروز یک بار به نحو مقتضی به اطالع  30را حداکثر هر 

دستورالعمل نظارت و ارزیابی مؤسسات  براساسب ـ مرکز آموزش و دفتر آموزش و پژوهش استان مؤظفند 

 شده نظارت کنند. صالحیتآموزشی متقاضی ، بر عملكرد آموزشی مؤسسات تأیید 

 

 شده مؤسسات تأیید صالحیت ـ نحوه تمدید، انصراف و یا لغو صالحیت۴

 الف: تمدید

ید اعتبار و در ، درصورت تمایل به تمدمؤسسات متقاضی حداقل سه ماه قبل از انقضاء تاریخ اعتبار گواهینامه

توانند ، میو کسب امتیازات الزم از دستورالعمل ارزشیابی«( ب»قسمت  9صورت تأیید حراست )با رعایت بند 

 ( به دفتر آموزش و پژوهش استان ارائه نمایند.8)کاربرگ شماره  براساسدرخواست تمدید اعتبار را 

-از سوی مؤسسه آموزشی به منزله انصراف می تمدید اعتبار گواهینامهـ عدم مراجعه در مهلت تعیین شده برای 1

 باشد.

دوره آموزشی  6ـ تمدید اعتبار مجوز مؤسسه آموزشی تأیید شده منوط به عقد قرارداد آموزشی و اجرای حداقل 2

خواهد بود. بدیهی است مؤسسات آموزشی  شرایط عمومی 3بینی شده در جدول بند های پیشو رعایت حداقل

 های اقدام کنند.اخذ شده نسبت به عقد قرارداد و اجرای دوره توانند در مدت زمان اعتبار گواهینامهصرفاً می

دان آموزش کارمن مؤسسات آموزشی متقاضی جهت تمدید مجوز صالحیت ب : شرایط مدرسان

 دولت.

 ـ داشتن حداقل پنج سال تجربه تدریس در زمینه موضوع مورد تقاضا؛3ـ1

 با موضوع تدریس آنها؛ ـ ارتباط رشته تحصیلی مدرسان3ـ2

 ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس؛3ـ3
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 تدری از مرکز آموزش؛ ـ دارا بودن گواهی صالحیت3ـ4

های اداری و مالی، مدیریت، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و در حیطه تخصصی مدرسان د صالحیتتبصره: تأیی

ها پس از تأیید کمیته الملل مستقیماً بر عهده مرکز آموزش مدیریت دولتی و در سایر حیطهو بین عمومیروابط

 دستگاه خواهد بود. راهبری آموزش

 ب: انصراف

، تمایل به انصراف از شده قبل از انقضاء تاریخ اعتبار گواهینامه درصورتی که مؤسسات آموزشی تأیید صالحیت

به دفتر  (9اربرگ شماره )کاست درخواست خود را  ارائه خدمات آموزشی به کارمندان دولت را دارند، الزم

 آموزش و پژوهش ارائه نمایند.

 ج: لغو مجوز صالحیت

 مرکز آموزش رأساً یا حسب گزارش دفتر آموزش و پژوهش استانداری در موارد ذیل اقدام به لغو صالحیت

 کند.شده می مؤسسات آموزشی تأیید صالحیت

 ب( ماده چهارشنبه »بند  براساسشده  نصراف مؤسسه آموزشی تأیید صالحیتـ ا1

 ـ عدم کسب امتیاز الزم در فرآیند ارزشیابی2

 ـ مشاهده هرگونه تخلف از ضوابط و مقررات آموزشی و اعتبارسنجی3

 «الف»قسمت  2بینی شده در بند های آموزش به تعداد پیشای دورهـ عدم عقد قرارداد آموزشی و اجر4

 مؤسسه آموزشی توسط اداره کل حراست استانداری استان ـ رد صالحیت5
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ای آموزشیها و حیطهفهرست گروه  

 

 الف: گروه فنی و مهندسی

ـ برق و تأسیسات 4ه و ساختمان و معماری ـ عمران، را3ـ خدمات هواپیمایی 2ـ هواشناسی 1های آموزشی: حیطه   

ـ 10کشی  برداری و نقشهـ نقشه9ـ زمین شناسی و معادن  8ـ ارتباطات و مخابرات 7ـ مكانیک 6ـ امور آب و نیرو 5

گانه هفت هایمهارته استثناء )ب اطالعات آوریـ فن13ـ مرمت بناها و آثار تاریخی  12ای ـ فنون هسته 11صنایع 

ICDL )14 ـ امور استاندارد 16ـ صنایع کوچک و صنایع دستی  15ـ امور شهری و شهرسازی 

 

 ب : گروه کشاورزی و محیط زیست

 ـ محیط زیست3ـ دامپروری 2ـ کشاورزی 1های آموزشی: حیطه

 پ : گروه امور اجتماعی

ـ  5ـ  امور دینی و اوقاف 4ـ حقوق و ثبتی 3خدمات اجتماعی ـ رفاه و 2ـ امور اجتماعی 1های آموزشی: حیطه

ـ 10ـ کار و اشتغال  9ـ تعاون  8ـ کشوری و مدنی و سیاسی  7ـ اقتضادی و بازرگانی  6گردشگری و جهانگردی 

 ـ امور انتظامی، تأمینی و تربیتی و بازرسی12ـ آمار  11و بین المل  عمومیروابط

 شتی و درمانیت : گروه بهدا

ـ  5ـ توانبخشی و بهزیستی 4ـ پرستاری و مامایی 3ـ دامپزشكی 2ـ پزشكی و دندانپزشكی 1های آموزشی: حیطه

ـ مددکاری بهداشتی  9ای ـ خدمات تغذیه 8ـ علوم رفتاری و روانشناسی  7ـ آزمایشگاهی و رادیولوژی  6دارویی 

 ـ بهداشت خانواده 10و درمانی 

 فرهنگی ث: گروه آموزشی و

ـ امور  5ـ  امور تربیتی 4ـ فرهنگی و هنری 3ـ آموزشی و پژوهشی 2ـ تربیت بدنی و ورزش 1های فرعی: حیطه

 خدمات آموزشی

 ج: گروه اداری و مالی

 ـ امور مالیاتی3ـ امور گمرکی 2ی لـ امور اداری و ما1های فرعی: حیطه

 چ: گروه زبان خارجی

 ح ـ مدیریت تخصصی

بینی شده پیش بهبود مدیریت های آموزشیالذکر )برگزاری دورهفوق هایگروههای آموزشی در یكی از حیطه

 ها خواهد بود(کارمندان و مدیران دولت، به عهده دفاتر آموزش و پژوهش استانداری در نظام آموزشی

های مذکور قابل تعریف نباشد، دفتر د درخواست مؤسسه متقاضی در هیچ یک از حیطه* چنانچه فعالیت مور

 تواند مراتب را به مرکز آموزش جهت بررسی اعالم نمایند.آموزش و پژوهش استانداری استان می
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 (1کاربرگ )

 استانی درخواست اعتبارسنجی

 

 

 بسمه تعالی

 

 ستانداری استانبه: دفتر آموزش و پژوهش ا

 از:

 

 باسالم؛

در راستای بخشنامه شماره ...................... مورخ ................. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس     

دولت در جمهور، این ...................... به شماره ثبت ................ و تاریخ ثبت ................ برای آموزش کارمندان 

سطح استان ...................................... در گروه آموزشی .................................................... حیطه 

آموزش  ................................... با توجه به سوابق، امكانات و تجهیزات آموزشی ، تقاضای اخذ مجوز صالحیت

 ی اجرایی را دارد.هادستگاهارمندان، ک

های مؤسسه راهنمای متقاضیان اعتبارسنجی« د»بند  براساسمدارک پیوست که  براساسخواهشمند است    

 آموزشی تنظیم شده است، اقدام الزم معمول فرمایید.

 

 

 مدیرعامل

 

 ل گردد.توجه: این کاربرگ برای هر حیطه به صورت جداگانه تكمی
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 (2کاربرگ )

 فهرست مدارک و مستندات

 دفتر آموزش و پژوهش استانداری استان ..............................
    

 شناسه مرکز:      نام مؤسسه متقاضی:
 بررسی تصویر، عناوین مدارک و مستندات ردیف

 متقاضی

 بررسی

 استان

 مالحظات

    رسمی مرکز آموزشی متقاضی تصویر اساسنامه یا روزنامه 1

    تصویر مجوزهای آموزشی در حیطه مورد تقاضا 2

    تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیر مرکز 3

    (مدارک و تأییدیه سوابق مدیر )آموزشی و مدیریتی 4

    )جهت تمدید مجوز( تصویر مدارک تحصیلی مدرسان 5

    با مرکز آموزشی متقاضی )جهت تمدید مجوز( رارداد مدرسانتصویر ق 6

تدریس در مرکز )لیست حضور و غیاب،  4کاربرگ شماره « چ»تصویر سوابق بند  7

 نمره یا ...(

   

    تصویر مدارک تحصیلی و قرارداد کادر غیرآموزشی )لیست پرداخت بیمه( 8

    ز در حیطه مورد تقاضاتصویر قراردادهای آوزشی مرک 9

    ساله یا سند مالكیت( 3نامه حداقل فضای آموزشی و اداری )تصویر اجاره 10

    تصویر نمودار سازمانی مرکز آموزشی متقاضی 11

    بندی مشاغل )در صورت وجود(تصویر طرح طبقه 12

    تصویر مستندات مربوط به سیستم بایگانی دستی یا مكانیزه 13

    ها و مقررات آموزشی و غیرآموزشیتصویر مستندات مربوط به رویه 14

    عكسی از امكانات رفاهی و جنبی )نمازخانه، بوفه و ...( 15

    های آموزشیCDفهرست عناوین کتاب، مجله و  16

    های آموزشی صادر شده منابع انسانی مرکزتصویر گواهینامه 17
 

دفتر آموزش و پژوهش استانداری  ......................... کارشناس ارزیاب اعتبارسنجیاینجانب ..................

 ام................................. اصل کلیه مدارک مندرج در فهرست باال را رؤیت کرده و با تصویر آن  انطباق داده

 امضاء
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 (۳کاربرگ )

 یاطالعات مؤسسه مقتضا

 

 
 ...............................نام مؤسسه متقاضی ............................................................................................................

 ......................................................................نشانی ........................................................................................

 ...........................تلفن.................................................. نمابر: .............................................. صندوق پستی......

 ..............................................................کد پستی................................................پست الكترونیک ..................

......................................................................................................................................................................... 

 ..................نوع مجوز تأسیس .................................. شماره مجوز................................ تاریخ ..........................

 سایر:         تعاونی       دولتی           نوع مالكیت: خصوصی 
 

 

 شناسنامه:..................محل صدور................انوادگی: ................................. شمارهنام و نام خ

 نام پدر: ....................... مدرک تحصیلی:........................... رشته تحصیلی: ...........................
 

 

 نوع سابقه ردیف

 آموزشی   مدیریتی

 شرح مختصر فعالیت مدتبه تا تاریخ از تاریخ محل فعالیت

 

 

 

 

      

 

 امضاء مدرک و رشته تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی

    

    

    

    

 

  

 الف ـ مشخصات 

 رعاملب ـ مشخصات مدی

 ریتی مدیر مرکزمدیسوابق آموزشی و پ ـ 

 ت ـ مشخصات اعضاء هیأت مدیره
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نام و نام 

 خانوادگی

موضوع 

 تدریس

 رشته

 تحصیلی

 مدرک

 تحصیلی

 سابقه

 تدریس

 نوع همكاری

 وقتاموقت       تمپاره

 امضاء

        

        

        

         

         

        

        

        

         

        

        

        

         

        

         

         

        

        

        

        

 

  

 ث ـ مدرسان )کادر آموزشی( مؤسسه متقاضی به ترتیب حیطه آموزشی مورد تقاضا
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 مدرک تحصیلی:                رشته تحصیلی:               :            نام و نام خانوادگی مدرس 

 مدت دوره عنوان دوره ردیف

 )به ساعت(

 تعداد

 کنندگانشرکت

 تاریخ شروع

 دوره

 تاریخ پایان

 دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 در مؤسسه: های اجراء شده توسط مدرسجمع تعداد دوره

  

 ج ـ سوابق آموزشی مدرس مؤسسه متقاضی
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 انیبه ترتیب پست سازم

 نوع همكاری پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 وقتوقت     تمامپاره

آخرین 

مدرک 

 تحصیلی

 امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 چ ـ کادر غیرآموزشی  
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 میزان ساعت عنوان دوره آموزشی طی شده سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 مؤسسه متقاضی در ارتباط با وظایف مربوطهشده توسط مدیر و کارکنان  طی های آموزشیدوره ح ـ فهرست
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 .............................................. تاریخ شروع فعالیت:..................................تاریخ تأسیس: ........

 یی که تاکنون با آنها قرارداد همكاری آموزشی منعقد شده است:هادستگاهفهرست 

 تعداد عنوان دوره آموزشی برگزار شده نام دستگاه ردیف

 اجراء

 تاریخ شماره قرارداد

 ادقرارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آموزشی مورد تقاضاخ ـ سوابق فعالیت آموزشی مؤسسه متقاضی به تفكیک هر یک از حیطه
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 .........متراژ کل: ........................................................ متراژ فضای آموزشی:........................................

 : ...................................................متراژ فضای اداری : .......................................... متراژ فضای رفاهی
 البراتوار                   سالن کنفرانس                     کتابخانه       تعداد کالس   

 
 

 تعداد عناوین کتابها ............ امكان همزمان دسترسی فراگیران به اینترنت                تعداد .........

عداد عناوین اشتراک مجله مرتبط با حیطه مورد تقاضا:......... تعداد لوح فشرده آموزشی )از هر سری فقط یک ت

 نسخه(:...............

 فهرست وسایل و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی:
 تعداد نوع وسیله ردیف تعداد نوع وسیله ردیف تعداد نوع وسیله ردیف

 

 

 

  کسنتبتنشتكتسكنتب   نتبكشتنكتسكنتبکس   کسنتبكشتنشتسكنتب

 

 بندی مشاغل               سیستم بایگانی       نمودار سازمانی              طبقه

 

 مستند بودن قوانین و مقررات آموزشی و غیرآموزشی 

 

 ..................................سایر .............   سرویس بهداشتی       اقامتگاه      بوفه        نمازخانه   

 تأیید دفتر آموزش و پژوهش استانداری

 نام و نام خانوادگی بازدیدکننده:

 تاریخ بازدید:

 امضاء:

 توضیحات: 

 

  

 دارد  
 ندارد 

 دارد  
 ندارد 

 بلی  
 خیر 

 های اداری و مدیریتیچ ـ سیستم
 دارد  
 ندارد 

 دارد  
 ندارد 

 دستی  
 مكانیزه 

 دارد  
 ندارد 

 هـ ـ امکانات رفاهی و جنبی

 د ـ فضا و امکانات آموزشی و غیرآموزشی 

 دارد  
 ندارد 
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 (۴کاربرگ )

 گزارش بازدید دفتر آموزش و پژوهش استانداری از مؤسسه متقاضی

 

 شماره شناسه:        استان: 

 تاریخ:       مؤسسه متقاضی:

 مالحظات بند های موردبازدید مربوط به کاربرگشاخص ردیف

  الف بررسی مجوز و اساسنامه تأسیس و نوع مالكیت 1

  ب و ت بررسی سوابق مستندات مربوط به مدیر و اعضا هیأت مدیره مؤسسه 2

  ج بررسی مستندات مربوط به مدرسان 3

  چ زشیبررسی مستندات کادر غیرآمو 4

  ح طی شده های آموزشیمستندات مربوط به دوره 5

قراردادهای منعقده با دستگاه  براساسآموزشی  هایفعالیتمستندات  6

 اجرایی

  خ

  د فضا و امكانات آموزشی، کمک آموزشی و غیرآموزشی 7

  ذ اداری و مدیریتی یهاسیستم 8

  ر انات رفاهی و جنبیامك 9

نحوه تعامل و همكاری مدیر و کارمندان مؤسسه با عوامل بازدید  10

 کننده در ارتباط با ارائه مستندات فوق

  

 

نسبت به اعالم  4دفتر آموزش و پژوهش با توجه به بازدید به عمل آمده و مستندات ارائه شده در کاربرگ شماره 

 نمود. نظر در ستون مالحظات اقدام خواهد

  



 قوانین و مقررات نظام آموزشی و پژوهشی کارکنان دولت ■1020

 

 
 

 (5کاربرگ )

 مؤسسه متقاضی تعیین صالحیت

 

 

 دفتر آموزش و پژوهش استانداری استان................................از: 

 اداره کل حراست .............................. به:

 ......................)نام مؤسسه متقاضی(... استعالم در خصوص صالحیت موضوع:

 

بخشنامه  براساسبا عنایت به اینكه مؤسسه مذکور طی نامه شماره ............................ مورخ .................  با سالم،

ی اجرایی هادستگاهکارمندان  برای های آموزشیشماره .................... مورخ ...................... متقاضی اجرای دوره

 باشد.در سطح استان می

 مؤسسه مذکور اعالم نمایند. لذا خواهشمند است نظر آن اداره را در خصوص صالحیت

 

 

مدیرکل دفتر
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 استان:            (6کاربرگ )

 مؤسسه متقاضی:                    امتیاز مؤسسه متقاضی

 ضا:حیطه مورد تقا        

 شماره شناسه:              دفتر آموزش و پژوهش استانداری استان  ......................................................
 

 وضعیت مرکز  معیار شاخص ردیف

 آموزش متقاضی

 امتیاز

 معیار

 حداکثر

 امتیاز

 امتیاز کسب شده

 استان   دفترآموزش

 

 

 

1 

 

 

 مدیریت

 )شاخص اختصاصی( 

 **رشته تحصیلی مرتبط با آموزش و مدیریت   رشته تحصیلی

 رشته تحصیلی مرتبط با آموزش مورد درخواست 

 20 

15 

 

 

 

80 

  

 دکتری  مدرک تحصیلی

 فوق لیسانس 

 20 

15 

  

 سابقه مدیریت

 و آموزشی

 مازادبر حداقلواحدآموزشمدیریتهرسالازایبه 

 زشیبه ازای هرسال تدریس درواحد آمو 

 به ازای هر سال اشتغال درواحد آموزشی 

 2 

1 

5/1 

  

 

2 

دوره  5)کادر آموزشی( برای هر مدرس صرفاً تا  مدرس

 باشد )درصورت تمدید مجوز(قابل محاسبه می

 دوره( 20در سطح لیسان )حداکثر  

 دوره( 20لیسانس )حداکثر فوق 

  دوره( 20دکتری )حداکثر  

 5/2 

5/3 

4 

 

200 

  

   30 2  به ازای هر نفر کادر ثابت مازاد بر دو نفر  کادر غیرآموزشی 3

  به ازای اجرای هر دوره آموزشی مازاد حداقل سوابق آموزشی مرکز )درصورت تمدید مجوز( 4
5/0 300 

  

   80 1  مترمربع فضای آموزش مجهز مازاد بر حداقل 4به ازای هر  فضای آموزشی 5

   30 1  مترمربع فضای اداری مجهز مازاد بر حداقل 10به ازای هر  یفضای ادار 6

 گیرد.مؤسسه آموزشی ودرارتباط با حیطه مورد تقاضا مالک عمل بوده و برای هرمتقاضی فقط یكبار امتیاز تعلق می تأسیس زمان ها صرفًا ازهریک ازشاخص
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 ریزی درسی، آموزش بزرگساالن، برنامهریزی آموزشییریت آموزشی، برنامههای تحصیلی مرتبط با آموزش و مدیریت عبارتند از: مدرشته
 وضعیت مرکز  معیار شاخص ردیف

 آموزش متقاضی

 امتیاز

 معیار

 حداکثر

 امتیاز

 امتیاز کسب شده

 استان  دفترآموزش

 

7 

 وسایل آموزشی و کمک آموزشی در ارتباط با حیطه مورد درخواست

 )شاخص اختصاصی(

به  ازای هر وسیله آموزشی مازاد برحداقل )ویدئو پروژکتور، ویدئو، اسمارت بورد،  

 تلویزیون و ....(

 1 30   

 ـ مستند بودن نمودار سازمانی  بندی مشاغلنمودار سازمانی و طبقه 8

 بندی مشاغلـ طبقه 

 2 

3 

5   

 ـ دستی  سیستم بایگانی 9

 ـ مكانیزه 

 5 

10 

10   

   15 15  مستند بودن مقررات آموزش و غیرآموزش ها و مقررات آموزش و غیرآموزشرویه 10

   10 2  به ازای هر امكان )نمازخانه،بوه و فضای استراحت و ....( امكانات رفاهی و جنبی 11

 

12 

 

 دسترسی فراگیران به اطالعات

 عنوان کتاب 50به ازای هر  

 در حیطه مورد تقاضا به  ازای هر اشتراک مجله 

 به ازای هر بسته آموزشی در حیطه مورد تقاضا 

 (8به ازای هر کاربر از اینترنت )غیر از شاخص  

 1 

5 

1 

5 

 

 

30 

  

تألیف، ترجمه کتاب توسط مرکز در ارتباط با حیطه مورد درخواست  13

 )شاخص اختصاصی(

   50 2  به  ازای هر عنوان کتاب 

انی رکز در ارتباط با حیطه مورد درخواست )شاخص آموزش منابع انس 14

 اختصاصی(

 ـ طی دوره آموزش کارمندان دولت 

 ـ به ازای هر دوره مرتبط با شغل کارمندان 

 5 

2 

40   

 دفتر آموزش و پژوهش استان:  

 نام و نام خانوادگی ارزیاب:  

 مهر و امضاء معاونت پشتیبانی: 

 کارشناس مرکز آموزش مدیریت دولتی:

 نام و نام خانوادگی:  

 امضاء:       تأیید 

 جمع امتیاز: 

 

 رتبه پیشنهادی
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 (7کاربرگ )

 تعهدنامه مؤسسه متقاضی اجرای آموزش کارمندان دولت

...... ضمن اینجانب ....................... فرزند ..................... کدملی .......................... مدیر مؤسسه .................

اجرای آموزشی کارمندان دولت  شماره ........................... مورخ ...................... صالحیت دریافت اصل گواهینامه

 شود:متعهد می

لت در معامالت ـ هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره و مدیریت این مؤسسه مشمول ممنوعیت مداخله کارمندان دو1

باشند و به محض شمول این قانون در این مؤسسه مراتب به آن دفتر نمی 1337دولتی و کشوری مصوب دیماه 

 اعالم گردد.

ـ هرگونه تغییر در اساسنامه یا اسناد قانونی شرکت/مؤسسه................. به محض وقوع به دفتر آموزش و پژوهش 2

 استانداری اعالم گردد.

محل فعالیت و یا شماره تماس شرکت/مؤسسه ................... به محض وقوع به دفتر آموزش و پژوهش  ـ تغییر3

 استانداری اعالم گردد.

 کوتاه مدت های آموزشیـ از مجوز صادر شده توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی، صرفاً برای برگزاری دوره4

 ....... استفاده خواهد شد.ده و در سطح استان.........ش های تأیید صالحیتمختص کارمندان دولت در حیطه/ حیطه

 شود.ها و سمینارهای آموزشی نمیبرای همایش ضمناً این مجوز مشمول صدور گواهینامه

های شرکت/مؤسسه )تبلیغات( ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به اصل توانمندی ها وـ در انعكاس فعالیت5

 صداقت و راستگویی پایبند باشد.

 ـ چون مجوز دریافتی تنها برای این مؤسسه صادر شده است، قابل واگذاری به هیچ مؤسسه/شرکت دیگری نیست.6

 دریافتی برگزار نگردد.  و یا معادل به استناد گواهینامه بلندمدت رسمی های آموزشیـ دوره7

تكمیلی به دفتر آموزش و پژوهش و مدارک ضمیمه  هایکاربرگالذکر و * چنانچه خالف هر یک از موارد فوق

سه حق های مربتط بر ارائه مدارک غیرواقعی به مراجع دولت، مؤسآن اثبات برسد، عالوه بر شمول مجازات

های گیریهای بعدی و نیز نسبت به تصمیمهیچگونه اعتراضی نسبت به لغو مجوز مذکور و اعمال محرومیت

ی اجرایی استان در مورد صحت مندرجات این برگه ک در تاریخ  /  /     به تأیید و امضا اینجانب هادستگاه

 ............................ رسیده است، ندارد.

 م مؤسسه آموزشی متقاضیباالترین مقا

 مهروامضاء   تاریخ  سمت  نام و نام خانوادگی

 تذکر:

 باشد.ترین مقام مؤسسه آموزشی متقاضی ملزم به تكمیل این تعهدنامه به صورت دستنویس می* عالی

وزش ** مؤسسه متقاضی مؤظف است هرگونه تغییر یا اصالح ذکر شده در موارد باال را به محض وقوع، به  دفتر آم

 و پژوهش استانداری اعالم نماید.
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(8کاربرگ )  
 

 تمدید اعتبار مؤسسات آموزشی

 

 شماره: ...........................

 تاریخ: ............................

 بسمه تعالی

 

 دفتر آموزش و پژوهش استانداری ...................................... به:

 ................................................. از:

 

 با سالم؛

اجرای آموزش کارمندان دولت به شماره .........................  صالحیت با عنایت به انقضای مدت اعتبار گواهینامه   

برای بررسی و تمدید اعتبار  مورخ ................ این مؤسسه، به پیوست مدارک و مستندات الزم به شرح زیر

 گردد.حضورتان ایفاد می

 قبلی صالحیت ـ تصویر گواهینامه1

 (6کاربرگ شماره  براساس) ـ گزارش آخرین تغییرات در شاخص های اعتبارسنجی2

ها و تصویر قراردادهای آموزشی( شده )فهرست فعالیت آموزشی در حیطه تأیید صالحیت هایفعالیتـ  گزارش 3

 ( 4کاربرگ شماره )« خ»براساس بند 

 (1)کاربرگ شماره  براساسهای جدید ـ درخواست پیشنهادی مؤسسه متقضای برای حیطه4

 

 

 مدیرعامل
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 (9کاربرگ )

 انصراف از ادامه فعالیت مؤسسه متقاضی

 

 

 وهش استانداری ................................................دفتر آموزش و پژبه : 

 ................................................از: 

 

 با سالم؛

با عنایت به دالیل اعالم شده در برگ پیوست این مؤسسه انصارف خود را از ادامه فعالیت در زمینه آموزشی     

شماره .............................. مورخ  رخواست لغو گواهینامهکارمندان دولت اعالم نموده و د

 .......................................را دارد.

 

 مدیرعامل

  



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 1026

 
 

 راهنمای متقاضیان اعتبارسنجی

 

ی اجرایی در صورت داشتن شرایط و هادستگاهبه جهت ارائه خدمات آموزشی  کلیه متقاضیان اعتبارسنجی

توانند طبق فرآیند ذیل تقاضای تعیین های مندرج در دستورالعمل اعتبارسنجی مؤسسات متقاضی میشاخص

 نمایند: صالحیت

های سه، دو یكی از رتبه های اعتبارسنجیتوانند با توجه به توانمندی، سوابق آموزشی و شاخصالف: متقاضیان می

 و یک را انتخاب نمایند. در انتخاب رتبه الزم است شرایط واقعی و موجود از طرف متقاضی رعایت شود.

، سوابق آموزشی های اعتبارسنجیب : حیطه آموزشی مورد درخواست بایستی با توجه به رتبه درخواستی، شاخص

 تجهیزات آموزشی انتخاب گردد.و امكانات و 

به صورت نامه کتبی با امضاء باالترین مقام مؤسسه متقاضی )فرمت نامه درخواست   ج: درخواست تعیین صالحیت

 استانی و ملی( تهیه گردد.

ربوط تایپ د: تمامی اطالعات مورد نیاز کاربرگ شماره سه )اطالعات مراکز آموزشی متقاضی( در فضاهای م

شده، توسط مقام مسئول متقاضی مهر و امضاء شود. متقاضیان بیش از یک حیطه آموزشی باید کاربرگ شماره 

 یک را برای هر حیطه آموزشی به صورت مجزا تكمیل نمایند.

آوری و هـ : کلیه مدارک و مستندهای مورد نیاز طبق کاربرگ شماره سه )کاربرگ مدارک و مستندات ( جمع

بندی رنگ به ترتیب فهرست مدارک در کاربرگ مذکور با استفاده از برچسب و یا جداکننده طبقهنكن آبیدر زو

 شود.

متقاضیان بیش از یک حیطه آموزشی الزم است مدارک مورد نیاز را برای هر حیطه آموزشی به صورت مجزا ارائه 

 نمایند.

وزش و پژوهش استانداری و یا مرکز آموزش مدیریت و: نامه درخواست به همراه زونكن تكمیل شده به د فتر آم

 دولتی ارسال شود.

و یا انصراف از فعالیت بایستی  شده جهت تمدید صالحیت ی: مؤسسات آموزشی متقاضی تأیید صالحیت

پژوهش استانداری و یا مرکز  درخواست خود را طبق کاربرگ تمدید اعتبار با درخواست کتبی به  دفتر آموزش و

 آموزش مدیریت دولتی ارائه نمایند.

 

 مرکز آموزش مدیریت دولتی
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی
 ی اجرایی کشورهادستگاهبخشنامه به تمام 

اجرایی مبتنی بر اصول و  یهادستگاههای انسانی در توسعه و توانمندسازی مدیران دولتی به عنوان راهبران سرمایه
جمهوری  مصرح در سند چشم انداز هایویژگیجدید ملهم از  هایفناوریاسالمی، دانش پیشرفته و  هایارزش

، ی کلی نظام دارای ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و قانون مدیریت خدمات کشوریهاسیاستاسالمی ایران، 
های های توسعه متكی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایهمستلزم بازطراحی رویكردها، فرایندها، ساختارها و رویه

ی جدید معاونت توسعه مدیریت و هاسیاستاجتماعی است. در راستای تحقق این امر و همچنین عملیاتی کردن 
ژوهشی در قلمرو توسعه سازمانی و توسعه منابع انسانی به سرمایه انسانی رییس جمهور، تمشیت امور آموزشی و پ

های گیری از ظرفیتویژه توسعه مدیران در موارد زیر از طریق مرکز آموزش مدیریت دولتی با همكاری و بهره
 ی اجرایی و بخش غیردولتی انجام خواهد شد.هادستگاه

انی، امور استخدامی و ترویج فرهنگی آن در قالب منابع تهیه محتوای آموزشی مجموعه قوانین مربوط به حوزه منابع انس -1
 چاپی و الكترونیكی

های آموزشی مدیران، کارشناسان و کارکنان دولت براساس مصوبات معاونت در قالب طراحی یا تدوین و اجرای برنامه -2
 با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی   هااستانبرنامه آموزشی و اجراء در مرکز و 

ابالغی از سوی مقام معظم  ادارینظامی کلی هاسیاستمطلوب باتوجه به اسناد باالدستی و بویژه  ادارینظامطراحی  -3
 و اندیشمندان دانشگاهی هادستگاهرهبری در قالب یک ستاد ویژه و مشارکت سایر 

راحی و اجرای ط یهاسیستمالملل بویژه در حوزه آموزش مدیریت بهبود های بینتهیه مطالب مورد نیاز در همكاری -4
 سیستم با همكاری بخش غیر دولتی

و مراکز  هادانشگاه، هادستگاههای مشترک آموزش عالی با همكاری دوره طراحی، برگزاری، توسعه و ارزشیابی -5
 آموزشی پژوهشی معتبر داخل و خارجی

های معرفتی، علمی و روش شناختی ظرفیتالمللی به منظور افزایش های تخصصی، ملی و بینطراحی و اجرای همایش -6
 و پاسخگویی به نیازهای اداره امور عمومی

نوین اطالعاتی برای تولید، تبادل و  هایفناوریاز  گیریبهرهکارشناسی به  -های آموزش مجازی علمیتوسعه شبكه -7

 و اداره امور عمومی ریزیبرنامهانتقال دانش مدیریت، 
های آموزش ضمن خدمت ی دولتی و غیر دولتی متقاضی اجرای دورههادستگاهمؤسسات آموزشی  اعتبارسنجی -8

 ضمن خدمت کارکنان دولت. کارکنان دولت و نظارت بر عملكرد آنها در چارچوب نظام آموزش
 

 لطف ا... فروزنده دهكردی

  43500/200شماره:  
22/08/1389اتریخ:   

 پیوست:

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
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 انجمهوری اسالمی اری 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی

 «با صلوات بر محمد و آل محمد»
 جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و داراییریزی و نظارت راهبردی رییسمعاونت برنامه

 31/3/1388مورخ  30576/100بنا به پیشنهاد شماره  18/7/1388وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ  

( قانون برگزاری مناقصات ـ 29ماده )« هـ»جمهور و به استناد بند راهبردی رییسریزی و نظارت معاونت برنامه

نامه آیین 1/10/1386ـ مورخ ه38855ت/158783نامه شماره ( تصویب1بند )« ج»ـ و با رعایت جزء  1383مصوب 

 :خرید خدمات مشاوره را به شرح زیر تصویب نمودند

 «نامه خرید خدمات مشاورهآیین»

 ـ کلیاتفصل اول 

 ـ هدف و کاربرد1ماده 

( قانون برگزاری مناقصات، ضوابط، موازین و معیارهای خرید خدمات 29( ماده )الف ـ هدف: در اجرای بند )ه

 :شوندمشاوره به منظور تحقق موارد زیر تعیین می

 ـ انتخاب مشاوران صالحیتدار و توانمند1

 ورهـ ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه خدمات مشا2

 ـ تضمین کیفیت خدمات مشاوره3

نامه را ( قانون برگزاری مناقصات باید مقررات این آیین1های موضوع بند )ب( ماده )تمام دستگاه ب ـ کاربرد:

خرید خدمات مشاوره در معامالت کوچک و  .برای خرید خدمات مشاوره در معامالت بزرگ رعایت کنند

 .ه خواهد بودنام( این آیین24ماده ) براساسمتوسط 

 های اختصاریـ تعاریف و عبارت 2ماده 

 :شوندنامه به کار رفته است، به شرح زیر تعریف میالف ـ اصـطالحاتی که در این آییـن

 ـ1383ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات ـ1

 جمهورریزی و نظارت راهبردی رییسـ معاونت: معاونت برنامه2

 ( قانون1ند )ب( ماده )های موضوع بـ کارفرما: دستگاه3

های آن، اعمال اختیارات و وظایفی ـ و تبصره 1366ـ مصوب  ( قانون محاسبـات عمومی53ـ به استـناد ماده ) تبصره

( 1نامه منظور شده است، توسط باالترین مقام دستگاه اجرایی موضوع بند )ب( ماده )که برای کارفرما در این آیین

 .باشدواهد گرفت که به نماینده یا نمایندگان مجاز وی قابل تفویض میقانون صورت خ

ـ هیئت انتخاب مشاور: هیئتی مرکب از کارفرما یا نماینده وی، ذیحساب یا باالترین مقام مالی کارفرما و یک یا 4

 .سه کارشناس متخصص در زمینه مرتبط با موضوع پروژه به انتخاب کارفرما

ه 42986ت/193542شماره:    
01/10/1388اتریخ:   

 پیوست:
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االی ده برابر سقف نصاب معامالت متوسط از نهاد صنفی مربوط که توسط کارفرما در معامالت ب ـ1تبصره 

گردد، یک نفر نماینده بعنوان یكی از اعضای هیئت انتخاب مشاور حضور خواهد داشت. کارفرما از مشخص می

ماینده آورد. عدم حضور ننهاد یاد شده به صورت کتبی برای معرفی نماینده و شرکت در جلسه دعوت بعمل می

 .مانع از تشكیل جلسه و اتخاذ تصمیم نخواهد شد

 .در هرحالت، تعداد اعضای هیئت باید فرد باشد ـ2تبصره 

 :ای یا خدمات مهندسی مشاور، از جمله، کارشناسی، مشاورههر نوع خدمات مدیریتی :ـ مشاوره5

 الف ـ طراحی مفهومی، پایه تفصیلی و اجرایی

 پیدایش، مطالعات توجیهی و تهیه طرح ب ـ مطالعات

 .ایپ ـ مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه

 .ت ـ مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی

 .ای و آمایش سرزمینث ـ مطالعات منطقه

 .ج ـ تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی

 .یزی و کنترل پروژهرچ ـ برنامه

 .ح ـ مهندسی ارزش

 .ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانیخ ـ برنامه

 .هاطرح د ـ پایش و ارزشیابی

 .ذ ـ خدمات مدیریتی

 .ر ـ مدیریت طرح

 .ز ـ کنترل مهندسی

 .ژ ـ مطالعات اقتصادی

 .هاسیستمسنجی، طراحی و مدیریت س ـ امكان

 .ش ـ مطالعات ارزیابی زیست محیطی

 .برداریص ـ نظارت بر اجرا، نصب و بهره

 .ض ـ مطالعات آماری

 .اطالعات جغرافیایی یهاسیستمبرداری و ایجاد ط ـ نقشه

 .افزاریهای نرماندازی، نگهداری و پشتیبانی بستهسازی، نصب، راهظ ـ ویژه

سازی، ارزیابی و استانداردسازی، مطالعه، طراحی، ساخت، پیادهسنجی، مدیریت طرح، ریزی، امكانع ـ برنامه

 .اطالعات فناوری هاینظامممیزی 

 .افزارهای سفارشیسازی، انتقال، پشتیبانی و نگهداری نرمنویسی، پیادهغ ـ معماری اطالعات، برنامه

 .ایهای رایانهف ـ طراحی شبكه

رتباطات، اهای جامع فناوری اطالعات و و ارتباطات شامل تهیه طرح اطالعات ریزی فناوریدمات برنامهق ـ خ

 .ریزی راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات و تدوین معماری سازمانیبرنامه
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 .ک ـ خدمات جنبی و مكمل خدمات مشاوره

های اداری، مالی، آموزشی، حقوقی، پژوهشی، فنی و در یک یا چند مورد از زمینهگ ـ خدمات کارشناسی 

 .بازرگانی

های تخصصی، نیازی به افزودن یا تغییر موارد یاد شده باشد، کارفرما و زمینه چنانچه به سبب توسعه فناوری تبصره ـ

 .نمایدورت تایید، موضوع را ابالغ میکند و معاونت در صپیشنهاد خود را به معاونت ارائه می

برای انجام کار مشاوره است. در کارهایی  نامه صالحیتمشاور: شخصی حقیقی یا حقوقی که دارای گواهی -6

شود، شخص صالحیتدار به دهد، طبق دستورالعملی که توسط معاونت تهیه مینامه ارائه نمیکه معاونت گواهی

 .گرددمی طور مشخص بیان

که توسط  (2( بند )الف( ماده )5خدمات کارشناسی: آن بخش از خدمات مشاوره به استثنای موارد جزء ) -7

 .شودمشاوران حقیقی یا حقوقی صالحیتدار انجام می

نی، اجتماعی های طبیعی، انسایافته با هدف ایجاد و ارتقای دانش و شناخت پدیدههای نظامکار پژوهشی: فعالیت -8

 .ای یا کاربردی انجام شودو فرهنگی که در قالب تحقیقات بنیادی، توسعه

وار و دارای هدف، منابع، مهلت و برنامه زمانی معین که های سامانهطرح / پروژه: تبیین یک سلسله فعالیت -9

 .شودکاال و خدمات اجرا می معموالً از طریق تحصیل خدمات مدیریت، مشاوره،  پیمانكاری، تامین

دعوتنامه: فراخوانی که از طریق پست سفارشی، تلگرام، تلكس، دورنگار، پست الكترونیک یا نظایر آن، با  -10

 .شود( قانون، به نشانی مشاوران ارسال می22رعایت ماده )

همكاری از مشاوران ارائه سندی که در ابتدای فرآیند خرید خدمات مشاوره برای دعوت به  :فراخوان مشاوره -11

 .شودمی

ی که به منظور ارزیابی کیفی بین مشاوران فهرست بلند )موضوع هایکاربرگ : (RFQ) استعالم ارزیابی کیفی -12

 .شود(( توزیع و اطالعات مورد نیاز از آنها دریافت می7ماده )

مالی پیشنهادها، به طور یكسان بین  ی که به منظور ارزیابی فنی وهایکاربرگ : (RFP) درخواست پیشنهاد -13

 .شودمشاوران برگزیده )فهرست کوتاه( توزیع و اطالعات مورد نیاز از آنها دریافت می

فهرست بلند: فهرست اسامی و مشخصات مشاورانی که از طریق یكی از دو روش بیان شده در بند )الف( ماده  -14

 .آید( بدست می7)

و مشخصات مشاورانی که در ارزیابی کیفی مشاوران فهرست بلند، حایز حداقل  فهرست کوتاه: فهرست اسامی -15

 .امتیاز قابل قبول شده و توان انجام خدمات مشاوره را در زمینه مورد نظر داشته باشند

مدت اعتبار پیشنهادها: مدتی که پیشنهادهای فنی و مالی مشاوران معتبر است و پس از آن، در صورتی که  -16

باشد و فرایند خرید خدمات مشاوره باید تجدید منعقد نشده باشد، پیشنهادهای مشاوران فاقد اعتبار میقرارداد 

 .شود

برنامـه زمانی انتخاب مشاور: سـندی که در آن، زمان و مهـلت برگزاری مراحل مختلف خرید خدمات  -17

  .شودمشاوره، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می
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مطالعات توجیهی: پس از انجام مطالعات پیدایش )برای تعیین طرح یا پروژه(، مطالعات توجیه فنی، اقتصادی،  -18

مالی، اجتماعی، فرهنگی ـ تاریخی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل با گردآوری اطالعات و آمار، بررسی و 

امین نیاز و ضرورت یا عدم ضرورت تبدیل آن به های مختلف برای تحلهای فنی و ارائه راهتحلیل نیازها، بررسی

های مطلوب  طرح یا پروژه )درصورت موجه بودن( و در نهایت تعیین گزینه طرح  یا پروژه منجر به تعیین گزینه

شود. توسط برتر با توجه به مبانی فنی، سودآوری مالی، اقتصادی و مالحظات اجتماعی، زیست محیطی و ایمنی می

 .شودتایید یا رد طرح یا پروژه و یا تعیین حدود و زمان اجرای گزینه برتر مشخص میاین مطالعات، 

خدماتی که در صورت اعالم موجه بودن طرح یا پروژه توسط مطالعات توجیهی، با انجام  :طراحی تفصیلی -19

ن مشخصات و اندازی )شامل تعییمحاسبات فنی ـ مهندسی به مدارک الزم برای عملیات اجرایی، نصب و  راه

 .جزییات فنی، اجرایی، روش ساخت و تدارک( یک طرح یا پروژه منجر شود

: فرایندی که در آن سطح کیفی کارهای در دست انجام یا انجام شده مشاور در مقاطع یا عملكرد ارزشیابی -20

 .شودهای زمانی خاص تعیین میدوره

قانون تجارت( شامل دو یا چند  براساسمشارکت: مشاورانی که در قالب مشارکت مدنی یا ثبت شده )گروه  -21

 .شخص حقیقی یا حقوقی، متقاضی انجام خدمات مشاوره شوند

کارهای مشروط: آن بخش از کارهای مشاوره که به لحاظ حوزه کار، مقدار، مدت و چگونگی انجام کار، -22

 .گونه کارها وابسته به شرایط کار باشدییرات قرارداد در اینبینی نبوده و تغقابل پیش

مدیر طرح: شخص حقوقی که طی قرارداد مشخص، وظایف مدیریت بر انجام طرح را از طرف کارفرما به  -23

 .گیردعهده می

ها اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل: اشخاصی که کارفرما در انجام فرآیند خرید خدمات مشاوره از کمک آن -24

 .نفع پروژه منافع مشترک ندارندنماید و با سایر عوامل ذیاستفاده می

پیشنهادهای مالی نامتناسب: پیشنهادهای مالی خارج از اعتدال )بسیار گران یا بسیار ارزان( که شاخص آنها در  -25

 .شوددرخواست پیشنهاد توسط کارفرما تعیین می

معاونت ابالغ شده تا به عنوان راهنمای تهیه شرح تفصیلی  شرح خدمات همسان: شرح خدماتی که توسط -26

 .خدمات پروژه در انجام خدمات مشاوره استفاده شود

ها و تكالیفی که برای انجام دادن خدمات مشاوره در شرح تفصیلی خـدمات: مجموعه ریز خدمات، فعالیت -27

 .گیردیک پروژه، مورد استفاده قرار می

که بر مبنای سیمای کلی طرح یا پروژه و با بررسی کامل و میدانی و انتخاب دانش فنی  خدماتی :طراحی پایه -28

  .نمایدمناسب و انجام محاسبات مهندسی، مشخصات اصلی و معماری کلی طرح یا پروژه را تعیین می

ت و یا جامعه حوزه کار: دامنه، شرایط و وضعیت فنی کار که ممكن است بسته به عوامل اثرگذار ناشی از طبیع -29

 .بینی نباشدانسانی تغییر یافته و به طور دقیق از ابتدا قابل پیش

شرح نیاز و خدمات کلی مورد نیاز کارفرما که مبنای تهیه شرح تفصیلی خدمات قرار  :شرح کلی خدمات -30

 .گیردمی
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 های، شیوع بیماریعمومی هایها و اعتصابحوادث قهری: به موارد جنگ اعم از اعالم شده یا نشده، انقالب -31

دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه دامنه هایسوزیهای غیرعادی، آتشواگیردار، زلزله، سیل و طغیان

 .شودخارج از کنترل حوادث قهری گفته می

( معاونت 240ماره )مسابقه: مسابقه طراحی معماری و شهرسازی که طبق اهداف، ضوابط و معیارهای نشریه ش -32

 .شودانجام می« راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران»با عنوان 

 .قرارداد که به صورت همسان از طرف معاونت ابالع شده است موافقتنامه و شرایط عمومیمتن قرارداد همسان:  -33

( قانون که طبق مقررات وظیفه راهبری 1ند )ب( ماده )های موضوع بدستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه -34

و  های مرکزی مورد تایید معاونت، از طریق بانک اطالعاتواحدهای تابعه را برعهده دارند. )فهرست دستگاه

 (.رسانی مناقصات قابل دستیابی استپایگاه ملی اطالع

 .انفورماتیک کشور عالیشورایخدمات مشاوره مشمول ضوابط  :طالعاتا کارهای حوزه فناوری -35

 :باشدنامه به شرح زیر میهای اختصاری در این آیینها و عبارتب ـ معادل

 :طرح / پروژه -1

Project 

 :گزارش شناخت -2

ITC= Information to Consultants 

 :فراخوان/ دعوتنامه -3

LOI = Letter Of Invitation 

 :ارزیابی کیفی -4

PQ = Pre – qualification 

 :استعالم ارزیابی کیفی -5

RFQ = Request For Qualification 

 :درخواست پیشنهاد -6

RFP = Request For Proposal 

 :پیشنهاد فنی -7

TP = Technical Proposal 

 :پیشنهاد مالی -8

FP = Financial Proposal 

 :کیفیت براساسانتخاب  -9

QBS = Quality Based selection 

 :کیفیت و قیمت براساسانتخاب  -10

QCBS = Quality and Cost  Based selection 

 :بودجه ثابت براساسانتخاب  -11

SFB = selection under a Fixed Budget 

 :ایروش تک گزینه براساسانتخاب  -12

SSS = Single Source selection 

 :هیئت انتخاب مشاور -13
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EC = Evaluation Committee 

 :پیمانكار عمومی -14

GC = General Contractor 

 :قرارداد شرایط عمومی -15

GCC = General Condition of Contract 

 :طراحی و ساخت توأم -16

DB = Design and Build 

 :ساختخدمات مهندسی ـ تامین کاال ـ  -17

EPC = Engineering and procurement and Construction 

 :خدمات مهندسی ـ ساخت -18

EPC = Engineering and Construction 

 :مبلغ مشروط -19

Psovisional Sum 

های نامهنامه به کار رفته است به ترتیب براساس قانون برگزاری مناقصات و آیینسایر اصطالحاتی که در این آیین

مشاوران، نظام فنی و اجرایی کشور و ضوابط آن  نامه تشخیص صالحیتکشور، آیین ، قانون محاسبات عمومیآن

 .شودو سایر قوانین تعریف و تفسیر می
 

 فصل دوم ـ اصول ضوابط خرید خدمات مشاوره

 هاها و نقشـ مسئولیت ۳ماده 

های کارفرما در خرید خدمات مشاوره شامل موارد زیر و ارزیابی شكلی ئولیتالف ـ به طور کلی، وظایف و مس

 :مربوط است

 ((.4)موضوع ماده )اجرای تمهیدات خرید خدمات مشاوره  -1

 .گیری درباره تجدید یا لغو فرآیند خرید خدمات مشاورهتصمیم -2

 .مستندسازی خرید خدمات مشاوره -3

 .ایگزینهمشاوره به روش تکانجام تمام مراحل خرید خدمات  -4

 .انعقاد قرارداد مشاوره  -5

 .بررسی کفایت و تایید گزارش شناخت -6

 .امتیازدهی و ارزیابی کیفی مشاوران -7

 .تهیه فهرست کوتاه و گزارش ارزیابی کیفی -8

 .(RFP) تایید مفاد درخواست پیشنهاد -9

 .های ارزیابی فنیگشایش پاکت -10

 .زیابی فنی پیشنهادهاامتیازدهی و ار -11

 .تعیین مشاور منتخب -12

  .رسانی خرید خدمات مشاورهاطالع -13
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ای مرکب از تواند به تشخیص خود از کمیتهچنانچه کارفرما احساس نیاز نماید، برای انجام وظایف می تبصره ـ

شده پس از تایید وی اجرایی الزحمه استعالم نماید. نظر کمیته یاد اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل با پرداخت حق

 .خواهد بود

( بند 8( و )7(، )3های اجـزای )تواند مسئولیتب ـ در صورتی که از خدمات مدیر طرح استفاده شود، کارفرما می

 .( را به مدیر طرح واگذار کند4( بند )الف( ماده )6( تا )1)الف( این ماده و اجزای )

ای و مسابقه، گزینههای تکفرایند خرید خدمات مشاوره بجز روشهای هیئت انتخاب مشاور در پ ـ مسئولیت

 :شامل موارد زیر و ارزیابی شكلی مربوط است

 های قیمتگشایش پاکت -1

 .ارزیابی مالی پیشنهادها برای تعیین مشاور منتخب -2

امل کنترل امضا و مهر های انتخاب بر مبنای تعرفه و بودجه ثابت، ارزیابی مالی پیشنهادها فقط شـ در روشتبصره 

باشد و قرارداد با مشاوری که باالترین امتیاز فنی را کسب کرده باشد مشاور در تمامی اسناد درخواست پیشنهاد می

 .شودبر طبق بخش مالی اسناد درخواست پیشنهاد که کارفرما ارائه کرده است، منعقد می

( بند )ت( 5( یا )4ام هریک از فرآیندهای اجزای )پس از انج)تایید وجود فقط یک متقاضی خدمات مشاوره  -3

 (.( توسط کارفرما و وجود فقط یک متقاضی خدمات مشاوره7ماده )

 .روش اعالم شده کارفرما در درخواست پیشنهاد براساسرد پیشنهادهای مالی نامتناسب  -4

 :های معاونت در خرید خدمات مشاوره عبارتند ازت ـ مسئولیت

 .و ظرفیت آزاد فهرست مشاوران صالحیتدار با ذکر رشته، زمینه تخصصی، پایه صالحیتتهیه و ارائه  -1

 .ابالغ متن قرارداد همسان -2

 .ابالغ فهرست خدمات یا شرح خدمات همسان -3

 .الزحمه خرید خدمات مشاورابالغ مبانی تعیین حق -4

 .رسانی مناقصاتو پایگاه ملی اطالع نظارت بر ارجاع کار از طریق بانک اطالعات  -5

 .ها و راهنمای الزم برای اجرای آننامه و تهیه، ابالغ و نظارت بر دستورالعملتفسیر و تبیین این آیین -6

( معاونت تعیین 240های انجام مراحل خرید خدمات مشاوره به روش مسابقه طبق نشریه شماره )ث ـ مسئولیت

 .شودمی

 ـ تمهیدات خرید خدمات مشاوره ۴اده م

 :های زیر را انجام دهدالف ـ کارفـرما قبل از شروع فرآینـد خرید خدمات مشاوره باید اقدام

 ((.5تهیه گزارش شناخت )موضوع ماده ) -1

 ((.6موضوع ماه ))تهیه شرح کلی خدمات  -2

 .تهیه برنامه زمانی خرید خدمات مشاوره -3

 .خدمات مشاوره الزحمهبرآورد حق -4

 ((.16تعیین روش انتخاب مشاوران )موضوع ماده ) -5

 ((.7تهیه مفاد فراخوان مشاوره حسب مورد )موضوع بند )ب( ماده ) -6
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 (.تعیین هیئت انتخاب مشالور )حسب روش خرید خدمات مشاوره -7

 ((.13تهیه معیارها و استعالم ارزیابی کیفی مشاوران حسب مورد )موضوع ماده ) -8

 ((.18تهیه اسناد درخواست پیشنهاد )موضوع ماده ) -9

ب ـ کارفرما باید قبل از شروع فرایند انتخاب مشاور، نسبت به تهیه مقدمات الزم برای اجرای تعهدات مشاور مانند 

 .ندها و مدارک مربوط به مراحل قبلی اقدام و از تامین منابع مالی کار اطمینان حاصل کمستندسازی مطالعات، نقشه

 :ـ گزارش شناخت  5ماده 

 :الف ـ تهیه گزارش شناخت در موارد زیر برعهده کارفرما است

 .عنوان، مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی طرح -1

 .سازمان کارفرمایی -2

ها و مدارک طراحی به نحوی که وضعیت طرح را به طور اجـمال برای مشاور از نظر شـرایط اسناد فنـی و نقشه -3

 (.یـن کند. )در صورتی که در مطالعات قبلی تهیه شده باشدکار تبی

 .های مربوطها و دستورالعملفهرست مهمترین مقررات، بخشنامه -4

ـ چنانچه انجام خدمات مشاوره طرحی مستلزم رعایت قوانین و مقررات خاصی نظیر حقوق دولتی خاص )مربوط  ب 

ت ویژه یا مالحظات زیست محیطی خاصی باشد، در گزارش به مقررات بیمه، عوارض، مالیات و نظایر آن( حفاظ

 .شناخت باید موارد با ذکر قوانین و مقررات مربوط تشریح شوند

 ـ شرح کلی خدمات 6ماده 

 :الف ـ شرح کلی خدمات حداقل شامل موارد زیر می باشد

 .هدف و محدوده طرح -1

 (.ولوژیاطالعات پایه )به منظور ارائه شرح تفصیلی خدمات یا متد -2

 .مبانی، اصول، معیارها و استانداردهای مورد نظر کارفرما -3

هایی که مشاور باید در مراحل مختلف یا پایان ها یا گزارشها و نتایج مورد نیاز شامل اطالعات، نقشهخروجی -4

 .کار به کارفرما تحویل دهد

 .شخص ثالثی انجام شود خدمات جنبی و تكمیلی که باید توسط مشاور یا به واسطه وی توسط -5

 (.وظایف مشاور در زمینه آموزش یا انتقال دانش فنی )حسب مورد -6

ـ معاونت با دریافت نظر کارفرمایان نسبت به تهیه و ابالغ شرح خدمات همسان برای کارهای مشاوره برنامه ریزی ب 

مات را تهیه یا در ابتدا به عنوان تواند شرح تفصیلی خدکند. در صورت نبودن شرح خدمات همسان، کارفرما میمی

یک امتیاز فنی از مشاوران درخواست نموده و سپس شرح تفصیلی خدمات تلفیق شده خود را به منظور استعالم 

 .قیمت از مشاوران به آنها ابالغ نماید

( را 6لف( ماده )( و بند )ا5کارفرما مجاز است تهیه یک یا چند مورد از موارد مندرج در بند )الف( ماده ) تبصره ـ

 .به اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل واگذار نماید

 ـ تهیه فهرست بلند 7ماده 

 :های زیر فهرست بلند مشاوران را تهیه کندتواند به روشالف ـ کارفرما می 
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قل در یكی از ( از طریق انتشار آگهی در دو تا سه نوبت حدا9طبق ماده ) فراخوان مشاوران دارای صالحیت -1

 .و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات های کثیراالنتشار کشور و درج آن در بانک اطالعاتروزنامه

 .( و انتخاب دوازده مشاور9طبق ماده ) مراجعه به فهرست مشاوران دارای صالحیت -2

 :باشدیر میب ـ آگهی فراخوان مشاوره حداقل شامل موارد ز

 .نام و نشانی کارفرما -1

 .موضوع خدمات مشاوره -2

 .مرتبط با موضوع پروژه در صورت وجود آن نامه صالحیتدرخواست گواهی -3

 (اعالم انجام ارزیابی کیفی )حسب مورد -4

 .ا زمینه تخصصی مشاوریرشته -5

 .تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد -6

 .نحوه دریافت اسناد ارزیابی و هزینه آن در صورت لزوم -7

و پایگاه ملی  معاونت از طریق مراجعه به نشانی الكترونیكی بانک اطالعات پ ـ فهرست مشاوران دارای صالحیت

 .باشدرسانی مناقصات در دسترس عموم میاطالع

 :ست بلندت ـ شرایط خاص در تهیه فهر

بند )الف( به پنج مشاور تقلیل  (2در موار خاص با تشخیص و مسئولیت کارفرما، تعداد مشاوران موضوع جزء ) -1

 .یابدمی

ز سه برابر بیش ا اطالعات الزحمه مشاوره آنها در حوزه فناوریانتشار آگهی برای کارهایی که برآورد حق -2

الزحمه مشاوره بیش از سقف نصاب معامالت متوسط باشد و همچنین برای سایر کارهای مشاوره با برآورد حق

 .بیست برابر سقف نصاب معامالت متوسط ضروری است

خود بند )ت( این ماده، کارفرما با مجوز باالترین مقام دستگاه مرکزی  (2در مورد کارهای موضوع جزء ) -3

 .نامه بدون انتشار آگهی نسبت به تهیه فهرست بلند اقدام نمایدتواند با رعایت سایر مفاد این آیینمی

در صورت انتشار فراخوان بصورت آگهی و عدم تكمیل حداقل سه متقاضی برای فهرست بلند، کارفرما فرآیند  -4

نماید و در هر صورت به تعداد متقاضیان این ند )الف( اقدام میب (2انتشار آگهی را یک بار  تكرار یا مطابق جزء )

 .شودفرآیند کفایت می

، کارفرما فهرست بند )الف( در صورت عدم کفایت تعداد فهرست مشاوران دارای صالحیت (2در مورد جزء ) -5

دهد و به این تر همان رشته تشكیل میی باالتر یا پایینهابلند را از تعداد موجود مشاوران دارای صالحیت در پایه

 .شودترتیب، به تعداد موجود مشاوران برای فهرست بلند کفایت می

( بند )ت( این ماده فقط یک متقاضی خدمات 5( یا )4در شرایطی که پس از انجام هریک از فرآیندهای اجزای ) -6

ای انجام گزینههیئت انتخاب مشاور، انتخاب مشاور به روش  تک مشاوره اعالم آمادگی نموده باشد، پس از تایید

 .شودمی

بند )ت( این ماده  (2( تهیه فهرست بلند و به تبع آن جزء )16ای، موضوع بند )ث( ماده )گزینهدر روش تک -7

 .موضوعیت ندارد
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 ـ همزمانی خدمات مشاوره  8ماده 

الزم در رشته  نبی و تكمیلی به مشاور اصلی، در صورتی که دارای صالحیتهای جالف ـ ارجاع همزمان فعالیت

 .ای خواهد بودگزینهمربوط باشد، مجاز است. در این صورت ارجاع کار خدمات جنبی با استفاده از روش  تک

ت جبنی باشد، ارجاع خدمات جنبی به الزم برای انجام خدما ـ در صورتی که مشاور اصلی فاقد صالحیتتبصره 

دهنده این خدمات توسط ای به مشاور خدمات جنبی دارای صالحیت که به عنوان همكار و انجامگزینهصورت تک

 .شود، مجاز استمشاور اصلی به کارفرما معرفی می

 :ب ـ ارجاع خدمات زیر در یک طرح به یک مشاور مجاز نیست

مات مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی، نظارت مدیریت طرح با هریک از خد -1

 .عالیه و نظارت کارگاهی

 .مطالعات پیدایش و مطالعات توجیهی با هریک از خدمات طراحی تفصیلی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی -2

تفصیلی، نظارت عالیه و  قرارداد مستقل خدمات مهندسی ارزش با هریک از خدماات طراحی پایه، طراحی -3

 .نظارت کارگاهی

 .تواند جزئی از شرح خدمات در هرگونه قرارداد خدمات مشاوره باشدـ خدمات مهندسی ارزش میتبصره 

ـ هرگونه مشارکت در منافع مالی و تدارکاتی پروژه برای مشاوری که خدمات مدیریت طرح، مطالعات پیدایش،  پ 

پایه، طراحی تفصیلی یا نظارت عالیه یا کارگاهی در طرحی را بر عهده گرفته مطالعات توجیهی، بازرسی، طراحی 

 .همان طرح ممنوع است  (C) و پیمانكاری  (p) است، در قراردادهای تامین کاال

با کارهایی که ، همزمانی طراحی اطالعات ـ برای کارهای خدمات مشاوره خارج از حوزه فناوریتبصره 

 (GC) و پیمانكاری عمومی (DB & EPC & EC) پیمانكاری قراردادهای آنها به صورت مشارکت برای

 .گیردنامه قرار نمیشود، از مصادیق کارهای پیمانكاری بوده و در قالب این آیینارجاع می
 

 و موازین کلی ـ  تشخیص صالحیت 9ماده 

مجاز است و میزان ظرفیت  (2( بند )الف( ماده )6ارجاع کارهای مشاوره فقط به مشاوران موضوع جزء )الف ـ 

 .باشدکاری مجاز بنا بر خود اظهاری مشاوران می

ب ـ به منـظور تحقق اصل رقابـت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجـع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و 

ـ تمام مشاوران استعالم شده باید دارای شخصیت  1337ن دولت در معامالت دولتی و کشوری ـ مصوب کارمندا

 .حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند

شود باید حسب های وابسته و نظایر آن انجام میفرآیند خرید خدمات مشاوره که با حضور شرکت ـ1تبصره 

 .روش کیفیت و قیمت یا روش کیفیت برگزار شود براساسحوزه کار به صورت انتخاب 

دار مسئولیت ( عهده3های کارکنان که اعضای آنها در چارچوب ماده )های بازنشستگی و تعاونیصندوقـ 2تبصره

خود نخواهند  ربطذیهای باشند، مجاز به انعقاد قرارداد با دستگاهگیری در فرآیند خرید خدمات مشاوره میتصمیم

باشند مجاز به شرکت گیری موضوع ماده یاد شده نمیهای کارکنان که اعضای آن جزء مراجع تصمیمیبود. تعاون

 .روش کیفیت و قیمت و یا روش کیفیت خواهند بود براساسدر فرآیند خرید خدمات مشاوره حسب حوزه کار 
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کنند، با نظر کارفرما یپ ـ ارجاع کار به اشخاص حقوقی که خدمات مشاوره را در قالب گروه مشارکت ارائه م

شود. معاونت، مجاز است. در این صورت امتیازهای مشاوران همكار در امتیاز ارزیابی کیفی مشاور منظور می

 .نمایددستورالعمل نحوه مشارکت و همكاری گروه مشارکت را تهیه و ابالغ می

ات خالف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و ت ـ چنانچه مشاور در فرایند ارزیابی و انتخاب از مدارک جعلی یا اطالع

های فنی و یا مالی نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده نموده باشد و یا پس از گشایش هریک از پاکت

از پیشنهاد خود انصراف دهد و یا از مبادله قرارداد استنكاف ورزد، مطابق دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات 

مقرر خواهد  شود از ارجاع کار محروم بوده و مشمول مجازات قانونیاونت تهیه و ابالغ میمشاوران که توسط مع

 .شد

 :ث ـ به منظور ارتقا و تضمین کیفیت خدمات مشاوره باید اصول زیر در استفاده از خدمات مشاوره رعایت شوند

 .اصول و مقررات نظام فنی و اجرایی کشور -1

 .(از ارجاع مـطالعات تفصیـلی و اجـرایـی )حسب مورد انـجام مطالعات توجیـهی پیـش -2

 .استقالل مشاور نسبت به کارفرما -3

 .تنظیم دقیق شرح خدمات -4

 .رعایت اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در تمام مراحل ارزیابی و ارجاع کارهای مشاوره -5

 (.در صورت وجود)استفاده از متن قرارداد همسان در خدمات مشاوره  -6

ای و تحقق مسئولیت مدنی مشاوران در قبال صحـت و کیفیت کارها و خدمات از طریق ایجاد پوششهای بیمه -7

 .ها برای تضمین خدماتیا سایر روش

( نسبت به تهیه دستورالعمل برای ارزیابی میزان 25معاونت موظف است در چارچوب بند )پ( ماده ) تبصره ـ

 .های اجرایی ابالع کندر اجزای این بند اقدام و به دستگاهتحقق و دستیابی به اصول تصریح شده د

 ـ انعقاد قراردادهای مشاوره10ماده 

 .الف ـ قرارداد با مشاور منتخب باید قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود

 .در صورت توافق مشاور منتخب و کارفرما این مدت برای یک بار قابل تمدید است

ـ تغییر در مو  .ضوع، قیمت و شرایط قراردادهای مشاوره بعد از تعیین مشاور منتخب تا انعقاد قرارداد ممنوع استب 

ـ تغییر در قیمت و شرح خدمات موضوع قراردادهای خدمات مشاوره پس از انعقاد قرارداد تابع قوانین و مقررات  پ 

 .باشدمربوط می

شود و حوزه کار قیمت یا به روش بودجه ثابت انجام می ـ در کارهایی که انتخاب مشاور به روش کیفیت و تبصره

خدمات مشاوره را با اعالم در درخواست پیشنهاد،  (تواند تغییرات )کاهش و یا افزایشمشخص دارند، کارفرما می

 .( محدود نماید%25در متن قرارداد به بیست و پنج درصد )

ا مشاور قرارداد منعقد کند که خدمات مشاوره متكی به تواند در تعیین قیمت مشاوره به نحوی بت ـ کارفرما می

 .درصدی از برآورد هزینه اجرا یا متكی به صورت وضعیت پیمانكار نباشد و قرارداد را با قیمت مقطوع منعقد کند

 ـ مستند سازی و اطالع رسانی11ماده 

 .الف ـ کارفرما موظف است فرایند انتخاب مشاوران را مستندسازی کند
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 :ندهای فرآیند انتخاب مشاوران شامل موارد زیر استب ـ مست

 .فراخوان مشاوره -1

 (.ایفهرست بلند مشاوران )نام مشاور منتخب  در روش تک گزینه -2

 .ایاستعالم ارزیابی کیفی بجز روش تک گزینه -3

 .ایگزینهگزارش ارزیابی کیفی مشاوران بجز روش تک-4

 ((.18اده )اسناد درخواست پیشنهاد )موضوع م -5

 .(23صورتجلسه پایانی طبق ماده ) -6

 .خالصه قرارداد که شامل موضوع، شماره، تاریخ، مبلغ، مدت، نام مشاور و اهم خدمات است -7

 .اسناد و مدارک اخذ شده از مشاوران در طول فرآیند خرید خدمات مشاوره  -8

 .اسناد قراردادی که شامل قرارداد، ضمائم و ملحقات آن است -9

پ ـ کارفرما باید تمامی مراحل خرید خدمات مشاوره را به صورت مكتوب مستندسازی نموده و مستندهای متناظر 

 .رسانی مناقصات منتشر کندو پایگاه ملی اطالع ( بند )ب( این ماده را از طریق بانک اطالعات7( تا )1با اجزای )

تواند مدارک و مستندات استعالم از مشاوران برای ارزیابی کیفی را در میکارفرما به تشخیص خود  ـ 1تبصره 

 .چارچوب مشخص فقط به صورت الكترونیكی )بدون نسخه کاغذی( اخذ نماید

در صورت لغو فرآیند خرید خدمات مشاوره، کارفرما باید اعالمیه و خالصه ادله مربوط را در بانک  ـ2تبصره 

 .رسانی مناقصات منتشر نمایدو پایگاه ملی اطالع اطالعات

کنندگان پیشنهاد مسترد و های مالی ناگشوده به ارسالدر پایان فرآیند خرید خدمات مشاوره باید پاکت ـ۳تبصره 

 .رسید دریافت گردد و رسید دریافت شده به صورت مكتوب مستند و بایگانی شود

ـ معاونت فهرست مشاوران صالحیتدار ای دوره و نتایج ارزشیابی را با ذکر رشته و زمینه تخصصی، پایه صالحیت ت 

 .نمایدرسانی مناقصات منتشر میو پایگاه ملی اطالع در بانک اطالعات

( 7تا ) (1)رسانی مناقصات برای هریک اجزای  اطالع و پایگاه ملی رسانی در بانک اطالعاتث ـ مهلت اطالع

 .شودبند )پ( این ماده در دستورالعمل معاونت تعیین می (2بند )ب( و تبصره )

 فصل سوم ـ ارزیابی کیفی مشاوران

 ـ ارزیابی کیفی مشاوران12ماده

 :ارزیابی کیفی مشاوران باید به ترتیب زیر انجام شود

کیفی مشاوران پس از تهیه فهرست بلند، برای تمام روش ها بجز روش تک گزینه ای و روش  الف ـ ارزیابی

 :شودمیمسابقه، توسط کارفرما و طی مراحل زیر انجام 

 .تعیین معیارهای ارزیابی کیفی و وزن آنها -1

 تعیین حداقل امتیاز قابل قبول -2

 ((.13تهیه استعالم ارزیابی کیفی )طبق ماده  -3

 یع استعالم ارزیابی کیفی و دریافتی پاسخ آنتوز -4

 انطباق مدارک دریافتی با مدارک درخواستی و امتیازدهی به مشاوران متقاضی ارزیابی -5
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 (تعیین سه تا شش مشاور حایز شرایط که باالترین امتیاز را کسب کنند )تهیه فهرست کوتاه -6

 مستندسازی و تهیه گزارش ارزیابی کیفی مشاوران -7

 اطالع رسانی گزارش ارزیابی کیفی مشاوران -8

شود انجام و سه تا شش مشاور بعنوان معیارهایی که توسط کارفرما تعیین می براساسب ـ ارزیابی کیفی مشاوران 

تواند شامل تجربه )سابقه اجرایی(، ارزیابی کارفرمایان قبلی و شوند. این معیارها میفهرست کوتاه انتخاب می

 .ی باشد که مجموع امتیازها معادل یكصد خواهد بودساختار سازمان

پ ـ نتایج ارزیابی کیفی مشاوران و فهرست کوتاه در رشته و پایه مربوط به مدت یک سال از تاریخ گزارش 

 .ارزیابی کیفی معتبر است

 .ت ـ ارزیابی کیفی مشاوران باید در مهلت مقرر در استعالم ارزیابی کیفی انجام شود

دار فهرست کوتاه کافی نباشد، کارفرما می تواند به تشخیص خود  که تعداد مشاوران صالحیت ث ـ در صورتی

حداقل فهرست کوتاه را با دعوت از مشاورانی که در پایه پایین تر تشخیص صالحیت شده اند، تكمیل کند. 

( به تعداد موجود مشاوران کفایت 7ه )( بند )ت( ماد5( یا )4همچنین در صورت احراز شرایط هر یک از اجزای )

 .شودمی

ج ـ در صورت انصراف متقاضیان پس از مرحله ارزیابی کیفی از فهرست کوتاه با نظر کارفرما و با هر تعداد 

 .باقیمانده در فهرست کوتاه، فرآیند انتخاب مشاور ادامه خواهد یافت

 ـ استعالم ارزیابی کیفی مشاوران1۳ماده

 :حداقل شامل اطالعات زیر می باشد (RFQ) رزیابی کیفیالف ـ استعالم ا

 نام و نشانی کارفرما -1

 موضوع خدمات مشاوره -2

 و گواهی نامه های الزم درخواست مدارک صالحیت -3

 (حسب مورد)حجم کار یا برآورد اولیه خدمات مشاوره  -4

 معیارهای ارزیابی و امتیاز آنها -5

 (ک و مستندهای الزم برای تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها )حسب مورددرخواست مدار -6

 روش محاسبه امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها -7

 حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول )شصت امتیاز( برای دعوت به ارائه پیشنهاد -8

 محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعالم ها -9

 (ام و نشانی مدیر طرح )حسب موردن -10

 مهلت بررسی استعالمها -11

 شودمیب ـ حداقل زمان الزم برای تكمیل استعالم ارزیابی و تحویل آن از آخرین روز توزیع استعالم ها محاسبه 

 .که این مدت برای ارزیابی کیفی یک هفته می باشد

 .شاوران فهرست بلند مشاوران توزیع شودپ ـ استعالم ارزیابی کیفی باید به طور یكسان بین همه م

 ـ امتیازدهی برای ارزیابی کیفی مشاوران1۴ماده

 .الف ـ بررسی و امتیازدهی استعالم های ارزیابی کیفی مشاوران نباید با ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها همزمان باشد
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در ارزیابی کیفی مشاوران )موضوع ب ـ کارفرما موظف است نحوه و فرآیند امتیازدهی به معیارهای تعیین شده 

 .(( را مشخص و در اسناد استعالم ارزیابی کیفی، اطالع رسانی و آن را مستند نماید12ماده )

 ـ گزارش ارزیابی کیفی مشاوران 15ماده

الف ـ پس از امتیازدهی و انجام ارزیابی کیفی، گزارش ارزیابی کیفی مشاوران شامل موارد زیر توسط کارفرما 

 :شودمیتهیه 

 فهرست استعالم های تكمیل شده توسط مشاوران -1

 امتیازهای کسب شده توسط هر یک از مشاوران در ارتباط با هر یک از معیارهای ارزیابی کیفی -2

 امتیاز کل ارزیابی کیفی هر یک از مشاوران -3

 (ت کوتاهنام و مشـخصات مشاورانی که برای درخواسـت پیشنهاد بـرگزیده شـده اند )فهرس -4

 متن دعوتنامه برای دریافت -5

 محل و زمان تشكیل جلسه -6

و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات منتشر  ب ـ کافرما باید گزارش ارزیابی کیفی مشاوران را در بانک اطالعات

 .کند

زارش ارزیابی کیفی با ذکر این پ ـ در صورتی که هیچ یک از مشاوران حداقل امتیاز الزم را کسب نكنند، گ

 .شودمیموضوع تنظیم و فرآیند انتخاب مشاور تجدید 

 فصل چهارم ـ ارزیابی پیشنهادها و انتخاب مشاور

 انتخاب مشاوران یهاروشـ 16ماده

 :انتخاب مشاوران عبارتند از یهاروشالف ـ 

 کیفیت و قیمت براساسروش انتخاب  -1

 کیفیت براساسروش انتخاب  -2

 روش بودجه ثابت -3

 روش انتخاب تک گزینه ای -4

 روش مسابقه -5

 روش انتخاب براساس تعرفه -6

مشاور منتخب   (QCBS) کیفیت و قیمت براساسکیفیت و قیمت: در روش انتخاب  براساسب ـ روش انتخاب 

مشاوران فهرست شود. در این روش، پیشنهادهای فنی و مالی طی فرآیند رقابت کیفی، فنی و مالی انتخاب می

( تراز شده و کمترین قـیمت تراز شده مالک انتخاب مشاور بوده و عقد قرارداد با 22کوتاه طبق بند )ب( ماده )

ای برای خدمات مشاوره قیمت درج شده در پاکت قیمت مشاور منتخب، انجام می پذیرد. این روش را فقط می توان

 .که حوزه کار مشخص دارند، استفاده نمود

کیفیت، مشاور منتخب طی فرآیند رقابت کیفی و  براساسکیفیت: در روش انتخاب  براساسروش انتخاب پ ـ 

. این روش در کارهای پیچیده و دارای حوزه کار نامشخص یا کارهایی که آثار اجتماعی، شودمیفنی انتخاب 

 .اقتصادی و زیست محیطی و یا بلند مدت داشته باشد کاربرد دارد
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ثابت: در این روش قیمت مربوط به هزینه خدمات مشاور توسط مراجع صالحیتدار تعیین و  ت ـ روش بودجه

شود. این روش برای کارهای ساده، تكراری و دقیقاً قابل شرح که بودجه آن ثابت باشد محدود به مبلغ معینی می

د نیاز را برای مشاوران در کاربرد دارد. در این روش کارفرما باید محدود، کار، شرح تفصیلی خدمات و مبلغ مور

اسناد درخواست پیشنهاد، مشخص نماید. این روش برای کارهایی که مدت و حجم مشخص ندارد قابل استفاده 

 .نمی باشد

ی اجرایی هادستگاهی اجرایی و معاونت و یا بین هادستگاههای مبادله شده بین بودجه مندرج در موافقتنامه تبصره ـ

 .خود به صورت برآورد بوده و الزاماً به معنی مبلغ مشاوره در روش بودجه ثابت نمی باشد با واحدهای زیرمجموعه

ث ـ روش انتخاب تک گزینه ای: انتخاب تک گزینه ای روشی است که در آن مشاور بدون وابستگی به فرآیند 

فرما برای تنظیم قرارداد . با این وجود، مذاکره فنی و مالی توسط کارشودمیارزیابی کیفی، فنی و مالی انتخاب 

 :انجام می پذیرد. استفاده از این روش صرفاً در موارد زیر مجاز است

ارجاع خدمات تكمیلی یا توسعه ای مشاور پروژه در چارچوب موضوع قرارداد قبلی به مشاوری که خدمات  -1

 همان پروژه را قبالً انجام داده است

 ه خدمات طراحی تفصیلی همان پروژه را قبالً انجام داده استارجاع خدمات نظارتی پروژه به مشاوری ک -2

 ( و تبصره آن8ارجاع خدمات جنبی مطالعات موضوع قرارداد در چارچوب بند )الف( ماده ) -3

 تهیه و تدوین ضوابط، استاندارها و معیارها تا سقف پنج برابر سقف نصاب معامالت متوسط -4

 (وربروز حوادث قهری )شرایط فورس ماژ -5

انتخاب مشاور حداکثر تا بیست برابر سقف نصاب  یهاروشعدم امكان خرید خدمات مشاور با استفاده از سایر  -6

 گزارش توجیهی کارفرما با تایید باالترین مقام دستگاه مرکزی کارفرما براساسمعامالت متوسط 

 اوره اعالم آمادگی نموده باشدوجود شرایطی که در فرآیند تهیه فهرست بلند فقط یک متقاضی خدمات مش -7

 یا ثبت اختراع باشد با تایید باالترین مقام دستگاه مرکزی کارفرما در کارهای پژوهشی که مشمول حق تالیف -8

 ارجاع خدمات مشاوره حقوقی برای قراردادها -9

همان نرم افزار را طراحی یا ارائه کرده ارجاع خدمات نگهداری یا پشتیبانی نرم افزاری به مشاوری که قبالً  -10

 .است

راهنمای »( معاونت با عنوان 240ج ـ روش مسابقه: این روش طبق اهداف، ضوابط و معیارهای نشریه شماره )

و فرآیندهای ارزیابی کیفی، فنی و مالی مشاوران  شودمیانجام « برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران

 .نشریه یادشده می باشددر این روش مطابق 

تعرفه: برای این روش در اسناد درخواست پیشنهاد، نحوه و میزان حق الزحمه مشاور  براساسچ ـ روش انتخاب 

. لذا انتخاب مشاور طی فرآیند رقابت کیفی شودمیابالغی معاونت تعیین  هایدستورالعملضوابط و  براساسکامالً 

 .و فنی انجام می پذیرد

 یهاروشکه از منابع مالی بین المللی استفاده شود، چنانچه طبق مقررات مربوط، تشریفات یا  ح ـ در صورتی

 .دیگری برای انتخاب مشاور الزام شده باشد، رعایت آنها مجاز است

 ـ فرآیندهای خرید خدمات مشاوره17ماده
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( با توجه به 4وع ماده )الف ـ فرآیند خرید خدمات مشاوره بعد از اجرای تمهیدات خرید خدمات مشاوره موض

 .شودمیروش انتخاب، انجام 

ـ در صورتی که پس از ارائه پاکت های پیشنهاد فنی و یا مالی )حسب روش انتخاب مشاور(، مشاوری تبصره 

 .انصراف دهد، کارفرما می تواند با تعداد باقیمانده مشاوران فرآیند انتخاب مشاور را ادامه دهد

 :به شرح زیر است (QCBS) کیفیت و قیمت سبراساب ـ فرآیند انتخاب 

 (7تهیه فهرست بلند طبق ماده ) -1

 (( )تهیه فهرست کوتاه12انجام مراحل ارزیابی کیفی و انتخاب مشاوران صالحیتدار طبق ماده ) -2

 (18ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاوران فهرست کوتاه طبق ماده ) -3

 (19) تهیه و تحویل پیشنهادها طبق ماده -4

  (21ارزیابی فنی پیشنهادها طبق ماده ) -5

 (22قیمت تراز شده و انتخاب مشاور منتخب )طبق بند )ب( ماده ) براساسارزیابی مالی پیشنهادها  -6

قیمت پیشنهادی مشاور )ارائه شده در پاکت قیمت  براساس( 10انعقاد قرارداد با مشاور منتخب طبق ماده ) -7

 (مشاور

  :به شرح زیر است (QBS) کیفیت براساسخاب پ ـ فرآیند انت

 (7تهیه فهرست بلند طبق ماده ) -1

 (( )تهیه فهرست کوتاه12انجام مراحل ارزیابی کیفی و انتخاب مشاوران صالحیتدار طبق ماده ) -2

 ( برای مشاوران فهرست کوتاه18ارسال درخواست پیشنهاد طبق ماده ) -3

 (19ده )تهیه و تحویل پیشنهادها طبق ما -4

 (21ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین مشاوری که باالترین امتیاز فنی را کسب کرده باشد طبق ماده ) -5

گشایش پاکت قیمت مشاوری که باالترین امتیاز فنی را کسب کرده است و ارزیابی مالی پیشنهاد وی طبق بند  -6

 (22)پ( ماده )

 (10انعقاد قرارداد طبق ماده ) -7

 :د انتخاب تک گزینه ای به شرح زیر استت ـ فرآین

 (18تهیه اسناد درخواست پیشنهاد طبق ماده ) -1

 ارسال دعوت نامه به همراه درخواست پیشنهاد و اخذ پیشنهاد فنی و مالی از مشاور -2

 ارزیابی فنی و مالی و مذاکره با مشاور برای قیمت -3

 (10انعقاد قرارداد طبق ماده ) -4

 :اب به روش بودجه ثابت به شرح زیر استث ـ فرآیند انتخ

 (7تهیه فهرست بلند طبق ماده ) -1

 (( )تهیه فهرست کوتاه12انجام مراحل ارزیابی کیفی و انتخاب مشاور صالحیتدار طبق ماده ) -2

 ( به مشاوران فهرست کوتاه با ذکر مبلغ مشاوره پروژه18ارسال درخواست پیشنهاد طبق ماده ) -3

 (19ل پیشنهادها طبق ماده )تهیه و تحوی -4
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( به  عنوان 21ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین مشاوری که باالترین امتیاز فنی را کسب کرده باشد طبق ماده ) -5

 مشاور منتخب

 (3ارزیابی مالی پیشنهاد مشاور منتخب طبق تبصره بند )پ( ماده )  -6

 (10انعقاد قرارداد با رعایت ماده ) -7

 :تخاب به روش تعرفهج ـ فرآیند ان

 (7تهیه فهرست بلند طبق فرآیند ماده ) -1

 (( )تهیه فهرست کوتاه12انجام مراحل ارزیابی کیفی و انتخاب مشاور صالحیتدار طبق ماده ) -2

 ( به مشاوران فهرست کوتاه با ذکر تعرفه مورد استفاده18ارسال درخواست پیشنهاد طبق ماده ) -3

 (19ا طبق ماده )تهیه و تحویل پیشنهاده -4

( به عنوان 21ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین مشاوری که باالترین امتیاز فنی را کسب نموده است طبق ماده ) -5

 مشاور منتخب

 (3ارزیابی مالی پیشنهاد مشاور منتخب طبق تبصره بند )پ( ماده ) -6

( )هرگـونه تغییر خارج 10ت با رعایت مـاده )های مصوب معاونتعـرفه براساسانعـقاد قرارداد با مشاور منتخب  -7

 (باشدهای تعرفه های مربوط ممنوع میاز حدود بخـشنامه

تبصره ـ در مواردی که حقوق دولتی در تعرفه های یادشده تغییر یافته یا متفاوت بوده و این تغییر در تعرفه پیش 

 .رفه منظور شودبینی نشده باشد باید مابه التفاوت مربوط توسط، کارفرما در تع

مسابقه: فرآیندهای ارزیابی کیفی، فنی و مالی مشاوران در این روش طبق نشریه شماره  براساسچ ـ روش انتخاب 

 .شودمیانجام « راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران» ( معاونت با عنوان 240)

 ـ درخواست پیشنهاد18ماده

 :شامل سه بخش است (RFP) الف ـ درخواست پیشنهاد

 :ـ بخش فنی که شامل موارد زیر است1

 (ITC) ـ گزارش شناخت1ـ1

 ـ شرح کلی خدمات2ـ1

 ((16ـ روش انتخاب مشاور )موضوع ماده )3ـ1

 ـ روش ارزیابی فنی و نحوه امتیازدهی به هر یک از معیارها4ـ1

 کیفیت و قیمت براساسـ ضریب تاثیر فنی در روش انتخاب  5ـ 1

 ای و روش مسابقهقل امتیاز فنی قابل قبول، شصت تا هفتاد امتیاز از صدامتیاز بجز روش تک گزینهـ حدا 6ـ1

 (ـ نحوه تنظیم برنامه زمانی پیشنهادی )حسب مورد7ـ1

 ـ مدت اعتبار پیشنهادها 8ـ 1

 (ـ متن قرارداد همسان )در صورت وجود9ـ 1

 (ـ نحوه تنظیم متدولوژی )حسب مورد10ـ1

 .ارد به تشخیص کارفرماـ سایر مو11ـ1
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 :بخش مالی که حداقل شامل موارد زیر است -2

 ـ نحوه محاسبه حق الزحمه1ـ2

 ـ روش پرداخت حق الزحمه2ـ2

 ـ حقوق دولتی و غیردولتی مترتب بر قرارداد3ـ2

 (ـ نرخ تسعیر ارز )حسب مورد4ـ2

 ـ فرم حق الزحمه پیشنهادی مشاور 5ـ 2

 (ه پرداخت آن توسط کارفرما به حداکثر سه مشاور برتر )حسب موردـ هزینه تهیه پیشنهاد و نحو 6ـ2

 (ـ روش حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب )حسب روش انتخاب مشاور7ـ2

 (ـ برآورد اولیه حق الزحمه خدمات مشاور )حسب مورد 8ـ 2

 ـ روش تأمین منابع مالی9ـ2

پیشنهادهای  شودمینفر ماه برآورد  براساسمه آنها ـ در کارهایی که بخشی از آن مشروط بوده و یا حق الزحتبصره 

ساختار مشابه  براساسمالی مشاوران با توجه به ابعاد، نوع کار و نیز سوابق، تجارب و تخصص های مورد نیاز باید 

و دوره زمانی یكسان استعالم شود و هزینه های ثابت نظیر میزان کسورات و حقوق دولتی، تعداد خودرو و سایر 

، در اسناد درخواست پیشنهاد قید شودمیات و امكانات مورد نیاز و نیز تسهیالتی که توسط کارفرما تامین تجهیز

قراردادهای  مفاد شرایط عمومی براساستشویقی و تنبیهی به منظور تسریع در خاتمه کار  هایسیاستشود. همچنین 

 .همسان )در صورت وجود( اطالع رسانی شود

 :که شامل موارد زیر است عمومی ـ بخش3

 ـ برنامه زمانی کلی طرح1ـ3

 ـ ترتیب فهرست ارائه مدارک2ـ3

 (ـ مهلت تحویل پیشنهادهای فنی و مالی توسط مشاوران به کارفرما )حداقل دو هفته3ـ3

 ـ مكان و زمان تحویل پیشنهادهای فنی و مالی4ـ3

 .ا برای همه مشاوران فهرست کوتاه ارسال کندب ـ کارفرما باید درخواست پیشنهاد ر

پ ـ درخواست پیشنهاد باید توسط مشاوران تكمیل و مهر و توسط افراد مجاز امضا و در موعد مقرر به کارفرما 

 .تحویل شود

 ـ تهیه و تحویل پیشنهادها19ماده

 :الف ـ رعایت موارد زیر در تهیه و تكمیل پیشنهادها ضروری است

 .ر مهلت مقرر در درخواست پیشنهاد تحویل شوندپیشنهادها د -1

 .اطالعات صحیح و کامل باشد -2

 .، حسب مورد، ارائه شودهای صالحیتاطالعات مربوط به گواهی نامه -3

 .اسناد و مدارک درخواست شده پیوست شود -4

 .تمامی صفحات اسناد توسط اشخاص مجاز، امضا و مهر شود -5
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نمی توانند بیش از یک پیشنهاد )فنی و مالی( تسلیم کنند مگر آنكه در اسناد درخواست پیشنهاد نحوه  ب ـ مشاوران

 .دیگری پیش بینی شده باشد

پ ـ مشاوران پیشنهادهای فنی و مالی خود را باید در پاکت های جداگانه و الک و مهر شده و در لفاف مناسب با 

 .ی پاکت قرار دهندذکر نام مشاور، موضوع و تاریخ ارسال رو

ت ـ کارفرما موظف است در مهلت مقرر، همه پیشنهادهای ارائه شده توسط مشاوران را پس از دریافت، ثبت و تا 

 .جلسه بازگشایی از آنها صیانت کند

ث ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصالح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و 

 .انجام شود (RFP) رر در اسناد درخواست پیشنهادمكان مق

 ـ توضیح و تشریح اسناد20ماده

الف ـ چنانچه مشاوری در استعالم ارزیابی کیفی مشاوران یا اسناد درخواست پیشنهاد، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، 

 .می تواند از کارفرما توضیح بخواهد

صورت تشكیل جلسه توضیح اسناد، رونوشت صورتجلسه  ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسش های مشاوران و در

آن باید به طور یكسان برای همه مشاورانی که اسناد را دریافت کرده اند با لحاظ تغییرات احتمالی در برنامه زمانی 

 .انتخاب مشاور ارسال شود

می تواند از طریق شبكه ملی  ـ امكان ارائه توضیحات و دریافت سوال و ارائه پاسخ ها و یا سایر راهنمایی هاتبصره 

 .اطالع رسانی مناقصات صورت پذیرد

 ـ ارزیابی فنی پیشنهادها21ماده

الف ـ تفكیک مراحل ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها ضروری است و هرگونه ارزیابی فنی پیشنهادها تنها پیش از 

یابی فنی پیشنهادها، ناگشوده و در گشودن پاکت های قیمت مجاز است. پاکت های قیمت باید تا پایان مرحله ارز

 .جایی مطمئن نگهداری شوند

، (QBS)کیفیت براساسیا انتخاب  (QCBS) کیفیت و قیمت براساسب ـ در صورت استفاده از روش انتخاب  

زمان و مكان تشكیل جلسه گشایش پاکت های قیمت در جلسه گشایش پاکت های فنی اعالم خواهد شد. این 

ار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است و در این صورت پاکت های قیمت )در مدت فقط برای یک ب

 .شودمیلفاف الک و مهر شده مشاور( توسط کارفرما صیانت 

 .شودمیپ ـ ارزیابی فنی پیشنهادها مشتمل بر بررسی و امتیازدهی به روش وزنی انجام 

( می باشد و هر مشاور در ازای هر معیار، %100صد )در این روش، مجموع ضریب وزنی معیارها معادل صددر

کند. امتیاز کل هر مشاور، معادل مجموع حاصل ضرب امتیاز کسب شده برای امتیازی بین صفر تا یكصد کسب می

باشد. حداقل امتیاز قابل قبول )شصت تا هفتاد امتیاز( و نحوه تعیین امتیاز باید هر معیار در ضریب وزنی مربوط می

 .ذکر شود (RFP) خواست پیشنهاددر در

 :ت ـ معیارهای اصلی ارزیابی فنی پیشنهادها و اهمیت وزنی آنها به شرح زیر است
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(: امتیاز روش شناسی با توجه به معیارهای فرعی نظیر شرح %30روش شناسی/متدولوژی )حداقل سی درصد ) -1

-مستندسازی و گزارش دهی پروژه، گزینهتفصیلی خدمات، نحوه تضمین کیفیت، روش مدیریت اطالعات و نظام 

 .شودمیهای فنی و اجرایی انجام پروژه و برنامه زمانی مشاور با توجه به روش پیشنهادی برای انجام کار تعیین 

معیارهای  براساس((: امتیاز کارکنان کلیدی موثر طرح %25کارکنان کلیدی موثر )حداقل بیست و پنج درصد ) -2

ها، ، سوابق کار و مسئولیتعمومی یهاآموزشکارکنان با توجه به تحصیالت و  ی عمومیهافرعی نظیر صالحیت

خاص، آشنایی با قوانین و مقررات  هایمهارتهای ویژه در زمینه پروژه مورد نظر، زبان، تجربه ، های آموزشیدوره

 .شودمیتعیین و نظایر آن 

((: این معیارها با توجه به نوع پروژه به تشخیص کارفرما تعیین %45سایر معیارها )حداکثر چهل و پنج درصد ) -3

 .می شوند

وزن هر یک از معیارهای اصلی یادشده و نیز معیارهای فرعی باید در درخواست پیشنهاد قید شود و پس  ـ تبصره

( 100نوع است. همچنین مجموع درصد وزنی معیارهای اصلی باید برابر با یكصد )از آن تغییر در اوزان معیارها مم

 .باشد

ث ـ کارفـرما بعد از امتیازدهی به پیشنهادهای مشاوران، نتایج ارزیابی فنی پیشنهادها را طبق گزارشی مستندسازی 

 :باشدکند. این گزارش حداقل شامل موارد زیر میمی

 نام و مشخصات مشاوران -1

 معیارهای ارزیابی فنی و اهمیت وزنی هر یک از معیارها -2

 (حداقل امتیاز فنی قابل قبول )شصت تا هفتاد امتیاز -3

 امتیاز مشاوران برای هر یک از معیارهای ارزیابی فنی و امتیاز فنی کل هر یک از مشاوران -4

 نهادها( برگزیده شده اندنام و مشخصات مشاورانی که برای گشایش پاکت قیمت )ارزیابی مالی پیش -5

 محل و زمان ارزیابی فنی -6

 .سایر مواردی که به تشخیص کارفرما برای درج در ارزیابی فنی پیشنهادها ضرورت داشته باشد -7

 .شودمیج ـ اصل پیشنهادهای فنی مشاوران قبل از گشودن پاکت های قیمت توسط کارفرما بایگانی 

 ـ ارزیابی مالی پیشنهادها22ماده

(( باید پس از 17( و )16لف ـ ارزیابی مالی پیشنهادها با توجه به روش و فرآیند انتخاب مشاور )موضوع مواد )ا

 .پایان یافتن ارزیابی کیفی مشاوران و ارزیابی فنی پیشنهادها انجام شود

یمت تراز ق براساسدر این روش، ارزیابی مالی پیشنهادها  : (QCBS) کیفیت و قیمت براساسب ـ روش انتخاب 

. در شودمیشده بین مشاورانی که امتیاز فنی برابر یا بیش از حداقل امتیاز فنی قابل قبول را کسب نموده اند انجام 

این روش کارفرما موظف است از مشاوران یادشده یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای 

 ه را پیشنهاد کرده باشد به عنوان مشاور منتخبمالی دعوت کند. مشاوری که کمترین قیمت تراز شد

  .شودمی. قیمت تراز شده طبق رابطه زیر محاسبه و تعیین شودمیبرگزیده 

 :که در آن 

 : L قیمت تراز شده 
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 : C قیمت پیشنهادی )درج شده در پاکت قیمت( 

 : i ( 5/0( تا پنج دهم )%15ضریب تاثیر امتیاز فنی )بین پانزده صدم(( 

 : t  امتیاز فنی پیشنهادها )بین حداقل امتیاز فنی قابل قبول تا صد امتیاز( 

همه پاکت های قیمت مشاورانی که امتیاز فنی برابر یا بیش از حداقل امتیاز فنی قابل قبول را کسب کرده  ـ1تبصره

 .باشند، باید گشوده شود

( است که بر حسب پیچیدگی 5/0پنج دهم )( تا 15/0ضریب تاثیر امتیاز فنی، عددی بین پانزده صدم ) ـ2تبصره

کار، ابداعی بودن، تكراری بودن و بزرگی کار توسط کارفرما تعیین و باید در اسناد درخواست پیشنهاد قید شود. 

پیچیدگی و یا ابداعی بودن کار ضریب تاثیر امتیاز فنی را افزایش و تكراری بودن و یا باالبودن حجم ریالی کار 

 .هدآن را کاهش می د

درصورتی که ترکیبی از ارزهای مختلف برای پیشنهاد مالی الزم باشد باید نرخ تسعیر ارز در اسناد ـ ۳تبصره

 .درخواست پیشنهاد قید شود

های نامتناسب را شده، ابتدا پیشنهادهای دارای قیمت هیئت انتخاب مشاور باید قبل از محاسبه قیمت ترازـ ۴تبصره

 .اساس روشی که کارفرما در اسناد درخواست پیشنهاد درج کرده است، حذف نماینداز فرآیند ارزیابی مالی بر

قرارداد باید با مشاوری که کمترین قیمت ترازشده را کسب کرده است و با قیمت پیشنهادی وی )درج  ـ 5تبصره

 .شده در پاکت قیمت( منعقد شود

فقط یک متقاضی  ،(QCBS) کیفیت و قیمتچنانچه در طول انجام فرآیند به روش انتخاب براساس  ـ 6تبصره

خرید خدمات مشاوره برای مرحله ارزیابی مالی باقی بماند، رابطه بند )ب( این ماده مالک نیست و قیمت پروژه با 

 .های نامتناسب و براساس مذاکره و توافق کارفرما با مشاور تعیین می گرددمالحظه روش رد قیمت

برای ارزیابی مالی در این روش، ابتدا پاکت قیمت مشاور اولویت  (QBS) : پ ـ روش انتخاب براساس کیفیت

شود و پس از بررسی قیمت اول که باالترین امتیاز فنی را کسب کرده است، در حضور مشاور یادشده گشوده می

های پیشنهادی و نحوه محاسبه حق الزحمه، چنانچه مبلغ پیشنهادی از نظر هیئت انتخاب مشاور با توجه به نرخ

( مبلغ پیشنهادی مشاور( مورد %10متعارف و ویژگی طرح قابل قبول باشد یا با تغییرات جزیی )در حد ده درصد )

. چنانچه قیمت پیشنهادی مشاور از نظر هیئت انتخاب مشاور قابل شودمیتوافق قرار گیرد، قرارداد با مشاور منعقد 

اند به قیمت قابل قبولی دست یابد، باید مراحل فوق با مشاور قبول نباشد و هیئت در مذاکره با مشاور یادشده نتو

 .اولویت دوم که دارای امتیاز فنی بعدی است، انجام شود

تبصره ـ فقط در شرایطی بازگشت به مذاکره با مشاور اولویت اول مجاز است که پیشنهاد قیمت مشاور اولویت 

 .ددوم، گران تر از قیمت پیشنهادی مشاور اولویت اول باش

ـ سایر روش  های انتخاب مشاور: ارزیابی مالی سایر  انتخاب مشاور براساس تعاریف و فرآیند جداگانه  یهاروشت 

 .( تصریح شد، انجام می پذیرد17( و )16که برای هر روش در مواد )
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 ـ صورتجلسه پایانی2۳ماده

تجلسه پایانی ارزیابی پیشنهادها مشتمل بر الف ـ بعد از گشایش پاکت های قیمت و ارزیابی مالی پیشنهادها، صور

و به امضای هیئت داوران )در روش مسابقه(، کارفرما )در روش تک گزینه ای( و اعضای  شودمیموارد زیر تهیه 

 :هیئت انتخاب مشاور )در سایر روش ها( می رسد

 .محل و زمان تشكیل جلسه پایانی -1

ی(، هیئت داوران )در روش مسابقه( و اعضای هیئت انتخاب مشاور انام و امضای کارفرما )در روش تک گزینه -2

 (.هاروش)در سایر 

 .برآورد کارفرما -3

 (.امتیاز فنی پیشنهادهای مشاوران طبق گزارش ارزیابی فنی پیشنهادها )حسب روش انتخاب مشاور -4

 .(QCBS) ضریب تأثیر امتیاز فنی )مربوط به روش -5

 (.قبول )قید شده در اسناد درخواست پیشنهاد و حسب روش انتخاب مشاورحداقل امتیاز فنی قابل  -6

 .بودجه ثابت و تعرفه یهاروشهای پیشنهادی رویت شده مشاوران بجز قیمت -7

 .QCBS) قیمت ترازشده پیشنهادهای مشاوران )مربوط به روش -8

 نام مشاور منتخب و مبلغ قرارداد -9

 .ده پیشنهادهای قیمت باید ثبت و ضمیمه صورتجلسه پایانی شودکلیه محتویات پاکت های گشوده ش-10

ـ خرید خدمات مشاوره در معامالت کوچک و متوسط در معامالت کوچک و متوسط با تشخیص 2۴ماده

باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او، خرید خدمات مشاوره از اشخاص حقیقی و حقوقی 

 :ر مجاز استواجد معیارها و ضوابط زی

مرتبط با خدمات مشاوره  داشتن تحصیالت دانشگاهی و یا پروانه کارشناسی رسمی و یا گواهی نامه مهارت -1

 مورد نیاز

 داشتن سوابق تجربی در زمینه خدمات مشاوره مورد نیاز با تشخیص دستگاه اجرایی  -2

شماره  نامهتصویببرای معامالت دولتی موضوع  های موضوع آیین نامه تضمینارائه یكی از تضمین -3

 برای کیفیت خدمات 1/4/1381هـ مورخ 26590ت/10729

در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که توسط شخص حقوقی جهت انجام مشاوره معرفی می شوند باید ـ 1تبصره

 .واجد شرایط فوق باشند ولی دادن تضمین بر عهده شخص حقوقی است

اجرایی می توانند در خصوص خرید خدمات مشاوره در معامالت کوچک و متوسط خود  یهادستگاه ـ2تبصره

دستورالعملی برای تعیین معیارهای انتخاب مشاوران مورد نیاز با رعایت ضوابط این ماده تنظیم و مبنای عمل خود 

 .قرار دهند

 .ربط ارائه نماید ی ذیهادستگاهـ معاونت فلوچارت اجرای این آیین نامه را تدوین و به 25ماده

 ـ مقررات و استانداردها26ماده

 .لغو می گردد 16/7/1385هـ مورخ 34162ت/84178شماره  نامهتصویبالف ـ از تاریخ ابالغ این آیین نامه، 
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یادشده شروع شده باشد، کارفرما می تواند  نامهتصویبـ در مواردی که فرآیند ارجاع کار به مشاوران با  تبصره

یاد شده ادامه داده و به انجام  نامهتصویب براساسرا ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه و سایر مراحل 

 .این آیین نامه شروع نماید براساسرساند یا آنكه فرآیند خرید خدمات مشاوره را مجدداً 

اوره را تهیه، به ب ـ در صورت ضرورت، معاونت باید دستورالعمل ها، استانداردها و راهنمای خرید خدمات مش

 .هنگام، تنفیذ و در شبكه ملی اطالع رسانی مناقصات منتشر کند

 .به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است 28/9/1388در تاریخ  نامهتصویباین 

 

 جمهور ـ محمدرضا رحیمیمعاون اول رئیس
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 نامه خرید خدمات مشاورهآیین

 

 
 ریاست جمهوری

 تخدامی کشورسازمان اداری و اس
 

 بسمه تعالی

 

  عمومی های آموزشیعناوین و مشخصات دوره

 (1۳98 -)تكمیلی
 عمومی های آموزشیفهرست عناوین دوره

میزان  عنوان دوره ردیف

 ساعت

 یبانسند پشت

 عالیشوراینظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی مصوب  12 فرهنگ سازمانی 1

 اداری

 عالیشوراینظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی مصوب  16 سنجش و تحلیل فرهنگ سازمانی یهاروش 2

 اداری

هـ  48620ت/202983هیأت وزیران به شماره  نامهتصویب 8 جمهوری اسالمی ایران آشنایی با قانون اساسی 3

 17/10/1391مورخ 

ای و مسئولیت پذیری های اجتماعی، سواد رسانهشبكه 4

 اجتماعی

 سند حمایتی و برنامه اقدام تویعه خدمات فضای مجازی 8

الهی حضرت امام خمینی  -آشنایی با وصیت نامه سیاسی 5

 )ره(

 ار حضرت امام خمینی )ره(پیشنهاد موسسه تنظیم و نشر آث 6

هـ مورخ  55490ت /36637مصوبه هیأت وزیران به شماره  8 مدیریت سبز 6

30/03/1398 

 23/05/1398قانون مدیریت بحران کشور مصوب  8 مقابله با بحران 7

 رییس جمهور 01/03/1397مورخ  24452بخشنامه شماره  8 میز خدمت و ارباب رجوع 8

 

 

 
 

 

 شماره: 

 : تاریخ

 پیوست:    
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 «وزشیمشخصات دوره آم»
 نوع دوره: عمومی عنوان دوره آموزشی: فرهنگ سازمانی

 مخاطبان: تمامی کارمندان ساعت 12مدت زمان آموزش: 

مند آن به منظور استقرار فرهنگ هدف کلی دوره: آشنایی کارکنان با ابعاد، معیارها و عوامل موثر بر ایجاد و توسعه فرهنگ سازمانی و تحلیل نظام

 مانی مطلوب در محیط سازمانساز

 آموزشی هایسرفصل

 فرهنگ سالم و... یهاشاخصه ی،فرهنگ و فرهنگ سازمان یمفهوم شناس 
 سازمان یعملكرد و اثربخش ی،رفتار سازمان میدر تنظ یفرهنگ سازمان نقش 
 یارتباطات سازمان میدر تنظ یفرهنگ سازمان نقش 
 ینو ابعاد فرهنگ سازما عناصر 
 یکار یهاطیدر مح یفرهنگ مل ابعاد 
 یفرهنگ سازمان یشناس گونه 
 ی(توسعه فرهنگ سازمان تیریبر نظام نامه مد دیبا تاک) یفرهنگ سازمان یو شغل یرفتار یعموم یارهایمع یبررس 
 ی(رونیو ب یدرون) یموثر بر فرهنگ سازمان عوامل 
 مطلوب و نامطلوب یسازمانفرهنگ  یو سازمان یشغل ی،فرد یامدهایپ 
  خاص هر سازمان یسازمان فرهنگمروری بر 
 (ساعت 4)کشور  یو مصوبات فرهنگ یاسناد باالدست براساس یتوسعه فرهنگ سازمان یها و راهبردهابا برنامه ییآشنا 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کتبی: روش ارزشیابی

 حضوریروش اجرا:  مدرسی در چارچوب نظام آموزش دارا بودن گواهی تعیین صالحیتدوره:  انشرایط مدرس

 هااستان ریزیامهبرنتوسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و  هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و هادستگاهمجریان دوره: 

 
 شغلی نوع دوره: سنجش و تحلیل فرهنگ سازمانی یهاروش عنوان دوره آموزشی:

مخاطبان: کارشناسان امور اداری و امور  ساعت 16مدت زمان آموزش: 

 فرهنگی )رابطین فرهنگ سازمانی(

ارزیابی و تحلیل فرهنگ سازمانی  یهاروشها و انی( با مدلآشنایی کارشناسان امور اداری و امور فرهنگی )رابطین فرهنگ سازم هدف کلی دوره:

 مند فرهنگ سازمانیهای علمی به منظور شناخت و تحلیل نظامبا استفاده از مدل

 آموزشی: هایسرفصل
 یفرهنگ سازمان یو گونه شناس بندیطبقه 
 یفرهنگ سازمان یابیسنجش و ارز یارهایو مع هاروش ،هامدل 
 ی:سازمان یپارامترها ریافرهنگ با س ارتباط 

 یسازمان یدئولوژیو ا تیهوفرهنگ،  -
 سازمانی آوریفرهنگ، ساختار و فن -

 یانسان منابعفرهنگ و  -
 یفرهنگ سازمان لیتحل یكردهایرو 

 تحلیل کمی فرهنگ سازمانی: ابزار سنجش فرهنگ سازمانی رابینز، سنجش فرهنگ  یهاروش -      

 ازمانی کمرون و کویین، و...س         

 ای شاین، تحلیل گفتمانتحلیل کیفی فرهنگ سازمانی: تحلیل فرهنگ سازمانی الیه یهاروش -      

 انتقادی، نشانه شناسی فرهنگی، تحلیل مكالمه، مردم نگاری و ...         

  دولتی در رابطه با تحلیل فرهنگ یک سازمان کنندگانشرکتانجام یک پروژه عملی توسط 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کتبی: روش ارزشیابی

 حضوریروش اجرا:  مدرسی در چارچوب نظام آموزش دارا بودن گواهی تعیین صالحیتدوره:  شرایط مدرسان

 هااستان ریزیبرنامهتوسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و  هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و اهدستگاه: مجریان دوره
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 «مشخصات دوره آموزشی»
 عمومی نوع دوره: جمهوری اسالمی ایران آشنایی با قانون اساسی عنوان دوره آموزشی:

 مخاطبان: تمام کارمندان ساعت 8مان آموزش: مدت ز

 جمهوری اسالمی ایران آشنایی کارکنان با پیشینه، مبانی و اهم اصول قانون اساسی هدف کلی دوره:

 آموزشی: هایسرفصل

 در جمهوری اسالمی ایران پیشینه قانون اساسی 
 گری قانون اساسیمبانی و سیر تصویب و بازن 
 ساختارها و نهادهای اساسی در قانون اساسی 
 مروری بر اصول مهم قانون اساسی 
 حقوق اساسی مردم 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کتبی: روش ارزشیابی

 حضوریروش اجرا:  مدرسی در چارچوب نظام آموزش دارا بودن گواهی تعیین صالحیتدوره:  شرایط مدرسان

توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و  هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و هادستگاهمجریان دوره: 

)مراجع یادشده در برگزاری دوره مذکور الزم است از مواد آموزشی تهیه شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری استفاده  هااستان ریزیبرنامه

 نمایند.(

 
 عمومی نوع دوره:  پذیری اجتماعیای و مسئولیتهای اجتماعی، سواد رسانهشبكه عنوان دوره آموزشی:

 مخاطبان: تمامی کارمندان ساعت 8 مدت زمان آموزش:

 یو چگونگ یااصول سواد رسانه زیآنها و ن یهاو فرصت هابیو آس یاجتماع یهاشبكه یکارکنان با مفهوم و کارکردها ییآشنا هدف کلی دوره:

 ی.اجتماع یریپذ تیمسئول شیافزا یدر راستا یها و سواد رسانه اشبكه نیاز ا نهیبه یریگآن به منظور بهره لیتحل

 آموزشی: هایسرفصل
 های اجتماعی و کارکردها و نقش آن در جامعه و سازمانشبكه 
 حریم خصوصی، هویت مجازی و امنیت در فضای مجازی 
 های اجتماعی در سازمانها و تهدیدهای گسترش شبكهفرصت 
 های اجتماعیهای شبكهراهكارهای پیشگیری از بروز آسیب 
 های اجتماعیگیری از خدمات فناورانه شبكهراهكارهای امن برای بهره 
 یاجتماع تیو مسئول یاجتماع یهادر شبكه یو حقوق یقیافراد حق هایفعالیتبر ناظر  نیو قوان یمسائل حقوق 
 هارسانه یو محتوا امیو انتشار پ دیاصول تول ،رسانه یمحتوا لیو تحل هیو اصول تجز یاسواد رسانه مفهوم 
 یاول سواد رسانهو اص ابعادها، ویژگی 
 یاکسب سواد رسانه مراحل 
 یاجتماع تیو مسئول یارسانه سواد 
 یاجتماع یریپذتیبر مسئول یاسواد رسانه جیو نتا آثار 
  هاسازماندر  یاجتماع یهاموفق از کاربرد شبكه نمونهارائه یک 

 مون کتبیحضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آز: روش ارزشیابی

 حضوریروش اجرا:  مدرسی در چارچوب نظام آموزش دارا بودن گواهی تعیین صالحیتدوره:  شرایط مدرسان

سازمان مدیریت و  توسعه و آینده نگری هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و هادستگاهمجریان دوره: 

 هااستان ریزیبرنامه
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 «مشخصات دوره آموزشی»
 عمومی نوع دوره:  الهی حضرت امام خمینی )ره( -نامه سیاسیآشنایی با وصیت عنوان دوره آموزشی:

 مخاطبان: تمامی کارمندان ساعت 6مدت زمان آموزش: 

های امام در ابعاد الهی حضرت امام خمینی )ره( و ابعاد آن به منظور شناخت بهتر اندیشه -ه سیاسیناموصیتکارکنان با  ییآشنا هدف کلی دوره:

 اجتماعی، دینی و ... -اقتصادی، سیاسی، فرهنگی

 آموزشی: هایسرفصل
 )مروری بر زندگی امام خمینی )ره 
 )مقدمه وصیت نامه امام خمینی )ره 
 جامعیت اسالم و اهمیت حكومت اسالمی 
 سیاسی امام خمینی )ره( در وصیت نامه -ه اقتصادیاندیش 
 فرهنگی امام خمینی )ره( در وصیت نامه -اندیشه اجتماعی 
 اندیشه دینی امام خمینی )ره( در وصیت نامه 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کتبی: روش ارزشیابی

 حضوریروش اجرا:  مدرسی در چارچوب نظام آموزشی را بودن گواهی تعیین صالحیتدادوره:  شرایط مدرسان

توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و  هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و هادستگاهمجریان دوره: 

مذکور در برگزاری این دوره الزم است از مواد آموزشی تهیه شده توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(  )مراجع هااستان ریزیبرنامه

 استفاده نمایند(.

 
 عمومی نوع دوره:  *مدیریت سبز عنوان دوره آموزشی:

 مخاطبان: تمامی کارمندان ساعت 8مدت زمان آموزش: 

ها و نحوه مدیریت بهینه مصرف انرژی، مواد و حفظ محیط زیست در سازمان به منظور کاهش هزینهارکنان با ک ییآشنا هدف کلی دوره:

 های زیست محیطیآلودگی

 آموزشی: هایسرفصل
 )... پیش درآمد )تعریف مدیریت سبز، فلسفه مدیریت سبز، اهمیت و ضرورت مدیریت سبز، اصول مدیریت سبز و 
 یت سبز در بخش دولتیها و معیارهای مدیرشاخص 
 سازمان و دفتر کار سبز هایویژگی 
  اسناد باالدستی و مقررات کربوطه( براساسی اجرایی در مدیریت سبز )هادستگاهمسئولیت کارمندان و 
 بهینه سازی مصرف برق در تجهیزات اداری 
 تهویه و روشنایی یهاسیستمکاربردی صرفه جویی در مصرف آب،  یهاروش 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کتبی: یروش ارزشیاب

 حضوریروش اجرا:  مدرسی در چارچوب نظام آموزش دارا  بودن گواهی تعیین صالحیتدوره:  شرایط مدرسان

توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و  هایپژوهشوزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و ی اجرایی، مرکز آمهادستگاهمجریان دوره: 

حفاظت »و « امور اداری»های آموزشی در حیطه ، مراکز و مؤسسات آموزشی دارای مجوز براساس دستورالعمل اعتبارسنجیهااستان ریزیبرنامه

 «محیط زیست

 گردد.می 08/07/1386مورخ  90367/1803موضوع بخشنامه شماره « محیط زیست و دولت سبز» این دوره جایگزین دوره *
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 «مشخصات دوره آموزشی»
 عمومی نوع دوره:  مقابله با بحران عنوان دوره آموزشی:

 مخاطبان: تمامی کارمندان ساعت 8مدت زمان آموزش: 

 های سازمانیدولتی برای مقابله با بحرانهای احتمالی به منظور کاهش آسیب یهامانسازآماده سازی کارکنان  هدف کلی دوره:

 آموزشی: هایسرفصل
 یاقتصاد دگاهیاز د ی، بحرانروانشناخت دگاهیاز د بحران ی،و ساختار کیتكنولوژ هیاز زاو )بحرانآن  یو گستره مفهوم بحران- 

 ی(اسیس
 کشورو مقررات  نیبحران در قوان تیریمد گاهیجا 
 بحران تیریمسئول در مد ینهادها 
 اشكال و انواع بحران به اعتبار  ی،حكومت یریگمیبحران در تصم ،بحران در سطح کالن و خرد)مختلف بحران  هایانواع و اندازه

 (موضوع
 و گسترش بحران یریگشكل عوامل 
 راهكارهای اصلی جلوگیری از گسترش بحران 
 آنها  تیریها و نحوه مدبه بحران ی(و سازمان یفرد یهاواکنش )ها واکنش یشناس گونه 
 ی(و فراساختار یساختار ی،کارکرد ی،رفتاری، شناخت یهابیآس)بحران  یبهایمقابله با آس یراهكارها 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کتبی: روش ارزشیابی

 حضوریروش اجرا:  مدرسی در چارچوب نظام آموزشی را بودن گواهی تعیین صالحیتدادوره:  شرایط مدرسان

توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و  هایپژوهشی اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزش و هادستگاهمجریان دوره: 

  هااستان ریزیبرنامه

 
 عمومی نوع دوره:  میز خدمت و ارباب رجوع ان دوره آموزشی:عنو

 مخاطبان: تمامی کارمندان ساعت 8مدت زمان آموزش: 

 آشنایی کارکنان با میز خدمت به منظور آماده سازی آنها برای استقرار میز خدمت و ارائه خدمات بهینه به ارباب رجوع  هدف کلی دوره:

 شی:آموز هایسرفصل
 خدمت زیهداف و فلسفه استقرار ما 
 ارباب رجوع میخدمت و تكر زیم 
 خدمت زیمورد انتظار در استقرار م یهاامدیپ 
  خدمت زیبر استقرار م ناظرمقررات 
 خدمت زیاستقرار م ندیفرا 
 یكیو الكترون یخدمت حضور زیم یهاو چالش امدهایپ ،هاتفاوت ،هایژگیو 
  یت حضورخدم زیخدمات در م ارائهفرآیند 
 ییاجرا یهادستگاهخدمت در  زیاستقرار م یاحتمال یهاچالش 
 افراد نیو ارتباطات جهت خدمت به ا اطالعات یفناور یریو به کارگخواه رفتار وبرخورد با افراد توان نحوه 
 خدمت زیبر استقرار م ینظارت یو کارها ساز 

 حضور منظم در دوره و مشارکت در مباحث، آزمون کتبی: روش ارزشیابی

 حضوریروش اجرا:  مدرسی در چارچوب نظام آموزشی دارا بودن گواهی تعیین صالحیتدوره:  شرایط مدرسان

توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و  هایپژوهشمدیریت دولتی، مراکز آموزش و  ی اجرایی، مرکز آموزشهادستگاهمجریان دوره: 

  هااستان ریزیبرنامه
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 جمهوری اسالمی ایران

 ریاست جمهوری
 

 «سال همت مضاعف و کار مضاعف گرامی باد»

 

 ی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاهبخشنامه به کلیه 

 

بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و  01/06/1389شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 

 قانون مدیریت خدمات کشوری« 116»ماده « ب»( ردیف 5( و )4سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد بندهای )

تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد و »ی اجرایی در رابطه با عبارت هادستگاههای و سئوالها و با توجه به ابهام

 ( قانون مذکور، موارد زیر را به عنوان مصادیق عبارت فوق تعیین نمود:103مندرج در بند )الف( ماده )« باالتر

 مدارک تحصیلی رسمی دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر با ارزش علمی -1

بلندمدت با ارزش استخدامی در مقطع کارشناسی ارشد و باالتر که با مجوز  های آموزشیهای دورههینامهگوا -2

 اند.کشور )سابق( به اجرا درآمده ریزیبرنامهامور اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و  یهاسازمان

اختیارات قانونی مربوط در این زمینه  براساسطی شده توسط کارکنان دولت که  های آموزشیمدارک دوره -3

در مشاغل مربوط، با « معادل کارشناسی ارشد و باالتر»مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها ارزش استخدامی 

 تعیین شده است. ربطذیتصویب مراجع 

کارکردی نظیر مدرک کارشناسی ارشد و باالتر  ادارینظامپژوهشی( که در  -)تخصصی نوع دوم گواهینامه -4

 باشد.را در مشاغل مشخص شده، با تصوب مراجع ذی ربط دارا می

های علمیه تحصیل نموده و مدارک آنان با مقاطع تحصیلی رسمی مدارک هنرمندان و افرادی که در حوزه -5

 ارشد و باالتر همتراز گردیده است.کارشناسی 

آن دسته از ایثارگرانی که با توجه به قوانین و مقررات مربوط به خود، از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر  -تبصره

گردند و به موجب یكی از بندهای فوق دارای مدرک کارشناسی باشند مشمول این بخشنامه خواهند مند میبهره

 بود.

 

 

 ده دهكردیلطف ا... فروزن

 

 
 

  31792/200شماره:  
21/06/1389اتریخ:   

 پیوست:

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 الرحیماهلل الرحمنبسم

 محمدباصلوات برمحمدوآل

 ی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریهادستگاهبخشنامه به کلیه 
 

ات فصل دهم قانون مدیریت مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درخصوص جداول امتیاز     

( قانون و 68( ماده )9و نحوه تطبیق کارمندان با جداول مذکور و همچنین دستورالعمل بند ) خدمات کشوری

بنابه پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  9/2/1388های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم که در جلسه مورخ کمک

کل کشور  1388سال  ( ماده واحده قانون بودجه11بند )« ب»یس جمهور و به استناد اختیار حاصل از جزء انسانی رئ

تصویب و به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است، برای اجرا ابالغ  ( قانون مدیریت خدمات کشوری67و ماده )

 گردد.می

ی اجرایی مشمول مكلفند اقدامات الزم را برای تطبیق کارمندان خود با قانون مزبور و اجرای هادستگاهکلیه      

( معمول و 1/1/1388پیوست و صدور احكام کارگزینی آنان از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم ) هایدستورالعمل

داری کل کشور ارسال نمایند به خزانه 25/2/1388لیست حقوق و مزایا و سایر اطالعات الزم را، حداکثر تا تاریخ 

 بر این اساس پرداخت شود. 28/2/1388تا حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان حداکثر تا تاریخ 

 

 

 ابراهیم عزیزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14593/200شماره: 
 21/2/1388 اتریخ:

   پیوست:

 معاون توسعه مدرییت و سرماهی انسانی رئیس جمهور 
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 باسمه تعالی

مدیریت و سرمایه  بنابه پیشنهاد معاونت توسعه 9/2/1388شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 

کل کشور، جداول امتیاز  1388سال  ( ماده واحده قانون بودجه11بند )« ب»انسانی رئیس جمهور و به استناد جزء 

( 68( ماده )9( و )7(،)4()3،)(2(،)1های موضوع بندهای )العادهالعاده مدیریت، حق شاغل و فوقحق شغل، فوق

 و دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق را به شرح زیر تصویب نمود:  مدیریت خدمات کشوریقانون 

 فصل یكم: جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
 

اهمیت و پیچیدگی وظایف و  براساسی، ی اجرایهادستگاهـ جدول حق شغل: امتیاز حق شغل مشاغل 1

به  1/1/1388( برای اجرا از 1جدول شماره یک ) براساسمورد نیاز،  هایمهارتها، سطح تخصص و مسئولیت

 شود:شرح ذیل تعیین می

 (1جدول شماره )
 عالی خبر ارشد پایه مقدماتی طبقات جدول

 ـــ ـــ ـــ 2650 2400 طبقه یک

 ـــ ـــ ـــ 2850 2600 طبقه دو

 ـــ ـــ ـــ 3050 2800 طبقه سه

 4600 4050 3600 3250 3000 طبقه چهار

 4800 4250 3800 3450 3200 طبقه پنج

 5000 4450 4000 3650 3400 طبقه شش

 5200 4650 4200 3850 3600 طبقه هفت

 5400 4850 4400 4050 3800 طبقه هشت

 5600 5050 4600 4250 4000 طبقه نه

 5800 5250 4800 4450 4200 هطبقه د

 6000 5450 5000 4650 4400 طبقه یازده

 6200 5650 5200 4850 4600 طبقه دوازده

 6400 5850 5400 5050 4800 طبقه سیزده

 6600 6050 5600 5250 5000 طبقه چهارده

 6800 6250 5800 5450 5200 طبقه پانزده

 7000 6450 6000 5650 5400 طبقه شانزده

وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت امتیاز حق شغل مشاغل آموزشی تمام صره ـتب

 شود.( محاسبه می1/1بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، با توجه به طبقه و رتبه شغلی مربوط با ضریب )

ای( متناسب با پیچیدگی وظایف هالعاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت وسرپرستی )مدیران حرفـ امتیاز فوق2

 (2های شغلی و سایر عوامل مربوط براساس جدول شماره دو )ها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتو مسئولیت

 شود.تعیین می
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 (2جدول شماره دو )
 1 2 3 5 4 سطوح مدیریت حوزه جغرافیایی خدمت

 شهرستان
 سطح یک
 سطح دو
 سطح سه

510 
550 
600 

950 
1000 
1050 

1400 
1450 
1500 

1850 
1900 
1950 

2300 
2350 
2400 

 استان
 سطح یک
 سطح دو
 سطح سه

650 
700 
750 

1100 
1150 
1200 

1550 
1600 
1650 

2000 
2050 
2100 

2450 
2500 
2550 

 ملی
 سطح یک
 سطح دو
 سطح سه

800 
850 
900 

1250 
1300 
1350 

1700 
1750 
1800 

2150 
2200 
2250 

2600 
2650 
2700 

و سرپرستی خود را با توجه به عوامل مندرج در بند  ی اجرایی موظفند عناوین مشاغل مدیریتیهادستگاهـ 1تبصره 

 20درصد از مشاغل مذکور در سطح یک و حداکثر  50ای مشخص نمایند که حداقل دستورالعمل به گونه (2)

 تخصیص یابند.درصد آنان در سطح سه 

ها و مهارت های آموزشیـ امتیاز حق شاغل کارمندان براساس عوامل تحصیالت، سنوات خدمت و تجربه، دوره3

 شود:( تعیین می3جدول شماره سه ) براساسهای فردی و توانایی

 (۳جدول شماره سه )
 امتیاز ردیف

 تحصیالت
 های آموزشیامتیاز دوره

 مصوب
و  امتیاز مهارت

 هاتوانایی
امتیاز سنوات 

 خدمت در هر سال
امتیاز تجربه مربوط 
 و مشابه در هر سال

1 1200  
به ازای طی هر یک ساعت 
دوره آموزشی مصوب، نیم 

 امتیاز( 500امتیاز )حداکثر 

250 15 10 
2 1400 300 20 12 
3 1700 400 25 14 
4 2000 600 30 16 
5 2300 800 35 18 

مند ی اجرایی که از تسهیالت ایثارگری موجودر قوانین و مقررات موضوعه بهرههادستگاهـ ایثارگران شاغل در 4

آیند حسب مورد ی اجرایی درمیهادستگاهبه استخدام  1/1/1388اند و همچنین ایثارگرانی که از تاریخ نشده

 شوند:مند می( بهره4( قانون، از امتیازات جدول شماره چهار )68ماده ) (2ح بند )ایثارگری به تصری

 (۴جدول شماره چهار )
 امتیاز مدت خدمت داوطلبانه در جبهه مدت اسارت درصد جانبازی ردیف

 400 ماه 6 ماه 6 درصد 5 1
 500 ماه 12تا  ماه 12تا  درصد 10تا  2
 600 ماه 18تا  اهم 18تا  درصد 15تا  3
 700 ماه 24تا  ماه 24تا  درصد 20تا  4
 800 ماه 30تا  ماه 30تا  درصد 25تا  5
 900 ماه 36تا  ماه 36تا  درصد 30تا  6
 1000 ماه 42تا  ماه 42تا  درصد 35تا  7
 1100 ماه 48تا  ماه 48تا  درصد 40تا  8
 1200 م اه 54تا  ماه 54تا  درصد 45تا  9

 1200 ماه 60تا  ماه 60تا  درصد 50تا  10
 1400 ماه 78تا  ماه 78تا  درصد 60تا  11

 1500 ماه و باالتر 78 ماه و باالتر 78 درصد و باالتر 60 123
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تبصره ـ در صورتی که کارمند از اجتماع حاالت ایثارگری برخوردار باشد، باالترین امتیاز مربوط به یكی از آنها 

( از امتیاز حاالت دیگر ایثارگری، به امتیاز ایثارگری وی %25درصد )قرار گرفته و بیست و پنجمبنای تعیین امتیاز 

امتیاز( تجاوز ننماید. امتیاز کارمندان  1500اضافه خواهد شد، مشروط بر آنكه امتیاز ایثارگری آنان از سقف )

و یا از تسهیالت ایثارگری موجود در  یابندی اجرایی اشتغال میهادستگاهدر  1/1/1388ایثارگری که از تاریخ 

شود. در هر صورت میزان  اند، براساس سازوکار مذکور محاسبه میمند نشدهقوانین و مقررات موضوعه بهره

 اند، نباید کاهش یابد.دریافتی ایثارگران که بابت ایثارگری در مقررات گذشته دریافت داشته

های دولتی به شرح زیر تعیین  امتیاز دارندگان نشان ( قانون مدیریت خدمات کشوری68ماده ) (2ـ به استناد بند )5

 شود:می

 امتیاز 800   الف ـ دارندگان نشان عالی

 امتیاز 650 (1درجه ) ب ـ دارندگان نشان تخصصی و عمومی

 امتیاز 500  (2ج ـ دارندگان نشان تخصصی وعمومی درجه )

 امتیاز 400 (3درجه ) د ـ دارندگان نشان تخصصی و عمومی

های دولتی با رعایت حداکثر تبصره: درصورتی که کارمند دارای بیش از یک نشان دولتی باشد جمع امتیاز نشان

 امتیاز( بالمانع است. 800سقف امتیاز )

العاده مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط به فوق هایعملدستورالـ تا تصویب و  ابالغ 6

، بدی آب و هوا، یافتهتوسعههای غیرمتعارف، مناطق کمتر اشتغال خارج از کشور، سختی کار و کار در محیط

قطوع تعیین العاده محل خدمت )جابجایی محل خدمت(، مبالغ منوبت کاری، مبلغ تضمین، کسر صندوق، فوق

کارمندان و هزینه سفر در این سال، مبنای پرداخت برای سال  1387شده مندرج در آخرین حكم کارگزینی سال 

 باشد.می 1388

العاده جذب مناطق محروم و های محرومیت از تسهیالت زندگی مناطق مرزی و فوقالعادهـ مبالغ مربوط به فوق7

باشد. پس از تصویب و ابالغ فهرست ، قابل پرداخت مییافتهتوسعهق کمتر دورافتاده تحت عنوان فوق العاده مناط

فهرست مصوب و ضوابطی  براساساز سوی هیأت محترم وزیران پرداخت مبلغ مذکور  یافتهتوسعهمناطق کمتر 

 شود.خواهد بود که از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعالم می

اج براساس مقررات موجود و بر مبنای حكم کارگزینی کارمند در پایان سال های فوت و ازدوـ کمک هزینه8

 شود.پرداخت می 1387

( شوند، همانند 8( و )7(، )6حایز شرایط استفاده از موارد مندرج در بندهای ) 1388ـ کارمندانی که در سال 9

 با آنان رفتار خواهد شد. 1387کارمندان مشابه در سال 

           های روزانه مأمورین اعزامی العاده مأموریت و سایر هزینهمربوط به تعیین فوق هایرالعملدستوـ تا ابالغ  10

هـ مورخ  14587ت/27395شماره  نامهتصویبی اجرایی مشمول این قانون به خارج از کشور، مفاد هادستگاه

 باشد.هیأت وزیران و اصالحات بعدی آن برای اجرا مالک عمل می 24/5/1375

العاده مذکور، به العاده مأموریت روزانه کارمندان، میزان فوقمربوط به تعیین فوق هایدستورالعملـ تا ابالغ 11

1ام )ازای هر روز ماموریت معادل یک سی
30

های مشمول کسور بازنشستگی قابل پرداخت العاده( حقوق و فوق
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( قانون استخدام کشوری مصوب 39العاده روزانه موضوع بند )ث( ماده )نامه فوقباشد. سایر موارد مطابق آیینمی

 و اصالحات بعدی آن خواهد بود. 24/6/1352

امتیاز به ازای هراوالد، حداکثر تا سه اوالد قابل محاسبه  210و  810مندی و اوالد به ترتیب ـ کمک هزینۀ عائله12

 باشد.می

 

رمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمت فصل دوم : نحوه تطبیق وضع کا

 کشوری

 تطبیق با جدول حق شغل:

در مورد کارمندان آن دسته از  ـ چگونگی اجرای احكام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری1

 گردد.اند، متعاقباً اعالم میلت نبودهیی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دوهادستگاه

گانه موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ بیست هایگروهی مشمول، با توجه به هادستگاهـ تطبیق کارمندان 2

 شوند: ( برخوردار می1پرداخت کارکنان دولت به شرح زیر از معادل امتیازات طبقات جدول شماره یک )

 (1( جدول شماره یک )1معادل امتیازات طبقه ) (5( تا گروه )1الف( از گروه )

 (1( جدول شماره یک )16تا ) (2( به ترتیب معادل امتیازات طبقات )20( تا گروه )6ب( از گروه )

ـ تا تهیه و تدوین ضوابط مربوط به نحوه تخصیص مشاغل به طبقات جدول حق شغل، امتیاز حق شغل کارمندانی 3

یابند، موقتًا با توجه به مدرک تحصیلی، مطابق جدول ی مشمول اشتغال میهادستگاهدر  1388 که از ابتدای سال

 گیرند.( در یكی از طبقات جدول حق شغل )جدول شماره یک( قرار می5شماره پنج )

 (5جدول شماره )
 تحصیالت طبقات جدول

 تردیپلم و پایین طبقه یک

 کاردانی )فوق دیپلم( طبقه سه

 کارشناسی )لیسانس( رطبقه چها

 کارشناسی ارشد )فوق لیسانس( طبقه پنج

 دکتری طبقه شش

( جدول فوق درصورت دارا بودن سوابق خدمت دولتی به ازای هر پنج 3( و سه )1تبصره ـ مشمولین طبقه یک )

ه مربوط و ( سال تجرب4( سال تجربه مربوط و مشابه و مشمولین سایر طبقات جدول مذکور به ازای هر چهار )5)

یابند. سوابق دولتی غیرمربوط برای ارتقا، به هر طبقه به میزان ( طبقه ارتقاء می6مشابه، یک طبقه و حداکثر تا شش )

1یک دوم 
2

 قابل محاسبه خواهد بود.   

 شود:شغلی به شرح بندهای زیر انجام می هایـ تطبیق وضع کارمندان  در رتبه4

هـ  25703ت/ 4169های شماره نامهتصویبکارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی، موضوع  الف ـ

هیأت وزیران  29/1/1383هـ مورخ  30397ت/2774، 26/1/1383هـ مورخ  29933ت/2552، 23/5/1381مورخ 

اند با همان عناوین دهمربوط، از عناوین ارشد، خبر و عالی برخوردار ش هایدستورالعملو اصالحات بعدی آن و 

 گیرند.های جدول حق شغل قرار میدر رتبه
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ـ کارمندانی که در اجرای ماده ) درصد( مجموع حقوق  80( قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت از )8ب 

 ـ مربی،1اند، متناسب با جدول مربوط )ردیف العاده شغل مشابه قانون اعضای هیأ علمی برخوردار شدهو فوق

های ارشد خبره و عالی جدول حق شغل اند به ترتیب همتراز رتبهـ دانشیار( شناخته شده3ـ استادیار، ردیف 2ردیف 

 گیرند.قرار می

گیرند، بدواً در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای هر ج ـ کارمندانی که در شمول بندهای )الف و ب( قرار نمی

جربه مربوط و مشابه  یا ده سال تجربه غیرمربوط، به یک رتبه باالتر، ارتقا ( سال سابقه خدمت تمام وقت با ت6)

یابند. کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل سطح کارشناسی می

 یابند.و باالتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می

باشند از باالترین رتبه که به صورت توأمان مشمول بند )الف و ب( مید ـ آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش 

 یكی از بندهای فوق برخوردار خواهند شد.

ـ کارمندانی که در سال  ـ  گیرند، درصورتی یابند در رتبه مقدماتی قرار میی اجرایی اشتغال میهادستگاهدر  1388ه

( سال سابقه 6سوابق مذکور و به ازای هر شش ) براساسند، که این قبیل کارمندان دارای سابقه خدمتی دولتی باش

یابد )مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر خدمت دولتی تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه، به یک رتبه باالتر ارتقا می

ان یک دوم )یابند(. سنوات دولتی غیرمربوط این قبیل کارمندان برای ارتقا به هر رتبه به میزتا رتبه ارشد ارتقاء می
1
2

 ( قابل محاسبه خواهد بود.

ای( به شرح جدول شماره شش العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی )مدیران حرفهـ امتیاز فوق 5

 شود.و با توجه به سطح مدیریت تعیین می (2جدول شماره دو ) براساس( و 6)

 (6) جدول شماره شش

عناوین مدیریت و 

 سرپرستی

 معاون اداره

 و همتراز

 رئیس اداره

 و همتراز

 معاون مؤسسه و همتراز مدیرکل و همتراز معاون مدیرکل و همتراز

 1 2 3 4 5 ردیف مربوط
 

موارد همترازی باید به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسد. در مواردی تبصره ـ 

 باشد.العاده مدیریت میبالً تایید الزم اخذ شده باشد کماکان مالک عمل برای تعیین امتیاز فوقکه ق

ی اجرایی با جدول حق شاغل، مدارک تحصیلی کارمندان )مدارک هادستگاهـ به منظور تطبیق وضع کارمندان 6

و  های آموزشیبه، دورهعلمی و دارای ارزش استخدامی( برای تعیین امتیاز تحصیالت، سنوات خدمت و تجر

جدول  براساس( 3های جدول شماره )های فردی مالک عمل قرار گرفته و متناسب با ردیفها و تواناییمهارت

 شود.( معین می7شماره هفت )

 (7جدول شماره هفت )
 (3ردیف جدول شماره ) مقطع تحصیلی

 1 دیپلم

 2 فوق دیپلم

 3 لیسانس

 4 ایلیسانس و دکترای حرفه فوق

 5 (Ph.D)دکترای تخصصی 
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دو درصد  ( و در مشاغل مدیریتی%1درصد )به ازای هر سال سابقه خدمت در مشاغل سرپرستی یکـ 1تبصره 

( 66( از مجموع سقف امتیازات شاغل موضوع ماده )%20( و بیست درصد )%10درصد )( به ترتیب حداکثر ده2%)

شود. در هر حال مجموع امتیازات موضوع این تبصره نباید انون به امتیازات حق شاغل کارمندان مشمول اضافه میق

 ( سقف حق شاغل  تجاوز نماید.%20از بیست درصد )

اشند مند ب( این دستورالعمل بهره6و ) (2های موضع بندهای )العادهافرادی که در طول سال جاری از یكی از فوق

های مذکور گردند به همان نسبت با حكم العادهدرصورتی که در سال جاری فاقد شرایط قانونی برخوردار از فوق

گردد و درصورتی که مجدداً در سال جاری حایز شرایط مربوط نگردند معادل مبالغ کسر کارگزینی آنها کسر می

 داخت خواهد شد.شده از این بابت برای مدت پس از احراز شرایط با آنها پر

-شود مالک محاسبه برای اعطای گواهینامهکه برای آنها امتیاز حق شاغل منظور می های آموزشیـ دوره2تبصره 

 های مهارتی، تخصصی و تخصصی ـ پژوهشی نخواهد بود.

( است. حق شاغل 30ال )سـ حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه کارمند سی 3تبصره 

 ( حق شغل وی تجاوز نماید.%75درصد )کارمندان نباید از هفتادوپنج

باشند و به موجب مقررات گذشته تر از دیپلم میـ امتیاز حق شاغل کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی پایین7

 ود.ش( تعیین می8اند به شرح جدول شماره هشت )ی اجرایی اشتغال یافتههادستگاهدر 

 (8جدول شماره هشت )
 امتیاز تحصیلیمدرک

 تحصیالت

و امتیاز مهارت مصوب های آموزشیامتیاز دوره

 هاتوانایی

امتیاز سنوات خدمت در 

 هر سال

امتیاز تجربه مربوط و 

 مشابه در هر سال

ساعت دوره آموزشی ازای طی هر یکبه 1100 تر از دیپلمپایین

 امتیاز( 500نیم امتیاز )حداکثر مصوب 

200 10 8 

 شود:در دو مرحله به شرح زیر تطبیق و تعیین می 1388ـ حقوق و مزایای کارمندان در سال  8

 مرحله اول:

این دستورالعمل تعیین و سپس  براساسالعاده مدیریت کارمندان الف ـ در مرحله اول امتیاز حق شغل، شاغل و فوق

 شود.محاسبه می ]( ریال500ضریب پانصد )[ قانون مدیریت خدمات کشوری 125 با ضریب موضوع ماده

ای مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب العادهب ـ در صورتی که حقوق ثابت و فوق

های مشمول العادهقبلی )حقوق و فوق اند کاهش یابد، تا میزان دریافتینمودهقوانین و مقررات قبلی دریافت می

کارمند( به استثناء فوق العاده سختی شرایط  1387کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حكم کارگزینی )سال 

 شود.محیط کار و نوبت کاری( به عنوان تفاوت تطبیق، برای کارمند منظور می

 مرحله دوم:

مرحله « الف»، کل امتیازات مكتسبه کارمند )در ردیف 1388 الف ـ برای تعیین حقوق و مزایای کارمندان در سال

محاسبه شده و سپس میزان تفاوت  ](ریال600ضریب ششصد )[با  1388اول( با ضریب مصوب دولت برای سال 

                 گیرد )نظیر هایی که به موجب این دستورالعمل به کارمند تعلق میو سایر پرداختی« ب»تطبیق موضوع بند 

 شود.مندی و اوالد، سختی کار و ...( به آن افزوده میعایله
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 ]العاده مدیریت(حق شغل، شاغل و فوق)×600[مرحله دوم « الف»ب ـ درصورتی که حقوق ناشی از اجرای بند 

های مشمول کسور العادهبه عالوه تفاوت تطبیق هر یک از کارمندان نسبت به دریافتی قبلی )حقوق و فوق

العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری در مندرج در آخرین حكم کارگزینی به استثناء فوق بازنشستگی

( ماده واحده قانون 11بند )« ب»( افزایش داشته باشد به استناد جزء %15( آنان کمتر از پانزده درصد)1387سال 

 شود.ه و در حكم کارگزینی کارمند مندرج میدرصد افزایش یافت %15کل کشور ، تا  1388سال  بودجه

های مشمول کسور بازنشستگی و العادهج ـ در صورتی که با اجرای بندهای فوق، میزان افزایش حقوق ثابت، فوق

مندی و اوالد، نسبت به دریافتی قبلی مندی و اوالد مشمولین دریافت کمک هزینه  عائلهکمک هزینه ی عائله

مندی و اوالد مندرج در آخرین حكم های مشمور کسور بازنشستگی و کمک هزینه هائلهالعاده)حقوق و فوق

( ریال افزایش داشته باشد این تفاوت تا سقف مذکور به 000/000/1( کمتر از یک میلیون )1387کارگزینی سال 

مندی  و عائله افزوده خواهد شد این مبلغ در مورد کارمندانی که از کمک هزینه« ب»جمع تفاوت موضوع بند 

 شوند ششصدهزار ریال خواهد بود.اوالد برخوردار نمی

( 11بند )« ب»تا سقف افزایش مندرج در جز  ـ امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 9

ل به تعیین تفصیلی مشاغل و ارائه توجیهات کل کشور مصوب و استفاده از آن موکو 1388سال  قانون بودجه

مربوط دستگاه اجرایی و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورا توسعه 

 مدیریت خواهد بود.

العاده مدیریت توانند در شرایط و موارد خاص نسبت به افزایش امتیازت شغل، شاغل و فوقی اجرایی میهادستگاه

دستگاه، با ارایه پیشنهاد الزم به همراه ذکر دالیل و مستندات توجیهی، در چارچوب امتیازات فصل دهم قانون  آن

برای  1388سال  ( قانون بودجه11بند )« ب»بینی شده موضوع جزء های پیشو افزایش مدیریت خدمات کشوری

 ورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اقدام نمایند.طرح موضوع در ش

( 69وری غیرمستمر موضوع ماده )العاده بهره(و فوق68ماده ) 10و  6، 5های بندهای العادهـ تعیین و برقراری فوق10

مهور با رعایت مفاد مواد قانون فوق موکول به ارایه پیشنهاد الزم به معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس ج

 باشد.و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می

ی اجرایی و ابالغ دستورالعمل نحوه تطبیق هادستگاههر یک از  ـ تا تعیین تفصیلی مشاغل اختصاصی و عمومی11

( 8قالب سقف مقرر در بند ) و اختصاصی هر دستگاه به یكی از طبقات حق شغل در هر یک از مشاغل عمومی

و نحوه تطبیق کارکنان با جداول یاد شده براساس مفاد  فوق، جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

 این دستورالعمل مورد عمل خواهد بود.

الزحمه تمام وقتی و حقالعاده محرومیت از فوق 1387ـ آن  دسته از کارکنان وزارت بهداشت که طی سال 12

اند در سال جاری نیز به نسبت میزان ارایه خدمت و حضور در هر دو مورد و در مجموع حداکثر در برخوردار بوده

مصوب وزارت مذکور و از محل اعتبارات مشابه  و در مجموع حداکثر درحد اعتبارات 1387سقف دریافتی سال 

خدمات در خارج از وقت اداری و ایام تعطیل و نیاز به خدمات آنان در مواقع ضروری در به شرط ارائه  1387سال 

الزحمه به آنان پرداخت خواهد شد. در صورتی صورت حضور در محل کار و انجام وظایف محوله به عنوان حق

ه باشد به همان میزان حضور و ارایه خدمات هر یک از کارکنان مشمول در هر مورد کاهش داشت 1388که در سال 



 1065 ■ های آموزشیها و آئین نامهسایر بخشنامه

 

 

شود. حداکثرتا بیست درصد کل کارکنان وزارت کسر می 1387نسبت از سقف قابل دریافت همان فرد در سال 

( قانون مدیریت خدمات 68( ماده )9التدریس موضوع بند )کاری یا حقتوانند از مزایای این بند یا اضافهبهداشت می

 ( مذکور در بند یاد شده استفاده نمایند.%50ت سقف پنجاه درصد )بدون رعای کشوری

های مستمر فرد العادهحقوق ثابت و فوق %50التدریس سایر کارکنان وزارت مذکور نبایستی از کار و حقاضافه

 تجاوز نماید.

قانون مدیریت  ای تحت عنوان کمیته اجراییـ به منظور تطبیق وضعیت کارمندان با این دستورالعمل کمیته13

 شود: ی مشمول این قانون با ترکیب اعضای زیر تشكیل میهادستگاهدر  خدمات کشوری

 الف ـ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه و یا سایر عناوین مشابه

 ب ـ باالترین مسؤول پرسنلی دستگاه

 ستگاهبندی مشاغل دج ـ باالترین مسؤول طبقه

 د ـ باالترین مسؤول تشكیالت و بودجه دستگاه

 هـ نماینده واحد استانی بنابه تشخیص باالترین مقام دستگاه
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری68( ماده )9دستورالعمل اجرایی بند )

 التألیف(الترجمه و حقالتدریس، حقالتحقیق، حقضافه کار، حقالعاده ا)فوق

بنابه پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  9/2/1388شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ     

کل کشور، دستورالعمل  1388 سال ( ماده واحده قانون بودجه11بند )« ب»انسانی رئیس جمهور و به استناد جزء 

التألیف کارمندان دولت را به شرح زیر الترجمه و حقالتدریس، حقالتحقیق، حقاجرایی پرداخت اضافه کار، حق

 تصویب نمود.

 

 الف: اضافه کار

ام ی ابالغی از سوی باالترین مقام دستگاه و یا مقهاسیاستمبلغ اضافه کار کارمندانی که با توجه به   ـ1ماده 

شوند و انجام اضافه کار آنان به مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می

 شود.ضوابط زیر تعیین و برقرار می براساسرسد، تأیید باالترین مقام واحد متبوعشان می

 

 =  مبلغ هر ساعت اضافه کار 
 

شود، مشروط بر آنكه مجموع مبلغ ( ساعت در ماه تعیین می175حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان ) ـ2ماده 

های العاده(درصد حقوق ثابت و فوق50التدریس پرداختی به کارمند در یک ماه، از حداکثر )اضافه کار و حق

 مستمر وی تجاوز ننماید.

ضرورت انجام کار ( کارمندان هر دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آنها %20حداکثر تا بیست درصد ) ـ۳ماده 

دستورالعمل صادره از سوی باالترین مقام دستگاه از محدودیت سقف پنجاه  براساسنماید، بیشتر را ایجاب می

 باشند.این دستورالعمل مستنثی می (2( موضوع ماده )%50درصد )

و از حق مأموریت برخوردار  کارمندانی که در اجرای این ماده به خارج از محل خدمت خود اعزام شدهتبصره ـ 

کار موضوع این ماده برای ایام مأموریت برخوردار نخواهند شد ولیكن چنانچه مجبور به انجام شوند از اضافهمی

( این 3و ) (2نامه شوند، پرداخت اضافه کار به آنان با رعایت ماده )کار اضافی براساس مفاد ماده یک این آیین

 مانع خواهد بود.دستورالعمل بال

ضریب ریالی سال×مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت   
(1388ریال برای سال  600)  

 

176 

  2/14593/200شماره:  
21/02/1388اتریخ:   

دارد پیوست:  

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور هاونت توسع مع  
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 التألیفالترجمه و حقالتدریس، حقالتحقیق، حقب : حق

ی اجرایی که بنابه درخواست دستگاه، در خارج از وقت اداری تحقیق، تدریس، هادستگاهبه کارمندان  ـ ۴ماده 

 باشد.ضوابط زیر قابل پرداخت می براساسنمایند، حداکثر مبالغی ترجمه و تألیف می

 

  
 

 التدریسـ حق

 یهاآموزشبرای 

 خارج ازنظام

 رسمیآموزش

 کشور

 الترجمهـ حق

 

 

 
  التألیفـ حق

 

 

 

 

علمی کارمندان برای انجام تحقیق، تدریس، ترجمه، تألیف و ضرورت انجام موضوع، به تأیید  صالحیت ـ 5ماده 

 رسید. مسئول آموزش و توسعه منابع انسانی دستگاه خواهد

پیشنهاد وزارت مذکور و التدریس مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش بنابهنحوه محاسبه حق ـ1تبصره 

 تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد بد.

درصورتی که انجام تحقیق، تدریس، ترجمه و تألیف، جز وظایف جاری کارمند باشد و در وقت اداری ـ 2تبصره 

 د مبالغ مذکور قابل پرداخت نیست.صورت پذیر

برای  ( قانون مدیریت خدمات کشوری95ای را در اجرای ماده )ی اجرایی بازنشستههادستگاهچنانچه  ـ 6ماده 

نامه و معادل حقوق ثابت کارمندان ضوابط  این آیین براساسالتدریس وی انجام تدریس بكار گیرند، میزان حق

شاغل که با شرایط آخرین حكم کارگزینی قبل از بازنشستگی وی، مشابه است و با رعایت سقف مقرر در ماده 

التدریس بازنشستگان مذکور، تعیین و پرداخت خواهد شد. این ضابطه صرفاً در رابطه با نحوه محاسبه حق

ه از سوی معاونت توسعه مدیریت ای کضابطه  براساسموضوعیت دارد و در خصوص سایر موارد موضوع این ماده 

 شود.و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابالغ خواهد شد، اقدام می

 ضریب ریالی سال×مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت        
 (1388ریال برای سال  600)                              

 التحقیقمبلغ هر ساعت حق=                                                                     × 2        التحقیقـ حق
                                                  176 

 ضریب ریالی سال×مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت      
 (1388 ریال برای سال 600)                           

 التدریسمبلغ هر ساعت حق=     × 2
                                           176 

 ضریب ریالی سالیانه              
 الترجمه هر کلمه متون خارجی به فارسی= مبلغ حق                                 

                           5 

 الیانهضریب ریالی س              
 الترجمه هر کلمه متون فارسی به خارجی= مبلغ حق                                  

                           3 
 ضریب ریالی سالیانه                   

 التألیف هر کلمه متون فارسی= مبلغ حق                                  
                             4 

 ضریب ریالی سالیانه                   
 التألیف هر کلمه متون خارجی= مبلغ حق                                  

                             3 
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نامه اجرایی آن، چنانچه دستگاه اجرایی کل کشور، آیین 1344سال  ( قانون بودجه29به استناد تبصره ) ـ 7ماده 

برای انجام تدریس  مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریی هادستگاهمتقاضی استفاده از خدمت کارمندان سایر 

این قبیل کارمندان براساس چارچوب پیش بینی شده در این  و حق التحقیق و یا تحقیق باشد، مبلغ حق التدریس

 ن حكم کارگزینی آنان قابل پرداخت خواهد بود.دستورالعمل و بر مبنای حقوق ثابت مندرج در آخری

التألیف کارمندانی که در اجرای تبصره الترجمه و حقالتدریس، حقالتحقیق، حقمبلغ اضافه کار، حق ـ 8ماده 

ضوابط  راساسباند، نسبت به تقلیل ساعات کار خود اقدام نموده ( قانون مدیریت خدمات کشوری87( ماده )1)

 باشد.این دستورالعمل و به صورت کامل محاسبه و قابل پرداخت می

، پرداخت مبالغ موضوع این دستورالعمل به کارمندان ( قانون مدیریت خدمات کشوری77به استناد ماده )ـ  9ماده 

وب به عهده وزیر، و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران مص بینی شده و در حد اعتباراتتا سقف پیش

 باشد.می

هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  ـ10ماده 

 است.

 

 های رفاهی کارمندان دولتدستورالعمل پرداخت کمک

 

( 11بند )« ب»به استناد اجازه حاصل از جزء  9/2/1388سانی در جلسه مورخ شورای توسعه مدیریت و سرمایه ان     

های رفاهی کارمندان مقرر در قوانین و مقررات از کل کشور، خدمات کمک 1388سال  ماده واحده قانون بودجه

ـ و ماده  1384ـ مصوب  لی دولت( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ما40جمله موضوع ماده )

مندرج در موافقت نامه هر  ، دستورالعمل نحوه پرداخت رعایت اعتبارات( قانون مدیریت خدمات کشوری78)

ر به کارکنان رسمی و پیمانی مشمول دستگاه برای هر ماه به صورت مستقیم و غیرمستقیم و با رعایت شرایط زی

 باشد:قابل پرداخت می قانون مدیریت خدمات کشوری

ساعت در روز  5/8الف: کمک هزینه روزانه مستقیم یا غیرمستقیم غذا برای کارمندان که ساعت کار آنها حداقل 

( ریال برای یک وعده غذایی در 18000ی معادل هجده هزار )است، با تشخیص باالترین مقام مجاز دستگاه اجرای

 شود.روز تعیین می

ب: کمک هزینه مستقیم یا غیرمستقیم مهدکودک برای کارمندان اناث که دارای فرزندان زیر پنج سال هستند 

 شود.( ریال به ازای هر کودک )حداکثر تا سه فرزند( تعیین می300000ماهانه سیصدهزار )

( ساعت در 44ینه مستقیم یا غیرمستقیم ایاب و ذهاب )سرویس رفت و آمد( کارمندان دولت که )ج: کمک هز

کنند مشروط به آن که از سرویس سازمانی استفاده ننمایند، در تهران به میزان چهارصدوپنجاه هزار هفته کار می

( ریال تعیین 300000ن سیصدهزار )( ریال و برای شهرهای دارای پانصدهزار نفر جمعیت و باالتر به میزا450000)

شود. در مورد سایر شهرها پرداخت این کمک هزینه منوط به پیشنهاد دستگاه و تأیید معاونت توسعه مدیریت می

 و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورا خواهد بود.
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غال دارند، یا ساعات موظف  وقت به خدمت اشتکارمندانی که براساس مجوزهای قانونی به صورت نیمه وقت یا پاره

توانند به تناسب ساعات کار هفتگی باشد، با تشخیص دستگاه اجرایی می( ساعت در هفته می44کار آنان کمتر از )

 از این کمک هزینه برخوردار گردند.

تا ابالغ  1388های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم )به استثناء موارد فوق( برای هر ماه از سال د ـ پرداخت سایر کمک

1مصوب و معادل با ) دستورالعمل مربوط که به تصویب شورای توسعه خواهد رسید در حد اعتبارات
2

( میانگین 

 باشد.قابل پرداخت می 1387های رفاهی سال کمک
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 جمهوری اسالمی ایران

 بسمه تعالی

 اد کارمند پیمانیقرارد
 4(ت87ـ12)33فرم ع ـ 

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 
 ـ نام پدر:4ـ نام خانوادگی:                              3ـ نام:            2 ـ دستگاه اجرایی:1

 ـ شماره مستخدم:6 ـ شماره ملی کارمند:5

 محل صدور:            بخش:                شهرستان:                 استان:           ـ شماره شناسنامه:                  7

 ـ باالترین مدرک و رشته تحصیلی: مدرک رشته10 ـ تاریخ تولد: روز  ماه    سال9 ـ محل تولد:8

 ه:ـ عنوان پست سازمانی:                                                         شمار11

 رتبه                ـ رسته:                                        رشته شغلی:                                         طبقه شغلی:                 12

 ـ واحد سازمانی:14 ـ سوابق خدمت قابل قبول:     روز    ماه      سال13

 :                    بخش:                       شهرستان:                 استان:ـ محل خدمت؛               دهستان15

 مدت قرارداد پیمانی از تاریخ:                     تا تاریخ: پیمانی                   ـ نوع استخدام:16

 آزاده رزمنده           جانباز            ـ وضعیت ایثارگری:   17

 ـ نوع حكم:19 تعداد فرزندان: متأهل مجرد   مندی:   وضعیت تأهل و عائله ـ18

 مبلغ )ریال( امتیاز ها:العادهـ حقوق ثابت فوق21 ـ شرح حكم:20

 

 

 الف( حقوق ثابت

   حق شغل

   العاده مدیریتفوق

   حق شاغل

   تفاوت تطبیق

   جمع

   ل*دستورالعم 6ب( مبالغ موضوع بند 

   العاده بدی آب و هوا*ج( فوق

 

 د( ایثارگری**

   فوق العاده ایثارگری

   دولتیهاینشانالعادهفوق

   العاده سختی شرایط کار و کار در محیط غیرمتعارفهـ( فوق

   مندیو( کمک هزینه عائله

   ز( کمک هزینه اوالد

   العاده شغل مشاغل تخصصیح( فوق

   کشورکل 1388سال (قانون بودجه11بند)«ب»فزایش جزط( ا

   ی(

   ک(

   ل(

   جمع:

 های مندرج در این حكم جمعاً به مبلغ: العادهـ حقوق و فوق22

 رداخت است.پس از وضع کسور قانونی از:               فصل:                   ماده:                        قابل پ

 ـ تاریخ صدور و شماره حكم:    تاریخ:       شماره:24ـ تاریخ اجرای قرارداد:           تاریخ خاتمه قرارداد:          23

 ـ نام و نام خانوادگی کارمند:26ـ نام و نام خانوادگی مقام مسؤول دستگاه:     امضاء    عنوان پست سازمانی:    25

 امضاء

 نسخه

شود. العاده جذب مناطق محروم و دورافتاده در این ردیف درج میمبالغ محرومیت از تسهیالت زندگی، مناطق مرزی و فوق یافتهتوسعهالعاده مناطق کمتر نامه فوقالغ آیینتا اب* 

هرست مصوب و ضوابط ابالغی از سوی شورای توسعه مدیریت و ف براساس« ج»و « ب»و بدی آب و هوا از سوی دولت، مبالغ بند  یافتهتوسعهپس از تصویب و  ابالغ مناطق کمتر 

 باشد.سرمایه انسانی قابل پرداخت می

  مربوط در مرحله تطبیق عیناٌ لحاظ گردیده است و کاهش نیافته است. هایگروه** ارقام مربوط به ایثارگری با توجه به اعمال آن در 
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 جمهوری اسالمی ایران

 بسمه تعالی

 کارمندان رسمیحكم کارگزینی 
 4(ت87ـ12)32فرم ع ـ 

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 ـ نام پدر:4ـ نام خانوادگی:                              3ـ نام:            2 ـ دستگاه اجرایی:1

 ـ شماره مستخدم:6 ـ شماره ملی کارمند:5

 محل صدور:            بخش:                شهرستان:                 استان:       ـ شماره شناسنامه:                      7

 ـ باالترین مدرک و رشته تحصیلی: مدرک رشته10 ـ تاریخ تولد: روز  ماه    سال9 ـ محل تولد:8

 ـ عنوان پست سازمانی:                                                         شماره:11

 رتبه                ـ رسته:                                        رشته شغلی:                                         طبقه شغلی:                 12

 ـ واحد سازمانی:14 ـ سوابق خدمت قابل قبول:     روز    ماه      سال13

 بخش:                       شهرستان:                 استان:                 ـ محل خدمت؛               دهستان:   15

 مدت قرارداد پیمانی از تاریخ:                     تا تاریخ: پیمانی                   ـ نوع استخدام:16

 شاهد آزاده        رزمنده           جانباز            ـ وضعیت ایثارگری:   17

 ـ نوع حكم:19 تعداد فرزندان: متأهل مجرد   مندی:   ـ وضعیت تأهل و عائله18

 مبلغ )ریال( امتیاز ها:العادهـ حقوق ثابت فوق21 ـ شرح حكم:20

 

 

 الف( حقوق ثابت

   حق شغل

   العاده مدیریتفوق

   حق شاغل

   تفاوت تطبیق

   جمع

   دستورالعمل* 6ب( مبالغ موضوع بند 

   العاده بدی آب و هوا*ج( فوق

 

 د( ایثارگری**

   فوق العاده ایثارگری

   دولتیهاینشانالعادهفوق

   العاده سختی شرایط کار و کار در محیط غیرمتعارفهـ( فوق

   مندیو( کمک هزینه عائله

   ز( کمک هزینه اوالد

   العاده شغل مشاغل تخصصیح( فوق

   کشورکل 1388سال (قانون بودجه11بند)«ب»ط( افزایش جز

   ی(

   ک(

   ل(

   جمع:

 های مندرج در این حكم جمعاً به مبلغ: العادهـ حقوق و فوق22

 قابل پرداخت است.   پس از وضع کسور قانونی از:               فصل:                   ماده:                     

 ـ تاریخ صدور و شماره حكم:                  تاریخ:            شماره:24ـ تاریخ اجرای حكم                               23

 نسخه ـ نام و نام خانوادگی مقام مسؤول:     امضاء    عنوان پست سازمانی: 25

العاده جذب مناطق محروم و دورافتاده در این مبالغ محرومیت از تسهیالت زندگی، مناطق مرزی و فوق یافتهتوسعهتر العاده مناطق کمنامه فوقتا ابالغ آیین* 

 شود. ردیف درج می

فهرست مصوب و ضوابط ابالغی از سوی  براساس« ج»و « ب»و بدی آب و هوا از سوی دولت، مبالغ بند  یافتهتوسعهپس از تصویب و  ابالغ مناطق کمتر 

 باشد.شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قابل پرداخت می

 مربوط در مرحله تطبیق عیناً لحاظ گردیده است و کاهش نیافته است. هایگروه** ارقام مربوط به ایثارگری با توجه به اعمال آن در 
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 
 

 بسمه تعالی

و مؤسساتی  هاسازمان، هاشرکتدولتی و  یهاشرکت، مؤسسات، هاسازمان، هابخشنامه به کلیه وزارتخانه

و نهادهای  عمومیکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و مؤسسات و نهادهای 

 کنندانقالب اسالمی که از بودجه عمومی دولت استفاده می
 

ی هاسیاستو در راستای  قانون برنامه چهارم توسعه 54ماده   ( آیین نامه اجرایی5ماده )« ب»در  اجرای بند      

ها و وظایف دولت و به منظور فراهم آوردن سپاری فعالیتدولت در زمینه جلب مشارکت بخش غیردولتی و برون

مراکز و مؤسسات آموزشی به  ، ضوابط اصالحی اعتبارسنجیکارکنان دولت آموزشبستر الزم برای اجرای نظام 

 گردد.شرح ذیل ابالغ می

 ماده یک:

مدیریت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی )دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی( و سازمان      

ارایه شده است مورد  تقاضای مراکز آموزشی متقاضی را به نحوی که در فرایند اعتبارسنجی هااستانریزی برنامه

 نمایند.رتبه و حیطه آموزشی آنها را تعیین می بررسی قرار داده و صالحیت

 ماده دو: 

شده به طور مقتضی توسط دفتر آموزش و بهسازی نیروی  تأیید صالحیت فهرست مراکز و مؤسسات آموزشی     

به صورت استانی به فواصل زمانی سه ماهه تنظیم و  هااستانریزی انسانی به طور کلی و سازمان مدیریت و برنامه

 گردد.ی اجرایی ارایه میهادستگاهبرداری برای بهره

 ماده سه: 

آموزشی مراکز بر فعالیت هااستانریزی آموزش و بهسازی نیروی انسانی و سازمان مدیریت و برنامهدفتر      

 براساسو دیگر شرایط آنها را  هاآموزششده نظارت خواهند داشت و کیفیت  آموزشی تأیید صالحیت

دهند، و در صورت حصول اطمینان از عدم شد( مورد بررسی قرار می )متعاقباً ابالغ خواهد دستورالعمل ارزشیابی

و یا دیگر موارد اقدام خواهند  صالحیت رعایت ضوابط و مقررات و یا کاهش کیفیت، نسبت به لغو گواهینامه

 نمود.

 : چهارماده 

ها برعهده دفتر آموزش و بهسازی مربوط به هر یک از حیطه های آموزشیهای آموزشی و دورهتعریف حیطه     

 نیروی انسانی است.

 ماده پنج: 

ی اجرایی که ساختار تشكیالتی آنها به هادستگاهمراکز و مؤسسات و واحدهای آموزشی وابسته و یا تابعه      

عنوان متولی آموزش کارکنان آن دستگاه شناخته  ریزی کشور رسیده باشد و بهتصویب سازمان مدیریت و برنامه

  12201/1803شماره:  
02/02/6138اتریخ:   

 پیوست:

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهوره معاونت توسع   
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 را مطابق نظام آموزش های آموزشیتوانند برای کارکنان و مدیران دستگاه مبتوع خود دورهشوند، صرفاً می

 ا نمایند.و قوانین و مقررات مربوط اجر کارکنان دولت

 ماده شش: 

مراکز و مؤسسات آموزش دولتی و غیردولتی که در بخشنامه و مقررات آموزشی کارکنان دولت برای اجرای      

 باشند.نمی براساس این بخشنامه صالحیت اند، نیازی به اخذ گواهینامهشده خاصی تأیید صالحیت یهاآموزش

 ماده هفت: 

ی اجرایی که مأموریت اصلی آنها آموزش کارکنان هادستگاهمراکز و مؤسسات آموزشی دولتی وابسته و یا تابعه 

توانند مطابق گردد، میآنها در بخش غیردولتی ارایه نمی یهاآموزشدستگاه متبوعشان است، درصورتی که 

ی اجرایی، هادستگاهنموده و در صورت تأیید برای کارکنان دیگر  اضای تعیین صالحیتتق فرآیند اعتبارسنجی

 مذکور را اجرا نمایند. یهاآموزش

 ماده هشت:

شده مطابق مقررات اخذ  شده صرفاً مجاز هستند در چارچوب گواهینامه مراکز ومؤسسات تأیید صالحیت     

 آنها را اجرا نمایند. یهاآموزشی اجرایی قرارداد آموزشی منعقد نموده و هادستگاهآموزش کارکنان دولت با 

 ماده نه: 

کارکنان و مدیران خود، از مراکز و مؤسسات آموزشی  یهاآموزشتوانند برای اجرای ی اجرایی میهادستگاه     

ی هادستگاهمقررات آموزش کارکنان دولت استفاده نمایند.  براساساخذ شده  شده برابر گواهینامه تأیید صالحیت

ریزی بر عملكرد و کیفیت آموزشی مراکز طرف قرارداد نظارت اجرایی بایستی عالوه بر سازمان مدیریت و برنامه

کیفیت، مراتب را به دفتر آموزش  بهسازی نیروی انسانی  نموده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا کاهش

 برای اقدام مقتضی گزارش نمایند.

 

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی -محمد حسین باسوار
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 ریاست جمهوری 
 رزیی کشورسازمان مدرییت و ربانمه

 معاون توسعه مدرییت و سرماهی انسانی 
 

 

 ضوابط اعتبارسنجی

 مرکزهای آموزشی متقاضی آموزش

 کارکنان دولت 

 

 

 

 
 دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی

 1386فروردین 
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 «فهرست مطالب»

 

  ....................................................................................................................................................... مقدمه

  .................................................................................................................................. تعاریف اصطالحات

  ............................................................................................................................. مراحل اعتبارسنجی       

  ....................................................................................................................... درخواست اعتبارسنجی       

  .................................................................................................................................... فرآیند بررسی       

  ........................................................................................................................ اطالع رسانی و نظارت       

  ......................................... شده مراکز آموزشی تأیید صالحیت نحوه تمدید، انصراف و یا لغو صالحیت       

  ........................................................................................................................................... کاربرگ یک

  .............................................................................................................................................. کاربرگ دو

  .............................................................................................................................................. کاربرگ سه

  ................................................................................................................................... کاربرگ چهارشنبه 

  ............................................................................................................................................. کاربرگ پنج

  ........................................................................................................................................... کاربرگ شش

  .......................................................................................................................................... کاربرگ هفت

  ......................................................................................................................................... کاربرگ هشت

  ............................................................................................................................................... کاربرگ نه

  .............................................................................................................................................. کاربرگ ده

  .......................................................................................................................................... کاربرگ یازده

  ................................................................................................................... راهنمای متقاضیان اعتبارسنجی
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 مقدمه

کارکنان  از جمله نظام آموزش آموزش در هر نظام آموزشی یكی از مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت و اثربخشی     

نمایند.  اجرای صحیح و با کیفیت آموزشی را اجرا می هایبرنامههای آموزشی هستند که ، مرکزها و مؤسسهدولت

با تجربه، محیط آموزشی  آموزشی نوین، مدرسان یهاروشبا استفاده از امكانات آموزشی کافی،  هاآموزش

اکنون پس از شش باشد. همدگیری به فراگیران و محیط کار میمناسب، فراهم کننده زمینه مناسب برای انتقال یا

 یهاآموزشکارکنان دولت و فراهم شدن بستر مناسب برای طراحی و اجرای  سال از ابالغ نظام جدید آموزش

ریزی های موجود در بخش غیردولتی برای برنامهی اجرایی، ضرورت استفاده از ظرفیتهادستگاهدر  کوتاه مدت

هایی که ظرفیت آن در بخش های آموزشی مختلف به ویژه در حیطهمورد نیاز در حیطه یهاآموزشو اجرای 

-ریزی کشور به عنوان متولی و سیاسترو سازمان مدیریت و برنامهباشد، کامالً مشهود است. از ایندولتی کمتر می

زش کارکنان دولت که مسئولیت اصلی ارتقاء کیفیت آموزش و زمینه ساز برای ورود بخش گذار در بخش آمو

های آموزشی مرکزها و مؤسسه غیردولتی به آموزش کارکنان دولت را دارد، به بازنگری ضوابط اعتبارسنجی

استانداردها، پرداخته تا با اصالح  ها و( برای ارتقاء سطح شاخص5/4/1384مورخ  58823/1803)بخشنامه شماره 

های آموزشی با نقاط ضعف ضوابط قبلی، نقاط قوت آن را افزایش داده تا زمینه الزم برای ورود مرکزها و مؤسسه

 کیفیت و توانمند به این عرصه فراهم گردد.

ها، استانداردها، امتیازها، فرآیند شاخصمرکزهای آموزشی متقاضی آموزشی دربرگیرنده  ضوابط اعتبارسنجی     

اندرکاران امر در سازمان باشد که مبنای عمل دستمتقاضیان می مورد نیاز برای تأیید صالحیت هایکاربرگو 

 قرار دارد. هااستانریزی کشور و مدیریت و برنامه

 

 تعاریف اصطالحات

گردد ه، شرکت و انجمن علمی ـ آموزش غیردولتی و دولتی اطالق میبه مرکز، مؤسس مرکز آموزش متقاضی:

ی آموزش مشخص، در سطح یک استان و یا کارکنان دولت در حیطه یهاآموزشکه متقاضی اجرای بخشی از 

 باشد.به صورت ملی می

کارکنان  یهاآموزشاجرای  فرآیند بررسی کیفیت و توان تخصصی مرکز آموزش متقاضی برای :اعتبارسنجی

 باشد.ی آموزشی مشخص میدولت در حیطه

تواند بر کیفیت گردد که افزایش و یا کاهش آن میی اطالق میهایویژگیبه شرایط و  :شاخص اعتبارسنجی

 آموزشی مرکز آموزش متقاضی تأثیر بگذارد.

ی کارکنان دولت در حیطه یهاآموزشرکز آموزشی متقاضی را برای اجرای وضعیتی است که توان م :صالحیت

 دهد.ها نشان میآموزشی خاص با توجه به شاخص

ضوابط این مجموعه، به منظور اعالم صالحیت مرکز آموزش  براساسمدرکی است که  :صالحیت گواهینامه

 شود.حیطه آموزشی خاصی در سطح استانی و یا ملی صادر می متقاضی برای اجرای آموزش در

گردد که از لحاظ موضوعی سنخ اطالق میتخصصی و کاربردی هم یهاآموزشبه مجموعه حیطه آموزشی: 

 گیرد.در یک حوزه قرار می
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 مراحل اعتبارسنجی

 ـ درخواست اعتبارسنجی1

 های آموزشی متقاضی اجرای آموزش در سطح استانخواست مرکزـ نحوه در1ـ1

مرکزهای آموزشی متقاضی استانی واجد شرایط که دارای حداقل شرایط مندرج در بند )ب( این دستورالعمل      

های آموزشی مورد نظر با تعیین رتبه و حیطه (1)کاربرگ شماره توانند درخواست خود را باشد، میمی

ی آموزشی، به ترتیب اعالم شده در کاربرگ بررسی با ارایه مدرک به تفكیک هر حیطه (2ه )کاربرگ شمار

)کاربرگ به همراه کاربرگ تكمیل شده اطالعات مرکز آموزش متقاضی  (۳)کاربرگ شماره مدارک استانی 

 ال نمایند.ریزی استان مربوطه ارسبندی و به سازمان مدیریت و برنامهطبقه رنگآبی در زونكن (۴شماره 

 الف: نحوه انتخاب حیطۀ آموزشی

و رتبه انتخابی  های اعتبارسنجیمرکزهای آموزشی متقاضی براساس تجربه آموزشی، برخورداری از شاخص     

توانند حداکثر یک حیطه آموزشی برای رتبه سه، دو حیطه آموزشی برای رتبه دو و سه حیطۀ آموزشی برای می

 تعیین شده انتخاب نمایند. هایگروهیک از بین رتبه 

 ب: شرایط مرکزهای آموزشی متقاضی

 مرکزهای آموزشی متقاضی بایستی از حداقل شرایط ذیل برخوردار باشند:

 ـ قید کلمه اجرای آموزش، توسعه یا معادل آن در اساسنامه یا اسناد قانونی متقاضی 1

وزشی در حیطه مورد تقاضا از مراجع قانونی مربوطه )درصورت عدم ـ داشتن مجوز قانونی جهت اجرای دوره آم2

 ریزی اقدام خواهد شد(.وجود مرجع صدور مجوز اجرای دوره آموزشی، به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه

 جدول زیر: براساسـ داشتن سابقه آموزشی متناسب با رتبه مورد تقاضا 3

 ه اجرا شدهحداقل تعداد دور سابقه کار )به سال( رتبه

1 5 36 

2 3 12 

 ـــــ 2 3

متر فضای  30متر فضای آموزشی )حداقل دو کالس مجهز به امكانات آموزشی مناسب( و  60ـ دارای حداقل 4

 اداری.

 های آموزشی.ـ مستند بودن مقررات و رویه 5

 و یا آموزشی. دیریتیسال سابقه م 5ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس برای مدیر مرکز و داشتن حداقل 6

 . )این امر از طریق مصاحبه انجام خواهد شد(کارکنان دولت ـ آشنایی مدیر مرکز با نظام آموزش 7

دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه  و قانون منع مداخله کارکنان قانون اساسی 141ـ رعایت مفاد اصل 8
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 ـ نحوه درخواست مرکزهای آموزشی متقاضی اجرای آموزش در سطح ملی1ـ2

ها، درصورت داشتن در کلیه شعب یا نمایندگان 1/1مرکزهای آموزشی متقاضی در سطح ملی عالوه بر شرایط بند 

به دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی  (5شماره )کاربرگ توانند درخواست خود را شرایط حداقلی زیر، می

 سازمان ارسال نمایند:

 ـ دارا بودن مجوز ایجاد شعبه یا نمایندگی در اسناد قانونی )اساسنامه(1

 ی کشور.هااستانـ داشتن نمایندگی یا شعبه قانونی حداقل در دوسوم )   ( 2

 هاها و شعبهزیرمجموعه در تمامی نمایندگیـ داشتن استاندارد آموزشی یكسان در واحدهای آموزشی 3

سال برای رتبه دو و  5در حیطه مربوطه برای رتبه سه،  های آموزشیسال سابقه اجرای دوره 3ـ دارا بودن حداقل 4

 1د حداقل دارای ها بایها یا شعبهسال برای رتبه یک برای سازمان یا شعبه مرکزی. بدیهی است سایر نمایندگی 10

 سال سابقه آموزشی در حیطه مورد تقاضا باشند.

 ـ فرآیند بررسی2

 ـ بررسی تقاضاهای استانی2ـ1

ریزی استان پس از دریافت درخواست، نسبت به بررسی مدارک و مستندات ارسالی الف ـ سازمان مدیریت و برنامه

اید.  درصورت وجود نقص و یا فقدان هر یک از نمهای مورد تقاضا اقدام میو حیطه 3براساس کاربرگ شماره 

 رساند.مراتب را به اطالع مرکز آموزش متقاضی می 1/1شرایط ذکر شده در بند 

ریزی استان از مرکز آموزش متقاضی بازدید ب ـ پس از بررسی پرونده ، گروه ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه

 نماید.را تكمیل می 6ماره کاربرگ ش براساسنموده و کاربرگ گزارش بازدید 

ها و ریزی استان طبق کاربرگ شاخصگزارش بازدید و مستندات پرونده، سازمان مدیریت و برنامه براساسج ـ 

( را تكمیل و امتیاز مرکز آموزش متقاضی را 8(، فرم امتیازمتقاضی )کاربرگ شماره 7امتیازات )کاربرگ شماره 

مشخص شده پیشنهاد و در صورت کسب  هایگروهد قبول با توجه به های آموزشی موربرای هر یک از حیطه

حداقل رتبه، پرونده مرکز آموزش متقاضی به همراه کاربرگ مذکور به دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی 

 نماید.ارسال می

پرونده، امتیاز و رتبه نهایی مرکز را ( پس از بررسی د ـ دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی )کمیته اعتبارسنجی

اعتبارسنجی برای رتبه یک به مدت چهارسال،  آن گواهینامه براساسهای آموزشی تعیین و برای هر یک از حیطه

ریزی استان برای رتبه دو به مدت سه سال و برای رتبه سه به مدت دو سال صادر و به سازمان مدیریت و برنامه

نماید. درصورت نقص در مدارک ارسالی، پرونده جهت بازنگری تسلیم به مرکز آموزش متقاضی ارسال میجهت 

 شود.ریزی استان عودت داده میو تكمیل به سازمان مدیریت و برنامه

 ـ بررسی تقاضای ملی2ـ2

ج نمایندگی و یا الف ـ دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی پس از دریافت تقاضای مرکز آموزشی متقاضی، پن

به مرکز  های اعتبارسنجیهای استانی مرکز را به عنوان نمونه انتخاب و جهت تكمیل پرونده و بررسی شاخصشعبه

 نماید.آموزشی متقاضی و استان مربوطه اعالم می

بررسی و پس از انجام مراحل  ، پرونده متقاضی را مورد1/2بند  براساسریزی استان ب ـ سازمان مدیریت و برنامه

 نماید.ارزیابی، نتنیجه ارزیابی به همراه پرونده به دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی ارسال می

2 
3 
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نتایج ارزیابی انجام شده پنج استان به بررسی نهایی شرایط مرکز  براساسج ـ دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی 

رات تعریف شده پرداخته و نسبت به تعیین امتیاز و رتبه نهایی و صدور ها و مقرشاخص براساسآموزش متقاضی 

برای رتبه یک به مدت چهارسال، برای رتبه دو به مدت سه سال و برای رتبه سه به مدت  اعتبارسنجی گواهینامه

 نماید.دوسال اقدام می

 ـ اطالع رسانی و نظارت۳

فهرست مرکزهای تأیید و یا  هااستانریزی آموزش و بهسازی نیروی انسانی و سازمان مدیریت و برنامه الف ـ دفتر

 رسانند.ی اجرایی میهادستگاهروز یكبار به نحو مقتضی به اطالع  15شده استانی و ملی را حداکثر هر  لغو صالحیت

دستورالعل  براساسریزی استان موظف است ان مدیریت و برنامهب ـ دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی و سازم

شده نظارت  نظارت و  ارزیابی کیفیت مرکزهای آموزشی متقاضی، بر عملكرد آموزشی مرکزهای تأیید صالحیت

 نماید.می

 شده یتمرکز آموزشی تأیید صالح ـ نحوه تمدید، انصراف و یا لغو صالحیت۴

 الف: تمدید

، در صورت  تمایل به تمدید اعتبار مرکزهای آموزشی متقاضی چهارماه قبل از انقضاء تاریخ اعتبار گواهینامه     

کاربرگ  براساستبار را توانند درخواست تمدید اع، میو در صورت کسب امتیازات الزم از دستورالعمل ارزشیابی

ریزی استان برای مرکزهای آموزشی متقاضی استانی و برای مرکزهای آموزشی به سازمان مدیریت و برنامه 9شماره 

 را به دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی ارائه نمایند. 10متقاضی ملی کاربرگ شماره 

 ب: انصراف

، تمایل به انصراف شده قبل از انقضاء تاریخ اعتبار گواهینامه درصورتی که مرکزهای آموزشی تأیید صالحیت    

از ارائه خدمات آموزشی به کارکنان دولت را دارند، الزم است درخواست خود را به صورت کتبی به سازمان 

 حسب مورد استانی یا ملی ارائه نمایند. ریزی استان و یا دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانیمدیریت و برنامه

 

 ج : لغو صالحیت

 مرکزهای آموزشی تأیید صالحیت دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی در موارد ذیل اقدام به لغو صالحیت     

 نماید: شده می

 بند ب ماده چهارشنبه  براساسشده  ـ انصراف مرکزهای آموزشی تأیید صالحیت1

 ـ عدم کسب امتیازات الزم در فرایند ارزشیابی2

 ـ مشاهده هرگونه تخلف از ضوابط و مقررات آموزشی و اعتبارسنجی3
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 (1کاربرگ )

 استانی درخواست اعتبارسنجی

 شماره:...................

 تاریخ:.....................

 

 بسمه تعالی

 

 ریزی استانبه: سازمان مدیریت و برنامه

 از:

 

 با سالم؛

ریزی کشور، این ............. در راستای بخشنامه شماره ....................... مورخ .............. سازمان مدیریت و برنامه    

........... و تاریخ ثبت .............. برای ارجای آموزش کارکنان دولت در سطح استان .............. و در به شماره ....

گروه آموزشی: ....................... حیطه: ......................... با توجه به سابق، امكانات و تجهیزات آموزشی، تقاضای 

 در رتبه .................... را دارد. بارسنجیاعت اخذ گواهینامه

           مرکزها و  راهنمای متقاضیان اعتبارسنجی« د»بند  براساسمدارک پیوست که  براساسخواهشمند است     

 های آموزشی تنظیم گردیده است، اقدام الزم معمول فرمایید.مؤسسه

 

 مدیرعامل

  



 1081 ■ های آموزشیها و آئین نامهسایر بخشنامه

 

 

 (2کاربرگ )

 های آموزشیحیطه

 الف: گروه فنی و مهندسی

ـ برق نیرو آب 4ـ عمران، راه و ساختمان و معماری 3ـ خدمات هواپیمایی 2ـ هواشناسی 1های آموزشی: حیطه     

ـ صنایع 8 کشیـ نقشه برداری و نقشه7ـ زمین شناسی و معادن 6ـ ارتباطات و مخابرات  5ـ مكانیک 4و تأسیسات 

 ـ امور شهری و شهرسازی12 اطالعات آوریـ فن11بناها و آثار تاریخی  ـ مرمت10ای ـ فنون هسته9

 ب: گروه کشاورزی و محیط زیست

 ـ محیط زیست3ـ دامپروری 2ـ کشاورزی1های آموزشی: حیطه

 پ: گروه امور اجتماعی

ـ گردشگری و جهانگردی 4ـ امور دینی و اوقاف 3ـ حقوق و ثبتی 2ـ رفاه و خدمات اجتماعی 1های آموزشی: حیطه

 ـ آمار 10الملل و بین عمومیروابطـ  9ـ کار و اشتغال  8ـ تعاون  7ـ کشوری و سیاسی 6ـ اقتصادی و بازرگانی 5

 ت: گروه بهداشتی و درمانی

                ـ توانبخشی و بهزیستی 4ـ پرستاری و مامایی 3ـ دامپزشكی 2انپزشكی ـ پزشكی و دند1های آموزشی: حیطه

 ـ علوم رفتاری و روانشناسی 7ـ آزمایشگاهی و رادیولوژی 6ـ دارویی  5

 ث: آموزشی و فرهنگی

 ـ فرهنگی و هنری3ـ آموزش و پرورش 2ـ تربیت بدنی و ورزش1های فرعی: حیطه

 ج: اداری و مالی

 ـ مدیریت تخصصی4ـ مالیاتی 3ـ گمرک 2ـ اداری و مالی 1فرعی: های حیطه

 چ: گروه زبان خارجی

-های مذکور قابل تعریف نیست سازمان مدیریت و برنامه* چنانچه فعالیت مورد درخواست در هیچ یک از حیطه

 یند.تواند مراتب را به دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی جهت بررسی اعالم نماریزی استان می
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 (۳کاربرگ )     

 فهرست مدارک و مستندات

 
 استان: ................................                                              ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

 مرکز آموزش متقاضی: ..............                                                                    معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 شماره شناسه: ............................. 
 

 بررسی تصویر عناوین مدارک و مستندات ردیف

 متقاضی

 بررسی

 استان

 بررسی دفتر

 آموزش و بهسازی

 مالحظات

     تصویر اساسنامه و روزنامه رسمی مرکز آموزش متقاضی 1

     ر مجوزهای آموزشیتصو 2

     تصویر مدرک تحصیلی مدیر 3

     (مدارک و تأییدیه سوابق مدیر )آموزشی و مدیریتی 4

     تصویر مدارک تحصیلی مدرسان 5

     با مرکز آموزشی متقاضی تصویر قرارداد مدرسان 6

تدریس در مرکز )لیست 4ربرگ شمارهتصویر سوابق بند چ کا 7

 حضور و غیاب، نمره یا ...(

    

تصویر مدارک تحصیلی و قرارداد کادر غیرآموزشی )لیست  8

 پرداخت بیمه(

    

     تصویر قراردادهای آموزشی مرکز 9

ساله یا سند  3فضای آموزشی و اداری )تصویر اجاره نامه حداقل  10

 مالكیت(

    

     سایل آموزشی و فضای آموزشیامكانات و و 11

     تصویر نمودار سازمانی مرکز آموزشی متقاضی 12

     بندی مشاغلتصویر طرح طبقه 13

     تصویر مستندات مربوط به سیستم بایگانی دستی یامكانیزه 14

ها و مقررات آموزشی و تصویر مستندات مربوط به رویه 15

 غیرآموزشی

    

     نات رفاهی و جنبی )نمازخانه، بوفه و...(عكسی از امكا 16

     های آموزشیCDفهرست عناوین کتاب، مجله و  17

     (11ها )کاربرگ شماره برنامه درسی دوره 18

     های آموزشی طی شده منابع انسانی مرکزنامهتصویر گواهی 19

 مرکز آموزش متقاضی:

 نام و نام خانوادگی:

 پست سازمانی:

 و امضاء:تاریخ 

 ریزی استانتأیید سازمان مدیریت و برنامه

 نام و نام خانوادگی :

 پست سازمانی:

 تاریخ و امضاء:

 تأیید دفتر آموزش و بهسازی:

 نام و نام خانوادگی:

 پست سازمانی:

 تاریخ و امضاء:
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 (۴کاربرگ )

 اطالعات مرکز آموزش متقاضی
 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

 سعه مدیریت و سرمایه انسانیمعاونت تو

 
 

 ....................................نام مرکز آموزش متقاضی: ......................................................................................................

 ............................................................................................................................... آدرس: ...........

 ..........تلفن:.................................................دورنگار: ............................. صندوق پستی: ....................

 .......................... کدپستی: ...............................................................پست الكترونیک: .......................

 .......نوع مجوز تأسیس: ............................................ شماره مجوز: .........................تاریخ:.....................

 سایر:           تعاونی                ولتی د   نوع مالكیت:  خصوصی 

 

 .....نام و نام خانوادگی: ......................................... ش. شناسنامه: .......................... محل صدور: .............

 ....... رشته تحصیلی: ................................نام پدر: .............................. مدرک تحصیلی: .......................

 

 

 ردیف
 نوع سابقه

 آموزش              مدیریتی
 شرح مختصر فعالیت مدت خدمت محل خدمت

 

 

     

 

 

 امضاء مدرک و رشته تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی

    

    

    

    

 مرکز آموزش متقاضی:

 و نام خانوادگی: نام

 پست:

 تاریخ و امضاء:

 ریزی استان:وبرنامهتائید سازمان مدیریت

 خانوادگی:نام و نام

 پست:

 تاریخ و امضاء
 

 

 

 ها مشخص نمایید:براساس مأموریت و سوابق آموزشی مرکز، حیطه آموزش مورد تقاضای خود را در بین گروه

 الف: گروه فنی و مهندسی 

 ـ برق، نیرو، آب و تأسیسات   4ـ عمران، راه و ساختمان و معماری   3ـ خدمات هواپیمایی   2ـ هواشناسی1

 ـ صنایع 9کشیبرداری و نقشهـ نقشه   8شناسی و معادن ـ زمین   7ـ ارتباطات و مخابرات     6ـ مكانیک 5

 ـ امور شهری و شهرسازی  13 اطالعات آوریـ فن   12ـ مرمت بناها و آثار تاریخی      11ایـ فنون هسته10
 

 عمومیالف ـ مشخصات 

 مدیرعاملـ مشخصات  ب

 پ ـ سوابق آموزشی و مدیریتی مدیرعامل

 ت ـ مشخصات اعضاء هیأت مدیره

 ها و حیطه آموزشیث ـ گروه
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  ب: گروه کشاورزی و محیط زیست

 ـ محیط زیست   3ـ دامپروری    2ـ کشاورزی 1
 

 پ: گروه امور اجتماعی 

 ـ تعاون  5و جهانگردی  ـ گردشگری  4ـ اموردینی واوقاف   3ـ حقوق و امورثبتی   2ـ رفاه و خدمات اجتماعی 1

 ـ آمار10المللو امور بین عمومیروابطـ   9ـ کار و اشتغال 8ـ کشوری و سیاسی   7ـ اقتصادی و بازرگانی6

 ت: گروه بهداشتی و درمانی: 

 ـ توانبخشی و بهزیستی  4ـ پرستاری و مامایی  3ـ دامپزشكی  2ـ پزشكی و دندانپزشكی 1

 ـ علوم رفتاری و روانشناسی   7ـ آزمایشگاهی و رادیولوژی  6ـ دارویی  5

 ث: گروه آموزشی و فرهنگی:

 ـ فرهنگی و هنری   3ـ آموزش و پرورش  2ـ تربیت بدنی و ورزش 1

 ج: گروه اداری و مالی 

 ـ مدیریت تخصصی    4ـ مالیاتی   3ـ گمرک   2ـ اداری و مالی 1

 

 خارجی چ: گروه زبان 

 است. های آموزشی مورد نیاز به تشخیص کمیته اعتبارسنجی* سایر حیطه

 مرکز آموزش متقاضی: 

 نام و نام خانوادگی:

 پست:

 تاریخ و امضاء:

 ریزی استان:تائید سازمان مدیریت و برنمه

 نام و نام خانوادگی:

 پست:

 تاریخ و امضاء:
 

 

 مورد تقاضا به ترتیب حیطه آموزشی

 رشته موضوع تدریس خانوادگیونامنام

 تحصیلی

 مدرک

 تحصیلی

 سابقه

 تدریس

 امضاء نوع همكاری

 وقتتمام وقتپاره

        ـ1 

        ـ2 

        ـ3 

        ـ4 

        ـ5 

        ـ6 

        ـ7 

        ـ8 

        ـ9 

        ـ10 

 اضی: مرکز آموزش متق

 نام و نام خانوادگی:

 پست:

 تاریخ و امضاء:

 ریزی استان:تائید سازمان مدیریت و برنمه

 نام و نام خانوادگی:

 پست:

 تاریخ و امضاء:
 

 

 ج ـ مدرسان )کادرآموزشی(
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 :                                   مدرک تحصیلی:                       رشته تحصیلی:نام و  نام خانوادگی مدرس

 تاریخ شروع و پایان دوره کنندگانشرکتتعداد  ساعت(مدت دوره )به عنوان دوره ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرکز آموزش متقاضی: 

 نام و نام خانوادگی:

 پست:

 تاریخ و امضاء:

 ریزی استان:تائید سازمان مدیریت و برنمه

 نام و نام خانوادگی:

 پست:

 تاریخ و امضاء:
 

  

 چ ـ سوابق آموزشی مدرس
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 پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف
 نوع همكاری

 امضاء مدرک تحصیلی
 وقتتمام وقتپاره

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرکز آموزش متقاضی: 

 نام و نام خانوادگی:

 پست:

 تاریخ و امضاء:

 ریزی استان:تائید سازمان مدیریت و برنمه

 نام و نام خانوادگی:

 ت:پس

 تاریخ و امضاء:

 
 

 میزان ساعت عنوان دوره اموزشی طی شده نام و نام خانوادگی مدیر/ کارمند ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 مرکز آموزش متقاضی: 

 نام و نام خانوادگی:

 پست:

 تاریخ و امضاء:

 ریزی استان:تائید سازمان مدیریت و برنمه

 نام و نام خانوادگی:

 پست:

 تاریخ و امضاء:
 

 

 ح ـ کادر غیرآموزشی

 تقاضیهای آموزشی طی شده توسط مدیران و کارکنان مرکز آموزش مخ : فهرست دوره
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 عنوان دوره ردیف عنوان دوره ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرکز آموزش متقاضی: 

 نام و نام خانوادگی:

 پست:

 تاریخ و امضاء:

 ریزی استان:تائید سازمان مدیریت و برنمه

 نام و نام خانوادگی:

 پست:

 تاریخ و امضاء:

 

 
 

 اریخ شروع فعالیت: ..................................................تاریخ تأسیس: ............................................ ت

 اید فهرست کنید:ی که تاکنون با آنها همكاری آموزشی داشتهیهاسازمان

 تاریخ همكاری برگزار شده های آموزشیدوره نام سازمان ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 مرکز آموزش متقاضی: 

 و نام خانوادگی:نام 

 پست:

 تاریخ و امضاء:

 ریزی استان:تائید سازمان مدیریت و برنمه

 نام و نام خانوادگی:

 پست:

 تاریخ و امضاء:

 

 

 د: فهرست دوره های آموزش تخصصی مربوط به حیط آموزش مورد تقاضا

 ذ ـ سوابق  فعالیت آموزشی مرکز آموزش متقاضی 

 ر ـ فضا و امكانات آموزشی و غیرآموزشی 
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 ..متراژ کل: ................................................. متراژ فضای آموزشی:...............................................

 ژ فضای اداری : .................................... متراژ فضای رفاهی: ...................................................مترا
 البراتوار                   سالن کنفرانس                   کتابخانه        تعداد کالس   

 

 ی فراگیران به اینترنت..........................امكان همزمان دسترس    تعداد عناوین کتابها 

 تعداد عناوین اشتراک مجله: .............................. تعداد لوح فشرده آموزشی..............

 فهرست وسایل و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی:
 تعداد نوع وسیله ردیف تعداد نوع وسیله ردیف تعداد نوع وسیله ردیف

 

 

 

 

  کسنتبتنشتكتسكنتب   کسنتبكشتنكتسكنتب   تبكشتنشتسكنتبکسن

 

 بندی مشاغل                     سیستم بایگانی       نمودار سازمانی              طبقه

 

 مستند بودن قوانین و مقررات آموزشی و غیرآموزشی 

 

 سایر ...............................................       اقامتگاه        بوفه        نمازخانه   سرویس بهداشتی 
 مرکز آموزش متقاضی: 

 نام و نام خانوادگی:

 پست:

 تاریخ و امضاء:

 ریزی استان:تائید سازمان مدیریت و برنمه

 نام و نام خانوادگی:

 پست:

 تاریخ و امضاء:
 

 

  

 دارد  
 ندارد 

 دارد  
 ندارد 

 دارد  
 ندارد 

 های اداری و مدیریتیز ـ سیستم

 دارد  
 ندارد 

 دارد  
 ندارد 

 یدست  
 مكانیزه 

 دارد  
 ندارد 

 ژ ـ امکانات رفاهی و جنبی
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 (5کاربرگ )

 لیم درخواست اعتبارسنجی
 شماره:.................

 تاریخ:...................

 

 بسمه تعالی

 

 

 دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانیبه: 

 از: 

 

 با سالم؛

ریزی کشور، این ............ به در راستای بخشنامه شماره ..............   مورخ .............. سازمان مدیریت و برنامه     

........... و تاریخ ثبت ....................  برای اجرای آموزش کارکنان دولت در سطح ملی  در حیطه شماره ...........

 آموزشی ............................................. با توجه به سوابق، امكانات و تجهیزات آموزشی تقاضای اخذ گواهینامه

 رد.در رتبه .......... را  دا

مرکزها و  راهنمای متقاضیان اعتبارسنجی« د»خواهشمند است براساس مدارک پیوست که براساس بند      

 های آموزشی تنظیم گردیده است، اقدام الزم معمول فرمایید.مؤسسه

 مدیرعامل

  



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 1090

 
 

 (6کاربرگ )

 گزارش بازدید از مرکز آموزش متقاضی
 

 استان: ...........................................                        ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

 مرکز آموزش متقاضی: ...............                         معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 شماره شناسه: ..............................

 ...............تاریخ: ..........................
 

 بررسی دفتر بازدید استانی های مورد بازدیدشاخص ردیف

 آموزش و بهسازی

 مالحظات

    امكانات و تجهیزات آموزشی )کالس، میز و صندلی و ...( 1

    مصاحبه با مدیر در زمینه آموزش کارکنان دولت 2

    امكانات رفاهی 3

    موقعیت مكانی مرکز آموزش متقاضی 4

    سیستم بایگانی 5

 های آموزشی و ...(منابع آموزش )کتاب، بسته 6

 

   

    ثابت و کادر غیرآموزشی ثابت حضور مدرسان 7

    در دوره کنندگانشرکترضایت  8

    فعال بدون مرکز آموزش متقاضی 9

    مرکز آموزش متقاضی نحوه برخورد و تعامل مدیران، کارکنان و مدرسان 10

 استان ریزیبرنامهتایید سازمان مدیریت و 

 

 نام و نام خانوادگی بازدید کننده:

 تایید دفتر آموزش و بهسازی:

 

 نام و نام خانوادگی بازدیدکننده:
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(7کاربرگ )  

 ها  و امتیازاتشاخص
               ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

 یت و سرمایه انسانیمعاونت توسعه مدیر

 امتیاز معیار شاخص ردیف

 معیار

 حداکثر

 امتیاز

 90 30 به ازای هر مجوز آموزشی از مراجع قانونی  مجوز آموزشی  1

 مدیریت 2

 رشته 

 تحصیلی

  20 رشته تحصیلی مرتبط با آموزش و مدیریت

 

 

 

80 

 15 رشته تحصیلی مرتبط با آموزش مورد درخواست

 

 تحصیلیمدرک

 20 دکتری

 15 لیسانسفوق

 سابقه 

و  مدیریتی

 آموزشی

 2 به ازای هرسال مدیریت واحد آموزشی مازاد برحداقل

 1 به ازای هر سال تدریس در واحد آموزشی

 5/1 به ازای هر سال اشتغال در واحد آموزشی

3 

 )کادرآموزشی( مدرس

  5/2 دوره(20ازای هردوره آموزشی )حداکثر لیسانس به 

 200 5/3 دوره(20لیسانس به ازای هردوره آموزشی )حداکثر فوق

  4 دوره(20دکتری به ازای هردوره آموزشی )حداکثر 

 30 2 به ازای هر نفر کادر ثابت مازاد بر دو نفر کادر غیرآموزشی 4

 300 5/0 آموزشی مازاد حداقل به ازای اجرای هر دوره سوابق آموزشی مرکز 5

 80 1 مترمربع فضای آموزش مجهز مازاد بر حداقل4به ازای هر  فضای آموزشی 6

 30 1 مترمربع ضای اداری مجهز مازاد بر حداقل 10به ازای هر  فضای اداری 7

 وسایل آموزشی و کمک آموزشی 8
یدئو، اسمارت به ازای هر وسیله آموزشی مازاد بر حداقل )ویدئو پروژکتور، و

 بورد، تلویزیون و ...(
1 35 

 بندی مشاغلنمودارسازمانی و طبقه 9
 2 ـ مستند بودن نمودار سازمانی

5 
 3 بندی مشاغلـ طبقه

 سیستم بایگانی 10
 5 ـ دستی 

10 
 10 ـ مكانیزه

 15 15 مستند بودن مقررات آموزش و غیرآموزش  و غیرآموزشآموزشومقرراتهارویه 11

 10 2 به ازای هر امكان )نمازخانه، بوفه  فضای استراحت و ....( امكانات رفاهی و جنبی 12

 دسترسی فراگیران به اطالعات 13

 1 عنوان کتاب 50به  ازای هر 

30 
 5 به ازای هر اشتراک مجله در حیطه مورد تقاضا

 1 به ازای هر بسته آموزشی در حیطه مورد تقاضا

 5 (8هر کاربر از اینترنت )غیرازشاخص به ازای 

 50 2 مستند بودن هر برنامه درسی درسی ریزیبرنامه 14

 آموزش منابع انسانی 15
 5 ـ طی دوره آموزش کارکنان دولت

35 
 2 ـ به ازای هر دوره مرتبط با شغل کارکنان

 1000 جمع

 امتیاز 900: حداقل شرایط +1رتبه امتیاز                           600 : حداقل شرایط +2رتبه  امتیاز 300: حداقل شرایط +3رتبه 
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 (8کاربرگ )

 در انتهای همین فایل 

 (9کاربرگ )

 استانی تمدید اعتبارسنجی

 
 شماره:.................

 تاریخ:...................

 

 بسمه تعالی

 

 

 استان ریزیبرنامهسازمان مدیریت و به: 

 از: 

 

 با سالم؛

با عنایت به انقضای مدت اعتبار این .............. در تاریخ .............، به پیوست مدارک و مستندات زیر برای      

 گردد.بررسی و تمدید اعتبار حضورتان ایفاد می

 صالحیت ـ تصویر گواهینامه1

 های اعتبارسنجیات در شاخصـ گزارش آخرین تغییر2

ها و تصویر قراردادهای شده )فهرست فعالیت آموزشی در حیطه آموزشی تأیید صالحیت هایفعالیتـ گزارش 3

 آموزشی(

 از متقاضی ـ تصویر نتایج ارزشیابی4

 مدیرعامل
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 (9کاربرگ )

 ملی جیتمدید اعتبارسن

 
 شماره:.................

 تاریخ:...................

 

 بسمه تعالی

 

 دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانیبه: 

 از: 

 

 با سالم؛

با عنایت به انقضای مدت اعتبار این .............. در تاریخ .............، به پیوست مدارک و مستندات زیر برای      

 گردد.رسی و تمدید اعتبار حضورتان ایفاد میبر

 صالحیت ـ تصویر گواهینامه1

 های اعتبارسنجیـ گزارش آخرین تغییرات در شاخص2

ها و تصویر قراردادهای لیتشده )فهرست فعا آموزشی در حیطه آموزشی تأیید صالحیت هایفعالیتـ گزارش 3

 آموزشی(

 از متقاضی ـ تصویر نتایج ارزشیابی4

 مدیرعامل
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 (11کاربرگ )

 برنامه درسی

 

 تاریخ تهیه:     عنوان مرکز آموزشی متقاضی

 ـ عنوان دوره آموزشی:1

 ـ هدف آموزشی:2

 عملی:         ـ مدت آموزش به ساعت:                 نظری:            3

 آموزشی: هایسرفصلـ 4

 

 

 

 

 

 عملی    شفاهی     کتبی ـ روش ارزشیابی 6غیرحضوری آموزش  حضوریـ شیوه اجرای5

 ـ روش ارایه محتوی:7

 سایر       دیداری ـ شنیداری         ای مكاتبه        کارگاه آموزشی     کالس درس )سخنرانی( 

 ـ تایید کننده:8

 نام و نام خانوادگی:                             پست:                        تاریخ و امضاء
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 جمهوری اسالمی اریان 
 رئیس جمهور

 هیأت وزریان انمهتصویب
 

 بسمه تعالی

 با صلوات بر محمد و آل محمد

 کشور ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

و  تیریسازمان مد21/1/1385مورخ 7156/100شماره  شنهادیبنا به پ 30/07/1385 در جلسه مورخ رانیوز تایه

 :نمود بیتصو 1345مصوب  -یقانون استخدام  43ماده  2کشور و به استناد تبصره  یزیربرنامه
شماره  یهانامهتصویبموضوع  ی،کشور یتخدامقانون اس 43ماده  2 قسمتی از تبصره یینامه اجرا نییآ -الف

 و شماره 26/1/1375مورخ هـ  14902ت/21031شماره  ،04/02/1374 مورخهـ 12555ت/21150

 :شودیاصالح م لیبه شرح ذ1/4/1376مورخ  هـ 16965ت/58135
 :شوند یاضافه م کیبه ماده  ریز هایتبصره -1

حقوق و فوق العاده  ستمیب کی مأخذهر ساعت به  یبرا یم کشورمستخدمان قانون استخدا سیتدرالحق -1 تبصره

 .شودیم نییشغل آنان تع
 یمقررات استخدام براساس یو موسسات آموزش عال هادانشگاه یعلم اتیه یس اعضایتدرالحق -2 تبصره

 شود.یم نییتع یعلم اتیه یاعضا
 یو مازاد بر آن به ازا الیر 30عبارت "و  شودیحذف م "هزار کلمه دهعبارت تا "به  (5)ماده  )الف( بنددر  -2

 .ابدییم رییتغ "ستخدممهزارم حقوق و فوق العاده شغل  ده کیمعادل "به عبارت  "الیر 20هر کلمه حداکثر 
هر کلمه  یو بازار بر آن به ازا الیر 25"و عبارت  شودیحذف م "هزار کلمه دهعبارت تا " 5ماده  (ب) بند در -3

 .ابدییم رییتغ مستخدمو فوق العاده شغل حقوق  مهزار یک دوازدهمعادل "به عبارت  "لایر 15حداکثر 
به عبارت  "الف و ب یضوابط مذکور تا دو برابر مبالغ مذکور در بندها تیبا رعا"عبارت  5بند پ ماده  در -4

 .ابدییم رییتغ مستخدمو حقوق و فوق العاده شغل  مهزاریک شش حداکثر معادل "
و عبارت  شودیحذف م "تا ده هزار کلمهو ترجمه است  فیتصن ،فیکه از لوازم تال"عبارت  5ماده  ثبند  رد -5

و حقوق و فوق العاده  مهزار یک سیبه عبارت معادل " الیر 10هر کلمه حداکثر  یو بازار بر آن به ازا الیر 15"

 .ابدییم رییشغل مستخدم تغ
 :شودیم نییتع ریبه شرح ز 6ه موضوع ماد یساعت تحقیقحق  زانیم -6

دارندگان مدرک کمتر از  نیها و همچنو معادل آن یو دکتر سانسیفوق ل ،سانسیل یلیمدرک تحص دارندگان

 امیس کیرا دارا باشند  قیتحق صالحیت (2)موضوع ماده  اتیه صیدارند و طبق تشخ قیکه سابقه تحق سانسیل

 العاده شغل مستخدم.حقوق و فوق 

 ه34869ت/92211شماره: 
 06/08/1385 اتریخ:
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 :شودیم نییتع ریبه شرح ز 8موضوع ماده  ،حق حضور در جلسه زانیم -7
 ".حقوق فوق العاده شغل مستخدم ستمیب کی زانیحداکثر به م ه،ساعت (2)هر جلسه  یبرا"
 .شودیاضافه م "و مقررات"عبارت  "طبق قانون"به بعد از عبارت  9ماده  در -8

 04/01/1374 مورخهـ 16965ت/5و شماره 04/02/1374مورخ هـ 12555ت/21150شماره  یهاامهنبیتصو -ب

 شوند.یلغو م
 یاجتماع ی،اقتصاد قانون برنامه چهارم توسعه 143ماده  "هـ"و  "د" یو بندها 54ماده  یینامه اجرا نییآ 9ماده  -پ

حذف و 14/02/1384مورخ هـ 32823ت/7663شماره  نامهتصویبموضوع  ،رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ

 شود.یاصالح م بیبه ترت یبعدمواد شماره 
 یداوود زیپرو

 جمهور سیمعاون اول رئ
 

و امور  یدفتر معاون حقوق ،هورجم سیدفتر معاون اول رئ ،هییقوه قضا استیدفتر ر ،جمهور سیدفتر رئ ی،به دفتر مقام معظم رهبر رونوشت

عدالت  وانید ،محاسبات کشور وانید ،مصلحت نظام صیمجمع تشخ سیدفتر رئ ،جمهور سیرئ ییدفتر معاون اجرا ،جمهور سیمجلس رئ

 هیکل ،و مقررات کشور نیاداره کل قوان ی،اداره کل حقوق ،کل کشور یسازمان بازرس ی،اسالم یرامجلس شو نیاداره کل قوان ی،ادار

 یاطالع رسان یشورا رخانهیدب ،رانیا یاسالم یجمهور یروزنامه رسم ی،انقالب اسالم یو نهادها یو موسسات دولت هاسازمان ،هاوزارتخانه

 شود.یدولت ابالغ م ئتیدفتر ه ودولت 
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 جمهوری اسالمی اریان 
 رئیس جمهور

 

 بسمه تعالی

 راییی اجهادستگاهبخشنامه به کلیه 
 

( آیین نامه 1هیأت وزیران مبنی بر اصالح ماده ) 28/12/1384هـ مورخ 33807ت/89911با توجه به مصوبه شماره 

ی جمهوری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ قانون برنامه چهارم توسعه 143ماده  "هـ"و  "د"و بندهای  54ماده  اجرایی

رساند: ( بدین وسیله به اطالع می14/02/1384هـ مورخ 32823ت/7663اسالمی ایران )موضوع تصویبنامه شماره 

ای برای طراحی و اجرای هزینه در تمام مقررات و استعالمات بعمل آمده از این سازمان درخصوص میزان اعتبارات

 "حداکثر یک درصد"به عبارت  "حداقل یک درصد"برای کارکنان، عبارت  کوتاه مدت های آموزشیدوره

 شود.اصالح می

هـ مورخ 33444ت/27055اصالحی آیین نامه یادشده موضوع تصویبنامه شماره  7نماید ماده اضافه می

 ز اصالح شده است.به شرح زیر نی 04/05/1384

که منجر به اخذ مدارک  های آموزشیو اجرای دوره ریزیبرنامهتوانند به منظور ی اجرایی نمیهادستگاه -7ماده 

 های آموزشی قرارداد منعقد نمایند.و مؤسسه هادانشگاهگردد، با تحصیلی رسمی یا غیررسمی )معادل( می

 
 

 محمدعلی داریانی

 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16926/1803شماره: 
 06/02/1385 اتریخ:
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 جمهوری اسالمی اریان 
 رئیس جمهور

( قانون برنامه چهارم 1۴۳ماده ) "هـ"و  "د"( و بندهای 5۴نامه اجرایی ماده )اصالحات آیین

 ایران اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی توسعه
 

 بسمه تعالی

 کشور ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

وزارت بهداشت، درمان  02/06/1384مورخ  128792به پیشنهاد شماره  21/12/1384هیئت وزیران در جلسه مورخ 

ی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اقتصاد ( قانون برنامه چهارم توسعه143( و )54و آموزش پزشكی و به استناد مواد )

 تصویب نمود: -1383مصوب  -اسالمی ایران

اقتصادی،  ( قانون برنامه چهارم توسعه143ماده ) "هـ"و  "د"( و بندهای 54ماده ) ( آیین نامه اجرایی1در ماده ) -1

عبارت  14/02/1384هـ مورخ 32823ت/7663 نامهتصویبمی ایران موضوع اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسال

 شود.اصالح می "حداکثر یک درصد"به عبارت  "حداقل یک درصد"

به  04/05/1384هـ مورخ 33444ت/27055شماره  نامهتصویب( اصالحی آیین نامه یادشده، موضوع 7ماده ) -2

 گردد:شرح زیر اصالح می

که منجر به اخذ مدارک  های آموزشیو اجرای دوره ریزیبرنامهتوانند به منظور ی اجرایی نمیهادستگاه -7 ماده

 و مؤسسات آموزشی قرارداد متعقد نمایند. هادانشگاهگردد، با تحصیلی رسمی یا غیر رسمی )معادل( می

 پرویز داودی

 معاون اول رئیس جمهور

 
جمهوری اسالمی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطالع ریاست محترم  قانون اساسی 138با توجه به اصل  رونوشت

 شود.مجلس شورای اسالمی ارسال می

 تنظیم متن تایید محتوا و متن کنترل ابالغ تأیید انطباق متن و تصمیم تایید نهایی
مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضائیه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دیوان  رونوشت به دفتر

اره کل محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسالمی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل حقوقی، اد

و مؤسسات دولتی، نهادهای انقالب اسالمی، استانداریهای سراسر کشور، روزنامه رسمی جمهوری  هاسازمانها، ین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانهقوان

 شود.اسالمی ایران، دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابالغ می

 
  

 128792شماره: 
 21/12/1384 اتریخ:
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 الیبسمه تع
ی اجرایی مستقر در استان و مراکز مجاز آموزش )دولتی و غیردولتی( هادستگاهبه: کلیه 

 اطالعات هفتگانه فناوری هایمهارت

 با سالم

 219101/1903و شماره  7/5/82مورخ  85791و شماره  3/11/81مورخ  203222/1903پیرو بخشنامه های شماره 

کشور در راستای ارتقاء کیفیت خدمات و موسسات و مراکز مجاز  ریزیبرنامهسازمان مدیریت و  25/11/83مورخ 

 اطالعات هفتگانه فناوری هایمهارتآموزش دولتی و غیردولتی و همچنین لزوم برگزاری استاندارد آزمون 

با عنایت به برطرف شدن مشكالت و راه اندازی  24/3/84مورخ  1621/039/401مه کارکنان دولت براساس بخشنا

استان تهران خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اجرای دقیق مفاد  ریزیبرنامهمرکز آزمون سازمان مدیریت و 

 ذیل اقدام فرمایند.

می بایست با استفاده از نرم افزار  اطالعات هفتگانه فناوری هایمهارت، کلیه آزمونهای 15/11/84. از تاریخ 1

استان تهران و  ریزیبرنامهاستاندارد آزمون از طریق مرکز آزمون مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و 

 د برگزار شود.نیز شرکت ها و موسسات غیردولتی که دارای مجوز تأسیس مرکز آزمون از این سازمان می باشن

استان تهران در حال ارزیابی موسسات متقاضی راه اندازی  ریزیبرنامه: نظر به اینكه سازمان مدیریت و 1تبصره 

مرکز آزمون می باشد لذا تا زمان معرفی مراکز آزمون غیردولتی کلیه آزمونها با توجه به ظرفیت مجموعه از طریق 

 مرکز آزمون سازمان برگزار می گردد.

 ریزیبرنامههفتگانه برعهده سازمان مدیریت و  هایمهارتتهیه و تنظیم کلیه گواهی نامه های آموزشی مربوط به . 2

 استان تهران بوده و توسط این سازمان صادر خواهد شد.

ی مذکور هادورهو افرادی که اظهار به دانستن  3/11/81مورخ  203222/1903. کلیه کارکنان مشمول بخشنامه 3

یند و تا تاریخ شروع به کار مراکز مجاز آزمون مورد ارزیابی قرار نگرفته اند، می بایست از طریق این مراکز می نما

ی اجرایی موظفند در اسرع وقت فراگیران خود را جهت شرکت در هادستگاهمورد ارزیابی قرار گیرند. بنابراین 

 ت نمایند.هفتگانه به مراکز مجاز آزمون معرفی و هدای هایمهارتآزمون 

شده  ی اجرایی استان می بایست عالوه بر انعقاد قرارداد با موسسات و مراکز آموزشی تأیید صالحیتهادستگاه. 4

هفتگانه، با مراکز مجاز آزمون نیز قرارداد منعقد نمایند بدیهی است در قرارداد با  هایمهارت یهاآموزشجهت 

  5921/039/401شماره: 
05/11/1384اتریخ:   

  پیوست:

سرماهی انسانی رییس جمهور مدرییت و همعاونت توسع   
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این نكته ضروریست، که این مراکز مجاز نیستند افرادی که بیش از سه شانزدهم کل مراکز مجاز آموزش قید 

 ساعات آموزش در هر یک از مهارتها غیبت غیرموجه داشته اند، به مراکز مجاز آزمون معرفی نمایند.

برگزاری ی اجرایی موظفند در قرارداد منعقده با مراکز مجاز آزمون، مبلغی را تحت عنوان هزینه هادستگاه. 5

به صورت استاندارد از طرف مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و  آزمون که سقف آن برای هر مهارت

 تعیین و ابالغ می گردد، ذکر نمایند. ریزیبرنامه

مجاز  ی زمانی شش ماهه، چنانچه بیش از چهل درصد از کل فراگیران هر یک از مراکزهادوره. با در نظر داشتن 6

آموزش دولتی و غیردولتی در آزمون های رایانه ای شرکت نمایند و نمره قبولی را کسب ننمایند برای بار اول به 

و چنانچه این مسأله برای  شودمیاستان تهران اخطار کتبی داده  ریزیبرنامهآن مراکز از طرف سازمان مدیریت و 

به مدت یكسال سلب خواهد شد و فعالیت دوره مراکز مجاز آموزش دولتی و آنها  بار دوم تكرار شود صالحیت

 غیردولتی مزبور پس از یكسال منوط به کسب مجوز مجدد می باشد.

ی اجرایی موظفند یک هفته قبل از اجرای آزمونها ضمن تهیه و تحویل معرفی نامه به افراد واجد هادستگاه. 7

نان اعالم نمایند. ضمناً یک نمونه از فرم ثبت نام آزمون و فرآیند برگزاری شرایط، نكات مربوط به آزمون را به آ

 آزمون به پیوست ارسال می گردد.

. مسئولیت هدایت، کنترل و نظارت بر برگزاری آزمون ها و رعایت استانداردها برعهده مدیریت آموزش و 8

 استان تهران می باشد. ریزیبرنامهپژوهش سازمان مدیریت و 

 

 وحید کیارشی               

 ریزی استان تهرانرئیس سازمان مدیریت و برنامه                                
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی

و مؤسساتی  هاسازمان، هاشرکتدولتی و  یهاشرکت، مؤسسات، هاسازمانها، بخشنامه به کلیه وزارتخانه

و نهادهای  مول قانون برآنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و مؤسسات و نهادهای عمومیکه ش

 کنند.انقالب اسالمی که از بودجه عمومی دولت استفاده می

ی دولت، هاسیاستو در راستای  قانون برنامه چهارم توسعه 54نامه اجرای ماده آئین 5در اجرای بند ب ماده      

ها و نیز به منظور فراهم در زمینه جلب مشارکت بخش غیردولتی در انجام بخشی از وظایف دولت و کاهش نقش

به کلیه  هاآموزشعمیم و تحقق اصول استمرار و ت کارکنان دولت آوردن بستر الزم برای اجرای نظام آموزش

 گردد.مراکز و مؤسسات آموزشی به شرح ذیل ابالغ می کارکنان، ضوابط اعتبارسنجی

 یک ـ تعاریف

 مراکز آموزشی متقاضی 

گردد که متقاضی های آموزشی ـ علمی دولتی و غیردولتی اطالق میو  انجمن هاشرکتبه مراکز، مؤسسات، 

 های آموزشی مشخصی هستند.کارکنان دولت در حیطه یهاموزشآاجرای بخشی از 

 اعتبارسنجی 

 کارکنان دولت یهاآموزشفرآیند بررسی کیفیت و توان تخصصی مراکز آموزشی متقاضی جهت اجرای   

 شاخص 

با توجه به آنها کمی و کیفی است که دانش فنی و توانایی اجرایی مرکز آموزش متقاضی  هایویژگیشرایط و 

 شود.سنجیده می

 صالحیت 

 یهاآموزشوضعیتی است که توان اجرایی و تخصصی الزم و کافی یک مرکز آموزش متقاضی جهت اجرای 

 دهد.کارکنان دولت در حیطه آموزش خاصی را نشان می

 خودارزیابی 

  براساسکمی و کیفی خود  هایویژگی آن مرکز آموزش متقاضی درباره وضعیت و براساسفرآیندی است که 

 های تعریف شده قضاوت می کند. شاخص

این سازمان براساس دستورالعمل پیوست، مراکز آموزشی متقاضی را مورد بررسی قرار داده و در صورت تائید 

 نماید.مشخص می اجرای آموزش و رتبه آنها را برای مدت دو سال ، گواهینامهصالحیت

 شود.شده ساالنه توسط این سازمان تهیه و اعالم می سه ـ فهرست مراکز و مؤسسات تأیید صالحیت

 58823/1803شماره: 
 5/4/1384 اتریخ:

 

 معاون توسعه مدرییت سرماهی انسانی
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بر چگونگی فعالیت مراکز آموزشی تأیید شده نظارت  2موضوع ماده  چهارـ این سازمان پس از صدور گواهینامه

ت حصول اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردها، گواهینامه و رتبه آنها را تمدید و در نماید و در صورمی

 نماید.ی اجرایی اعالم میهادستگاهغیراینصورت نسبت به لغو آن اقدام و مراتب را به کلیه 

مورد  مورد نیاز کارکنان خود از مراکز و مؤسسات یهاآموزشی اجرایی مكلفند جهت اجرای هادستگاهپنج ـ 

 تائید این سازمان استفاده نماید.

ـ مراکز آموزشی تأیید صالحیت  یهاآموزش، های آموزشی مندرج در گواهینامهتوانند در زمینهشده فقط می شش 

 ی اجرایی را برگزار نمایند.هادستگاهمورد نیاز 

ی اجرایی که ساختار تشكیالتی آنها به هادستگاهزشی وابسته یا تابعه هفت ـ مراکز و مؤسسات و واحدهای آمو

مورد نیاز کارکنان دستگاه متبوع خود مورد تأیید  یهاآموزشتصویب این سازمان رسیده یا برسد. جهت اجرای 

 باشند.می

به کارکنان تذکر: در صورتی که مراکز و مؤسسات و واحدهای آموزشی موضوع این بند متقاضی ارائه آموزش 

 نمایند. توانند براساس دستورالعمل پیوست به این بخشنامه تقاضای اعتبارسنجیی اجرایی باشند، میهادستگاهدیگر 

 

 محمودعسگری آزاد

 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
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 ریاست جمهوری 
 کشور رزییربانمهسازمان مدرییت و 

 و سرماهی انسانی معاونت توسعه مدرییت

 ضوابط

 مراکز و مؤسسات آموزشی اعتبارسنجی
 راهنمای عملی خودارزیابی

 

 ـ مقدمه1

ها و کارکردهای خود را با توجه فرآیندی است که در طی آن یک مرکز یا موسسه آموزشی، برنامه 1خودارزیابی

دهد و دربارۀ کیفیت مورد بررسی قرار می حیتها و شرایط خود و استانداردهای تشخیص صالبه مأموریت

، بررسی شرایط کیفی مرکز یا مؤسسه کند. هدف اساسی این مرحله از اعتبارسنجیآموزشی خود قضاوت می

ه دست آمده های بباشد. یافتهگیرد، میآموزشی از طریق مطالعات جامع که توسط کلیۀ اعضای مؤسسه انجام می

  2«گزارش خودارزیابی»های صورت گرفته توسط مرکز یا موسسه آموزشی، در یک گزارش تحت عنوان از بررسی

دهد که مشاور آموزشی تا چه اندازه، با استانداردهای اعتبارسنجی همخوانی گردد. این گزارش نشان میتدوین می

های اصالحی مربوط یز مورد بررسی قرار گرفته و برنامهدارد. در این گزارش بایستی کمبودها و نقایص مؤسسه ن

به آن نیز ارائه گردد. بنابراین خودارزیابی یک کار کامالً مشارکتی است که با همكاری تمامی منابع انسانی مؤسسه 

 انجام خواهد گرفت.

 سه اصل کلی که در این فرایند نقش اساسی دارند عبارتند از: 

 جام کوشش و هزینه کردنـ تمایل به صرف زمان، ان1

 ـ حمایت تمامی اعضای مرکز یا مؤسسه آموزشی2

 دهد.اصالحی که خودارزیابی نشان می هایفعالیتگیری آگاهانه برای انجام ـ نتیجه3

پردازند. حتی چنانچه از فرد در خودارزیابی، افراد ذینفع در برنامه، خود به قضاوت نسبت به عوامل مورد نظر  می

را در تنظیم سئواالت، انتخاب  عنوان مرکز یا مؤسسه آموزشی استفاده کنند کنترل فرایند ارزشیابیمتخصص به 

ها، تعیین معیارهای موفقیت برنامه و استفاده از اطالعات ارزشیابی آوری و تحلیل داده، طراحی تحقیق، جمعهاروش

ی خودارزیابی، توانمند ساختن دست اندرکاران هند داشت. نتیجهریزی آتی فرایند، خود در دست خوابرای برنامه

 های خود و کمک به رشد آنان در فرایند برنامه خواهد بود.برنامه نسبت به کنترل برنامه

 ـ نكاتی که در خودارزیابی باید مورد توجه قرار گیرد: 2

 ـ تعهد ستاد مرکز با موسسه آموزشی به انجام خود ارزیابی1

                                                           
1 - Self-Study 
2- Self-study Report  
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 موسسه( هایفعالیتریزی و فراهم نمودن مطالعات و اسناد )با توجه به حجم ص زمان کافی برای برنامهـ اختصا2

 خودارزیابی هایفعالیتـ ایجاد یک کمیتۀ هدایت کنندۀ 3

 ـ رهبر و هماهنگ کنندۀ خودارزیابی بایستی توانایی و ظرفیت انگیزش دیگران را داشته باشد.4

 های استانداردهابهـ تجزیه و تحلیل تمامی جن5

 

 ـ تدوین گزارش خودارزیابی۳

پردازد. این گزارش خودارزیابی متشكل از جداول تحلیلی است که هر یک از آنها به بررسی استانداردها می

جداول شامل اطالعاتی از قبیل: استانداردها، شواهد و مدارک )اطالعاتی که وجود و یا عدم وجود  استاندارد در 

کند( و برنامه اصالحی )احیاناً اگر هر یک از استانداردها در مرکز آموزشی ه آموزشی را  تائید میمرکز یا مؤسس

 وجود ندارد، آن مشاور بایستی برنامۀ اصالحی خود را برای تحقق آن استاندارد ارائه نماید( است.

در ارتباط با تطبیق با  هر مرکز یا مؤسسه آموزشی بایستی با بررسی اطالعات و مدارک موجود شرایط خود را

استانداردها مورد بررسی قرار داده و جداول مربوط را تكمیل نماید. به عبارت دیگر تمامی مدارک و مستندات 

مربوط به استانداردها در ستون دوم جدول و در صورت عدم وجود استاندارد، برنامۀی اصالحی در ستون سوم 

 شود.جدول ثبت می

ز یا موسسه آموزشی بایستی آن را طی یک نامۀ رسمی و کتبی به سازمان مدیریت و پس از تكمیل جداول، مرک

 ریزی ارسال نماید.برنامه

ـ مرکز یا مؤسسه آموزشی مشخصات خود را طبق کاربرگ مشخصات مرکز یا موسسه آموزشی تكمیل نموده و 

 رساند: به تایید باالترین مقام مسئول خود می
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 کاربرگ

 موسسه آموزشیمشخصات مرکز یا 
 اعضاء کمیتۀ خودارزیابی مشخصات

 ----عنوان مرکز یا موسسه آموزشی:
---------------------------- 

 ------------------آدرس پستی: 
---------------------------- 

 ------------------------تلفن: 
 -------------آدرس سایت اینترنت

---------------------------- 
 ----------------ست الكترونیکپ

 --------------نام و نام خانوادگی:
 ------------------عنوان پست: 

 -----------------------امضاء
 -------------نام  و نام خانوادگی: 

 -------------------عنوان پست: 
 -----------------------امضاء

 -------------نام  و نام خانوادگی: 
 -------------------ن پست: عنوا

 -----------------------امضاء
 -------------نام  و نام خانوادگی: 

 ------------------عنوان پست: 
 -----------------------امضاء

 مقام تائید کننده: ----------------------فاکس

و سابقۀ فعالیت مرکز یا مؤسسه به صورت ـ در کاربرگ )حیطۀ فعالیت ...( مأموریت و اهداف، حیطۀ فعالیت 

 گردد.کلی ثبت می

 کاربرگ

 ی فعالیت و سوابق مرکز یا مؤسسه آموزشیحیطه
 مأموریت و اهداف: 

 

 حیطه و قلمرو فعالیت: 

 

 سابقه ی فعالیت: 

 

ده و شواهد بایستی مطابق جداول زیر، هر یک از استانداردها را مورد بررسی قرار دا مرکز یا موسسه آموزشیـ 

 ی اصالحی خود را ارائه نمایند.و مدارک الزم برای تایید استاندارد و احیاناٌ برنامه

 ها و استانداردهای عمومیالف : مالک

 ـ مأموریت و اهداف1مالک 
 شواهد و مدارک استانداردها

)اطالعات و  اسنادی که وجود استاندارد را 

 کند(تائید می

 حیبرنامه اصال
ای برای تحقق استاندارد دارید؟ چه )چه برنامه

 هنگامی؟

ـ آموزش و توسعه منابع انسانی از مأموریت و اهداف 1/1

 رود.اصلی به شمار می

  

طور مدون، مستند و قابل  ـ مأموریت و  اهداف به2/1

 باشد.دسترسی می
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 ـ سوابق مدیر 2مالک 
 شواهد و مدارک استانداردها

اسنادی که وجود   )اطالعات و
 کند(استاندارد را تائید  می

 برنامه اصالحی
ای برای تحقق استاندارد )چه برنامه

 دارید؟ چه هنگامی؟
ـ مدرک تحصیلی مدیر )مقطع و رشته 1/2

تحصیلی( مطلوب و مناسب با شاخص 
 مربوط است.

  

ـ مدیر از سوابق تجربی )تدریس، امور 2/2
مربوط در آموزشی( الزم مطابق با شاخص 

 آموزشی برخوردار است. هایفعالیتزمینه 

  

 ـ کادر نیروی انسانی غیرآموزشی۳مالک 
 شواهد و مدارک استانداردها

)اطالعات و  اسنادی که وجود استاندارد 
 کند(را تائید می

 برنامه اصالحی
ای برای تحقق استاندارد )چه برنامه

 دارید؟ چه هنگامی؟
شی از کادر ـ مرکز یا مؤسسه آموز1/3

نیروی انسانی غیرآموزشی کافی، متناسب 
دهد برخوردار با نوع خدماتی که ارائه می

 است.

  

ـ کادر نیروی انسانی غیرآموزشی از 2/3
توانمندی تخصصی و تحصیلی کافی در 

 زمینه شغلی خود برخوردارند.

  

 ـ ساختار و کارکرد سازمانی۴مالک 
 شواهد و مدارک استانداردها

ات و  اسنادی که وجود استاندارد )اطالع
 کند(را تائید می

 برنامه اصالحی
ای برای تحقق استاندارد )چه برنامه

 دارید؟ چه هنگامی؟
ـ مرکز یا مؤسسه آموزشی دارای 1/4

نمودار سازمانی است که واحدهای 
 دهد.سازمانی و سلسله مراتب را نشان می

  

کلی و  هایفعالیتـ شرح وظایف و  2/4
غل مرکز یا مؤسسه آموزشی کامالً مشا

 مشخص و تعریف شده است.

  

 ـ مدیریت اداری و فرآیندهای اجرایی 5مالک 
 شواهد و مدارک استانداردها

)اطالعات و  اسنادی که وجود استاندارد 
 کند(را تائید می

 برنامه اصالحی
ای برای تحقق استاندارد )چه برنامه

 دارید؟ چه هنگامی؟
های اداری به صورت  و رویهـ مقررات 1/5

کارآمد طراحی شده و صریح، مشخص و 
 باشد.مكتوب می

  

ـ سیستم بایگانی منظم، بروز و قابل 2/5
دسترسی برای حفظ و نگهداری اسناد 

 آموزشی، اداری و مالی وجود دارد.
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 ـ سیستم بازخورد و خدمات مشتری6مالک 
 شواهد و مدارک استانداردها

سنادی که وجود استاندارد را )اطالعات و  ا
 کند(تائید می

 برنامه اصالحی
ای برای تحقق استاندارد دارید؟ چه )چه برنامه

 هنگامی؟
ـ مرکز یا موسسه آموزشی دارای یک 1/6

سیستم بازخوردی است که پیشنهادها و 
راهبردهای مطروحه را، بررسی و مورد 

 دهد.قرار می ارزشیابی

  

ـ مرکز یا موسسه آموزشی از طریق 2/6
سازوکار مناسب شكایات و اعتراضات مربوط 

خود را ،  دریافت،  هایفعالیتبه هر یک از 
 دهد.بررسی و پاسخ می

  

 ـ امكانات و تجهیزات اداری 7مالک 
 شواهد و مدارک استانداردها

)اطالعات و  اسنادی که وجود استاندارد را 

 کند(تائید می

 الحیبرنامه اص
ای برای تحقق استاندارد دارید؟ چه )چه برنامه

 هنگامی؟

ـ فضای فیزیكی متناسب با حجم و نوع 1/7

 خدمات آموزشی وجود دارد.

  

ـ امكانات اداری متناسب با حجم و نوع 2/7

 خدمات آموزشی وجود دارد.

  

 

 ب ( استانداردهای تخصصی برای ارزیابی مجریان آموزشی

 ـ مدرسان1مالک 
 شواهد و مدارک استانداردها

)اطالعات و  اسنادی که وجود استاندارد را 
 کند(تائید می

 برنامه اصالحی
ای برای تحقق استاندارد دارید؟ چه )چه برنامه

 هنگامی؟
از شایستگی علمی و آکادمیک  ـ مدرسان1/1

ی که مرکز یهاآموزشالزم و مربوط به 
 کند برخوردارند.برگزار مییاموسسه 

  

از شایستگی تجربی و عملی الزم  ـ مدرسان2/1
ی که مرکز یا موسسه یهاآموزشو مربوط به 

 کند برخوردارند.آموزشی برگزار می

  

 ـ برنامۀ درسی و آموزشی2مالک 
 شواهد و مدارک استانداردها

)اطالعات و  اسنادی که وجود استاندارد را 
 کند(ائید میت

 برنامه اصالحی
ای برای تحقق استاندارد دارید؟ چه )چه برنامه

 هنگامی؟
های درسی مطابق با اهداف مرکز یا ـ برنامه 1/2

 موسسه آموزشی است.
  

های درسی ـ تمامی عناصر هر یک از برنامه2/2
 براساسمورد استفاده مرکز یاموسسه آموزشی 

دوین شده ریزی درسی تاصول علمی برنامه
 است.

  

های درسی مورد استفاده ـ برنامه3/2
بروز،کاربردی و متناسب با نیازهای فراگیران 

 است.

  



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 1108

 
 

 ـ فرآیند یاددهی ـ یادگیری۳مالک 
 شواهد و مدارک استانداردها

)اطالعات و  اسنادی که وجود استاندارد را 
 کند(تائید می

 برنامه اصالحی
دارد دارید؟ چه ای برای تحقق استان)چه برنامه

 هنگامی؟
ـ مرکز یا مؤسسه آموزشی متناسب با نوع 1/3

نوین  یهاروشاز رویكردها و  هاآموزش
 کند.یاددهی ـ یادگیری استفاده می

  

 هایفعالیتـ برای کسب بهتر مهارتها، 2/3
عملی و تجهیزات و مواد مشابه با شرایط واقعی 

 برای فراگیران فراهم است.

  

 كانات و تجهیزات آموزشیـ ام۴مالک 
 شواهد و مدارک استانداردها

)اطالعات و  اسنادی که وجود استاندارد را 
 کند(تائید می

 برنامه اصالحی
ای برای تحقق استاندارد دارید؟ چه )چه برنامه

 هنگامی؟
ـ فضای فیزیكی آموزش متناسب با حجم و 1/4

 آموزش است. هایفعالیتنوع 
  

و کمک آموزشی به روز ـ وسایل آموزشی 2/4
آموزشی  هایفعالیتو متناسب با نوع و حجم 

 فراهم است.

  

ـ مرکز یا مؤسسه آموزشی متناسب با نوع و 3/4
حجم فعالیت آموزشی خود دارای امكانات 
تسهیل کننده یادگیری )کتابخانه، مرکز 
انتشارات، آزمایشگاه، کارگاه، سالن کنفرانس، 

 ...( است.

  

 شیابیـ ارز 5مالک 
 شواهد و مدارک استانداردها

)اطالعات و  اسنادی که وجود استاندارد را 

 کند(تائید می

 برنامه اصالحی
ای برای تحقق استاندارد دارید؟ چه )چه برنامه

 هنگامی؟

پیشرفت  ـ مكانیزم مناسب برای ارزشیابی1/5

 تحصیلی فراگیران وجود دارد.

  

رضایت  ـ مكانیزم مناسب برای ارزشیابی2/5

 دانش آموختگان و عملكرد آنها وجود دارد.
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 ریاست جمهوری 
 رزیی کشورسازمان مدرییت و ربانمه

 معاونت توسعه مدرییت و سرماهی انسانی
 

 ضوابط

 مراکز موسسات آموزشی اعتبار سنجی

 ان آموزش( )مجری

 مراکز و مؤسسات متقاضی دستورالعمل نحوه اعتبار سنجی
 اجرای آموزش کارکنان دولت

 

 ـ مقدمه1

( 28/12/1380مورخ  22554/105کارکنان دولت )بخشنامه شماره  متعاقب طراحی و تدوین نظام جدید آموزش

رود حجم و را به عنوان دو ویژگی اساسی خود مطرح نموده است، انتظار می هاشآموزکه استمرار و جامعیت 

کشور افزایش چشمگیری داشته باشد. بر این اساس یكی  ادارینظامدر مجموعۀ  هاآموزشتنوع طراحی و اجرای 

مذکور در سیستم آموزشی کارکنان دولت، مراکز  یهاوزشآم از مهمترین عناصر تأثیرگذار بر کیفیت و اثربخشی

شان ارائه ی اجرایی جهت انجام فعالیت آموزشیهادستگاهو مؤسساتی هستند که خدمات آموزشی مناسب به 

کشور با عنایت به اینكه مسئولیت سیاستگذاری و تضمین کیفیت  ریزیبرنامهرو، سازمان مدیریت و نمایند. از اینمی

و  کارکنان دولت را در سطح کالن برعهده دارد، دستورالعمل اجرایی سیستماتیک برای ارزشیابی یاهآموزش

مستمر مراکز و مؤسسات آموزشی که داوطلب ارائه خدمات آموزشی هستند، طراحی نموده است که  اعتبارسنجی

و  هاآموزشو سازوکار اجرایی آن، زمینه برای ارتقاء سطح کیفی  امید است با کاربست دقیق این دستورالعمل

منابع انسانی دولت  ایجاد فرهنگ ارزشیابی اصالح گرایانه در مراکز و مؤسسات آموزشی و مجموعه نظام آموزشی

 فراهم گردد.

ریزی کشور ازمان مدیریت و برنامهی که توسط سهایفعالیتاین دستورالعمل شامل روندنمای کلی از مراحل و 

    کارکنان دولت هستند،  یهاآموزشمراکز و مؤسسات آموزشی متقاضی اجرای  برای ارزیابی و اعتبارسنجی
باشد.می
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 کارکنان دولت  یهاآموزشفرایند اعتبارسنجی مرکز و موسسات آموزشی متقاضی اجرای 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

های درخواست تعیین صالحیت و تکمیل کاربرگ

 مربوط توسط مرکز آموزش متقاضی

تکمیل شده به های ارسال درخواست و کاربرگ

 مرکز نوسازی و توسعه فناوری اداری

بررسی مدارک و مستندات ارسالی توسط دفتر 

 آموزش و بهسازی 

بازدید از مرکز متقاضی توسط دفتر آموزش و 

 بهسازی نیروی انسانی 

بندی توسط دفتر آموزش و تعیین صالحیت و رتبه

 بهسازی

 صدور گواهینامه توسط مرکز نوسازی و توسعه

 فناوری اداری

تهیه فهرست مراکز و موسسات مورد تایید و ارائه 

های اجرایی توسط مرکز نوسازی و به دستگاه

 توسعه فرایند 

اصالح و رفع نقایص توسط 

 مرکز آموزش متقاضی

پاسخ متقاضی و اعالم دالیل 

 توسط مرکز نوسازی و توسعه

درصورت 
 وجود نقایص

 ارسال مدارک به دفتر آموزش و بهسازی

رت درصو
 عدم تایید

 درصورت تایید، اعالم به مرکز نوسازی و توسعه فناوری
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 ـ مراحل عملیاتی اعتبارسنجی2

 ـ درخواست برای اعتبارسنجی1

ریزی کشور ـ مرکز مراکز آموزشی متقاضی، بایستی درخواست خود را طبق رویه ذیل به سازمان مدیریت و برنامه

 اداری ارائه نمایند: نوسازی و توسعه فناوری

 لف: درخواست اعتبارسنجیا

مراکز آموزشی متقاضی بایستی درخواست خود را از طریق نامه کتبی و رسمی که به امضاء باالترین مقام رسمی 

 اداری ارسال نمایند: آن مرکز رسیده باشد بعالوه مدارک زیر به مرکز نوسازی و توسعه فناوری

 شده درخواست اعتبارسنجی ـ کاربرگ تكمیل1

 ـ مدارک و مستندات تائید کننده اطالعات )اساسنامه و اسناد قانونی(2

 (ـ تصویر کلی از سوابق و پیشینه خدمات آموزشی متقاضی )کاربرگ درخواست اعتبارسنجی3

 ب ـ چگونگی بررسی درخواست

اداری درخواست را مورد بررسی  ک مورد نیاز، مرکز نوسازی و توسعه فناوریپس از وصول درخواست و مدار

 نماید:قرار داده و در صورت وجود مدارک  و موارد ذیل تقاضا را تائید می

 ـ تقاضای کتبی با امضای مقام مسئول1

 ـ کاربرگ تكمیل شده درخواست اعتبارسنجی2

 اقل یک سال سابقه فعالیت اموزشیـ داشتن حد3

و  1337و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه  قانون اساسی 141ـ رعایت مواد قانونی )اصل 4

 ممنوعیت بیش از یک شغل(

را به مرکز آموزش  اداری موظف است پس از وصول درخواست، پاسخ درخواست مرکز نوسازی و توسعه فناوری

 متقاضی به صورت کتبی اعالم نماید.

شود. در غیراینصورت مرکز آموزش متقاضی از تذکر: درصورت تائید درخواست، مراحل بعدی فرآیند آغاز می

 با ارائه دالیل خارج خواهد شد. فرایند اعتبارسنجی

 ج ـ ارزیابی مراکز آموزشی متقاضی

اصلی جهت  هایفعالیتاداری،  پس از تایید درخواست توسط مرکز نوسازی و توسعه فناوری در این مرحله

 باشد:گردد. فرایند ارزیابی به شرح مراحل ذیل میشروع می اعتبارسنجی

 ـ خودارزیابی 1ج ـ 

راهنمای عملی خودارزیابی(، وضعیت، شرایط پس از تایید درخواست متقاضی بایستی طبق فرآیند خودارزیابی )

خود را مورد ارزیابی درونی قرار دهد. به عبارت دیگر متقاضیان وضعیت کمی و کیفی خود را  هایویژگیو 

دهی مندرج در فرمت گزارش براساسدهند و مورد بررسی قرار می مطابق با ضوابط و استانداردهای اعتبارسنجی

 دارند.اداری ارسال می ای خودارزیابی، گزارش خودارزیابی را به مرکز نوسازی و توسعه فناوریراهنم
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 ـ بررسی گزارش خودارزیابی2ج ـ

اداری درخواست و گزارش خودارزیابی را جهت بررسی تخصصی به دفتر آموزش  مرکز نوسازی و توسعه فناوری

 انسانی سازمان ارسال می دارد. و بهسازی نیروی

درصورت تائید گزارش خودارزیابی توسط دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی، تاریخ بازدید تیم ارزیابی کیفیت 

 گردد.آموزشی از متقاضی با توافق طرفین )دفتر آموزش و مرکز متقاضی( تعیین می

 ـ بازدید از مرکز آموزش متقاضی ۳ج ـ 

ازی نیروی انسانی جهت تائید گزارش خودارزیابی و گردآوری اطالعات مورد نیاز درباره دفتر آموزش و بهس

را با تعیین وقت قبلی به محل مرکز اموزش متقاضی داوطلب اعزام « تیم ارزیابی کیفیت آموزشی»استانداردها، 

فتر آموزش و بهسازی نیروی نمناید. پس از بازدید، تیم ارزیابی کیفیت آموزشی، گزارش بازدید را تهیه و به دمی

 نماید.انسانی ارائه می

 هاـ بررسی و تجزیه و تحلیل داده ۴ج ـ 

پس از ارائه گزارش بازدید توسط تیم ارزیابی، دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی به بررسی نهایی گزارش 

( پرداخته و به صورت تایید، نظر خود را های اعتبارسنجیها و امتیازات مربوطه )جدول شاخصشاخص براساس

اجرای آموزش در حیطه آموزشی مورد نظر، رتبه و امتیاز متقاضی برای اجرای آموزش جهت  دربارۀ صالحیت

 نماید.اداری اعالم می به مرکز نوسازی و توسعه فناوری صدور گواهینامه

 ـ صدور گواهینامه 5ج ـ 

را برای دو سال در حیطه آموزشی مورد نظر صادر  اعتبارسنجی اداری گواهینامه مرکز نوسازی و توسعه فناوری

 نماید.می

اداری از طریق نامه، دالیل توجهی را کتباً به  ناوری، مرکز نوسازی و توسعه فدرصورت عدم تائید صالحیت

 نماید.متقاضی اعالم می

 ـ ارزیابی کیفیت 6ج ـ 

توسط مراکز  هاآموزشدفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی جهت تضمین و اطمینان از استمرار کیفیت اجرای 

تمر بر نحوه عملكرد اینگونه موسسات نظارت و ارزیابی خواهد داشت و در صورت آموزشی تایید شده، به طور مس

 تنزل کیفیت مورد نظر در موسسات مذکور، اقدامات الزم را به عمل خواهد آورد.

 ی اجراییهادستگاهـ ارائه فهرست و مشخصات مراکز و موسسات تائید شده به  7ج ـ 

اداری، فهرست مراکز و موسسات تائید شده و مشخصات کلی آنها را برای انجام  مرکز نوسازی و توسعه فناوری

 نماید.ی اجرایی اعالم میهادستگاهامور آموزشی، به نحو مقتضی به 
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 بسمه تعالی

 

 ارائه خدمات آموزشی صالحیت گواهینامه

 )مجریان آموزش(

 

 ضی .......................................................عنوان مرکز آموزش متقا

 

 بازگشت به درخواست شماره ..................... مورخ ............................. آن مرکز، به استناد ضوابط اعتبارسنجی

تجزیه و تحلیل نهایی  براساسشنامه شماره ..................... مورخ ................، موضوع بخ مراکز و موسسات آموزشی

دارد، آن مرکز با اخذ امتیاز .......................... در رتبه .............. به گزارش ارزیابی کیفیت آموزشی، اعالم می

 باشد:های آموزشی ذیل میارکنان دولت در حیطهک یهاآموزشمدت .................... سال مجاز به اجرای 

 ـ1

 ـ2

 ـ 3

سازد این سازمان جهت حفظ و ارتقای کیفیت آموزشی ارائه شده، بر نحوه عملكرد آن مرکز نظارت خاطرنشان می

 و ارزیابی مستمر خواهد داشت.
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 ها، استانداردها و امتیازاتجدول شاخص
 حداکثر امتیاز امتیازآور حداقل/عوامل استاندارد مطلوب شاخص ردیف

 امتیاز

آموزش در اساسنامه یا اسناد قانونی  مأموریت و هدف مرکز یا موسسه 1

 متقاضی قید شده باشد

 30 10 به ازای داشتن هر مجوز آموزشی از مراجع قانونی

2  

 

 

 مدیریت

 

 

 

 مدرک تحصیلی مطلوب

ریزی های تحصیلی مدیریت آموزشی، برنامهالف: رشته

ریزی آموزشی، ریزی در سی، مدیریت و برنامه، برنامهآموزشی

آموزش بزرگساالن، تحقیقات آموزشی، تكنولوژی آموزشی، 

های تحصیلی دیگر ها و رشتهروانشناسی تربیتی، مدیریت گرایش

 به تشخیص سازمان مدیریت

 سسههای تحصیلی مرتبط با حیطه آموزش مرکز یا مؤب: رشته

 

 

60 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 )کادر آموزشی( مدرسان

 

 

 کادر آموزشی ثابت

 حداقل دو نفر با مدرک لیسانس 

 به ازاء هر نفر لیسانس مازاد بر دو نفر

 به ازاء هر نفر فوق لیسانس

 به ازاء هر نفر دکترا و باالتر

 

40 

60 

80 

 

 

 

300 

 به ازاء هر نفر لیسانس *یرثابتکادر آموزشی موقت و غ

 به ازاء هر نفر فوق لیسانس

 به ازاء هر نفر دکترا و باالتر

20 

40 

60 

 

300 

کادر نیروی انسانی غیرآموزشی )در  4

 زمینه امور اداری، مالی و ...(

 حداقل دو نفر کادر ثابت غیرآموزشی

 به ازاء هر نفر کادرثابت مازاد بردونفر

 غیرثابتبه ازاء هر نفر کادر 

 

5 

2 

 

30 

 حداقل یک سال برخورداری از سابقه آموزشی مفید سوابق آموزشی مرکز متقاضی 5

 به ازاءهرسال سابقه آموزشی مازاد

 

5 

 

100 

برخورداری از فضای آموزشی  فضای آموزشی 6

 مناسب

 مترمربع50حداقل 

 ازاءهرمترمربع فضای آموزشی مازادبه

2 150 

ی و کمک امكانات و وسایل آموزش 7

 آموزشی

برخورداری از امكانات و وسایل 

آموزشی و کمک آموزشی متناسب 

 با حیطه آموزش

برد، صندلی به ازاء هر وسیله حداقل برای هر کالس وایت

 آموزشی و کمک آموزشی مازاد بر حداقل

1 70 

 متر 30حداقل  برخورداری از فضای اداری مطلوب فضای اداری 8

 ی مازادبه ازاء هر مترمربع فضا

1 60 

بندی و شرح نمودار سازمانی، طبقه 9

 مشاغل

طراحی مناسب نمودار سازمانی و 

 بندی کامل مشاغلطبقه

 نمودار سازمانی

 بندی مشاغلطبقه

10 

10 

20 

بروز و منظم بودن سیتسم بایگانی  سیستم بایگانی 10

 اسناد آموزشی و غیرآموزشی

 سیستم دستی

 سیستم مكانیزه

10 

20 

20 

ها و قوانین و مقررات آموزش و رویه 11

 غیرآموزشی

ها و مستند و مدون بودن رویه

 مقررات آموزش و غیرآموزشی

 ها و فرآیندهای کاریمستند بودن رویه

 مستند بودن قوانین و مقررات

5 

5 

10 

وجود امكانات بهداشتی، تغذیه امور  امكانات رفاهی و جنبی 12

 رفاهی

بی و رفاهی مانند، نمازخانه،بوفه، به ازاء هرنوع امكانات جن

 فضای استراحت و ...

5 30 

فراگیران بتوانند به اطالعات و منابع  دسترسی فراگیران به اطالعات 13

 علمی روز دسترسی داشته باشند

 2 عنوان کتاب و دسترسی به اینترنت 50کتابخانه به ازاء هر 

5 

20 

 50 ــ نیاز کارکنان براساس هاآموزشهای درسی طراحی برنامه هاآموزشدرسی مستند بودن برنامه  هاآموزشبرنامه درسی  14
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شود که از حداکثر امتیاز کادر آموزشی ثابت استفاده نشده باشد.امتیاز این بند درصورتی محاسبه می   
 مرکز اموزش با حداکثر امتیاز

 هاشاخص
 مرکز آموزش با حداقل امتیاز مورد تایید

 هاشاخص

 ـ مأموریت و هدف مرکز یا موسسه آموزش باشد.1 موریت و هدف مرکز یا موسسه آموزش باشد.ـ مأ1

 ـ مدیر دارای دو سال تجربه آموزش باشد.2 سال سابقه کار آموزشی 20ـ مدیر دارای رشته تحصیلی بند الف و 2

ـ دونفر لیسانس، دو نفر فوق لیسانس و یک نفر دکترای کادر ثابت 3

قل دونفر کادر ثابت با چهارنفر لیسانس، دونفر فوق آموزشی یا حدا

 لیسانس و دو نفر دکتری

 ـ دو نفر کادر ثابت آموزشی با حداقل لیسانس3

 نفر کادر غیرثابت 15ـ شش نفر کادر ثابت و یا 4

 غیرآموزشی )اداری(

 ـ دو نفر کادر ثابت غیرآموزشی.4

 عالیت آموزشیـ یک سال سابقه ف5 سال سابقه فعالیت آموزشی 20ـ 5

 متر فضای آموزشی 50ـ حداقل 6 متر فضای آموزشی 200ـ 6

 70ـ حداقل امكانات آموزشی مانند وایت برد، میز و صندلی و ... + 7

 وسیله آموزشی و کمک آموزشی

 ـ امكانات آموزشی اولیه مانند کالس، وایت برد، صندلی، ...7

 اداریمتر فضای  30ـ حداقل 8 متر فضای اداری 100ـ 8

 ـ امكانات بهداشتی9 بندی مشاغل مستندـ دارای نمودار سازمانی و طبقه9

 ـ برنامه درسی مستند10 ـ دارای سیستم بایگانی منظم و بروز دستی یا مكانیزه10

ها، برنامه درسی و فرایندهای ـ دارای قوانین و مقررات، رویه11

 اجرایی مستند

 یگرهای دامتیاز از شاخص 300به عالوه 

ـ دارای نمازخانه، بوفه، امكانات بهداشتی، استراحتگاه، کتاب 12

 فروشی، خوابگاه

 ها = مرکز آموزش مورد تایید+ حداقل 300امتیاز 

 

 نحوه رتبه بندی مراکز آموزشی متقاضی:

 امتیاز  ۳00ها + رتبه سه : حداقل

 امتیاز 600ها + رتبه دو : حداقل

 تیازام 1000ها + رتبه یک: حداقل
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 (1کاربرگ )

 درخواست اعتبارسنجی
 )مجریان آموزش(

 شماره:      ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

 تاریخ:      معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

 ...........................................عنوان مرکز آموزش متقاضی: ..................................................................

 .......................آدرس: .......................................................................................................................

 ............................... پست الكترونیک: .......................تلفن: .............................................. دورنگار: .

 .......آدرس سایت اینترنت: .................................................................کدپستی:..................................

 صندوق پستی: ................................

 

 پست مسئول مرکز آموزش متقاضی:................................... نام و نام خانوادگی:.........................عنوان 

 ........تلفن: ........................................ فاکس:.................................... پست الكترونیک:......................

 

 در مرکز آموزش متقاضی: اعتبارسنجی هماهنگ کننده

 ....خانوادگی:..................................................... تلفن:.............................. فاکس:.....................ونامنام
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 :های آموزشیمجوز تأسیس و اجرای دوره

 مأموریت و هدف کلی: 
 حیطه آموزشی )براساس مأموریت و سوابق آموزشی مرکز، حیطه آموزش مورد تقاضای خود را مشخص نمایید(:

 بهداشتی            فرابری                     کشاورزی                                عمومی

 اجتماعی                  مدیریت                      ط زیست محی                 فنی و مهندسی

 مالی              اداری                          زبان خارجی                  فرهنگی         

                       وابسته به       تعاونی      دولتی       نوع مالكیت:  خصوصی  

 بین الملل      ملی            استانی     فعالیت: محلی      قلمرو 

 سوابق و تجربیات مرکز آموزش متقاضی را به طور مختصر ذکر نمائید: 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی مسئول مرکز آموزش متقاضی:

 مهر و امضاء و تاریخ

 ریزی کشور:سازمان مدیریت و برنامه

   رد درخواست            تایید درخواست 

 دالیل رد درخواست:

 ـ1

 ـ 2

 ـ3

 (2کاربرگ )

 اطالعات مرکز آموزش متقاضی

 شماره:...............     ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

 تاریخ: ...............                           معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 

 .........قاضی ........................................................................................................................نام مرکز آموزش مت

 ..........................................آدرس ....................................................................................................................

 ........................تلفن.................................................. دورنگار .............................................. صندوق پستی.....

 ...............................کد پستی................................................پست الكترونیک .................................................

......................................................................................................................................................................... 

 ..................نوع مجوز تأسیس .................................. شماره مجوز................................ تاریخ ..........................

 سایر   تعاونی       دولتی           نوع مالكیت: خصوصی 

 

 

 ....... نام و نام خانوادگی:...........................................سمت: ............................................

 نام پدر: ....................... شماره شناسنامه : ........................... محل صدور: .......................

 ه تحصیلی: ...........................مدرک تحصیلی: ........................................................ رشت

 ........................تلفن.................................................. دورنگار .............................................. صندوق پستی.....

 سوابق آموزشی و مدیریتی 

 ردیف
 نوع سابقه

 شرح مختصر فعالیت ت خدمتمد محل خدمت
 مدیریتی آموزش

      

 نام و نام خانوادگی و امضای مقام مسئول و مهر مرکز آموزش متقاضی: صحت مندرجات این صفحه مورد تایید است

 ب ـ مشخصات مدیر

 الف ـ مشخصات عمومی
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تجربه کاری در  نام و نام خانوادگی

 موضوع تدریس

حیطه  سابقه تدریس مدرک تحصیلی

 تدریس

 امضاء كارینوع هم

پاره      

 وقت

تمام 

 وقت

 

  

 

 

 

 

 

      

خانوادگی و امضای مقام مسئول و مهر مرکز آموزش ونامنام صحت مندرجات این صفحه مورد تایید است

 متقاضی:

 

 امضاء مدرک تحصیلی نوع همكاری پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

   وقتتمام وقتپاره   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 خانوادگی امضای مقام مسئول و مهر مرکز آموزش متقاضی:ونامنام صحت مندرجات این صفحه مورد تایید است

 

 پ ـ مدرسان )کادر آموزشی(

 ت ـ کادر غیرآموزشی

 

 

 ............................ تاریخ شروع فعالیت: ...................................................تاریخ تأسیس: ......

 ید فهرست کنید: اهایی که با آنها همكاری داشتهسازمان

 پ ـ سوابق فعالیت آموزشی مرکز آموزش متقاضی
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 .متراژ کل: ................................................ متراژ فضای آموزشی:................................................

 ....متراژ فضای اداری : .................................. متراژ فضای رفاهی: ...............................................

 البراتوار                   سالن کنفرانس                                               کتابخانه       تعداد کالس   

 

 سایر )نام ببرید .................................( دسترسی فراگیران به اینترنت    تعداد عناوین کتابها 

 

 

 آموزشی و کمک آموزشی:فهرست وسایل و تجهیزات 

 تعداد نوع وسیله ردیف تعداد نوع وسیله ردیف تعداد نوع وسیله ردیف

 

 

 

 

  کسنتبتنشتكتسكنتب   کسنتبكشتنكتسكنتب   کسنتبكشتنشتسكنتب

 

 بندی مشاغل                    سیستم بایگانی       نمودار سازمانی                                طبقه

 

 

 مستند بودن قوانین و مقررات آموزشی و غیرآموزشی 

 

 سایر ...............................................       اقامتگاه        بوفه        نمازخانه   سرویس بهداشتی 

 آموزش متقاضی:خانوادگی و امضای مقام مسئول و مهر مرکز ونامنام صحت مندرجات این صفحه مورد تایید است

 تاریخ همكاری نوع همكاری نام سازمان ردیف

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

خانوادگی و امضای مقام مسئول و مهر مرکز آموزش ونامنام صحت مندرجات این صفحه مورد تایید است.

 اضی:متق

 دارد  
 ندارد 

 دارد  
 ندارد 

 دارد  
 ندارد 

 دارد  
 ندارد 

 دارد  
 ندارد 

 های اداری و مدیریتیچ ـ سیستم
 دستی  
 مكانیزه 

 دارد  
 ندارد 

 ات رفاهی و جنبیهـ ـ امکان

 فضا و امکانات آموزشی و غیرآموزشی
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 (۳کاربرگ )

 فهرست مدارک و مستندات
 نام مرکز آموزش متقاضی:                                                                                                                                   

 سه:شماره شنا             ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

 تاریخ:              معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 مدرک یا مستند ارسالی مدرک یا مستند مورد نیاز شاخص ردیف

 مرکز آموزش متقاضی

 

 

 

 

   

 

 (۳کاربرگ )

 وضعیت مرکز آموزش متقاضی
 نام مرکز آموزش متقاضی:                                                                                                                             

 شماره شناسه:                         ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

 تاریخ:                          معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 امتیاز مكتسبه متقاضیوضعیت مرکز آموزشی  حداکثر امتیاز عنوان شاخص ردیف

 مرکز

   30 مجوز آموزشی از مراجع قانونی 1

2  

 مدیر

   60 مدرک تحصیلی

   50 سوابق آموزشی و مدیریتی

 ثابت  )کادر آموزشی( مدرسان 3

 موقت 

300 

300 

  

 ثابت  کادر غیرآموزشی 4

 موقت 

30 

30 

  

   100 سوابق آموزشی مرکز 5

   150 فضای آموزشی )به متراژ( 6

   70 امكانات و وسایل آموزشی و کمک آموزشی )تعداد( 7

   60 فضای اداری )به متراژ( 8

 نمودار سازمانی  9

 بندی مشاغلطبقه 

10 

10 

  

   20 سیستم بایگانی 10

   10 ها، قوانین و مقررات آموزشی و غیرآموزشیرویه 11

   30 اهی و جنبیامكانات رف 12

   20 دسترسی فراگیران به اینترنت 13

   50 برنامه درسی آموزشی 14

 نام و نام خانوادگی تنظیم کننده: 

 امضاء: 

 جمع امتیاز: رتبه مرکز: امتیاز1000
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 ریاست جمهوری 
 رزیی کشورسازمان مدرییت و ربانمه

 

 بسمه تعالی

 ی اجراییهادستگاهبخشنامه به کلیه 

ی اجرایی در هادستگاهبه  موضوع تفویض اختیار 03/03/1383مورخ  33398/1803پیرو بخشنامه شماره 

)موضوع  کارکنان دولت آموزشی که در راستای نظام آموزش هایپودمانها یا خصوص اجرای آن دسته از دوره

( کلیات برنامه آن را در طول برنامه سوم به تصویب این سازمان 20/06/1381مورخ  112058/1803بخشنامه شماره 

اند، در صورتیكه در محتوا و شرایط اجرای آن نغییری رسانده و مجوز اجرای آن را برای یک بار دریافت کرده

توانند در طول برنامه بعمل آمده از کارکنان، مورد نیاز باشد می آموزشی حاصل نشده باشد و براساس نیازسنجی

 چهارم توسعه و بدون اخذ مجوز مجدد از این سازمان، نسبت به اجرای آنها اقدام نمایند.

راء ها باید قبل از اجرای هر دوره اطالعات دوره شامل عنوان دوره، زمان و مكان اجاست دستگاهبدیهی 

حسب مورد جهت اعمال نظارت و  هااستانکشور و یا  ریزیبرنامهمخاطبان دوره و... را به سازمان مدیریت و 

 اعالم نمایند.  ارزشیابی

 ها قبل از اجرا باید به تصویب مجدد این سازمان برسد.بدیهی است هرگونه تغییر در محتوا و مشخصات دوره
                           

                                                                                        

 محمود عسگری آزاد

 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 96261/1803شماره: 
 30/05/1384 اتریخ:

 ندارد  پیوست:

 معاونت توسعه مدرییت و سرماهی انسانی
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی

 کشور ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 تیریسازمان مد 28/01/1384مورخ   10286/101بنا به پیشنهاد شماره  07/02/1384در جلسه مورخ وزیران  هیئت

 یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد قانون برنامه چهارم توسعه (143)و  (54)کشور و به استناد مواد  یزیرو برنامه

 ادیقانون  (143)ماده  "هـ"و  "د" یو بندها (54)ماده  یینامه اجرا نییآ - 1383مصوب  -رانیا یاسالم یجمهور

 :نمود بیتصو ریشده را به شرح ز

 قانون برنامه چهارم (1۴۳)ماده  "هـ"و  "د" یو بندها( 5۴)ماده  یینامه اجرا نییآ

 رانیا یاسالم یورجمه یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد توسعه
مذکور  یهادستگاه هیکل ی،انسان هیسرما یسطح توانمند یو ارتقا مهارت ،نشیب ،منظور توسعه دانش به -1ماده 

هر  موظفند ،دشونیم دهینام ییاجرا یهادستگاهپس به عنوان  نیکه از ا قانون برنامه چهارم توسعه( 160)در ماده 

 یآموزش یهادوره یو اجرا یخود را به طراح یانهیهز از کل اعتبارات درصد کیساله معادل حداقل 

 آموزش زنان اختصاص دهند. تیزمان خدمت با لحاظ اولو کوتاه مدت

 سطح دانش مهارت شیمكلفند برنامه جامع آموزش کارکنان خود را با هدف افزا ییاجرا یهادستگاه -2 ماده

دوران برنامه  یبرا ی(رسم یهاآموزشمتفاوت از نظام  یکارکرد) یپودمان كردیو بهبود نگرش کارکنان با رو

 شصتحداقل متوسط  یبر مبنا وفرد  ،شغل ،زمانسا لیتحل براساس ی،آموزش یسنج ازیبر ن یچهارم توسعه مبتن

کارکنان در  یساعت آموزش براچهل و  رانیمد یبرا ساعت آموزش چهلبه  رانیمد یساعت آموزش برا

 .ندیاجرا نما ،دینمایابالغ م افتیکشور در یزیرو برنامه تیریکه سازمان مد یو در چارچوب هیهر سال ته

 رییانتصاب و تغ ،بر انتخاب یمبن یادار عالیشورایکامل مصوبه  یجراا ضمن ییاجرا یهادستگاه -۳ ماده

 ،انتصاب طیاز شرا یكیبه عنوان  رانیبا توجه به ضرورت آموزش مد یانیو م هیپا رانیدر انتصاب مد ،رانیمد

براساس دستورالعمل سازمان  تیریبهبود مد یآموزش یهااعزام آنان به دوره یالزم را برا مهیداتمكلفند ت

نشده  طیآموزش  نیکه ا یو تا زمان ندیآموزش زنان فراهم نما تیکشور با لحاظ اولو یزیرو برنامه تیریمد

 ممنوع است. یتیریمد هایپستانتصاب آنان به  ،است

 مذکور را بگذرانند. یهاسال دوره کیموظفند ظرف  ،اندشدهمنتصب  نامهنییآ نیکه قبل از ابالغ ا یکسانتبصره: 

 یو سرپرست یتیرینسبت به کاهش سطوح مد یاصالحات ساختار یموظفند و اجرا ییاجرا یهادستگاه -۴ ماده

کشور اقدام  یریزبرنامهو  تیریسازمان مد دییسال سوم برنامه چهارم با تا انیدرصد تا پا 20 زانیخود حداقل به م

 .ندینما

 ه32823ت/7663شماره:  
 14/02/1384اتریخ:  
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 یهادوره یو اجرا یطراح ،یازسنجیانجام امور ن یبرا شودیاجازه داده م ییاجرا یهادستگاهبه  -5 ماده

عمل  ریز یهاشرونامه به  نییآ نیا (2)خود در چارچوب موضوع ماده  یهاتیعالوه بر استفاده از ظرف ،یآموزش

 :ندینما

کارمندان  ییبه استثنا) یقیاشخاص حق یااستفاده از خدمات مشاوره :یآموزش یهادوره یو طراح یسنجنیاز -الف

 یو موسسه عال یو موسسات آموزش عال هادانشگاه ،صالحیذ یردولتیو غ یدولت یو اشخاص حقوق (دولت

و مقررات مربوط  نینالزم که در چارچوب قوا یقراردادها براساس ی،زیربرنامه  و  تیریزش و پژوهش مدآمو

 گردد.یم میبه تنظ

کشور  یزیرو برنامه تیریسازمان مد دییبه تا دیبند با نیموضوع ا یو حقوق یقیاشخاص حق تیصالح -تبصره

 برسد.

که  یردولتیو غ یو موسسات آموزش دولت یو موسسات آموزش عال هاانشگاهداستفاده از امكانات  :اجرا -ب

 دهیکشور رس یزیرو برنامه تیریسازمان مد دیینامه به تا نییآ نیموضوع ا یهادوره یاجرا یآنها برا تیصالح

 یهاسازمانپژوهش  آموزش و تیریو مد ریزیبرنامهو  تیریآموزش و پژوهش مد یموسسه عال نیباشد و همچن

 استان. ریزیبرنامهو  تیریمد

به  توانندیم ییاجرا یهادستگاه ،یآموزش یهاکارکنان و شرکت در دوره قیو تشو بیمنظور ترغبه -6 ماده

برنامه  براساسبه کارکنان  و هفتاد و شش ساعت آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت كصدیحداقل  یازا

را اعطا  ریز ازاتیامت ،ودنمد نخواهطی  تیبا موفق "کارکنان دولت نظام آموزش"دستگاه در چارچوب  مصوب

 :ندینما

 نییآ نیا (1)ماده  سال از محل اعتبارات کیبار در طول  کی یماه حقوق و فوق العاده شغل برا کی معادل -الف

 .نامه

 .بار در هر سال و تا سقف گروه مجاز کی یگروه برا یدر ارتقا لیسال تعج کی -ب

شده توسط افراد که در طول خدمت کارکنان به صورت  یط یهاآموزشبه جمع  ،شده ادی ازاتیبر امت عالوه -پ

در  هانامهیگواه نیا .دارد یمشود که صرفاً ارزش استخدایاعطا م یهانامهیگواه ،گرددیضمن خدمت برگزار م

 شوند.یم فیتعر یپژوهش -یو تخصص یتخصص ی،سه سطح مهارت

 یچگونگ ،ساعات زانیم ،طول دوره ،رانیفراگ یلیتحص طیها مشتمل بر شرانامهیگواه یاعطا طیشرا: 1تبصره 

 یهادستگاهکشور به  یزیرو برنامه تیریمختلف توسط سازمان مد یهانهیشده در زم یط یهاارتباط و نسبت دوره

 .شودیابالغ م ییاجرا

 افتیفوق الذکر را در یهانامهیاز گواه یكیتوانند یم صرفاًاز کارکنان در طول خدمت خود هریک  :2 تبصره

 مربوط به آن برخوردار شوند. یایو از مزا ندینما

که منجر به اخذ مدارک  یآموزش یهاهدور یو اجرا ریزیبرنامهتوانند به منظور ینم اجرایی یهادستگاه -7 ماده

 .ندیو موسسات آموزش قرارداد منعقد نما هادانشگاهبا  ،گرددیم (معادل) یررسمیغ ای یرسم یلیتحص

 یو تجرب یفكر یهاهیو سرما یدانش یروهایانتقال دانش و تجارب ن یالزم برا یهانهیزم جادیبه منظور ا -8ماده 

توسعه  ،رشد یدادن به کارکنان برا یاریو استفاده بهتر از دانش و تجارب آنان در جهت  ییاجرا یهاستگاهددر 
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و انتقال  تیرینظام مد"است با ارائه  ظفکشور مو یزیرو برنامه تیریسازمان مد ،و شكوفا شدن استعداد آنان

 .دیاو جهت اجرا ابالغ نم هیالزم را ته یزشیانگ یساز و کارها ،"دانش

مربوط به تخصص و تجربه  یهانهیدر زم سیجهت تدر صالحیذ یقیبه منظور استفاده از توان افراد حق -9ماده 

 :شودیم نییتع لیقابل پرداخت به شرح ذ سیحق التدر زانیآنان م

حقوق و فوق العاده  شغل  مأخذ یک دوازدهم هر ساعت به یبرا ند،که مستخدم دولت یمدرسان سیالتدر حق -الف

 .آنان

 یاعضا یمقررات استخدام براساس یو موسسات آموزش عال هادانشگاه یعلم اتیه یاعضا سیالتدر حق -ب

 ی.علم اتیه

مستخدمان  سیاسب با حق التدرمتن ،آنان هو تجرب یلیبا توجه به مدرک تحص یقیافراد حق ریسا سیالتدر حق -پ

 .ربطذی ییدستگاه اجرا صیدولت به تشخ

کشور  یزیرو برنامه تیریسازمان مد یی،اجرا یهادستگاهآموزش در  تیفیسطح ک یبه منظور ارتقا -10 ماده

و بر آن اساس عملكرد  یرا طراح ینظام بهبود عملكرد آموزش ،مربوط استانداردهای نیتدو ضمن استمكلف 

و  یآموزش کارکنان بررس هایبرنامه یو اجرا ریزیبرنامه نهیرا در زم ییاجرا یهادستگاهاز  کینه هر ساال

 یمقتض میجهت اتخاذ تصم رانیوز ئتیو ه یادار عالیشورایو گزارش مربوط را به  یبندرا از نظر رتبه هادستگاه

 .دیارائه نما

آموزش  نهیدر زم نهیو موارد هز زانیبه همراه م یآموزش موظفند عملكرد ساالنه ییاجرا یهادستگاه -تبصره

کشور به سازمان مذکور گزارش  یزیرو برنامه تیریسازمان مد یدستورالعمل ابالغ براساسکارکنان خود را 

 .ندینما

کارکنان دولت  یآموزش یهاکشور موظف است عملكرد ساالنه دوره یزیرو برنامه تیریسازمان مد -11ماده 

 .دیآن اصالح نما براساسالزم را  هایدستورالعملو  یابیرا ارزش

 
 رضا عارف محمد

 جمهور سیمعاون اول رئ
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 جمهوری اسالمی اریان

 ریاست جمهوری

 کشور رزییربانمهسازمان مدرییت و 
 

 بسمه تعالی

و  هاسازمان، هاشرکتدولتی و  یهاشرکتمؤسسات،  ،هاسازمانها، بخشنامه به کلیه وزارتخانه

مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و مؤسسات و نهادهای 

 نمایند.غیردولتی و نهادهای انقالب اسالمی که از بودجه عمومی دولت استفاده می عمومی

 یهااستاندارد آزمون برگزاری و ی(ردولتیو غ یدولت)از آموزش مراکز مج تیفیارتقا ک ،یدر راستا

و  (شودیم دهیبخشنامه به اختصار آزمون نام نیکه در ا) کارکنان دولت اطالعات یورآهفتگانه فن هایمهارت

و  جادیاستاندارد ا ارنرم افز کیا استفاده از مراکز آزمون در سراسر کشور ب ،هادوره نیا ینظارت مستمر بر اجرا

 .شوندیم یاندازراه

 اطالعات یورآفن موضوع برنامه آموزش 03/11/1381 مورخ 203222/1903بخشنامه شماره  رویپ لذا

 طیضوابط و شرا، 07/05/1382مورخ  85791/1903بخشنامه شماره  5و ماده  کارکنان دولت در قالب هفت مهارت

  جهت اجرا ابالغ  لیبه شرح ذ یاانهیها به صورت رااستاندارد آزمون یمراکز آزمون و برگزار جادیمربوط به ا

 :گرددیم

 نیابالغ ا خیحداکثر ظرف مدت سه ماه از تار ستیبایاستان م یزیرو برنامه تیریمد یهاسازمان  -1

از محل امكانات  ،آن کی وستیبخشنامه و پ نیمرکز آزمون را طبق مندرجات ا کیام هر کد ،بخشنامه

 .ندینما یو راه انداز سیسأت ،آموزش و پژوهش در مرکز استان مربوط یهاتیریمد

باشد و مراکز یمذکور در هر استان مجاز نم یهاسازمانمرکز آزمون توسط  کیاز  شیب سیتاس :1 تبصره

شناخته  طیبخشنامه واجد شرا نیضوابط ا براساسکه  یدولت ریبخش غ قیاز طر ستیبایم گرید ازیمورد ن

 .ردیشوند انجام پذیم

مرکز آزمون از  ازیافراد مورد ن نیتام یبرا مكلفنداستان  یزیرو برنامه تیریمد یهاسازمان :2 تبصره

 باشد.یممنوع م نهیمز نیدر ا التیو هرگونه توسعه تشك ندیاستفاده نماخود کارمندان موجود 

از سازمان  سیتوانند پس از اخذ مجوز تاسیم لیذ طیواجد شرا یدولت ریو موسسات غ هاشرکت  -2

استمرار  نیاستان محل استقرار مرکز آزمون و سپردن ضمانت الزم به منظور تضم یزیرو برنامه تیریمد

 تیاز آنها با رعا یبردارون و بهرهمراکز آزم جادینسبت به ا ،حداقل دو سال یمرکز مذکور برا تیفعال

 .دیآن اقدام نما یهاپیوستبخشنامه و  نیمندرجات ا

 ایرایانهآزمون شرایط صدور مجوز برای تأسیس مراکز 

 .ندینما سیدر مراکز آزمون تاس توانندیمتنها اشخاص حقوقی )شرکت یا مؤسسه(  -

 219109/1903  شماره:
 25/11/1383  اتریخ:

   پیوست:
 معاونت  توسعه مدرییت و سرماهی انسانی



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 1126

 
 

به صراحت  یاانهیرا یهاآزمون یرگزارمراکز آزمون و ب جادیموسسه موضوع ایا اساسنامه شرکت  در -

 شده باشد. دیق

کشور را دارا  کیانفورمات عالیشورایاز  تیو احراز صالح یبندمذکور طبقه موسساتو  هاشرکت -

 باشند.

 موسسه مستند باشد. یاشرکت  ییو اجرا یادار یهاهیو رو مقررات -

مرکز آزمون در هر شهرستان  کی جادیتنها مجاز به ا طیشرا واجد یدولتریو موسسات غ هاشرکت :1 تبصره

 هستند.

موسسه  ایشرکت  کیاستان از طرف  کیمختلف  یهامرکز آزمون در شهرستان نیچند جادیا یتقاضا : 2تبصره 

و  تیریبخشنامه از سازمان مد نیاز مراکز با توجه به مفاد ا کیهر  یبرا برداریبهرهمنوط به اخذ مجوز  یردولتیغ

 باشد.یاستان م ریزیبرنامه

 برسد. برداریبهرهبه  سیصدور مجوز تاس خیحداکثر ظرف مدت سه ماه از تار ستیبایمراکز آزمون م :3 تبصره

از مراکز آزمون را مطابق استاندارد  یبرداربهره طیاستان شرا یزیرو برنامه تیریچنانچه سازمان مد :4 تبصره

 هو خسارات وارد گرددیمجوز اعطا شده لغو م ،ندهد صیو دو بخشنامه تشخ کی یهاپیوستاعالم شده در 

 گردد.یم نیاز ضمانت سپرده شده تام نیالطرف ینظر داور مرض براساس

خود  دگانیدآموزش ی  آزمون برا یمجاز به برگزار ،باشندیآموزش م یکه مجر یآزمون مراکز -3

 .ستندین

بخشنامه عمل  دو این وستیمندرج در پ یهاها طبق روالزمونآ یبرگزار یبرا ستیبایآزمون م مراکز -4

 .ندینما

ها بعد از راه اندازی مراکز آزمون، فقط از طریق این گونه مراکز خواهد بود و برگزاری آزمون دوره -5

ها نیز پس از راه اندازی مراکز آزمون توسط سازمان مدیریت و های مربوط به دورهصدور گواهینامه

از تاریخ  07/05/1382مورخ  85791/1903بخشنامه  6استان انجام خواهد شد. لذا ماده  ریزیبرنامه

 گردد.ابالغ این بخشنامه لغو می

اظهار به دانستن  کهیو افراد 03/11/1381 مورخ 203222/1903کارکنان مشمول بخشنامه  هیکل -6

 ستیبایم ،اندقرار نگرفته یابیرزمورد ا ،شروع به کار مراکز آزمون خیو تار ندینمایر مزبوم یهادوره

 .دنریقرار گ یابیمراکز مورد ارز نیا قیاز طر

است که  یدولتریموسسه غ ایافزار استاندارد آزمون به عهده شرکت نرم یو نگهدار یروز رسانبه  ،هیته -7

خواهد  یاستان معرف ریزیبرنامهو  تیریمد یهاسازمانکشور به  یزیرو برنامه تیریاز طرف سازمان مد

 شد.

موسسه مزبور را به مراکز آزمون مجاز  ایشرکت  نداستان مكلف ریزیبرنامهو  تیریمد یهاسازمانتبصره: 

 .ندینما ینرم افزار آزمون معرف یعقد قرارداد و نصب و اجرا یبرا

توسط مراکز مجاز  دگانیدآموزش یحداکثر به مدت سه هفته پس از معرف ندآزمون مكلف مراکز -8

 .ندیآزمون نما یقدام به برگزارا ،آموزش
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 از شیکه ب افرادی -9
3
16

مجاز به شرکت در آزمون  ،اندموجه داشته ریغ بتیغ کل ساعت هر مهارت 

         قید نمایند کهمراکز مجاز آموزش  بامكلفند در قرارداد خود  ییاجرا یهادستگاهنخواهند بود و 

 نشوند. یافراد به مراکز آزمون معرف گونهاین

موجه داشته باشند به عهده خود  ریغ بتیاز حد ذکر شده غ شیکه ب یآموزش مجدد اشخاص نهیهز :تبصره

 آنها خواهد بود.

همراه نمرات کسب به  ابیآزمون اطالعات مربوط به حضور و غ یپس از برگزار ستیبا یآزمون م مراکز -10

 ،مربوط ییاجرا یهادستگاه یاطالعات را برا رینام موسسه آموزش دهنده و سا ،نوع مهارت ،شده افراد

قرار  نامهیاستان جهت صدور گواه ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد اریدر اخت زینسخه را ن کیارسال کنند و 

 دهند.

 72مراتب را  ستیبایم ،نصراف دهدموجه بخواهد از شرکت در آزمون ا لیبه دال یفرددر صورتی که  -11

به اطالع مرکز آزمون  ییدستگاه اجرا قیو از طر یآزمون به صورت کتب یبرگزار خیساعت قبل از تار

 هرا مشخص و ب یآزمون بعد خیزمان ممكن تار نیدر اول ستیبایصورت مرکز آزمون م نیدر ا .برساند

 اعالم کند. ییدستگاه اجرا

 نهیو هز ییاطالع دستگاه اجرا امجدداً ب تواندیم دیمانرا کسب ن ینمره قبول هاارتاز مه یكیدر  یفرد اگر -12

 در آزمون مذکور شرکت کند. یشخص

 باشد.دیگر نمی هایمهارتمانعی برای آموزش  تبصره: عدم قبولی در آزمون یک مهارت

با توجه به را  ری آزمون برای هر مهارتهزینه برگزااستان مكلفند  ریزیبرنامهو  تیریمد یهاسازمان -13

هزار  چهلبخشنامه و تا سقف  نیاعالم شده در ا یهر استان و با توجه به استانداردها هایویژگیو  طیشرا

 .ندیاستان و مراکز آزمون اعالم نما ییاجرا یهادستگاههر آزمون مشخص و  یبرا الیر

ارائه  یدولت ریموسسه غ ایدرصد مبلغ فوق الذکر را به شرکت  50که حداکثر مكلفند  زیمراکز آزمون ن : تبصره

 .ندیپرداخت نما ،کنندیبخشنامه با قرارداد منعقد م نیا 7دهنده نرم افزار آزمون که مطابق ماده 

 یبا مرکز آزمون دارا ،مكلفند همزمان با عقد قرارداد با مرکز مراکز مجاز آموزش ییاجرا یهادستگاه -14

 13شده در ماده  نییآزمون در سقف تع یاجرا یبرا زیاستان ن ریزیبرنامهو  تیریز از سازمان مدمجو

 .ندیقرارداد منعقد نما ،نامهبخش

آزمون هنگام عقد قرارداد با مراکز مجاز  یبرگزار یبرا جهیو ینیبشیمجاز به پی اجرایی هادستگاه :تبصره

 .ستندیآموزش ن

از  کیهر  دگانیدرصد از کل آموزش د 40از  شیچنانچه ب ،ماهه شش یزمان یهادر نظر داشتن دوره با -15

 یبرا ،دنرا کسب نكن یو نمره قبول ندیشرکت نما یاانهیرا یهادر آزمون یدولت ریمراکز مجاز آموزش غ

 نیو چنانچه ا شودیداده م یاستان اخطار کتب یزیرو برنامه تیریبار اول به آن مراکز از طرف سازمان مد

دوباره مراکز  تیسلب خواهد شد و فعال كسالیآنها به مدت  تیصالح ،بار دوم تكرار شود یمسئله برا

 .شودیمنوط به کسب مجوز مجدد م كسالیمزبور پس از  یدولت ریمجاز آموزش غ
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 85791/1903 شماره شده در بخشنامه یمعرف یمراکز دولت گریو مراکز آموزش آنها و د یدولت یهادستگاه :تبصره

 د.نباشیماده م نیمشمول ا زین 03/11/1381مورخ  203222/1903 و 07/05/1382 مورخ

 یراجع به برگزار یخود را به نظرسنج تیاز سا یاستان مكلف است بخش یزیرو برنامه تیریمد سازمان -16

 ها اختصاص دهد.آموزش و آزمون

ها و آزمون یکنترل و نظارت بر برگزار ی،ول هماهنگمسئ هااستان یزیرو برنامه تیریمد یهاسازمان -17

 باشند.یاستانداردها در مراکز آزمون م تیرعا

کنند و در  یدگیها رسدر آزمون کنندگانشرکتواصله از  اتیمكلفند به شكا هاسازمانهمچنین این  

 الزم را انجام دهند. یصورت احراز تخلف مراکز آزمون اقدامات انضباط

 

 20۳222/190۳های در جهت توضیح و پاسخ به استعالمات برخی از مواد بخشنامهموارد ذیل 

 27/0۳/1۳8۳مورخ  50961/190۳و  07/05/1۳82مورخ  85791/190۳، 0۳/11/1۳81مورخ 

 آورده شده است.

مورخ  203222/1903ر بخشنامه فقط ساعات درنظر گرفته شده د انتهای دوره برای هر مهارت در گواهینامه -18

تواند به صورت جداگانه میبایست درج گردد. لیكن برای هر مهارت ساعات حل تمرین می 03/11/1381

 درنظر گرفته شود.

 کیرا در  سطحافراد هم المقدوریمراکز مجاز آموزش مكلفند حت هیکل ،آموزش تیفیک یه منظور ارتقاب -19

 کالس آموزش دهند.

کشور از لحاظ  یو شهرها هااستان، 27/03/1383مورخ  50961/1903امه شماره بخشن 3ماده  پیرو -20

الزم جهت  ازیشوند که حداقل امتیم یبندمیتقس ریبه سه گروه ز یاانهیآزاد را یهاآموزشگاه بندیطبقه

 300م و گروه سو ازیامت 350گروه دوم  ،ازیامت 400گروه اول  یهفتگانه برا هایمهارت یهادوره یبرگزار

 باشد.یم ازیامت

 -یشرق جانیآذربا -یخراسان رضو -فارس -اصفهان -تهران یهااستانمراکز  یهاشهرستان :1 گروه

 و شهر کرج. النیگ -مازندران -یغرب جانیآذربا

خراسان  -سمنان -یمرکز -قم -کرمان -زدی یهااستانو  کیگروه  یهااستان یهاشهرستان گرید :2 گروه

 خوزستان و بوشهر. لیاردب -کرمانشاه -کردستان -گلستان -همدان -نیقزو -زنجان -یشمال

 -لرستان -راحمدیو بو هیلویکهگ -یاریچهارمحال و بخت -المیا -و بلوچستان ستانیس یهااستان : 3 گروه

 و هرمزگان. یخراسان جنوب

 مهین انیفوق تا پا ازاتیامتکشور  یاانهیآزاد را یهاسطح آموزشگاه یفیو ک یبه منظور ارتقاء کم تبصره: 

 400گروه دوم  ،ازیامت 500گروه اول  یمجاز برا ازیقابل اعمال است و پس از آن حداقل امت 1385اول سال 

 شود.یدر نظر گرفته م ازیامت 350و گروه سوم  ازیامت

 27/03/1383مورخ  50961/1903بخشنامه شماره  وستیپ ی،اانهیآزاد را یهاآموزشگاه یبندازیامت جدول -21

 یبند ازیامت یمالک عمل برا ،بخشنامه نیاست که با ابالغ ا دهیگرد صالحبه صورت جدول صفحه بعد ا

 .باشدیم یاانهیآزاد را یآموزشگاه ها
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 ایهای آزاد رایانهآموزشگاه جدول معیارهای ارزشیابی
ر امتیاز قابل حداکث امتیاز معیارهای ارزشیابی ردیف

 کسب

 - 15 وضعیت مالكیت محل آموزشگاه: شخصی 1

 - 10 کاربری ملک: مسكونی 2

 - 20 کاربری ملک: اداری ۳

 - 25 آموزشی -کاربری ملک: تجاری ۴

 50 1 متر مربع فضای باز جهت ساعات تنفس 2هر  5

 70 1 تئوری و هر متر فضای آموزش 1متر مربع ۳0حداقل  -هر متر مربع فضای اداری 6

 200 1 **متر مربع 50حداقل  -هر متر مربع فضای مفید آموزش عملی 7

8 Video Projector 5 - 

)یا معادل( و به ازاء تجهیزات جانبی  PentiumIII, IVبه ازاء هر کامپیوتر  9

Scanner  وPrinter 

2 - 

 - Windows NT/2000 5 و NoveIIو  Linuxبه ازاء هر سرور  10

 * kkkk۳2با شبكه اینترنت با سرعت حداقل  onlineازاء هر کامپیوتر متصل و  به 11

 دستگاه  10حداقل 

2 - 

 25 5 به ازاء هر نفر کادر آموزشی ثابت )مندرج در لیست بیمه(: لیسانس 12

 ۳5 7 به ازاء هر نفر کادر آموزشی ثابت )مندرج در لیست بیمه(: فوق لیسانس و باالتر 1۳

دارا بودن مدرک لیسانس یا باالتر مرتبط با رشته رایانه برای صاحب  در صورت 1۴

 امتیاز آموزشگاه **

۳0 - 

 60 10 های تأسیسبه تعداد هر مربی کارت دار مندرج در پروانه 15

 60 10 های مرتبط با رایانهبه تعداد هر پروانه تأسیس برای رشته 16

 70 7 ای ***انهبه ازاء هر سال سابقه فعالیت آموزش رای 17

 - 1 المللی اعطا شده در سالبین گواهینامه 15به ازاء میانگین هر  18

 - -10 ای کشور****ثبت هرگونه تخلف در بازرسی سازمان آموزش فنی و حرفه 19

 20 5 سرویس ایاب و ذهاب هر یک -بوفه -کتابخانه -نمازخانه 20

 - 5 به ازاء هر موضوع -وزشی مرتبط و دارای شابکتألیف و ترجمه کتب آم 21

 

مرتبط  یهاجزو رشته کیالكترون یلیتحص رشته07/05/1382مورخ  85791/1903شماره پیرو بخشنامه   -22

 گردد.یمحسوب م انهیبا را

 یورآهفتگانه فن هایمهارت یهادوره یاجرا یبرا یدولتریسسات غؤو م هاشرکت یفیک ءارتقاجهت  -23

، 07/05/1382مورخ 85791/1903بخشنامه شماره  کیعالوه بر موارد مندرج در ماده  اطالعات

                                                           
الزامی است. منظور  11و  7، 6های کسب امتیاز مربوط به هریک از ردیف اطالعات آوریهای هفتگانه فنهای مهارتی دورهبرای اجرا 1

ن قرارداشته متر مربع آن یک رایانه یا وسائل جانبی قابل استفاده در آ 3، فضایی است که به ازای هر 7از فضای مفید آموزشی ردیف 

 گیرد.باشد و به فضاهای خالی امتیازی تعلق نمیباشد.بنابراین تعلق امتیاز به فضای آموزشی منوط به استقرار تجهیزات آموزشی در آن می
وتر و های علوم و مهندسی کامپیوتر )نرم افزار و سخت افزار(، فاوری اطالعات، اطالع رسانی، ریاضی با گرایش کاربرد در کامپیرشته **

 شوند.های مرتبط شناخته میمهندسی برق، رشته

 امتیاز الزامی است. 7کارکنان دولت کسب حداقل  اطالعات آوریهای مهارتهای هفتگانه فن*** برای اجرای دوره

 شد.باکه رفع نشده باشد، مبنا می 1383**** ثبت هرگونه تخلف از ابتدای سال 
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 نییقبالً تعکه  یردولتیو موسسات غ هاشرکتبه  .است یالزام زین ذیلضوابط  تیو رعا طیدارابودن شرا

 دهند. قیتطب دیتا خود را با ضوابط جد شودیداده م هلتم 1385ول سال ا مهین انیند تا پااهشد تیصالح

دستگاه 10و حداقل  یآموزش عمل یمترمربع فضا 30کالس هرکدام با حداکثر  2بودن حداقل  دارا (1

 .وتریکامپ

 انهیرا کیمترمربع آن  3هر  یاست که به ازا ییفضا ی،آموزش عمل دیمف یاز فضا منظور: 1تبصره 

Pentium III,IV (معادل ای) حداقل  نیبنابرا .قابل استفاده در آن قرارداد داشته باشد یاانهیرا یجانب لیوسا ای

را شامل  یخال یو فضاها باشدیدر آن م یآموزش زاتیدر نظر گرفته شده منوط به استقرار تجه یفضا

 .دشوینم

مرکز آزمون هم مجوز  جادیا یکه برا یدولت ریمراکز آزمون شرکت ها و موسسات غ یفضا :2 تبصره

 .شودیآنها محسوب نم یعمل یآموزش یجز فضا ،کنندیم افتیدر

به صورت ثابت در  kbps32 با سرعت حداقل نترنتیمتصل به شبكه ا وتریدستگاه کامپ 10 حداقل (2

 وجود داشته باشد. یآموزش عمل یفضا

 براساس ستیبا یم انهیزش راسابقه آمو) یاانهیآموزش را تیسال سابقه فعال 1بودن حداقل  دارا (3

استان  یزیرو برنامه تیریمد یهاسازمانبه  یردولتیمستندات ارائه شده از طرف شرکت و موسسه غ

 (احراز گردد.

ارائه  ،باشد هااستانشعبه در  سینامه خود مجاز به تاسبراساسبنا  یردولتیموسسه غ یاشرکت  چنانچه  -24

بخشنامه  کیمندرج در ماده  طیبخشنامه و شرا نیا 23ماده  طیمجوز به شعبات آنها پس از احراز شرا

 ایشرکت با  بالمانع است به شرط آنكه قرارداد آموزش، 07/05/1382مورخ  85791/1903شماره 

 الذکر باشد.فوق یبا شخص حقوق ماًیمستق دوره یاجرا تیمسئول جهیو در نت اصلی منعقد شودموسسه 

بایست ای کشور حسب مورد میاستان و سازمان آموزش فنی و حرفه یریزبرنامهمدیریت و  یهاسازمان -25

ای تأیید های آزاد رایانهو مؤسسات غیردولتی و آموزشگاه هاشرکتهر شش ماه یكبار فهرست 

 شده در استان را با ذکر امتیاز و آدرس و شماره تماس و تاریخ اعتبار مجوز به مراکز آزمون صالحیت

 ریزی کشور ارسال نمایند.استان و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه

ی دولتی را تا سقف ظرفیت تعیین شده هادستگاهمراکز مجاز آموزش غیردولتی اجازه عقد قرارداد با  -26

 شود. د، کنترل میشوندارند. رعایت این ظرفیت از طریق تعداد افرادی که به مراکز آزمون معرفی می

مدیریت  یهاسازمانعدم رعایت ظرفیت تعیین شده از سوی مراکز مجاز آموزش غیردولتی، : در صورت 1تبصره 

ای کشور حسب مورد مكلفند که مجوزهای صادره برای برگزاری استان و سازمان فنی و حرفه ریزیبرنامهو 

 آنها را لغو نمایند. اطالعات آوریهفتگانه فن هایمهارتهای دوره

 گردد:با در نظر گرفتن مفروضات ذیل ظرفیت مجاز آموزش غیر دولتی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می

 آوریهای هفتگانه فندوره برگزاری حداکثر دو شیفت در یک روز برای هر کالس جهت برگزاری -1

 کارکنان دولت اطالعات
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در سال برای هر کالس )هر  اطالعات آوریهفتگانه فن هایمهارتدوره کامل  8برگزاری حداکثر  -2

 ساعت( 130دوره 

 شیفت در یک روز برای هر کالس 2مربی برای  2در نظر گرفتن  -3

نفر را جهت  20تواند باشد که میمترمربع می 30کالس  حداکثر فضای آموزش عملی برای یک -4

 آموزش پوشش دهد.

2 130 8 2
3

 
     

 
 

 نفر ساعت

 در سال

-تعداد شیفت

 ها در روز

تعداد 

ها در دوره

 سال

زمان کل 

دوره 

 )ساعت(

 نفر

باشد که با توجه به تعداد کل در سال می نفر ساعت 41600بنابراین حداکثر ظرفیت آموزش در یک کالس 

 توان ظرفیت کل آنها را محاسبه نمود.های دارای فضای آموزش عملی مراکز مجاز آموزش غیردولتی، میکالس

توانند در صورت تغییر امكانات و به تبع آن تغییر ظرفیت آموزش، : مراکز مجاز آموزش غیر دولتی می2تبصره 

ریزی استان و یا سازمان آموزش ا برای بررسی مجدد ظرفیت حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامهتقاضای خود ر

 ای کشور ارسال کنند، به شرط آن که از تعیین ظرفیت قبلی حداقل شش ماه گذشته باشد.فنی و حرفه

ر حسب مورد مكلفند در ای کشوریزی استان و سازمان آموزش فنی و حرفهمدیریت و برنامه یهاسازمان: 3تبصره 

 نمایند ظرفیت مراکز مجاز آموزش غیر دولتی و امتیاز مكتسبه آنها را ذکر نمایند.مجوزی که ارائه می

مراکز مجاز آموزش غیردولتی مجاز به واگذاری قراردادهای خود به صورت رسمی یا غیر رسمی به   -27

 دیگر مراکز آموزش نیستند.

 

 
 من ا... التوفیق

 آزادمحمود عسگری 
 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 و
 ادارینظامرییس کمیسیون تخصصی اتوماسیون    

 

 

  

 فضای آموزش عملی

مرکز آموزشی ظرفیت  
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 1پیوست شمارۀ 

 شرایط فیزیكی، تجهیزات و پرسنل مورد نیاز مراکز آزمون
 فصل اول: شرایط فیزیكی مرکز آزمون و تجهیزات مورد نیاز

شرایط زیر را مهیا و  اطالعات آوریهفتگانه فن هایمهارتهای بایست جهت برگزاری آزمونمراکز آزمون می

 ضوابط مربوط را رعایت کنند:

برای  1های مختلف استان دو نوع مرکز آزمون پیش بینی شده است. نوع با توجه به تفاوت جمعیت در شهرستان

باشد. مشخصات های با جمعیت کمتر میبرای شهرستان 2وع هزار نفر و ن 500هایی با جمعیت بیش از شهرستان

 هر دو نوع در زیر توضیح داده شده است:

 دارای دو سایت آزمون: 1نوع 
 متر مربع( 40متر مربع )هر کدام  80                                       2و  1سایت آزمون شماره 

 متر مربع 30 سالن انتظار

 مربعمتر  15 اتاق مدیریت

 متر مربع 20 اتاق اداری

 مترمربع 40 هال، آبدارخانه و سایر فضاهای مشترک

 دارای یک سایت آزمون: 2نوع 
 متر مربع  40                                       1سایت آزمون شماره 

 متر مربع 20 سالن انتظار

 متر مربع 15 اتاق مدیریت

 متر مربع 20 اتاق اداری

 مترمربع 40 دارخانه و سایر فضاهای مشترکهال، آب

 

با توجه به تعداد کل کارکنان دولت و نحوه توزیع آن در سطح کشور در مرحله اول تعداد مراکز آزمون به 

 پیش بینی شده است. 1-1صورت جدول پیوست شماره 

استان  ریزیبرنامهمدیریت و  یهاسازمان( در هر استان 1-1: پس از ایجاد مراکز آزمون جدول )1تبصره 

های استان خود و با لحاظ کردن عوامل اقتصادی در ایجاد اینگونه مراکز توانند حسب نیاز و ضرورتمی

 توسط بخش غیردولتی، نسبت به صدور مجوز برای ایجاد مراکز دیگر در استان اقدام نمایند.

ان و عدم اقتصادی بودن ایجاد : الزم به ذکر است که چنانچه به علت گستردگی جغرافیایی است2تبصره 

های استان، دسترسی به مراکز آزمون با مشكل مواجه گردد، مراکز آزمون دایمی در برخی شهرستان

استان مجاز خواهند بود که مجوز ایجاد مراکز آزمون موقت توسط  ریزیبرنامهمدیریت و  یهاسازمان

 بخش غیردولتی در مناطق موردنیاز را صادر نمایند.
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 رایط فیزیكی مرکز آزمون:ش

شود، که به اجزاء مرکز آزمون از دو قسمت اصلی شامل سالن انتظار و سایت آزمون با مشخصات زیر تشكیل می

 گردد.های اداری و فضای مشترک نیز اضافه میالذکر قسمتفوق

 مشخصات سالن انتظار:

توسط مدیریت مرکز آزمون به متر مربع که آزمون دهنده پس از احراز هویت  20مكانی در حدود  -

 نشیند.انتظار زمان امتحان می

 بایست در معرض دید قرار گیرد.های مربوط به آن میشرایط و ضوایط امتحان و توصیه -

مكانی جهت پذیرفتن و نگهداری وسائل شخصی داوطلب فراهم گردد )توضیح آنكه ورود وسایل  -

 شخصی به اتاق آزمون اکیداً ممنوع است(.

 سایت آزمون: مشخصات

  (Testing workstationکامپیوتر میزبان به عنوان ) 10متر مربع و حداقل  40مكانی با اندازه حدود  -

( با مشخصات جدول پیوست شماره Administrative workstationو یک کامپیوتر سرور با عنوان )

2-1 

و   ( Testing workstation( مجزا جهت برقراری ارتباط بین کامپیوترها )LANایجاد یک شبكه ) -

 (Administrative workstationسرور آزمون )

 Testingگردد. )قرارگرفتن کامپیوترهایی که جهت برگزاری آزمون از آنها استفاده می -

workstation روی سطوحی با ابعاد حداقل )cm80×120 متر  5/1ای حدوداً که بین هرکدام فاصله

 بندی گردد.نها پارتیشندرنظر گرفته شده باشد و یا بین آ

مهیا نمودن مكانی پاکیزه، راحت و دور از سر و صدا و دود سیگار با نور کافی و تهویه مناسب و  -

 های راحت.صندلی

 عدم امكان استفاده از وسایلی همچون پرینتر، فاکس، کپی و یا تلفن هنگام برگزاری آزمون  -

 گام برگزاری آزموندرنظر گرفتن محلی جهت نشستن مسئول سایت آزمون هن -

نصب یک تابلو پشت درب اتاق آزمون جهت اطالع دیگران از اینكه اتاق درحال برگزاری آزمون  -

 باشد.می

 استفاده از محل سایت آزمون برای آموزش و سایر امور شرکت ممنوع است.تبصره: 

 

 تجهیزات مورد نیاز آزمون:

اداری و مبالن مناسب باشد. برخی از امكانات الزم در زیر بایست دارای امكانات فنی و تجهیزات مرکز آزمون می

 قید شده است:

 یک دستگاه نمابر -

 یک دستگاه فتوکپی -

 امكان اتصال به شبكه اینترنت با سرعت قابل قبول -

- UPS با توان متناسب 
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 یک دستگاه پرینتر -

 کابل کشی شبكه -

 هاتابلو مناسب سایت آزمون، سالن انتظار و سایر قسمت -

 م و ملزومات اداریسایر لواز -

 

 فصل دوم: کادر پرسنلی

های الكترونیكی در سطح استاندارد نیاز به کادر فنی و اجرایی مناسب دارد. کادر پرسنلی مدیریت و اجرای آزمون

الزم قرار خواهند گرفت. تعداد نفرات الزم برای دو نوع مرکز  یهاآموزشانتخاب شده برای مرکز آزمون، تحت 

 یر است:آزمون به شرح ز
 نوع دو نوع یک 

 نفر 1 نفر 1 مدیر مرکز آزمون

 نفر 1 نفر )برای دو سایت آزمون( 2 مسئول سایت و نظارت بر آزمون برای هر سایت

 نفر 1 نفر 1 اداری -مسئول ثبت نام و امور مالی

 

 شرایط احراز مدیر مرکز آزمون

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران -1

 به تأیید مراجع قانونیعدم سوء پیشینه کیفری موثر  -2

 یا داشتن برگ معافیت دائم دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی -3

 سال 30حداقل سن  -4

 سال سابقه فعالیت مرتبط با کامپیوتر 5دارا بودن  -5

های علوم و مهندسی کامپیوتر )نرم افزار و دارا بودن مدرک کارشناسی یا معادل آن در یكی از رشته -6

 ، ریاضی با گرایش کاربرد در کامپیوتر و مهندسی برق و الكترونیکاطالعات افزار(، فناوری سخت

 شرایط احراز مسئول و ناظر سایت آزمون

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران  -1

 عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر به تأیید مراجع قانونی -2

 یا داشتن برگ معافیت دائم دمت وظیفه عمومیدارا بودن کارت پایان خ -3

 سال 23حداقل سن  -4

های علوم مهندسی، پایه و یا مدرک فوق دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یكی از رشته -5

 ICDLهای کامپیوتری و دیپلم در زمینه کامپیوتر و دارا بودن مدارک تخصصی شبكه
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 1-1پیوست 

 اکز آزمون الكترونیكی در کشور )در مرحله اول(جدول توزیع مر

 2تعداد مرکز نوع  1تعداد مرکز نوع  شهرستان استان ردیف

 -- 5 تهران تهران 1

 2 -- کرج تهران 2

 1 -- ورامین تهران 3

 1 -- شهر ری تهران 4

 -- 1 شهریار، رباط کریم و اسالمشهر تهران 5

 -- 2 مشهد خراسان رضوی 6

 1 1 ازشیر فارس 7

 1 1 تبریز آذربایجان شرقی 8

 -- 2 اصفهان اصفهان 9

 1 -- نجف آباد اصفهان 10

 1 -- کاشان اصفهان 11

 -- 1 ساری مازندران 12

 1 -- چالوس مازندران 13

ی گیالن، آذربایجان هااستان 14

غربی، قزوین، کرمانشاه، 

 خوزستان، کرمان

)هر استان  6 مراکز استان

 یک مرکز(

-- 

 )هر استان یک مرکز( 18 -- مراکز استان هااستانسایر  15

 27 19 جمع

 1-2پیوست 

 جدول مشخصات تجهیزات سخت افزاری سایت آزمون

Minimum Specification Item 

PC or Compatible, Pentium III or better Processor 
Windows 2000 Professional+Service packs Operating System 
Microsoft Internet Explore Version 5.5 or higher Internet Browser 
128 MB (256 MB preferred) RAM 

500 MB available Space on local drive Hard Drive 

Local CD-ROM Drive CD-ROM Drive 
1024*768 Video Adapter 

15F SVGA Monitor 

Required Network Interface Card 

Required LAN Connection 

Required Antivirus software 

Microsoft Office 2000 premium (Full Installation)+ 

service packs 
Application 

Mouse: keyboard Other Component 

UPS is recommended Power supply 
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 2پیوست شماره 

 اطالعات وریآهفتگانه فن هایمهارتفرآیندهای انجام آزمون 

 فصل اول: ضوابط و شرایط معرفی افراد جهت شرکت در آزمون

که  یافراد نیو همچن ندینمایم که اظهار به دانستن مهارت یافراد ستیمكلفند ل اجرایی یهادستگاه -1

و به مرکز آزمون  لیتكم 2-1شماره  وستیرم پرا مطابق ف ،در آزمون را کسب نكرده اند ینمره قبول

 .ندیارسال نما

 2-1شماره  وستیاند مطابق فرم پدهیرا آموزش د یرا که مهارت یافراد ستیآموزش مكلفند ل مراکز -2

 .ندیو به مرکز آزمون ارسال نما لیتكم

 هیته رتجهت شرکت افراد در آزمون را برحسب نوع مها یبرنامه زمانبند ستیبایآزمون م مراکز -3

سازمان  تیساوب یجهت قرار دادن بر رو نیاعالم کنند و همچن ییو سپس آن را به دستگاه اجرا ندینما

 .ندیاستان با آن سازمان اعالم نما ریزیبرنامهو  تیریمد

هفته قبل از آزمون  کیافراد جهت شرکت در آزمون حداکثر تا  یمكلفند برا ی اجراییهادستگاه -4

آمده است به آزمون  2-2شماره  وستیو همراه با نكات مربوط به آزمون که در پ ندینما هینامه ته یفمعر

 دهند. لیدهنده تحو

 فرد در روز آزمون تیاحراز هو :دوم فصل

و  یرانندگ نامهیشناسنامه اصل گواه لیاز قب )معتبر عكس دار ییکارت شناسا ستیبا یآزمون م مرکز -1

که در  ریبا مشخصات ز) دفترچه ثبت آزمونو نامه  یمعرف (معتبر دستگاه مربوطه ییکارت شناسا ای

 ستیو آن را با ل دیرا از آزمون دهنده اخذ نما (گیردمیقرار وی  اریمراجعه آزمون دهنده در اخت نیاول

اهده وجود دهد و در صورت مش قیوارد شده است تطب وتریموجود در مرکز آزمون که قبال در کامپ

 اطالع داده شود. ییبه دستگاه اجرا ستیبایهرگونه عدم تطابق مراتب م

 مشخصات دفترچه ثبت آزمون:

 ها:صفحات مربوط به هریک از مهارت صفحه اول:

 نام مرکز آزمون و محل آن )استان/ شهرستان( - نام و نام خانوادگی -

 نمره اخذشده - تاریخ تولد -

 زاری امتحانتاریخ برگ - کدملی -

 مهر و امضاء مدیر مرکز آزمون - نام دستگاه اجرایی مربوط -

  شماره کارمندی -

  محل امضاء آزمون دهنده -

 اخذ امضاء از داوطلب هنگام ورود به اتاق آزمون و هنگام خروج از آن -2

 

 
 

 فصل سوم: مشخصات نرم افزار و سئواالت آزمون
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آزمون راس  وی، دییداده و در صورت تا شیده را نمابرنامه آزمون مشخصات شخص آزمون دهن -1

 .شودیساعت مقرر آغاز م

 .شودیداده م شینما ماندهیزمان باق ،صفحه سواالت یهنگام انجام آزمون باال در -2

 یابد.راس ساعت مقرر و تعیین شده به طور خودکار خاتمه می آزمونبرنامه  -3

 شود.ینشان داده م یبه صورت نمودار یغلط و و حینمره شخص و درصد سوال صحدر انتهای آزمون   -4

 لهیوس چیاز ه توانندیاز آن م ریو به غ ندیاستفاده نما Help افزاراز نرم توانندیم فقط گاندهند آزمون -5

 .ندیآزمون نما تیجزوه را وارد سا چگونهیه توانندیآنها نم نیهمچن .بهره ببرند یآموزش

 تیمسئول سا دییداوطلب و تا یبا درخواست کتب (Log File) و غلط حیصح یهاپاسخ دنید امكان -6

 .باشدیم ریآزمون امكان پذ

 :سواالت آزمون مشخصات

 03/11/1381مورخ  203222/1903طرح درس مندرج در بخشنامه شماره  براساسآزمون  سواالت -

 .باشدیم

 شد.بایم یدوم تا هفتم عمل هایمهارتو  یاول تئور مهارت سواالت -

ی دوم تا هفتم به صورت تعامل هایمهارتندارد و  یو نمره منف هبود یانهیاول تار گز مهارت سواالت -

شود مثال در یخواسته م ریشده است که از فراگ یسازهیشب یاکه سواالت به گونه یمعن نیبداست )

 تبه صور دیرا با اتیعمل نیهنده ارا انجام دهد و شخص آزمون د لیفا رهیعمل ذخWord   افزارنرم

 انجام دهد.Word  طیدر مح یعمل

 باشد.یزمان م قهیدق 45سوال و  60اول شامل  مهارت -

 باشد.یزمان م قهیدق 60سوال و  15دوم شامل  مهارت -

که در هر  شودیسوال را شامل م 12تا  7 یهر سر(سوال  یسه سر یسوم تا ششم هر کدام حاو مهارت -

مجدد  یو خروج از آن امكان دسترس یپس از اتمام هر سر یول ،امكان مرور سواالت وجود دارد یسر

 باشد.یهر مهارت م یزمان برا قهیدق 60 و (ستیبه آنها مقدور ن

 باشد.یزمان م قهیدق 60سال و  22هفتم شامل  مهارت -

توسط شرکت برگزار کننده آزمون  (سوال 700حدود )سواالت نمونه آزمون  یحاو اطالعات بانک -

 .ردیگیسازمان قرار م تیکشور به منظور قرار دادن در سا یزیرو برنامه تیریسازمان مد اریدر اخت
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 نامهیو صدور گواه جهیمراحل اعالم نت :چهارم فصل

گردد و روی صفحه نمایش نشان داده مون نمره داوطلب به صورت خودکار محاسبه میپس از اتمام آز -1

شود. الزم به ذکر شود و در صورت تقاضای آزمون دهنده پرینت کامپیوتری آن به داوطلب داده میمی

 است پرینت کامپیوتری مذکور فقط جهت اطالع بوده و فاقد هرگونه ارزش قانونی است.

حدنصاب نمره قبولی در ها به صورت استاندارد و سطح دشواری سؤاالت، ی آزمونبا توجه به برگزار -2

 باشد.می   درصد کل نمره 60ها آزمون هر یک از مهارت

در دفترچه ثبت آزمون،  ها، در صفحه مربوط به آن مهارتدر صورت قبولی فرد در هریک از مهارت -3

گیرد. سپس د و پس از مهر و امضاء در اختیار فرد قرار میگردمشخصات و اطالعات الزم تكمیل می

 شود.برای هر مهارت به صورت جداگانه تهیه می ریزی استان گواهینامهتوسط سازمان مدیریت و برنامه

-افت میشود و رسید دریدفترچه ثبت آزمون به مرکز آزمون برگشت داده می در پایان هفت مهارت -4

 گردد.

پایان دوره  بایست پس از اخذ دفترچه ثبت آزمون آن را جهت صدور گواهینامهمراکز آزمون می -5

 استان ارسال کنند. ریزیبرنامهبه سازمان مدیریت و  اطالعات آوریهفتگانه فن هایمهارت

گردد و سپس به آزمون دهنده ارائه ده در نهایت توسط دستگاه اجرایی تأیید میهای تهیه شگواهینامه -6

 شود.می

 فصل پنجم: کنترل امنیت مراکز آزمون

 عدم اجازه ورود هرگونه وسائل شخصی به داخل اتاق آزمون -

 ممانعت از ورود افراد متفرقه به اتاق آزمون -

 های مرکز آزمونستفاده از برنامهاستفاده اختصاصی از شناسه کاربری برای افراد جهت ا -

 کنترل اتاق آزمون در هنگام اخذ آزمون توسط مدیر مرکز آزمون به صورت حضور فیزیكی -

 حضور چند مراقب در هنگام اجرای آزمون )درصورت نیاز( -

 برپایی آزمون رأس ساعت مقرر -

آید، آزمون که پیش میتوانند در مورد نحوه امتحان و یا اشكاالت احتمالی کارکنان مرکز آزمون می -

 دهندگان را راهنمایی نمایند، ولی درخصوص مفاهیم و مطالب امتحانی اجازه راهنمایی را ندارند.

 فصل ششم: آموزش و اطالع رسانی

از نحوه عملكرد برنامه آزمون بر روی وب سایت سازمان مدیریت و  DEMOقراردادن یک  -

 در آزمون. کنندگانشرکتاستان جهت آشنائی  ریزیبرنامه

های احتمالی درخصوص آزمون بر روی وب سایت سازمان مدیریت و قراردادن سؤاالت و جواب -

 استان ریزیبرنامه

 راهنمایی داوطلب در مورد استفاده از نرم افزار در روز آزمون -

آموزش مدیران و کارکنان مرکز آزمون درخصوص کار با نرم افزار و نحوه صحیح نصب نرم افزار و  -

 های مربوطهی استفاده از آن و انجام گزارشچگونگ
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 2-1پیوست 

 اطالعات آوریهفتگانه فن هایمهارتفرم ثبت نام آزمون 
د شماره کاربری خود را که در دفترچه ثبت آزمون آمده است، ایشرکت نموده اطالعات آوریهفتگانه فن هایمهارتهای چنانچه قباًل در آزمون -1

           بنویسید:

 نام: -2

               
 

 نام خانوادگی: -۳

             

 

             
 

 جنسیت:   مرد                  زن -5           شماره شناسنامه:  -۴

 شهر                                        شهرستان                            محل تولد: استان                      -6

 تاریخ تولد -7

          )روز/ماه/سال(  

 نام پدر: -8

             
 

 تلفن تماس: -10 کدملی: -9

 آدرس پست الكترونیكی: -11

 نام دستگاه اجرایی: -12

 ت سازمانی:عنوان پس -1۴ شماره پرسنلی: -1۳

 کدپستی محل کار: آدرس محل کار: -15

 ☐شرکت یا مؤسسه غیردولتی  ☐ای:آموزشگاه آزاد رایانه ☐نوع مرکز آموزش:  دستگاه دولتی نوع مرکز آموزش: -16

 سال( -ماه -تاریخ شروع دوره )روز -17

 

 

 سال( -ماه -تاریخ اتمام دوره )روز       

 

  

  ۳ 1   

    ۳ 1 

 وع فراگیری:ن -18

 ☐شرکت در کالس                   ☐خوداظهاری

 ی را که مایل به شرکت در آزمون آن هستید انتخاب نمایید:هایمهارتلطفاً عنوان  -19

تعداد دفعات  عنوان مهارت

 شرکت در مهارت

 لطفا در این قسمت چیزی ننویسید:

 اطالعات آوریاول: مفاهیم پایه فن مهارت ☐

 هافایلدوم: استفاده از کامپیوتر و مدیریت  مهارت☐

 سوم: واژه پردازها مهارت ☐

 هاچهارم: صفحه گسترده مهارت ☐

 طالعاتیا هایبانکپنجم:  مهارت ☐

 ششم: ارائه مطالب مهارت ☐

 هفتم: اطالعات و ارتباطات مهارت ☐

 نمره ساعت اجرا تاریخ اجرای آزمون 

    

    

    

    

    

    

 الع اینجانب رسید.تمام موارد خواسته شده در این فرم تكمیل گردید و نكات ضروری جهت رعایت نمودن هنگام آزمون به اط

 امضاء آزمون دهنده:                                                                                                                         

 امضاء مسئول ثبت نام پس از ورود اطالعات به کامپیوتر: تاییدیه مرکز مجاز آموزش:
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 2-2پیوست شماره 

 باشد.توجه به نكات زیر هنگام ورود به سایت آزمون الزامی می

 باشد.استفاده از کتاب، جزوه، ماشین حساب، فرهنگ لغات و غیره اکیداً ممنوع می -1

تلفن همراه خود را قبل از ورود به سایت آزمون خاموش نموده و از روشن کردن آن هنگام برگزاری آزمون  -2

 .اکیداً خودداری فرمائید

 خوردن، آشامیدن و صحبت کردن در طول آزمون اکیداً ممنوع است.   -3

برگه چرک نویس و یک قلم به شما تحویل داده خواهد شد. لطفاً پس از پایان  2در هنگام برگزاری آزمون،  -4

 امتحان اقالم مذکور را تحویل مسئول برگزاری آزمون نمائید.

امتحان شما، سریعاً مراتب را به مسئول سایت آزمون که در طول در صورت بروز هرگونه مشكل در اجرای  -5

 باشد اطالع دهید.مدت امتحان ناظر و مراقب شما می

 باشد.مراقب امتحان مسئول پاسخگوئی به هرگونه سؤالی که در رابطه با محتوای آزمون شماست نمی -6

ساعت قبل از آزمون از طریق دستگاه  72بایست حداکثر تا درصورت انصراف موجه از شرکت در آزمون می -7

 اجرایی به مرکز آزمون اطالع داده شود.

حداقل نیم ساعت قبل از زمان مشخص شده از طرف مرکز آزمون، در محل برگزاری آزمون حضور داشته  -8

 باشید.

عمل خواهد شود و از برگزاری آزمون داوطلب مربوطه اکیداً جلوگیری به تأخیر در آزمون غیبت محسوب می -9

 آمد.

رانندگی یا کارت شناسایی معتبر  دار )شناسنامه، اصل گواهینامههمراه داشتن کارت شناسایی معتبر عكس -10

باشد. بدیهی است در غیر این صورت از برگزاری آزمون داوطلب مربوطه اکیداً دستگاه مربوطه( الزامی می

 جلوگیری به عمل خواهد آمد.

باشد. بدیهی است در غیر این ها همراه داشتن این دفترچه الزامی میپس از صدور دفترچه ثبت نام آزمون -11

 صورت از برگزاری آزمون داوطلب مربوطه اکیداً جلوگیری به عمل خواهد آمد.
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 شورایعالی اداری
 

 بسمه تعالی
 دولتی و نهادهای انقالب اسالمی یهاشرکت ،، مؤسساتهاسازمانها، وزارتخانه

 یزیرو برنامه تیریسازمان مد شنهادیبنا به پ 23/08/1383 جلسه مورخ بیستمینو  كصدیدر  یادار عالیشورای

مورخ  228562/1901 جمهور و مصوبه شماره سیرئ06/04/1383مورخ  16934 بخشنامه شماره یکشور و در اجرا

و  یو تخصص یاصل فیوظا یبه سمت اجرا هادستگاه یریگبه منظور جهت ی،ادار عالیرایشو05/12/1382

و وزارت مذکور  یقانون فیبا توجه به وظا هادانشگاهو  یو فناور قاتیتحق ،در وزارت علوم یتمرکز آموزش عال

 :نمود بیتصو

-1385 یلیکشور از سال تحص ییاجرا یهادستگاهه وابسته ب ...( دانشكده و -دانشگاه) یآموزش عال موسسات -1
 .باشدیو باالتر نم سانسیدر مقاطع ل ...(پاره وقت و -تمام وقت)دانشجو به هر نحو  رشیمجاز به پذ ،به بعد 1384

 .بالمانع است یمشكل چگونهیمقطع مورد نظر بدون ه انیمقاطع فوق تا پا یفعل انیدانشجو لیتحصادامه -1تبصره 
کاربردی با مجوز وزارت علوم، تحقیقات  -دانشجویان دوره کاردانی به صورت علمی پذیرش و ادامه تحصیل -2تبصره 

 بالمانع است. و فناوری
د اجرای دوره به علت عدم وجود امكانات، اعالم نمای در موارد استثنایی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -۳تبصره 

باشد، با مجوز ی کشور با کیفیت مورد نیاز مقدور نمیهادانشگاههای مجهز توسط الزم و کارگاه هایفناوریتجهیزات، 
کاربردی  -های ناپیوسته علمیها برای برگزاری دورههای وابسته به وزارتخانهاداری ادامه فعالیت دانشكده عالیشورای

 پذیر خواهد شد.تا سطح کارشناسی امكان
و مراکز آموزش عالی تأمین  هادانشگاههای تحصیلی ی اجرایی کشور از طریق رشتههادستگاهکه نیاز در صورتی -2

اعالم و پیشنهاد ایجاد  تواند نیاز تحصیلی خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمی ربطذینشود، دستگاه 
های خاص مورد نظر در سطح لیسانس و باالتر را بنماید. در این صورت، وزارت مذکور با رعایت مقررات رهدو

 باشد.ی دولتی میهادانشگاههای تحصیلی مورد درخواست، در موظف به همكاری در ایجاد رشته

فاد این مصوبه های کنكور سراسری یا نشریات مشابه، مسازمان سنجش آموزش کشور موظف است در دفترچه -3
 را رعایت نماید.

ریزی کشور چگونگی اجرای این مصوبه را کنترل، و سازمان مدیریت و برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -4
 به شورا گزارش خواهند نمود. 1383نظارت و تا پایان سال 

 حمید شرکاء

 اداری عالیشورایمعاون رییس جمهور و دبیر 

 -دفتر رییس محترم قوه قضائیه -دفتر رییس محترم مجلس شورای اسالمی -دفتر ریاست محترم جمهور -«مدظله العالی»فتر مقام معظم رهبری رونوشت: د

عی کمیسیون امور اجتما -دفتر ریاست دیوان عدالت اداری -دفتر بازرسی رییس جمهور -دفتر هیئت محترم دولت -دولتی یهاسازمانها و تمامی وزارتخانه

روزنامه رسمی جمهوری اسالمی  -اداره کل قوانین و مقررات کشوری ریاست جمهوری -اداره کل حقوقی ریاست جمهوری -مجلس شورای اسالمی

سازمان  -دیوان محاسبات کشور -فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران -های ویژه رئیس جمهوردفتر هماهنگی -های سرایر کشوراستانداری -ایران

 رسی کل کشورباز

  202831/1901شماره:  
30/10/1383اتریخ:   

  پیوست:
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 ریاست جمهوری 
 رزیی کشورسازمان مدرییت و ربانمه

 
 

 

 

 بسمه تعالی

دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ  یهاشرکتها، مؤسسات و بخشنامه به کلیه وزارتخانه»

 «پرداخت کارکنان

نموده است  یموارد یاقدام به بررس ،هامقررات و بخشنامه ،نیسازمان به منظور اصالح و روزآمد نمودن قوان نای

آنها  یاجرا یمقررات بیبا تصو ایخود را از دست داده است و  یاثربخش یزمان اتیو مقتض طیکه بنابر شرا

 :شودمیهای مشروحه ذیل ملغی اعالم براین اساس بخشنامه .ندارد تیموضوع

مورخ د /2729، 25/10/1365مورخ ق /3838، 28/04/1364مورخ ق /2870شماره  یهابخشنامه -1

و  یمشاغل کاردان یتصد یهاو موضوع آزمون 23/09/1372مورخ  5185/42 و07/08/1365

 .پلمیو فوق د پلمید یلیتوسط دارندگان مدارک تحص یکارشناس

مشاغل  یبندطرح طبقه یشغل یهارشته یلیاحراز تحص طیدر مشخصات و شرا دیاعمال اصالحات جد لیدلب

از مشاغل  پلمیفوق د پلمیو د یکاردان یشغل یهااز رشته پلمید یلیف مدارک تحصکارکنان دولت و حذ

 ی.کارشناس

 مورخد /6620و 18/08/1370مورخ د /4932، 21/02/1370مورخ د /980شماره  یهابخشنامه -2

 ی.دانشگاه آزاد اسالم یلیمدارک تحص یارزش استخدام نییموضوع تع 01/11/1370

و  یانقالب فرهنگ عالیشورایتوسط  یدانشگاه آزاد اسالم یلیتحص یهاشتهر دأییقانون ت بیتصو لیدلب

 گاهیکه جا ییاز جانب دانشگاه مذکور و از آنجاصاره  یلیمدارک تحص یمشخص شدن ارزش علم

مزبور که قبل  یهامهبخشنا نیبنابرا .شده است نییتع یو مقررات استخدام نیدر قوان یدارندگان مدارج علم

 اضردر حال ح ،شده صادر شده بود ادیمدارک صادره توسط دانشگاه  یدر مورد ارزش علم فیلتك نییاز تع

 .ندارد یکاربرد

ناتمام در  التیتحص یارزش استخدام نییموضوع تع 25/01/1364مورخ  38/43شماره  بخشنامه -3

بوجود  اتتضیقو  یانقالب اسالم هیاول هایسالخاص  طیخارج از کشور که به لحاظ شرا یهادانشگاه

 یتیصادر شده بود در حال حاضر موضوع یرانیا انیدانشجو یاز کشورها برا یآمده از جانب بعض

 ندارد.

 

 محمود عسگری آزاد

 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 

 

 94171/1803شماره: 
 25/05/1383 اتریخ:

   پیوست:

 معاونت توسعه مدرییت و سرماهی انسانی
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 جمهوری اسالمی اریان 
 رئیس جمهور

 هیأت وزریان انمهتصویب
 

 بسمه تعالی

 کشور ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

وزارت نفت و به 28/03/1384مورخ  2/12-5240شماره  شنهادیبنا به پ 26/04/1384هیئت وزیران در جلسه مورخ 

مصوب  -رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد قانون برنامه چهارم توسعه 143و  54استناد مواد 

 :نمود بیتصو -1383
 یاجتماع ی،اقتصاد توسعه( قانون برنامه چهارم 143ماده ) "هـ"و  "د" یو بندها 54ماده  یینامه اجرا نییآ ( 7ماده )

 ریبه شرح ز 14/02/1384مورخ هـ 32823ت/7663شماره  نامهتصویبموضوع  رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ

 :شودیماصالح 
که منجر به اخذ  یآموزش یهادوره یاجرا یتوانند صرفاً در موارد خاص برایم ییاجرا یهادستگاه" -7ماده 

و  قاتیوزارت علوم تحق بیو پس از تصو فیدستگاه تعر ازین براساس یلیو رشته تحص شودیم یمدرک رسم

قرارداد منعقد  هادانشگاهبا  ،شوندیم رشیپذ یکنكور سراسر قیاز طر انیبه دانشجو دیآیبه اجرا در م یفناور

 .ندینما
 محمدرضا عارف

 معاون اول رییس جمهور

 

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضائیه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون 

ان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسالمی، سازمان بازرسی اجرایی رییس جمهور، دیو

و مؤسسات  هاسازمانها، کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه

ه رسمی جمهوری اسالمی ایران، دبیرخانه شورای اطالع دولتی، نهادهای انقالب اسالمی، استانداریهای سراسر کشور، روزنام

 شود.رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابالغ می
 

 

 

 

 

 

 

 ه33444ت/27055شماره: 
 04/05/1383 اتریخ:
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 
 

 بسمه تعالی

 ی اجراییهادستگاهبخشنامه به کلیه 

 

قانون استخدام  44اختیارات این سازمان ناشی از ماده ، بدینوسیله در اجرای سیاست تمرکز زدایی و تفویض اختیار

 شود:ی اجرایی واگذار میهادستگاهکشوری به ترتیب زیر به 

 آموزشی که در راستای نظام آموزش هایپودمانها یا شود آن دسته از دورهی اجرایی اجازه داده میهادستگاهبه 

کلیات برنامه آن را در ابتدای یک برنامه توسعه به تصویب این سازمان رسانده و مجوز اجرای آن  کارکنان دولت

نمایند، درصورتیكه در محتوا و شرایط اجرای آن تغییری حاصل نگردد، در طول آن را برای یک بار دریافت می

باید قبل از اجرای هر دوره اطالعات دوره شامل  هااهدستگبرنامه توسعه بدون اخذ مجوز مجدد تكرار نمایند. این 

حسب  هااستانکشور یا  ریزیبرنامهعنوان دوره، زمان و مكان اجرا، مخاطبان دوره و ... را به سازمان مدیریت و 

 اعالم نمایند. مورد جهت اعمال نظارت و ارزشیابی

 ها قبل از اجرا باید به تصویب مجدد این سازمان برسد.ت دورهبدیهی است هرگونه تغییر در محتوا و مشخصا

 

 

 محمود عسگری آزاد

 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33398/1803شماره: 
 03/03/1383 اتریخ:

   پیوست:
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 شورایعالی اداری
 

 بسمه تعالی
 غیر دولتی دولتی و نهادهای عمومی یهاشرکتها، موسسات، وزارتخانه

قانون برنامه  (2( و )1، در اجرای مواد )20/12/1382در یكصد و دوازدهمین جلسه مورخ  اداری عالیشورای

شورا، به منظور ایجاد انسجام تشكیالتی در ساختار  05/12/1382مورخ  228562/1901و مصوبه شماره  سوم توسعه

های اداری و معطوف ساختن منابع موازی در تشكیالت دولت، کاهش هزینه هایفعالیتوگیری از انجام دولت، جل

اصلی و قانونی محوله و ارتقاء سطح علمی موسسات آموزش عالی و  هایماموریتی اجرایی به اجرای هادستگاه

 دانش آموختگان، مقرر نمود:

ی اجرائی، با هادستگاهو مراکز آموزش عالی وابسته به  هادانشگاهموازی  هایفعالیتبه منظور بررسی  -1

و بهداشت، درمان و  های علوم، تحقیقات و فناوریو موسسات عالی وابسته به وزارتخانه هادانشگاه

کشور،  ریزیبرنامهای با عضویت نمایندگان تام االختیار سازمان مدیریت و آموزش پزشكی، کمیته

تحقیقات و فناوری )حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی( و دستگاه وزارت علوم، 

های ی وابسته به وزارتخانههادانشگاهگردد تا درباره انحالل یا ادغام این مراکز در تشكیل می ربطذی

 گیریمتصمیالذکر و یا ابقای آن دسته از مراکزی که به دالیل ویژه ادامه فعالیت آنها ضروری باشد فوق

اداری  عالیشورایماه برای طرح در  3گیری نهائی ظرف مدت نموده و گزارش الزم را برای تصمیم

 ریزی کشور خواهد بود.ارائه نماید. دبیرخانه کمیته در سازمان مدیریت و برنامه
نمایند مكلفند ر سطوح عالی مید های آموزشیی اجرائی که مبادرت به برگزاری دورههادستگاه -تبصره

 اطالعات موردنیاز را در اختیار کمیته مذکور قرار دهند.

کاربردی که  -علمی های آموزشیریزی کشور موظف است درباره دورهسازمان مدیریت و برنامه -2

         فنی و  یهاوزشآمشود با طرح موضوع در ستاد هماهنگی ی اجرائی برگزار میهادستگاهتوسط 

نهائی، ظرف  گیریتصمیم، گزارش الزم را برای قانون برنامه سوم توسعه 151ای موضوع ماده حرفه

 اداری ارائه نماید. عالیشورایماه به  3مدت 
 من ا... التوفیق

 محمد ستاری فر

 اداری عالیشورایمعاون رئیس جمهور و دبیر 

  
 

  11822/1901شماره:  
29/01/1383یخ: اتر  

  پیوست:
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 ریاست جمهوری 
 کشور رزییربانمهسازمان مدرییت و 

 

 بسمه تعالی

و مؤسساتی که  هاسازمان، هاشرکتدولتی و  یهاشرکت، مؤسسات، هاسازمانها، بخشنامه به کلیه وزارتخانه

ردولتی و نهادهای غی شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی

 کنند.انقالب اسالمی که از بودجه عمومی دولت استفاده می

کارکنان دولت  اطالعات یورفناموضوع برنامه آموزش  03/11/1381مورخ  203222/1903 بخشنامه شماره رویپ

 8موضوع بند  یدولت ریسسات و مراکز آموزش غؤم تیصالح نییضوابط مربوط به تع ،در قالب هفت مهارت

ر یبه شرح ز یموارد ضرور ریبخشنامه و سا 9مربوط به اطالعات الزم مندرج در بند  اتیجزئ ،بخشنامه مذکور

 شود.یجهت اجرا ابالغ م
 هایمهارتدر رابطه با آموزش  یدولت ریغ یسسات آموزشو مو هاشرکت تیصالح نییمربوط به تع ضوابط( 1

و  تیریمد یهاسازمان .گرددیاعالم م ریبخشنامه فوق الذکر به شرح ز 8موضوع بند  اطالعات یهفتگانه فناور

و موسسات  هاشرکتاز امكانات  دیازدضوابط و پس از ب نیا براساسها مكلفند دوره یاستان محل اجرا یزیربرنامه

و موسسات حداکثر  هاشرکتگونه  نیا یمربوط برا هیدیینسبت به صدور تا طیدر صورت دارا بودن شرا یمتقاض

 .ندیاقدام نما ازیکامل مدارک مورد ن افتیدر خیظرف سه ماه از تار
 را داشته باشد. کیانفورمات یعالشورای تیو احراز صالح یبندطبقه ،موسسهیا  شرکت (1-1

و  هاشرکتاساسنامه ثبت شده در اداره امور ثبت  یبر مبنا یشرکت و موسسه آموزش تیموضوع فعال در(  2-1

 شده باشد. دیق یموسسات موضوع آموزش به روشن

 قرار گیرد.های آموزشی شرکت یا مؤسسه، مكتوب و قابل دسترس باشد و در اختیار فراگیران مقررات و رویه( 3-1

های علوم رایانه و نیز حداقل یک سال سابقه بایست حداقل مدرک کارشناسی در یكی از رشتهمی ( مدرسان4-1

 تدریس در همان رشته را دارا باشند.

متناسب  های آموزشیو فضای آموزشی شرکت یا مؤسسه آموزشی با تعداد و حجم برنامه ( تعدا مدرسان5-1

نفر و به ازای حداکثر هر دو فراگیر، یک دستگاه رایانه  20باشد به نحوی که تعداد فراگیران هر کالس حداکثر 

 موجود باشد.

و مؤسسات تأیید  هاشرکتای از اطالعات هر استان، بانک اطالعاتی رایانه ریزیبرنامه( سازمان مدیریت و 6-1

، فضا و امكانات آموزشی و سایر موارد ضروری( تشكیل و آن را به روز نگهداری شده )شامل مشخصات مدرسان

 نماید.

ی اجرایی مجاز به هادستگاه(  سازمان مدیریت صنعتی و واحدهای استانی آن و جهاد دانشگاهی به مجموعه 2

 شوند.بخشنامه اضافه می 8ها مندرج در بند تعریف و برگزاری دوره

85791/1903شماره:   
07/05/1382اتریخ:   
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بخشنامه مذکور، شامل نام دستگاه آموزش دهنده )دولتی یا غیردولتی(، عنوان،  9مندرج در بند  ( اطالعات الزم3

ی مشمول این بخشنامه هادستگاهباشد و زمان، محل اجرا و تعداد کارکنان شرکت کننده )فراگیران( دوره می

)در خصوص  ربطذیر بخشی مكلفند این اطالعات را حداقل سه هفته قبل از شروع هر دوره حسب مورد به دفات

)در خصوص  ربطذیاستان  ریزیبرنامهی اجرایی ملی مستقر در تهران( و یا به سازمان مدیریت و هادستگاه

 ی استانی و واحدهای ملی مستقر در استان( اعالم نمایند.هادستگاه

، گزارشی از آموزشیهای ی اجرایی مكلفند پس از شرکت هر گروه از کارکنان خود در  دورههادستگاه( 4

کنندگان و نمرات کسب شده توسط آنها را در قالب دیسكت یا ها، مشخصات شرکتچگونگی اجرای دوره

ی اجرایی ملی هادستگاه) در خصوص  ربطذیلوح فشرده و یا از طریق اینترنت حسب مورد به دفاتر بخشی 

ی استانی و واحدهای ملی هادستگاهاستان )در خصوص  ریزیبرنامهدیریت و م یهاسازمانمستقر در تهران( و یا 

استان مكلفند که اطالعات  ریزیبرنامهمدیریت و  یهاسازمانمستقر در استان( ارسال کنند. دفاتر بخشی و 

 ای نگهداری و هر شش ماه یكبار اطالعات مربوط به عملكرددریافتی را به صورت بانک اطالعاتی رایانه

 های برگزار شده را به معاونت امور مدیریت و منابع انسانی این سازمان ارسال نمایند.دوره

های مربوط کشور درصدد ایجاد ساز و کاری برای برگزاری استاندارد آزمون ریزیبرنامه( سازمان مدیریت و 5

باشد. تا زمان تدوین و استقرار می 1383ای و متمرکز حداکثر از نیمه دوم سال ها به صورت رایانهبه این دوره

های مربوط به عهده شرکت یا مؤسسه )غیر دولتی( یا دستگاه دولتی ساز و کار موردنظر، برگزاری آزمون

سه تا  هایمهارتباشد. مراکز آموزش دهنده مذکور مكلفند ترتیبی اتخاذ کنند که آزمون آموزش دهنده می

 شود. هفت بخشنامه مذکور به صورت عملی برگزار

های موضوع این بخشنامه برای کارکنان هر دستگاه اجرایی )اعم از کارکنان پایان دوره ( صدور گواهینامه6

و مؤسسات مجاز دولتی و غیر دولتی( به عهده همان  هاشرکتآموزش دیده توسط خود دستگاه و یا مراکز، 

 باشد.دستگاه اجرایی می

ی اجرایی ملی مستقر در تهران( و هادستگاهریزی کشور )دفاتر بخشی در خصوص برنامه( سازمان مدیریت و 7

ی هادستگاههای امور مدیریت و منابع انسانی درخصوص ریزی استان )معاونتمدیریت و برنامه یهاسازمان

های ها و آزمونهاستانی و واحدهای ملی مستقر در استان( مسئول هماهنگی، کنترل و نظارت بر برگزاری این دور

 باشند.آن می
 من ... التوفیق

 محمود عسگری آزاد
 معاون امور مدیریت و منابع انسانی

 و
 ادارینظامرئیس کمیسیون تخصصی اتوماسیون 

 رونوشت:
 رئیس محترم سازمان جهت استحضار -
 استانداران محترم کشور جهت استحضار  -
 معاونین محترم سازمان جهت استحضار -
 جهت استحضار ادارینظاممحترم کمیسیون تخصصی اتوماسیون  اعضاء -
 جهت استحضار هااستان ریزیبرنامهمدیریت و  یهاسازمانرؤسای محترم  -
 مدیران کل محترم دفاتر بخشی سازمان جهت استحضار -
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 جمهوری اسالمی اریان

 ریاست جمهوری
 

 بسمه تعالی

و  هاسازمان، هاشرکتدولتی و  یهاشرکت، مؤسسات، اهسازمانها، بخشنامه به کلیه وزارتخانه

مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و مؤسسات و نهادهای 

 کنند.غیردولتی و نهادهای انقالب اسالمی که از بودجه عمومی دولت استفاده می عمومی
 

کارکنان دولت  اطالعات آوریموضوع آموزش فن 03/11/1381مورخ  203222/1903های شماره پیرو بخشنامه

 یهاشرکتمؤسسات و  موضوع ضوابط مربوط به تعیین صالحیت 07/05/1382مورخ  85791/1903و شماره 

ای دارای مجوز از های آزاد رایانهو امتیازبندی آموزشگاه آموزشی غیردولتی، جزئیات مربوط به احراز صالحیت

 گردد:ای کشور به شرح زیر جهت اجرا ابالغ میسازمان آموزش فنی و حرفه

کارکنان  اطالعات آوریهای  فنتوانند برای اجرای دورهی اجرایی موضوع این بخشنامه میهادستگاه -1

ای که های آزاد رایانهبا آموزشگاه 03/11/1381مورخ  203222/1903دولت موضوع بخشنامه شماره 

مندرج در جدول پیوست و توضیحات ذیل آن توسط سازمان آموزش فنی  بر طبق معیارهای ارزشیابی

در ماده سه این بخشنامه هستند، قرارداد  اند و حائز امتیازات الزم مندرجای کشور امتیازبندی شدهو حرفه

 منعقد نمایند.

گونه وجهی حداکثر تا پنج ماه ای کشور مكلف است بدون دریافت هیچسازمان آموزش فنی و حرفه -2

های متقاضی و تعیین ظرفیت آنها )با توجه به از تاریخ ابالغ این بخشنامه نسبت به امتیازبندی آموزشگاه

نفر و به ازای حداکثر هر دو فراگیر یک دستگاه رایانه  20هر کالس حداکثر اینكه تعداد فراگیران 

ی هادستگاهها را که هر سال به روز خواهد نمود، به موجود باشد(، اقدام و امتیازات و ظرفیت آموزشگاه

بایست هر سال فهرست استانی الذکر میاجرایی کشور اعالم نماید. عالوه بر آن سازمان فوق

 ارسال نماید.  هااستانریزی مدیریت و برنامه یهاسازمانهای امتیازبندی شده را به آموزشگاه

را کسب نمایند مجاز به برگزاری  امتیاز از امتیازات جدول ارزشیابی 500های که حداقل آموزشگاه -3

 باشند.های مذکور میدوره

خود،  یهاآموزشها برای ارتقاء کمی و کیفی سطح تبصره: به منظور اعطای فرصت الزم به آموزشگاه

های مذکور را برگزار دوره 1384توانند تا پایان سال است می 400هایی که امتیاز آنها حداقل آموزشگاه

 نمایند.

-های مجاز، شرط استفاده آنان از مربیان کارتی اجرایی مكلفند در قرارداد خود با آموزشگاههادستگاه -4

های علوم رایانه و یا مهندسی و با با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در یكی از رشته اندار و یا مدرس

 حداقل یک سال سابقه تدریس را قید نمایند.

50961/1903شماره:   
27/03/1382اتریخ:   

 سازمان مدرییت و ربانمه رزیی کشور
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کشور )دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی( مسئول نظارت بر  ریزیبرنامهسازمان مدیریت و  -5

مكلف است موارد مغایر با این بخشنامه را شناسایی و به  باشد وهای مذکور میامتیازبندی آموزشگاه

 ای جهت بررسی و اقدام اعالم نماید.سازمان آموزش فنی و حرفه

ای کشور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت گزارش تبصره: سازمان آموزش فنی و حرفه

 ا براساس مقررات اصالح نماید.مغایرت از این سازمان، موارد اعالم شده را بررسی و  امتیازات ر

، کلیه موارد بخشنامه مذکور و 07/05/1382مورخ  85791/1903به استثنای ماده یک بخشنامه شماره  -6

ی اجرایی که از خدمات هادستگاهبرای  03/11/1381مورخ  203222/1903بخشنامه شماره 

جهت  هااستانریزی کشور و رنامهمدیریت و ب یهاسازمانکنند و الذکر استفاده میهای فوقآموزشگاه

 های ضروری و امور نظارتی، الزم االجرا است.انجام هماهنگی

 

 من ا... التوفیق                                                             

 محمود عسگری آزاد                                                                 

 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی                                                             

 و                                                                       

 ادارینظامرئیس کمیسیون تخصصی اتوماسیون                                                                
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 ایهای آزاد رایانهجدول معیارهای ازشیابی آموزشگاه

حداکثر امتیاز قابل  امتیاز معیارهای ارزشیابی ردیف

 کسب

 - 5 وضعیت مالكیت آموزشگاه: شخصی 1

 - 10 کاربری ملک: مسكونی 2

 - 20 کاربری ملک: اداری 3

 - 25 آموزشی -کاربری ملک: تجاری 4

 50 1 متر مربع فضای باز جهت ساعات تنفس 2هر  5

 50 1 1متر مربع 30حداقل  -هر متر مربع فضای اداری 6

 100 1 متر مربع* 50حداقل  -هر متر مربع فضای مفید آموزش تئوری و عملی 7

 - Video Projector 1و  Printer, Scannerازاء تجهیزات جانبی به 8

 - 2 )یا معادل( Pentium III, IVر کامپیوتر به ازاء ه 9

 - NT/2000  windows 5و   Novellو  Linuxبه ازاء هر سرور  10

 8حداقل * kbps28با شبكه اینترنت با سرعت حداقل  onlineبه ازاء هر کامپیوتر متصل و  11

 دستگاه

2 - 

 25 5 سانسبه ازاء هر نفر کادر آموزشی ثابت )مندرج در لیست بیمه(: لی 12

 35 7 به ازاء هر نفر کادر آموزشی ثابت )مندرج در لیست بیمه(: فوق لیسانس و باالتر  13

در صورت دارا بودن مدرک لیسانس یا باالتر مرتبط با رشته رایانه برای صاحب امتیاز  14

 آموزشگاه **

30 - 

 35 5 های تأسیسدار مندرج در پروانهبه تعداد هر مربی کارت 15

 - 10 های مرتبط با رایانهبه تعداد هر پروانه تأسیس برای رشته 16

 50 5 ***ایبه ازاء هر سال سابقه فعالیت آموزش رایانه 17

 - 1 بین المللی اعطا شده در سال گواهینامه 20به ازاء میانگین هر  18

 - -5 ورای کشثبت هرگونه تخلف در بازرسی سازمان فنی و حرفه 19

 20 5 سرویس ایاب و ذهاب هر یک -بوفه -کتابخانه -نمازخانه 20

 - 5 به ازاء هر موضوع -تألیف و ترجمه کتب آموزشی مرتبط و دارای شابک 21

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
الزامی  11و  7، 6های کسب حداقل امتیاز به هر یک از ردیف اطالعات آوریهای مهارتهای هفتگانه فنبرای اجرای دوره 1

تفاده در متر مربع یک رایانه با وسائل جانبی قابل اس 3، فضایی است که به ازای هر 7است، منظور از فضای مفید آموزشی بند
باشد و به فضاهای آن قرارداشته باشد، بنابراین تعلق امتیاز به فضای آموزشی منوط به استقرار تجهیزات آموزشی در آن می

 گیرد.خالی امتیازی تعلق نمی
، اطالع رسانی، ریاضی با گرایش کاربرد اطالعات های علوم و مهندسی کامپیوتر )نرم افزار و سخت افزار(، فناوریرشته **

 شوند.های مرتبط شناخته میدر کامپیوتر و مهندسی برق، رشته
 امتیاز الزامی است. 10کارکنان دولت کسب حداقل  اطالعات های مهارتهای هفتگانه فناوریبرای اجرای دوره ***
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 ریاست جمهوری 
 کشور رزییربانمهسازمان مدرییت و 

 

 بسمه تعالی

 ت مشمولو مؤسسا هاسازمانها و بخشنامه به کلیه وزارتخانه

 قانون نظام هماهنگ پرداخت
 

به منظور جذب، نگهداری و تقویت کارشناسان و مدیران متخصص و افزایش انگیزه و کارایی در انجام وظایف 

آنان و در اجرای تصویبنامه شماره  محوله و بهبود کیفیت خدمات به ارباب رجوع و تعیین مسیر ارتقاء شغلی

هیأت محترم وزیران، طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مشاوران و  22/05/81هـ مورخ  5703ت /4169

ی اجرائی که به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور رسیده است ابالغ هادستگاهمدیران شاغل در 

 هایویژگیا وظایف و گردد. خواهشمند است براساس مفاد طرح مزبور نسبت به تعیین عوامل خاص متناسب بمی

 دستگاه مربوطه اقدام و مراتب را جهت بررسی و تصویب شورای مذکور به این سازمان ارسال فرمایند.

ی اجرایی و تصویب آن در شورای امور اداری و استخدامی هادستگاهضمناً قبل از تعیین عوامل خاص توسط 

 مذکور در بند سه طرح پیوست را از عوامل عمومی کشور اجرای مصوبه یاد شده در مورد مستخدمینی که امتیاز

 نمایند از تاریخ ابالغ این بخشنامه بالمانع خواهد بود.کسب می

 

 محمود عسگری آزاد

 معاون امور مدیریت و منابع انسانی

  

 103669/1802شماره: 
 09/06/1381اتریخ: 

 پیوست: دارد
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 ریاست جمهوری 
 کشور رزییربانمهسازمان مدرییت و 

 
 بسمه تعالی

 هایکارشناسان، مدیران و مشاوران شاغل در حوزه شغلیطرح تبیین مسیر ارتقاء »

 «ها و مؤسسات دولتیستادی وزارتخانه 
 

بیشتر و بهتر کارشناسان  شورای امور اداری و استخدامی کشور، به منظور افزایش انگیزه و کارایی و اثربخشی

کارکنان  اری مكانیزمهای مناسب جبران خدمات، طرح مسیر ارتقاء شغلیمتخصص، مدیران و مشاوران و نیز برقر

ها و مؤسسات در سطح بخشی و فرابخشی در وزارتخانه ریزیبرنامهی اجرائی را که در امر هادستگاهمزبور در 

 دولتی اشتغال دارند بشرح ذیل مورد تصویب قرار دارد:

حسب  3رشناسان موضوع این طرح بشرط کسب حداقل امتیازات تعیین شده در بند مدیران و مشاوران و کا -1

 توانند  از عناوین ارشد، خبره و عالی بهره مند گردند.مورد می
کارکنان یادشده عالوه بر وظایف و مسئولیتهای ناشی از پست مورد تصدی عهده دار وظائف ذیل نیز  -2

 خواهند بود:
 ها و مؤسسه متبوع و و وظایف اصلی وزارتخانه ریزیبرنامهیف ستادی و مطالعه و تحقیق در زمینه وظا

های تحقیقاتی و مطالعاتی که به منظور اصالح ساختارها و تسهیل در انجام امور جاری شرکت در پروژه

 شود.اجرا می
  ارزیابی تحوالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، فنی و تكنولوژیكی در ارتباط با

 ظایف محوله.و
  در داخل  و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاهتالش برای ارتقاء سطح علمی از طریق مطالعه و ارتباط با

 و خارج از کشور و تهیه مقاالت الزم.
  تالش برای دستیابی به آخرین اطالعات علمی و تجربی در زمینه وظایف دستگاه متبوع در ایران و

 .جهان
 ها، ارتقاء کیفیت ارائه ابتكارات و خالقیت در مسیر شغلی و وظایف دستگاه که موجب کاهش هزینه

 شود.و سرعت ارائه خدمات می
 نوین در ارتباط با وظایف وزارتخانه و مؤسسه متبوع. هایفناوریهای مربوط به استفاده از هدایت برنامه 
 خدمات دستگاه به منظور استفاده در تنظیم لوایح،  ارائه پیشنهادهای جدید برای ارتقاء سطح کیفی

 های کوتاه مدت و بلند مدت.مصوبات و برنامه
 .انجام سایر امور مربوط 

 شماره: 
 اتریخ: 

 پیوست: 
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امتیاز از عوامل  1600و  1100و  600احراز عناوین ارشد، خبره و عالی به ترتیب مشروط به کسب حداقل   -3

 باشد.مذکور در این طرح می

و تعیین عناوین ارشد، خبره و عالی برای افراد )به استثنای متصدیان مشاغل مدیریت(  در صورت کسب امتیاز -4

گردد و در مكاتبات این عناوین در احكام کارگزینی آنان بعد از عنوان پست سازمانی در داخل پرانتز درج می

 شود.آتی از همین عناوین استفاده می

از عوامل مربوطه و احراز عناوین ارشد، خبره و عالی، پس از مدیران و مشاوران در صورت کسب امتیاز  -تبصره

 هایپستتوانند از عناوین مزبور در کارشناسی مشمول این طرح بوده و می هایپستتغییر سمت و انتصاب در 

 کارشناسی استفاده نمایند.

 شود:عوامل امتیازآور موضوع این طرح به دو دسته تقسیم می -5

 عوامل عمومی -الف

 براساسمتناسب با رشته تحصیلی مرتبط با شغل و اعتبار دانشگاه و معدل افراد مدرک تحصیلی:  -الف/1

گیرد برای دارندگان مدارک تحصیلی تعیین و مالک عمل قرار می« 6»ضوابطی که توسط کمیته موضوع بند 

 گردد.ور میامتیاز منظ 300و  250، 200لیسانس، فوق لیسانس و دکتری به ترتیب 

و معدل  40، دانشگاه محل تحصیل تا %%40میزان ارتباط مدرک تحصیلی مستخدم با شغل مورد تصدی تا  -تبصره

 امتیازات موضوع این بند خواهد بود. %20وی تا 

امتیاز تا حداکثر  16مشمولین دارای مدرک لیسانس به ازاء هر سال خدمت مربوط سوابق تجربی:  -الف/2

امتیاز و  240امتیاز تا حداکثر  8مشمولین دارای مدرک فوق لیسانس به ازاء هر سال خدمت مربوط امتیاز،  180

 امتیاز. 200امتیاز تا حداکثر  10مشمولین دارای مدرک دکتری به ازاء هر سال خدکت مربوط 

تأیید همكار،  امتیاز با 90امتیاز و حداکثر  30به ازاء آموزش هر یک از همكاران آموزش همكاران:  -الف /۳

 .ربطذیمدیریت و معاونت 
 شغلی و تخصصی به سبک استاد و شاگردی است. هایمهارتمراد از آموزش موضوع این بند انتقال  -تبصره

نان دولت کارک ساعت دوره )در چهارچوب نظام آموزشی 100: به ازاء هر شغلی های آموزشیدوره -الف/۴

 امتیاز. 150امتیاز و حداکثر  30و سمینارهای علمی و آموزشی با تأیید واحد آموزش( متناوب و یا متوالی 

 ساعت کمتر باشد میزان امتیازات به نسبت طول دوره محاسبه خواهد شد. 100اگر مدت دوره از  -1تبصره 

 متیازی تعلق نخواهد گرفت.هایی که منجر به اخذ مدرک معادل شده است ابه دوره -2تبصره 

 امتیاز با تأیید واحد انفورماتیک و یا عناوین مشابه در دستگاه. 100حداکثر تا استفاده از نرم افزار:  -الف /5

و تخصصی کارکنان در اجرای مصوبه شماره  عمومی یهاآموزشنرم افزار موضوع این بند متناسب با  -تبصره

و ارتباطات )تكفا(  اطالعات شورایعالی اداری و طرح توسعه کاربری فناوری 22/04/1381.ط مورخ 722/13

موضوع تصویبنامه هیأت وزیران و برحسب نیازهای آموزشی اعالم شده در سطوح سازمانی مربوط )کارشناسان و 

 مدیران( خواهد بود.

، خوب 70امتیاز براساس امتیاز مكتسبه در آزمون مربوط. )عالی 70داکثر تا حتسلط به زبان خارجی:  -الف/6

 (30و متوسط  50
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به ازاء هر پیشنهاد مناسب که با ارائه مستندات کافی و مورد تأیید ارائه پیشنهادهای نو و ابتكاری:  -الف/7

ستورالعمل نظام پذیرش د براساسها و ارتقاء کیفیت و سرعت خدمات )منجر به کاهش هزینه ربطذیمرجع 

 250امتیاز و حداکثر  150شورایعالی اداری( تا  15/12/79.ط مورخ 430/14مصوبه شماره  8و  3موضوع بندهای 

 امتیاز.

پیشنهاداتی که منجر به اتخاذ تصمیم و اجرا شده است با حفظ سقف تا دو برابر امتیاز هر پیشنهاد قابل احتساب 

 در یک منطقه یا استان یا کشور( است )متناسب با سطح اثربخشی

 100تا  ربطذیمتناسب با اهمیت موضوع اکتشاف و اختراع و با تأیید مراجع  اکتشافات و اختراع: -الف/8

 امتیاز.

امتیاز حداکثر  30به ازاء هر مقاله چاپ شده در نشریات تخصصی داخلی و خارجی تا  ارائه مقاالت: -الف/9

 امتیاز. 120

برای هر طرح، متناسب با اهمیت و اثرگذاری آن در جهت ارتقاء ارزنده تحقیقاتی:  هاطرح -الف/10

 امتیاز. 250امتیاز حداکثر  150کیفیت، کاهش هزینه و سرعت ارائه خدمات 

به مورد اجرا  ربطذیی که نتایج آن به صورت قانون، مصوبه، بخشنامه تصویب شده است و یا در دستگاه هاطرح

 گذاشته شده است به ازاء هر طرح تا دو برابر امتیاز مربوط قابل احتساب است.

چنانچه امور ارجاعی به مستخدم با سرعت و دقت و کیفیت مورد انتظار انجام شود حداکثر کارایی: -الف/11

و تأیید مقام باالتر  ربطذیامتیاز( با پیشنهاد مدیر  50امتیاز، متوسط تا  70امتیاز، خوب تا  100امتیاز. )عالی تا  100

 با ذکر دالیل.

طرح تكریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع  براساسئی که هادستگاهدر  رضایت ارباب رجوع: -الف/12

شورایعالی اداری نسبت به نظرسنجی از ارباب رجوع اقدام  10/12/1381.ط مورخ 1854/12موضوع مصوبه شماره 

های مربوط نمره عالی، خیلی خوب و یا خوب اخذ براساس نظرسنجی ربطذینماید در صورتیكه کارشناسان می

 امتیاز منظور نمود. 50و یا تا  70، تا 100توان به ترتیب تا اند مینموده

 

 :عوامل خاص -ب

مستقل محل خدمت  یهاسازمانعوامل خاص با توجه به وظایف و مسئولیتهای مشاغل اختصاصی هر وزارتخانه یا 

مورد احصاء و جهت تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور به سازمان مدیریت و مستخدم حسب 

 باشد.می 250گردد، حداکثر امتیاز این عوامل کشور ارسال می ریزیبرنامه

ی اجرایی موضوع این طرح مكلفند نسبت به طراحی و ارائه جدول عوامل هادستگاهدر تعریف عوامل خاص، 

مشاغل ستادی و مورد تصدی،  هایویژگیهای نظارتی و تخصصی متناسب با ی گزارشامتیازآور با جهت گیر

ملی برای واگذاری امور به بخش غیردولتی و کاهش حجم و اندازه دولت، ایجاد رضایت مردم در  هاطرحارائه 

کشور ارسال  ریزیامهبرنگیری  از تكنولوژی جدید و ... اقدام و مراتب را به سازمان مدیریت و ارائه خدمات و بهره

 دارند.
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که در این مصوبه ذکر شده  توانند در موارد خاص متناسب با مشاغل خود برخی از عوامل عمومیمی هادستگاه -

 است را به عنوان عوامل خاص خود پیشنهاد نمایند.

 هیأت ممیزه: -6

سات دولتی مستقل یک هیأت ممیزه با ترکیب زیر ها و مؤسبه منظور اجرای این طرح در هر یک از وزارتخانه -

 تشكیل خواهد شد.

 معاون پشتیبانی یا اداری و مالی -

 )حسب مورد( ربطذیمعاون یا مدیر تخصصی  -

در رشته تخصصی مورد بحث به انتخاب  و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاهیک نفر از اعضاء هیأت علمی  -

 ین مقام دستگاه.باالتر

ای باالیی یزخوردار باشد یک نفر از کارشناسان صاحب نظر شاغل در رشته شغلی مورد نظر که از شهرت حرفه -

 به پیشنهاد معاون پشتیبانی و تأیید هیأت ممیزه.

د مورخ /2280دستورالعمل شماره  3کشور در کمیته موضوع بند  ریزیبرنامهنماینده سازمان مدیریت و  -

05/07/1365. 

هیأت ممیزه برای اعطاء امتیازاتی که جنبه سنجش کیفیت را به صورت رقابتی در ارزیابی کارشناسان و تعیین  -

درصد  65نماید. به نحوی که جمع عناوین کارشناسی ارشد و خبره و عالی در هر دستگاه اجرایی از امتیاز اقدام می

 مجموع کارشناسان مشمول طرح تجاوز ننماید.
 

 فرایند اجرایی: -7

را دریافت  ارتقاء شغلی بایستی با مراجعه به واحد متبوع خویش فرم ارزشیابیداوطلبین استفاده از این طرح می -الف

 نموده پس از تكمیل مندرجات آن را اعاده نمایند.

مدیر واحد متبوع وی و دو نفر از کارشناسان متخصص  ای با حضوریاد شده کمیته هایفرمجهت بررسی مفاد  -ب

 گردد.همان واحد )به انتخاب مدیر واحد( تشكیل در صورت تأیید مراتب به هیأت ممیزه ارائه می

پس از بررسی درخواست متقاضیان و بررسی فرمها و مدارک افراد برای احراز عناوین کارشناس ارشد،  -ج

ی و تأیید و تصویب توسط هیأت ممیزه، مراتب به امور اداری یا واحد مشابه کارشناس خبره و یا کارشناس عال

 اعالم خواهد شد تا نسبت به اصالح حكم کارگزینی اقدام نماید.

 سایر موارد -8

هیأت ممیزه موظف است با بررسی دقیق محتوای موضوع و متناسب با کیفیت پیشنهاد یا تحقیق و یا میزان تسلط  -1

نمایند امتیاز مناسب را حداکثر تا رقم نتایج پیشنهاد یا تحقیق طبق ضوابطی که تعیین می ان اثربخشیو یا ... و میز

 تعیین شده به فرد اعطا نمایند.

 گردد.اگر هر پیشنهاد یا طرح در زمینه واحدی باشند فقط به یكی از آنها امتیاز مربوط اعطاء می -2

براساس میزان نقش  ربطذیحی به صورت گروهی ارائه شود امتیاز مربوط بین افراد چنانچه پیشنهاد یا طر -3

 گردد.هریک تقسیم می
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 کارشناسان ارشد، خبره و عالی ارتقاء شغلی فرم ارزشیابی
 کشور ریزیبرنامهسازمان مدیریت و  125( 6-81) -فرم ع

 شماره مستخدم: -2 نام دستگاه: -1

 شماره شناسنامه: -5 نام پدر: -4 نام و نام خانوادگی:-3

 تاریخ انتصاب: -8 عنوان پست یا شغل سازمانی: -7 محل جغرافیایی خدمت: -6

 باالترین مدرک تحصیلی: -9

 رشته تحصیلی:  -10

 معدل کتبی: -12 نام مؤسسه آموزشی: -11
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 ارزنده: هاطرحرائه  -19 مقاالت علمی: -18

 امتیاز مرجع تأیید عنوان طرح امتیاز نام نشریه عنوان مقاله

 1ضریب  2ضریب      

       

       

       

 
 

 

 

 

 



 1157 ■ های آموزشیها و آئین نامهسایر بخشنامه

 

 

 جمهوری اسالمی اریان 
 جمهوری ریاست

 

 

 

 بسمه تعالی

 های مشمول قانون نظام هماهنگبخشنامه به کلیه دستگاه

 پرداخت کارکنان دولت

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  قانون برنامه سوم توسعه 150قانون استخدام کشوری و ماده  45و  44در اجرای مواد 

 هایویژگیکارکنان دولت که با اصول و  آن نظام جدید آموزش یین نامه اجراییآ 8جمهوری اسالمی ایران و ماده 

 زیر تدوین شده است:

 الف( اصول حاکم بر نظام
 حاکمیت نگرش سیستمی 

پرسنلی نیز توجه نموده  هاینظامر این نگرش عالوه بر توجه به ارتباط درونی اجزاء نظام ارتباط بیرونی نظام با سای

 است.

 توجه به شمول و فراگیری 

 باشد.کارکنان دولت می کلیه کارکنان رسمی و پیمانی)در کلیه سطوح( مشمول نظام آموزشی

 اصل جامعیت 

ها مد نظر قرار گرفته های فنی انسانی و ادراکی در ساختار دورهکلیه نیازهای آموزشی کارکنان و مدیران در جنبه

 است.

 آوریهای علمی و فننگرش مستمر بر  تحوالت و پیشرفت 

 امكان پذیر شده است. های نوآموزی استمرار آموزش مبتنی بر پیشرفت های علمی و فناوریبا پیش بینی دوره

 ب( ویژگی ها:

 بندی مشاغل حقوق و پرسنلی نظیر طبقه هاینظامکارکنان با سایر  برقراری ارتباط بین نظام آموزش

 کارکنان دستمزد و ارزشیابی

 بینی ساز و کارهای برای استفاده از امتیازات مترتب مدت برای های بلند مدت و پیشمحدود بودن دوره

 کنند.دت مصوب را طی میهای کوتاه مافرادی که در بستر خدمت تحت شرایطی دوره

 و  های عمومیتوجه به جوانب مختلف نیازهای آموزشی کارکنان اعم از شغلی فرهنگی و توانائی

 .مدیریتی

رکنان کا های اجرایی به موارد زیر نظام آموزشفوق ضمن توجه دادن دستگاه هایویژگیبا عنایت به اصول و 

 گردد:جهت اجرا ابالغ می دولت

ها و موسسات دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ های آموزشی کوتاه و بلندمدت کلیه کارکنان وزارتخانهددوره

ظام جامع های مزبور نکارکنان دولت، در چارچوب این نظام خواهد بود و در این راستا ضروری است که دستگاه

 22554/105شماره: 
 28/12/1380 اتریخ:

   پیوست:
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موردنیاز در مسیر شغلی، به تفكیک هر یک از مشاغل  یهاآموزشبینی آموزش کارکنان خود را، مشتمل بر پیش

 موجود در دستگاه و براساس توضیحات مندرج در نظام تهیه نمایند.

اری، همفكری ها همكمعاونت امور مدیریت و منابع انسانی این سازمان، آمادگی دارد که در این زمینه با دستگاه

 و مساعدت نماید.

گردد و این سازمان، محدود می 26/12/1364د مورخ 4960های بلند مدت، موضوع بخشنامه شماره /دوره●●

پذیر خواهد بود اجرای آنها در موارد استثنایی، فقط با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور، امكان

 گردد.میبنابراین کلیه مجوزهای دائمی صادره لغو 

اجرایی در مورد چگونگی معادل سازی ابتكارات، پیشنهادات جدید، تالیفات و... با ساعات  هایدستورالعمل●●

و شناسنامه « پژوهشی-تخصصی»و « تخصصی»، «مهارتی»های آموزشی، شرایط و چگونگی صدور گواهینامه

 رسال خواهد شد.کارکنان دولت تهیه و متعاقباً ا آموزشی

 

 من اهلل التوفیق

 فرمحمد ستاری

 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
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 کارکنان دولت نظام آموزش

 الف( اهداف

 میزان به مردم در ارائه مقامات دولتی و بهبود افزایش کارایی و اثربخشی  -1

 کارکنان دولت ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی بخش دولتی از افزایش سطح دانش و مهارت -2

 هایعمومی کارکنان دولت بمنظور افزایش کیفیت ارائه خدماتتوسعه آگاهی-3

 های بهبود وظایف مدیریتیتوانمندسازی مدیران در زمینه -4

 های شغلی باالتراده سازی کارکنان دولت برای ارتقاء به ردهآم -5

 رشد فضائل اخالقی، فرهنگ سازمانی و بهبود روابط انسانی کارکنان دولت -6

 استخدامی هاینظامکارکنان با سایر  ایجاد ارتباط شفاف و مشخص بین نظام آموزش -7

 ب( ساختار

 نظام آموزش یهاآموزشآنها و چگونگی برقراری ارتباط بین آنها، ساختار  هایویژگی، های آموزشیانواع دوره

 شود.های تشكیل دهنده ساختار آموزشی نظام بیان میدهد. در این بخش از نظام مولفهرا تشكیل می کارکنان دولت

ها، به سه دسته دوره تحت عناوین کارکنان دولت با در نظر گرفتن مقطع و محیط دوره های آموزشیختار دورهسا

 گردد:زیر تقسیم می

 های نوآموزیدوره 

 های بازآموزیدوره 

 های آماده سازیدوره 

 

گردد. و ایجاد بینش جدید در کارکنان اجرا می ها با هدف ارائه دانش، مهارتاین دورههای نوآموزی:ب( دوره/1

ها ممكن است در گیرند. این دورهها قرار میدر حقیقت کارکنان،  برای اولین بار در معرض محتوای اینگونه دوره

 ابتدا یا حین خدمت ارائه گردد.

گردد. مهارتی و نگرشی کارکنان ارائه می های دانشی،ها برای رفع کاستیاینگونه دورههای بازآموزی:ب( دوره /2

های قبلی را دارند و قبلی کارکنان بوده و کارکرد یادآوری آموخته یهاآموزشمعموالً در امتداد  هاآموزشاین 

به آن اشاره نموده است،  هایی که نتایج ارزشیابیهای آموزش کارکنان در زمینههمچنین سعی دارد در رفع کاستی

 گردد.ها در حین خدمت ارائه میین دورهعمل نماید. ا

-گردد که فرد را برای پذیرش مسئولیتاطالق می های آموزشی: به آن دسته از دورههای آماده سازیب( دوره/3

که در هایی است ها معطوف به مشاغل یا مسئولیتکند این دورهباالتر در آینده آماده می هایپستهای جدیدیا 

سرپرستی و مدیریت  هایپستها برای آماده کردن فرد برای آینده ممكن است به فرد محول گردد این گونه دوره

گردد و ها در حین خدمت ارائه میباشد. این دورهآن را توصیه نموده است، می و یامشاغلی که نتایج ارزشیابی

 نتایج حاصل از ارزشیابی کارکنان ارائه گردد. براساسو یا ممكن است قبل از احراز پست باالتر 

 های آموزشیج( دوره

 گردد:می بندیطبقهزیر  هایگروههای مذکور با عنایت به محتوای آن در زیر هر دسته از دوره
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 دوره آموزش توجیهی 

 های شغلیدوره 

 های عمومیدوره 

 بهبود مدیریت های آموزشیدوره 

 ج( دوره آموزش توجیهی/1

گردد. هدف این دوره آشنا االستخدام ارائه میو افراد جدید گردد که در بدو خدمتی اطالق مییهاآموزشبه 

ان جدید با اهداف و وظایف سازمان محل خدمت آنها، قوانین مقررات استخدامی، حقوق فردی و ساختن کارکن

های است. این دوره در زمره دوره ادارینظامنظام جمهوری اسالمی ایران و  شغلی، محیط کار، قانون اساسی

 نوآموزی قرار دارد، مشخصات این دوره عبارتند از:

 کند.و دستگاهی که کار خود را در آن آغاز می ادارینظامف: پایه گذاری ارتباط سالم کارمند با ج( هد/1/1

جمهوری اسالمی  در زمینه نظام جمهوری اسالمی ایران قانون اساسی های عمومیج( محتوای دوره: آگاهی/2/1

راهبردها و اهداف حاکم بر آن قوانین و مقررات استخدامی آشنایی با  و اصول ادارینظامایران تشكیالت دولت 

ها، حقوق و محیطی که کارمند ی حاکم بر آن آشنایی با وظایف و مسئولیتهاسیاستهای توسعه و اصول و برنامه

 قرار است در آن مشغول به کار شود، اخالق و کارگزاری و روابط انسانی در محیط کار.

 ریزی کشوردوین و طراحی دوره: سازمان مدیریت و برنامهج( مسئول ت/3/1

 و خدمت مستخدم ج( زمان برگزاری دوره: قبل یابد/4/1

 ج( نوع دوره: الزامی/5/1

آنها به تایید سازمان  ج( مجری دوره: مرکز آموزش مدیریت دولتی و کلیه مراکز آموزشی که صالحیت/6/1

 ور رسیده باشدریزی کشمدیریت و برنامه

 باشد(ج( شیوه ارائه محتوی: نظری)مسئولیت آشنایی مستخدم با محیط سازمانی بر عهده دستگاه مربوط می/7/1

 ج( نحوه برگزاری دوره: حضوری و غیر حضوری./8/1

 ساعت 60ج( مدت دوره: /9/1

 آید.عمل میج( مالک موفقیت در دوره: کسب حد نصاب نمره از آزمونی که در پایان دوره ب/10/1

دوره: نظارت و ارزشیابی دوره بمنظور اطمینان از حسن اجرا و دریافت بازخورد برای  ج( نظارت و ارزشیابی/11/1

 ریزی کشور است.انجام اصالحات الزم به عهده سازمان مدیریت و برنامه

 های شغلیج( دوره/2
 د:گردهای شغلی به دو دسته زیر تقسیم میدوره

 های مشترک اداریدوره 

 های شغلی اختصاصیدوره 

 های مشترک اداریج: دوره/1/2

های اجرایی را به های مورد نیاز مشاغل مشترک بین کلیه دستگاهگردد که توانمندیی اطالق مییهاآموزشبه 

ت این دوره عبارتند هاینوآموزی و بازآموزی قابل تعریف است، مشخصادهد و در زیر گروه دورهشاغلین انتقال می

 از:
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هدف: ایجاد و توسعه دانش و توانمندی در شاغالن مشاغل مشترک اداری و روزآمد کارکردن  -ج/1/1/2

 در زمینه شغل مورد تصدی. اطالعات و تواناییهای آنان با توجه به تغییرات علمی و فناوری

 محتوای دوره: تخصصی  -ج/2/1/2

 ریزی کشور.وین و طراحی دوره: سازمان مدیریت و برنامهمسئول تد -ج/3/1/2

 زمان برگزاری دوره: بدویا در طول خدمت مستخدم با رعایت تقدم شرایط احراز شغل  -ج/4/1/2

 هایی که در شرایط احراز مشاغل مشترک پیش بینی شده است و یا نتایج ارزشیابینوع دوره: دوره -ج/5/1/2

 به طی آن اشاره کرده باشد الزامی بوده و در سایر موارد بصورت اختیاری خواهد بود. کارکنان

های اجرایی و مراکز و مؤسسات آموزشی مجری دوره: مرکز آموزش مدیریت دولتی و سایر دستگاه -ج/6/1/2

 ریزی کشور رسیده باشد.آنان به تأیید سازمان مدیریت و برنامه که صالحیت

 شود.عملی اجرا می -شیوه ارائه محتوی: حسب نوع درس به صورت نظری یا عملی یا نظری -ج/7/1/2

 نحوه برگزاری دوره: حضوری و غیرحضوری -ج/8/1/2

 مدت دوره: مدت دوره را محتوای آن تعیین خواهد کرد. -ج/9/1/2

مونی که در پایان دوره توسط مالک موفقیت در دوره: در دروس نظری کسب حد نصاب نمره از آز -ج/10/1/2

 مربوطه. آید. در سایر دروس حسب نظر مجری و مدرسمجری دوره بعمل می

ها ره به ریزی کشور نظارت و ارزشیابی از دورهدوره: سازمان مدیریت و برنامه نظارت و ارزشیابی -ج/11/1/2

 عهده خواهد داشت.

یكی چند دستگاه  ویژهاطالق می گردد که توانمندی های مورد نیاز مشاغل  یهاوزشآمشغلی اختصاصی به 

سازی قابل های نوآموزی بازآموزی و آمادهها در زیرگروه دورهاجرایی را به شاغلین انتقال می دهد این دوره

 و مشخصات آن عبارتند از: تعریف است

 هدف:-ج/1/2/2

های آنان با وظایف شغلی کارکنان و متناسب ساختن اطالعات و توانایی یهامهارتالف( ارتقای سطح معلومات و 

 در زمینه مربوطه. های دانش و فناوریپست مورد تصدی منطبق با پیشرفت

 های جدید در آینده.ب( آماده ساختن کارکنان برای پذیرش مسئولیت

 محتوای دوره تخصصی -ج/2/2/2

های تخصصی که شغل مورد نظر در زمره ها: برنامه دوره توسط دستگاهطراحی دوره مسئول تدوین و -ج/3/2/2

ریزی قابلیت اجرا گردد که پس از تایید سازمان مدیریت و برنامهشود تهیه میفعالیت اصلی آن دستگاه تلقی می

 خواهد داشت.

 رایط احراز شغل.زمان برگزاریدوره: بدو یا در طول خدمت مستخدم با رعایت تقدم ش -ج/4/2/2

 هایی که در شرایط احراز مشاغل اختصاصی پیش بینی شده است و نتایج ارزشیابینوع دوره: دوره -ج/5/2/2

 کارکنان به طی آن اشاره کرده است الزامی بوده و در سایر موارد اختیاری است.

آنان به تایید سازمان  که صالحیت سسات آموزشیمجری دوره: دستگاه اجرایی مربوط و یا مراکز و مو -ج/6/2/2

 ریزی رسیده باشد.مدیریت و برنامه
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 شود.عملی اجرا می -نظری تشیوه ارائه محتوی: حسب نوع درس به صورت نظری و عملیا -ج/7/2/2

 نحوه برگزاری دوره: حضوری و غیرحضوری. -ج/8/2/2

 گردد.نوع و میزان متوالی آموزش مشخص می براساسمدت دوره:  -ج/9/2/2

مالک موفقیت در دوره: در دروس نظری کسب حد نصاب نمره آزمونی که در پایان دوره توسط  -ج /10/2/2

 دوره خواهد بود. آید و در سایردروس نظر مجری و مدرسمجری بعمل می

مجری  ریزی کشور با همكاری موسسات آموزشیدوره: سازمان مدیریت و برنامه نظارت و ارزشیابی -ج/11/2/2

ها ، بر دوره نظارت داشته و به منظور دریافت بازخورد و انجام اصالحات الزم، از دورهربطذیهای و دستگاه

 آورد.ارزشیابی به عمل می

 

 های عمومیج( دوره/۳

 گردد:به دو دسته زیر تقسیم می میهای عمودوره

 های فرهنگی و اجتماعیدوره 

 های عمومیهای توانمندیدوره 

 های فرهنگی و اجتماعیج( دوره/1/3

گردد که به مستخدمین دولت در طول خدمت خود به منظور رشد فضایل اخالقی، ی اطالق مییهاآموزشبه 

 گردد.ارائه می ادارینظامنی و بهینه سازی روابط انسانی کارکنان در فرهنگ پذیری سازما

 های نوآموزی و بازآموزی قرار گیرد.مشخصات این دوره عبارتند از:تواند در زمره دورهها میاین گونه دوره

رهنگ های فرهنگ اسالمی به منظور رشد فضایل اخالقی، فهدف: آگاهی دادن به کارکنان در زمینه -ج/1/1/3

 کشور. ادارینظامسازمانی و بهبود روابط انسانی در 

 گردد.مورد نظر، تهیه می محتوای دوره: حسب نیاز به دانش عمومی -ج/2/1/3

ریزی های اجرایی با نظارت و تائید سازمان مدیریت و برنامهمسئول تدوین و طراحی دوره: دستگاه -ج/3/1/3

 نماید.ریزی کشور اعالم میان مدیریت و برنامهکشور و مواردی که سازم

 زمان برگزاری دوره: بدو و یا در طول خدمت مستخدم -ج/4/1/3

 نوع دوره: اختیاری -ج/5/1/3

آنان به تأیید سازمان مدیریت و  مجری دوره: کلیه مراکز و مؤسسات آموزشی که صالحیت -ج/16/1/3

 شد و مرکز آموزش مدیریت دولتی.ریزی کشور رسیده بابرنامه

 شیوه ارائه محتوی: نظری -ج/7/1/3

 نحوه برگزاری دوره: حضوری و غیر حضوری -ج/8/1/3

 مدت دوره: مدت دوره را محتوای آن تعیین خواهد کرد. -ج/9/1/3

 مالک موفقیت در دوره: کسب حدنصاب نمره از آزمونی که در پایان دوره توسط مجری برگزار -ج/10/1/3

 گردد.می

دوره: نظارت و ارزشیابی دوره بمنظور اطمینان از حسن اجرا و دریافت بازخورد  نظارت و ارزشیابی -ج/11/1/3

 ریزی کشور است. برای انجام اصالحات الزم به عهده سازمان مدیریت و  برنامه
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 های عمومیهای توانمندیج( دوره/2/۳

گردد که به مستخدمین دولت در طول خدمت خود به منظور افزایش توان تخصصی و ی اطالق مییهاآموزشبه 

های نوآموزی و بازآموزی قرار تواند در زمره دورهها میگردد. این گونه دورهسازگاری با محیط جدید ارائه می

 گیرد.

 مشخصات این دوره عبارتند از:

 کارکنان دولت جهت سازگاری با محیط و شرایط جدید. هدف: افزایش توان عمومی -ج/1/2/3

 گردد.مورد نظر، تهیه می محتوی دوره: حسب نیاز به دانش عمومی -ج/2/2/3

ریزی های اجرایی با نظارت و تأیید سازمان مدیریت و برنامهمسئول تدوین و طراحی دوره: دستگاه -ج/3/2/3

 دارد.ریزی اعالم میازمان مدیریت و برنامهکشور و مواردی که س

 زمان برگزاری دوره: بدو یا در طول خدمت مستخدم -ج/4/2/3

 نوع دوره: اختیاری -ج/5/2/3

ریزی آنان به تأیید سازمان مدیریت و برنامه مجری دوره: کلیه مراکز و مؤسسات آموزشی که صالحیت -ج/6/2/3

 رکز آموزش مدیریت دولتی.کشور رسیده باشد و م

 تواند به صورت نظری یا عملی اجرا شود.شیوه ارائه محتوی: حسب نوع درس می -ج/7/2/3

 نحوه برگزاری دوره: حضوری و غیر حضوری. -ج/8/2/3

 مدت دوره: مدت دوره را محتوای آن تعیین خواهد کرد. -ج/9/2/3

حدنصاب نمره از آزمونی که در پایان دوره توسط  مالک موفقیت در دوره: در مباحث نظری کسب -ج/10/2/3

 مربوطه. گردد و در مباحث عملی به تشخیص مرکز مجری و مدرسمجری برگزار می

 ریزی کشور خواهد بود.دوره: به عهده سازمان مدیریت و برنامه نظارت و ارزشیابی -ج/11/2/3

 بهبود مدیریت های آموزشیدوره -ج/۴

های بهبود وظایف گردد که در راستای توانمندسازی کارکنان و مدیران در  زمینهی اطالق مییهاآموزشبه 

های شغلی ها نیز همچون دورهگردد. این دورهو توسعه تواناییهای انسانی، ادراکی و فنی ارائه  می مدیریتی

گیرد. که برای سطوح مختلف های نوآموزی، بازآموزی و آماده سازی قرار میاختصاصی در زیر گروه دوره

 گردد.مدیریت و سرپرستی طراحی می

 ها عبارتند از:مشخصات این دوره

 هدف:  -ج/1/4

های آنان با پیشرفتهای ناییفنی، انسانی و ادراکی مدیران و متناسب ساختن اطالعات و توا هایمهارتالف( ارتقاء 

 .ریزی، سازماندهی، هدایت و ارزشیابیهای برنامهدر زمینه آوریدانش و فن

 های جدید و یا کارکنان برای پذیرش در آینده.ب( آماده ساختن مدیران برای پذیرش مسئولیت

 محتوای دوره: تخصصی. -ج/2/4

 ها: مرکز آموزش مدیریت دولتی.ین و طراحی دورهمسئول تدو -ج/3/4
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مدیریت و سرپرستی و در طول دوره مدیریت  هایپستزمان برگزاری دوره: قبل از انتصاب کارکنان به  -ج/4/4

 و سرپرستی.

 اختیاری. -نوع دوره: الزامی -ج/5/4

 ، مرکز آموزش مدیریت دولتی است.مدیریتبهبود  های آموزشیمجری دوره: مجری دوره -ج/6/4

 شیوه ارائه محتوی: حسب محتوای دوره به صورت نظری یا عملی ارائه خواهد شد. -ج/7/4

 نحوه برگزاری دوره: حضوری و غیرحضوری. -ج/8/4

 مدت دوره: مدت دوره را محتوای دوره مشخص نماید. -ج/9/4

دوره: در دروس نظری کسب حدنصاب نمره از آزمونی که در پایان دوره توسط مالک موفقیت در  -ج/10/4

 دوره خواهد بود. آید و در سایر دروس حسب نظر مجری و مدرسمرکز مجری بعمل می

ر دریافت ریزی کشور بر دوره نظارت داشته و بمنظو: سازمان مدیریت و برنامهنظارت و ارزشیابی -ج/11/4

 های ارزشیابی بعمل خواهد آورد.بازخورد و انجام اصالحات الزم، از دوره

باشد پس از که طی آن برای مدیران و کارکنان الزامی می بهبود مدیریت های آموزشیتبصره: آندسته از دوره

 باشد.ور قابل اجرا میریزی کشتایید سازمان مدیریت و برنامه

 های آموزشیگواهینامه -د(

 کارکنان دولت پیش بینی شده است: ی آموزشی در نظام آموزشیدو نوع گواهینامه

در  کنندگانشرکتهای آموزشی کوتاه مدت به ها یا پودمانهایی که در پایان هر یک از دورهگواهینامه -د/1

 .گرددآموزش اعطا می

 گردد.هایی که از نظر استخدامی با یكی از مقاطع تحصیلی همتراز میگواهینامه -د/2

، به آموزشی گردد که پس از اتمام هر دوره یا پودمانهایی اطالق میبه گواهینامه د(:/1) نوع اول گواهینامه

گردد. این گواهینامه توسط مراکز اند اعطا میی که در آزمون آن دوره یا پودمان موفق شدهکنندگانشرکت

 گردد.کند به فراگیران اعطا میآموزشی که دوره یا پودمان آموزشی را برگزار می

ها یا ای از دورهگردد که فرد پس از طی مجموعههایی اطالق میبهگواهینامهد(:/2) نوع دوم گواهینامه

مورد نیاز و پس از تأیید سازمان مدیریت  های آموزشی مرتبط با در نظر گرفتن حدنصاب ساعت آموزشیپودمان

 گردد.ریزی به فراگیران اعطا میو برنامه

 ی مهارتیگواهینامه -د/1/2

عملی بوده و به  -علمی هایفعالیتگیرد که عمدتاً معطوف به ی تعلق مییهاآموزشبه آن دسته از  این گواهینامه

 شود.برگزار می ای کارکنانمنظور ارتقاء سطح توانمندیهای حرفه

 تخصصی گواهینامه -د/2/2

گیرد که عمدتاً معطوف به اصول و مبانی نظری و تخصصی ی تعلق مییهاآموزشبه آن دسته از  این گواهینامه

 سازد.شغل بوده و نیازهای تخصصی و نظری مشاغل را برآورده می

 پژوهشی -ی تخصصید: گواهینامه/3/2
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عالوه بر توجه به اصول و مبانی نظری و عملی مشاغل،  گیرد کهی تعلق مییهاآموزشبه آن دسته از  این گواهینامه

 دهد.اصول و مبانی پژوهش در مشاغل را نیز به فراگیران آموزش  می

 هـ( ساز و کار اخذ گواهینامه

 مهارتی گواهینامه 

 تخصصی گواهینامه 

 پژوهشی -تخصصی گواهینامه 

 مهارتی هـ( گواهینامه/1

 :مهارتی شرایط الزم برای اخذ گواهینامه

 لی دیپلم متوسطهالف(دارا بودن مدرک تحصی

 ساعت آموزش با شرایط زیر: 1200ب( طی 

  2ی در زمینه هاآموزشحداقل
3

 باشد. شغلی یهاآموزش

 1200  سال طی شود. 10ساعت آموزش حداقل در 

  ساعت آموزش در طول یكسال است. 120هر فرد مجاز به طی حداکثر 

وری کار و ی کتب و مقاالتی که موجب افزایش بهرهه پیشنهادات جدید، ابتكارات و تألیف و ترجمه: ارائتذکر

ساعت آموزش برای فرد در نظر گرفته  200تواند تا معادل گردد، حداکثر میبهبود عملكرد فردی و سازمانی می

 شود.

 تخصصی هـ( گواهینامه/2

 یتخصصی:شرایط الزم برای اخذ گواهینامه

 الف( دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم

 ساعت آموزش با شرایط زیر: 1000ب( طی 

  3ی در زمینه هاآموزشحداقل
4

 باشد. یا بهبود مدیریت شغلی یهاآموزش 

 1000  سال طی شود. 8آموزش حداقل در ساعت 

  ،ساعت آموزش در طول یک سال است. 125هر فرد مجازبه طی حداکثر 

وری کار و ی کتب و مقاالتی که موجب افزایش بهرهتذکر: ارائه پیشنهادات جدید، ابتكارات و تألیف و ترجمه

 موزش برای فرد در نظر گرفته شود.ساعت آ 200تواند تا معادل بهبود عملكرد فردی و سازمانی گردد، حداکثر می

 پژوهشی -تخصصی هـ( گواهینامه/۳

 پژوهشی: -های تخصصیشرایط الزم برای اخذ گواهینامه

 الف( دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس

 ساعت آموزش با شرایط زیر: 800ب( طی 

  3ی در زمینه هاآموزشحداقل
4

 باشد. اختصاصی یا بهبود مدیریت شغلی یهاآموزش 
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 800  سال طی شود. 7ساعت آموزش حداقل در 

 ساعت 100ی شغل مورد تصدی معادل ج( اجرای یک طرح تحقیقی در زمینه

کار و  وریبهرهی کتب و مقاالتی که موجب افزایش ترجمهتذکر: ارائه پیشنهادات جدید، ابتكارات و تألیف و 

 ساعت آموزش برای فرد در نظر گرفته شود. 200تواند تا معادل بهبود عملكرد فردی و سازمانی گردد، حداکثر می

 و( ساز و کار انگیزشی

تناد تصویبنامه ساعت آموزش )به اس 176برخورداری از یک ماه حقوق و فوق العاده شغل به ازای طی هر  -و/1

 هیأت وزیران( 09/07/1379مورخ  "ه23511ت  31337شماره /

پژوهشی که کلیه الزامات این نظام را رعایت  -های مهارتی، تخصصی و تخصصیبا دارندگان گواهینامه -و/2

زایای استخدامی ریزی رسیده باشد از نظر ارتقاء گروه و سایر منموده و گواهی آنها به تأیید سازمان مدیریت و برنامه

گردد. در این حالت موضوع مترتب، مشابه دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس رفتار می

 گردد.تعجیل منتفی می

های فوق الذکر را دریافت و توانند صرفاً یكی از گواهینامههر کدام از کارکنان دولت در طول خدمت می تذکر:

 تر همتراز شوند.در یک سطح تحصیلی باال

 ر( شناسنامه آموزشی

-الزامی رشته های آموزشیکارکنان دولت که شامل اطالعات پرسنلی کارکنان، عناوین دوره شناسنامه آموزشی

ها و ... اختیاری و عناوین پیشنهادات جدید، ابتكارات، تألیفات و ترجمه های آموزشیهای شغلی، عناوین دوره

گردد. اطالعات این شناسنامه مبنای صدور ریزی اعالم میباشد. متعاقباً توسط سازمان مدیریت و برنامهمی

 های مندرج در این نظام خواهد بود.گواهینامه

 ی( ساختار اجرایی

 دولتی مسئولیت هدایت و پیگیری اجرای این نظام را بعهده دارند. یهاسازمانوزراء و روسای  -

حسب وظایف محوله در این  های آموزشیریزی و تدوین و طراحی دورهدفاتر و واحدهای ستادی وظیفه برنامه -

 نظام را بعهده دارند.

آنها  یر مراکز دولتی و غیر دولتی که صالحیتهای اجرایی و ساواحدهای آموزش و مراکز آموزشی دستگاه -

 های آموزشیرسد مجری دورهریزی کشور میبه تایید سازمان مدیریت و برنامه های آموزشیجهت اجرای دوره

 باشند.های اجرایی میاین نظام در دستگاه

ریزی از طریق معاونت امور مدیریت و منابع انسانی، معاونین بخشی و سازمان مدیریت و برنامه سازمان مدیریت -

های اجرایی ها وظایف محوله در این نظام را براساس تقسیم کاری که متعاقباً به اطالع دستگاهریزی استانو برنامه

 رسد انجام خواهد داد.می

ایف قانونی خود و وظایف پیش بینی شده در این نظام کلیه امكانات مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای وظ -

 مدیریت و فنون اداری بكار خواهد گرفت. یهاآموزشخود را جهت توسعه 

  گزارش تفصیلی نظام کارکنان دولت شامل: روش شناسی طرح، تعاریف، مطالعات تطبیقی، آسیب

 گردد.کارکنان دولت و ... متعاقباً ارسال می شناسی نظام فعلی و چهارچوب مفهومی نظام جدید آموزش
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 جمهوری اسالمی اریان
 ریاست جمهوری

 هیأت وزریان انمهتصویب

 بسمه تعالی
 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

سازمان  30/06/1379مورخ  2838/105-1093/34شماره  شنهادیبنا به پ06/07/1379در جلسه مورخ  رانیوز تهیأ

 یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد قانون برنامه سوم توسعه (150)کشور به استناد ماده  یزیرو برنامه تیریمد

 :نمود بیتصو ریشده را به شرح ز ادیماده  یینامه اجرا نییآ -1379مصوب  -رانیا یاسالم

 

 یجمهور یو فرهنگ یاجتماع یاقتصاد قانون برنامه سوم توسعه 150ماده  یینامه اجرا نییآ"

 "رانیا یاسالم

 

 :فیتعار -1 ماده

 ،خود به منظور متناسب ساختن دانش یشغل ریکه کارکنان در مس ییهاآموزش :ضمن خدمت آموزش -الف

 .ندینما یم یط یشغل مورد تصد یازهایخود با ن نشیو ب رتمها

مرحله  کی یاست که با استفاده از آنها اجرا یهایمهارتو  لوماتمع ،مجموعه از دانش :یآموزش پودمان -ب

 .گرددیم ریپذنشغل به طور مستقل امكا فیاز وظا یانجام بخش ایاز کار  دیمف

 یهادر قالب پودمان یشغل هایضمن خدمت است که تخصص یهاآموزشاز  یشكل :یپودمان آموزش-ج

 کندیم جادیرا ا یخاص ها مهارتپودمانهریک از  .شودیمستقل و جدا از هم به کارکنان آموزش داده م یآموزش

 گردد.یتر مو جامع دیمهارت جد کی جادیمنجر به ا یپودمانها ریساحال در کنار  نیو در ع

 یو ادراک یرفتار ی،فن هایمهارت شیو افزا جادیکه به منظور ا ییهاآموزش :رانیمد یآموزش یهادوره -د

 :شده است ینیب شیکشور پ رانیدر نظام جامع آموزش مد رانیمد

آماده  یاست و برا یآموزش كسالیکه مدت کم آن کمتر از  ییهاآموزش :مدت هکوتا یهاآموزش -هـ

 گردد.یارائه م دیجد یهانقش یفایا ایو  فیجهت انجام بهتر وظا فردکردن 

  هـ23511ت/31337ره:  شما
 19/07/1379اتریخ: 

 پیوست: 
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دانش  شیافزا یاست و برا یزشسال آمو کیاز  شتریکه مدت آن ب ییهاآموزش :بلند مدت یهاآموزش -و

 صیبلند مدت ممكن است به تشخ یهاآموزش .گرددیارائه م دیجد یهانقش یفایفرد جهت ا هایمهارتو 

 باشد. زین یارزش استخدام یکشور دارا یزیرو برنامه تیریسازمان مد

سطح  شیو افزا دانش و مهارتموظفند به منظور ارتقاء  یو موسسات دولت هاسازمان ،هاوزارتخانه هیکل -2 ماده

 یخود را برا یو عمران یجار از اعتبارات درصد کی انهیسال ،و کارکنان رانیاعم از مد یانسان یروین ییکارآ

 .ندینما نهیآموزش ضمن خدمت هز یهادوره یو اجرا یطراح

 اعم از یانسان یروین ییسطح کارآ شیافزا ه منظور ارتقاء دانش و مهارتموظفند ب یدولت یهاشرکت -1 تبصره

خود را  یاز اعتبارات عمران (%1) درصد کیو تا  یجار از اعتبارات( %1) درصد کی انهیو کارکنان سال رانیمد

 .دینما نهیآموزش ضمن خدمت هز یهادوره یاجرا یبرا

و  رانیآموزش مد یهانهیهز نیمأماده به منظور ت نیو موضوع ا از اعتبارات( %30)درصد  30حداقل  -2 تبصره

 .ابدییسرپرستان اختصاص م

مربوط به  یآموزش یهابرنامه اتیکل ،ضوابط موجود براساس ندموظف نامهنییآ نیمشمول ا یهادستگاه -۳ماده 

فرصت  نیو در اول میهر سال تنظ کیدستگاه به تفك یانسان یرویه سوم را در چارچوب برنامه جامع نبرنام هایسال

 .ندیکشور ارائه نما یزیرو برنامه تیریبه سازمان مد دأییت یبرا

 باشند.یآموزش معاف م نهیمصوب از پرداخت هز یآموزش یهادر دوره کنندگانشرکت -۴ماده 

ساعت آموزش ضمن خدمت ( 176)و هفتاد و شش  كصدیحداقل  یتوانند به ازایم ییاجرا یهادستگاه -5 ماده

بار در  کی یالعاده شغل براماه حقوق و فوق کیمعادل  .خواهند کرد یط موفقیت باکوتاه مدت مصوبه کارکنان 

 .دیخود پرداخت نما طول سال از محل اعتبارات

خدمت مورد درخواست  ییایانتقال به محل جغراف ،خارج از کشور یآموزش یهافرصتاعطای در  -6 ماده

خواهد بود که  یبا کارکنان تیاولو یمساو طیدر شرا تیریو مد یسرپرست هایپستو انتصاب به  خدممست

 .نموده باشند یخود ط یشغل رینامه را در مس نییآ نیموضوع ا یهاآموزش

 یمستخدمان دولت به استثنا یگروه و سطوح شغل یهرگونه ارتقا نامهنییآ نیا بیتصو خیراز تا  -7 ماده

مراجع  یشده از سو نییتع ایاحراز مشاغل  طیمندرج در شرا یآموزش یهادوره یمنوط به ط یقیتشو هایگروه

 بندیطبقهطرح  یینامه اجرا نییآ 12وضوع ماده م)مشاغل  بندیطبقهطرح  ییاجرا یهاتهیکم .مربوط خواهد بود

 ماده خواهند بود. نیمفاد ا تیموظف به رعا ییاجرا یهادستگاه هیکل (مشاغل

و به  صالحماده ا نیکشور موظف است و ضوابط انتصابات را متناسب با ا یو استخدام یامور ادار یشورا

 .ندیماابالغ ن ییاجرا یهادستگاه

ضمن محدود  ،کارکنان دولت یکشور موظف است با اصالح نظام آموزش یزیرو برنامه تیریسازمان مد -8ماده 

های کارشناسی و ورهی، مجوز اجرای دکاردان یهاکارکنان دولت به دوره بلند مدت یآموزش یهانمودن دوره
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کند، صادر عالی برای آن رشته نیروی متخصص تربیت نمی کارشناسی ارشد را صرفاً در مواردی که نظام آموزش

 نماید.

 حسن حبیبی

 معاون اول رییس جمهور

18/07/1۳79 

 ،جمهور سیدفتر معاون اول رئ ،هییقوه قضا استیدفتر ر ،جمهور سیدفتر رئ ی،ونوشت به دفتر مقام معظم رهبرر

 صیمجمع تشخ سیدفتر رئ ،جمهور سیرئ ییدفتر معاون اجرا ،جمهور سیو امور مجلس رئ یدفتر معاون حقوق

اداره کل  ی،اداره کل حقوق ،کل کشور یسازمان بازرس ی،اسالم یمجلس شورا نیاداره کل قوان ،مصلحت نظام

 یروزنامه رسم ی،انقالب اسالم ینهادها ی،سسات دولتؤو م هاازمانس ،هاوزارتخانه هیکل ،و مقررات کشور نیقوان

 .شودیدولت ابالغ م تیأدولت و دفتر ه یرساناطالعدبیرخانه شورای  ،رانیا یاسالم یجمهور

 

 :رونوشت

  یزیربرنامه و  تیریسازمان مد -واحدهای تابعه -سازمان استیدفتر محترم ر -محترم سازمان هایمعاونت -

دفتر امور طرح و  -یحسابیو ذ یاداره کل امور مال -یدفتر امور آموزش عال -برنامه و بودجه قیدفتر تلف -هااستان

 گردد.یاقتصاد ارسال م یشورا رخانهیدب -دفتر امور مجلس -استانهاامور  یدفتر هماهنگ -برنامه

 

 حسین حامد

 مدیرکل دفتر حقوقی
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریریاست جمهو

 هیأت وزریان انمهتصویب
 

 بسمه تعالی

 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

سازمان  30/06/1379مورخ  2838/105-1093/34شماره  شنهادیبنا به پ06/07/1379در جلسه مورخ  رانیوز تهیأ

 یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد قانون برنامه سوم توسعه (150)کشور به استناد ماده  یزیرو برنامه تیریمد

 :نمود بیتصو ریشده را به شرح ز ادیماده  یینامه اجرا نییآ -1379مصوب  -رانیا یاسالم

 یاجتماع یاقتصاد وم توسعهس قانون برنامه 150ماده  یینامه اجرا نییآ"

 "رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ 
 :فیتعار -1 ماده

 ،خود به منظور متناسب ساختن دانش یشغل ریکه کارکنان در مس ییهاآموزش :ضمن خدمت آموزش -الف

 .ندینما یم یط یشغل مورد تصد یازهایخود با ن نشیو ب مهارت

مرحله  کی یاست که با استفاده از آنها اجرا یهایمهارتو  لوماتمع ،مجموعه از دانش :یآموزش پودمان -ب

 .گرددیم ریپذشغل به طور مستقل امكان فیاز وظا یانجام بخش ایاز کار  دیمف

 هایپودماندر قالب  یشغل هایضمن خدمت است که تخصص یهاآموزشاز  یشكل :یپودمان آموزش-ج

 کندیم جادیرا ا یخاص ها مهارتپودمانهریک از  .شودیمستقل و جدا از هم به کارکنان آموزش داده م یآموزش

 گردد.یتر مو جامع دیمهارت جد کی جادیمنجر به ا هایپودمان ریحال در کنار سا نیو در ع

 یو ادراک یرفتار ی،فن هایمهارت شیو افزا جادیکه به منظور ا ییهاآموزش :رانیمد یآموزش یهادوره -د

 :شده است ینیب شیکشور پ رانیدر نظام جامع آموزش مد رانیمد

آماده کردن  یاست و برا یآموزش كسالیکه مدت آن کمتر از  ییهاآموزش :مدت کوتاه یهاآموزش -هـ

 گردد.یارائه م دیجد یهانقش یفایا ایو  فیجهت انجام بهتر وظا ردف

دانش و  شیافزا یاست و برا یسال آموزش کیاز  شتریکه مدت آن ب ییهاآموزش :بلند مدت یهاآموزش -و

سازمان  صین است به تشخبلند مدت ممك یهاآموزش .گرددیارائه م دیجد یهانقش یفایفرد جهت ا هایمهارت

 باشد. زین یارزش استخدام یکشور دارا یزیرو برنامه تیریمد

سطح  شیو افزا موظفند به منظور ارتقاء دانش و مهارت یو موسسات دولت هاسازمان ،هاوزارتخانه هیکل -2 ماده

 یخود را برا یو عمران یجار از اعتبارات درصد کی انهیسال ،و کارکنان رانیاعم از مد یانسان یروین ییکارآ

 .ندینما نهیآموزش ضمن خدمت هز یهادوره یو اجرا یطراح

 2838/105-1093/34شماره:  
 30/06/1379اتریخ: 

 پیوست: 
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 اعم از یانسان یروین ییسطح کارآ شیافزا موظفند به منظور ارتقاء دانش و مهارت یدولت یهاشرکت -1 تبصره

خود را  یاز اعتبارات عمران (%1) درصد کیو تا  یجار از اعتبارات( %1) درصد کی هانیو کارکنان سال رانیمد

 .دینما نهیآموزش ضمن خدمت هز یهادوره یاجرا یبرا

و  رانیآموزش مد یهانهیهز نیمأماده به منظور ت نیو موضوع ا از اعتبارات( %30)درصد  سیحداقل  -2 تبصره

 .ابدییسرپرستان اختصاص م

مربوط به  یآموزش یهابرنامه اتیکل ،ضوابط موجود براساس ندموظف نامهنییآ نیمشمول ا یهادستگاه -۳ماده 

فرصت  نیو در اول میهر سال تنظ کیدستگاه به تفك یانسان یرویارچوب برنامه جامع نهبرنامه سوم را در چ هایسال

 .ندیکشور ارائه نما یزیرو برنامه تیریسازمان مد به دأییت یبرا

 باشند.یآموزش معاف م نهیمصوب از پرداخت هز یآموزش یهادر دوره کنندگانشرکت -۴ماده 

ساعت آموزش ضمن خدمت ( 176)و هفتاد و شش  كصدیحداقل  یتوانند به ازایم ییاجرا یهادستگاه -5 ماده

بار در  کی یالعاده شغل براماه حقوق و فوق کیمعادل  .خواهند کرد یط موفقیت بات مصوبه کارکنان کوتاه مد

 .دیخود پرداخت نما طول سال از محل اعتبارات

خدمت مورد درخواست  ییایانتقال به محل جغراف ،خارج از کشور یآموزش یهافرصتاعطای در  -6 ماده

خواهد بود که  یبا کارکنان تیاولو یمساو طیدر شرا تیریو مد یسرپرست هایپسته و انتصاب ب خدممست

 .نموده باشند یخود ط یشغل رینامه را در مس نییآ نیموضوع ا یهاآموزش

 یمستخدمان دولت به استثنا یگروه و سطوح شغل یهرگونه ارتقا نامهنییآ نیا بیتصو خیاز تار  -7 ماده

مراجع  یشده از سو نییتع ایاحراز مشاغل  طیمندرج در شرا یآموزش یهادوره یه طمنوط ب یقیتشو هایگروه

 بندیطبقهطرح  یینامه اجرا نییآ 12موضوع ماده )مشاغل  بندیطبقهطرح  ییاجرا یهاتهیکم .مربوط خواهد بود

 ماده خواهند بود. نیمفاد ا تیف به رعاموظ ییاجرا یهادستگاه هیکل (مشاغل

 یهادستگاهو به  صالحماده ا نیکشور موظف است ضوابط انتصابات را متناسب با ا یو استخدام یامور ادار یشورا

 .ندیابالغ نما ییاجرا

ضمن محدود  ،ن دولتکارکنا یکشور موظف است با اصالح نظام آموزش یزیرو برنامه تیریسازمان مد -8ماده 

های کارشناسی و ی، مجوز اجرای دورهکاردان یهاکارکنان دولت به دوره بلند مدت یآموزش یهانمودن دوره

کند، صادر یروی متخصص تربیت نمیعالی برای آن رشته ن کارشناسی ارشد را صرفاً در مواردی که نظام آموزش

 نماید.

 

 حسن حبیبی

 معاون اول رییس جمهور

18/07/1۳79 

 

 ،جمهور سیدفتر معاون اول رئ ،هییقوه قضا استیدفتر ر ،جمهور سیدفتر رئ ی،ونوشت به دفتر مقام معظم رهبرر

 صیمجمع تشخ سیرئ دفتر ،جمهور سیرئ ییدفتر معاون اجرا ،جمهور سیو امور مجلس رئ یدفتر معاون حقوق

اداره کل  ی،اداره کل حقوق ،کل کشور یسازمان بازرس ی،اسالم یمجلس شورا نیاداره کل قوان ،مصلحت نظام
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 یروزنامه رسم ی،انقالب اسالم ینهادها ی،سسات دولتؤو م هاسازمان ،هاوزارتخانه هیکل ،و مقررات کشور نیقوان

 .شودیدولت ابالغ م تیأدولت و دفتر ه یرساناطالعدبیرخانه شورای  ،رانیا یاسالم یجمهور
 :رونوشت

دفتر  -هااستان یزیربرنامه و  تیریسازمان مد -واحدهای تابعه -سازمان استیدفتر محترم ر -محترم سازمان هایمعاونت -

امور  یدفتر هماهنگ -مهدفتر امور طرح و برنا -یحسابیو ذ یاداره کل امور مال -یدفتر امور آموزش عال -برنامه و بودجه قیتلف

 گردد.یاقتصاد ارسال م یشورا رخانهیدب -دفتر امور مجلس -هااستان

 

 حسین حامد                                                                                                                                                        

 فتر حقوقیمدیرکل د
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 ریاست جمهوری 
 سازمان امور اداری و استخدام کشور

 معاون رئیس جمهور و دبیر کل

 

 باسمه تعالی
 

 دولتی یهاشرکتمؤسسات و  -هابخشتنامه به کلیه وزارتخانه

 و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است
 

ی اجرائی در مورد چگونگی برگزاری هادستگاهیف و وظایف قانونی به منظور شفاف نمودن تكال

های کارکنان محترم دولت مفاد موافقتنامه ها و تواناییو ارتقاء دانش شغلی و افزایش مهارت های آموزشیدوره

دود وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متضمن ح

 گردد.باشد با رعایت موارد ذیل جهت اجرا ابالغ میهر یک از دو دستگاه می

ی اجرایی ممنوع بوده و هادستگاهمعادل عناوین مدارک دانشگاهی توسط  های آموزشیبرگزاری دوره -1

 هاطرح براساسای با ارزش استخدامی و حرفهمجوزهای صادره توسط این سازمان در قالب مدارک تخصصی 

 مشاغل معتبر است. بندیطبقه

های با ارزش استخدامی مطابق برنامه های آموزشیتبصره: مرکز آموزش مدیریت دولتی، کماکان اجرای دوره

 باشد.مصوب سازمان امور اداری و استخدامی کشور را عهده دار می

برای آموزش کارکنان دولت و تعیین سهمیه در  و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاهگونه قرارداد با عقد هر -2

 گیرد.همچنان با اخذ مجوز از این سازمان انجام می هادانشگاهآزمون ورودی 

مرکز آموزشی فقط با کسب مجوز قانون استخدام کشوری، راه اندازی هرگونه مؤسسه یا « 45»به استناد ماده  -3

 از این سازمان میسر خواهد بود.

درحال اجرا، با مفاد  های آموزشیی دولتی موظفند بمنظور تعیین تكلیف و تطبیق شرایط دورههادستگاه -4

های مورد نظر به این موافقتنامه مذکور ظرف مدت سه ماه، نسبت به ارسال اطالعات و مستندات مربوط به دوره

 سازمان اقدام نمایند.

 محمد باقریان

 معاون رئیس جمهور و دبیرکل سازمان

 

 

 

 

 

5585/11شماره:   
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قانون مدیریت خدمات کشوری متن کامل  

 

یحه مدیریت خدمات کمیسیون مشترک رسیدگی به ال 1386مصوب هشتم مهرماه  قانون مدیریت خدمات کشوری

جمهوری اسالمی ایران که به مجلس  ( قانون اساسی85کشوری مجلس شورای اسالمی مطابق اصل هشتاد وپنجم )

شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در جلسه علنی 

ای از سوی رئیس جهت اجرا طی نامه 25/7/86ای نگهبان رسید و در تاریخ تایید شوربه  18/7/1۳86مورخ 

 مجلس به دولت ابالغ گردید.

 

 فصل اول ـ تعاریف

 

وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و  ـ1ماده 

 گردد.ه میشود و توسط وزیر اداربه موجب قانون ایجاد شده یا می

شود و با داشتن استقالل مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا میـ 2ماده 

 دهد.باشد انجام میگانه و سایر مراجع قانونی میحقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یكی از قوای سه

 شود.نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتی شناخته می ی که در قانون اساسییهاسازمانکلیه 

غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقالل حقوقی است و با  مؤسسه یا نهاد عمومی ـ ۳ماده 

آن از محل منابع  ( بودجه ساالنه%50شود و بیش از پنجاه درصد )تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد شده یا می

 دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.غیردولتی تأمین گردد و عهده

های دولت به موجب شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیـ ۴ماده 

غی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت ، ابال( قانون اساسی44ی کلی اصل چهل و چهارم )هاسیاست

باشد. هر شرکت ( سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می%50گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد )محسوب می

دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده  یهاشرکتها، مؤسسات دولتی و گذاری وزارتخانهتجاری که از طریق سرمایه

الذکر باشد شرکت ( سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق%50نجاه درصد )مادام که بیش از پ

 دولتی است.

الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسالمی دولتی تحت هر یک از عناوین فوق یهاشرکتـ تشكیل  1تبصره 

( است با %50ها کمتر از پنجاه درصد )دولتی در آن یهاشرکتی که سهام یهاشرکتمجاز است، همچنین تبدیل 

 افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

ی که به حكم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا یهاشرکتـ  2تبصره 

 گردند.شوند،  شرکت دولتی تلقی میمی

ی که شمول قوانین و مقررات یهاشرکتذکر شده بر کلیه  که در این قانون« دولتی یهاشرکت»ـ احكام 3تبصره 

 بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد. عمومی
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 یهاشرکتغیردولتی،  ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومیدستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانهـ  5ماده 

یی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و با تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، هاتگاهدسدولتی و کلیه 

 شوند.اجرایی نامیده میهای دولتی، دستگاهسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانكها و بیمه

ی اجرایی برای انجام وظایف هادستگاهپست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی  ـ 6ماده 

 هایپستشوند. بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته میهای مشخص )ثابت و موقت( پیشو مسؤولیت

 ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

ررات مربوط، به موجب حكم و یا قرارداد ضوابط و مق براساسکارمند دستگاه اجرایی: فردی است که  ـ 7ماده 

 شود.می مقام صالحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته

امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن  ـ 8ماده 

دمات موجب محدودیت برای استفاده مندی ازاین نوع خبدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره

 شود.دیگران نمی

 از قبیل: 

 های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسیریزی و نظارت در بخشالف ـ سیاستگذاری، برنامه

 ب ـ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

 مردم.ج ـ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انصار و تضییع حقوق 

 های الزم برای رشدو توسعه کشور و رفع فقر و بیكاری.ها و مزیتد ـ فراهم نمودن زمینه

 گذاری امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.هـ ـ قانون

 و ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی

 نت از هویت ایرانی، اسالمی.ز ـ ترویج اخالق، فرهنگ و مبانی اسالمی و صیا

 ، تنظیم روابط کار و روابط خارجیح ـ اداره امور داخلی، مالیه عمومی

 ط ـ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی

 ی ـ تحقیقات بنیادی، آمار و اطالعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور

، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات میک ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمو

 های عمومی.حوادث طبیعی و بحران

( و 29( این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم )11( و )10(، )9ل ـ بخشی از امور مندرج در مواد )

غیردولتی با  که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی ( قانون اساسی30سی ام )

 باشد.پذیر نمیتأیید هیأت وزیران امكان

در قوانین عادی  ی کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسیهاسیاستم ـ سایرمواردی که با رعایت 

 گیرد.قرار میجزء این امور 

امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به  ـ 9ماده 

و فنی  گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومیمنافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می
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ن، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطالعات و ارتباطات عمومی و امور ای، علوم و تحقیقات، درماو حرفه

 فرهنگی، هنری و تبلیغات اسالمی.

های ای است که موجب تقویت زیرساختهای سرمایهتملک دارایی هاطرحامور زیربنایی: آن دسته از ـ  10ماده 

 های انرژی، ارتباطات و راه.آب و خاک و شبكه هاطرحگردد، از قبیل: اقتصادی و تولیدی کشور می

برداری از اموال جامعه است و امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره ـ11ماده 

کند، از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می

 ( این قانون.10مندرج در ماده ) هاطرحی از بردارحمل و نقل، بازرگانی، مسكن و بهره

 ریزی کشور می باشد.سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ـ12ماده 

 

 انجام وظایف دولت فصل دوم ـ راهبردها و فناوری

 

( قانون 30ام )( و سی29ست و نهم )های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیامور تصدی ـ1۳ماده 

غیردولتی  جمهوری اسالمی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی اساسی

 گردد: میهای ذیل انجام شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه تعیین صالحیت

 غیردولتی مجری این وظایف. های الزم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومیـ اعمال حمایت1

 غیردولتی. ـ خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی2

غیردولتی از طریق اجاره، واگذاری امكانات  میـ مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمو3

 و تجهیزات و منابع فیزیكی.

غیردولتی با  واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی ـ واگذاری مدیریت4

 پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.

 ی اجرایی.هادستگاهی دولتی موضوع این ماده توسط ـ ایجاد و اداره واحدها 5

( مقدور نباشد ایجاد و 4لغایت  1الذکر )ـ اگر انجام امور موضوع این ماده به یكی از طرق چهارگانه فوق 1تبصره 

 اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.

های آموزشی، موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشعلمی و اخالقیكلیه افراد  ـ تایید صالحیت 2تبصره 

بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و 

 کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.

ی اجرایی توسط بخش غیردولتی، )تعاونی و هاتگاهدسامور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت  ـ1۴ماده 

غیردولتی( انجام خواهد شد و در موارد استثنایی با تصویب هیأت وزیران  خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی

 توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.

جمهوری اسالمی ایران و  سی( قانون اسا44وچهارم )های اقتصادی با رعایت اصل چهلامور تصدیـ  15ماده 

گردد. دولت مكلف است با رعایت قوانین و ی ابالغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار میهاسیاست

مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم 
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گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن یت سرمایهو رشد و توسعه و امن

 ها و مزیت الزم و رفع بیكاری را فراهم نماید.زمینه

وری و استقرار نظام  کنترل نتیجه و محصول )ستانده( و کنترل مراحل انجام کار به منظور افزایش بهره ـ16ماده 

گیری و اعطاء اختیارات الزم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی مرکز تصمیمو یا هرد و، جلوگیری از ت

ی اجرایی موظفند هادستگاهرسد ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران مینامهخود براساس آئین

 اقدامات ذیل را به عمل آورند.

والت واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، ها و خدمات و محصالف ـ تعیین قیمت تمام شده فعالیت

ها و پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و  اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت

ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب ساالنه ملی و استانی خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیت

 ریزی کشور یا استان.یریت و برنامهبا تأیید سازمان مد

بینی سازوکارهای نظارت برای گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیشهای هدفمند و نتیجهب ـ تعیین شاخص

 کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.

آن و تعیین  ها و خدمات و قیمت تمام شدهحجم فعالیت براساسنامه با مدیران واحدهای مجری ج ـ انعقاد تفاهم

 تعهدات طرفین.

ریزی استان مذکور به شورای برنامه های اعتباراتد ـ اعطاء اختیارات الزم برای پیشنهاد جابجایی فصول و برنامه

 خواهد بود. احكام قانون بودجه ساالنه براساسساالنه جابجایی اعتبارات ملی  در چهارچوب احكام قانون بودجه

ای که با پیشنهاد نامههـ برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات الزم اداری و مالی به مدیران به موجب آئین

 گردد.رسد تعیین میسازمان به تصویب هیأت وزیران می

ده و پس از گیرد، به عنوان کمک تلقی شو ـ اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می

ی اجرایی نسبت به هادستگاهگردد. مدیران به هزینه قطعی منظور می ربطذیپرداخت به حساب بانكی واحدهای 

نامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو بینی شده در تفاهمتحقق اهداف و نتایج پیش

ماه یكبار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مكلف خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش 

 است گزارش عملكرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.

یی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امكان محاسبه قیمت تمام شدۀ محصوالتو هادستگاهـ 1تبصره 

 ته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.خدمات خود را نداش

کشور اجراء شده و از سال   ریزیباید ظرف یكسال توسط سازمان مدیریت و برنامهـ احكام این ماده می2تبصره 

 باشد.ی موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه میهادستگاهبودجه  1387

و مؤسسات  هاشرکتشود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با ی اجرایی اجازه داده میهادستگاهبه  ـ17ماده 

فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص  براساسغیردولتی 

شود با رعایت ، اجازه داده میبخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان

 قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
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ریزی کشور یا وزارت موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه یهاشرکتتبصره ـ 

 گردند.می و در صورت تخلف از حكم این ماده لغو صالحیت شده کار و امور اجتماعی تعیین صالحیت

بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از احكام پیش براساسهای غیردولتی که کارمندان بخش ـ 18ماده 

د را وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد ش

ی اجرایی هیچگونه تعهد هادستگاهگردند. باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی میدار میعهده

 و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.

کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و 

ی هادستگاهوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذیصالح در این رابطه خواهند بود. مقررات مرب

نامه اجرایی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت

 را پرداخت نمایند. ربطذیدریافت شده تعهدات کارمندان 

به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود،  ی اجراییهادستگاه ـ 19ماده 

، بازنگری و نوین مدیریتی هاینظامهای توسعه مدیریت نظیر استقرار ای در زمینهبرای انجام خدمات مشاوره

نوین  هایفناوریهای انسانی و ها و ساختارهای تشكیالتی، توسعه و مدیریت سرمایهپاالیش وظایف و مأموریت

شده توسط سازمان، با رعایت  مراکز آموزشی، پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صالحیت اداری با

 عقد قرارداد نمایند. ربطذیمقررات 

مندی از فكر و اندیشه و ی اجرایی مكلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهرههادستگاه ـ 20ماده 

خود سازوکار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری  ربطذیخالقیت کارمندان 

ای خواهند بود که نامهآیین براساسم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش هها را فراگیریآن در تصمیم

 رسد.وزیران میبا پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت 

ی اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی هادستگاهبا کارمندان رسمی و یا ثابت  ـ 21ماده 

 ذیل عمل خواهد شد. یهاروشگردد به یكی از واگذار می

 الف ـ انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر

 ب ـ بازخرید سنوات خدمت

 موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال ج ـ

باشد. در صورت تمایل کارمندان به واگذار شده می هایفعالیتد ـ انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و 

 گردد.با حفظ سوابق مربوط  توسط دولت تأمین می ربطذیتغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابجایی تغییر صندوق 

 کند.جام وظیفه در بخش غیردولتی به شكل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت میهـ ـان

دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و  یهاشرکتـ درصورت واگذاری سهام  1تبصره 

ندان کارفرمای جدید گردد و این افراد، کارممقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می

 توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.شوند و در صورت تمایل میمحسوب می
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به بخش  ربطذیبرداری بخشی از دستگاه ـ در مواردی که با حفظ مالكیت دولت )یا شرکت دولتی( بهره2تبصره 

نامه اجرایی این ماده با باشد. آئینخش غیردولتی مجاز میغیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به ب

 رسد.پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می

گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعالم تواند سه طریق از طرق پنجـ کارمند می3تبصره 

را انتخاب و اقدام  هاروشده از سوی کارمند یكی از کند. دستگاه مربوطه مكلف است با توجه به اولویت تعیین ش

 کند.

ی اجرایی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقداماتالزم برای آموزش، هادستگاه ـ 22ماده 

 براساسهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی سازماندهی، ایجاد تسهیالت و کمک

 رسد، به عمل آورند.ی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میانامهآئین

ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكونی، رفاهی ، واحدهای درمانی و آموزشی،  ـ 2۳ماده 

 باشد.ی اجرایی ممنوع میهادستگاهفضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط 

دار انجام برخی از امور براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده یی کههادستگاهـ 1تبصره 

 باشند.باشند با رعایت احكام این فصل از حكم این ماده مستثنی میفوق می

اند با تصویب ـ مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته 2تبصره 

 باشند.ران از حكم این ماده مستثنی میهیأت وزی

ی اجرایی موظفند از تاریخ تصویب این قانون هادستگاهدر راستای اجرایء احكام این فصل کلیه  ـ2۴ماده 

 اقدامات ذیل را انجام دهند.

الف ـ حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است 

ا احصاء و با رعایت راهكارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر ر

 های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.تصدی ( از میزان%20برنامه بیست درصد )

         عداد کارمندان ( این قانون به نحوی تعیین گردد که ت51ب ـ تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده )

باشند هر سال به میزان دو کنند و یا طرف قرارداد میی اجرایی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت میهادستگاه

 ( در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.%2درصد )

اء و سایر موارد از خدمت بازنشستگی، بازخریدی، استعف یهاروشج ـ حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به 

 شوند استخدام نمایند.ی اجرایی خارج میهادستگاه

 ( این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.8ـ وظایف حاکمیتی موضوع ماده ) 1تبصره 

های دولت نامه اجرایی این ماده شامل وظایف قابل واگذاری در چهارچوب این قانون، حمایتـ آئین 2تبصره 

عه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تكلیف کارمندان برای توس

 رسد.واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنابه پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می

رل ی اجرایی کنتهادستگاهـ دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در 3تبصره 

 نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.
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 فصل سوم ـ حقوق مردم

 

ی اجرایی، خدمتگزارن مردم هستند و باید با رعایت موازین اخالق هادستگاهمدیران و کارمندان ـ  25ماده 

نمایند وظایف یاسالمی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور ا خالقی و اداری که امضاء م

 های قانونی آنها انجام دهند.خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته

ی اجرایی با پیشنهاد هادستگاهالذکر،متن سوگندنامه و تعهدات کارمندان ـ اصول و مفاد منشور فوق 1تبصره 

 رسد.سازمان به تصویب هیأت وزیران می

توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط عالوه بر موارد فوق، ی اجرایی میهادستگاهـ  2تبصره 

 مواردی را با رعایت منشور اخالقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند.

شنا ی اجرایی آهادستگاهی اجرایی مكلفند مردم را با حقوق و تكالیف خود در تعامل با هادستگاهـ 26ماده 

در این  نموده و ازطریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدواسیمای جمهوری اسالمی ایران سطح آگاهی عمومی

 زمینه را ارتقاء داده و اطالعات الزم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند.

یط مساوی از حقوق یكسان برخوردارند. ی اجرایی در شراهادستگاهمردم در استفاده از خدمات ـ 27ماده 

ی اجرایی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل ، زمانو کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها هادستگاه

را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطالع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین 

 یت پاسخگویی به مردم و شكایت آنان را به عهده خواهند داشت.ی اجرایی مسؤولهادستگاه

دولت مكلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملكرد ـ 28ماده 

مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال کارمندان را در ارتقاء انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره

ها، ضوابط اداری و  استخدامی مربوط به کارمندان ها، شیوه نامهنامهقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئینتشوی

 دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نمایند.

 

 فصل چهارم ـ ساختار سازمانی

 

 هایویژگیبا ی اجرایی مكلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشكیالت خود را متناسب هادستگاهـ 29ماده 

رسد با رعایت هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میمربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخص

 موارد ذیل انجام دهند: 

سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید  هایپستالف ـ سقف 

 رسد.یران میسازمان به تصویب هیأت وز

سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه وحداکثر پز از دو برنامه پنجساله  هایپستب ـتشكیالت و سقف 

 و احكام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت. هاسیاستمتناسب با 

ـ به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عم ی اجرایی هادستگاهدر  ودی مدیریتیج 

 گردد.ملی و استانی با احتساب باالترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی به قرار ذیل تعیین می
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 ( سطح4ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در )ـ وزارتخانه

 ( سطح3ـ واحدهای استانی: حداکثر )

 سطح (2متراز: حداکثر )ـ واحدهای شهرستانی: مناطق و نواحی ه

 ـ سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح

توانند شوند، میمستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می یهاسازمانها و د ـ هرکدام از وزارتخانه

م کار و تنوع بینی نمایند و متناسب با حج( معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشكیالتی خود پیش3حداکثر )

( مدیر کل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته 5تواند حداکثر )سازمانی هر معاون می هایپستوظایف و تعداد 

 باشد.

مدیریتی مذکوردر این  هایپستمورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سر جمع  مدیریتی هایپست

 بند تأمین خواهد شد.

( 10( حداکثر )71مشاور برای مقامات  اجرایی مذکور در بندهای )الف(، )ب( و )ج( ماده ) هایپستـ ـ تعداد ه

( و برای رؤسای مؤسسات دولتی با گستره کشوری 4و برای سایر مقامات اجرایی مذکور در این ماده حداکثر )

 گردد.مصوب تعیین می هایپست( پست در سقف 3حداکثر ))

ـ واحدها ها( با رعایت )به استثناء استانداری هااستانی اجرایی در مراکز هادستگاهها و سایر ی سازمانی وزارتخانهی 

موجود در این سطح تغییر  یهاسازمانشوند و ( این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می29ماده )

 یابند.می

قانونی و تشكیالت مصوب خود الزاماً موظف به ارائه  ی اجرایی مطابق شرح وظایفهادستگاهط ـ درصورتی که 

های کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند در های کمتر از هفتادهزار نفر جمعیت و بخشخدماتی در شهرستان

احداث نشده باشند، موظفند  ربطذیهای واحدهای اداری صورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختمان

د را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و خو ربطذیکارمندان   

 گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.بخشدار ایجاد می

های پشتیبانی و گردد. هزینهنمی ربطذیافزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حكم برای واحدهای 

گردد. در سایر شهرها باتشخیص هیأت بینی میها( پیشها در بودجه وزارت کشور )استانداریاین مجتمع خدماتی

 باشد.پذیر میوزیران اجراء این بند امكان

 رسد.نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمن به تصویب هیأت وزیران میآئین

شوند، در صورت ر معاون رئیس جمهور اداره میمستقل که تحت نظ یهاسازمانها و وزارتخانهـ ۳0ماده 

توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران می

کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل 

ر هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت وابسته به رئیس جمهور د

 گیرند.واحد قرار می

 رسد.موارد استثناء از حكم اخیر این ماده با تأیید سازمان ب تصویب هیأت وزیران می
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نسخه از  ( تهیه و یک29ی اجرایی مكلفند تشكیالت تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده )هادستگاهـ ۳1ماده 

آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت 

موظفند پس  ربطذیی اجرایی هادستگاههای مذکور را اعالم نماید. و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخص

 د.از اصالح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نماین

ی اجرایی، متصدی یكی از پست های سازمان خواهند بود و هرگونه هادستگاههر یک از کارمندان ـ ۳2ماده 

بكاریری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابالغ این قانون ممنوع 

 است.

سازمانی  هایپست( %10زمان تا ده درصد )توانند در شرایط خاص با تأیید سای اجرایی میهادستگاهتبصره ـ 

مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر  مصوب،بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات

 یک سال به کار گیرند.

وضوع ماده ی اجرایی که براساس قیمت تمام شده )مهادستگاهتنظیم تشكیالت داخلی واحدهایی از ـ ۳۳ماده 

ای از تشكیالت خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان شود برعهده آنها بوده و نسخهاین قانون( اداره می« 16»

 ارسال خواهند داشت.

ی اجرایی صرفاً در چهارچوب هادستگاهتنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در ـ ۳۴ماده 

 باشد.باشد. سازمان مكلف به نظارت بر حسن انجام این کار میمی وظایف قانونی مصوب آنها مجاز

ی اجرایی موظفند در چهارچوب احكام این فصل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت هادستگاهکلیه ـ  ۳5ماده 

 به پیشنهاد اصالح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.

-و جدید یافتهتوسعههای توسعه نیافته و کمتر و بخشها مورد نیاز واحدهای مستقر درشهرستان هایپستتبصره ـ 

( این قانون تأمین خواهد شد. در صورت نبود پست بالتصدی 29موضوع ماده ) هایپستالتأسیس از سر جمع 

 الذکر دولت موظف است با رعایت احكام این فصل پست جدید ایجاد نماید.برای واحدهای فوق

 

 و خدمات اداری اطالعات فصل پنجم ـ فناوری

 

انجام کار خود را با هدف افزایش  یهاروشی اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و هادستگاهـ ۳6ماده 

ها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سالمت و صحت امور و تأمین وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتبهره

دستورالعمل سازمان تهیه و به مورد اجراءگذارند و حداکثر هر سه سال یكبار  براساسم و رضایت و کرامت مرد

 را مورد بازبینی و اصالح قرار دهند. هاروشاین 

ـ میزان بهره هایی شاخص براساسها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی وری و کارآمدی فعالیتتبصره 

 ربطذیی هادستگاهرسد، سالیانه توسط سازمان با همكاری به تأیید سازمان می ی اجراییهادستگاهکه با پیشنهاد 

 شود.گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملكرد آنها لحاظ میمورد اندازه

ی اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت هادستگاهـ ۳7ماده 

 قدامات زیر را به ترتیب انجام دهند: ا ربطذی هایدستورالعمل
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بندی انجام آن و مدارکی که متقضای ـ اطالع رسانی الكترونیكی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان1

 باید ارائه نماید.

 های الكترونیكیمورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار  و رسانه هایفرمـ ارائه 2

دان به صورت الكترونیكی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی برای ـ ارائه خدمات به شهرون3

 دریافت خدمت

( این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین 3( و )1تبصره ـ مدت زمان اجراء بندهای )

 گردد.می

واحدهای خدمات رسانی الترونیكی از طریق  به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم،ـ  ۳8ماده 

ی اجرایی موظفند حداکثر تا پایان هادستگاهگردد. کلیه ها ایجاد میبخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستان

باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می 1387سال 

 رسد.اداری می عالیشورایی این ماده به تصویب دستورالعمل اجرای

ها و فضاهای اداری برداری مناسب از ساختمانی اجرایی موظفند به منظور صرفه جویی و بهرههادستگاهـ ۳9ماده 

های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سالمت شغلی کارمندان و جلوگیری از تشریفات زائد و هزینه

-استانداردها بكارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابالغ می ضوابط و براساس

 گردد، اقدام نمایند.

های مورد استفاده خود را با ی اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال ساختمانهادستگاهتبصره ـ کلیه 

به ادارات کل اقتصادی و دارایی   هااستاند در استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مور

استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم نمایند تا ازطریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب 

 بردار آن تعیین گردد.ی بهرههادستگاهو توسعه استان  ریزیبرنامههیأت وزیران و یا شورای 

حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت ی اجرایی اقدام نكنند ذیهادستگاهین شده در صورتی که در مهلت تعی

 با اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعالم نمایند.

در خدمات  اطالعات به منظور ایجاد زیرساخت اطالعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری ـ۴0ماده 

اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسالمی ایران و مشارکت کلیه 

 ی اجرایی پایگاه اطالعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید.هادستگاه

ها و اطالعات هـ این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داد1تبصره 

 گردد.تشكیل می هادستگاهموجود 

های مربوط به خود را با های اطالعات دادهپایگاه 1386ی اجرایی موظفند تا پایان سال هادستگاهـ کلیه  2تبصره 

 استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.

 ت وزیران خواهد رسید.نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأـ آئین 3تبصره 

باشد. هرگونه ارائه ـ سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حسن انجام  تكالیف مصرح در این ماده می 4تبصره 

 1388باشد از سال خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می

 باشد.ی اجرایی ممنوع میهادستگاهتی توسط بدون استفاده از شماره ملی و کد پس
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 فصل ششم ـ ورود به خدمت

ی اجرایی هادستگاهاستخدامی افرادی که داوطلب استخدام در  ورود به خدمت و تعیین صالحیتـ  ۴1ماده 

 شود.ها انجام میتمجوزهای صادره، تشكیالت مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرص براساسباشند می

 ی اجرایی عبارتند از: هادستگاهاستخدام در  شرایط عمومیـ ۴2ماده 

الف ـ داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک 

 تحصیلی دکتری چهل و پنج

 ب ـ داشتن تابعیت ایران

 رورت یا معافیت قانونی برای مردانج ـ انجام خدمت دوره ض

 د ـ عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

 هـ ـ نداشتن سابقه محكومیت جزایی موثر.

و ـ دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز )برای مشاغلی که مدارک  همتراز در شرایط احراز 

 آنها پیش بینی شده است(

ای که با نامهآیین براساسشوند وانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میز ـ داشتن سالمت جسمانی و ر

 رسد.پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می

 جمهوری اسالمی ایران. ح ـ اعتقاد به دین مبین اسالم با یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی

 جمهوری اسالمی ایران سیط ـ  التزام به قانون اسا

ـ بكارگیری موقت و تعیین حقوق مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام  1تبصره 

 خواهد ش.

ی اجرایی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و باالتر منوط به احراز توانایی هادستگاهـ استخدام افراد در 2تبصره 

مذکور توسط  هایمهارتباشد که عناوین و محتوای می اطالعات فناوری پایه و عمومی هایرتمهاآنان در 

 سازمان تهیه و ابالغ خواهد شد.

 قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود. براساسهای آنان ـ استخدام ایثارگران و خانواده 3تبصره 

 ـ قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.4بصره ت

و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد « دیپلم»ـ بكارگیری افراد با مدرک تحصیلی 5تبصره 

با مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب 

 باشد.رسد مجاز میوزیران می هیأت

توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی عالوه ی اجرایی میهادستگاهـ ۴۳ماده 

 ( این قانون داشته باشند، آن را مالک عمل قرار دهند.42بر شرایط ماده )

که به طور عمومی نشر  دن در امتحان عمومیی اجرایی پس از پذیرفته شهادستگاهبكارگیری افراد در ـ ۴۴ماده 

پذیر نیست. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امكانآگاهی می

 رسد.عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می
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 فصل هفتم ـ استخدام

 پذیرد: ی اجرایی به  دو روش ذیل انجام میهادستگاهون، استخدام در از تاریخ تصویب این قانـ  ۴5ماده 

 ثابت در مشال حاکمیتی. هایپستالف ـ استخدام رسمی برای تصدی 

 سازمانی و برای مدت معین. هایپستب ـ استخدام پیمانی برای تصدی 

ند با رعایت مقررات این قانون به اـ کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده1تبصره 

 صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.

( این قانون بنا به پیشنهاد 8مذکور در ماده ) هایویژگیـ مشاغل موضوع بند )الف( این ماده با توجه به  2تبصره 

 رسد.سازمان به تصویب هیأت وزیران می

داد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی ـ سن کارمندان پیمانی در انتهای مدت قرار 3تبصره 

 از هفتادسال  تجاوز کند.

گردد و در مورد ـ تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می 4تبصره 

 باشد.می ربطذیکارمندن رسمی به عهده دستگاه اجرایی 

نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک  استخدام رسمی را کسب میکسانی که شرایط ورود به ـ  ۴6ماده 

 باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمتدوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می

 جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد.

(، کاردنی، عالقه به کار، خالقیت، نوآوری، روحیه الف ـ حصول اطمینان از لیاقت )علمی، اعتقادی و اخالقی

 خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز الزم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صالحیت

 کارمندان رسمی.

 و کسب امتیاز الزم . های آموزشیب ـ طی دوره

 گزینشج ـ تأیید 

ـ درصورتی که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام  1تبصره 

 ذیل رفتار خواهد شد:  یهاروشرسمی را کسب ننمایند با وی به یكی از 

 الف ـ اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط الزم.

 ب ـ تبدیل وضع به استخدام پیمانی.

 ـ لغو حكمج 

( و پذیرفته 42های موضوع ماده )ـ با کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صالحیت 2تبصره 

 شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.

 شود.ـ سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می1

 شود.فصل ورود به خدمت اضافه می 42ن موضوع بند )الف( ماده ـ سابقه سنواخت خدمت آنها به سقف س2

 رسد.نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میـ آئین3تبصره 



 و پژوهشی کارکنان دولت قوانین و مقررات نظام آموزشی ■ 1186

 
 

و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات  هاشرکتبه کارگیری کارمندان ـ  ۴7ماده 

باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه ی اجرایی تحت هر عنوان ممنوع میهادستگاهسازمانی  هایپست

 پذیر است.( این قانون امكان17و مؤسسات صرفاً براساس ماده ) هاشرکت

 گردند:کارمندان رسمی در یكی از حاالت ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع می ـ۴8ماده 

 .ربطذیفتادگی کلی طبق قوانین ـ بازنشستگی و یا از کارا

 ـ استعفاء.

 براساسـ بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملكرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب )

 رسد(.ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران مینامهآئین

 (122ماده ) براساسـ آماده به خدمت 

 ربطذیال به موجب احكام مراجع قانونی ـ اخراج یا انفص

گردند در مدت انفصال جایزه ـ کارمندانی که به موجب احكام مراجع قانونی از خدمت منفصل می1تبصره 

 ی اجرایی را نخواهند داشت.هادستگاهاستخدام و یا هرگونه اشتغال در 

ستخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان گردند، اجازه اـ کارمندانی که از دستگاه اجرایی اخراج می2تبصره 

 دستگاه اجرایی را نخواهند داشت.

 باشد:تمدید قرارداد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل میـ ۴9ماده 

 ـ استمرار پست سازمانی کارمندان

 ـ کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملكرد و رضایت از خدمات کارمند

 رجوع ـ جلب رضایت مردم و ارباب

 ـ ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی

 تبصره ـ در صورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهند شد.

 کارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیكاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.ـ 50ماده 

های پنجساله ی اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامههادستگاهجموع مجوزهای استخدام مـ 51ماده 

ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران گردد و سهم هر یک از وزارتخانهتعیین می

 رسد.می

مجوزهای موضوع این ماده خالف قانون  ی اجرایی خارج ازهادستگاهتبصره ـ هرگونه بكارگیری نیروی انسانی در

شوند تصرف باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته میمحسوب و ممنوع می

 گردد.محسوب می غیرقانونی در اموال عمومی

( 32( و تبصره ماده )45اده )ی اجرایی به غیر از حاالت مندرج در مهادستگاههرنوع بكارگری افراد درـ 52ماده 

 باشد.این قانون ممنوع می
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 فصل هشتم ـ انتصاب و ارتقاء شغلی

کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی الزم و پس از احراز شایستگی  انتصاب و ارتقاء شغلیـ  5۳ماده 

 آنان صورت گیرد. و عملكرد موفق در مشاغل قبلی

ی اجرایی موظفند اقدامات هادستگاهبه منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، ـ  5۴ماده 

 زیر را انجام دهند: 

ای، شرایط تخصصی الزم را تعیین نموده تا افراد از مدیریت حرفه هایپستالف ـ در انتخاب و انتصاب افراد به  

به مراتب باالتر ارتقاء یابند . در مواردی که از این طریق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با  لیمسیر ارتقاء شغ

 پذیرد.برگزاری امتحانات تخصصی الزم، انتخاب صورت می

یسته )با ای از افراد شاهای مدیریت حرفه( سمت%15توانند برای حداکثر پانزده درصد )ی اجرایی میهادستگاه

( خارج از دستگاه استفاده رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی

 نمایند.

( این قانون( بدون التزام به رعایت مسیر 71مدیریت سیاسی )مذکور در ماده ) هایپستب ـ عزل و نصب متصدیان 

 باشد.از اختیارات مقامات باالتر می ارتقاء شغلی

باشد و تمدید آن بالمانع است. تغییر سمت افراد قبل ای چهارساله میمدیریت حرفه هایپستج ـ دوره خدمت در 

 باشد.رسد امكان پذیر میای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران مینامهآئین براساساز مدت مذکور 

زیر مجموعه یک شرکت مادر تخصصی برای انتصاب مدیران  یهاشرکتء این ماده مجموع ـ در اجرا 1تبصره 

 گردد.یک دستگاه اجرایی تلقی می

معاونین مقامات اجرایی مذکور در بندهای )د( و  هایپستی اجرایی، یكی از هادستگاهـ در هر یک از 2تبصره 

ای است که با پیشنهاد نامهآئین براساسنصب متصدی آن گردد و عزل و ( این قانون ثابت تلقی می71)هـ( ماده )

 رسد.سازمان به تصویب هیأت وزیران می

ی اجرایی موظفند امكان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای هادستگاهـ 3تبصره 

 کلیه کارمندان فراهم نمایند.

 گردند.ای تلقی میاین قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه (71ـ مدیران مذکور در ماده )4تبصره 

 هایپستهای انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز سازمان مكلف است به منظور حفظ سرمایهـ  55ماده 

  اقدام نمایند.مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی ربط  مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطالعات

های اجرایی مؤثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف ها و سامانهسازمان موظف است برنامهـ 56ماده 

ی اجرایی کشور تنظیم نماید و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط هادستگاهو نقشهای مورد انتظار در بخشها و 

 باشد.می ربطذیهای به طی دوره

ای و نحوه ارتقاء مدیریت حرفه هایپست دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی ـ57ماده 

 رسد.اداری می عالیشورایمسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب 
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 فصل نهم ـ توانمندسازی کارمندان

 ی اجرایی، نظام آموزشهادستگاه یسازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشـ  58ماده 

و نگرش  ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارتی اجرائی را به گونههادستگاهکارمندان 

ند آموزش تأمین نماید به های الزم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیکارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه

 نحوی که رابطه ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی

 مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند. براساس

 هایبرنامهکارمندان دولت،  شی اجرایی مكلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزهادستگاهـ 59ماده 

 آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.

مورد  های آموزشیهای آموزشی مصوب برای اجراء دورهتوانند در قالب برنامهی اجرایی میهادستگاهتبصره ـ 

توانند کلیه ی مزبور میهادستگاهانعقاد قرارداد نمایند. همچنین  و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاهنیاز خود با 

ای آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی ها و فعالیتدوره مراحل طراحی، اجراء و ارزشیابی

 صصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.فنی و تخ و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صالحیت

های گردد و از سوی دولتهای آموزشی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمیکلیه بورسـ 60ماده 

گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف المللی در اختیار دولت قرار میخارجی یا از طرف مؤسسات بین

شود توسط دستگاه اجرایی هایی که طبق قرارداد دوجانبه برگزار میگردد. دورهتوزیع می ی اجراییهادستگاه

 مربوط اقدام خواهد شد.

شود با نظر وزارت بهداشت، درمان و های آموزشی که منجر به  اخذ مدرک دانشگاهی میتبصره ـ بورسها ودوره

 گردد.ب مورد توزیع میحس آموزش پزشكی و علوم، تحقیقات و فناوری

که منجر  های آموزشیی اجرائی از زمان تصویب این قانون برای طی دورههادستگاهاعزام کارمندان ـ 61ماده 

ی مربوطه و استفاده هادستگاهگردد در داخل و خارج از کشور با هزینه به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می

 باشد.ت آموزشی ممنوع میاز مأموری

 باشند.تبصره ـ ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می

های شغلی خود اقدام کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارتها و تواناییـ  62ماده 

کارمندان خود را که ها و الگوهای الزم برای افزایش توان و توان سنجی مداوم ی اجرایی شیوههادستگاهنمایند. 

 شود به مورد اجراء خواهند گذارد.توسط سازمان تهیه و ابالغ می

 رسد.نامه اجرائی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیأت وزیران میآئینـ  6۳ماده 

 

 فصل دهم ـ حقوق و مزایا

 هایویژگیعوامل شغل و شاغل و سایر  ارزشیابی براساسی اجرایی هادستگاهنظام پرداخت کارمندان ـ 6۴ماده 

مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضرب ریالی. 

گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می

 گردد.تعیین میمیزان 
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بینی و به تبصره ـ ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در الیحه بودجه ساالنه پیش

 تصویب مجلس شورای اسالمی می رسد.

عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، سطح  براساسکلیه مشاغل مشمول این قانون ـ 65ماده 

 یابند.مورد نیاز به یكی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می ایهمهارتتخصص و 

 باشد.( می6000( و حداکثر آن )2000مشاغل ) حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی

 بندیطبقهلی ها، حدکثر در پنج رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد خبره و عاـ هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی 1تبصره 

های یابد. رتبهها به یكی از طبقات جدول یا جدول موضوع این ماده اختصاص میگردند و هر کدام از رتبهمی

 یابد.خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و باالتر اختصاص می

القیت، میزان گیرند و براساس عواملی نظیر ابتكار و خشاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می

 براساسو میزان جلب رضایت ارباب رجوع  های آموزشیافزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره

رسد ارزیابی و حسب امتیازات مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می هایویژگیضوابطی که متناسب با 

یابند. نخبگانی که طبق ضوابط به سطوح پایه ارشد، خبره و عالی ارتقاء میمكتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط 

در بدو استخدام از  شوند و  افرادی که عالوه بر شرایط عمومیمصوب شورالی عالی انقالب فرهنگی تعیین می

رسد از هاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میهای که به پیشننامهالزم برخوردار هستند طبق آئین تجربه و مهارت

 گیرند.های دیگر قرار میها معاف و در یكی از رتبهطی برخی از رتبه

ـ کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و  2تبصره 

( 500العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن )جدول فوق های شغلی و سایر عوامل مربوط در یكی از طبقاتحساسیت

 گیرند.( است، قرار می500و حداکثر آن )

ـ امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، 3تبصره 

 گردد.( محاسبه می1/1درمان و آموزش پزشكی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب )

)عالوه  و مهارت های آموزشیعواملی نظیر تحصیالت، دوره براساسکلیه شاغلین مشمول این قانون ـ 66ماده 

بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط(، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل 

 گردند.مند میباشد، بهرهز می( امتیا4500( و حداکثر )1000)

 ( امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.%75حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتادوپنج درصد )

ای که با پیشنهاد سازمان به نامهآئین براساساند های علمیه تحصیل نمودهتبصره ـ هنرمندان و افرادی که در حوزه

 گردند.مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می رسد باتصویب هیأت وزیران می

آن بنابه پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت  (2( و )1های )( و تبصره65جدول یا جداول موضوع ماده ) ـ67ماده 

رسد و تخصیص هرکدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یكی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد وزیران می

گردد. ارزیابی عوامل ی اجرایی ابالغ میهادستگاهای توسعه مدیریت انجام و برای اجراء به سازمان توسط شور

ی هادستگاهرسد توسط که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور می ضوابطی براساسمربوط به شاغل 

 نماید.اجرایی انجام خواهد شد و سازمان بر اجراء این امر نظارت می
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( که حقوق ثابت تلقی می گردد 66های آن و ماده )( و تبصره65های موضوع ماده )بر پرداخت عالوهـ 68ماده 

 باشد:هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت میالعادهفوق

و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک  یافتهتوسعهـ فوق العاده مناطق کمتر 1

( امتیاز حقوق ثابت و برای سایر %25باشند تا به میزان بیستو پنج درصد )ارشد و باالتر میتحصیلی کارشناسی 

( حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این %20مشاغل تا بیست درصد )

 رسد.مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می

( 1500العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا )ـ فوق2

 گیرد.( امتیاز تعلق می750های دولتی تا )امتیاز و به دارندگان نشان

خدمت  اند به ازاء هر سالکارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده

 شود.( امتیاز در نظر گرفته می125در زمان جنگ )

های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، العاده سختی کار و کار در محیطـ فوق3

با  ( امتیاز و در مورد کار1000های ویژه بیمارستانی تا )های سوختگی و مراقبتعفونی و در اورژانس و در بخش

زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش مواد سمی، آتش

 خواهد بود.

بگیر مشمول این قانون که دارای مندی و اوالد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته ووظیفهـ کمک هزینه عائله4

( امتیاز و حداکثر سه فرزند حداکثر سن برای 200و برای هر فرزند معادل )( امتیاز 800باشند معادل )همسر می

( سال تمام و 25و نیز غیرشاغل بودن فرزند، ) کنند به شرط  ادامه تحصیلاوالدی که از مزایای این بند استفاده می

بگیر مشمول این قانون که دارای شسته و وظیفهنداشتن شوهر برای اوالد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازن

باشد و یا خود به تنهایی متكفل مخارج فرزندان هستند همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می

شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلیبه تشخیص مند میاز مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره

 باشند.مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی ربطذیراجع پزشكی م

ها ها، پیچیدگی وظایف و مسؤولیتالعاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتـ فوق 5

( امتیاز 700و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر )

( امتیاز تعیین 2000( امتیاز و برای مشاغل باالتر حداکثر )1500برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر )و 

 باشد.العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت میگردد. این فوقمی

 باشد.العاده کارایی و عملكرد در چهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت میـ فوق6

کارمندان، طبق  بندی نمرات ارزشیابیرتبه براساس( از کارمندان هر دستگاه %70الف ـ به حداکثر هفتاد درصد )

و کیفیت  عملكرد کارمندان و با توجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء، اثربخشی

( امتیازات مربوط %20نماید تا )دستورالعملی که سازمان  ابالغ می براساسنمایند. ر کسب میو سرعت در  اتمام کا

 باشد.به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می
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( درصد مذکوردر این بند متناسب با میزان موفقیت %70مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد )ب ـ میزان بهره

 عالیشورایها و ارزیابی عملكرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب قانونی و اجراء برنامه در تحقق تكالیف

 گردد.( تعیین می%70و %50، %30گردند به ترتیب )بندی میاداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه

ـ مقامات  العاده مول دریافت این فوقمش ربطذی( متناسب با رتبه دستگاه 71ی اجرایی مذکور در ماده )هادستگاهج 

 باشند.می

جایی محل خدمت ـ به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری، جابه7

کارمندان با تشخیص دستگاه اجرایی، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران 

 به کارمدان پرداخت خواهد شد.

 براساسالعاده اشتغال خارج از کشور سازمانی اشتغال دارند فوق هایپستـ به کارمدانی که در خارج از کشور در 8

 گردد.رسد پرداخت میضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می

دریافت دیگری به استثناء کنند العاده اشتغال خارج از کشور استفاده میاین گونه کارمندان در مدتی که از فوق

گیرد نخواهند مواردی که به موجب قوانین خاص برای اشتغال در خارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می

 داشت.

ـ در صورتی که بنابه درخواست دستگاه، کارمندان موظفبه انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس 9

توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، رد، میمان به تصویب هیأت وزیران میای که با پیشنهاد سازآئین نامه

 الترجمه و حق التألیف به آنها پرداخت نمود.التدریس، حقالتحقیق، حقحق

( %50التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر )مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق

 های وی تجاوز نماید.ادهالعحقوق ثابت و فوق

( کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از %20در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا )

 باشند.( مستثنی می%50محدودیت سقف )

ی، تأثیر المللی، ریسک پذیرالعاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بینـ فوق10

اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد 

ی اجرایی تا هادستگاه( از مشاغل، در برخی از %25ای برای حداکثر )ویژه سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز

 مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.های العاده( سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق50%)

ی اجرایی، مشروط هادستگاه( این ماده در هر کدام از 6( و )5های مذکور در بندهای )العادهتبصره ـ پرداخت فوق

در این و واگذاری امور به بخش غیردولتی )احكام مذکور  به اعمال اصالحات ساختاری، نیروی انسانی، فناوری

 1387مصوب از سال  های به عمل آمده، در سقف اعتباراتجوییقانون( و استفاده از منابع حاصل از صرفه

گردد. انجام اصالحات مذکور در این تبصره باید به ها جزء دیون منظور نمیالعادهباشد و این فوقپذیر میامكان

 تأیید سازمان برسد.

( اعتباراتی که از محل اصالحات %25شود تا بیست و پنج درصد )ی اجرائی اجازه داده میهاتگاهدسبه ـ 69ماده 

حساب گردد را )با تایید ذییمجویی الذکر در هر کدام از واحدهای سازمانی صرفهمذکور در تبصره ماده فوق
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در همان واحدها، خدمات برجسته انجام  وری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی کهالعاده بهرهمربوطه( به عنوان فوق

 دهند پرداخت نمایند.می

قابل تخصیص به  هایپستی اجرایی به تناسب وظایف هادستگاهشرایط تصدی مشاغل اختصاصی ـ  70ماده 

نیاز و عوامل مؤثر دیگر با  مورد های آموزشیو دوره هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیالت، تجربه، مهارت

گردد و در انتصاب افراد به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می

 باشد.مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می

قابل تخصیص  هایپستبه تناسب  که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند ـ شرایط تصدی مشاغل عمومی1تبصره 

ابالغ  ربطذیی هادستگاهبه هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجراء به 

 گردد.می

ی اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به هادستگاهـ 2تبصره 

ین صورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای سازمان  اعالم نمایند. در غیر ا

 توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجراء است.

شوند و امتیاز شغلی مقامات های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته میسمتـ 71ماده 

 گردد: ماده به شرح زیر تعیین می مذکور در این

 ( امتیاز1800الف ـ رؤسای سه قوه )

 ( امتیاز.17000ب ـ معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسالمی و اعضاء شورای نگهبان )

 ( امتیاز.16000ج ـ وزارء، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و معاونین رئیس جمهور )

 ( امتیاز.15000)د ـ استانداران و سفراء 

 ( امتیاز.1400هـ ـ معاونین وزراء )

 هایپستگردند و تعیین سایر ـ نخست وزیران دوران انقالب اسالمی با مقامات بند )ب( این ماده همتراز می1تبصره 

کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس  هایپستهمطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی 

 د.خواهد بو

(( که حقوق ثابت تلقی 66شاغل )مذکور در ماده ) هایویژگیـ عالوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز 2تبصره 

 ( این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.68های ماده )العادهمی گردد فوق

اسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند های سیـ مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریت3تبصره 

العاده مستمر آنها تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوقپس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین

العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان ( حقوق ثابت و فوق%80در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد )

فاوت تطبیق دریافت خواهند نمود.. این تفاوت تطبیق با ارتقاءهای بعدی )عوامل شغل و ( را ت%80التفاوت تا )مابه

التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز مالک عمل گردد و این مابهها( مستهلک میالعادهشاغل و فوق

 خواهد بود.

ی مقامات موضوع این قانون )به استثناء حقوق ـ دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانون4تبصره 

 های خاص وویژه قضائی تسری دهد.ای و یا سمتو مزایا( را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه
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ی مصوب هاسیاستدولتی که براساس  یهاشرکتمدیره  هایهیآتامتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء ـ 72ماده 

جمهوری اسالمی ایران باید در اختیار دولت  ( قانون اساسی44چهارم )مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و 

بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و 

 ید.و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گرد خدمات، کارآیی و اثربخشی

باشد. این گونه مورد ( برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می5/1سقف امتیاز این ماده حداکثر )

 مند خواهند بود.( بهره68های مذکور در ماده )العادهاز امتیازات شاغل و فوق

ی هاسیاست براساسه دولتی ک یهاشرکتتبصره ـ حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره سایر 

ای مذکور مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه

 گردد.میپرداخت در این قانون تعیین و 

اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها، به کارمندان  هایبنگاهبه منظور ارتقاء کارایی و سوددهی ـ 7۳ماده 

ی مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم هاسیاستدولتی که براساس  یهاشرکتن دسته از آ

ای که به تصویب هیأت نامهآئین براساسجمهوری اسالمی ایران باید در اختیار دولت بماند  ( قانون اساسی44)

             اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملكرد و  رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزانوزیران می

العاده حسب وری به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوقالعاده بهرهها، فوقوری بنگاهبهره

 اشد.ب( حقوق ثابت هر یک از کارمندان می%40( کارمندان تا سقف چهل درصد )%70مورد برای هفتاد درصد )

توانند ( و این ماده را می68( ماده )6های مذکور در بند )العادهتبصره ـ مشمولین این قانون صرفاً یكی از فوق

 دریافت نمایند.

ی اجرایی، شورای حقوق و دستمزد هادستگاهبه منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان ـ 7۴ماده 

ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزارء به انتخاب مهبا عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنا

اجتماعی و برنامه و بودجه و  هایکمیسیونو مجموعاً دو نفر نماینده از  ربطذیهیأت وزیران و رئیس دستگاه 

این که مشمول ی اجرایی اعم از هادستگاهشود، کلیه محاسبات مجلس شورای اسالمی )به عنوان ناظر( تشكیل می

برای تعیین و یا تغییر مبانی  ربطذیمقررات  این قانون باشند یا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی 

و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. 

 مهور قابل اجرا است.مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس ج

 وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.

ـ هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری تبصره 

 نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.

 باشد.( می5000کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل )امتیاز میزان عیدی پایان سال  ـ 75ماده 

بگیران مشمول این قانون حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه ـ76ماده 

ی اجرایی هر سال با پیشنهاد هادستگاههای بازنشستگی وابسته به ی اجرایی و صندوقهادستگاهو سایرحقوق بگیران 

 رسد.سازمان به تصویب هیأت وزیران می
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های مستمر العاده( برابر حداقل حقوق ثابت و فوق7های مستمر نباید از )العادهتبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق

 تجاوز کند.

 گردند.العاده مستمر تلقی  می( فوق68( ماده )5( و )3،)(2های مذکور در بندهای )العادهفوق

( این قانون تا سقف 68( ماده )10(و)9(،)8(،)7(،)6(،)5های مذکور در بندهای )العادهتعیین میزان فوقـ  77ماده 

 با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود. ربطذیتعیین شده توسط مراجع 

ضوابط و مقررات این فصل به استثناء ی مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از هادستگاهدر ـ 78ماده 

گردد و همچنین برنامه های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت میپرداخت

های رفاهی که به عنوان یاران مستقیم در ازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کمک

 گردد.ردد، با اجراء  این قانون لغو میگکودک و یا سایر موارد پرداخت می

های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از العادهتبصره ـ در صورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق

نمودند کاهش یابد، ت میزان دریافتی قبلی، تفاوت کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می

گردد. این تفاوت تطبیق ضمن درج در حكم حقوقی با ارتقاء های بعدی مستهلک می تطبیق دریافت خواهند نمود و

 گردد.این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می

ها، باید در فیش کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینهـ 79ماده 

 دان درج گردد.حقوقی کارمن

( ماه با پیشنهاد سازمان به 3نامه اجرایی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظف مدت )آئین ـ 80ماده 

نامه ها ی اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ آئینهادستگاهرسد و تصویب هیأت وزیران می

 م اقدام نمایند.مربوط نسبت به صدور احكا هایدستورالعملو 

 

 فصل یازدهم ـ ارزیابی عملكرد

رسد، ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران مینامهآئین براساسی اجرایی مكلفند هادستگاهـ  81ماده 

های سنجش و با استقرار نظام مدیریت عملكرد مشتمل بر ارزیابی عملكرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه

ای و های نوبهوری را در واحدهای خود به مورد اجراء گذاشته و ضمن تهیه گزارشعملكرد و میزان بهره ارزیابی

 منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.

ی اجرایی پیگیری و هادستگاهسازمان مؤظف است استقرار نظام مدیریت عملكرد را در سطح کلیه ـ 82ماده 

های اختصاصی آنها در ابعاد شاخص ی اجرایی و ارزشیابیهادستگاهارشی از عملكرد نظارت نموده و هر سال گز

ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران نامهآئین براساسو نحوه اجراء احكام این قانون را  و عمومی

 ارائه نماید. رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسالمیمی

ی هادستگاههای دریافتی از المللی و گزارشهای بینسازمان موظف است هرساله براساس شاخصـ  8۳ماده 

انداز ابالغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان ، پس از انطباق با چشمربطذی

رای اسالمی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای تعیین و گزارش الزم را به رئیس جمهور و مجلس شو

 های توسعه استفاده نماید.برنامه
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 فصل دوازدهم ـ حقوق و تكالیف کارمندان

ی اجرایی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط هادستگاهکارمندان ـ  8۴ماده 

 ندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.را دارند حداکثر نیمی از مرخصی کارم

حداکثر  ربطذیتوانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ی اجرایی میهادستگاهـ کارمندان 1تبصره 

سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیالت عالی 

 باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود. داننتخصصی در رشته مربوط به شغل کارم

ی اجرایی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهارماه مرخصی استعالجی هادستگاهـ کارمندان 2تبصره 

العالج به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از در سال استفاده خواهند نمود. بیماریهای صعب

 گردد.بینی مینامه این فصل پیشباشد و مقررات مربوط در آئینمستثنی میمحدودیت زمانی مذکور 

 باشند.ـ مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعالجی تابع همان مقررات می3تبصره 

ت حداکثر به مدت شش توانند تا پایان مأموریبرند میـ کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می 4تبصره 

 سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

ای که به تصویب هیأت نامههای مصوب و آئینی اجرایی مكلفند در چهارچوب بودجههادستگاه ـ 85ماده 

رکت رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را عالوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشاوزیران می

 های تكمیلی قرار دهند.آنان به صورت هماهنگ و یكنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه

ی اجرایی مكلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان هادستگاهـ 86ماده 

 خود اقدامات الزم را به عمل آورند.

باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات ان دولت چهل و چهارساعت در هفته میساعات کار کارمندـ  87ماده 

گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می

ساعات موظف، باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیأت علمی از می ربطذیسقف مذکور با دستگاه 

 تعیین خواهد شد. ربطذیبندی مشاغل طبقه هاطرحدر   

توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه ـ کارمندان می1تبصره 

 ساعت( تقلیل دهند. 11)حداکثر 

 با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب

توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با ی اجرایی میهادستگاهـ  2تبصره 

 ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه

انی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنیم نمایند. )ستاد مرکزی ی اجرائی استهادستگاهـ کلیه 3تبصره 

 باشند.(ی اجرائی مشمول این حكم نمیهادستگاه

های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت ی اجرائی در انجام وظائف و مسؤولیتهادستگاهکارمندان ـ  88ماده 

تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از  ی اجرائی مكلفند بههادستگاهباشند و قضائی می

 کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضائی نمایند.
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ی اجرائی در مورد استفاده از تسهیالت و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی هادستگاهکارمندان ـ  89ماده 

ی اجرائی مكلفند با رعایت موازین و هادستگاهحقوق یكسان برخوردار بوده و در صورت داشتن شرایط الزم از 

 مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در موارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.

بل عموم باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت و در مقای اجرائی موظف میهادستگاهکارمندان ـ  90ماده 

 پاسخگو باشند. ربطذیمراجعین به طور یكسان و دستگاه 

توانند باشد. ارباب رجوع میممنوع می اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومیهرگونه بی

و یا به مراجع  ربطذیرائی ی اجهادستگاهدر برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به 

 قانونی شكایت نمایند.

باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیالت، حق مشاوره، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع میـ 91ماده 

ی اجرائی در تمام سطوح از هادستگاههدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری با شغل توسط کارمندان 

 شود.خود تخلف محسوب می ربطذیراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه اف

ی اجرائی موظفند عالوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق  انجام بازرسیهای مستمر داخلی هادستگاهـ 1تبصره 

 توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان

ی اجرائی یا مقامات هادستگاهمستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد باالترین مقام 

توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات و مدیران مجاز، می

 در نمایند.دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صا

هایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده ـ در صورت تكرار این تخلف به استناد گزارش2تبصره 

های بازخرید، اخراج و انفصال دائم رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یكی از مجازات هایهیآتفرد خاطی به 

 از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.

ی اجرائی هادستگاهی اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان هاتگاهدسـ  3تبصره 

 را جهت رسیدگی و صدور حكم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.

ی اجرائی را جهت هادستگاهـ سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان 4تبصره 

 ی اجرائی اعالم نماید.هادستگاهت عقد قرارداد به کلیه ممنوعی

مدیران و سرپرستان بالفصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام ـ  92ماده 

باشند و در مورد عملكرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات وظایف محوله می

ضرر و زیان دولت گردند  یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور  خود موجب

مشاهده و اثبات گردد، عالوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان )حسب مورد( نیز که 

 ان رفتار خواهد شد.در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آن

( به انجام وظایف 87ی اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده )هادستگاهکلیه کارمندان ـ  9۳ماده 

مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز 

الزحمه یا اضافه ه حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حقاعالم نیاز دستگاه مكلف ب براساسباشد 

 کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.
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باشد. در موارد ضروری یا تصدی بیش از یک پس سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع میـ 9۴ماده 

یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت  تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی

 باشد.حقوق و مزایا برای حداکثر چهارماه مجاز می

الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام تبصره ـ عدم رعایت مفاد ماده فوق

 و اتخاذ تصمیم خواهد شد. صادر کننده حكم متخلف محسوب و  در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی

کارگیری بازنشستگان متخصص )با مدرکتحصیلی کارشناسی و باالتر( در موارد خاص به عنوان بهـ  95ماده 

های حقوقی ای غیرمستمر، تدریس و مشاورهها، شوراها، مجامع و خدمات مشاورهها، کمیسیوناعضاء کمیته

ی اجرائی از ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز هادستگاه مشروط بر ا ین که مجموع ساعت اشتغال آنها در

 باشد.نكند بالمانع می

 گردد.الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت میحق

امر رؤسای مافوق باشند در حدود قوانین و مقررات، احكام و اوی اجرائی مكلف میهادستگاهکارمندان ـ 96ماده 

خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حكم یا امر مقام مافوق را برخالف قوانین و مقررات اداری 

تشخیص دهند، مكلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطالع دهند. در صورتی که بعد 

دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند  از این اطالع، مقام مافوق کتباً اجراء

 باشد.بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستور دهنده می

رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تكلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان ـ  97ماده 

به »باشد. ـ می 1372ی اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب هادستگاه

 «.( که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است91استثناء ماده )

خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب ـ 98ماده 

 ات دولت خواهد بود.انفصال از خدم

باشد و هرگونه پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیراداری مجاز میـ  99ماده 

 است. پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حكم تصرف غیرقانونی وجه و اموال عمومی

 رسد.با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می های اجرائی این فصلنامهآئینـ  100ماده 

 

 فصل سیزدهم ـ تأمین اجتماعی

ی اجرائی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر هادستگاهکلیه کارمندان پیمانی ـ 101ماده 

باشندو جتماعی میبازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بیكاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین ا

ی اجرائی هادستگاهتوان برای مشاغل حاکمیتی در االجراء شن این قانون، میکارمندان رسمی را که پس از الزم

استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا 

 گیرند.رائی ذی ربط قرار میی اجهادستگاهقوانین بازنشستگی مورد عمل 

توانند در صورت تمایل به جای ازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری کارمندان میـ 102ماده 

های بیمه ای قرار گیرند.در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات مشمول مقررات یكی دیگر از صندوق
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التفاوت توسط باشد و مابهفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی میتأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کار

گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و نظایر آن مشمول کارمندان پرداخت می

 باشد.میپذیر باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یكبار امكاناند میمقررات صندوقی که انتخاب کرده

 رسد.ها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران مینامه اجرائی نحوه تغییر صندوقتبصره ـ آئین

 تواند کارمندان خود را بازنشسته نماید: دستگاه اجرائی با داشتن یكی از شرایط زیر میـ 10۳ماده 

برای مشاغل تخصصی باتحصیالت  الف( حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال

 دانشگاهی ارشد و باالتر با درخواست کارمند برای سنوات باالتر از سی سال.

 ب( حداقل شصت سال و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.

اغل سخت و برای متصدیان مش« ب»ـ سابقه مذکور در بند )الف( و همچنین شرط سنی مزبور در بند 1تبصره 

 گردد.باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمیآور و جانبازان و معلوالن تا پنج سال کمتر میزیان

ی اجرائی مكلفند کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و هادستگاهـ 2تبصره 

برای مشاغل تخصصی و شصت و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت 

 باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.پنج سال سن می

ی اجرائی مكلفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال هادستگاهـ 3تبصره 

خصصی هفتاد سال است. کارمندان باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تسابقه خدمت می

الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج سال است، در صورتی که بیش از بیست سال سابقه تخصصی فوق

توانند تا رسیدنی به بیست وپنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید خدمت داشته باشند می

 شوند.می

تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال  در هنگامـ 10۴ماده 

( رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی عالوه بر حقوق تعیین شده %5/2خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد )

 محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

باشد  شستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان میمنظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازن ـ 105ماده 

نماید و مرخصی که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یامی

استحقاقی و استعالجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان ـمصوب 

ن که کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد( و مدتخدمت نظام وظیفه به عنوان ـ )مشروط بر ای 1362

 گردد.سابقه خدمت کارمندان محسوب می

تبصره ـ مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال 

گردد . شوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمیمی مندیابند و از مزایای تحصیالت مربوطه بهرهمی

مگر آنكه همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند، 

( این قانون با موافقت سازمان مدیریت و 61تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده ) هایماموریت

 گیرد.یزی کشور انجام میربرنامه
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مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون ـ  106ماده 

 باشد.( این قانون می68ماده )« 10»های بند العادههای مستمر و فوقالعادهحقوق ثابت به اضافه فوق

شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و نشسته میبه کارمندان مشمول این قانون که بازـ 107ماده 

 های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.مزایای مستمر )تا سی سال( به اضافه وجوه مربوط به مرخصی

اند از سنوات خدمتی که مشمول آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده

 شود.گردد کسر میدریافت این وجوه می

کارمندانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق ـ 108ماده 

باشند و یا درصورتی بینی شده در این فصل تابع صندوق خود میباشند، با رعایت احكام پیشبازنشستگی کشوریمی

کنند با رعایت احكام مذکور در این  درآیند و این صندوق را انتخابکه پس ازاجراء این قانون به استخدام رسمی 

 قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود.

های بگیران صندوقاز تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمریـ 109ماده 

اند در صورتی که شسته یا از کارافتاده و یا فوت نمودهبازن 1385بازنشستگی کشوری و لشكری که تا پایان سال 

گردد بینی میکمتر از حاصلضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در الیحه بودجه سالیانه پیش

های مربوط باشد تا این این ماده و تبصره« ب»و « الف»( و ارقام مذکور در جداول بندهای 125با رعایت ماده )

 یابد.افزایش می میزان

امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط  براساسالف( حوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری 

 سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زیر خواهد بود. براساسالذکر و در ضریب ریالی فوق
 امتیاز مربوطه گروه شغلی

 4000 2و  1
3 4500 
4 5000 
5 5500 
6 6000 
7 6500 
8 7000 
9 7500 

10 8000 
11 8500 
12 9000 
13 9500 
14 10000 
15 10500 
16 11000 
17 11500 
18 12000 
19 12500 
20 13000 
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( قانون نظام هماهنگ پرداخت 1ماده ) (2موضوع تبصره ) امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات

دولت و همترازان آنها که بعد از پیروزی انقالب اسالمی، تصدی مقامات را به عهده داشته و بازنشسته  کارمندان

 اند به شرح زیر خواهد بود.شده

 14500 «الف»مقامات موضوع بند 

 15500 «ب»مقامات موضوع بند 

 16500 «ج»مقامات موضوع بند 

 17500 «د»مقامات موضوع بند 

 19000 «هـ»مقامات موضوع بند 

امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در  براساسب( حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهای مسلح 

 سی سال سنواخت خدمت مطابق جدول و احكام زیر خواهد بود:  براساسضریب ریالی مذکور در این ماده و 

 امتیاز عنوان درجه یا رتبه شغلی تیازام عنوان درجه یا رتبه شغلی امتیاز عنوان درجه یا رتبه شغلی

 12600 16سرهنگ یا رتبه  9000 10ستوان سوم یا رتبه  5400 4سرجوخه یا رتبه 

 13200 17یا رتبه  2سرتیپ 9600 11ستوان دوم یا رتبه  6000 5یا رتبه  3گروهبان 

 13800 18سرتیپ یا رتبه  10200 12ستوان یكم یا رتبه  6600 6یا رتبه  2گروهبان 

 14400 19سرلشكر یا رتبه  10800 13سروان یا رتبه  7200 7یا رتبه 1گروهبان 

 15000 20سپهبد یارتبه  11400 14سرگرد یارتبه 7800 8استواردوم یا رتبه 

 15600 ارتشبد 12000 15یا رتبه  2سرهنگ 8400 9استوار یكم یا رتبه 

 

های سال دارای سمت (2ر طول دوران خدمت حداقل به مدت )این ماده که د« الف و ب»ـ مشمول بندهای 1تبصره 

 به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد.« الف»اند، درصدهای زیر حسب مورد و براساس جدول بند بوده مدیریتی

 درصد 5 مشاغل سرپرستی و همتراز

 درصد 10 معاونین مدیر کل و همتراز آنان

 درصد 15 کل و همتراز آنانمدیران 

 درصد 20 دولتی یهاشرکتمدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره 

 درصد 25 (ن.هـ..پ1ماده )« 3»و«2»های مقامات موضوع تبصره

بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی سال است به ازاء هر ـ بازنشستگان و وظیفه2تبصره 

گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور الذکر اضافه می( به ارقام فوق%5/2نیم درصد )سال )تا ده سال( دوو

الذکر ( از ارقام فوق%5/2بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است)تا پانزده سال( به ازاء هر سال دو و نیم درصد )

 حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.گردد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل کسر می

( قانون 159( و )158(، )157(قانون استخدام کشوری و مواد )83( و )80ـ کارمندانی که به استناد مواد ) 3تبصره 

دارند، در صورتی که سابقه پرداخت اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می
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سی سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که  کسور بازنشستگی آنها کمتر از

 تعیین شده الزم االجراء است.

یابد و با این افزایش بگیران معادل شاغلین افزایش میمندی و اوالد بازنشستگان و وظیفهـ کمک هزینه عائله4تبصره 

 گردد.و اصالحات بعدی آن لغو می 27/11/1380مورخ  ( قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت8حكم ماده )

الذکر مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق براساسـ هرکدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه  5تبصره 

 باشد.نمایند همان ارقام مالک پرداخت میدریافت می

باشد به شرح زیر تطبیق این ماده نمی« ب» ـ درجات سابق نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند6تبصره 

 یابد: می

 معادل ستوان سوم الف( ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار

 معادل ستوان دوم ب( ستوانیار یكم، همافر سوم، همافر دوم

 معادل ستوان یكم ج( همافر یكم

 معادل سروان د( سرهمافر سوم

 معادل سرگرد هـ( سرهمافر دوم

 معادل سرهنگ دوم همافر یكمو( سر

 

که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین « ب»ـ به هر یک از مشموالن موضوع بند  7تبصره 

اند، درصدی از جدول شماره )دو( به شرح زیر به حقوق آنان اضافه شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت بوده

 خواهد شد.

 درصد 5 9لی ا 8کارمندان در رتبه شغلی 

 درصد 10 13الی  10کارمندان در رتبه شغلی 

 درصد 15 16الی  14کارمندان در رتبه شغلی 

 درصد 20 18و  17کارمندان در رتبه شغلی 

 درصد 25 به باال 19کارمندان در رتبه شغلی 

 

اند مت نیروهای مسلح نبودهبه بعد در خد 15/1/1385ـ کلیه نظامیان باالتر از درجه سرهنگی که از تاریخ  8تبصره 

و احكام خاص قضائی برای آنان تعیین نشده است، صرفاً از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد 

 های این بند نخواهند شد.و مشمول سایر تبصره

 ـ مجلس شورای اسالمی از مقررات این دستورالعمل 1372ـ مشمولین قانون حالت اشتغغال ـ مصوب  9تبصره 

 باشند.مستثنی می

حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیأت علمی و قضات  1/1/1386از تاریخ ـ  110ماده 

( 109ضرب ضر یب ریالی موضوع ماده )اند در صورتی که کمتر از حاصلکه بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده
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های مربوط باشد ر در جدول بندهای )الف( و )ب( این ماده و تبصره( و ارقام مذکو125این قانون با رعایت ماده )

 یابد:تا این میزان افزایش می

امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی  براساسالف( حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیأت علمی 

 سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زیر خواهد بود :  براساسو 

 امتیاز علمی مرتبه

 9500 مربی آموزشیار و پژوهشیاران

 11000 مربی

 14000 استادیار

 16000 دانشیار

 18000 استاد

 

امتیاز ردیف آخرین گروه و براساس سی سال  براساسب( حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری بگیران قضات 

 سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زیر خواهد بود: 

 امتیاز گروه

 8500 یک

 9500 دو

 10500 سه

 11500 چهار

 12500 پنج

 13500 شش

 15000 هفت

 16000 هشت

ـ در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی یا کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن )موضوع 1تبصره 

المی اشتغال به کار قضائی قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقالب اس ماده واحده قانون تعیین وضعیت

 ( از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد.%5اند( پنج درصد )داشته

ـ در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا 2تبصره 

دکترا یا معادل آن در همان  ( و برای مدرک تحصیلی%5های قابل قبول برای قضات پنج درصد )معادل آن در رشته

 گردد.( به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می%10ها ده درصد )رشته

های زیر فوق به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسؤولیت ـ عالوه بر امتیازات3تبصره 

آنان اضافه خواهد شد.  به مدت دوسال در طول دوران خدمت درصدهای زیر حسب مورد به امتیاز حقوق حداقل

 برای سنوات کمتر از دو سال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.
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)غیر از تهران(، رئیس دادگستری شهرستان، دادستان انقالب اسالمی  ـ دادستان نظامی استان، دادستان عمومی1

 (%5مستقل به مأخذ پنج درصد ) 2استان، رئیس دادگاه حقوقی 

ـ مدیران کل، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مرکز استان )غیر از تهران(، دادستان نظام تهران، رئیس کل 2

 (.%10دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی تهران، به مأخذ ده درصد )

ری، رئیس سازمان بازرسی کل ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت ادا3

کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادستان تهران، رئیس کل دادگستری استان 

 ( حقوق مبنا.%15تهران به مأخذ پانزده درصد )

 (.%20ـ رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور به مأخذ بیست درصد )4

 باشد.االجراء می( در مورد  مشمولین این ماده الزم109ماده )« 6»و « 5»،«4«»3»،«2»،«1»های ـ تبصره 4تبصره 

های بازنشستگی های قانونی مشترکین کلیه صندوقبه منظور یكنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایتـ 111ماده 

 االجراء خواهد بود.ی اجرائی مشمول این قانون، بندهای زیر الزمهادستگاه

توانند والدین تحت تكفل خود را در صورتی های بازنشستگی میشاغلین و بازنشستگان مشترک صندوق ـ کلیه1

 های خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند.که تحت پوشش هیچ یک از بیمه

هر و فرزندان ذکور مشروط بر ـ فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، درصورت نداشتن شغل یا شو2

آنكه ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیالت دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از 

 گردند.کمک هزینه اوالد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می

نامه نحوه تطبیق اعی مكلفند، آئینریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتمسازمان مدیریت و برنامهـ 112ماده 

ی اجرائی که مشمول قانون نظام هادستگاهو تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران آن دسته از 

( این قانون و احكام مربوط تهیه و 109ماده )« الف»اند را با جدول بند نبوده 1370هماهنگ پرداخت مصوب 

 یخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسانند.حداکثر ظرف مدت سه ماه از تار

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  دولت مكلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعهـ 11۳ماده 

سازمان تأمین اجتماعی  های بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی درایران در خصوص تجمیع کلیه صندوق

 اقدامات قانونی الزم را به عمل آورد.

 

 اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی عالیشورایـ فصل چهاردهم 

 هاینظامکشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشكیالتی و  ادارینظامایجاد تحول در  به منظورـ 11۴ماده 

اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به  انجام کار و فناوری یهاروشنسانی، استخدامی، مدیریت منابع ا

گرا ور و ارزش افزا، پاسخگوف شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجهکارا، بهره و مدیریتی ادارینظام

 گردد.ارات زیر تشكیل میاداری با ترکیب و ا ختی عالیشورایو مردم ساالر، 

 اعضاء شورای یاد شده عبارتند از: 

 ـ رئیس جمهور )رئیس شورا( که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را برعهده خواهد داشت.1

 ریزی کشور )عضو و دبیر شورا(.ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه2
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های کار و اموراجتماعی و سه نفر از وزراء بخش ـ وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و3

 دیگر به انتخاب هیأت وزیران.

 حسب مورد. ربطذیـ وزیر یا رئیس دستگاه مستقل 4

 ـ دونفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور 5

 نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهورـ دونفر صاحب6

 مایندگان مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظرـ دو نفر از ن7

ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت برحسن اجراء دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه

 باشد.تصمیمات مربوط می

 باشد:وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر میـ  115ماده 

آمده و یا  یی که احكام آنها در قانون اساسیهادستگاهی اجرائی به استثناء هادستگاهساختار تشكیالت ـ اصالح 1

 به امر امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری تأسیس شده است.

ایف موازی، ی اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشكیالتی و حذف وظهادستگاهـ تجدیدنظر در ساختار داخلی 2

 مشابه و تكراری.

های ستادی به ی اجرائی و محدود نمودن فعالیت حوزههادستگاههای ستادی ـ تفكیک وظایف اجرائی از حوزه3

، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال ریزیبرنامهو راهبردی، سیاستگذاری،  اعمال حاکمیت و امور مدیریتی

ای استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصالح ساختار تشكیالتی متناسب با وظایف اجرائی واحده

 تغییرات به عمل آمده.

ها در یک واحد ـ تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی وشهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه4

 سازمانی.

سازی دولت در ی مناسب برای کوچکهاسیاستو ـ بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط  5

 ی کالن و قوانین مربوطه.هاسیاستچهارچوب 

 مذکور در این قانون. ربطذیـ بررسی و موافقت با ایجاد هر نوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع 6

اء کیفی و کوتاه نمودن های کشور به نحوی که ضمن ارتقگیری شوراها و کمیتهـ بازنگری و اصالح نظام تصمیم7

 مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند.

 ـ تدوین مقررات الزم برای اجراء صحیح احكام این قانون.8

و بخش  هاشهرداریی اجرائی به هادستگاهقابل واگذاری  هایفعالیتـ شناسایی و واگذاری وظایف،  امور و 9

های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات اسازی دولت از تصدیغیردولتی با هدف ره

 با شوراهای اسالمی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان. ادارینظام

سازی ی اجرایی با گرایش سادههادستگاههای مورد عمل در و رویه هاروش، هاسیستمـ اصالح و مهندسی مجدد 10

خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراحل انجام کار، 

 ها.های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتمراجعان، کاهش هزینه

 ی اجرائی.هادستگاهوری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت الزم برای ارتقاء بهره هاطرحـ تصویب 11
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 سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.ت بهینهـ تصویب مقررات الزم در جه12

یی که ادغام، منحل، واگذار و یا هادستگاهمربوط به تعیین تكلیف نیروی انسانی  هایدستورالعملـ تصویب 13

 شود.منتقل می هادستگاهوظایف آنها به دیگر 

جایی و تأمین و تجهیزات و وسائط نقلیه اداری، جابه برداری مطلوب از فضاهاـ تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره14

 ساختمانهای اداری.

مصوب شورا که نیاز به منابع جدید  هاطرحو  ادارینظامهای تحول ـ پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه15

 دارد.

 عالیشورایموکول به تأیید  ربطذیی هادستگاهپیشنهاد  براساسی اجرائی جدید هادستگاهتبصره ـ ایجاد هرگونه 

 اداری و تصویب هیأت وزیران و یا تصویب مجلس شوای اسالمی خواهد بود.

شود برای شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده میـ 116ماده 

 گردد.انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشكیل می

 ترکیب شورا: الف ـ

 شكور )رئیس شورا( ریزیبرنامهـ رئیس سازمان مدیریت و 1

 ها به مدت چهار سالـ دو نفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه2

 ـ دو نفر صاحب نظر در زمینه مدیریت  و حقوق اداری به مدت چهارسال3

 شور.ک ریزیبرنامهـ یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و 4

ـ یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای 5

 اسالمی به عنوان ناظر.

 کشور به عنوان دبیر شورا ریزیبرنامهسازمان مدیریت و  ربطذیـ معاون  6

 گردند.ن و تأیید رئیس جمهور انتخاب می( بنابه پیشنهاد رئیس سازما4(و)3،)(2اعضاء مذکور در بندهای )

 ـ وزیر کار و امور  اجتماعی. 7

 ب ـ وظایف و اختیارات.

 های شغلیـ بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته1

 های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق.ـ بررسی و تصویب شرایط احراز رشته2

 گیرد.شورا قرار می هایی که به موجب این قانون در صالحیتویهها و رـ بررسی و تصویب دستورالعمل3

ی اجرائی در اجراء هادستگاهـ هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعالمات و ابهامات اداری و استخدامی 4

 مفاد این قانون.

 ون.های واحد اداری واستخدامی در چهارچوب مقررات این قانـ ایجاد رویه 5

ـ اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که 6

 باشند.تابع صندوق بازنشستگی کشوری می

کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون  ریزیبرنامهـ سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و 7

 شود.مشورتی ارجاع می برای کسب نظر
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 رسد.نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیأت وزیران میـ آئین8

 ـ سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تأیید رئیس جمهور. 9

 االجراء است.ی مشمول این قانون الزمهادستگاهتصمیمات این شورا پس از تأییدرئیس جمهور برای 

 

 فصل پانزدهم ـ مقررات مختلف

ی که زیرنظر مستقیم مقام یهاسازمانی اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات  تشكیالت و هادستگاهکلیه ـ 117ماده 

( تطبیق 3ه با تعریف مذکور درماده )غیردولتی ک شوند. وزارت اطالعات، نهادهای عمومیمعظم رهبری اداره می

مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص  هایهیآتدارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، 

شوند و در خصوص نیروهای نظامی و مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می

 شود.انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می

باشدوجدول می 1370ـ حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب  1تبصره 

 یابد.( افزایش می200( و )12( قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به )14موضوع ماده )

نمایند، قضائی انجام وظیفه می هایپستر ـ به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح درمدتی که د 2تبصره 

( حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری %80التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد )معادل مابه

 گردد.العاده ویژه پرداخت میفوق

صل دهم و ـ درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات ف3تبصره 

( قانون آجا، امتیازات متعلقه به 136سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده )

 گردد.( محاسبه و پرداخت می2/1شغل و شاغل با توجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب )

-کار طبق مقررات استخدامی این نیرو عالوه بر فوق العادهالعاده سختی کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق

 باشند.های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می

ی اجرائی هادستگاه( مطابق قانون کار جمهوری اسالمی ایران در 124ـ کارمندانی که با رعایت ماده )4تبصره 

 باشند.اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می

سیاسی وزارت امورخارجه مشمول مقررات تشكیالتی،  هایپستـ کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در  5تبصره 

 هایپستباشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در می 1352استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارج مصوب 

 پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.

موظفند کلیه اطالعات  اسناد و مدارک مربوط را در موارد الزم در اختیار سازمان ی اجرائی هادستگاهـ 118ماده 

های مربوط برای کلیه نامهاین سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آئین هایدستورالعملقرار دهند و 

 باشد.ی اجرائی الزم االجراء میهادستگاه

ط به اجراء مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک سال )به مربو هایدستورالعملها و نامهآئینـ  119ماده 

استثناء مواردی که در این قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است( با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت 

 رسد.وزیران می

 کارمندان رسمی در یكی از حاالت ذیل قرار خواهند داشت:ـ 120ماده 
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 سازمانی. هایپستالف ـ اشتغال در یكی از 

 ب ـ مرخصی استعالجی، استحقاقی و بدون حقوق

 ( این قانون.122ج ـ آماده به خدمت به موجب ماده )

های آموزش کوتاه مدت ی اجرائی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی  دورههادستگاهد ـ انتقال یا مأموریت به 

 و یا کارآموزی

رسیدگی به تخلفات  هایهیآتب احكام قطعی مراجع قضائی و یا هـ ـ انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به موج

 ( این قانون.91اداری و یا احكام ماده )

 و ـ استعفاء و بازخریدی به موجب احكام مذکور در این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

 ه است.زـ سایر حاالت که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش بینی شد

ی اجرائی و هادستگاهنامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر آئینـ   121ماده 

مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر 

 رسد.مان به تصویب هیأت وزیران میموارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد ساز

ی اجرائی در حاالت زیر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر هادستگاهکارمندان رسمی ـ 122ماده 

 یک سال خواهد بود درمی آیند.

 .ربطذیـ انحالل دستگاه اجرائی 1

 ـ حذف پست سازمانی کارمندان.2

 ت یا مرخصی بدون حقوق.ـ نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموری3

ـ کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی از خدمت 4

 معلق یا آماده به خدمت شده باشند.

ـ در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم 1تبصره 

ی اجرائی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی ، بازنشسته هااهدستگاشتغال در 

و در غیر این صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه 

 های ذخیره شده بازخرید خواهند شد.مرخصی

رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط  هایهیآتجع قضائی و یا ـ کارمندانی که براساس حكم مرا2تبصره 

 برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمر مربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود.

ی اجرائی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هرگونه هادستگاهکلیه اختیارات قانونی ـ 12۳ماده 

 گردد.االجراء شدن این قانون لغو میاه اجرائی از تاریخ الزمدستگ

سازمانی  هایپستدارد در سقف به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعالم میـ  12۴ماده 

 باشد.مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امكان پذیر می

( 2/1باشند نباید از )ی اجرائی شاغل میهادستگاهموجب قانون کار در  تبصره ـ مجموع دریافتی کارمندانی که به

 برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.
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ضرایب حقوق مذکور در فصل دهم و سیزدهم به تفكیک هر فصل، متناسب با احكام این قانون در ـ 125ماده 

بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک  یهاسالگردد و در اولین سال اجراء پانصدریال تعیین می

 یابد.گردد، افزایش میمرکزی اعالم می

بار مالی هر نوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق ـ  126ماده 

نین اعمال پلكانی افزایش سنواتی در حد اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچ هایبنگاهواگذاری سهام دولتی در 

 شود.بودجه مصوب ساالنه و حداکثر در طول مدت اجراء آزمایشی این قانون تأمین می

کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ـ 127ماده 

 گردد.االجراء شدن این قانون لغو میاریخ الزممجلس شورای اسالمی مغایر با این قانون از ت 5/6/1386

 مدت زمان آزمایشی این قانون پنج سال از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون خواهد بود.ـ 128ماده 

تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه یكهزار و سیصدوهشتاد و شش کمیسیون 106ماده و  128قانون فوق مشتمل بر 

( قانون 85مجلس شورای اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم) مدیریت خدمات کشوریمشترک رسیدگی به الیحه 

به  18/7/1386تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ  اساسی

 تأیید شورای نگهبان رسید.
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 ی اسالمی اریانجمهور

 ریاست جمهوری
 

 بسمه تعالی
 ی اجرایی کشورهادستگاهبخشنامه به کلیه 

فرهنگی و اجتماعی  ی آموزشیهادوره؛ عناوین و محتوای 21/5/1382مورخ  96358/1803پیرو بخشنامه شماره 

که با هماهنگی ستاد اقامه نماز و  کارکنان دولت م آموزشج نظا/1/3موضوع بند  ی عمومیهادورهاز مجموعه 

، به شرح مشخصات پیوست شودمیی قبلی هادورهسازمان تبلیغات اسالمی مورد بازنگری قرار گرفته و جایگزین 

ی می توانند با در نظر گرفتن موارد مندرج در بخشنامه ی اجرایهادستگاهو اجرا ابالغ می گردد.  برداریبهرهجهت 

 ی عمومی نسبت به اجرای آنها اقدام نمایند. هادورهفوق الذکر و ضواب و مقررات حاکم بر 

تفسیر » ،« آداب و اسرار نماز» ی آموزشیهادورهدر پایان خاطر نشان می سازد ستاد اقامه نماز نیز مجاز به اجرای 

 می باشد. « حكومت مهدوی و وظایف منتظران»و « برگزیده قرآن کریم 

 سید احمد طباطبائی

 معاون راهبردی منابع انسانی

 

 «مشخصات دوره آموزشی»

 عنوان دوره: آداب و اسرار نماز 

 آموزش دوره: هایسرفصل

ش عبادت در زندگی انسان ـــ ابعاد عبادت ـــ چگونه عبادت کنیم؟ ـ چرا عبادت کنیم؟ ریشه های عبادت ـــ نقـ عبادت شامل مباحثی از قبیل: 1

 آفات عبادت ـ عبودیت ـ تداوم عبادت ـ شرائط صحت و قبولی عبادت ـ فلسفه عبادت. 

ـ نمـ نماز شامل مباحثی از قبیل : 2 ـ نماز از دیدگاه عقل و وجدان  ـ سبک شمردن نماز  ـ ترک نماز  ـ اهمیت نماز  ازهای نماز در مكتب وحی 

 مردود ـ نماز معصومین ـ آداب نماز ـ نماز پرواز روح 

ـ نیت ـ نیت شامل مباحثی از قبیل: ۳ ـ نیت به منزل عمل  ـ آثار دنیوی عبادت  ـ اخالص در عبادت  ـ نمونه هایی از اخالص  نیت مالک ارزش 

 های سالم ـ ریشه اخالص ـ اخالص در متن جامعه 

 جماعت، آثار نماز جماعت ـ امام جماعت اهمیت نماز ـ نماز جماعت شامل: ۴

 نماز جمعه ـ نماز عید ـ نماز آیات ـ نماز میت ـ نماز باران ـ نمازهای دیگر شامل مباحثی از قبیل : 5

 مقدمات نماز، طهارت ـ وضوـ غسل ـ تیمم ـ لباس و مكان نمازگزار ـ قبله ـ اذان ـ واجبات  نماز ـ ارکان نماز ـ آموزش نماز شامل: 6

 آموزش مخارج صحیح حروف ـ قرائت صحیح اذکار نماز شامل سوره حمد سوره اخالص ـ قراعت نماز شامل :  7

ـ معنای سبحان اهلل ـ ـ معنای نماز شامل: 8 ـ سجود  ـ رکوع  ـ آرامش در حال قرائت  ـ سوره توحید  ـ صراط مستقیم  ـ سوره حمد  تكبیره االحرام 

 قنوت ـ تشهد ـ سالم 

 تعقیب نماز ـ درود و نفرین ـ تسبیحات حضرت زهرا)س( سجده شكر ـ نمازهای مستحب ـ نماز شب نوافل نماز: ـ تعقیبات و 9

 

 ساعت  28مدت زمان دوره : 

  30432/1/200شماره: 
31/03/1388اتریخ:   

  پیوست:

مدرییت و سرماهی انسانی رییس جمهور همعاونت توسع   
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 «مشخصات دوره آموزشی»
 عنوان دوره: تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم  

از پیام های کاربردی قرآن کریم در زندگی  گیریبهرهاجتماعی اســالم و  هدف دوره: آشــنایی کارکنان با معارف قرآنی در ابعاد اعتقادی، اخالقی و

 روزمره 

 آموزش دوره: هایسرفصل

 قرآن از نگاه پیامبر و امام علی )علیه السالم( ـ نیاز انسان به قرآن ـ درآمدی بر شناخت قرآن: 1

ـ ا( : 20تا  1ـ باورها و بایدها )سوره بقره، آیات 2 ـ سیمای منافق قرآن، کتاب هدایت  ـ کفر و لجاجت در برابر حق  یمان و عمل در کنار هم 

 در قرآن. 

 آفرینش انسان از خاک ـ مودت میان همسران ـ بارش آسمان، رویش زمین. : 25تا  20ـ از نشانه های او )سوره روم، آیات ۳

کمال حكمت سوراخ کردن کشتی نیازمندان کسب دانش برای رشد و (: 82تا  65ـ هجرت برای کسب علم و حكمت )سوره کهف آیات ۴

 ـ حكمت کشتن نوجوان ـ حكمت تعمیر دیوار یتیمان 

 تفسیر سوره حمد ـ تفسیر سوره توحید ـ تفسیر سوره قدرـ پرستش و نیایش : 5

 ا پرهیز از بیهودگی ـ پاکی و پاکدامنی ـ پایداری به پیمان ه( : 11تا  1مومنان )سوره مومنون آیات  هایویژگیـ 6

 تواضع در گفتار و رفتار ـ دوری از افراط و تفریط  (  : 68تا  6۳ـ سیمای بندگان خاص خدا )سوره فرقان آیات 7

سوره رعد  آیات 8 سیمای خردمندان در قرآن ) ـــ  صبر و  (:2۴تا  19ـ حق گرایی و حق پذیری ـــــ حفظ پیوندها و روابط خانوادگی ـــــ 

 نیكوکاری 

ـ دوری از منكرات و ( : ۳8تا  2۳سراء آیات ـ حكمت هایی از قرآن )سوره ا9 ـ میانه روی ذدر انفاق  احسان به والدین، خویشان و محرومان 

 فحشا

 ساعت  28مدت زمان دوره : 

 

 عنوان دوره: حكومت مهدوی و وظایف منتظران   

 ستای زمینه سازی ظهور و تكوین فرهنگ انتظار هدف دوره: آشنایی کارکنان با معارف مربوط به امام عصر )عج( و فرهنگ صحیح مهدویت در را

 سرفصل های آموزشی:

 جایگاه مهدویت در روایات –ـ مهدی شناسی: امامت و مهدویت در قرآن 1

 منتظران ـ وظایف خاص کارگزاران ـ وظایف شیعیان در عصر انتظار : وظایف عمومی2

 سیمای دولت مهدوی ـ برنامه و اقدامات دولت مهدوی ـ مدیریت مهدویـ آشنایی با حكومت جهانی حضرت مهدی )عج( : 3

 ـ آثار و نقش امام غائب : فلسفه و علل غیبت ـ نقش امام غائب4

 ـ فرقه های انحرافی و آسیب ها : انواع آسیب ها ـ عوارض و پیامدها5

 سی معاصرـ مهدویت و دنیای معاصر : جریان های فكری و فرهنگی معاصر ـ جریان های سیا6

 ـ نشانه و عالئم ظهور : شرائط و مقدمات ظهور ـ نشانه ها و عالئم ظهور7

 ـ زندگی مهدوی ـ تعلیم و تربیت مهدوی ـ تربیت نسل منتظر8

 ساعت  20مدت زمان دوره : 
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 جمهوری اسالمی اریان 
 وزارت کشور

 

 بسمه تعالی

و  یوزارت امور اقتصاد یو فناور قاتیوزارت علوم تحق یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك

 جمهور سیرئ یو فناور یسازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علم ییدارا

 معاونت علمی و فناوری 16/08/1395مورخ  86849/11به پیشنهاد شماره  28/03/1396جلسه  هیئت وزیران در

 :کرد بیتصو- 1383مصوب  -مناقصات یقانون برگزار (29)ماده رییس جمهور و به استناد بند )هـ( 
 :شودیم 02/12/1390مورخ هـ 42986ت/237395شماره  نامهتصویب (1)بند  نیگزیجا ریز متن

 01/10/1388 مورخ ک 42986ت/193542 شماره نامهتصویب (2)ماده  (الف)بند (6)جزء به ریز یهاتبصره -1

 .شودیاضافه م
 یهامراکز رشد و پارک ی،قاتیموسسات تحق ،هادانشگاه یپژوهش هایفعالیتانجام  یموافقت قطع -1 تبصره

و  قاتیتحق ،مورد توسط وزارت علوم حسبمربوط که  نهیدر زم یقانون یقاتیمراکز تحق ریو سا یعلم و فناور

که از سوی  انیبندانش ساتو موس هاشرکت هیدییتا و صادر یدرمان و آموزش پزشك ،وزارت بهداشت یفناور

 یسازیو تجار انیبنو موسسات دانش هاشرکتاز  تیقانون حما ییاجرا نامهنییآ (3)کارگروه موضوع ماده 

ـ 46513ن/141602شماره  نامهتصویبو اختراعات موضوع  هاینوآور به منزله  شودیصادر م 21/08/1391مورخ ه

 د.نردگیم یتلق یپژوهش یارجاع کارها یبرا تیصالح نامهیگواه

ای برای تولید کاربردی و توسعه هایپژوهشم و موسسات دانش بنیان صرفاً مجاز به انجا هاشرکت -2تبصره 

دانش فنی یا توسعه کاالها و خدمات دانش بنیان در زمینه تخصصی تأیید شده از سوی کارگروه فوق هستند و 

سقف مبلغ قراردادهای پژوهشی سالیانه آنها حداکثر تا میزان دو برابر درآمد ناشی از کاالها و خدمات دانش بنیان 

پژوهشی  هایفعالیتی مشمول موظفند هادستگاهرنامه مالیاتی سال گذشته آنها معتبر خواهد بود. مندرج در اظها

های مربوط را بررسی و در گزارش سمات ثبت کنند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این تبصره را در سامانه

های الزم را به کارگروه و دستگاه مربوط اعالم پژوهشی و یا توصیه هایفعالیت انجام صورت لزوم لغو صالحیت

 ملزم به رعایت تصمیمات اعالمی هستند. هادستگاهکند تا اقدام مقتضی انجام گیرد. کلیه می

 

 اسحاق جهانگیری

 معاون اول رییس جمهور

 

 

 

 

 ـه53728 ت/39021: شماره 
 04/04/1396 : اتریخ
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 جمهوری اسالمی اریان 
 ریاست جمهوری

 

 بسمه تعالی

 بر محمد و آل محمد با صلوات

که طی نامه  (2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 56به استناد ماده 

توسط ریاست محترم جمهوری جهت اجرا ابالغ شده است. دستورالعمل اجرایی ماده  26/12/1۳9۳مورخ 

 شود.ی مشمول ابالغ میهادستگاهبرداری به کلیه ه منظور بهرهمذکور به شرح زیر ب

 (2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 56دستورالعمل اجرایی ماده 

 ـ تعاریف و اختصارات1ماده 

ها، موسسات )شامل کلیه وزارتخانه قانون مدیریت خدمات کشوری( 5ی اجرایی موضوع ماده )هادستگاهدستگاه : 

یی که شمول قانون بر آن ها هادستگاهغیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه  دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی

زمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سا

( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از 50ی موضوع ماده )هادستگاههای دولتی( و مرکزی، بانک ها و بیمه

ها ی آنیی که در جداول قوانین بودجه سنواتی براهادستگاه) شامل همه  15/8/1384مصوب  مقررات مالی دولت

( قانون محاسبات 5( و )4(، )3، )(2ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد )اعتبار منظور شده است و شكل حقوقی آن

 نیست(؛ 1/6/1366عمومی کشور مصوب 

 ؛علوم، تحقیقات و فناوری عالیشورای:  عالیشورای

 شور؛ریزی کسازمان : سازمان مدیریت و برنامه

 ؛علوم، تحقیقات و فناوری عالیشورایدبیرخانه : دبیرخانه 

 مدیریت اطالعات تحقیقات کشور؛ سمات ملی : سامانه

 علوم، تحقیقات و فناوری؛ عالیشورای، مصوب طرح های کالن ملی : طرح های کالن ملی پژوهش و فناوری

 (2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 56 قانون : ماده

، موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی، موسسات پژوهشی و یا فناوری هادانشگاه:  مراکز پژوهش و فناوری

م، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژشكی یا دارای مجوز از یكی از مراجع وزارت علو

قانون  مجلس شورای اسالمی و همچنین شرکت های دارای تاییدیه دانش بنیان از مرجع مقرر در آیین نامه اجرایی

 حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

 

 

 2211/12/3شماره:
 19/12/1394اتریخ: 

 پیوست:  
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مند به منظور افزایش انباشت (: عبارتست از انجام هرگونه کار خالق، به طریقی نظامR&Dتحقیق و توسعه )

دانش از جمله دانش بشری، فرهنگی و اجتماعی و استفاده از این انباشت دانش برای طرح کاربردهای جدید، در 

 ، جدید در ایران است.«جدید»این تعریف، منظور از واژه 

R&D گراتحقیق بنیادی ماموریتگیرد: فعالیت را دربرمی سه نوع (Oriented basic research به دنبال )

ها و حقایق قابل مشاهده و با امید به اینكه دانش بوجود آمده در راستای حل مشكالت کسب آگاهی از منشأ پدیده

ون هدف نیل به فواید که در آن هدف پیشبرد مرز دانش بد تحقیق بنیادی محض،و شبهات استفاده شود. 

تحقیق شود. اجتماعی و اقتصادی بلند مدت و بدون تالش برای بكارگیری نتایج در حل مشكالت عملی، انجام می

 توسعه تجربیشود( و )به دنبال کسب آگاهی که به سمت اهداف و مقاصد خاص عملی هدایت می کاربردی

عملی به دنبال ایجاد یا بهبود محصوالت جدید و خدمات  های حاصله از تحقیقات و تجربه)با استفاده از آگاهی

 جدید(.

تحقیق و توسعه و معیارها و مصادیق آن به شرح زیر است )محصول شامل کاال و خدمات  هایفعالیتدسته بندی 

 باشد و فرآیند تولید نیز، شامل فرآیندهای تولید کاال و خدمات است(:می

 
 معیارها و مصادیق دسته اصلی

 

 

 

 

 صنعتی هایفعالیت -1

 

 

 

 

 

 

 

 

صنعتی اگر هدف، بهبود بیشتر محصول یا فرآیند تولید باشد، در این صورت این  هایفعالیتدر 

است؛ اما اگر محصول یا فرآیند تولید یا رهیافت، بطور اساسی تعیین شده است و   R&D   هافعالیت

ایجاد یک سیستم تولید یا کنترل معمولی،  پیش تولید یا ریزیبرنامههدف اصلی، توسعه بازار، انجام 

نیستند. با توجه به معیار اشاره شده، موارد زیر  R&Dها که بدون مشكل کار کند، باشد این فعالیت

R&D :هستند 

 «ایهای اولیهنمونه (prototypes) » که برای آزمایشات مختلف محصوالت یا فرآیندهای

 شوند. تولید، ساخته می

 های آزکارخانه( مایشیPilot plantsکه به منظور کسب تجربه و گردآوری داده ) ها انجام

 شوند.می

 «( تولید آزمایشیProduction Trail ») در صورتی که مستلزم انجام طراحی و کار مهندسی

 ( بوده و با هدف بهبود بیشتر محصول انجام شود.Prototypesهای اولیه )بیشتری روی نمونه

 به  رفع اشكالی که نیازR&D  ،داردR&D  یهاروشاست. ولی رفع اشكال معمولی یا با 

 نیست. R&Dمعمولی، 

 « R&D بازخورد (Feedback R&D) .» که برای رفع اشكاالت فنی محصول یا فرآیند

 شود.تولید جدید یا بطور اساسی بهبود یافته، انجام می

 زمایشی پرهزینه که به دلیل های آهای با مقیاس بزرگ و کارخانههای پروژهبخشی از هزینه

 بودن آنها، صرف شده است.(« Prototypesنمونه اولیه )»ماهیت 

 «طراحی صنعتی و نقشه( کشیIndustrial design & drawing »)ی هاطرحها و شامل نقشه

ها و مشخصات فنی و عملیاتی محصوالت یا فرآیندهای تولید جدید که با هدف تعریف رویه

 شود.می بود یافته، انجامیا بطور اساسی به

  تدوین استانداردهای فنی جدید یا اخذ و پیاده سازی استانداردهای فنی محصوالت یا

 است. R&Dفرآیندهای تولید جدید یا بطور اساسی بهبود یافته، 
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 معیارها و مصادیق دسته اصلی

 

 

 

 

 صنعتی هایفعالیت -1

 

 

 

 «آزمایش( های بالینیClinical trials ») پیش از اخذ مجوز تولید بر روی دارو، واکسن که

 شود.محسوب می R&Dشود، های جدید یا بطور اساسی بهبودیافته انجام        مییا درمان

  انجام مهندسی معكوس در چهارچوب پروژهR&D  برای توسعه یک محصول جدید یا

 است. R&Dبطور اساسی بهبودیافته، 

 
بط با آن که شامل پیش تولید، تولید صنعتی، توزیع کاال و خدمات فنی مرت هایفعالیتتذکر: تولید و 

ی که در این ارتباط با استفاده از علوم اجتماعی )مانند تحقیق در هایفعالیتفنی وابسته و بازاریابی و 

 نیست.  R&Dشود. همچنین رفع اشكاالت تجهیزات و فرآیندهای تولید، مورد بازار( انجام می

 

 

 

 

 م افزارتوسعه نر -2

شود که هدف پروژه و اتمام آن، مستلزم یک محسوب می R&Dفعالیت توسعه نرم افزاری بعنوان 

مند بوده و در راستای تولید یک محصول یا پیشرفت و رفع ابهام علمی و یا فناورانه، بصورتی نظام

ری )مانند تطبیق نرم عادی نرم افزا هایفعالیتفرآیند تولید جدید یا بطور اساسی بهبود یافته، باشد. 

 یهاسیستمفعلی، پشتیبانی از  یهاروشافزارهای موجود، ایجاد نرم افزارهای کاربردی با استفاده از 

 نیستند. R&Dهای کامپیوتر(، و ترجمه زبان هاسیستمموجود، عیب یابی 

 

 

 خدمات -3

شده و یا با استفاده از است که منجر به تولید دانش جدید  R&Dای خدماتی، پروژه هایفعالیتدر 

ها، بودن این فعالیت R&Dدانش )موجود( کاربردهای جدیدی را ابداع کند و مهمترین عامل برای 

تواند در حوزه فنی و هم در خدمانی هم می  R&D هایفعالیتوجود عنصر تازگی در آنهاست. 

 حوزه علوم اجتماعی و انسانی، باشد. 

 

 

علمی و فنی  هایفعالیت -4

 تبط مر

محسوب  R&Dمانند آزمودن و کنترل کیفیت، ، R&Dعلمی و فنی مرتبط با  هایفعالیتدر صورتی 

ها اساسا برای انجام شود. اما اگر این فعالیت R&D هایفعالیتشود که در راستا و در خدمت می

 شوند.محسوب نمی  R&Dشده باشند،  ریزیبرنامه R&Dاهدافی متفاوت با 

ها و گذاری )مانند تحلیل برنامههای مربوط به سیاستت و استانداردسازی، بررسیمواردی مانند تس

ها و پردازش و تحلیل آنها و نظایر آن در صورتی که در راستا و یا بعنوان (، گردآوری دادههاسیاست

 معمول، هایفعالیتها برای است ولی انجام این فعالیت  R&Dانجام شود،  R&Dهای بخشی از پروژه

R&D  .نیست 

توسط موسسات  است ولی خدمات ثبت اختراع R&D ،R&Dهای ثبت اختراع مرتبط با پروژه

 نیست. R&D مختلف

-محسوب می  R&Dشود. های پژوهشی، انجام میسنجی که برای بررسی عملی بودن پروژهامكان

 گیریتصمیم، قبل از های مهندسی پیشنهادی با استفاده از فنون موجودشود. )اما امكان سنجی پروژه

 نیست.( R&Dدرباره اجرای پروژه، 

 

 علوم اجتماعی و انسانی -5

ای از عنصر نو بودن یا رفع ابهامات علمی یا فنی، معیار پذیرش یک در یک حوزه وجود قابل مالحظه

های مفهومی، ، است. این عنصر ممكن است در هر یک از بخشR&Dپروژه بعنوان یک فعالیت 

مرتبطی که دارای ماهیتی  هایفعالیتی و یا تجربی پروژه موردنظر وجود داشته باشد. روش شناخت

حساب   R&Dتوان معمولی )و بدون نو بودن یا رفع ابهامات علمی یا فنی( هستند، را فقط زمانی می

ای باشند یا به منظور کمک به چنین پروژه R&Dناپذیری از یک پروژه خاص کردکه بخش جدایی

نیستند؛ گزارشات تفسیری در  R&Dمعمولی بوده و  هایفعالیتشوند. مثال موارد زیر در حیطه انجام 

 یهاروشهای موجود، استفاده از مورد اثرات اقتصادی ناشی از تغییر ساختار مالیاتی با استفاده از داده

 کودکان.استاندارد در روانشناسی برای گزینش کارکنان صنعتی و آزمودن ناتوانی خواندن در 
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مشمول قانون خود را محاسبه و حداکثر تا پایان اردیبهشت  درصدی برآوردی از اعتبارات 1دستگاه سهم : 2ماده

 نماید.ماه هرسال از طریق سمات ملی به دبیرخانه اعالم می

 هاطرحو  عالیشورایهای ابالغی و اولویت هاسیاست براساسموضوع این قانون را  دستگاه اعتبارات تبصره:

های ابالغی قبل و اولویت هاسیاستهای جدید، و اولویت هاسیاستنماید. تا زمان ابالغ کالن ملی هزینه می

 االجرا خواهد بود.الزم

ده باالترین مقام دستگاه و استانی بر عه -ملی و ملی مسئولیت اجرای این دستورالعمل در سطح اعتبارات :۳ماده 

 در سطح اعتبارات استانی بر عهده استاندارد است.

 ساله پژوهش و فناوری 3ماه از زمان ابالغ دستورالعمل، برنامه  6مسئول اجرای این دستورالعمل طی مدت  :۴ماده 

، 29/11/1392م معظم رهبری مورخ ی کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقاهاسیاستدستگاه/ استان را در چارچوب 

، نقشه جامع علمی کشور و هماهنگ  29/06/1393ابالغی مقام معظم رهبری مورخ  ی کلی علم و فناوریهاسیاست

با رعایت شیوه نامه ارائه شده توسط دبیرخانه تدوین و  براساسو  عالیشورایهای ابالغی و اولویت هاسیاستبا 

 نماید.بندی در سمات ملی بارگذاری میاصول طبقه

 هاطرحمادر تخصصی، انجام هریک از     یهاشرکتهای دولتی و ها، مؤسسه: با توجه به وظایف وزارتخانه5ماده 

انین مربوط امكان ی زیر مجموعه آن با رعایت قوهادستگاهدستگاه اصلی و  کالن ملی از طریق تجمیع اعتبارات

 پذیر است.

ی زیر مجموعه به همراه میزان اعتبار هر یک از هادستگاهدستگاه اصلی در صورت تجمیع، اسامی  تبصره:

 کند.را از طریق سمات ملی به دبیرخانه اعالم می هادستگاه

ملی در امر پژوهش  و تقویت ارتباط استفاده از ظرفیت و  یدر امور پژوهش و فناور لیبه منظور تسه :6ماده 

 نهیهز یو فناور یعقد قرارداد با مراکز پژوهش قیقانون را از طر نیموضوع ا دستگاه اعتبارات ،دانشگاه و صنعت

 .دینمایم

 قیاز طر یون سپارقانون را به صورت بر نیموضوع ا درصد اعتبارات 50دستگاه مكلف است حداقل  :1 تبصره

درمان  ،وزارت بهداشت یا یو فناور قاتیتحق ،وابسته به وزارت علوم یو مراکز پژوهش هادانشگاهعقد قرارداد با 

 .دینما نهیهز یو آموزش پزشك

 2ماده  1مفاد تبصره  تیقانون را با رعا نیموضوع ا توانند اعتباراتیم یو فناور یمراکز پژوهش :2 تبصره

 .ندینما نهیخود هز یپژوهش یمصوبه شورا براساس ،دستورالعمل حاضر

 یمال نیقانون تام نیموضوع ا خود که از محل اعتبارات یپژوهش و فناور هاطرحها و دستگاه برنامه :7 ماده

تا کد  کندیارسال م یسمات مل یهادر چارچوب قالب ،آنها شرفتیپ زانیکرد و م نهیا به همراه هزر شوندیم

 .دینما افتیدر یریرهگ

 رخانهیبه دب ندهینفر نما کی یدستورالعمل به منظور ثبت اطالعات در سمات مل یمقام مسئول اجرا :1تبصره 

ماده  نیا ییمسئوالن اجرا بیمربوط را با تصو هایجلسهصورتشده  یمعرف ندهینما .دینمایم یمعرف عالیشورای

 کند.یم رسالا عالیشورای رخانهیبه دب یسمات مل قیحداکثر ظرف دو هفته از طر
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 یهاحضور در جلسه یرا برا ندهینما کیتواند یم رخانهیدستورالعمل دب نیا یدر اجرا لیبه منظور تسه :2 تبصره

 یقانون معرف نیمربوط به ا کرد اعتبارات نهیدر خصوص نحوه هز گیریتصمیمبه مراجع  ،مرتبط با ماده مذکور

 است. یالزام یاوردر خانه در جلسات با موضوع پژوهش و فن ندگانیحضور نما ندینما

 جهیو نت یرا بررس یمل سماتشده در  ثبت یپژوهش و فناور هاطرحها و هفته برنامه 3ظرف  دبیرخانه : 8 ماده

 .دینما یاعالم م یسمات مل سامانه قیرا از طر

 است. ریامكان پذ یتوسط سمات مل یریتنها بعد از صدور کد رهگ ،طرح یقرارداد اجرا عقد :1 تبصره

خود  یریکد رهگ یدارا یو فناور یپژوهش یهاها و برنامهاز طرح یدستگاه موظف است گزارش کامل: 2 تبصره

 .دیثبت نما یمل سماتدر  كباریماه  6آنها هر  شرفتیپ زانیکرد و م نهیرا با هز

و  طرح یامرحله شرفتیمنوط به ارائه گزارش پ ،دیجد یدر سال مال یریکد رهگ یدارا هاطرح یاجرا : 3 تبصره

 مربوط است. یتخصص ونیسیآن در کم دییتا

 یپژوهش و فناور یهاها و برنامهطرح ییگزارش نها طرح، انیکد پا افتیدر یستگاه موظف است براد :4 تبصره

 .دینما یبرگزار یدر سمات مل بندیطبقهاصول  تیخود را با رعا یریکدرهگ ییدارو

دستگاه  دییمنوط به تا یریکد رهگ یدارا اهدستگاه یپژوهش و فناور یهاها و برنامهطرح یینها هیتسو :5تبصره 

 است. یمل از سمات طرح  انیکد پا افتیمادر و در

دستگاه/  ثبت شده دستگاه در سمات ملی منوط به ارائه برنامه سه ساله پژوهش و فناوری هاطرح: بررسی 9ماده

های پژوهشی و فناوری دارای کد رهگیری امهها و برناین دستورالعمل و ثبت گزارش طرح 4استان موضوع ماده 

 در سمات ملی است.

ثبت شده دستگاه در سمات ملی، رعایت شرایط مقرر در  هاطرحدر بررسی  1394تبصره: تا آغاز نیمه دوم سال 

 این دستورالعمل الزامی نیست. 9ماده 
عتف رسید  عالیشورای.... به تأیید رئیس محترم تبصره در تاریخ ............... 12ماده و  9این دستورالعمل اجرایی در 

 ی مشمول قانون، الزم االجرا است.هادستگاهو از این تاریخ برای تمامی 

 

 وحید احمدی

 علوم، تحقیقات و فناوری عالیشورایدبیر کل 

 حسن روحانی

 رئیس جمهور

 علوم، تحقیقات و فناوری عالیشورایو رئیس 
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 5 ,4 ............................... یآموزش یبورس ها

 ,59 ,55 ,54 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,44تیریبهبود مد

60, 61, 63, 288, 289, 376, 667, 806, 808, 810, 

811, 816, 817, 912, 959, 960, 961, 983, 1009, 

1122, 1160, 1163, 1164, 1165 

 پ

 ,814 ,813 ,812 ,600 ,289 ,90 ,88 ,45 ,41 ,39پودمان

815, 960, 982, 1164, 1167, 1170 

 1170 ,1167 ,1164 ,960 ,600 ,289 ,45یپودمان آموزش

 90 ,88............................ یآموزش یهاپودمان 
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 ت

 ,252 ,198 ,174 ,173 ,120 ,108 ,75 ,72تیصالح دییتا

254, 256, 258, 260, 262, 264, 267, 269, 272, 274, 

276, 278, 281, 284, 286, 291, 511, 715, 717, 734, 

782, 783, 784, 789, 858, 860, 864, 882, 884, 897, 

907, 963, 964, 966, 983, 988, 1003, 1007, 1008, 

1023, 1024, 1026, 1072, 1073, 1075, 1076, 1079, 

1092, 1093, 1099, 1101, 1102, 1130, 1176, 1178 

 4 .................... یبه رسم یشیآزما تیوضع لیتبد

 858 ,726 ,716 ,4 ........................ ابیارز تیترب

 860 ,859 ,72 ,4 ......................... مدرسان تیترب

 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,75 ,68 ,5 ,4تیصالح نییتع

127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 

137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 200, 201, 

202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 

212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 

222, 247, 288, 504, 505, 506, 507, 513, 514, 515, 

516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 

526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 

559, 561, 562, 563, 565, 566, 567, 569, 572, 573, 

574, 575, 576, 579, 580, 581, 582, 584, 585, 668, 

729, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 

745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 

755, 756, 757, 758, 845, 846, 847, 860, 872, 873, 

874, 875, 877, 878, 880, 881, 960, 964, 1001, 

1020, 1026, 1052, 1053, 1054, 1055, 1073, 1130, 

1146, 1148, 1176, 1178, 1184, 1185 

 1144 ,1121 ,897 ,435 ,5 ,3 ............. اریاخت ضیتفو

 ح

 176 ...................... رانیحداقل سرانه آموزش مد

 1068 ,5 ...................................... قیحق التحق

 1124 ,1068 ,857 ,5....................... سیحق التدر

 5 ............................................ حق الترجمه

 1042 ,5 ....................................... فیحق تال

 د

 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,45 ,31 ,5 ,4 ,3یآموزش یهادوره

52, 53, 55, 56, 57, 60, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 79, 81, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 105, 

106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 

120, 167, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 181, 

193, 194, 195, 197, 198, 199, 245, 246, 247, 248, 

249, 250, 251, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 

267, 269, 272, 274, 276, 278, 281, 284, 286, 288, 

290, 291, 292, 293, 294, 295, 309, 310, 317, 318, 

320, 321, 334, 335, 339, 362, 363, 394, 402, 403, 

409, 411, 413, 420, 430, 436, 442, 455, 468, 480, 

501, 502, 503, 508, 511, 512, 558, 560, 565, 569, 

571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 583, 585, 

586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 

596, 601, 602, 603, 617, 630, 643, 653, 654, 655, 

656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 

666, 668, 669, 670, 672, 678, 680, 682, 690, 694, 

695, 696, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 

706, 707, 708, 709, 710, 712, 727, 734, 735, 784, 

785, 786, 787, 791, 794, 795, 796, 797, 806, 810, 

816, 818, 819, 820, 822, 828, 830, 832, 840, 842, 

843, 844, 850, 859, 860, 861, 862, 863, 867, 868, 

869, 875, 880, 881, 882, 884, 885, 887, 889, 892, 

893, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 959, 960, 962, 

965, 967, 970, 974, 976, 980, 981, 983, 987, 988, 

1000, 1002, 1005, 1009, 1019, 1020, 1023, 1047, 

1051, 1056, 1059, 1062, 1063, 1072, 1073, 1078, 

1087, 1097, 1098, 1117, 1122, 1123, 1124, 1143, 

1145, 1147, 1153, 1156, 1159, 1160, 1163, 1164, 

1166, 1167, 1168, 1170, 1171, 1173, 1185, 1188, 

1189, 1192, 1209 
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 839 .................... خدمت بدو یآموزش یدورهها

 1171 ,1168 ,193 ,5..... بلند مدت یآموزش یهادوره

 ,501 ,195 ,89 ,48یعموم یآموزش یهادوره

502, 503, 558, 578, 583, 655, 656, 657, 658, 659, 

660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 670, 819, 1051 

 ,1023 ,881 ,51 ,5کوتاه مدت یآموزش یهادوره

1097, 1122 

 981 ,979 ,653 ,4 .................... یلیتكم یهادوره

 584 ,583 ......................... یده برنامه تحول ادار

 س

 1188 ,1164 ,1001 ,56 ................. یساعت آموزش

 ,288 ,119 ,113 ,102 ,90 ,74 ,73 ,71 ,68 ,23 ,4 ,3سامانه

289, 558, 559, 717, 729, 786, 789, 790, 791, 793, 

794, 795, 798, 800, 802, 804, 883, 898, 899, 900, 

959, 961, 964, 966, 969, 987, 1002, 1030, 1213, 

1214, 1218 

 961 ,959 ,804 ,802 ,800 ,289 ,288 ............... سامد

 176 ,106 ,94 ,88 ,84 ,72 ............... آموزش سرانه

 176 ,94 ,88 .................... سرانه آموزش کارکنان

 ,267 ,264 ,262 ,260 ,258 ,256 ,254 ,252 ,95 ,4ناریسم

269, 272, 274, 276, 278, 281, 284, 286, 971 

 99 ,73 ,69یآموزش یبرنامهها یسنجش اثربخش

 99 ................... رانیرفتار فراگ رییتغ سنجش

 98 ...................... رانیواکنش فراگ سنجش

 99 .................... رانیفراگ یریادگی سنجش

 ,710 ,515 ,514 ,202 ,201 ,124 ,123سند چشم انداز

737, 738, 805, 845, 977, 1027 

 1217 ,21 ,15 ............ یعلم و فناور یکل یهااستیس

 ش

 5 ................... یو تحصص یعموم یها یستگیشا

 ,73 ,71 ,70 ,67 ,63 ,54 ,52 ,49 ,44یشناسنامه آموزش

81, 83, 87, 114, 117, 118, 172, 173, 174, 177, 

181, 182, 317, 409, 798, 816, 1158, 1166 

 ص

 ,122 ,120 ,114 ,106 ,75 ,74 ,72 ,45 ,43 ,4تیصالح

123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 

134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 

144, 173, 178, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 

206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 

217, 218, 219, 220, 221, 222, 246, 247, 288, 289, 

291, 293, 340, 350, 366, 378, 380, 382, 383, 384, 

385, 387, 388, 390, 393, 480, 509, 510, 511, 513, 

514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 

525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 

535, 559, 561, 562, 563, 565, 566, 567, 569, 572, 

573, 574, 575, 576, 583, 585, 588, 598, 663, 674, 

699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 

709, 713, 717, 734, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 

742, 743, 744, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 

753, 754, 755, 756, 757, 758, 784, 790, 823, 842, 

850, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 867, 868, 872, 

873, 874, 880, 881, 882, 883, 884, 890, 891, 898, 

899, 900, 908, 960, 961, 964, 966, 970, 979, 981, 

983, 986, 988, 997, 1004, 1005, 1007, 1008, 

1010, 1020, 1023, 1024, 1026, 1030, 1033, 1034, 

1036, 1037, 1039, 1040, 1045, 1067, 1072, 1073, 

1075, 1076, 1079, 1092, 1093, 1095, 1100, 1101, 

1103, 1112, 1113, 1123, 1126, 1127, 1146, 1148, 

1160, 1161, 1162, 1163, 1166, 1178, 1188, 1205, 

1213 

 ,125 ,124 ,123 ,122 ,120 ,72 ,4سیتدر تیصالح

126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 198, 200, 201, 

202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 511, 

513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 
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523, 713, 734, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 

743, 744, 745, 746, 859, 860 

 ط

 ,411 ,318 ,213 ,135 ,85 ,81 ,79 ,78یآموزش یطراح

526, 749, 871, 883, 933, 934 

 ع

 ,59 ,55 ,54 ,52 ,49 ,48 ,47 ,44 ,43 ,18 ,5 ,4 ,3یعموم

60, 63, 68, 72, 73, 74, 75, 82, 86, 88, 89, 94, 95, 

103, 108, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 

121, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 

138, 167, 172, 177, 178, 179, 181, 198, 199, 200, 

201،203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 216, 

260, 272, 275, 281, 289, 290, 292, 295, 297, 298, 

299, 300, 302, 303, 312, 320, 321, 322, 323, 324, 

325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 346, 

347, 348, 356, 359, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 

370, 371, 372, 377, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 

386, 388, 389, 394, 395, 396, 397, 398, 405, 413, 

415, 418, 419, 436, 439, 441, 442, 445, 449, 455, 

457, 458, 459, 462, 468, 471, 473, 476, 479, 481, 

483, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 

512, 513, 514, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 

523, 529, 559, 560, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 

571, 572, 577, 579, 580, 581, 582, 584, 589, 590, 

591, 592, 597, 598, 599, 603, 605, 606, 607, 608, 

610, 611, 617, 620, 624, 630, 632, 633, 634, 637, 

643, 646, 648, 651, 653, 654, 663, 665, 667, 668, 

669, 670, 673, 675, 676, 690, 691, 692, 695, 696, 

698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 

708, 709, 710, 711, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 

719, 720, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 

732, 733, 734, 735, 736, 737, 739, 740, 741, 742, 

743, 744, 745, 746, 752, 781, 782, 784, 785, 789, 

791, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 801, 802, 803, 

804, 805, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 818, 

819, 823, 824, 826, 842, 850, 851, 852, 853, 858, 

860, 861, 862, 863, 865, 866, 868, 873, 888, 889, 

890, 891, 893, 895, 896, 897, 901, 902, 904, 905, 

906, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 

917, 918, 921, 922, 923, 924, 927, 931, 939, 942, 

943, 944, 945, 946, 947, 960, 971, 978, 980, 981, 

983, 985, 986, 987, 988, 998, 999, 1000, 1005, 

1006, 1007, 1008, 1009, 1027, 1028, 1032, 1033, 

1037, 1045, 1047, 1052, 1053, 1054, 1055, 1060, 

1064, 1072, 1081, 1084, 1101, 1105, 1117, 1125, 

1134, 1145, 1146, 1148, 1151, 1153, 1155, 1157, 

1160, 1162, 1163, 1174, 1175, 1176, 1180, 1184, 

1186, 1187, 1189, 1194, 1196, 1197, 1203, 1206, 

1209, 1210, 1214 

 ف

 254 ,252 ,91 ,59 ............................. فرم الف

 ,269 ,267 ,264 ,262 ,260 ,258 ,256 ,91 ,59فرم ب

272, 274, 276 

 286 ,284 ,281 ,278 ,94 ,93 ,60 ,50 ,49 ....... فرم ج

 60 ,50............................................... د فرم

 ,48 ,27 ,26 ,24 ,23 ,21 ,20 ,17 ,16 ,15 ,5 ,4 ,3یفناور

53, 54, 55, 76, 77, 78, 89, 103, 111, 112, 113, 

117, 120, 172, 173, 175, 183, 198, 245, 246, 247, 

248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 258, 260, 

262, 264, 267, 269, 272, 274, 276, 278, 281, 283, 

284, 285, 286, 289, 314, 332, 338, 370, 371, 375, 

407, 424, 447, 478, 479, 480, 481, 483, 504, 507, 

509, 510, 511, 566, 579, 582, 622, 656, 662, 664, 

667, 668, 699, 707, 712, 713, 734, 793, 800, 810, 

812, 825, 827, 846, 861, 871, 892, 898, 899, 900, 

904, 950, 961, 971, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 

980, 981, 982, 1009, 1029, 1030, 1032, 1036, 
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1037, 1052, 1055, 1081, 1083, 1099, 1111, 1112, 

1125, 1129, 1130, 1131, 1132, 1134, 1136, 1138, 

1139, 1141, 1143, 1145, 1146, 1148, 1150, 1153, 

1157, 1161, 1163, 1176, 1182, 1184, 1188, 1191, 

1203, 1213, 1214, 1217, 1218 

 ,112 ,111 ,89 ,55 ,54 ,53 ,48 ,5 ,3اطالعات یفناور

117, 120, 172, 173, 198, 245, 246, 247, 248, 249, 

250, 251, 252, 253, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 

267, 269, 272, 274, 276, 278, 281, 283, 284, 285, 

286, 332, 338, 371, 478, 479, 480, 481, 483, 507, 

511, 582, 656, 664،667, 668, 699, 712, 713, 734, 

800, 812, 846, 861, 871, 898, 899, 900, 904, 950, 

978, 1009, 1029, 1032, 1036, 1037, 1055, 1081, 

1083, 1099, 1125, 1129, 1130, 1131, 1132, 1134, 

1136, 1138, 1139, 1146, 1148, 1150, 1153, 1182, 

1183, 1184 

 5 .................................. فوق العاده اضافه کار

 ق

 ,353 ,352 ,350 ,343 ,335 ,108 ,15 ,9یقانون اساس

363, 367, 368, 370, 371, 372, 374, 384, 385, 387, 

397, 450, 503, 505, 578, 580, 593, 625, 654, 660, 

664, 683, 786, 805, 834, 845, 851, 861, 882, 968, 

977, 997, 1006, 1051, 1053, 1077, 1098, 1111, 

1160, 1174, 1175, 1176, 1184, 1193, 1204, 1208 

 ,373 ,363 ,57 ,49 ,47 ,46 ,5چهارم توسعه قانون برنامه

374, 375, 376, 654, 1072, 1096, 1097, 1098, 

1101, 1122, 1143, 1203 

 ,827 ,826 ,677 ,676 ,67 ,32 ,5قانون برنامه سوم توسعه

1145, 1157, 1167, 1170 

 ,473 ,385 ,372 ,368 ,363 ,290 ,26 ,23قانون بودجه

648, 699, 802, 804, 1057, 1058, 1064, 1066, 

1068, 1070, 1071, 1177 

 1068 ,1057 ,986 ,290یخدمات کشور تیریقانون مد

 890 ,110 ,109 ,107 ,68 .............. نیقرارداد کار مع

 ک

 716.................................. یابیارز یکانون ها

 ,72 ,71 ,70 ,57 ,56 ,55 ,54 ,47آموزش یراهبر تهیکم

73, 74, 88, 89, 90, 98, 100, 104, 105, 106, 110, 

113, 115, 116, 117, 172, 174, 177, 178, 179, 182, 

184, 185, 583, 585, 598, 798, 842, 959, 1008 

 گ

 ,71 ,66 ,65 ,64 ,63 ,55 ,54 ,53 ,45 ,43 ,4 ,3نامهیگواه

72, 74, 88, 105, 106, 114, 115, 116, 117, 118, 

120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 

131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 

141, 142, 143, 144, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 

177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 188, 193, 198, 

200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 

210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 

220, 221, 222, 246, 247, 270, 288, 289, 291, 409, 

509, 510, 511, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 

520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 

530, 531, 532, 533, 534, 535, 577, 583, 585, 588, 

667, 668, 690, 713, 716, 717, 718, 724, 727, 734, 

736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 

746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 

756, 757, 758, 784, 790, 797, 798, 806, 807, 816, 

817, 842, 843, 850, 858, 860, 861, 862, 863, 868, 

879, 881, 882, 883, 884, 889, 890, 891, 900, 905, 

906, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 

917, 918, 920, 921, 922, 924, 925, 926, 928, 930, 

931, 933, 934, 935, 936, 937, 939, 940, 941, 942, 

943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 951, 952, 954, 

955, 956, 958, 959, 960, 961, 965, 981, 983, 985, 

1005, 1006, 1007, 1008, 1023, 1024, 1025, 1056, 

1072, 1073, 1076, 1078, 1079, 1080, 1089, 1092, 

1093, 1101, 1102, 1112, 1113, 1127،1128, 1129, 

1136, 1138, 1140, 1147, 1150, 1164, 1165, 1213 
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 75 ,74 ............................... یآموزش نامهیگواه

 75 ,74 .....................نوع دوم یآموزش نامهیگواه

 ,117 ,116 ,115 ,74 ,66 ,65 ,54یتخصص نامهیگواه

172, 179, 180, 181, 182, 667, 668, 1164, 1165 

 ,115 سطح دو یـ پژوهش یتخصص نامهیگواه

116, 180, 181 

کیسطح  یـ پژوهش یتخصص نامهیگواه

 ..................................115, 116, 117, 180 

 1165 ,668 ,667 ,179 ,172 ,115 ,64 یمهارت نامهیگواه

 1164 ,588 ,45 ....................... نوع اول نامهیگواه

 ,118 ,114 ,106 ,105 ,74 ,63 ,55 ,3نوع دوم نامهیگواه

169, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 

181, 182, 183, 817, 1056, 1164 

 668 ,3 .......................... نوع دوم یها نامهیگواه

 3 .................................... هم سطح نامهیگواه

 3 .......................... معادل ایهم سطح  نامهیگواه

 114 ,53 ,45 ............... نوع اول یهانامهیگواه

 ,69 ,67 ,63 ,56 ,55 ,54نوع دوم یهانامهیگواه

74, 115, 117, 171, 172, 176, 177, 179, 181, 182, 

184 

 م

 ,862 ,861 ,860 ,588 ,414 ,411 ,99 ,98 ,97 ,72مدرس

863, 869, 899, 900, 1014, 1021, 1085, 1091, 

1161, 1162, 1163, 1164 

 ,120 ,97 ,95 ,86 ,84 ,82 ,79 ,73 ,72 ,68 ,4مدرسان

145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 

155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 

165, 166, 198, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 

230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 

240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 252, 254, 256, 

258, 260, 262, 264, 267, 269, 272, 274, 276, 278, 

281, 284, 286, 318, 411, 504, 505, 506, 507, 511, 

536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 

546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 

556, 557, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 

588, 598, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 

707, 708, 709, 734, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 

765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 

775, 776, 777, 778, 779, 780, 790, 859, 860, 861, 

863, 864, 884, 898, 979, 1000, 1004, 1007, 1008, 

1011, 1019, 1052, 1053, 1054, 1055, 1076, 1082, 

1090, 1107, 1114, 1120, 1146, 1148 

 ,122 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,107 ,5نیمدرس

123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 

133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 

143, 144, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 

208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 

218, 219, 220, 221, 222, 288, 289, 291, 357, 509, 

510, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 

522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 

532, 533, 534, 535, 559, 561, 562, 563, 565, 566, 

567, 569, 572, 573, 574, 575, 576, 584, 713, 736, 

737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 

747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 

757, 758, 842, 845, 846, 847, 899, 900, 960, 961, 

983 

 699 ,698 ,697 ,696 ,694 ,4 .............. جوان رانیمد

 804 ,803 ,801 ,799 ,697 ,167 ,4 .... یحرفه ا رانیمد

 732 ,697 ,696 ,694 ,49 ,4................... زن رانیمد

 ,74 ,70 ,68 ,27 ,25 ,9 ,5 ,4یخدمات کشور تیریمد

75, 102, 108, 111, 113, 117, 120, 138, 143, 144, 

167, 176, 179, 192, 198, 216, 221, 222, 253, 290, 

310, 314, 315, 316, 319, 340, 400, 403, 406, 408, 

411, 434, 438, 440, 443, 446, 447, 502, 511, 529, 

534, 535, 558, 560, 564, 568, 570, 571, 584, 597, 

599, 618, 621, 622, 695, 698, 699, 714, 715, 726, 

734, 752, 757, 758, 781, 782, 784, 786, 789, 793, 

794, 797, 804, 805, 840, 842, 846, 857, 859, 860, 
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872, 873, 879, 880, 881, 884, 886, 887, 888, 889, 

890, 891, 892, 893, 895, 896, 901, 963, 964, 965, 

968, 970, 971, 974, 975, 976, 986, 989, 990, 994, 

995, 999, 1001, 1027, 1056, 1057, 1058, 1060, 

1061, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1174, 

1208, 1214 

 ,95 ,93 ,92 ,91 ,89 ,88 ,73 ,72 ,70 ,60 ,4یتیریمد

102, 103, 113, 119, 120, 125, 126, 127, 167, 181, 

184, 195, 198, 203, 204, 205, 246, 248, 254, 255, 

305, 306, 330, 338, 343, 396, 450, 451, 452, 453, 

463, 464, 465, 469, 474, 475, 479, 511, 516, 517, 

518, 569, 587, 594, 613, 614, 625, 626, 627, 628, 

638, 639, 640, 644, 649, 650, 661, 664, 677, 683, 

690, 694, 696, 697, 713, 715, 716, 717, 718, 720, 

723, 724, 727, 732, 733, 734, 739, 740, 741, 782, 

783, 784, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 

795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 803, 804, 807, 

810, 814, 816, 827, 834, 841, 851, 852, 861, 862, 

863, 864, 886, 887, 889, 890, 891, 896, 968, 972, 

975, 986, 987, 988, 1000, 1006, 1011, 1012, 

1019, 1029, 1059, 1063, 1077, 1082, 1083, 1091, 

1117, 1120, 1122, 1157, 1159،1163, 1178, 1180, 

1181, 1187, 1197, 1200, 1203, 1204 

 ,850 ,288 ,173 ,109 ,5 ,4یمراکز و موسسات آموزش

880, 970, 973, 1003, 1113, 1161 

 ,93 ,92 ,91 ,89 ,88 ,75 ,72 ,71 ,70 ,68یمشاغل عموم

103, 109, 110, 114, 181, 184, 195, 197, 861, 863, 

864, 901, 902, 903, 904, 905, 926, 939, 941, 950, 

1064, 1192 

 ,368 ,366 ,304 ,295 ,290 ,27 ,6دولت یمقررات مال

385, 394, 399, 603, 612, 676, 800, 802, 804, 826, 

1068, 1214 

 5 ............................... یموسسات و شرکت ها

 5 ............................ موسسات و مراکز آموزش

 ,79 ,78 ,77 ,76 ,49 ,39 ,35 ,33 ,25 ,13 ,5 ,3مهارت

97, 99, 102, 103, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 

358, 415, 440, 478, 479, 480, 481, 484, 486, 490, 

493, 495, 498, 565, 585, 586, 659, 665, 670, 672, 

673, 676, 684, 704, 705, 707, 715, 721, 723, 730, 

796, 799, 820, 821, 823, 835, 860, 893, 905, 906, 

907, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 

918, 919, 920, 921, 923, 924, 925, 927, 928, 929, 

930, 931, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 

941, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 950, 951, 953, 

954, 956, 957, 958, 959, 974, 975, 977, 978, 979, 

980, 981, 982, 990, 1001, 1002, 1049, 1059, 

1100, 1122, 1125, 1127, 1128, 1136, 1137, 1138, 

1139, 1146, 1159, 1167, 1168, 1170, 1171, 1188, 

1189, 1192 

 5 .......... اطالعات یهفت گانه فن اور یمهارت ها

 ,131 ,130 ,120 ,114 ,75 ,5یمؤسسات آموزش عال

198, 208, 209, 246, 303, 399, 511, 521, 522, 611, 

734, 744, 745, 974, 1152, 1155, 1173, 1188 

 ن

 969 ,968 ,5 .......................................... نخبه

 ,43 ,42 ,33 ,32 ,29 ,25 ,16 ,15 ,5 ,3نظام آموزش

45, 46, 47, 48, 51, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 68, 69, 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 89, 90, 

96, 102, 103, 105, 107, 117, 120, 137, 167, 172, 

175, 176, 177, 178, 179, 183, 192, 198, 215, 246, 

293, 294, 309،310, 317, 320, 334, 335, 339, 362, 

394, 402, 403, 409, 413, 420, 430, 436, 442, 455, 

468, 479, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 

511, 528, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 597, 599, 

601, 602, 617, 630, 643, 653, 667, 668, 669, 670, 

678, 694, 697, 712, 713, 734, 751, 789, 798, 806, 

807, 810, 811, 817, 818, 819, 828, 842, 843, 850, 

859, 860, 861, 868, 869, 875, 879, 880, 881, 882, 

884, 959, 965, 974, 975, 977, 978, 979, 980, 981, 

982, 1000, 1001, 1003, 1004, 1006, 1027, 1052, 
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1053, 1054, 1072, 1073, 1076،1077, 1101, 1121, 

1123, 1144, 1157, 1159, 1169, 1171, 1188, 1209 

 ,47 ,46 ,43 ,42 ,32 ,29نظام آموزش کارکنان دولت

51, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 76, 172, 246, 294, 309, 

310, 317, 320, 334, 335, 339, 362, 394, 402, 403, 

409, 413, 420, 430, 436, 442, 455, 468, 479, 502, 

597, 599, 601, 602, 617, 630, 643, 653, 667, 670, 

678, 697, 810, 811, 817, 819،828, 850, 860, 861, 

869, 879, 880, 965, 1072, 1073, 1076, 1077, 

1101, 1121, 1123, 1144, 1157, 1159, 1209 

 ,982 ,981 ,851 ,811 ,68 ,21 ,15 ,4 ,2 ,1ینظام آموزش

992, 1004, 1009, 1054, 1055, 1076, 1109, 1153, 

1157, 1164, 1168, 1171 

 ,827 ,677 ,668 ,667 ,480 ,32 ,31آموزش دینظام جد

1076, 1109, 1157, 1166 

 1131 ,94 ...................................... نفر ساعت

 ,73 ,72 ,70 ,57 ,56 ,55 ,51 ,50 ,49 ,48 ,46یازسنجین

76, 77, 78, 80, 83, 85, 86, 88, 89, 105, 106, 107, 

108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 135, 173, 174, 

213, 247, 292, 318, 403, 410, 411, 448, 526, 623, 

749, 796, 797, 799, 883, 933, 934, 975, 978, 

1121, 1123 

 ,88 ,86 ,85 ,83 ,80 ,78 ,73 ,72یوزشآم یازسنجین

135, 213, 403, 410, 526, 749, 933, 934, 1121 

 892 ,4................................ یقرارداد یروهاین

 ه

 971 ,970 ,879 ,595 ,327 ,324 ,323 ,5 ,4 ..... شیهما

 ی

 ,1122 ,1098 ,1097 ,61 ,57 ,56 ,27 ,26 ,5درصد کی

1168, 1170, 1171 
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